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H a1m11 t veya görmek isteyenler 
ARAÇÇJ KARDE ŞLER 

LnuTEo ŞİRKETİ saıonıannı bir defa 
+_ gez:netle tatının edi!irler. 
4lltanb-.ıı, F'"ancancılar Rıza Paşa yokUfU • 

No. 59 - 61 - 63 
- -- TELEFO N : 22050 ,} 

Sene 12 - No. 4060 == 
Bu sabahki 

haberler 
Vişiye göre: 

Slvastopol 
Tala ve 
Bostol 

teblikede 
Bir Amerikan ajansı 
\'aziyetin Ruslar için 

fena gittiğini bildiriyor 

Yazı itleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 19 IKINCITEŞRIN 1941 

-
11 \'ltf, 18 <A.A.> - Harb sahalarında 
~det!i ntmurlardan ı.onra ljl.mdi bir 
't Uık dalgası hU.küm sürmektedir. 
ı::,ler donduğundan zırhlı teşekküller 
'4 llYete ııecmdlı:tedirler. Muharebeler 
t oaıtova önünde bliYWt f>"r şidtiet 

_.ıran oria(ıaı'k han luınetlerbut men11 ab bir filo Jtibns tlseria4e 
tqfltderln ttalya:r• atınlannı ..... j • 

'&betın~ır. 
lo ltaltntn, Volokolamsk. Mojaisk. Ma. 
Qı l'afosıavetz'de ciddi carınşmalıı.r oL 

\!otur. 
la Sovyeıt radyosu Tula ve Volot:o. 
~ vaziyetin ciddi olduğunu ve 
, anıann burala:da Uerlemete mu.. 

, ....................................... _ .... , ıtaırara 

Alman tebliği .J Moskovaya karşı 1 reni bava 
Suud yeni bir Alman 

1 
alanı 

a~r.~ olduklannı bildirmişlerdir. 
~ .... uı radyo Tulada Almanların mO.. o::n t&kviYe tıtaat.ı aldıklllnnı da blL 

ittir. 

ımatakada taarruzu başladı . . . . 

1 1 
NET /CE ıngılızler Napolıye ,_ l.foJataırte Ruslar mukabll taarruz.. 

"da bulunml1$~rd1r. 
,:enUb cephesinde Alman ileri ha. 

e•ı devam etmektedir. 
JID · dalgalar halinde bir 

topraklar 1 HAKKIND~ · hava akını yaptılar --~Uteaddid noktalardaki Ruıı mü.. 
t a aa hatları Almanlar tarafından 

111nt~tır. 
S ,-,~0ciated Presıı .Amer"kan ajansı 
ı.~"''Pt başkumandanhAının sUk1ltunun 
r · 't'n Ruıılar için fena gittiğinden ile~ 

1 telnıettte olduğunu biWrmekted!r. 
ll>evanu 5 inci sayfada) 

1,gal edildi ~IR T ~HM/~ iki şehirde so kişi 
iAlmanların Moskova ! öldü, 40 kişi yaralanrlı 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

"Sıvastopola imha 
edici darbeler 

indirildi,, 
8o Moskova, 19 CA.A.> - Bu ı.abahki 

Yyet resmi tebliği· 

ıııı~8 Te.srin!san:de "muharebeler tek.. " Buz denizinde 
~·- cepheler boY\lilca alddctıe devam • • 
"lll!ştır. 5 düşman gemısı 
ıo:-1uharebeler bilhassa Kalınln, vo_ batırıldı'' 
11 ° anısıt ve cenub hatı bö'gelerln_ 
'O:ı.f! beylik bir 11iddet arzet.mlş.ir. Bu _ · 
t lüıarebe?erde kıt.latımız dUşmaı:ı ııu_ K la 
ıı.~larını tard, :nal1.eme tahrib et_ Alman radyo•u ırım ~ • 
~lerc:ıır. rında 60 gemi batırıldı11ını 
lltı~ - !e.şrlnisanide ıs Alman tayyaresi bildiriyor 
""Nl"Ulnıtı~Ur. 4 tayyarem z kayıbdır. 

Berlln 18 <A.A.> - ~~an orduları 
baakumandanlığının teblıtı: 

1 
ya 45 kilometre yak- İ - -

ki - .__._ f - ı• (.4,A:) - !Ml7Ul cmbalıU'l 
laıb an ~y ~.,.or ::ıı;: brarPJıınıa aH J1um1·a1J 

11 Gelen haberlere r!Sre M0Ja11fte Bu gece dllşman t~yyarelerı, t.lrbırl.. 
de Atman taarruzU başlamıetır. Bu_ ni ta.kit> eden dalgalar halinde Naııo. 
rada hareket eden Alman o rdula • llye htıcum etmişlerdir. Maddi hasar 

i rınm bir tıs:nını:ı Moslı:otaYa 45 atır değildir. Sığı.·u:ıJdııra girmemiş o. 
kilometre tadar yaklaşmış olduk. lan 20 kişi, bir bomba ile yıkılan bir 
tarı 'kuvvetli bir şeikllde rivayet (Devamı 5 inci sayfada) 
edjlmekted;r. - -o-

İki tarafın kuneti 
A}manlar Moskova ıstikametln. 

de yaptıktan yeni taarruzun so_ 

1 
nunda M.os1rov.anm zaptını bekle. 
mektedlrm. Sovyetler ise bu böl. 
ııenin mtlda!aa hat.lanna tadın 

ı erkek binlerce Rus ııBndermekte, 
j S!.biryadan ve d ter geri bölgeler. 

den eetırttlti. h:c muharebeye 
g1mıemlş taze kuvvetleri bu mttda_ 
faaya hasretmektedir. 

Netice. 

Başvekil 
Mersinde 

Doktor Refik Saydam 
vali konağında 
misafir edildi 

idare itleri telelona : 20203 F"aatı 1 bnat 

istanbulun halledilmesi 
zaınam ueıen derdi 

----···· 
Ekmek meselesi yok, 

ekmekçi meselesi var! 
Şehirde ekmek imal ve satışını inhisar 

olarak belediyeye vermeliyiz 
Gene &öylilyoruz, daha 6Öl'li • .,., ·~: 

.~ .tıpanın yl • 
yecek ba.ltunın _ 
dan en bol, haı1> 
içinde sulh hayatı 
yaşıyım memıe • 
ketınde bir ekmek 
meselesi yoıı:tur. 
Hic bır zaman ol _ 
madı. hiç bir za • 
man olmıyacak, 

fakat: 
Bir ekmekçi me. 

selesi vardır, İli • 
tan bul hesabına 
ı;ık sık bahsi geçe. 
cektir. 
Hilktm:ıet btaabul şehrine ih _ 

tiyacın )"lbde 30 fazlaıııle un 
verdi, m emleketin vaziyeti mtll • 
u.kidlr, icab ederae yüzde 60 
fazlasını da verebll!r. Fakat; 

Bu, ,tınün icab ettirdll! mu • 

va.1tılı:.at b r tedblrd r, 
esaslısını lst1yoruz: 

ı - Ekmekçiler ş rke.ını feı_ 
het.mellyiz, • 

2 - İııtanbu! şehrınde ekmek 
imalini ve s.atışıııı !nhcSar olarak 
belediyeye vermeliyiz. 

Modern !ab:-lkalann tes'sıne 
intlzaren, beledlY" re ııl ş h ;an 
meşgul olmalt ~rt'le bu ş. sımdl 
de ya.pabllh"·z. ko'a:v ko ay ~ ı \l 
tebillr lz, ellmiz.::le ye• ı;ıocek kadar 
va~ıta vardır: 

Yalnız Unkap:mı V" c bal' fabr'. 
kalan faaliyete ııet!rlll.!"se ljehır h 
tlyacının dörtte h'rlni bu ~ı fıı b 
rikadan temin edeb!llr.z. kapalı 
tutulan fınnları acRb 1trı~ '<"1Pk 
yapmalı: ve sstnır.k beled yeye 
geçince kapaoaralı: o'anlan kuL 
lanRb1Ilrlz. 

Derdin aebeb'ni aramıya ve 
yamııya lüzum vok, !!Acı mey • 
dandadır. - il!. U. - ~ -C ~uharrir - Kitabcı davası =ı 

"Kitabcıların azad 
kabul etmez köle~;~ -

haline geldik f,, 
Refi Cevad Ulunay: "Bunun memleket irfa
nına büyük zararı olduğu rouhakkakhr,, diyor 
Muharrirl~rle k1tabcııar arasında 

telif ücretlerinin hazln vaziyeti et.ra. 
tında a.Qtığımız münakaşalı anket git 
tl.ltçe hararetlenerek, devam ect\yor. 
Muh.arrlrierle klta.bcılar ayrı ayrı snf 
l.uda yerlerini aldılar, birbirlerine 
waylım ateşi açıyorlar. Anket ilerle. 
dikçe ortaya daha ac.ı hakikatler çı:>l... 

yor. Kltabcıla.r ka'bahatı tabı ve U .. 
ğıd ücretlerinin artmasında, satış aa 
lığında ve blr kısım muharıır'erln 

maddi sıkıntıları dolayı.sile eseı1.?rinl 
~ok pahasına .satarak, ~lif ücretle. 

incri'iz Genel 
kurÖıay başkanı 

Kırımda ııavaı tayyareleri ve Stu -
taslar sıvastoııol ıatıh~mlanna ve 
liman te&lsler.ne imha ed cı darbele.r 
indirmişler, bliYWt l>ir nakliye ıe~·
slnl batırmışlar, b!r torpido muhrıbı 
ili! bir ticaret gemls!ni hasara utraL 

Tahmini ICÜC olmakla beraber 
Moskova cephesındekl son durum 
tuvvetll müdafaa hatlarının taze 
Sovyet kuvvetlerlle sUreokH takvi • 
ye&! ve Amerıtap, inallls tankları. 

-- rlni bizzat düşürmelerinde bu!uyor. 
Adana 18 <Husml> - ~şvekil dok. lar. Ha.ttA., Tilıık muh.aırlrler1n!n ken 

değiştirildi 
a_~ra, 19 CA.A.) - İngiliz ordu. 
.J~ llınunı ııenel kurmay re:sl general 
et~ I>iU Bombay valili~l.ne ta:vın e_ 

mışlardIT. 
Havalar iylleşllti ve yollar da c1UzeL 

dili ıcın Donetz havzaııındakl haTNA • 
(J)evamı 5 inci sayf ada) 

CDetamı 5 lnel u ytMla• 

'-•••••••••••••••••eeeM••••••••••••••••••••••··' 

tor Refik Şaydam bugün saa.t on beş. . _ 
1 te Merı.ine vAsıl olmua. merasimle kar disini münevver kütleye tabul et.tıre. 

şılanmıştır. Başveıtil villyetı. partiyi, bilecek derecede e6er vermed!Alni ld. 
Pm~2'X>n kumandanlığını, belediye. da edecek kadar ileri ~denler d e var. 
Y1 z;yaret etmı., ve vali konatuıda Muharrirler ise bütün mea'uliyet l k1 
mlaafir edilmiştir. +nbcıJ • ..r.ı...ın: b h.azl .0A -- ara ;r· ...... ...,or ve u n w.va. 

(Devamı 6 ncı ıa1fada) Beti Cend U1ıuıa1 ------~ b~~~'i:!~1 :~:ım:~i~a::~i~ C G eral dl•or ki --, 
ıae!:ı:"':e~· kurmay reisliğine ge. en -~ _J 

ltrnbrult ıretirilmlştir. 

1:P~nlnu~ahhasının Libya cephesinde lngiliz 
llUdlerine rağmen OfdUSUDUn taaffUZUnll 

Salire dfla 
imtlban 
edildi 

Mısırçarşısı tamir 
ve tadil ediliyor 

ıJ okyo bedbin 
Esnaf oeıniyetıerlnde imtihan ol • 

malttan imtina eden okuyucu Safl1e. 
n iD, bu imtihanın konservatuvarda ya. 
pılması lçlo vi!A.yete verdıtl istida ta. 
bul edllmi.ettr. ıI>evamı Z nd sayfada '1~ •• 19 (A.A.) _ Vaşingtondan beklemek lazımdır 1 "1Ura~re ııöre fevkatAde Japon • 

tır.ı ~&Qı ı kuruau, ,Tapon sefiri aml. Al b h 11e.ıı l!unura dün huıcıye nazırı cor_ Yazan: Emekli general K. D. man 8Sln eyetı· 
tice.\nııraı He Uç :;aıı.r. görUşmllşlerdir. 
bı ler " N~ra nıüı.ak .-atın iYi ne_ -·Araflık kanununun tadilinden bu tmı.:anı verebUmeık için flmdlye ka. f • · ı 
lcıılb..ı~~l'ece~lnden emin ()\duğunu DJI.... d k dar aldtAı diler ı;edblrlerden başka ay_ şere ıne verı en 
1'~~. sonra Bırleşlk Amerlkanın ş!m .ye a_ da yUz Amerikan vıı.purun ıı slAlılan • 

te har"'-- ratınen Tokyoda bambaşka dar demokrasi devletlerine yardım dıracadttır. Bu hesaba ııöre önUmUz - • f t 
ucu bir hava esmektedir. malı:5adlle yapmakta olduju işlere ve deltl dört a.y içinde dört yüz Amerikan zıya e 

l 
-- - yardımlara zamlme!en daha neler ya_ u..ı dır • lacak b --- · ı ha vapuru silıw• an ı.mı, o ve un. Ond .. b paca~ dair olan tahmın er ve • ~rdan muhtemelen 165 1 bl:ırıat İn • Ankara, 19 'CA.A.> - Matbuat o_ 
ta Ya gore U herler tevali eylemekte, NevYori: ve giltere adaları limanlarına, 135 i de mum Müdürü Selım Sarper tnrafın_ 

Sabahk" • t Vaşıngton telgrafları bu cUmıed~n .oL Kızıldeniz llmanlaruıa işletllecektlr. dan Alman matbuat heyetı reisi orta 
ita. ~ncır 1 Vazıye ınaık üzere şunları bildlrmektedı.r.er. tng_iliz deniz icuvvetlerının mklsa • elçl Schmidt ile refakatindeki zevat 
~ a ın~nl9 CA.A.) _ SovYet RusYa. B;r)eşilı: .Amerika kendi donanmasıle mmda.1'.l değişikliklere gelince: Bu şerefine Arı.rnrapalıısta. bir akşam ye_ 
~ o a en son haberlere nazaran ş;mall Amerika l manlaıile İslı\nda a. kuvveUe.r1n bır kısmı Uzak.şarktakı meği ver1lmiştır. 

4"" . ce""he dası ar:asmdül denlz yollaruım mcs•u_ teı~ t" ,., sind Kal n!n ve Volo_ t1 sıngapur UssUne. b!r !kısmı Hınd Ok. Yemekte Alman bil~ ilk <>lclsi '\on 
~ ;.ı.1r Cet.ın mUsademeler vukua lıYetlnt b!lfi!l deru.tııdc et kten s?nra yanusuna, bir kısmı Akdenlze gönde _ Papen ile re! kaları, Alman büyük eL 

ıtı;'11ı:.tı ~ece ingiliz donanması b'r parça !crah.ıya. rllerek bralardaki tugU z deniz kuv _ çil!ğt CI\'ı:linı, Haricıye Umum KM bi 
~ ~e h Alman nremcu radyosu. ca.k ve buglinkil ink!s:ımındn, harbin vetıcrı ıta'kv.ye edı~cet ve mUlcL:ıkisi tıliYü.k elçi Numan Menemencioilu, Çarsının dq eepb .. lnde Caalr ,...,.. tıııml 
ı.ıl! .... t.oııı-.,., :ı0vaunın fena! ğımdnn do- yayılmış old\lğU Akden z, OrtaşaJsk l.se İngıliz anavatanuu mulfufaza et _ Hariciye Vel:alcti erkA.nı. Anadolu A.. lle1cdiye tara.fındnn asrı bir hal caktır. Çarşır v nl tadilat " 
t ""il'"' .... ·- mın•A'-alarlle ynyı.nııık istidadını g - i j u MUdU Ü .. ~ ffA'" M halin t" in k ....,,,_ ,_ u-"1 
it. ·•Yctı hA w-a-.ct1*lerle 'Çekilmek .....,. dakl mek ve Birleşik Aınerıka den z Gmv • :ınsı mum r , .. uva ...... e_ e gc ırilmcs e arar vcrllen Mı.. rat ya.pıl,. "'" ş.,..."'"' :r.,., • 

us11 terd'ığl uzaı..~nı1c mın•ııkasın . • as - Uz -'-"'l b" k d etlll t 1 t d 1 . _..... Re m a1.. o~du~mu b!ldırmiş. .._ 11 t ve:tlerlle 1Şl>irliA'i ya.pmak ere gene nemcnı.;ıu5 u vcsaır ırco av er sı~ar~ının tun rıı. ınn evam o un _ "° . ~t_... sın • 
" - •a-_ k ı durumlar tızeri11e ehemmıye e_ k 1 kt ~A b 1 ··~1 d ak•-" '!>.. t 1 t h l i · lü.. maın-'"" ı..~IQl>ol er

1 
·cra ecıec- bazı drğlşiklerle Atl'ı\s Olcyanusu aahnsında a ae11 ır. ,..,.zır u unm"-9'ar ır. m ......,ır. ,,..u ıun r:ı ve :ı ı:ın ceph86Ulde b:ı~ı'.I, 

"9\ ""lllllıı-_.~tı'lvetıi hücumlar altın_ sır er ı .... 'l kUr Amiral cunningluı.mın emrinde orta Yemek i~ vakte kadar devam et. zumlu tad!U!.t ijkb!lhar:ı kndnr ikmal çarşm ~ 
_ ___ .;:ıı .. _~_..;;.;::a..-ı.ı.cwı.a.ı.__ ..... ıı.a-.uulllızL--=ka:Y~d::ınn:.=:a:.:ıa.1..n__.....__Y ... aP .... ab..;..;,;· ... c ... ce ....... ı.a • ._ __ .ınu.a.mı...A..JlDAOWlil:l!.!ra~cla)~~-m_ltt_ir~·-------------e<i_l_lec_ek ve yas mcn:mınde hal aoıı,.. mirat J~rr#"d r 



2 Sayfa 

Hergün 
Doktor Goebbels'in 
Yazdığı makale 

\, Ekrem U,uJıaiJ _J 

Resimli Baka.le: -- Korkuyu yenebiliriz 

cıtızılay Bastatıakıcı He~relen 
okulundan: 

Gazetenlzin 12/11/1941 tarihli A&Yl
smda .. tnanıtmıyacak bir karar:. baş. 
ııtı altında çı.kan yazula cKızıl.Ay Hem 
6're okulundan dört genç klz veda ça_ 
yı vermeyi d~ndüler diye tardedll _ 
mlşlera şeklindeki haberi do~ltmatı 
okulumuz dl&plln heıyeti muvafık gör. 
mil;tür. 

Bu dört okur, veda ea11 verme!k: Je. 
tediklcrlııden dola,yı de~!l; hemş~eli.!t 
nı.esletmtn şeref ve hayslyetile te11f 
ednenyıy('Celt hareıket1eri yapmak iste. 
cllklerı okul tdaresiııce anla~ıldıA'ı ıçm_ 
d!r k1 talebeleri butunduklAn Jr.'()fe_ 
sörlmn de iştirak ettlıti bir ha.yg'yet 
ve dl61plln komıtesi ikaranle okuldan 
ve dolayııs;le hemşfrellk mesl~inden 
cıkattılmalarma Umun t«lrQlmtl§ttlr. 

I 

1 

Sabahtan Sabaha: 

Yıknıak da hazan 
Yapınak kadar 

1 riuyLrLıdır 

"-- Burhan Cahid _ 

Safiye dün 
imtihan edildi 

lstanbul boraa•ı 
18/11/9U açıl11 _ tapanı.s 

ca:K.J&a 
pli 

Aıııtıl •• ~3'1~ 
:..OndJ'a ı Sterlin ı; ... 6" 
Nıw.tork 100 Dolar ı29.9 
ı;ennre 100 hvior• Pr. 
'dadrld 100 Peceı& 
Y'okohUla 100 Ym 
ı:>tokholm 100 tavec Kr. 

Blr altın lira 
24 ayarlık b1r gram külçe 
alıtın 

Esham Yl'I Tahvltı~ 
:ikramiyeli cx, 5 93s ıe:ıo 
tkramlyell % 5 933 Ergan4 ~::: 
% 7 941 Demtryolu 1 .,,, 
Merkez Bankası 133· 

, 
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C E T =ı 
kıs;ı:ançlıktan .ieli eden hayali bilt&.I 
hikO.yeye kuvvetle bil.kim olmuştur. ) 

cHacı Emme'n n da.mıı.dlı> h1kayes 
b!r aşçının mncera&ldır. Burada es1tl 

A d lodan hı.ka,..yeler =::;.~\:;;::~!~!~ 

C S ·· z Arasında :J 
Açlık, Avru ada balina balığı etini 

en makbul gıda ınaddesi yaptı 1 n a O 
yan Hacı, kaymakam 1ltimas ''e tav-

• ~u"".~~~~:,onc:;ı;:;~;e~" .~~f 
Yazan: Halid Fahrı Oza1Zsog ~~.~·d=~-'':',a,0:;;:-:= 

a 
, . 

1 
. mtmurlarm adedi çoğalıyor. B!r taraf. 

ıu aemuıne, yalnı:.: bek.led.ğlmiz tesbit edllm ştJr. Ano.do uctakl köylil, ta.va çıksa idi, bunun benzerlerini ve ı tnn da, yeni çıralı: Yu~f. ustAnın kı. 
n edcb ya ın ı.snı. det ı, aynı z.ıı_ tliccar, ewaf. ıncınur, her sınıf hnlit belki çok da.ha ıylle!ini roman ik ve zmı kendisine Aşık etmlıt'r. Nihayet 
idi.anda bu- .lts't.abın da ısm d.r. Ne yazık bu hl.:d\.yelerde ~ndı dıllerlle konu.şu..! mod~m büt~ garb .edebya.tında blr Hacı, İstanbuldan ~elen çalgıcılarla 

bu lttabı, lnt.ışanndan ı-kl sene son. yorlar ve her sooıerlle ruhlarının b.r ~L!ce bulabillr~ık. Fakat KemJı.l Bil. t>kuyucu kızların b:ıhoeli hı.hn6'ne 
·"'l okumuş bu.unuyorum. Ancak bu dUğümilnU b.zc l(özUyorlar .. Bu. anca~. başarın asıl san .ı.tkAr hllviyett ve asıl çırağı yo ltıyor, çır k dR, yen p:ıtro. 
h:tznlimu, genç ve kıyme ll bır san'at bUyük h ktı'iecılerııı erebı d klerı bır orlj nal .1ıW mahalıl cephesı bu piyes_ nuna hizmet ede!'' en dtikkdndaı'k! Ha 
~ı - geç tc ooo - tanı~ıık sevme~ san'at sırrıdır ki Kemal B \başar, da. ç!dtte de"fldlr. B lak E, en sa!İlam cep_ cıya bir oyun hazırlamaktan ger dur_ 

ar !lctiyor. ha ilk eı;u;nde o sırm e."D\ şı;!r de. hesi, kit.aba 1 m Dl veren Anadolu hl. muyor. Esrarkeş, kurnaz ve rE'vlrpres• 

'Ş:.ınd. edeb yatımıza yeni doğmUS nebllir. ,.. kA>'t'lerlndedır. • b r oğlandır bu ... N~ c~. Hncıyı ~ar_ 
o.an bu yıldızın ism 

1 
hab 

1 
. VakıA bu h Uye'erı okur~en. bar.an Bu hikayeler dornz taned r ve :tstan kıcı kızlardan olr.s n n tu7.ağıııa dU [{flnıal Bi başar 

0 

n b er ~er.:;~ M.aupassan'ı, bıız:ın Gorltl veya Dos. bulrla g l'n b r n ·rı.yedcn ı:nyrfc:f bU- ş1lnıyor ve b r ~n:i:ırma ne u:tUşİırak 
Okııyanıanm 

10 

• d n~tı u 
1 

~ ır zı tıovski g.b' meşhur Ru'> muharrirle. tim wık'alan, şahıs.npı ve tasvirleri 11~ yaptığı b:r ba~ın nct•Ct'S nde Hacıyı 
r e ve be •

1 

: eb k·~~k f 8:1 tya k rlnden bırlnl hatır adığ mız anlar olu. ana yurdun b rer köş s ni canlandır berbad bir vaz yetti:! do,abd,m çıkarı.. 
klYJnetıı eserdle ~n~anl;r va;d~ : yor. Fakat bu sadece, Kemal B başa maktadır - yor Baskına, Hncının kızı da g m _ 
nUz tanımayanlara da hararetle. be~ rın on ar kadar Jmvvetıı b r o ~il ıle 1Ut hlkAye ıBud k oğlun dur. Bu hl tir. Ne <:Ede Hacı kızını ister ı em 
lavstye ederim. Kemal rn:başal'ı oku. hard°iet etmes ndcn ve ı"rek h.ıkll.ye. Jravede, köylüyü !rend s ne ecir ede~ ç roğı Yusu!a V'Cl' yor. Peki amma, nl. 
~ıın \e onun yarını bugünden bUyük 

8 
nln plAnını c zınek'e. gr.rck eşhesını zt-ngıln eş"aftan olr t p gös•er hyor C n d ~ec sn z? Çır:ık"an daha evvel nıuvarraııcıyetİerc namz"d olduğuna konusturmüta oninr gibi snğlam b.r Koylll. hep Budo.4t o~lunn 00 .. çıudur ı·~ kurtu amaz mı ıdı? Kurtu'.lma dı, de 

kat'zyetle ~nın CUn Ü henüz ytlzU real'~ Uc yolunu t."IY n edeb lmesln buğdayını hıC paruısına on~ sntmağa ğil, mı ki çırak kaymakamın tavsıYeslle 
nU tanımadığım'. resm nl gönned"ği~ den ileri geJmeit.tcd:r Yoksa, Kemal meobur kalınakıtadır Foka' r JlS-rb-.ıda ge.mlştı! fülcının felsefesi i•e şudur: 
bu Yeni hlkll.yecl ile bugilnkü e<leb

1
ya_ Bilbaşarda. h kliyelerin.n mı:\'ZUll ve t:I ba~~a<'ıve emir R,e~m şt r nultd VlTl uBab~nla bı~uş, h'lld\metle bozuıın.ıı ı t1.1n11.ı.n öğUnUlecek hır lo)"met kazan. psikolojisi itibarile hemen hemen h ç k l'OStlnU kl'vltlden tı kuru ~ ;ı1a<'.ak. HiMye ŞÖl le b!t\yor: cı tına ben lan itikadım var. Bu okudu. yabancı unsur yoktu".' d yeb l rlm. YaL tardır. Bankacı '.sc bur. ı kö 'liy ha_ ka::ı:lıh1tan b r hafta sonra kayrr.a ğum blrkııç hlkAyesl bende bu kana ız bu hlo.klıyeler..n sonundak «Ken. ber vermeden Budak o~ una fısıld vo~ . crt.ı haberi Hacıy yıldırım ~tı U>nndmnağa tiı.n .,ıd>. Bun,,,; ~ ..;,.., dönebllm•"' ''""" b '"'' tub o. çUnldl tad>n v ' >k'n lµl lb• •!17 n ' ~n yapt>. A• zaman ""'" bll'.ili> 

en kendıslnl teorik etmeğl bir ede lıUk piyeste be!;kl b r Lenormsnd'ın don Buds ol!lunun E'\'lr V" "Bf tıı m ı kızına bırakarak: servJerin at 
b Yat ' ·, ' ı · d t f lt 1 ~ • tına gitti 
b sütunu muharriri sıfatlle, hem yehud. ı;di esk ye g aerek. b r sııakes er n e u ey 

0 aıııı. yaşnm11b alıs. Rncı İeı 1 

r Vaııl!e, hem bir zevk olarak telA.itlki re'ln teS<rleri ,.m Uleb r. ıuyat.ı mırtır. Bunun Ur.er ne llc ku:ııst.an t ö ı ço'k o uyor. M ilet lokan "'tn~. r~nlara z!ndan eden feyl soflardır ne kadar buğday van.a k ylnden top_ ı:slll6 hl'ılt\ Hncının lokanla .. ı di:Yor. 

Önce şunu haber Tereylm: Kemal t~zl etrafında yaztinıış o!an bu eser !.amala başlıvo~lar. An<'ak, b t mUd. r.r;_ğ·~r hlkd clerde 
B h>oann llslObu, en usta kalMD .,..nıa h>Yal•~ ,, n"'""'" ,o,ıtşttL det '°"'" müfe ti• "!'sa"'V• dnml>Yo' blki><de de :e ., c b o\du,ğu • bl, bu 
s n'et.karlannı iDl"endlrecek bdar pllvor, kadını )alnıı macldl hazza bağıl v~ bankııcıva iş.d"n C'. çekt rll Yor Ye. aelA. kaymakamı~ ı ~ft.c~ ~ş.a; :ar •. Me. 
<!far. '<nkll ve aadedl,, Pllrllallz. te. o\.,pk •"'"rlyo< ve •Y'>I .amonda nl "'"""'"" olt•"'"' '" mkilns>Z... .ııcnln • bl ""b•d > k Ozil, . ın z b!r lisan ki, bir kere sihrine ka ~ etzsclıe'ln, schopenhaur' n f k!rlerlle Adam. son dr.rece namuslu. yen, sakal b ı ı kazıt11., ş ı~:~A:~ ~~~ n,. m>. hlobi>' cnmı.,ınde tak•'- boylnlerl ve rnl>IM> "'"'"'""!'"' • n. hJ:. b~,;:.~:~';,~:.., •"''"[en adam• yak"·' mı bu tö«öO ,,., •. '.. 

Vact an, h Qbır cilmleslnl ve ketmeslnl net ve clnayet.n kJıpısıııa k .dar sil. b' t · .1 ile :1 edı ;er len De söyletme ben Hacı 
1 

"•&n•d•n, ,,,,., ., mü.ıe.ıh yo_ ,ükUlyo,, Fakat bu b<db nhk, >aln", ·' ""~ "'m 0 vo,. ~,.da Bu hl .. yode, bl,eok ·;;,,.b, •P'" 
bunuza devam ediyor k tabı elin zdffi hayatı seV'dirmek ve yaşamımın sırrını ook ince ve keS'cln c nı yet tah iller arasında yarı meczı.:b b'r adıım da 
~ep~knrnıyorsunuz. Ö;le ki, bir hir,11.. anc.ak tab.! blr mecr••ıııı c'ııd~ arat. ~ ~t"~n:tu;en~ 1:undk:kc~~ludü~Ur. var 4tJ dltkOtAnları dola m h bn~'ad 

y b IJrlncc, hemen d'ğerlne haş!ıya mak Jçindlr. M:ıharrir, öyle h.ssed.11. . .~ e ~J an r ı en fn zar.ıu h zıım~n n t • rbu'u p 

Bu hart> her memlekette ID karı b r yiyecek sıkıntısı aşa YlL rekabete girişmişlerdir. Oslonun • 
Bu yüzden şimdi 1ı;pany~ar~tmıştır. bUyü:k otelı en kibar milşterllerlne ~ 
bal' • orveçte Hna balığı dili bı! ekl anterkotu t.at.. 
liniınaelm balığı eti makbul bır gıd&. ha. dm ebınektedlı-. Bal~ dlll yen. 7en.. 

ıştır. Son Uç hafi.& lç nde bu meğe ba.ş!arunıştır. Çok lezz ~11 b r gıda 
memleketler bs.1 cı!arı bir milyon ki olduğu teman edilmektedir 
lodan fazla baHna balığı tutmuşlardu'.: Balına yağı da tütsUle~dlrlldlktal 

Norveç otellerindeki usta aşçılar sonra satılma.ktndır Adı Y nı ton 
ş mdl bal na 00.Jığını muhtelit ~u:ur:ı:!:len.n Bacoul> L zze ı ye 
lerde P:.slrrnek için b rblrler le ~~ {; n e ~ ı ki bu yeni cıda madde. nın racma blle baş nnmıştırl .. 

( "Son Posta,, nın bulmacası : 10- ısı J 
Bunlardan 30 tanesini hall~dereh bir arada yollıyan heJ 

okuyucumuza bir hedive takdim edeceğiz 
Soldan sata: l 2 .> 4 S 7 ı..: 9 
l - B.r c çek O o 

(7), Suzun~ ııadık 

<2). 
:! - Akıllı <4ı, ı·· ·

Yen cenlerc d:ığı_ 'l 
tı.an <5> 

3 - Te\·arUs e. 3 
d .en \5). 

4 - Başma 

ıC> gelirse soy o. 4 
lur <2>, Oynak, 
şuh <7>. 

f> - S ığl mlıt 
(7). 

5 - Esıt el f. 
bn.nın ılk harfı 

Ta • 1mın r.ksl 

7 Sonuna 8 
'Ko geUrse :.uda 
yaş;ır (4), .B r 
r ıık <2>, Bir hay 9 
V'ln (2), IJ--+-·+-4-~ 

8 - sır:n giyL 
lir <3>, BUyHk 
<3) • 

ıo 

bYorsunuz. Bu, .cen~ san'atkll.rııı fu;_ yor ti, bu kUçilk ı.> yes ndc·kl hayaletın d 51 du~or ;,e tu t 
5 

11 ça kş da ı;:,ağ:- zar Ola Hasan B yı g b • dükid\n<'•lsr 
dN ~nda<ı borrak >ğ> l•ba"' kOfl b'- ..,..,.,.e hüown od<n ağzma ••'•" :~~· Yo;:.,:,• .;'.,ı';.~ ,::'n~~t 8 

,;;:, a ta,.tmdon ut•"'" "" -noktadn. Ne 

1
.,, dbc. Fokat unnetm•yln ki, bu ili bU ..,, ile Mb~ mend 1 wamata lll.. '''· • b .; r " ~ ,'- bundan b•h."'"""" sayfadan şu oQm 

. her tllrlU Jn!ş ve çıkışlardan ınah zum görm001lş!Jr. 0" un iç n bu ha. m~ırd ve lr ad a stol nra ır.u a f'. leyi alıyo"llm: O - MU ,. ... man rum ... b t k mesın e şun arı ~ın.ş r: fıb dl , hl 
" • Ydma"" ı.ı.. "' çoğ•ltmdn. Ha. yal<t bu taua• '" "' ve ae> onu u.. . • ... Onu "'"'dlnn•tl, , r!•h ,,.,..._ m • e •·>. S b ıe:· Oyıe .ı.tn. Kem•I B.lbaoa•, h!kl)'e. ,.,. vo in"'"' m""ad•n, m•"'' zk. - ""'' awat ' v: OkU,.Qe goYan ''"' '8kola •••meklm doh• u1'u,.lu ''" """ '" · 
1 • n heyecanh ve dönüm ,.,.ıennde, , .. uzaklaşmad>!> .... retAkete TC ·- doyyu.sU ben de m•1'. godum .. Klly .. ,., .. ,d,' 10 - us' değU >!'"'>na _ ude'lt nden h'çbir ''' iüme .O•ilkl•nd ğlnı ,.,ıoyor. Halbuk" lüniln h"""'"' do yon•na ~·ra~dun. son.a, dilktAnın çnak ımN>'<an 151, San'at mı. 
;e l'betm<>kslz!n _ !A"m .,ıon olddell va...,ak için ycg•no "od&t yolu, lL COlak Hlmmot .,.,.,,,, del .. e g,,-sln. n teoO• lmesl d>e,.,nc y"ll hnLk na. il - Vonncl< (3), Hlnam deltll 

J 8 - Başına .ıUoı gel!rse uyumaktar 
(5). emrı hazır (2), Sadık. vcfakdr 16). 

,,:"""'' ""'"'" b ı•yo•. son,.., bO. tilmU mUmkOn oldutu kadu d1lofinme. KöYIU ku""1du y~... zannda Wbnnn>n m'd ••m "n n H 12 - B.• nota "" B,. nota. 
.,. blı muvatra<>y"J de, ımk eşba. mekU•. ı...nıan daha m,.'ud «1•- Oeok kah"'clal ne: cmm, çnağ> ı;a g h kahveye demttltl \'uk.,..,•n •••2~., 
'ek"' P<ikoloJll"I"' tayin '""k•n. ,._ ym de,ten, onl•n e"" Llem ude '" - Ben.m ıayr.me baY>11'dı ,ah_ glinkO dllşUnoesi d• öınfül. 1 - A;· 151, Oumon '"" «), hlı:b~il<!ly.,inm pllnın• t"tlb ,..,.,n la dllşUno<Y• 50rtetm•l<le yaln" b!' motll ... > , .. ,,.,,. o toş 5'hanlan. o g•vu• 2 - Esas, temel (5), Aba yapon 
• ll' '"' t"8dilfe bnakn>am'"'"'' an '""' m•"'nn eş't•• •ilrll1<teyoru•. Diye Budak otluna '8hmet okuyor. .. ,..~mı.,ınl yavas yovaı atncak, yedl;ye <5>. 
'"" kla h" oeyl h•Wh. O'çUlU ve o fot• b» ply•sl•n aş•t• yulmı <»an Bu h!k6y<de, ka"ba k,.mlanmn k"" ltlbanm ku,'9>acıkh.• 3 - O<vıeı mah <3>. Kurtuluş, ra. 
•u •ite mant.t>di>'. T"''''" "nb ot. man• buM. , "''"' tok •""' canıand•nml>s, blL Bunun ghl dil•• h'k•ve'•r de, hala '"'" m. , . .,!~ "d" "'''"" ,.,..nm•o. mUU. ş!mdl ıen• u>I h>k&Y•l"e ge•eylln. hassa Budok otıunu<> kapa'mas• ,ne_ ayn ml!şahodel"" mah•u'Udll•. 4 - Muhtettf reokl" Wıo>k m, 
._..._ı,.r. hıanet N!llecl'!c b'r tııb1 11ikl" Eveıt, muharrir, yalnız bil plyr.sl 0 or. VM btıdhı M.yeı; nln kasabı\ lf"nçlt>rlnl (De't'llmt 6 nrı tı'.nfıulal Yapmak C4). --1----=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~,-.,__~""~~...._~""'..J 6 - Bakır teP61 <~>. 

7 - Bir renk <2l, B r gıda :nadde . 
si <2>, Başına cU • ko)·ars:ınız b r ga 
zete ısını olur <3 ı, Başına c:S• getirlc 

baş olsun <2>. 
8 - Sonuna ıV> getlrı.t1lz nteşten 

çıks.ın (3) • 

9 - Rumi değil (7 ı, Orta (3) 
10 - Bir nota <2>, Kokulu bir nebat 

CU, Yat.aklı (2), 



:g-.::~:.·=.ı~ ~ p O R r:;::;.:D·:";;2·-~-.:::~:anD::;-~=~J, 
- Ananın örekeslnde!. Yarım aaat llliiliı Atli1ll ... ..., .... ~ 

bağıroorsam hırsız baı uoonıd:ı. dur. Kız mektebleri 
maz a. Aldlılar, ıka.çtılar. Barim ,ura. voleybol 1 mnmnmmmmmmnmm SBVBR91mJJJJJJJJJJJ/IJ11TJIJnll}i_.ıl j

1 

Sünepe Zl
·ya .

118 
Semaver A-dem dan bir poUs çağırın daı benı k.Qrako. maç arı _ :ı.a götürsün. Kız meıkteib!ert arasında tıerıt'b ed1 - : Etra~..a.n polisler gelm1ş, Kera:bet len ~le.vbol maçları dün Em'inönÜ YAZAJY : CEVAD FEHMi il 

Ora'lcyaıı Efendl:y1 ıcarako1a götlir • .=e:r1?de başlamıştır. :Birinci mao&& LA. hmed bundan sonra sonıla.n dl baıh~ı~ ~mnda renı;berll.k ei 

Bu 
1 

lld ~~G -
1 

,~L 2ınfnonünde öenlz kenennda müş'ler, orada korkudan ba~gm ıklar Muaı~: 1;542 1 ·~5~ taıkımını, ElZ : .. ter s~re cevah vermedi. Yü. clilvor, beze.n balıkçıla!", OJaza:n; 
b Il ar aı ç.avtu~ ardı, BQsU .büyük bir a.ntrepıo.su nı.eYCu.öd.u. aa.. lgeçi.rmlış. ma~lıJb ~ · • JC&ret t.akımmı F~e ıber şeyı hiçe s:ıya.u, istahkar avcılarl.a- bilikaç hafta beraber ya~a..: 
a~ benwrlmil. Sünepe Zly~ 1~eyin antrepoya. gelır, aqama ka.... - Ka be1lmin orta.sına herif l:ılr Kup. a ma""' t1-~·- bir m&na ?al'dl. Gö~ı dt1Var. dıfı oluyordu. H1~lr arkadaşı yoıktui 

y;rnan bır cenı hırsızıydı. Bern!l.ver A dar ()turur, haml.aıtı büyük bir ı-anta t6lrme varou, o•--ı-.- •-•1 ft'"· z:ın • ~ ;.l(U1Qa ne lbir - d"'""""r d Hl,..ıı.,,lr I d ~ bir ka " ;ıvuu>uv.> ... ~ Dti barla $VV'el 8.3 ben.bere ltalmı :bir ' " ır"V ...., ~J u • ne e ....., 6XZUISU, emeli, ümidi de yokf.U-1 
~ • ~nyoJacı idi. iye. lroyara:k Tukslm civarında Tarla~ ~im. Yere ~Uştümı;e Ra.Zroti İsanın .Be:vk<>2:1a., Dem~r t.M::ım.l&n bal'fm : 1Je1 SÖJl1:1'1<>rdu. . KendiBl kenarda duruyor ve günle~ 
~tnl de umumi bS.pl&hanenın be ba4ın.d:a oturduğu apu1ımana gider. e.nnesı Meı-yemi ça.ğınnağ'a b:ı.f;laıdrm. saat 14 de Şeref aahasmda k.ar.Jıı.tıL : . Dava basıt ve r.ızıyet sa.rlıhtl, hıi_ aylar, seneler lbir derenin çıaamırJ 

§.net koğ~unda. gôtd:ıtn. Blrt !x>neok dl. Bu adamın böyle birkaç bin lirayı - Meryem ne y~tı? caklardır. ~imler kuar ~rmek için uzun boy. suları gibi önü.nelen ak id' or u. 
tan tesbıh; dlğcrı ıwnekten at, &'C-, çan~ya .koyarak gece TarlıM>aşmda.k1 - Ne y.apac.ıı<k oıw·?. Böyle bir ka- :J.u dütünmed11er. Beş sene hapl.s vel 4te Ahmed p,yş uı.p ~·'J 1 t~.I Y~. kedi resimleri yaıpıyordu. ıapartmmna gti.mesı <Benıver Adem) zalarda blz (Meryem Anayıı çıağırı. Mürakabe bürosile gümrükler ~ir o kadar da amme hlmıetinrlenza.man bu halde idt e şı aş 1 :ıt;tan.bul sa:blkalı:.a.rı. arasında. tuhaf Ln nazarı dikkatini celbetı:n.l.ş nz ar d · b · li v • :mahrumiyet · 1 
tuhaf .ı.aım.u ~t vrdır ld bun_ Bı.r arka~ da.ha bulup ,Q-antayı İfu.de alma~ bft.,~nıışlıı.r· İlıtiUr asın a 

1
' ır gı E A'hmed j~ndarrmaJ.arın ortasında - 9 - , ~a-r meraklı heye<:l\.nlı gülii.nç b'rçok kaJ)"""'~' k.a.nı. • • ın ve mal sa.klamanın ölribıe • • • , • .. _,. r verm~. Süneı>e Zi.)a. - Ism1m: K.nraıtet Efendi Orak. geçebllnıek için ticaret mürakabe bil. Fhkeme salonundan 9kanllrken Dedikodu 1 

scrgtizeşt:erı ile n1:>?tayı nr.taıarında. yı bllimuş: yan. Ba.bamın adı Mot Efendi o:-sk_ roou ile rıtimrilkler idaresi. arasındaki :Feyzul:ıah Erendiui gördü. Ada.ruın · . . 1 sen~leroe ~nışt.ırmu;lnrdır. - Z ya be?. :ya.n. Va.!ldei oariyanem (l) Manik f,şblr.lit::fnin rıenişletllmesine karar ft- :duda.ltlarında muza.tfer bir tebessüm llhtcya.r ıımaım. kırçıl sakalını elle: İşte Sünepe Ztya. scma\'er Adem - Ne 'ar rnornk?. Hrnım Orakyan. Bep:miz ore.kyan. rilmıştır. F'at ıntirak:ıbe bürosu ttbıe._ ~vardı. Tıpkı vakt:le baıba.smın e-vin. ftZladı. Kııdl-venin tahta peykesin i 
de bu nevldendi. - Aynalı bir ker,z var?. Yaşım altmış b~. Tarı~ooa 196 ~~,;r7a.n tüccarla~ h~k:kında güm _ !den kovulduğu gün üvey al'lB3ılnın1de altına . .ı~ığı sP.ğ. nynğını so. a-: 

Sünepe zıya, ana!hlArla sokalt ka_ - N~rede?. Geoe ~! mi?. numa.ra.lı bendehıınede sakln oımu.1 ;11 malı'.imat ı3tediki zaman :dudaklarında gıördüğü tebessüm gi y&ğlie değ.Şltirdi. 01.rıştlği bahis çe ..; 
pısını açar, kedi gioı ımerdivtm eri - Hayır: Kla.ı:*aç!. ŞtUndur (!). Bir ftırnıtyıı ı;a.tııb!ylm. :,ua~~le~°ı.u~:b:aıı:!~~~~e~~ ibi ... Adam gü'melkte luillı idi. aslibt~n bir ba.lıts~l. Doğrusu ~a o da t>ü-i çıkar, yüzükoyun bır müd<let s<>fD<ia. - Nası y&ğlı mı bari?. Fa.kat bir de ayrıoa dostum vartlır. I oır.er tar.:ıftan ·ounclan böyle ıtımrtk. :gelmişti. Oiınç '?e gürbüz adalet ın_ıtun mahallelı gbr Ahmed! hem s~v 1 
yatar, ondan sonra yavııs yav~ o.da- - Yağlı da .900 mfi?. Meşhur Ka_ İslmlerinı ya~ ister? BG.balarıuın lerP gelen J.thalit eşyaiımnın ve ald :sanlık kadar ihtcyar hilenin önündemiyor, _hem de ona. ~r§l içinde muPi 
l rda.n birinin kapısınır. önüne g_lı.r, ratıet Or-..ı.kyanl. lıslm'i?rini bilımeorum. . olduldan tfiC'carların b•r listesi mımta_ ~lr kere daha yare serilmiş.ti. thıtlya- e11_1 ı>ır saygı hlssı duyarak ü.<letaj 
!kulağını ana.Mar clcl ğ.ne vere ek - Ben te.runuı.m. öyle .. ynaaıs he. Onların , ...... , r1 

1 
-8YY\ak ın•e \ r.a.ma.n flat murakabe bürosuna ftt'i. I :rın yuvarlnışı merhmet aencln yu çe~n.lyordu. Nlıbayet bir ll:i zoraki: - g.....,,.e n J_.,... ..,,. - IP~"'~tir : .. ' .. -~on"-""'-ten .. ı . • 

içeride kaç ıkl§lnln uyumak.ta ~du.. rttııeri.. ınez. Fa.kat e>tıurdutun kadınların ba 1- · :varla.nışı tebesısüm uy':lndırır. Evet a_ VA<>u.llU'UA sıt>nra. soze ~.adı. . 1 
~un.u dinlerdi. Ondan sonra Y :vafep. - Ben tanırım Çok zengindir. balarının ı-smını nMll ıbilmeyO'l'sUn. !k.oy~ınız ne oürfun oldull-unu sb :cıamm güimekite hakkı vardı - Oğhım, malhalleHnın :ırıu .. ı'e: ~ıyı yoklar, §IS.yed killtll ise rebtn. _ Mangiz.l ıberaber mi t&şıvor em_ anlıy alks ' • : * nl buraya. davet ett!m. Mesele ol ..; ~. 

1 
.., - Geç.hımeğe gön.tim yok da on. a<:, mız. Bam soroo..;unu:;;? : ukçıa ne.a:Lk tı· 1 1 

den maymuncueu. ç:kararak evve il yıl. dan. _ Yani zorluk ya.ptılar mı?. ~ Bu macera &bmedi bü.sbü.t.U.n baş. ll' mese.e... , 
ik:.ap nın iç tanı.fınd.aAti a"lahtarı iter, - Qlntasında .. elinde büyük bir - Anlatınrz balkalım mesele nGs:l - Hıcyu-. Allah raz, o~un sühulet ;ta bir aıd.am ,.aptı. Esti orman müfet Mıllled kqla.smı çatarak sordu: ! 
du.şürür, sonm ~ne o:ad:ı b.ş dakL 91-ntıa var. Pa.ra~rı çantanın içinde. o1du? ııö~dller. İnç nuı.rd be?. Adamın e ~Lşl haıp.lsten çr.Jon~ tam nıana.;Ue - Ha'Yırdır tnşıllah imam. eten~li 
k <kimse uya.nıa.cajk mı? ı dlıye bek - Uıak.al afü 'bln lira. ~ A!hbıır, tramvaydan ınd~mse a. 11Men tosknc.am oa.nı..ıyı kaparlar da :bir serseri oldu. I.9tanbula. gelm~tı. - El.'bette lllıa\Y1l' o.l.l.eak. Senı .iyi b.ri 
lerdl. - Üçü benim, üç.ü senin. oeb lha~ ~ bendebnııeye zorluk göstermez1er olur?. ~ehrin kenar bir semtinde anacığın. deUk:anlı dl(ye biliriz. Bizt § mc'iyei 

Sünepe zıya bu suret.Je roa kapısı. - Yo.k. Ben bir fazla aıaea~ım. m~at edeyim diye bl.raZ düşl\n- - Çn.te.nın M;inde ne vardı?. :<ıan minıs ~ min.i:mlnı eve yer • kadar kırmadın. Slendım hiç bir si 1 
nı açarak kedi giıbi içeri girer, karı - Y~pma be moruk. düm. Ç_,,.,enin ""mndakl sdka.ktan - Zannı Acizaneme .. "'unlar ::eşti ve ıı.vare bir b!lya.t sünne1'-., b"" kayetimm yok. Bundan sonra <la. ~ir~ ....,. •• J- gore., • &w-ı-bir'·· ......,_ k ·ı• 

koca yat.altta uyınten, do,abiarı, kon - Htm ifi ben getırlyorum. Hem giıtmeğt münasıb görmüş olmahyim 9f1nta.da para var zsnne-tmL,c:lerdir. : adı. Bs'bıa8mı anınııya lüzum görme. ımızı seven- ve sayanı. geç.ı" Pi 
so!J.arı, çekmeleri, sandıkları .açar; Pl ben k"Jpa.cağt.m. Sen yalnız ha.rifin ar ıki oradan saptım. Doğruca ya.VIWJ - Para YQk: muydu?. ~mişti. Y'alnız •kendsl evden lroTul<lu-gldeoeğls. i 
ra, miı~herıa.t, zilkıymet ne bulutsa ırasıned hırla g{'!eceık.sin. Tekme ile ya.va.ş eve glder'Jten :ırıt.amda.n bir be. - Ede taşna.n ç.antaya pa.ra ko.. :ğu zaman pek küQilk yaş,t:ı olan kız Ahmed sal>ınırı:lanorak at1ld1: : 
alırdı. beline vuraıcakl!ın. Yuvarlanac&t. o rlf bir be!kme !ooydu. nur?. Elı'bhleyin seierta.sını içine ko. Ekardeşlnin evlenme çağı gelince b'r - Ku~ ımam efendi, çıkart Şlli 

Sünepe Ztya.nın böy'e bir odayı bo_ ke.dar. _ Yu.-varlandm mı·~. rum .. ~ da yemlş ~lan alırım. :müHı.zime verlll;P aıeacele evden uzak1ağıındak1 lbalklayı ... Dolambaçlı yoı; 
ş~ tmasmda :aerre ltadn giırult.ü .işJ. - Ya tutulurııak. _ Yuvarlandın Iiftu:. Teker meker Hlallhazıroa ziyaa. uğrLyan çantamda ~~ını dızydu. Münasib bl.r za..llardan hoıŞla.nmam. Bande'l ne lsti 1 
ti meZlniş. Bu derece ın.ahir bir gece _ Tutulma.k yok!. kalıdırımlara ynıyı'duu?. O kadar hlZ. mecnrnan blr boş aefe:tası, se-ldz bas. manda bulup gör.üşmek kararlle o.l'OrsUnUZ? 1 hırsızıydı. .. - Tabana kuVV'et de!ene. 

11 
V'l.IT'du ki yere yattıktan sonra dört tan ~Uıeam, dört tane salatalık; bir :nunla da. taz·a alAkadar olmadı. - Biraz 51Wret oğium. Ben de or:ı-j 

Semaver Ademe tellnce: o, kar_ - Eevet. Tabana kuvvet!. defi\ da dönm~üm. Beşinci dooüşte okka domates "nLrdı. ~ Zaten hiçbir şey~ ve hiçbir klınse ya. geltyonun. Yanında bes~cyip b:<k·f 
manJola.cı1ı.ğın adeta memleketlm1z.I ?Jıwal ı K!l1.'8bet Ora.kyan Efendi, (~n metin oU diye içimden bir - Da.van var mı?. ~ye •karşı .ıçlnde aırt.ık aHı.k:ı duymu _tığın genç btr kadın var ... Galiba iS.! 
de bir mucldl değil miydi?. Gec:e, Be. aJı::ş.am üstü eline ~~ıntasını almış. aada gc'di. Metanetlımi muıtıat'&m ede - Hayırı. K&tQ!be.t Efendi Ora.1ctan ifordu Hi~ir hfıdls.e onu fazJa ke_

1

m1 Ayşe ... Öy1e 'de~!.! m.? 1 
yoğlunun arka so'katlarında dolaş r, Dotru tramvaya. 'I\ ksim.de 1nmlş .. r&k durdum. dersin, 'bu min'V'8.1 U"Z:ere. ifade! Acl9.. :derlendirmlyor, hl.~ir h.adise karşı.. - Evet... Ne ola.caJtmtş... ~ eiınde gıanl.Qslle g1den bir kadına b!r Thm Tarla.b;.şına döıllnüş: _ Kaç kişi lıdi bunlar? :nesin! taıkdkn ettikten sonra şu me- ~s'.nda fazla sevindiği veya neş'elendl_ - Sen lb&kar blr adamsın ... Eıbeti 
ç.elme taklımk yere dtı.şurUr, çant.n- - JICavuyl ... _ hı .k}şi.. biri vurdu, biri elimden 8:1ede vulkua gelen zarar ve ziYan tü_ :ğı de olmuyordu. Onun için istikbal taıkdir edersin ki ooklr bir adamıllj 
unı lro.pnrak tabanı kaldlnp bu suret Diye yere yı.mı.rlannta.Sı ve 

9
anta.- çan.t ;yı ka t ÇUık ve ehemmlytten lrı olduğundan; :Vdktu. M3ztyt dıe artık h&tll'lamıy"OJ" yakın akrabasından olınıyan bir kıı...: 

le blr g c~e ylrm1 otuz çanta. t v. sını.n eli.nelen kapı ma.sı bir oJmuş. _ ~esel~ ~nyola mı 'ltıl.pkaQ şirndiUk dava etımernek taraftan oL ~du. insanlara. bltıb!rinden re.rkı oLdınla aynı evde y~ası göze bu ·! tığı çoktu. Ne~ utradığuu ~ıran ~xarbet) o_ mı?. ' duğunu ela ha~ne beyan e.tmlft.1r, Fyan, b'T ~lbrlkanın ~~ri m.amul!tıtar. Senin na.mU:SUndt\11 şüphe etn.e.i 
Ş mdl bnnlarm bir macenıeını an. nı.']cyan) blngır bangır bağırmllğu. _ Ne blleyinı be ahbarI Qal' d ~lye y.asa.rsm. Yu2iilme ne bakoornun? :gıbl ~l derecede kötü mahlfl.kla.r yiz. Fakat dllln kcnı® o1mad1~nı d'1i 

la.t yun: O tarl:;\te tüccaranı mutebe b~IJ: "' rnlfuamminlm; ~ limli.nön~d: I~anı değllıdlr?. Böyledl#lnı g1bl fazari!e bakmalkta. idi. Bazan 'bir 1 - teslim ed~n sa.nırmı. § 
reden :tı.r Kar.abet, Qra.Jcyiln E!.endl _ Ka ne durooı.unuz?. Y~, hır ts.ntarcıymı?. Kan~ teraai8iıı4 sız yaz?... fArka1'ı nr ~alatdla.nedıe ameleli:lı.:, bazan bir (Arkası ,·arı j 

llal:lmatl Saim Altaa4at . ""---• ...--.-.... ----· •••••• ··-··----·--n•·--·-·••••••••••••• .. ··•'' 

- - --::; 





4/2 Sayfa SON POSTA: 

İzmir kazalarında s1n'at 
okulları kurulacak 

Menemende bir ortaokul yapılacak 

• lzmitte 
Rıhtım inf(latı devam ediyor, 

bu auretle ıehir güzel biT 
aahile kavuıacak 

:i2:mıt (Hususi) - Şehrimiz bele_ 
dıyıesı tara.fıından yaptırılan r.ıh.tımın 
teniye i$eri &ü!rıatle bLtıı.r!lmei':tedlc. 
Bu nhtımın ya.pı.lması ile şehrimiz 

İzmir CHUBW3f) - Yurdda a~oak nı&çıoğlu, m.aıhıa.WıMie Menemen h9.l.kl çok 1hmal ed~ olan en güzıe! bir 
meslek ve tekniık oku!lo.nn.dan vlla_ le bir hasbıaıaJ. yapm.J.ftır. Kaymakam'sa.hil bQyu.na bvuşı:naktadır. Yeni 
yetimi2ıde açıl&eaık o.lanlar tesbit o_ Niyasi I>a'1ok:ay Ue B~iye reiai .Aaı.. IIa.lkC!"lıılrn:lz de !"ıhtımın bulunduğu 
lımmuft,ur. Maarif Veka~nclen vl- mM Kara'CIQlyının te~bbü.s erile Mıe_ iooımd.a yapı.Jmrştır. Bu sabanın et_ 
!Ayete bildirildiğine göre, lmlir mer~ nemenliler derilal bir Orta okal 1.n.şa ra.tuu lmplı:yan ç.LrttinJ1kler birer bl_ 
kezinde 80,000 me-tre k:ı.rell.k bir &aıhılll e'Wrilmes.Lne lrıarar vett.a..işlerdh . .M-ek rer imle edllmekıted!.r. Yakında umu_ 
iızerinde yeni ve ~cvcud oıltuldan ·~ı i-... ı~1n ,.t_._ 1 •- mi oianı.k gfulel ...ıe cana ~ın man.. 
"'- ...._ - - bir ' t kul ~ne ""'"' n •• ,._ı "' ~ o an a.r.sıa· ""'-' Uöl!.ırcı. buyük san ıı o u, . m.in edi.lmJ.ş ve ha.lılt derhal mekUb'zal1aSı meydana ç.ıimcaktır. Blal.k. bu 
80.000 metre karelik bir saha< yzer1n- ' .. ' g1.'ızeD!ğ.i d:aıh'a yıa.kın b~ gUn4.e gör_ 
de yapı usta olru!·u, 11>,000 metre ka. için 20.000 liralık teberrüde bulun.ım.e-k iç1n S&'bU'3Jdnırnaktad.1l . 
reliık bir sa:h:a. üzeru.ie c.Irp.m Kız mu.,.tur. Ayrıca daha 20 000 Ur& da te ŞOM! yol k.. .. iıı.şaMI 
Sm'at okulu inşa ettlıilecekt!.r. min edileoolctir. ' '"' opnı 

... r ta ..ı~"""- ' b , Kooaeiinde baş.tı;y'Ml f08e yal ve 
Menemen ve &.rga.ma.dıı. birer a ... - Il1JIB& ...., •. ~~. aş.anmıştır. Mek- !köpr;i:l ııLn.1 ln.şa4ı • hızla denm 

Kı,; San'at Okulu !n.t1 edllecek- t«> binaeı, kaza. hallı:ı tare.tında.n t.e etın~.n Vl:albniz Zl.ya Tekelinin 
tir. Bunlar iç.in onu· bin metre kare min ed.i..Linee m~r Maarif Ve_'tizerinde billlassa dmduğu yollarımız 
arsa aşrıl.mıa.6ı istetım~r· ık.al.etinoe1eönde.rilec<!C, bu .suretıe 1az bir ram.an iıÇrlırıde yerıi ve güzel te. 

Tire ka:na merkerlnde 10,000 me:ı-e Menemenll.l.er bir Orta. okul& Jta.vu.ş.a kilde yspümışW-. Bugün izmitten vi-
mreJlik bir saıbnd1L altşam Kız f!"'~ at · oaıklaroır. 1ıayetin bütün kıa2aL&nn& gitm ek miim 
Okulu ve 5000 metre kare a~ı uze.. I t:tin oouakba.dl'r' Bu arada birçok 
rinde bir Erkek Sa.n'at okulu, Öde. lzmirde toP,.ah mahsulleri beton köprü V1C ~n~ter de yapıl -
mlşte 10.000 metre .kla.rellık sahada bir 1. · hkA ld .muı.t•.. +~-ı .. .,_ İstanbul sı rasındaki .. .. ~ ..... ... ., ... sa o ı~ memura ma um o a .... "· ~ ...., 
ız eMt:l:tıüsu., """'" me~·. e ... are.,.. - . büyük şosenin yapııim.asına devnm 

ha üzerinde de bir 3k~am Erkeılr: Izmir (Hususi) - Zimmetine para 1 __ ._.._,. Yı:..........., Kocaeline mğ 
··-A-ı..h~ . kle .,,..1 +......,.. o.un .......... .._.U'. .., ..... ,..J. 

San'a.t dk.ulu inşa oıw~. ge_ç~ s...,..u ...,.,..a.k: ma~uılleri 11 yol d'a ~ıAl edil miştir. 
MaaTif VekaJeU, i).}9a&t ve teaisaıt of:.sı Izmlr şuıbesl seV'k ve t.esı.m me_ ya.n 

reırıarı Veka.'letten verl mele mıere mı.ıru Necdet ao:.~m ıie maznun di. lzmir Bergama oe Ôdemitte 
u okul1arın arsa.l&rımn vllA.yetçıe te ~e memurların "'6ırce'lıQ. mahkeme _ '. • A , 

min edilmesi icaft> ettllln i blldirmı,_ ı sinde. cereyan etmekte ola.n mu~e- ıhtıkar vak al~rı 
ttr. V.llAye't, İwıirde ın,a· edl!eoe-k melera sona ernı!ş ve karar tefhim o_ 1.zmir (Husus!> _ Leblebıeııe: çarşL 
San'a.t ve meslek olmlla.nnın arsa·a- lunmu~ur. 6lllda şişeci Ya.ko ve ka.r~_eşı Sanıo 

..... 1 ........ .,., 1 · belediye re1.sllğ1 Necdet f3o\Y'da.mm. 5 bin kümır lirayı Rı:sonun mağaza.Iarında.n ş;,şe a lmak 
nnın a,~~..-.· çnn . . . lstiyenlere t.Yok!• 
nezdinde teşebbüste bulırnmuştur. ıhtllasen &lmmet.lne ~eç!rdığı sabit Cevabı vıerdlıklerındeıı ma~aze.larm. 
Ayrıca aU.kad&r kaaalar )tnymÜJUJl.. om~. 4 .sıenıe, 10 e.y, 12 gun ağır h.ap_lda oobı.ıtaca araştırma yapılmı.ş. üst 
lı'klarına dv. teb!iga.t yap:lmı.ş.tır. sine, iki sene 11 ay I™!muriyet ten ın.th ııt.att'Aı. muhtelif cinsten SIB tane llmba 
Yeni bir dcattJt oku.ln da inş,& edilecek rumlyete, 4019 linı 60 kuruş ağır pe._ şLş&,1. bulunmuştur. 

Maarif Veka:let.ı. İ:z.mirde yeni bir ra e~ne. ma.bılı:Umlyetine, qez.:ı.>yU1 • Yako ve kardeşi, adliyeye . verilmlşt!r. 

T,,· ,,... T '"- 1 b ' d i •ttlre 00- ecı · .;.ı takdirde hıı..kkında ceza oğlu Bah.a<lır, yinni kuruş f~a'le 5 kilo 
.c:aır ... v • .....,et> na61 a nşa c - em 1

"'"' un sa.tarar: lhtl lı:.8.r yaptığından adlıye_ 
oe!ktir. Inşaat ma&a!ı Vekilet.ten te_ kanununun 19 uncu maddesl~in tat- ye verilm iştir. 
mln edileoeğl, f...mt arsnın v.18.')'etçe blkine, zimmetinde kalan 1296 lire. Ut-roma. ~e Ödemiıste 

ini .Lcıab ettiği i>ildiri1mi.ftlr. ıs kuruşun -taıhsillne ve toprak ma.h... Bergamada Şadt. van caddesinde 
VHS.~. ()kul yerinin temini için sulleri o~lne verllmesme karac ve_ yağcı Sami Görgün. dükklnında zey_ 

a!Akdar1ar:a müra.caa.t etm~r. rilmiAJtir. tJnyağı ~ulunduğu hnlde sat.madı_ğın_ 
Me=== ...,_ A~- okul _ __. __ ""' D'"e.r memurlardan mü.dtir Cem:ıl dan ve Ödem'-%e Devrim mahal!esmde 

- .... _.... ,,__ •& 'bükal Meruned oğla Ahmed Ba)kım. 

Menemende öbedebt'ıberl Orta okul '!1uhasebool Maımnud ve vezn~~iar ~lllcuvallt.e 47_48 llraya se.t!lan blr çuval 
buluı:wnıadıfı için k!Ua.Qan 21-l çıoeuk, Mirin suçta a'Wrsları ve ihma!:erlışe4rerl 50 lira'a satarak çuvalmı da 
~ıyat.ad8l Orta okullau. dewm görülmadltloıden ben.etlerine karar geri almak suret!l~ lhtUı:!r yaptığın _ 
l~yorlardı. Maarif müdüri1 Refkl Ta. verilmiştir. dan haklarında taklba.ta başlanmıştır. ..... ~ 

Hikaye 
•Son Postu nın tefrik.ası: 147 

(Baş ıfarah "' ı deJ usuf Ertesi sabah adanı .ş ıı..! g.dulce ka_ 
dın da cılanak icın hazırlandı. Oğlu. 
nun pa1tosuuun dügmeler ini ~ıikıe::ı1 

ye kapıyı aou. Ha.va r.:sııydi ve ik.ıs tl~ 
sokakta yürürken ök:sUrüyorı.aıdı. 

Kıahvaltı bile edememlşlcrdı; serin sa. 
b.ah havasında. t~triyO'rlardı. Kadın lA... 

Hergeleci ile Kara ~hmed yolda 
t.arnayı .kucagıı:a alm ıştı. Çocuğile be. Hıçbir Tüıık namağlQb o!ur nıu idi? 
raber yorulunuıya kadar ağlam>şlar, Pabuçlarını toplıy~rak. Paris _gazetele_ 
cba.baıı dan kendisi evde o1d'!ğu za.j rıne ~~tu ve ~u.aı.ırı ilA~ _ebt.lrdi:. 
manlar ç.-ı.lmamak şartlle musaade et_ . ca Yusuf, nanıaglüb değıld1r. 
mcs.illi bir kere daha rıca e,mişler, fa., Onu ~ urkıyede Y~nta . pehlıvan va_rd.ll'. . . . . ı Pans ga.zetelerı. bır sabah buyük 
lkat sadeC1l «geıi göttiu cevabını a~- ~hk.lı yazılarla. Reşad Beyin dıJeğıni 
zı:ı,ışlardı. Kansının ve çocuiunun r.ı_IYer.ne getınınişlerdi. 
çın . kendisi evde olınadığı zamanlar/ Yu.sud'll, Türt.:iyedc m.ağlQb eden 
mus_Lki istedi.kler.n1 anJıy.a~ıyorou. lpehlıvan vardır d..Y·! ilA.n edıyorlardı. 

Lıi.'lııırna pek a~ırm~ g;bı cok yavaş Bu ,pehlivanın ısmi de Hergelect 'hı. 
yUrtiyorlardı. Anne nı.ahcubdu. Uzun rahim pehlivan idi. 
boylu, esmer cantllınene nasıl sdylı_ Re.şad Bey; Poıponsun Jigolo ettili 
yeceğin.1 bilemi..vordu. Parasını !adc:ı et_ ve Yu.sufu evine kadar &!'abasik! iÖ
m!yeceğinden korkuYOl'd'.l. Yalnız bir türüp hac.ıJ. bir mevkıe eti.şen meşhur 
teselll nolotası vardı: Kocasına bunun kont.esin de sevdalısı idi. 
içi.n para verdığ:ni 6öyleınerulşt!. ı Ko~~; Reşad B~y vasıta.sile Y~-

D:Ulenmek !çill sık s1:.t durdula:: fa_ ta_~ inıti:kam alma.ıc sevdasına. oüş. 
kat nıüınyet bir kere daha St. Leo_ muştü. 
nardda. killer Evler sisle örtWmüşıü;I Reşad Bel.Y; sevglli.si kontesin inti.. 

, · . k.a.mmı Yusurtan almak için ~ü.. 
etaç.arın ya.praklanndan suıaı dam_ ğünll . • t. A· d 1 altınlar 
l.ıyordu. Kaldırımlar öy!e ıslaktı ki a_ ecrrdi~~ ~· ;,ruç ~~bu ilA.n ed" 
yakları kayıyordu. Birkaç kere dÜl,je_IY ı ~ n ese namagıu ı.. 
cek """bi ld'ul . ilen ve jıgolosu Po~pons~ m~ara eden 

e;• 
0 ar Türk pehlivanını ycndırecektı. 

Annesi kapıyı ?rirol(.. ür~~ ca~a,r.J Reşad Bey; Polponsun yenildjji ~ 
ken oocuk dalı;\ ıYi göreb! mdc .ç.n t;iüc.am maçının sabahı kontesle bu.. 
amber renkld tokmakların bnğu~unu1 1uştuğu zaman ara!arında şu muha_ 
sHJyordu. Bu sırada tokmaJt döndü ve vere cereyan eıtnı.ışU: 
kapı yavaşça açıldı. Hiç.bir ses ışitil. - Reşad Bey; şu Yusuftan lntlbm 
m1yorclu. Annesine döndti ve onun şi.ş almak isterim; acaba, bu adamı 1e_ 
gOOl.erıine baktı. Kadın bu bakı$1D ma. necet: dünya yüzünde kimse yok mu. 
nasını anlamış g3rUntiyordu. Açık ıra_ dur? 
pıyı kolile yan~ça iterek ı>aketı in_ Reşad Bey; sevglltSiui memnun et_ 
ctlrdi ve 1tAna ile ho!Un zemini Qzerl_ mek ve onu dalı.f. ziyade kendine 
ne bıraktı. Sonra kapıyı tekrar ya_ beııdetmek jçln derhal ~v.ab vermlştl: 
vaşça kapadı. - Ttırkiyede; onu yen~ek pebl.L 

Pek az sonra sisler iç inde ilc.1 ıölge vanlar çoktur. 
kayixıluyordu. Kontes; altınlarını çeki~ PolPoD.18 

---o yedirdiği Reşad Beyın bu sözlerine ev_ 

Hayrabolunun kurtuluı 'vela. inanmamak istemişti. 
•• •• •• Fa.kat; Reşad .Sey işi ciddiyetle mü.. 

yıldonumıı dafaa edince inanmıştı. Bu paşaı.ade 
Hay;aJxılu (Hu.iUS!> - Hıcyrabolu_ <ddla ediyordu: 

nun 19 uncu kurtuluş yılını kutlamak -- E.'llln olunuz ki; Yusufun Tf1rti.. 
l.cın belediYe sal.onunda tertib olunan yede yenemcd1ği pehlivanlar çoktur. 
60 'lc'.ş!lik z!.yafet tezahürata vesile oL Ha~ta; onu yenenler dahi vardır. 
muştuf. Kaymakam tarafından söy • - Ne diyorsunuz? 
lenen hi:ta.be alkı.şhı.nmıştır. - Evet; çoktur. Me3elO.; Adalı Haltl 
Havanın yağışlı soğuk ve fırtıruılı pehlivan, Hergeleci İbrahim., Molla 

olml!.?ına rağmen bu, acı ve mutlu MUmin llh .. gibi pehl innlar ... 
iki günü birleştiren gece bUc.aüıı HaY. - Çok rioa ederire, bu pehlivanlar_ 
rabo:u halkı t.arafuıdıın aliı.ka gör • dan biri.sini buraya getirt.seniz nasıl 
mü~Wr. olur?. 

- Derhal geflrlrim... Ş!.mdi, Os. 

B ı. d. f • h · · l' .... manlı sefaret.hanesine aider, tst.anlnıL 
e e ıye te tış eyetı reıs ıgı da ıazım gelenlere telgraf verir, ook 
Bir müddet evvel vefat eden bele_ geçmeden bu pehlivanlardan btrlslni 

d1ye teftiş heyeti reiai Samih Tiirkdo_ Parlse getirtirim. 
tanın ~rine belediye mekitubouau Ne_ Hakik.aıten; Reşad Bey seV&"illsi kon_ 
catı Çilkr vekAı.t e..ı~. te6e verdiği aöail tuttu. Setaret.baııeJe 

gidip ~edenne bit: telgr&f ç*ti. rp. 
Pa.şa; oğlunun telgra.fıııı a.ldl. 

ırat şu mealde ;dr: ~ 
- Tuı'.K pchliva.ı:ı!arı, :e..rlate ıJ 

sükse yaptılar... Daha. ııiy&de ~ 
gostermei( ıçin bırkaç pehlin.na 1-_..ıt 
vardır. Hergeleci İb~ahim pelıl~ 
cırail Kara Ahmedi Pariae röod ~ 
için lazım &"elen teşebbi.i.satta bU~ 
man.ızı diler, elleri:ıimen ôperln1 
glli babacığım, ilh... .~ 
Paşa; oğ'lundan aldığı teıçafl er-

diai. Sultan Hamide ar.zeU;L il' 
Sultan Hamid; pehlivan ıneee!elt 

den şüpheleniyordu. _ -"' 
.F1aık.elt.; paşa gibi bir ~ 

sinin oğlu vasıtasile vaki talebın~ 
vinçle terviç ettı ve paşaJ& ıpı 

ler1 verdi: ~ 
- Reşada; sefarethane v11sı I'*' 

mallrem olarak şu emirleri teblii 
nlz: ~ 

- Orada bulunan pebllvan --,,_ 
&hval:lni gUııü günü..•e tak.ib, tillı:_-.., 
tema& ettiklerini mabeyni btımafi"" 
bildirsin... ..• 

sultan Hamid, en ziyade ecnebi~ 
rdkatından ve pehlınnların .JOn ,, 
lerle temasından ve fena ~lef'le, 
şılanmalarından ~orkuyordu. Z- "fJı 
Paris sefareti ve suıta.n Bamld1n (Jt'I 
!iyeleri pehlivanları ve orpııilat 
rini adım adını taklb edtyorl.ardı. 

Paşa; iradei seni.J'fl7i te 
lug etıtlk.ten sonra; 1.zmirde bul 
Herıreleci İbrahim pehlivan& 
la ırelme& için telgraf çekti ve 
va1'1&1 de Hergelccl.yi catınnk • 
tstanbula. ııi4mesinı bildirdi. B 
~ yüz altım narçlık verilm.lıld· 

Hergeleci; ~n içylIBUne 'V"&kıf 
d1. Paralan alınca kisbetiııl OllltJjl 
rak t&tanbulun yolunu tuttu. 
Paşanın karşısına çıkan Heri 

su emirlerle k&rşllaşınışt.ı: . 
- zatı şahane, scn:n Parlee 

n1 ve orada güre& tuUna.nı irad' 
moor. . . Çırağın Kara :Ahmedl de 
beraber hareket ediniz. Her ne ill 
cmız varsa şimdiden söYleJ'inis. 

Hergeleci; Koca Yusuf .,. . 
tarının Parlste olduklarını 
pa.şan.ın bu aözlerini dlnledlkt9 
cevab verdi.: 

- paşam; Pari&te dön. Terk 
vanı nr ... Bizim oraya ır~ 
oet var mı? 

_ Evet; ecnebi diyarında ~d 
namını var et.met için siz de ıi 
slniL 

(.''..: '.;::-.sı 



19 lk" . ~ ıncıteırin 
SON POSTA 

'relgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Amerika - Japon 
rnuzakereleri bir 

netice verecek mi ? 
Amerika Çini 

lngiliz f otbol takımı 
Ankarada 4 maç yapacak 

Kafilenin baş ~darecisi Ankaraya geldi, 
ilkbaharda da bir lngiliz atletimz takımı gelecek 

Parti Grupu 
dün toplandı 

Milli korunma kcinununda 
yapılacak değiıiklikleri mü -
zakere etmek iizeTe bir komis-

yon teıkil edilecek 

te,.k t · k e m l gece .Anb.ra., 18 (AA.) _ AldJAımız Kafilede mil1etlerarnsı hakemlerden 
\1 - malilma.ta. -re Ankıaraya pek yaJon_ mı.Ster Knox da bulunmaktadır. Maç.. 

1..n'ka.ra 18 CA.A.) - C. H. P. Meclis 
grupu umuımf heyeti bugün .18/11/ 
194.J._ saa.t 15 de reis vekili Trabıron 

meb'U.su Hasan Sakanın relsl:ğinde 
toplandı. ~ 11Şin8Jtondan gelen haberlere göre d KJ:rure:n lbir İnı;illt futbol ta - ların üçünü lbu zat, cördüncüsiınü 

1et~;1ta hariciye nazırı ne JaPon de_ k~ gerecektir. Oyuncuiarının hep _ 1 de b!T Tüı1k lıalkeml idare edeeektır. 
d~a.n:ı lt'llrusu arasmdalti gör'Jşıneler si profesyonel olan bu takumda beş Maç arın salb!\Jdan radyo ile ing:.l!.Zce 
llıeıerın etıınaıckdır. Kordelhal, lı'örliş- mllletıero.rası oyuncu vardır. o!aro.k Londraya verHmc.sı ve türk _ 
•ıı-ıı'1'e ırelişmes1 hakkında sorula? İlk.l.si idarecı o.mak üzıeıe 18 kişi_ çe ota.ra.k mennlelketc YatYılma.ı;ı dü _ 
ııa...._. tenıasıarm yeni olduğunu, ~ı- den mürekkeb oıklın kaNen.n baş i _ ~ülm~. 

Celsenin açılmasını mflteakıb geçen 
toplantıya aJd zabıt hüldsası o nına _ 
rak tasvib edilmiş vıı milli konınına 
k.ammunda ya.pılacaıc değişikJILlerl 
m!l7.a.kere etmPlt Urere Part ce teşkil 
olunacak ~om!syona sı>cilecek .aza için 
UUP idare heyetil'P. salah yet veril _ 
me.si hususunda riyasetin teklifı keıbul 
edilmiş ve ruznam~P başka madde ol. 
madığıooan toplantıya son verlım.şur. 

b1ıd'~ bir şey söyll.y'em yeceğınl darec!s. iM. WoJke.:ıan Ankarıcya gel. rng •iz sporcu1an hududdan Anka... 
d~ ~ r. Kurus-.ı ise ne nl.kblıı, ne r~a kadar geçece'ld<ın bütün spor 

Söy b'n olduğunu söylemiştir. nıi~la.r 
29 

<ve 3(J Son teşrin cumar_ bölgelcrmde spor idarecileri ve teş _ 
r ?ı<!e nd l\' ne göre eörllşmeler ç n ü.. . gün.Ierlle 6 ve 7 İlkk:i- kllatı tarafından knrşılanıııcaıct.ır. 

llıelilta kıplanmaktadır. Ha buki A - tası ve P<irm.:r .. Bu fırsattan istifade etli.erek ec 
il~ v ga.ı:eteleri Ruzveltin bunn ya_ nun cıı.martesb ve ~zar gunl~rıst:ı: nelbi futıbolcula.r tar:aıfmC:a futbo!cu : 

----o 

Karadenizde bir 
Macar gemisi battı 

t~n acağını. C ni terte·menln Ame_ a.t 14,30 da Ankıanl.ida 1~ Mıl:Y ta.tbiki unlar gösterilecek 
l trı.'lın ~erer ve haysıye1i ne telif e1L yom unda ya.pılaaa!ktır IngEız t.akı - Iarımıza b (; ecls d İ Jte 
'ı>cetını, esa!;":ı bu hareket Anıe_ mlle tıu tıaırlfrıleroe Ankarada.n Har_ ve t3.kım1;11 a.'l ar 

1 
e ng -

~ ı.n :tnP.n!aatine uygun ol _ bI~ taıkınn ile .An'kara muhtel.:.t!, is_ rede ve I~llz ordusunda spor teş - Budapeşte, 18 <A.A.} - İ'kl bin iki 
~r~ :~nı Yazmakt!ldır!ar. .Bu gaırete_ taıılbuldan da FenıeI1bahıçe ve Galn-La- kllti.tı ve fu ibol teknlğ . ha,'kkm<la bir yüz tonılflıtoluk cıUngvtır> ~car na.k-

)11"a re Amf'Tlka Qine yardımı, Rus- sa.rıcy- tıalkıını ac:aırşııia.şaoaktır. kaç konf""rans vere~ktır. llye gemisi E~trodenizdc bir torpile 
~J~rd1nıdan c!ah_~ ıız önem ver - Ancaık aıa.ngi tarJ11erde ha.ngi ta _ Öğrendiğimlıze. göre Anka.ra,ya ilk ~ış ve baıt.mıştır. l\·Tı"ıret.tebatın _ 
~" · Amerika Çıne yardımda Ja_ . •~n...,,ı. caı;.., teti>Lt edllme_ ba!harda bir de Iıupllz ıatJetmn takı- dan 12 si lboğu'muş. 7 & kurtarılmış_ 
~-'1 ,· 1• Rusyaya yıırrlımla .Alman - kıın.ann '-':l .. aşa ~· mı eleeekt!r. 

Oen 2:tneğe calı.şınnktadır. mJştlr. g tır. Bu gemi açık denizde ~leyeıbilen 
J'cıo e Aznerihn gezeteler!nı> göre Macar muhtelit ticaret filosuna men-
~~ 11Yanı11 Cln iş nde arak dıremesl G 1 d e k • sub 4 nakliye gemıslnden biri idi. 

llıet~~ıanmak 1stemesinden ılerl geL enera ıyor 1 t~ır. ve Japonıa:- Amerikadaki Alman teblı·gı"' • 
Qııetı lerin uzayıp ı_Ptmesinde ken _ 

için fayda umııyorlar. 
~ <Radyo gazetesi) 

J~llir. •e .\mf'!rik:dılara göre 
tllt!ı1z devlet l\dam-:arımn nutuır'arı 
ıı.ıı J ve Amer;ka ga.l.ıcleleri ta.rafın_ 
l.t"~lf •llonyanın bOOb!nllk h21i oıuak 
't:ıoıı eQUnı.eı'ltted r. Bu gazetelere göre 

Ilı.,~ { . aster! .dare'l'n elile blı· çık_ 
~ııı1 çıııe girm ş-ı·:. Bn'.?iln ne yapa 
~uı~fStiremtyor. ıs durumu gltt"Jı:ce 
\,~t ektedir. Çin ışi için şl.md ·ye 
1~ıı,26 m1ıvar YPn harcanmış. fakat 

Jal>o 11 11P.tlce eldo edi'ememıştlr. 
~~'"'<'n:va. Yalnız basına bu işi hıılle_ 
~l'z "~'nl anlavmca, Amerika ve 

tlL. g zete'erine ınre tlmdl Ame_ 
t~ "et ' <t, >.nı ~trllterenin yaroımmı 1stı>.mLş_ 
~~ll!Jı erıka gaz~'e.pri ç:n şlnl.' Ame_ 
ıı ~e ve İngUteren:n 1canşmaJllllSJ 
~!'an Yal'dını t.eUi' ki edı mektedir. 
•ttarııı ve Ahnaniar ise. Japon devlet 
J~n:ının nuhık'a'"'O' Uç ü ~[hv(;re 
' teı::i sa~'am bağlannın Mr ifa_ 

Af tive etan~kte<!1rler. 
tı;.,._ · r Razetel · 
""~m k er JaPOnyanın Yeni 
'tıy uruımasmcı ı İtalya w Al 
~~ s;ıdık nıü'~efikı olduğunÜ 

ed.rler. <Radyo gazel~!> 
~ Fevkalade tahsisat 

1~1fı~e 1~ <A.A.> - Diet mecl!s'nin 
~ biri ~çt!maının esas hedeflerin_ 
)''\~' dün a.k.şam nıeb'uslar mecllsi 
ttıJ1ı: an tasdf.k edilen 3800 mllyon 
~ fev1ı:alA.cle askerl mauaflara 
~ Uit kanun p:-o.Jesinin, bu sabah 
~ aı~l81 tarafından tud1kı sure_ 
s:ı_e ecııım iftir. 
~ nıecli.!i bundan başka, asker 
~~ kanunu '8dilf\tma müteallik 
~ aa r unlrnamelP.r!ni ve muhabe_ °' e~ . konu\ması projesini de 

Yı _Iştır_. --
llnanistanda 

.. gıdasızlıktan 
Ol'• "m vak' aları 
~ artıyor 
\>ııh~ 18 (.A.A.) - Ofi: 

~aaı,-lllatfoıın 
~~et n da. vaz.ye& son dere~e 
~ ~<11 tnuıhafaza eıme.ktcdir. ı_ 
tô a h~erı ll<>ksanı gitgide daha 
~ l't, ba.t 1 lYOI'. Haber a ın<lığına 

11
·1\a \u•-veıcıı {'!olakoğ!u, Atına hal _ 
~teıt .... ben tblr "-r , faııtı beyanname neşre -

l:ı .... la 16~~lere yardım ediımesini ıs_ 
lı~~tı n lf. Yunan milletini kur _ 
tlı 'n Yeg~ne YQlu, -iahsi !edakflr
~~ ~ek Mtnıneden 'b'.ıblrine yar _ 
lll~. ~ ~uğunu söy.eınişt:r. Hü_ 
~rı~"'il.dır. z·~te çare bu!m ğa çalış -
l:leıa •llJııın :ıaıt nazırı, gtdA. madde_ 

"'tılte 1 .trıüzakere etmek üzr.re 
\ı .. ~ fg tnıi:}tır. 
" ·' ecı b tıı..ı.. oıııın r gıdııstz:lk lç1nded1r 
b~, <Sa,~ ~ı end se verici bir 
~ "'ll t!r hl ll<le artrr.aktadır. Yunan 
t\ı. e Sen.s:n:~~ı. cesed!ı:ri yakm&.k ü_ 
lııı bllıunı· <ıa.n mıisaade .steın ş_ 
t~llt~ı za~ Slhtuı.tı ko~umalt için a _ 
l~~~ e~tt <>an bu tedbirin dl -

~llsl(tı 1 <le tabutluk. tahta bu -
"'t r. 

'1~l.oı..llcı~ bil& cla)aDlYOl'D 
~l' <A..1ı.. ı 

~l l11ıt10c i - Bugi n Londra_ 
t)' ' ı-act ellen Yu •• an \C · _ 

ttJ,, 11 !~Yle denıısttr· 
"a.tı ""'n . .tıl'ııt~~· tu.... hl!i uaynnıyor 1s i 

b -~""<lll.cl "•en ~ " . ~ Of b-• nt.ı .. __ ,Q o O Alman Yuna_ 
lu ·"4'retııe -...aıı trıuııa;az:ı. etmek 

t afı l inci sayfada.) r bundan sonra daha ağır darbeler in.. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
(Baş ;nizde bulunan 1nglliz ! i_ dlrmek fırsatlarını bulacağına intizar ta devam edılnıı.ştr. Duşman, kısmen 

ve. şarki .Aı.lc anevi bakımdan ltslyan etmek J~zı.m gelecektir v~ şayed _ttaı_ ~iddelle mudafaa edilen sahra mevzi_ 
lo:su esasen ım • ! !k b'r halde idi yanlar !kendi denız nakhya.t kafılele_ ıerınden atılm"' ve püskür.tfl!m"'·+ih·. 
f (.)suna hA!kım ve a · ' · t küb ede ..., "9" ..... 

""' . mütevali bir &urette rini İng1lız donanmasının ea - Sınai mıntakada yeni topraklar ışgal 
v~ :i:taı:~~~ne gôndennek.te oldtLk_ ceğine şüphe edılınem~ rn.zım gelen edilmıŞtir. Ani bir baskın taarruzu 
LibY~eniz nakliyat kafılelerlni zaman darbelerine ikarşı mUe:;sır bir ~lde net.lce6inde hardkM halinde bulwıaıı 
lan darbeıprie hırpalıun.ektan koruyacak ooılt .merjilt tedbl~lerı ıttl.. müteaddld marşandiz katarıarı c!inuze 
.zan:ıan ~ rdu. Al~ıa:ı. Gene:-ali Ro_ haza muktedir olamazlarsa Bır~~!k A_ aeçmlşti.r. 
ge~. ac:::r~ .ırumaııdası a'tmda Tob_ merıkanın da yar~~mlle im,vvetın., m~ı Cephenin en ;iimai kısmında, savaş 
m ın lilm böl es.rıd~ bulunan ve r.eme&ıni ve her ~ur\U haz.r~ığım m - tayyarelerı, Kanadalakcha .köı!ezi ba_ 
ruk - So~ z~n'ı ve motörlti oL temadlyen artırtrıAta olan Lıbya hv - tısında. dti.şmanıııı müteaddid t.ııaraluı 
kuvve~. bırkac; ıs ı.Unıen ile muhlm. dudundakl İngiliz ordusunun I.!bya - ve kmpiarını tahı·:.1> etmiştir. 
m~ Uzer~ 1 ~reden ibaret olan İ aL J Mısır hudud·ıe ·rooruk mm.ataların_ Hava kuvvetlerimiz ye::ııden Moskova 
~~t.ardaAfma!1ordus'..lnun her türlü ih. dan ikarşısında.ki A1n!an • İ~lyan ~r- ve Leningrada ve vo:ogda bö~esJıde_ 
Y. - B' ı ve Trabıusgar!:l kıt'a_ dusuna karşı taarruzı harekat::ı. başa. '"l '"ftva meydanların"" gece taarruzları 
tiyacatı. ngaz eclkm' -· k b l et ek de ~ .... ~ 
ı.arının bUyUkce bir orduvu besllyecek mkt.a g ;yeceg nı a u m yapmışlardır. 

·kmal edebilecek zenginlikte ve ka. doğTu olacaktır. Denizaltılarımız, Atl:ı.s denizi şima_ 
~~ı~ette olmamaları dolayısile ancak B,z bınıdan evveıki yazıları.mızdan lı!nde ve Buz denizinde top yekün 21 
t alyan anavatnınd.in temin edilmekte bir.nde müsaid hareke~ mevsim nm bin tonilAto baaınınde müsell!h dört 
olduğu malQm.dur ve bu sebeble, 1ta1- hulü!ünde Libya nııntakıı.sınd:ı. hare - düşman ıticaret gcmisi!e kafıleyi hL 
yan anava..tanı ile Li.bya sa~illen ara_ katın tektar ca~lanaca(!'ulı, fa.kM ta_ maye eden diğer b:r gemiyi batırmış_ 
sında ıı:ıUtün tehlikeleri goze alarak rafeynden hangısınin •aarruıa gece - tır. 
durmaksızın seyrüsefer c~Pk:e cian ceğ:ni ancak Sovyct Rus,ya cephesn - Kınm sularında 60 ı:-eml batırılmış 
ttaıyan gemi kafilelerine İ'nıf.liıler ta_ deki durumun ~ki! tayin edeceğınJ Berlln 18 t.A..k> - .Alınan radyosu, 
rafından indir!len her daı-l)e, ba's oL b&hlıs ~evzuu etmlşıtk. _:sugtın tartı: Kırımda Almanlar t.arafında:ı 68 tank 

· +- zam'm~ten General ceıphesnın cenub mıntakıo:slJ\dakl d'U - ve 368 top tahrlb veya, Iğtınam edlL 
dukları zay a.... · · tl i ah m o'duğu 

1 
rd unu da aıtır bir tarzda ~.ars rumun Sovye er çın v • di~inl haber vermektedir. 

Rome 0 us meydanda olmadtla beraber herkes 11- Diğer taraftan, Kırım J!manlarmda 
maktad:r. 

1 
çöllerde hareket için bi tng!.l!zlerln de Mareşal Tlı:ıocen - ve sularında 60 gemi batırılmış ve f.9 

Eğer Alman ar, · ld ğu bugün ıkonun di.ra~ ve tcdb:J'ler.ıneı ;ve gemi ciddi surette hasara uğramıştır. 
müsa.!d meVl!!lm gelmış o ~. ordusu.. niev51mln kendisine bahşetmekte ol_ Vişiye göre vasiyet 
Ierde şar.k cephes.ndc So~ • k kıra duğU faydalardan da istifade ederek Vichy 18 (A.A.) Alman haberlere 
nun mUltavunetinı ta~ ~ ~ üzer'nd;, bu vahim durum iç"nd! b le müttet~ göre, Rus cephesınde çarpışmalar bü_ 
bilmiş ve müstakar b r a ,· , --·ıan oyalıyacağtna ve b!nnetlce 
esa.sıı b" şek'lde yerleşebllmls o.saY~ Oıvu tün şiddeıtlle devam etmektedir. 

dı•~ · .rd' h. · ...fbhesi.z bilyilk mJı: - zanıan kazanacağlna itlme.dları oldu~u Ruslara göre, Almanlar KaHnin böL 
w.r şını ı ıç ..,....., 8 ·ı ah. gö-'"-ektcd'.r v-0 bu kıQ mpvsıının k tı r!le tekrar .cı ya a 1 .......... - .. - • geelnde -büyük b r faali}'et göstermekte 

tarda ı,ıava uvve eh.il rın· e dörıecek_ de büYük kuvveıtlerl~ Kfk.asya üzerin_ ..., hl.ik"-et merıı:.· -•~e •ı"ma1den ce -
ve Gird adalan sa ı e . tl . • b ; ti d n• UIUI '""'"'" .. • 

gid em' ufıleler.ni den SovYe ere yaıcıım mec ur.ye n e nuba b·r hti t bbils tm..ı. ü 
ler ve L~byaya en g ı . b'1 kl ini k o le d ve ı cuma el)fJ e ~ ze_ 
daha enerjMt Te daha müessir bır tarz_ kala ece er . ~ a ar zan . re Rus cenahını çevirmeğe çalışmak. 
.. ft hlma tedbirlerini ittihaz edecek_ tahmin etmedıklerı hlssedllmektedır. tadır Ruslara rıöre Almanlar Rus 
u.. ye Bi l ., Am i.k.l Şa h ' ~ ' ' 
1 

rdl Fakat Alma11lar şark cephe - Keullılt, r eŞl.i[ . er ng ay,, mevziJerinde bir gedik açmağa muva! 
s~nd~ be.kled,ikleri neticeyi henllz elde Tiyençin ve Pakin g·b: bolgelere bun_ fak olmuşlardır. -
edememiş olduklarından oradan b'l - dan bir müddet evvel . g~nder~~ oL Sovyet Karellde yenl blr Alman _ 

.. vveti ayırım\k orta Ak.. duğ\ı kilçWt bahriye müfıezeletm ı geri Pin ilerlemesi olldirilmektedir 
hassa -ha va .. u ıb b zer d ğer tedbir · d iz ınta.kasına gönderecek vaz:yet_ çekmek ve una en · - Tula bölgesinde çarp·şnuı.!ar eiddet_ 
~ndeAi~erdir Buna göre Ye ayrıca İn_ tere tev&Stil eylemek suretlle Japon.. le devam etmek!ted::-. Rus rı1dyosu, Sov 

. ye . lnkisa.mı do !arın izı;eti nefislerini okşıyarak onların yet Jtıt'alarının b ir miktar arazi ter 
glliz .fon:n~~~~Psin~ı de müh'ro~ bu kış Uza.kşarkta b\r harekete geç - At:etrnek zorunda kaldıklarım kabul et: 
ıayısı e enly b. l,'1c . dllsmUş o'an memesi esbabını t?m!ne çalışms.ktadır. m,ektedir. 
den!.z takeunv e \ ! ı.mc .~ı hasmının . e Eğer. yakın gilnlı'r bu tahminlerin ---·o---
A.mlral n nı;ua • . i l:>ll ğ' .. terlrse v· . .. 
sash tac'1.Jer;ne mırrıız kııimak hucu - h3ıkıkat halin~ ge ~ .ece ·m g~ IŞIY8 gore: 

k 
0 

kadıı:ı· Jcor:kus·ı o!ınıı.ksL L bya ceıphesınden taarruza. gecE"celt 
:1di~;anlann Lfbvaya göndermek_ olan ordunun. tngll;z ordusu cı!acnğına 
te oldukları deniZ nakliye katllclerir.e da inanmak ıcab edecektir. K. D. 

Moskovaya karşı yeni bir 
A rr.an taar;-uzu 

(Bas ıararı ı inci sayfada) 
,..#.1'8Jc' sebebi.le sovYctler lehifle Londra, 18 <A.A.) - Avaını Kama -

nın ~l 1 blr "'-A 1-al da d d netice vennesi kuvvetli ı~... raşında meb'u.slarda.n M. We gwoo 
tıtl.ndcdir. m.adYO &ı.zetcsı> şu suali sormuştur: 

Alman tanareıerlnin akınları cBüy:ilk Bri!taınya ve Sovyet Rusya 
Berlln 18 <A.A.> - Alınan ıı.avt lı&ri> ıcra heyetleri arasında if birlt -

kuvvetleri dUn, kara. ordula~~kf.~ ği, Franfll8ının reıtıest ve mntteflkl -
bassa mertce~ ıı:;:sı.mın.<le~~ı',şt.i; nı.ız bııluDduğu devirlerde, Fransa ile 
müessir surheav.a ~ı::~ıerın • ~ensub Büyük Brlta:nya. arruımda olduğu ta.-

Alman .. -
müteaddid teşekklillerl Moskova&ki dar sıkı ıınıdır?ı> 
suıat ve a.Skerl hedc!!erl tam ısabet. - saşvegıl M. Çörçrlll, fu ce~ı ver. 
!erle taiırib etm ş1erdlr. . . tir. 

Alman tayyareleri cenub keslmın - mJ4 .t CoğraflY.ıı. ve diğer şartların 
d de çok fa.all.J'et göstennlşler ve cEve · 
m:ıııeme re .aa1ter taŞ!yıı.n iki SoVYet müsaadesi nlsbet!nıd_e._> __ 
trenini tahribe mu-ıafta.k olmuşlardır. "° 

--
0 Si•ahh Amerikan 

ltalyaya yeni hava aktnları ticaret gemileri 
(Baş ta.rafı ı inal sayfada) 

binada ölmüşlerdir. s:vıı halktan 40 
kişi da.ha yaralanmı:ııtır. 

catahe'a ya.pıla.ı son hücum'uda 
ölenlerin ımiktarı cem'an SO k.~id r .. 

Bingaz!de Alman tayygre karşı ~o)_ 
ma topçu.su iki dti.şm3n tayyaresi dü _ 

şurmüşUil'. 
Cena.se merasimi 

Katan.Ya 18 CA.A.> - son hava 
taarruzunda ölen oımo tişuı.n ~82:e 
meraslın!n.de hük.ümet meka:nl.arile 

sefere başladılar 
L<mdra, 19 CA.AJ - Birleşık • .\me_ 

rlka bahriye nazırı albay Knox düu 
gece vermiş oldu~u beyanatta s.lfıh_ 
ıandırılmı~ olan ııı.: Aroerıka tıcar&t 
gem ıerinin Amerika ile İngilte:-e ara. 
sın da sefer ya.pmağ.ı başladıklarını: 
bugtin K zıl'denlze gidecek olsn grml 
ıerııı slla.hlandınlael'oklarını; sonradan 
cenubi Atlantl.k ıımanlarına gidecek o_ 

t.lcaret gemilerlııin s!l{tlılandırıL 

(BIUI ta.rafı 1 inci sayfada) 
Tass ajansı Almanların Rost-0! 

mıntakasındak1 ileri h&reketlerlni te_ 
yid etmektedir. 

Sivast-01>0la karşı Alman 
devam etmektedir. 

tazylıkı 

Ruslar Sivastopoiun cenub !stıkame_ 
ünden hücuma uğrayacağını umarak 
o tarZiCla hazırlanmışlardı. Halbuki bu 
şehre karşı Alman hilcumu şimıdden 
yapılmaktadır. 

Alman askeri mehafili Slvastopa:un 
işgalinin yalnız blr vak>t meselesi oı_ 
duğıınu blldirmlşt:r. 

Ruslar hararMle Taman ş!b'.hcea_ 
resinin müdafaasını tamanılaro.akta. 
dırlar. Ayni zamanda Ra1'k:asya mü_ 
dataasını da ha211rıamaktadırlar. Ai;_ 

kerı mütehassıslar gelecek Alman ta. 
arruzunun Kafkasyaya yapılacağını 
söylüyurlar. 

En meşhur Fransız ~omedl 

Jlldızları 

Tramel _ Pauley _ Mlre11le Perrey 
Suzanne Dehelly _ Cinette Leclerc 

Sinoel _ Jeanne Fus!ergir 
Jean O:ıbet 

Zincirleme Aşk 
filmınde sizi saatlerce eğiendlre_ 
cek. kahkahalarla güldUrecekler _ 
dir. Yarınki Perşc1nbe aksamı 

9 da 

ELHAMRA 
Sineması 

Leh - Çeko • Slovak herhalde muvakkattır kat•; ~f'!kıını 
harlKkn sonra alacaktır zira Almaıı. 

devleti ( ! ) ıa:a herhangi iblr Polon~a toııra.;ının 
A manyaya karışt.ırılm:ıs.ıııın .Almanya 

L ~ndraclan gelen haberlere gore 'ı aleyhinde bir hare.ket olacağına inanan 
Incillz başşehrinde ı•oloııya ile rnuıı ı • oır e rc,>ııu \ r • ç ko :slo 

Çeko_tilovakya.yı temsil eden devld w.kya.ya ceJince. Slovakya buyuk bi; 
adamlan :is'"..ikbalde bu iki mılldı bir. devle& tarafından pevrcleomlş kuı;uci.ik 
leştirerek ikisinin arasında birleşik bir de.le& ne derece mustakılse o de. 
bir cü.oıhurlyet kıırm.tk rnaksadile rece mıistakUdir. Çckya da hususi blr 
konuşma.)& devam etmektt·dırler. 1 şekilde idare edilmektedir. 

\'erilen afak lıefek maliımat:ı balo. l'.> on ~" < 6 o.~ lov kyanı ı ]{u Jıı 
Iırsa şimdiden bir anla~-ma :r.emlnl J;ıu_ j karşısındaki va.zlyetltrlne gelince nus_ 
!un.muştur. istikbalin tasuvvur edilen ya Alman dostluğu 1amanında Al. 
hiıkümeU eski Avusturya _ :Macaristan 

1 
manya ile uyu arak Polonyayı onunla 

hükumeti model alınarak, bir cumhur. paylaşmıştı, fakat Alman hııcumuna 
reisinin şahsında. birleşmiş iki başlı utnyarak Polonya topraklarını kaybe_ 
bir cü.oıhuriyeı olaca.ı.tır. Müşterek :1. dince atide şimdi kendi elinde bulun.. 
dare yalnız bıırkiye ~ milli müdafaa mayan bu topraklar üzerinde bir Po. 
ne:ıaretlerindedir dahili idare tama.. lonya hiikümetlnln teşkline, İııgiliz 
men müstakildi;. l\lüstakbel hukiıme. ısrarı üserine razı oldulj'onu söyledi, 
tın teferrüatı tedrit·en tesbi~ ve ancak fa.kat bu müstakil hükiırnete ,·erilecek 
ikmal edildikten soma bir kül halin. hududları tasrlhtı•n çekindi. Ccko.Slo. 
de ilAn edilecektir. vakyaya karşı da ayni vaziyeti alılığı 

Fenlleri ()lduğo gibi milletleri de gibi kuçiik Baltık hükômctlerl mese. 
yaşatan ümiddir, bedbaht iki milleti lesini de muallakta bıraktı. Yann, ni.. 
tem."11 edenlerin is'ikb!\ll dıi~unüp, ha.yet miim\ün bir ,.,afer sonunda ve. 
kuvvetlerini bir hedefe doğru teksif reeeği karM" :lngllterenin tesirinden 
ederek çalışına.la.rı l!ncak takdir edile_ çıkarak 1alnız Rusyanın ıhtiyanna 
bilir. Fakat ne yazık kJ bu iki hliU. kalmıştır. Şimdiki halde Londrada :ra. 
met kat'i galebenin hangi tarafa nasib pılmaltta olan mdzakereler yalnız na. 
olacatı henüz kat·ıyetl~ belli olmayan saridir, fili sahada g6rülen hareket, 
bu harbde lki mubarfb zümreye karşı Rmwadakl Polon' ı e"lrlf'r·n n hl kotii 
da carantfli bir .. ıızıyette dcilldlrler. birer kıtı'a haline ~tlrlkrek Alman 

Almanya tarafından bakarsak Ber. cephesinde clöviişLürülmclerhıden, :in. 
lin hülı:ümeUnln Polouyada Alman_ rllterede bulunan Polonyalılardan vii.. 
larJa mesJdin kısımlan ana vatana n. eada retlrtlbnf" olan bir kıt'anm ela 
hak ettikten sonra &'eriye kalan par. Afrikaya yollanarak «Tobnık~ ta kul.. 
çaln umumi bir valilik şeklinde idare lanılmakta olmasından ibarettir. 

etmtıkte oldutunu &'Örürö-ı. Bu Jdare ** 
Kış münasebetile IAlmanlarbüyük 
Mareşal Patenin bir Ukrayna 

bir hitabesi kurmuyorlar 
VıŞı 18 <A.A.> - Marcş.ıl Petaı.n, 

ikinci bs mevsimi mılll yardım tealL 
yetinin açılışı münasebetıle Fransız _ 
la.ra hitaben şu beyannameyi lk:şret _ 
miştir: 

Fransızlar, !elı\ketin ne olduiunu 
öğrendiğinz. Yaşamıık içın mücruiele 
ediniz. Faık:at soğuğa ve :ı.çlığa ıknrşı 

yalnız başına müeadel~ edemlyenlerin 
sefaletini, felA.ketzedelerın, mültecile _ 
rin. ihtiyarların, çocukların marnz bu. 
lunduğu büyük sefaleti, biı·bir'1ıden, 
uzun za.nuuıdanberi ayrı olar es.trlerin 
ve ailelerinin elemıni gör.öııünden •
yırm.a.ymız. 

Hltaıbem imparatorluğun sını .. lann.a, 
dllnyanın öbür ucuna. bütün cönıerd 
Fransız, doet '1'e yabancı ka~blerine 
kadar ulaş6ın. Fe1A.ket anlarının ya_ 
rattığı bu karşıclı:\ı yardım ruhu için_ 
de, bu samimi ittlhad iç'nde, Framız 
diril~nin doğmal\a baş~adıtını şimdL 
den görüyorum. 

Maruf Alman hava 
Generali bir kaza 
neticesinde öldü 

Berlln 18 CA.A.> - Hava levazım 
umum kumandanı General Udet, 17 
13onteşrlıı Pazartesi gli!ıü, yenl bır 5.'Jı\h, 
tecrübe ederken. büyük blr Jcazaya ut_ 
ram~ ve bu 'kaza neticesinde hastaneye 
nakledilirken .'\Jı:iığı yaralarm t~lrile 
ölmüştür. Führer, vazifesini ifa eder_ 
ken feci bır şeLkl1e 15len bu sübay için 
cenaze törenl yapıımasını cmretm.ştir. 

Almanya işgal edllmo.ş R:ıs to.ıırakla. 
rında mi.ilki idare kurarken bır nokt.a 
nazan dik.ka.ti celbet.mektedir. Bu 
nokta, Al.manların büyük b.r U.ltrayna_ 
nın kurulmasına yer vermek isteme • 
meleridir. Bunun da bariz m!sali me • 
selfl. Ukrayna ~frlerinden b rı olan 
Lembergln Polonya v:ıl lığı hudU<l:a _ 
rına alınması, blr kısım Rus toprak • 
lannın da Romanyara verllnıeı:idir. 
Bu hareket, Almanların 1918 de büyük 
bir Ukr.wna yapmak politlkıılarm .. 
bir ha.kundan u..vmamaktadır. ~ 

CRnc\Yu.ı~.~_g 

General GameJin 
yılancıktan muztarib 
p;ctıy 18 CA.A.l - Fransız ordulan_ 

nın eski b:ıŞkumandanı General oa_ 
melin, aşağı Pircne·nin kUçük bır şehri 
olan Oloronda bir 'lı:.linl.k~e tedaVi e_ 
dllmektedir. üst dudağındaki yıJanclk_ 
tan müteessir olan generalin asab bo_ 
zukluğu. hastalığını z!yade!eştirm!ştır. 

Yahuduer Hratislava .. 
dan çıkarılıyorlar 

Bern 18 CA.A.> - Braus:ıı.vadan İs 
vlçre haberler ajansına bildırlllyor: 

Hlinka partlslnlıı gazetesi, bOO!n 
YahucUlerin Br&tls!avayı tera:etmek 
mecburiyetinde olduklarını h3ber ver_ 
ml"ktedlr. Bunlar, 9000 klşl olUP üç, 
dört ay tçin, 14 ayn mevlı::ie dağıtıla. 
ca.k, sonra hususi kamplarda bir ~,..,a 
toplanaca.klardır. 

Y ARINKI PERŞEMBE AKŞAMI 

ŞARK Sinemasında 
B ir kadın: Sevdiği erkeği elinden Jı:açırmama.k ve ç.o..:uğunun saadetini 
teınlıı jçln nelere kadlrcUr... Bütün fedaaı:A.rlıklar ve hattt. bir olilniln 

bile yerine g~eık ..• 
ARABACININ KIZI Pılminin Parlak Yıldızı 

HİLED KRABL 
MUKADDES YALAN 

CD!e Barmherzige Lüge> 
Filminde SAN'Ar KUDRETİNİN En balA.sına yükselmektedir. 

MONGOLİSTANIN ESRARENGİZ ÇÖLIARİNDE Başlayıp AVRUPA 
NIN LÜKSÜ İÇINDE Bıten HEYECANLI BİR DRA.'rl .•• ÇOK Bi.tYCX 

BİR PİLM 
Suvare için :yerler;nizi evvelden ıtedarLk edlııiz. Telef: 40380 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
BUyUk Filmlerin bütün Lüks ve ihtişamı .•• 

Sinemanın en gU?ıel kadınlan ... 

A LBT r~r ·•rA LK A 
Hisst ve ihlliaslı mevzuda olan film başlıyor. 

Bu muhteşem Şaheseri yaratanlar: 
·1 inin Yıldızı 

ÖLAüRENCE noL;VrEil"' 11 EGR"EERlk GAR s o N 
Mil.l'Qner kı~an da n.nsıl 

Faıldr ve çey;z.;lz kızlal' nasıl evlenmeli? .. 
evlenmel1? •..• 
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Sokağı No. Cinsi 

Alibaba 1.3.I 5049 metre murabbaı arazi ıç!nde ~ 
• kA.gir diğeri ahşap iki ev ve kAglr 

ahır ve müştemılatı arazi bahQe ~ 
tinde olup mebzul meyve at~ı 
tuyw;u vardır. 

Koltukcu Rıza 4 
TellA.lzade 43 

Payanda 10 
Müneccimbaşı 68 
G!lllza: N. :aJ 

Ahşap 6 odalı evin tamamı. 

Ahşap 6 odalı evin tnmamı. 

175 metre mürabbaı bahçenin ~ 
119 metre mürabbaı arsan n ı.aın' 
Ahşap harap evin r.amamı. 

ıısssa c.Amasralı .:em.c !er. de Kara_ 
den ıJ.! gem.ellerin çok kuvvetll hatlar. 
la e<zilmıŞ levtıalan var. Ode~·yıı. 0 _ 

dun go.Uren Ali Re:s, oğlu Hu.seyin'i 
de ilk defa b~rat>crınd:) goı\lltı.ycr. 
Hüseyin mahcub bir ~enotır ve Anı.as. 
rada Emmeye n;şanlıdır. Fakat gemi. 
cllerden Tort.u on'J. baştan çıterır ve 
Odesada İleııga 13uı.:ıde bir fah,şe ile 
t.anı.ştmr. Hüseyin, kalbi ile uzun bır 
mücadeleden sonra, bu kadının meş'um 
caz bffine kapılıyor ve Odesada kal. 
Ulak istiyor. O zaman, b3bası onu eU. 
le öklllrUyor. HikA7enln sonu. cok ha. 
reietli bir ressam fırçasile t :z:ıım şUr. 
BilhaS6a tıenga trpl, hıarlkullı.det Bu 
suretle, KaradenzU ıtemlcllerin bRşını 
döndüren Rus kadınlarının mü'h1$ te. 
alr bu hl.kbede pelt acı bir hakikat 
hal!nde ort.aya ser ~m!ştlr Hlk!yec., 
muhilkkak ki bu matrukalnrdAn blrile 
seyahat etmiş. Yoksa baeık& türlü bu 
realizm elde edilemez. 

Bu hl.kiye, nedense bana, blrnz, Sa. 
mipaşazadenin cPa~yaçoı hild'ıyes.nl 
ru. ır.a-t.tı. ıHalka> grn b ~. b..r ta. 
van halkasına asılarak int.ıhar tıden 
yaş.ı b r d.şıkın h.kıl.y.s.d!r. cKantarcı 
gUdük Şa:.t1r Efend!" eskı devrın r~lul 
memurlarile istihza etme5ctedlr. H.ç o. 
kuyup yamıası o.mayan Şakir e!en<U, 
c:.ıki b r arkadas:n·ıı tal h n bir c .• ve_ 
sUe 0111unu Umumiye müdiltü olması 
üstüne ona rıca mek ııb:nn gl'lnderlr 
ve bu sayede lnh~r memurluiuna ta. 
y.n olunur. Sonra bir tcşd{kU~ m~ktu_ 
b1l daha... Bu defa, daha büyllic b'r 
vaz,teye t.aytn.. Hli.sıl: her r.Ht!ğı yer_ 
de, cehalett yüzünden uğradığı garib 
vak'alarla üzUntülU bir hayat sürer. 
Bu h!Jtl,ye, geçmlş devrin pek kuvv('{l! 
ttr hicvidir. 

T. muhabere memuru Alı Y.tit uıa. 
fından İstanbul BüyUkadada polis Ah. 
med neminde mukim karısı Feriha 
YJği.t aleyh ne açılan bo.şanına davası. 
nın icra kılı.nan muhakemesi sonunda: 

6 24 
238 24 17 87 > • Hacı bakkal 7'1 ~ 3 odalı ve 'bahçeU evin taın9s0" 
40 30 3 03 Boğaz'oi ÇengelköY Hacı Tahir 14 fS7 metre murabbaı arsanın taına;:, 

Tarafların boşanmalarına mütedair 
mahkememı?Jden .ıadır olan 4'4/110 sa. 

Yukarıda mevkileri yazılı gayri menkullerdn mülklyet.l satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkB 1,, 
mıstır. İhaleleri 2.12.9U Sah g!lnü saat 14 dedir. İstuliler!n tcm:natlarile MUdUrlmt Antara.t ve MahlO.lA.t k' 

cMüteltaid beygirler. hikAyesınrte 
rn1ne pıüraoaat.ıarı. 00010) _/ 

Tasvirlere gelince, sadelik içinde bu 
r,ac'ar g112:e'Mer!nt 1\ncslt Rerık Halidd~ 

bulmak kabildir. MeselA. bu hikAycde~ 
ic1 deniz tasvirlerinden rastcele b:rkaç 
cfunle alalım: 

Georges ~ı·ı hatırlatan keskin 
ve acı btr cemJ)'et yarası tahlil o'un. 
makta ve bazı memurların müteıcald.. 
lere Uç aylıktan ver:rken yaptıktan 
fena muamele, bir cıbsn gibi blr nef,L. 
ter &lrbesıle 7ar1ımaktadır. 

c8arho$• h~&yesıne gelince, bir ke. 
llmede bir &ahıes1!rlic. ~n devlr ed~. 
b'yatımızda bu kadar mUkemm"l bir 
marazı ruh tah lili.ne rastlamadığımı 
i.tlraf ederim. Bir ruh kı h'ç Sl'vemez 
çUnkU en gU7Jel kadında bllc lildll':ten 
sonraki is'lı:e?etini ıı-l:irUyor. Beaaude_ 
la1re'ln .-~> .ş'irint n':uyanlt1r bu hl. 
ki.yenin d~ini daha ıvı anlıyab Ur 

Y1 ve 25/5/94-0 tarilıll kararın kesbi 
kat'iyet etm~ı için mumalleyhe tstan. 
bukt&k4. adrMine gönderilmiş -.-e fakat 
verilen metSruhaıtıt.a o yer& bulunma. 
dığı ve semti mectıule gitmiş olduğu 

tt.ldirllDUşwr. 

ZAYİ - Sivas Kovilh!sar nüfus m e_ 
murluğıından adlıtım nüfus lkll:ıdımı 

zaY1 etıttm, yeni&ini alacatundan eeltL 
a< hWt.üm6üzdür. 

Ali Jamll otla 
Dursun Tokgös 

1927 

cH!lseyCıı bu düşüncelerde iken A. 
masra bir akşam yıldızı g'b1 ufutta 
rit.tikoe ıml\'neredt denizle ıölc arasın. 
da eridi, kaJb<)ldu. 

YukarıOa tarlh ve numarası yazılı 
boşanma kararma müddeialeyh bir ay ···················································· 
zarfında temytz yoiuna müracaat et. N~at Müc1ürti: Hil.se1in Ragıp J:meç 

mediti takdirde bilcnün iktlaabı kat'i. 
yet edeeeti neuı olunur. (81)92) SABtnt: A. Ekrem USAKLtGİL 

•Hava puslu ve a~ırdı. Martı!ar bu 
atır leVhayı tenaffUs edeb lmf'k için a. 
ğtzlan açık ve serlnll7eb imek !çın ta. 
~adlan acınacak bir şekilde b.Tkılt, 

Son söz olarak. !temal B !başarı tek 
rar tebn.k ederım Çünkü d.:ıha bu ilk 
.h kA.yeJ.eıtnde, olgun b!r san'atkfır hü_ 
vcyet4 Ue yazı Uemtne gtnr.'ş bu?unu. (11,_~~~2": .. ~a sıralanmışlardı .• 
l'()r Bu sebebden, yann, onruın <!aha 

bıı büyük eserler ,,e be-klemet hakkımız_ 

~f'T --
•Hüsey1n Odesaya ba.ktı. Kumlu bır 

sahil iki isUtamet.e doğru alabHd ğıne 
wayor, Uende bir burur. s:aler ıç nde 
kayboluyordu. Limand~ h~r ~nstcn 
gemi dı.reklerl b ro rıne kar;şm~. yap_ 
rakları dokU!mUş cılız b ormanın sa. 
bah sı6ler1ne gomUlmUş haUne be~. 
yordu> 

tw.nca'D.111 !iiaı'k• soyllyerdt masalar 
et.rafında yüruyüsü: 

c1lenga b T hareket senfonisi ile ve 
b!r meltem sıcaklığı ııe ... • 

Hüseyinln luyaCeU: 
t:IAcdverd Pot.uru kuvvetli bacakla_ 

nnı ıYlce sarmış, ince, meş.n ge rle. 
rlnl de üzerJne çckm.ştı. Esmer yüzüne 
çok yaraşan kınnız.ı dallı basmadan 
gomleğı ş:nuı.lden esen rUzs~rla §işi_ 
yordu. Başında :ağ ka3 üzerınc b raz 
eğilm~ bı.r derl ıu:.lp:ık vardı ve boy_ 
nuna beyaz, sırma ~·emeli blr çevre 
bağlam.şLt.l.• 

dır. Balicl Fahri Ozansoy 

Irak, Fransa ve 
Japonya ile 

münasebatın ı kesti 
Nevyorfıt 18 (A.A.) - D. N. B.: 
Birleşik Ameri<c:a b!l.sınını:ı neşretti. 

tı bir Unlted Press haberine göre, Irak. 
htlkfuneti, Pranu ve Japonya ile c!ıp. 
loı:rıat1k münasetıetierlni kest!ğinl bil. 
dınnlşUr, Bu habere göre, Irak hükO. 
metinın bu haroketine sebeb olarak 
gösterdiil şey, l>u Jk\ devle-tin, Irak 1h.. 
tl!Ali e.mtısında Mihver devlctlerıle sı. 
ltı münasebette bulunm~ olmalarıdır. 
Bağdaddaki Fransız ve Japon E"l<;!l.kle. 
rl derhal kapanmış ve Irakın Vı<'.hY 
el~lsl geri çalınlnuştır. 

Muharrir. - kitabcı 
davası 

Genç htkAyeci, lıep böyle, sahnesini 
it na ııe haZırlayan bir rejısor g bl. ya_ 
zısında en ince teferrlla.ta d:Jt1uı.t et. 
m~tedlr. Me.selt., •Tu~la o:ağı. h.kA. 
ye.sinde. kulübede ıçeris'.ne odun yığı_ 

ıan kabı da tarif edcrken adeta res. <Ba., tarafı ı inci sayfada) 
mini ç!ziYor: •O&m odunlan yığılı pas. nın tek sebeblnı onların JSt.lsmar allı. 
ıı teneke• diyor. Burnda 4.p<'\slı> yı u.. niyetinde görüyorJ.:ır. 
nutsa idi muha.ickak kı, tesir çok. aza_ .... fi 

ı... • n e ~evad. Ulunaym r11··-ıer1 lırdı. Bu •Tuğla ocağı. hlk....,esı de tok • B - ~ 
heyıecanlıl Gene. köylUyll haraca. ke. - ugunkil t.elU ücretlerinin mu 
sen eşrafa hücum içln yazılmış bir ıharrirlerı kat.'l:yen tat.ın!n etmedl.ğ.n; 
hlkAyel ben <le knnılm. Bir eser için kltıabcı_ 
lbt.ıyar bır ba.ba. Satıoğluna o:an bor_ ltırla çek~e çekiŞe pamrJık e<llyoruz. 

cunu ödemok 1çl.n, ıssız dat yamacında Muharrh1erıe kita.bcılıır arasınd ha.k 
bu tutla harmanın>\ selıyor. Yanında lka.t'iyen müsavi değildir. Biz ~a.t.ıcı 
w de rençper var. Yapılan tuğ!alar. onlar ise alıcı vnzlG'et.te o~duğ'undan' 
bır memurla kansından başka k!mse_ dalına naZ!ıdıdar ve verecekleri pa_: 
nan lıulunmadı.ğı dnğ başı lı;t.asyo una .zı ğ .... 
gı;t.UrtilOp e!endiv~ se\1to unacak. Fıı. nın il! ı ını mazur göstermek lç~n blr 
ıı:aıt Satıoğluna gidecek olan bu tuğ_ çok sebebler 81.)'arlar. Kf'41ıd fikda. 
lalaral beri.ki gene borcunu ödeyemeye_ nındnn, tertllb Ye tıe.lbı ücretlerinin 
cek. CUnkU kasabada, Satıoğ:u, dört f'Zlal:ğın<lan fllırlıc:vet. cdeılcr. F.a.kat, 
aydır. köylU D:ll Murad'ın aııesını aç muharrir lbunlan tamik ede 
bırakmış, onlara bu~y vermem ş, mez. Çün'.kü, mesleği değl'dir bilmez"' 
Dal Murad'ın tembel oğlu da dkilzlerı Bilse de yap:ımaz. Bu itibarı~. kitab · 
ı.atmıştır. Nllıay~t S!\tıo~ıu, kl:iylünün cılar tama.men plyas:ı..ya Mklm ı: 
kızını da baştan çıkaı ır ve o{:lıın bu 1 ° 
yaşlı zendostu ôldUrUr, 4tc Dal Mu., mWJ ardır. Ve mu'harrlr kltıJ.bcınm 
rad'ın ynnına saklanmdn. gel n oğlnn atat. ka'bul etmez bir kölesi hnllne 
bu oınııyct.!nden sonrn kaçm tır. Ayni gelm ştir. Bunun memleket irfanına 
zamanda, babasmı da oldll mek arzu. da büyük z:ıran oldıığu şüp."ı.esizdir. 

.sundndır. ClinkU naı Murad, burcda, Z!ro. mubarr!rllt doyurucu blr meslek 

.s•asyon memuı;u::ııın ° k kansı ile şckl nden Qkıyor. Yn.zıcıya sadece ese 
vakit geçirmek ed r. N h 'ilet jandar_ rlnl tnbedllınl• an • k fi kn.l . 
malnr gel 'P katlll ıı u. k n, o lan "l .... -rnwıc ey ı~or. 
b:ıbasınn lA.no•ıer. haka .. tler savurur Tnnıdığım l>lrKıaç arkadaşım, bu 
ve 0 gltıtfkten ::;onra. Dal Murad, vlc_ vaziyet karşısınd:ı eserlerini kendi. 
dan azabındar. o !unun krn<l s nl öt 1er1 tabettlrmek medburiyetlnde kal. 
dtirm k için gt'tlrrl bombayı kendi dı1nr. Kfüıbcılann bu Us'smar tarz:ı, 
e' 'e patlata~ ;{ 1 ta yon memurunun zı.rurl olnrok kötü esere ve kötfi mu_ 
karısı ile bfrlıkte enkazın aıtında can ihnrrlre de yer veriyor .ki, bu hepgln. 
·~ d ' ııİ{aza• h kCtyesi tst:ınbulda, Boğaz!. en fenadır. Ve memleket ed:blyatı 

,;'ud btr çımacıntn pir .prkıcı kıza o. da· bundan pek büyük nrar gormek... 
aşkından mt;h&Tını taam- ed17or. tedlr. Q, O. 

Satılık Köknar Tom..-uğu 
Devlet orman işletmesi Karab~k re~ir 

amirliğinden 
1 - Büyükdüz bö1gefil emvalinden olup Kokurdan çayı rampasında mev. 

cud 706 ıadede muadtı 721,900 metre mlklb ıkölrnQr tomruğu açık 
arttırma suretile satılı~a çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş Ye hacim orta kutur be.rinden 
hesa'l>lnnm ıftır. 

S - Tomruklsı.rın beher aıetre mlkt.bına 4.'14:> llra c50• kuru.§ muham _ 
men bedel t.aıkd.Lr edi!mlşttr. 

' - Tomrukların satı.şına ~ şartname An1mr Or:mım Urnum Müdürlü 
ğü, İstanbul '\'C • ZOnguldıı.k Ornı~n Çevlrge MüdürlüklerUe Karai>uk 
Devlet Orun.an Jş!et.me.sl ReTlr Amlrllğlnde görüleblUr 

5 - İsteklilerin 3 7,5 n!Sbetlnde muvn.'klk:at teminat -ai::çesBe birlikte 21 
11.941 tarhl~e rastaıy.ın Çarşamba günü saat 14 d~ Kara.b&k De · 
!et Orman Iş'letmesl Revir Amirliği rlyasetln<le teşe'k:Cüı edecek ~
misyona müracaa.taa.rı. c.99061 • 

Devlet Demi ryolları işletme U. M. den: 

MuhAmmen bedeli (2640> lira olan 3000 Kt. l\.tlnyum <Sül , 
1941) salı günü saa.t (14> on dörtte Hn.ydaTJ)a,'Şada Gar b'na:°~ hll~2·12· 
ki koırusyon tarllfuıd:ın açık lE"kslltme usull11! satm alınacaktır. a ınde_ 

Bu işe gimıek isteyenlerin <19S\ liralCk muvakkat teminat v .ka 
yin ettiği vesa.l:kle blrl.Jde eksilıme günü saatine kadar koe . nunun ta. 
raca&tları !Azım.dır. lnıSYona mü.. 

Bu işe afd şart.namele komisyondan parasız olarak datıtumaktft"' 
-..IT, .* (9992) 

Muhammen bedeli (2640) lira o!an ı20b ktlo kayna.nuş 'I'lirk b 1 
11.941) cuma günü saat (14) on dörtte Hıcydarpaşada Ga.r bln.ııseız ~~28· 
llndek.i k.om~n tarafından a.çık eksiltme usulü fle satın alınacaktır. -

Bu işe girmek ısttşenlerjn (198) liralık muvaktaııt teminat ve ka 
tayin ettiği vmailtie birll.kte eksiltme günü saatine kad.a.r Komi.syin:u~~n 
r.acaa.tları IA.zımdır. -

Bu fııpe a.!.d tarıt.n.ameler Komj6yondan parasız o1aratı: datıtılnıa.1ttadır, 
(9887) 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karab ük revir 

amirliğinden 
ı - Büyükdüz böl'ges1 emvalin.den Dom.l ökllz ovası l'IUD.pasında mevcud 

264 adede muadil 117,428 met.re mlkAb çıa.m ıtom.ruğu ile 741 adede 
mua.d.ll 307,875 metre ml.kAb köknar tıom.ruğu e.çI;k aııtıtırma ile satı. 
lığa çı'lmnlrnı.şt.ır. 

2 - Tomrultla.nn lk:a.'buılcUı.rı soyulmuş olup haclınl~rı orta kutur üzerin 
den hesablanm~. -

3 - Tomruklara ald şartname Ankara ~n ~mum Müdürlüğü, İstan. 
bul ve ~nguld~k Ormaı; Qevirge Müdürlliğü ile Ka.ralbük Devlet 
Orman Lşletmesı Revir Amlrllğlnde görülebllir . 

4 - Tomruklardan çamın beher metre mikd.bı 17 Ura ve 'köknar to k 
~nın boher metre miktbı 14 Ura 50 kuruştur. mru -

5 - Isekllieııln % '7,5 ~u.vakka.t nkçeslie b:r!ikte 26.11.94J. ta.rıhlne rast. 
lıyan ~roba günu saact 14 de Kanı:bük Devlet Orını!ln İşletmesi 
Revir Amlrl.lği rlwasetlnde teşekkül edecek komisyona müra.caatl{l.rı. 

c9908t 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Yatıaı ta.lıebenJ.n ııcıncı. teald mmanı l/il.a/941 <lir. Vaktind.e J!a-tınlma. 

• üıı olunur. c8'ZU. :. 

iNGiliZCE KONUŞURMUSUNUZ? 
lngilizce - Türkçe Haftalık Lisan Gazetesi 

İngit'..0Ce bUen1erle yeniden ~enmek isttyeoJ.er için mualllm!IZ 1>il' 
ımetoddur. lngiUzce te!A!Iuz şek.111erl, Gramer kaideleri, Usanın b'llttl(I 

m~tı ve edı:biyatı tetkik olunacaktır. 

Her Çarşamba g ünü çıkar. F iab 5 kuruştur. 

--••••••- Her :Y'en:ie -.ılır. -------~-~ ~--~~~--~--

Satılık Köknar Tomruğu 
Dev.et orman iş!etırsesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - Büyükdüz bölgesi emvalinden olup Büyükdilz ve A.şa.ğıdiis ~ 

la.rın<la mecvud 3103 a.dede mua.dU 2424.398 metre ml.kA.b ~01' 
tomruğu açık art.tırma · suretlle saU.,. çıkarılmıştır. ,ıJ 

2 - Tomrukların budakları soyulm\111 ftı hacl.nı ort.a kutur üzerU"'-

heablanmı.ştır. r,,I' 
3 - Tonıruk:ann beher metre m.lkibına üh lira c.50> kurut uıu 

men bedel taık.dir edllm!~r. - / 
4 - T<ımruldarın satışlarına aid §art~ Ankarada Orma.n l1ıJlr 

Müdürlüğü İstanbul ve ZOngulda.ık Orman Qevlrge mtidür'~e 
Kara.bük Dev et Orman İşletmesi ReTir ft.mlrllğln<le görülebilir· , 

5 - İsteklUern % 7,5 muvaıkkat teınlnat akyesile blrll.kte 26/11/ff1sl 
rihlne rast:ayan Çarşnrba günü s:ıat 14 de Karabük Devlet.~ 

tşletrnesl. Rvlr Amirliği rly~inde ~ edecek komisyona JX1 

a.tlan. <990'7> ~ 

KUŞ TÜYÜNDEN ,. 
YASTIK, YORGAN, YATA)[ kullanmak hem kesenize TC beJJ1 

~~~:::. Blil KUŞTOYO YASTIK 1 LlRAOI~ 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur . Adres: İstanbul Çakmakçılar. 

,,. 

Balloğlıı Kuş Tüyü fabrikaaı. Telefon: 23027 

Kastamonu Naha lvıudürhiğünden '-. 
İhalesi 28/11/Ml Cuma günü eı:at 15 de ya.pıla.ca.k dan Kast.rnon~ 

ge saın'atlar oku'u töleye binasının cl3014.ı Ura .36> tkuruş ılteşif ~ 
inşaatı na.tın druresl eksI:tme lk.omJsyonu ta.rafından kapalı '[&!f 

ekslltımeye konu'muştur. ttf 
Mukavele, eks:.Itme, bay1•1dırlıık ~eri genel şart.namesi hususl ~ ıP" 

ni şartnameler, proje keşif hüJAeası, vv.hldi flat !Ustesl ve ya.pı wer- rf~ 
mı !-enni şaırtna.mesl ve buna müteferrl diğer evrak isteklileri ı.-ı,r~ 
dan Kastam<>nu, Ankara ve İsta.nbul n!ıa müdürlüklerl.nde c;örille 

Muvakka.t teminat c.976> llı:a c08• Jturuft"ıur. ~ 
Ta.liblert tekll! meıktubla.rlle en az t:l0,000• 11raltk lbu işe benze~~ ~ 

tığına dair th:ıleöen üç gün evveline kada.r K'3stamonu v.IA,yetıl~ ~t.l,r: 
mış olacakları ehliyet vesıltas\le t:earet odası vesikası ve tenıın .,ıt ~ 
b!rllkte lhle günü o1a.n 28/11/94.1 cuma günü saat 14 de lhatedeıı ~ 
a.t önoeye kadaır nafıa dairesinde- müteşelcldl komisyonu reısı@n' 
haber mukabilinde verme·eri llzımdır. ~I, 
Postanın gecikmesi yüzünden Tukubub.ca.k tehirlerden dolayl ,9'1 

'
-~:~~::• m~=~~:;o~7:r7HntlY'~ !iM danur. 

Mlldürlü~ U 

BARTIN 

I LAN 
Telgraf, tele!on ve s:ıntral cibt muhabere clhazlannın taıniri lfy; 

ı;alıştırılma.k ~re ince tesv:ycci ff ınce toTMcı san'<ltkllra ıuıuJllpıJ 
Bunl:ı.rdan askeri Uruı.ia:D.a.acl..-rde c.alı':(tb!lmek şartlarını lıfl z r ııe 
Türk san'e.1tdrla.tıııın b.l~ı. 1şci1 lllf'.r:nı b:.!imel isbat ıç.ın ~çil•ı.ıe c:J ' 
varsa ~·fJl!ikalar'.Ie eıı con 20 11.'9"1 ırUn~de Ank:ırada i!:~::ınbU• , 
Ül'JC.rlıide ı.Iuh.abe1' P•rk MU,:arlilğ!ine mUr~tla ı!crct t.ı:td r;:ı:..M 
laQlık l9LiMlı: amall <m!ıroaaı.n:ı. &i.""ID.eleri !l1ıı o:u:ıur. <ı.t•2 - 9P" 


