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VtŞ, t <A.A.> - Otl AJansı b'l. 
cllriY'or: 

dlemleketimlz bir günde dün. 
yanın beklediti ve muhtaç olduğu 
ba11$1n kaynatı olabtlırse bundan 
dUYacatımız sevlno pek btlyük ol&. 

"Donetz havzasında c&ktır., Türklyı! Relsıctunhuru !nö. 

"Japonya ileride 
çıkabilecek bütün 

ihtimallere karşı ha
zırlanmış bnlunuyor,, 

nü'nÜ{l bu cümle& bilhassa lcayde. 
• h · t b .. / / • dlimesi liı.zımı;elen bir f"lrri ıhtiva Nevyork, 2 (A.A.) _ Domei ajan.. 

geni lZffle 0 ge eTI etmektedir. 1''llhe.klka Türk hUkQ. sına gore iyi ha.ber alan mahfeller 
• / d'ld' metı ' 'e basını sulh davasına l\lz. ı ışga e l ı,, mette bulWVftt'i'a--memleJc•ııer:nın-: Japon munasebetlerınln ~ y&tın -

Clesabesınde Tulada cok çetin her zaman hazı.r oldu~nu muhasım: da ç.ok nauk blr devreye glrec2ğı tık. 
~~ batı--~nra Almanlar Rus S t 1 memleketlere şmdye kadar duyur_ : rindedirler. 
f ~--ını iararak nıtl1-ddid IVaS OpO gece mamıt delillerdir. Patat ilk defa.. i Gene bu ma.htellerde mDtalea edil. 
e 'bıı ın • •tmlşlerdır. gündüz bombalanıyor ~ iri bu ...ı_..... wn b~ f 4Ulı.ııe aöre Ajmerı.ta Birleoik devlet -

gaı etınlş ıntakaa.. ilerıtıme - .:...- ~=·~:va=-:ıt!e~ lerlntn .Japon alerbt&n 'IUlıY•tlnl de. 
~U•t- Iel'dır bırkaç şehir iş - ~ d ım-... -·"'- • llltkmeıaı JQtkAn dllıHfnde bulunazı 

1 ""'ll' y • Füh . U l Jı: '·"ı 2 <A ZU8UJlU ·~e'Yl e coo.,.,,,..~. • er eni renn mum a.rarg...,. , . Raıicümhur 1nönü'nün esaslan 1 tek çare)'I tefkll eıtmelıtedlr. 
~Ub ?nevztlere celtllmekte~ir A.) _ ~~ orduları başkwnandanlı. alnlz iki unsUTa inlrtaar eden bu Her ne otuma olaun Japonya ilerL 
~ er cellıtıes nde Alma Aınm tebliği. ~utuktetd bUYük sadelik bilhassa f de çltabilecek bütün ihtimallere kar. 

~l'lı!ı t.,.detıJı4lercllr. nlar :veni te. Ordularımız Kırımda yeni zafe~ler : c:U:tUtl çHmektedır. j ıı hazırlanmı.o bulunuyor. Ş&yed A. 
-~e.tlrcı. Alınan taarruzu dennı t elde etmişlerdır. Kuvvetlerimiz mat.6b 1 Bu UJl.!urlarda.n biri hakkında 1 meıika BirlqHt devletleri Ja.ponyaya 
ı.. 8 !lıf~- e • dOlmanı ~tle taldb etmektedir. Hu.. f pek cem le-ld\r sözler kulland~I karşı ik.twa.dl ablukayı takviyeye de 
... !' ) -·vpohnı Z&btmdaıı eonra Alman auıd bir tebılii' ııe blldlrıkiiıl1 veçhile ! AJm,anYB. dlteri de ha.tkında pek • 
~~i R.ua mOdataa ha•larını yar A1adat ecnaı mUnt.eııasına senle bir 1 haliSalle tellml"1!1" aarfett'tl fngU_ 1 vam ederse Jaıponya mevcudiyetini 
Clır. l'tlır. Burada 27,700 esir almışlar- cephe tlzerhide ulaşıtmıttır. AlmaD ve teredd". b>rumak ihtb'alcı karşısında cUter 

• Rumen kıt'al&n dün Kırımır. aıertesl l ı yerlerden ham madde arama rorun 
(Devamı ı inci ~f ... l , ........ ...... .............................. .,,.- da kal~ ve hatta bu yüzden düş: 

londraya göre C Askeri wazl1et :::J ::: .:~m .... ,,,.tın, 
son vaziyet Amerikada 

:S·~;z:::~:r: Alma~ -Rumen kuvvetlerinin harb gemisi 
"' ""~~;,;m-·7İ bugünlerde Sıvastopolu inşaatı 
:::~~ib~~=ı:r~.~ kuşatmaları beklenebı·ıı·r 3 gunde bir gemi 
lb&cta oıcı e Mosltovaya dotru ıvap ,.. d . • d. • . 
~~ur.'*ları Uerı hareket durdu • • enıze ın ırıhyor 
bakidir ~~eaınde ciddi tehıtte e1·an Yazan: Emekh General K. O. 
llbıde b • cıoqt Rua mukavemeti aaye • . ' --
clir. u tehıucenbı önüne ıeçllmekte Alllaıkdenizi sularlle Karadene sula..,ditlel'illı de bu husu.ıı teblite ilave Vatington 2 (AA.) - cİkl Oky• ~ 
~lıa • n ıuasınd& bir muvasala teırun et - eyQemifleırdlr. nus> filosu programının tatbikına 

Clırı.t 14~n1 kuvvetler toplamakta. melt ii1.ere pereJtop bermhmda daha Bu hususi teblli bir kaç gündeııbe. n~ret eden memurlar bugün beya. 
ı--. lfJçfnele~aya karşı ~eni blr taar. evvelden in.ta edi1Qıiİt olan 8 kllomet. ri yurütıılmeltte olan mütalea ve tah na.tta bulunarak İlıktefrln ayında 33 
ın:~ TW!:lenebllır. re uzunlutunda. ıs metre detı11l,fJın. mınlerı teyıd etmektedir ve buna gö. baıt> ıemi&lnln, YAnl vasa.~l olaırak 
ı.r ictn kanlı b;\.::tm=i.:· de ve 50 metre genlfliİindNI cTatar re yarın veya öbür gün Alman. Ru. günde bir ıeminln te2ıg8ıha konuldu. a

118 
y • çukuru• tan&Wıın cerı&inde SOvyet en kuvy~Jerlnhı S~lu ~ tunu bildırmlflerclir. Bu gemilerin a. 

'l'uııannı lnaf.bua.tııuzı bildirclltine göre lerln Kmm met.hlinl ~aa etmek fa'klndan ıkutatacaıtıanna ve Kerç rasında btr kruV'IMllÖI", 3 muhrib, 2 de. 
11\Jtov ~ ıkilometre ş1ma1 nde ser. o.sere vüeude setil1nif oldUiları çok ~ ile Kerç botazını BOrlıya. nlmltı vardır. 

l.enıiıır&d cephe battı olmuştur. tuvvetll b1r mewıil a pın süren §id.. caatlarlDQ şa'hld olunaeatını kabul Biri kruw.zör, blri m'QtırJb, üçü de. 
vaın ~ektec:ı kendini mQdafaada ele .. detJi mUbarebelerdeıı aonra zaptedıen etmek lAzımdı.r. ni3alltı olmalk üzıere 22 gemi denize in.. 
b:-1'4ldan. ha~. deııızden ys.pılan Atm&n • Rumen tuvvetl.eri, Peretop Kerç bolazı takriben bizim Kara. d.irUmL§ ve bu suretle vaaa.tl olarak 
leeı ~ t&arruzı..ra r~Amen Hancöe ka. ue KU'lDl cenub sabilı boyunca uza - denıZ botazı bdar uzunlıukta, yalnız (Dnaau ı iluıl u~ada) 

Done ~~faada bulunmaktadır. nan ~ dailuı araaında SOvyetle. ondan daha genJt olan bir bot&zdır. 
~~n tade Almanlar 9taUnonun zap. rin b..U blr mtistaıbrlar müdaraa Y&lnız bu botazın bazı husU&lyetleri Sovyetlere göre 
111eın.:::;• ünıid ettitlcırı kadar tıer. mnzlleri olmaması dola..yıallc bet altı vardır, ki onlar da şimal, yil.nı Azalt.. A • • • 
~ :lrla. 

11 
...... ha.. gün süren bir tıaıkllb muıharebesı ne. denizi t&rafı gibi cenub, yani Kara iman zayıatl dört 

lflltetı us r AJmanla.ı•n "n ......ı-d d- s·--""""'· (&I. -..:.:ı) - • 8tr etine llllni olmaktadırlar. tı~ .... e un WIJ.Uç- nım.m .. .,..... deniz dhetinin de SWlast.opoldan tl milyonu geçmişi 
•aaı ~r haberine göre Kırımda f9hrtne ve ~ zamanda genlf bir Batuma kadar ımtıdAd eden Kırım 

)et ÇQlt Vahim ouıunmaktadır. cephe ne Yayla dalının ~al ver • ve Kafkasya saıhillerinin büyük derin Londra 3 <A.A.> - Sovyet radyosu 

B 
- 0 aamvma veroılklarını ve &ıvastl:>po. likler,nin tama.mile mA.küa olmak ü. &ö7.cilsü vermiş oldutu beyanatta 19 u sabahk. s et la çeıkilen 8ovyet kuvvetlerim tAlt!be zere aneak Azaitden1zlnln vaaati de. :;:~r: ~ ~lat.ımn dört 1 ovy devam eylediklerini hususi bi:- tebliğ r!.nl ğı olan 10 _ 15 metn arasında bir S~~~:01!~ d=u R:l~t'll!~~· 

re 1 t b I 
• ~ • ile blldirmJ41erdir ve bir harb limanı derlnlikıte bulunması ve Novoroski • rını aldıklarını harabe halınde ıı~~uÇ sm e ıgı olmakla beraber kara cihetinden de nin 50 kilometre kadar §Lınal! garbı.. Rus şehrini ele 'aeçirdiıklerini, fakat ne 

llo.tova mustmlk ve miıdafaalı b:r halde sınde Kara.denize dökülen Kuban neh Leningradı, ne de Moskovayı alama 

İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunAf 

Milli ~f tarihi natalclarini iraJ e4erlerlıen 

Me1laalar Milli ŞePin natlıana J inlerlerlNn 

Beşiktaş don Beykozu 
boyok unçlokle yenebildi 

- - --------
Beykozun yakaladıiı fırsatlar golle netice
lenseydi Beıiktaı mağlubiyete uğrayacakb 

8o et t.ebltt~· Eıt\.A.> - Bu sabahki bulunan Sı pol şehir ve limanın. rl mansabına Qca.dıar tıntldad eden dlkl~ını Söylem;ştlr. • 
~ Qlın: büt.tın • da.ki ıaaekri fler.e liman tesisaıtı. şark sa.hasının tamamıle du~ük ol • Sözcü Almanlann Rus mlllet.tnın ~-

111 
rün tekmil cepheler bo .. ., • kuvvet maneviyesini kıraınadıklannı Betlktat lleJlt• ~nm lle~b tir saftıa 

-...-~ebeler devam etmiştir. · im 'VJ' ~ca ve ticaret geını. ması ke;Yfcyet.ierltll.t Moskovaya karşı yeni f>lt turruzda İatanbul Ha maçları dun Kadıltôylmacı müstesna, d fer bUttla 
~. "'4ı•ln mtılV;rebeler cereyan lerl!le *'1:! etlı bava ntcumları Kaıt1 müdafıa.ala:rım, tehllkell ol • bulunmak üzere Almanların Yenı kuv. ve Şeref sahalatında pek sakin bır ıe. az ayılarla aona erdi. Yalnız ,oa .. 

y:11>arairf 
1 

~t husule getir. (Devamı 8 ncı u1tadaJ vetıer hazırladıklarını oildl.rmiştır. tllıde 181>ıl4ı. Qalat.aaara1 • x:asımpe~ lDeYAIDI 1 -' ..,lada, 

~ 



2 Sayfa 

Hergün 
Rusganın işgal 
Edilen kısımlarında 
A.'manların 

Tecrübeleri ----Ekrem UtakJıgil.J 
A lman kuwetıerınln RU$18 içer. 
~ lerlnde bir tnraft.an Sovyet mu 
k:avemetuıı kııırnş-a çalll§ırlarkcn bir 
taraftruı da mülki teşkilat yapnuya 
ba~ladıkları an.efılı.yor; Dı.n hurrl)e. 
t ni ılan ettıklerıl ve toprağı Jtöyıu a. 
rasmda taksim et.mlye karar verdık.. 
1 r • .ı- berı AJnan.ar tar.ıfından bu 
sa.hada sarfedilen gayretin şimd1kl 
ha.<le goze çJrıpan !.ik tser erindend r. 

SON POSTA 

Resimli llla.kale: - Gayesi olmıyan hayat şetareli olmıgan hayattır 

Alma.n devle~ reJsl t.aı-J.Iıcdan İlk. 
teşrin baş.nda söy enen n'.ltukta Rus_ 
yanın işgal edilen kısunlarmda mut 
ki ıdaren1n kuruldU#tJnun tıabcr ve.. 
rı.mesinden sonra bu mülki idare ta. 
raf ndan başarıla.n ilk .ş olarak din 
hfiniyet nln UA.n ed!ld ğl ve topra~ın Gayesiz yasmak ve •sıl manasile ılerbeder bir haya.t sürmek dalma Moral hayatta haz tluyabllmf'k l~n 'bir pye edinmek ve bu pyeye ıalaş • 
koylulcr arMında ~ karar ve kederli kalmak demekür. mı.ya çaltŞmak lazımdır. 
rı diği h)benn n ge ~esı şuph... yok - ............. ._ ... ···-···· 

1 

............................... - ....... _ ............................................ - ................................................................................. ..... 

ki Almanynnın evrelA. hırıstlyan ile. I ş h • il b 1 • ı m1nı, sonra da Rus köıylulenn! kazan l e 1. r a, e r e r 1. 
mıya çallfması plinde ıeraır ed le. 
cektlr. 

Nazi idaresJrln A!man.yada ik.t dnr G 
1 1 1 

..... 
~-=·::.=.;::: ~:.':·~~ ·;~: e ene geçene Ekmek sıkınhsı dün ( o ..... ı ... ur ............ m ...... u .. ··-;···~ 
den evvel kil senin &y11&1 cereyan ar S k t ' k d 1 • 
=~n;:ı:~~ ~ı;:e~ıı~r~e:; ar in 1.1 e en zaı·ı 0lmag"' a başladı 1 F•rın- önünde 
~! :~:~ı. ~nU:!~:ı~~-~ıa:t~6~ iki sarhoş 1 cereyan edan 
papalı'k makamlle iıllt.iliı.fa düştlı Ü v 1 f 1 d : çirkin bir hadise hatırlardadır. Aradan geçen uzun z:ı_ Sarhoılardan biri mahkeme- ali muavin eri ırın ar a tenı·şıer yaptı 1 
manlar içinde, b:Jıba.<JJl son iki h rb de: «içince baıım döndü _ E vvelki &ece Çaqabpıda çok 
yılı esnasında Nazi bi~ defa1ar pa_ ayıldığım .zaman lrendimi çirkin lnr ıı:.cııse elmup. isim 

lkinciteırin 3 

Beşi ki aş dün Bay
kozu büyük güçliiklı 

yenebiıdi 
(Bq t.amfı 1 incl sayfada ı 

saray, rahat bir o:vunla K:ı.sİmpaşajl 
9.0 mağlub et.tI. 
İ. Spor 3 - Beyoğluspor O 
1.stanbulspor, sonu ~u vaz.ycıte c; aıı 

BeJ;oğlusporla yaptığı ~ta ı;ok ,,,._ 
rıb vaziyete dUırü. Oyunda ka 'ı bit 
hAk miyet elde eden L;tnnbu1sp"r caıı.. 
sız bir oyunun nette smde ilk d ,r4' 
yı O_O berabere blllrd •. 

:tıdnc devre ~ladı n zam n. J3t.. 
yoğlusporun b;raz Cbh&\ um dl ovna.. 
dığını gören i'st.anbuıspor!ular mf4Jt 
vauyctten kurtulmağa çalıştılar. B" 
yoğlu spor &tkı b:r hUcmıd:ı. b.r p nal. 
tı yakaladı, fakat gol yapamadı. istaıı 
bu'spor son yirmi dnk ka lr,, nde az.., 
mJ b r hAkim yet iç.inde 1kis1 Tantıllt 
biri <le Kadirin yaptığı gollerle ~ 
3_0 ıkazandı. 

Galatasaray 9 - Kasımpafa O 
Galatasaray maQa bu'lneı dt k k8d' 

yJıptığı gol ile pek n!ı.ıtım b r şckildf 
başladı. Bu tıAk.nıJyeı. çinde m cade 
leye girişen K.a.sımpaşalılar o la ..-, 
rayın iki açık ile yaptığı h•lcı nı .. d• 
dalma mtı.şklll vaziyette Jrolıyoıd~. O' 
latasara,y bu nt'1 hAklmtyete ra{ınıell 
b lhassa Uç ortanın dev.9.In eden ve bı.. 
t p ttikenme'k b.Jm!yen ç.llm. ~:ıpuıaS' 
yüzünden eUratle netice alrunıyordu. 

Oalatasarayın her g cen da.kl:a .,ı, 
tan tazyıkı nihayet Kasm,paşavı :t>e&
lenen 6.kıtıetıe kadar \JJ~rdQ. Galata.. 
saray bfrblrl tbıerine dat~ sayı ~ 
yaparak devreyi 5.0 b:tirdi. 1klnd dtf~ 
re oyun :tamamlle X&sımP<lşa m Udafa.. 

1 
ası önünde oynandı. R'.asımpaşa ·~ 
mı her turlU bllcumlardau kurtul~ 
için cok çalıstı ise de Galat<ıs•rıı~ 
~.aptıft dört sayıya ınA.n! olamaa-
maçı 9_0 kaybetti. Sert hareket'~ 
do!ayı hakem Galatasara3"dan Enveı-
cw• ~ ·~,., r.ııtardı. palı.k ma.'kwmi!e telrKlsa gelmiş Fcılkat L_ lrol-' I. l-' 

1 
J--'" 'Öç gündenberl §ehrımizln bazllnnlar dün aldıkin"ı fazla unla dur. ve ~~~tuz bir iJrm k()('a bir 

İtalyanın papıa1ı'k mıaJrnrnı füıertlde 1a1ra ua vu uUIR. » ecıı scm.tter1ı:ııd&Jtl 1lnnlar ö.-ıü.ılde görü_ 1 madaaı çalışnnş.a.rdır. Ekmek s:.kın _ sem --o0aa ebDebb taı.asma 
len 1zıdlıhnm dün de de-- etm'"• a. 1tısınd ~~......... · \•·· &ebeb •klak&an batb iMefik ıırın Betiktaı 1 - Beykoz O yaptığı te re rağmen ilk hMısele in ...... '°" ...,.,.,...,, Q4lrak h..wn lhtlyacın_ müstahd.lmle.ri aşırı bir cıir'etk:uhk Hattanın mtlce61 hayret \&Y•trıdırt' 

bır kt~~ !enl ıntıbal sl'mly• tam E\-velltl gece Şehmde'baim<ia cere. hınan tedbirler sa)'eslııdc ekmek eı -, dan faz:'a ekmek aldığı dı::ı görülmii.§_ ıa Jıalkı tahkir dmlşler v" IMı a.. ~ 
olamk mu~ olam mıştır. yan eden bir sarho§luk MdJsesl dün kınt.ı.sı eqama ootru rmil ol.m6ia baf tur. Habuki halkın bu yersiz telQşı_ ncla vak'an .müdallale. edea Jk !~ı:l ~~~::~=d~er ,__ 
Almanyanın R~da. din hümye_ meŞhud suç!i.r bnununa tevf kan ad lam-ıştır na lüzum J'()ktur. Fırınlara bol mik_ ıazıd Emniyet Komİl>Cılltı müret man ve her yerde fevltal&dehk\et' ~ 

tını ilfı.n etme& şem& papalık maka. ili.Yeye intikal etmJıt ve suçlularının Belediye '"'ei.S mua.vlnle:-1 Rlfat Ye. t&rda un tevzi edı.m ştlr. Bc.r vatan_ ı tebatıudao bir ..,U., memuruna cb pan Beykoz t.atımı dilıı ayısı ~ 
mmın memnunıyetlni mu~ olacak.. m~Umlyıetlecaıe netlcelenmlştir. nal ve Lütfi ~-oy dun bı.it\in semt_ du~ :.htiyncı nl.sbetlnde amek aldığı !. ~~nda mukabeleden çekinme oları 8e'Yiroileri heyeca.ıdan beY ~ .-iP 

• ldıd ava ve ....... v h k !erdeki tırıfüan ~ntroı VE tert!ş et. takdkde 1.zdlham ""endJ!3!nden orta_ ..._a .... r. ıbiak'li "sar.JI adresleri sürükledi durdu. Oyun ~t ta!:>U o~.:; 
tlr. İkinci hede! de Ingalz ve Ame. ' .1- c _ _,,anı mu a eıneye A "' i ma~aammla mevcud vaLandaşlar ~ galebeıılnl teıuin edecek -
?'ikan ldllselerı imerinde tesır yap. nua.ra.n hı\dl.'>Min mahiyeti şudur: mş, balık.ın ekmeks~ kalmamasmı ad.n ık:tikmış olacaktır. : ıa bır •uharrırımabı mana ve mü tekilde başladı. Topu tutuş, aflrils. ıfJ, 
maktu'. Bu iki hedefle t>irll.kte Rus. Allalara.yda Muradpaşa maha!les.n.. termn i9ln lüzum1u ~1blrleri almış - Diğer tuaftan bir kısım :rınnlat" 1 şahfcJj lt•land1*1an ba miieı.:.lf hi rerek paglaşma, ;verinde şQUer, ~ 
yada çc;lt't.a.n d&nmuş o'an din a1evin1 de oturan Ahmed ve Meh.'ned adla _ hrdll". ellerlııdekl es!tJ tip unları tamamen cl.iseuln cereyan tv.ıı ~udıır: • ta.'l takmımda mevcud ola.n no~ 
uyandınna.k, diı1lıtmek maksa.Jıt"l ta. ında .lkl artadaf, evvelkl nk~am ge• Unları az olan fırınların ihtiyacı sa.:-!et.t4"'lerl.nden dllnden ı~aren % l.'üzlerce uıand&61 evvelki &iin dı. Buna rqmen ~oz ta.tnnı fO 
tib ve bu mab da vaıma:JOOa b r fay_ ~ kadar müteaddld meyhımeler_ çok un tevzi f!d:len tmnlardan un a_ 94 - Q6 randımanlı unda.n ekmek i _ &iindüz saat 1Z iea &'ecenin 24 ü.. boldan ziyade her yere koşup bit~ 
dQ t\mid etmiş olabil r. de bir ha.yli rakı lçıp kl\fa.lan adam. lnup ven:ınıak suretlle tem.n olunmuş mfılJne bafl,amışlardır. Yen! tJp ek _ ne kadar kapalı kapılarııım önün. şlc'taşlıdan ne suretle .->ıursa olsun t11P 

Alman 
~-nnın ..... r.,..., cepheden alt!üı tütsüledikten sonra Şehzade _ tur. Fırınlar önt\nde 1n~ızamt ~ h3l_ meOt e3tJısinden daha lezutı; ve mu. de bekleten bo fınnın, nihayet sa_ kesmeğe utraşbğı 1.ctn ynkaladığı ~ 
........ 'H •• at 1 de ke.PCDklcri YUliıııa kaılar t1llı: fakat tı01 HıtimaM ço!t k~ 

çekeceği mukabel~ ge ince, din hü • baııında gelene geçene sarkıntılık et. ııtm ekmek a19ıb11mesinl tC'l!lin lçln za. gJdfüdlr. arala~ saat.lercıe beklemekten !~tlan ıltaçırdı. Beşik~ Uk d~ 
rtyet.nln R...,ada esaaen m.wcud oL mete ve bu amda nal'a atma~a bluila bıta memurları konulmuştUT. Bütün hrınlar mevcud eski unları 'iiı.bü tüvaıu kesilen bir kısım Jıalk n!n 40 ıncı dakibsında Sab. ·n•n ~ 
duğu söylenecek '1'e pllıe. beş yıl ta. mql.a.rdır. Dün Pazar o'nıa:,ınıı rağmen Top - b tLrd'.ltlıertndcn bıliUnacn it!.b:ıren da içeride sıralanm.ı$ yu-ıleıce ek. vuruŞie yaptığı gol i~:n ı:o>lı. mU~ 

r e\IV'el muaddel ana yue.ya bu hu. Ha11tıın 'V'lıtu.buları müracaa.t ve ş _ tıık Mnihsuller! Ofis! Ul.Nfından 'fı.rın \her tarafta yeni ekm&k ı:ıurılacak _ meli conuıce u.balükle fırının ka etmişti. Devre b6;fle Oil" nay buY 1çip' 

8 

r maddenin Bl.'V'e edilmiş oL ıct.y.etı 1lwerlne orada devrlye vaa'fea! la.ra f62la un tem Ohınmuş\ur. Fı • \ır. • Pısına koşmuştur. Dır k Iu ekmek de ı_o bltU. :ilı:incl devre.de ~un ~ 
_,....lr ........... t İ ellcte la liı y ~ almü 9'ıba ... ;kala•ea -P1" .... _ ..... de9ltl5e ~-ooıc 

dutu ileri sürın~~ • r ..... a ngı.. gonn o n po memuru w;uf ra.n halka, lçercle mlltemadlyen ek tınık bir oyun sistemine yaka~ 
:ı.ız ve Amerikan killre'eri bıı ma.d e. ve Mtı.'Jt. !a, etr.ıı:rı Te!'Vdeye veren bu C. H. P. nahiye Eminönü Halk evi · mek çıkannakla mesıuı tıulunan 1 Beş'!kta bir ~ 
n n ~ya.tta kaldıtı düşünoes de sarhoş T yaka! mat istoot"şlerse de k fnn müsıabılinılerl bir turlu kapıyı şında o~r all~i o~U klı!~ 
oıacaltlar 1d Kenteıt>urt ~ pl.sk po. A'lnnedle Melnned memurlara i~aat kongreleri başfa.:ft Or estraSllllO konseri açmamışlar, \'lııtu]Uılım rıca ve 15. ti. Beşiktaş ta.kımı.nm en tat.la _.-
su Rıısynnın ma.TJs."'ne değil haline b:ı etmem şler, üstellk ~ıta m~murla _ Cünihur.lyet Halık Partisi nahiye Emlnönii Hnlk()Vl o11test.ra.;-ı, mu • rarlara da kulak asmadıktan haşka ıan tarata mUda!aasmda başta Jlrf~ 
kılması icab ettAtmi ~ t! gibi rmın üter ne ~dırara.k apuletlerinl kDngre!er ne b~anmııştır. Bu kon _ ı.ad aylı& konserlerine dün b&§lamış. :::.ı~ ~ııuu:_M~-i med A?lden itibaren ~ ~:., 
bi-ı11At Amerika Cürn!h.ur RelSı de kL !oo.pıarm!§.lnrdır greler e.yın on ~lne ka.da.r devam ilk konser& s.ıat. 15 te. blabalılt bir ·- - ,.un, bilha6lla müdafaada btty~ ~ 
"-ftn!n ta'"'llti ilzerine R"""""Aa din . -"'""ek, mu-•-~"-.,_,_, .....,_ koY>~.erl _ ba.Jt icü.t.1e'~ hnl:l.!~Ut'da muvatfalc1 - nan ve •ıslanan baUm ça alır •e.. i vermişti. Böyle bir-oyun Jçlnde .. fi)' 
u= ...., ~J-.. Nihayet memurlaır tara!ınd:ın ya_ çU ... " ~ .... ...,.... ·-"· Jlmelerle ....... ~- ...._: Maşı b!raz &&ilam b"r teJ:ım ııaff." 
hürriyetinin iade edl:lmeslni temin taJ.anan azılı sa:h:>ş•ar h:bcla::ındlkl ne başla:no.ca:ıtur. yet.le verımıot•r. Şef Cerrt 1 'l'iinarma. •--.._.. : blllrdJ. Net1ce61 gelim.Yen bl.r 
zımnında Stal.n nemmde te~ oünnümeışbud ml)(.ae dün Müddeiu _ Dun Ba.kıı:ıkay kazasınro Mahm'lld. nm 1daresl;ndek1 orke tr nın ıkonse • Ba vuf.yet tarşısmda tees..iire: içinde t.opyekQn f8şa\amış .,...n 
buluntiuğunu llft.n ~lr. Anlaşılan bey, Beykoz, önıertl; Beyoğlu Has _ rinden evvel, !dara hey~t. azasından lı:~ halle o• sırada nokta vazı..~ taş b.r.şısuıda Beyıkoz da g:ı. ete ~ 

mumlll~e. orada.n da. f!S:Se 7 ncı ceım r-. f ·'""'~k 'fCSi coı-en blr ""'lis memuraı ... -ıı ••• dı" ............ t lbtr ı~--=== .....- tkn~ Almanya pısLkokıJ! salhesında bu mU.p_ ,..._ k<Q, Kiadık'-V merkez, ~ıı.toprnk; mU'aıaar NU.ir.!t. S'l .ı ..,....,, un, er şu_ .,.. ..... .._ ......... -~ -ınaıu-.emesine sevlrolunm.u.~l.ardır. ı .. ti 1 o·· raca.at etmiştir, poll~ memuru M.: eum ... ....._ .w Cl'J'Ul!CU d'I. P-".-
hem vaziyetten lstifde etmek n;yetın. Dllnkü durutma sı.ra.sında suçlular. Erenköy, Pendik ve Sıır.~er, Kum1töy be.sıaıJn blr senelik faaı..,e n WA.sa halle !ınnıa ~Dl a.W.'bia.aJe,, i • e'llM!tte nettce çık;ı11Jlak ın~ 
dedir. dan Mebmed tendlslnl şu ~:.cıa mü - nı:Wılye kongreler· yapılmıştu. etıtikien sonra cHalkevlerı ve musiki• içeride yialerce tıkmeC ..-.lld ol. değUdlr. Şaha.hın kumandası a1tl~, 

İşgal edilen t<ıpralın Rns köylülerl da.tile ıt.mift,6: Bu kongrelerde ocalk 'kongrelerinde mevzulu bir konu§IllR yapmı~tır. Ko_ dutu halde niçin halka ekmek ve.. Beykoz ta.kmu pek gOzel gol ~!tnb 
arasında ta.kslm eıd~fS! tararına ge c- Bay ıreisl şım.:ı- kadar ağzıma teeblt o1unrun dl:e.kler ilzerinde g&rıü_ nuş:mayı muteakll:> Ol"'kestra, RossJ. _ rilmeclltinl teqlbtarlanlan sor. leri tçdlde nUın.vet oyundan ı.o 7'~ft 
lklee, talhmin edOd>:lir ti Alman lda. ~,. şiilmii.ş, yeni ihtcy'Uç'eır tesblt edilmiş, n1'nln c&ml Berberb ile lonser~e .--. Sapm ha:rret.tir kl: sabı. c•lrtı Bec:'ttua dQnlı:Jı or~" '° 
reıııi lııom1lnlmı1 d1n ballM getirmiş 1~1 koyma, değilim. Amtıdaşımı."l ıs. kaza Grongrelerinde bulUI13Ca.lk A.zalar başlamıştır. sıra. ile «Pergüııt, -.e ta .m_..nmu da ayal unıurs.tmaz. şanslı takım demek do~ olac_,ıttf· 
olan Rus tşçlshun ltaanüması imltln nrlle dün tbıir ~r ralt1 içtım. aıd. seçGmiftir. cYe.rtısa>. cÇardaş.e opereUerluden tıkla karşılayan fınn ruu.ıo..ahclim_ ömer oeısiJ11 
ımığı karşısında Rus köylüsünü 'ita._ deye çı.:ırtıtmı uman etra.ıım durma. Bugün de Eınlnön.ti, Flatr'h ve Silhr. parçalar çıalmmıştır. Büyük blr al!ka leri çok cür'etkiirane b:r tarurla: . O zanrne.yı tecrüi>e eıdecıektlr. Bu tecrü. dan dönüyordu. ~t benlm de H ~ «- Sen kim oluyoı~un?. Bize Süleymaniye 2 - TakııJll 

b şun. döndü .Ay!M~wn zaman iken. r1 ~tı'kez nalleyelerl Jtongrelen ya ~ ile ta1db ed e.n onser ~ beğenll - kimse tansamaz. Biz ist.edlllmlıe 5~ 
benin muvatf.Ht olacalmı ve Olmıya. pılaca'ktır. miş, orkestırayı !kıaa bir samanda is. ekmek verir, l'iietlitlmıae vermeyiz. Fenerb&h(e stadında ilk aıac "':.# 
oo.tını iddia edeamrln Ol'ta6'a atacak.. d!ml brailrolıda buldum.> tanbulun bellıbaşlı salon orkest.raıa_ Çık dışarı» diye, memurada karşı maniye ile TalWm V.:clS1Dda ~ 
lan karşı ıtlı lddi&le.r meoreuddur. D!fer suç,u Mmı~!~ hak.Imı::ld Tütün amelesinin iılediği rından lbir1 hallnc getiren Cemil Tiirk ~elmfşlerdlr. B.rlnc! denenin ba..µ.nnd~,,,e1~ 

Rus lşç:sı nasıl ~nt b:.r na.slı ha1ln. iddıaları reddetmiŞ, ..---: memu - arınaın ve ork:est~ te§ıkil eden san. llılanıı k&ldıtı n m9Mlleleyi bir ~h bir O)'UJl eü~rdu. O"" tc!IJll"' 
de yetışm'~' lromünimnl dln haline - rına bıalı::tırotte bulunnıadığını sö.Y".e. cinayet altı& -varakasile tesbli eden me_ ! yeliler on beş dakika sonra ı:~ t~ 

'9 ~~ m'..+'r. &ı.macyada Hacı liUscyln sokağında atk(ı.r'la.T uzun uzun a!iaolanmışlar - mur, ke~ Clyctten menııubu bulun. ! Oyun mfitevazin bir sekıl ~ldı. dt'':;cl' 
tı.rmtş, d~ dünyaya karşı lA.knyd ve "i'.. 6 n'""'"-h __. t ...__._,_ d.. dır. K.onserle:-c her ayın ilk Pazar • devre O o bcrobe~e bltq tk ncl ~ Mütealkıben dinlenen h&llse ~hid_ __.... """e o uran .wıwum, un dıığu Emniyet Komiserliğini haber. • - • """ ;ÇJI Y .. 
kend1 ha.,aıtmdan tamamen meır.nun __ .,,.:ı,,. tütt\n amelelerinden Sü1eynıanla btr günler1 dıe'vam edllecettır. dar etmiş, flnna eden bir ıwmi!ler 1 Sfileyman!yelller gallb gelmek,_.,,.~ 
ıae ve bu memnuniyelıinl bu lınrb iç,.'n lerl, vııt'ayı ~T:d& ., ......... 16ıınız şe. meselooen dola.yı k.1vgıı.yl\ tutu..'1lluşlar nihayet te'Zt:ihta_.-Ja Mr hal·ll uğ. ! lı.şıy~rlard1. Nih:ı.yet 26 ncı da .... ~~ 
de tlle'Tl gôstermlf ise Rus 'köylü...<il de tı de nnkı!mışiıır, her al suç:Aınun da bu CSlada sruevn\:uı bıç:ıkl.-ı. ibmb!ml Bir fabrikada hırsızlık raştıktan sonra ve sa:ı.t 2 de aıı_ i rt;ıc1 gollerlni attılıır. Tnkslrnn~~ 
~ yeni bir nesil ola.rak yetlşml~. memur'larıı lka:rşı bllkareUe bulunduk vücudunun muhtelif yerlerlnden teh Ycdikulede Santrai dokuma. !abrı"ka. ea~ halka birer tane ekmek tev. : lç n ufrraşıyot'du. Fnkat s ~ ~ 
köyiln mu.,ter• idaresi ~e a. tarını gördüklerin! roy1em!JJ1cıtllr. Bu l'keli surette yarala.uııştır. Yaralı te: sında çalışan Ali adtınıda b!r amele ev lliiDe muvatrak olabllmlstır.,, ı liler ikinci gollerini de 30 ~e1 p~ 
1~. bal'tmdan IN!nuBdur_ Mem.. suretle dr11.mlerl Sllbl:t olan ikı cata_ davı altına alırun~. csrlh ya.ks.lana! vclki akşam fabrıkaya aid mUhi.ın mlk Hiçbir miltalea ilavesine ihtiyaç ka<la. at.t1!tta.n sonra lıA'ldılliY ~ ~ 
nun o1dutunu da lşıç\ ı·e yan Jl.DD.. d3ıl' oeticede birer eJ 2lAı&J&e m•'hldlın rak ha.lckında taklba.tn başlanmışttT. tarda lı>l"iıi kaşla ıı:nz arasında beline hl58etUnniYecek b4ar acı Te n nls beyazlılara geçti Ye smeyıoan 
lı'Ynl ka.hrama.nlıılt ve !eda'kh.rhtı ya.. edBmlşler ve araırın ~flh!mıni mü. Köfteci dükkanındaki yangın sarmış ve tiıStilne paıtorunu cMP tab_ !bette mühim teliklı:i eWtlmb bu 2.0 ka7.andı. O 
pu'Üt göstenıılşUr. tea'k:ıb de tev!kl! oıunmu.Ş'.a.rdır. Alemdarda Dlvazvolunda 33 numa. ıikad&n ~nen 'bcçıti Eşre.f tarafın. Jııi.dlse le Vail ve Belediye Re1si,. Fenerbahçe 2 - veI• ~ 

Bu Alman t~.nln ltöy:üıer .._ talı A!iye aid lt!5rteci dftltkft.nmdnn dfin dan yahJanrnıştır. mbia aWUıc)ar olması llmndır. 'Bu hcıe o- _:,a yangın Cıkmış ıse de bUylbueden tıKm.. Dün bu guçtan dolayı meşhude:n derece küstahlık.. OUnUn son maçı Faıerba JıÇe 'it 
raaııida da muvattınt ol-amıye.catmı Basın Birl=ii umumumi dtlrtUm~ttT. Sultanahmed ikinci sulh ceza mah'k:e Ol ~ f.a arasında yapı1dı. Fmet'b!l c ~ 
iddia edenlerin d~IDeı1ıdlr. kongresi bugün Ankarada DWtttn slgortah o'h:!u~n. yangı_ mcısine 6eYkolunan A11, yapılan dıınıe: ur m Ur-' b.r kadro ne sahaya çıbn~ ~ ~ 

Alma.n tecrübeslnin muva.ffak oıa_ nm ne suretle c;ktlğı araştırıl.ınakt.a. ması 50nunda 2 ay on gün mUddetle Ali Rıza oynamıyorlarl!I. O şıaııôl· tlJ' 
catı diişllncelinde bulunMllat'lıl\ ileri yapılıyor dır. haJX'le mahtmı edilmlştir. . '--·--·-·· .... - ........... _..,, ııı.arın sUraUi bir aıınlle b• 11 ~ ,._ 

ıül"llCftiert lddW&ra gell.nce: b= !:!!~ıa::"t'u. ~ngnsi .................................................................. ·--····-·········-···-·-· .. ····- ~! ~:ı~:Szı.~!r ~t~ ~ 
m:.= ,::.::: e!ı =~ XODa1eye eetırlımiden iştirak edecek 1 STER 1 N AN 1. R A D y O 1 reyan eden maç yavaş ya~t ıt _.. 

olan BMuı BlrUti m!ın9Ublan dUn ak , ·- J ba1ıoenin h!ıJtmtyctone geÇ 1 ,,,,_, 

... - ........ !.~ . .?!.~.!~! ............... '8IDk1. tn!nle Anlt~a hareket etm!ş_ 1 s T ER 1 N A N M A 1 dekUcada Fikrctin b!r e.~"" 
vtM 

~. PAZARTESİ l/11//Kl ıar kornerle trurPı.rdılnr. tıe goıe 

TAK • 2ind Tepin o Bir arbdatıra• anlattı: '1.30: Saat ~an, 1.33: Haf'lf parçalar len topu cemn vole blr ~ ~" 
3 latan'bul oduncularında ne cÇeluta çocuta. ııarıe,Ukten sonra r~~~·:ln~e evirip çevirdlti bir <PD, V.45: Alana haberleri, i: Hafif vll etti. Devre ı_o b~t~ıar ttıJalil'i~_J, 

Ar.hı ••• m!lı__.. ar odun var?. cebbnde blan ıo •·- ae - .... k--"·ı.. ,.1 iP&J"\'8}ar <Pl.), 8.15: Evın saa•! 8.30: tkiııci devrede Ve a. t •-r J""""""o, 
1860 

ı&~ .... --a ,..... pabııcu cllkka&.le muayene c.... 'Mı! ... 1 • u tra$ '"" · 't 
Pl&t llrllratabe toml.;yonu odınıcu. me ucuz tarafından bir P&ltuç ala «- Ben 1tu pabuca 16 Ura , .eririnn Hafif parçalar CPL..), 12.30: Saa.t ayan, ten kurtulmak çın ~· dl'_ lamı eY"'8loe venn'· olduki.an beyan_ yon dcdbn. s.ıtaaaı.a-111 n eiva· decl1. Aldıtı eevab şu: 12..33: Şıuf..u ve t.uı'klller, 12.45: AjanS ba.hcdiler de gol a<led~ jılc:oe' ~ 

nameleri tatmhıklr 09bu..ml}'Bralc beyan_ rmtlald mataz.ala.rw vil.rinlerlni b.; _ Ji'lat zt Jtra4ır ~c :aıaldmlur. .haberler!, 13: Mahur, h cazkA.r ve hicaz zere gayret sat1edtyor1a ~llll ~ 
DMDe mUddetöni yenl baştan teındid mabaclla aaaUerce cöaden aeçtrdi 'Bb:lm mai1wıllmc1a bundan qatı makamllıdan sa?'hhı.r, ıs.ıo: Kan$ık Tede her l1ci taJomın d; i)ı!Cll 0-.:tJJJll!. 

Şevval iMSAK ~ Bu mtıddet Son T .,..inbı be tfm h&lde 111 lira etiketli bir aşa..: pabuç satahau bbi faa.la nıesgul e&. mflz:k CPl.), 18: Saat ayat'l, 18.03 Dans ~8$1.$ görül{lyordlJ. 4ı perı~o} 
S o tinde b'.__...._ .. , .,.. - ılı:altlya tesadıif edemedim. FiıaUar --'-'-» milziğı CPI.>, 18~0: Yaylı ta.nbur ve da Mel~ gUze1 b!r a.ltltl a ınnc ~ 

a .... ı .... 
UG'7 -1 iaeı T•ırla Reaıal .... 
21 1941 

GÜNEŞ 
s. • • __,,.ı.ewr. S1mdiYe kadar bazı R<Q'•- iki cl lilnil nt:ı \fe ı. 

13 4 64 
~~~len ellttnde bulun.an odun. H le 25 araamc1a tdıahil ccliyonta. Bir paauca 16 lira \eren miişte_ kanun 11e saz eserleri, 18.'5: 1ncesu n'n n go . Ule l)ltt 

ı 29 ıı ~ ... ~ı bUd ren btr beYruı 1'ıhaJd herçibidibad b r mağaza rlnln ufradığı bu istiskal Jrnrşısmda .f.asl.ı. Ul.15: Ycnı şar.k~'ar, l!l.30: Saat Penert>.ahçcnlıı pll2> e -+--::-"'--.-:---v--~-..!.-'9--11 mme daldura.ra.t t611m etm e~di - elan lferiye girdim. İçerisi kalabahk cebimdeki 10 Hrayı d~iınslüm ve ayan ve .ajans lınberlcrl, 19.45: Xo _ Voleybol maçlar• ~ 
ı~Ô~l~l.;.e-rr:-1;.;.ki-Tnd_i-+A~kşr•;.:m.:...ıı--Y.::..:.:•bı:::...ı -il Bu ~eıenı-, odunlarm mikta:· tı. Bu sırada ltlr tu.ıalıtarb müs. büyiik bir mahC111'4.retle >•nsçs dük nuşma (Yardımsevenler cemi_Yeti), t;erdb ett .-

o. 
M 

1 D. s o. ~. o. S. o. l!:_°.:. b rlikte n~vilert, kesilmiş o'up teri arasında şoyle lalr muhavere ee. kindan smştua.> 19.55: Oda mflziCi <Pl.>, 20.15: Radyo EmlnönC Balkdvlinininb•Ş' Jrıf "et 
Oauaıulkl&n da tfoııbtı edilmiş bulun 1 S T E R 1 N A N gazetcsl, 20.45: Blr halk tfu'kilsll ötre- leybol turnuvası ta1<r d ı.tı'I ~ 

V. 11 68 14 'l 17 13 ~ 87 ~ır. rBu mllfredatlı ~me- nfyonız, 21: Zmat talc:v.l:mi. 21.lO: sa.b&lcalara .29 puvaıı urtul\lS ~· ~:. 
E. 6 S4 11 'l lJ\ - 1 8d 16, mOddet aına erdikten aonra oeıur· 

1 
Muh«ili! 1111-rlcıw. 21.3&: K.mıg 1 a les DUnkU maçlard:ı J{ d'8 n 1.i~ 

_ deiıi odun Aoltlıan hattında yuvarlak STER l NAN M A ! <tansll>, 21.45: Rad7o senfoni orkes..lya, ~luSPOr Muhy!!1Üıcse1t ~ 
bir l'akam elde edilmiş olaca'rtır. '-. trası. %2.30: &r.lt .ararı. ajans h:ıber _ hendlS :A tüımt da 

ıerı. bOrsa, 22.45: camand CPl.>. galib gebnlş1erdtr. 



Büyük Fransız ve· ngifiz_edibleri. Ç 

UJilliam maBepeace JhacBBrau Şehir Tiyatrosu kom~di 
ViLYAM MAKPIS TAKREY kısmında· "Kı·· d.. .. . . 

.,..

1 

Ya~an : Halid Ziya Uşaklıgil .ıı_.. ...-.... ,.Iha,,,, ,... • _or OVUŞU,, t. iZ ?'OmAnının tek~mü.lcri safhs.1 aynlıp İıngiltereye ırı:ırcrkcn S~nt Elen'harr;r başka bir yola diikü'dü 1 cÖlWeri hayırla yAdetmeli.11 derler. ' y Az AN. ilk d:ta cıkmış bir aktör udar acemJ 
•.ın ~ bırer dura.1' yerı teşkil eden/ adasına bile uğrayıp Napolyonu kaya_)İngııtere ve Amerl:kada bir. . 

851 ~e -~-ürO. asA.rilldim bilhayır~ diye bir Nus et s f c k I buldugumuzu da söylemekten cekinml ltıbı lcrd~n Dickens.den sonra onun ra. lı.k menfasuıda görmek suretile bu ser. ailesine başladı, ııtradıtı ee~::::t &il. aoz olmadığı_ i~in, rahmetli ve sevgi.ti 1 r 8 a OŞ UO yecetzi. Hayret, tel!ş, sevgi, endişe te. 
dur tela.Jı:ıkı edılen '.l'hackeray -de biraz seri hayata bir mukaddeme yapmış o. muma malı6us kıraatler e u.. S~etıtıln Zın0ı_rkıranm, Şehir Komedi . . . , . _ - zahürlerlnde pek zaıf ve ~nsır.dı. Sa. 
le nı~ ve onlan muasır hl.kayenüviB.I luyordu. !YazılmUJ kAiıdlardaı ah Y.Q.plJ'ordu. Tıyat.rosunda ijdncl eıser ola.r&k sıhnP-'"e arada basıt bıı AŞK ent'"lgi, Koyserili dece rolünü okuyan bir ak~ vazl7e.. 
le;~ baılıyan ~nci derecede muharrir_ Yazı hayatına .aiı;betle, geç başladı. eserlerden milr&tı.cO 1~1:U :: :ı~ılmış konulan •~v'iişü> nU he:-hangl anı~, .. oerkes kaynana ve .ll.hayet işte tındeydl. Niçin? Ben de bu nJı;lni oe. 
•.O en bahse luzum görmems mllna_ İlk önce ~tbuatta küçük maı:taleleri halk ta.rafından büyük bir ra aatıeri blır . end'lşe v_e vıcdan azabının menge_ ; «~ord~ti.•.. es ·r •• edebi "l.>aitımdan, I va.bland~m aczi içindeyim, Şu 
;fat 0~k.tır. Bu yıı.zılarda bir edebi_! int.i.sar etıti. Bu meyanda Prl.s \'e :tr. merakla telArltld olunduinı ib ibet \'e nesı~e. kendımi kıstırmada.n tenki<i e_ b r kordövüşü ~ldugu kadar, oynanış ıt:adar söyhyeyım ki, bilhassa mlmikle
tat· tarihi ıcm ıcab eden tertib usulünü! lı\nd hakkında yazılar yazdı. bunlar o harrlre de pet çoı;r. para ka fl id mu " dt'Oilırm. Meğenıe. gelen g den . aratL ı ba.kımını:lan da ı.Sm ne layık olmağa j' r~. konuştuğu IA.tların ve naretetıert.. 
ne ib ~aydf mevcud olmaksızın sıra ve; derece muvaffakıyet; kazanmadı. İlk du. zaıı ırıyor_ yormuş, HA~ımın inık!sarı mı tuttu ne_ ~alıştı. Bu hükmü · ce.dnmeden verebi_ nın l!~esl delildi. 
ecı Vi gozet.ıneksizin aon asra taltaddüm rağbete maıJıar olau ve namını tanı. Bu kıraaıt.lerde fjkserı t ü dlr, «Kördov:!i.5ü• komed·i&!n in hali lırlm. Şevkıyeye gelince; bu tip rollerin 
dU: devrenın en büyük isimlerinde tan eseri 1847 de o~uz altı yaşında sas olarak intihab e!.t.lği ~=vzu ~1;: e_ •K;ıb&rhk: budal.amıı ndan oeter. Ge_ Oynıy~nlara l' • :tenkdlsinl tatmin etmediğini açıkça l'Or-
lair llŞtUJt •. Bundan so1ıra ise muasır/ iken yazdığı t:Vanity fair _ Boş OCYler klzinci asrın İngiliz ınizah muhan-~~- Cf'n sene görd·ütümüz nKlralık 'Oda_ _ ___ _ ge ınce. / ~ milmk·ün .. galiba sahneye ~ıktıtı 
Bilsi• v~ edi.blere geçmek bıı uzun yazı . pazarı• nam efleri oldu. Bu kltab in_ ıerb ile cDört Corc.lar. ünvanH • b - la~11 ın ve peok coic defalar s •yre-ttıği_ Yastı Rıza Bedia Şaziye sa·d Nec . ilk. ı:ın~eıtberi bl~ türlü geçm!yen nez.. 
İn ıes1111. bi1'kaç m•&!i uzatmak olur.ı gillz hayatının pelc millcemmel bir tas. isimdeki İngiliz krallarına dair .::u u m·z. klA.slk ~vlllı>r'n f'ntri ı>, ı>~nrl lı\, Reş.d, ' er h::ı~. Ş'!~kıye'. ' Re: 1 esıırd; l evam edıYor ki, mU.temadi;ren 
dı!.ııız '8ırlerinden Lord Byran b'ze bir viri idi ki derhal halkı meclCib etti. habe zemini idi. sa_ vesa;re ltlbarıle hemen h~en avnl .. tik Kemal oyunun başlıca q -/ me~ 1 

ni burnuna götürüyordu. Bu 
de ~-t_e~I etmişti hikılyenüvislerdenl Muharrir bu icltabında ıraının haya _ Muharrir bu kıraatlerde k- \., in hattA eşhasa rol'er n tenıatm:ı kadar, hasını teşkil ed..yorlord• Said! sand 4ııtkAr kızımız şu mendil ltJyadın. 

4 
•l60lter b~ ' · 1 ö 1 la d le t idi en(Jı6 e 1 · · ' an ne zaman lrurtule.ca.Jı:? Bir d bol oıacac.t ay v,,lc? bır tevaıkkuf yeri tmı Ye ~ n ırara yaşamış h'8 olan hezll tsrizlere bir de ahlfıkl Eıer ve adapte: ara sıra eski ırünleri hatırlayarak yu_ bol, aşağı u.ka yi . e la.rı . ır. Onlan ~k:b eden devrelerin ki hal.k kendisini bır ayııada temaşa ve feısen rengi veriyordu. TRhackeray varladığı beylik tulfuı..t esprileri \'e ba. j güldü H tti n ~e reıler 1tadar da 

irı eirı,""--ediblerl, aer memindc ınulıar- edercesine bunun kaışı.smda hayran hNıkında mütaıea serdeden mllnPk ~r bir Alman muharrlrının Tercü zan kaçı verdiği laübe.lillği Dlr tarafa tok t · ~ ba'nl nesındlen ıt.ı sunturlu 
er ~gi1ız· •.J ·· k ld uh 1 · l · ' h · ı ku idi bu • - d · - b - >· ı · a yer .. en ı e .. C&tı b ıuanıııın eyle ucu bu.. a ı ve .~ arr rm 1.c.v v: ezı v- k er onun 7.emınde müsaha.i>E'ler· me e, geçen sene komedi f;iya !rosun_ j :r-.ı ırsa. eserın en muvaffak san'at. NeclA Ka rl 

ni Ulunamıyacak bir dolgun fehrisi_ veti İngılız cemiyeti iç!n hiç de mu - ne ziyade tıymet verirler, faka~ onun da temsil rekorunu kıran cDa.dll ve karı olarak takd "m edebilirim. Kayse. dR.n zly~ rer.:e: gelme bir \adm. 
e ~ eder ki onu velev en kısa vafık olmıyacak surette tat izlerle te .- asıl ahlA.fa lntiıltal eden eserlerı yuta •Kiralıilc odalar> ı adapte eden !>irkaç r ili ta&l!dini iyi yaptı, jestle1l, m:mlk. içinde 0 ~/a ~ ·~ ~ın lıüvı;~ı 
taına~le süzüşle tröııden geç;mıete ne celli etoıeıkle beraoer eser büyük bır nda iıSlmleri ırecen: Pendennia, •Bof ay evvel kaybe~t'tiDı"z rahmetli şem.. lerl o tipten beklen'lenlere uyguntiu. di. Bira~ Saide adapte ks z ve neş HıZ 
88.hlbı • ne mekan, ne de bu yazılar ra.At>et ka.zandı. şeyler puarl• ve Newcomea titablan aefıtin Zincirkıranın.. Şemset.tln, kome. I Fakat, salonda gülme kesildi -1 Perihan Ya 1 şUph 0.ım~~ı lAzmı. 
bu nde kuvvet olmadığından artık Muharrır Pendenn1s ıuı.nı eserinde bu dır. dıl tiyatrosunun haleti ruhlye~Ini mi ı ği zanı:ın, eseri kurtarruAk kay na· esız • iyi OJ-
rar ~ale ile İngi!izıeri bırabp tet.. tarzın daha yüksek mertebelerine çı • Bu tı'tablaıdan hangisi acıtırsa ınc zacını, halkın da ne tsted:ğ!nl bilen- ! gı$lc, 8Aile esranııızı ke.nd ni - ' nıy~l~~· rolünün hududu~u ve bQ 
lard &nsızlara rücu edeceğiz ve on. kar ve İngil!z cemiNet:n:n sakat taraf- t.eBadüf edilen !l&.Yfadtı hemen blr ah lerdendir. - ze saklasanız> sözüne .Eız mıa- ~.ye. n h enlerden biri.. ancak, her o-
dur~ da ~ az tevakkuf ederek genel !arını şedid bir liaan •le ve ohnca ClP- ıııac dersine tesadüf edılir. Muharrl; Bu me-4'etleri «'Kördöntşüıı ünde 

1 
a aile esrar satıyomıuşuz:> t:Bea.le: =ta ~ u1:* bacak üstüne at. 

Bilal! teşkıı edebilecek blr Jalmle bu1 lak.lığ'lle · meydana vu.rur. ~~ kitabda arzu eder ki kendislle beraber okuyan maalesef kusur olarak tecelli e'm!ş. 1 kA.r• a, ııBeste nigA.r... ka~ılt.lclannı h:ç ltl~~~ü şe4t ~ulma.k, ellcr1Dt e:vı kapıya.cağız. ı mahir bir 11:5tad !ırçasıle cı~lın!ş mü.. da hemen ızemlme ile fazilet arasında B'r defa eser zayıftır. Eıı.trl,Jc namına de zari! bulmadım. çük veu fa:k~:!ma urmak gibi tU.. * kemmel tuvırler ve büyük bır canlılık,. bir hllkme "6.sıl olsuıı; o, peşin olarak !cinde, vodvil yamıağa karar verm!ş yastı Rıza, rolünde gene Jevim.li ve talan terttederse dah tekrar ettltı ha_ 
ve~ckeray 1811 de ırotup 

1863 
de, ıa yaşıyan enmuzeçler vardır. bir bük~ vermiştir, ya takb'h. ya tas_ bir müptedlnln b'.:e ht.'1tlen fl!_ ş!~ındi. 1;Akin şahsi sempati ile 11.1 bı.t. J Refik Kemali, aeb.:inl 1Yi ız:~:~ 

ha etti. O da hl.i:A.ve tarzını içtima! Bunu takib eden Newcames hlkAyesi vib etmiştir. M~tueıueler, şahıslar 0 lına geleb!Jecelı: ı;ok basit te 1 m.yor ki.. Hı\zımm cK barlı.lı: budala. görmeden bu def& da b i d 1 
&d~atta bir salah husulü için vasıta' dlğlerlnln bir zeyli hükmündedir. Bunda nun ellııde ok?Ya~ı? dil !asvlb, yahud sadlltler, hemen guldürmek mt>ra: ! sı. nda meç tal~ edeıken, hocasının söy~eceğlm. e enme ıtlm 
nıtı etti. Dlckens küçük ve h.akir bir sı.. I muharririn .kalemi daha keskin bir şiş ta.kblhini tendi gorüşüne ilave etmek ~ınd.a. ola.n herk~sln bulab'lec" .1 tarif ettiği gibi, kolları hep omuz hl. Bir noktaya daha ilaretl lüz mı bu 
c~~ nıeşguJ -0lurken 

0 
orta halde bir gibi :tngillz cemaatinin derinliklerine için bir vasıtadan ibaret.tir. Tasvir et_ ~i za.yır ~pr!ler ve kız m~tf'ble_ I zasında kalk~ ve ı:nafsa:den ı..1rık va. Juyorum: oteldellci garsonlar ; .. k ~ilü 

saıe Yetıe i.ştigal etti ve bu sınıfla ._/saplanır ve delip deşerek onun ruhuna tlği dUNUiarda, hıUye ettitı vak'alar. rlndekl her tems!lde muhakk::ı..\. bulu_ / ziy~tte, e~ kucük bır hareketten korku bali. Ben h içbir yerde böyle · ııa~ 
ltit t sınıfı arasındaıki nıUrıaseba•ı tet aid bü-tün mariz ve mıı.'101 noktalan da ders verir; dalma ittihaz edilecek nan «Fareden Jco·f,rma,. gbl baya.la_ ı inkilmelerı yaparak:, dama .ıAnlama. görmrdlm. 
ma~tı. Onun san'atında rakb!n; bulur. Bu eserde san'atı en son mer. hareket tarztnı, verilecek hükmün cin_ mış mizansenler var. dıml• 1 

ifade eden m m~erle o~adı. Netice: 
lstıh olan cevval ve çalak bir &lQb t tebeye vft.sıt olmuşt.ur, fa.kat bundan sini telkin eder. Bir nA.kll delil, bir na_ M vzu. Yani doçent. Server değıl, .ı.an atkı\r 
ra-b za ve hezIJ kuV7etı o1mamıı.kla be~! sonra muhsrrir, tarzını tebdil ederek slhtir, bir mürebbMtr. e • Vasfi Rıza/~· ., . Bütün bunlara rağmen, cKördöv1l. 
mu er eserJerindeı daluı bir topluluk daha ~!yade <tarihi levhalar çlzmete Mesel& bu kttablann hirincfaınde bir Mevzuu anlatma·k niyetinde delilim. B=, k lıgının , ve fı.,1rlerlnln kadını 1 ııü• vazltesini yv.pımıyor mu? Yani, ga-
ne1t~~e edilir. Hatta bir ta.kını mtLJ başlar ve bunlarla san'atının inhitat ihtiyar zabit 1törüı11z iti kibar Alf'.nlleri_ Bu komediyi görecek olanların zr:vkle ~yı U 

8:t ~eıkl ğe he_ves eden.' k~- yesl, halkı güldümıek ve e~leııdirmelt 
U i<iler onu bu baJcımdan rakibine devresi başlamış olur. nln mfld.avimldir, ister ki kendi ismi rlni büsbütün baltalamaktan kor.tca-' ın ::a~t.A. e ar.asında bır fark gört-mı_ olan komedi t1Yatr06Ulldan asık su.. 

Yet~eceah sayarlar· fakat btitiln mezi- Bu .son eserlerinden kraliçe Anne ziyafetlerde davetli olanlann jsfınle rım. Gene mütahakkım ve zengın bi; ~:· bi. r:~sıietı blle lnkA.ra kadar ratla mı çakıyorsunuz? İnsafı ela"n bı 
karı "rine rağmen ~iç b!r zaman Dic devrine ald olan Esmond ile kral 11'.ln- arasında. nesred11sin: yft.kset" sınıfa kaynana, gene .galiba muharrır oiduğu · ~- ~ r r n adını olarak oynama. rakmıyarak söylemek l.A.zım kı, · bw 
~adar P&rla.81: bir şöhrete vAsıl o: el corc devrloe da1t Virglnlens kitabı '11Pnsub insanlarla beraber ondan da .için_ beş parasız d.amad, gene yeni ev_ ı ~ lle~r~d.s;;ekp:~d~: b~o~ntık, ~a. ~~bet ceva.b vermemiz ıAzı.m. 0yun 

Ot etır. tudedileblllr. Bu son eserinde hıhl. ahsedllsin. toltuituna yerleşmiş, e-aze_ lendlği kanslle baş başa, her türlü mü 1 kılAb ed" rd' er ır dın hal.ne ımtidadıcca, aan'atkArlann şaluıt gay_ 
ın~tııuıtiaeına tadar namı 1flt!Ime _ tat emareleri daha ziyade belirm1ştlr. teleri ,.o1ı:lamMttadU'. Bu mrada da ona dahaleden kurtulup, rahat yaşamak n Şaz· e ;;:rk~ ta.kl'dinl • . re.lerinin de i.nzın\amııe pe:ı:rı.1.a. ve bol 
~ · t önce dünyayı <!olaştı: Fran .. Muharrir vak'anın esasını botacak ve bir takım mettublar gelir On lan bfr tç!n evden kaçma teeebbU.sü eve bir yaptı ~ten talclld d ım:;!,rmutad ıyl bol glllilnüyor. Nitekim, ben bu kahka_ 
1•J>t~ t.alyada, Almanyada cevelAnlar merakı selbedecı* uzunluklara dlleeı'. tarafa !Wr, çftn!rii yanıl11eM: ıs; daha a:ıkadaş bırakma fikri, gene An!ldolu_ l lç'nd~ kaybol cakt e 

0 ydı bu rol ha tufanla.rından cesaret alarak, bütün 
acı..m' blfatta. ıtalkUta-da doğmı l>u Bu W eser halk nezdinde de birmfJhlmdir, nihayet ~nzet!!lerl sllz(Jp bl. dan gelen bir amca hitiyesi .. ıene.j Reşid Bara!ı he~ zaman b t . . &aıltatlıgma r~~en ııKo rdöv~ü· 
~~·~_uı:_fk.!,? _!l~d!!.._ta.!!..,da_! ~t.2,_et_r~edl. Bu tarlhten wnra mu (l>P.T:ı.mı 4/!l del bizde aşalı YUkarı her komed 'de oldu.. tldad ve tekA.mUlünü takdiri: :r· ,;:,- nOn en 9.$&tl bır &Y oynıyaca~ı ıra • 

• ,~""*7~-.v. .. v~ tıı 1ib1, Bursad& bir otelde karşı181,i1Da, rız. Ancak, bu defa kecdislnl .ı:ey~ ranU edebilirim. Nure& S&f;a <!otkma 



Hergün ,,,. ... ·-----·--····--··· .. ···----·-........ -............... ...._.. .• , ... ______ , .. , ------.. _ .. ___ .......... --. .... ~ 
<e.Son Po.ta» nın afk H macera romanı: 6 . 1 

(Baş tarafı :! nci sa.ırada) & 

ye kıarşı mutla.k ıbir i:Wnad göotcrm.L~ ;'11'.P' lllD•N .. _av.. D. ..-.. 1a ı' 
olmasıruı. mwk&bll köy bahsi açıldığı .... afiia A .. ...., .. .tlİ .... 
mma;n daima bir rereddüd devresi ge 

[!=;:=~~~=~ nm1m11111mınnmJJm»m1 S B VBR ıJJm1JJ11111111»ıımmm1ı·:rıI 1 
kadar birçok usulleri t.ecıiihe etmiş_ 1 

- 140 - bil m4?. Fakat ben kim.im?. Eebette tir. Zira Rus köıylüsü vaıkıtıııe zengin. ' ı 
Ş..mdı nerede ıst Aııah gani gan· ön\_ meydana c·~raoağmı. Biztm hli.kım- lerin çi.tltlik:lerinde esir olarak ya,,<ar~ YAZAN : CEVAD FEHMl 

rtuıu uzun es n. Yanan e.di•yccıe b.r leroen bırlne de böyle bir şey yapmı;,_ Jarken ihtHMm 'ken<lUerlni toprıağa A ~e bu suali duymadı. Bllfl hl_ yok. On ~ günde bir bile eve gel -ısarın lÇıind~ki mahalle .•. Sanki blr: 
•d(dı.ordBuun;,,ut m<husırta.sıznJt d~i::al ılı~. Bı'dıy. ~:a.aar._ lardı. Onu da soymuşlardı. Bu ne ce_ ka.vuştura.eaAt yeroe topraksız bırak. •·· .. la pencereye dayalı, gOOıüniin mem. Nerede akşam, orada. sabah. mahaJie<ie değil, tarih içinde gezinLı' 

...... ....,... .. ~ saret yahu?. Hırsızlar adliyecilere mi •onunde k Be · lb" .,,... b 'uı E "·'~ft 1 ....ı•bisi ız y··ks masını blr türlü anlıya.mamııı., ekip .: ayan mamara,.a. da,,...n - - nı ır "'!>a. ey o . v ~...,ı 'Yer - ror e;..o n . u ek k!tle duvarları,,: 
zallah bir limon ça.laııı.ş sdcmı karşı- mu.sallet oldu?. k ı 1 ·oT "6• -sına gOturscler !bağıruuı: Mtistanttit makamına gelmiş. Tele. biçtiği top.na.ğın ke.ndisine aid o1'na. : ış ara bakıyordu. Adam .suallılıl w.ır: mezsi.n. Çocuk iç.ı.n para tuttı.ıtıım kale!er, but'Çhr, mehtaiJ altınd.t cta.: 

_ Vay ha.bi.s va.yl. Ça:dm hal. Lt fona yeıpışmış: m.asını ha.vse.La.sın:ı sı.ğıdır:ıma.nıı~tır, ~ra.:tladı: zamanlar bir parça bir şey ayırırım ha., yük.sek ve d~lu korkunç gö ün\L: 
mon çaldın!. Tev~!cteıı de~ l bu sene _ Neresi orası.. 1 Bunun içindir ki ihıliUal~n H1' devir. E - Gideceğin yeri söy!erııen aenı Eh sen de Qamnşı.r falan yıkarsın. yor ardı. Yalmz iltl kişinin yan yaıu~ 
hW:ıtıulda llD'Wn paluılı? . .ı.ıep un ça.. _ Hapishane. 1 1erınde menfi muıka.vemet gO.st.ererek ~ı:rokırız. Nereye gidecetcsin:> Geçinip gidemin•z. Parlaık· bir teklif geçebileceği kadar dar yıokuşla.r, cir-! 
lı,y()rsun demde? - Oradakı meşhur gece hırsızl:ırı._ I txıqnıağı ekimBiz lbı.ral' .. m:ıaık suret.lle Rtı.9 i Ayşe &llkineretk: oeTllb Terdi : değil amma eğer ha.kiitaten kimse _ blrinln içine gıeç.ın!ş alışab evler, §u.;i 

- Aman milstantiık Beyi nı bana gönder·n?. yayı a~ığa so'krmuş, son zamanlarda : - Ben mi, bl.Jıınem! siı:sen belıki ışine gelir ... Düşü.n, t..eleıırada, burada. cam fenerler i~.n.de yn.i 
- Amanı zamanı ;}o.k?. Ben kuzu - Kimleri b yfm?. • llı"asıl Au - 1 • • 11. • dolması yemem?. Beni ka.mlmımazsın?: _ Htrsız olsun da ktm olursa olsun! ble tam emegüıi vermekten kaçın. : - , gideceğin yeri bilmQıor .ıvŞE! gozıorın! pencereden QE!Vir _nan IB1l pe.rol uımbaları, kırık taş,3 

Daha dfuı gazetede okudum!. J, mo~ Yed den yetmlşe kiı<Iar eeıecek. mış.tır. Bugün tened:ıe ·1 bütün Rus, ~musun? m.1.ş, adamın yüzüne uzun uz.un bakı_ lar, &lmsly-ah hend{>kler. yabanı ot yı.i 
nun taneoi beş kuruşa ı;ıkmış .. demek MUstantiğln emri bu.. ha.p!slıanede şehirlerinin ya.kıJ.masın1 mukabil yol ! -Hayır. yordu. ğm'Jarile kalpı boş t.oprak parc;aıarıi 
hep s n c be incLlı·ı:ı;orsun ?. Seni hain, en meşhur iursızlar ı;.eçılını~ .. .k1lfıle ııa dan uz!llk bütün köyl=rin s:ığl~.m kaL ~ - :kt.anbulda tanıdığın kimse ]ok - Adı.rrı. Ahmed, seninki? ve bunlaTın birb!rı üzerine dUien göLi 
muh:.ekır, hırsız herif s0ntı. Atın şu linde ad1ıyeye gonderı~. Müstantik malan, tç!erinde 'tutuşa.n varsa asker imu? - Aytel e-eleri... Yalnız bey:ız ve siyahla P·~ 
hcr,f. içeriye!. Kes n tevklf muzekıte- .soıımaga bao1Jamı.ş: çekilin~ yetişen 'köylü wrnfmdm ~ - Yok. - Teklifimi ka~ul ed~r muwn? pılmış dehşet verici bir tablo. : 
resini! Hem mtizekkeTeyc (büyük ya_ ı Ben kimim ~ıyor mıaun'> • O ,__, .11--~ te eddi.l ti j • 
f.I) ile <hırsız> d ye yazın .. En kara:ı_ - . ? • söndüriı:me'.eri de Rus köyli'siin"1n E - uu.ıde buraya nasıl geldin, fs... • ....,.17" r ds z cevam verdi: Etrafı kaplıyım derin sess.izlık ,çin-i 
lık koğuşa atJ>ınl&r. p yasl\cla 1 ınvıı = ~~::ı~ kbe~7!ıh ;e:~~IZ~~rede?. ruh ha1etin1 gösterecıeık bir va.ktadır., fanbulda ne liil'lyOrSUll? - Ecl.yorum. .. .. de sahilden blr ISllc\: sesi işJt!ldi . .HJ-: 
brrakmsnıı.ş .. bak en ırı ı.monu da çal- - Nasıl eş.yalar bcyım?. 1 Şüphe ;-ıok ki Rus kötvllisü toprağ n 1: Bu, suaı ceva;hsız kaldı. Bir müddet Ahııned tekrar gulumse,di: .. .. !na U~arm iÇind~ bir başka ı.sh~ sesi~ 
mış Wır?? _ o ,1 u,,;am benim eşya!arımı tnkslminden memnun olacaktır. ı :daha sustular. S~nra miik..Ueme t.ek.. - Garib kadı!l.5ın, ded!. Bu~uk bir cevab verck Bu mukabele üz • ne: 

Mlisl.an•tık Bey da:ma l:ıa~ıe hırsız. çalmışlar. 1 Bu lıkl zıd lddiaıdan hangisinin doğ ;rar b~'..adı. Adam yarı müste.hzl, 1'&l'J derdin olduğu anl::ı.şılıyor, Uzillme, rıntımın uzerinde bek.ıyen bir t.akun: 
lar. tıevkıf ett g. i9Jl bil Un hırsızlar _ ..... ~..ı s.!klz aydtl" haplshane~eyim. j ru olduğunu b~ :zıaman gö&terecıeık _ ~acı b;r cillüın.seıme ile: aen ken.di:1 ııöy~~~ez.:en nedir <iiye gölgeler HL:ii:ıra doğrn hareket c,;tı.. ~ 
Qna garez olmuşlardı. - o.sun .. ben~. tan~ığıa ıı bı eşya_ tir. F.kl""'m Uı;aklıgil : - Desene, ta.m benim gib!sin ! de_ anmam b!lel Ko.u bır kadına ben - ler. Biraz sonra. bur.lııra yukar aanı; 
-;Y~e d~~b~ortı.~üstan ığc?. ları cauını da bilmeklıA'in ilc.tıza eder. ~ , ~dl. Dünya üzerinde dikllı bir ağ<l.cm zemiyorsun. Bani\ bu kadarı yet!şir{s:ısarın içinden gelen b!r başka gcL~ 
Ge 

.... hır~ız'~rı·. CUnkil evet ~il .bu iş ban:ı. l-.aaden ' ~a kadar e.ram.aılı, tAt.am.a~. ~.- ~b.lle yok! En iy1s1 de b gıillb ' Be Demek şimdi uyuştuk. Eve hemen ge iltlha;k etti. : 

..,... ., - yapılmıştır. CK.aııden lluı.. aırka.tJ tir. nun eşyalara da.ir bir ha.her getırmeıı .. m!ıın . . , U a.... • . . . : 
- Kolay, evine gidelim. Btit.lin ~ya_ Hlr51Zların bir ~tıdır. Zavallı A:hıned blr aıı ev·ıel yakasını i . gl•bs:n ıdedlm, am.ma, zannede. 8'lde!ı?n nu? - Yeni bir §t'Y yok, ya Mus a!a? E 

lan t&5ıyalmı.. .. - Ne bileylım beyim? kurtarme.it. için ~Adedeım\ş! :r~ benden de iyi vazlyett~in! Çiin_ - OidelAın. - Yok reisi ! 
D'.ye kar.~r verıntşler .. Oyı~. de yap- - Nasıl ne b leıyinı?. İsmimi bildin - Olur beyim, bulurımı beyi.mi, Eku benim başımda bir yumuııcak Tar! ~n şehre glrml~tl. Biraz iler_ - İ.şler yolunda. mı? a 

nu lar. MmtaDtlit Bejin unıbaların_ ya?. - Söz veriyor musun? : A'Yfe yanındakJ adamın sö?.Jerne ilk ledtkten aonn bir dör~'Ol ağ'Zında _ Yolunda! : 
dan blrinden bır telgraf ~ertıb. ederek 1 - İQninızi bi1meltle ne olur?. - SÖ'4 veriyorum beyim, şart olsun 1 :defa a.lfııkadaT oldu. Basını ona dl!lı.. Ahmed 90töre: : 
evı bOş bırakLırmışlar, MLıstautık m.a.a. - '.Ba:ı ml.L!itantığm ismimi sen na bulu.'"1.lm :dlire eık bıe . Eh a.ı:ık dı dur da. biz inelim~ - Beni klmse aramadı mı? : 
aıle telgrafın ge.d.jl Bo az1çinde1'i ak sı! bilirs :nı. Demek ki bana kurulan t~ - Şa;tı surtu bırak. Sa.na bir hafta 1.üs1 r d ~na yaıkın bır t.eoea - dedi B l a a~. ald·1' l i - Hayır. Yalnız bt:ı!mıe iş gu en ~ 
mbwna g;dınc: eve gimı şler, !ukte z.a§l da biliyorsun. müsaade!. : e sor u. · en yanın!\ •6 ın ç n sana tüccar, Ahmed l.simli birini yo:ı::ml!~·: 
ha.fit pahada agır ne varsa değıl, ~c Müstantik Efendi akşanııı kadar bu - Başüstüne beyıhm. Allaha ısmarla_ : - Bir ÇOcuk mu? tekrar t.~şekkilr .. e.~erlm. v Evtie sizi bekliyor. : 
araba yanaştırıp perdelı:ı kadaı- bu_ m!nval üzere bil tin hırsızla.rı lsUcvab dik. : - Evet, bir kız! A1tı aylık. Kız tar_ Bu ~lerl soy.ıyerek a~agı atladı . . . . d 
ıt~n eşyayı alıp ~·~ml.şler. Ma~alleden ı' et.m.!ş ve hf'ps•tı<ien: Kim arıyacak onu? E.c:asen bulun - ?cleşim bir hafita evvel hasta.hanede ve kendisinin arkasından ayağa kaL - Anladım, 14• arayan bırı ım; B : 
gorenler de ne blısın; mustaııtı~ ~!en. - Bilmem? .. cevabını almış. rna5ına da iınkll.n yo'.kıtu, cünkU eşya:ar ~ö'dü. Kocası dalhla hamin başında/kan Aıyşenin inme.$ine ınezareL etti. 2i1ı:nlJe ça.lı.şmak !St.iyor. Haydi ~uru - : 
d t şı:::~~ ~n~tm~ il zava. :ı Palih Bey?. Eşya!a.rıını yeni_ yanmı.)tı. ~şeb'(} dü~ü.ştü. HilW.00 ~cuk şlmdiSOn.ra srobaya tekrar yol v~ren şo -ı~im çocuklar! : 
r ~~m~: e es Sil maa a e ge_ Jemekten ba'ka çare bulama.dı. ÇUn. Müs1Uıntik. be~ bir. gün .a~babların. fk:omşuların elinde ... ÇekilıMz tJ;r f ey. törün ee!Am.:na mukabele ettı ve ya_ Knçakçı Hasan ve çete~~ ~fradı ç,~- ~ 

- Allah Allah .. bu mıız;,bliği kim ,-ıı.p k:ü gece h.•rsızlan ta.rafından çalınan dan b.rı y~nı. ~d're.~inı ~mıuş. :Fakıı.t neyler.sin karoeş yadtgl\rı. .. mruin A~e bulunduğu lh:nlde biraz lLşmkla geçen uzun blr gunun .so ı J •• ;: 

tı? Bunlar te gı·af cekm~ıılş? Her hal e.~ahm btr yerde saklawr.ıy&rıı.k kA.. - Şimdı sö~liyemem .. : Ne yapacağın\ diye d~ünüyı0rum sem ve hıı.lı adımlarla Sıanki yalnız - da lnle'l"ine dönüyorlardı. Kafile yo -: 
· • · mılen ya.kılmıştı. - Nı>den? : . . . ık t ~ b \ dl a·· duze: 

de bir yanlış ık olm.uş. . . Burulan sonra müstan•!it Elendi bir - Size yarın mektubla yazanın. : Geıııe sırstU!ar. Araba bütün hısle mış gıbi yı.iri.ıme~e ib3.ş1adı. uşu ırmarunae;:ı af a . un .i 
Eve gelrni.şler, mUst.antık iC!rı elrm. mllddet; giden hM" hırsım: _ Allah Allah! yoluna deva:n e<liyudu. Ayşe şlmdi _ 4 _ n azaran adedlerl azalmıştı. Bunhu E 

ce: - :tsmın ne senin?. Dıyordu. - Evet, yerin kula~ı var .. yeni ad_ biraz evvelkine nl<:betle daha. cıa:nı1 YUMRUÖUN ADALETİ iner halde ı;et~nln ileri gelenleri 0 -~ 
- Yahu .. yanı~ eve g ıd k! Sabah - ~cdl resiml adllveclen. llramko:la.rda.n. her ldi. EJrkek mükflilemeyl devam ettir - Çocukkmn gülmesi ile ağlamasına lacaktı. Adedlerı 10 u geçmly.:ırtlıt. : 

sabah başımız döndü galiba.! Köşede- - !Bi!nmı eşynlanllın bir haber var yerdsn saıklıyQrum. Yalnız sumlmt .ah- mıek içJn hazıııhndı. Fakat vazg~i. peık benzi.yen İıstanbul ııa.va.sı bu ... En önde Ha.-ınnııı Mustafa diye h t.ıba 
kl bOş kiralık evd~lz! mı Ahm~d?. . ba.hlanma o da. ma7.rufen ve to.brir61 .Tereddüd d ın· bl h 1' d N1 O fırt.ına.lı gün.ti bırak ve mehtablı ettiği a.d.am, arka.:ia Karon, onun: 

De.mJa; demiş amma. bakmış ki ken - N.e eşyaları beyım? veriyorum. : e er g 1 r a 1 var ı. - . . h b : 
<li cvJ, hak:Jtati dertl.tıl aulanıış: - Mavi k:ann.pek'r, lr:ırmızı yatak - Neden ya.hu? ;hayet tekrar SÖ'Z'e başladı: blT gece takibetıti. Par1-ak bir aym arkıu;ın~ SUlıh, gcminın ~a ~ . a. .. : 
-Ey\ııh hanım; bzl soydular; tel_ tıııkımı, y.eş l büyük halı. - Dınımasınla.r... · ' ' ' ' • : - Rakik&ten kimsesiz ıisen, gide ~temiz, bol aydınJ•ğı denizi, sahUlerl oaık:lı dümeMls1 ve dlğ?.rleri yurüyor;; 

graf ş:mdi anlaşıldı. - Habe:rtıın yok. - Kim du..vnuunn?. ~cetin yer de yok.c;.a c:eı, bu çocuı-a yııkıyordu. Rtlzgfı.r durmuştu. Onun y-0 J.ardı. Kale duvarını geçtikten sonra ~ 
Yukarı çıkmışlar. Ortada b!r iğne - Ben sizi bir ,.uıı bülbill rll>l söy. - Hl!:Sızlar!. Evimi bir çııktılar mı ,ana ol. Şehrinken.armda küçük blr rine temiz ve ibiraz serince bir '.bava başlcyan d ik yokuşu ağır ağır tırman: 

b!le yok. J~ğ!an ya, dur bakalım... Ahmed yandın:? . . Ru .defa fazla par:ı da yok. fevim var. Çocu!cla burada yerleşir_ ciğerlen dolduruyordu. dılar. ! 
istinta.k haki.mi fena halde sinirlen_ - Buyul"Uil bey!m. Vallahı Slı:kecıde otellerde ka.lınzı!. '&in! Benden yıana çeklı:'ıecek bir le? Gece sa.at 10 .. . Rumelıhisarı ... HL (Arkası varı r 

m.ş: - S&ıi hır.akıyorum. Gözünü dllrt (l\l'kıun var) \. J 
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lzmirin yeni belediye Tirede 

Büyük Fransız ve 
İngiliz edibleri 

(BaıJ tar.&fı 3/1 del 
tirdikten sonra mektublan aı;ar Te 1h. 

Çıkan bir yangında bir ana mal ile bir ıröz atar. Dehşeti .. Bunlar_ 

usu 
Yusuf a~ mı kalacak? 

reisi kim olacak? 
dan birinde görür ıki bir yeğeni fena 

k~ yandı, k~ öldü bır izdivac yapmak üzeredir. Hemen 
İmı.lr <Hu8ust> - Evvelki gece Tire. bir yol arabasında yer tutturur, kendi Madam 1lzWmUşLU. Yusufun arzula.. - Pehlivan f!mdillk bir .,,, 

de O<ltcen nab.b'ee.lnin HOrtuna tö- eerefıne halel verecek ve kıbar Alemi rmı Yerine eetirmek istiyordu. Fuad .,ar ... 

D B h t U 
. • 1'Ü1Jde Rüatem klZı 50 yaşında Dudu_ ziyafetlerinde bulunmasına beLki aııı.. Beye baŞ".{a ne ıstediklerini sordu. Puad Bey, t;>elı.livaııın ne pd9I r • e çe z ızmırden ayrıldı Dun evinde yata.it yanım. kOnulan gaz nla teşkil ~~cek olan b~ iuiıvaç ta. Yusuf; bu teklif karşısında kıaaca yebileceğini bile dilşUnmemlftl lAmba•vıdaıı yof1811 tutuışmu.ş, yancın savvurunun onUne geçmeıt Ü'l~re yola şunları soyledi: Ya; madam yemeğe aJato7adl 

İzmir <Hususi> _ Denizli meb'usu I &&falı.ada bul uşt çı.ımuştır. Evın tıaban kısmı yanmış, çıkar. Yeğeninin babas: Pendenn.is iyl - Tehey! .• Yoğw·t ve ayra::ı bu - olacaılttı? Bütün .,t1lllda P• 
Dr. Behçet Uz BtlNük Mıllet. Mecliaının 1 trenin b&ret.:m an~~· Dr. Betıı:et Uzlhaitın yardmıile 7angm. aôndürülmUş. bir ailedendlr, faka~ evvelce eczacılık lunmıya.n yerde ne bulunur bel.. Hep_ ler az ıellrdi. Bir fiti ~ Y&rınJd açılış töreninde bulunmak ve • tür. ı ederdi. Bu mesleği haysiyetine muga. ten açlıktan kırılacağız be beyan!.. 1 dikten sonra; madam 
tahltfı yapılmak üzere evvelki gün c- Aziz arıkadqlanm, hmlrdoo •Y-1 Bir aened~ 1w.sta olan ve aon r.a. Yir addederse de bir hayli para taza. - Yoğurt bulunmamakla açlı&tan bahçeyi eeadirdi. 1:usuf; Pllad 
ş hr mitıden Ankara.ya harekei. eyle nı~rum. Pakat kalbim alzinle bera-1mandıa ağırlaşan Dudu. yanarak muh. nır. o sayede kendisıne bir tabib sıfat ölmek mı lA.zun. Par!s dünyanm en aoruyordu: 
m.şt.ır. • berdır. OWerdlAlnlz Y11kaei:. teveccüh telif yerlerinden ağır surette 1aralan. ve Unvanını tartarak bir asil zatın ak meşhur bir yeridir. Burada her fl!Y - Nerede bu ~11tın 

Basmahane istasyonu tzmır şehr nin ~ aamim1Yeti unutamıyacağım. Hepi_ mıştır. Kendisi hutaneye kaldınlmıııL rabanıd&n bir kızlA teehhUl eder, ~ bulunur... be? .. 
btlyük imarcl61 or. Behçet uzu se • nlııe ayn anı teıoellür ederlmı demi.ı. tır. PKat ifade ve~ derecede vasıta ile kibar aıerum1: hUlfil etme.te - Peki bel .. Şöyle kızarnuş birt.aç - Daha, uzakta aaliba peiiıli-
veınler ve takdir edenlerle dolmuştu. tir. atu" vaziyettedir. ça!IŞU'. Bir mallk6.ne alır, ~ski meslek baba.ç h..nd.oaz Y•Ye • .m bel. - Su başcazı, pına.rı yolr. mu 
Bir beleciJye zabıta kıt'aaı reeml ae!Amı BIJheese belediye memurlannın yedaı Bekiz rilndenberi but& bulunan kızı ve san'atmın üzerine bir perde çekerek 1 Eyvahlar olsun ... Fuad Bey, bllabtL - Olmalı ... 
ıra eylemiştir. vaıı, m.eb'u .. lar, konsolos pek hüzünlti olmuştur. Dr. Behçet Uz daıkıız yaşında Fatma da nn~ 

1
ea. burada zengin bir emllk aahlbl aı!a. tün eaşmnıştı. Mada.na söylemeden - Oraya &idip eö.vle uzanıp 

lar, şehir ve vilAyet meclisler-. azalan, BymAhe.nede oldulu ri>I Karşıya.k.a Ja nas.uıda ölmüşt.llr. ~ua)"e!le ııeticesıne tını takınır. Artık gurur içinde böbür. Yusuf& hitaben: oturalım beyim be! Bu kefere 
beled.ye ve vllAyet erkAnı ve daire mu_ t&Qonunda da hararetle teşyi edilmiş 1ıröre, hasta kız ece!iyle mmııetür, fak.at lenmetttedir. Nihayet öltince oğlu ba • - Pehllvan: nep olmı,yan lt'Jler 

1 
teUııe ıelell bir kerecik olsun 

dUrleri, matbuat mümess'llerl, banta. Ur. • 1'&Deının verdlAi heyecandan ölmüş ol- b&sıııın aerretile berabr. ııururuna da söyl~rsun .. Hindi fl.lln bizim mem.. UZ&QIP yaslanamadırn bel .• 
Ir müdürleri teşyide bulunmuşlardır. tzmlrln yeni belediye re!sl seç'ml 

3 
maaı da muhtemeldir. tevarüs eder. Anasına, akrabaaına, b.Jz l 1e1tet.imflıde bulunur.. Tavuk lstedltin Puad Bey, Yusutun lAnanna 

. Bu müstesna teşy1den çO(ı: mQtdwı _ binciteşNı Pamrtesi rtıntı ( yarın > KahVebanede 1* 7aralama metcilere karşı kibir Ue n hver. \'e bdar var ... Anu edersen yaptıralım .. ltulalk aemaz olmuştu. Zavallı 
sıa olan. Dr. Behçet Uz halkın ve teş:vie top:anacak olıan belediye mecliısinde Gece 1sınet.pafa bulvarında H&kmm huşunet lle muamele eder. Ayni za _ Dedi. Yusuf: 1ri ellerini saıtıyaralt: çıtacaktı. 
gelenlenn hep&nln ellerini sıkmış, mil.. yapılacaoktır. k&hvl'41ne ııelen lZııet otlu Salih. tah.. manda iJtihar merakına da düşerek - Telle!. Hindi bulunmıyan .,erde Yusuf. durm~or soruyordu: 

Yede oturan Ali otlu 45 yaşında Be. manzumeler yazar hiUyeler tahririne taVUk olur mu be? - Te~eı.. Soyle şu kokanAY• 
Jzmirde ya l I tbol J . J K'" J' kiri bıçatla m)ttJıtu altından ve eol kalk ak ' , Olur hem b t vukl ........ ttırslln bizi akar su başına bel .. pı an u zmır e orge ı.z köpriiaii mmıeısi U7.erlnden alır aurette yarala. ışar bunlan v.lAYı;t g~zetclerin_ - ' uranın a an ,.._ Zavallı YUmıf; su başı:ıa, ma,,,.ları n#'JJ m ... +... de neşrettirlr. Bunlar bırblrındE'll adı baba~dur. Hindi ıılbı 1rı ve yat.lııdır. ça...,,... uzun . tu t :ı- -:ı- ı av-· · - Baka; tuzu var mı burada be?. "~-. ve gen ş o rma • 

hmır (Hwrusl) - Evvelki gün Al. immr (Hılsusl) - Köroedlz A- 8uç:lu 1a1t.a•nmıe Ye yaralı memle. !!lerdir ıki okuyW anları ıWd\lrti.r. Pa. - Yoktur. Burada sıtır .,. dana kalmıştı. Vapura l.ıit:.diti ırtınd 
sancak atad_..._ AH...- • .., W'JC - t t ._ _ _._ -~ onu asıl ıı üne yapar otuzunu dört ayaklı i&kemlelerd t 

UJIUA ~..K. 8. K. ve rinde vilA,etçe 25 b1n lira sarfı sure ~ ._haneıııne kaldırı~ır. Ya. cecml.e bri b~ına taaşşuk 'ecıeret o yerl~r... kıl t e o OOIJlıepe..Aıteş tRJmlan aruı-"'- ..... , 1 ·ı-lının vaziYetı aAudır Bır hatta ev ,A • - Nasll çiftlik b.ırası bel. 
11 

mış 
1

• 
...._ ~ tile in§& edilen ~ll köprüsü II1faatılvel IAle alnemaaı ~de ı;eyyur c:ıo: ~un .... evlenmete ~ollsU~Ur. Bu b- - Her memleket.lıı eı.aetine eftre de. Pııad Bey, madama YUllUtun 

maç .y~ılmlff,ır. 2ıkma.l edJ:lerek törenle a.çılınışt.ır. rapçlıdan oorap aatm alan Uç kadına h: sözde bir san atUrdır, f.abt oa. til mi pehllvan?. diklerinin hiç birini anı-atmrwnrdı&o 
Birıncı karşılqma Alta.!'.X. S. K. Köprü 4.'2 metre uzunluğundadır. sa.taşan Salih, BSirin mQm.anaa.t•.,ıe ;_ahmak bir mahl:.\ktur. dunıp, 'll,Ydurup bn~"':ı •-l~f~,;,: ~te lı:.ltab ba d örül ihtiy - Sen, rel Karalalıya bir kere de, .._ .,,..., 

IU'Ulnda iYN>ılm.Jş Alt:a;;y Ut dakika ltareııa.rue n aralarında kavga oıkmle ın şm a 1 en ar "'Öresin y'~""""'k ne deme1t•1
- be?.. .... du. · ' - xd • . . ıtı tik ka işti zabıt bu izdivacın otı.Une geçm&:t içl.n • 'J"""- 1'4C ,,,,.... 

da ıb.~ii bir &de 12 inci d.a.k.«.a. v enuı ve Bergamada ıhtıkm ~ , vga nlabeten hafif ıreom : yola çmnışt•r. BiltU., bu taısilı\t bize nim köhne kulübecazda ne yok bel.. - Madam, villA pehll'Y&lllll grJı 
a tltlnol. bir sayı daha UAve etmLt vak'aları t.K.fbva4 ayı uın.ıtmıyan Salibin Bei.itı miaaller ıröstererek ders vermek içindir. Bu ltefef'e memleketim hep y.ıldu.dan, şuna eitmlş .• dlYordu. 

ve dewe 0..2 ~ lehi blını"şt.ir ettıtt aöylenmektedJr. Muharrir bize 1 . 1 cllA.dan ibaret bel. Madam da, pehlivanı meauıaD 
İkinci devrede NJAy roı:!e 1 • hmlr (Husust> - Ödemişte Akıncı Evvelki rece kahvede oturan Beki- omm ıı:ib1 oı:!:~ 1 :~~ =i~~~ Diye söylendi. Fuad Bey Yusufla dtlkce baz dU.YllYordu. 

• ~erı ener lar m8'ha!leslnde k:ul'\dura01. Hüseyin rln yanma ııolrulmue ve: zıd konuştuklarının hiç blrinl madama Biraz ball(ede ve korulukt& 
J k bir oyun!a 6 sa.yı da.ha çıkararak ~u Abdülkerim Nany yed" lira kıy - Bana yaptığını unuttun mu? ö nlimuneler tasvir ed~r, ve bunlen 1 söylemedi. Yalnız, madama ~lan lar. Öğle yemetı zamanı ptmifii. 

0 8 
~ ga.'lb ~Ur • 1 - Demiş Bekir de· s yletl.nken, hareket ettlrı1'4ten tek bir t etim + işti ı ld ük İtlnd "• · 

6 

-hıd"1d b~ ç:t< lskarplru 850 >uru. - n.ioı ,.,..,.;., mo'<oach '"""'' AhlAk dual ..,,..._ " • •"" : "'~ ıayet m ellet bir IO tarşJ.>9ama. O ztepe - ~ 
16 

aa.ttılı gene Öd~ y ila cad_ Oevabmı vermiştir. Bunllll Q7.erlne Şu bir1taç satırla nasll başladıtını . ı. arasında, müsa.v1 ft ltarıılıklı akın desi ' . . . İsma aıy. Salih BS!rl bıçaklamlfbr telhJs ettiA.lmiz hikAyenin nasıl devam sınde olduğuna kilçük emare bile yer- Yusuf; çoktanberi acık haY 
larla başlı.yar.alk dımun et.mit. ~ nde kömürcu il oğlu Hakkı • • ettlttni söyle:me~e lüzum yok. Tacke 1 mez. laşnadıtından o kadar bolca ve 

ki mangal kömürünü yfrkseık fiata L "l b k.. ., 'tme l • ray her lı!k~eslnde böyled'r Oku ~ Tackıray _nin bu usum bllyillt bir halı yemek yiyemiyordu. 
16 mcı _ dak1k11dıl penaJıtıdan ilk ve attıtı Yenig{in mahallesinde to.ın .. u e urg~ oy egı n erı yanlara ttendi ftkirlerinl ta~il etmek naklae :tıeş:<.:,ı etmekle beraber omm bir Faıkat ne de olsa bugQn bah 
son golunü k.a.ydetmif, buna '1 ınoi ' ur. tf b'Jfında i 

1 
hl A......, 

1 
de btiyük bir mczLyetl vardır: Hlcı\-de koruda bolca ha\'a aldıtından 

dakika. Ooo muta.bel cü 'I'ürkillmez de blr klo i:.omürü 7,5 F.dirne CHusus1> - Nla&n &11 iOln. c n ç Y"'l"'nmez._ nsan onu .okurken esine nadir tesadll! olunan bir üst.ad kurtlanmıştı. 
epe e edttellı: ~ yerine 12,fı kurll§n sa.ttığı ve de memleketin muhtelli on beş yerin. ~r istem~ aüı1lklene.rek. ve ıt!raf et. olmasıdır. Milnekkidler onun bu me. Sofra, tam manaslle alatrant' 

devre 1..1 b tımJşt.lr. lbtJkA.r yaptıkları için adliyeye ?erli. de ve bu meyanda Ullebut"Kazın Ke. melidir, oldukça ca.~ı 81lolarak, kendi. ziyetlni tesbit etmekte milttef"ıktlrler. Çerezlerin envaı vardı. 
İkinct devrede W ~i ile oynıya.n ~erdir. ~ köy eru;titüsilnde s.cılan lı:.öy s nl etleındirecek bır hlltAye arasında Bu meziyetine mı.ve olunacak d ğer bir Yemede salonuna girlk!i#l zanıJI, 

Atıeş Oöztepenin hücumlarına bir Be--nA K rt d mahall in.d eği~lerlni yetiştirme kurslarında se_rbest kalamadığına tu~ulmaktan ve meziyeti de lisanının ve UslQbunun da.. sut etrafına bakındı. Bilhaııa., 
:m ._..,_.a. u ı uş es e tedrisat nihayete ermiftjr. içın için bu ahlak: muallı.mlne kızmak_ bıa muntazam olınası \'e hiJtft,yelerlnin gö:ııden geçirdi. 

muddet d~ de n~ 2 oturan 1ahmlsc;l Nuri oğlu Mustafa Bu lrurslarda.n 1500 etftmen cmnııs tan hali kaimaz. tertiblnde da.ha ziyade mantıki bir öleli Bu ne biçim sofra idi. Öat1l 
sayı daha lk~esinc mAni 01.ama.. Vaırdar, dükkllnın.dak:i kahveyi satışa ve muhtelif k~ okullarımda va.zl!e ba Diokens ile aralarındaki bUfi& farit tak!.b etmesidir. çekler ile dolu. bet on küçük ta 
nuş ve maç 3..1 Oözıtıepenln gaUbiye_ a1'7JElltmiye.r&k nıılllt okrunma kanunu. şına gitmişlerdir. buradadır. Biri ders vermez. hlk!ye Bu muharrlrle rakibl arasında mu_ lata ve k&mıaltanşık şeyler var<P-: 
tt ne bltmlft.lr. na ai)'kırı hareke:. ettiği e;örülmüı Bu yıl yetişen etımıenlerle b"ılikte söyler ve söylerken ttirlü tuhaflıklarla, ka.yeseye bir netice vermek ldzım gelir. melt tabatınm ;çindo ince dOrt 

memlsetteki el1tmen adedi !ı&len ye. çeşid çeşld hiclvl~rle, semime ve fazi. ae denebilir k1 Dlckens o.'ıtunmata do. l!m francala vardı. 
BugiHı de Alta7 ve 0&1Jtepe ta.ımn.. hattında kanuni takibata başlanmış dl bin b9' ,u. .amut bulwımakta. ~t nümımelerinl, 7&eıatır: verilecek yutmaz bir nWl iltcı;ı Tackeray ol • Bu eofra, bir Dellomwı 

dır. hWttımleri blae bırakır. Batt& 1azıla • dukoa can utan bir ahlAk muallimidir. bile ~ 
rmdan D&8ll ~lr tesir ~rmak he'Ye • D. Z. Uf,&kbsU 



~ · -c2teırin SON POSTA 

grd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 

Londra 
ve Kiel 

bombalandı 

BabllÇIDID 
Kansı 

ŞARK 
SiNEMASINDA 
Gördijğ'U le\·Juı.Uıde Rağbet. :ve 

taleb üzerine 

üçüncü Haf tasına 
BAŞLIYOR 

Suarede numaralı yerlerınlzı 
gilnd.üzden tcm.11 ediniz. Telefon: 40380 

Çorlu ve Karsta 
Kurtuluş bayramı 

Alman hususi 
tebliği 

Balıkesirde çıkan Türk Dııı gazete 
&ande okunduğuna S"ore bıı şeh .. de lJdl -
~lik dedikodular 'U)and:ran !"<!. 0 c( 
na.yet .olmuşiur. Ba!u:e&lrin itaılmDUf 
b r dahilıye mütehassısı olan doktor 

ıQor'N, 2 (A.A.l - Ç'ortu halkı diln Salf\hatttn Çetinsoy ile Bal kes.r Os 
lrurtUlııi1armm l9 ::'11 yıldönUmUnU <COŞ mantı Bankası mUdfir veıx ı Nlyari 
ırun tezahilratıa kut ulamı&lardır. Hal Baklotlu arasında bAnkada cereyan e_ 
kımız, bu vesile Ue lıüyUklcrlmLZe bai.. den .bir kavga .neUce5inde N yu; Ba'kl_ 
Jilı.ltlarııoı v.e :ı;evgılerını blr defa dahA oğlu .doktor SalA.ba•tin Cetln yu ta 
teyid eylemişlerdi'r. banca ile yarala.mıştı1. Yaralı hMiae _ 

Kars, 2 <A A.> - Şehrim~ 21 tnel aen "1 dak ka sonra vefat mml~ r. Ban 
yıldönilmU <IUn b'.lrada heyeca:n1l bir lta müdürü NlfUı Bakıotiu tıe\ kif e -
surı:ıtte kutıulanmıştr. dllmjştir. 

OLGA TCHEKLOWA He 
BRiGiTTE HORNEY ye 

iKi AŞK ARASINDA 
F,Jmlnde hayran olaca.ksınız . 

.---· Bugün --.... ·~===:B:i:rb:lrine:':r.:ak:ib:l:ki:ltad:m:.:··=C:a:n:dan::se:':en:ik:":i :Jca:d:m:':":::' 
KADIKOY 11111 

OPERA 
Sinemasında 

ıSenenbı ihtişam ve lüks filmi 
olarak .aösterilen 

·aBN 
ANNA :N'EAGLE • Rt:'l' 
MiLLAND tarafından 

ller .ltalbde ız.t.ınb, her g~e yaş, her dudakta 
Hnsret a•eŞı bırakan 

BOROTHY LAMOUB 
un 

MEMNU AŞK 

( KAMEL YALI KADIN) Türkçe sözlü 
Büyük b ir aşkın, büyük bir maceranın romanı -



... ,,. 

18 Birinciteşrin bilmecemizde kazananlar 
18 Birincl&eşrln tarihli Dilme<.emiscle ka numarada OOlt.en Bulundum, İliç ilk 
•nan okll)'Uculannıı:nn isimleri aşaiıd,a okul sınıf 5 talebeıslnden ~ numaralı 
J'&ztlıdır. iatanbulda bulanan okuyU<'U· Nurten GWec, Maraş ~crl posta 3131 
larunnın hecll7eleriai Pazartesi, Per • No., bölük 1 de Merzl!on.u Ali oğlu 
eembe cünlerl ötleden sonra biuat Sa.mi Ergene. 
idarehaaemhtlen almaları ~ımchr. Kokulu •aban 
Taf"IMla bulunanların hedi7elerl posta 
ile adresletfne undı:rilir. 

Bir düzüne mekteb defteri 
Bursa emek lisesi taleı>t:.iindcn •53 

numaralı Hidayet Göösteri.şlı. 
Bir düzüne karfun Jtalem 
Lüleburgaz ortaotuı sınıf 3.B ele 95 

numa:-e ' ı H dayet Gö.5tcrışli. 

Renkli eliti kn•teti 
İstanbul cataleğlu Yen.neı:al okulu 

talebe&nden 52 numaralı Eldo~an Oö. 
nül. 

Kurıun Jolma kalem 
(Son ro!ltıı. lııatıralı) 

Ankara J.5ıklar caddesi K..udeşler a. 
partnnanı blrincl kat S numarada 
Gökçen Hıdır, İstanbul .:.ağaluğln kız 
orta okulu 2 C de 526 Nezahat, Uşak 
orta nkul sınıf 2 ' B talebesuı<len 751 
Dıımaıı HııaJun OWt.Sin. 

Di, fırçMt 
(Sn-ı Pnsl.ı. hatıralı) 

E.'i':işehir tsmet P~ ilk okul tale_ 
bes nden 290 numaralı Fatma, h.mlt 
Ma.Imara nssu bahri komutanı b nbaşı 
Şilkril ikızı Giiner, tstanbUı Kwnka;n 
orta okulu talebesinden sıo Aluned. 

Diı Macunu 
Y~t Orta okul sınıf 2 'B taıeb€. 

sinden 335 BclıQet Öner, Uşak Halı pa 
zarında BW'da cami c!vannda eskici 
Mehmed Karabenek el.ile ismaıı Du_ 
.rak. Eııltlşehir 'Öllı:ü ı>kokulu sın.! ı de 
109 numaralı Gülytiz Şenlcır, 

Muhtıra de/teri 
(Son Posta hatıralı) 

Bursa maat okulu sınıf 1 talebe • 
s nd"ll 1568 AbdUsselAm Atılgan, Kcın_ 
ya İstanbul t'addeısinde halıcı Sal: ' 
otlu Metin, Eskişehir Arlt·ye mahallesi 
İlbaşı ca.ddesi 15 numarada Fethı 

Kalkmı. 

Albüm 

(Son Posta hahralı) 
Zile F'a.ik Atmacı otlu Murad Atıııacı, 

KUt&hya Kilçük çarşı heıvacı M:c.hmed 
Parasız otlu Bekir Parasız. :tst.anbul 
1sttnye Değimıen sokM 10 numarada 
Adnan Yalkm. 
Yuvarlak dünya lralemtrq 

(!'!on J>Mtıı ha tırah) 
İstanbul caiaotlu Mollafcn&rl sok.a.k 

56 numarada Haydar Tılr.!'ıy, tst.ar.buı 
mele llses1 talebesinden 689 M. Zeki 
Tükel, İstanbul Fatih Cibali o~t.a okul 
81Dıf ı.c de 397 FahrUnnkıa. 
Kırılm-:r-.:. tlökiilmn7. holla 

(Son Posta hatll'ahl 
A.nıknra öncebecl. Bilim sokak 8 nu_ 

marada İsfendiyar Tuncer. Sivas ör_ 
n(;k oteli ya.nında 4 nunı.a:aJ.a AYter. 
öztopra.k. İstanbul Tophane Kad'ri _ 
ıer yokuşu 74 numarada Erol Keskln. 

Avna 
(Son Posta hatll'ah) 

!Btanbuı 2 ncl k1z orta okul tal"be. 
lerlnden 44 numaralı GUzide Tunçel, 
İstanbul Gillfemtıa•un C".aha\le!>i Az·z 
M.ıa.bmud sokak 44 numarada Ne~e. 
ist:uıbul ~ Osmanoıı.şa orta olm'u ısı 
nıf 3..B de 'i95 Salih Öı.er. 

Kitab 
Muğla orta okul sınıf 3..B de 452 nu 

nuı"Blı Kemal, Çorlu orta okul sınıf 
2 B de 112 numaralı Yıldız Okçuo~lu , 
t tıanbul Cdaloıtlu orta okuı talebe -
s 'nden 590 Zeki Melek. 

Renkli kartpoatal 
Konya Beledi.ye ~i 31 numarada 

Aydın Şaıman. Kırltlareli oevlet de _ 
ml.ryolları kısım şefi otlu Ercümend, 

ı!l Mavıs m9h lıcsi ~zi cad. 
desi 95 numarada SCVılll Yllngül, İs -
tanbul Fındıklı :tsmet inonU ilk <.1knlu 
sınıf 4..B de 317 Nurten, Anlrnra Mal_ 
tepe Ckım Mustafa Kemal bulvan 37 

(Sen Po-.ta hatıratıs numara :öner apa.rtmacı 2 nci dairede 
Ankara Hacıbaynun Sevim sokak 7 Remz:Ye Trak. - --------
C Askeri !~~lyet 1 

J 
fKa8 tarafı ı lnel pyfaclal j boğazından Don nehri mansabına 

m&kia ıber:aber, Rostot _ Voroşilof _ kadar <>lan mesafe 400 ltilomet4'eye 
gra.d _ Woronez lh.aıt.tındıı. yapmağıı. ya.kındır ve mevsı:ın dolıcyıslle bu me. 
lmrar vcrm1Ş ıglibl görünen Sovyet ce. \ sate, nomıal teşkllMJhı kııt'ala.r tara _ 
nub ordularının bu h:ı.ttın b.r lmtl • tından katedilecek ise epey~ b1r za. 
'ildi o an Rosto! _ Kcrç boğazı ara _ mana ıuzwn h13: cbtlrece'k.tir. Ayrıca, 

...,_..,'"""''k i Amkden,zl faaık rahillle iblz. bu hareket, ceplheden hııreket edecek 
za.t Kerç boğazının şa.rk sahılinl da. müt.tefik oemıb ondul.annın sağ ka • 
hı mudafaa etım.ek ıstI.yeceklc:rı aşı _ nadırulıı:n, se\ikfilce~ı kuşa.tma " \ -
kA.rdır ve Alma:q _ Rumen kuv.vetle _ delerıne dahi mu!lalll olacat vcçhı e 

rlnln b .. ..riın ..._.. K ad u~ bir bölgeden b:ı.şlamak mecbu. 
\<O... """"'e erç yarını asını 

tamamUe ellerine geç;rmeğ f rlyetlndedlr ve faal blr düşmanın, iç 
fakiyetJeli 'halinde bu m~f~u=a - ha.tJardan iStit'nde ederek bOyle bir 
:ı.a n liizum dah:ı da ntaca.k.t Y 

0 
• k'uşa:tma kuvveWıl ya::nız başına mağ 

ıayed Sovyet cenıu.b :rdularıırb:-:~ !f.lıb edd>llmes; dalma muhtemeldir. 
mut.anııığı bu sureti h k t tm Kerç .OOCazı tı.k:ansa bile Azakdeni -

e a.re e e ez 1 zlınde kıakılbJeceık ha!if Sovyet den.z 
de bu mmtakayı ~ •bı.raıkırsa veya_ kuvvet:erlnln ıbu haTeket; dai.ına tft. • 
hud tA.U e~tte müd.3J'aa kuv - cız edeıbllec~leri de gOOönünde tutul. 
vetlerlne tevdi ederse o zaman Alınan ma.c;ı ıA.?.ım bir meseledir. 
Ya ve mütte!ikler!nLn cenu"o orduları 1 Bizim ka.naa.~17ıe göre ooyae bir 
başkomutan' ığının, bir ta.ra~to.n Sı _ hareket daha zi.y:ı.de Sovyetlerin Don 
v.astopolun mumsara. ve zaptı te _ hattından Volga&ıa. ve Kafka.Slı:ııa 

IJ('bbüsler ne devam etmekle beraber doğru çeıkllmeğe med>ur bir h!lle gel_ 
dlter tıı.ıraflt.an Kerç boğazının şarit 1 dikleri lblr sırada. lV93>ılırsa. tQk mü_ 
sa.hasına g.eçlreoeği kuvvetleri birazı~ ola.'bl ir. Alman başkomutanlı _ 
yu'kanda zl.krett~ Sovyeıt. müda.

1 
~ının da, m lh:~et! ve hedefi Don neh 

faa hattına !karşı cepheden yn;ıacnğl r1 gerlslne düşmek.ten !:baret olan ge_ 
ha.re~erle al.Akalı bir sur~ :aşağı nı., çevreli lbir kuşaUna hareketini an. 
Don gerilerine doğru sevk ve tah:rlk calt bu suretıe y~uması ve bugün 
ederek Sovyet cenub ordu1arının ge. ic;ln sa.dece, a.şıııtı Ku'b:ı.~ ile Karade. 
t'ilerlnl kesmek nrzusunda bulunması nlz sahllı arasındaki & petrol saba -
müsteb'id d~il.dlr. sını ele geçlrebllece!lt şe'kllde mahdud 

. hedem blr ha.Te.iket yaptı.rmaJtla lktı_ 
Ancak, A:l:man cenUb orduları ko. fa ~tmesi daha fazla !llıJJmal dah!ll 

mutan ığının 'bu harelketı emniyetle dedir K D n.. 
yaptı.robllmesl tçln Karadeniz SOv _ • • 

yet filosuna m<?nsub bazı deniz kuv. 
vetlerlnın Kerç ~azı saha.lına ya.le. 
laşmalarına ve bu !boğazdan Az.ak _ 
den.zlne gell;p geçmelerine mA.nı ola. 
cak ve bu meyanda. der!n1iği nz olan 
Kerç boğnzını ib:ızı gemiler! batır _ 

mak sureUle ttk~ tedblrl.?rl ıt _ 
tilın~ etmesi lhzımdır. Kemlik. Ku _ 
ban nebrl şimal sahülnden Rostofa 
kad:ır olan sahıl.nm mevsim yıibnur. 

ıan dolayısUe bilhassa tekeri.?kll ve. 
sa,ı.n ha.reketlerlni müşlkü..\ila uğra _ 
tıablleeek veçhlle çamurlu olınama ı 

da şıo.rttır. 

BOyle bir hareket şu bakımdan da 
namrl otara.'lt görUndüğU tal"Zlda ko • 
lay bir şey d~lldll'. Bir d-e!a, KNÇ 

Evinin sıvasını yaparken 
düıtü 

Nuruomıaniyede oturan Parsih acın 
da biri dtin evini.-ı. sıvasını yaparken 
mUvazenesl.nl lucybc?<l.ere!c iskeleden düş 
müş vUcudmıun muhteli.! yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştı:. 

Parsih tedavi edilmek Uzere cerrah 
paşa 'hastanesine kaldınlmışm, -

Tramvaydan düıtü 
Pataıte Atpazannda ot.ura.n Ralıll a_ 

dında bir 90cuk Veznecl\er c.add~den 
ge{lIIlekte olan bir tramvaya atlamak 
!ste~en muvafrak o amıyarak yere 
dil~ başından yaralanmıştır, 

Halil baygın bir 11.ıide hasteneye kal 
dırılmıştır. 

1stanbul sıhhı müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Le~i tıb talebe yurdu talebe ve hı.demeleri Jçln 1152 tırt kışlık ıs_ 
karpm kapalı mrrıa !"ks.ltmeye k<>nulmuştur. 

1 - Eksiltme 14/11/ 94.1 Cuma. gunü saat 15 de İstanbul sıhhat ve ıç _ 
tıınai muavenet müdürlü~ t...de kurulu kondsyondn yapılac1ktır. 

2 Muha.m:men fi:ı.t beher <:lft lslrarpin için 1 l ~rn 50 kıınıştur. 
3 - Muv..ıkkat tanınat 993 Ura 60 kuruştur. 

4 - İste.kll.ler şartname lnl ç11lışma gunlcrlnde komisyonda görebilirler. 
5 - istek i!er 1941 yt1ı tı~aret odnsı vesikaslle 2490 s:ı.yılı kanunda 

yazılı vesika'l.a.r ile bu ışe yeter muvakkat garanti ma.kbuz ve-ya banka 
mektu'bıle b rllkte bek.lifi hıı.vl zarflann ihale sluı;tmden bir sant evveL 
makbuz mukabillnıdA! k:omL.~<ma vermeleri. (9461) , 

SON POSTA 

En idareli 
LAIBA 

1 
Gaib aranıyor 

Esim Salih or: _ 

~·::~•ıtm HHIOS MDt:SSUAfl :S. t= 

lu İbrahim 29.10 

ıU tarihine tesa~ 
dUt eden Çarşam,. 
ba günü saat 8 
de evinden cık .. 
mıs ve bugüne 
kadar avdet et • 
memiştır. Kendi • 
si r.inlrlerinden ra 
ha.t6ızdır, Bu se .. 
beble her hangi 
bi.r tnrafta kalmış 
olması muhte _ 
meldir. Gören olursa. aşalıdııkl adre ~ 
sime haber vermelerini insaniyet na • 
mına rica edly0rum, Kcuıilsi orta boy~ 
lu ve 90k zayırtı:r. üzerinde kahve 
reogi bir palto ve başında kah~ ren., 
g1 fadca ?aırdır. Karın: Vicdan 

Çarşıkapı Kara.baba Tekke sokatı 
15 numara, · 

Talip çıkmadığıııdan pazarlığa 
çıka.-ılan iş 

Antalya nafia inşaat komisyonundan 
1 - Kaaplı zart ~ullle YAl'.'Jla~ eksiltmesinde tallb çlkmamasından do. 

layı Manavgat • Ak5€1Cı yolu lizerındeki AhmetlertıU!kü koprüsü inşaatı pa 
zarlığ'a çıkarılmıştır. -

2 - Keşif bedeli 12354 Ura 61 kuruştur, 
3 - Bu .l.ie aid şart.name ve en-ak şmıJ.a.ıQU'· 
A - Keşif hüll.sa cetveli. • 
'B - Sllsilei fıya.t cet.veli. 
C - Ölçme cetveli 
D - H~I şı;.rtn~e. 
E - Mukavele proJesl. 
P - Eks itme şar'.,nam~ 
G - Kazık st.Gşman. 
H- 390 sayılı proje. • 

4 - Eksiltme 17 11.941 Pazartesı gUnü saa.t 10 da Antalyada Yeni kapı 
caddesinde Nafia MUdUrl(lğü bınasında. kurulu Antalya na!la inşaat. komls. 
3-'0nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat Uzertnden yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 926 lira 59 kuruşluk: muvakkat 

temlna.t yatırılması ve bundan başlı:a aşağıdaki veslkalan ibraz etmeli!ri 
şarttır. 

l - Bu işe girebilmek lç!n Nafia MUdilrlyeti ehliyet komisyonundan alın_ 
mış mllteahhidllk vesıkaaı. 

2 - Carı senen a!d Ticaret Odası ve-slkuı. cı9307» 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
ı - Büyük.düz bölgesi emvalinden olup Caıtaı1cba.şı oopo.sunda mevcud 

1498 aded muadili 904 metre mikA.b 443 desimetre m~Ab köknar tomrutu 
açık artırma sureUle sa.tılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyuınluş olup hacim kabuksuz orta kutur 
Uzerlnden hesablaıunıştır. 

S - Tociıruk.lara aid satış şartnamesi Ankara orman umum müdilr!Utü 
İstanbul ve Zonguldalı: çevlrge müdürlüklerUe Karabük devlet orman ~ ' 
letmeısi revir A.mlrlığlnde görUlebllir. -

• - Tomrukların beher metre mlkAbının muhammen bedeli u ıııa 50 ku 
ruştur. 

5 - İste.iclllerln % 'l,5 muvakkat. pey llikoeıılle bôrlllc.te 11.11.941 tat1h!ne 
rastlayan Salı gUnU saat 14 :ıe KınabUk devlet orman t.şletmesl bınasında 
revir Amirliği riyasetinde teşekk"W edeook k~na mllracaa&lan (!)484) 

Devlet Demiryoharı işletme U. M. dan: 

D. D. Yolları 4 işletme Müdürlüğünden: 
Şube t3 mıntakasıudan iht.l.r edilecek aşağıda ocn.k kilometreleri, 

miktarları munammen bedellerUe muvak:ka.t teminat n:lktıı..rı ve miina_ 
tasa tarih!eri ~teribcif olan balast ışlne talip çıkmadığından yeniden 
muayyen olan gün ve saat 15 de 4 işletme müdür ütünde toplanan ko. 
m1syonoa ilialesı yapılı:::uı.Jc üzere kapalı zarf usulıle msnaltasaya konul.. 
muştur. 

Bu işe g!rnıeıc Istiyenler!n teminatlarını ve ka.nunun tayin ettiği vesi. 
ka.larla tıekUf mektup.J.armı münakasa gilnü olan muayyen saatten bır 
saat evveııne kadar lı:om\syon reis:lğlne vermeleri ılzınıdır. 

Postada olacak geçikmel~r kabul edııınez. 
Balast işine aid mukavere şartname projeleri Kayseri nznesinden 156 

kuruş mukabilinde satılır. 19250> 
Ocak Miktarı Tutarı 

~llometresı Şubest M 3 ~ 
214 + 600 700 080 
204 + 000 600 840 
165 + 850 1000 1800 
156- 159 1000 1400 
135 -136 1000 1500 
125 + ()()\ 1000 1400 
124 + 300 1000 1500 
132 + 600 43 1000 1400 ' 

PS - 06 1000 14\JO 
64 -ooo 1000 1500 
58 - 60 200() 3600 
24 - 27 2000 3000 

5 - 6 Sahil ~ooo 4000 
8 + 000 2000 4000 

10 - 15 2000 300(} 

Muvakkat 
teminatı 

2349 

Münakasa 
... tarihi 

7/11/ 941 

İstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Orman umum müdürlüğü merkez ve vllAyetter teşkildtı için nü_ 

mun~erıne vıe l)artr.anM!Sıne göıre muhtelif cins defterlerin basıl_ 
ması ve cllıtlenmesı ekselıt.meye konulmuştur. 

2 - Bunların k.tılııd, mub.avvası ve kaplık kAğıdJ maliye kırtasiye an.. 
barından mU.tenWhlde teslim olunacıaktır. 

3 - Tut> • v~ lşçlUk muhammen bedell 008 lira.dır. 
4 - Eıtsatme 18/11/941 Sah günü saat 15 de İstanbul Orman müdür 

lüiiinde l»Pllanacak mtınalma 'lrom1.<;y0nun.da yepılacnktır. • 
5 - :-ruvaldka.t teminat 74 Ura 85 kuruştur. 
6 - l'atekliler bu ile ald fl\rtnameyl ve nfununelerl İstanbul orman 

rnüdUrll.itilnde gBrebl~irler. 

7 - MünaJ<as&ya gtrecekterln muvakkat temlna.t maldbuzu teslim olu 
na.ca.'k mMıane mukaıb21. c454.0. liralık !kmcl bir oomina.t ~uni 
ikametgMı ~ th:art ehliyeti 'nl şlrketae.rin ıt:ııcl>ı a:ıal.1nd~ bunlar_ 
da.n lb~a 2490 sa~ı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı veslk:a.la. 
rile birlikte yulrn.rıdn gôstertten gün ~ saat.te meZkilr k~n-
da hazır bulumnaları lAzımdır. t9543> 

iSTANBUL BELEDİYESİ 

ı· 
Şehir Tiyatrosu 
İstikllU cadde& 
komedi kısmın.da 

Bu a;tşam 20 ,30 da 
Kü:- Dövüşü 

Doktor Hafız Cama 1 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 1 04 No. da hergün 
haıta kabul eder. 

Telefon: 21044-23398 

'lkincitepin 3 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her 7emekten sonra cünde Dç defa m.untuaman 

dişlerlnld fırçala7uııs, 

Satılık çam ve köknar tomruğll 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - BilYilkdü.z oölgesi emvalıDden olı.u> kasap kıran ve Tekırdfl.ı:IJ ramJJA

lannda mevcud 677 aded muadil! 2ô5 metre mıkCı.b 913 de3ıme~ 
mB'ıtA.b çam 1921 aded muadili 694 metre m1kA.b lH deslınet.re mıu» 

• köknar tomruk\! açık artırma 5Ul'etile satılığa el.karılmıştır. 
2 - Tomrukların kabukları soyulmuş oluı> hacim lta.b.ıksuz orta Jtutut 

üzerinden hesab!anmıştır. 

3 - Tomruklara ald satış şartnamesi. Andta.ra orman umum rrıil:!UrlOt'L 
İstanbul ve ZOngulda.k: çevlrge miklürIID:lerile Karo.bük devlet onnaO 
işletmesi revır dmlrl!Q'ınıb ııorulebillr. 

'4 - Tomruk\arda~1 köknaı-m muhammen bedeli 14 lira 50 ve çamın ınu.. 
hammen bedel! 17 liradır. 

5 - İstcklıletıln % 7.5 muvakkat pey aıkçeQle 11.11.941 tarihine rastlayall 
Salı günü saat 14 de .Karabük devlet orman işlctm~I binasında re .. 
Tir A.nıirlığl rıyasetfnde teşekkür edecek komisyona müracant'9n, 

c9483• 

Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı dil öğ:retımenı yetiştirmek ii2ıe.re açılmış olan F'ransızca. tn.. 

glUıııce ve Almanca kurslarına yeniden blr kısım talebe daha nlmacaıctır. 
Alınacak talebe b1r yıl üniversitedeki ya.'bancı dil kurslarına devam 

edecekler ~ siyasi vaziyet normnlleştiği takdirde tahsillerini ta.k.vlye et. 
mek ürere bir yıl da dlllni öğrendikleri memlekete gönderllet:eklerdır. 

Her birine bura.da ayda 30 Ura verllecektir. Seçme sına.vla rı 7 inol ~ 
8 inci İklnclteşrin 941 cuma ve Cumartesi günleri İstan~ul üniver.J.. 
tesın~ yapıla.cıaktır. 

Sınava girebilmek için: 
Türk olmaık ve yerli veya yabancı bir kolleJ veya liseden veyahud bit 

öğretmen okulundan mez.u:ı. olmak colgunhık şaııt d.eğlldır.» Na.mzed]le .. 
rın 10111/941 de üniversitede muayenererı yapılacaktır. E>vl 1!er alının.as. 
sınavda muvaffant olanlar tahsil müddetlerinin iki mısıı Maarlt V~ 

k§.leti emrinde çalı.şacakhrını taahliüd edeceklerdir. 
Kurs t.alebeslnln hiç bir işle meşgul ol.maması şarttır. Ta!;p olanların 

6/11/941 ak.şamına tadar rektörlüğe ta.hsll vesikaları, nütus hüviyet. ,._ 
ra kalım w 6 aded fotoğrafla müracaat etmeleri. (9556\ 
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T#:RB:iYE iş nA.s:.a.sı 
Koçuk tasarruf hesapl~ 1942 iKRAMiYE PLANI 
~~ER: Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağust.os, 2 İk!ncıteşrln 

tarlhlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık = 2ooo.- Lira 
3 • 1000 • ı::.. 3000,- • 
2 • 750 • = 1500.- • 
3 • 500 > - 1500.- , 

10 • 250 • =- 2500.- • 

40 • 
50 > 

200 , 
200 > 

ıoo • 
50 » 

25 , 
10 • 

= 4000.- • 
= 2500.- • 

= 6000.- • 
= 2000.- • 

.......... :--····································· ······························· 
Son Posta Mathaası: N;~~i~~;··M~d~~ Hüaey!n R~gıp Emeç 

SAHiBi: J\. f.lcreni UŞAKLıCJL 


