
HA 
) KIN aGzo 

HALKIN KULAclt 

HALKIN DiLi 

s.. 12 - No. 4082 

sabahki 

Ja lar 
nıçln almak lsb ....... 

Uzak arkın Cebelı 
Japon 

• • IUYUIC. 
Ok.VANUS 



2 Sayfa SON POST.-\ Birir.cikanun 1 

r Hergün "'Resimli &kale: Kendi kendinizi kontrol ediniz Sabahtan Sabaha: 

lVlüca1elenin tam b 'r 
Dünya harbi şeklini 
A dığı günde 
---- Ekrem u,aklıgil .-
~ ransız ve İsviçre gazeteleri 
J1l; pos'ta.dan gecikerek oldukça 

büyuk bir tomıH halinde masamı • 
:t n uzerine yı.ğıld.ı. 

Jçlerınde en ycnis'nin tarihi 3 
İlkk:..nundur. Bugün ayın 12 aıdir. 
Aradan geçen zaman yalnız 9 gün
den ibaı.et. f· akat 9 güıı evvelki ga.. 
zetelerı okuduk.tan sonra bugün ge~ 
len son haberleri okuyacak olursa. 
nrz sanabılirsiniz ki, ctradnn geçeh 
zamnn büyiık bir devirdir. 

Bu devrin başında ııihtimaner» 
in yapı ğı dortyol ağzı vardı. Şimdi 
tıolay ı lan da arkada b1rakmJf bu
lunuyoruz, yarın tekrar ba!!largıç 

I 

Cennet yolları 
iVlahş~r gerı oldu! 

~-- Burhan Cahid 

Havai adaları. 
Engin denizler or:ta.sl.!da 

fıstık ve portakal ormaniarıle 
bir cennet. 

Günün ve gecenin her 
kitar sesleri, aşk hsıltıları. neş" e 
kahkaha fırtınalan duyuİan :ra 
aız, ihtikarsız mes'ud bir küçük d 
ya. 

Bol güne~, bol gıda. bol sevgi 
bol hürriyet diyarı. 

Amerika ile Japonyayı ayır 

dünyanın en büyük denizi Ok 
nusların tam ortasında bizim e• 
şairlerin anlattığı bir mersayı aşk 
hayali. 

nokııas ma c önerek yeni cdht. mahı Her ferdi tiç . kişi kontrol eder. Bu kontrol memurlarından birincisi bize 
,Ieri İncelemeğe çahcıacağt7.. dost olandır, hatalarımızı görmez. ıkincisl düşman olandır, hatawımızı * cönıe de IÖ1lcme:s, onla.rda devam etmeklitimizi ister. Cı;üncü kontrol 
r Fransız Vt' İsviçre uazctelerinin ·~ it 

1 d meuıuru 4PC endi lçimiıAle ya.şıya.n şuununuzdur, biu en b~'uük faydayı 
9 gün evvel çıkan numara arın a 0 cetlrlr. 143 

biz"m hılrn~diğ miz tek haber yok. ----------------------

Kendi kendfnlzl tanıyıntı, kusurlarınızı ve nıedyetlennızt J'anlışsız olarak öl. 
çünüz. Jnıvvetlnlmı derecesini bifuıi:s, banda.n sonra. da. kendi kendinizi 
kontrel etmeyi ötreniniıi ve her hareketi mütea.ıub yaulış bir iş ya.ıup 

yapmadıtmızı düşünerek .kendinlzi hntihaııa (leldnlı, ]Lendi, kendinize fay,. 
dab bir inslLn oııırsuom. 

Romanlarını ve daha zlyade 5 

yahat notlarını çok beğend iğim 1 
panyol muharriri Blusco lbanez ı-1 
vai adalarını (Bir romancJ.nın de". 
alem seyahati) ismindeki üç cildi 
eserinde anlatırken dünyanın bur 
dan güzel yeri ve İnsanların bu 
halkından daıha mes'ud olanları Y 

tur. Belkı yiırüttiıklcri mütalcalar 
bilt> ufoktefek farklalla o zaman 
biz.mı ~ürütmüş olduğıı:nuz mütale
ahır n benzer!.ericiir. 

Bunun 'a beraber ıdhtimal» lcr 
zama'!l .nda yürutiılmü~ olan bu mü.. 
ıalealara ı olay> lard;\n tıonra bir 
göz atmak gene enteresan oluyor. 

( Şehir Haberleri ) 
tur diye hayranlığım ifşa eder. 

Bizim plaklarda yainız uHava 
yen kitarn adlı hoş tango parçal 
nnı dinlediğimiz, sinemalarda te . 
düfen bazı tarafların seyretti ğirrı1 

bu adaların ayni zamanda Amerİ 
Dlıll bir deniz üuü olması bugün d"' 
yayı saran felaketten hisulerini . 
m.alanna sebeb oldu. O metı"ud 1 

ıanlar dald1klar1 hayat ve aşk al 
minin mahmur bir fecrinde pat 
yan bombalarla perişan oldular. 

Günün mevzuu tab 'i olarak şark 
muudelf'Sid r ve İşte b1: muadele et. 
raf n<! brr mes!ektaı:ımızın yapmış 
oldu~u büyiık bir hül;1sa: 

Romada Japonyanın Amerikan 
bask•s1na kapılmaması gl"reldi ol -
du~u temin edil yor. ve yeni taviz
ler'n s"lah teslimine bedel olacağı 
n~r· 1!

0 

~ üyor. 
• T o~yo' nun fe" kala de murah -

hası Kurusu el'an Va .. ingtondadır. 
M' ster Rooqevelt ııse Vaşİngtonclll.n 
ayrılarak d".-Jonmek i~in cıWarm 
Spr 0 ng ~ e g"tmist.ir. 

Vitrinlerde 
( satılmıştır ! ) 
kayıdh etiketler 
bu,unmıyacak 

F iat mürakabe komisyona 
dünkü toplantıaında bazı ma
ğazaların saptıkları bu yeni 

hile yolunu kapatmayı 
kararlQ.flırJ ı 

Komnrcnıer fiatlara zam 
edilmezse şehir komnrsnz 
kalacağını söylnyorlar 
Nakliyatın güçleşmesi, istihsali.tın az 

oluşu, işçi ücretlerinin yükselmesi 
fiatların artmasını İcab ettiriyormuş 

«Tokyo'da usma var. 
1 Japon gazetele'"i rr.ütalea. söy - Son gltnlerde bazı ma~~ııı.. ~- Bh- t.a.r&ftan Komür &atı.şları ha.k • olması ı;,ev.Jı:Jyatın bu mıntakalara tev_ 

«lem te ilt>r· g"tmekten çekınerek r1nlerlne ikoydu.ltle.n mallara .satıl - ıkındaki ı:ti.yet.ıer alttJı:çe art.arken c!h olunmasını icab ettirmek.tedir. 

1 h k~met · n t.empo•un:ı tutuyor. mü- mııf.:ın ~ı asarak gariJ bir hileye d er tana.ttan da kömürcüler fW.tlann Diier ıt&ra.!tan Bulga.rist.andan geU. 
k d" d" baş vurdulklan görCUmUşt,üı:>, Bu ma_ yiikseltilım~ hakklndaki ist.eftt.ler!nde dlmlş ol.an elli 'bıln kilo ıköınlirUn de 

<ıznkerc d~vam etme te ır, ıyor - ğnzalar bazı milşterllcrme mallan sat_ devam etmektedirler. maliyet !iatla.rl yilk.sek okhıiu ıçın 
((!ar. . . . . .. ın.aJc.tan imtina etmekte ve iet.ecrotle_ K5ı!ıür tacirleri flat mÜl'akabe bü.. evvelce haiık.a aı.ııhsus yapı!an satış ~ 

'B"r lsv"çTt> .zazete,ııt !ıkrını şoy_ rlne de cs:ııt.ılmıştır amma &!zc vere. rosı.ma müracaat edereılt bu hu.r,usta ı larda tesbt.t edileu 7 kın"uş az göT'tU_ 
le hü asa e-tt" AmN.k!! le Japonyn 1 b ltrz d~rek yüksek f atla satm k_ ya.ımıış o.ldıulklan tekl.flcri hUllı&!l et_ mU;ıtili. Kömürleri şehrimıze cetıren_ 
arl 1,... f 'kat döğüşmeye de ta ır1aT Piat m.ll•a"albe komisyonunun mislerclir. Bu tek.H!ler {iç ndkta üze_ ıer yazın 15 glinde yapı'an denlz oe_ 
hev 1 değ°ldi Jer. dilnktı t!x>planıtısında bu husus da g~- rinde to,planmoırtadır. Bunlardan b'r.1 ,.·nın ş:l.m.dl aııcak iki ayda yapıla_ 

Bununla h raber insan eğri bir ııüışil mUı ve bu ş;:kil s:ı..tışlnrm m n'ı. kış bastırıı:n.ıı.sı clıı:)ayısle ik:omik yakı_ b11mekıte o'duğuııu ve esasen malla _ 
.. · d k b 1 n r verkn ş r Bım<\an .eonra ıan yerlerden istasyonlara ve iste' ele_ nn da Bu1garistandan ytmi pal"t\ 

zat h w .u~er n c ayma;'~ a a ~ v' "nl"l'de teşh.r ed 'en m 1 ar bıl~ re llt.a.daır o1an na.1tl:yat1n gil-çle<=rnes'dlr. fazlasına alındığını söyleım'şlercfır. .._;-.,.!...-_ ~ arun<1lctan acız kald gı k ...... ~art h"11ı:PS ııatfab'lecek'ir. 
1 ""u • Yolların çamur oL"'l'\ası yü.zün<len ara Dünıkii fia.t mürakabe amm.iayonu toP 

~a a ar da 
0 

ur. . ----o-- <bale,r az mal taşıyabl'm 0kt" v n::ki1 1 ntl.Gltlda bu iddialar ilzerlnde duru: 
ş· d . haldt: frenlcrı tutan Ja- Bir m .. he.., dis asker- m11Rratlan y(fr~1me!ded:r. Fiatlann D'~. fa.b.t ;töm.UrcUlı>r leh!ne henU2 

m f yalnız Japonya m' ~ y{~ olmasına tesir eden ikinci sebeb, biT brar veri!mem ştir. 
ponvad r. a L "t"rrıpa Londıa - lere lr1şlık he-11·ye 1 alyada. çı...a "' • f·k " :.ı kışın yapılan lstfö.s.r.l'n verim ba,kı _ ş 'eden lV'OıPılan 5e\'k yııtt"' işllyen 
rım meshur Ti.m~ıı· in }?.ır ra alı :'.l ması 1000 mından y.am n.v,aran d~ olmasıdr. 1<e.myonl&ra verilece!t benz"nler itin 
na' lc ... mhı, Taymls~ .. . 1 lÇlil "r.Uncü sebeb de kış nı "sre· "(''avı.. .Aınikaradan mtisaade gelmiç ve peotrol 

( Rusyanln iki Ct'phe uzlcerl:'. e lı"ra Ver ı" sile ~l güç oldult'un~n işçi ftc • ruıae bu hueust.a emir verilmi,t.ir. Bu 

d
··•·· k 70runda 1cıı1mama 'C:b~ re~lt!nı'n ""'·~" ~ nıı t!ç ruı.kta üze_ 81ll"eıtle Şile mm.ta.Wında bulunan 1,5 
0 'U"!11e •

1 
J onya aTl\51nda •r Kıt dolayısile askerlerimize ve. ~~ IS"ar eden kömUrctıler el!'~r f'"lt mi!JYon ıkilo kömllr kısa bir zamanda 

Amerl'ka 1 e a~ olduğu ri vavet rilecek hediyeler için Ktzılayla Yar lar &rt.ınimas..<ı İstanbula yapılan sev: ,..-vkedilmltJ olacak!ır. S!'>n hona içinde 
uzla~maya .tarda ari fakat Taym· s dvnaevenler Cemiyetinin teşriki kl?atm m.acatıru söylem!şle:rdh', Bur:ı sıntttır;den r!'ltirilen 200 b 'n kilo kö -
edilmekte-dır. ~nı §· nın Uzak - mesai ettiğıni yazmJştık Kızıl b 'arın iddialarına göre Viz<', Lüleb>tTf(U milre tH\.ve o14ra.k 150 bn kı1o kOmtır 

b h . gerınıyor ııım . k f . . . • ay u Sa~ ve Edlnıede fıMl- -<111.g-'" a~ha ,,,, .... tı-'t....ı·~ır 
de a 91 

•• "' hafu-,sını ıstcrne aalıyetm daha mtM!bet olarak ne_ ·-.u """' .,,... " ""' n ... u 9" • L• sıı lhun mu bl • . 1 . . . b 1 .-~ a1 . t • de .ehe erı vnr - tıce cnmesı ıçın fU e er vaauaeile z· G .. • 
1 

. 
İçİn nglıterenln ' mahalle mÜmeMi!liklerine propa • ıya UO V3flS erı 
dır. • gandaya ehemmiyet verilerek çalış.. ile üniversite 

.. vv•l vak' ala11n malannı arttırmaları lüzumunu bH_ 
E ·..., 9 gun e •· d" .. 
veıt ı,...e h h"T ınnıştır. d k" 

h ·ra ıtl böyle -yapl~r, U U ti. - o·" f lı • d L" • arasın a ı dava u asa . .. .. vaziyetinin mu ~ tger tara taın şe rlmız eK.1 aı -

Milli Müdafaa ve 
Maarif Vekillerinin 

tetkikleri 
ya gore gunun 1 bu L-..ıu.· ,_ı M .ı. O Zi 

- • d böyle yürütülüyordu. nema ar sa.ı,...QIWl.J proıpagaııaa eınum r. 'ya C.ün'ün Oni c:._ı._· • d b L--- M"I~ Miid" 
hakemca9ı ~ sonr• ne olacnk? fn işini Üzerlerine alımışlardır. Halkın veraiteye yaptığı tesis etrafında ~ullnılz c UlUIUUI 1 u •-
Acaba gun .. · kd" d d d k · l . va.. faa VekilJ Ali Rıza Artunkal TC 

kuvvetli tahminlerin mantık ölçü - ~~ ~.~ar c':::ı1 a çe":~mh etme ·~e- f' er; •.~da.n açılan davaya aa.. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün 
.u"ne eı.:rin1yan hareketlerle altüst ır . .'.ı._ tdı~ Eoz~epeh d" ı tlı.- a~~zarKa ,!Ye ,_ u_ncü ve 6 n<:l hukuk -a:ı.. "1 d V 1 

.,...- b ı· • ın .. 'W: d ~· 11 - Ög e en evvel beraberlerinde a i oklukları bir zamanda İstik a ı •eş.. mlu en lıOsOOml.ın e ıy.e eir için ı. eme rın e hakılmaıkta olduğunu 
.. 1 ı arak yalnız günün z aya lra vermışt r. evvelce yazmı.,uk B 1 ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar-

fetm~e ça y . • d k ,.. • u nıeae e etra - 1 O . i R k .. .. . ·ı 1 
· t"ı i tesbıt ile ık.ufa e ece fında dün k.endiılle görüıen bi a _?lvers te e toru Cemıl Bı se 

vazıye n .... k b" ı.- 1 Et 1 t' p • h • . . O . . r mu oldugu halde D 1 b h d R olursak Avrupanlın kuçu ır lli.O~C- em zze ıe eyamı -:rrır~ıze n~v7rsıte Rektörü Cc.. . oma a 5~ e ? e -
· d patlamış olan kıvılclm\n l& - S f k• d mı! Bılsel dernıttıT ki: ıım. ~c ~eykel galerıe1nu ziyaret 

: kb:lde anlaşıhnası ço~ s.üç olac~~ a a arasın a t ava «- Ziya Gün te.sıs için Huk k etm.ış e~dır. . 
h"s 'e menf at kö üklerını_n_ tesırı Etem izzet Be i t fı d FaküJıtemizin üç medeni hukuk :_ Vekıller hır müc!det galeride 
al •ndıı. biThaesa ~ür.den .ıt b~n Tasviri efkarda çı~a:e birara ıız~d:: 1 dinaryüsü profesör E.hulula Mardin. ;;ı:ful oldu;tan 9?n.ra beraberlerin 
tam bir d'ünya harbı şcklinı e ı~ dola'"' yazının h i i ~ · ı Ahmed Samim Gönen ve A. Scvu_ T k -~evakt lı e lb~rhkte Yıldızdaki 

~ .. '"yoruz. .1... mu arr r e;ı:amı b b . e nıl'i. oı u una ugrayarak f •. 
oldı gunu ı:ru . tam ku'vvetile Safa, gazetenin .neşriyat miıdı.irü arz u u9Wrtakı mütalealannı ha • ve talebelerle haabih ld bp~o esor 

Art k .e ~enl ınw• . b C"!ıad Baban ve aahıbı Zeyyad ~ırlamı"lardu. Profesörler bu müta.. laad'lr il e u unmuş 

Undan gayrı 
maddelerle 

yapdacak pastaya 
müsaade var 

Pirinçunu, patates, fındık, ce
viz ve bademle yapılacak 
pastalarda ekmek una bulun 
dağa takdirde pastacılaT 
ıidd etle cezalandırılacak 

Medeniyetin korkunç . eila~la~ 
Afrika çöllerinde zürafelerı, şırıı l 
deniz.lerinde balina ve pingoinlet 
bile birbirine kattıktan sonra ni~B-" 
yet son devir edebiyatının ekzotıı 
muına ilham veren Okya.nus dün~ 
yasını da ateşe verdi. . .. ~ 

Havai adalan. her mevsım buy . 
seyyah vapurlarını kitar nağme1erl
le, a~ ve neş' e !'arkılarile karşılıı• 
yan Havai adalan şimdi üzeri ne yv 

Şehrimizdeki pastacılar un sarı ya_ .. J on bombalar ile b · r cehefl' 
tının tahdidi Uzarıne, undan gayrı di. gan ~ Ki bili bu o.levler bıJ 
ğer maddeler kullanmak suretıile pa~ta nem 0 u. m r . .. i t"' 
1nııaline .müsaade edilmesi hU6USu.nda çelik parçalan daha hangi guze .. 

ı · • d · 1 rlll"' alAık.adar maJca.ınlara mUTacaat etnıış_ biat köcıelerı-nın mes u ınsan 8 oeli 
lcrdi. Pıi&tacıların p.rınçunu, patates, felaket yağd1racak 1 Brodve.v mel h• 
fındık, ceviz ve bdemi yum-urba akı ile ve Havaiyen kitar mede'!l.lyet ~a t 
kanştıraralt .pe.at.a ve 'kek imal clme_ lar~nı nihayet çıldırttı galıbtl 
leıı:ne müsaade olunmuştur. Yalnız tıUı raman 11) /, C /, ı 
pasta ve ık:ekler.n etiketlerine unsuıı ol_ (2:) fl I! lan, a 1 İ tı 
du3c?an yazılaca.ıı:tır. .. •••••• 

"Ondan ~Ti diğer ıuaddeıerle ım.al ••••••••••••• ........ :•••••••••••••••••••••• _ 
e<Mıen pas lllarda.n m sık ~umuneter Şehrimizdekı Elenler Yuna 
alınacak. tıoolar tahlil olunacaktır. Bu ıı:stana yiyecek gönderecek 
tahlll neticesinde pastalarda un b:ı - Kızılayın Yunanıs';:ına yaptığı ~,.ar, 
lundıuğ.u anıaşıldığı takd rde pastacı_ dwıdan sonra şehrimizdeki Elcn1e~ 
ıar Ş:ddetle ceıalandır•lacaklard·r DL de ırkdaş'!.anna yardım içm faaliYete 
ğer lfiarafıtan ~m!d<:ı!er de alAkı:ıdar geçtikleri malılmdur. Ferd1 olan uıışeb .. 
makamlara müracaat edttek evv;~e büsloerden başka bır Yunan şiı~keıtl dS 
venim 15 çuval unun 2 Ç'l.!Vala met rıl~ Yunanist.ana yardım için alAkacta.rıa.t• 
d~ğin!, bum.nn ihtiyaca tc~ff ge'.med•t'- müracaatta. bulunmuştur. Şrket ;gen.. 
nl b:IdhımMer ve U!1 ~lı:ttmnın artı_ cl.i mot.örlerlle fasuly~. mercımek ~• 
nlma.sını iSemşlerdlr. S mı•ç!IPrin bu ohud gibi yiyecek maddeleri gönde " 
müracaatı tetlkrk olunmaktadır. n ktir rece . 

Çorapçılar dün 
gürültülü bir toplantı 

yaptılar 
Şelırimi!zdeki çorap imalatında 

çalıp.olar Ticaret Odasında bir top_ 
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
yeni idare heyeti intihabı üzerin -
de bazı münakaşalar olmuştur. Bu 
arada intibah esnası.n<ia bazı kim -
seler tarafından arzalara gizli ş~kiL 
~ bir intihaıb listesi tevzi edilmiş 
ve bu vazİyet de güriiltülere sebeb 
oYmustur. Bu hareket cemiyetler ka
nunu~a muhalif görülerek pol' sin 
müdahalesile toplantıya nihayet ve. 
rilmiş ve intihab ba~a bir güne 
bnakılm1ştir. 

Balıkesirlilerin çayı 
şebrim.17.deki Bal ılteslrll ler ön ü:Jnüf.. 

deki pazar gilnt1 sut 14,30 da T-., 
sim BeledıtYe ga.z:nosunda bir ç<1Y ye.. 

rec Jderdd'. 
Kömürden zeh:rlenen kadın 

ş.S]ıidle, Ha.sa.el .sok.attmct:ı. 44 ~ 
ralı evde otu:ran Sabahat adında al 
it.adın d\!n odasmda yaktığı mani . . ı t -'ftv' o, körnüııtinden ~eh:rtenm ş, e..... • ı.. 
lı.ınmak tizere ş:şli hastanes·ne ~ald 
nlmıştır. 

HAU·Y O 1 
CUMA 12/lZ/19.ıt r 

7.30: Saat ayan, 7.33: Haf.f pa ~ 
çal.ar (Pl.>, '1.45: Ajans lıa.bederi, ~ 
Sen.!onik parçalar (Pl.>, 8.15: ~ 
satı, 8.45: Mlizik 1.Pl.>, 12.30: nS 
ayan. 12.33: saz csr:eı-i, 12 45: Alil 

4
• 

ha.ber)eri 13 · Muhtelif şarkı:ar. 1 • 
• · , 8rı. 

Karışık müzik CPI.~. 18: Saa.t a. . 

Leclb h.t dıyebı e<:egınıız u topTa - 1 l l d 1 · · h k • •r.ı a . 1 _ d" · · t .. ...t ku Ebuzziya aleyhlerine neAren haka.. ea arln a yapı an tesısın a pc _ 
.. üzerınde ıır.en nı a ..,,.en T~ "dd" '1 b' d ~1 l"w" . h .ı_ i b' "b El ktrik Y . Örfi ld K gın d l 1 . ret t ıas• e ır avn açı mıştı. rest ıgını, ernang ır ıaı eye mey e aiz evleTe petrol enı are omutanımız 
tarabilmil olan ~ etderın ~ayıt, Bu dava, rüyet edilmek üzere dan verrniyecek kadar kuvvetli ol- ·ı k general Sabit Nuyon dün adliyeye 

Orfi idare komutanı 
müddeiunıumiyi ziyaret etti 

18.03: Pa.c;ıl heyt.l, 18.40: Dans ın~ 
ki.si (Pi.>. 19: Oktısad saati1. 19.aat 
Violonsel soloları (PU. 19.30: 5 

1 ay.an, ve ajans haberleri, H .45: «U ~ 
sal ekonomi ve art•uına k:ılruınu a "' 
nal, 19.55: Kl~silt TUrk ml\ziği ~ 
ramı. 20.15: Radyo gazetes. 20.4~· ııııt 
z.d!I makamından şarkılar, 21: 7.lr sS 
ıtakviml, 21.10~ Temsil. 22: RadYO ~ 
ıon oı:'kestra~ı. 22.30: Saat ayarı. ıd lotl 
haberleri. borsa, 22 45: Radyo 58 
orke~trası • 

hele Avrupa ~Jıt aı1ın ıı. te. h~ ın asliye 6 ncı ecza mahkemesine sev- duğunu ~erek ayn ayn ve gerekse ven e<:e gelerek, Müddeiumumi Hikmet O~ 
akartmn hır 1ktemlna ln ııar k d 1 . . D b . l . VOA(fet, lk.a.ymakamhklarıt b r unlr natı ziayret etmiıtti:r 

e ı mııştır. uruşmaeına ugün er. müşterek olarak temln etmektedir. göndererek elclıtırik butımmıyan ev•erc --- -n-·--pann 
Aıteşin durmadan .ahayet ediyoT. 

dairesini genişle tiği bir günde on-
lan da selamet sahiline ç_ıkmı gö. 
zile bakamayız Yanın iradeleri ha. 
ricind'e tahaddüs edecek b'r hrdise ....... --......................................... 

T AKVlM e 1 lnci Kanun 
Ru111I MM 12 Arabi .... 

18u7 1aao - Cuma -2 lucı l cır in • .. , Kaıı 

29 1941 815 

GüNF.Ş Zılkade 
İM.>Ah. 

s. o. s. u. 
'1 16 23 ıs 29 

2 86 12 '8 

O~le lkindı 1 Alc,am Y•tıı 

1) 1). s l" o. s ı.>. 

v. 12 08 1' 28 16 'l 18 ~ 

E. 7 27 9 47 lll - 1 19 

dc baılamacaktır. ler. Bu mütaleanamclcr Üniversite muntazn.mıı.n Petrol verilm s!nı bild'? 

idaresince ilgili makama arzedildL m,Şt r. KnYmakanıhklar. kaı..alara ve- Harice gönderilecek keçi de
risi balyaları konlroJ edilecek . ateş dalgaeıını.n içine atlamalarını 

ıcab ettirebilir, tehlike büyiıktür. 
Yan daha .ziyad büyüyebilir. 

Tük vatanı da Avrupa kıt'ası _ 
nın bu lbitara.f devletleri arasında _ 
dır ve yuroum zun bitanıflığı bu 
harbe de teşm'l edimi tir. yalnız 
diğer bita11a.fl.ardan b İ ayırd eden 
hu usiyet b 'yüktür. Bu hurusiyet 
d1e Tu k pal t"ka nın hiç hır sar -

" dan d İmn aynı dü.. 
· de k g .. n n tibn

,ren ib e rn ohnas r, atikbn.l 
b"z" g ne bu kararda " bu yol Ü

rınd bulacaktır. Bununlo. bera -
her ken~"mizi tam men emin, ai • 
gorta iç nd görmemel"y"z, b"lakis 
vaz: f miz her d kil:a uyanık bu ... 
lunmak:tır. 

&/u1eı1ı, ~.şaklu;ii 

1 rilen P€!trolu het'kt'sin llıt Yacı ni'<be -
ği gibi neşir dahi o unacaktır. r nde halka dağıtacaktır. -

iSTER 
(STER 

iNAN, 
iNANMA! 

Dün İngllb ıı:ırblılarının nasıl ba. 
tırılabllmiş olabileceklı rinl dü~linür. 

kcn hayal kuvvetiuc biraz ıı nlşlik 
vermiş, biraz da eskldcn~l"i oku • 

mnş ve blr masal halinde kafıı.mızın 
bir kenarında Gaklamı-s olıluğumuz 

atmış olacaklardır, d"miştik. Dün 
akşam celen rcsmJ Jaı>on ~bliiin 
~= • 

ya.zılan ha.tırlıyarnk: 

_ Jponlar kentlllerlııi 

- tİç Japon t&)"YUre ·isinin ketı 
dlle.rlnl bombal:uile birlikte diış -
man ~evzl.Jerıne atmış olduklar~ 
cilmles:ııl okuduk, dcmrk ki hayal 

tayyaı·e ,.e_ de bir hııJdkat ola.biliyormuş, fakat 
bu hayal! hakikat yapmanın k 1 ya. torpil ile birlikte geminin üzerJne oldu!una: 0 ay 

iNAN 

M.emleketimlzden har·ce sev-kedllen 
k~ı ~rıleri stıında!"d'za edilmiş değil_ . 
d r. Bı.mdan dolayı bu nevi mallar. ili_ 
Mç eenasmda irontrolıı. tabı tutulma 
maktadır. Bu vazıyet klU'ŞlSlnda br~ 
k m.selerin balyalar arasma, har ce 
c;evkedllm'.!61 menedilen tiftik derl!Pr' 
n. de k~duıkları ııBrtllmUşUlr. Bu şe -
1< lde b'T h"lenln m'llt serveu baltala ı 
ınu b:ı:bnuncian ehemmly;eti takd r 
0 dl\erek bı.rn.dan sonr:ı revk"d 'ccek 
bava ann stkı bir şekilde ı\controtuırıa 
1cl'lr r verl~tlr, 

o---

Talat - Peyami Safa davasına 
bugünlerde ba§lanacak iSTER 

iSTER 1 NAN MA! 
E:iehlr T",şatroeu san 'a tktırlarından 

J 
:aıat ~1 ta.rafında:ı Tasvirief 
kar gazetesi ve muharrir Peyaml Saf~ 
aleyh.ne açılan hakaret davası mah '-'---------------------------.J kemeye intikal etımlştir. -

\stanbul borsa 31 

ll/12/9U açılııi _ kapanış !iatınrı 

CEKLEK 

A~ıı 9'a .J 
LOndra ı Sterlin 5.22 
New-York lOODolar l!!!J 5275 

ene ne 100 hv1çre Pr. 
'adrld ıoo Ptçeb 12 89 
•ükOh~a JOOYen 

... holm 100 İsveç ıtr. S0.75 
BiT att.ın lira 27 30 

24 ayarlık bir gram .~ 
ktilçe altın 385 

Esham "" T h•lli& 
~~~~~--~~~~-------
Sıva s _ Emurum I 21.ıo 
Sıvas _ Erzurum 2_7 19.80 



12 Birinciklnun 

r~------------c --EiiüiiT .& T~ Med~niget ve içtimai muhi~i~ 
nutulmıya dair insanları tereddi ettirdiği 

iddiaları doğru mudur ? (va -NO) larla Vedad Yazan:Prof'esördoktorSadilrmak 

N 
• ed~ ve iç.ttm&l muhiti de ı şelk3ni tetkilk ettik.ten ~ 

e d 1
• m 1 e r d en ,· n saf d ı· ı eye , ,. m 1 teredW sebebleri olarak göste_ fazla fstlsn:ıar etmek n~~e or\a e: ~ istimı.anna. lm.ican vermeJctıed1r. LA. .reırller vardır. Bu teı.ü:kiler umum6.. a.tılmıştır. Bu hususta jcad et.tiki al~ bur~a a.dele maksimal ra11dımaa 

Jetle. kisb1 Va61fla.rın ıevarüs edildıi.. ler adelQn ha.ltikaıten azami de~: veren böyle bir adele p ek çabuk ha. 
leoeğiD,e dayaw.r. ~ baya.tın ve [Devamı sayra 4.tı! d,.J 

il 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy =:t:;.~,:; (\..."Son Posta,,nın bulmacas1 : · 2 ~6) 

&klbfıeıı çok fena şeydir bu'J.ar, hsıtt.ti. bazı mısralarımı yauların.ın meçhullerini propapnda iil*ıli!rler: ırısen lıı.tlbl edemez. An. _ la.ı U."lut4'anl:.C-! B:u.an in~n. c.a,ş_\ c:ne i.Xtibas etınl.'1lerdi. ş:mdi :ise, ben. bu saaıtt idare cdenl eıt.ınıft· hali C8K ayni şart!J&r her nesilde mfıteıoo. So::;:Jd::'.uı::"-::'.':ta:-----:1::--:2~-~-----------
k..:"°"" bu ........,, amlln ve "°" """""'ın.n o •-•n o!l<!b'et ettıtı ..,_ 1""? onıa. -.,lnd"" :aaı _,..,L dben - •l>>teM>tind<n ,_,.,,; ı _ ı':..i... 5 4 5 6 1 8 9 10 
i.Yll buıtttaı, !W>l gib. :ıı:enıcii6! deni aebeOie unıJtulup g:diyoruml BlL caık, kendi salonla e u he.~, an.. bün7esinde da..mJ,jı il'a.yete beneeyen ltlll en meşhur ı.~ ,!":'"'• dflo<bllk. B=. azı. V._ m<m om&. bal1m """ oı.oak mı o>..,.... devlo< ,.,....::::!" 01!,W.billtl", -• hal<btoe dAllD• ymUlon kaza. bu ....,,,. suyu 1 
~ Ili bir m:aaı veriyor. K.endkn.d~ yey m?t delil ... t.,ııe, fildr ve san'at -. nıı.n Paraüpik vasıflardır. <B>. lneQı. ha.11c ııde, bııh9'..1il~ni ~v _ Ba.ldb.t $QiW' ki, ~tl\l unut. deC1 bu Pll4lnc doeıtkıkları ~·z... Medıen.lye.t sev:yeai.tı<le ylikse!dikçe 2 - Bir ba;J_ 2 
cie aıxuna, ıteılt hakkı.mm yenilmesi bnhk -,.e }MıkıuzJı.daı. it.bam edenler, ma.nlılclan ortadan 'kaldınna.lt düş_ ba.R bederıl uıza.ıs.rııı çop.dığ'ı mu.. van C2), KJşı.ıı ~ ~ gitmez. Zıı.nnederim., \JU, her IJl!IYd«ı evvel, kendileri de o ha•s_ d\?'. Yoiasa tam nınnaslle ?neden~- h8ıkıltıııJatır. Meeela KaJ:ıı:ıerin Avrupa_ timsali (3), 3 
«11 ~ de boşuna. ~ı :ınea. Hele, Y& d~ete caJışıına.lı:dırlar. Ycıba, varltla kMııı:ı&n ~ b4r ~ Q04tlıt.ı.ğıu meden~ merdlvenlııi 3 - Bir erbık 
...... ~~. D.Ulile anılan o.airler iru.. b'.ı;bir ~irin ~k ss:trrına ~kim,,. te::ııabürler kült.ü:r ha•A .. _ a bu nevi iaık•b etmekıted..h'. tn.'i!terede ve Al_ i.smf < "-l • ÇcJk de. 4 
"'411Uin ;..ı_... ı B d ı · ' ,,-.uıız namı:na .......... A..,. f l l'6 ı N. h,, ıı. · ı 
}al ..... .....ue Sffielerce onlarla beraberse manamııaz o ur. u a, m~ e;;: ııe- her zaman, lııar&nlı.;c bir nıokta : -- en aza, "eacı er...., ise y._ gl (2) • Sonuna. 
~~· beraber k.lt.ahl:ar çMc.amuış oL r~ine y~z. Yazı ya7.a1'en, ka.le~ n.ıacaıttır. gibı denecek kıadıa.ı' a.ul.:r. bi.r «.P» eltlen;e~ 
Nu ~kte _ hatt.a blı aralık vn._ Jllim'l4i, aenelel'iD ve ayların f\11.n .v~ Bu menuda bugtlnltl'!t l!ÖYl~~ır:te Medeniyetin ı1k basamağını teşlti-1 niz bir ha&ta. ye~ 
--da bız~ •ra.mrm ta,..,__. • ...-n taıan ~ hakkında. b.lze ret.adili rim bu kadard:rr Ş'm" · ,_. h ~ - eden mesk~e insa.ıılnrda d:ı eh_ meği olur (2). 
·~ bu . ..,~ - -ıs.ızı·ıc "" '-' · """ · ""a.! a ..... e ııö:t.ıt W ~n~ ftlllş VO._Nu•nun haf:zasınd&n Ç1k.. seYg1 ·~a 5eV&• ı n ,.,~e !u•e mü. VA..NQ'larla Ve-Jad Ned' , - eşen •-.r .anlarda olduiu g;bi bir 4 - Eski bir 
l\;ıl.,_nlmııun doğrusu ı>U gacüme g;ttil değil, sadece, OıltuY•nla,.ımız"I kaf1'. bir ~tazı in.sat d!leyereıt .ı:ı~~ t&kmı değişme!~ set>-~ olm.~Ul". TU:r1t medıeniyett !;';8" ki kendisine daha I'~ haf_ ~ okfutu:lU dUıJ~nereılı::,1 ınısal ıim. ı.. Cildin yumuşaması, iı:ı~:ınesi, adele_ C3>, Göz alıcı bir 
nu-.~"'1d.a raatlamlf, ta iı. tath ko_ ve h.altka.t Olçül~rlne. g .ıl't: kulı.anma_ Şehir T' . . . !erin zA.!a utrama.sı, jkl•m şidaetlerine renk <2> Kara 
1;1'· -.ıtumum ...,,...

4 
"""'-""' art* ıı;uenm•liY'I. Bu mftnae. .• 'J'.alrosunun ı~ı~cı ,. .......-.,,. moka,,.,m•'•o ,zaıma. den« ;,;,lann.,; 

n~ d&ha ııa.ribl V~..Nü'nun b .ı u. betle, bU ruwn ruhi haledn An!t.sra «Turk T.yatrosu Tarihm &J., ~ uzuvıa~ıncb zrtf gibi. yaşayan blr halk 
sı Ola nlıtı, 1'4:.a.n.bui Halk-.T• mecmu.&- rac1;yo5unda da nUk~ sür~ bu.. .Şehir Tcy~oısu, bu h!lft.a, <Türk Meaeneyet ilerle~çe koDıfon.ın ço_ (3). 9 
ı.ıeu 

11 
«Yeni Tilrb teki b 'r m1tk&le_ ra.da, açıık.ça ~ teessüfie btld rmek l.a_ TıtVa.troıru Tar:ihiıı n in ikinc! ~rlsi.ne ta!Inası, te.biaıtın İDE.ana hayatta 5 Soıll'l.ır:ıa 

önceıt.ltanıu, ea:ı.ası.ndıa vukua p;eı:~tr.-terim. orada. da, böyl~ ~ doou gıı,~~- başladl. Bu defa oıyruı.nmağa b•şJ.an&n miin!er.id ya.şe.aı.K loın bahşe.ıtiti Jca_ b:r en> Ha.ve e-10 
'.a.ı~ı ya..N~'nlRl ıiKAyeti. nedir, &n- ti, pe« gül.üne. bıt .şet '.d'e .«Şir saa.1ıı eaerier, Hasan Bedrctti:ıi:ı <ldtıı.tı Oe_ ll.Icyetıerın kullanıl.mamasın.ı ve bu derseniz hayat ı bu- tnı. Bay SaduUah Arll!JO.Y isminde n.amile gi.idülüyor. Şımdı'e k.a.dar. nlnıı l, Nll'I'i Beyin •Zam:ıue Şılı:l.rı> suretle dumura uğramas'nn sebeb 0

_ anlamını itade e.11 
"1i ll'~nç . bir makale yazını:ş, bUDda Türk ~iyatuıın son ~mı .yıl~ı'k çer_ Ye . ~e'hmed Rifat..ın cGörem1t.• p·Yt'S. hır. Son m.aJtirıe asrı bu hU&usı;.e. ıeç_ deT <2), Değnek lerı Canlbin edebiyat Jdts.bmda.ki söz_ çe\l'eS içinde, ıs\mlerı 1.selerın son sı_ l&ıdtr. Bu eserlerın yıa.m1dıkla.n t!'T h ml.ş a6ll'l.arm hepsındeın fazla m.üeı:alr <3). 2 r...ı· "*>-..tau ..,,. "'"ocllnin n>f «lel>iYal k'lablanna. yanl . "".""ı d.,..,.Mlr,., ıi,.nlannın ,.do!itln> olm""'"'. 6 - U= birl lı:tı.taO'oetl.nl hiçe ııaymııı. bununla da tmllıfa;ınlıı.r& .bile l:'~lş ~ırlern~n ve te.billiA'l~. şa~amıık k-b:t c1t>~ıı_ .. hı.sanın t>i.r. çok fJ.trt ka.billyet.erini halk sigarası <4>. ~ ebnberek bir ta"ınrn eeer~ ye e~ri3i bir su;tem de.bılinde unut~ıL <t1r . Danım ıçın. once, bu gilfıoJ tt-şeb_ lwı.mısuııı b:r hale getiren ve '1 - Şahıs, kend1 '3>. Kemli!n ~U balıJt (7). 
t.a lr!!bçlerin ı!mlernl sırnlmlı5! :tş_ ~ta. m.a.bB\16 unutulnıakta., ve, kı~ büsil ~.rtays a.tan ve ~erelf oynarıacıak tele ~~. . btr in kAş.a.fa icbar ve cevheri (4), 4 - İst.ikbal (3), tstanbul semtlniıı 
...::-:• &Mlen•n Vl.N•, lu>kl• li' o""*1an. n• "" ya.ı•k' an d• ha .,,.,, 1 -~. ...... bu eml.,. hakkmd' "- '""' .., . bölilmU ııw.cl b« amJI. 8 - Y...-C• bi' madde "" BiL "" .,........,, (4), Ten. ...,....,... bö P:ı, et.le, tn&kal~in!n ki ~ri.nde •. o~a.n bir tadum çOCUklann f'llirlerl yircw~re verileceı klYlnetll iz•hla.n ha_ dil' ki bir çok. bedeni ve ruh! tt'ııed_ y1ik, uLu (3). nota (2). han ?'Uk Na..fisler, Yusuf Z'Y&~ar, or_,bürriJlk rekJlımle.rla okunuP .?~ zırlıyan Belim Nttı:he'l tcbTlk cder'm. diye ~ ?.lduğu ~u.hak lrntı.r._ Bu hu 9 - Sırta giyilen (3), TetSlne çe_ 5 - lsk:ambilde mıühim bir kll.tıd 
ı. Se:vf'Jer. .. :.. kı tıı ~'- d ...... R.adVO D<r hia"lllnet. mue~sesıdır Sam'&. El'W:trul Muhsin'n de ranJr.> 8ld.a it.a.p:ıt:.a..ıS~ reJ.n .n öoğurd'UgU Por:t, vird·ğ:niz ta.kdi.rde paraların saklandı.. (2), Panıtalonu tutan şey C4>. 
"'tınılı 'L'.,)'e yme • a..a.a !l.!J- ı,ıu. ' • · k .,.,. T ı Ak rt; · t ı ' '·-ı ğ ... if-"~ ed < '-1" ,._,.,.

1 
zl<<ed'vo' ,,_ .. ,"'!"" orada. an<al<. ~""!"" " oo .~ ..... bu ı,. =ld•it>. bu "" •mnot ~ •'· . ~ a• •m """ •- al. ı ye., - " O . 6 - Kendlnl beğenen, alolh oldo_ 

'"'1 e """ lleh;c•in ,,.,,.,;,,fuı !Be lltl ....... şaltle>".n ~ideli •""'""'''"· -iitl g&lllttvo>. O~u da, .,,.,. • ..,. mak lıabJd,r; , . 10 - Bir """' !<mi <6>. junu sanan (5), Sonuna b'' od• ek. nı· ~ dt unutuyor Mesel., ya'7.l Ale Yo~sa ahbah mPel'stnde hoıı>eş eder bu gayreı..nJ TUrlt t ·:tatroounun tt'l'f F'oraun sistem.n.cıe mütema.d yen 11 - Kurnaz ':>ir hayvan (5), Mn... leyiniz fjlBl"k.ta oir şehrimiz ol!JUTl <
4

> 
c .. ~'~dki bir .... f · ~~ ~h " - ""'.ı ~~ takım ağızlarda g?ne EJLlıSi c~ neımına ~şett.kllrlP karşılam Rk genç um;urlann .mtlldlğ n t gör!Qoruz. hatbelt, sevda <3>. 7 - Ters!nden o.kursanız efsanev1 

""llU'ld ""' ımtıı ~r, e yaraya_ g.-, uru • ri ....... · Bed.eneın bu ise muıtsvem t ed 12 Satın k.t.a 1 ba (3) """ •n "'""' le d 1 o y«Wi '"""'"' ki..,.lerio ,.,.,. ~- tri ve """' ,.,. aıtl'lamak "'''"" . ' en ame.. - a n enu' "' ' ı.;, -lvanın wyad• olın 13>. sı. 
,.,; ""''· bu unU:..~,:• n.:"·!.i _.. 1'lmlul ,..,.,. oran san'at.. olan btt m-id g'b' benhn de b'• le '~ <e"""1i "'"· Ciln1ıil ~ '""" ı<:omşu bX Arnh memı,.e• m. nota (2l, Ba tee"""' ve lşt'y;,k nld•" 
kJ d? lieın, VA..N~ tendi8l de ·hat~rlar k:Arl&rl. ~. oradakiler için ne vaıs!Mnd«· işte bu vıı.7.ifeyl yaparken kabili~ ancak. b~r cephesıle dö_ Yakanda.il a..'i&~: (2). 
ile' O~~-blrka<; sene eVTel Yusuf ZiYa kadar ]la6nse, ötekiler!, yant meçhul de QCll :rıe'Vk d~m. . n:r·d-~ ~;!!~, ... ~!°llıyetıburer uyd umıBuya ı - Fu".bol ayununda mühim b!r 8 - HG.Ya, utanm9k (2), Bir nota 
....... r.~ s "' . ' . . ··-~ la ·-umt dl:Axa k.abul san•-........ rhı.r ou defa. ds bu temaıl v~ ,.... ...... a _.._....,,a mec ur. mev1cl sahıl>! <6>. Tavla. ~nunda bir (2), Smı't haıvuıı:lard!l bulunan k.ade ~,_ f!l'unm ~ B ·r :. ısl.mli ş6hrewıeu :zı>! .,..,. .,......,. - , . ·-.a ·•- ............ """'rd .....,_ ( ) - -

~
it ~lla~da ı.i: , ~ :ıtalırmak t.a o ctereee &'mtsı,9_ lerde son derece muvaif&lt 01d11lın. ra.1....ne .-.... ....,. v ......... a:v un ra.nuı.w !l - alet 3 · meli şey <3>, Bir renk <2). 

1 

~ O an ıMum ışığıa is m_ • Raııci blrlnJ sa.ya.vım? Kadınl.udan nı artmıştır. Fa.kat b;nlere~ kabil'ıy~ 2 - ~. ~rt. hoyrat (4), Su C2>. 9 _ Bir nota C2) , Bir hıvv<>n (
2
). 

~ k.aıetn.k!rı do.layı bana, ~l\ gene ken_ tür, •ptı.n en t.ailllllDlS şa.lısi .. 
8 

. e Nezahat Nez'he, Sacide, b!L~'st'.sme.r edilmeden dmnıtta uğr.amı.ş_ Uzak ni.d'ılısı (2). ıo _ Tavşan avtnd'.l kııllanı1'1n b'r 
~ ll'ii~ılle ~m d9. pek tevec_ Tlktilc edoeb ın erek meçhullfiin amı7 ' (Deva;.tt 

411 
ıl~t tll'. BllDftln bir eŞınl de Taylor'.nn'de 3 - ~an bulun F.lvllb tarafında mü_ eıv ;Ic(iı)eği C4), VUrurh•mU'lJUn mühim 

~ - ~r. ıltlfatltı•• S'\Vlum.'US. ~erJn\ iuna.1 _e~ - ' .... -. - - - -. -. -. -. - -. -. -. - ~ gör(kforı.rl Ta.ylor &delenin vorulma hLm bir semıt;• (4) Ha.re ll blr --~~...,~~.wv'*"~€.-r4Y•~·~~....,..----- . ,, ı , ı Em u~uz Vll! bayat! bir kumı <5>, 
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imamlarla aram bozulmuştu 

1 hile 4llO 
-'ile 2IO 
.alıife 200 
... ,. HJO 
eıiltile • 
.alı ':f ~ "' 

• • 
• • 
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50" POSTA 

Pa.kıı.t o Lşitmiyordu ve bütün kuv. 
vıııtilıe YUru3'[>fthl. Nih.ay.et bdm, KOL 
ları tcvrık, dolu ;-ıb, ya an clatbe~~ 

den Y'ÜZÜnıÜ muhafaza etm~ğe ç&l~
:rak, ocağın önune yıkıldı. 

- Kim.in ıcin bu diş? ıKmın Jç n? 
Ve parasını 1dm 1 erdi ISlllM1? 

L TIN DİŞ 
Yazan: Albert-f ean 

Ani bir hilcumlıı kadını ocağın ö. 
nünde strtüstü d 'Vircti ve tize.r nde te_ 
pımerek, dizlerlnuı a ırlığı altında, 
kadının müdafaa ha:lliıdeki k,olJ.aTIDI 

hare:keıt6lf; bıraktı. Sonra. ıblı' lxı.s!15ta 
omm ağzını açtı. 

D.ş, ocağın titrek aydwlığuıdı'\ par_ 
lıyoıMu. 

Pollk, ocatın &lünde sürünen b.r 
dalı yüa.l.ad1. Onu !ardı ve pa!'.Çalar. 
dan birini, k.aduım cen~lerı araa ndan 
gt"Ç'rerek, .atzı.nı oy:nata.maz .b.alc ge_ 

Türkçeye çeviren.: Halid Fahri Ozansoy 
lü Jrabbba,Jar. lia!'hoş adatxıi sendei.e. 
ten d08tça yumruklar, balıtm o an.. 
düi fia.tı ve gelet·ek mevsimde banır 

şartlarla tram,yeler datıt.ılacıağı hak.. 
'kınd.a. a!Mttilı su.allf'r. Ve, bu neş"entn 
OCI'a.fmda, şld.cleUi t>!r meddtıoezir gibi 
yllık..<ıelen elma ~abı. 

PoBk'le Kale, urıın'ık basarıen ev_ 
lerine döndüler. El'1eri, ıroY,iln d.ıfınd.a, 
Goareva denilen mevt dt .. di. Alçak, 
!Ureç bade.nalı b.r b..ııa ki, üst.ti, bir 
~ gibı ı:ır cı_çi!.kleriı.ı .kaplı. F.ak.a.t 
şi,mdi, bu çiçeıltlcr, m"'v.>imdeu dolayı 
dqlıru.lınege l>rışlıı.nıı..c;lardı. 'Cımne Sen 
Jalk sedclJerl .se::,::ıil! ve etr.:ı.fı ca'lul 
t.P~laı·ile c vr li .nce b'r .lwm&al ık-=n.a. 
n, ey.in cephe5i onilnde hat celdyordu 
Ye.şil!ınsl trncUık .cemlar, dar penc0ı·e. 
ıerde ~il ölcU.vordu. Kıı.pmın füıün. 
dıe, çsts!la.şan b:r keçl l'Olıı uzanıyor_ 
du: ~ta.Hardan 01.r· köye seır-.ed~yor 
ı·e ~n:erj, dalpların kayalar.a ç:UJ>ll> 
çarpıp kınldığı lcumcul:ı d:ığnı Jni. 
vordu. 

Kar:ıı;ı ~A.nj)a,n y~ka .. kPn, İrJ r<iıalı, 
sırtilsti.l yaıtağa dii.it.U. Ve. bu v::ı.zıye+ _ 
t,t., İzlAnıdalı, ti6 tinde kart ;ık .gölgele_ 
~'n ~ dteğişt!rd'ği d1.mrnnlı .t-av.a.n<ian 
bı:ı~a bir şey iörem'yordu · !akııt. 
K~t-e'n'n aziıın,,tJ.ndenberi lç.er.Ls'nd et 
baş' nnafilnın .~;vruı.dıli'ı trnce:rpn ""' r• _ 
kan f~kır fıkır g:.l'l~l kokuyu te•J'f'ffii<; 
ed'.yordu. 

_ E)'. ş . .mdl ıt.Y~1· musun? 
Kat€, lfı.nıba.yı ~·ı kaldır.arak. 

yat.ağa y.a.kla9i.J. Kurunılu bır .kız.dı bu 
Kaıte, ba.nı aynile oı·.a kadınlarının ka. 
zavıa uğramlf iıta~·ık tanta:arı üs·üo~ 

.YW • ı.ıJm llıi tasv r 1 er ,g ib ı m&ğl'ı.ır pro. 
fille'.ıne malik olan, uzu-ı boylu. e&.. 

m~r ve Sl:h.tıatll olr .kızdı. 
- Vav! Ne nr orandil? 
Adam • ayağa fırlamıştı. T.c.bes<0üm.il 

BMıer& saniU bir Aırrı millııirlemek 
is"..Ql'CJI'M~ i bl dudül&rım sıY.a.ıı wı. 
sıı:ııtı yiMgÜDil .1erı sert. .s.U%üyorou. 

- Ne yar sende. söy~ be1 
Kate. ba.ŞJZlı öteye çevirdi. 
- Hiçbir JeY. 
Dedi. 
- Yok! yok! Ağzında pgrl.a.k bir 

şey vollJ'. Gösterir misin biraz .wunu? 
Ka.te. oca.ğ.a dıoinı yi!rlklil ~ ten. 

cerenın ka.pafını kaldırdı. Bir bllAar berdi, 
od:a.Ya ~ - Cıklı.nıcağım dişini aen.in ı 

Pelit b_rısını ta.ki.b etm:i$. Jtohl... !>"ye uludu. 
.nun a.dııı.leısı.nden yab.ladı ~e .bir c~* Bunun il3erlne, iılanda den.z1Min6e 
b.1EZ:.Jc. gibi sert P&I'lllÜlannı ete l.""e oıı.ıılı canlı 1-lıklarm t:arnını yaTmak 
netiedi. • icin kullandıiı eeni4 bıcaiı açtı. 

- Nen va.r atnn<b böyle paru,an? Kate, çsp!M: bır.atı gön.ince, k.l-mı.ndı. 
Xlite, tekrar ontw YU.1tarQ!a kal - Al! Al .işt.e! 

durlı. • Canlı eti pa.ralay0r ve kan, şlmd.i. 
- D~im ! Sen gittikten sonra atrı boğazından sra.dece kıorkunc b' · hp·ııt.ı 

m.ıştı. İşte o zaman, Palmpal'da t€da. c~an kurbanın cenoes!.ne. t~ill!le 
vi etttıer dişimi. - beraber akıy0rdu. Adam, dCşin t-&1 an. 

PolLk cmııu.zlannı sllt:t.i. Biil:rotVu ki dığmı hl&&ed~. t:ırn.akJuı ile .Okt11. 
~a1ık.çılum unhn <l~rinl ~-e~ - :Nalı lıştıe! 
ırn bıra.Jtı.rlıır ve bu dl.Şler. yalnız, bani a:ınra dl$.ltli aöldıü~il kadm1 aeı:best 
o kızlar ye.:, mu işt.ı> onların ... ahud bll"ektı ft odıanm içınde i>hbç adım 
zmg n .olanların ak'..tlarında bulun'Ul'. yürüdü. 

- Pa ·mpol'da ı:,min JÇln ;raphrdm Kate. bir sıçra.yışta, BYUıa kalk. 
bunu? mı.$tı. ()Phreısi bir yaradan b:t"'kıt ~İl' 

- Kim..c.e cin d,.ğ 1 canmı Xen şey değildi w oözlllm!1ş ~an sRç ör. 
d!m için, al'tık atn çtkm~ di~~ 1 gıt}~ri lx>l ne bdar aat'knrrrrdn. 

- D'.>IS-ru değil bu. • R'.&'P15'3 .aaldırara.k. b&elNJ1 bir vu. 
İzlandalırun, gaybubet ettiği aylar ~ aotı. Dı(W'ıda, ds.lgalal' kayaları 

zarfında ıç ne gömülü olan bilt8n it.ıs dö~. Gece uğultulu w awı. 
k.ançJiğı göğsünü :ş".şirlyordu Otiıaeİ Qetalla.şe.n keçi )'Olu. evin 5n'l.lxlden 
me'\'6 m esna nda aday ge~ bütUn ıuwnrp g'dlYordu. 
ye.ba.TJ.cılan teşhir ecıııen Klkaft, baZl Kare kanlı pannak1atile i8ta'f"!'oz cL 
akşamlar tadınlarm kalbinı saran &T. Orr<il ve çaJcıl1ı m!.'°'öl<> in~ taırrla 
zu ~·e he'V.ff; dilşünfil."Ordıı. s:ı~ı . Tia.111 Pahrt OnrmıOJ' ···-·· .. ·········· .. ····-··-·· ................. . - Bir al ın diş ha! OhJ ı.m.am · 
~·Je ·~eı Temizlik amelesi ve itfaiye 

Ş.mcii kımsının .ağzına, ı~tırab ka neferlerinin ücretleri 
n-J!k: bir korku ile batıyordu. ltelld( 
.sine o, .meçhul ve esrarlı bôr şey ı.bi arhnlecak 
gö.rlinUYordu. 

Mektublarında bana btmdan h.ç 
b .. h..~tmem ştln ı 

AT16Zln b~r azab. onu gevoetiYordu. 
Demeılc k! bllyU.'< balık nvından avde 
tlnden sonrn 'Kate'slni tekrar buıanın
m~? Bu nltın diş onu det ştirıJ"O(r: 
onu yabancı bir kadın yapıyordu. G& 
bpaklarrnı yaşlar i!tıeled!, falıat kı_ 
za.rmrs bir demir yakla.ştu'ı!m.ı.ş rbl 
p.Za.b bunları .kuruttu.. 

- Ah! .kalta«f Demeık ık! ha.,..ıtmıızl 
ıaızanıınak ~ oen oa.ııı..ını Wh~ 
k<>ya.nken. aen. herıııer·n 4ro)'?lW'la &i_ 
riyordun ha! 

Gözlerinin arasına ilk indlıcfti to_ 
Ita.t, kadı-nı oond~ic-lit.i. 

- Sa:r:tıoşsunl 
n;ye inledi. 

VilAlv'et ve bele<i~e şubelerinin 942 
mali ytlıııa a!d bflt.çe haarlıklarına 
ba.şl.amnıştrr. Vılılyet ve belediyeye 
bağlı da:reler bütçe takllfle.rini riYa • 
.set maıJtamına bUd:nnekt.edlrler . 

tt.faaye ve temizlii< müdürlükleri btıt 
çes.lııe itfa.iye nefer:eri ve temizlik e. 
meles! Ucret~erinln artınlmaaı !çin ye. 
ni tehsisat Sronulaeakt1r. 

Bepimlzln verı!ifi cleriltt, bizler için 
birer laymet değildir. l'akat, onun 
toplu 7ekiı:mı Kı'Ellay. Cocuk Esirıeme 
Kuramuna ıre milli ban.cıl1f ım.ıu bU. 
yük bi.r 1ekfuıun mühim 7arduwıu 
km.in edecektir. 

Edebiyat.: Unutulmıya dair 
(ftaş. tara!• 3/t de} ınu kabul etmek az m ki, aıtık, .adap_ 

hM!>a ha:l.kuliı.de .iılJ~ .Erkek .an.st... msyruı illet. ile mu.; b o:an v sahne 
!erden .de, Mehmed Karaca, Avn. ~ de tercüme edeb1ya.tım b:ı· sa g:ın ha1ı-
m1 en goze car.ilanlaı dan dl Paa ııe geı:. ren şın~ progr.a ç 
«Z3mııne ~~lana ~~med s'ınde ~-...r~t- t.aa 1 etmek za.ına:nı gelmlf v hazıı 
~lan ~:mat züpp~ 1-1'.)lcn tıe ('Jepmişt..İr bile... K.ıvmetJi rej.sö nn 

er san:atkaı. <urn ayrı birer nruYaf. h zme inı daha ıJ<.lYU'l: g"sl.erec.k owı. 
faktyet -~· .. -- r.•-u ,.. . Mili'' ...-.uıı.aoı ,.,..... ı. :mvn. R :;ld. lbu tfşebbü6 daha fazla ;gec.kt r ı nı<?Y 

,'d, _Necdet, :Nec·ın • Neşet g b genç Üzerinde düşli.nı.ilt:cek ve eheınm'y U-0 
san atikarıa.~ı~ bn Rhn m z ~•md•den durulacaK: 'blı· davadır bu Erlu~ru 
~e kadar ogunse haklırlır. Teızı roıun_ Muhs:t1m yara.tıcı kudrc inden bumı 

e Mümtaz Ener de. arkadaşlarının isl.eıne.lc hattımlZll' ve o b ra.z dahıR 
~ll'!aff.akı~·etlne, perdenin oonunda gayreUe, bu bily .i.k v.azife;•i tla.. 1.Tilrk 
görunerek, ufacık rolü lle ayrıca bir Tiya.trosu T.arihlv temsil!eı:i g bl mu. 
:kıNmıııt lliH• 6tt · •. h~a.'k başarac.ı.ktır. İşli~ anc, k o • 

Hasılı bu teşc?l>us b1dlr, gltzekrr \'e man. 18mi, Tüı'1c t!??nnşa t.:ır!h-nde .~ 
umula.nda.n bl~ük: af!'!ice.ler vernıete bU:,vUk müceddid,. d'ye aml&bt1 r ~ 
'ba.ıWurı 1~- s:m~ yalnız. .bu telil aan•at tarihimizde ıona y.akı.pr.ıı;· olan 
haretel.•narı. ~U:Vük temsillere .de .esas en •Uyilık rol de b dur. Bu bü:\'ilk it'&. 
te$kil etmeslnı oeıltllyornz. B'lhas...a şu_ .zl:fe.. bu millt v.azite._ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANK ASI 
~UnJ!Q tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk L;rası 
Şube ve alaıı• adell:l: 2GI 

llra.i '"' Ueari laer .aıe'i J>aııka muame&ıeWI ... ~""""~~~ 

Ziraat Ban&.&61Dda kumbanJı ve fhb&raıa tasarn&f l::csablanndA • 
a.z 50 lirası bulunanlara .eeoeclıl • defa ~ tıtw-·a llo ~ 
pllna rö!'e lkram1ye daiıt.alac&ktır. 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 • 500 .. 2,000 • 
4 .. 250 • 1,000 » 

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

l)tlduP.t: llesa.blsnndUi pat'&lar b1r ıtilll lfinde 60 liradan ._... 
clilşnlYenlere lkrami7e O*tıtı tüd1rde ,.. 20 fa&lulle ver!lecekt!ı', 

Kur'alar .enede f defa, 11 :Uar &. 11 Buiı'arı. 11 EJ'lftl, ıı Btnneı 
ldınnT' trih1<>rlnde ce-ltfleCE"lctir. 



em 
Egede yapılacak san'at 

okullarının yerleri 

e ı 

:l:zmirde 
:A,Jm. bü olap kocannı 

ölJürmelden mamıuı kadın 
gocuklarını görmek utedi 

İzmir (Humal) - lzmir TiJ&.. Mli iatifade bir ~e oJabllC:k.. .bıznir (Husuat) - ÇC§tnenin 0-
yetinıde iJl§& edilecek wn'at okulla.. tiT. vaclk köyünde R.dwıı Akını bo.. 
rı iç.İn Maarif Müclürlüiünde etüd.. Bu a:rsalar11ı kıolı:ıileıd VeklJ.ete iarak öldürmekle maznun kansı VL 
lere devam edilmektedir. Biz heyet l'Önderilm.iftir. · cahet Altın ile hi.zmetUrı Ha.san 
~hri.ı mUh.telif yerlerinde tetkikat İtıt.imlJat muamele.in.in ..-lllyetçe S..yaım muhakemelerine ıehrimıi 
yaparaık inııt edilecek okullar iı;.ia y.pmılmuı.na tq~ od.Umiıtir.Eaa a~YC_ez& ı:rıehkemeıı.i.nde devam e. 
yer tayin eylem.i~tir. 11e11 analardan bir bsnv hazineye dıhni§lt,ir. Mahkeme satonu, hınca-
. Ticaret . liecain.in.. Kar"'t~a lu~i- ai~r. K.aJ..n kısım _i.e hu.sut egba-~ dolu idi. Maktul vereııesini~ 

liz ba.bçaı adı verılen mahalde ın- aa. a1dd·h. müdafaa veldü, Çetmede İmıaıl 
şası düşünülmektedir. Eurada 25 Yçı "* Y &ek • .it L Coıkun adı.nda bir fllhid in d inlaı-
bin metı>e karel.i:lc aıea mevcuddur. Jarıı:ııdan her hl i e60 b ' Mll1 at 

0 k meaini ıist:em.i.ı ve hu tıJıide, bi 
İ'btiyaç 12000 metre ka.re olduğuna re..:lı: ...... ı. ıııııb rla .. 

1~ dmektr_~_.t" gün lokanta<la maznun Hasanın: 
b ·1c. · tıt.k.s ' cl 'lecek.. il ·- ---•-r uzerın e \UUlll.. Ba.n k d l& d 

s:öreMu y'efTVI -~=-~-i · : e l . cak ve büyüJr. bir ihtiy&ea cevab -Rı.ı a ~r}d~ ~-L Te zar lm 
tır. aarı C4!ilted ar.sanla ıt..a- vereceklerdir eil:. uvanı o urc::cc11> ve K;&rl8Inı 
timlak muaznekaini yapacaktır. Ak .; , . alacaiım, dediğini .öylemiştir. 

Bergama. MeDCftleıı ve Ödemişte .. ~am ~at. 0~. iç_ın lıe- Vica.hetin müdafaa veldli, 7 k.İ-
inşa edilecek k..ız ..ıı'~t ok~arı. için ::i~~r .. k~.ı.r. verılm~t ~:.gıldır. Kız şilik bir ~dafa& §Bhidi listesi vere. 

ahaUen anıal.u temın eclılmıt ve . usunun ınta edıldı.gı arsa çok relt bu tahıdlerlıı Vicalıet ve Haaan 
hazırlanan lı:roldları Maarif Vekalc.. "~:• o.lduğunclan iıki:re talt.siın su.- araanıda e.lahsı bulunmAdığ1nı biL 
tine gönderilmiştir. ~etı ~ a!k~ okulun~ da bu araa dl:irdildeı~ni, Ha.sanın hızmetkh o. 

İzmir yapl usta ok.ulile erkek uz;erın-d~ ln~sı de.rpıf . o!unmakta.. la.ra.lt Vicahetin evinde çalıştığını 
san' at okulu İnş.ul iç.ı.u Aleancak cfır. Bu ıı etud halındedır. beyan edeceklerini söylemiştlr. 
stadyomile tchidll1t ara.anda mün&- Bu yeni ııan'at okulları in§a edL Maznun Hann lsmail COfkunu 
sib arsalar bulu~. Bu iki mü.. ~ce timıclik.i binaları orta okul ve iç tanımadığıni 'Te kendisine bir 
~ bir yolla ayrılacak ve birbi. h9C olaraık kullanılacaktır. ıpey de aöylemec! iğini bildirmiştir. 
rinin yabnıında bulunacak.ur. Bu Tire k.azaaı henöz an°a.t okulu Mah.lem.e 90n s~a gehniı oL 
suretle iıki okulun öireıtmenleri v-e İçin arsa ayLrtıum»t ve neticesini makla beraber Vicahetin müdafaa 
halltA den levazl.ml mfuJtereken ka.. villye~ bildimıemiftir. vekiUeri,h.adiao yerinde keıtf yapıl 

mamı.1 iııııtiyeceklerini. bunun için 
Karamanda çiftçi mallarını HenJekt• duramadan kar de dava evrakını tetkik etmek ıa... 
korama cemiyeti kuralda yağıyor zungoeldiği nden milhlet verilmeıiııi 

Karama.n (Hu.u.i) - Şehrimiz.. . Hendek (Hu~usi) - . Hendekte rica eylem.itlerd.iT. 
de çiftçi mallarını koruma cemiyeti hır haftada.nberı çok faz1a olarak Mahkeme bütün hu talebleTİ ka
teşekkül etmiş ve faalıycte geçmiş.. kar yağmaıktad ı.r. Halen yerde bir bul etmıiş. Huanm y~ı.nın Çeşme 
t i r. Bu cemiyet ç iftçiler üzerinde karı1tan fazla kar vardır. Dün gece iskan memurluğundan tekrar aorul 
çok büyiik bir sevinç bırakmı,tır. •fırdan aşağı yedi derece soğuk mMlınl kararla~rnılftr. 
Komisyon ic!are heyeti reisl iğine olmuşıtur. Vicahet, mahkeme ıalonunda.n 
Ali Galib Tartanoilu, azalıl<lara da, Ara.ıra. da yer sanrınu..ı ol - çıkarken: 
Ömer İnekçi oğlu, Haa. Sam.i Tartan maktadır. - Çocuklarımıı. görmelt l•llyo. 

H 1 . • t'U'm. Rı.dvanLD urdeti getirtin de 
oğlu. Süleyman Kaygısıa: ve u .usı Buna • Karaköy yolunda bır göreyim. 
Eğiz seçilmi~kr~~· otobü• devrüdi Dcmı.i.,. mahkeme reisi, bu mev-

k • . lnegöl {Hu~usi) - .Uu.nada İs. zuun ~emeyi alakadar etrnedL 
Bilecikle i i yenı tayın tanbul garajı ~oförlerind :::n Çakır ğini bildirmietir. 
Bilecik (Hususi) - VilUyetimİ- lsmailin idaresindeki 96 numaralı - --------

ze tayin olunan KıTklareli Emniyet otobüs Borsadan Karaköye 15 yolcu DOCUM 
0..mir i Hul\ı.si Sayıner burı.tya gele. götürürken İne-gölün Cazh.:ıne mev. Tokad (Hw.rusi) _ Valimiz l:z.. 
rek vazifesine ba~lalill~r. kii nde devrilm i ştir. "t olculardan zettin Çağpar'ın bir erkek 90cuğu 

Niğde vitayetinden B iJeciğe ta.. 7-8 i ağır surette yaratamn.l~tır. DL dünyaya gelmiş ~e Argon teemiye 
yin olunan Seferberlik Müdürü Na- ğerlerini n yarası hafiftir. Yaral·ılar edilmiştir. Ebeveynini tebrik eder 
zif Ceye va:tif~ine başlamıttttr. hutahaneye kaldmlmışldTJlr. n•v.,.acla 117.Un ömiirler dile-riz. 
.,,..,,,-...--~ -

usu 
lngiliz takımı dün 
antrenman yaptı Nihayet güreş bitti 
Cuma.rteai günü ilk maçını Ga!L 

lıaaa.rayla yapacak olan mi.afir İngL Bulgar b.cUı'.l4 Pfilıı NıHııl1ah gibi 
liz tabını dün sa.hah F enerl:ı hç boylu poıslu dev cUsse bil' ha.tun ltişl 

9teıduıda biz ~t bet dakika s~r~ :1uğlmdıe.n pehbıvana. gönül bağl.a.mlş_ 
uzun ve sıkı l>ır antrenman yaptı. Pehliwın, ecl.eb ve teı.1>iYe cl8;rsinde 
KOJU, ıüt. pas ve tek kale şeklinde ar.ada sııra.dla. bu Jc.aAınııo evine m!sa!ir 
devam eden antremna.nın mühim gelır kalırdı. 
lı:umıni top &iirme ve plurnan teo. Bulgar karı.sının, bir Türk ile m ü_ 
k.i[ etti. n.a.sebet.te buluınduğunu hisseden k.a_ 

had.ayı Bulearlar asab!leşm.ışlerdi 
Salwmım oldukça çamurlu olması Bir i'lln. Filiz .Nurullıüı, gene lcadL 

do4ayısüe nofes v~ tahammiil id.ır.a.n na mlGafir gelm$. Kadın. Bulgarlar 
larıına bilıasaa itina eden İngilİ2 tara.!mdan iz'aç olunduğunu pehliva. 
tabm oünkü antrenm.anı büyük bir na. söyl~ordıı. 
net' e içinde bitirdi. Minfir takım Filibeli Bulgar komlteciler'.nden . b~i, 

l .. "l d A fy Flliı!: Nurulliıh, ev1n bahoesıne gırd~ği 
~u arı og ~ en sonra .yaao. a zaman karşısına ç:.ktı ve, Filize kll!re_ 
yı %1.yaret et.ınış. alk'§am üstü de l'8 - deı:ek.: 
tirahate çdkilmi~tk. - Bana ba.ltl .• Dön geri, BOnra., le_ 

Bugün hav& müı.aid olduğu tak.. şini bura.ya. sererim. . 
dıirde lngiliz takıma Bü-yükedada Filiz elinde sil~b ıkıttfredip karşısı. 
bı' _;~; a.!k.tır na di·k.ilen bu adama. sUkfuıetJ.e mu. 

r lr""-' .. u yapu · kabele etti: 
- Ülen su.sak ağızlı godQŞ ! Ha:ydi 

Meden ·yet ve içtimai mu- işineı.. ~n yok eder;m van::-hı .. 
Bulgar, elinde silah meteleniyordu; 

hifül insanları tereddi Nurullah aldınş etmey~ iç kapıya 
doğru yUililr'~en. Bulg,a.r ık.ansı k.apıyı 

ettirdiği dağrU mudur ? açarakNeba!:;:~ m ir.a.firimden? .. E.. 

<Baıs tMafı ııı ılel vime gi.mıeğe ne hakkın var? Cet11 
rab olur. Zayııfiayan kOlların yerlne oradan... . . 
mlıt«n,ad; ..,._,i k:ollal' ~ e~mek Bulgar komlteclsı cev;:.b vermişti .' . 

........... ......,yen o1w _ o.an k.a.hbe; Tiirklerle n~ ıl}ın 
lA.zıııııc:tm. Şimdiki ~lde Amerilı"lılar var? .. Vaıgeç bu davadan, yBkaa sen! 
meblnl Asya.lı ameıe a~ı mü.ne. de yak ederim? .. dey:Oce; Nurullah; 
!erinde 1stim8.r atmektedırler. dönüp h erifin kafasına bir yumruk 

Bilyı(lk Haıbden sonra tru:hramn taz savurmuştu. 
YJldl<e ~ada doğan ~~ çalış_ Yumruğu yiy~n Bulgar, olduğu gib i 
ma usulü fDSan adele ve dimağının a.. yere düşerek ~fesı Wk.enmişt!. Ta_ 
m.ıı.naıg bir ist.iısmlLl'dır. Ollnk:ü burada bancası. bıçağı eliııı:l.e kal.mlf)l4. 
amele ya.şıyaca.k: t.adar para kazazı_ Filiz Nurullalı; h erifin nefesıiz yat_ 
mıı.k: için en baa zaman. zarfın.da a:z.a_ tığmı i'ÖI'Ünctı, öldüğünü anhyara iı: 

mt 1' eöı1ı:niYe mecburdur. Qtilıftctl. ~ tabanla.rı yağlıaQlp kaçtL 
ken~e saaıtıe dıetu ıötllrll verilmek Nihayet; Filizi yakalaYı.ı:> mahkeme_ 
tedir. ye verdiler. Vur aşağı, tut Y'l,Uan mü.. 
~ bölıfuiıılinü doğur~n medn ıyeti , ge dafıa.i nefiıl olduğundan dolayı aitı se. 

ne it bölümü ve onun mütemadiyen neye m.ahıkfun oldu. Ve. sene de affa. 
daha ta..hiiJ:1kAr şekiller alma.sı sars. uğra,yarak fiıç sene hapishanede yattı. 
mıa.k!tadır. Fi1Lbe11 Kara Ahmed,. Palpons yum_ 

o halde meden~etl iStemcmek mi n.ığu YiYiP yere dUştüğü zaman, yü_ 
reğ'! ~ gelmişti. Mtıha.ldı:a.lt , PoL 

lA.zıımdır? . 
1 

Poll8 ta. Bulgar gibi öbür dünyayı 
Ro\.t99eau. ve ·roIB:toı, ~ vazıy~t kar b'wl.amı~ı. Bereket versin yumruk 

şısında ıt.al>'8tı&. lpUdall.t~ aV'detı tev_ Fra.nsızın tam yerine gelmem sti. Yok.. 
&iye etmişlerdi. Bu gibi ihtarlara !M!r sa., çokt.e.n öbür dünyayı boylamıştı. 
devird'e ra.stgeLin.tyor. Fakat öte ta_ * 

Bilt Un Parl:s gazeteleri YusutU 
şetle llıham ediyor du. HeıveleclY• 1 
sek btr pehlivan olar~ ~r 

Halbl.ik:i Hergelec!de bec; aaatı.ıı: 
re.sten sonra hayır kalm~· 
p.anla..rkı. baldil'lan §işı:nl.e. mıosnor 
rüınıtıştü. Ense.si bo.yu~ 

elenc..elerden şişm!ştL 

Hergelecinin kisbetin. ~ 
ra; zorla a.yağında=ı çıkaran çı 
Kara ~ us~sınm biıik ye J)I 
kaldığını gördü. Ensesi, vl1eGdU 
bere ıçlnde ldi. 

Kontes ve Reşad Bey Herse: 
~a kayarak leş göt1trQr1m' 
v1I.lalıa.nna. götıtlrdmer. B!ıı mtlıokUl 
yıkaııan pehlivan y1rmi don ~ 
tağınd.a uyuya.kaldı. 

Koca. Yusuf.ı ba&t~lı~..n.a r• 
hiç b1r rJey olmadı. Akldne o:.ralt 
)eşti. 

Paris gazeteleri durm.ad&n .şi 
1 

rWtlü:vorlaroı. Bu, körtı.kleme &JJlt· 
Sini en ziyade Dubl ;ye yapıJ(JT'dU. 

MÖSYÖ Piyerle, Dubllye Herge1tel 
Yusuf' g(ireşlnden cc>k para 
lardı: 

Fra.rıısızlar; Hergeıeci ile, 
tekrar gü:reamelerin i istiY<>t'lardl· 
zeteler de bu intlka.m mtl$aba 
hazırlamağa ves!le oluyordu. l.ifuı 
tikçe wa.nan asabiyet W. pehliV 
tekrar güre<m~mi vUcuıd.laodırDl 

Fa.le.at; bazı Fransız g.ueteıerl 
sıWa.k.anın a lafranga ol&raılt · 
?SJ:'&r ed1yordtL Mukal>ıl cephe 9 

gazeteler de, güreşin tekrar aıat 
ya.pıLmasınd.a musı.r bıulunu,wlar 

BUtıün bu münakaş~.1.-ı.r cererall 
der.k'en ortada sapasağlam gezr.%1 
görünen tek b!r adam vardı. O 
YlI>llttU. 

Hergeleci hastaıanm~tL !Af d 
kendisinden elli okka ful& Y1l 
be.ş snat daysnmıştı. 

Herıeleci, bir hafta kAdal' Y 
Yem~ten !ı:mekten kesildi. , 
Reşad Bey ve koal-es. RergeleC 

hasta olduğunu saklıyorlardı 

HattA; Hergeleci ile mill&bt~ 
len gazete muha b'.rlerlni v1lladan il 
ba.hane ile uzakls.şt.ırıyorlardı 

Yusuf; aıarrarıg<\ veyahu.d a ıat 
gı(ireş müsabakası tara ftan olar. 
tecllere şu beya.na.ttll bulumn~t 

- Pehlivan!lk bu .. Allnh, ne dl 
se o olur. İns.'\u, bazım yen er. t>: 

nı.tt.a.n da medeniyet kervanı h iç aldıa' Hergeleci ıle Yusttfun ı;ı:Ureş:l müna_ 
ma.dJı.n ;kendi yolunda '1~1'. Ra1ı.tk1 za.a.l.ı bir surette b1ttiğ:nden Fransız 
medeniyet, a.otı#ı yara.lan teda.W. lm. gazeteleri Ytlfiuf aleyhinde neşriyata de. yenilir ••• 
kil.nın.a ~ olandır, ba-51.adı. (Arkul v 
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e -tt:1'th\M''de 
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g len hatx'rlere reMr.ııe M'uı!ı9olln ye gönde':'dlğ mesajı c k(:a as.<erl haredta ızeomıı ve bu r' ye nezareti, Nevyıork limanı r.ı • ıneittedir. on Oc Japon tayyaresi Us erine dllll. 
ıtall •ra...?~ı da San.P mando ile h&tırlalmı.J •e bu ~a ı 1 bir h·l V" ıuretıe tile atta bir harb ha n ~aT (._ varına mayinler konduğunu bildiT. General Schlnidt'in 39 uncu tolor_ memiıeler<Sr. 
aç ~ yapı malt sıteoen Wr 1k~mzhk ha~st o~dutunu f'Wle - mı.ştır. Bwı<lan dolayı A.many.a h1.lıkü_ miştir. dusu bakiJıoelerın n lc&ça~en tak b et_ 
l!ıııhı~ u ,._ m:.,Ur. ımu ilk t:ahr ki hukuku düvel met , Amerika Biı leşlk d v etler lle , ••'-'eri ııar So • •---·1 rın id Japon ilerleylıl 
1
---u 'l'Y / "' ..ı-wm ...... kaidelerin! bou.n b rçoıt baret.etler d!1>lama.t.ık milnA.scb tlerin «:-s r ve &;an gemilerden kurtarılanlar W-Aı "° vye~ INl-'\f\.Ua m 

6 
-

~-·'-11ıları ~ k ~ 1~~ er J:~Y~ tni> etmiştir. ~;.s Ruzveltın yarat ığı bu şart.1ar e S ngapur, 11 (A.A.) _Resmen detll ateşine manıs bulunmaktadır. B r Şanghay t 1 (A.A.) - Bahriye 
l'IJo~ ~ Mıanduiunu Güııti. .İn&llz fig}erın!n lR&, kira ve ö • bcblle A.lma?ll'a da ke n ~ün- bıld'rlc:l'ğine göre, Priı.ce of \Ve_ Sovyet müfreze& ti ma g?r erinde nezareti namına eöz ıöylemewe 
~ nno blMIDU. lmını" semUerınlaı -~ elen itlbarea .Aıner ka B!rle,ac deTlet_ les ve Repul8C harb ııeınilerinden 2 bulunan birı töye kadar samarak bu. lahiyettar bir zat Japon si .uv_ 

>etıe~8 ~ hat?teUerl11 a ele d ter ~~~~r. oevrilen entriltaJar lertle bs.rb halinde ı~t!lck eder. bin kiıi kurtarılmlfb.r. Bunların a.. rada yUız t.alyan ö1..dllrmllşttlr. Cenub vetlerini.n giriııtikleri ı..re -. ı 
' ~ ._..,....,,.,,.... cephesinde A1man generali Bclmlidt • 1. w. w n ce.. 
Ah~ ld1lııoır ~ edildlii Rmreltln br ıanıster o'dutoou s Y Amerlkantn notası rasında Repulse zırhU.ının aüvarısi kuma.nduındaJti kıt'ata~ tarafından nlş ı.gıne ragmen .ın ehemmL 

l>.,.._._.... ..... ....:._ 1" .. P'Ubrer c&nhurreslnın çolttanbe Vaıinoton 11 (AA) AI de vard:ı.r. ..apılan m1*ab1.J •-ftmıs'"r aen --'"' • yet&. lz oldu.iu ]apon lcaf\e _ 
--a Ofth.ı_":--~n DMal'"'t' deniS 9e - ·- ' • - • ll_..1--' J .,. ,... "' ., >"'""' } b ~-n t.narele·ID!4l· 

1 
dtllman ri lliJDf ..ılerle Jaı>0n~y~ tarşı bar_ ınenyanLn harb ilanı notuı Ame • ~ nçı ot') sırhha ~. General K\el~ kuman _ erınden llı o\da düşman tarafın. 

S~ MU~ tam _..erle hD _ 1li iııl&re ~l belirtm şıtir: Japonya_ ri"kan hariciye nazırl g"ına bugün Londra, 11 (A.A) - Reuter'in daam4alti kıt'alar nc·a~ devam et - dan keşfedilmit olmasına ragm" en -=--111.1 - nm ıaım bsınıbıU lıtCl7tiılc b:r m«nnu d . ---1-ah' . v· c _ _..._ müt .llw ~- ha~ • ""'1 ~ ~ ~ lalrima nı,et •&Dellmu.t. Al - Almıı.n maslahat~rı M. Thomaen enız Q1Ull ırı, ~ıng eorgea V IUQILK ve ema....,en ç.c..c ıv ya_ vazıyetin bu merkezde olduj-..mı: 
~-~ ~· D:ter Ue dQf - medeni aeaıieteclerin =~~ıfn kam:~ tarafında.n tevdi edılmittir. muharebe gemİ•inin. batır!l~ığı hak PAD etJvıyet. müfret"l~n ta!'afmdan beyan etmi,tir. 
~ ... -. ~ llln~ıtlıl'·~ autta . .AJmaa,a, tı.J7an Te Japon Mu!ahatgüzann yanında büyük k1nd'a Londrara teyıd edıcı haber- IE'aç ed~. Ayni zat Maiezya'da ve Filipin.. 
~..._ ~. »~e~nlarla mlJlıtıetltleırinin JUIDda •asile!int !'8 _ elıçilik bqk~~ibi ?e bulunuyordu. ler ıelmemeaınden, bu bab~~in ay.. •lmulara sil'e nalJ'et de yapılan Japon hareketlerinin 
~. ~o. "Te cav te dm:& msatile ,...CllM&r, PUhrer Amer!bn M. Hull. h.enuz daıreye gelmedlii L nı sklıftan Prtace ol Welee ın bat.. Berlin 11 <A.A.> - Aakerl mebl.f'lde ı>ek süratli teraklller kaydettiğini 
~ • tıer:l .aır1m!7cınu.. ~o. pasaportunu iade çin iki Alman dipl<lmatıııın M .m.sile karllfllrılmuındAG ileri geL :::us 2: =-=~: = illve etmittir. 
"' ~ lai~ sıın. 3&.. !.-::.'edMm ~ IUllları Jll.. HuU'ü beklemeleri te.leb edilmit : diii mütaleuındadır. mbe~ a~. tebt .-Ulcent bir DiphmaUk teclblrler 
'--~ ~ 8ar ., ' Kot.abalı.. ........ Aamibda.t1 .Almıa.n fl.ri tir K.Pedllen lllllir.U. t"ıJmef. l&lteımedlt :taydedilm.et~lr. Tobo 11 <A.A..> - Domel aJamı 
~~ ~'V::. ":f1-~ illl:mleatıd lri141!Td~> ne • hanı barb karan Vaşi~g~on ~ 1 <'\·~·) - Bahriye Dolu cepiıetılndıe Rmya kı'i iklimln'n b'kllrlJor: s ~ ........ teltl!t tnctı~ nı .. ~ mnra Amerb.7• haı1> v~ 11 (A.A.) - Mti • ~etJAın bıldlıchaıne söre, tui- şiddeti neıticeımde blsıl olan yeni r.aa_ ~ tar&fuıdan &asvib edı1en ·
~~---.... elars.k 4uıd111aau !An edlld.!t!ni bıld rmıt. Amıeıfta ve me.Hicr mecliıi. Bırleıik Amerika- ~ı~al l..c Campell, Kıd, Pazar u.,a -.ftıam Ulıeritıe A1m•nn t n _ hemml.JeıW diplomatik tedl>!r!erln lııa.. 
b~ ~ ksl'(ll aktedı'len helyan _ nın Aıoma.nyaya b.ub illnını aıfıra giinu Pearl Hubour a yap1lan ta _ tından t.ıe meniımi devam\Dca b~ 
~ ~ da. _. -lr aba Mmu - .1llpcın ıt f?ıt D&ktuun met_ kartı 393 reyle k.tbul etmiıtir anuz eanuında ölmü,tür. ın~ ~eent pllnlar 4ıMt» ti ıüıı D9'1\ b*lmmektedir, 

"'-~ llıldlıaı aubar"'bı le!' olma. n•~= Alman m llff:i:ı~ bh Koasr-la ....... · Londra, 11 (A.A) - Pri~e d~tlla:ııfm*ıedlr. ,__ • 8b'aa "hı .J 
-...ı budud turnmuMlm ma of Welea zırhı..ında b ı Bu i'ti>arla Berlın astert mebafllf TmJo ıı (A.A..l _ Haberler 
~- - nnten ınıaMeflcterı:e b'rlltt• <f-pd ıi v .. iastcna 11 (A.J\.) - Mll - 1 s· . . .. u unan amı aon ırQnlmie ~ ha.tlal"da yapı~n ta --

~..._ . ~ Wıliit ~ ~-t·~-.o Sl'ntıı bala_ meseillıer mecli•i ıeiai Rayburn bu ra ır T~ Plıılhps ~n kayboduğu d ııenn ve it~ meva m nde vapı1acat ıı.t bile:l1rbu": 
~ 11 (A.A) _ Ba•e De nan hıJbln afere b.ı'ar c)tü"ıiill'C 1t4_ SÜtı mahalli •atl .. vl üstü ~ I re~~n hıtdırılmektedır. olanlann aıQııbuU'&n tabvevt b .. f" _ .1&PG111& ile $Fam aTUIDda m0m _ 
·~~ &eOi t • ., ... ,r 

1
cn.. • "!1° q.ıem·-ttr. Ta blr adam git> bir Dl topla ke oıı e. Al P a.. ....-iliz pzetelerlnln neplyaı '"--'-et anet'let'eıı.ı el}<:lenmf'lct -.. fa& Ye taamJs batımından b r 1-t'tifak 

ı-::_~ ,,.. · 1 • ' _.___ i!J ~._, • r nınaz. oncrenın man - Lond l I ( A A) •~.r ı:ı u • 
... ~ l!lau ~Q() •:m&lncle •""9i!ll (\ !U1 ~ Jl1ı euuı ne MTıÇ. it t h rb u· ed Ta, ~ - Japocı Mahallt harı>Jı:f'tler •hası dalıılndt! akdi .htsmunda Banııtok da Japm 
~ .... '-ta kı7ıamda ,..,,tıklan. ilk teki ._.,. ne de dAhildft' fedtıl:Aliık ~~y~b':eld' a ya!a a an ec.e - darbelerinin ehemmiyetini ıizle ınMafaayı b>laytaştıncalt m!"\'Zfl~r tıı_ ~ elçi.al ne Siyam --ekillnln ..... bt-.,.._ --~· lal' ~~ _ ... _ - -- T eını 1 ırmı,tır. mi T. . - -y ,,_ 
lh.._ 9b1...~ • ..,.,... e Stire dQelnsna a.. -UT . .uuu.-. O .lem ... - 4a aJ\ yen lme9 CBzeleeıl f\:nlarl yazı • J A---"_.. o·- taraftan ilf'r bat tıJı:1•- -~- b•t '-A.. .. ._ .elft 
"'it' ·--.c ~lenık pü D 111C;ö!mtle.. ~1 Oftrttas ilı:ı dttnTA er.ı1trdııkf İtalyanla aotaal yor: ga ..,,..a\wr. e.-r - -..~ ... .....,....,., nazar ..,.. ıs........, u. -

.ı......__ w aı~ .AJıunlann hio Jtlr fe_ R 
1 

J (AA) B .. M" • , !ara C'lmı!ş Te gayri mf™ı d earttar için lqma bAell olmuş'ur. 
1-, ~ ~a ada,, " mal km ~tıan ~n Nftı'f' ~adsr oma. . · - U8UD u. «. ı.ıvazenenı" yenıden kurulma. de t.almıe ol.&n ı\1man JruVftltlerı n_ 
'~ 4& Nfka ihra:!ar HPDl,,;:. ll'f!tftr1 t~ ~f'ttn ~""' m'• r Cat 1.f,3-0C da harıcıye nazırı kont al lazımdır ve bu da olacaktır. velden tesis edilen d t r ha tara Cl' _ Yine ..... ------·· 

J · M t• • tk ıano higi sarayında Birleı'k A Fakat bir aen;yede yapı'amaz. Bu tcılecıSierdir. Ara.z1 ear.ı.nnın mtlftaid _(;! 
~ '-rruz !'l ehfoorm y-tl den z usso tn n nu u • merika mas!~ataüzarini. k~l e- vazife, Atlan tık hayati muvasala oldutu yerlerde ve d~an toprakla_ y A R K • • • • • 
~~ haaay ed r t f'.ddetle R~. ll (AA.) - Düçe tara- dorck .1tcndıaıne fU t.eblıcatı ;rap. yollann.~n .. hlma!ea~n} ~e Ak~enizin :ı~...1~ mevziler d daha il r;ye Sincma.51 . 
~ . lından ~en nutkun ıpetnı: mııtır. kontrolunu temin ıoını iıstlerıne a _ H A N S R U H M A N N 

lo. -'uı·~ menftde Aritaclatlar, ~ Jtalya tari • «H&fllletM ltalya kralı ve )m - lan iki donanmaya düfl?lektedir. sevılen Yıldızlarla ..... Ye 

d~ ~ leloa, 1 1 (A.A:) - DöT- laiıade. _yeııiden mühim kararların J?&rat~ru ~endini ~ugü~den itiba w I~ l~iliz gemlsicıin batma91 bü • Bütan Jtalpleri teehlr eden H E R T H A F E 1 T E R 
diitı teıe. lce bava uımımı kararslhı Ycrddıaı ve kıt'aların tarıhı - ren Bırlctı'k Amerıka ıle harb ha- tün dunyada muharebenin inkişaf_ Bir Aılll. _ Zafer _ OllrulUk Plbı.l la oYna.dtiı 
A"ıeı Jıaıl,aacı .. ya ell'rin Loe De ,.eni bir cerc)an vere - llnde ad eyler.:» ları üzerinde akisler bırakacakttT.l> eı·rıeşen Kalpler 
1'6.)rJ .. i: .~e!iade ıuç&uklar·nın gö - cek ol•n unutulnıaz ha.dı - Askeri pMt Japon matbaab diyor ki GENÇ AŞIKLAR 
'~J.ı b: l>ifd•rnti.-t'r Ummni \a. aelerin cereyaıı ettiii 5undür. Çelik Roma, 11 (A.A.) _ Bucüa L Toit-ro, 11 (AA.) - Japon ga-
dll!ull\ı il& s.eferld .~·n ciddi ol pa1ct cfev~leri •. da'ma da~a a Ki talya. Almanya ve Japonya ara _ zetelerı. Amerikan ve ln11iHz d~nan 

.,:..-: etm ıtır. bai!Mla bırlepnlıf olan fatut hal- mnda Amerika ve ~iltereye karıı malu~a kartı kaanılan zaferın e.. 

~~ill illada panik ya ~~e nuy~al ~ail.t Almany~ asken bir ittifak imza edllmittir. bemmıy~tini beli~iyorlar. . 
tlitıii • 11 (A.A.) - Çarpm.ba ~ Amerika Bırlet1k devletleri.. Bu ittifakta yeni nizmnın yerlct _ . H~ gazeteaı, Japonyanın ıım.. 
cf'aı .:::_ılan ıl~. i'ki 1&hala ektnın- ne kartı kahraman Japonyaaın ya - mesi için harb 7.alerle neticelendik- d~ ~aaı~illtte ve H.i~~ .deoizind~ hi
))Oll t Qo~ yulrerkt~. u a11 9 Ja- nıncia yer almaktadırlar. Üçlü pakt, ten 90nra üç devlet aTMln.da aıkı k~yetı ~e ettıcını ve lnsılte -
~e. ı·~Y:Yareı.ı Cavlte deniı: üssünü bayralclarıDm etrafıaa :yenmek için bir işbirliği yapılma• Gerpiı edlL renın denizlerde bikimlyeti elden 
tırıl ~~ hulun.an t'csrt"t gemi - lıer feye haz.ır olan 250 milyon kL me'ktedir. kaçar~J.iını yazıyor. 
~~larn1.,m. Srn Laamız ,iyi toplayan ..Jceırt bir ittifak ol Aıneribnc brarl Mıy&ko gazeteai. zaferlerine rağ 

>'teai • sonra • &.er B Japen t..,-_ Dnlfhır· İatilaftn yayı~aJ nı ne . l I D _ , ıı.. men J~poıayan.ın mütey~kkız bulun 
~illı. tarafınottt.n ya im ~lr ML Mıhver, ne de Japoaya tatiyordu. Vaş~to.n. al (~)ika :;:1 muı lüzwmınu ka;.detıil:ten sonra, 
" 'f>o~e Ana lb:er' ne t 00 den fu .. Bir acı-, lualdkf ve demokratik ya~Ln ~ tar . 1~ .er . ,.. • Japoayanın Çan • Kay - Şek kuv. 

llt nlb~ •blctıit söylenmektedir. bir mü.teb'ici olan tek bir adam. v__eı. aefCT"ıyelerı gonde~ılmeaıne ~a- vetlerioi tasfiye için her zaman bü 
ı. J>&n ~e uinımıştır. haclad:.az bir t~ entrikalarla biz lahıyet vereo k.anua, ayan mecl ~~ı yük kuvvetler bukmduiunu hatıl" ... 
~llla'ya inen paraf:il~er Dl kendi memieketinin halk.ını bii- tarafınd-an 8: fıra ka11t 86 MY e -.. latl;)'or. 

'-t_"taniJla 11 ( ~ A.) - Alınan yGlc bh- Mle ile aldatarak harbi is _ bul ed'ilmiftır. Bir .mlralaı müracaaıl 
~e IÖ~ l be.la eyal tinde tecli n ,e.ytaoi ~ ilwi1a harb· gü.. MwlardaA&Qerl~liemffna-h-11 • V8!i0&1on. 1.1 (AA.) -. Ge. 

n.in 130 lc 0 lometre cenubun- nü pnüne hazınadı. Büyük Okya. kestiler çen Cıhan Harbınde Amerika sefer 
~ n'd•n 11 k'lometre meaa .. ntı81111 mu-z•m ma• üzerinde A- Budapefte 11 Macar nüitGme - heyetine kumanda eden ve lıalen 

c::LAUDZIT COLBER r _ CLARX 
QAlll.JI: 

Türkçe BLBAIDIA 

(BaQpt-.ch Glilctl eh> 
f"ılm:le halkı 

EÖLENDİRMEKT.11: ..... 
VE TESHİR ETMl!S'liiDİR 

BAS DÖNDÖR"Ocit .BtR PlLM 
Sinem.a.wıd 

---~ , ______ ., 
TAKSİM Sinemasında 

aanıımemif bir ralbet aöreret b rind Zatıer Battasını bitC'en 

YEŞiL KORSANIN KIZI 
(Türkçe Sözlü) 

Büyük Macera Ve Harika Filmi 

Bir Hafta D ha Gösterilecektir. 
~. taYY'are meydanına Tapon pa mertltan kvnretlerioe indirilen müt ti, bu akf,am aaat 20,30 da Birle - 80 yaşında olan general Pershing, 
l'f~i lnm' lt!rdi . JJ.unları «t>- Mı daıl>eler do~ aünet impara - tik <lev!e~lerle diplomatik müna - re!• Ruzvelt'e bir ~ektub gö~er _ 
~~ l~ita Fffipin polisi tıeıtiltat ...... •sis Mer.IAlA ae 1&11Wl ol - aebetle.ı:ını. ke.~iı olduiunu rea • m'lf ~e aon kuvveU.:_ne k.ad~r .hızmet 
~. • 4'uklar1DI p.teriyor. men bılcfırmittu. etmege hazır oldugunu bıldırmiı - '-ı••••·--------------------



6 Sayfa SON POSTA Birincikinun I!., 

Japonlar Singapuru 
.. ' 

, • " •, •• • ...... ~ 1 ' OM •• '. 'ı' ' 1 > ' J (TiYATROLAR) 1 

İST ANBUL BELEDİYESi • • ı k • t• 1 'J ~J ŞEHİR TİYATROSU 
nıçın ama ı~ ıyor ar . U T~~e~·=.~~;.·:· 

DüD'k.ü yAZl!llJ.Zda esaslarını tesb.t et. I rikı ola.ra.k tahkime karar verdiler. . MÜTHİŞ AİLE 
nı.i.1 olduğumw. Ja.pon hede!leriııden YW:lerce milyonluk İngiliz lir.ası, Sın. -
biri de Singa,purdur. Havay adalarına ga.pUr jstihkamlarının ve S:ngapur İstiklal caddesi komedi kısmında 
karşı taa.rruz başladığı gün, JaPonlar dok.l'1.Tının ve d~18.nnın mal yet kıy_ 
Sing.a{>ura bı.rş:ı da harekete geçmeğe metini ifade eder. Bır dev.rde yüz SAADET YUVASI 
ha.zır bulunmuşlar ve derhal işe ~ m.!ly0n lira sıı.rfedHdi. Bu ıkfifı görüL 
laırn.ı.şlrı.rdl, Bu hareket o ka<lar süratle medi; ikinci bir yüz milyon dı.ı.ha ~r. •• 
ve cür'et.ım.rane ıapı.lmıştır ki daha fed.ldi; bunun vücuda getrdlği ~isa.t Burhanettin Tepsi temsilleri 
eeçen Pazartesi gıünü, ilk Jr·pcm kuv_ ö.a az görüldüğü :.çin üçtincil ve oor_ Şehir Tiya~ro0" komı-di k.ı:smında 
vetlerd ltar.a.ya çıkmış bulunuyorlardı. dÜlleü y\lıı: milyonlar dıı. Singapur tq:>_ 16 B irincik<m ~·ı Salı güuö akşam i 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
J.a.PQQYanın bu har~kette gösterd'fi raJt!&nna ırömüJ,ıiü. Fakat, meydana. . Nevralji, Kırıklıll ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser• 

oür'et b(iyUkt(l:r. Çünkü, asker çık.ar_ <ığır kuvvetli bir 1':.ale ile, mt:k-:mme! 5 00-00 lıra 
dığ:ı sa.h.ıllıer, Ja.ponyaya ne ka.da.r u.. bir filo üssli vücuda geldi. Cenub ç n 
za.tsa S!İı.gapura da o kadar yakındır. denizi h&rb!n.in mıi.{adderatı ~tn<i· bu 

Ya:ııan: Sen iye Tepsi V odvil 3 P e r. icabında . gÜnc!e 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan iararla isteyiniz. 

Malakıka yarımadasının h;m.a.ye-sinde müstahkem Uma.na bağlı bulunuyor! 
bulwıan ve Malezia ad:nı tışıyan ce_ za.ınıanı.mı:zı.n den:z Us:eri sade bir 
nub w.h.a.sı, bugün birdenb:r·~ b\r kara kale vazifesini göımekle miil.:e' l:!! de. 
muhareıbes.ne sahne olımuı; bulunuyor. ğlldirlfi. B ir bUtv!ik: filoyu barınclıra. 
Şarkı Çin deniz'niu Uzaksal'k muha ngk o]a;n i1!ıstin mükemmel Tıh~ımlaTI, 
rebef;ınde bi.rınci derecede mühm o _ t>llyük havuzlan. su, benı!n, yyecek ve 
la..n muuı.ddera'ı. şimdi Mnlnzia <y.a '!l.alzeme dıepoları, bllhas;.a muhafa:ıa'ı 1 
hud M.alay.a> denılen ve ıı.hal 's!nin ek. cephanelikleri bolu.nmak lazımdır. :tn j 
seriyet.ı milslüınan ola."l bu yanma - gılizler, bütün bu lf!zumlu şey!er! s,n_ 
da.d.a.ki w.a muharebesinL-ı netic.esine "''.1-Purda ıt.oplamışlardır. Paka.1, a<:r.ba ı 
bağlı görünijyor. S!nga.p\D"Ufl ha.lclkl lkıym~i nedir? 
Japonya.nın Malaya.ya ~skt'r ç•kar. Acaba. on sene ~v\·eı yapı1mıs olan 

ma.k .ç'n gösterdiğı cür'(-t'n sebebin· ·~vıer. bn..,crünkii tekn ğ!n yenl!ikleri 
anlamak iç;n de bu sahanın ehf"mmi. :-arşısında eskim!ş bulunmıyac:ı.'' mı _ 
yeotin düşünmek kı'i!id.r ÇilnkU. İng.I dır? Acaba. ba.km1z za'ln~dlld klf"ri 
terenin uzaJ<ı}ark:~aki es.nevi .bıı ya 'lalde bııgtink11 tayyare'eı·'n hücnarJarı_ 
rımaMnın cenub u.cundnct·,. . s ~ ıap1.a- •n :karşı kendilerini miidafa ed"miyen 1 
Slng:ıpur. J.ııp0n el·ne d"şt.' ~il veya. ajlır den.iz !kaleleri. ır~I. Sinıtaı;urda 
huıd Ja.Potı k:uıvvet.erl tar- 'ından e: _ yeni te'.miğ!n ve yeni .t.ıyyarenin taar_ 
rafı çevnl p rahat;.ı kullanılıı.'bıllr b -:uz!arı karşısında çürllımUş b 'r .k:uvva~ 
deniz üssü oım.a.·t\t.an çıktı<rı ta.kdfrc• o:arak tezahUr edeb:l!r m .? Bu ~Ullle_ 
ingll ı. donoa.nmaı;ı OT!ld-ı baruı.a.mıya rin cevab~annı b'Z2 .ancak bizıza.t s:n_ 
c&k ve belki de bu , .. · ı,.daı1 ccicih' goıı.pur verebilir. .tkI l:ıu.çuk semıdenberi 
kendisıne bır ba..~ıaı strat-eji nolt.r,a~ devam eden harb e~nasmdıı. lbu ıtarz _ 
aramıya mecbur :ı:a•acak'ır. B•.ı ~<b•b' da...lci üsler her han~i bi1· tecrübeden 
Jıapo.n bıışkuma.Hian!ığı l>ıı bilı,vfi... geçmiş buiurınıadıiı ,r;!n bu meseleye 
cür'etı .göze aırn~ ve İngiliz donan_ da=r şimdıde-n hiç bir r:ı.:r ileri sürü _ 

* 
ına..smın faaliyet saha.sı !cırde bulu l~ea. 
nan l\.falezla sahiller'.ne :ı.~ker çıkaı· 
mı.ştır. Hedef,n ehemm'yetı cUx'et' Muharebe deniz ü.stU..'lde ve b.ra _ 
haıklı gootermeğe kô.ti gelir. larda Wtlln şlddetile d evam ediyor. 

M.al.ezıa., ara.ı.· '3a:ı:ımından dir'eil Henüz ihAd 'seler ink.,şnf ha!lndedir, 
bir m·IAya mt.i:said b'r sahadır. Tah Dtiıı d~ deniz 11$~ünde ilci bti!ıı:ilk ej_ 
m n edebiliriz ki, kara hareketıer:n derın baıtıtkklanna dair haberler geleli. 

Etberln 2 od perdesi 

Emlak satln almak 
istiyenlere 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Emlak satın almak isteyenlerin bankamıza müraca· 

atla pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik etme-
leri ilan olunur. «101511> 

Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun h er köşesinde dürüstlil~ü. ucuz_ 

luğu ve 'bol çeşldlerile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir &lnıadan başka yerden 
mobily~ almanıalımn t t a.vsl.ye ~ mutlaka sa _ 
lonlarımızı remı.elerini rica ederiz. Bi has.sa İn. 
glltı: karyclai-arı ve Avusturya. sandaJyala.rı 

mevcuddur. İstanbul, Rıza.paşa yokuşu No. 66 
Aıhnıed Fevzi. Tel: 23407 # 

Beyoğlund& İStlklll caddesinde 370 numaralı 

BAK ER MAÖAZASINDA 

de -6iiıwn'zlere karşı derhal hareke'\~ Bu h.a.berlerden bir~ Ja.penların Hanı.. 
geçmetcıte daima geç kalmış oJ.an İn_ na zırhlı.sının taYYarcler tarafından 
gilizlıcr, Japon kıt.'ahı.nnın yolların· ba.tınldığına claırcllr. Bu geııniyi de 
kesmekte güçUilt r,~keceklerdir. Ja - tayyarelerin batırdığı an~ılıyor. 912 ,,,,... 
ponlann. asıl mllcadele h doeflni teş_ 'de tezgil.ha konul;.nuş olan gemi, 29.000 l I 
ldl eden Slngapur yakınlarına kadar tonluk, 26 mil süratinde ve 3.,5 E.an_ 
Jlerlemeleri ooık mUmkün.dür. tim11ılr sekiz topla mücehhez eski, fa. * wt kl.IPt"retli bir 'cmi idi. Erkek. kadın ve cocultla.ra mahsu.9 

Sin.gapur, Maleı.anm cenub ucund~ ıw.tıtı. bildırileıı Lexingt-0n ta~':a- GABARDfNE COVERCOOT ve TRENÇCOOT 
ıkaradan dar b'.r kanalla ayrılmış kü re gem.lsıne gellnce. bu evvelce büyük I ~ ' j 
tük bır adadır. Uzakşarktakl men tıir mhlı olarak inşasını\ başlanılmış Kumaşlarından mamul ve her zaman oldutu gtb· en lll cmsten 
faatlerni ırmm a.ml\n Japonya ile o_ 33,000 tonluk bir tekne idi. Deniz kuv_ MUŞAMBA PALTOLı AR iZ 
lan lıt.t'fakLanna ~manet ed~re1< YB...<!.1 ·~:erinin tahd'd!ne a'd anlaŞm'.\ üze_ ve 1 M 
mış olan ingiı;zıer. Ja]l0n1arın ltt fak• ,.·ne Amerika bu teltneyl ~ir tayyare 
yenileı:ıthmeınek ke.rannı verd'kler: fa ~enfsine ce~m'ş ve bu suretle dün_ Mubıerem müş~erilerlnln emrine Am.Ade bulunmaktadır. 
r.ht-en it baren. iı:endil~ne bu g~n·s ve vanın en bl!;vi.lk ve en ltuvveıtı tayyare 
tıMg!n coğrafya sahasında b'r Us ara. "'(ern'sint> sahlb olmakla ift har edtcek 
mLYa Tre-<:bur cılıluk'an zam.an, uzurı ·1 ır gemı. vücuda getirm'şt1 • Bu (!'mi 
uzun tetki"=1t>rden sonra bu n:ı.kta.v• bu' .,•n batması Amer k9. b:ıh-ryesi 'cm <:dk 

,. ve onu Uza',;'·arkın c~w1ütta _ ml'fhııın bir lt&l\'lD snyılı'" . 

dw."-· --~~~~------~----------------~~--------~--~--~ 

nutku 
[ Ba:i t.araf• ı '~"'' !Ua"\ 

ları nı gözd~n geçirm iştir. 
Çörçil, Ubyadaki vaziyeti en en.. 

ce ele alarak şöyle demiştir: 

Meriç üzerindeki 
köprü 2 nci Kanun 
sonl :rında bitiyor 

Satılık 
Uşa.< gevlet 

çam tomruğu 
orman işlet.nesi bölge 
şefliğinden 

1 - Uşı11t yağcı a~anı meza.t'.Lık allb.tlındla mevl!ud 1750 adede denk 1056 
metre küp 699 desimetre küp ç.am tomruğu açık arttırma ile sJ,tı:r.ıcıak 
tltt'. -

2 - Tomruk hacim'.eri kalbı.Jfk8UZ ve ortıa k !kt-ur tizerlnıden hesıil>lan 
mıştıT. -

Libya taarruzu beklenen cere ,. 
yani takib etmemiştir. Fakat A uch
inleck, Almanlarırn ve İtalyanların 
bütün silahlı kuvvetle.1 i nİ tılhrib et-
meyi üzerine almıştır. h 

Şimdi bunu yapacağı p-:k ?1u. -

1 
• .. .. llk -.afhn bıtml.Ş-

Ankara, 11 (Husuei) - Meriç 
üzerinde inşa edilmekte olan k öp
rülerden birinin İkincikanun sonla
rına doğru ta.mamlanabile<:eğl tah • 
mİn olunmaktadır. 

3 - 8aıl7ış fjlar~meleırl An'ka.ra Ormaın Umuıın MüdüdüğüniJe, merkez 
!'evir ~lr'llğlnde l~tan'bulda Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Uşak böl. 
ge Şeflli'tnd~ görülebli!ılr. 

4 - Beh~r, metre küpünün nıuhn.mm.en bedeli 1450 kuruştur. 
5 ..._ Tıa.l!Jb,ertn ı.~'!W ı!.r3' 16 kuruş rnuvalkk.aıt teminatlarile lllrln.kte 

ı~ 12.941 tar hine m~·wr Pen~embe günü Uşa.k bölge şıeruğtnde nıuı.cşek 
teme ggrunuyor. .1 · h • d ~ ru ı er ı a -
tir. Düşma.n, gal'PC og ·ı d . . l eken rnevzl er en 
reketımıze 9 ec ç k k t"i surt-1:.. 

d d·ı · tir Tobru • a 
tar e ı mış · E 1ı lngilİz tak-
te kurtarılnıl!ıt;r. satı kıt"alar ço'k. 

. • kuvvetleri ve yeni . 
Vl)'t- d 1 Atlantik muharebesin -
yakın acır. d'' ya 
d S nkunun ayt geçen ort a 

e o n fazla üstüıılüğünü tamamen 
nazara ~ 

mufo.f.:ıza etmektedır. • . _. . 
Çörçil. So~~tle! ~~~-lıgıntn şan. 

lı mukavemetlnl ögdugu sırada de-
m iştir ki: .... 

Almı>n knyıbları çok huyu~ ol.: 
muştur. Ruslar, eimdl cepherıln bu. 
·ük k.ıs•mlartrıda, havalarda açık -
~an aç.ığa tekrar üstünlük kazanmış.. 
lardır. Durumumuz bazı bakımlar
dan değişmişse de Rusyay~ karşı 
aldığımız ciddi taahhüdlerı sada 
kat le ve noktası noktasına yerine 
getirmek zaruretindeyiz. 

Çörçil. şözleri rıe şöyle devt1m et. 
mittir: 

Japon hücumu, Birleşik Ameri -
kada ve Biiyük Britanyada deniz 
kuvvetimize kar<tl çok ciddi bir 
:z.a.rar vermİ_ştir. Prince of Welea 
ve Repulse'nin keyııbı kadar ağir 
bir deniz kayıbı hatırlayamıyorum. 
Büyük Briıtanyanın ve Birleşik A
meri.lcantn dt-njz kuvveti. üç Mih
ver devletinin mıüşterck kuvvetle -
rioo~n gene fazla.sile üatündiir. Her 
h alde bir'\caç ay .ıarfında Büyük Bri 
tanyaya gelen Amerikan malları -
nın haominde ve Birl~şik Amerika 
bahriyesi tarafından yapılan yar -
dımın dereıeesinde ualma vukua 
g.elmesi-ni heklem"miz lazımdır. 

,~ GÖZ DOKTORU· 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarp&fa Nümune hastalleai 
göz mütehulLll 

İ.sfanbal Beleıil1e kartlSI. 
. T f'I. zıuz 

Yerli Mal:ar ve Tasarruf 
Haftası bugün başhyor 

(Baş tarafı 1 inci ııayfada) 

Vek.illerima tarafından konıl\,"·:tnalar 
ya.pıla.cakıtır. 

Hafta milruısebetlle bugün şehı-im.z. 
deki resmi ve husus.t her derecedeki 
tahBil müessesel~.ı-ind~ blr.ncı dersten 
itibaren uı:num.1 t.aiebe toplantıları ya_ 
pılaca.k ve öğret.ınenler ıt.arafından ta_ 
&aTTuC mevzuu etrafında musah.ı.be _ 
terde bulunulacaktır. Öğretmenler bu 
mUSahıı.belerlnde bilhassa h.arb iktı_ 

ı;ad'.ya.tının tevl d e • .t:ğ· bugUnlkU neti. 
ce ve zaruretleri etrar;ı b r surette 
talebey iznh edece.derdir. 

Geçen Cıhan Harb nde mU;.takll blr 
mllll i:ktısaddan mahrum bulunan 
Osmanlı imparatorluğunda m !letin 
çektiği sıkıntılarla bUgtlnkü Tllrkiye 
cf.kmhw-iyetinde hıç bir Avrupa d"'vle_ 
tine nasib olrnıya11 rahatlık ve bo 'uk 
mur·ayeselerle tebnrtız et.ttrllecektır. 

D!~er ıtarartan, ısrarın e~lden bir 
cürüm ise bugUn b!.r h yanet old\Cu 
t.alebeye anlatııaca..lt, israftan kacın _ 
manın bueUn en büyük brr mi111 miL 
dnfaa vazl!es! 01duğ11, mevcud mal 
sto1c1arımızı aıtınnımın fayd:ıları be. 
Urtıleoolctir. 

Tauırruf ve Y~rlı M11llar h~'·tııs 

içinde :h~ısad Fak0lt 0 si ve YUk~·k 

Ticaret okulunda da toplan•ı a " yapı_ 
laca.kt1r. 

k:ill koımlısyona müre..caııtıarL (9004 _ 10676) -

Selimiye ~atınalma Komisyonu l . an ları 

c.alktu-. 

'f • 
Evvelce ill~n edi!in tal'lh zuhfır eıtnıeyen 1000 eıv:uf ve şeratt.i d.olhlnnıcle Sel!ımilv'::de tesllırn tonl'tıel balya"ı kuru ot aıyni 

n.acalkt.:ır . Teımıl.n..ut..ı 8'.!50 lh·a o1up ı>aza.rl•a ŞIM't e P3 zarlıık1a .cıa.ıın a'ı. • ...,ı 15.12 941 Pıuı.rt .· .. U at 15 de SC:imLyede Satmalma Kom'.syıonunda 1 e.:;ı. gı.m .sa_ 
Y"J{Pu':lıukt1r. .ıoa-g * * ' . 

MaltcIX?ye tes.llm şarti'e ıalmaca.gı Uiln €ıclll en ıoo to od _, • ~ , n un-ı 'balib çık: 
ma"' gm .. n yenJden n:yni ev~a.f ve -teratt dahilinde lJr<1 r'l. •kJıı 
naıol ktıır. Tc.m.lnaıt..ı 201 lli"a o'uı;ı p:ız:ı.t'.lığı 16 12 "Al c._ ,1m .. 

1
.. sa.tın ıılıı 

. · •""" """"' gunu saıa.t ıı d Sel!.mı yeıdla KomlByonda .Y'lpılacaktır.cl08'78• e *. :Mailtıcpeıd.e tesllım ıııartUe alınacağı ı.ıa.n o'unan 55 ton tel balıy 1 mı. tnı.ib ç.1kım1dığm<laın )'~miden ıayni ev.saf ve şerait dahl.ltnd a 
1 Sı~ma 

_.. _... ~............. "' t 371 · .ı PlZa.r .1k:la ..... vın ..... nı • ..,...,,..wor. ı emın:ı ı l ıra 2ı5 ikl.ll'UŞ ol'uıp pnzarlığl 16 12 
günü s:ı.at 10 da S~limlyrde Komisyonda yaıı>ılacaktır · ·

941 Salı • o:l03'17 

* .. 
Evvelce ran edilip tr.ı.ıllb zu'hür etmeyen 800 ton tel ·b~·• ...... n. k 

•.J~ uru ot 1le 
3{)() ton saıınan g .. ne atvnl evsaf ve şaııtıar da:hllinde b".llun~uğu ma.hal 
de vagon veya deniz vaıııtasın'lı tef'l'lm şaırtı:le pıuıa.rlıkla saıtın alınacak -

1 
tı.r. o~un teanln:ı.tı 6600 !lra ve sama.nıın 2025 11.I'aı llup pruın.:]iğı 15.12 94i 

~· Doktor . Zati Og~t ~ 'Pazartesi günü saat 11 de Sellmlyede Kooı~ndta. yılipl!O.Caktır. d0876. 

1 *. Belediye ka.rşı.sındak1 muay!'" ı 
haneainde 6itleden tonra htt.'lta Malıtepede teı~1lm şa:rtııc alınacaıt:ı l'fln ed.!iılen 250 ton te1 balyalı sıı. 

&,, larını kabul eder. , mı m l'ıe 300 ton kuru ot yeniden ayni el't'S!:!·f ve şaırtb.r :!ahUind'! Pl2P rlı-
.. ~a 'konınu~ur. S•mtının te.mlı1ı:ıtı 1062 ltra ve otun teın1.nıaıtı Hi50 llradı;. 

Ot ve saırnanlnr ayn a'Ytı a!ınaca.!{tır. Pa:taırltğt 15.12.941 Paznrtesi ı:tfuıil 

Doktor Hafız Cema 1 ınaıt 10 da Selimtyrde Komıs~nıd::ı rn.pı.Iıacaık:tır. cıo875• 
. ····················································································•·•··················· (Lokman Hekıw) Son Posl:ı Mııt! aıa~ ı : Nl'&t'iyıı.t Miidiırü. Hüaeym Rc.glp Emeç 

Oivanyolunda 104 No. da hf' rgün · 

haıta lı.abul eder. l SAH [Bl: A. E..ı.. ı cım U:;ıAKUClL 
Telefoa : 210..,._23398 

N G E R Saatlerinin 
1942 M ODELI 
N"ııkeılden mamm fevka.lA.de dayanttll 
ve kul!lanışlı olan b u saa.tın mak!neBl 
h usus! olarak 17 rubln üzerinde iD!al 
edi!ınl.$ cdk doimı işler ve h!c şa.~· 
Sıwııtiın e.rka ~ın.da. bir ltabaJ"bn& 

cLokıomotifa rasmi vardır. 

FIY A Ti 25 LiRADIR 
Ta.şnı.dan s!ıpax!ş vukuunda. b1T lir& 
UA.vesiıle bedeli peşin göndeıiJdlğİ 

taarcılı'rle saa.t gon derüir. 
ADRESE DİKKAT: 

llNGER Saat Maftazası 
İstanbul Eminönü Cad. N. 8 __ _, 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Demz :Flaıbri!kııJ.an t.şçi reviri ecza'ha.ndnrle 100 ıra ücretle ça.J.ıştırııınsJ 

Uzere bir eczacıya ibt:yaç vnrdır. 
İ'ste1dilerin vesıaıı·klerllc birll.kt.e Gö'J..oiikte b ullunan Deniz 

Umuım Müdürlüğüne miiracaat etıınelerl <10928ıı 

Türk Hava Kurumu lnegöl Şubesinden 
Tül"k lkııva Kurumu İnegöl Ş"Ubest 1:.ıa..nlıfl!l1ıdan lbu sene ·Irutıbıaın 'b1frllı

m.ında taplıanacak koyun, ık~i, ve sığır ded.lerfile barsaklarının e.yrı a.1tt 
8IÇ'lk e.rıttırma.sı 17/Birıncikanun/941 t ar1hlne rastl1ıtaın t_,'a~ gi)Dıl 
yaıp~aca!Jı:tır. 

i'.stıeı:ıttı::erın şartnamesını görmek men ist.anbul ve İnegCiıl şubeierirı' 
ve PEtY siinneık için de .ilhaı'e günü İnegöl .şubesine müracaatl.ıın llAn oJtU.. 
n ur. 00720' 
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'1.'lJRKiYE tş nAirx.a.sı 
Kuçuk tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLAHl 

KEŞIDELE.R: z Şubat, 4 Mayıs, 3 Agw;to.i, 2 İklnciteşrin 
ta.rihleriılde yapılır. ... 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık -. 2000.-Lira •• 
3 • 1000 • "'"-' 3000.- • 40 • 
2 • 750 • = 1500.- • 50 • 
3 • soo • 1- 00 = :> .- • 

10 • 250 • c... 2500.- • 
200 • 
200 • 

100 
50 

25 
10 

• 
• 
• 

= 4000.- • 
= 2500.- • 

= 5000.- • 
= 2000.- • 


