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PAZARTESİ 17. !Jl/fd 

'l»: Bllat Qan. '1.13: a.fll 
le.r (Pi.), 'Ui: ~na b 

Bir teker mu1ııtelôri Müdt prqıraınmm .--11J11ı " 

yakalandı ) 8.16: Bvia aa-a.tt. 8.10: M~ 
Blıkedıde 8Jeı1J811& c.ddeainde baic mmm llDD• (Pl.), 12.JO: 
~ J91J9n Orıman admıd& blri diin. 12.33: Rast makamından 
o cl'V'al'da bılhtecftıt: J'&IP9.n Mmıede 12.41: Ajana haıberlıert, ıt: 
telkertn kbunu 54 kul'tlfba.n satma - ve tih'd1f hteaaJ!tlr matanı 
la tall'klşutten ctırmihnetbud balln.. kılar, 11.30: Karış* millik 
~. JMelanmıttır. Baat a,an, 11.03: .Rad10 

Jhttir nçundran hakkında zabıt ıJ 
-.rekası tutulan Oııman dtin llÜıd. keetmsı, 13.50: Şa.ıttıla.r. 
cM!ıJmlJDlfllle teslim ediı1mllth'. a.yan ve a.taxıa bM>erlerl, 

best 10 cllDt, 19.515: IJat'1 
-- - - - - - - - - - - - - 20.15; Radyo gaseıtesl, ---~~«.&.~~~ Bir ı.J.k tiirkttsn rcreııt 

Yanaı c1i"5DD1edeıı .... ra.. Ziraa.t taıb1ml, 21.ıo: ~ 
bat ......,., YUlll ~. "Ve kanun Jle. tuekn ... 

Çocak Blllrreme ...... aeae1 ~ue: KlngU aBesl, :ru&: 
Merkal fonf Olbetraaı, ıı:t 30: 
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~y~;ü~~~=================~~~~ 
bulamayarak olrlnden d:ğerine k~n~ 
gO'ZlerLe CSII*kiını tava! edeı1z. Bun.ar 
hayre~ veren hüner escrıer.cL.r, faık.ai LE 
o kadar... Hangi birJnı .elin;,ze aııp . ..,= B I! - -· 
iç.;ni yoklasanı.z burnunuza çekecek •-::-••••••maİm·;.~.;::.:::-~=:~:.J~ll~;;::-~--· 
bır tutam enf.ye bulamazsınız, hat a :. b~a.Y~e:'1~:1 :~~l~~: Ters çevriln1iş bir hay1t prograını 
ril Nefis blrer san at lınr .{ası fM:a: iclerınde bir şiir beyecıınınm llılızaı.ı Beyoğlunda A. H bir 1 -
hissedilmez. Belki bunu bulanlar var, çocuğu, İstanbul.da ·bulun uç memleket ı ~'lş'runı~ır. Şi:ndl iş bu safhada, fa. 
ben duy~uzlukla itb&m edı.mek teh bı bir tah.sil meselesl!e alfik~~un scbe. kat Anadol~da baştıyJn rnünasebet.cı 

(
.JQSE MARfYA DE HEREDjYA) ilkesine katlanara.ıt onlardan aynıa: Bu d.elik.an:ınııı bana anl.tt• 1stnnbulda ınkşaf etmesi ruuhtemel. cağım, kftye geçen yaz l'st.anbuldnn ~ ıı;ı -~- dır. Öıkuyucum benden bır tenvir his.. 

V ZJ ı•J z• u. ki ·ı Heredia.nı.n yüzıe::c.-ı mııı.kalelerınden lerin muva.kkıı ' en İç Anacıo·u ~ aı ~- met! bekliyor. Söyllyt>yıın: 

t 
.1. az an : fl a [ ( g Q Ş a l g J V< man•wn•i<nnuon ""'1<a d~" e. t!kle'I ''"""n b_,,,,,0 ,, .,,ııd,:. .,,:~ · R~ d.Ca tah• l hoya h YaOAY•n blc 

"" b . , • . . ""'"" meyanında ,y ""' ı..,ny,,nm vıno """' ak" b8 'mndan bic • ·ı ı- ıwnc n oturma "mtı o locak " yctlu. 
'' h "l' ki ....,..nınm od•b(Tat lan aUih takunlan~ vorllen .,,m. lnun Sonn•t.ım (''l u.un bl' IM.u 1 hak':"! """"' noml" bl•· lsponyol ınü. ınlşic, bu ollon 0 güre' b, km\~,~:; I ~~n~~:iş lı~m:ısı hiç hoşum.i ııtmedı 

""'"'"'""•><le J><* büytik bfr -et .._ bly..t _idd;asma ialk,'-ymk, nan"' "m"Wdlr •. de•""'"' ko bu küçük verrw.ten "'"""™ v•nd" ko Pmn. ""'' çok dilrll>: b" hla oempafüİ ••bulun m"'"' Bey...ı ~ ~. nazım ı,:m'atmın paye.S:ne u.! şairının nazım !>8ll atıııda müstesna manzumelerın ınevuzlnrı muhltlermde 1 sa Academ.('_sı ~rafınıdan ::nü.ı..atat.1 - - ~ _ (Devamı 4/ ı <'lf') 

b, ış h"' şaire ınUy"'''" olamaY«"' bi< milkmun•lly•O. "''°'"'''~ine haY. "" hayotının b.c k" mnu .,,,,mış.,, moWac ~JmUŞtu, ( , -------. ~Ia.ı:üs adı olarak ran olmakla beraber, orada dursca_ Bunların her blrınd.? büyük bir vukuf Bu şaır;n manzunıeler!nden ııümun 1 ''S ( p t b 1 8~ 
i"t n':"I ed:J- )[ jun. Şu lblfra.ı kayd' "'""n ŞU ya. ile "ngln bl< haY•l vn,du. Manzume vermek "'""'"e """"' uğrnşhm vo n os a nın Uımacası 

0 

• t5) ~·e ~" Acade. """ sll•lle'1nde onu """'"' •-et ım "" et"'n""'" bütün gittdhklerlni bunda P•k "* ''"'"""' ,.,,dut ot. n • ;-ı ..&:ne azalığa mümkün olamazdı. blr deVTin bütün ruhunu, bır medeni~ Wn. sebooı? Şaır manzumeler.ıı n h P. Bu l d . . -Ölo~•b >e ol!:>,. • Bunun !çlnd" >! bumda ona bir Y" r•"n lht;,omm• "'"'lı .. .,,, •~•• kadim tanhi> or~'nolenndoo ıL n ar an 30 tanesmı h!ıllederelr bir arada yollıyan h~ 
na ~!er.. i<lndı "!ti tahsisine lUzuın görüyorum: Batı&sl Şair manzume1erınn ekser!nde ka 1 ham alır ve bunlar ıc; n bre:: şerh lla_ okuyucumuza oir h•di.ve takdim edeceğiz 
n, ithal ediL • fspanYOl, anası Pran~nz c'an Heredia d lm Yunan efsauelerıni, esat.!rini, rı: ve edi1m~çe tercruıe lmkt\nı bu:u.. Soldan sata: 

0 

:~~. ŞilhcoU 1842 de c""' """'"d.' Sanı;ago c!va.1vayetleclni bonm:.•ml~ onlacm ruhll• """"'" Böyle h•m•n "" m•"a<ndn ı - Anado,u ,. 1 2 3 4 - S 6 7-. 8 
v '·•oe mı..,." ~nda doldu ve 1905 te Frnnooda '~"' ,..,.,.,.ı,,; .ı.yd> n kı b'""" hPon. izaha ih<J.Yaç g/lstmn kel mo10>le dl. hll.ndo b ı· "'fi. 

1 

'. """" moıtun ~ • '"'· A!lesl tspanyol .cououlstadon'yol, ann""' "'"""'· ihtlm ett'ğl va. kenl••m» bi' mamwn• '"'.'<·Y< ıu "' Y' 111, Bo: boru 1 
,''"'' öYio •ut• lJi 7 L '!ıi!t ,.ni dOnYa totlhl"ine uloşan bi< ko•. tan• .,,,..,. ·ken f'»lnln, 'uhunun '"hl"'' """la l&kıla _çemı.nco on~•~ !şmti '21. huş dl ki k4' )i 'lil.''lit dan geliyo,du. Hm>,. JTonsada tah. ""''ti .,,.nın, d•h• ,ıyad• Yunanıs.' h"ıı ol•oak '"" doşlmU.m0<. .c•h 2 - Bay"m ""•da d • M:3« ' ~ı elti bir auhk IDıvan• UnlV"'""- Wnm """ l&cfüt, k•dlın hayot ve zlh.. OOe" Bunqnl•. berab" bu müşkill l~n dan b< gOn "' i 2 -ı;,,Phees u<an ~ •!nd• İıuıundu,donn '°"" g<ne km. nlyei!dl" b•~ımnda '""'

1
'"

1'°'°'. onu '"'""" 15), R•ısyAd•~ ~'""'"" yüz '.: d 8 """" temsi d•lne vatan ıt•ha• oıt:ğl .,..,,.,,a1 Eteı- oifr l";'mn. ookl;n, mnln, ka. ;!',';';e~k ~':i'~::m• :;'" ! ~l~OY•• 
1

"' datıu 141. 3 
""'""'' b "" • o>uzuncu • aroet ,._ bu,od• blc yandan yük_ r;y..,ın '"""nd•n, mllk=me!'yeWı, . e . v ~ '...,rom. ~ 3 - B.r renk lıa ka • unun tab mdan '°"'a da.. k tabsllinl taklb e"I, b'< yandan den lb<cet '" bu ,.,,ı.,·un ,.b.bi de ÖLiliıU.S RiCASI '" bU . k 4 
'' ,.:,,;"ra baa•1'll, b!lm!""'!"'· I><. :: parnaMie• mot'<bl ınilnte~blerile, onun methiye~ "'"'''"'"' sl>klm OL Dur! B<ni dinle, >•hU. et" '"''· nukdan ';;.;, %~'. lasın ınılzden ölenlerin rul1.1flrl 61Z. üml k disl.nin ustad olarak telak karan milnekkldler:e berabep eserleri ların; 4 

__ Bir 
..... : ;~yanla'1n d• ku!aklan oın. ;: ettl:i ~oon« de Lime ile muıe:U!n ka,,ısmda !hl•am v; ho>"el!e e: Seni Gy ... le_e ve tıeb<e (11.. ko•. <en<. <J>, ın::.: 
!lldı, Ubabi Silteste> kaç 'kere ba_ bir münasebete gırdl. Ona ka. ğlllr. Bu satırları yaz.mu .. Jç!n kıt.abı_ , . !arına. g-otuıur..:'( c

4
>. ıııilas Orhan Seyt:nJn son nefis mec.

1 

~ad1Y n'"ne ve e!.sane'erini a nm ytlu yakın !Illlnzumes nl bir defa İh ıyar Byllos.ı (21 ar:\ ,.c ona ı-öy_} 5 
B 

1 

ı, Halid p h. ı ....,m unan a .. , - h ı i .1 - as~na «a• erı b a tm n manzum eser_ 
1 

olmuştur dı>nebllir daha, er yer n. e U2'Un uwn durara.k: le kı , . •lab,id~ ,::;m•tln .,, zene>ne bll• naa
1 
~':l."n':ı...:.i ~.budan ıan'cyan b\c .,;.._okudum. ve h": b.c'nln "":" .,.,_ 81' da.ha .. ~m"'.'"' otlu için u_ ~';""i:;';::=n ':;,~~ Ilı., bunu • hattA masraflarını çık.ardıl neı~·tk ·d Herediya_yı gayet beşuş. 11.kına m.ın~n nefase-...ne hayran Oldum, fa_ zun b1r mat1:m tutswı. l

3
), İyi (

3
). 

ilen . ''"'.""" bile abestı... mab<uS bol ve oen;• evzo ile <onu.,n, kat B'lı heyoc&m?... .. * G - T>lıla m. 
"''"'ebillr kıo .Onlar bOşka biz baş. "''""""' maıuuz hec şeyden ·~'"· Nllmunetı"1la"1• dn""'"'" b<zl lilit ""''" vu<ndommn ell"I 7 _ Ör.ce ıoı 8 
bur · ». Bu sual edebiyıııta. ora.da ve YSl"~k kabklııhaların; zap~tmiyen blr)böyle hayretlere llka' eder.. hi\ner e!:er_ Kurdlara yiyecek • oldu, hnkl~·e~l bu Emme-kten emri hı.ı •:a •!Aka <il;lmnl"lc n!'1>e0 "11.1 ::.;..,, olmak "'""' ıasv» ,d.,. O ilk Jerine teoadilf .tU<oe d"'"'· ••olinllc, . m'"?'' çahhkb dn'll> °'. """ <2> • 9 hıuı 1-nıiYecek farkından Ueri geliyorsa tarda. Fransanın en mu'teber 9a.D'a1ıkı'ir için derın takd'rlerle onla_ Trebe_ln 131 ı:-ol~ •l"r" boğfluğu kı. 8 - Alli.meti "te: •nlamakta »•luk ~=· •"'· :,.,;nde ve mocmuala,.nda muh. nn moısmda m<h'an•P k"""· Böyle ydanla ame<I ••""". '"""?' r.u.ka ,., • "'' iO lı;, kı onıa,ı. Til<k şlfrin!n a'asmda' telif m•vzula'" da1r mot•ıeler ya"1ı b!n tlttlfi uta>tetek bed'ol., voMu- ki !&yan '.~"'.'.' .. '"'"""~· Jll· k>m-. •. «d• ya,ayanla> 
"'""' ,,..,. fan" dll,ünill"'k ııad oıu.l ve bUnla'la d-t .. ,.~n• celbelti : ..,. biri !ncollkleıile, '"""" _mac r,ıin in !umumun '""'ammı o•m• ••· <4 ı . 1 ) 
~"•u" bunu pek t.tklke deli" bir , .. ,. ..,

1 
şatder muhltlnd• ona pek ibda' .ot;ği hadka>a>·lle b·zl """"· * 9 - ıc"n"k 

"'• Addederim. vo ona belki b!r gün bU ilk bir ebomnı!J" vero·nm men. ""n1Y•. Dıi'41 ,ıank ~'l<caie'lm, ufak Haydi <iL Ve ,..,d, •Un;;, bot'" a:<n gem nı "': 12 

Oô,
0

;,._e_de>ek fikldeclınl tafsile ımum ...;,,ı,,; oldu nunlan blı' kilil!rat ha. bt'ada enhye kutulan vocdın: h., bl• •~fü. mek ı., . 
1I -· 

1 
·d toplam~ boş1'ca omell idi ve bin - bir ""'ld,, başka b' '<S'm, "'' küme '"""''"· """'· bl< '"'· 10 - So""'" 

'"*ij'''"•-nm oôh"" yalnız "''""""' ~n ;.,.,.. "''"' ç1<0'1eri> namın• .._de olan bU kiloük '"'"'' knoa bl< •ann y~md• '"•d''f ed·~• ,ı, gel!ne k<0.t o!ın (3). FA>la,.m · Ateşten dı, . blitün ...... dünyasına yayll. u ~ Bu -·ın tahakkuk ,.,.., ... .,..,...,, doludın. bunlann """''""' """' .. ,ıan ,,,, .. b'._" • .,, ..... ._ verm"1< 14>. "'· "'"'' m. z,bun, bomlkaU oı,,hattA b'me. husualle Edebiyatı Ce. :....ı tein otuz ""' kadar ble mild. ı,ıoom!ş ~ine • .,, .. t~,;~m edllnı'ş !ev. m<" bl< ''''"" 11 - M"u·da b'.r n•h" (31, Paall. 6 - Lllmbadan kıtçl!k !5>. Godln etıı nıeu,..,ıan .,amnda da """lliı det ....., ., K;tab Le• ..,.,...w. na. ıı.ı., "'' ,noan "°"Unun, b' '""" •- * r•t ı2>. Pen""'" "''''"· bce knınoo üs,ünde bu!unın (31, 

.,; Onı Cenab Şehabüddln daha mile '"""'' .ıtl. Bu mllddet ,,.,rm•a lln!n mah&ulü roüdltt, •wıln• eevab Ona yaklaş, ne ,coed•n, n• <31. 7 _ Y"""k heyet "" Blc , .. ~· Altmed Haş.m, bugün m;,....er "'''· fi"""11vm blc ut<•~•la. tllWL !Devam• ''' del 12 - O.,ide "''n "1, BI' no•• 12>. """' (31 . , ~Uh ~1,;nln tunç!... dökillmllş bl' ml,..n bl' '9ba ve lnad ile manzume. (~') .. nnet on '.•et '"""'hk ve Yukaeod= aşa;,, 8 - EYilbUn ll>til !51, Ke;.f m. ~ • .;•eın heykeli ıı!bi dınan Yahya ımnl. ooldl "" "'10b ba!nmmıdan '"' -- mwınon b" ""'" tAbl kil_ Ol Tr.<kyada ble eay. 1 - Av ısı, İşl·yen alet <61. 9 - """"'' rnı. Telefonda, '"""'· ·~ >nac!Obiyeolwnl i'lln.dan ..,- lah vo k•mal me"'b"'ine '"' için ça • .w< bt'wklanl<r ki bl•d• •• Edebi. t2l HIUM Yun.,ı eul!rind•n. • - °""'ecek dar "' !Gl. BI• "· ta, elekttl'.<te kullanılu- (31, s·n«<ı•k 
( Ua.. Ben, bu zom!nde b" .a!A. 1"'1! "' hl< ,npho yok. bunda ""'"'- ,.ı. C<dldedonb•ri "''' bnlmoştw-. (31 Tc•ba Yunan <'•tlrinde cchen. k•k 1'ınl (4). nokt& (2). l ~ m"" muvotf•k ntou. B.....,_""' pulle<ml •o tntmak ta nemin ÜUrinde ranol""'" •ulmo.ı". 3 - Tu••Y (41, B:c k•rlm ı'<nl roı. 1 10 - . Berab1!r (3). Esas, kaide f5L 

"' vara ,.,_ """"' blı' mftnokk\4 dlYor "'' ,o, mlimkilndilr, ,.ı.ıı faek<na "•~•... ı, dolu tab>k>YA voril•n ı.ım. • - F\yah 131. Kavmi'< <Ol. Sonuna ""'' gel!ı'" o'ta mekt<bd•il -----------~-~~~~-~~~~~~~~-~6-~K=ey®~~a~~~~ <E, b~ft ~u C~. 

Jose Maria de Heredia 

--t-
--1-. 



Agobun sahte pulları? 

Büyük Fransız ve 
İngiliz edibteri 

r ----................................. --······· ............................................ ______ ····--w .... mu•-

«Son Poda» nın aık oe macera romanı: 20 

.. :ramA.D:IN KR DBPA 
<Bao tarafı ııı del .. ....,.111!9 "1!!!lfl 

~:a-::n be!:ı. aoa~d~: =~ = -tll-ln.~11.uJ.111.m.111ü1JJ.~JJ .. 1J.jJJ•'"•' --~-~'CJl--&llill--•-"-' .. ~JJı:m:111._~11.~n».mz~-~JJ.-~Jn._~n_m_1.nL .. ~l 
zarın üzerlnde, • 1 

- ıM - mı.rsızlik ınaı olumı. flll'a.da aramızda 'Bir boş <4> kabı 1a1ca.k1a~ıp öpüyor : YAZAN : CEVAD FEHM 
Benim en sadı:ıt nıuavın~m ~ çü enr gufer. ve enu göz J:ı.şla.-ile dolduruyor. ~p ~. ş~pl:ıegDı en ıac.ı batırakr rlne ~am.aısı 6Il fam'la bun"dan_ beıt araıdı. P\aka.t hlçıbir feY b 

hanı sah.bı Agob e!end.ıdır. S ze Agob - Tabı! . E bugım'k'ü ser.seri ha.ya.tına mün. dL /dı. Artık 0 da fazb oluyordu. orın 
eıencllyl tar.f edey .m. Türkçe okeyup - He. Bın liral.ık pulu kaça alsam KARTALI~ ÖLÜMÜ ~oer, o.."'an ronu~cu.su .. ~· M"üfeı.tış tayin F.aht Feyzul.lıaill Efendi tıkıp u _ müfe~i onda her şeyden §Ü 
yaıwıası yoktur. I-"akat. ermen ceyi beğenlnm?. Kartal ebtdi karları gtç·ruıe :cıclllıdlğ.i mıntıaıaı. ıbuyü(k: l>1r memleıketsn.nı:rnıyor, .anıdan on gün ge~eden'etmek, her yerde fena>hk aramak g 
SOZıU<SUnti takarak okur: - Bek'.!z yüz Hraya. 2öyü.lı; clissetıioo dal1~z~~~v~:._ :~ını içine alryordu. Bu ımuıtan_,b::th.si yeniden tazeliYordu. lhiç de hO§una gitm:yen '-eni bir b 

- Bu akşam deor, Şvh~ae~nmı - Yok. Uç yUz elli Hraya. .... ""?V~~.- ~ ·nın merlrezi lk: llidlsi · de ed b 1 " 
d ""'""'' d d - ... Ve ıınaıı:.-um ..n-•-rı'nm· .,,, • ., .... smı :. . e I1.!.ll sen e lr Bir lk1ş ~ecesi gene Feyzull.3~1 E _ peytia. olmasına sı:beblyet verzıı! eor, ...-·~ t.ya rosun a eor. Kou........ - Ne iyi yahu. e;nı .. ~,_, ..- .,.... ilk ey batı: 
Naş d Bey deor. - A.rt:asını dınlc. iyısini şimdi ö Daha. açık bir ufukta daha. yakın : l. seura ere 1'asm vererek mı - !endinln evinıde mlınıfir k::ı.1mış~ı. İç. Bu düşünce ne soyundu deMıal 

Bu CdeorJ ke.:.me erını merak ede. rilrsün. Dah& ka;ıqı &Q:nadım iti :o: bir gÜnc.3 bubnak i8teGli. ~=~ olduğu ve dinlendlğl tıüyücek:Jki masası başına oturultluğu ilk da.1 tağa. girerek uyudu. ' 
rmı. kusunu duymuş •Jlasın. * : asaba idi. klkad!ı !hisse!mı!şti lk! evde bu gece H~föukl şUp'hesl tamamen nıa.t 

- Canını .Agob efendi. Şu <deor>. Yarutnda üç yüz doksan lira p;ıram Yükselir, bir kığ'ılcım çağlayanı yu. ~ lkr türlü umııa.ruZm mahrum, h&l. jlbir !eV'kailıfl.deli:k vardı. Evvela Fey _ve yerinde i<li. Fıa'kaıt .Alhmedin bUD 
<deor> keümelerıni ka:m d:ı.n şu ı;::ı_ vardı. K lep r 'nal bu.muş g.bi para_ tar. pcı orıalı <ıamıı:yanla.Tı d.•an telA.t.kl zuLıalh Efendinin kızı birinci defa anlaması için va.attın gece yarısı 
zoteyi do 'ru okusan olmaz mı?. Mut_ cıklanmı çııJaırıp verdim. Daiuıa daha. ynkıırı, sakin \'~mağrur ~eden bu ~rl kasabada yaşamak bi_o:aroıc bir ·bahane He yn.nlanna çık_ ge'mesi ica.'b ed.yoııdu. Bu santl rd 
laka btr kelıme okuy 1P .arlcawıa b;.ı - Daha ne ııt.ıyorsun?. Bin liralı tayr:ı~ı l'e~lel#rek, :mıı: S?kıntılı 1<i1 amma Ahmed ~n1ıu.ış ve sonra hizmet etmek üzere o_ bir ar<l.llık uyanan Alhroed yanında 
<deor) katıyorsun. 119 Y'iE .elli liraya aJ.mışsın. ŞlmşekJerin lten<1'sını c·t'7.be t~~t bo_ ·;oıapılnca.lk lbaŞka lblr _,,. yO'ktu. dada kll.lm'.+L Bundan ba<'>ka ~ _ b.,,,.ı,., 

1 
•-~kıt d .• ırr 

- He, ben m onda b.r (sy:a.set.lm) - Ne almışım kt. Bu sabah ga21ete_ raya. doğru yiikselfr, ~ -.-J "'l• .,. •. ..,J ............ nsanın ~"'"''' a O! uı; 
vardır ahbar. len açtım. Bir de ne goreyım. <Pul Fakat yıldırım. bir darbe ile iki ka. ~ Kasa.banın eşra.fınd:aın kereste tile_~ Erendi bu gece .Ab.mede 1ç:ıne_1 hayretle göroü. Bu, Feyzull!lıh Efe 1 

- Ne siyaseti bu?. snlıteka.rlan> diye ynz:mor. Gazete e_ na.ilını kırdı. :c:ırı Feyzı.ilia.h Efendi ırol ibir .Qt.i. si :çin her zaman olduğundan daha dinin kızı idi. 
- Dem ş• m a .. I,nyd COT"Ç g bi a_ ll.mden dUştil. O der~ce ~ırdım ah_ * ~.·d.o.s. t <>lmıasa ona lbu t:aıtll günleri beLj:ra~a ı:s~r edcyurdu. Aıhmed fazla iç~ Ahmed gıözlerine inMlamı10ı;t 

damım. Her şeyde başka başka C&.Ya- ! bar. Eve döndüın. Putları aldım. Bey_ k daıha erol l d b ı;da id ıbul ....:•...ıı 
set> kullanu-ım. o"'lunda !>Jdik bir pu'cu Va.T. Oraya Muhı. lılr sayha ile, kendi kendisi_ : ·ı da .s1kıntüı geleceık~i. Fey _ m · ~e e u,. on m e an Yatoğın içine 'büııülm11.~ ve l.:.U-

s ntn üzerinde donerek, ~ıı:lt:ı.iı Efen.din..~ ,.,.;;,..+,,.rd;1'-l do.st! .. -"u tısındaın 00.,."1kıa tes·r ıyaa:y,nazdı. Bu L e!'erile fka.nat..-n• .. olan bu kad~n te'! - Bunda ne <sıyııset> olab lir?. götürdüm. Ne dese beğmlre'..n. ~ ~ "'fi J ..... ~ 
- Ne olacak •kı?. Okuma.it ığım az. - Muh.a.kkak sahte aniş!. Iası:rca.n~~ . deveraııı.na t~t.tılreuş, ~c. ~ilk zama.ıı1:;;rda. kendisini siper yapa_ tiberla raz:a i-çmeyi a~u!a.ır..aııdı. Fa. zulldı Efendinin kızı o'sun, ha 1 

dır. Her kelimen n arkasına b r <de<>r) - Ş!:mdi ne ya.paea.ksın?. buzülercll, bır uh·ı hamle ıle Sraık 't1cıa.retlni g:zu ve karanlık yoJ ı.lcaıt ~12.aıh. Efendlnın ısrarlarının kaıt bu hareketin mfi.nnsı ne idi? 1' 
ka.tıorum. ö eki keUmcy heceleyJnce_ - Ne yapaca{r-m: İsKar:ı. maşa. Etrafına yayıh.n a.tevl içet'd<. t~~~- !ıarJa llerle.tmek s.rzusunaı 'hamletıru: ard1 arıkası .gıelmi71wdu. Kadehi oıa.hıa gJbi ıbir gıcyesı olııJbilirdi. Biraz bll1 

Lo d C t ? muş uı;ununa. ....... ır. • ~. urul rd ... ~ ye kadar btrtı:r:ıı! ayar edeorum. <De~ - Hanı ocn Y orc un · .bunun lçin ·b!raz çekingen dumıWJ _ boş.a~an tıekrar dold uyo u. ret ve ıblraz da hiddetle ya.tak.tan•" 
or) ka.Lmusa.m her kelimeyi okuyvşta - Ahbar. tnşan aldanmaz?. Ne bl_ • * .. :tu. Fakat mman . . Fe .. u-... - rı; be müfettiŞ bey. ladı. Birkaç daıki.1ka• içinde giyindi 
dlterin! hecelemeli. Ağnaorsun. leyim ben. O lıe.nt.!er de nereden ar_ Mesuddar • idmse ki ~ ,.e llur. : ee91~, :rz:~ _ İçiyorum Ferı:ulla.h ~~ooı. lambaşı aı'k.t.ı. K hfı.l" t ıı. jç 

_ An1Adım. Yaman adamsın?. şıma çılktı. rlyet için, .Et'eDdi ondan en ut.ak oır -:;ardını bı.. ? - y · ı:z a. ya aoın 
- Pullan ne yaptın. Xunetbı pnıru n hiilyanm .ekri ;ıe isteımeyordu. Nihaty'et 0 da p.e _ - N3sıl içmek bu· ~en uyu}'or_ de yıtlyordu . .Muned biraz dikkat e 
_ Eve götürdüm. Taraçaya ı;ı:ttım. içinde. ,rilen dootluğun tSa.miml:yetlne insn _sun sanaoaık. K12ıım müfett!ş beyin dince omUZlaırı sarsılan genç 

Mangalı yukarı çıkardım. Böylece wföı:leri tama"ıra.n kısa bir ·mıştı. Kendisini sı:k sı:k e·.nne ~ kadeıhine rakı koy. hı~ıra hıQkı:ra atladığını anladı. 
- EY?. ölümle ölür. ll9ki . . . Nlıhaıyet lıal'klp gitmek zam.anı ~l- Bu müşahede ba~~ini büsbil 

der. - EYBi sen. Hepsine bir kibrit çak.. n. z. u.,klıcil ~ınoı,uıı.-=~~~~v:r~: kir! ~1m.lştl. Faka.t F6yzullah Efendi bu se. a.rttırdı. Bir müddet düş.ündiilt 
tmı. Yaktım. .A ... 

1 
~ı- Y g fer de evinde yaıtması için ısrara bas_ sonr.aı yatağa yajk1a.ştı. 

' Agob efendi s0a derece uzun boy, 
ludur. uzun bıy4!:1 1ctır. Elınden kış y.ız 
şemsiyeyi bıra.k:naz. Son derece pısbo_ 
aucıır. 

- lnsan ancak yemekle ya~ar, 
Bir sabah yazıhaııem~ ge!dl. 
- B!l~orsuıı başıma &'elen1?. 

_ Aferin Agob elendi. Sen de lııa.s- :oaı ..--ueıtlerUe d8ıh1 utı"qan bu t+ ~.., k ıt Jl 
boş tak flk&ranın (4) M.anıramecle Ume ırikrec11llyor. Et aJ.n laımıştı. Bu koaroa. klf.V9me> ,e SV&U - Kı'Zım bana baik, ağ•ıyacaı.1 

- Ne bileyim be:ı?. 
(0 emada. sahte pui basılmış 

failleri yalk.alanmı.ı;tı>. 

kasına sa.tıp yeTe ır Ba kellmenin manası eskllP.rae öliilf!. E un Y ıız hoşa gitm~ b\ı:' tek dairede yatıllr ımıydı? ttsteUk 1çmjş - lb!rarı tıonuİsan dalha Iyl edersin. O 
ve can_:n~::~=~ canı oan da be_ rbı ltüllerlnt koyduldan ka.b ekmektir. :~fı varo1. O dıa ev1.enmesi i~in 1kide 1-erdl d-e ... Neye !burada. b\mıyorou? ya.şlarm bu 'hareket.i kendi isteğl.J1 

n!mkl paıthcan mı ahbar?. Gazeteler Burada. ııa.dece kab diye tcrceıne o. :bı.r Ahmed1 taeyik etmesi idi. Feyrulla.h Erendinln evi yabancı yer -yapmadığını .lıılOO~ ediyor. Doğru ııı 
- DUn a.kşam tramv:ıydan ınd.m. 
-~. 
- Elinde bir paket pul 'bir berlt 

kar.şuna çrkt.ı. 

- Sonra?. 
- Sonra mor:ı?. D nle: He:nti biraz 

tanıorum. B zan t.aratta o uruor. (A.. 
gob c!endl> dıYe se& end. ıBır t.ııkke 

seıılnle konuşmak lsteonım) dedi. Ten_ 
ha b!r sokağa 'aptık. lŞu pakeUn L 
ç n~kml görüorsıın ı deyince bomba 
.filAn zannettim. YOreğ m hop etti. 
(Görllorum amma ıçınde ne var? Ne 
bil~ ben?) dedını. <Ne olacak ah_ 
bar) dedi, (pul>. B·raz v lrrğım .ferah.. 
la.dn. Bir kahveye ot.urduk. Bın tr.a.n 
pul varmış. Şurada bıZ m tüccarlar 
bercün bee on liral~ pul Jaıllanıorla.r. 
Biz de lı:onturular lc'n fılrın Jı:!ll.aruo. 
ruz. Şu suretle :yt pul sarfolunur. Ya_ 

bu derece allandıra ballatrdıra yazma_ lmıdtı. ~ - Evlen ıbe mü.i'ett!:j .bey, seni eT - ~i? d{i.§'{infryorum? 
Ul.llJ olsalardı.. ~n de biruç kişiye Elendlrelim. Bu ~lık.tan ne ,\Ad Ahmed sözünü ıtutmu.sa hu eski Genç kız vaziyetini d.eğ"ştfrnıed 
paııti parti sotaca&tun. Yazık ki onu H ergün r:ıuYll9'0!"3Un bilmem. sa.na. l:>ur.aJ.ı bir dostu kı.racağını a.nlayıneaı razı ol - hazin bir sesle cevaib verdi: 
da yapama.öım. ilaz alalım. u. Kendisini ml..ca.ftr oda.sının yanın_ _ Evet. ~ = ~~r:? .0~1~;~ zavallı ile yüz (Ha$ tarafı 2 nel sayfada) ~ _- T~ekikür ederlın, !la.kat ş!mdWk da'ld bir oOOyfl\ · ~üler. Bunıde. _ Peki, seni ,buraya. yollıı.yan ~ıtı 1 
eMi liranın dumanına. b.aktım durdum. :vo1lıye.ca.ğı malın, AVTU.padan ge - :böyle bir niyetl.nı yok Feyzullah ı: yerde serilmiş duran bir ya.tak var_ _ Baibam... \ı 

(Aıka"t var) ti.rteceğ;i mall ile muharebeden e:v - :rendi. dı. Aalmed ağırl~an gaz kapa'lı:larının _ Baılxln mı? Ne dl:yorsun? y.;lt S 
Mahmad Saim Altındait veJJci fiat mUkayesesini yapmıya a - Buralı blr b &ılır.sak sen de ar. arasından bu yaıt:ağıa şüphe lle ba·ktı. niçin? İ 

Sofyada 4 komunjst 
idam edildi 

çalıtan ecnebi kıoanisyıoncu da bu.. ;t:fk b!?Jden ollll:8un. Aramızda .,-an_ Demek <>nun evde kıalmasına evve - _ Bilmiyorum. 1 
mıef.ıaıchr. ;cılı1t hissetmemin. Hrkes aana. da.ha tinden ka<m.r TınmiŞ!erdl Y.ataık da A.mned billyorou. Daha dOğroS, 

P.ahaJ.ihk ve il\tikar derdlerinin ~:~lkıa gözle bab.r. bu karar ilurine tıe11d Abmed daha anlam.ağla lbaştsmıı.ştı. Şimdi lıllt1 ı 
ilaçl'arınıd.aın hir zer:reaini dahi bu... : - Hele b::ılka.lıım, bir müddet son_ ~e gelmeden 00zlır1anmı~1. ile geçirlaeeek 211man yoktu oerll": 

Sofya, 16 <A.A.) - Blr tedhişçi çe_ kııp gödennek daiyıesinde değiıliz, ara düşilıl'iirÜ'Z Feyzullah Efen.dl. Ahmed bu evve!cıe h3,,;ırfanan ya - klZI 'Y'!lt3~tan m1dırdı. Paltos~ınu 0 1 
~ine da.1ıll olmakt&n suc!u 4 •k.omiL yeptığımız şey hııııtı.nımıza ge'!en : Onu balbasının evinden kcmiuııall talk, Feyzulla!h Efendinin tçmes! için na giydirerek yan ç~la,ı.t vücudil~ 
ıııSt fda.ma. ma.bktun edilmiş ve hWdlın mülahaaı.le.r'l lir ~e zemini ;Mıdl.se t.abtetşuurunda {jf'le s'llnmes 0 Jmdar fa.Q:la. ısnı.r eıtmesl ıve k1nn1 örıtıtü. Sonra ynta~ı eHeri!e dUzel ! 
lnta.z oıunmuetur. Yeni kabul edilen alarıı.k., kararr vermek vaziyıetinde ihlr llr. ibırbımı,tı ki bütiiin b.-dın.1ar_ !]k deta• olam.k ona çııkarması gibi ~nç kızı sedlre oturttı1ktan s0r.1'i 
dl evı~ ~~. ~idamttniin ... ~~- oianlara ~ten ibarettir. "den lıx>rkuyomu ve dllldtnoç tetlltle - tevk.a.lMelilder aT331nda bir münMe. (J>e"1U111 8 neı ııa:rfachJ : 

er.ıne eora yoı:;~uen.... ._an.,..._ Elırem UfQlılıgü \._._ -·----· --- ---·=· . .. ........ __ ........ _ .. _ .. _. ·-·-......... ·"' 
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Satılık K-knar Tom"f'oğn 
Devlet orman işletmesi I "arabük revir 

amirliği Jden 
l - :Bizy.üıkdü.z ~ emvaJ.lnden olup Kokurdan ~:rı :rampasında '!nev_ 

cud 706 ıadede m:ıarl.U 1'111,W!> met.rıe 'llli.kib ıköknar tıcmıruğu açık 
arttırma suretlle &&tıilğa çıkar~. 

3 - To.mrnıık.ların tcatnııkları sayuimuş 'ft hac1m orta ıkutur Ül!'lerinden 
he.;ab1ııı nm ıştır. 

3 - 'I'cJlmruklnrın beher metre m!kUbma c14> lira «00. !rUTU.1 mubıım _ 
men ıb~el takrlir edl"!mıştJr. 

4 - Tomruklnrtn sat~na ald tar "l&me An:kıı.r Ormnı Umum Müdürlü_ 
ğü, İstnnıbul ve Zongu:d.a.k Onnnn Çev :g0 Mfü:lürlükJer1le Karnıbük 
~!et Or.maıı İ.Jle-tme.-s. Rıevlr Aınl?"liğinde -gi:)rüJebilir. 

5 - istek ilerin % 7,5 ~betinde muv k1Jmt tem!rud ak(;ıe:Sile blm"Jiktc 26. 
11.941 tarıb.ine :m.st.1.ıı;ynn Qalşarıtb:ı. günü s..ı.:at 14 de Kara.bük Dev_ 
let orman İşletmesi lıevir .Amırliğ, riyasetinde t~l<'kül edece.!: ko_ 
misyona mfrracaaıtları. ~o 

Devlet Demiryo ları ~şletme U. M. den: 

Mulınırmn-en ~edeH ıl:3SOO) ylrm. ceklz Qln altı yüz lira olan 20 tan 'B\Y' 
ç;.çe,ğ: yağr 25 1111~1 Sa'ı günü sa-at 15 de ıkapJlı zarl "USUfü ile Ankara. 
da idare blnasında satın alınacaktır. 

Bu .işe g nnek .btiı'P'enlerin (2.145) lki bin yüz kırk beş lllxal1k muva1c
b.t 'te.ınln!a.t ile .k.anuınun tayin ettlği "'6Slkaıll.'l'.ı ve teklifle:rinı R'fni &iin 
saaıt {H) <le kada.r mn:sy.on reistiğiue ıvermeleri lazundır. 
Şartname!er pa.ramz o~rak ı\nbra.da roalzeme daareslnoen, H-a.ydar-

p~&a. teaellüm ve ael'.k fef.ı.iğindeu a.atıWa.caktır. (9719) 

~uruluş tarih·· lS88 

rma 'esı: 10 .000. 00 Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi: 265 

Slnı:i ve ticari her ne\'l banka muamclel rl 
; .,._ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

!';lraat Banıi:asmda kumbaralı ve .ihbarsız t.asarr.u.t ~ en 
ın: so Ura.sı bulunnnıara senede 4 defa cekllecek kur'a JJe ~ldaid 
plA.na aöre tımımlye dıığıttlaca:Jdır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ~) 500 1) 2,1()00 .. 
4 )) 250 )) 1,000 l) 

40 )) J 00 » 4,000 » 
100 » 50 » S,000 n 
tı'J )) 40 > 4,800 )) 
160 ')) 20 » 3,200 » 

.J)tkat~ Beuh1Uın<ialt1 ,..r&lu' bir &eoe ieinde 5e iHrac1aa t.eat' 
f1Dtm1yenlere ik:ram\ye çıktılı t&t.dirde % .20 tazıaaı~ "'erileoektir. ' 
K.ur:aıar e:omede 4 defa. Jl Mart. .11 Buirıuı, ll .Eyf(N, u Birlne } 

Urı U" 1,. - ~ri.'1de .çek1lccPkt1r. l 

Satılık Köknar Tomruğu 
Dev1et orman işletmesi Karabük revir 

amirliğ•nden 
1 - Bü,fül;d~ bô~esi em\l'alindenO'lup BüyüMüz ve .Al}ağMlüıı; ?'1\mp _ 

ııı.rmda mOO'VUd 3.1'(}3 a.cıooe ınua.dil 24.U,398 metre mikab ko.ıı;n r 
t:onnı~u açık arttmna ~uret.1.le satışa .çılka.rılınıştı.r. 

2 - Tomrukların ibudakrarı ısoyulmu.ş ıve 'hacim or:ta 'ku.tur iizennden 
hMablanmıştır. 

3 - Taınruk .arın beıber metre mlkabın& dt. lka «50> .kuru.§ mnba 11_ 

men .bedel taıkdlr edi1m1ştlr. 

f - 'I'Oiınrı.ıkl1U".ln ıSa.tı§la:rına aid §B.rtname An!k.a..rada Omı n Umum 
Miidürlüğa İıst.anıbul ve ZooguLdtlık orman QevJ.rg'!! müdurliiıkler t: 
Karabük Devlet Orman İşletmeıs.ı R&V.lr 8.mlrllğin<le gör.illebllir. 

i - İl/etli'ern % 7,5 muv.aık.kat teınlnat akçesi.~ blrltkt~ .26 ll/941 re_ 
riliine rast!eyan Çar§mba ~ünü saat 14 de Ka.rslbük Dev e:t .cr.n' n 

!d'etmesi Rvlr Amtrl:.lği riyasetinde ~ettfil edecek .komisyona müraca 
~.I.ıı.n.. «990'7> 



4/2 Sayfa • 

~~HaiJer~ [ÇOCUK J ......... o,~'1•5 

açılışı Yapıldı ~:"~etii:i~ke;;;h:~:!~:l .. 1 İklıı.elteşrln tarı..bJi bUmecemizdu ka Sıkı ve ciddi oLın bu idmanda F •• zaman üzerine ~Umem:şıı . Cünlttl ; o. 
leri faaliyete geçtiler •nan okunıoulanmıun ibimleri aşatıci.a 1ıiz, Polponsu çapraz.a on beş dakika_ nu yenlk saymıştı. 

Yazılıdır. Is!anbolda bulun.ı.n okıı,VUL'u~da ezerek ve bagır..a.rak yenmişti, Angi!youun, perende atarak ka!a .. . 
-~ Mant.sa (Hususl) _ 9+l yılı tütün laruwzın lı.edi.releriıU Paıaı·tesi, Per • Bınaenaleyh; Yu.;ufun FılıZi yenme smın üstün.den sıçrayıp ayağa kalk._ 

~mbe l'önleı1 ötleden sonra bizzat si harika idi. tını görünce ha.yre~ !çaıde kalmış ı. 
mah&ulünün denk ~iti i~1n ~lınd4- idarehanemiıdea almaları J&.mndar, * Keferelerin bu iş; nasıl yaptıkları.na 
den fa.alfyet başlıamııştır. Yerli tirün_ Taşrada bıılunanwın hediyeleri poa Piliz; sahneye Arsb~ beraber çık,. 6&.Şlyordu. 
ler llmtted §İlrkf.tinin mfimessill Şaıni ile ~sıeriue &'ônderllir. mışlı. Nurullah; lri ve ağır bir peh.. Filiz; Arabm hrşısına. diklld ğilJ,i 
te'.WŞ ve geçen sene~ nlsbetl.e çok Bır Anadolu duvar harita.aı lııvan olmakla beraber çok cev.tt idi. iörünoe nara;;-~ sal!a.dı: 
ne:Cs olan Sındı.rtı tütün1eı:1nl gör_ İ&tanbul Em'.nönü 61 incı okul sınıf Lıl.kin; A&rt> da. u!aıt adam değildi. - Haydi, Arab be 
mete baıfaı:nıştı.r. İ.nhisa.rlar Manisa 2..B de 237 numaralı Sa;me Şenocak. Adali Yoe ml~ekkel vb.cudlu bir p ehM Bu nara. eğlence sadası detildı. Al. 
baş a&p!'ll'ile AJk1hF;w: eksperi n U.s- Bir şiıe kolonya vandı. tında umulmadık acı bır oyun vardl-
trol'etü~ e~l de g-e'ml,,lerd1r. 9"12 İstanbul Ka.dıkoy 3 Uncü orta ok.ul Al:lbltr düdüğü çaldı. Güreşe ilk aı_ TıtSim; oyun çı.k~ı. F:Iiz. üstün• 

fü ren Arab oldu doğru, gelen Araba b :r ~apraz topJadı. fi aenesı için zümı. a.tıMında ~ fıaa!i_ sınır 2..D de 172 cenal · 
.....,. ve 4--..ıı.na. .. ,_.,. ... ft ..ı-dlden ba• Bir r nkt• 1. : k t ti.. Filizin fAolundan laparalt omın:UL. Sırt üstü yere vurdu. 
ı""' ...... .,.,. mv ........ _ _.... ., e ı e ııı as e yıp aşırmak is~di. zavallı Arab pon kuracaktı . LAkln. 
am.ışıtıır. Aq sonlarmda. piyM!lnın İ'ıımir Misa1cımtıll o.kulu sınıf 4_A. d&J Fakat; zavallı Arab aşırmak istedi_ bu sefer Filiz, hasmını yere •·ınnalı:l• 
~ası BÖy!.e?lİ)'Ul'sıa d& Kmtrırı bay_ 381 numaralı AYh;ln Culhaoğlu. ğl hasmını sırtınd.i. bı:ı.ğianmış göreü. oyunu eSk1si g ibi boJaltmamıştı. Ken. 
ım~n sonmyg. bı.1acqı ümtd edil- Karfun dolma kalem Hiç Filiz, böyle alat'ranga oyunlarla d!si de tam yüz altnuş okkaslle ber•-
_...._._.,_ (Son rooıta batırah) aşırılacak g-övde mı id i? .__ bir anse silindır gibl baamınlll 

Yeaf 7•vdaa hmetpa.J& llkoknl'm "~"""'-Ll. Ödemiş orta C>kui sınıf 2.c talflbe_ Filiz, Arabı kucağına b ir çocuk ~bi ·~r..ne ~enerdt yere inm:$t.l. 
Tok.ad, <Hımısn - Zelzele ff'll\keti sun& bailı Lt.dlk kazası istasyonundan İn~isaıı'w fJbperl sinden 415 numaralı Hurşid Ural, ts_ alııra« altma a!dı. Bel nden 'kavradı. Mı&temlftı:e pehlıvanı Arabcazın pO 

~ec1rmlıs olmasına ralm.en vıllyetimi_ dolaşmak rureı:.ile cok mutaza.rnr oı_ Sındırgı Inıh.1sıarlaz' etsped Ragıp tanbul Samatya. Kocııml!Sta!apa~ Havalandırdı. Oldutu gibi sırtı!isttt ye nu, köprüsü, sırtı, göğsü düpedU:ı: 11.. 
zln geçen yıllara. nl&beıten çalısına.lan dutu, meıtru.lc 7olını derhal eBAslı b!r Dlıkmen Qana.lt.ka '.enln Yenloe l:a'llil caddesinde :156 numarad-'l Makbnk. re V'llrdU tillenmlşti. 
bu sene daha kuvvE-t!eudiTilerett şa_ .suretAe y,aııılması ve halkın yaz kış sına vıe Y~nıoe ±nıhtsarlar ek&per İatıuıbul 5J :nci iN.okul sınıf 4 de 1111 !Akin, Arab J>OD yapıp perende ata Filiz, Arabın nz,rıne ıu:andıA'i 

0 yanı memnunlyet bir hale sokulmuş_ buradan gelip geçme;uın;n tem!ll e_ Nur; de Stndl1'«1,a, nakil Te tahvil numaralı Şeret. ra.k ayata .kal ktı. rrum Arab, altında k.aybolmu!'ıt u. yal .. 
tur. Bilhassa esAalı çalı.şmalarlle i!tısa dilmesi icln :ıa!!a fen heyetine vaıı ~ D · I Blzi.m pehlivanların , bıınlna. h ;ç ak trn il p· ı zin kol 

dllm . ı• ırıran lı ermı--. -'u. Bir P"hl ı'v"nın .,o-".M nız: köW. bir asi~a e, ı • . bir 2lQmallda.nberi mıntakamızda b.ar.-z 'ara!ından dlNld!!le: veriJm :ştlr. " ~ .• vıu c .. .. ""15' eıı 
husu.s1yeıtlıe'r betırve11 val'mzi İzzettin Tmıelleri cok :ız bir zaman evvel Ekim YaslrA:t ÇOk t)'i (Son l'eıtl.ı. ba&ırah) ters döndUkıten ve tavanı gördWt.teıı tuğu altından bulduğu bl!' men!ezd 
Çağpar b:rÇOık şah.si teşebbüsler! ile atılınış oolunan sehr!m!z ile kazalar. B'ıa'V2llann mfu,,--a.ki gıtme..<dnden Edirne Kaleiçi Doğan mahallesi Ra~ o.onrn me.P-ıı1b 541.yı!m,'\h idi. bağınlt:ı.sı işitiliyordu: 

hha • leb•Ye medrese sokak No. aa d. a MetlL ,,_ .. em ki; b'ır h~"'ım nac·"r b'ır hal_ _ Aman, ltaldırın üzerimden bu h• vila.yeıtımrae kilittir, sa~ıık, sı t, Eıına, da ~-"'- k" · lk St d-. "--""-ind ... zer1v.at ö 1vUM.J .. ~ ..,, 

.• .-.u,ye ve oylerdekl ylrrn! üç i sene n n~· ?e '""".,..ı;:s " - nal, Adapazarı Ka.rnat<ıc .a·bı Kan_ de 
8
._. ........ d"-mUş'Ur. Artık """n rifi! . ve ticıar1; zirol sahaiarda ve köy kal_ d Ekim .... ~ ....,..

5
, vu """ 

kınmalan lıslerincie e.;kisinden olduk. a'Xıılun inşa.atlan sona ermiş ve CUm_ ta çdk tG.an,.et Tar 1?' . geç-en dıra oaddesl No. 3G da Hadıye J!:rpftJt. kurdu di:ve onu yenik sıtvmıtm'.lk abes ~er, Arabm !Jzednden P'i11:1l , acele 
<'tt farklı denilebi!teek kl\dar terakki. hunyet tı.yrs.ı:rnndl\ açılışları yapıl. senelere n!S>eUe çok t'a'&l&dır. M'&hı!U- ~r8; ·~Unıhuriyet caddesi No. 296 da olurdu. Hatt!; g(lre$t.en ziyade can_ ed1t> almamış olsalardı nefeai tfilreniP 
ye kavuştumıuş!ur. Bu cUmteden ola_ mıştır. Bu Oıltullarcian başka hükOm!'t Jiin iyi tı.a.t!~rLa gltme.sl zfirn.ı çahs_ aı Altgö~. ba7J1~ olurdu. ölütdtt. , 
ra."r Tokadın bir hnsı bu lutıan Erba. lronaclar.llıe dıter bayındırlık Lşler.nden mağa sevketmiştic. Yalnız ren~!' Ütf macuna Pli~. Arabı sırıt Ustii Yf'TP vıırrtultu (Arkut varı 
anın ötedl!flberi mevcud V'! faut bır olan :yolların ~e köprüler n de JnşaatJ .. ~b.·-lıık bu1makıba. ~ sruntı l,'ek. İzmir Karşıya.{a ilkokulu sınıf 5 de - - . 

11 türltı yapılamad;ğından halkın sam.. 1&.rı sona emıış bUiwımıı«tadır. ıı:::tedir. Sındı- pıamrına oohum_ 114 numaralı Mübeccel Bilıin. L1Ue_ Sabri yıı.nında Ömer Halıcı, İstanbul Ku.vu tokat No. 26 ?a Tevfık Bayırı ' 
"..,_ •&• burgaz dava vekili Mustafa Alon kızı 49 uncu o:kUi ı.alebesından 231 ııuma_ 1 tst&nbul Nuruosmamye Şer'!f t'add~ 

J 1.. _ J b• • AJ --' k l 1 1.. -l • • lu!k b~aıy ve arpa gelmemeık~d ır. Ganltnet Akın, Eskişr-hir Ülkü okulu ralı H. M~tin . İst..anbul Alemdar Zey_ Mengene sokak No. 6 da. PahTettJn 
Adana a ueuen ter ıyen ana«« 

0 
uk ta ~zloe ~rının Balı.kesiırden de güclül!de gıettrllmet - sınıf 5_1 de 57 numaralı sevino nebsultan KücUk sokak No. 3 de Refik Şaşm.t.llel', tstanbul Yeşll«OJ lstasyoıı 

mükellellerine parıuız •por e zersı erı t pıabalıyıa mat o'maktadır. Tunca1. Aydemir. caddesi No. 63 de 1n<ıt AJl.SQf. 
sinema Adana (Hususl) - Adana stad)ıc>. e ve Muhtıra defteri Ayna 

Adana (HUEU51) - Aıd'aına beden mu beıderı terb~ mtü.d.ü:rlüğü tara_ EJirneJ e yiirüyiif ı Son p09ta hat.ıralı) (Son Posta hatıralı) 
terblyeet mmtelletVerlne parasız sine_ tından Cumartesi günleıri yalnız te_ l Çorlu orta ok1ıl sınır 3 te 49 nu_ İstanbul Beştkt'lş Valide çeşmesi A_ 
ma gösterHmelrle ~ loonrenn.far ve 1ıebeye t~lıs ed~r. Her Cum&r- müsabaka arı maralı Fuad özler, Pulatlı manıfatu.. karetıer sokak No. 12 :ie M<>hmr>d Ali. 
Um.ektedir. Oıenei dlrek.törlükten ge_ test günü Okul ta'~erl ~t.:lda top_ Edine 

1
(Husust> - H'BJtkıe'Yi Spor racı Salim Oüvım.<'r k:zı Günaydm, Es_ İstanbul Üs.!dl·iat :hıad;ye Bak.kal so_ 

len filmler her hatta gösiterllecekt!r . lananLk muhtel!! spor ~rs!zleri ya mltıesl tarafmdan H!al.k'eTi ile Xera11._ k.\şeh.l.r de!~rdarıık muamele tahak_ kaık No. 38 de Rıec."b Tez~n. bta:ıbut 
ar faıbıdkııı. sinot!lll.la.nn-a da venle_ J)la(:Qklarıdır. faıç a'I1lSD'lda gi.dJ4 'Vll" rell~li o.lm~k kuk memuru Bedri oğlu Turgud erkek ı~esl talebes!ndP.D 63'7 numaralı 

Ed. k • d füıere t:ert'ib edtlen ıo kllometreollk yü_ Suneren. &>dad Olgay, 
rektir. ırne mınta a ıan arma rüyüş m~.aeı çat. beyeea.nlı ol -. Albüm Yuvarlak dünya kalemtraf 

Çoltarooada kozacılık komutanı i (Son Posta hatırahl (Son Po:.h hatırah' 
Adana. (Hususi) - Mfmle-kette ko_ Edirne (Hıı;usi) - Mınta.Jta jan_,muştur. üılrell t sporcu.. Zonıguldaık Hoştepe Dr. Hayri eYi t.cıt.anbul Beylerb'"'YI ilkokul taıebe_ 

m inklşatl Jçtn QQ}ı!jl!Ila..1a.r de_ danna komut.anı Alliay Ziya. Edirne_ Altmlfll3. ~ m ~ Ye sa.at 102 numarada. Said KoZl\ı'i o~lu Pikretisinden 262 mımarah Meral ~kan, ts_ Vl!ı.euiıged' ~® b'llıssa çu ye gelerek j a :nda.1ma ı.,Ierini te!tl.şe nun lştlralk etti.ti bu koşuda blr Kozak, Çatalca b!rlnci ı:ıc okul ~nıf 5 tanbul Şehzad•~bı>.şı Mahmud·ye Çeşme 
vam ıyor. n Ü - ba.ş"adı. ıdaku2 d:aıkika 35 311.nl{ye ile blrinc111ğiı te 15 num.ı.raıı Suad Şapşalı:, Peıtl'.k soltak No. 22 de 8'.ll>;h'l Dllkılıç, İs_ 
turova.,.a da ~11 ~~ ~ri ~u:- A!baı U t Müfeıt.ti 11k lblna.._ Hlisnü &ıiu, tınclillği bir .ııaa.t 10 da. jandarma bölUk kuırumdan vekili se_ tanbul Ayaspa.'9. Hacıhunım sokak No. dır. Bu iş lt;in Ziraat v e mu - ~ıs murn t . . .. .. . ~M '"'· ...... ~ıra liın ÖzkAn t:llie Nebahet Özkan. 2 de Servet Aşk'ln. 
ha.ssl3larnıdan E'ımmı E~Llmez şehr!.. ıf!tıa gld~ U. MUilettlş Vddll S:ı.ln'i k!ka ile Seyfı, üçıın.cfilö!u m.ıaı1a K ı_ l . b K l ,..,. J

0
•· ı_u··ımn• hokk,., " ı .. ünciilüğ- H'ü.seyi k9.21D ORU u Ma un ırı m..... cı R ' " _ m1ze ge1mi.§, teıtılcik:&rde bu.lunmUf- Ötıeyi, mütea1r·lben Va.ll F'erlıd N'omel'i Yydur, döııd. u n - (Son Posta llahrab) (Son Poıta hatu·ah\ . 

· ~~e~.~"- -. -. -. -. - - - ~~d.!. _-. .- - -. - .... -. - - K0i2Y&da TeUAl ı;ı.azlrı k.ılrtW a.J ~ul ltataköi' Muka.t caci4eıu ~•~ ........ ~wv·~~~ ...... 

Kitab 
Denl-ıll orta okul sınıf 1 d~ Sükr11 

Nail Ö2Jk&n, Oemliic askerl!k şube baş, 
kanı yanında tbrah'm tıdz, Kon1• 
tnhiaa.rlar Başmüdür1üifü takibat şu. 

besi memurlannda:ı Hüsamettin ıtızı 

Mehlta. 

Kartpostırl 
Diy,ubakır hususi muhııst'be \'a :-'d~ 

müdtirt1 Nihad TaııKı.n oğlu Mahıı1ud 
Ta.~m. Tavşanlı Mehmed Boyacı cıt l ll 
ellle Tevflık, Bursa bir;nci ilkokul ~ınıf 
2 de Hi1mıet Ak:yoi, TokAd Kurtu'.U.S 
okulu sınıf 4..A da A!i Çaltştırıct, ı\l. 
pullu şeker fabd:?o:ıı t!ttclrul ta·we .. 
si.udtll ,:e;·:m Era11n. 

·-----··-···-------···· ........ .../ 



~ lkincitqrin 
SON POSTA 43avfa !I 

Telgraf, Telefon e Telsiz Bab rleri 
MOSKO AYA 
KARŞI TAZYiK 
FAZLALAŞTI 

Uzakşarkta 
son vaziyet 

JRus~ara göre! Amerikan - ingil"z 1 Ç' iV .Aç l;T. ~1 >-
Lenıngradda harb malzemesi g'<=jl~:.:·?ı.~:·:~1"7\ L r-M•N D~ra 

Japon parlamentosa 
Kralın nutku ile 

dün açıl 'ı 

Almanların Rusyaya Hindistan ~:,;f.rn, · _,.,_. /-\ t: 1 - J:_ 
1 ayia tı y ı·ııa sevked·ı·ı·yor Almanyanın müt:e- zlnldde ldl _Fakat harbe c-lrmek b .... 

Stokholme göre Almanlar 
lttoakovayı ıimalden 11eya 

ceraubdan aarmall gayesini 

• • • • o uku &ibi onun iç.udım sı rılm nın 

Modko'V.l, 16 (A.A.) - '1'a.s.. j fık .. erı nıçın ondan d.ı &'l'ne ba.şka bir şey old~u lDU ri,. 
nd.::nı. a an • IJ:> rlra 16 CA.A.) &kerı mahfil.. I I ? fcsl. burada da lıükınu u co t reli. 

«Biitii.n cihan Japonyanın 
Pcuilikte menfaatlerini mü 

Jalaaya Jıarar vermi!I 
olduğunu öğrenecektir» 

61 ,.~·n,:_' """-n r '-•-, +-. la ~'"''· terde ıtı dlrlldl,ğine gore, Rwyı için ayrı amaz ar• Jt.omall)alılar, fmdl Karun le Ro of 
u-.; .,, ""' .ı "'· u.Av .1:<1v,;.; .,~ önlerf.ııc kadar u :ıı ılıkları ~lbi Fin,. 

terunrle yauı ı b r m b: ede, 4 ~us. ıa.şe yo mıd n b r1s1 de A :ınhtan E vveli iog l ere, sonra da Ame ı.. landılaldar da b :a y rl rde ı 9 hu.. 

8Üder ~ibi göriinüyorlar toCJta !beri duşm ın Len ngrad'a kar hududu boyunca kı'Vl' nı.k &i en b r b tarafından Fınbnd l'llYI ov. dudlarmııı çok u1 klarma ul talar. 
oı d("V!Ull eden h cu .!&?'! es ınca tı::ı.ç a.sırlık e:.k ve 800 ki o:netr bo - yet RUS>"a.T& k rşı teşekkul rirn mut. B rkts!n malum!l oldutu VPÇhUe 

_,... ..... ~ yuıııt:uki yoldur Bfil u.k yakıcı çöl er tef kier safından ayırmay.a 111a ur ıe. Sov:vet Rus.ra ile h rlwd n bu .m m.. 
A1Ina.n..a.nn, 216 000 DUAJC'r, 759 top, 679 · - le.keUerin fo .. IJtar • lle m n '-·'l den ke ya.} .a<arda.n ve kurumuş şebbtısler, arka ~a .ı semerca;~ kal.. .. "' un 
t ınnc, 146 zırhı ctom bil, 647 moto • ' 1 t.l harb hali m hı e- inde d ldır. s de. Pa '"'d e...oe.n .......,.... ..... ~.. B r mış, b r ne e ' rnıraı~tlr. l\llllum ol. 
S 

. .,. • 1578 rn h • ., ."""""', 506 ~"'yn n·tı. ... !U .. ~eA~il'. ' d-"1 dl 1 Uk .,.. .,.~....., mu ... dutu uzere ıwv ı ingiltere l'inlandl. ce ara ..... P oma muna.'il'be ler 
Z"1' gunu :00.hı, Iar.p raıto un ı u ku 1621 kamyon \"El 14.M tayy. re kuv~eUer n1n geçen h ~ kü...an - ,.aya muraoat t'dl'rek SovYeı lluaya. kesilmiştir. Bun ratmen Kahlrede 

Tokyo 16 (A.A.) - D et l\Se 

~ ı tJu;~ a~et ~~~; ~ı~r:= ine açlhnıftlr İmparator nu k:u lda ~~ı. llde ini l h ettl.kten sonr:. d.!k!arı bu yol boyunca. her ~n bU. nm kendisinden aldıtı yerleri iııde et. I bir Rumen sdlrlnin hali bulunmakta 
""llir, d r ki: gunlerde A::manlnnn müdafaa yük tqınyon.ar R 1 ara en IUJ,ım o. ml'y am:ı'1 O' ıJ bJn m bır z:ıf r olduğu bu harbin prib tecellileri .. 
cılk' cenahta Tula \le alınln'de 'Yeni. Ha.:J.lıazll' vaziyet n n zaruri kı<lı - :n geçme erin mutıe m 2ı 000 d~ lan ylızı(>roe ton harb .nalzemesi 11 eseri teıi.kkl edllmly<'.ttk hemMl ırulh rasında bir vakıadır. 
Soen Ş!<fd u taarruz ara geçmiş?erd1r. ğı ınuhteU! k31Dun fi; lıh;ılar nın ve :r:wıa asker, 300 t;ayyrtre ve 70 tank H.'17.erdenızıne mık ~tıme'k.ted r. Ev • müzakerelerine glrişllmetlni W-ldlf et Bütün bunlar.ı ra!men ve cerelc in.. 

1 
rvyet lta~akl&nndan ver!Jen haber_ munzam büf;çe 1Aylh.a!1ırı.nın Det za. ;at \Crd~rlnl lro.~dcdiy-Jr. ve oe Hlndlstı:mdan Iran nakliyat L ml.s, ta.1tat bu tt-kllt, onu teyld rde~ ;-~Here ve gerek Amcrlkıı.mn Ffnlan_ 

clış K r~ Alman zırhlı koll!ı.n Sovyet Mf..Cllse t,eTdünı n zırta A emret 1m b :il asın.da 360 d n alla yük çi ku ıanılm ;kota olan bu yol ş md1 illi.nı harb tclıdldlne raS'mrn nd<lolun. :~:~·eıı':.c-:!ı ~:!~la~:tl ';'~~=;::: 
ıne-ır~llda! a hatları ç n" b ~k k ıo. oavıetın sevk ve Idareıslne ya.rdnndan k ~:;e suooy ve g ner.ıl Mo - modern fhale getlrllml$tlr. muştu. Aradan Jn a blr t.n.man certl, el'an kat'i bir karar alınamamaktadır 
ıler ve sofn!~:mt da reııva!f'Ut oüslsı~~~UıŞ..l .ibaret o'.an vJlllfenlzi t.<:3.lniJdle Jf~ serstedt generol D na.r .,...nemi F lkut bu Y"' Ru.c;yıa.:ya giden mıi - ccçmt edl; jayn·lıt t~bkblusu .__ Ammbkla Bu, bir bal U duşundurucu bır ı.: d( 
Ilı -... sonradan gerı p · ... , • ve , • .,.~ yap ı ve ngı ettnın ne .,.,nıer r aedi 
~el'dlr. etmenl.z! i;.stlyoruz.> Kresmer ile albay Fr nk da va.rdır. h!mma.tm tadt b ettlll muazımn yo. eevab aklı. Kabul etmek liıımdır ki, ~n11D seltrbini, bllhasııa, ~enl'j ı.._ 

k 8ven6Jta Dagebladet gazetestnln as.. Dletin bu &l}tlış oe2:se61 bır çeyrek lun ancak bır kısınuıı teşkU etmekte. SotTet Rusyaya kar3I aetıjcı mücade • .ııı. halk kiıtlerlnin bul iere.ddWDe.. 
erı Yazo.cısına göre So" t karşı nü. saat sürmüştür. H t d h t 1 k dlr Müh1mırıatın geçtlll yolu ters lede, .. A1ma117a içuı, SOV7rt iehdldin,. I :rlne atfetmek dokrudnr. Fakat rr, ..., 
~ları. Alman arı bulunduklan me.v. cJap0n1a n:ııifeıPRI 7apacakıt a ay a as 3. 1 tar ıftlnn. yani Du'Jdap'tan doğuya den arken bir ~m :milletlerin ~a&a- resmi ve mes'ul İncllterenıu, Ja\4:f1'11 
~de tutma.it ve b y el!kle Moskova Tokyo, 16 (AA ) - Hariciye nau. doğru ta.klb edersek ·Iemlryolunun hereUn1 temin eylemek, blQ'ik bır a. bUdii1 daY&S1Dds, bu &ettddüdleri halle 
~eı:.ıda. aıra sıra hazır anmış muka. lığının gazetesi p 11' amentonun feV • bı•r dalyan Bü!.ucrstan'ın f1mıtıJ kısmım taltlb e. Tantaj olmuştur. Finlandiya, Sovy9'j ... p .ecri lı:ar&rlar.& n.naasa Wr sa~ 
.__ -: haf.ıarıru i..uvveUendı.mıett ve ..... u.~ ~ ~antısı Uza.kd~ saçan derek blr kaç yıl önce yer s:ıırsıntı • RuıryQa PDif bir arazi pareaıu *erket,. rettir. Çünkü )'Ukanda da ka1~tlll. 
-.ııaı etındt gayes ... e yapılmaktadır. ....-.e - h---ıı ,_.. Ro Besarab ıı Rök • ı -ı ı Bunu11la beraöer Sovyet karşı hü. şlm.diye kad'll' yapr .... n, en oı~uw •• 1 k ld ısından sonra inşa edilmiş olan Ku • m-.-. manya ya e ~ m • a•b • 8oV)'et Ras~aya urwa •11&1. 
eıan1arı. Sovv .... •er ,,..,.., bütün vawı ... etin ~.....Janttl.ardan btrı diye vasıflandlr - f Oı"en e yı 1 1 ettıa"ya gi.ttlğlnJ gol"ilriltı. :oeml.zyoıu nanın bil1ök bir •ısmtnı fedaya mee. ,en bir mabadla harbe ır•ren r ........ cltbJe .,,...w ,,,... ....., ~ t bar olmuştu. Macarlsıan ı.e. Sovyet. clJra. ba.ıiiu J.eıılnA'raddan ljinul BM 

la.tı mana.sını vermez. Filhakika mailttıa ve ~ı.tl.ğln mukaddera; ınm bumdan cent.ibaı krvrılara.lc AımerJ.kan !erin K rpatla.ra cleğrıa it:rMSUm edı-n clenlae kadar uanan bir l'tpbeyl t•t.. 
~ taarrusu. cepheden bir hU~ ~i de bu ~·ere tJibl o1du - Antat:Ya, ı~ (A.A.) - Asırlardan. ~~ının aras12 blr suret.~ gel - tehdidinden kuşk•lanap c1U1'11Jordu. makta n muanam bir ..,tra~ tahta.. 
ırıa.:eıt!nd.erı kaçınarak Mos.kovayı fl- tunu ay<tetmelkıtıedir. beri .Amuk ye&1~ hastoJık sa.çan dlğ! Kıa.rıaşl'ye Wn.,m ıvt...a.dır. I.şte lıu Şartı: cephesinde AIJnaa harekitı bat. amda müJabn bir cpiyaclP.• rolü oyıaa. 
ili 111~;eya . oenub'iAn sarma.le gayesi. Qe0elte bu husuet.id ya.zwnd& bil. Maz'luınpa.şa. d.allya.nı bugün ~ış.. suretJedir ki birkaç gun fç1nde A.me. lar batlama~ bu üı.ı mernleketJn ti~li .ıaaltf.Mlır. Onan. ı-trelt kendi hesabına. 

-ı. __ , ribi görünUl'(lr. has; ..JWle di.ıyor: Bü1ifin c.han Ja • .....IWY ııal KanaUlı ile binlerce rikan rmı.J.zemesl RllıSla.rın t-Jine var- de, bir hamlede Almanyanın yananda cerek Abnan müUefiklert laesabuıa 
~ -.uacova tızerindclt. ta~kın b!r 1$1\. ~ 'IV.7 evval bilhassa tı.r. .. Uö&ene ıktodır mevki aldılar ve bu suretle Alman or. bucünden yarına. bu mPnlden ayni. 
.U.:,_~e. Alman nn.va kuvvetler nln son ponyanm her şeyden tt.e köY'ü ve şehhtlnln huzurlle ya.pılan m • 0 dulanna alta ytn binden fasla bir sin. mUJ bekleneme:r.dl. Flnlandlyanın re4 
~ bu tehr1 ,ddMıi surette bom tendi müttefik eri1e Aı.Slfln mul.ş ( ~& töreninde veiimlz Sökmen SU. s b d .-ti yardmaı &emin ettller. cevabı. bu ııebeble, bir maltm•ı, hlr 
>"ete lOıana tabi .utmt.k suret.Ue faalL f.b1ertn1 müdıaıfea)'8 nr r ~erm mn:t -}evde Milli şef.ınlzle B:ış - ır i stan a Sar'.k hatt"tının baıı1adıl:a Slralar. defa daha ilim etti ve «ÖStcrdl ki: 

baelamış olmaSıdı.r. d~unu ~'ktlr. JOıb ne el bir stYY ' J da amaml kanaat. bu memldı:dlerln Darbe l'lrmek bnan kolay, fakat o. 
~ova, 16 (AA.) - Son alınan !erfe uzun mıııi!!Y3 ıstlıaredıe bu vekilimiZin .ptraoo değer el~kns e L',o saat kmdllerlne atd bildllrlerinl nlır almaı nım iflnd~n Olkmak biç te iyle ele.. 
~ ıöre, Lenı;ıgrad'm oenuo do, .. ekli~ sonra vu;fes!nl y~'k- ba.şarılan bu işin Oümhurlyet Ida.re. uı muharebeden vaqeçcceklerl merke. tihllr. - ... ... 
ru Tlbın 'bö'ges!nde, ._ımaıe dol. lun<I sine naslb olmuş en büyük ~i.r b1s - b 
d Ya.ı>ıı.n Alman teri harelıeı.t. dur. tll'. Jık f bellrtm.ı,tir " n ı•r • •I• ·ı 1 J d k ~atlU61& da, ta~· ke devam mndt... Çin bal1bl mıreote 26 m eyar e. met olduğunu • sure ıngı.1z - 1 a yan aponya a as er 
it ~· Ahn.an1ar. büyük elmnm'yeti ha daıki.rlığ.a nıa.l olmuştur Fa-k.at mll. 

:01~ rn;~~ı:C:~ll k=lşl~~~~ ~~~{lrl~:•r y&J)IJlÜa da az-. Beş defa elden ele muharebe oldu deniz ve hava toplama kanunu 
"« Al!nan motörlll tUmenl Mühim bir J...- e~l!i nikbin , b• h• Berne 16 (AA.) - İaviçre ajansı.. 
d eelt&ı nıahab den !ki dP.fa tatde. 16 CAA) - Uwıs1 b r eçen ır ş~ ır h b • • 1 t•1• ~ç ve etırd ve malzemooe aiır V:{~0~ edilen Jspon elç~\ M. g U na Be.gr&ddan gelen blr telgraf şöy. mu are esı genış e ı ıyor 

ta uhamıştır. vaz• e buran gelmı,şttr. .M.c:Acited le demel..1.edır: 
kınında kar yağıyor ~=·ıöre, M. ıt•ırusu. bir mUlA.'ks.t. Moskova, 16 <A.A.) - Cenub cııı. Orta Sırbistanda bulunm Svilruıe 

~ ~lldra, 16 <AA) Londranın •- ta vaz'.feslni iyi lı!r netlc"Ye gotUnnek 1 het>ınden gelen ba- habere göre, Don kesiminde hukfunet kuvvet:erıle Sırb , :_:Jı nıah!ell~· I~ıncla fazla tar ~dinde o!duğıın u söyJ('lll ~ r . t.aza.1cla.rı, 35 gün zarfında m~tev!Je. 
1 

gonu •• tı :erı aııasında 60 saat devam 
t.!ııo ası haeeb le Alman ann, Sivas. Kanad&lı aakerlcr Hoııg - Konıı da rı imha etmlş erdir. Zuyevka a ne~ ('den bir muharebe olmuştur Bu mu 
l'lne ve ll'lubt.em·ı olara: Kerç üze. ~ngn.a.y, lb lA.AJ - .Mng - ls..>ng m\dane muharrb .er ;ereyan etmka harebecle 103 güni.ill ü ve 10 °hükümet 
-..u!ı.a:ı *1arı &a.,-aın m.!eceei k.a. radyosunun bı.d rJ ~ .. ne gore, Kıı.ıuıdah Al.manlıir önce bu bö.gede arazıı t -, tü 

lr. :ııam.11 olan ııeını k.ı.f.ı.le.en zanmtılar, faka• aza.klar mukab .a_ 81.'l.:rer o mu r. 
~erıerı on .

8 
aeun şı..r. Buraya K&-ı rruza eeç nce A man·sn sayı tısıünlil. Be~adda çıkan O'bnova gazetesi, 

man t blı
•g~ 

1
• Bone • X i aıa ın<ıA Amer kalılar tııne r~n ""1fn 1çne pDs1tttrtmU. bır ç.ıcıık rehlnelmn kütle ha.Un.de tev. 

xıadalı -~ı.orluıt a:ıJterı 1tuv'\et lerd r. Almanlar. telı:ıar taarruza geç_ kit edildiğini "fle gönü~ülerl taJırlkfıt 
~n v;:mrcİeıa oı.ara.4t Honr • Kong't.a m;.,Ier ve Z~~. b~:.cf~~C::ar~~~ ve ceblr hareketlerinden ,-a.zgeçme • 

~Baş &.nala 1 inci -~) to.PJ,a~ b\llunmakt.adır. .geçm ,;.ır. 3 ş s. a lerinl davet eden bir beyonna.ıne ne.,. 
)e,.! Sovy:tlta Mman ha?a tUTVet. Ja.poll7& için iki 7enl hadise bırakılmıştır. retme'ktedlr. Ayni pr,ete, bugün Sır. 
~ hava ktıITe•ıer.ne kaırşı Londra, 16 (A.A.) - SundaY T..me: p l a Başvekili blstandl d.9ıhill halt> hüküm süruyor, 
Cltr mnattakiyet:er elde etm:,1er_ p.aete9i, J~IU'· tarafından son s~n o ony deınw.ttedlr . 

• 1 Sorıtefrinıe .nd l&k:l.b eJ ıen teeaVUZ sıya_ T b kt ~a'k1 d 8 Bontqıin ara - ler 1' ~ol dıttatörltr tarr.fıııa o ru a 200 bin nuih~lr 
aı74 evrede So'vyet:er ~ldin aetlnı.n 6 udılı:tan 600ra şoyle . , e Berne, 16 (A.A ) - r.svlc;rc tclgrpf 
J"'- ~re k: ıybe<..mt•tr Bunlardan meylet.tirdlilnl 1 Kalhire, 16 <A.A.) - PIC>ıonya balJV • 1 Bel dd bil.dl l'dııı.· e ~ ü "'P" • dl'melı:tedır· , lo k eıt. 1 t>aşı.uman aJa.nsııın gra an r ı:ıın 
~iır ha.va ınuhareibeleri asnasında 1 Japoa,-a, · rüqi.rın ne tarsttan et"i. lı:l'l Ye :e: S;:;;rsk.ler .rutırukt.e.lll göre, Sırb ba.şveklH, Sıti>lbt.a.ndrın ay. 
'--llı ~Üf. tıı s1 Mm.an tayyare tini sönnek ~ be!r.!erkeıı d;~:u~~ 1 = g. .ıı:uvvetlcrl1e diğ~r askeri kıt. n1mış Yugosla'V bö'geierl!liC!en gel • 
ıı-t, oyme baıtaryals.rı ~n.fın.:fan, ceti bal'e*et useıındt' } unnda n;ya rnekte olan 200.000 mlihaclre yardım 
~n~fı da yerde talhrib ediimkşttr. mu.ht.eınel : ı::: .. r :r~: aı;~sa lan aaarı teftiş ~~r. 1 eı.mek üıe~e blr :ıromtte kumnıştur. 
"- clevre tç nde Nmıı.nlar dolu ~ isttl&d.e l'Jıli 1 

900 h&ft&l.v lç.nde Ja. • M h · d 1 -o---ili/ilde 183 tıaınare ~er - ::;.! ::ı~yetı baız 1k yen. hl. Kıtabcı • u arrır avası F·ını·ııer·ın eı·ıne 
dıae oklu (.Ba,ş tarafı ı inci 11.:i)'f&dal ı l ! 

Tanarderla hicwınlıan ı - :R,.y..ya t.arsı 7a.pılan haTbde lllhaYet iki IJ.n k1t&b baallar.ık, buuun d •• • 1 
~l'tln 18 (AA.) - Alman a&'Y&f Alman ilerle1'1'i JaponJ'&Uın bekled t\I anca!L b!rüÇ yuzlı aaLlldii'l muade.~ uşen ganımat er 
~~re.:en, d"1h· ~esının b!r çok trtbi ç*1nadı. bu ruıı mulescI devam t;lecektlr. lıılu. 
~l ~ .. "",..... 2 - Çörçıl'iD, b.rl Man• on House harnrın blr kere UICti u::l o.ması, t.ı. Helsinki, 111 CA.A.) - Fin ajansı 
~erinde dem ryo i&rı iizerlnde1d d ğerl de AY&m kamarasTilcla V'trdlğl bu.n beş tere bahtiya.r olınası demeli:.. bildlrl:yor: 
"'ı! b n ıa,ıtlftma bucam etmlfl r tkı nutuk. J8'>0nyaya ŞUnU gllste~1 ki t.ır. Hep..ın.z o ııunu b~l..yoruz. Fakat, 
'-1l Unları bir Qdt yerde uzun 7.8 - kend:s!ni temayüller ne ,.~·a m bver bugün dünden çok ıyuhr vı: lnanıyo. Haıngö cepheslnde, dU..-man topçu-
"1 n d!J.rtnoaık 30runda b·rakmı.şla!'dır. b$SkJ6lna t.a.ptırırsa. tclt b:ışına mu. ruz kı, yarın da bı.ıgU:ıden lyı o a. su ştd.defü 113Jallyetre bulunmuştur. 

'!'ada 2 tq>rii de !Ylkılmıştır. harebe yap:rn.ak lçın tcaz.ırlanmak Uze.. caJtt.ır.• Fln topçusu, bil'Y'Uk bir dü~an ge • 

F 
re kaitacütır. Çıtır Kıtabe\I sahıbl l\luı.tafa nılsı bombıu'dım::ı.n i!tm1ştlr. 

!!: in teb iği 0 Ardakoç, diyor ki K'areli bervhının cenub kısmında, 
~lıslt\Jtı 16 (A D N B F1 Mısırda yeni l:iir ordu «- Bizde, mulesc! ciddi ve esaslı topçunun hırpaı ama faaUy-eti pek 82 

'l ' .A.) - · · · n atitablar satdm.\z.. Satılanlar pcsLen. 1 
ı:ı..._. tebııt · teşkil 'edil ii keranı tlt.abla:ı:tı:. Bu scbcble, lcıuıb. omw}tur. Dilşmanın VB.!~lrt ~ölge_ 

""'-~ ~nde. diı...,a.nın ~:.r ,ft da böyle eser.ere rağl.ıet ed yor. sinde ha.f f b1r hücum teşebbtısti, kuv 
'1: hıı_,_ ..-- .A) Mısırın r:arb cı ... r """ · ü • · lm" tı.ı,~'V•r ü~ne blndlrilml.ş çok ~ır Londra 17 <A · - Bu yazlyetı doııuran sel>eb ned.r? v.,ıı;etimi2 ter ıfından pusk r .. u uş. 
ı.,._ l°J'alaıtBe :l..'lt.!1'8.'k ettlJtl şkidetll mın~a seklıınc ordu t namUe İşte. 1şın can alıcı noktası ourasıdır. tur. 
""PIÇu ""-· eni bir ordu teşit 1 ed•lm ş tr. çun .u, a"'ır başlı sa:u'.ıt ' c I Lr eser. Ko'-·'~ -~-1 ... rında. Finlerin elıne 
l'lttı... -~ı O!m\)\7tur. Da.' ryahı_ r p . do·· ndU ıs n'.l#VU ..... "" ... ~ d~ t Abetz arıse leri okumak .st11en münevverıer. bu düşen gsnımeuer, şlmdı sayılmış bu_ 
'-lt,t.ı n ateş ne mukabe'e e - b 1 ih:.iyaç:S.nnı ccn~bl dillerden teıum Lı da 

ltı ~1 Lonıdra 1'1 CA.A.> - Vişlde u u. edıYorlar. DemPk ki, b zde kendini bu iumncılkıtı d!t'. Ganime .er nmsın ' 
'1~ be~ımn batı kısmında nan ~ elç;sl Abetc dün sabah tıiPW karle kabul eı:t.reblleceııt muruır. bin t-Onllft'to'uk 'blr e<eph.a.ne gemisl, 
Jlıırı t n atoık~r'e"'in n büıri}k 1tısmı ı.a..a.ı ,ıe görüeıtıildl!ll .sonra öğlE ye. rır yoktur. oısa. ~lnaen koşa:dık. dahi küçiiılt hadmde 2 vapur, bir 

1'e ?'idııııııar tıarafrna rc;rnlştlr. md1ni Mare.şal Pe'aln Ue yeıllll5. son. Çün:til, onun sayesınd~ b!2 de kazar.ır. demir ~prü du1m, 20 top, ıb rçok cep 
'l"?Ja.h.ın dof,u kll!m'l'nd L hatları. radaıı panı;e avdet etm ştır. • dik. Meseli. halk en fazla Reşad Nuri hane sandığı, ışı1d?\klar, te

1
emetre -

~ irt~n düşman m~nın btT Weygand Vişiya geldı ile Esad lt.ıhmudu tutuyor. B,unu!l L ler, tıorıp.i.'ler, 66 otomobil, oldu'k~a 
-ı~ı lnbQ ve geri talanı esir edB - Ç<D. lı:!.t.abcılar t.1a onlann peş.erinden ıkuvwıtll bir telslz ı.stasyonu, telsiz 

-. ... r. ı,ondra. 17 CA.A.> - General We~- k<> uyor. eserlerinı a.mat iç ':l arala. 3fki .. , 1 sahra uıt.raikl.,ırı 67 ait 
Oen\lb gand ştmaU A!r tadan tayyare ile Vı.. d bk~»rlertne giriyorlar. B r mese. m n .er , m • · 

'ıeJ~r ~inde meml muhare. şlye ııelm şt.lr. General Hııntz1ıe-·den ~; ~ var: Bazı muharrirler de lu .. 1 traktör, bir ta.nk, yi'y\?cek. giyecek 
~ ~'111J!t11>·. 'Rıı momlerden b!rln_ münhal bulunan harbye nezaretine tablannın f!at !11 krmdlleri kırıyor, de. ve mühim mlltmrda Utıç v n\ır . 
.. l ~nın + @tr ben lOO natU.r m~ 'kimin a.ettri~l mcselett. Ue mewul ğ'erinl :kendllnrl dilşilrtıyor1ar. Sıkırtı. - -o 

...........__ -nl'ib edl!mlştlr. oıacatı santknalı:tadır. da oldukları valttt k tel> ı1a.ra baş vu Sulh teşebbUsUne tngiliz 
"._____ rııp, aman eaerimı al. ne vcr:.rseıı veT 

"""El"»ar Ola Hasan Bey Oiyor ki . (i;y(>riar. Telif tıeretıerınm sukutur.da matbuatmm cevabları 
<.. bunun da ro:U var. Geçenlerde gslı!e .. 

~lerdc yazı yaı.aa m ruf bir :nuhar. CBası.arafı ı .ncı '')t•oaı 

.. • Para a:rsıaınn ağ • 
mnda derlerdL Şimdi ye. 
neeek. 1~ ııiyllecek 
fe')" arsı.anın ajzında .. 

Ha3a.n Bey - Y.a.nlıiUl 
var dostum. ArSıa.nın at. 
aında delil, Muhtekirln 
ll'linıdel. 

r.r 30 formalık kfüı.bını b r kll.abcıya ve .şa&ız teslım oıması ile gerçcklt'şe. 
-5 liraya ııa.ttu b.llr. 

30 forma, yanı 480 sayf.ı'ık eser, 5 Garvın. <>l:ı6crver gazeteg.nde e!)yle 
lll' ~ n Ya.p ığımı ta k k t hud n n 
haı1rlkat oldu~uau meydan.ı çıkardı 
n:r hakikat ıt ı , oıfacl.ııı k ' mesi be o. 
nu ifadeden Ac.ul r. Cünk.U, bu kala 
m.."1ısu't1nUn ı,ayfası 12 kuruşa da d • 
~l. ı 'kuruş Hlsur p .. ray.a ge y;,r. i'şı.n 
tuba! tarafı k !>c bu es r: basarı;a. 
bugünkji fl: ıd v r.1 :l> tlatla11na. 
gore 1200 lirn sar:f ı·, 5 .ıra da mO. 
elllle verdiğine ııöre l?.05 lir y L mal 
edecek, deınetf;r. Ey kari, lster inen, 

ya~r: 

J.tıter inanma ı o. o. 

Muzıı.ffer olınanm en kısa yolu Ame 
rlka ve 1ng teren n ha.rb ima!ll.tını 
Almanla.rınl: n.n Uç .m .ııe çık rma ·• 
tır. Hava t.llnlli:ll deniz tıstUnlütU 

e ~.rle ;t!rllmelldir. 
İngil ere vaz.;yetm:n iytleşmesınl hıs.. 

mf"Il Alman tavyare'l!r:n n Rus ar ta. 
rafından tahrib ed lm~ olmasına 
borçludur. !ng iter:? Hltıer AltrWlYfl. 
sının km'Vetlertnl seride bırnlonak çin 
bütün kış p..yretler sarletmeUdlr. 

Roma, 16 lA.A.) - İtalyan orduları 1 Tokyo, 16 (A.A.) - iınparaıtor taı. 
umu.mı wargA.hmm 532 numaralı rafından neşredilen bir emı.rname 
tıeblıgi: 

i:ngUl.z .havn kuvvetlerınaı Son,eşrln mucibince mer'iyet olan o.sker topla~ 
gecesı yap.ığı hu um esn sında Act m-a.• tanun'ı:ı.n geniŞ"etihni~tir P .ındı.. 
rele'de vukwı. Jc.cn zayiatın 21 olü ye ka.da.r askerliğe e'"(: 
ve 39 yaralıya ba. ğ o duğu anl1lşıL .r~ız S yl\an 
mıştır. İndirilen ve den ze dUaen tay. ldmaeler yen1 -bit' tll>bi muayeneye d'
ya.renln 3 :var :sil.baydan ibaret elan vet edllebllecelcttr. 
mürettebatı B&hJd.ı ya.ca.anmıştır. 
ş:maıı Atr!Uda Tobruk Cf.'pbeı.:nde 

topçu faaliyeti olmuştUT. Dllşman B n 
gazi ve Derne üzer ne hllı..'Ulll ctm~tir. 
Bir nıı:lctar hasar ve arab ah:ıli anuıın 
da tr.r öMl, bl>rkaç yı&rah vardır. 

Şarki Alkdentme, b ir keş t taarruzu 
yapan İtalyan tayyareleri, dll$manm 
iti t.lca.ret g611W>!n1, bombalarla batır. 
mışlardır. Şaı'kl Akde.nlzde, avcılan. 
mız bir keşif uçu ~'.l esnasında Weill:Jf. 
ton t.l,p! iki tayyare dUşllımilşlerdiT. 
Gamı Aikdenlzde d" torpil tayyaTelerL 
mimen bh'I bir öilşman tayyaresi dü. 
şürm llşt.Ur. 

Amerika da 
grevler 

Ne9'J'O?tc, 16 <A.A.l - Nevyork P
r.eteleriııin Pa.zar ııüahalannda çıkan 
haberlere söre. madenciler sendilı:aaı 
Cumartesi, gece yansı çelllc fabrb. 
larına ald madenlerde çev llA.n etmiş 

ve asfalt fa.brJtaitınnda d.a grev illnı 
zarureti hasıl olabUeceğıni bildlrm.şıır. 
Grev kararına ra~en, çelik 1abrlka. 
larile sendik.atar raesası arasında, bu. 
glln müzakerelere devam edilecektir. 

Bu arada Ruzvelt, as1teı1 mıişaYlr. 
!erle eu!lmle harbiye na:ı:ırı ile ve ma. 
den havusı me.rıı:ezı olan Birming_ 
ham - Alaba:na 'lUm n kumandanlı. 
ğ le görtlşmüşttır. Efkl'm umumlyenln 
bu millAkatW\n ~kardı~ı hüküm, M. 
Rur;yelt'in Paza?1eii sabahına memnu 
n17et verici !bir ceva.b alm.ama&ı halın. 
de ordunun hare-;c..?t~ geoeceii mer.kez.. 
zı.ndedır. 

lngilteredeki mağa
zalar ambalajı 

kaldırdılar 
lımdrıa. 16 (A.A.) - İngiliz radyo. 

sunun b!ldird1,ğlne göre, İngliteredcki 
mıa~r bundan sonra muşterl!erln 
eşyasını sımhQlid yac:ıaıruyaoalktır. 

Butün arnb.Jl:QJ mll422ınes1 burulan 
böyle ye!nız mUhJmmat aevklyn.t.ına. 

talhB:s edfteoeltt!l'. 

Bu teöblr 1910 aınıfmda.n Yukarı o
lan heı1kesl alO.lcadar etmektedir. 4ı1 

~ına tadar eme'k\l ert>a~ıırıa s.ı ~ 
şuıa ndar oıan aüWş ar hizmete ga_ 

ğıriliıbillı'. ----o----
Tahran - Kahire hava 

servisi açıldı 
Yeni Delhi, 16 <A.A.) - Tahran il• 

Jt&hıre arasında yeoi b1r he.va servla 

açıimışt.ır. 
--~---

Lh vinof Bakiide 
Lonrda, l6 <A.A.> - M. Watter, 

Moncmton. LftNiOOf ve st.e ibard'l ba.. 
mil bulunan ta.yyarenin Bakilye var .. 
dığı, dün ı.ondrada memnuntoetle ba 
ber alınm~ır. Yolculann hepsinin SJh 
ha.ti mu.ıtemmeldlr. 

'Bütün Türkçe filmleriı 
hasılAt rekorunu kıran 

KADIN 
KALBi 

Tflı1tcıe si!mltı - ~ eartJlı 
BQyüt ııaya t ve aşt romaoıııı 

•• Buga.n 

TAKSİM 
Sinemasmda görUnUz 

Buailn saat ıı de tcnmll ıı ma. 
tıı:ıe, diler se&n$lar: ı - 2 30 -

4.ao _ 6.30 ve ıı da _., , 
IMU ADDES 'f ALAN 

HILDE KRAHL 
Pek yakında Ş A R K Sinemasında 
Baş Rolde: 



4 Sayfa 

Dünkü lig maçları 
çok tatsız oldu 
(Baş 1arafı ı lacl sayfada) 

kafa ıle pas vermekten başka bir şey 
yapmamaf;a ,.cmın etmıu gıbi idi. ~u 
tta ar bir hA.ldmlyetc rağmen netice 
alınmamasının tek sebebi ~Ut atılma_ 
ması ld.L Öyle ya, şilt atılmazsa gol na 
sıl olalıilirdl? 

Bir ok G nç Kızlar 
Ve Ge ç Kadınlar 

Gençliklerine mağnır olarak güzellıklerinln temadisini 
mümkün kılacak o!an yliz tuvaletine blgfıne kalmışlardır. 
Ksdında dikkat edılmesl pek mühim olan n ')kta: cadın 
incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 

Ş, DİŞ, Sahada çok mllşkill blr vaziyette 
kalan Galatasaray lüzumsuz ve nahak 
yere didinmekten hara.b oldu. Beyoğ_ 
ıüsPor ıt.e.lesl hi!I dalcilta geçlrdiğı teh_ 
Jlke~ln birini dahtı atlat.mağa çalı_ 
şıriten Salim, 44 dakika zarfında mU.. 
ıı.ac.ın hattımın t>aşnramn<lıgı işi ~81>
tı ve Galata.saraym blrJclk sayısı da 
böylece yptlm~ oklu. :tıctnci devrenin 
l}k: onuncu daatikıısmda Gal.ntasaraY 
ilı:I mll:hlm t.ehlike a.tl:ıttı. Bcyoğluspor 
esasm ııtuvve 11 rüzgı\rla beraber za_ 
man zamım hAklm bil" oynadı. Ga!a_ 
tasaras blrincl devrede1ci bOzuk ayunu 
Jle iliru:I devreyi de golsllz olarak ka_ 

Seneler, binblr vazife içinde çalışan ve yoru!an gen<; ta -
dlnların biaman dü.şmanıdırıar. Bedeni ye dima~t yor -
gunlukların neticesi guddeler el3.stikiyeUni taybederler 
Te cadde <LekeJ diye tav_,i! edilen avarıZı <Rü~Ar ye gil
neşin de tesirile> husule geUrirler. İşte bu gibi ha.llitta ve 
bu gibi avarıza karşı Kıcm Pertn; ~rktbinin kuvvet n 
kudreti saye.sinde ciJdı beJler ve hara.biden kurtarır. 

Neı•ralji, Kırıklık ve B ütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında ıünde 3 kate alınabilir. TAKLİDLERINDEN SAKININIZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 
Yüs binlerce kadının tecrübe dtlti n seTiliklct1o e taTSiyedcn ba. . ~ ~ ... . .,,, .. . '~ ... • ~ . l . 

• padı Beyo!';lusporun canla b.."şla oyna_ 
m.ası kaTŞısında pek dermansız bir hal 
de katan Galatasaray ligde sonuncu 
olan takanı bir ta ıth esen olarak an_ 

il kahna4ıtı Krem Pertn He rıinde yapılacak 3 _ 5 dakikalık birJ 
masajın ne gibi harikalar yarattıfuu pek kısa bir u!Wlnda sts de 
muterit olacaksnuı. Krem Perln'tn yarım asarlık J>eynelmllel töb-
reti ualsız deiilıllr. Oadan lıtifade edinis. 

111 

iS'fANBUL llELl.mlYESt 

! 
Şehir Tiyatrosıı 

komedi kısmında 

Bu akşam 20.30 da 
KÖRDOVÜŞt) 

cadt LO mağlO.b etti. Kadın bir defa sever 
Fenerbahçe 6 - Beykoz O (Baş tarafı 3/2 de) 
.Fene.bıahce hesa?>':ı ve sura-eli bir o_ kendisi de kıarşısma geçlp oturdıı ve 

yun.a dördüncü aaktkada safı açık su~nerııne yeniden başladı. Bu istin_ 
TUru _"l bir şandeıı ile ilk golü yaptı. takın netice.sinde anla.şüan!ar şun -
B .ııı oı.ıyük b.r mukav.me~ ıle 111.rdı: 

b~ Fenerbahee slkmtılı .Wr &aY Genç kız kasaba.dan bir dellknniıyı 
retUn sonra 29 uncu daltıkadıı. ıflri.ki.k 
ten Orhanın fev:Cali.de şütlle i.kınc. seviyordu. Fa:ka.t Feyzulla.h Efendi 
golU de yapu. onu müfettiş beğe veıımeyı kararlaş. 

39 uncu da.>ıkada bk de penaltı ka. tırmıştı. Müfettiş bey kızını alırsa iş_ 
sanan Fenerbahce üçüncü sayıyı da bu leri lb!.rden prarlıyacıı.k. kısa zamanda 
suretle tem.n et;t.ı .. İ.k d~vre 3.0 Fener. yalmz kas:ıfbanın değil, belki vllaye. 
bahçenin gal!blyetıle blttı. 1 ~tı F'a 

tkincl devrede B~ykoz ta.kum Fener tın de en zengin adamı o ııc.. . .;_ 
bahoe lkJlrşısında ı;arlak bir muk..a.ve_ kaııt mufetıtlş bey ev:emnek ı.steme 
met gÖSterdl, kolayca Fenerbahçe kale se ne yapsm... o zaman da hile yo. 
sine kadar inen Beykoz1u!ar & Y~ lunl• sapmak lftu.ım. B.r ak.şam onu 
da.k:Jta içinde millıtm tırs lar kuçııdı. eve çağırmalı, fazla içirmell, gece ya. 
ıar. 24 Undl dııJt11tada şahsi blr hücum rı:sı .kızı koynuna koymalı ve bir bas. 
yapan Melih Fener n 4 llncll, Esad k , 
27 ncl daltlkada be.,.~ncl ~ollert y:ıptı_ ın.:a... luyordu :reyzuUııh 
ıar. BekOZU bes g.:>'den sonra tama_ Od.31 m;nsı vuru .tatbik et -
m " hlk'mlyeti altına alan FPnerbah. Efendi pl&nının erkesını h .. cum et
çe 40 mcı dalc'.kada Mel:hin ş(ltile t.:. mekte idi. Alhined kapıya u b ğırdı. 
tuıcı go1ü de yaptı. ti. İkl kanadı birden açtı ve 

1 
:ı. • • 

PcneıbahQe dllnkll macında ün;!dll _ Plan yNJd.a k91dı, Feyzu.lah E.. 
btr halde idi. Ömer BKim tendll Kızın ttoynuma girmedi ve ben 

Vefa 3 - Kasımpaıa O onunla evıenm!ıyeceğlm. Yalnız. e;.;ı 
Vefa lle Kasımpaşa arasında-iti 11\!'Ç ıenmiyece!bn değil, eğer onu sev ' 

ha~nın cazi> oyunlanndan biri idi. de'ıacnntıya vemıezsen bu hik ;yoyi 
Nlte'bn oyun tkı taratın gllzel hare_ her yerde anlatacağını. H1rt.t~ bük\L 
ketlerUe ihytt<'.anlı b r şekl!d • crrcyan mete bi:e ha'ber vereceğl.m. 
et.t.1. Daho. z'.yadc Vefanın fa 'k:tyeti aL B raz sonra Ahmed dairesine dö -
t&n dC\am ederı ek devre 1.0 Vefa le. netken insanlar hMtlkınde evvel·e 
h nde b ttl. :ht ncl devredr daha Um dli verdiği fena hü'küm 'erin at .. •r <leğ l, 
b:r haldi! ayncyım Vefa n h yet maçı ü 
ı 1-ıdı. l> }#t~ hafi' oMuk1arını d~~ün ~or, 

T k • O 'b blr t kslnt• içinde gön u bu <ı -
Beıiktaı 9 - a ıım ~;n"'Clu H •lbukl n"~e1e henüz bitip 

L g llder dUnkll maota g~c bU· ük kapanmamıştı E"'er bundan eonra 
var , "nı iSPat. ~en b r oyun göster. o'aoa:klan o dakl.k. dil b!'seydi ... 
m ş ve hıı • n n en çok ~ısını yapa_ (Arkası var) 

k maçı 0 0 . "Lnnmıştır. 0, __ _ 
ra B ktaş ıkıubU son yaptığı kongrede 
tdareş heye~·n d~ şt rm ş r. Bu• un n.c 
t" <."·~ ilk icr1lat fu t>o" tn unında gö_ 
rü'"'m 1 Vf' HUcı:ı:.ı ıle ş ret k öefa 
dUn tnkIIll<l:ı oyn, mışlnrdır Ger k La. 
kım Vf" gerekse craft.nrlar 

1 
Uzer nde 

oo'k ıy !b r te-'l'r yap:'l"l bu an.&$It19.dan 

12 yas'arm 'a bir çocuk 
p1rça parça ediltrek 

ö~dUrü'dU 
sonra n- ıct"S ·~k mı dün Ad ta l?Sh (Baş tarafı l ine! sayfada) 
tar mı g b -p:lrlak bir şekilde oYna. ı hu: bir şahıs pnyda oluyor. M ç.hul 
mıcı'ır ......... ............... şa;hıs elindeki cerh tuetini çocuğun 
.,........................ \ karnına saplıyor, bunun'a da.ı hırsını 

L. de t~kımların vaz"y:ti ~ a~ıyurak 'bıça~ e m sum yavru -
Q .. : nun vücudünü de l'kdeş!k ediyor, diş_ 

l. ö - Eller n 'k.ınyor, sonm 15 metre kadar 
.... ...: 1ıo : : surük'eylp o ctvnrda bulun.an koyun 
• • • ,...; -.J • 
:: t.:ı a:ı "" < >- ~ : n~ ı·na b:ı.J:a! f;ı b•rn'l{ıyor. Qocu-lrla 

B ş!ktaş 7 7 33 4 21: bcmber bulun~ köpek:erln köye dön 
G Sa.ray 7 6 1 30 4 19 dütt erin! gören Hacının anası şüp • 
İ spor 7 5 1 1 15 6 18 helen1yor ve yo1u takiben oğlunu a -
Fener 7 5 2 22 5 17 ramaITTı b -ş lY<>t'. Ağıla ~ldlğl zaman 
Vefa 7 3 1 3 11 9 l4ı da ~lunun fecl bir şek.ide par~n-
K paşa 7 3 4 14 23 13 mış c edile karsılaşlyw. 
s ıey. 7 2 1 4 11 20 12 : HMiseden h lberdar edllen Müdde~ 
n yko:lf ., 1' 1 5 5 22 '10: 1umumttk d"t1ha1 ta'.bkl:lmıta. b"" ...... 

6 3 26 9 "'>~0 -T.aksim 7 l • m•ştır. Kem'-C Hergül adında. 22 ynş-
:Beyoğlu 7 - - 7 3 25 6 • br•nc!a bir genç katU zanlısı o1aM 

\. ••••••••••••••••••••••• •'; yakalanmıştır. '-····················· -- - ------------------
Eskişehir Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden 
F'a.b::-ika lçl.n bırtnct ve iklnc. sınıf te~.yeci, tornacı, rrezecı, elek_ 

t!Lkçl, ıastlk t:ı.m rctsı. s:uı.t;ı ve mak ne ressanu aılınaoJlttıı.r. Verilecek 
gtınde ık ücret. istek'!' er n ımtiha.nda gö~receklerl muvart&ki.yeıt ve kıı.. 
b!llye'lne ~o.e •500• Oturuşa ka.dar yiikseleb~kU.r. 

İ tı>kll'e"ın imtth:ı.nda muvılft.'.lk olmaları, ge'm.e gitme )Ol m.asra.tınrlle 
b tT'lr.ll z ru-1 masr<ırarının kendilerine a~ oldukunun b'liıımesi ge
rei< !dlr i tek'l'erin ~3ğıdıı yazılı vesaü:ı hfun!len dilekçe ile ta'br!ka ge_ 
nel direktoriiiğfıne anürac:ı.n.t etmeler!. c9M8) 

1 

ı - N fus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlı.t vesıkası 
3 _ Emn yet mlldür'üğünden tasd.kli hüsnühal kftiıdı. 

4 - Okul şeh:adetna~ 
5 - V•.ı rae. ıbonserl\1&. 

l~tanbul Belediyesi il anlan 1 
Köprüler tamlratmda ku1lanılmak Uzere alınacfalt 3 .on alımllnyüm sUL 

yeni ve ı ton kur$Un sü'ycni açl'k eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun 
tahmin bedeli 4850 llra ve .ık • I?Lnntı 303 lira 75 kuruştur. Şartname 
zabıt ve Muame!At MüdUr!ll.tU k.'ılcmlnde görülc:'b lir. İhale 28/11/941 cu_ 
ma g'JnU saat. 14 de Da mt Enclhnende yapılacaktır. Talıblerın llk trmi 
IM!.t nı.nkbuz veya mektublan ve 941 yıl'tla nld ticaret odaır. vcs k ı·arıl; 
ihale günü mu.ıyycn saaı.te Daımt Encümende bulunma1arı. (0029• 

... Jf. 
:l:mhıa ed41ecek o!an ş r çöpler.on içerisinden çı'lcaca.!t oacavrA vesalr 

m.ıdde!crn satışı l/l'>/041 ta hr.d n 31 Mayıs 942 t.<ırih"ne kad:ır €\çık 
ar•tırmay.a konu'mwrur. Ta .m n bede?ı 5000 lira ve ilk tcmlna•ı 375 lira 
dır. Şartname Z btt ve tu ımc!M Mti1Ur1Uğil kalemlnd" gorUlebilir :fhs: 
le 271111941 P r -TbP ınU sant 14 de D:ıimt EncUm nde yapılacaktır. 
Tal blerin ilk ~m na.t makbuz veya mektub.'.an ve 941 yı'ına ald ticaret 
odası y.es ı:aLnrile Uınle gUnü muaYJ"en ı;a.ntte namı EncUmrnd.e bu!unma 
ıan. c9863• • 

Emlak ve Eytam Bankasından 
u 1)) 

Esas NO. Mevki ve clnst Mukadder tııyuıetl 
--- -- -- --

507 Çengelôköy, Kaldırımyolu sokırğı eskl 43, yeni 43 339.- Lira 
nu.mıaraiı 8477 metre murai;t.aı tıe.r.a. 

1140 BoyacıkiJl - Erntrgıin &ık! Ma&a.k, yeni Bağlar 
sokağı eski yeni 2 1100-.aro.lı t .. tınıınen 9190 me~. 
re mumbbaı t;:ırnnı:n 1/2 h .• sesı. 

567.-

1745 Barıyer _ Büyükdere, BU b 1 eakal;ı eskJ 2 yeni 2/1 '1829.
nuınaralı 6196 metre murabba uç tonoz odayı muş 
tel.Uh arsa.. 

1998 K~cu!k, Dere fırını ve İoadlye 
eski 4ı3, 45, 47, yeni 30, 47 numaralı 

110 metre murabbaı altında dtiJ.."kA.nı 

6/ 16 hissesi. 

caddesinde 1114.-

246'1 

3191 

319' 

~27 

4003 

4186 

tahmınen 

olan evin 

Çengelköy Ku eli mahal!esl, Ku!eJl caddesi eski 
esltJ 51 yenl 76, taj 40 numaralı 195.35 metre 
murabbaı m~azanın 21 140 hıssesL 

Yen~köy - Aşanlk<>la mah ilesi, Berber Yanm 
801tağı eski 9, yeni 15 numaralı 58 metre mu • 
ra.bbaı evin 8/12 his.set. 

Yenlköy, Panalye ma.hıa.llesi, eski Kaka.vya, yeni 
Knkule sok.ağı eski 13, yeni :n nunıaralı tamı.. 

nen 378 metre mur~bbarı ars1. 

Yeniltöy, Aıyan!Jcola maha'lesi, Kerest.eci Sdkağl 

eski 17, yeni 25 numD.ra.lı taluninen 70 metre mu 
rabbaı a.rsa. 
Beykoz Paşaıbahçe, Aylzma so':aığı şimdi iske1t! 
caddesi eski 25. yeni 5 nunnralı 258,50 metre 
murabbaı dükkan ve arsanın4/5 hıssesl. 

BüyWodere, eski Bayır, yeni Gülm~ sokağı eski 
ı mfkerrer, yenı 31 numara .tahminen 34.5{) met 
re muraıbbaı eT. 
İ:ıt,,nye, ıvııaıh.mudça.vuş maıhnl esı, ic;•tnye caddesi 
eski 19, Zl yeni 17.18 nunuı.r lı t&hmlnen 189.50 
metre murabbaı arsa. 

Büyü:kdere, Orta kuyu sokağı ~1 24 n • narnaı 
tıa!" .. "tllnen 137 metre mur lbaı arsa. 

Yeniköy, P.ana.ye mnha'lesl. Kakavyn soknğı eS

ki yeni 18 num.:oralı t:ıJıminen 246 metre met_ 
re murah'":>a.ı arsa 
Tara.'bya, Dere ç sok..ı.ğı eskin. 43 numaralı ta.h 
minen 3"2 metre nvır b' a a .... ::ı. 
BeyJer.beyi. c ~ tc • vroz, yen. Burh-ınıye ma. 
ha! esi Ha.it a~a SJk ı e ki 2 mlıker~r. yeni 
s nwmı.ralı 3'1231 met e mur._'b'!Xıı b .tıçei haro.b 

((2 

61'4.-

529.-

1134L-

3.11.-

948.-

137.-

245.-

156.-

137.-

e:Y, 

3186 Beyzyjlunda Knlyon<:ukulluğu mahaUesi, Akk~ 1650.-
so!.ağ\nda esk.J 43, yenı 40>, p r. 18, nda 447 
parsel 28 numaralı 25 m ıre murabbaı e:v. 

424tl He>"bella.d-:ı, Ctgıt. ve Kömurcü çıkmazı sokak!& 
rında 13, 15, 17 ve 3 mükerrer. paH.n 12, ada 59, 
parsel 16 numaralı 581.50 ımelre murabbaı arsa. 

~ Hey.t>ellada, ~ğ arbsı sruağı eski 6, yeni 28, 
taJ 28, pa'flta lG, ada 74, par ~e' 4 numaralı 67 
metre murabbaı aralığı olan a:hşap eT. 

4255 ırc;~eJtada, İsmet İnönü ve B hrl.ye Uu.m.am 
so'knkiarınrla eski 77, yeni 31, otaj 31, patta 15 
ada 69 parsacı 4 numaralı :w1 metre murıı.bbı 

4>ıı:hçeli ~P e-vin 4/48 h l ısesl. 

570.-

244.-

ı 

4273 Büyükada, Maden mruha1lcsi, Salhane sokağı es. 1219.
kl51, yeni 8, pafta 32, ada 222, parsel 41 numaralı 
1741 metre murabbaı arsa. 

'285 Byıüiiık.aOO., Karanfil oıahallesı, Fişeimane sokatı 
eski 4 mükerrer yen;9, nda 204, parsel 8 nu • 
maraı; 160 metre murabbaı tırsanın 1/2 hissesl 

t287 Buyüka.da, Nlzam ma.haresl, Ni.z:un sdlro.ğı eski 
50, paını:t 51, 'ada 165, parsel 20 numaralı 1858 
metre mur.:ıbbaı arsanın 46 96 hissesi. 

4289 Büyükada, Maden mahallesi, Ytlcetepe sokağı es 
kl l. p:ıft.:ı 56, ndıı 206, parsel 5 numaralı 2093.75 
metre murabbaı bahçell har iP lkclıve. 

240.-

623.-

673.-

• 

• 

• 
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• 

> 

> 
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Ylikar:.da adresi ve tafsllıit'ıırı yazılı gayrlmen'lra!lerden el> numara 
altında s&terl"enlerln !.halesi umum müdüriüğ'ün tasvlıbine arzedl!ecelc .2. 
numara. altında gOOterUenler il'e şu'be sa~ komisyonu tara!ından peşin 
para ne ve açrt art.tırma usullle satılacaktır. 

:İ!hale 241'11.19i1 Plazartesı günQ saat ondadır. Müzayedeye iştırat ede_ 
OOklerln mtılaı..dder kıymetin yilzde onu nlsbetlnde teminat yatırmaları 
lA.'Zlmdır. Sa~ esnasında verilen b"del mukıadder kıymeti geçtı~i ıt.aıkd!r_ 
~ teminat alkçe.-rt deltuı.1 ~ttırıbnıyanık ihale kimin u'hdeslne ıcra edl. 
iirSe teminat altçesı ontıı ikmal ettir leooktlr. 

İstekl11er1n 'PeY kkQesl, nütus te'7keres1 ve üç kıt•a fotoğra.fia birlikte 
~emtz emlftt servisine m.üraca&tl:ın. (906 • 9899) 

tıevlet Denizyolla1"ı 
WtUdürlüğU 

işle ime 
ilanları 

Umum 

,, İşlewnemlz sağlık şubesinde 100 lira kadro llcretıı bir eczacılık mün_ 
haldir. 

Talip olanların şeraiti an'a.mak üzere tekmil vesaiklerııe olr11kte 
mum müdürlüğwn z zat şleri şub s.ne müracn.at etrnt;.Cri lüzumu iluô.n 
o·unur. (10033) 

• 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Dev et orman işletnıesi Karabük revir 

amirliğinden 
ı - Büyük.düz börgesı emval1n.den Domi öki1z ovası rampasında mevcud 

264 adede muadil ıı 7 ,4-28 metre m!U.b C}:ı.m tomruğu !le 741 aded• 
muadil 307,875 metre mUtAb ıro.tnar tomruğu açıJı: aııt.tırmu ile satı. 
lığa çıkan.mıştır. 

2 - Tomrukla.rın k.a.buJd11rı l!qyulmUf olup ha.cl.m1'er:I. orta kutur üzerin.. 
den hesa:blannnştı.r. 

3 - Tomruklara a1d şartna.me Ank1ı.r& <>mı.an Umum Müdürlüğü, i:stan.. 
buJ ve Zonguldak Orman Qevirge Müdürlüğü ile Ka.ralbü.k Devi~ 
0:-nıan İşretmest Revir Amirllğlnde görülebilir . 

4 - Tcm.rukludan çamın be he.- metre miUıbı 17 lira ve jJcöJrnar tomruk.. 
larınm 'beher metre mikAbı 14 lira 50 kuruştur. 

5 - İsek!i'erdn % 7.S muvalcka.t akçe&He iblrllıkte 26.11.941 tarihine ~ 
1ıyan Çarşam'ba günü saa.t 14 de Klan.bük Devlet Orman İşletmesi 
Revlr Amirllğ1 rlyuetınde teşekkül edeook komisyona. müracaatları. 

c9908• 

OKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
/LAN 

Telgraf, telefo:ı ve santral gibi muhabere clhazlarının tamiri \$!ennde 
r,alı.ştırılmak ~re ince tesviyeci Te ince tornacı san'at.kAr'l !Uzum vardıt• 
Bunlardan askert ıma.i.thanelerde çal1.ŞQbilmet. şartlarını haiz bulun.
Türk san'atk(lrlaıının bUııı., !sc;Hlklerini bilime! tsbat ıoın işçillltler!ne dalt 
varsa vartkalarlle eu son 20.'ll.'941 r Uoünde Ankara.da İstanbul caddeli 
üzerinde Muhabere Park Mildürlilt'Jne müracaatla ücret takdirin~ e.saa o. 
laoak işçilik a.ıııelt ımtAhatıl.Il!l ıhmelert llln olunur. <1402 _ 9984> 
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