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C:: Atatürkün Samsuna ayak bastıkları tarihi gün ::J 

19 Mayıs gençlik ve 
spor bayramı yarın 
törenle kutlanıyor 

Törene garın saat yedide başlanacak, Ebedi 
· Şef in ve onun emrinde vatan için canlarını 
feda eden şehidlerin hatıraları taziz edilecek 

Kerç limanının buı\inkü haD 
• "' • I" •.............. , •.....•......................• ,\ 

Afman_~eblıgı ıı İngilizlere göre ı 

Barkolta ı Doğada ı 
Sov1et i bateket 

taarruza 1 harbi 
akim kaldı 1 gecikecek 

Almanların birkaç 

Sovyet tebliği 

Bar kola 
doğra ileri 
bareketı 
darmadı 

Kubilô.g 
ilıtifali 

Dun inkılab 
şehidinin aziz 
hatırası anlldı 

Menemende abide 
8 bin tonluk bir önünde yapılan "240 Sovyet 

tankı tahrib 
edildi,, 

haftaya kadar Kaf- nakliye gemisi ve bir merasime binlerce Genç kızlarımız bir geçld resmlnd• 

.kasyaya karşı taarruza: t .
1 

b t ld halk iştirak etti ~n§te.ra, 17 (A.A.) - E.bedi nümü \ 9 Mayı-s Salı günü memle • 
: [ · ·· k ·· : orpı Q a lfl 1 ~eforuz Atat~r'kün yurdu ve dstilda..ıketin her ta.rafında büyük tören _ l geçme erı mum un ' İzmir, 17 (HuSUllh _ lnkılab h kurtaımak ıçin Sam und~ Ann~o- lerle kutlulanacnktır. Ayni zaman. 

1
. İ teıhidi Kubilay ve arkadaşları Ha. luya ayak basışının 22 ncı yıldo • (Devamı 2 ncl sayfada) 

"Düşman Kerç yarım 
adasının şark ucunda 

dar bir sahaya 
sıkıştırılmıştır,, 

il k f Tas ajansı.na göre sam ve Şe ... -Oci için bugün Menemen • 

1 

ar o Sivasto ol et f d de Ayyıldız ıtepe Kubilay abidesi D .. Ilkb h t 
muharebesi p ra ·~ a ön~~ fütifa.'l. yapll~ıştı~. l~tif~le un a ar a 

Almanlar 75 bın bn.ıır ve Manısa vah vekıller1, V!. 

- • • • 1Ay0t idare heyeti azalarile beledi -
1 kışı kaybettıler (Devanu 5 inci sayfada) ı •• •• •• •• 

Londra 17 (AA.) - Annalis't: - - ................................................. yarış arının uçuncusu 1 askeri durum hakkında yazdı. 

1 d .Mos'lrova, 17 (AA.) - Sovyet 
Berlin 17 (AA.) - Alman or- ğı lbir yazıda şöyle ıyw: k 

duta.rı başkıımandanlığının tebliii: 

1 
Mareşal Timoçenko'nun Har g~ ~rısı te"o~ği: K ÇO kalaba) k ld 

Kerç ... eıh.mnin Diroıı.H şarkisindc [kof !kesiminde yapt•,.ı taarru.. 1 . .~yıst~, u.vvetlerimiz erç J O U 
y 'ti şehri bölgesınde ınatla çarpımı§-

lnillğlub düşman bakiyeleri yarıma• zun muıvaffak olduğunu göste- lardır. 
danın şa..rllc ucunda pek dar bh ~ 1 ren en ehemmiyetli emareler. Hariko.f istikametinde, taarruzi 
ha.ya ıılı:ıştı:rıı'lımıqtır. Kerç yolu ü - i den biri de A1manlardan pek hareketlerde bulunan kU\'Vct1eri. 
zor1nde lı:açmaldta olan Sovyet kuv. 1 çak esir alınruğına dair RuSlar miz muvaffakıyetle ilerlemeleriı:e 

(Devamı 5 lnd sayfada) tarafından ileri sürülen iddia. devam ederek ganimet ve esır 
lardı.r. alıruşlardır. Muharebe alanında 

Amer.lka tezgAhlaf I Sovyet başkomutanlığı esir düşman bir günlliık çarpı-ş4mada, 
Q sayısına aid ıddialarında c1aL kullanımaz bir hale getirimiş o-

b .. 1 . 7 t ma mutedil davranmıştır. Bu lan 70 tank bıraıkmıştır. . U ün sur a 1 da bu seferki esir sayısı ha$. Cephenin diğer kesimlerınde 
(Devamı 5 inci sayfada) ka~a değer bir şey olmamıştır. 

rekorlarını kırdllar \.. ............ -.............................. ./ (Devamı S inci sayfada) 

4 ay 10 günde 120 
ticaret vapuru 

teslim edildi 

Kütle halinde deniz
altı inşa ediliyor 

on 17 (A.A.) - Beyaz 
n dun ne~edilen 
e; Ameikan gemi 

an dunyada şimdıye kadar 
hnemiş bır suratle ticaret ge. 

(Devamı 5 inci sayfada) --o 
Japon tebliği 

"Bir manyadaki 
lngiliz ana kuvvet

leri yok edildi,, 
lngiliz sözcüsü, 
Japon iddiaları 
yalandır, diyor 

Dnnkn Galatasaray -
Fenerbahçe spor 

bayramı cani! geçti 
Galatasaraylılar F enerbahçe 
takımını 3 - 1 mağlub ettiler 

1 

M. Lava! 

Bir Stokholm 
gazetesine göre 

"Laval Anglo -
Saksonlara 

doğru temayül 
t . . ' e m1ştir.,, 

Lavalın bir aylık 
idaresinin neticeleri 

Stokholm 17 (AA.) - Oagena 
Nyhter gazetesi Lava.ı'in bir aylık 
idaresi zarfında elde edilen netice
leri hülfi.sa ederek §()yle diyor: 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Vaşington Vişinin 
notasına cevab 

• 
vermıyor 

Takımlar saha ya ~ıkarlarkeıa 
Tdlcy<> 17 (A.A.) - Japon umu. Ga'latasarayla Fencrl>ahçenin Müsabakalarda ordu mufetti'Şl Vaşington 17 (~.A.). - (B. D. 

mt lkaırar~Mıının bugi.ın bildirdiği tertib ettiıkleri müşterek spor bay. Opgenernl Fahrettln Altayla Val~ C.) - Bura J?ahfıllerınde, Fransız 
ne i&e· Bl.nnan)'adaki İngıliz ana ramı dun Fener'bahçe stadmda ve Belediye Reıs!. Doktor Lutiı notasının amıral Robert e veril-
kuV'V'e'tl~ 18 Mayısta Hind • Bir- pe'k büyük bır kalabalık ön\lılrle Kııxlar da hau.r bulunmuştu. mi§ tal mat eklinde olduğundan 

(l>eftmı 6 incl aayfada) muva.ilakıyetli bir suretle yçı1dı. (Devamı 3/1 de) (Devamı 5 inci sayfada) 

Milli Şef İnönü yarışları büyük 
bir alaka ile takib buyurdular 

Amara, 17 (Hususi) - İlkba.. birinci, Mehmed Ata'nın Yavuzu• 
har at yarışlarının üçüncüsüne bu ikinci; Hi.ısnü Özcnın Al Ce)1anı 
gün Hipociı'omda devam edi1miş- üçüncü olmuştur. 
tir. Yarışlar her zamnnklnden da- 2 noi koşu: Zekı Sertoıun M h. 
~a lkall!balık olmuştur. Milli Şef racesi birincı, İsmait B&şkanın Sü 
Ismet Inönü de Hipodromu şeref- ve~·ti ikinci; ZeKi Sertolun Seyya. 
lendirerek yan.şiarı büyük 'bir resi üçüncü gelmiştır. 
alaata ile takib buyurmuşlardır. Üçüncu ıkoşu: Cahid Apay'ın 
Alınan netıceler şunlardır: Ali Şahı birinciliği, Fiktet Allı'nın 
1 inci tkoşu: Atlı sporun Seklbanı (Devanu 5 inci sayfada) 

iki erkek arasında 
,--.... ·-· .. ---··-··-· .. · .... ·-·························-··· ..... , 
i cı- Kocam zifaf odasında beni bekliyor. Gelinlik dbi. : 
; semle bef dakika sana kaçtım Fakat yalvanrım, kolll!rlnl : 
i bana uzatma.. gencsin, unutacaksın! Metin ol. Bir anlık ~ 
~ w ikimizi de mahvedebilir. Unubna ki, beş dakika ı:onrn ~ 
: ben bir bnşke insana aid bulunacağım.a : 

\... ........ .-.·-········-.._--·-·----.. -·-·············-···········) 
Bu sözler ne vakit, kime, nasd söylendi? 

Birkaç güne kadar öğreneceksiniz 



2 Sayfa 

Atatürl<ün Samsuna 
ayak bastıkları 

tarihi gün 
( Baştara( ı 1 inci sayfada) 

da gençlik ve epor bayramı olan bu 
günün kalihlerde uyandırdığı milli 
heyecana lay.ı:k §ekil.de tes'idi için 
her yeroe +ıazırlıklar yapıliyor. Sa
~ı günü Büyük Atamızın Samsun • 
da kuay.a çıktıığı vakıte tesadüf e ~ 
den saat 7 de 21 pare top atılacak 
ve yurdun her tarahnda törenler 
lbaş.lıyacaktır. Ayni d&kikada Ebe.. 
di Şeıfiın ve Üll'Un emrinde vatan 
için canlar'..lll feda ecl'en aziz şdıid.
ler:n ha.tıralart taziz edilecektir. 

Sehrimizdeki merasim 

SON POST~ 

esimli B&kale = ::: Brahman nasihatleri = 

....... -

E.bedi Şef Al'a.türkün Türk vatan 
ve istiklalini butannak üzere 23 
yıl evvel Samsunda Anadolu top ~ 
;raklar:na ayak baStıkları tal'ihin yıl. 
dönümü o~an 19 Mayıs genç1i;k ve 
spor bayramı yaren memleket.in her 

·tarafında ve bu arada ~ehr!mizde .insan kuvveti hudadsuzdur, derler, doğru, fak.cit insan kuvvetinin Kendine, ailene, muhltne ve mllletlne faydalı olmak istediğin tak.. 
y[iksek değer ve ehemmiyetine ya - ömrile bittiğini, insan ömrünün de her gün bir damlası akan bir sura. dlrde kuvvetinin, kudretinin ve ömrünün ölçühniy-ecek kadar ~i.ik 
raşı r b'r şekilde kutlanacaktır. bi:re do~ ölçülii bir suya benzediğini unutma .. Arkası geJml. bir kırıntısına bile yapamıyacağın, yahud da faydasız ifler Ö. 

Bayrama ard bütün hazırlıklar ...J d 
ikmal olunmuşt~. Yarın öğleden yecek bir parayı kıyasıya sadeden mlrasyedilere benzemekten çeki. nünde sarfetmekten çekin, yapab.ileceğln fe.J• e muL 
evveq ,ıayet adına Fenerbahçe stad -~:-.--.... - ......... _.,,. ...................... _ ...... _______ lak __ •._Y_ap_. _________ _ 
yom da umumi ku~la.rna töreni ya. 
p lacakıtır. Bundan başb Şeref stad 
yornu ve d'ğer kaza ve nahiyelerde, 
Ha 'kıevlerinele, hazırlanan pıcgra -
ma göre, merasim ve spor şenli.kle
ıri yapı1ac.aktır. 

Fener stadında 
Vilayet adına saat 1 O da Fener~ 

babçe &tadyomunda ba,,lıyacak olan 
merasime okullar, hoJeıı terbiyesi 
mükellefleri ve sporcular ittirak e • 
docek erdir. Okullu sporcular ve 
mükcı!kıfler &aat 9 dan itibar en F e-

' ehir Baber·leri ] L--~-------------~~ Tramvayda para 
çalar ~en y ~kalan an 
beç ,riksiz yankesici 

·Halk dağıtma birlikleri 
seç!mine dnn başlandı 

Halk için ucuz 
elbise tipleri 
hazırlanıyor 

rıer'ba-hçe stadında yerlerini almı11 •• ... • Şiş:i Taksim Kasımpaşa ve Galata nahiye· tık fd· ıoo 1.· elbise bir 
bulı.eıacakTıardır. CUT111umethud mahkemcsıne ' ' par 1 e ın 

Saat tam 9.50 dıe Vail ve Bele- tevdi ed:len suçlu 4 ~Y hapse eri halkı top!anarak jdare heyetlerini seçtiler den yapılacak, bunlar yaz ve 
diye Re'si, L'llanhul komu~nı, par- mahkum oldu kıı için ayrı ayrı olacak 
t~ reisi, Halk.evleri ."1ü~e~·h.·· ma~ - Mahallelerde halk dağıtma bir- Her semtte 1000 nüfus veya 250 
nıf ve bedıen te:ıb yest mudurle.r le Mazlum ismınde b:r si dün bir Iikleri kurulması etralında ça-lış~ ev i·çin 'bir reis dört azadan müte. Halk iç.in ucuz Jbise tipleri ha· 
1- iL h ı b ı... ___ n sporcula:ı ve zırlanması etrafınd- L! teUkı"klere de oera·oer az r uıu.ım t ·da k ı b ı kt · t'f ,,ı malara devam olunmaktadır'. Dün sekJkH bir birUk kurulınaktadll' iLIU ""k n f' . ~-'-!.. d k h ne! rarnvay a a a.ı an .s) auel w • \ • • l 'k•--1,_ s·· b k -'-
mu e e. ~m uc.ow;> e ~ce • .. u an roerek yanında bulunan Mehmed Beyroglu mıntakasmdakı t•.alk da- Nam:zedleri seçılen mıntakalard.a '"am ~ urmıa ı.ac.u.. umer a.n • ~s 
sonra v layeıt ve belcd ye, Cumıh•ı - d d b · ank ·ı k g>-ıtma birliklerinın :dare hev""t~eri bı'rlı"k ı"dare hevetlerı ı"ntihabı bir perlerı tarafından yapılan tetkıkler . H Jk p . . H k . ..k ı a •n a .r genem y csıcı ı su. ~ J"' J b. b" lb. el · dik"J · 
rtyct a art ı. a. evı, mu e. l't:tı cab.nden paras ru çalmak! seç:.mi yapılrrnştır. Beyoglu ikaza kaç .gün içinde ~al edilecektir. ıter ıtmez e ıs erın ı ~ıesın.e 
lefl r ve sporcular okulla.1' namına . , k:a 1 . t" mınta:s:asındaki Şişli 'faksim· Ka Halk birlikleri Haz"ran b~ başlanaoaktLr. Ucuz halk elbıselen. 
Aotatür'k obüStüne birer çelenk kon~ ıste Ken )a ~ e e venn ş r. • G l t 'h" 1 . 'delki . 'b f -- ' · kl bir ' müdıdet evvel Sümıerbank tan-
cakt r I !P M q ~ t .J' Tramvay.Qa oulunan )'<..kulann sı~ lleşalve .ı. alka ad:,ın .. Y..e) edrm dd~n Bı~ı l~ğrendahal~ll'·:e~e hgı>çece . e.r- fından deruhde edilen işi tulumla. 

·l; o .. .. u . göıJiiönunde ~aııt:ıyı ele \'eren be- ma:ı.a er ..ua ı un og e en ev- r. ır e ı oıan er aza ıçın , . d" . 1 . ei 1 d 
w B .a.ltare but~n sporcula· !:>!,~ 3:.~ ceriksiz yank~ici derhal 'Cijm:ıill :v~Iı öğ eôen son :a Parti merkezi bir defter tu.tulacıaktır.• Birliklere ııın •. n ıırn8:} e ıld ık erı at ye er e 
gı7dan mıztka ide b?raber I kfa., ı. d mahık ; t <l" d'~ ve okul bınıılarrnc'fa toplanarak !bir da:hil ~lrıiir~tl'~kimtetrJ:r:"''°lek?n~ ~bir. "' . . .. 1. ...ıkL b ada meşııu emeı:;.nc ev ı e ı .. Öw d'~· , .. . I· 
m.a q'n1 90Y :ıyec"'. ".,~ ve . ~ .es~ . miştir. Hk idare. !heyetlerini intihab et- karneleri ve teı."Zie tab! tutul.an . gr;ın JJgınuze gore ucuz ~ıp ~ -
s•ad •n bayrak dıreglne ıkı ızcı ıLe As'U 3 _ .. d d st miŞlerclir • d" O-er maddeleri alarr. ·ya"akfordır 'bJBelerm kumaşları F eshan-e ıabn • 
ik" mükellef tarafından Türk bay• l ye 1r ~<:u ceza a ur~a.. - · t:> ' - • kaları ımamulatından olacak ve 
:ıağ ç.ekilecektiT. ı yı~p; .. a_nünd. a um

4 
un 2s0uç~ sah 1 ~O- N f V k 1 d E H k • halk için muhbelif boyalarda beş nu 

R . . .. ,_ b v ti raı.uug en ay gun aps ne a ıa e . i Ün minÖnÜ al evı .. : _ _, h l kt B u merasımı muteaı.' a ı ve k .
1 

. ti y , .. t V rnara utzıerıuxıen aZJ.T anaca ı r. u 
B 'eorliıye Rei9i Dr. LUtfi Kırdar!a 1 ~[3~.~:~:zıış r. anKes.cı e - akşamki ekspresle mandoli 1 orkestra• elbiselerden Hk partide 100 bin ta. 
oh 11ar namına K·ız Öğretmen o.ku. e 1 ır. Ocım hazıı!lanaca.k~tt. Yaz iı:'n haki 
J.ı .... ~'ln Tii'rlı:an Zoııba , ... bed~n tl.'r-ı Ankaraya döndü sının konseri renkli tireden, kı., için de kahve -
bi!yesi t~kilatı nam'>n.a Fünızan Te. I ta!ebesi tarafın.dan sahad~ki direğe Tengi ve tıiyah şayaktıan elhis!'ler 
k:J 'birer nutuk ııövrNecek.lerdir. 1 uvk baıyrağı çekiıeoektir. Bunu mü Birkaç günden.bc:ri ŞP.hrimizde Eminıö~ü Hallkevi Güzel San'at- cliikileıeektir. Sümıerllank ayrıca halk 

ıutu.kla.rı müteak-b ba~a yüksek teak.!b Beşik~ kaymakamı ve ·lm bu.uıın. aıkta olan Nafı~ Vekili Ge- lar şuhesı, salon orkestrasından iıçi.n J 00 'hin ackd kaaket imal ettj. 
olku'l:ıu olmak üzere okul !4pOrcula. A•Z talebe kısa birer sövlev vere - neral Ali Fu.ad Ct>besoy dün ak- b~a •bir de ma.·ıdoıııı orke.str1*lı recektir. 
rı. !beden ter.biyesi müke'1 . .dle.i ve cek, sporcu takibe Adnan Ozenç.İ - şarr1ki ıelc;ıpresle Ankaraya hm'e- kurmuş ve ibu orkestra, dün saat 
aporculuın tören geçidi başlışacak. n.i'n k.om'Utes •. nıcla töreın geç .dine baş ket etmiştir. Nafıa Vekili Haytlar- 16 da; k.alabalıık: bir haLk kütlesi 
bundan sonra 234(} orta öğret;m t~ l.ıyaca~lar~.1 r. . • paşa garında Vilayet, Parti: Bele- önünde ilik konserinı vermiştir. 
ı ı ·.,;n fob. rak edec~-ğ. ji.mna!'tık GeçLd tore~nd-erı. $O~ra evvela drye ve Nafıa erii:anı tarafından Konseri Zıya Aydıntan idare et-
hare-1cetleı; yapıTecaktTr. Evv,,,Ja kız k.ız talebe ~şı.k~aş .2 .. ~cı kız ~ııta - uğurlarmıışt1r. miş, 6 ay gibi kısa bir zaman için-
.ta• 'be Cwnhuriyet kı.z )"j. beden ku:ı beden terbıyC$.1 ogretnıenı Se- 0 d t" g 1 . b k rd 

_ ·ıı.. o · k k 1 e ye ışen enç er u ·onısc c 
:terbiye-si öö....etmeni Mübeccel Ar· ruırıa emırm.anı..n, sonra er e .ta e_ Galatasaray L:seaı"nde re·ım· ı.- k · t-n . .J· · • ka b' .,.. v .. __ ı_ '- h b" .. =::r esın c.ıı:Wırmı zanan ır mu 
D'I,.,, komuta•lnda mÜte-a.k•ben er - be rı.>uım.&.aıpl Oita.Oıı;.uJ eden ter 1- sermaı" AC kı t ~ • ; rd 
-e-.. - ' • • .. v Ad Ö ·• · o• vaua ye 6""""e.c.mışıe ır. 
k.ek talebe Kabataş lısesı beden te.r yesıı ogretment nan zençı ntn 

ı_ d · · -''- h k J • Dün Gaı~tasa.ray Li.esİılde, ta le. bjyesıi öğretmeni Hamdi Sav~r ko- ~omutasın a J~ast~ are et en 
mutaıs"1da jimnastik hareketleri ya- yapacaklarıdı.ır. Jımınastık hareketle- beJeırin derı9 yılı i9in<Je Te9.İm atel -

--o--

Balık avcılan birliği 
kuruluyor 

-o---
Çel"k çomak oynarken 
başından yaralanmış 

Karagümrükt.e. Kokul·uambar ao. 
krağında 3 numare.lı evde oturan 
l 1 yaşında Or.han, dün evleriınin Ö

nünde gene ayni ya.ş.larda ar.kada~ı 
Süleymarı:1a çelik çomak oynatlar -
ken birdenbire dü.şereık ha~ın<lan ya 
ralanm1şt)?. Orhan derhal t.ı:davi al
tına alınmıştır. paoaklard1r. Bu hareketlerden sonra ;rinde.n sonra tJSıleheJer milli şarkı - yeaitıdelci çalışmelarJa vücuda ge • 

okullu. sporculaT mıı1lli sarkılar söy - lar eöyTiyere:k eahayı ~kedecekler- tirdlikleri eserlerden mübetekkil bi:r 
_ı.,_ r.esim -...aiısi açı.Joı•.-tır. Sergin•'"" a - Yalcın_ı _ ,,_ıı._ ..;,, ... :....d k 1'm ı 

liıyerek sahayı terk,.dt'ceklerdir. a.ır. • . . . ı.__ --·..,. Y" •• aıa ..-C'l!l·-·-. ·e uru 85 B (' h d • d 
Feınıerlbahç.e stadında öğ:eden son Bekdıye ıhududu harıcındekı ka. C1mıa töreninde Vali ve B b:l:iye muk:a.ıır~ olan «İstaınhul ve hava • ir ıse a emesı tramvay an 

ra saat 14,45 te gençlik kl .. bleri a. za ve nah:iıyelerde de talebe ve spor Re:i•İ Dr. Lutıfi Kırdarla M-aarif er- ÜSİ balık avc~ları birliği ı> balık av dü§tü 
rasında hen"boL finali, 16, ?O da uJatın S;tira'kile tören yapılacaktır . kanı hazır bulunm~ur. Sergide cılığı ile iştigal eclenkr araında w • • • • • 

t "anbul okul'-r m-·L·elıt "ıle bıan • Yarın gündüz ve gece butun Halk. 60 yağ1ıboya, 20 afiş, 100 karika- ıı_ .... k L:- '~k ·ı k 1 BogaZDÇJ l...isuJı hademelenndeon. 
13 m uoı: f" t~ d"I edct.e:ıı}" 'ouyu pır aıa a ı e arş anmış - NiyaZi Erd'oğan dün Bebekten E • 
lıu~ fuıt1boıl mu'hte1İlt takımı ar.asın- evlerinde toplantılar yapılacak, ur e 

1 
m ~'I". t·r. Alakadarlar biı!ıassa son zaman m.in.önüne gelmekt~ olan bir tram _ 

da bir futbol maçı yapıliıcaktır. koııfera.nelar verilecek, sp<>r hare • meydaının.da :ıtıarş.ıla.n.rn.ı~!aırdır. Bay larda gayri munta.zıa.m ve gayri fe:ı. vaydan henüz du.r~k yerine yetiş • 
Sp0tr ve gençlik bayramı dolayı. ketleri y.apı1acak, temsiller verilecek rak meraslrrıle vali tarafından alına ni ol.arıak yapılmak.ta otan balıık meden atlamak istıerken arabadan 

.ile eski ve yeni sporcular z:yaret t~r. rak Atatürküın Kayseriden !!l:k de.fa avcılığının 'litifı:ğ.iıni beşkilile önüne dü~üştÜT. 
ed"lece'ktir. Eminönü Halkevinde geçerken n&aıfir kaldığı konağa gö geçiDe'bHeceğiırü eöyleme1itedirle/r. . Su:kuıtun tesi:rııle r_nuh.cellf y:rJe _ 

Hastaneleri ziyaret Gündüz saat 15,30 cLa spor safo_ türülmü~ür. Burada Kayseri izcileri Haber ıaldığ:.ımıza gör• birlik tTı'Uıh- ırıınden yaralanan Nıyazı Erdoganın 
BecLen terbiyesi ba~anl ğı tara- nıunda İstiklal ma.rşt He haşlıvacak sab a'ha kadar nöbet bekl('l'nj.şrerdir. _ 1,f tal-·-la .. ·n · d deı-O:ı:al tıeda.viıii yapılmıştır. 

fi - _ıan ---~en b"r hP'Vet de Gure'ba, törende, Evin cnor Rubesİ reisi Bür. teuı mm .Kiil rl·n mumessı erın en 
nıcı ,,.,........ -.J -.- " Bu saJbalı saat 7 de kona~tan alı - l 1 ı 

Gu··mu'"-uyu V''" Hayda'l"T\a .. ~ Nümu- ban Felek söz eöyl!...eoek. kız ve teşeıkkü edecektir. Kuruma p an -
r- .... .,.. .... uy ınan bayrak vali tarafından atlelere 

ne hutaınıe!eıin<lekıi hastaları ziya.. erkekler muhteliıf apor gösterileri teslim edilımı;\itir. Atktler Kır§d-ı~r ları Ticnet Veıka.letJnoe tasdik e -
Tet edecektir. yapa.ca'ldla.rıclıT. istilkaanetinde yoı'L'larlna devam et - dileıbilıiırse l>irt'llilk Hazi-ran son:Iann • 

Öğleıdon sonra vitayet, ordu, paT Gece saeıt 21 de baglıyacak t.ö - mekted)rleı. da faaTiıyıete başlıyacaktır. 
ti; beden ıtetbiye$ ve maarif mii - rende .H4ev:i r.eiai Yavu21 Aba.dan 
m!'m'Iler"nden bir heyet de Şehid- 'biır hıta.bede bulunacak. Yürd ve 
liği 2!iıya.ret edecek ve çele~ler Türk illerj oyuırıJa.rı oynanacaktır. 
ko acak.tır. . Beyoğlu Halkevinde 

B~şiktas Seref stadında Gündüz eaat 17,30 da kapalı 
Be "ktaş Şeref stadında da yarın spor ıaa.lonundai İst~la.T marşble tö. 

saat 1 O da btıa.n.huıl orta okuMan. rene lbaşJ.anacak, sözden eonra spor 
nın 2 J 84 kız v;e erkek talebeni.n i~ hare'ketleri yapııla.cak. hedii dan$ -
tiralOle tör~n yap•lacaktıı-. Kız ta- lar, ·kılıç, kalk.an ve milli oyunlar 
l-ebeler Beş&ta<ı 2 nci kız ortaokuL oyna.:n.a;cakıtır. 
da; erkek talebe de Be iktaş 19 Gençlik ve spor bayramt müına ... 
uncu okıulda top anacaklar ve saat sebetı1e yann bütün şeh · r, nakil va 
9 ela önlerinde bando ve bayıaklar sıtaları, gündüz bayraklarla dona
olduğu halde Şeref stadına gekcek. tılacak, gece elektrikle a.ydınlatıla. 
ler.cf r. caktır. 

Saat 9,30 da B~"lk.ta.ş kaymalc.a.. Bayram d'olayısiıle te6ITIİ daire ve 
mı, m halli ko.mu,tan., p rt.i; Halk- müesısesd!er yann, okullar yarın ve 
evi re ı,leri stadYomda toplanan ta- Çarşamba günü tat:iJ yapacaklardır. 
lebryi göreceklerdir. Yarı, devam ediyor 

Bun.dan sonra Kum.kapı erkek or Kayseri 1 7 (AA.) - Atatürlt 
tao]rnl beden termyesi öğretmeni bayrak :kıoşuswıa iştirak eden Kay_ 
A n ~nçi tarafından verilecek seri atle'tleri Sıvaa hudu.ckmdan İ;ti 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Son zamanlarda ortalıkta yeni 
bir dolandırıcılık bauösterdi. E. 
line matbu bir makbuz kupona a.. 
lan mub~ellf müesseselere baJVU
ruyor ve en yüksek perdeden ko. 
nıı§81'tlk ismi cismi olmıyan bir 
mecmuaya veya haftalık gazeteye 
abone kaydına yelteniyor. Bir ar. 
kadqımız bunlardan birini anlat. 
b: 

- Bir gün ticar~anemizde bir 
miifterlmiz vanlı, bir alıfverlş işi 
üzerinde fran.stzca knuşuyorduk. 
İçeriye kerli ferli bir adam girdi 

ve kendisini f(iyle tanıttı: 
· - Bendeniz ..•... mecmuası • 
nın sahibi ve • . . . . • kollektlf bü. 
rosu mümessiliyim. Çok tlddetli 
bir programnnız var. Türklyede 
Tiirk di inden gayri dilin kuUanıl. 
maması için icabında Türk harsı 
namına adalete bafvurmaktan çe.. 
lcinmiyeceğlz. 

Bu adamın ne denıek istediğini 
çok çabuk anladım. Ancak ana 
dilimle konuftuğum z.ııınan fa!lr -
dı. Bocaladı ve özürler dillyerek 
defolup gitti 

RADYO 
PAZARTESİ 18/5/ 1942 

'7.30: Saat .ayarı, 7.33: Radyo sa.ton 
omet.rası, '7.t5: Ajans haberler], 8: 
Radyo aalon ortesf.n.,ı, 8.15/8.30: !Evin 
saati, 12.30: su.& a7a.n, 12.33: Rast m:ı 
k:ammclan şarkıla.r, lZ.U: Ajans haber. 
teri, 13/13.30: sarıu ve türküler, 18: 
Saat a,_n, 18.03: Radyo dans orkes • 
trası, 18.50: Fasıl heyeti, 19.30: Saat 
ayan ve ajans ha.ber~ri, 19.4:.i: Srrbest 
10 dııidka, 19.55: Saz eserleri, 20.15: 
Radyo ra.zetaı. 20.45: Bir DJ,IU"IJ ötre. 
nlyoroz, 21: Ziraat t.akvlm:, 21.10: Şar. 
in ve türküler, 21.30: Konu.'jllla, 21.45. 
Ra4.vo senfom oırkestrar, 22.30: Saat 
ayıı.rı, ajaıııs haberleri ve borsalar. 

Nişan Nikah Merasimi 
Tüccar ve arına.tör Hafız Düseyin 

Hüsnü Tavilıı>tlu kerimesi Sadei. Tavil 

Mayıs J 
S&b~lıta.n c;~ı-';lı,a: 

Y akuı tarzh.n bir 
Fes, püskül hikô.y s 

~.--i nsan kadar zeki mahl uk J 
tur. Til!kinin zekası ancaı-. 

canına. korumaya yeter. Avı iı~ 
lin tecrübe edilmiş zeka1~rı ı.J 
ruz düşmanlarının hi:esinı sez 
kadardır. Fakat insan ze.ka..ı 
hududu ölçüsü yol~!ur. Tar 
medeniyet onun eseridir. 

Fakat eğer mı:ı.h:uklar ara 
bir hamakat imtihanı ya.pılm 
sa bunu da insanın kaza .ac 
şüphe yek.tur. Kesık.ın zeka .l 
lın hama.kat insanda at!başı gi 
derler. 

Keskin zekfının örnek!eri k 
tur. Fakat kalın hama.kat r. n· 
neleri de ondan aşağı değild ~. 
tün insanlık tarıhi bu teza ıı.r 
kumkumasıdır. 
İnsanda hamakat~n izleri i · 

mşlarile başlar. Kendi yap ı ~ 
gene kendi tapmakla akid~ !ı: 
·n.<;anın; öyle ınamşları var ki 
kasının yarattığı müsbet cc:: r' 
bak.ılmca bu iki -z.ıd hareket"n a. 
dimağ mahstı1ü olduğuna şüphe 
dilir. Yıllarca; ne~llerce inand 
k.utsay saydığı; uğurunda kan 
tüğii; can verdiği kı.ymetler·n 
hayet gülünç birer efsane ve }ı 
yal olduık1annı ~ördüğü halde 
ne a:yni vasıfta; ayni maya 
ta:ze akidelere saplanmakta hiç 
reddüd etmez. En ağdalı din 
kinlerinden en sade itlya<llara; 
reneklere kadar; beşer haya 
altüst eden ve tarfüi kanlı mace 
ra1arl.a &lduran bu inanı~lar 
vahimeden başka şeyler oirna<lı 
lanna inanan da gene insan<l1r. 

Bu felsefe tasiağını bana şu 
lerde yaptıran ::Rbeb nedir talun~ 
edersiniz? Emektar Ankara JJIP.b 
su Yaıhya Galib merhumun öl" 
hadisesi. 

Merhum fes püskül devrinde 
d'efa püskülün Jüzumsuzluğuıı 
anlıııyar.ak püskülsüz fes giymek~ 
de şOhret bulmuştu. Devrin f1 
dalaletini şundan an1 ama1ıyız 
fese dini; milli bir varlık venn~ 
le kalmamış; püskülü de ona ka~ 
mııştı. Püskülsüz fes giyme"t<. saY: ' 
gıısrzılılkıtı. Küstahlıktı; terbiycsı1" 
likti. Pliskülsüz fes giyenler ,11lS.. 
me olsalar en hafü tabirle zi:pP' 
sayılıl"lardı. .. 

O devirde Avrupaya .g:ae~ ·.,u, 
yükleri o muhitlerde şapka e çEl' 
kilmiş resimlerıni Tiiı1k gazet lefl 
koymazlardı. Çünkü küfürdü cet 
çi eski tasavvuf ü 1enıas~ ak d bil' 
his:erincle inanışı av;rmışlar· i natl 
kalbi; iman taklidi avrı ayrı şe~ 
l~r.di. Fa'kıat o cef"yetin akid~ 
torlu haline gelm'ş bir ak.ideni1t 
taklidine övle sao1anmıştı ki b!t' 
fesin püSkü.lünü b"l" yerinden ~ 
kfrp atmayı imans• z l k say1 vor<llJ. 

Ferdlerin zelkası hürriyet avdı.11 
lıfunda işlemezse b<ivle dıı'a' ' fef 
r!"ffiiyeti olduğu vere percin.1~1"· 
Bir adım ileri attırmaz. O 1lar :Ç'lfl 
fes; püSkül değil; srkaktaki kal; 
r!·r .. .,., t;ıs b"te mukaddes ol r. 1lı 
bu kıratta cemiyet lıar~ketc:i7l"'k " 
~on vehim ve iıurafeden kurtula ' 
maz. 

~ul!han Cahid ·-· '"8~ .. :;:i:···;:;;~·~;~; .. ·;;;~ki 
neye kaptırdı . 

Perşemb.epazartnda sabun fabrı' 
kasın.de çalııan Aü imı.ind'! bir aı'Jlf 
le dün elini maıkineye kaptırma~ 
suretile başparmağını kaybetmiş ' 

tk. I 
Yaralı d eı'hal tedavi altına a rıl' 

mıştu. 

Bükret büyük elçimiz 
Mezunen şehrimlizde bulunmakta 

olan Bükreş büyük elç'miz Haın .' 
dulleb Suphi Tanrıöver yarın vaı'-' 
fesi bıtŞl!?la hareket eıdecekti:. ...,..... 

lLAN 
Osmanlı Bımbiı.nd:ın: 
Gentllk n Spor B:ıy,-amı do1a.vısll' 

Osma.nlı Ranta.sının Gala.ta M rk ı;llf 
Yenlca.ınl ve Beyotla şu.bel.eri 19 1\1 1" 
19-12 Salı gtinü ja.pa,'b bulunaca.ııt.ır. 

TAKVİM • Mayıs 

Rııml MU• 18 Arab •• 

18Z8 ı 1 - Pazartesi -
Mayıı Rcsı ı ııena 

Hız.ır 

s 1942 18 

tl N~ C. evel .... 
5 

(ı9 

1romuta ile cmol'Cu talebe hazırol baren 96 'killometre mesafe katede. v ~.... • uı ı..ı 
vaz;ve-ti a.1acak ve bando ile birl"k. nek ıclün eaa't 21 de §ehrinüze gelmiş t. 4 48 

iSTER 
iSTER 

iNAN 1 
iNANMA! 

ile :ma.nlfa.tura. f.üccadarında.n merhum 
Vell Uameda.r ma.lıdumu Ekftm Haz • 
:Mda.rm nişan Ye uıkah me:uıimJ Fatfilı 
Kıztaşuıdıa Tavnoııu ha.nesl.nao icra in. 
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SAN 11 AT1 DA 1 B Dünkü G. Sarag - F enerhalıçe 
Cenab Şehi.büddin spor bagra"ı' canlı geçti 

Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil Galatasaraylılar Fenerbahçe takımını 3 - 1 mağlOb ettiler 
- 3 - «Darülbedayi> refakatinden Ce. lrakı., «Tiryaki sözleri. (Baştarafı 1 inci sayfada) ki ·ı d . t; N 

C 
enab tabib sıfatını fa'al birnab'ın bende de bir te'sir[ husule1eyyamı> kablinden hırka~ y d' A Merasiıme üçü sek•z geçe askeri ~e şbme 1 ~· ıı7"~1 

e t.. t et .ce O-~ ı lar vardı. Fener'oahçe ilk dev _ 
_ sur~tte ~ullanm.~d.ı.' fakcıt geldi: Edeb~. hey~t.1~ ~ir Loplanllsın-:o?,un san' atini, dehasını ta;a:!7: bandonun iştira.kile ik ' k .. b.. era ere 

1 ı. u maç an evve rede Bedrin in, i
1

idnci devrede AJ.a 
ka .. 1'1antme rd'·a· re.s. ı nde. mudur olan ve da ancaık dort k. ı~t ıdık: Cena.b, Su- gostermek için kafi deg-'ıldir. K'lerinin futbolc ~ 1 ıu un ~ yapılan genç tak ımları mc>çı da eddinin şütile rk i gı:>l yapa .. ak ru<ı 

L _1_ d d Ah ge-çı·d resmı'le 'oa~La\'.e aBtıc tı..:r:n ~n' 1-1 berabere b tıınişt ' r. " I 2-0 kazandı • 
mtiıstıan.a:11. got". u~lerıne . yarJ ı m elini a • med Nurı. ve ~en .•. Bı r ara_I Bunlarda en ziya.de dikkati cel- . " aı. u gcçıd .. " · 
uzatmaktan hıçb ı r vakıt F;eri dur_ lık: «Cenab Hal ı t Zıyadan eser .is.lbeden vasfı incf'l ikler i ·• kt 1 • resmıınden so_nra I.st.k la: mar..:ile Tekau~er maçı .. G a. latasaray 3 - F.Bahçe 1 

' k k d f · · • w • ı · 1 d d ' d'~ · 1 
' nu e en, b be - .,.. G l .. m y~ca· :ı ar ıtratı ıy • lıge müte.tıye1~ ..• » e ı: ıgerlerı bemenoradan oraya atlayarak. tevakkuf er.a: r ~rege bayrak çc'kildı ve[ aatasaray : .r ene. bahçe tek:ı.ud L:~ maçların ın lıar dndc h: su 

m.a~ıl bulunan . Ahmed . Mithat Efen-ı o~a ıh:ihak ett!J.e:r'. Be~ .oevab ver. edilecek nokt1il<1rda il i ştik ten son ra b~ :ı:neraı.s~mden oonra Şeref TrL, l~rı ar~sındakı maç ÇCtk enteresan si olara'k bayram ._es !esile G :ı ı at::ı 
~ ı nın vcsa~et tl e o 

1
d.arede azalı_ dırn: - Sahne ıçın te lıfe cesare, başka bir fikre sıç:-ayışlar•, hazan b~nundelk.i Ataıür'k büstüne ikı b.r şekı kie cereyan etti. Galata- sarayla Fenerbah~ dün gene kar. 

g~ geç~r~ bu sı fatıını resmi bir şe. ledecek lhald~ değ i lim. Tatbik için zihni şa~ırtacak derin mülanaz.alara k.lup birer çiçek koy.dular, mera- ~:ar ta~ırnmda ~vni, Buııhan; şı l~tı. 
~·~~e . ıırtımale haşlad ı ; Lu auretle 1~e mesela Ahn_ıed Nuri' nin yaptı-'.uğrarken biırdc·n ist :hzaya, hünerle sım de bu suretle nıhayetlendi. utfı, Nı~ad ; Musııh: Fenerbah- İıki tarafın old ukça aziwli O\'U-

abt~hkten aynlmamakla beraber g :na ne kudret 1m, ne de meylim sapan zekasın ın perC"ndeleri velha. Atle~ müsabakaları c;;'d: Nedı.m . . ~adri ; Sab!h; Alaed- nu maça siddet. ;iı ra
4 

ve b ir par-
edb ı yat a~em~nde bol bol mahsuılvar. Siz de doğrudan doğruya Ler - s:l kalem inin çesıd çe~d hUnnlerİ- . Yapı.lan musaba h.al arın ne t icele d.n, Becfrı gıb ı tan : rıınış oyuncu- (Devamı 6 na sayfada) 

vermek ımka~tnı buluyord~. En cemeyi muvafık bulmuyonsunuz. Şu diT. rı şun lardır : 

("Sa~ Pasla,,nın bulmacnı: 2 - {11 ı ) 
ç cık yaaı yaızdıgını ve her zemıne ugw halde?... 1 s h 1 · d d b 1 · · 100 - Muza ffer 11 (Fenerbah-
.sv.aa. aemı nı, zekas :ın !n fl"veran Ccnabatıldı:-Şuha!desizbi rtem.oı .. a sa• bı· ..,... Ik \"e), Cezmi (Galat.asary). 
ha l·nd 1 k 1 ~ · k k , ~ na ne .,ore uygun~uz u • · e o il1l cnş. un ugunu, ışte bu er.c e!taı<ıa arar veriraini.c sonra ça !ara >tir d.f.se b') h l · 20-0 - Muzaffer 2~ .8 (Fenerbah 

- k k t · · A 1 a ne eser erırı e e un ar ıçı n 

devrede görürüz. Bu, belki biı hata resini 'bulursunuz. ' ı tab' ti az .. eh\ · 
1 h lmu a.~:rel ert .;~ ). Sami (Fenerbahçe). 

ı d i, eğer daima köpürerek akan f:LI Bu mütaleaya mukabele ettim. cın::ı~ııl su u etti. .. ele . nku te er e, 400 - Ahmed 54.S (Gala tasa-
Bunlardan 30 tanesini haUsJerek bir arada yollrvan her: 

o'1uvucunıuza bir lı•tliye takd im edeceğ;z . . d b. k ki b' B • · a sorve ı goz en aınaştt • rat ı n n e e ı ayna arına ır sed- unun ye~ ·ınc çaresi tatbik ileraoa'k b'ıT d ı_ 1 k .. . ray), Adnan (Fen?.l'bahçe). 

k 
· ) d · b . ·o.rı-;u ll u gostt'nr. 

çe m ı ~ o say ı ondan daha mazbut te~P.moeyı n.eşttTil'll.ek yani öyle bir Ve Cenab d w I 800 - füza Maksud (Gala tasa-

d h 
· v • 1 b '- k k' ' . . •g.-r mensur yazı a. 

ve a a zıyade yaşmaga layık eser. usu uımal tır ı bu ıkı şekli bir tınd'B ifrat ik k d; - · k d ~ ray), Aihrned (Ga.atıısaray) . 
1 k 1 1 

-' la b'I · en ımu aptır ıg, er a m ış o urdu denebilir. araaa top ya: ıs ı n. aüıs İptİl;.oından b . d . . 1500 - Rıza Mak::ıua 4.8.8 (Ga- AmeriUl ihtılifunı · İlk .. b ...., u esererın e ıçt l 
Buna mısa~ olaık «Av~upa .. m~~-. o.nce unu kav:ayam.ad:lar, nıab gösterımi.ş, bun.da. pek ?sabe; latasaray), . Raıf (Galat~aray). doı:uran ad-a ı s ı . 

t uhla r ltı n: z. krt>tmek mumkundur.,ı~ah e~~m . . Anl.atllm kı eserı n asla cbmİ~fo. 3000 - Eşref 9.02.6 (Gala tasa- 2 Fiyaka 
1914 harbinde Cenab bir AYrupaaıd guzeHıklerı. mu.havereler 'ndc Cenab'ın ·ınceJ·•ı · · I I ray), Halil (Fenerbahçe). (3), 'f'llga.y ((). · · ı · 1 . . • ıı< erın.- mili& 0 8 _ sovıa.h.at:ne ç''kbı ve bu ~ahatin intı lısan : nda. ınce ık :rınded ı r; bunlar. rak «Zav•e'i felasüe ıı ahı.de b' k 110 - Süha 16.l (Fenerbahçe), 3 İht!ya& 
bal~r•n · bir mektub sil.desile neş.. Türkçeye nakede~ılmek İçin tek b.irı~ar.çıa naklet.nek isterdim. ~ ~:k:~ '3udi (Fenerbaıhçe). 151. Za.m.m (2l. 

Solun .. ağa: 
l - lt'ran&.ı 2 4 5 6 1 8 ') t ') 

===~-!.-'-'l!ı-~ il ----
4 _ _ ___ __ il_ 

rettı. er Hac yolunda • bedia.sın• y.a: çare vardır: ~ynıle ~erceme ... Tatbık eın ın hav!'lll!)a1Jt müsaade et'!leydi bu Yüıkısek atlama - Mehmed l.6.3 4 - Vaklt, va • 
raı!.an Jraleımden Avrupa seyaha! ı etmek zaruretıne gelınce Turk ha- arzumu tatmin ederdim. y 1 1 b (Feneıföaıhçe), Cevatl (Galaiasa- de ı~ı. An ısı. 
• • Ad . 1 . d an z u ) 5 H l.: 
rçin d•e o kıymo:ıte bir yazı beklen.it :~'ti.na, kal etme ~Y'f? :.ya1n ~er er ı l e .- sahifeleri muhtevi olan «Ev.rakı ray · - aYVıtn :ır ~ 
ken görüldü ki Cenab b? mektub. ğ'iştı.rme e, .. ya~.'w •sım eri, yer ~rı: eyy~mıı ı . tawiye edece~m . Bu, Uzun atlama - Vahid G.42 (Fe- yer \:! ı , Bit renk 
larcla tetkiklere ve kend ı~i nden u- vak aları Tur~lugl.! uydurmakla ık~ı yen ı yazı ı le basılmamış olduğu için ner'baıhıçe), Muzaffer (Fener'baih~ m. 

--- il -E•- -- - - - -- . _ _ _ ._Ilı 
_. __ . • ___ il 

mu lan derin ır>Ütalealan mukabil l\a ederek gerı kalan k ısımları kelı-11-"gii,., vet~en ne,t:n 0 nefis a ıl çe). 7 
Ba.lka.n 

.. 1 k ı· .. l ·· 1 kt · k iL ·ı 1 · y z arı S ··1 ~1 l H 1ı 3 ılı> 1 tı . ıl bi sus ~e.~ak·:·n~. mai?l.ı'lb olarak y~ztsı.me e ıme, ~um e cum. e, no as . o uyaı:>l ~~ erı~e. ne kadar teessü ırı:.ua at ama - a d • .40 vl" enn en • 7 
nı turlu turlu teşbıhlerle, fik r ve noktasına Turkçey<! çev ı rmek . [olunur kı, ımkan yoktur. (Fener/bahçe), Muhiridin (Galata- rınin başvf'ldli (9l. k~lim~ ~yu:ıla;i:e donatıp dolduran! Hep ~irden: - .. işte . çare bul.un • . Cenab bu ilk m~nsur yazılarında saray). 

8 
- Öd'iinç ver l 11_-_-_-_-. ------

bır sa ı rlık t pb• lasından kurtarama_ dul Dedıler ve boylelıkle verılen z iynetlere. kelimP ve fi.kir oyunla_ Cirid atma - Kemal 57.40 (Fe- me <
4

J. Kaldmla - <, -----~ . ----__ 
m"!!l lr. . . !karar üzerine ben de cc Füruzan ıı rı na kap:lm ı ş değild i r; hatta bu ya. nerbahçe), Varan (Galatasaray) . rm tabl olduta , 

Ziynet itıbarıle b~lki pek güzel ve rıFuıeıı ta~b~kletini, daıha do~r~::z ' lar Vt'n i yazı ilf' basılırken bugü. 100X 200 X 300 X 400 bayrak Fe- m. il . ---- -otla~b~u ya~!art tetk1.ıkkase1sa0s1ınakmüb.adu tbe~~e.~kelbe~ıni yapt~f·~ ·k Htelr 8rkaıhsınkün1 T
1
ür.kçdesine uy

1
gukn ~.ir şeklelso_ nraeyrtb 1~'ki~~n: ı. takDıemrecı e!J'.rı2n0c6i, 5Galata.sa- be:guı (S),Ezil~~ \. ---=--- . --.- .- _---

enı ır seyan~ ve-s ma vas_ e uyu ır muva .a ıye e • u maldıa a zoru ırostC"nnez er· ... · · · · · - 5 - Ha.mkıne l4l . fından uzak kalıyordu. neye kondu . Bunları Cenabın mü. falc.at 0 gittikce kendt•'!İnİ bu ıoü~ Müsabakalarda derece alan at. (4). 

Bu s :•rada. Ceonab Darüibedayid.e de dahalesi~e bo~7l.~yum. . liptilas•na sal:vermektr. ifratlara dü~ ' etlere İstanbul Meb'usu Abidin 
alıştı ve bu !JS.yede aııamızd.a gene Cenab ın butun eserler ı nı bura. tü~ünden son yaz ı hrında, mesela ~a"'.er tarafından madalyalar ve. 

10 - Nota. (%l , '[ersinden ilave (2). 
Ynkand.a.n aşalı: 6 - Kalburla. ya,pılan aml"liye (5). 1 

1 - is" aınbolu çeviren bir dMiz (1), '1 - Koymak (4) , B.ir erkek ismi 15). 

sı'k s:k bul\ı~:ık fırsatları zuhur da gözden geçirmeğe imkan yok '«Serveti Fünunıı da s·k sık görülen rtldi. 
ett:i. Ona da sahne için eser vermek Teessüf olunur.k'. h~nüz manzum ve m ... ~alelermd·e bir vandoan nesr in en . ~ .arada İstanbul voleybol bi

eıvf>'Sİ geldi. «Kör ebet ve 1<Yalanıı mensur !!Serlerıru hır arırada toplaya mükemmel nümunelerini verirken rıın<:ısı Galatasaray takımına da 
udhikelerile Hüseyin Suadın iŞ-cak şekilde bir külliyat vi.icuda 1biır yandan da bu iptilanın en bariz ıbölıgenin kupası verildi. 

ti~k.ile yazılmış olan cci{irli çama. geıtirilmeımıi1'ıir. Elde bulunan <cNes-lörnelderini göstermiştir. . B tak.unları maçı 
ıırl.arn bu zamanın yad iı;tarıdı r. ri harb ve nesri sulıı), · «Afakı (Devamı 6 ncı savfada) - Galatasaray - ~'enerbahçe B ta-

. .,~...._...._ıııııı.ııı-.ı~~jllllJııı,.._,.._,_.,_.~.,._.,._lıljlllll~-.,.--.ı'l\~~~---....-~~~~---~~~ll\ılll"1ıl""'_._.....__...._-.~knn1an arasındaki m.aç uzun bir 

B ir u:ııuv (Z). 8 - Rabıt edatı (21, Rusyada. hube. 

2 - Bağ"rşlama ('!), Say (Zl, İbtl. dilen bir !lfıhll' ( 6). ' lif (4). 9 - Ye~ koymak (:J l, Ut çalan 

3 Yala.n (4), llükW:ndar ça.dıı't (4), (3). 

4 - Blr c-llla maddesi (2), Bir 'ba,. 10 İngllt«'enln b' 00 la 

ı* (5). 

- ır m ronu (6), 
Serom (S), 
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lerimın üstünde ka1ın b r 15oğ mı 
\·arını? 

- Beninue ne u n e" leneee~ 
s:n? . 

Diye sorduğym ıaı. an Ö) le hay. 
retle: 

t & 22 

- Evlenmek mi? Sen'p.lc e\ len. 
rnc.k mi? Kendi kendini öldürdün Dedik ki; adeta; bundan c:lltı a. 2 1':1ıQ·ııs t:ı.ribU b.llmecıeı~a" ................................................ ~ 

yın bir rüya olduğ'una kend:m: ka7.aıaan oku1ucalanınııın lshnleri a.. it Ü ''k k 1 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand inanch:r:mak ihtiyacım du~ ·um. şajtıda yazılıdır. lsLıınlmlda bulunan o. 1\ ÇU 0 UJUCU arımızı İ 

Sen sakin ıbir sesle cevam ~tti n: kuyurul.art1111Zın ncdiy~leot•lni P:ııı:artt>sl. Cazo:t ... m.ik ıandtril ... bi..n~ 1 
Sab'ha, · olacaktı; belki de ölümü bekliye. zamanlamınıız olduğuna inanaca _ Ben senin bu teklı'fı' «"" .. cı·,·y.J--e· Perşembe riinlerı citleden !>onra bizzat kt ... 1 • k b ,,ı,.. · 't ~ı. · ~ ·':! ..... • 'd han me UuMM'ının iı&erine bebeme.. 
Bu µı,ck~tıbu J.ıııı.ca; f~aca ; e. c~ ve ~ı y~._tırn. gımı.zı biliyordum. yaptığını zannetmiş, aidınnarnış - ' are emizden ;.ıl.ıua~rı liz.md.r. hat (Bılmece) k.elıımeainin ve 1 

nt imeti ne{sinı aya'klar altına a.. Seni ıSeViYor; itıni şayı~um. Sana hiirnnet et.tim., St;nin ka _ tım. Bana koca c1mak için !biraz T ....... WDalllarua JaeAl.releri »Ol> a 
lan bir erkek zaımed8ceksin ... Ya Nazarımda ıten.den güzel, senden dmhğını kendi arzularımdan üs _ yaşlısın. ile Ml'llllhftna ...,.nllr. bilmt.c.!llln çıktıiı laribin 7a. 1 
nılıı'liın Sabiıha; hüküm v<.rrr.ekte iyi ve sendıen ~~ ~ kadın yolrtu. tün saydun Sabiha... Ne kadar Dilim tutulmuş gibi şa.§kınlaş _ Bu fİfe lıolonya z Jmuı ı...zımdır. Ba .KayıcUara i 
bu .kadar açele etme ... Benim ne fumin ıbeııden evv~l b'rkaç macera gülünç lbir sureU.? aldanm·şım tım bir iki saniyç yüzüne bal..-tım Mımaı ............, .. U..l 'Ul Tur:ı.n riaye~ edilmeclen IÖDd•rllea ! 
kadar mağrur bir adam olduğumu geç:i:roi,ğini bildiğim halde bunda meğer! Şimdi kahkahalarla gül _ fak at şaşkınlığım pek az si.bıdü. Gincww. mektublar kur' aya sokulma • ı 
sen lherlkesten iyi bilirsin. Ara ;. eeni <l-eğil böyle bn kadını avuç - memek için kendimi pek güç tu. bin:lenb'Te müthis bir öfke buğu. Bir ıliüıiine h,...,. ltalern maktadır. 

krı:~aki bağdek~pt~tafn,~ma; ibeL l~~ :,r~nrlak b thuta
1
1:1"11P ı..-~~!~~-n tuıyıorum. ~unun beni sardığını duy'Clum ve ....... •btaPoa -.ı. llmlf ı tlen \,,. ........................................... ,,.1 

1 Jıer şey g:ştı; <h~"'t beni a.. el'll.e~en a a at 1 ve Ut.:\..~r ..U\.:)ız Sen ben!m :karım olacakhn. Bu ha~rdı:m: * SU. Ölılıu. oglu. ~bul « üncu. 1111: oıwı 118 dıla 
ya;klanm W..ünde tut&n. yere yı. ıı.ddediyordıum. Benim için d:inva fikre beni alcı<ıtırmış; etrcfımia - Nasıl şöylece? Ne demek isti- Bir elifi "-teli GOu lnci ~Ta.l. 
kılmak~n meneden gururum g.. nın en temiz kadını send:n Sabiha. sıcaı)\. bir hava; bir emniyet ve itL yorsun? ~ • •• ı.mır 2 111eıa 111 E. 
la... İşte ıbu seıbeıbde.1 S'"1'n

1e ha\ at. mad. h~ası yaratmıştın. Sana ha- Verecek cevab bul~mcdın. Yü • ret~ &imla saban 
b~-:- <?~]e ise, kaltcl\~tiı· ~lde b~~ ları~ı bit.rklleştiıf iı-.nc.k istedim,~ sa. karken· i.kimizi müw.erek bir ıhsya zün korıku ile; endişe ile sararmıl}- ll'inllıebll ı..ı.m L ,, '(Soft Posta Hatırah) 
ı.rııma~en ayn l:l\ an sonra pu na ı>Unu e- ~iUın. tın en ,maddi iıhtiyac;lan orta.;;mcla ,. tı. O v_akit; kcnu mı tamami!e.' .....- Wncibe;-lu sok&Kt lluıın'11Pt_ 

makt,.ı.ıbun manası nedir? - Benıim karım olur muslın Sa- k bett lt d b (Son Posta Hatıralı) nar öul11 528 Tliftır lbllcıc>thı ır-iı"k. 
f""-:l""rı·nde ve ,Judak!arı!"da bu b:ıı.., a•. birbir!mire güllimserken görü - ay ım ve sana a ay an er•, t 
.........,.... " \.' , •• ~11 b lk' d · • d k b~ Kastamonu pos.'a 1ıelgr;ır eerı ff:ıt111«-t arı>li orta okula !!nnır l/i: del 34a Mtım 

suali ()ku~rum. Hakkın var ... Bu DedL~im zaman gülümsedin ve ~rdu.m. Ben, evin erkı>ği; senin 'de akı 'i]c'klgayn }~uıl-~ği enec:. 1 .r mı Sevim, Ankarıı. A.tıa.t.ürk ilk okulu nune Özhıır-., b:.a.ı1ttuı ı hıel ı.ı, okui 
a · ; 11 ,ı. ·ı· b k ldu için ça1ı.şacaktım ve ak.::am olup ı r s~ ı e S{!'{Jec ı !1 soz erı; • , 1 ya:zıyıı san nıç.n yo uvorum ıuı ı- ana so u n. d ld·v· " b vaptı<nn hareketfe~' birer birer ha .. ~r k11111'1ı 4/l cı~ F kreı Gö.lı4.aın, a ebes:nd~n 683 Mı.ıttre. 

".,..,t' miUsun? Sana t kl .. t~~- E\•"t' a sana ge ıgım zan' an; <ıya:z f>• '• • . • 
JV • eşe a.ır e ııı.A - ., • "rt"l" ~ d k ·,. tırlatt-ıın Bir ta"' btıbck rilb1 cansı.ı. ç..- KB Orb o ... uı 684 B~ıa YJ.ln~.. Alüminyom bardak 
için ... Gülme S~bi.ha; <'Yet sc;.na Dem0 ~- • "~1'~t biiLün hal]er1n- 0 u u .0011 a ~ arm ırnrşıya ye • · : ~. .. ~· 1 ," ethl. 
t~~ür etrrı-e-ğe gell)xırum. Ha - le: ttw n k cfar lrna Ya. melle y.ıyeceıktik; tavandaki Jaır.lba d~ruyıor' anlamı v-an gıcızı.e~ e :'ı~ - (Son Posta Hatıralı) 
yal:m4eki yükosek ve güzel katlımı kın olıd,.·, " <::bat ett n ki bu 'ki.L 'kirrıi.z;j bir likte avdııı,atacak· cL ZUlT'(' bak-yordun. K0ndını mu - Dif lırçası Ankara Giimtiiitler hkıUeU tela 
öldürdü.ğün için; beni f'..cntlinden <'Ük cevetı. kpl·rne"!'ni cok lT'Rnamz rafımttıdaki eşya i1dmize aid 'ola. daia~ e;;ek küz~~utıu bllP .. ~is k (Son Posta Hatıralı) m'ildütlü!U t.ettdıı. nı mnrların.lan Jk 
kurt~rdığın için; bu bü~ilk ka1b h:ı- ctıValb l!i.bı gördüm ve bunu calktı. Bu ömürde; günler! \•e ge _ c;~tn::~~ un. f!'>' ~ım \'e ,Yu se Am~a erta okul sınH 2/A dan 3'.18 l'al Güel'r km .Sesılu. Gucer, i anbai 
1.,cfasmı ma.sikaraca ibir komedi senrlen i.stemedlonı. celeri dolduran l>iı- zen-g'nlik hu - bıl<iıg·m. kadın bu ~uy_:Iu. ,.. ATten Erdıer, ÇO:hı ı;u~tt.n il)( oı.:.ıu Beş:kıt.aş 2 ncl kız orta oıcut.ınıhn t2i 

hal'ne sokarak kendi ~endin; öl. Altı '8t"f seninle seviştik ve u - luyordum. Senin ~ibi b·r luı<lmın lA O ~akı:: b~~~·~nı.hhı~ bir a~Ü- ıu11f 4/B dm 180 Lühr" Gl'ncı'wrt t - Kamıııt:l.h. İst3.llbııl Vıminestı ilk obl 
dürdilğün için... zaklık içinde birbirim~ze yakın oL beooeki ta..C!kın heyecan ve hfs ek.ay ame o u. e ı :; sem o:ııuz a - taobal OıriaMr ÇMm.iu solialt ı nu.. sınıf '5 den 92 Gök ZLya. 

duk. İkim:Z de mes'udduk,· ikimiz n~ırn hk bir zaman kun1tmaY:ı - rından tutup sars•ım. ~enı döv - marada Cevad İ:bko. Ayna 
Şimdi artık üıülroüyorum. Bu e- ('P.iına itanidim. Ben de senin i~;n mek; seni hıroa1ı:ınıı1k ısttyotd11m. (Son p 

bedi ayrJlığı ÇQk tobii ve muıkad. de çocu!k1ar kadar scvinçll idik. dile(Pğin ve istediğın erkek ola ~ Havır; sana lav•ı 1'...ö1duğun şMtl1~ Dis macunu istaınbuı Kad::~· ~~:!ı!dfıre Ha. 
der bir h.a.dise ~lbl görerek teselli Ben_ seni kendim~ ai~ bir kadın; caktım. · muamele etmek... Gtınııl.k Mlı:.erl ~ıa'>t m~anı ~· n•n:!a 
buluyorum. Bu boyle olmasaydı. benım kadınım aadcdıyor ve s:ına .. Ses cıkarmıvor· kadınHhmrt b;i tbra.h!m ikiz, istanb1JI füv11nrl Tabın. cıanpq;ı. m:ı.hallesı 40 numıua.ıl~ Acaı 
ne mü11hiş rzhrablur içinde kı'\ ra • bu sııfatla hürımet edi)OrOUm. 'k,,!1 guzedıı.ğl vduyı~~rımı; sana ya. 'tiin ;,,f'haret ve İ_şvpslle: .bir kPd' ca somk 2 numa.rad1 Sabl.lnttln No • Vural, istanbul is ~IM.I lkesi talııbesl.n_ 
nuca.ktım bcırı! Hatırlar mısın? Baza d-Bkikalar b_,.....,,ra;l~ ım h ·. a. ve h:oyrat <&i valt.a.klamvoniu. Btrdıenb're yan, u.-ıa1r ialn!!\ııı&'ia okı.111 stflı:f o den 530 s~. ista.nıb .. ı Zl'3rck orta o .. 

Senden ayrılmak; daha ibir ay içimin bütün at~ile sana yaıklaş.. ır ~c .. ı .. e ma. 11.;ett n . ?abıha ... <teg;~·veroim. Artık v~nı~a hür. den u2 Aıtaa. ırııı :aıc den 3'11 .aa.ı.ı inö:ı.ü. 
evveline kadar; beuı..m için ne kor- mak isterken kendim'! tutar. bu te ~nb~n~_l_atırla:ıkça ıçımde de. met ettiğim kadın dc~il ben;m be Büyöh muhtıra defteri Kitab 
kunçp bir şeydi l>ihyor musun? Bü las ve lıeyecanımı c;E'r.den gizle - rın ır tı.l\ı:>ınme_ uyuyorum. 'kar evime mua vven b:r maksaclla Ada.flllizatı P&rl cadd •sı 145ıtuma.l'Mla 
tün hayatımı bütün emellerimi sa. meğe çahşn<lım. S"n bunu arıJ.ar, Kararsızl:k ıçınde daha 1'a7la gel'mli$ adi bir mahluk ''ardı. Al"Pu1lu U:k "~' smı~ 5 lk-ın :?

9 
Fer. AAmett. P..attşeohfır ishıeı. paşa. f>\ulu m .. 

vl B l kul kalamıy:ac<>aımızı anladı~ım l"ln 'h s rUh l ğlinl. An :ıra 't~ti ş htr Ş~lin11ı 1 "'ıf 5 ...-... ......... l\I ...... ··-·· ....... ··--na bag amışt~m. u ya"tan sonra bana munis bir taYır a so ur - . ....,, V• D. ':ı; Senden 'ğrendim Sabı a • 'e. n -·~._,..., ............ .,,. ..._. 

&..- .n. . , d nih.ayet sana evleneceoımız zam" c::t.ldrsi rcra ap:ır nnıı.nı 21 nuütllridıı Yılm"'....... z,.... ld "" u.;;nj anc~ semn nıes u edt-bile. dun. ~talmışım meğer! Ben bu . • . . t:- ... ni nasıl: olduğun ~"bi crörm<.>mj - ~- -.._y, .... gu a.,.. uınbm r.ız. tett:t 
v 1 --~ nı tayın etmenı te-klıf etmcğn a..a Mcltha Arne. ı.::ıtanbul Eı:şlkta 56 nrı ..... H •-~='ı G"- L 

ceğine bütün varlıgım.a inan1Tl1§- sokulu.şta daha uyade manevı bir . .... 111. - r:im! Bu.gün: dü-.~ırdüğüm zamrn 1 "'"Y - .... ey el•· Tank Ialrm. 
tan. Kırk yaşında bir erkek, se - yakınlık görmeğe çalışırdım. Öytt? rar veı::nış ve ~u~u, her zaman beni en ~k üzen ne&ir 'b'1'~ rı.- ob. sın Ottı Slıh~n•:ı.n. S vlM9 H9' smıf i/C cl2 3&9 ilısan Dtd. 

11tn ~Qi bir kadma, rastlarsa ~ ya; b:rlcaç ay 90nro tam manasHe bulu,,.<ıtu~umuz g ıhı sokakta vey.a ınu:enm'! Senin hcır'd vütün a"''tt"'- K.iiciih mtıhlıra delttni rınt,, lsta.ılbaJ '.Balı:D"k6Y z acı kı 9N 
ona benim sana bağlandığım gibı 'b~rlb:nimizi~ olmıyaoak mı,~ık? Bu si~ırda ~ğil;. benim ~CÜ~ a- <=ın<la ıtizlenmis olıın ikinci yj.iv.ünü hıatlı Gazi mahallest i11c- ııcıltak a okul sınıf 2/B den ::'lıerlmaa Vural im 
hağlarursa, artık onun içir. dünya- hıs1e; sevgılc ve aranm:da !S'lm parıtımanımda söylemek ı9temı~ ~ ~~edememİ!': o1nıak... ~ Pııu~ öaden. Kdlnhari Met tanbul ~ll'nbevi orı.a okulumlan 16! 
da 'başka kadın kalmaz; :k1amaz. vermek istemedi,ğim:z be~a dtrV- tim. Sanıt hürmet edeceğime o O alQ;amdan ... '{)11,.:ı b,,.,! b'rlr~c kft onhl .. benriındm naıı.e Söatw. ~eca.ti co. 
Ben böyle düşünüyor ve senin gularla dolu olan aylan biraz dah:.:ı lfadar «.at'i bir 4~kilde eriindim 'kere aradm ve ({Ô~;;n: fakııt ıtl\r. ~uı ~~re 34' un• IUı ok.el .. 
benden aynlacaitınt tasavvı.ır etti- uzatma:}{ıta ne ~rar vardı? n·ıa c ki... rliiöün adam ben i!Pll-ild;ın ... g.,,,:ı dan Me hı lfılııJ\wnott•. 
ıi~m 'Zıman aölüm tı:ri döküyor _ ki's, tecrübeli bir erlı:ek sı1at~le Seni nasıl tanımamıııım Sabiha! fazla 'bir ~Y söv-JPrr:.<'dim; sr·na ı Albiim 
dum ... Cidden, 0 zamanki r:;öz1e. ben bu aylarım ömrümözi.1n S<lnu. Altı ay; sana; sende olm•yan yük- hakaret {'tmf>rlinı~ rünki.i sı>ni ~"''r- ıhTza tiiccat Faılı ll$tı'n~r elht M 
l'im1e gördüğüm Sabiha beni ter- na kadar her hatır1ayı7Jta zengin ~ek du~lan nasıl izafe etmi~m! miyQtdum artı~. ~011 bnn~0 va~ı- ctıtı ~e-r, :tanır 1\llsaııtı Miln mc o: 

--lll·n irm..,.,..,ı; tııia1arla dolu ~n esı g\.i"Zıel Kör mü i · 'm acaba? Yoiksa göz.. in vamı kulu sınıf 4:/A da.n 381 AYlıü ÇDJha_ 

Kartoo<rtal 
inıi A\i-çJÜfıe«'a Uk o' ulu ı~·r ~ den 

3§9 Ji'1ltld Sö~ Eti rn" ~ar P~$:1 
m?Jll~esl &!'l'!flıı!Y snlt'lk -1 nu "'oltla 

Kta'ıf Ayvıkhz. istwlnl D!lVlı·h '"' or. 
ta okulu 3/B deın 287 :'ilih\r V.t.1• n. 



SON POSTA Mayu _2!., 

Memleket Haberleri 
Biga.da 

Çiftçi mallarını koruma teşki
lôtı kuruldu, kcylerde de bu 
teşkilatın küçük mikyastaki -

leri kurulacak 

Antalya 
Halkevinin 

faaJigeti 

Bigada, 
Bigada biiyiik bir giireı 

yapıldı, Babaeskili lbrahim 
mağlub oldu 

Biga (Hususi) - Burada Çocuk 
Btg-a (Husu5İ) -- Burada 4081 konuna yurdu faydasına büyük bir 

nwnaralı kanuna istinaden bir güreş yapıldı. Çınarlık spor saha -
<< çiftçi malları koruma teşkilatı ıı s:ınd.a ye11•i ve yabancı ,tam kırk beş 
kurulmuş ve 1/4/ 9 ~2 den ıtibaren çift pehliıvan güre~i. On binlerce 
işe ba~lanmıştır. Çiftçiler İçin çok seyiıl"C.İl!.İ oılan bu gÜTeşte galib gelen 
faydalı olan bu tesisin üyelerini be. her pehtivan.a iki buçuk liradan elli 
lediye seçmi,ıir. Üyeler zürradari liınya kadar para ikramiyesi verildi. 
olmak üzere Refet Gürkaynak.. Sa. Taırn se.llciz sa.at bi[afasıla devam 
m.i Soysal, Hüsnü Özkan, Ali Gi • edeın bu giireşte başa soyurıan Maın-
rıdlı ve ber1b"!r Faikten miirekb L. dıralı MU$tafa ile Baha,.skilı İ'hra. 
dir. içıerinden Rdet Gürkaynalk l:ı.im. yarim saatten fazla koç yiğit. 
başıkan seç1rmi~tir. Bu teşk;\ata, mu. ler gilbi pek tatlı ve pek beyeca.nl: 
h~ebe usulüne aşİn.ı olan Kerim, güreşti!~. 
Bekç•baışı tayin edilmi~ ve yazı İŞ- Netic-edıe Babaeskili lbrahi.min 

1eri de ona ver"lmis.tir. Antal~·a (Hususi! $Phrimiz .. kendi eyunile. hafifçe ukası yere 
Bundan sonra beılediye tarafın. HalikPvi c dı;ien ıa.kettrf" Jtıvık bir değdi. ıHalkem ıh.eye~ hunu kabu'l 

dan idare edilen kır bekçileri, bu sekild€ calı,şrra~ta<lır. Bu meyan- dti. lbrah.nn mağlub sayıfıdı Vf' baı~ 
tJlışkılata d~vredihıi~. ücretleri ora: da bircok 'hastalar t<>davi ediLmı!ş pehlivan mükafatı olan 125 Ürayı 
ca ve'l'ibnege ba~lanmıştır. BekÇJ ve mu.11taeı muavı>nel vatanda~-ıMand~ralı Mustafa aıldı. Yetiım ço. 
~ra1arı, hıal~ın bağıından,. bah~e - !ara kudreti dahil '.nde yardımlar cuk1arl ço'k sevdiği ve oınlaıra. yaır • 
ırind.en aldıgl . mahsul nlsbe'tın • vap!lml"'. 7,irai !,....-let d~ en :!Vak Q. dım e~kıben zevk a}dıjl İçin ka. 
de bu • mec~ısçe tanh ve ala - lup b;11Ç'Ok konferanslar verilmi.ş.. ltar kumandanı binbaşJ Ihsan Kay. 
kadarlara tev~ı edi~ecek koruma ti~. Muc·ı1•,: k~'u ti.a fovka'nd.C' s~v T'İn .. ~ü~~ yeri~in ~zırl~~sın~a 
h.ususunda vuKua gelec~k zarar v.e •g.ootermektedır. Bı.r mandolın Jile 1ve ıyı ıdaıre edıtmesmde buyuk ala.. 
z.ıyal\lar, gene bu mec1 ı sce taJtdıT 'azıband vesair mu~iki heyeti \.iicu lkıa göstıeırmiı}tir. Ç0cuık Esi:rgem.e 
edilerek mal ~ahih.lerine veri~ecek; da getirilm;~<ir .Temsil kolu kı~ın Kurunıu baŞkanı kaza müftüsü Meh 
kesılen zarar ve zıyanı vemılyen - b;r<'ak f!P"f' halka t<:!ms'llf'r ver med E.rıdemle vezınedarı noter Hik. 
lerdf."n bu paralar: tah<ıili t>mv.~l ka. mi~tiT. Resim cKör'.) piyesin' metin gayreti sayesinde halkın ha. 
nununa göre alınacaktır. Üyeler tpmsil eden gençleri göstermekte~ miyetinden beklenen yardım ümidin 
le b~-~ka.nın ücretleri yoktur. 9yeler riir. lfevk.incle oldu. Kurumda bulunan 

rgun toplanacakla:- ve fahrı ofa. o ıtO ökısüz yavruya hin liradan fazla 
ra.k çal:~a.c.a~1ardır .. Mahsul zam~nı S'1•lı.ış/.a at ycırısları para toplandı. Güreşin neticesi An-
,yaklaşıtıgı rç:n bekçı kadrosu faz.a. . • 'kara Çocuk Esirgeme kurumu mer~ 
la .. tırılmLştlr Bu teşkilat, köv.lerde Sıva.., (Husu.sı) - Ş2.rk:şla ka_ . b°'ı_ı· .1 . · 

... • J • d h 1 1 k J lkezme ıacun nuştır. 
de muht>arlaı in idaresi allında ol - zas n a er yı yapı ma ta o an at ----o•---
ma.k üzere kurulmuş ve işe başlan- yarışları 24. Maı!ııs P~zar günü ya. 
m1ştır. Çalışmaların fazla randıman pılacaktıT. Şımdıden Jca.h eden ça.. Yükaek Mühendis mektebi 
vermesini temin için muhtaTlar Iü. lışmalarıa b~lannuştır. talebeleri Karabükte 
zum görüldükçe gelip kaza kayma. , Karabük (Hususi) Yüksek 
lc.a.mından direktifler alacak.ola.T ve Tirede bir kız kaçırma ı>ak ası Mülhendis Mektebinin yol _ Elck-
~ilatı sağlamla~tırmağa çalışa - l:mür (Husus\) - Tirede Boğa- trik • su ~ P. T. T ve makine şube 
c:akla.rdır. ziıçi nahiyesine bağlı M,.lunedlCT ler~ne mensuıb 26 talebe başlarm 

0 köyünde Ahmed oğlu Mehmed Gü.n da eskıi Devlet Demiryclları U~ 
Adanada 19 1'1 ayı• 1gıör, yanına aldığı bir arkadaşla ge- mum Müd. Profesör Rıfat Ilgar 

gardenpartisi ıce ellerinde silahlar olduğu halde olduğu halde Ankat·adan Karabü. 
Adana (HU&Jsi) - 19 May~e Ah.med1 oilu İ<!mail Arkanın evine ke. ge~erdir. rs;8;:Syonda demir 

&Jqam.ı beden terbiyesi Se}ha.n böl. gicl~ek karlsl imhan Arkanı fena çelik fabrr'kaları er;canı tarafından 
c~ tarafından beden teıtbiyeai bah- hakle 

0

dövmüş w yat'alamış, kızı 1 3 kal".Şılanan misafırleı: buradaki tet 

~
çminde 500 k>şilfk bir gardenpa?tbi !Yatında Sabriyeyi kaçırmıştır. SuÇ-1ci~leri~ biıbirdi.k~n sonra Zongul 
verinmdlcıtec:lir. luiar aranırnaktadır. d~ga ~deceklerdir. , 
.,,..,,,~~~-

HİKAYE iii,KilriıAhmet (Battarafı 4 / 1 de) 
yan Saıbihayı öldürrnüştün. 

Beni kendinden kurtardığın için 
sana teşekkür ~dernn Sab'.ha. Bu 
mektulbu sana bunu söylemek için 

Pehlivanlar yatağı İstanbul 
yazdım. . . • . 

Sahtekar tavırların· sahte has- Kara Ahmed; bu .hıkayelerı tat. 
-as kalbin; sahte yük~ek ruıhunla; ıı. t~tlı ?!nle~işti.: Ismail a~a da 
1 ;:aıbilse; mes'ud ol. Senin için bu.. dinlıyorau. Çu~~ Murad aganın 
'1 u temenni ediyorum. anllatışları tatlı ıdı. 

· Kara Ahmedin en çdk bayıldığı 

lzmı·rJe mükafat alan çok ve, beğendiği adam Arnavudoğlu 
olmuştu. O; Ok atmaktan, cirid O-

çocuklu analaT yunundan bir ~y anlamamıştı. Fa 
İzmir (Hususi) - Çok çocuklu k:aıt Arnavu·doğiunun altmış altı 

aımelel'e otuz füalık miikafat için okka ile bütün meydana hakim ol 
mühim mikıta.rda havale ile mükafat ması onu hayrel•lere d·i.işürmüştü. 
alacak annelerin listesi sıhhat ve İç- Ahmed. sordu: 
timat Muavenet Velkaletinden vila. - Mura<l ağam! Arnavudoğ1u-
yete gelmiştir. nun kimlPrle güreşi var'i 

- Çok ... 
- Mt>Sela ... 

Listeye gÖre, l:mnir merkezinde 
Şa'ba.n eşi Hafrze, Mehmed eşi Ha. 
tice, Hayri eşi Gülizar, Rüstem f'Şİ - Oglum. ~rnavuoğlunun Ka
Zehra, Hüseyin eşi Naşide, Süley- vasoğ"lu Koca lbrahimie ... Akko. 
man eşi Fa.ıma, M Rıza eş.i •Zey. yunlu Kazıkçı Kara BPklr1e gü _ 
neb, Mustafa eşi lkıbal lbrahim eşi reşleri \'ar··· 
f'aıtırra. Zeyınel eşi Rabia. Hü3eyin - Kavasoğlu Koci\ İbr<:&'himi 
eşi Hatice, D;kiLide Rıza eşi Ay~e. şibn4imdir ... Bizim köylerde bu. 

A L d · M'" · K l d '1Un şO\ıreti ve hıkayf>leri vasar ... n.me eş:ı umme, em:ı ıpaşa a '\ . ~ . 
M ~ f · F tm U"'l d H l'ıl ·Bu, Sultan i\ZlZ1n ba@eh1ıvanı u .... a a eş:ı a a, " a a a eşı . . d y • 1 . ? 

·m~ egı mı. 
Adile, T oılba.lıda Hasan eıti Ehf otu~ E t Ar d v, ..] 

1. ··k•f ı k1 d B - ve .. . navu ogıunuan son 
~ar lra m.u a at a ac.a ar ır. u pa ~;~ hlık ~J S 1, .. .. .. . ra pauıqa ' · zamıanın · a uı.tan 
ra, ka~ala;Ja mal mudurluklerı n. Azizi°: başpehli v.anı Kavasoğlu 
den, hımırde def.tetıdariı.k muhase- Koca Ihrahimdi. Çünkü Arnavud. 
be müıc:lür!lük.let'.i'llden verılecektir. o.i{lu. iıhtiyarlamıştı. Ondan sonra 

mevıkiini Kavasoğ'l:.ı aldı. 

Mardinde çekirge mücadelesi - Sultan A-ı:ıin sarayına Ka . 
Mardin (Hususi) - Vil~yetimi. vasoğlu nasıl gelmış? 

zin Derik ve Maz'.dağı bölgelerin - - Ha, burası çok meraklıdır .. 
de Süne çekirgesı görülmüş, müca. Bak nasıl olmuş? Arnavudoğlu; 
del eye derhal başlanmıştır. Bu mu- Su1tan Azizin na.mağıub pehlivanı 
zır haşereniın ekinlere bir zarar yap- olaralk sarayda idi. Kavaqoğu Ko.. 
maması için önemle çalışılmaktadır. "a İbrahim sivrilmişti. Delior.manı 

Haber aldığıma göre, 90 kadar baştan b~ş-a yenmiş.t~. Ve; ven~; 
k"y çevresiınde buluınan Süne. en yene Edırneye _gelmw orada bır 
ç:k 40 köyün ekinini tehdi.d edP.cek hana misafir olmuş ... Benim ııibj 

. . . ; . pehlivan meraklısı olaıı hancı, Ka. 
v~~ıyetted~. .~~.nun da. azı~.1 bıT vasoğlunu peıhlivarı görünce sor • 
mucadele tle onune ge<:ılecegı kuv. 

.rı L_ıı__ • d'ı _ L di muş: veue uaın.nıln e ıımeııı;te r. 1· · · ,. - smm ne senın ! 

(TiYATROLAR) 
Meşhur i.niziyon ist profesör 

ZATI SUNGUR 
Beyoğlunda <cSES:ı. Wıema ve tiyat
rosunda her akşam yeni numarala. 
rından müteşekkil zell8'İn progra 

~a devam edecektil', 

- İbrahim! ... 
- Nerelisin? 

Deliormanlı. 
Hanıg·i tarafından~ 
Rusçuktan. 
Nereye gidiyorsun? 
Güre.şe, güreşe gidiyorum ••• 
Nereye kadar gideceksin. · • 

- İstanbula kadar. 

Buraya kadar hiç yeniıııı" 
dın mi? 

- Hayır ... 
- Fakat bundan sonra yoııı• 

çetindir. İstanbula gidinceye ııc• 
d ·ır seni, ıbehki on kere yenerlel 
demiş ... 

O vakitler İhrahim'in ne l(oe' 
lakaıb1 ve ne de Kavasoğlu Jfı~ı:tı: 
yokmuş .. O, kavasın oğludur. P 
kat ona, yalnız Ibrahim rlı?rıerJı 
Başpeıhl.iıvan olunca Kava<;()ğ~ 
Koca İbTahim dedile: .. Koca ıaff 
; ri1i.ğinıden ve oaş olduğu ndarıdır 
Çünkü baş.pehliıvan olarak fbrt 
him vardı. Bundan avırrnak j~l 
koca denilmiştir. -
Arnavudluğuna nazaran J{:ıvıı5' 

oitlu çok gE>nçıtir. Kava,.c;;of!lıı I{oC 

Thralhim Edirnede Sulo ilP 'ka'1 
lasımştır. Sulo o devrin en büYLI 
peh1i-van1arıridan birı idi. Karst 
o1{1u ile kırası-va bir güres va'Pt~ 
laır ve, Kavasıoğlu, -::iuloyu mağla 
etmi'!'ıti. 

Sulonun mağlubiyeti Kııv~scı• 
luna büvüık bir nam vertii Naıı' 
istan:bula kadar ~itti. Çünkt: sıılı> 
yu venmetk Arnavuduğ1,,.,ıı ver. 
mek gfoi bir şevcli. ' Kav::ı9<>~1 
Koca İbratıim. BdirnoclPn sorı~ 
<::füvrive geldi. Silivri<le Sar; fi 
seyin iıe bir güreş yaptı. Sılrı lfiİ' 
seyin. Sulo, ayarında b;r peh~ 
van kalma~ı. İstanbula gellf 
bov ôiıçüşmelk lazımgeliyordu. 

Kara Ahmed sordu: 
- Mu.rad Ağam, o vakitler el 

büıyütk pehlivanlar İstanbulda ~ 
bulunurdu? 

- Evet.. En namdar ve narrı9J 
lfıb pehliıvanlar İstanbulda \Jı;! 
nurdu. Bunlar padişah maiye 
şehzade ~iyeti, ve~irler maiY_.ıı 
olarak Istanbulda bulunurlaıv· 
Bu sebeıble İstanbul da meşh 
pehlı:ivanlaT yatagı idi. 
K.avasoğlu Koca İbrahim, !st 

bulr geliı1ken Kemerbµrgazın .. 
zerinde Ormanlı dedikler? b.tr .kO 
gelıınişti. Sebebi de Ormanlıda 
ğün vardı. G~reş olacaktı. Ka~ 
oğlu bu, düğüne gelmişti. 

.(Arbai. var) 
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Tele:fOn el ab 1 gra, 
~----~-:-:~~-=----::---=~~~~=--:-:-~~~------------------------------------__) U sabebki 1 • Ame~ikada 1 iNGiliZ - ALMAN 1 Filipinlerden 6,5ton1 Ekuatorda 

zelzele devam 
ediyor 

Sovyet tebliği 
...... = ~ • ıktısadı durum HAVA AKINLARI altın, 10 ton gümüş 

h be er Vaşngt.on 17 (A.A.) - Newyork A •k k Jd a rJ Timcs gazetesi ~tısadi durumdan Plymouth limanında merı aya açırı 1 l bahsederelk şöyle diyor: 

Londraya göre: 

-~1 
a oia 

yaklaşıyor 

İstih:rfilti tahdtd usulü artık harb büyük bir harb 
eh."Onomisi siste:mimiıxie yer almış 

Mad'rid 17 (AA.) - Va~ng. 
tondan ah.iıan haberlere göre Fıli.. 
pj-nlerin eldeın g1deceği yapı lan son 
muharebeden evvel de malum idi. 

bulunuyor. Zaten bu harb zamcı- gemisi batırıldı 
nında içtina:bı ~abil olmıy<ı.n bir 
ha :dir. Şeker tstihliık"n'n ta d.idi 
nispeten basi.t bir !şıtir. 

Fakat Gazolin sarfü·atınm tı:Jı
dkli bh-çdk güçlükler - doğurooile
ct!k bir meseledir. Çünkü bazı ıkim 
sc:Jer ü:m maddeye di[;er ıkimseler 
den daha fazla muhtaçtır. 

Loo.dra 17 (A.A) Ifava Fiüpim yüksek komiserine Ameri -
zareti b.lıdi.riyor: Ne- kaya dönmek ve altın hazınesin.i bu 

Cumal'tesi günı.i; av 5el"Visine suretı1e emniyet altına almak emri 
mensub Spitfire lıpinde uçaklar v~rilmişti. B.iT deniza,~ı He kaçan 
işgal altındaıki ropraklarda Alman y~aelk komıscr FrallıCJIS Sayre Ame 

·· daf l lı 1 · . rıkaya 6 buçuk lon altın, \O ton 
mu aa arını ırpa aı:tıak ıçın ta- .. •. b"rlk i11 k~ ~ d d ı 
arruzi devriye narekeilerlne ye- gum~. ~ aç ~~ yon agı. .0 ~:r 

Buenos Aires 17 (A.A.) - Qui 
to'dan öğrenildiğtne göre, iki gün 
dür Ekuator tıopraklarında ağır ha
sar Yapan yer depremi el'aın devam 
elııne.ltt.eilir. Dün gece yansına :ka -
dar tam 44 .a.ıstntı kaydedilm~. 

Bulgaristan ve 
Y ugosla vy ada gıda 

ma:Jdeleri sıkıntısı var 

(8aftarafı 1 inci sayfada) 
15 Mayısta 56 Alman uçağı talı,. 

r b edılımiştır. Bız lJ uçak kaybet
tık. 

Batırılan gemı1cr 
Sovyet haı b gem ler! ve hava 

kuvvetleri Barent.z denızind.e 8.000 
toniJatolu!k b r naıklive gcınisı ile 
b.r toıı>itoyu batırmıŞiardır. D cer 
bir düşman torpıtosunda ağır ha
sar veıxtir lmıştir. Bunun da bat
tığı tahmin edilmcktPdır. 

Tebliğe ek 
Moskova 17 (A.A.) Sovyet teb

liğine ektir: 

nid""n b.,...ııamr.·"'l d~ B.. .. k . ve b'ır mikıtar mu~vber getırm:ı tı:r. 

Al hl 
.-. uop ~ar .ır. uy:u gaz A k . l' k ka b 

B h l 13 500 man t •"' • kazanları· lima 1 da h k mer an amıra .ı ma mı un • 
U Cef> e e • e Jgl ları- ci.me'nı~'"enl ar tr avuz ~pı- krı muvaffakiyetle ık.açı,..an denizaL 

, ,.. ıw.ı. r er aarruza ugra- " ~ d ı · 
Vaşingtcm 1 7 (AA.) 

B. C.): 
(B. 

Kalinin cephes nac faaliyet art
maktadır. Birlikleritc.iz düşmana 
arasız darbeler indırmekte· asker
lerim öldü ekte ve malz'en Esin· 
tahr"b e.}"lcmektedir. Alman askeriı.1in . <&ıtaraıı ı ınci ı.ayfada> yan ~e<lef.ıerden bır· kaçı.aır. rneıp- u muretteıoatına ma aya vermJŞ • 

•• .., • • • • v:tlerı hava taarru:ı;lan neticesinde pe bölgcsıne bir akın yapılmıştır. t'ır. o---

Bura mahfellerindc Yugoslavya. 
da gıdıa sıkıntısı çekildiği söylen _ 
mcktediır. Almanların bu maddele
re el koyunalar! bu vaz.iyete sebebL 

10 günluk mu:narebe1eııde 20 AL 
man sıgına 1ı; 47 rn"tral)öz; 33 top 
tahr b edılmiş ve 102 mitralyöz.; 
4 top; 3 telsiz Vf:'ricı aleti ve baş.. 

okh.ı g ;.J. bıldırıhyor aglr kayııblara uğratılmıştır. .AJlır:an a~Jarı havalanmış fakat 
L .. R Tamanskara'da gem, yangınla? çarpışmadan kaçınmışiardır. Bir Amerika tezgahları bütün 

sür' at rekorlarım kırdılar ondra 18 (~.A.) - Royter: ııs çıkarıımış, şiddetli infilaklara acibe.. hareket esnasında iki pilot üstende 
lar Harkofa bıraz daha yaklcı.şmı?- b"yet ver.ihnişür. Bu böl ede Al _ da bir büyu""k gaz kazanını yanar 
lardiır. Har.kof muharebeıerınm .J h g . b.,ceJ1~~ ld ğu .lit b .. . . de man avc ııaırl ava muharebelerınde bir ih.aJıde bıraıkmışlardır. (8a§tarafı 1 inci &ayfada) 

yet vermiş olıse ger.ektir. 
Va~gton 17 (AA.) 

B. C) : 
B. ~ harb m lzemcs ele geçir"lmiş.. 

t r. M !iralyöz ve ti.tfenk ate ile de 
cephe üzer nde 3 dü.şm::ın tayyare 
.si dü.şüru üştiir. 

.~uı.mtŞ O U •• ı .... eş ~n. ıçın ihiıçbir 'kayba uğrama.dan 28 düşman Alman tebliği mileri yapmaga muvaffak olmuş.. 
13.500 ~lman ~ldu~lmuştıır. tayyaresi düşürmüşlerdir. ·~Benlin 17 (A.A. _ .Hersmi teb- !ardır. 

Bulgatistand.a gıda. maddde.r.i 
darlığı otduğu Amerikan mahfclle. 
rinde aÖylenmektedir. Bu _bölgede şı~ye kada~ 30~ Harkof bÖi.ge5inck Sovyet taar- li~: Maltanın hava Hmanlan gün- İkınciıkanun 1942 den 10 Mayı-

m-eskUn mahal gerı alınm.ışt.ı.r. 36<> ruzTarı k.an\L zayiatıia akim bırakıl - duz ve_ gece bomıbalannuştır. sa kadar tersaneler 120 ticaret ge- o---
Sabah tebUği 

Moskoba 17 (A.A.) - Bu s baki 
Savy<.•t tcblıği: top 25 t - 1• ··h· iktarda harb ; au.ır..; d11U 1?1' m. mış't:r. Burada cereyan eden mu _ Hafif muıharebe tayyareleri İn .. misi t<?slim etmiş.lerd'r. Bu geçen 

ma1zem7Sıi ele geçmJmış; 1200 den harwelerde tah:r:.b edilen düşman gilterenin centııb sahili üzerinde seneki yapımdan yüzde 20 fozla
Dün ilkbahar at 

yarışla10mm üçüncüsü 
çok kalabalık oldu 

Sovyeil: kıt'aları düı1 e Kerç 

fazla esır almm1.şt.ır. A~r~a. 400 ıt:a·nkıları ş'lındıiye kadar 240 ı bwl • yaptı!kları. bir gündüz uçuşunda dır. 
ta111k; 210 ~_!ahrıebb 1~_?.ıı.mıştır. muştur. P!.uımoutlh limanımda bulunan bü- Fa!kat tezgahların henüz azami 

yarım adasında Kere şehri yakın.. 
larınıda kanlı muharebelere de
vam etmişlerdir. ""'v.Jet t ıgı .. Şa& cephemn diğP.r bölgelerin yuk tonajda bir harb gemisiıı:ıi tam verimi temin etmcdıği belrtilmek 

Mos~va 18 (A.A. - ~oyter: .~.u de topçu vıe keşiıf faaliyeti olmuş- iısa;be.tle_rle batırmışlaıxlır. Tayl}'a- tedir. Bununla beraber şixnx:iiden Har"kof \kesiminde lmt'alarunız 
taarruzi mahiyette harek:ıt yaP
mıŞlardır. 

saba:'.hikı SoYyet resmı teblı.gı: relerımız bundan ba~a bir gam.. bütün süraıt rekorları kırılmış bu.. (Ba§tarafı 1 
inci sayfada) 

Kerv.in dış-da şı"-'-'etl' m hare tur. dır y · · lır Umacısı ikinciligvi,· Hssan AlakU-~y-· -· au ı iU • Most bölgesinde v-e limen gölü _ botla blr- şilebi ağır hasat'alara uğ lunmaıkta . enı pro3e yapı -
beler vu.kua gelm,,kteclir. niin §oa&ıncla hava kuvvetlerim\'z ratm1~J.aroır. ken bir .geminin 105 günde inşa şun Dandi"si üçüncülüğü alm~i.ır. 

Tank muharebesi aüşmanın mühim şimendifer hatla- Malta üzerinde düfiirüleo edild.bıleceği hesab edilmişti. Fa- Dördüncü koşu: Fehmi Simsar. 

Alman takviye kıt'aları 
Lon<lra 17 (A.A ) - Royter ajan 

sının Alman hududundan a 'd ğl 
bir habere göre Almanlar Harkof 
cephesine yeni kıt'alar get;nni~ 
lerdir. 

Lond'ra 18 (A.A.) - Haıkofta ta--lcr kat tatbikatta b"rçıok tersaneler oğlu'nun Bukct'i birinci; gene Feh 
iki bil'vrük tank muharebesin<len rını ta:hrib elnrişlerdiır. M 1.ı. 17 (A'\' ... ""' C 80 .. d a bir zamanda bı"r ge mi Simsaroğlunun Demet'i ikin.. 

JR 
1 

;MW\
11
• ıııkred"hrivea Şıl~kta yapı1a.n çarpışmalarda a ı~a .1 .) - ıımarıtesi gun en z -sonra us ar ı.;:ım •• 132 1 . lhkA b a'kşamı neşredilen tebliğde şunlar mi yapmağa muvaffak olmuşlar .. ci, Salih Semer'in Çoban kızı üçün 

ve V ile işaretlnen bir şehri al .. ·ı ·ın . nb~;~ 1 
•• 

15tb' amk ıa urun] un yazılıdır: d:.r. Şimdi yap1lmakta olan bazı cü olmuştur. 
nus rd Bu hir Almanlar ta. ~ cı oı•ugunun ır ta ımı ya nız Beşiınci koşu: Dündann Tomur-

f 
a ır. ~ . .. lara.~ lkul biT muharebecle tanklara kar~ı ko • Bugün Cumartesi; Malta adası- gemilerin 75 günde bıtirilcceği an Sıvastopold3. 

ra ından levwm ussu o - ırı.u'Imus olan 1800 mayni zara.T\SlZ na :karşı yapılan hava akınlarm<la laşıhnıştır. 22 MayJSta Portland cuğu birinci, Muammer Muaddi- MoSkova 1'7 (A.A.) - Tas-:; ajan. 
lanılma·kta idi. , . bir hale get.~nnişıtlır. bir ita1yan ve bJr Alman av uça_ teı;gfühlan 60 günde bir vapur yap- nin Boı-ası ikinci; Niyazi Kurta- sının ibir telgrafına göre; Sivasto. 

Almanlar durmadan ta:.1<.V1yıe kuv Laponyada ve Murmnnek cep _ ğın:dan b~ka daha yedi mihver mak suretile yeni bir rekor kıra- ym Bozıkurdu üçüncü gelmiştir. pol etrafındaki muharebelerde 
vetlerıi al<:W.Jdarmdan .:mu.harebe ~~iınde tıa.arruzlarıımız muvaffaki R uç..,iiı t.a:,'ır~b cdilm'.ştir. ctiktır. Diğer vapur da yapıma baş 0 

75.00<l den faZla A!rnan ölmfü:tiır. 
giıttikçc şiddet1enmckıteaır. - . yeıtle net:icelenmi§tir. Alman bahrlye.üıln dü.§ürdüğü landığından 36 gün sonra denize Norveç Kralmm radyoda Alrnanl.an muvaf:fakıyets:zı;ğP uğ-

Alrnan1ar havalarda teşebbüsü M tebln tayyareler ındirilecelk.tir. ratma1d:a devam c<lıyoruz. Müda.. 
ellerine almak iç"n canla başla ç~- Budapeşte ;c;r(A.Af _ Marar B~rlin 1!? (A.A.) ~ Alın.an or- Amerika bahriye nazırlığınfl.fln Söylediği nutuk fi1er son gün~rde cüretlı bir çok 
1 ınnaktadırlar. 

0 
gene'lkurmayınıll fubliğ!: dul.arı .başkumnnd-ıı.rıJığı: .dünJkü bikl:rı~diğine göre; ..J?eaglı- He:bour Lond'ra.. ı 7 (AA.) _ Norveç_ ak!n1ar yapm?Ş1aroır. Bu çıkışlar 

Macar ~ıt'alarmın DonF>tz cephe teb1iğinde bahrıyen·n 11 düşman baSk~ındanıbe~ı mutt~İl~. mı~let - te mı1li bayram olan 1814 ana ya.. esnasında tanksavar topları; ha
sinde ve çetelere karşı dv. ce-phe tayyaresi düşürmüş olduğunu biL lere. aıd 150 tıcaret gem Si mihrver ~sının ilanı yıldönum münasebe .. van toplan ve çeşıdlı yiyecek v.e 
ger·s:ndeki faaliıyetlerı b"lhassa diriyordu. denızaltıları ta~afındaıı batırılmış .tilcı kral Haakon dün akşam nd'yo n:ıakeme ele geçiTilmiştir. Miınfe-Japon tayyare eri 

pa ifikte bir 
Amerikan filosu 

keşfettiler 
Avustralya açıklann· 

da da bir J :ıpon 
filosu g örundü 

Vi~i 18 (AA.) - Tokyodan alı -
nan mallı.mata göre Ja~on tayya -
7e~eri Pasifiğm cenubu gaıi>isindc 
ll~ı zııthl.ı, iki kruvazör; iki muh -
r.bden-müteşekkil 1.m Atr.erikan 
fılosunu keşfetm'şlerdir. 
Japon fllosu Avuatralya açıklarında 

Vişi 18 (A.A) - Meiburndan 
haber alındı~ına göre Avustralya
nın şimalinıcle çok kı;.vvetli ibir Ja
pon filosu görülmüşhir. 

---·O---

Mihver kuvvetleri 
hücumbotlarile 
altay a taarruz etti 

Lo (A.A.} - Dün düs -
'karşı şıdtletli 
bulunmu~ -

ucu ... 11rı botlar ela 
tlar derhal 

Ş rk cep esine 
ön llü bir Yunan 

ıt' ası idi yor 
A.A) - A 'nadan iş'ar 

a k ce lı.esin-
b rn~r h 1betmek 

U kıt'Dsı 

ı:;on günler.de çok muvaffakıyetli San1iıyetli Alman 'kayna'\darın.. veya h~ara u~atıl~t11:°. Bunla. <la söylcdiiği bh nutukta demiştir. rı~n hareket eden S~vyet avc e:r 
olmuştu:r. da dcmild"ğine ı;öre Alman bahri. rın 92 sı Amerikaya aıddır. ki: lerı 1.000 den fazla duşman ö dür. 
Done1ız cepı'ıesindeki muharelbe- yesi harib·n başındanberi 1003 düş .. Nevyork. 1 7 ~AA.) - De~ B&:im nıeslimiz de hürr~et ve is. müstür. 

leroe Macar hava ka~ıkoyma top man tayyaresi tahrib etmişttr. ~r.~ Te!9. amıral Keuren cle:m.ış. t"ldal sav~ını te-krar ele almıştıT. ----o--
lan '7 Sovyet tayyaresi düşürmüş ---o tıT ki: Dayanışımız biçlhir zaman bugünkü Kubilay ihf bli 
tür V . t y· · · f Amerika. Biırl~ devletlıeri n.aeıl kad.aır kuvvetli olmaıntştır Norv 

. o aş ng on ışmın no asana kütle :halinde tank ve tayyare ya • çl'"'" t 1 b" .b k ~ (Ba,larafı 1 inci sayfada) 
. .. l . .

1 
. gen ıg~. a a anınızın ıze ıra tıgı ye şehir meclisi a:zıaiarı, Bergama 

J t hı•"' • C8Vab Y8rmlJOr pııyıo~ öyı ece den~zaltı gemı en. mirastan tekrar faydalanacağı gü - F D ap00 e 1g1 yapmaga ıbaşlamı~ır. ne kadar daima Heriıye bakacağım oça ve ikiliden gelen mütead<iid 
(8afta,rafı 1 ioci sayfada) Otıtawa 1 7 (AA) - Öğrcnil _ ---o · teşekküller mensubları ve binaeroe 

<&ıtarafı 1 lnd sayfada) buna hiçbir ceva:b vermek lüzumu Mğiıne ~?r.e, Kanada gemi tezguhl_a B'.r Stokholm gazetesı"ne halk buLunmuştur. 
manya hududu çeıvre:;inde fama- olmadığı belirtilmektedir ~ın bınnd.e. ı_ 0.000 torılu.k .. hır Meraısime 14.30 da istiklal mar. 
mile yok edilmiştir. Mevcudu 20 Fransız gemileri teslim edilmivecek tııcaret geımsının teknesı ~O gunde göre şile başlandı. Derin bir saygı ;ıe di:a. 
bı·n kadar olan Britanya kıt'aları " ıl ı tı B k ki ek !enen marrcı.ı inkılab şch"ıd•nı"n .,, .. ,.ı·ız Londr 17 (AA) y· .. d n yap m ş r. u re or es r orun (D--•ft~af 1 1 • ..,,. ...... 
o gu·· n 1.200 k~i kaybetmişlerdir. a · · ı.;:ı c ·· t ikisid" ~ 1 ncı aayfada) hatırasını anan ve o kahraman ve 

bildirildig~ine göre,· M. Laval dün uç K~ d ırh.""k" ..,; b l .1 1 - Laval AngLo - SakıK>n cep 4
• Japonlar 121 top; 3.000 kamyon ve . h"'k' t " . anıa a u wne~1 u sene, ngı _ masum. Kanın inkılaba ve gençliğe 

b 
... .-0, t"''"'.ı-

113 
t nk l . gazetecdere Fransız u ume ının ,_ d . . . k hesine doğru temayül etmiştir. v. erdiği fe.y.jz ve kuvveti, a«ıladıgwı 

~a ~· ve a e e ıgeçır- nıotasını ....ıı-·duktan sonra dem1"şt.:r t6. e K. ada~,._ tıcaret gcmll!'l yapına 2 l -'l _ _ ı.._ d b·-' F " \Al\..u cur - fo&'M _.ın a u.ı-unan ran ımaını bel ~ten ateşi" hitabeler ta _ 
miş1erdirjapon ileri hareketi 'ki: n yellin <C • ıiadaıki ..ı~lman polis kuvvetleri tak- ki'b ~tti. lzmir ve Manisa parti he• 

Amiral Robert Franstz hükume- 1 . . viye eo.iılnUş ve teıdhişç.iük artmı.ş - yeti eri adına söylenen nutukları o~. 
Tdkyo 17 (A.A.) - Birmanya ·· ngtlızlere göre .. 

1 J 
tinin Antilles adalarındaki mumes tır. du adına Menemen garnizon·-a 

cephesioo-en gtılen haber erden a 3 M ! k 1 ~ .. 
pon 'kıt' alarmın Mandalay'ıı: 20~ silktir ve Fransız hüklımetı muva- (Bqtarafı ı inci ıayfada) - üstem e -e erin Vichy' den mensub en genç su.bayın ve öğret. 
kilometre şimalfrıde ehernmıyetlı f..ıı;kat~ni bil~nmeden hiçbir karcır kında ıl(!ri sürülen idd"ay. kuvvet. ayırıldığı devam et:mittir. menler adına da Menemen öğret -

1 1\ır t vennıyec~ktır. Amıral Robc:t lendırmek:tc<lir. Bu üç noktanın açık bir aurette ım.enlerinden ~İT zatın nutukları ta. 
b:r yer olan Kutho'yu 5 ı.ayıs a 1- ı lan 
zap r>tt'kleri bildirilmektedir. Fransız hükumetinin aldığı sa a- Harekatın ancak bir.kaç gün- an aış:ı ~ olduğımu kaydeden ga - 'kib etti ve Menemeniiler adına söy 

Melboume 
1 7 

(A.A.) _ Miit- hiyet ve onunla mutabı): olar:ı-lc den;beıi başladığı göz.önünde tu- zete dördüru:ü bir nolctanın henuz !enen bir nutukla hitabeler son bul .. 
te~ik uçaklar Yeni Ginede Lae·yl! hareıket etmektedir. Fransa hıç- tulacak oluf::18. Rus zaferinin ehem aydınlanm.a.mış okiuğupu yaz.ıyor. du. Hoparlöden1e ~hrin her tara_ 
taarruz eıtrnİJŞleT. 

8 
bomba uçağı bir şart altında ve Antilles ad_a1~- miyeti daıha iyi anlaşılır. Sovyet Bu nokta Fransa üzerin.deki Ital • fından dinlenen bu nutuklar bitince 

tahr"ft:> ediJrn~tir. Binalarda da ha- nndan hiçbir" üzerlndek: hak mı krt'alan esirlerden ba~ bi.ııçok yan emelleriıd.iT. La.va!, Almanlarla abideye mu'htef:iıf makamlar ve te. 
su olrnuştıur. Bir Japon av uçağı dü yetinden vazgeçmi~cektır. Her- tank, top, muhinunat ve..,;air ma!ze ~irti.ği yapmak auretile bunları her seklküller taraf ndan gönderilen c;e. 

halde Antilles adalnrı limanfa; n- me de almı.şlaroır. Tiınoçenko bu taraf edebileceğini ümid ediyordu. lenkler kon.ulclu ve ih•ifale son ve. 
şürülm~!üÇın muvaffakiyeti da bulunmakta olan harb ve. tıca: ehemımiyL>ili muv-afakweti 50-80 Fa'kat İtalyan gazeteleri Salz:bourg ı::"ldi. 

Yeni De!Jhr 
17 

(AA) _ Doğu ret gerni~eri ec~eıbi bir devletın elı kiı1ometreliık niSbetc.."Tı k;sa bir cep- gö~~den sonr.a ve. g"dçe ar Bunden sonra ihtifnlde hazır bu.. 
Binnanyada Birmanya yolu boyuırı- ne geon l"C'Cektır. hede bıiyük 'kuvvetler ve billıassa •tan ibır şıddatle, Mmvenn FraMA - hınanlaT Menem-en parti heyet" ve 
ca Japonlaırın baırekat sahası cenu. . Darlan lzılbat ve~I . motö:rlü tOpçu kıt'ttları tah.şid et- ~.a karşı zi.f g~temıiyeceğini yazma be1ediyesi tarafından tertilb edilen 
bunda hnekatıta bulunan Çin kuv _ Vıohy 17 _(A.A.) - Cuma7e~.sı mek suretile ekle etmiştir. ga devam edıyorlar. bir tıoplant ya · t'Tak ettiler. 
vetleri Japonlan Mentung şehrin - a;~amı. kabıne Mareşal Pela•n ı:ı A1manlar; hiç şüphesiz; cephe
den atımı lıı.rotT. Muha:rebede Ja - nyasetinde ~planın.:; Lava! 1'..e nin başka ib"r kısmında ve muhte
ponlaır 1,000 den fazla lcayıb veT. Da~lan A!lne:ı·~alıla.rın taleblerı u- mel olarak Moskova istikametin-
m:iş.'.lerıclir. z~.rı.'?e Martin k hakkı~da açılan de bir taarruz hazır1ıyor1ardı. Rus 

İnglllzerln akmları g~uşm:Ier !hakkında ızahat ver- lar Harkof hücumu ile bu taarru-
y eni Ddhi 1 7 (A.A.) _ Resmi mıs1e~ır. zu gecikt.iıımişler belki de büSbü-

tebl:iide bilcl":r:ild.iğine göre. lngiliz Vaşmgoon 17 <A.A.) - N wvork tün du"Clumıuşlardır. 
ta~ryareler:~ Cuma günü Akyab tay- Times gazeıtesi baş yazısmında şun Kafkasyaya k.arfı taamız 
yare ııney<lanına karşı yüksekte-n ve ları Y~!:V0:.: .. . . A manlarm Kerç'i zaptettikler· 
aTçaktan yok edici bir taarruz ynp- BtM!Un:ku .harlbde muttefık mıl- hak!kındaki iddiaları Sovyet kuv

ktler. ~kserıya mahdud ı?avre.tl r vetlcrinin Kafkasya kapı1arından 
sarfetm ler '~e c?k dE'.fa harek('te birinin istilacıların eline gecmesL 
geçm<!'kte gec .km~ler~ r. .. . ne mani olamadığını göstenrnekte

mı ır. 

Ma~a!!as'ka_r ır: 1~alınde gosterı- dir. Eğer Alman'ar buradaki 'ka. 
1 7 .. urat ~7'mJ b r h~eke: ~i- zan la nı sağlamlamağa mU\r.af_ 

d .1: D r'ı .} ~ec. r. k ç n f"'k olurlarsa Kırımdaki ü ierden 
de bov:Jc harck etmE-1 v z. uca:k'la taşırı ac k l<lt' larla bir 

Alman 
va kad r Kafk 

bir taarruza {{"Qmeler· 
··ncnr. 
K ç' 

•• 
Yarın akşam S DM E B Sineması 
FlLADELFIVA FiLARMONiK ORKESTRASININ 

iştiraklle çevrilen ve btr Millete aid büNk bir Dramı tasvir eden hlssı 
ve m iiesstır 

TEHLiKEli MEHTAP 
Şaheserlnt takdim ediyor. 

Bu şa,ranı Jı:ıyrot Süper rtlme (ŞOPEN) in en giiul mu.s!kl 
ola.n ıtBÜYÜK POLONYA• yı dlnllyec-eksiniz. 

parçaları 

Paş Rolde: AN TON WALBROOI< 

Kara Sihirbaz ık: Sinemada 
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BAŞ - Dl~ - GRİP - NEZLE - KIRiKLIK -SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA-NEVRALJ 
Ağrıları Derhal Keser, isim G R i P I N Yerine Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

San' ate dair : Cenab Şehabuddin 
(&!tarafı 3/1 de) jğar ve tabi'ılti-muhite onu sakit kar. 

Bu bakımdan onun İçin: ((Ne o- flla.r ... 
\ furdu bunlara lüzu:n görmeseydi hı ı Artık çölün bo~h:~u, fakirl i ği, ve 
1 diye bir sitem tevcihi müm1'ün olsa çıplak lığ: butü;ı ye'sile görün<:lü.Ne 

hile, ben kendi fikrime göre lııu biır kuş, ıne bir böcek, ne bir yap
aon yazilarına, Cenab'ın eşine tesa- rak ... Rakid b i r kum deryası süku. 
düf edilemİyecek bir üstad okluğu- tu z;İya ah:nda sanki donmu!tlu.Bize 
nun en celi bürhanları nazarile ba- ö~e ge1ıyordu ki bu niıhayetsiz ale.. 
kıyorum. m} bihayat için.de ancak nihayetsiz 

Cenab'ın kendisi, artık eon dev. bir ölüm sakin olabil :rdi. 
resinde nazım ile iştigalden vazgeçe Bilmem. ahengi afaka hürmet 
rdt büilirı kudretini nesre hMTetmi.ş için miydi, şimdi hiçbirimiz lakırdı 
idi; <>nun na2llmdan feragatini ne etmek .İstemiyorduk. Samtl muhit 
kadar e9Cflc karşılamak İcab t-derse çenelerimizi kilitlemişti. Mevcudi. 
nesil'de Türkçeye verdiği bedialar yetlerimiz mürdc b ir sükut içinde 
için de o kadar memnun olmak la. müteneffis birer sükuttu... O za
zımgelir. m.a.n hissettim ki bu tariki magmu.. 

Ben de lbu makalede onun nazım mun ucund.a belde'i Kerbeladan 
vadisinde nasıl yükseldiğine temas haşka ~nzil bulun?mazdı. ıı .• 
etmeden evvel nesrinde tevakkuf .. Bu lıea~n n.henglne, bbu tasvınn 
edeceğim ve bunun İçin son maka- muke~lıyetını; mcczu olarak 
lelerine bir göz gezdireceğim: ?1~kaleyı. daha zıya~e nekletmemek 

N f . r_ f k 1 · d ıçın nefsmıe zor edıyorum. 
ece ı '-'i'e ma a es.m en: 1 Ce b ıL·· .. • ı_ •• 1 
1 k "h · k ··ı·· d şte na tn ·outun nesrı <ooy e-

« ra ·ın nı ayetsız um ço un e d" · ,L ·1 d k 
b b"' ·· •L d ld h ır: Bır ker"' onun sı.nn e onup ee 

u urcu ee ™*rı 0 ~r:"'n ayat mı, rile meştolundu mu artık hissiyatı 
yo'ba. memat mıdır bılmmez ... Da.. .. "'kl b. b t t 1 ·· 
L _ k d . k I . suru eyen ır cez eye u u up su. 
rıa apls!n an gırmeden a enın ya- .. kl v • ka kt 

l d 1 · · d ··ı·· ı_ k ru enınemege ım an yo ur. 
ra ı uvar arı ıçın e o um &O an C __ .._ · d d h · d t • ıı.. • • • en.avın nesnn • a a zıya e e-
bıT nayat, guya bır hayatı mezar hl! kk f 1" k k k 

1 1 .. l l' k. • va u a uzum '"O ; onu o uma 
so unll'T. nsan.-ı. oy e ge ıyor ı guya l 1 · t d t d "ıhı" 

_L1" b l k b . l d ve an aya an aya, a a a a z ne 
şcınır oştur. ya nlz a nstan ar o. . d' k · b d 
1 d K 1 . . d h. k sın JıJ'me ıca e er. 
u ıı.r. a e ıçın e ıç ses yo ; an- 8 . k 1 ·ı C Lı 

ır eonuncu ma a e ı e enau n 
cak. murtan"b gözler siyah bir ate. §li'irinden naz.."lllndan bahsetmeğe 
.,i_ esrar ile parlıyor, ancak ebkem çalışacağı:rı. 
adımlar. pür hüzün ve pür tevekkül H . z. Uf&klıgil 
ve 98.nk.i aımadei teva:"'ltkuf dolaeıyol': 
Her rastgelldiğiniz sima size masru' 
!arın nevbeti asabiyesinden bir sa
niye evvelki roanzara'i sefaletini 
hatıı'latır. Bütün sokaklarda b ir 
ma'nayı mağlubiyet ve bir 8imayı 
şe!hedeıt var. Manzara'i ye's ile her 
sokak on üç asrın bütün fecayı'nı 
ağlar. 

Ölüme bundan ziyade yaraşacak 
yabis_, akim ve bihayat bir belde o. 
lamaz. Burada yalnız ölüler ve öL 
meğe karar verenler yaşıyor. Her 

• geçid pür mevtümatem, ve her mey 1 

elan pül'Sükutü sekerat, ve bütün 
belde bir dehlizi ahiret ... 

Tarihi Alb'basiyenin ıhaştan başa 
'r.akı 1kaplaıyan ~·şa'sı Babı nccef
ten girememiştir: Burada insanlar 
Hazreti Alinin facia'i tehadetinden
beri bitta'V'ı verrıza hayatta terki 

h e!m~ler. Yüzler ka.nstz, hadek8 
lar mütevass1' kollar ta'bu fütur ile 
omuzlarda maslub, herkes gfiya top
·-a.kta yıate'nlarc:Lan dasitani mevti 
dinler ve ölüler arasında kıyafeti 
hayat ile kendi na'şinı dolaştırır.» 

* Bu maGtale hep bu 1iaa.nı1a, bu gü. 
adlilcle. bu canlılıkla devam eder; 
Türkçede bu levhaya eş olabilecek 
bilemem; le.aç tasvire tesadüf oluna

,.,. ______ , 
ILONKA 

M ü11tahzaratı: 
YA G L 1 

YAGSIZ 
KAR ve ACf BADEM 

Kremleri 
LOSYON 

KOLONYA 
BRÜNET 

ve 
BRIY ANTINLERl'ni 

Tecrübe ediniz. 

TRlKOTAJ' 
Trikotaj El Makineleri 

ı acJed 8/88 hlo luıllanllmNnllJ. 

1 • 8/60 • • 
1 • 10/70 aa kulıaıuımı, 
Yeıll anJW ft Jakar yapmak •cin 

1.-.i tertibatı varılır. 

KURTULU.Ş 
C A M ve Ş I Ş E FA B R 1 K A S 1 

SADIK GORTUNCA 
ve 

M. R EŞ AT DO Ş O N O R 
C.-ller Cadclesi 1251 nci Soka.k No. U 

1 Z M l R 
Her türlü Lamba, Lamba şişesi, Surahi. Kavanoz, Çay bardağı, 

Göz ve at boncukları ve Mumum Zücaciye edevatı. 

Her nevi ılparlı derhal kabul ve derubde edilir. 

Telgraf: GÜRTUNCA • 1ZMIR Telefon: 3732 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
&ani.. *arilll: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
.. be Tfl aJanıl adedl: 165 

mn.l Ye t.leari laa aeri banka maameleJ .. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.tsUO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

rauı Ba.DkU&Dda klllDbarüa " u.banııs t.aaanaı ıae.ablarlDda • 
.. 11 ıirw balapeoıan ..,ede ' defa tekileeeık lolr'a ile atat..__. 
plADa lire lılaamiH datıWaeak&ll'. 

4 Aded 1 000 Lirabk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 it 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 Jt 20 • 3,200 • 

!Mkka&: B~ JIM'al&r Wr MiMi ~it Undaa -.ala 
...-~eaıen ......_. ewıatı ıüdil'U ~ 11 raaıuu. Mrileoektlr. 

ıt_.alar ...-. 'defa. 11 MM&, 11 Bulrall. 11 ~161. 11 Biırt.d 
Una &arlhler1llde oeidle«lı:tlr. 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlüğü 

lşletma Umum 
ilanları .... 

bllir. 

* Diğer bir misal: 

Bu maldıteler bölün Weniiatı Uıe 
ii(IÜ birden veya ayrı P.Jrt sa.tıbblllr. 

Götımdt ipin herıün 10/12 1/12 ft 
14 1/2 18 kadar Ga.l•ta Mumhane 
oıcJcmt - Nomiko naa No. u 18-5-942 - 24·5·942 tarihine kadar muhtelif 

ı,nüracaat. J hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış makalesin. <1Sahray:l Kerbelat 
den: Camcı ustası aranıyor~ gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 

«Nagah ufuktan çıkan bir kavsi lzminte '* Cabrlkasmda çalış -
malt üzete birkaç tane c:ımcı vsta.

1 
---.&-Is baUI - Sah i de Erzurum, Cuma 4 ele Aksu Gala.ta Tahtı • 

............ 
ateş hadekalarım1zı tahriş etti: Gü- _ _. 

sına ihtiyaç vardır. Talib olanların mındıulao. 
neş doğuyordu ... Şehirlerdeki zem- tstanbu1ia Dh•a.nyolunda 79 num.ı_ ---4uı ..... u 1 - cumıı.rteal 18 de K~ Sirkeci rıhtımından. 
zeme'i tuluu burada a'Tamaylnlz; çö --~ .-. 
1un dergahı sükut olduğunı:- guya rada. Bay Resul Rahmani~ mü • imatt bıaıUı - Perşembe 8 de Kema.1 Tophane rıhtımıudan. 
gün~ de bilir: Burada chkem do- \, ra.caat.Jan. -1 Mudanya. »M&. - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. D,:>O de Sus, Cmnar. 
:=:_:.=_...:_: ___________ __::==---------- tesl 14 de Man~a.2, Pazar 9.50 de Sus Gara.ta rıh. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

F.sk~lr tayyare fabrika ı kad'rosuncla d'78ıı 1il'a aylık ücretli blr tablb yeri 
açıktır. Talib oıanla.rın yedlPrindt>ki veıııaik.le benıl>er lsUda ile fabrika eenel 
dfrd'A1ôrtütüne nuira.caat etnıelerl UM olunur. c5408o 

•••••••••••••••• .. -__. ............ we .. •...-.w•• .. ••• ı ı ıs ._ ..... •-•••••••••••••••••••••••••• 

Son P~.a Matbeaa1: NetriYM MüclGriı CiMcl Babaa 

~Bl: A. Elu .. U$AKUGIL 

KaraıbİC'& b&.U 
imroz haıtıtı 
AJvallk hattı 

izmir ıı.attı 

turund.ao. 

- Pazartesi, Çar.,a.mba ve Cuma. 3 de Trak Gal4lta 
rıhtımından. Ayrtea Çarşamba ZO de Mersin ve Cu • 
martesı 20 ıı1ıe Antalya Tophane ı·ıhtuuından. 

- Sah ve cuma. 19 da Barlm Tophane rıhtımından. 
- Paur 9 da Krma.I Tophane rahtımınd:ın. 

- çarşamba 12 de Bursa, Cumartesi 12 de Mersin Slr • 
lı:~C\ rıhtımından. 

- Pa.zar 13 de İ2mlr Galata rıhtımından. 

NOTı vapur seferler! h9.kkında her türlü malOmıı.t aşağıda telefon 
numaralan yazılı acentelerimlıxlen öğrenilebilir. 

Galat& Bq Acent6lit1 Galata rıhtımı Limanlar Umıım 
MUdürlüğü binası nltında 42362 

Galata Şube • Galata rıhtımı Mmta.ka L'man 
ReisliRi binası altında 40133 

- Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 
'55Hl 

Dünkü Galatasaray -Fenerbahç 
spor bayramı canlı geçti 

(Baıtaralı 3/1 de) pastan sonra Nacı Fenerin tc1' 
ça da lüzumsuz ~rtlik verdi. yısını yaptı. 
Amılk durup dururken birbirine Bu ıgol Galatasaı·ayı Fener 

tekme atmağı adet haline so'kan sinden hiç ayırmamağa sebcb 
bir iki fufuolcüyü halk bile sev- du. 28 inci dak~ada Eşfakın h 
memeğe başladı . Fakat onlar bu sı.z ender görülür bir şütüııun 
an'ane haline gelen adetlerinden rekten geri gelmesıne, berki 
vaııgeçmck istemediklerim her nerıliler bile acı.mı.şiaroır. işt~ 
maçta kasden tekme, yumruk vur yun lbu hay huy havası içinde '
ma'k suretile hareke;lerinı ispat e- Fenc~ahçe mü~ül \•az.iyc:ı~ 
dip duruyorlar. kaldı. ~O ncı dakıkadj Gundu 

Bu !hava içindeki oyunun ilk dev fevlkaüıd~. ~.as -~lan Cerqıl Gn 
resinde Galatasaray rüzgar altın- saraytn uçuncu .. aı ısını yaptı· 
da idi yun bu suretle 3.1 Gal&tasa~ 
Böyİe bir oyunda Fenenbt.hçe galiblyetile 'bitti. 

kalesini ka~tıra-n Cemil onuncu Öll"cr Be• 
daılU!kada müdafi Muradın topu Tecrübeliler arasındaki ~ 
kendi kalesine atma.sına sebe'b ol-
du. İl:'k golü Galatasaray böyle müsabakaları 
kazandı. İstarlbul güreş aJanhğının ~ 

Daha ziyade Fenerin hakimiye- tih ettiği tecrüj>eliler arasında f 
tinde giden oyunda Galatasaray ke romen güreş ~8 güreşçinin~ 
müdafaası zorlu~ çekti, fakat rüz.. tir.a.'kile .kalabalık seyircinin h~ 
gar altın<la i•ken gol yemeden dev runda yapılmış ve çok çetin r 
reyıi 1-0 galib bitircti. reşl<er seyredilmiştir. 

İkinıci devrede Fenerbahçe Me- Neticeler şuniardır: 
lilh ile kaleciyi değışt:rmişti . Buna 56 ki!lo: 
rağmE'n oyunda büyük üstürllüık ı - İsmail Ectun (Güreş), 2 ~ 
Galatasarayrja idi. He-: fırsatta Fe Ekrem Güreşir (Güı-eş) . 
ner müdafansma dalan Gala tasa. 61 kılo: 

raylılar h'rbfri üzerine kolayca 1 _ İsmet Çengi. (Galata ged 
hücuma geçiyorlar. Ka~ fazla ~as, ler), 2 _ Hamıt (Güreş). 
kah lüzumsuz ;alım; kfıh da bıraz 66 ikılo: 
talisizlilk içinde bocalarlarikcn to- 1 _ Faik Bü:ten (Güreş), pat' 
pu tutmaktansa, Cemıle tekme at- YQt (Kurtuluş). 
mak sevdasına düşen Fener kale- 72 kilo: 
cısı yerını boş bırnkıyordu. Bu 1 - Koço (Kurtuluş)' Ne\,,j 
mücadelede güzel bir fırsat yaka.. (Güreş) . 
layan Gazanfer 7 nci dakikada Ga 
latasaraym ikinci .!{olünü yaptı. 79 kil<>: _.ı. 

Galatasaray tam olarak hfildm. Alhmed Kızıl.kan (Kasımpa:r"'" 
di. Falkat 23 üncü dak"kada iYi bir Nari (Kurtuluş). ./ 

, 

0$ILrn:lFö~ 
&~lJ~@~&~ 

ö~ü~ 

Satılık Babar Kazanı ' 
Yeni dcnem bir ua!de Sub:cr marka 100 beygir kuvvet.inde 8,5 at.mo rer 
tazyikli mazut ya.kan buhaı· kazanı aatıhlııtır. izahat almak için Tak&iınde 

Bay :Wublddin AkçOT'ıı mü:-ao:ıat eillmesl. Telefon: 41089. 


