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N I Z I Paris banliyosunun·[Milll.~ Sef] 
bombardımanı • 

8kisler uyandırdı 

• so ıoo ıto ıoı 

Cava adaıını ue yeni laülramet merlrezinin mevkiini göıterir harita 
r·············································, Bu sabahki ~ BiRMANVADA Cavada da 
KARGAŞALIK VE tahribat haberler SOYGUNCULUK başladi 

Londraya göre: 

Bas llloıa 
elradıaıu 
3 Alman 
alarıaa 

taarruza 
Kırım ve Smolensk 

bölgelerinde çok 
şiddetli çarpışmalar 

e 
i 
1 
1 
' 

Japon ileri Adada şiddetli 
hareketi muharebeler 

. devam ediyor devam ediyor 
~merikalılar 16 Japon Felemenk ieb-
11aggaresi düşürdüler /iği: "Japonlar 
İ Bir Amerikan petrol ilerliyorlar,, 
1 gemisi torpillendi 

Adanın ıimal kıyıaında 
müb:m üıler ve yol kavıakları 

Japonların eline düıtü 

Tizi erce 
işçi ildi 
ı.ııı kişi 
raralandı 
Hadise Vişide milli 

bir / e,·a.ket mahiyetinde . 
telakki ediliyor 

LDclra 4 {A.A.) - Paris banlİJö • 
ıliinde Bllbancoan Ben&Uld fabrikaları.. 

Dm İJll'IUc hava lı.uvvetlerl tarafından 

bomhalanclıiı reuıen bildiriliyor. Re • 
oauJd f~aları Al.manya Ue S.blrllti. 
Din bir timsali olmuştur. Ba fabrika • 
lu'lll Almanya içbı nalollye an.baları, 

tıanklar Ye t.ayyare motör111rl imal et • 
t9ıı1erf maliimdıır. 

Seriinin verdiği malUınat 
Berlln 4 (A.A.l - Aıkl'ri bir lm)·nak. 

tan babcr veriliyor: 
Dün •~ ill&'IHz bombt tayyareleri, 

bıtlli.k ve yancm bombalarlle l'ıuiıı ha. 
fto'llsint' hücmn etmişlerdir. Sivil b:slk 
arasında ehemmlyetH ınktarda ölıl ve 
yaralı vardır. 

1-aı kıt'atarınuı yardunlle 7ılunlıla. 
nn lı.alıbnlm:ı: ına dtrbal baslıınmıştır. 

600 ölii, 1000 yaralı 
Vlchy t (A.A.) - lnrttıı. hava kuv. 

veLlerinlD dün rece Paris b&nllyösuncJa 
p.ptttı &kın sonuncla tnsanra z&)iat bl.. 
linçosunun 1000 den fazla yaralı ve 600 

o.uyor 
Londra 5 {A.A.) - Dün ıerc Bcrlin ! 

rad> o:..ı Kırımda Sovyet\crin şiddetli i 
hiıcumlarda bulu duklımnı itiraf et .. : 
miş lr. ! 

Loıaba • (A.A.) - Birmanyadan 
alınan an habertere ıc>re, Japonlar 
~a·n clotru llerlemektediı1er. Ve 
~ni za.ma.ııda hem şimale, hem de 
cenuba dotru hareketler esnaaınd3 1 
Sittanı1 birçok noktada reçmlşltr. 1 
fil~ 1 

Ba.tavya 4 (A.A.) _ Baiavya radyo- ölü oıdutu ıtöylenmelııedlr. ~r mllli 
ı fabrikası Rodin muzesl c\ddl 

Sıu.,toı>ol charındaki Alman meul. ! 
lerine Kuslar 2 , bücumc'la bulıuunuşlar : 
''e bir yrrl ele ceçlrmlşlerdlr. Karadeniz 
Rus filosu efradı slinaiilerle hu,.umlar. 
ıb ltulunmuş ve üç Alıaan alay1aa aiır 
:r.a)iat verdırett!.ıt reriye aLml,:ır. 

molenalı4e aftır çarpışmalar TUkua 
~lmek ecUr. 

J~nlııl'raddıa Alman hatları iki nokta. 
aa drlinm~Hr. Açılan fedl •kr ıenlııle. 
Ulmek~dlr. Bir Alman ııaraşutçli tii.. 
meni imha edilmı.tır. 

Bu ıabahkl Sovyet tebliği 
l\lo!ilıova, 5 lA.A.ı - Bu ıııaNhkl 

Sovyet resmi ~bllti: 
Dünkü ıün Suvyet orduları ;reni mu. 

valfakıyetler kazanmışlardır. Anudane 

1 Tc.ricl edllmb'en 'ba&ı haberler, 1 
1Nızı karıatalıklardan ve ıonuııru. 1 
hlk ıaareluıüerhulen babaeylemei'de- 1 

dir. 11• hidlacler &&bilyenin lılr 11e. 
tico.esl clbi cizülı.mektedlr. Londra. 
clakl kanaate ıöre, bu blllA9elerln 
İna'llft aleyhtarı bir 1.ezabür mahL 
;retl balundutuna anmak l.oia blo 
bir 9Cl>eb yOktar. 

lnalliı: tebllil 
Ka.ncoon 4 (A.A.) - Ordu teb. 

litf: Praıınun fbnall prldsincle 
kuvveUerlmlz dıi.pnanla ç&rplfJD&la. 
rma devam e4ml,tlr. Piyadeye nr
dun eden ianlı.larımız taallyet'te 1 
bulunmaıs ve dıi11Dana atır zarar •ı 

(Devamı 5 inci ıayiada) • 

awıun b\ld\rditlne ıöre Cavada loab e. PCI~ tn ' 
den ıı'6tematlk tahrib.at. yaınlmı.stır. YI. b.ıL'ı:\ra utraml$lardır. 
yecıek madde stokları lahrib edllmlytctk. Muhtelif yerlerde yıkılan evler ve 
~ ~~ 

• Hava muhareblerl Vlch7 4 (A.A.) - llouloıne'da 158 uı 
Bar.on t (A.A.) - Cavaclakt THi • (Dev.mi 5 inci sayfada) 

Jw&e d•tr olan haberler, oldukça ~ 
lubr. BaA.avya, Japonların karaya çık -

t*1&rı bilı'elerden hiç birinde il.erleme. 
dlılaial •UdlnUtt bıWde Tok7o radyoau 
Jtıpon kd'alanntn Deri lı.uneuermden 
bMıl.,.•m B&ndoeq yaklnlndıe balan_ 
dulı.tannı lli1lü1or. Mevcud yralıv. sarih 
mal6mat bütün cua arazisi üzerinde 
tiddeill bava ınaharebeleri ya.paldıtına 

dair olan ~rlerdt'n ibarettir. 
Alk«i müeahldlere rore. Japonlar, 

adayı doiudan bat17a katedflll datların 
et.etine lı.Mlar llerled'1ılerl asrad• biırıik 
ıil91üklere atraınam1'11U'dır 

Crippls'la 
reni bir 
hitabesi 

(Dev.mı 5 inci aayfada) 
çarpışmalardan sonra ca1rl msiın bir -------------------------==~-
ook mahaller rerl alınmıştır. ıs Alınan c: A k 1 1 t :J \. ............................................ -" 

"Çekilme daha 
başka bölgeleri de 

kaphyacaktır,, 
tayyaresi diişütülmüşLür. 6 80Yyet tay_ s er vaz ,, 
J'artsl kayıbclır. 

Cava adasının 
sonuna kadar 

mudaf aası emredildi 
- Şimdiye kadar adaya 

100 bin Japon askeri 
çıkarılmış 

Cava adasile Birmanya 
ve Sovyet Rusyadaki 

harekata umumı bir ba~ış 

Londra, 4 (AA.) - Sir Staf. 
ford Crippa. doğu ve ccnub Asya 
memle'kederine radyoda aöyledıii 
bir nutuk.ta harbin tiirlü safhalarını 
ıöDlen aeıçirmıı ve timdiki dUl'Umu 
&nlataııalt demiıtir *i: 

Şimdilik doğuda birçok toprak. 
ları, ehemmiyetli bi.rçok kalelerj 
kaYbettik. Sel daha en yük.ek nok
tuım bulmamıttır ve çekilme :bq. 
lamadan önce daha b"f}ta bölgeleri 
de kaplıyaıca'k.ur. 

Milli Şef İamet lnönü'nün yanlarında sayın ~leri, Maarif Vekili Ha 
ean Alt Yüoel ve rneb'uılarımız olduğu halde An.kara Halkevinde 
açılan resim ıergİ&İni fercflendhdiklerini ve ıan'atlcarların eaerlerini 
takdir buyurduklarını yazmıttı'k. fl !\._ 

Resmimi%, Milli Şefi ~rgİyİ ziyaretleri esnasında göateriyor. 

Kuyuya atılan cesedin 
katilleri dnn 

muhakeme edildiler 
İki katil de bu cinayeti 
birbirlerine at/ ediyorlar 

Dört ay evvel Beyoilunda lıtik. lanmııtır. Aktam geç valtte kadar 
lal cadde•inde Aktar apartımanın. devam olunmuıtur. 
ela b ir cinayet iılenmiı. bır lafı.alı Suçlu ımevkiinde bul\IDan apartı. 
tüccar para•Lna ramaan öldüıülerek man lcapicıaı Haydarla cuıum or. 
ceeedi de ayni apar.Umanın alt U.. tağı Mehmed, dünkü duru§m&da el. 
tındaki metruk bir kuyuya atılmış.. nayeıti birhirlerinın üzerine •!ını1-
tı. lar ve hu arada çolc şayanı d le.kat 

Bu korkunç cinayetin muhakc- iti.raflarda bulunmuşlardır. 
meaine dün ikinci Aiırcezada ba1- (Devamı 6 ncı sayfada) 

Ancak yanımızda çok kuvetli 
mütte6ikler vardır. Birlctik Ameri... 
kıa ve Çin. Avrupada da Sovye.tler 

Batavya - Bandeong demiryolunun Japonlar Bitliii. Bu müttefikimiz, Hitlerin 
Londra, 5 <A.A.) - Cava adumda b C bir deıfaa1nea «yenilmez» dediii Sark ceplııNlnde kıt harbi: &iman ply&Mlerf karlar üzerinde ilerliyorlar 

JapoDlar atar •:rta' vermekıecllrler. Ja. tarafından işgali, gar i avanın içindeki Alman onlularını ve ıorağı mütte. ( ] mİ.f '\'e imha edılmıştir. Duşman 
ponlar bllbaa.a havada s:ıyı<!a üstün. kuvvetlerle şimdiden tecridi demektir fik ordularını geri atmaktadır. Şark cephes·ınde kardı z.ay.ata uğ:-amııtır. 9.400 e~ir 
lülderl sayealnde llerlenıelı.tedlrler. Lon_ (Devunı 5 inci sayfada) ahnmif, 16 z.ırhlı araba, muteaddı<I 
tlradakl Felemenlı. hükumeti sonuna ~ Yazan : Emekli aaneral K. o. 1 1 d k mitralyözler ve mayın alici toplu 
dar adayı miidafaa etmesiul Can ~ LA e i e bir ÇOCU • •• de pıt.o\ 
mandanma emret.mtşıır. 1 - A. B. O devletJ.erinin ce. majoe le.oyuna çıkmıı ve ilk hamle.. er.ez :rıa Do~:;caindc dü,,nan boı 

vı.,ı. 5 (A.A.I - :sata,•yadarı ötrenil. nub batı Paaifik ordwrı umumi ka de dabıte doinı .35: 40 k.ilornctre ·ık·ı tramvay yere hüeumlarJnl tekrarlamıştır. Bu 
dit~ ri.ıre Cav11 adasının tlmallnde k.a. rargahı bundan birkaç gün evvel kadar ilıerledilderi bHdfrilmit olan çetin bl• taarruz esnaeında dai avcıları, zırh 
raya çıkan JaPOn askerlerinin ~tarı yani Ja.ponwın Caıvaya t.arruz e- Japon kuvvotlerlnin, bu ilerleyiıle.. d ·ıd• A lı kuvcler ve tayyareciler •iki jşbir. 
ıoo.oeo olarak tahmin edllmeı.tedlr. deceklerinin anlaoı~maaını mütea- rini 100 kilometreye kadar iblai ile arasın a ezı 1 liği yapara.k düşmanın süvari kıt'a. 

Binnanyada va~lyet kıb Batavyadan bu teıhrin 125 ıki- hem lndıromajoe'dcn menfe.si za. mabarebe •lnı yok etmiılerdir. Zırhlı arabata.. 
Londra, 5 lA.A.) - Japonl.ır Bir. lometrc kadar cenub doğu.unda bu ten 11 O kilometre olan Ba.ndocnıı Bu sab~h. 11a.&t 8 de, Kosltada, Ha. rımız geri çckılen düşmana h <"um 

~ada Blnnan yolu anahtarı aayılan kınan Ba.ndeong ,chr.ine nakledil. tehrine ç<ll'k yaklafJlllŞ, hem de Ba. aanpqa fırını önlinde ... ok feci bir tram. ederek ağır zayiat vcr.dirmi11l ·rdir. 
Pecun 24 Jdlome&ı-e yalıJıaem,.ı.rdır. mi§lti ve ilk önce Ge~ral Wawel Ve tavya - Bandeong deımiryolunun vay kazası o\mqtur. Henüz. hiivlyctl olay•• M~ıkez ve 'mal 1((:5 mler n n 
Bu ha~r. JaPonlann lı.ül.le lulAnde Sil. General \Vawel'in Hidiatana hare. bir noktasını iıgal wreıtlk bu Hu te!lblt ec1aemiyen 13-14 yaflarlllda bir Vll mubtelıf yerlerınde diıtman•n y P-
tanc nehrini ceçtlklulnı ve İnıtlHzlerln keti lızerine onurı yerine gelen Hol. tehir aı.a.sındald irtibatı kesmiş ol. çO<'uk Hd tramvay anı. anda kalarak feci tığı taarruzlu neticcaiz kaim tır. 
bn nehrin ı,atı kwnına dulııa çeldldlk. llında Generali Cava ada•lnda ce. dukluı düınkii bir Tokyo telgrafın. tdf.Jlde ezllmlşt.lr. d Burada mevzii bir AL...,an t:ıarru. 
lerinJ isbat el.mektedlr. reyan ecleoek harekatı bu şehirden ela bildirihnııt'r. Eğer, bu haber Hi.dlse mahalHnd.e yapt..ıiımız tahkl. Almanlar Kırım a Z\J esnasında dütman i~al e.t1 ğı yer ---o- idare etme:ği düşünmekte idiler. An doiru iae gaTbi Cavanın büyük bir kata rlre, Topkapı tram\'lmna blrkiQ lerdcn atılmıştır. 

Summer Vels Parisin cak müetefik kara 'kuvve'tleri umu- kıamı, İçiaı<kıki kuvvetlerle birlikte aıbdatHe bcrabtt ters tarafından asıl_ 940 o . 'dılar Fleman Leiponu diışmanla gö~ 
mi 'karargahından sonra Felemenk ve inan.lmaaı haldkaten güç bir hız m'S olan çocull, ıkııl ı .. tıkamcti.eıı .... ~ıen esır 81 iüs göğii9c ) aptığı ıiddetlı bır ınu. 

bombardımamm mazur Hindiatanı hükumet merkezinin de la daha şimdidC'n ~rid ed'lmlş bir AUaraY - Harbiye tramvayını ıorunce harebeden sonra Sovyetlerin 25 be. 

görüyor Batavyadan buraya nakJi mecburi. hale düşmüf, demektir ve milttcf:k atlıyan diler ukadaşlar;n.ı uyıımamış Bcrlin, 4 (A.A.) - Alman ordu ton stğ·nağını ele ııeçirm'okrdır. 
yetinin buıl oLnası basebi1e ehem- kaynakların dünkii haherlıerinde. ve ~mak isterken ~ki ram.:.;.y =5~ bırı ba,kumandanlıaının tcbliiı: 2 ve 3 Martta diiıman doğu cep 

NeYJoltl, 1 (A.A.) - Parls bombar miyıer.i bir bt da'b9 ~..l.an bu tehir, Batavyanın ba.tısından SUl'abaya- tla kalmıttır. Anındı bir valyle k Sıvutopo) muhasara cephesinde hesinde topyeltıin 75 zıtblı araba 
a...u:u1aa 1ıa.h .__.....___. u_._· •~ nd' ~ d b_ı_ ..ı-ıı... le.ad ı;ı • 1t•ı t k traanır.1 aruında kalan u ı eocu . . 

ll8den ....._ye •- öyle &'Örünü.yor, ıd ke _ı•ın en es: QQ5 ... 9Ulla aT n 1 o:me re a.. lflldlcle alm~iir Bu feci kala Alman mevzilcrıni dchniye te.şcb. kaybetmıftlr. 
1111'• Samner Wellee bunu •ımeeru bir lenen itlerin cere~nın ... eabne .ola. dar uzun\akta bulunan ıımal kıyı. feci 1111' 

1 
ta · edil lıAedlr b "' eden Sovyet juvvcdcri çevıiL (Devamı 5 inci uyfada) 

...... &eAlrb olarak tanll e6mledr. mıymıeaktır. Zira, bilb&ua lnc19o. (De•anu 6. ncJ aayfada) etrafmıla W* b devam me · UI 
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ai:-ı 

Yazan : Prof. Dr. İhsan Hilmi Alanlar 
eçen yaz mızda oku.la ~ider •1dorda pal <>sunu, ntkıeını, kaaketi. vermiş. Btmlarl 'llull bi.tiroceğiz 1 

ken çocukhır.n uğUT)anma:s•n.lni, lclıtiğini giyiyor; kcındini- kapı.diye iıiç dli.işiinmİyel"m. . . 
dan bahsetın' •İm; i.m.dıi bu )ftZlnlndan dışarı atıyor; hızlı kızlı .belki Bir kCTc başladık mı vazıfenın 
mevzuunu çocuğun okuldan dönü Ü biır.kaç arkada,Ue berab=- C'Vin yo. ynrısını bitird ık demektir. l e ba. 
·eşk J edecektir. )unu tutuyor. Kapıyı çalmctıınn hıı. kınız. boş on dakika içinde o kork. 

Çocuğumuz bütün gününü okulde. cet yok. Zaten an.nesi onu pencore. tuğumu:z. yazın n sonuna gı-ld. k. 
geç tdİ .• Or .. ya sabnh karaııdığında de, cumbada bekl ) or; sarllı§lar, Şim(N sLra okuma;ğa, asrt öğreınmıye 
gıtti; oğleden evvel saatlerce yazdı, öpüşler. Aman onun evini ne !kadar geldi. 
okudu. öğreondi; wrasıra ltıt"neffiıae göreceği gcl!miş .. An~s· de onu ncı Ynı ile de çok şeyler öğrenilı -
ı;ı:ktı; kıoUarın , bac.aklnrı<nı oynat. kadaT candan öpüyor. yor, nnuna okuma gene ba~a.. Bu 
tı, b r az ferahladı. ı Hny<i' ayağından last',ğini. bn - h zorm, ; fa'3rnt oku.. 

S ra öğlıe z:ıımanı evden ber.ıı. ş .nd .. n kasket' n İ, sırtından palto - dukça açt1Jyoruz: daha iyi anhyo. 
bor getirdiği nevalesini ısıttırdı, 111Unu, boy:mı.ndan atkıs·nı çıkarsın .. ruz; İışte hu da bitti. Şimd'i ders 
yed, u İçti, b'rnz rahat etti, sonra Yerlerrnc an•n; nC'Vales"ni aş~ğıda Programını gözden geçirelim: aman 
tıek 11 s•mfa -;·kt. Gene yazdı, o bıraka .n. Çartta elde anne ıle yuka.h'ı..ı.ıır· t ~ı lı Bak nız 
lrud .. v d' k.s Ok ld b' b" d 'ıı'U şey unu m ya m.. u ve ogl"Cn ı. ı çl :n. u n ı.n l!r şeye o - şimdi aklıma gel:cli; yarın hesab 

Bu kad.ır küçük Mr vüoud bu kunduk; sokaklarda §Unu bunu elle-d · ''ğı · ..,.mi" den 
L_ çdk h k ı d j'd"- ell · · • .. .. .. .. ı_ ereı var; o retmcn n g..,,. v -~dar · z.a mete atııan ı; yo • ili;; erl!mızı: yuzum.uzu yl;Kaya • ı d "L • ı· · d ·101a göz 

• C'1' en eoınuı ınt ma ın a 
nrJdu Hem uskı uslu oturmada.nllım •. 1,ıerıııek terliklerimizi giyelim· .... d l '-' d ·

1 
o"gv ren • onun e tuta ım.. ı en ers -

\l'Ücu:du hem birrok yeni. yeni bil.,Sırt ml'Ze hırkaml71 geçit-elim .. Ev d'L ._ 'l · · d h'ç ·~ut 
• • .. ,,, _ _J_ • • • • ııcten 80-nra esK-1 erını e "'" • 

ıriler sokukluğundan dolayı kafası veya OCICl içinde biraz gezı .ne'lım: . . k . 
Yoruldu. A:rtı'k tam zamanıdtr; hı. belki bir elma veya portakal da yi. mamalk lçın daıma yapra çr~~te-
ra~ ı _ı..__ diö .. neını'n yelim... lim .. Onları tekrar aklımıza getıre-

·ıta m o0a eve nsun; ıan . 
k'Ueağına atdsın., Orada biraz uyu.j Sokakta. ~irisi. ad1m.ızı çağırıyor: lım .. · 

1 
• a. 

aıun b Ik' b' vl 0 _,__ ku Cal ba Atıfla.. Haydı pencereye. A.rıtılc ço'k çaı ştık, yeter ... Z 
• ~ ı Iraz ag utın arnıı o • · i h t dı'k Akşam 

la h )• l . · ld .'Kapıntn önünde S>ira:z lkcmıuşalım, ten yarına ıy ce azır an • 
aş •l}a ı ancak birkaç ay o u, . b' kl'r. Ew w• d h k' . rede 

bu 8) nltk kl ,_ ld gezıineiim dıye lr te ı... ger oo.

1

yemeg ne a cı va it .. ar. ne 
onun a 1'nll C>KU a oral d k · · b' f'k' İ"Se baba da gelecek: a'le tamamln-

sıra d Ü • l' ne evet C!J"'Se pe ıyı ır ı ır. 

d ers saa erınde de ge ıyor ve' . k b !h • . d nacaik.. Biraz konuııma sonra a~ alı) or· hafif d "zill"yor· fakat Karşıdakı çocu a çeeı.n.e gı e. · . • b' 
etraf • e u u ' rdlc. .biraz gezmek çok İyi olacak; ıam yemeğı ve yemekteın sonra ır 
.. v na bakınca ve arkad~arLnln "dd h az daha lkonumn .. Okulda ge,en • 
ogretrneni d.ikkaüi diJ.:kntti dinle zaten okulda urun mu et are - . .,w 

d'n.ı . . .. .. -k · 1_ Jdı. o:::uk hiraz oynasın, lerı anlatma .. Arkadaşlardan ogret-
1" ennL gorunce o da kendine etslz 1Ka ' ç ) d b h 

gel'yc>r, kendisini buluyor, o dal gezinsin, :toolkrmı, bacaklarını kul.,meVn ekr. <"n da setmbek... . S 
ders ı-rı l il 1 a it ne e ca u geçmlş. aı 

1 ~e sarı lyor. . an .n... b t sekiz buçuk! Yatn~I\ yatma zamanı 
Şte şimıd i 7.i l ça)d ı; ders bitt!l ve Bı ra z sonra masa t1ışına o ura - ,, . . . . . 

bu ders son ders idi: Şimdi eve giL cak. yarını.:.i vazifelerini hazırlıya. ge"?"ış. Haydıw gecelıkler mızı .. gl -
mck sırası geldi. cak; artık zamanı geldi; kitabları, yelım ve yetaga yatalım. Öpu•m~-

~ O h-... 1.h d 1 h d ft rleri aralım önce '-"aZl işi •. le.r ve «Alla'ha rahatlık versin ı dı. I ·-··~on a za a çantasın ıızır e o .... • " . 1 •• d~i kl 
~~ _.!'nıftan dışarı çLkıyor: korL «Öğretmen de ne kadar çOk vazıfe ye ıyı e er. 
--~~~ 

[Tiyatro hat1.ralar1.] 
··n gü · dei 

Yazan: Halid Falıri Ozaıısoy 
;,nx 

28 Sub t 1917 ... Tepeb;ışı Kışlık Ti. 
yatrostmda yalnız ıraxeteeilerle edebiyat. 
ı;ıwa verilen bir matı~... «&1) ku.ş .. un 
umwni provası ... 

Salonım :yarw dolu_. Tan•dıkım, tanı.. 
madıtım oıeslckdaşly1 benim ilk rserlm 
lçJn hukum ~ermlye cııtnlmış.ar! Ne 
dehşetli imUhan! 

Kalbim hr:yec:ın içinde.. B'r kollu a 
oturmuş delil, ıade•rı ) ıtılmış ı:lb vlm
İmtlh n aalirıln çalma mı be .li> onım 

O saııt nihayet ç:ıldı. Kırmızı ~rdr. 
nln arkasında., , tak, tak, tak• bir sopa 
sesi. Ve işte- perde nçılıl or. 
Şimdi salonda lilkl:ır sönd ·rulm i , 

uğultulnr J,e<;llmlş, biit n gtizJ r \f' ku. 
... k! r s hnı-ve ~l"vr'lınl!lür. Ne ol rak? 
Kalbim o kadar çnrpıvor ki... 
Trmstı ba laclı. Ertutnıl l\Iohsln oca. 

tın ba ındn, th•tynr ı.ovlu elb s 1 ,, 
rrınk ajı ile oturm~, mahzun vr dü • 
şunceli çubuıtnnn içlylr. K r d.al,t 3 a. 

Mt-hmed uyumaktadır: 

Dışarıdan kapı vuı·ulm·or ve Uk mıs. 
rnııı end&Şeli suali bir ini t.ı ha lııde 
l\luhslnln dudaklarınd.uı clokül.ıyor: 

- Klnı o'I 
Dl ndan Ra ld Rıza ııı, derin ve u. 

rarlı bir ülkeden aksrdrıı sPs cevab ,.e. 
rlyor: 

- Bir yolcu, Tann gônılerdi. 
A> k ranhk, ölüm kan.&d gerdi, 
Çok sotuk var, su donr\u sisli kıyı, 

Açın. Allah lçln açın kapıyı ! 
l\fuh~ln, titrek adımı rl ı kapıv:ı doğru 

Kldlp açıyor. Yolcu, drni<; kıyatr'Jl.- fçt'

Tlyr girl)or. Şimdi iki büyuk san':ıtkar 
karşı karşı.vadır. 

l\leclls de~am ediyor. ller iki rtist. 
se lcrl. mimikleri ve tavırlan ile, bu pi. 
yes için 1 ıım gelen esrar vr ölüm ha. 
yasını )"3 ş a\'UŞ ve hariku ndr btr 
s:ın'atle hazırlıyorlar vr b ıı b:r.&l ntfPs 
almıva bll IQ orum. Nih:ı \f•t, i!)tt- l\Ju. 
vnhh t, kibu lu uykusundan uyanıyor: 

- NI" karanlık. ne kanlı bir ruya; 
us:ıdım, bir yudum stt ... 

onra. yolcunun Ur>1d1, bekıı-diğlm ~. 
slri kuvvellendirtyor: 

l'lrml kış g~ti. dalma g!d .. rlm, 
Ebcdiyette sanki drrbederim, 

Dağlar aştım... ... ...... ı sesinde bol;uk fer)"3dl.ır var. l:o!co il• 
Nıhıı)et, Ay~e ile Ninroln gelişi .. Ayşe_ bt'raber, kaybolan çocutu aramı)a ko

nln ha.~ta nişanhsma okudotu m:ı 1 l'C ŞUJ orl:ır. \ c Pl'rde ini.yor. 
perd nln sonunda, köy doktor aramıya / Perde ar mda, tebrll.lerlc karşılaşı. 
giden Nailin ymne yalnıı koı>t"ı-ın dö. :ıorum. kat aeaba bunfann heııs bo 
nuşu... ÇoCtJ un başına mııhakk~k bir du>ıruınrmda samlmı mi? Henuz blr ka. 
felaket gelmiştir. rnr vereınl)orum. Yalnız, tc.sckh-urlc mu. 

1\lehmed Ptnlenln devamınca ık sık kııbelc eılıyorum. 

çJtlıtmı işltUren bayku se 1 arasında, J;lraz ııonm ildncl perde ~ılıyor. Sah. 
lladkul{ıde tesirli bir lnş:ıd Ue buhranlı ne boş•ur. 1'"alnı ÇDk ıttizel b r orman 
mısralarını okuy rak b :tılıyo". lh lyar dekoru, tilrbenin kandili ve ş:ış l:ıcak b.r 
dehşet lçlmlt-dlr. Guz!rrl de yaşlar ve (De~amı 4/Z de) 

( " osta,,nın bul nacısı: 18 • csı 
~----·---------------------------" Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumıı:::a bir lısJiye takdim edeceğiz 
Soldıuı sata: 1 2 3 4 5 6 7 q 9 1 O 

,ı - llıc \aktl 
bJdın-n (41. Aijk 1 
mu habbe (,>). 

2 - ltrrmw ya 2 
nak (7). so gıın 

( .. 1. 3 
3 - Sınt"m · hl 

tab eden hir :ı~ro 4 
tab!ri (4l. 

.t - Sulıun:ılı: 5 
(41, Bir crnub vl 
lay~·m z (ol). 6 

r; - T~rsı hay. 
\'an rtd 51 ()!). in 7 
~h n ela ı (2), 
Tersi ha)a ve hl • 8 
cab (2). 

ti - \'akmaktan 9 
emri hazır (3). ı--

'1 - Giıruıto eı_ 1 O lb=~~~=~~=========::=:===== 
mıyen (4). Bir er. 

1 

•-· (
5

) 
kek ismi (S). s:ı:tan Ouıu)Un • 

8 _ Tavutun )&iatı (61, '.l'avır ve bA. 4 - Mu fak e.$YBSuıdan bir şey ıt), 
rdtet (3 ). Kole (3) . 

9 _ Sonuna b r K hufinln ila\'<'sile 5 Ter ~ı (2). 
)11.lıınm aksi olan (41, I~hll blr b&)\ıLn G - Bir erkek ismi (5). l\lulk, servd 
(%), iskambilde blr kilıd tzl. (,). 
ıo _orta (3), Kab bir nıda (2). '1 - l'nrça (2), Uzak nldaiı (2). 
l'ukımdan aşağıya: • 8 - Gar.ıe&e (6). 

1 _ ~ (5), Sonmek (-il. 9 - Dahtnbı kısa ve sakil! (2), Nota 
2 _ Bir rtnk (2), Alın il belU ol. (!), Edebler (,). 

DllYBn (6). 10 - Avucumuzda bır k.Lsıa (3), Bir 
3 - Bir uzvumuz (,),Dönek, UlınMa M:vt yumuşak 4eri un. 



s Mart 

6.500 ton maden 
kömürü getirildi 

&lyfa 3/2 
r ---. .. .. -··-·-·-· ............. _ .. _ .... , 

Son Poeıanna edebi telriluııı: 16 

0K(ıiılf~ Evvclk.i gün ve <lün şehrimize ye 
nadaı 3500 ııon aömikok. ve 3 bin 

itbrahl.m ze* ve ııataıa menaı lae, - Nlndt q....., ~~en odltdan gak.iı. İBperizade Ue tıon kok. 'kömürü ııetirilmiıti.r. Eti NakHdt111ı llrıas.z Tala.in BalıanJ 
:ra yerine celeeHler melli.kel Wram mı. Beeaı.r bqlartll1 ciclDer: ZiiWi elendi menllvenlenleıı .inerlerken banlk tarafından halka tevzi edil. '!. XI ıya-cak haya.Ilere dald.ı. Evet, apar-: 
dır? Dahi siz, şu sbınü aallnbde on beş - ....,_, ~ eyleris. ~ ~ mun baktı: mrlk üzere kazalara 1500 ton kok i tmı.anım döşenip dayand kta~ 
ıaşmıdıa tlaı..l.erler taUfrıMJ e&mn aWz? Baııılallar. lltra' tarata 9'unlııla. Basan efendi o kıMür korkulacak bir mlıısia ~r. ! .Apartmıan.un oldu~a genış ve ma sJiI'a şahsi giyinip kuşanma..: 

ie;JbfflWiım barip ı.tam ~: AMuHah el..U 1'atmı UlıilNb: Mlam 4letilıli.. Nilla..ret 1sta.nltuı Wıb. DiğC'f taraftan Be}grad ormanla. ~ ıkonf.oru havi sevimli bir ya kalmıştı. Hemen hareket~ 
- Alllar eariyels ol-. heW Ye meı. - cuman A7M8bM& eü eılemlt tmün .tıldıb için cl&m.ad lbra.ııım Pa.. rında mevcud ı 00 bin çekıiye yakın ~olldu. İl!lt telaşlı ve patu-tılı günler. geçtim. Beyıoğlunun en büyüik5 

l'lldur! MDk. [ÖRiinlıllJ lfefteıUl ~Ll PO'a. p:ran elan ltlr aümdı. Bot, aibe1 odunun mühim bir kısmının oehre iden sonra burasını kendi zevlkime Lerzisine müracaat ettim. Esasen: 
- Ya ilwalUm ~mı iller? ba7• miiıır!nWk ltalaınd1Qt ah....ıı l.. lıansı lelD de dllenle dolaşan birçok getirilmesine çalırıknaktadır. ~e ve her parçaaını ayrı 03;-1r A.vruıpadan kat kat esvablar ge~ 
Abdallala li:leaıij shleriDI ao&a: leaMlln llbJetllil. l ICJ'lıer .,..,. da, .Ba-.u eteJNltııbı bmı • 5teıdkik ederek döşedim, süsled m imıiştim, bunlara aicl ek .kler:: 
- iıı.daDMm ..ııtbl Hflıi ı.aıııe ... ZIWi &MU efendi insanlı: ludan halteri otdutuna llek te 1naDa- 8 . k"" • • ı· 5Şimd'i, mutfakta bIT aşçı, ortada amamland m, birkaç tnne de yen~ 

dubierl. rina itıal qler! Tey.:.ir Ye pak. - Ahva.li ilem lllter sb .W.taw ~a. FUat İs»erbade1e celhıee. IS UVI ıma ıne $küçük bir kız; bir de sadık lalam elb:se dik.tirdim ve geçt:ğim ver-! 
nlar BMtt. fetn:ra ulaşur!. ...._10. ~ dabl •Httrler mt Çar. Aluned elendi oerhezell, ~Icbıl cok bir müsaade edi' ecek m ? !E:Ja~ri ef~ ile birlikte rahat bir lerd.e nazaQ d 0 kkati Ü~rime Ç'ei 

Sultan ~ a1a7 eitl: 118 w ,.......,...: «Vezir İlmlhla Pa.lll hocarit. Fala olank AJuo11a l i muır geçınyorum. kebılecek bir hale geldım. E::.vab-: 
- Sbıl W8e ldaleır terhis a:edi k. lııllf&a blıl*ta " ıleTı.ti 6111~ retıı. mmlf d.lsi ~ıı. Blnkroe ld.. Undan, ekmekten gayri ba~a ! Evimin her odasile ayı:ı a) rı larım sade ve zarifti. Öyle gözü~ 

atın b..._T ...._!• deıw • a.Y•t:l ll~B ":'' bqıma diz cöktirtip hün&iir lt.iia.. bir mamul yaprlmamuı tekar~ur :meşgul olıduktan sonra sıra k.end• alacak renkler ve b:çımler seçme~ 
- Ammentıı tiki;re&.lerhal an eyleıili! W llial 'lııll71ft•• • 11! eür atlattıiı cok llela ıôıiilmiiştü. O etti'k.ten 90nra ~aka~a .. v~ ~hrı!e ~aiısmıa .geldi, Bunda da paranın mişti.rn amma giveceğim şeylericl 
Pllıllf.-h Htını ...ıladı: A.WallaJı elea~ batlDl allac1a: da. iamad İbrahim Paşaya sa.razlJJdı. ~tı iııe b.irlıkte ~ısk~vı ımalitı :get.Prdiıği kolaylıkları hayretl~ · cuduma ve yüzüme yakışmaSilna~ 
- Amme dediltüaüzll J.ıliirib. Anlar - Beli, ..,....._hı zamaa deditHnüsün hraldm Paşa udrılam olur olmaz, da dıuırmufhl. Bisküvılenn ~as.ta v_e ~rdüm. Faıkat öyle dalci:kalanm itiına etani~im. Görüş.tü.ğüm ah-S 

-oyan ııttrii86 cibldfr. Utfeıdne aciılı 1talun11.p ves\r hakkın. ~v!dle Kur'an okmımkcn «dad» bar- çocuk gıdu~ ~iması dola>:ısıle yeni- :Olu~rdu ki iki odalı, mütevazı, babla1° t rzimin, ayakkabıc mın_i 
Abdullah Efendi clua ederek lı.alktı, tbki kalükall ltllirle~. 1 fblfn yanlış olrandatuna dair bperlıa.. den imalat ıçın bazı ~tkıkler ya~ 1 ihatta fakir bir evde, beni seven ve alışver·ş ett·ğim mağazalarır. a~ 

lllU'a:Ydan ~ zaman çok öfkeliydi. - Ya, Alnmei müslbnlubı cemml aa.. denin •rfaTa attatı şl4Jde\ll bir rls.Je rna.ktadtr. Bu arada Tıcarct Vek~le :beniım de seveceğim. bir adamla resler·n· sorırn wa başladılar. Han-: 
llbussud Efendi kadar det'ıs. ~. şey. ttr ı..ıımıe sarayı 1atimaTUD.& va.nn.aaını TiizOnckıı, Sutt&mhm~ v;iu.ını padlfa. 1li de bir ~ilo un~ll;11 ne kadar bı3- iberaber y~amağı bu lüks hayata gi ıberberde saçlarımı ya.ptırdıöım.i 
lılslim Kara Celeblzade kadar cesaret nn .ıerterT ha haflatmata He mecbur kalmlfiı. küvi, pötı b~r gıbı .maddel~ yapı- ;kat !kat tercih ediyordum. Murtf _ t•rnaklarııma han,gi c;layı Ff rdü-: 
'R ce1iW ırıı.terdltlne lnauıyordu. Dot. $'e)'lals1Am sarardı, oeub 'ftftlDedt. Se7hlsli.m AHullah efendi daha bir la.ceğı.nı tetkık . ettımıek~edır. Tet. :ğı.mda a.şçım, ortalıtkta hi?Jrne.tçim ğü.m etrafımdakileri alakadar ettii 
ra Ged•; ...... ~ •onstma ciUI. Ye. ~ Muaed efendi Abchıllah e. ~ selteblerden İsıterizadeden ook lir. kik4er lkeıt0 i netıf!le.e~e . bag1.landı~an ~apıda uşağıım olma 1ac ktı b n Butiın bunlar hoşuma gıun kle~ 
mekten sonra tamacı İbrahim Pa ... nm fenlliye tluala.r ~ti: • ....,oın1u. Aoıkpsı, Ahmed efendinin .ama bu radde rın ıma 1~ musa. :±ki odanın bütün işlPrini görecek b raber gunuumu kafi cer<::~eae: 
myma cttmetl. lııalkm tfki~Jerfnf o.. \.... Milft&leumsm .. \name balrkı o- 9e>'hfal&mlıkta bile sözü tardı. Abdulbh ede edıeceii söylenmek.tedırı. ifm. Yemi!!k pişirecek, bu1a$1k vı tatmin ederruyordu. Mevsim.n ilki 
na ._ eöylemett rise abyerdn. Daha ınmlarmıza ;rökliiıllir. İki t'Uaaada eten~ ~ lbrahlnı Pa.pyı cir. j :kaya<:ak, tahta silecek. çorah Y8. oaıosunu be.KU) ordum. O gün dC: 
detrtmı Aw.llah ZteDlll eeJhlllimh~ .... aı "--iabaıa. Saadetli lltlnUra •eti ke.~ Mru babaca auihat d., Kadın meselesinden !mayacak; .falkat mes'ud, mes'ud geldi. Nezifue hanım, Büle-nd, BüJ. 
fan asledllıaetl •IJe ur- ke:nn .... 8Ödlltid. ..... ey~ mnka tera.. -::. döıtilnclii. Bareme ·~fmekten TH. b ki soJacaktım. eooın Ün·versıte arkad~larmdarıE 

Kamltta barem tara.rma ,.\'!'R·•Jt. fefıtıNfs! • C1lbulı: otlanma ılöniip emir Tel'di: arkadaşını ıça adı ! Böyle olmadı. Babam, annem kadınlı e:r'keklı b'r grup, hep b;r-! 
Tam 90fla ...._ oturaeata samıaa 111. _ sttım'ldetl plilp ılw•umz dindi.. ;: !:-~ hwlan. · ETVdki arece. Beyoğh.ıda b·r ive büyük annem ölürken bana .en cÇO<.'\tk Es. rgeme Kur~mu•-1 
lıakça etlanı lferlye nldl. Wemadan _ bUrı.aı Japtılı: elemli _.. 

7 
,_ __ raa uakoa J'erlere aide.. ._ __ bad'i9eai cereyan et.ı · :D')'Üıhiım bir para bıraktı ar ve bu un tertiıb ettığı :Nareye gıttık vei 

,. __ ...__._ [ll Ahmed .ıenı11 ile ZülilL - • _.,. -.man - Wvma lthılyor, mabe. yaraıanıa nlfo : h al .. . F"-ı.· , dd wl d'lk. İ 
-.,.,.-- .AJıımei efeadi INıtm& eıdl: tine oubakousunu alarak aesslz sa.dam bir kadıa me9ele-s.in.den bir adam :servet ·~~t:ıımı tüst ett~. <l!Alr en eg e~ . . . : 
ade llauıı efenıtlnin ........,., ...... - Hü6A Te Be.ulu cenabı ~ Pl~lmlu. aıkadaştnı b:c;akla vurmuştur. :ols~~ uvey anam benı, param~ Ertes gun, baloya aıd res:an ve; 
ftl'dl Ahd.nıalt efenc'9aJu :Jilstl ~ ._ ıuı e1nn. lllsler ıla.111 Wr ••Üd'» Ea&erl oaltut hllmll'ladılar. Efendi da. y enifchirde Alacamesç.id aoka- r'lımak ıçın,. se~eleı:e hapsetme~ . azılan g~ete r?e aradım. He1 
Damacı İbrahim Paşadan .tftl:rn edm.. bleae al11p ııarayı hüma)'llDa blla1I &a.. mad iltrahlm l'qaroın sarayı kaPISI ö. ğın.da oturaın lbsan, Arabcami aa.. ~! ~~~ ~ıt bir ad.le di~l gıb :nen ~epsı~ bı~ rup v~rd~ ve: 
!trtn eıı batında 'bulanan bu iki hoeanm 11&"11l'111ldAJ'Dz sı. efendlalz ne 1Ju711- Diinde ha.vvandan imli. MuhafWıu- ve kiın!erinden Ömer adında bi.r aua.. ;ı.c:ııırsı .me evam e er, p omamı ben ıyı~e ~oru Uıyor 

1 
um. an: 

mJ8,l'eÜerlnden »ek JtOf}amnadığı anla- rac.klllr, Wlöp anbralam temlş tııllk. Jeotlanla.n Abdullah elendlnın vakUll dafile bir müddetten beri bir kadın :ald'ııkı:a? sonra da hayatı..'111 ıkazan '1laada, zanf tuval• t.er aı :'IS ndai 
eıhyol'du: 9eY1ıllJlm oetab verm.eılil, e! oırpıp 't'Mitaiz dyaretlerine alışk oldukları 1019 me.Lesinden dolayı dargın bulun. i:U?k ııçın ~al1 şı.rd~ .. ~ zaman !1' Ge~eç ade Ömer Beyın. _kan~ı: 

- Seliml*ia lnttlar buyursunlar! bilye, oubuk -.rıadı. iaperlsade sor. teYh1slimı hemen yukarıy;\ aldılar. maktadır. İhsan evvelki gece Beyoğ i~Y! olu:,ctu. Kendım ıçın, saade ım :"ıer man Hanımın, elb SP.s n n goi 
Cewıa.bma verdt. Yeaetinl acele etme. •a: İbnh1m paşa uhaaır odasuıdan sa. hm4a biT hayli kafayı çektikten Sıçın mucadıele e~e~, .yaışadıjt ~ . e çarptığı da ayrıca. ya~lm ktai 

den J'edl Kabul Muuıa ırlbtlği saman - Ne ...., ..... , plduıyer kendi kendine bir Cuma al sonra Tarlabaıı cad.deainden seçer :anl'ardıım. Hal'bukı şım.dı en büyu di. Bu satı.rlan, kalbım helecan-: 
lklı hOC8f'l .....,. tıstos ederıerkftl ı AlHlullaJı elendi sakahnı sıv•laıdı: mi yapQ'da. şeyhlslAmı rörtinee. ::.. ken Ömere raatlamııtır. ~~lle~i~ ~8:ra: kuv:ve~ile hal. dan ça~arak o~"!dıım ve avn d i 
buldu: _ Kıilihau eykmeılea ueıme dl:re. ııf.nden tırls)'ıp: «Buyurwı hlzhn ltuba. Birbir~eııtiıne dargın buhınac-ı iki ;l~ttı~ım ıçın ıçimde h ~ır ate , ad~ M"6ırdakı KOC~~ d.~ ~ ga.5 

- Ş~lawW .... K.-.ra ...,...n mqis. ının diye elbıi ip'iilden sonra 5Wıl&ra arkadaş bu tıe&adü.f üzerine gene ~~17 heyecan ~amıyorum. zetevı .~rmuş glbl yuzum a-; 
efenclfler. _ Ya emirüJmiimlnla dlahm.llıdalf<1- dillfll'ek oddJmelerl.ni 1$aret etti. Abdal.. es'ki kaclııı meselsini tazelemişler !K~ım, .. severek ve ısteyer~ aL teşı~ ı~.ınde Y~l- . : 
Dlıe Uerledl. ZtlWl BMan efemi De alı> o!manP .azhneml umuru» lıqbsı_ lalı efendi ile başbaea kaldılar. nasır o. ve bu 8ehdble de birbirlerilıe kavga :chg.:m guzel eşyalar ve . bıblolar ~ ~ 90 a .K· ~.n~alıdem be-: 

Ahmed etelldl, koe&alv, ANdall em. nm 7edııl1 llJilüUne tevdl eıledökte ... a.ı ptllül püflil esiyor, çiçek kokuları ya tu.tuşmll.D}la~dır. fkar.ş:ısı~da çarparken, bırdenh.i:~ ııi .g(ıııme_ge. ged. Yu~n~en. ~~ri 
dinin balınumu Ml'llllDa oalan kaıın ŞeJlılalim elindeki blıTe llıncanın.ı tar.e ribgi.r eshıtUcrlne karışıyordu. Sokak orıaeında bir müddet de. ;carurn. ıster.se b~l~rdan daha a a ~~1, b~na b r şeyl:r .. soy~ıye!' • ~·5 
ener'.nt öptiler: clötöNtL Gklıertnt tlrkek iirk1* attı. -'.. hraba Paşa aiilümsedf: vam eden bu dövüşme esnasında Er~ ~abılecegımı hatırlı'Yorum •SSıPtt :rn. ~a te~rub~lı .ve_ a ıl : 

- Efendlmfzl taeılle tltalıan ....._ J'&la bnarak-.Sacba odunab da.mm- _ Benim •ubam. S3addlô padlşa.Jıı_ Ömer bıçağını çekmiş. Ilı.anı vii- :ve hıçb:r gayret ~eLmcdcn el f' lcafun bana b•r ~.., SP elim "l1-l"'lr: 
mm tıe1tabt Alem elhklar~. dı. Banlar, ~ Alnnec11n talltıaa IDIDll aJ'Ü)U't tosuna :rüz silftmedfk. cuıd~ muhtelif terlerinden ehemlj ~~. b:1 zeyk, bir sa.bun köpüğü ·~iın evvela und n bundan b~1seıı 

AbduJlah efendi ıteD ten anttı: llıAL""- ~ Wl7or ıtbl ..._ Cama namıa.zmda dahi buhmamad•. ıniyıet'ti 8'1l'elıte yaralamıttır. ~ı, scmıuverıyor. tı. 5 
~ 'lnahmımtık ~orlardL aeeaau AJrıııımde hrl aıacdt minbarlltHmla. Car.ilı yaltıalanmış, yar.alı Beyoi- Hakiıkati yazarken zihnim (Arkası var\ : 

Ul lsper1 ~dıe damı*. • .... ' • • kr . ..,......_ Ur .., em. (Arkut var) lu hetıt..-iae blchrılm)ftır. \. - • • ----· ..... -·-·-·-..... .-' 



Sa,ta :SON P0:5TA 

l Askerlik işleri 1 
EmeKli yedek subay· 

larla askeri memurlar 

Maaş zammı ... ~:;~;t=-~ 
Çeviren: lsnıet Hulusi emekll ve~ l.at tabi.de 1ıirincı ve 

ikinci __, lıb.~ rabitan ile memurini 
Müdürün odacısı büroya gi.rdi: yor, çöp tenekesini çöpçüye ved • fe'Y eöylliyemedi. Kapıyı kapadı, ao.. askeriye) ~lada askeri memurların 
- Hüaamettin bey, 111zi müdür yordu. luiu müdürün C>Oasında al~ı. ~ yeklıımalaırma 15 euıw 142 

ey çağ.rıyor. Aıtık büroya haftada ancak bir - Nen var HÜRmettıın bey ~ l'ÜDtindetı ....,._ lMı.ıer•q ve 15/ 
- Beıni mi.) iki defa o da yarım eaat içıin uğra. Çok a0v~anl görünüyorsun?. ~/Hı ~ nUaa,re& INıJaıcaktu'. 
- Eveıt sizi. J yabi%iyordu. O esnada da İş gönnü.. J - Daha ne olsun beyefendı. H~ Y4*ıluna aiialJeri ı.aatanın C1lılllllriesl 
Hüsemeıttin bey, te.m yinni ae., yor, Seırvet beye, mü&ürle olan şah.. yatımda böyle iukisarı haya~ bır Pnlu"i ,Jıariç 4ii'er ciilüer ..ı 9 dan 

nedir, kapı yofda\l ayn.İ. zamanda' si dos uCl'Ulrııdan, müdürün zevces·- kere daha uğramamıştım. Hem de 18 e kadar -.aiula 7uda v~la 
amansız rakibı Servet beyle., ayni nin ne !kadar nazik lıaırekıet ettiiin-l dört ay kıdemli olay1111. arakaıda • ~ lrlzai aiineaa1 edeceWerclir. 
oclaaa ka!'fl karıı')'a otunD' çalıııT. den. çocu.ldarı.n kenıdicıe amca de- §lm zam alaın. ı. Emekl subay n memurlar: 
lardı. O ana kadar biz defa olaun diklerinden bahsediyor ve şapkaaı.. Müdiir .aiuk DİT tavırla cevab A) Nilhl& hii:ftyeı cücl•nmm taııdfkll 
endinı müdürün çajııttığı vaki de.. nı gİyİl'l04!'~ ç k "p gidiyordu. verdi: IUft'lıi. 

~ "ldi. Bi'l" sabah nııaılsa gene büroya - Arkadaşıntzdllfll dört •Y kı • B) Maq N8Dli 9e11edi (bel'ai). 
Acaba ne olmuştu'> Müth.it bir uğramıştı. Aervet beyle kar11 kartı- demli olabilir.iniz HüeameUİn ~· C) v~ _..... ftlllku1. 

at.a mı yapnııttı) Başında bir fe.. ya oturuy«lark.en ik.iınci müdür o- Fakat fU da var ki Servet bey v~ı- D) Her .banct .,lr ren tabeıiıkM1e lb. 

ak.et dolaşlyıordu ~·· daya gİır~ :. . . fe&İne .muıkadclem bir. z~t>tı.r. Siz ıee tllas PPIDllJ lee diplemaaı. 
Sehpaya götürülen bir ıiıdam mah - İkınizclen birının maaşıoa ben bızzat buna ~ah:i-dım.. Son ~ F) :tJa adei iX6 eb'admda veııfka. 

Mart. 

lstanbul Levazım AmirliGi Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

Belıa' metrecrble ff1 k1l1"lll l'J _.tim tıMamln ~ llOI _..., 1ı1r1119 

~uha alaPaeak&ar. l'al:u'.lalüa elıi:ıdl11De;ı;i 11/1/MI Çaqamba ailntl 11&&t. H 4e 

Tophanede Lv. Amirliği satı. alım kondayonanda 7apalacaktar. Kat'i temlnaı&a 
1534 .11.m 51 k.,..t.ur. NIUIUll14!:SI lwmlaJ'Ollllla cörülör. b&ekWerin belli iaaUe 
komiByoa& plaeleri. lGt'1.,H41) 

Beher ki1ıoıRuıa 6'7,5 kurıış tahmin ecJUen 18 ton Allwl aPIOI& alınaeaktr. 
Pasazhk.la elııııa1aıeli 1.0/ .S/HZ S'&lı aiinii _. H,38 da Teplrıaaede Lv. Am1rtJi1 
latm alma komls)'onund." ~)JllacRbr. Kat'i teminat.ı 1012 lira 50 kurııştıar. 

Evsaf ve 1&rt.W'ı ko.misıonu ciriibir. irtdcHkırin belli BMtte koals)'ena sel. 
meleri. (6°'-3031) ---------·-

Beherlae 68 kuruş t.ahmia edllaı 10,HO AR& ilılkll' tal9ak aite&b.llld 11M1 
ve Msab.uııa pazarhkla sat.m alm4-0akiır. iıa.aiea 11/3/9'2 Çarplmba l'Ülhi ııaai 
15 de Tophanede LY. Analr~ ııatuı alma komiııwaanıda J'&Pllaeaklar. Teaal.. 
aaıtı 510 Jiradlr. Niiuuınal bmı.ı,ODIJ& ririiltir. ~ beW aaüe ile • 

mis7ona celmelrrl. uıos.ltJ9» -------
Beberine 29 ka.rut tahmin edilen 11,DIO adet, bakir bardak miUealüald -

ve hesabma &knacaktır. Puarlllda elısfttımeai 11/3/942 Çarfamba ıiinü aaai 
14,30 da 'fopbanede Lv. Amil"Jtii •tm alım komisyonunda 1apılacaktır. ilk 
teminatı 21'1 lira 50 kuruştur • .Nümvn•1 ~ cöriiliir. WeklUerln ile& 
~ıe 1tombo'oaa celmeler.L • (H6.3HO) 

Umu gibi, odacının peşi sıra yürü. zam var. manlarda vizafenizi çok ihmal. edı- ilk fot.oCNI. 
ü. Dedi. Hüsarnettin bey sordu: yorsunuz. Büroya haftanın bırkaç n. YMek Sllbay Ye .. ~ memurlar: 250 kllo Chloroform pure ve 219 kilo Chloroforme narkoz alnaacaktD'. Pa • 

On. dakika aonra tek.rar büroya - Hangimize~. . saat şöyle bir uirayıp çıkıyonıu • A - Ntitus laitriyet ciizdanııaın tu.. -.rlMa eksll&mesi 10/3/942 Sak cünü saat is de TOpbanede Lv. Amirii l sa. 
ön<iü. Servet beyin karşısındaki - Fazlasını soylıyemem, yarıııı nuz. dit• nrett. tın alma komisyonunda t'&JHlacalrfır. Be)l5ltnln taJımln 1tedeU 26H Ura, ilk &e.. 
utad yıerinıe oturdu. Çok e&k.i bir ı ay batı anlarsınız. · B - Aakmlk vesikMa (&eriılıs ıme. mlna~ 195 liradır. Şarinamesi komi8'Yonda sörülür. TllıliWeria beW va.kitte 

a.rkının beıııtıc1'ini genzln4en tekrar İkinci müdür ~adan çaktı: Ser: ihtiyat jandarma erleri r-r. ye&k sabay dJplomaaı). komls7ona plmeleri. l608..3MZ) 
ıyara.k maeanltn üzerinde daiıluuı ~~bey; Hü.sarnettln beye akeı akıı ~ğınlıyor C - Her bUlli ltlr ren fllbeılipde 
uran bidı.ç kağıda töylıe t:.iT inti,. -.d: lbU.U y&PDUIJ lee 4Up•maa. Bir aded Simena mana Elektnııkard17osral aıııu•caJdll'. 'PaurlıkJa etslltme-

vcndi. PortmMModan pardnü.. - Sonnaya ne hacet lime zam SGlt•nehnaed Askerlik Şubealn- D _ 8111111 .. ba.)'lana diploma ye al 9131912 Pmrteal eünll .at H ele Tepb&Dede Lv. Amirliği aatm alım ko. 
ünü aldı. yapılır ki? den: •ttıı. veııDıas. misyonunda yapalacakt:r. Tahmin b:>d•H 1Sl'1 lira kat'i t.eınlnatı 196 Ura 5 

Serv L ı. tm.ı· •• ;. Hü.amettin bey kıu:rmııptı: 1 - Jtonşa, IQıU1a, Banlur, Aa4a1.. F _ 1lrl IM1ıet ıxı dl'dmia .eıılka -..-ur. +~-'"merln 'beW aaaüe Jumala1ona p1m_ elerl_ (60Z - 1928> et ıoey mera~ e -· B . d d"" dah k .,. __ ,_,. .......... ._ __ , __ "--""ından .... ..,. _. 
Çık Hüıaamettin - eın aız en ort ay a ı. 18. ~ yqJfıt ve __.. -~ '* ıototT&f. 

~ ı)"Or ınu-..ıuz demli olmam ~bebile. -~~~ 3Z6, 4oi1mala Uıtlıd jaDdar BaJea İIPLQhuldaa harip mabaDıeme BeylertteJt Sıhh~e tramılt teposandll mev"8d H 114!4 eensr eUlv tamtr eL . 
ey - Döıt ay kıdem. diyeceğinize; ... .,.-., . bahman emekM ve J'edeıı: subaylarla as. tlıilecektlr. Panrhkla eksl1hneat 10/3/94! Sah cüntl BUt U h Topbaneıle 

- Zannederim Se~et beyi. çanaık. yalamak bwıusunda herkese 2 - Kayseri, Adana, Menin, lske
1

n : keri meaaıırlar J'ukarula yazılı vetılbJa. Lv. Amlrllli aob:ıı alma komlQ'ouunda npılacı.ıııtır. Keell Well 3~, lira 
Esraren&'İz bir -tavırla arkaclaşı • tek.addüm ettiğinizi 8iiyıleaeoiz da. cJ.eırun. Yozrat, K.1r1etılr, Nitele. oellan. nn birer sweUerlnl buıunduklan JCrin bt'i temtnaıtı 51 nra 15 ~. Etüvler aösti ceçen depocb e6rDfflr. İstekll. 
bak~ ve çıkıp Kitti. lıa uygmı olurdu. Seyhan ve M'an$ villyet. ve kaza uıkerılik şu~esl.ne müracaat ederek pal lerln belli vakitte komisyona celınelcrl. (803 • 1919) 
Eııt~ gün müdür gene Hüşamet-ı Hüaamettin bey, cevab vermedi. balnoda.u 325, 326 lhüyat J:ındanna lsa& et.meksis"n taı;dlk ettirip taab • ------------------:=========-

n beyı çağırttı. Omuzlarını silkm~kle iktifa etti. ederi. ı ,._... • d 
H M tat.. hüdlü bir mektubla IJUbem z~ gu ... er - F "k 1 s tı 1 a..omıs onun an -. iioaa.rnettin bey kardeşim, Zam yüzde yüz ona geliyordu. Ya- 3 - Dlyarba.kar, Urla, Anteb, 3 t. mtye mecburdıırlar. 1\-i .ttub1arm1!a 'bu. Sk&rJ 8.:.ırl a ~r 1 na R18 " 

1 d~ epe! tac· z ec:Hıyorum. p.dı art'lt, evine g :tti. kaTlaına an- ya, El&nt, SUrt, Bitlis ve VRn viJi.ye lmwluklan mahallin acık adrcSnl J'U • 
- Estagfrull~h eleındim, l\ltf. lattı. A.nneeıne anlattı, çocuğuna w kazaları ballanan ns. S2ıt 'ft sn bakıla mükıell'ıettlrler. 
- Z~vce.m bır tilıılü bir hizmet- bir bisi'kloet vadetti. değumlu llıtt.yat jan41arma erleri. Seaelk Sbttyat Joktama.sına t.,tlftk 
tedar:.:ı. k edem~di. Zahmet olmaz- ErteSİ gün büroda ;.batı vücud 4 - Eızuı WD, 'Ersbıcıan. Tra)non, uka."4la 
l....- d -1 w:_ b l S elmlyen nya ı.,,rada olanlar Y 
vu~u:n ~ og.umu IEl!Cden ahp ettiği zamtin Servet beyi ~rada. u - Gihnüşan.e, Kars, B.lm=, Ardahan a. yaıulı ve;lt:ı ııaretne bu\unduJdan J'el'-

e getıreenız.. dlı.ı. Servet beyin nıemıumıyet ıfade ..-nuıt: Do~yuıtl 't'll1yet ve ka•. leli bUcr.rmlyenhır 1076 sayah lıanunun 
- Maalmemnuniye efllllıdim. eden 'bİT 'hali vardı: lan hal•nnda.11 3!5_ 318 329, 

1
331, 331 

11 
naaddlSııe tıevlllr.an 50 UN ıı-a ee... 

Ertesi gün, daha ertesi gün, daha _ Sağ mısın be bıradeır, ne var dotmnlu •-.ı Jım4&rm& tt et4. ~bık tdilıeoett Uan ol\t'mır. 
a~a ~teai gün bu hep bö~e devam ne yold Yıtm.r.ıdf. ad1arı ya:nk kaza ve vfa • sası 
tı. .. Çüntru müdürün zevcesi bir _ Sirdle ne var ne yok> reürft menınıb Qı"yat jandanna erle- İstanbul bölgesindeki 
rlu münuib lıir hizmetçi bulamı. - İyilik, maaşıma bir miktarı ritlfn tkıt.nm 91'nedt ve. ntlrtı~ bınıt"Yet ihtiyatların yoklamalan 
rdu Ve • "d 1-1 . 1..-. mchnt. ask~k '181dblari1<! Mrllktıe 

gı~gı e üsamettın u.;ye zam yapılmlıf. • ..ı.""'e ... vk1"1U~ lbere Clhtlvat ola. Lyoğlu Yabancı Askerlik Şube. 
.~.~~a .ıtler de çıltı. Sokaktan - Sizin meaşı.nıza mt) _.. 
udunıa 'flYlne siinlü& yiyeckleri - Evet benim maaıtıma. yokıa nıkl mül'M'llatlan. ılnclen: 
ıyor, nıutfakta Plttata ayı&layol't ~ mi olacaktı~ Qelmtw.n!Pr haldnn4a kanuni ~ı tstanbul böl&'e!lhnle oturan yabuıcı. 
nımuı küçük. köpeiini aezdiıü • Hüameıttin bey yutkundu, bir yapdacatl lli.n °1•111'. lana iWtıM ,.ırtem•'ım için Hıamet • 

Ze7ibıburml alli.lı tamltllanell 11.-.an 4alıiltnde «30011 ton burd.ı d •mfr 
pıaarbkla J*eleye ıaakll ".,.... ....,ı&ıne )"iik:enecektlr. Talip olanların nıah 

maballlade sörtildiikien .onra 10.-LNZ Sab pnii saat ~5 de Salıpazarı da 
askeri ~ ,.oU ... a!Wlıla Sa&analına komtsymmna mnnc3Mlan, "%"4!" 

p.ıı ııenedleri ve birer aded f.tetraııaıL 13241• 
le aşatıda w- ... Wihlerl yuılı &'ÜD '1/Kart/94!: Omnartal: 13!, 3ll. 
1en1e BeJ'olla ~ şabesine müra. l/Marl/942: Pazariesi: 3Z7. 328, 3!9 
mıatlaın tin olunar. i_JO. 331. 

4/Mart/94%: Çarşamba: 113, IH, 

315, Sf8, 317, 318. 
5/l\f&r't/942: Per!)elDbe: 319, 320, 

321. 3ZZ. 

Şubeye davet 
Beyoilu Yerli AA. Şubeslndaa: 
Eme J. Dz Güverk o ı ,ı:iizbııt •-Ü. 

&eyin o.tla Mebınecl Ali Öml tıo~ı ı lı 

l!JlaritHı: esma: au. w, 325. acele llll>efe miiraOaaJI. (Jl' il). 



4/2 Sayfa SON POSTA 

<ilo zeyti Jr 

··r üne mlh Om 
edi en bir mu tekir 
ortadan a yboldu 
lzmit zabıtası muhtekiri 

$:iddetle arıyor 
~'ıılık lHUSUSl) - Ya.kt le bir Ulkun d;ılları .. .__ d rln · :ıır .. ~ serıe o wı ye e mırza. İzmit. 4 (Hususıl - l\llllı korumu:ı 

h:ı.Yll'SC'\'cr yurddaş]a.r tıuatındau yaptı_ yede t1e hallın DWm'.ıokta, p:va ı evkaf '-•blld d lhUk ı "dL 
rtlmış olan cami, ~esme, hupru \"t'.&lire's;ındı,.,J.ın.ı ya4ınlmaktndır. Kuruynıılanıı nunıınıın .':' d ulr:ı ved .. ~rl ~ 
"bı ~ tamiri ve had ıe!erinln .sıclerınin ce:r.-uan ırı ına ın ıın ucf 

yerlerin yen! r dJmbr d ilen ve on kiım olmuş bir ihılkar uçlu a sUrgiın 
~ln ÇtunkkaJc h:n·alisUe EdEemld, bhııere o~~.~-zeyUn Ataçhrın •

1
edlldltl yuc ı:ötürülmck iı.ıere iken tao 

Ay,-a<:ık Kuç uyu, & mm ç ve A:s. ib.n t p ıoc.Y~. rene cr~r idJ. 
\-alık bt:Lları topr.ıJU;ırmd \<lkfetmck resin hri:mizde mevcnd tft......., -- - mıştır. . 

~ _,........,ındal Hldlsenin kahramanı bir nıilildet eT. 
ret.fle bıralala.n ZC)ilnllkler, yııl.la.rca ~ binlerce ~e halis zeyti:

1
·nya_ veı ihtikar yı ptıtı te..<ib't Millen ve muh:ı 

miitevcllllcı- elinde bakımsız olarak kal.. lrı ~,..Jıs:ı.l ~k..:, Ankıu'.ı ve t:ın . sı· d · ...ı; 
·r:elll"...sl n c~lnde ı s n" r r &Urc; .... 

DUŞ ve on bini rce zeytin atacı odetı:ı ~~ ,1.~- rında ) tik.sek t:i:ıt ile s:ı.tıl • ne m hkünı olan şehrimiz tüccarların • 
k:ı.me:e utrıımış, kurum.ata yuz tut. • uWA....uı 

• • da.n Osman Bayra.kd;ı.rdır. Osman Ba:r. 
muşta. Bu ~ 'klcrin lmMJ " mutdııı._"i - rakda.r lll!lhktimlyei~nl müte:ıktb blr 
Buııd n ~ altı ene evvel v:ıkrfl.ır v n m:ıaşlu çıktıktan sonr.ıl lrar t 

ld::ıresı, bu h:ırublyc ınabkftm obn vakıf evto.f t4a.r hıe ha ılatlo4-ı bir lıavtı ı-e jmmbtrc şehirden kaybnt lm~:e dr ' lde • 
· · ·tığ! anla.şı!mıştır. 7..abı a lllfiWın an $ • 

zcyttnlffdere d koymuş, bunlıu-ı fenni l!r temtn edun!'ktedir. Yapıb.n lmn.rl a.ra.ıun:ıkt:ıd 
bfr şekilde ıslaha, aza.mı r.mdımnn al. ma-;rafı, hasıla.tın onda bil"lol C"~me • ~~ğer üaroftan ~nel bir lhtik&r sucln. 
nu ca-rclerlnc tev !il etmiştir. mektedlr. Bundan ehıı.rdJ.ld bhılerce L_._. r ır t ..... itle 

C 
d $t"ıu uun:.ın ma.ru mıuı a U•.. -

Bu zeyUnw.Jer, ısimdl husu ı olıırak ıunele clı:h1 lst!fade el.ınclctedtr. S:ıl.lmdlr 
Ca:rin edüen, w:eytinclUk muLebasstsl:ın En ~:r:e1 ~kUitı mC)d:ına getiren cubrtnıhn • .. _,,_ 11100 n 

Salim 4 sene =ısa sıır1; '"'e, ..._ 
lıaralındıı.n b!ı.kı1m t.a, vakllnd.c temizle 1 ~ki umum möd r Fa.Jırettin, her yıl _,1 clt" • " ıtnm cezasın ve ın ... arıntn m 
nfp buclanmıWta. ve mahsulle:t"ı rene bu esmnl,n tekimllllinU 6önnek uı:ere bn resine m:ıhkfım edllmtştı. Tem iz mn.h. 
fen nd:un.la:rı ;ırarııutan u ulu dain>sln_ hav;ı.t;ve ge nkte, 171 raı:u'hman .;erip kenıesl bu hkfunb-et hükmünü ta dik 

toı>bnm:ıı. . Zeyt.ı.n toplıı.nn fşi ~tnl kontrol d.rneldedlr. Hulisa, S 1. _,,.1 • etmts olduttmtbn VUTCUDCU a ım ........ -
d.:ıhl femu. b!r şekilde yapıldJtı f.(:hı ata.o mii1"'elJller dbıde fken boşuna h C3 • sürühnd; tizeT'e tevkif eilfüni;::lir. 
lann filı:ulı olnrak dalları kmlma.ın;ıktA I nan bu v zeytlnlildf'J', ~Jlmln feyiz. ya 
ve böylelikle hor sone o k iyi bir randı eli yvıfdtın ihya edlbnl.s, idareye ioyi • • 
m::uı tılı~-tadır. Buda.nan o.Pı.~ bir C"f!l!r lcı.yn:lğı olmuşlal'dır. tJ.,.tHi,,cle erlerımıze krslık 

hl"diye bn~ısı JerJam edivor 
Ürgüpde 22 bi11 lira sermayeli 1 Akhisann elektrik lobrikası Crtüo (Rtı!!US1) - Ka.&'\mız kn.:vma • 

bir birlik kuruldu §elUği lı:ı.mı ths:ın Ecem lıe Kn.day heyett. c. 
· • .. . . . fi. part1sl, Balkevl Te beledtye ~r:lniın 
t.~ttip (Hususı) - Kar..'\mız toc<".arla. Akhısar (Humı~) - Btr .. enedır •tn... b teıtlvt" ....,rlno!>unda -..'P' 

J t p] ıık • "f • • l_ L - ner:ıını u.t' e" • ,,_ J- ._ 
rmın bir kısmını b r araya. o am vatanı va~ esıını yapma.Ktıı oıan ,!- l:ın bir topll15Ytrd:ı bUtün k"'lr: h!\ ı f.'l"-

surctllc 22 bin Bralık b4r birlik <~- lelctJ1ik f.ııbrikuı ,efi Sıddık Gündüz 1 rim'>r:P ın.,ıı'k hediye ba~ıM da"ftt 

kül etmfş!1r. Birlik ilk d~ıı olarak Sü- teı4ıis ecrlerek şehrimize gelmiş ve ~Om1şttr. 
merb;uık Ka.yserl JWll m:ılb.r m..'ll'az:l. tekTar İşe başkunıştır. Fa.brik.ayı yıl Topbntı mahallinde bultm3nlıır tan.. 
• d.uı cctlrmlş olduğu cı:ınlfıı.turuyı sa_ lardır tam bir )°yakatle idare eden fmdan bir t içinde yapılan ~tış 400 

;aşa çı'mnn~ bu tk !mu lh~acı f' d .. 1 t i i l İ . bi ıtra olmuş.tur. KaT.AnUZa b!J.th köy muh 
temin edllerek lhilkann bnıine ı-eçll • fC ın av eti ı e en.v r şer nın . r tarb.ın detit:ı-1 t:13llyete geçere-k ba-~ 
ın\ştb'. Lüzumnn:ı. ~re 22 bin Jhııdan kat daha ~yilc.şcceğın.e şüphe cdıl. top mışl:ı.rdır. ıt mız KtZtlaY cem'Ye. 

baştıyaıı btr'l:t sermayesini 100 bin ltn- mernektedir. Hne toslbn e tl.klPri p:ı.r:ıl tr şnnbrdır· 

l l()rtası.r öyü J58 ıtra 25 kıırus, Taşkın. 
ya kadar çık:ı.mcah ır. Kazanın diğer zmitte bir yangın ı tın lhil 

1 1paş:1 köyü, Boy:ı•b knriı brnh • Jll"" 

y:ı(lları olnn CU, un vesaire btr k İzmit (Hlm::! il - Kıırn.bıs m!lı~nt'. köyü :vüttr, A~<::ır kli) ii 60, Tat.ar kö-
t:ırafmdan temhı edUmektedlr. Kıız:ımı_ sinde l\lıırad~ soknlrında ınütekald binlrli 50 l\ltL"tatııp:ışıı köv\ı 50 Cökdc v 

I· • 
bath Or!as:m- kasa-Oasmdn da 12 bin ba.p Reşad Aydoğduy aıd ew1e yanguı K.nrhk köv~ 25 !ler, Teınurla!I kövii 13 

UnıJıic: bir bir~ teşekkül t-tmlş, burası çıkmış n ev tamıunen yanmı,tır. Tah.,Ura. D~lT 1 il kiıyde d<' b.ıt~ taanyet~~ 
da ııvnl pyc lle ta:ıllyetc g~m~. k k 1~1 b<ı bnmıştır. itt''l"!nı edllm ıc·~ r . 

.,,,,,,,,,,, ~~ 

Tiyatro hatıraları 
(~ tanıtı 3/J de) 

tabUlikle yağ-an ve savrubn kar... Etra
t:unda t:ıkdir mırıJııları işitiyorum. neı.. 

ll iti, dekor hoşa g-lttl. O anda, kendime 
ve eserime itlnı:ıdımclııı f z.la bir hW , 
dekora, mluınsenc ve nihayet artlstkre 
:;uvcnmcltteylm. :lclmdrn kendi kc ıdı • 

•Son Poıbn nın tefrikaıı: 229 

' 

1 
me: cı llt'y Allahım, diyorum, biıtıin bu Mös) ö Dubliye; Yusufa, Ha.ilmiş bir pclııivandı. Onun sırtınıı daha 
emekler boşa ıritmescydl. .. ıı mit gureşmaen sonnı; bot>Cn hır ltiım e yere g tır m m t.. Şıun,.-.ek 

Bayku sesi, bu perdede daha urper. ballŞlŞ venlmeslılli Mos)"<) Pıyere gibi bır şahsıyettı. 
tici bir tesir ynnıhyor. Ne kadar d.ı ta. teık ;.f ttı. Çor bacı, çol-.. sevdiğı Amcmkalı ar, .Fran GQç ılc iftı. 
blı otıiş! Hcın bu cısı 1.aklld ı denler Yusufa, buyuık bır yard ırnda b!.1- har edıyorlardı. Sen k d berı, 
kım, tahmin edemezs nlz! iki tıb t ,ıc - ıunmc:ı.K ULCr<' derhal anı.ık be'ede 
besi ••• Ed biyıı.t aşklarllt-, bir gun Ha _ ulurdu: a yanuı her taraf dan gelen 
rulbed yit' kt'n!lilrrl murııc:ıat etm.lşlrr Bu namuslu ad .rr • ..n yuzun. namdar peh vanlar, hep An erıka 
ve baykuş esini fevk 15dc taklid ede. don çdk para kazandıK. Bınacna. as runa mağlub olup t yı;zu.ne 
rrklerini soyliyrr<'k, bu gnlbdckl roliı aı. leytı; .gele<:E. k sene de bıze laz m ... m.ernleket~rıne dönm rdı. Bıı-
mışlardır. Bliyük bir sabır ve tntJ:ı:ımla Bu suretle har ket eder isek, onu kalım; Tür.k peh ivan bu retli 
hlcb r temsilde gelmeın<'zlik ctmiyecek • elimızden bıçbır organizatör kan. adam karşıs da ne yap ca.ktı? 
lerlne de .onradan ş.-ıhld olacağız. MuL dınıp alamaz. ·· dedı.. Bel"E!Ket versin Ko a Yusuf, çok 
laka her temsilde, :>erde ncılmadaıı t'V\CI Mösyö Duli ye; Mösyö Piy€l'ın keııflı idi. Amerikanın ha ı ona 
sahnenin yukan mda, d koP'ann ara _bu t€\.'l{lifini tereddtidsiız k~buıı. ettı. yaram:ştı. 
sında en tehlikeli v:ız :vrt• rlc ~e bir Derlha.l, Ko a Yusufa gotürüp bin Güreşe düı.lıuliıe f t rı Ü mis. 
canb:ız mahareti ile kala.sl:ırıu ii uııe,altm verdıler. line çıkarı.lııru.şt . Amer k nın her 
hint'yt"ceklerdlr. Koca Yusuf; mene1erlerinin bu tarafından müsaıb..ıknyı s.;yn.tm<.k 

Ah bu llılnci perdenin sonu •. Muhsin, ali.<'enabane hare et.lC'r karşısında için seyırdler gelmişti. 
kurdlar tarafından ual"(Jllanmı ola.n oğ_ g_o.·zıen.nden Y~ gelerek şunları 

.11-.J Müsabakadan evvel, en çok dıi. 
lnnwı cescdı ıistünc kaıı:ıııırk ıı ne ha ~\-ı~-ul: k k · · 
rıkuı:..ıe idi! Ya o s s, o fırtın h ses, ·- He fil ed"n' ... 1':"" k 1 . şiuıen ve heyecan duyan i i ışı ....... 1u ave emı. vardı. 
0 çığlık! o anda. butuıı aloııd:ın n'a.

1 

in lhancin<le bir para vcrm ş B··-1 da ıı.m· ~ ikinc' . d 
ttn ve ıns:ınlıtm on d rln ve ru tivük oh.tyQrsu:ouz? ~u~. ~ ı ç, sı C, 
ıztırab bın11.."iı esml &.i. E er, bence, artık Yusufun bu hareketi. iki ecne- mene1erı i<lı. K~ Yusufu, ko~ay 
yarı yarıya kurtulmuş sayılab1lirdi. "tl- biyi !hayr{'tlere dü ürmÜştü. Bu 'kolay ortadan sılemiyeceklerıne 
çlincu perdeyi de bu hav !cinde bititt. derece sal ·ve tem yürekli bU- a- a!kıUarı yatmıştı. Tür"ıc pehlivanın
bilsek, zafer muhakkaktı. dam lhavatta .görülmf>mişti. daki kabiliyet gelen geçen pclıll-

\'e ümidim ~ çılımııdı. Son perde, B r hafta sonra; Yusuf Goç ile vanlara !benzemiyordu. Hele; o. 
enel!tllerin ınıdretl lir oyn.ındı. E lza on ıgüre "ni yapacaktı. E&ıı'l e~ri elense ve tı:r. 
Blncnıeclyan. AYşe rollinde umduğu -1 Gazeteler, ne de olsa Amerika panlan ıberbad bi'I' şeydi. ıH~~ 
muz muvaffakıyet! fBJJaslle .teınln cttl.,aslanı:nı ~işiriıp duruyurlardı. . 'bi tr .• "..l.tı;,.. bile elense 
Raşid. Muhsin. l\luvnhhltl, uçu de, zıı- Falkat· Amerika ve dünya as. mıt gıı p ıt-= ...... Yanı 
ferin t.ahakkuk eımcs·mıe kuvvetli birer lam ola~ Goç methü~enaya lıtyıık ve tırpanl~ ~le ederek bır çap., 
amil oldular. lft")e pl}r.S biterken, l\fuh. rnzd.a yenıverınışfi 
slnhı çıldınn!\sı ve kendi lni. kulUbenln kat bu defa Fransızç:ı bir argo savura. Nihayet; birçok dedikoduhı tof.,. 

iki ayak e,şitl üstünden ı;ırtustü yt're at. rak: sirl.erden sonra; gU:reş gfuıü geldiı. 
nıası ve dahıı evvel, yuıuniln 1.:orlt ınç - l"outu! Foulu! Silik lehaleb dolmuştu. Sdkaklar 
ifadesi ve acıarının dimıl k dikllmesJ Bir de baktık l{I. !\fuhslnln Çt'hre • adam aıhruıyordu. 
ile bir baykuş m:ınzara ı ı;:ö if.rlllt'Sl... mu hiş bir hlddeUc kıırıştı. Sonra. gö. 
Blitiin bunlar. benim için ve 11 ilk pro. rültüliı adıml:ırla rampa kadar geldi ve 
vayı seyredenler tein ne nnutnlmaz bir :rumruklannı sıkanık glirledl: 
temaşa hahrası idi! - Yah)-a Kemal b v! ~e kadar h:ıy. 

Jf lnrs:ınız nafile... Bi%, artı tler bu eseri 
sevdik ve bunu ya at eatı:ı.. 

Şimdi son pl'rdc I; n:ınnuş, san"atk!r- ,, ,__ K 
1 

h 

1 .. a • ....,ıı emal o gun nlc n o e hare 
tar alkışlarla ahnPye çağırılmı tardı. ket et.mi ti, bllnılyorum. rakııt, anıda~ 
Perdl" bir dnha açıldı vrı «Baykuş .. u yıı nl"ler -ti•-'- b "'"1. .. .. . • c~.,,. ,.oçn sonnı, ana karşı ..... .._ 
ratanlar tekrl\r hncde gonındult'r. l><'r ızhklanna ra"-- ... 1 h 1 . -ı: k "" • • r;uıen, u u nııı o ., .. n u 
ken. salondan l :ıbya Kemalin sesi dn- heyernnını ve o güzel Jestini ash\ unuta.. 

yuldu: marn. Bazan böyle bir hatıra, en acı 
- Berb d l'Sl'r! giinlerde bile insana l'Skl bir dostlu!ıı 
Ba~lar hcıı ona çevrildi. takdislc ylidcttlrir. 
Yııhya Kemal bir dalı.ı ha) kırdıJ fa. H&lid Fahri oı::uıısa.;y 

AMERİKADA FRAN GOÇ U..E 
KOCA YUSUFUN MUSARAASJ 

1 
Koca Yusuf; daussılnya uğra

mııstı. Her.gün ve her gece vatanı.. 
nı, çoluk çocuğunu düşünüyordu. 
Ge<:e rüyalarına Şumnumm dağ. 

lan, ormanları yuvası çoluk çocu
ğu giriyordu. 

Mösyö Piyer ve Dubliye; bu 
vatansever adamı teselli için müf
kül'Uta uğr.uyorlardıı. 

.(Arkası var) 
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Dün eski hava 
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sorguya çekildi 
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Süveyş ka alı bö'gesi 
ve Portsaid limanı 

havadan bombalan ~ı 
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Bu Akşam 

SARAY 
f..t-j.z bir zafer ve mavafakıyet ka. 

Sinemaaında : 
i\ nci hafta.ının i~ 9Ual'eeİ ,eTef.İne 

ALiCE FA YE ve BETIY GRABBLE'i l 

HALLOi.. BBOAD\VA. Y 



6 s.,ı. POSTA 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaıe alınabit::r. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz 

1 Askeri vaziyet :J 
(Baıtarafı 1 inci aayfada) 1 Alman rnuhasua hatlaırını ıkri kı. 

•I boyunca ve 50 kilomdlre kadar aımlarıına karşı bazı mevzii muvaf. 
b ir derınliJc. dahılb1de rnüttefüderin 1 .falc.ıyetler (lemin ve limen gölü ce.. 
yahıı.ı mUdafıtala:dle değıJ, mukabıl 1 nubunda'ki St~ra Rus.sa mevkii cİ
taarruz ve hucumlari ıle §İddctıni \:arıında 16 net Alman ordusunun 
ve gcnişlığinı ınütema.dıyen artıran 96,000 kişiye bal' ğ olan ıısıl kuv. 
h ır meydan muharebeskıın ecre) an 1 vetlerini de çember altına alarak bu 
ctmekoe olduğunun bildir.1ılmckte kuVV'Ctler:n imhasına devam eyle. 
olma.sına rağmen Cava adasını bek. cliklerini iddia eylemi~lerdİT. Ancak 
lcyon a!klbetın dünkü yazımızda in Almanlar, 'bazı bölgelerde say :sı 
ct"l.edığımiz şekil haricine çı.kamıya yüzlere baliğ olan Rus hücınnh.rını 
cağm , hatta bu akıbet.in gün geç.. kamilcn püskürttüklerini, dün SL 
t"kçe yaktnlaştığı-nı tekrarWınıak ka vastopolda bir Sovyet hücum kolu. 
b"lair. nu kuşatara'k imha ettiklerini ve 

Vfık ıa, milr~efik .kuvvetlerin cür. 900 küsuT esir ile bazı maheme 
etlerini. taarruz ve müdufaa.dıtki a- aldı'klarlnı bildirmekte oldukları 
z" mler ı ni övmemek ka.bıl değil dir. gibi ıha va V'C kara yollarile gönder
Bu kuvvltlerin. vaLife olar.tık kendi.. dikleri ta.kviyl ve ikmallerle 1 6 or. 
ler"ne vedlmiıt olan işleri QOk feda. dular:ının durumunu da ıalah etmiş 
kürane bir ı.erzda İcrn:;a çalışmak. gibi görünmekted ı rler. Onun için 
ta olduıkları görülmektedir. Birleşik Sovyetkri:n. sarfetmiş oldukları bu 
Amerika hükumeti "sr., cenub batı muazzam gayretlerden sonrr.. önem 
Pasıf k sahalar na ve bu meyanda li sevkulceyşi n-eticelcr elde edebil. 
Cavaya yeni hrıva, deniz ve kara miş olduldarı söylenemez. K. D. 
tab yeli'ıeri gonrlermek için yen" te- o•---

şebbiıslcrde bulunmaktan geri kal. Kuyuya atılan 
mamaldtadlr. Gilbert takım adaları 

,ahasında b ir Birleşik Amerika de- cesed n kat' ı·ııer, a'u•· n 
n'z teşoldkülü ile akmış kadar Ja-
pon tayyare i arasınd<\ dün vu'ku 

b~muş olduğu söylenen. fakat. he- muhakeme ed·ııdı"ler 
nüz tafıı ı latı öğrenilememiş olan ye 
ni çarpışmaınlın da bu tıeşehbüslerin (Battarafı 1 inci aayfada) 
b'r yı.-nisini 'te~il eyl di~İne şüı he Ap.artıman kapl!'Clsl H;aydar 
yokl'U'r. Şaycd, bu çaı:pı.şma filha- vak'ayı şu auretq'C anlatmaktadır: 
k ıka vukua gl'.lnıiş ise b\lflun netice ıı- Ölen Htiseyin gerçi benim 
sınde esas Amerika deniz tc~ekkü- hemşcbrimdiır. Fakat aramızda h"ç 
lü bazı Ul.!"a&ra uğramış, hatta gerı bir dargınlık ve diişnıa:nhk ycııktur. 
çek ilmi.: J.,ql" olsa gene bazı Ame. , Hadise gün.ü yani Cümhurİ}"et Bay. 
r kar ' milerile b ir kısım A. ramının sabahında kendisine Beyoğ 
mer'ka ... vvetlerini V'C malzf111le..

1
lunda tesadüf ettim. Mc:hmcd de 

sin." muıhtevi bazı nakliye gemileri. yanımızda olduğu halde Kri&tal ga. 
nin cenub batı PMifiğ ı n kum g"bi :ı:İonosu-rıe g"ıttik hep bcrahcr rft!mL 
kaynayan adalarının teşkil eyled ği l ge9i.di seyrettik Ayni gece biır lo. 
örttı ve perdelerden istifade surd - kantada bir miktar rakı İç.tikten 
le Avuslralya sularına kaçabilm'ş sonra kap cısı bul ındeğum Aktar 

0 ma!. iht"ma!i vardır. apart!manına geldik Mehmedle 
Fakat, Cavaya çıkmLŞ ve İcab e- Hi.~eyin odada rnisafr ıkaldılar. 

derse yeniden çıkacak olan Japon Bir müddet .ronr.a M.ehmıed kulı>-
kuvvcıtleri:nin A. B. D kuvvetlerine, ğıma sUinları fısıldadı: 
bu yeni takviyckrin ilt ıhaı!darı far- "- Haydar, ben karar vt"Td İm 
z na rağmen daha üs~ün kalaca .. larl 

1 

H~eyni öldüreceğim, fakat bunu ı 
muhtemcldiır. kaldı, ki Japon umu. hiç 'kimscye .!(;yleme yo1<aa ~i de 
mi karar,ga.'hıın.ın 3 Mar.t tarıhli teb- gebertirim! ... )) ı 
1 ğ . nde 2 7 Şubat • 1 Man'1.a Cava Bu tebdid karns•nda hemen yor 
deniziNdc yapılan deniz muharebe- gani başıma çektim ve az !Onra da 
ler nde müttefiklerin uğar<lıklarını bir tabanca se!tei duydum. 
b ld rd ği çok ağır kayıplardan !-on Fakat korkudan başımı ')"l()rgan. 
ra yeni takviyelerin, Avustralya şu. dan dı~rı ç•karamndım ve sabahı 
la.rına gelmit olsalar bile Cava ada. ett.i.m. Ertesi sabah Mehrned bana: 
sına ılt hak edebilmeleri biraz im- cc- Hiisevinin besabmı gördüm 
kan haricine çıkmı~ gibidir. ve cesedıni de boynuna bir taş bağ- ı 

Japoı&r, Avustralyayı mütemadi layarak bodurumdaki kuyuya at. 
b r 'kuşku içinde bırakarak emre llm. Etrafta kan lekesi falan kalma-1 
müheyya Avustralya ve Y e-ni Zelan dı. Cebindeki par~ları da aldım. 
dalı kuvvetleri Avustralys dahilin. 80 lira çı'ku şu 25 liraıyı da eeın al.>> 
de bağlamak ptanını ıtatbi.ka devam dedi. 
etmeğı de unutmamalua.dırlar. Bu 1 Diğer ~ Mehmcd <le, Hayda.. 
pld.nla ilgili olmak üzere Japonlar, rın bu isnadı ka~ısında şu ifdede 
§İmd.İye kadar Ti.mor adasındaki üs I bulundu: 
lere dayanarak yaiİınl7 Darwin lima. «- Haydar yal.an .öylüyor Bay 
nına t.arruz etmişlerdi. Fakat, bu Reısl.. Haydar Hüıieyini öldürmek 
defa gene ayni üslerden Avustral- niyıetind~ olduğunu söykd.i. Arula. 
) anın şimal batı gahilkrindeki rında kan davası varmıt ..• Cümhu.. 
\Vynd'haım ve Broom şehir ve liman riyet Bayramın•n gecl!sİncle üçümüz 
larında'kb ukeri hecleflerlıe hava de Haydar:m odasında idilk. Haydar 
meyd.anlıa.nn.a kartı hava taarruz- birdenbire tabancasını Qelctıi. Hü. 
}arı yaptı'kLarına dair haberler var. aeyinin üzerine ateı etti. Sonra ba. 
dır. na dönerek: 

2 - Uzakdoğuda bu hi&.diıeler c- Haydi kalk ne duruyorsun, 
cereyan ed.er'ken, bir ta.raftan da Ja- icabına iba'lcahm ıı dedi. Beni de öl:. 
ponlar ocnubi Binnanyadaki hare. dürül' d:Lye korktum. İkimiz birden 
kctlcrini geliştirmekle beraber şima Hüscyinin üzerine atıldı'k ve bir 
li Bir.manyaya ka~ı dahi harekete k,uşakla iboğuını sıktık, Öldüğüne 
gcc;ıme~ hazırlanırlarken Atlantik. kani olduktan eıonra da kapının di. 
te ve .Akdenizde deıniz.altı ve deniz binde duran elektrik ıteli ile boynu. 
üstü hareke't\ori tevali eylemekte ve r.a büyiı"'k b.ir taş bağladık, bodrum 
şimali Afrika cephesinde J:'alnız ha- daki .k~a attık. Odadaki kan 1:
va faaliyetiı. keşif ve devnye kolla.. b:lerını de yatak ç.arşaHa11\c teml'Z 
r ha.rekatı olmasına mukabil Sov. ledlık. Hüseyinin .. ıbisekrilc bunlerı 
yot cePhesinoin Lcningradclan Kua- da .k~ aaFladık. Haydar Hüae
don'zc kadaT temadi ed'e.n kısmın- ylııın cebınden paralan dahe. CV\•el 
da SovyctlC'l'in. kııın oiddetile mü.. almıstı bir miktar ?a .. baAna verdi. 
tona.ib olmıyacak derecede çok \C Ta'beıncayt da aaatçı dükJkanının ta. 
büyük hava ve kara kuvvetleri isti. vanına sakladı.• . 
~i euretile taarruzkırını ilerletme- Her iki suçhmun bu ş..-:ıyanl dık. 
ğe uğra~ı'kları görülmektedir. Bu kat ifadesinden 90nre Ka«ım, Hay. 
harl:ıin haşla.ng•cındanberi ilk defa dar ve Ze1ci adındaki zabıta memın 
o1ara'k lngrJiz hava kuvvetleri dün !arı din1eni\diler. 
Panis ile civarındaki askt"rİ hedef. Tahkikat zaptını tanzim eden 
lerc karşı lbir hava taarruzu yapmış mcmurhts. her iki wçıu.nun da ken. 
lardlr. dilerine ayni ifadeleri vcrdikleTİnİ 

Sovyeter, bu muuzam gayretl~ti ıtöylediler. 
nctices' ndc vakıa. Almanları bil- Dicr zabıta :rnem4.11'laıının celbi 
hn-ı.a merltez mlntakMında epeyce için dU'11J411'& bafka biT süne h1M-
1ferilıere Mirebihrişler Le.ningndda.ki ktldt. 

(TiYATROLAR) 

i 
latanbul Belediyeli 
Şehir Tlyatroeu 

Tcpebatı dram kısmında 
Bu ak.tam aaat 20.30 da 

PARA 

istiklal caddesi komedi kısmında 
Bu akşam saat 20 30 da 

ÖKSE ve SÜKSE 

" lf ./lı l.a tae. -&i. · el t,fa.. '}'5/fMIC, e-' °d i ~ ... .' 

akşamları evimiz ne kadar hoş oluyor. 

Cemal Sahir Gecesi 
1 O Mart Salı günü akşamı 9 da 

Şehir Tjyatrosu komedJ lt19mlnda 

1 - Çardaı. 
2 - San'atkttr Müzeyyen Senar, 

B~eıkar tanburi Salahatdn, NecatJİ 
"f.okyay konseri. 

Evimiz, güneş şuaları gibi parlak meshur TU NGSRAM 

ışıgıle aydınlanıyor. Ostelık bu lambalar bize cereyan 

parasınd~da tasarruf ettiriyorlar:.. 

3 - Halk Opereti: Zırdelller. ···················································· 
Son Posta Matbaaa. : 

Seşrl7aı Mudürii: Cibad Baba.il 

SARtftl: A. Ekrem UŞAKLlOİL 

~' 

Trakya bölgesi mahrukat 
ajanlığını yapmak 

istiyenlerin dikkat nazarına 

Tnrkiye kömür satış ve 
tevzi mnessesesinden 
Müessesemiz nanına T rakyanın muh· 

te!if şehirlerinde halka ve resmi 
dairelere tc pi an ve perakende muhtel 'f 
cins kömürlerin satışını yapmak ve bu 
n1aksatla depolar açmak üzere bir mah
rukat ajanı intibah olunacakhr. 

Talip olanların: 
Şartnameyi görmek ve teklifte bulun

mak üzere 16.3.1942 Pazartesi günü saat 
15 e kadar Ankaraüa müessese merke
zine müracaat etmeleri ilan olunur. 

''9576,, "3014,, 
• • : ••• • --- • , .• • ·: 4 • .' l l • • 

lki adet bınek otomobiii a.ınacak 

Maliye Vekaletinden 
Resmi blr daire için azami atın alma bedrol~ri alLışar bin Ura elmak üzerr 

iki adet yeni kapalı blnl'k otomobili pazarlıkla lllllın alınacaktır. 

Talib olanların 11.l\fı\ltT.9&2 tarlhlııe ı.esaduf eden Çarşamba ıüniı saat 14 
de Mıallye Vekalet< ı•vnını mildürltltiınde teşdı.klil eden eksiltme komlsylnuna 

mliracaat ctmelrori (lal 7.2G-i91 

loevlet Oemiryolları lşletma U. M. den: 

l\luhıunmeu bedeli 50.0U8 !Elli bin) lira olan yeni 11D1umi l.clatt. blnwnda 
tesis edilecek 6 aded as1Lnsör 1~1 Z0/4/1942 Pazartesi günü sa.at JS de kapalı 
ıııaırt usulü ile Ankara'dıt İdare binasında toplanan Merkes 9 • uncu Komla. 

yonlMlea satın aluı .. caklır. 
Bu 1.ş eılrm~ isteyenlerin :l.750 lt~ç bin yedi yü;ı; elll) llrah\ muvakkat 

tıemınaL ile kanunun tayin eti.iği vesltoılan ve LelıtiflP.rlnl ayni run eaat 14 de 
kadar adı ıecen Komisyon Reisliğine venneleri li.zundır. 

şartnamelıer 2,50 Un muka.blllnde Ankara ve Haydarpaşa vnnelerinde sa. 
tıhnal<t.adır. (2910) 

__; __________________________ ... 
[ - il~nları lstanbuı ~akıllar Uirekt1r1üğU 

J(ıy~tl muh.'LmDlinr.si Pey akçesi 

Ura KW'\ış Lira Kuruş 

-
677 36 51 co llay~lun nl&halleslnde Yald12.lı han 

orta kat.ta 6 No. lu odanın tamamı. 

367 10 30 08 Süruri malıı.Ueslniıı Sultan odalan ııa. 
nı üst katta 4 No. 1u odanın tama.mı, 

Yukacıda mahal~. scnak ve kapı No. &U 1as.alı gayrimenkuller •ttlmall ii
lll!l'e on beş riin :mid~ açık ar!.ınnaya çıkarılmıştır. 

lbak.I Z0/1/942 (:ama pıııi saat 15 de icra kılınacalmcl&n talfttlerin pey 

1111vı cı .....- 'MalalilAt ulemH-~ <nts> 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Em.iiyet Sanuığı Müdürlüğünden: 
Sıdıka tllkiimen 28122 hesap Xo. sile SalıdıiUnWbn aldığı IHtooı liraya 

kara Kum.kapıda l\tuhsinebatun mab:ı.llesinde Kömürcü, Çifte ı-elln\er, Sam.. 
smı aok:ı.k eski 2. f. G. 8. 15 yen! 2. f. 6. 8. 21 ve eski 10. Z4. 26. ıs. :ıo. 32 
Mil. 32 1ft1l ıo. 2.&. 26. 28. 30. 32 Mil. 32 ve eski 3C yeni 30 No. ıu kArrfr 
meld,d,i bl:rincl derecede lpotl'Jt etmfsilr. 

Takip dosyasında mevcud tapu lr.a1d• S11ttbde ve ikraz dosya6Ulda me\·cııcl 
üo adet tapu senedi aslında mnkiır pyrıımt..ıkllllerden b rl MuhslneııaLun ma.. 
bıa.Deslmle Kömürcü ~e Clfteaellnler sokağında eski 2. 4. 6. 8. la yenJ ıı. Z. 

f. 6. 8. 21 No. lu mulıadtlem.ı iki bab diikkiw müştemll üç l>ab hane elyevm 
7dutilttlıerlne maldub meJdeb olup hududu aai tarafı Çlfte~nl• caddesinde 
eeclld H No. ha kahveci K0111Da l!lando'kt.llıt llııa_.. -1 tarafı KömUrcıı sokatua.. 

da mevcud FranSl'L Katolik mektebi ve arka.sı ke7.a mevcud mezkür Yransa 

Katolik ımU'ıtebl cephesi Kônıürcü ve ÇiftegeUnkr caddesile mahducl oldut• 
ve diğeri ayni mahallenin Samsun, Kömürcü sakatında al ve Jenl 10. 24. 
26. 28. 30. 32. 32 ll. Ne>, lu Söroplal dö L'amomp&yon namınd3kl Frans z nı
bfbelcrt tarafından lbadcLhanell mekteb \le manMtır tttllıas ettikleri mezkdr 

numarıalarJıa murakkaın menzil ve dükkanı müşkımll diğer mendi ve üç arsa 
olup hudodııı blr tarafı Kamacı 6ilu Polllı.ron menı:ftl ve bir tarafı Hacı rava 
FJnydi menzlU ve Kömürrü sokatı ve baz.an Hlrlsto Mabtakl ~zlll ve bab. 

çesi ve ba2&0 sarraf l\llhal rnensUI ve aycbniıtı ve bar.an ytne Hlrlsto Mala. 
tak.l mcndM bahçesi ve baz.a.n Mehmed veresesi menzili bahçe41 ve bir l.:ırafı 
Uaftaf Haçator veresesi baral.llUl ve arsa.sa ve tarafı rabll Samsun sokatı ile 
mahdud olduğu ve üçüncüsü ayni ma.lıalJecle Sıanwun eokatmda f'Skl 34 yeni 3t 

No. lu mUkaddema baraka elyevm disP:mser ohap hududu sağ tarah ltlL"\'cUd 
Fransu Katolik mektebi sol tarafı cedid 3! No. hı Anckeya Amopoll) lı.anc.IA 
ve ba.hçeıııl ve arkası Çirtl'rellnler •okağlnda cedid 23 No, lu kahveci K• zma 
Sandoldd.lıı bıanesl bahçesi ve baıan yloe ÇlrtecellnJer sokatmda eedtd 2l 
No, lu yazmacı Maksud banC91 ltsb~sl cep1M81 S&m911D 110lı.atlle mabdud ol. 

dutu beyarı eclilınlştU. 

:brasa esas olan mubammln r.ıporu mucibince mczkflr ranlmenkuller ınC\:
muunun umwn mesahaSJ 1Cı8~ metre murabbaıdır, bundan :;ıo metre mu. 
abbaı dörL katlı ve 64 metn: murabbaı da bir katlı bina ı&emlnlerl olup blna.. 

lar kirdi' çatı örtiı.sü Jrısmen kirglz- ve Amıen alhşap ıoı boyalıdır. l\lemiır 

binalarm blrinci katında bir oda Wd ı;ofa bir koridor yedi bela bir çamaşuidt 

bir 1emckhane IUncl katında yedi oda l.kl eola Ud kor1dor di)rL beü üo ya. 
takhane dört dersane iki yemekhane, ~ ka.tıncla üç oda lkl sofa Ad ko.. 

n'dor iki heli üç yatakhane iki yeme!ıhane, clönlüncü katında 13 oda, ı sofa, 
1 koridor, 1 beli, elektrik ve t.erkos suyu Wıııilat. vardır. İşbu ıayrimt>.nkuller 
halen kül halinde ve Ylice tlllı.ü ıtscsi olarak Jrallandmaktadır. Vadesinde 
borç ödenmemtttlnden dolayı hakiunıla ,.apatan takib ü~e ~Z02 No. lu ka. 
nunan 46 cı maddesinin !W'tufu 40 cı m!lddeelne söre satııma.~ f.cab edea 

e\'s&fı salrtııl yukanda yazılı üo senedi" ı..nut olunan lebtı pyrimeııkullıer 
tahlıls otunduklan şekli ısUmak blaıaen bir prt.namc ve kül hallmJc satılmak 
üzere bir buo'* ay mUddeUe ~ık arttırmaya konmuştur. Satış taııo sicil k&Y. 

dura söre yapılmaktadır. Arttırmaya glrIMk ~teye.n (4500) Hra pey a~ 
verecektir. Milli bankalarımwl:ıa blıinln teminat :mektubu da kabul olunur. 

Birikmiş bütün vergilerle belediye resimierl, terıal~ rüsumu borçluya ;tdcb'r. 
Artt..-ma şartna.mest i.3.42 tarihinden ıt"ba.reıı tetkik etmdl ~yeıılerc Sandalı. 
Hukuk İşkri servisinde 4\Çlk bulundurulacaktır. Tapu si~ll kaydı ve s:ıir tü.. 
ınınüu mallimat taşarinamecle ve LaJdb Gosyasmda vardır. Arttırtnaya &inniıt 
olanlar. bunları td.Jı:lk ederek ııatılıta oı)lanlan pyrlmenkul hakkındı her 
FY1 öğrenmiş ad \'e telakki ulunıır. Blrlnal arttınna 4.5.4Z tarlhloe m.Uaa. 
dil Pazartesi rünıi Catalotlunda kiln Sandıtunw!a saat 10 dan lZ ye ka.. 
dar yapılacaktır. l\luvakkat Uı.ale yapıla.bilmesi için teklif edilecek bedelin ter. 
cihan alınması tcab eden r.ayrlmenkul ıniikellerlyetlle Sandık alac:ığını t&

tl:ıamen geçmiş olması prttır, Aksi takdirde aoa arttıranın taahhfidii b:ı.kl 
kalmak şa.rUJe 20/5/fZ tvlhlne miisadll Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni 
saatta ı;on arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrlnemkul f'.n çok arttı.. 
ranın üsünde bırakılacaktır. n:ıkl rı tapu slclllerile saba olmaya.n al!kadar. 
lar ve irtifak hakkı sahlblerlnln bu hak'ıaruıı ve hususile faiz ve masarife dair 

tdd:a)a.rını Din tarihinden Jt.ibaren ZO ı:ün }çlnde evrakı müs~lıerile beraber daire.. 
mlze blldlnnelerl llzımdır. Bu suretle haklarını blldinnemiş olaniarla haklan 
tapu ı;lclllerlle sabit olmayanlar tıatl bdlellnln paylaiJlllı!lından hariç kal•rlar. 
Daha fazla malümat almak isteyenlerin 40/2354 dMYa No. sile Sandı(llDIS 
Hukuk işleri servlsioe müracaat etmeleri lüzumu ilin .ıwı•. 

* .. 
D iKll.AT 

Emni7et 8anchb. &~ılı.tan ... DllD pyrlm~uli.ı ipotek rhtennelı: ...... 
7enlere mahammlnlerlmizln k07Jllat olduila 1u7Jneün S 49 nı ~c:ırib ...._ 
mek iaere ihale ltedeu.Aa ,.,....... ıuw1ar ...,. .....a 8'aNWe ... ...,.. .ıı. 
1enaddedlr. taeıı• 
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