
7 Renkli 8 Hartta ve 72 Devletin Bandı.. 
ra1arile 3:.?0 s:ı.hıfa en lüzumlu yazılar "vıe 
miıltemmel bir Muh•ıra def,errle 

Hayat Takvimi 
Çıktı. Hayat ta.kvJmınln taklidler; vardır. 
Aldanmamak için <Hayat Takvimi> adı~ 
na ve (Maarl! Kü tUblıanesi) ;rozasına. 

dikkat ediillıelldir. 

Sene 12 - No. 4084 Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 14 BIRINCIKANUN 1941 

Bu sabahki 
haberler 

a-------~\~ R:;;-tel .. To~aao 

ıf====-=-=-=-=-=-=-~~~~~K~~·~b~u~y~a-.n~-============· :::::=ı 

~------r,Y" · latıo 'i:=::=-========;==::=j 
.l:::i-==L=a=ua~g~:~~Patsan~~·~=================~ 

• 
E===~·~-X"S~~··ı 
•----::::::===-=--~~, ~~~~'J·~·iiii~~~~~~~3 -.....;...~--ıs ..... ~-';~- ·--•)': ~ •-
....._ __ ...ıı•ı----:-•....y-ı-{fSlı._\-=POJıl\ o 

- _ '-.\e~li~~~Wı~\..LlLL~!'-~..==========3 
Rusyanın Vaşington~--~ ..... ~..-·,_ .. =i'r 6..- ""\~-~}~'l---------

1~~=======.;-~~~-·~~-~·~ft(""°""~'~ ~ V' r.,.____:':ıt.:...~~~~~~~~-1 

.Japonlar 
Sovret 

lıad11dana 
asker 

rııırorlar 

elçisi dedi ki: E====::::;~....._S\~ .. 'f3...~ "'-.... ------" F k R E:==~-~ -~\Hiri"~=L~'-'~~ ... ~~:;::;;:::;;:::::=::-::===l a at usya ._-_-_-_-_ --r;;.-.-..:-:;:;.!.:~';~~~JR_!~ !.~' "\saınar_ 
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Sovret 
taarraza 
devam 
ediror 

iki şehir daha 
istirdad edildi 

Almanlar taarruzları 
püskürttük diyorlar 

moskova 
bombalandı 

Berlin diyor ki: Mahalli 
ıartların icab ettirdiği tabiye 
hareketlerini Sovyetler parlak 
zalerler ıeklinde gösteriyorlar indirmeyi bilecektir,, a.-----ı;~.-.. 1~~ 1~ .. - ·\ -ı:::, ~, ====1 a_----~--rT!':~v 'il"_~' ~~~ ~~~O_iriasf-!f= Berlin, 13 (A.A.) -Alman or. 

11----~ ı .1.....r '~"lino \ rı. "' duları ba.şkomutıanhğının tebliği: 
V ~·u ' .- '- 1 f-l Df.J - \. ~ aş:n<>ton, ı• (A.A.J. _ nun·· bura- tı "°'l:""----1 Ooguv cepheaindıe di;smanın ma. 

.. A "' '" - ~~1- ~. . '"~-.._·,"-~,*' ''f'-..,.-~ YJ -> -. ibir matbuat t.>plantwnda bey&.. _ - - ~, ".. _: _,,_ __ __;~ halli taarruzlan püSkürtülınüıtJr. 
~bta, bulunan Litvmof ou ~özleri söy.. Alman hava kuvvetleri, ti.mal 
~t.r: -r.._ .1 "'-1.-J"' ...,.\;--_-_-_-_-_,• cephesinde, aşağı Don mecrasında. 

t 
Ulzya Amerika ve İngiltere ıle müL ~• .. " \.ıcJ • d O d · "· d _.ı_ • d · 1 h 

efilt ı = . ~-~.\)C:.-~;ı.~ın an ,o-_ onetz ırscgln cgl enııryo u e.. d 0 arak harbetU~l.nden baht'yar.. . _ -· ,...._r' deflerile aavaşa hazır dü~an kuv. 

hır. Ya hep bera.oe: ~'lzanacağız, :va. ., 1$, ! 
Ud da h b b ··ı ğ f · t > -,. - r M .. '.,•dltl _- vetlerine müessir taamuz.lar yap • 

it raber kazanmamız ihtiırulli cok ·, 
~ be ep era ;ır o ece ..z, a.ıı:a • - JJ' -~ (Den.mı beşoinci sayfadıı) 
llVVetlıdir. - :::.\ · . ----11 

J _y ea~ı\a\1\-"' !.~~"-----1 l 
dUd.~POnlann aylard:mberi Rus hu. _ - l'I. ;'~----1 ngı•ıteren ı•n 
b! .arına a.&ker yı~Lkiarını çok jyl _ .,. .1 • 

txı1 Yoruz. F.a.kat .emın.olun~z, _Rusya. -n;. &-·~ .... " 

tir ~abiı dar'belert ir.dırmesını bilecek.. Ankara s e .t; r i 
il 8 undan sonra l>ir ııazeteci Ruaya.nm Flllpln adalarını ı&terir harita J 

1 

kbaharda umuml bir taarruza geçip ------------...... ,---...----------- rr h ·ıı. 
~~~ır1:'i.·~:ı:1 ş:~~~~~· ::::~~!,:.» ~:e~ı Müttsfiklere göre ( Jap.Önlara göre J ~ a rana gı ı 

-.. Londra, U <A.A.> - Brit.anyanın 

} Sovyet elç.si, Aroeı'kanın, Rus. Anıl>oara bllyük elç si Bir Knatchbull. 
~a yardıma deva.m edeceğ·ni L B k Hugessen Tahrana gitmiştir. Büyük 

SÖyJezniş ve Vladıvostok yolunun ka. UZOD ong oaga elcı 'l'abMnda .BJ'itanya elcisi ile gö_ 
l>alı olmasının yardım için bll' engel rt.ıışecek ve pek yakında Ank.araya. cıe. 
le$kll et.mlyeoeğini ilA.ve etmiştir. Lit. necekt.ir. 
V!llof, sözlerınl şöyle blt"rmştir: adasında kar•ı Londra 13 (A.A.) -- Royter: 
ı- Biz 1,;arlt cephesindeki A}man 91 National Broadcastıng Compar~• 

lıare'katını ha!' flet.mek maksadile !n. r~un muh:ı.bırin~ göre İng!lte_ 
til;zlerin Avrup:ı. kıt·a~ında bir ~~r- muharebe bu-yilk bı .. - renin TüTltlye bUylilt elç,si Knatchbull 
rııza geçmelerine tnraftar değılız: A Huges.sen, Toros trenile Anıkaradan 
bı>vıe bir hareket içın henllz vakit Surl~e hareke tet.mıştir. Bu seya _ 

gehneınlşt.i.r,11 şı ddetlen di ta~ •ruz hatin sebebi ve bilyl.ik e!ç111ın g.tt!ği lt u• yer lf~ edilm~mektedır. 
(Devamı besinci sayfada) 

Japonlar 
___ .., __ _ 

Guam 
adasını 

aldılar mı'I 
ingilizlerSingapurda 

bir noktada geri 
çekiidiler 

Nevyork, 14 CA.A.) - Vaşingtonda 
:resmen bıldirlldıglne göre Fllıpin acı.a_ 
!arına yapılan Jal)On taarruzu yavaş_ 
lamıştır. DUn Japon tay.yarelerı ya'.nız 
tki bava meydanına hUcum etmişler. 

''Manilla civarında 
Japon kuvvetleri 

yok edildi,, 
Japonlar Malezyaya 
yeniden kuvvetler 

çıkardılar 

Amerikanın 
Arizona zı rh:ısı 

batırıldı 

Melezyada 129 
düşman tayyaresi 

düşürüldü 

Pasifik harbinde 
Vişi bitaraf 

LondTa 13 (AA.) - A1m.an 
radyoeuna göre, Vichy hükumeti 
Pasifikte bitaraf kald~ını muha • 
•Jm devletllere bildinni~lir. .................................................... 

Acıkh bir ölüm 
Çinlilerin 
tazyiki 

Birmuhribde Emekli albay Hüseyin 
batırıldı Ragıp Emeç vefat etti 

Singapur 13 (A.A.> - ResmJ tebliğ: Toiııyo 13 CA.A.) - imparatorluk 
Felemenk Hlndıstanına roensub de_ umumi ltararg1hının deniz kısmı, Ha. 

nizaltı ıemileri cenubi Siyam kıyııan vai adalarına yapılan Japon taarruzu 
(Devamı beşinci sayfada) (Deva.mı befinoi sayfada) ---

Gazetemiz eahiblerinden Selim 
Raıııp Emeç'in babuı emekli albay 

Hüseyin Ragıp Emeç 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 kuruı 

Baba bat 
fiatlar1. 

art1.r1.ld1. 
------····------

Müstahsili sevindirecek olan 
geni kararın müstehlike 

tesiri hafif olacak 
-----,····-----

Yarm da 2 koordinasyon kararı çıkıyor 
Hükiimet huıbuhat müstab.. 

•illerini sevind'ireıcek. yeni bir 
karar almıştır. Bu ayın onun.. 
dan itibaren bütün memleket
te lıububat fiatlarl arttırılml§
ll'T. BckJemen netice önümüz • 
.deki yıl ekimini daha ziyade 
a.rtUrma:ktıT Yeni kararla huğ. 
dayın kHosu 13,5, arpanın 11, 
yulafın f 1,5, çavdarın 1 f, 
mahlutun 11,5 kuruşa çıkarıl. 

Bunun miistehlike tesiri ha. 
fif olaca.WT. Çüokü, ekmek fi.
atları artışınlın mümkün oldu. 
ğu &adar az olnıuı için lazım 
gelen tedbirler alınnuştlr. 

(Radıfo gazetesi) 
Yenllanrlar 

Ankara, 13 (Radyo gaı:e -
tesi) - Pazartesi günü ,u 2 
Koordinasyon kararı çıkmıı o
lacaktır: 
(Devamı 5 tncı sayfad:&' 

İngiliz takımı dün 
G. Sarayı 4- 1 yendi 
Oyunun ilk devresinde Galatasaray gaJibti, 

fakat takım bütün enrjisini sarfet~ği için lngi· 
lider ikinci devrede rahatça gollerioi altlar 

Dünkü maçtan heyecanlı bir aahne 
Misafir İngiliz. takı.mı dün Fener~ 1 lata.saray Gündüzü merkez mülıa • 

bahçe stadında ılk maçını Galata- cime alınış, buna mukabil mi.safir 
sarayla oyınadı ve 4 • 1 gibi mühim takım hücum hattında dün ternu 
bir farkla galib geldi. Fenerbahçe etıniş olduğumuz değişikliği yap • 
stadı şimdiye kadar hiçbir Cwnar- mıştı. 
tesi gi.inü ve ~içbir. vesile ile bu . _Pas, şüt ve oyuna hakimiyet İSJ
kadar kalabalıgı hır araya tıopla. gılız taktrnında idi. Galatasarar 
mamıştır. rakibinin bu üstünlüğünü boz.m~ 

Mavi tömlek. beyaz pantalon ve İçin mücade1eye başladaıktan sv.nra 
siyah çorap giymiş olarak sahaya oyunda bir müeavat husule g-!Ldİ. 
çııkan misafir takım halkı selamla- Biraz da Galatasarayln lehine mey_ 
dığı zaman pek çok alk:ıışlandı. Ga.. (Devamı 6 ncı ..ayfeda) 

(Tasarruf ve Yerli Malı Haftası 
dir. 

aua.m adası ıle Vaşington arasında. 
radyo ve telgraf muhabereleri dUnden 
itibaren kcsilm'ştır. Adanın JaPonlar 
tarafından işgal edılmı~ o'ması kuv. 
vetıe muhtemeldir. ııunun1a bel'aber 
Wake ve Mldway adaları muva!fakı_ 
yetle düşmanın taarruzlarına mu'ka._ 
vemet etmektedirler. 

Ha vay adalarında son ı!inlerde sil. 
kunet hilldlm sürmektedir. 

[ "Son Posta,, nıp denizcisi diyor ki ] 

Japonlar Filipin adalarını 
· alırsa ne olur ? 

dün akşam kıaa. bir h8$talığı mütca.. 
k~~ ~ı.ltopraktaki evinde hayata ' 
gozlerını yummuştur. Cenazesi bu • 
&ün Kız:ıltoprakta Şahınkahya ao _ 
kağında 2 numaralı evındcn öğ. 
leden evvel kaldı:rılarak namazı kı.. 
lındıiktan sonra Karacaahmeddcki 
aile kabrine defnedileıcak.tir. 

Lonciı'a, 14 CA.A.) - Şimdi öğre_ 
nlld .ğine göre Pearl Ha.rboura geçen 
Paı.al' yapılan ılk Japon taarruzunda 
20 düşman t.ayyareSı di.işürüim!iştür. 
Sıncapurda Brltanya kuvvetleri bir 

not:•ada geri çekilmişlerdır. Hava car_ 
PışmaJarında muhtemel olarak 5 Ja. 
Pon tayyaresi ctllşürülmiiştür. 

REVEYOlf 
Noel ve Yılbap receleri 

TAKSIM BELEDiYE 
GAZiNOSUNDA 

OOık: ı::-ın kotıyon ve sürprizler 
nızı evvelden temin ediniz, 

Bu adaları istila etmek için 
gösterdikleri gayret ne gibi 
sebeblerle izah olunabilir? 

M.erhum aenelerce orduda güzL 
~e hı:zmetler ifa et.miş, etrufında de. 
rıo hürmet ve takdir hisleri bırak • 
mtJ, vaziıfeıaeverliği, temiz kalbi, 
meıtl vıe di.irüıat ahlaıkı ile temayüz 
etııniş lbir insandı. 

Vazife ve meslek cephesindeki 
bu mütemayiz haeletlerinden maada 
merhum bihaklk.ın iyi bir aile baha~ 
sı, bütün doerları ve herkes hak • 
landa çak merhametli ve haytrbah 

BUy!jk Okyanus denilen geniş su ~- dan ve adacıktan vücuda gelmiş bir bir insand'.l. Bu itibarla vefatını en 
ha.sl ile cenubi çın DenıZi denilen .ç kümedir. Aralarında dar denızler ve elim bir zl!ya olarak kayJederken 
deniz arasında, su ile karayı biriblri.. boğazlar, hattı\ daha dar ıK~nallar1:& gazetemiz sahibi Selim Ragıp E _ 
ne Jt.anştıran tabiat inoe bir dante_ birbirleterin~ .... ~~la tamab mendalııa~lf!.,,!~ meç· e ve bütün aile erk.anına en 

"..+ür Fili , adaları vaziy a,,,......,, o n u a •· -.. . , . t1 . . 1 b d lA örm"'?v : Pıll • Ü.. eşh İ'ıipa.ny'c>l kAşili Maa-ellan ta. samımı tazıyc e.rımız eyan e er, 
Harita _ıwerind~ e:;~~Jy;er::a:u:ük :rın:n keşfedildi. tsmi, .tspaım~ hil merhuma r~met ve bütiin Emeç 
~l~~;~.: bil' il"UP halinde hüm.dıarl İkinci FLipe onun tarafından ailesine Atlahtan sabırlar dileriz. 
a" ~ Fi~~.!aları grupu ruı._ izafe edilmiştir. On al~ıncı asırda.n on 
gord ,..ı1~ ufakli:'ftd; bal kad,al' ada.. (Devamı O ncı t0a1f.U)J ~ 
ıtıu.tte ~- . • . . :.ı.. 

Tasarruf ve Yerli Malı Haf tul münasebetile bütün yıudd~ konfc.. 
ranslar verihnekte, töTenler tertib edi'hndktedir. Yuıkarıdaki Teeimde 
Maliye Ve'kili Fuad Ağnh Ankara Hatkcvinde Jasanuf Haftaaım 
a~arken görülmektedir, 
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Biiyük bir mesele~ 
oeuıetciliüe ue hühômetciliüe dair 

-----

Yazan : Ahmed Hamdi Başar 
z (•) Devletin, bir ~tun zaruretlerle n.a_ rgibl birı;ot: ~imler alaıı b:r farkl!laş_ p e.ttbniz!ıı altı otundan b;rı ol.an sıl .Lk~ h&ya.ı.a. karıştığını, bu !fin ma gittikçe yerleşiyor; bQv~or, ve 

C Davac:al1.k =1 
Japon muvaf Jakıgetinin 

sırları nelerdir? 
Japonlar mahir ve cür'etkardırlar, fa <at Amerikalıların gaflet 

hareketsizlikleri de hesabrla yer tutmak lazımdır 
Yazan: Mitat Tuncel 

ve 

devletçll k.... Ttl.rk inkılabının t;.Qplu bir şekilde olmayıp 1eab ettikçe ·da~ Başlaniıcta :htanbu.1 ve 
~eroan.a getlrd.lti parla.ı. blr realite.. ıdahale ~718ı1e parçalı olduA'unu sarayın et.rs,.fında olan bu sını!, ya.vaş 
dır. Onun ı~ dtwletçilik ve hük:Qmet ~~çta bır ~k.t.;sadi dev~~> maka. :rnaş memleketin her köşe.sine dotru Kara ~m yenilmez teıı:rleri altında kadar msa.nın maktul dü.ştilğil anla. mensub tayyare mevcudu 4 b'nden fıu 
Cilik bahsi üzerinde bazı teknik mese. nizm.as, kıırulmak Js~ndiit.nı. . !atat k:olunu uza.tmıya başlamıştı. Memur Ş&l'k hare.k.ıı.t.ı. durdu, fa.kat buna mu.. şılma4ttad.ır. La.dır. Tayyareler de avcı oı.sun bom.. 
leler konlJŞl!lu.r, ve bunlar halled:lirııe, sonra. ve ooı1t çabuk olıırak bu __ iktıaa. sınıfı o derece diğere halktan t.enr:ilni kıı.bil Japoolar Pasif·k~e öyle anı ha. Amerikan ha\·a k uvve• nl.n gerek ba:rdıman olsun ev::.ar itibarile daha 
devıetçıl' ğını.i'tin ideoloJrk: temeli de dl devlet ortadan kaldırılıp ~ hA. a.yımuştı ki, onun e.yrı lisanı, ayn ki. re.kete geçtiler Jti. bize garb cephesini .kemmiyet, gerwe k~yf.l·e~ i t.barile yüksektir. Vaziyet böyle o:duğu halde 
lt_uvvetlenmlş oha. B'2ıde deYletcil1i"n Jı:im.iyetl.n idari dev'Ie~ . geçtıtini, ge_ tabı, ayn hayat tarzı, ayrı muaşeret de, şavk cephesini de, Akden~l cic u.. Japonl&nla.n üstün bulunduğuna şi.lp_ JaponLal'll:ı elde etm'.ş oldukları mu_ 
Sund Ye kadar ya1mz ideo1~.iik mtL cen yuı:mda, söYle~iştım. . ada.bı ~.ardı. Kendi arnlarından kız a. nutuniulal'. Nevyorlt ile Tokn araSltl. he yoktur. Amerika cl.onar.masında vaff.akıyeti onların meharet ve cüret. 
::a1t~ yapıldı. Blr!si devlelçl! eteni Şu halde b~ihıkil realite d:darl llP verırlerdi. Bir memurun kendi kı. daki milızwkerat artık bir nevi ah~an_ yaln:rz harb gem•!eriııdeki t,ayar a ue. lerinden ba.şk.a Amerikaiııarın gaflet 
öte-ld terdçilikten bısh3ederek .dneıu. t1°vlet> elinde bütün 1~ıs9.dt devlet _ zını diğer sınıflara mensub insanlara hk. peyda etmemlze sebet> olmuştu eli Japonlardan 250 kadar fazladır. ve barekeınizliklerinde aramak mecb:ı 
SUnu sÖY'lemek 1Azım11. her ikiS de çilii'o t:urulıınakta ve iş1etl~e oL vermesi ayıptı. En mtlmtaz sınır me. Bir harb pa.tla.m.ıı.sı ne kadar yakını Her iki tar~ın 6 tane ta.yare geın;.si r iyc:.: hasıl olmaktadır. 
'çl! olımaıkJtan -r;:yııde b!zll söz ~yle. ınasıdı.r. :hiar! devletti.Ek d~dil"miz mur olduğuna. gfu'e, mU.nevver Türk görii.l'\iyorsa 0 kadar da uzak görüUL vardır . .Amertka';ıların bundan ba şka Diğer cJı.etten Amerikanın p.asifık.. 
Yip ba~ırm.a.t suretae. fis.'iilı çıkm.ıya hüt~t.çilik, bk tarihi mıthsuldtır. cemiyetinde en büyü!ı: ideal bu sınıfa yordu. p~ yakın gormenı·ş veyslıud ayrıca deniz t:.ayysr:?S' taşıyan 2 bil _ teki s.tratejdt durumunu da bir defa 
~~. Devlrtçi, davasını k.azanmalt,Bil.iyoruz lci Tanzunattan ~nTa m«n.. gl!'mek ve omın en yü'ksel?ine çıkma.'r_ Ja.ponla.rın için .ç·n yaptıkları ha.zır. yük gemileri mevcudur. ·rayyare ge_ gözden geçlrellm: . 
ıçln, ~~ butün zararlerını1 1e.ketimiıxie e:E:alem efendiaı, Ut!b:t 1ıı.. tı. ~ anneler t<>TUT\larına ctn<o.a.1'_ lJıltlan sezmemiş olacak ki geniş m 'k_ Db1erindeld tayyare adedi de Amertka ı Burada.ki üsler çok dağmık, b irblrin 
ortaya ko:Jıdu: ve 0 arada deTletiD za. mi verilen yeni bir sınıf yeti~. Bu sı_ lah paşa olursun yavrumD derlerdi. ya,s.t.a yapılan baskınl.ann h çb;riai kar hl.ardan daha ook:ıtur. HHlı\.satan d ive. den fazla uzak bulunmaktadır. 40 se, 
:a.rlı tarafına h:o dolc:umn3dı. P'er@l nı:f Tanııimatın. 1nkı1Ahcı, ileri elemanı Bu suretle bu sınıf hak:il' ve hor gör şılıay.amadı. Japon bas..lcmlarının Al _ biliriz ki Amerika.nm deniz kuvvet!ne <Devamt 4/ 2 del 
ıse Yalnız cieTle-tin fen.a olan t&ıeıe_l ıdi. şer'iye sınıfının n cahil tah&k., dtlğ{l diğer mesleklerin h'çbir İ1·ne va . manlann ilk.i buçuk sene evvel yapmış 

1 rını, ve f~ yalnız iyi olan taraf.1k:Um eıem.a.niarının el!nde:ı devleti. bu kıf olmadı. Ne tlcarPtt"n. ne Z'ira.at. oldukları ba6kınlardan fıırkı bunla. 
!arını nıl&L olarak ırösteı·f1ord,u. ı cseıtre pantob ııiyen, masada O'tlll'arak ten, n~ sanav:den ZMTP kadar bil' şey nn aynl za.mand.a mu.htelif Jstika_ 

Ben devletı..n ne oldutwıu nasıl ça çalUJaD, dıoelfa tutan, gllzel yazı ya. snlamaz: an'lama,k istemez; içlerinde metlerde ye..pı.Jmış olmalıı.n VP. pek u.. 
lL'Jtıtını, n:am1 çalışması İl~ldDzan, gartıı:ı. da :;öyle böYle anla:m.ıya böyle işlerle uhasan ı>lursa onları ay11> zıı.k mesafelere tadar şümulleruliril. 
ğ\ni d~eıı yalnız mutıa.k şe., utraşan. taassubdan uzat: lıı.o!anlarm lar, tik:ftlk göı11.rdtl mif blunmalarıdır. Bu hareket bize 
ltJde <Devletçilik' Perd.ç'Hk.:t mihıa- ·l~ne ~ıım Ptın"lr: hıtyl' t!'ll~ fakat bay_ 1908 Meşrutiyet inkı1A.bında bu smıf ~-.re gemilerinin atrateji~ balom.. 
ka.sıısı YilPnıanı.n ~ncak fik:!rleroe blr ti faydalı oldu. Bu sınıf mtinen~r. ha. artık Tannnattalti in!tılAbcı, 11erı ele da n QYnadıkları rolün azametini gös_ 
ltarışı.k.Jı.k, Jmanl~ızd.a bir durgun_ m:yoefü, inıkılftbcı, ah1lklt ehmanlar ye manlardan ibaret delt'il, fa1t11t sara:vın tennektedlr. 
ıuıc. nıfineverlerlmiz arasında bir .aY- t'.şt1rdi. Tanz!mattan 8011?'8 lYltrtün şs_ emrinde, muhıafualrA.r, lnkılAıbın dÜıı_ Harelk!t başladığından itibaren üç 
rıııt dotunn.aktan başkfl. bir ıeye ya_ ırler, ,möve'l'rlhler, 1~allsıtler, ıslah!ltçı_ m.aru mürlıecl bir sınırtı . M~ıt·y,.t gttn içindeki bilançoya ııöz gezd.recek 
;a.ranııyacağuıı b1lenler~nım. Onun ı.a.r beç JııA.tib &mıfm~a~ ge1di. Bu eı_ inkılA.bclları bu ııınıf 11r!lsı"da tııtvfi.{ olunsadt Je.ponlum Hav&! adaları ö. 
Çın ~diye kadar bu m1m1t~şa.ıa:r_ nıf hıtk:?k&ten cEfendı> ıdl. bir ta..qf'ive yaptıla,r. Ço~ınu çıkarttı_ n ünde 11,500 tonluk Langley tayyare 

dan heıp ~ındım Bu teknik bahis. KA.tib ve memur ordUBmun yavaş lar: yerlerln.e gene. inkılAbcı f,•,c;oa.nlar gemia.l.n.1, 2 Amerikan harb gemis'ni, 
erın aydmlanm.ıısı~dan evvel h 'çbir vıı.veş ıktısadt manı>rt.1 d<ıhi bir sınıf 1{()9'Ylaıtı: ı~~;ı~r. P'akat ml'Ş'l'tl't1vPt in_ SinıraPW' yakınlarında 2 İngiliz kru.. 
llıUhltte devleotç'''k ferdcllik ka,·ga.·hallnde t:urulıınıva başladıhnı, ahlA.. lt'ılfl.l:ıı de-vletı ba"-lan .Pl'!a~ı ven · tPmet_ vaaörünıll ve gene M.ala111a sahillerin_ 
!arının zerre ka~~r fa yna ya.ı·atmıyac..a 'tının ve an'anesinin yerleştiğini, d•l'er ,,.,. fi?:p,.frye kım11•11k ?'l(lt!dın·11. <ıuıır111 vı- de Prin.ce ot Wales ile Repu:se İngi_ 
~ınR ita.nem ı sını!larl& aralarında hukuk!, kanun! =-ornıımlı b1

T harPket d 0il''~I. Onlnl' liz heırb gemilerini batı..rm.ış oldu'.ltla. 
Devlet n~d ir, hllkQmet nedir? ye örft barajlar kUl'U~d~ğıınu görtıyo_ ı:t~bıian.ı kal<ltl'mtyR YnU'\J'll ff::ılt olurlu. Tını b il'9Qk na..kl.iye gemisini ele geçir. 
Bu ba.h' . , hud ruz. Derhal bu sınıfın ıktdan elinde bır «Hürrf.ye:;ıı inJtıl~!>ı yaparlarsa her . . . . . . .. 

hukl!kı ısleran gen idwıoJl.k, ~a ü tutan saray etrarındıt t.oplanma.sı b<\ş şeyin kendil1A'inden düzelebllecel'int sa di.klerını veıya tahrib. ~tıklennl görüy.o_ 
rea ıı ~ra.flann.a girmeden tı~nık S ho.s görlinme ve iltlmas, myorlardı. :tşin bundan lb1 t 1 - ruz. .e:ır yanda.n Fıl ıpın .adalarını ıs. 

, te üzerinde calı.şmalıyız. oev.et111 ıı:vor . araya · 1 • • • • re 0 ma. gal ediyorlaT, dığer t.araftan Haval a_ 
teıı: f"""ı,....,__ H"'· • •. Va'kıA bu im;.anıann lls~nmı. ah rıı:ını , ya_ yıp. cemlyıeti aHıca dfüı:eltmek icııb .. nıa ütl k t ' 1 i d 'ri 
Par! -·-.-.r,oııu « ....... Uıne.. .ır.' · . sa.ına şartlarını d~iı:ıt • r::vor: ön10ri ilik ettiğin~ Meş.nııtiyet lnkılAbcılnn, ancak ....,. nna para.ş e uvve. ·er er n .-
ht<L Anı.ent.o, mahkeme, beledıye g bl' k-.. ıc.·ım'<ı kuzu bı r tes 6001 zamanlal'cla z ·ya KöJaı.ı t . yorlx. Ve Honkong ile S:nga.pur İr.gı_ 
ıqftnı.etten dl- Uç fonücsiyon li ;yer1'ere -..ar ew; ı ı • - ı .p vas1 ası_ . üslerini bomb d ed' ka. 

\laha, ayrı ger ~ t !cinde Efendisinin her a.nın"lne le anlayabildiler. Zstm onların rrallte lıiz a.r ı.nun yor, ra. 
~-- ~ardır. Faİat bunlardan mah_ l· ye b .. .,u .. n e mQhzı keraın + içinde semikleri şey hürr 'v.,t ·n bu""ttln ya a.s'ıer çıkararak Bong Kok'a doğru 
~ ve bel-"- h'u.."- +· 1ç'nde sa.'ita.ateden ve er &(•, • ' ' il ,,_ •-- Bii:tUn b h ek tl rd Yılır. ..~e uo...wue.m . ' u insan artık Tiirk cem.yetin. bu fen.aNdarı ön'emıY1! k1\fi olmadığı, er...,.or~. 11 ,ar e e e 

tna1c1 Mecllıı ise heı:ı sn!n fistımd~ ol. diyen b !n k ndl esıı.s seciyeleri dışın. b:r mik:lahalenin ve tanz'm 'q1nin ıa._ tayyare.erin oynadıkları rol an çok btL 
Şu ~ı:Crııb~ h!l:t Unıelten ayrı.m~7~ de, Tn:!~ım e 5U!l'! bir mub'tlıı ma. zım olduğu me:r'kczimie idi. P.ıkat htiT_ yük. olduğu ~örülüyor. Japonlar F il:p'.n 
teşkilAt ~ htıkfunet d-eylnce dev:een d.a ya Bl.r kö~lü istanbuld.ı büyllk blT r iyet i.nkılft..bı yaptıkları ~in, kendi ir!P. ad.alan Uzerın~e 90 ~dar .. A:'.~er b.n 
kl.ldret llnde olan Jcuvveti, ış n lıdıl'. ftndski meurların halle. olojilerl dışında herhangı b·r hareket. ta,yyaresi düşürdültlennı soy;uyorlar. 
tnalarıta ~ı Anlaşılu· ; ve ':°?uş_ ~ C:.ını görse mutlak konUıt- ten çekiniyorlardı. Evv<ela bu harekete v.aş;ngtorıda.n b.ldı.rildlğ ne göre Havai 
9.Yni ~a. yazılarda. her ikisi de rını, tavır ba$ka bu ins:ı_nl'D.l'ln bir şeyler karşı bir mıikavemetten; soma da böy e,dalıa.rmda Japon tayyarelernin bom.. 

lllana.ya .ıı:wlntlır. maktan dı • le bir hareketin vaziyeti daha fena badımanının çok şiddetli olduğu, bun 
(• vaptığı.nı sanır · a.hlA.ltı me:mur zı'h şekle sdkma5mdan korlrnyorlardt. o_) la.rm alça.lcl&ra inerek makineli t Ufek 

~y,) İ1k na:ı. 6 Birlnclld.a11n tarlhll CUJı.iyetıte men;~ , e.n~mur hayaıtı 1 mevamı 4/1 del \ le şehirlerin yollarını bile ateş altına 
~·'dadır. nl:ret1,__m!!Y1!.1;!;. _;::~~aldlkla.rı, Yal.n.ı.z Oahu adasında. 3 biıtı 
~w_...,~wv..J~--

• 
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D zdızcıların banknot makinesi 
- 179 - j PM'&Yl eline aldıysa yüreğim hop Mti. 

<Dızdızcı Yani> dedikleri adam Kay_ , Enarı herif ı;akmadı bile!. Aldı lx>'z. 
serili Rum bıa.kkallara benzer. Fenerde! nu. Demek bu prn!csör öyle UıStadır .ki 
oturur. Evi, ;olutu çncutu. dtlmad. Y~ı 116l'a hak.iJtl paradan tat'kediL 
lan vardır. Bunun blr de Cp.şekArı) moor a.hbM?. 
var. <Dızdı2X:ı Klird .Hau.n). -.;~k .Eteıodl kArlı ifl buknuış durur 

Bu uısta çırak, İstanlnıld~ yüzlere" muP. 
tiımaelerin canlarını yakmışla:Uır. Bu ;a;.1:Ş bin linı. g~lml.i,. ıı..raıar hep 
eayede Yanı müteadd~ evler a~mış, onluk lira yapılmış. 

Hasan otomobil mhibi olmuotur. Beş yıtz ~az kaf1dı kesmişler. xa. 
J>ıni121C1 ne denektir?. tıdlann arasına liraları koyaTaf.t san_ 
Be bir t&nıdıtmız geHr: dıla yerletJtirmişler. Halbuki yerleşti_ 
- Aman! MQtbJ.ş b!r profesör g-e1_ rirken peıralar el Ç!lbukfut.le Ya.n'.nln 

mlş. Llırayı be7az kitıda yapıştJn70'r, oebiru! alrtamıa olmuş, Yani k!tıdla. 
bir aandıiuı içine k<>YUYOr. Lira iki rın altına yavaşça bir fitıl brra.mıı.ş. 

E
u:ror. GöWr banlı:a:ra. Uc!Srıl de bofl - Ya.rm bu vakitte ge'ecetbn. l".a_ 

. B!n Un koy, yirmi dört saat soo k:at hava alııcak yı!re k:oymryaeaksı. 
Lkl bin, iki b!n 1.ıra koY ylrm!. dört ruz. ~ncere kat'iyen açılmıyaeak. Pa. 
t cirıde dört b'n a!. Paka~ ?.avıı'iı ralar yanar?. Haberln!ı olsrırı. 

luiam ço'k korkuyt>r! l"rnnsa:1.Mı rt - Ka ne pencereyi açacatım. Ne. 
p<;. Pransada· öyle işler ya:pmı.5 'iti.. f~ bile a.lldımıam. 

Eğer paranız eM, a·dmız Rts'l der. Yani ile Hasan gidince beş dakika 
hal bu ne~rnr p:ofesörtt -gamtek )$. sonıra .Ar.-:s'k odaya gelmiş. b:ı.kmt.<S ki 
t.ersinlz. sandık yanıyoır. 

_ Aman dem~?. Şunu b'.r görel'm - KavuY. Marl!. Ellerin kınla idi. 
tahu?. Penoere,>ı açtın, ne ya.ptın·?. Paralar 

Profesör biBlm ıııster Y3n':. doÇen. yanıot'. Kavuyl. Ka.vuy! 
;ı de Mol'la Basan ıtttntldir. - Ka açmadım A.rşak, oda.ya bile 

Tuh.al bir tesa.tDf eseri olarak bun.. ıirmediaı. 
lann muhakemeleri eUeriYA eaJye - Nual girmedin?. Yalan söyleor_ 
._inci Ctt.&Ya dü.ier .. lk·nc1 cesanm na.. sun?. Aetm pen~ryi sonram para'ar 
IStk hAkimi K.em.ıl B~ bu ik:ı camba. aklma ıöfi3'Sfl kapadın. r•aıc.at iş ı.. 
m görünce: den eıeote )'Mldı .. paralar kül oldu! Ben 

_ Gene mi sen? Gene mı si&?. yarın profesöre ne ceY&b Yere<'i:!m?. 
D~ekten ken~ni alamaz!. Yakamı nasıl elinden bıratara<'ağım?. 
Y.ani ufa.k ı,ş yapmaz. Ya.pt:ıil if en Ert~ g.Untt Yani i!e Ktll'd Ra."'8D 

9'8kı üç, beş b.n lil'alılct.ır. ge:misler. Zavallı Arşa.k, rer.gi beınbe. 
İşte bir va.k'la.rı: yazm.ı.ş. 
Beyoi1Wlda Ağacanıls!n~ bir apar. Ka.. buyurun proleaör. Ustacı. 

tmıanda oturan eski ti!cc.ulardan Ar_ ~mı.. cUim varmoor. Cenabı iH.n ıe 
tak EfendSi oulmu..c;lar: .ll&Sll i.tlıamı meram <!> ede<:ğ!mı bi. 

- Bu i8i bendeniz gö:Nmle g5rlil'. lemeorum?. 
aem :kaç bin jira istersen~ Joomakta Ne okil.l?. Ne var?. • 
teredd'L'ıd etmemi De:ntıs. - K.a bimD kan. Hınt Mari, &bU\!l 
şeker sıındıl't Arşağırı evine ka.rı, ~ aşatıda .ıten galiba sandığı 

g •..:.rülmile. Arpk bir onluk, bir b" • UDIJtnwş. Pencereyı açmış. Açm.19 am. 
Hk lira vermış. IKı 1>.y~ Jc{ı.iıdı lira. ma beş dakika soı:ıram aklı başına 
ıar şeklinde kesm.şle:. Yalnız numara g~ olmalı kl tekrar t.apamı~. Znn. 
11 ayrı olacağı için Yani ile Basan nvncaısı böyle?. Yemin edeor amma: 
birer numara i.o:tihab ederek on11* ve t&nnın yeımGine inanılır?. 
be~i.k kAğldın l.12esine o nwnarayı ya_ - Yandı mı yoksa?. 
pıştırmışlar. Paraları şet.er s.an<Irtma - Aıb profealirl.im. cenabı ll!n~ 
koymuşlar. Ya.rım saat sonra onluk ve mahcubum. Yandı. 

sil»! hın~ 
- Çok müteeesir oldımı d<>ğrUıSu. 
- Bendeniz, vallah: dün akşam_ 

dan.beri prifesöre ne ccvab verece@"m 
dqe ı.oıtcu bilflaı uyumamışun ahbar?. 

- Zarar JOk. Biz esasen sen:nıe bu 
i.si bir d-efa.Jık yapae;ıt değ;l"z. On tle_ • 
fa, yüz defa yapacağız. Şöyle Taksim 
de ~ yolunda ikişer apartıman 
alıncaya ıtaclar y.a.panz. Hem bu işl 
bm ooık çok 15 günde yaparım. 

Nalıleden: Muazzez Taluin Berlıand 
Dünkü kısmın hüliıscuı lı'ı.zım gelirse sen bugüne kadar pe'k - Teışekk:Ure, mınnettar olmağa ha.• - Allah ömürler versin ıµ:rofesör 

İstersen on 'bin füa ko.yalım. t,;m2 Ömer isminde~! del.latnn!ı ile annesi ~vaı bu- hayat .sürdün, cıddl işlerle cet yok ~uğum. Ben, bir ana sıfat!_~ 
.t~r~ılıklı konuşuyorlar. İht'yar kadın ugraşme.k istem,ed.u. . .. le, vazi!emı seve seve y~p~ım ve el m.i 
:Oglunuıı, tanınmış not~r;erdc.n ,.e Grl_ . - Ha.kıkınız rn'.r. Bu serserı .gun!ere de avucumda ne varsa ıkı oğlum uğ_: 
~eç ailes!nin sadık dostu olan Yu.sul bır son verm~~ :ç~n evlenmlştım, za_ runa sar!ettim. Ancak bugiin vn~·e-: 
aNuman Beyin kızile evlenmesınde ıs ıvallı N~veyreoik bırkaç ay çtnd"! ~ü- tlmie ~enin tasavvurundan daha rcna; 
~rar ediyor, Çilokil kız .nıllyonerdir: ıQp glttı. dır. Yuısuf Numan Beye borçlan<!ık-: 
:ouructi Gelgeç alles< her şeyi pa!·aya - Zavallı .~um, bunda da h'aıta $Ql') sığınatJmız olan bu ev·mız :cnı: 
itı:.mil et~. elde avu.çt.a bir şey etm.~$1n. ~,ığln kı:r. sana göre d':- mar!tetile satılmak fhıeredlr. Hatt!.S 
:Jt,alınamıştır. :tc:nde oturdukları Şeh_ iildi. ıı:~ır olduğu nlsbette mtısr.ttı, bir e.y 80tıTa, yaşamak !ı;in ~ereden 'JlA3 
izadlf.Jaşında.lc.i konak da rehinded!r. seni ~e!ıp çe~:~edl. , ra tedarik edeeeğlm'zl bilmıvorum. ! 
ENerede i&e satıiaca..ktır. Ha:bu·,; bu ömer·n yUzıil blrde~b.re c;oldl.!, . kaş_ - Hemen bll&lliı tend=m.e bir is a~i 
:Jtonağ1n Ölllıer!n ölen babası:ıca büvük lan çatı~ı. aP..nm i!t: yan~ndR ıltı dı>_ rıya.oatım, anne, UzU1mey!n, ben del 
!b1r kıymeti vardır. Bu sebebdeıı iht.i. rm çlz~ peyda oldu. Ağır b!r 15esle: vazifemi takdlr ediyorum. i 
[yar kadın da. delltanlı da bu sızi'l .... ı;m ~;a ed~m, bmıdan bahsetmi_ - Seyalıa.tten döndüğün gün sen~ 
:"'»rlar. Faılcat Öınn bu mqddl evıen_ . nP, · • . • böyle Urzıınek istemezdim yavrum anı..i 

da.ha cablllk olur. 
- Olur. On bın. yirmi b:n oluır 

Scnra ertesi günü y;rmi b'ni b'rden 
.«Tarız. Kırk bln alırız. Kırk b!n ~
sen bin oha. Seksen bin yilz altmc; 
b!n olw. 

- Ah prole&ôr. gençliğlınde karşı_ 

mıa ıelmiş ol.&a:rwıı A.vasp~-ad&ki apar 
tı.maıüarl.a FinCcl.Dcılar yakuşuındakl 
mat.azalan hep 'iec!nle ikimiz alırdık. 

- Elbet.te .. hatta bt: faaliyetle çar_ 
şıdaki ku.vuınctW&n o;Je alıverTd « 
Ne ~? Para ben m için !karınca • 
dır kaı'ınca .Arşak Eteııd.'I. 

- Bileorum d().Stu:n .. söyleme~e ha. 
cet var?, Parayı bendenlz sarar!a. eLm 
le ırötllrnıedim?. 

Bu defa Arşak E!e:ıdi on bin ltoy _ 
rıtUŞ. S&ndılı karyolasının altına .sak 
lamış. Fakat gece yarısı sandık ıene 
alev almaz mı?. 

- Ka marı.. camı aç~m?. 
- Ka YQk. minder üstünde yatoo. 

nmı. 

- Ne yaptın ıc; sandı~ yanoor?. 
Hızlı ~N aldın. ne yaptın? 

- Ne nefes alacağım. .APım1 bur_ 
mmıu bile tı.kamıışım. 

- Ben tulalı::luınla. d?. n'"1es a!ır. 
sın. Kavu,v!. Sandı:C yanoor. 

Z..w.mt Arşak, (}ç!}acU defa. faka 
b~ aonn.: 

- Ka.. 00. meselede bir OJ'Of,topol. 
hık Yar. B\I QçüııcU defadır ..arnıhJc 
Y&D<>Or. Bu defa nefes bilem alml..va_ 
rak başında oturmuşum. Kavuyl. Hınt 
Arşak.. bu adam böyl" para çıkıarsa 
bana seUr. !Olr..ıy!. Aklım eimdi b9. 
şıma geleorl. ~: B'ai yattılar ya_ 
vuz ~1. bi.zi yaktılar. 

- Gene sandık yandı?. 
- Sandık da ya.ndı. ben de yandmı. 

Ananın hot.otzu da yandı! 
- Gene ne oldu?. 
- Ka ne oklu?. 
- Ka Ma.ri!. ö:oonım. Tam J1mı: 

:"'ünt.ın ruhın:ıu tazi.b etmek istem• _ Saz.ye Hanım mtı.eessır bir tanrla ma pek çareaiz kaldım. : 
;m·ye ş!ddetle aleyhdarclır. Fakat 1htl_ b&şını salladı. - Tekırar ediyorum. bundan sonra: 
E'"'l.r kadın. Şaz've Hanım ısrar ed'yor: - Nevirecik iyi b'.r kızdı, onu elet. ailenin büyük erkeği olduğumu unut: 
! (Roman de11am edi7er) den sevmiştim ve öıümilne samimiyet. mıy.acağı.m anne. Sizi bu derec~ uz] 
: . le acıdım amma sana evelce de söy_ dilğüm tein affınızı rica ediyorum 3 
~ - Benim llskı'.rnnda b:r hük1Jm ver. Iem.ştim 90eugum, batma.k llıere olan g .. .,; ..,.__ "•'A•' şt : 
:ı:ıµ::d l · ...... a d& ü? o.. ,_,_. '·uı1a . , .,,......~ a.auımuı g.._.,.ı yaşanrıı ı.: 
• en evve .y .ce .....,.,. ... n m -<>4. ~~ ... rma.lr. ıç.n, başk~ çare. f kat büvl.ik bir irade kuvvet.ile kt-n: 
r>anm ölümünden sonra sen omm bı. mı.z U.Jııı.a.dıkına göre Nevire He de-. a: • • .,~ 1 
::aııcutı serveıtin ıniktannı b'le dtHin ğil zengin bir kQ evlenmeli idin ~ d·nı topd la~. ,..~~!'ilYP. ka~ı~ık :!-: 
• ed · · · manı etil ........... 111,J'esıne varm .... ıç n , .. • :m :n ve hesalısız bır ıı:rafa kapıldın na o aman ra&ı olnıadın çünldl onu 1 b <lati.kadak' ·ı hisl ' · -: 
~~ilhalı:itta kardein d~ san3. yardım et_ ~viyorduıı, göDJn başka b:r ~Y gör_ ::ı.e ~ek ~azı e er :ı"~ 
:ti amma onun israfı b·r d~Cfye mQ1ordu. Bundan maada, o vakit be. . E 
:kadar mazur g•'5rüteb 'l!r. Çünkü bi nim de elmde satıJ> aaYJlacalt ba - Sana itimadım vudır öme:- -.·e: 
~ yarıyordu. Halhı*i sen, ııa. e-mltııltim vardı, buna İtt-rend.ik ve ina. bugün değikle, bir a~, bee ~. aonr~ 
:ranı ~etlerde avuc avaç yed:n. dında devam ederk se\l'dilin fakir ltı kendine bJr ~ bu\acagına. em.ınım. ~ 
:.Acba, 8ellin muhtaç old~ b.'nlf'rce zı DıikAh ett•- H hald.. h 1 __,A ol. cak bu iş, bırıw evvel de s'\yleı! @' m: 
• "'"· er - a ırıJAWI - ib~ . be . "eçind'recek blr >.:a • 
Elirayı temin için benim kendi babam~ ııa gerek, bana k.ararmı s6yleditin !' • senı w nı ~ · . · i 
~ kalan evlerimi, elmaslarmıı, JaJ. gtın şiddetle itiruı ettliim tçin kızmıl), ll&llç t.emln et6e bile elimizde son .ita.! 
:metli çinilerimt sattı~ı unutuyor mu_ benim m·Uııa.a.dem olma.dan da evlene len bu baba ocatmı kUTt.a.ramu. Ren: 
~? Bunlan niçin yapmı.ştım? Hem ceğini söYlemiştln o zamana itada;~ bu ihtimalleri aylarda.nberi •i~l.{ 
?izi mahnım etmemek. hem de Gel. aösUmden dışan ç1kmamış olan cıilu.. nimde cevfriı> de'virıYol'um. Kaç de.~ 
:rec aıl~ şerefini vikaye et?Mk ;ç;n mmı, eilemzin şeref"ıle mt1tenaslb oı_ bu odada, aaatlerce. Yusuf Nuın~:ı; 
!de~l mi? Pakat artık satrı> savacak mıyan bir haretette bulıunasma, ıriz. Beyle karşı karşıya oturup kor.u·;-tut ! 
~bir çöıptım kalmadı. Böyle giden;e bir lioe evlenmesine gönlüm razı obna. vaziYetimirJ dil3eltmek için b:r c:ar~ 
,:mııddet sonra St'fil b 1r ömilr sürmeğ<> dıiı için bu husnsıta fazla ısrar et. ıı.rach4t. $ :mahttlln kaheaıtız. Sen Avrnpads e~_ memlş, battA avuç dolusu para Ear. Nihayet bir haf'8 evvel Yusuf Ber: 
;ıence peşinde koşarken bunu c1'0r$Qn_ !ederken gene sesimi çıkarmamış, ten. bu harikulade &ekı:ti yapmak !Cin gel-: 
EID"<lin. eli emlA.ktmi birer ~irer satarak stze di. Doğrusunu istersen ben e-erek se-; 

beş bin lıi.run iıt.t.i. Bak aandığı ya_ 
narken aoWm, 

- İt;;iıııde ma.lı:ine var? 

: ömer annesinin şikAyetlerınde ne para tedarll: etmiştim. nin, g.erebe kardeş;nle benim besab~ 
:kadar haklı olduAı.ınu ta.ıcd.ir ettill !çin Evliliğin UEUn sUrm~ amma o mOd mıza bu umulmadık teklife ~ mem-: 
~~ mıahcub ol~du. Kabahati det aarfmdA ne se:ı ne de karın h' nun kaldlm. Bu lzdi~acı ~bu~ eders~ı1 
~az da başka b!rlS.:ne Yiiklemeltterı b:r şeyden mahrum kalmadınız ve o. hem t:ııuııünkü mt~ıU v~yette:ı kur: 
:S.endini alamadı: nun &ömünden sonra da gene ısenl tulur. hem de istiltballnı de kurtarır-: 
E - Münir bu kadar pahalı işlere gi_ geçinme mülJ)tilltile J:arşılaştmnama!ı: yenJden aengin bir jns.an olursun. K1i 
:rişn.eseJdt bu ha.~e ııelme:r.cllk. (çin &e6im1 çıkarmadım. sana kederini zın en aeakı bir buçut milyon lirası: 

ltl!Glik iki olmuş. - Eyvah.. emeklerim bofia g;tu. 
Ba1bt*i sıwdıkfa bittabi birer on. - Zarar .YOL. müteeaır olmayınız. 

lUk ve beşlık vardı. Arşa.le bu para!arı Bendeniz şimdi bee bin 11ra d:ıha bu. 
arrata. iöttlrmüş, Parada bir ıı!Uıa lacağım. Gene yaJ>&C&Au. Fakat bu 
.. alık olmadığı !çi!'.l bit~i sarraf defa yatatımm, ta.ryolMnın ıılt.Jnıı. ıko. 

- Ne ma.ıtine ahba:?. Saman, :ru. 
laf. gaz.ate parçaları, ba~ n.e var ki? 

- Gazet parça!arı, kltıd parçaları 
lfralara karşılık konm"Qtur d'yelim. 
Ya bu saman, yulaf nedir Arşak?. 

S - Haksızlık ediyorsun ömer. kar. unulıturmaıt için eeyabate Çlkmanı olduiuna eminim. Bu b'r maaal, b!ti 
:1~·nın haat.a b'r kansı w flç km wr. ta'ftiiye ettim. riMYet detildir. 'iusut Bey lc.ızm sş.a.: 
:"lir YlllJldan onl,rla mf'Şlf'Jl olurkf'Tl - Bunları tekrarlamayınız anneci tı yukarı vulai sa.yılan avukat Feri..: 
~r Y&ndan da b&o.a yardım et.'nekten ğ'm. benim için her zaman ne k • dun Jamll Beyle biT le.aç defa ıör~ 
!hAI; blmadı. Sen AVJ'.l.JlPf\.Vl, Amer~a. müşfik n emsalm bir ana oldutunu_ uı ve Bur&adakl cesim kozahane ılı: 
jvt dolas~ o nef!!S alacak vaııt:t but zu ~ etmiyor muyum? Emin olun ipek fabrikası ve dutluk hal-"Jınıda ci~ 
İ'Mdan bir dn.tıye çalı.ııtı. Şlkhet glb1 ki ~im size karşı sonsuz bir minnet_ dl ve sarih ma!Uınat aldı. : racatım. ıtan:rı da 24 sa;ı ı od:ıya 

- Ne olacak?. can bilemezsin .. fa 
kat ben uzatı Jbren beritlm. Bu .

an ula.fın ma.uasını &neak beııi ,i "'masın amma dotrusıunu sbvlnna: tarlı.t:la doludur. {Arkaaı var) .: . . 
·-· ··=·-·-·-·--·-·-· .. -· ... ·-·····-···· .......... . ·' 
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Küçük ilanlar ve bir ömür 
Nakleden: lbrahim Hoyi 

Birincikfulurı 14 

bu yeni barı Lor.dralıların sık sık l ( "S p t b 1 4 ' 
uğTıyacakları bir yer olacağında on os a nın u macası . - 6 J 
şüphe etmiyoruz. \.. '' 

____________________________________________ ...,, ______ __ 
Ev ve daire aranıyor ı:;oldan ıuga: 1 2 3 4 6· 7 8 9 10 

Park Lane veyahud civarında bü 1 - Ç-Oiı: oku~ 
yiik bir daire eya bir ev aranmak. muli ~4>. U)sa., 
tad:r. Elektra barda Bay Cak'a mü yunıuşa~ bu:y, brr 

crkt'ı: ısn;. (5). 
nı.caat. 

Açık mek~ublaşma 
:.! - Medıh, t..k 

dir l·O, tionooa 
b.r c K~ e-kJersıe_ 
nlz kem ğ.n cev_ 
hen olur <:1 >. 

3 - .Asmaktan 
emri hazu (2), 
Büyük bahçe Hı. 

4 - K'Ö'.{ (4), 6 
Kar.ı.di'n z sııhll'11 

de b.r kasaba ıs_ 7 m <2>. 
5 - C"ld l3), 

Ön değıl • 4J. 8 
6 - Ses (4), 

Sonttna b:-r «U» 9 
llavesı bUnı!.dilğtl 
ifade eder (2). 10 

7 - Baş (3), 
~,..., ·:ı:ı b'r tK> 1} 
grllrse mer'a o_ 
'l.UT HL ~ 

a - San".ıt <2) 1 

Kesk n bıcalı: C4). 
9 - Ehli hayvan yetışUrle:ı ~~rı 3 - Lambadan cıltan <2>, Bayııtııu 

C4>. Amelebaşı <4>. ve ayıl,tan bir ceza (4), Karaöm.zde 
ıo - Kümes hay\•anlarmın başla_ bil· iSkele (4). 

rmda bir UZU't' (4). 4 - Bir erkek ·E>ml (6), Bır rtnk 

11 - Sonuna b r ttF» mı.ve ederse. !2} · 
niz yüksekte e.ş:ı a konan b·r mahal 5 - Bizi doğuran C3) · 

şeyi 6 - Yutulan ılAç C3), Yakmaktıın 
o1ur <2>, Solla.na bi: ~L• gelirse hay~ emri bazır (3), 
van ayzldtabısı olur CU. 

7 - Küçük As.va. <7>. 
12 - A*er (.2), Sonuna b!:r cR11 ila. 8 - Sonuna «A• gelirse b·r n e\i 
~i halinde bır ermeni ismi olur 15) · para olur (3). Çömlek (3). 

Yubrıd.aa aşağıya: 9 - Bir çeşid mekteb C'n, BT ne; 
ı - Kalm Jcumaş <3), Yalancı de_ harb vasıtasl <4). 

ğll (6). ıo - Bil' nota C2). E&ki dP.vi-rler r 
2 - Ortasına «İ> ırellrse bir neti maba~ mektebinin tarihe bn.şm•ş 

bulut o1ur <2>. Çö:de görülen hayal ziyneti (6). Orta.mu. <L> gel.rse ~-
<Sl. ie!O'Il nidası olUT C2). 

Büyük bir mesele 
tBas la.rafı 311 del l yük iDkıW:ı haret:etinln ne rnn·.n , Jle 

nun :iCiD z,ya, Gökalp'ın . cem.ı1et ve hayatını ve ne de hcyecıı.nmı .. ~ şatn. 
maşeri '\'iod.aıı ve devlet ha.Jtkmdaki mıı.dıla.r. Umı:ımi Harbe bile surükle.ı. 
f k.ırleri, ltLihadı::lıuın pek boşuua Clt. rek ve birblxJ..erino.en habe:rl olınıı.oıın 
ti Bundan doI.ıyı da merhum Ztl·a memleketi soktular. İtt ha.dcılarm dev 
GBkalp, iktıdar fırkasının ldeoloj.slııi !et ne kendileri arasında dnılll<l acık 
yapmzya uğraşıyordu. ihtll!f kapısı bıTakmış olan b !"ÇO ; 

Meşrutiyet inkı!ibır.'.n baı:ı eleman_ mes!e1'erle uğra..;tlkl.armı biliyoruz. :u_ 
ıannı yenıledığ! devlet, i'k kısa b:r mumt Harllı:ie büküm.et ve :M:e,..kezı U. 
aevrede yeni olr can1ı1ık n1Ametl gö.:;_ mwn1 "htllft.fluı, milnakaş:ııan lıenüz 
terdiJtten 30D.la b!r bünye inkı:ülıı unutulınam~ır. ?Jerkezı Ummnının 
yapılmam.ası yüzü::ıden. tekrar irtıca bizzat iaşe işlerile nıeşgu2 olması. Kara 
unsunı olmlya başladı. E~ı an'sne~e.. Kemalin iktısadl d1ktatörası bu ayn .. 
r. uırulleri. teşrıfatı, ahl!.\1 ~.d~ lıkların canlı misa!l rldir. Umu~i 
-kuTuldu. Artık bu devltr~e..-ı :htnad .. Uarb modern ve inkı'nbcl b r el _v.ı:t 
cılar dahi Jijraycı et.mtye ba.,ıadılar. JrnralDAltUUlm bunca !eclaları, nı sal_ 
Fa-kat ne yapabıiirdı? Onlar karanl1k !erile doludırr. Bah.'>e ı.telecek ysz·mda 
bir y.olun :yolcUSl.l g1b1, h.lidiselerin aü_ davam edecğim. 
ıtikled.lti 1DAlılardan ibareWi. Bir bli ü.tnetı llamdi ~ 



Meme erıerı 
izmirde Adanada şehir yolları 

inşa ve tamir olunuyor ~e,:,,:~"b!'"':e:ı· ,:,;:!;: 
bmir <Huırust> - tşgız cer.en Moeh .. 

6 dd 
. . med otlu 55 ya.~ınd& naııı AJuJft nt... 

ca eye yeni 1 ım kondu ~ =:ı~ra=.nl~e: 
Adana (Hu.uai) ·- ÖirendimL eeaııılı tamirleri y91tılmıı ve Tapd.. ~ üzerlnd• bO& bulaşı:nltŞ n .. 

ze 1ıöre; aeri muarlaiın cİ'nrında.. makta bu1uam.uı •lan .ıger altı zi~ bulunaıl.lftu?. HAdJae &.abkit.a .. 
ki yolların İyi bir tekilde yapılma- cadde de ie..imlendirilmit ve vilayet una. müdıde4ulııwn! mua.~ Rüşdü U~ 
aı için ~hpna.ya geçiJmiıtir. makammca ta.dik edilerek katil~ kent ""4J•'Dtl n hilk~ dokLoru ıi .. 

Vali lıona,i\ kar;lsı.n.dald •tacl.. mittir. derdt oeeedi muayene elmi.ıııtll'. Halılin 
yom yolunun metlıali ')'apılmaia Yeni adlandırılan caddelerimiz Y&ıa&l batında ·ıe deri.nd.iı. Bs.Yni 7e .. 
başlandı ve ısmarlanan parke taıı- p.ınlardı.: r• ~. 
la.r gcldiii ic;in m-:thallerl ihale e.. ı _ Seezeıhati. Mirza Çelebi Yapılan tahkıt.atta HalilG. evvel«.i 
dılen 5 Ki.nun~Hn.J yolu ve. Ordu araa yolu.na (Obalar) caddesi. akşam MerakılideSi ev.nden çrkar&k 
addeai paı1'.esıne devam edılmek.. 2 K ._.. .. H __._ BornoY&)"& ~ ve or~d.a ıazı.a. ıÇJtı 
d . - ısnı~opru. a~ayram 

te ır. M' ı..ı..ı l (K ıoerek teUar MersuıLye döndııtil. saat ırzaçe Wi1 &ra~ı yo una araca.. 
Atatürk caddeııiain her iki tara.. •ilan) cadeeai. 3 raddeıl.erınde M~ıde aarboş baioe 

f•nm tatbiltat planı hazırlanıp N&. 3 M h Seb dolaftıtı )eabit; ed.kniştir. Ha1lliD eıe .. 
fia Vekaleti.ne 1ıönderikiıtir. Bu - e«Jan amamı. zc pa. sedi evine 11 meue usatı& d:miryol11 
lan tasdiltten çıkar çıkmaz Ata - ~ı araaı y.lıuna (Paıarlu) cadde- arumd& ~. Balilin, ıecıe e... 

türk ca.ddesinin iki tarafına modern ıı. . . . vi.Dıe sideı*en J& aızarak, 7ahud ~en 
evlerin l~ıına &aıılanacaktlT. .of - Elelttrık ıırketi bın&11 • t.reni ctu,mıyarat oradMı 1ıeoen treııiıı 
Çamurdan çıkılmayan Döweme ma.. S.~ araeı_ yoluna (5 Kiauuu • Ç&lllGLU:lle Y6re döoerek öldüiü tal:muı 
ha?leainin yolları tamamen çakılla.. a.nı) cadcl..ı. ~- Vu.nınf'.h bt't delil }'ot., 
nıyor. Saydam caddeaiain ıebze S - Tiilkkutu • Onı&o cadtieei tur. Cesedin bir aıliddei stlrüıklend.iti 

illinden Taş karakoluna kulu o. ara yolona (TiirkkufU) ca.ddeei. de tabada ediılmekted:r: Tahkikat de .. 

an kısmı ibale edildi ve timdi 4'e 6 - Vali S..naiı • Sed aruı yo.. varn+wtJr. BUl tatarların tekerlekleri 
bu caddenin scıbze halinden Tarsıwt hına (Stact,um) caddmi. tel.kik ohmına.ttadır. 
kapı.ı, Akıyol aizı.na olan kıami.. h yeai caddelerle tehrimizin 2 1 
nın te.tbihıt planı ha.zırlanmıttır. ana yelu a.ilandırılı:nlf bulunmak _ EdiTneJe Yerli Mallar ve 
Nalla Vcık~et inden tasdik edilip ta.dır. IRunlara aaılacak kvlaalaım TtUaJTul HalttUı 
gelince bu yıol da ac;ıhp genitlcti. hasırlanmuıltaa başla.rumtt~. Ya • Edime (Husuat) - Yerli mallar 
lecektir. Bununla beralter bu yoiWl tcında ~dar dairelel'C tebliia.t taeamıf haftaaı dün baıla.dı. 
çok bozuk olan kısımları ta!'1amen yapalaeak'tıtr. Bu ~neki hafta, dünya buhranı 
yap!lmlf ~laca! k5t0ırôc!ur tam~dt ~ • içinde Tü:ıdtiyuin haiz bu.tucıduiu 
g_enışletmege. · ır~ ~1 oc •ilecilıt• ölümle netıttlenen reEatı Ye eel&meti belirte.cek tekil 
tır. 3-0.000 1ıralı~l k~h lı ıstd~~k te bir /roza de ıaut.k ve caııl. oluyOI', 
dahil obnalt ~rtl e ı a e e ıul. .. . 

Bu 8'ı.emı evvelce adlattaJTiÇ Bl111ıelt (Husuai) - Bileciiln ~ugun ~~lkevt aalomand~ kı~ 
v ilayetçe tasdik edilen bir lr.ıamt idanti hmueiye batkitibİ AI>?ur .eall ~t. eoeıtıtıü~ ~uafınd'~n ~Hılerı 
da sonradan isimlendirilen yolların rahman Ô3er evinde .al>aDleyın av•erglel ve ye~ışçıler c~mıyetı ~ı.ı.ra.. 
yekunu 20 d ir. Bu ana yollaııdan tüfeille 11lıe1CU1 olwten eilih . ateı fıaıd.~ da bo4feye •ı<l yemııier 
yedisi esldd~n yapılmıt sekiz yolun alm.ı.t ve ölmüıtür. Zabıta vaziyete aergısı aç.ıldı. 
da yapıbnasma büyük bir hızla baı el koy~ ve tahkikata ha.,lamıı .. Saat 15.30 ?• da lise talebe!eri 
lanılmıştır. Bunlardan bir kıanıl • tlır. tarafından verıleG k.oıuer talr.dırle 
nin tamir ve ~enitletilmeai tama - . k~a.ndı. 
men bi'tmiş demektir. Diğer S yol 8ig• Wyliilerine 6a% JağıtdJı Bu münasebetle bir geçi-d alayı 
da önümüzdlki ae:neleroe yapıla .. Biga (ıl-ltaauei) - BuTacla bele .. tcrtib edildi. Mcraaimden evvel 
caktsr. diyece tedarik edilen ııa.zlerden Ulusal elooıriorni ve arttırma kurumu 

Caddelere yeni isim büyük k-ö:rlere sekizer onar v-o kü.. Edime pjbesi ba~anı Şaban Taş .. 
Şehir meclisince 1 5 caddenin çük ltiylere beter altlf&r teneke gaz kıcı tarahndan bir nutukla bqlan.. 

adlandıırıldıiınl önce yazmittik. daittı{Dılıl ve bu suretle bu müddet lllllf ve Atatürk anıtı önünden tazim 
ediain eon to lantt•nda, İoşa ve lçfo ihtiyaçları temin edilmıttir. l1ıeçld He sona ermi~tİT. 

(Baş taralı 8/ 1 de) r ~O CA ne evvel hart> yapiliı.rak İspailY'Ol.s.r .. 
daıı a.lu.'nlJij olan F~l pın adala ında 
dalma 1.9ı.ııan1oı kWttirü ve cezvit tcy .. 
kllMı hAk.lm olırnuştuT. D:ıhn ııonralnn 
Ja.ponlar ya.va.ş yavaş buraya nüfUlil 
et.mt,>Ierdır. Yalnız Davor v.ldye ı.de 
20 blll. Jıı,pon varuır. Amer t.a ılar esa .. 
sen ana. vatandan ço \ll3.k bu.urum 

Hergeleci i stanbula ~önmek istiyor 
bu ad.al.arın Japau1ara karşı mü dafaa.. Mağrur olmak, öğünmek ku.. j lert daima; Yusu!la alatı.nU 
rmın Jtolay <>lnıadııını ve bundan do .. la yakışmaz... El, elden ilBWndilr ya.prnata Bel1'edi.Yordu. .-. 
Iıa,yı itmıal edi.Jdığini ık.r; slh:erlerse tA arşedı:k... Ben h er kını olursa oı.. Hergeleci, her ne kadar ınt.tk&nl -~ 
oo4rı haldı görmek !Azmıdır, Pakat. sun, alaf:ıanga, a!ııturı>a, serbest a.. cma hasır olduiuou aazetecilen _ ~ 
cHavaı. adaları .çın vaziyet böyle de.1mur kan güreşi yap mı .. I~lrlerse eW ille de; k~aln bu müaabaP'~ 
t'.lda. Bura.ya yerıeşec~ ,Japon hava J&Pon ııüreşt de ya~.ıııı. H..ç bir sın .. ya,pablecok halı yoıı: tu. Lakın; 
kuvvetlen Amenu ııahıllerı, Amerılt.a den çektnmem... Heıge ecl ile her ne be!A& her şeye JtatlanıyordQ. 
toprgları lıÇ4D bil.Yük b r tt'hlike te$ıl şekllde olunıa olsun lntıkam maçına Bey dıe dumıe.dan HergeleciJi 
edeom.'ıUr. Buraaı çat mühlın bW bava haz:nm... rıyordu. 
ve deais iJ98üdıir. Butıüııki.ı ~r,ıar al.. B!r hatta ı.onra; aklı başına ge en, Hereelecınln atlı başına ano.t 
tında Amerbnın lkı sene eovvel İ:ı& L u~rgeleci de Reşad Beyin ZJrill! ııaze. bahal'da gelebillrdı. Bu ıı;ai, twııı 
terenın 11a1>t.ıt1 gıbı tuvvctle!".ını çrk1p tecil-ne şu beyanatta bulundu: okkası hant pehlivanlar, ~ 
kerul.i merktıZl.Mınde toplamak ve on_ _ Ben. Yusu!la alatuıka güre'lndt sut alb ı adamlarla aUreş tuell 
dan 80lll'& hare~ geçmek mecburi .. l11lere Parıse geldim ... tnto.kam nıaçinl lerdı. Türkiyede b'Je; Hergeleco, 
yetinde lc.alacatı his.~.:mektedtr. da alaturka olarak y.rı.pmağa hazırım. BU!1a bir güreş yapma.k içln aY 

Halbuki vazıyet Amerikalılardan zi.. Ga~ ve pehl ·vanların bu gü_ ve aeneleroe keııd!nl b~.ye k-.,,.~ 
yade !nclll.zler için daha Lehl.kell b1r rilltilleri arasında haftalık bir epor sonra: ortaya çlık&blllrdi. 
manu.ra göstermekted r. En mühim mecmotı&Sl olan Fors F ıik O()yle bir Yaba; beş aaa.tı.k atır .,. eaiıo1 
hava ve denle üssü olan S ngaparun ınabL1ıe neı,retti: güreŞen beş on g{llı 

Jacx>n hava kuvvetlen t.arafın.dan ke. _ Hel'l'Cleclnın. Polponsla güre(ıllıe tarar bir inti&am maçına girmelt 
~ ~tte bomb&rdunan ed.ldil ~ild1 

.. sini !.steri& .•• Ma~.ıti: Yuım'f Polpon= ırcleci için ölüm ve matll1b'7et ol 
rılınfA:.tedır. Singapm en r.:odem ee .. su tlıeOOı!ıte Bti deCa yen:n!ştlr, şimdi, Hersem: aon Jr.ozunu 
kilde t&l*im edllmi$tir. tayyare han_ ma Herselecidedir. Polpo:ısu yendit.:. Eter; hızlı n beıli zamanı •n 
•aran t&ma.mea 1• altındadır. Tay .. ten llODıl'&. Yuısufla ınt lı:ıun maçını r~ bir biçımine ııewip 
yenler hanga.rlardan .katapolt. teni. pmahd ' ortadan s.tlm.iş <>lsaYdı, meaele 
batıle dotructan dotnıYa havaya fırla .. ya; ır. , . lumuuş oiurdu. tAltin: ilcinel bir 
tılmıalctadJır. Bara11 ele g~l.rmeJk «o.. Organ.!zatörler. ;urk ~lıvanla~m ret yalnız, HergeJeclnin matl 
tay I* f1!Y olmamakla bersber Japon_ 9ll'tı.ndan dıünyaht.!annı çuarmaJt ıçın lle delil: bir daha. güreş t~utlımı~• 
1ann lc.arua çlkarm.ış oldukları ltunret ~ ~ Uwm.s& ya~ıyorlardı. bale gelmeııdne nslle olurdu. 
ler fimaldeo tııur&ya doiru ilerlemekte P'ab.t Hergeleci. Polpoosla ala.. Koca Ymu! gibi; darblı ve ezici 
ve wada bireolt tanare meydanian franga ırtıreo yapamazdı. . llY&ni&nn en ziyade !);lerek 1ap 
huı.rl.unıakt&dJrlar. Reşad ~; ıüreşten eVV'el villacia bir eeY de; karşılannda tOrqen 
Pasif~ hareUtında başlıca rolü ha .. PolPollala Heırgelecyi alafr~nga attuş.. sıml&nnl efl!ret bar daha ııare. 

va k~!n. oynadıtı Amerikan urmuştu. Bu. idman güreş!nde BE;~· danma çıkamıyacak hale l<*8ııılık 
dftıiz ve hava tuvvetıcrlne karşı b 0 a .. :eci Fr&Ml& aslanına hat!f ~cbn·~ı. Hervelecl hafif ıövdıesll'! bu · 
kJT.larm bunl.&l' tarafından ya.pıldıtı Haıtt.A; Polpons, Herge.eclyı bu ıd.. b ildili ioin bile blle kendini &tep 
rörfHmektedX'. Bilhusa bavad&D nakle ın.an gtreo!~ birkaç defa Jwlayhkla muc!ı. 
dilen par&Şü.tuı tuvvet!er de burada yenrolşt.i. , BMU.; Yur.utun, meşhur JıloUa 
&.)'ne& bir meni turaıa:rtadır. Hereelecl de anlamıştı ti; &!.afra.De& ml.ni. yani; Çolac MUm!nl ... Ra.Jn1 
Japmılann bu hamlea' daha ne lc.a~ 5llreş ~ndk ie1 delildir. reşinde atır basarak, iki Jrasıiını 

dar cie'vam edebilecek ve nereltr" ka. tsın prllti; Polpons, Kara ~ den çıtardıtı ve, Mümin Hıoe&nı.11 
dar «idebilecek ~unu bize , ııene .had~ .. b!çttır şey 7apa.mamıştı. güreşten sonra; bir daha. m87d&n 
sat ı~dtt.4r. Yalnız b ld llmıZ b o vald~r. cihan pehllva.nı o'lıml.. r.inde aö2'lllkmedlti herkesçe mal 
~ varsa o da seoelerd~nberi !~nl yan X&ra Ahmed, TUTlt blşpehllvan_ Hergeleci; Koca Yu.sufun oe d 
lşittiğlm.:Z Amerl!tan'!Il uean lı:alclı'rı .. ıan arasında da üçüncü derecede bir oıdutuzıu herkesten daha !Ji bil 
nln ~- yenl lr.ad edilen !lf'tlf'Tin pe1'ivand1. Hergeleci: alafranga güre, ~ 
nişan alrmesı nmanı goırn·ştır V" hat. Pat.at; yijB on otta. gclen vilcudu. maya.cağını anladı.l'ı !çln Pariste 
ta g~ bile. Mit&& Tllllcel goeniş ııöğııü, kalın ensesi, kısa ve oc:ılk m.ayıp bir &n evvel htanbula 

kavi kıollarlle ala!ranga ııürfşe yara .. lsUyordu. 
Mahmut Saim yan bir vilc\Jda ma1itu. 

(Ba.f tarafı ıı2 .. ) K&Ta Ahmed, Polponsla yaptığı bir -~~.--Mil"~~~~~~~,., 
tkl idman &ilreşinde dalına Franaı.Z 

bl lııce dUşUnenler anlar. 'petılivanma atır b~smıştı. 
- Ne anladın ki?. Bu ne ~ekiiT . Alwned., ook açıkgözl'ü bir pı-hllvandl. 
- Ne demet olacak?. <B zı hayvan 1ar 

yerlne k«Vduk. Alın bu sam.an yulaf P~ blrçak ala!ranp OŞUtı 
torbuını 'bQynunuza t..ı.ltın . .l dem0 ktir öğrenlnıfJtı. 

1 Bım uzatı gliren adamım Mari. seni Hereeıeci; alatranga gilreşten b o 
ıı 'b1 blııt detllim. Abus kan. e'mdi an b\r şey anlamamıştı. Zaten, ne kadar 
1.adın? K&palJ. ır&a olma açı.kg& o' kavi de olsa akit.ası har.ttl. 
blrul · (Arkacı Tıtrl 1 Reşad Bey Herge!eci:ıhı alafranga 

IWuad Saim Altındat lıllrete ıelmeditlnı bildll lıoin. gazete. 

ıturbaa bayramında gülderimlı 
Türk Da.va Kurumuna bir şey a 
ten bizden 7a.rdım istiyen Kuru 
dan birine elimizi uzatıverir gibi 
yannm faealannı önlemek ,çln 
titimiz milli hUırlanma işlerine it 
eden bir ferdJ.n beyecanlle 
pbneliJ'ls. 
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1Son Posta,, mn denizcisi diyor ki 

(Bq tarafı ı inci aaJfacla) 1 bulund'*l&n bet ada <Lur.on> bulu. 
Makbul ~ boşa gitmesini 

arzu edeMeıniz bir 

MOVADO 
aonopıan 

dokuzuncu asrın aonuna kadar tspan_ nur. Bu 11"11> cenuba dotnı bin kilo. 
yolların ellerinde bulunan bu adalar metre U11aDan bir büyGlt kara p&rçası 
IJJ'UPUDU. 7km1nci ura lkl ııae t.a1a vUcuda ııetirdlkten sonra 61l'lıt bil' 
Amerltalılar ele seçlnBer. Bu defa denia di>t Oılerlnde blrbırine ~t ya_ 
J&Ponl&rın Ba.N.7 adaama lca!'ll J'&P- kıa adalardan mlketteb birer kOprü 
ıııdarı ba*ına beıuıer bir hareketle, ıle iti W!lrametteın dolu eim&lden 
ırUıKhı b1rlnde Amerlta donanllMMrJ batı cenuba, dotru Borneo adasfıe 
11an1ıa &ııeriııde sörtmdll n liman_ btrJetımiş ci>.ldir. Bir tere Ltmm ve 
da bulünıan bpuıyoi donanmumı. de Manil&')'ı akhkt&n aonra, bütün bu 
m.1r QetUnde mahveUi. O rttnden bu.. sabalan Japonla..-ı.n lto]&ylıkla isal 
sQne tadar bu adalar tatmn Amıeri.. et.meıen ınJlmkflıı oldutuna göre, ot 
tanm eWDde idi; şiddetti ve huılı bir yanuatan Cenubi Cin Deniıline, yani 
Japon iıltflAsına maruz bulunan bu •- Pl]jpn Te Cin Hlndilltanı Ue Bomeo 
dalan Amerttanm mad&tu ecleblle_ ve SİYlllD aralar1Ddat1 dents l&haama 
cet1 ook IDPbelidlr. Amerttan dcllanma-nm IOkWabllme_ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
aııtan &daların mesahan Ge ytııs linıe imU.n nJmas Bu sahaya ancak 

JVm1 mf!Jıon tahmin eclll•-,or Bu nfl_ Bu ~ abat s&ıtertr lt1 P!]ptn L • 1 J• cuuıu. bin .taometre kadardır. !ftlfUl!IU buda dmiultıları ıb'ebllir. l.5 t"ai hedi _.ı:_:_ 1 Nevralji, Kırıklık ve Biltiln Ağrılarınızı Derhal Kesefı 
lcabmd• günde 3 kqe .Jınabilir. Her yerde pullu kutulan iararla iateyi'lis. 

ful oot krlflktır: Arada esti JWJi.. dalannm ltl'UeJit vu(vetl Ook m1l. oa.ı ve mrtt otmakJır. bera.. ı 
ı. olduiu libi. Arablar, Çtn1ı1n, Ja_ himdlr. JtıPODJar, bir taraftan bu ad&. bir dlıtlta .._. ...wr. 61------------... 
PGDlar d& vanlır. Bn •• nutua .Alne. ıan. cQer taraaan da Slnppuru ele •' K 1 Z 1 L A Y 
rlcalı olpıdır. anebi ntlfuıl olarat ev. wÇ!mıı* ~ calıeı1orlar. Bu fiti sa. Bir Jlllde ar&YID• -•rP' 
..ıce Olnlller blkim bıulunduk1an haı_ 1-• baim olal>Jlrleınıe btltılln bu ada ------------
de, aı SMD&Dı.rda ba ha'<imf7et JL Jar ..-.mı tam olarak eie ırtefrebll. 
panlara ~ bulun~rdu. menin iJt mflılm imklnlarm~ sahlb Dr. FAiK AKALIN 

A7l* Nlllmll mecmua nefti 
halde oıtta 

bir 

PUipln .mıarı tabi ln'Veıl• 1lüı.. olmut bulunacatlardır. Bu lmü.nlara 
mmdan ook JDenshıdir: Her nm l1d& ratmen, Japonlann bu tostoca sn. 
maddeleri. madenler, petrol, taUÇW. vet tıt'al:mı ele ıeelnnelet'i elbet to_ 11*1 M 7enl Romdisma, Kır*. 
bimıusa ne9'1 oraya mtınhasırblr nevi lay ffdelil,b:J6t.ls çoltcQotftr. Plllpin Styaut lıılı'l teba.Yıal, Di>'9tıerm.i, 

~ tanmmıt muh&rrirlıerin 
Ye ~ann 1asılannı .evkle 
~ıa. 

tendır. <Bultendlr pifasam·zda Manili ve Slnppura l&hib olmıllt on1aıın ae U..j, Z!p ban7olan. YUs ..._ 
imıf ne tanmmı,tu. ~·•rrde kutl&.. rlye blan m0$tllllerden daha to:a.y Jı eın modem elektrik cibularlle 
nılan hslatlann b11basaa bu ~endır_ l*la tarfılapbllmelerinl temin edd ,..W.. • (TIYATBOLAll) 
den y~ Ade~tir) Pı1~pt,,ın en tir. Balen )'&lllD.&Cta olduktan ss~t 8ab rtınJerl 11 • 19 .......... 
mBbim ımMullertndendh. .ı~ "' ~ anlK ba ehemW,. ı• ..,.. ••er == ~. 
bu adalan ele- peirdilf t Jcdhode ten le 1ab ......alrl& flıaJaı Olldd• Ttlael ciY&n Jfo. 

JST AN8UL BFJ.EDIYESI 

1 
ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebqı dram kı .. ıncl• 
Bugün saat 1 S,30 

dtılne flddetle lOswnlu olan IPt!dal * f71 Jfıqat ~ tlltGDdl, 
madde1- bol llol lah!b olmUll ba1u.. DW hüerlere din. ilk B'.atıQ" , a.ıtlrw AIJt. 1'o, ı. 'l'eıl: 43911~ 
nacaktır. buıkmı _...,da Adia:ma Jmıeclqf ...,. 

+ Amerltuı haı1> ıemıamın de batnus --··-·--,----··•••""--•-•• ve aktam 20,30 da 
P"tllpln adalan ıır"J.PU. sade eenet old~ inanmı.t lbuncellyor. Ha.. Son Pa.ta Matbual: 

batımından detl. atrateJ batımından tırlardadır ti, ba ba~ın net"ces"nde -------• 
MO'rH1Ş AiLE 

da QOlt milhkn bir toprak sahasını tef Japon taynatJarı batan remfler ara. Nfllliral MUtb11: BtlleJin Kasıp .... latikW caddesi komedi ktamında 
tn eder. BusOıı Jıı.POn hınb kuvvet_ sında Penaavanta mhtıs·nın da bu.. s.udld· A. Rnım USAKLtOtL SAADET YUVASI 
lerln n oe-rll.n 98hsaı olan Cenubi Qin lunması tNJma!jnden bahısetmlflerdl. ---·------------------------
1'.>entS nl BDyQlc Okyanus den1s·ndm Dün, batan üOQnoU •~in1n bu zırh_ 

a71?arıı.t onu bir ıo deniz haline toyan ıı delil. bmıun tardeşl otan Arizona Bronşitler& 
tare duvan bu adalar trntPundal' m1lhsı oldutunun tabattuk ett;t'nl KATRAN HAKKI EKREM 
sa.rettir. Smalde Ja.ponyaya aid bu 11An eyledUer. 
Junan Pomıoııı ııdaaının cenubundan A.rimna mhlw, Amerikanın eme 
ttibal'fl\ bu adalara dotnı bir takım eati pmllerinden b"ridır. ırıamete 915 
tflr 'it adalar vardır it' bunlara ll!h'b de .rtmılı oldutuna ıOre 2'1 senelllt b!r 
bu uoan Japanva. bu sah:tda Okyann• &m1l var demettı'I". BunllDla beraber 
tan ff'1ıen pm.ilerın Cenubi Oin De. atır artılarla ve 35 5 aantılmeıre'=k on 
nislıııe secımelerlni tolayltlrla men·~e- 1ki alır topla mllcebez bu1undulU 
tııı.ır Bu lrftc:Ok aı'la1an!! c.-enubundan için bu9QntU .Amer;tan dena,.mumın 
ttiberf!ft de uıı PTpln aı'laJan ırrmm bfb'flt nnet.ıerlntt.n biri olarak •
.. ~ ""mm Ja.ponıann lıt!'I. etmette JtlabWr. 

inqiliz takımı don G. sarayı 4 -1 yendi 
lllat lerafl 1 blei ~· dl dakikada korneıdeA selen to -

leden o,._ içinde Mu.lafa aceleden pa süzel ıbir bfa vurarak üçüncü 
~deli hlr fırut bçwdı. Bilha.aa solü de mükemmel bir pkilde yap.. 
Cazanferin çekti.ti fÜtle direie ae - tı. İnsiliz takımwn en d•rıruo .. 
len topun bot kaleye gİrmeme8İ 111nemu olan mnk• mahacinı Fen
:ıdclen talihaizlilkti. qiliz talumı ton 37 nci daki'kada enfes denecek 
~eeabl bir sükWıet içinde zııman bir tekHde dördüncü golü de yap
Aman tehlike atlatmakla beraber ı ta. Jytce yıonrlmut olan Gala tasa -
ekserıya daha teblıkelı oluyordu. ray takımı ikinci clevrede hemen 

alataearayWar açık blr müdafaa hemen ı.lç oynamadı gibi birteY••• 
lngiliz takı.mıaa ilk darbeyi 'Nefeslerini dobaa dakika için a .. 

~S ine 'akikad~ v~dular. M~L yar etmiı olan ID8i~iz. t~kımı bot 
._.0 bat bır hücumda Cun - kalan aahada eözlerımızın pek alı-
41Bız taklımJ;D ~ sayısını ynpn. J ,:nt ıolmad.ıiı llıardtetleri yaparken 
Bu golden sonra d .G4la - adeta dere veriyor gibi idL Bazı 
tasaraym lelı)nde bitti. münakatalardan İngiliz talumının 

İkinci devrede .oliç ViJyams ile oyunUıDdan lıiLl bir ıeyler anlanu -
uğiç Gliftonun maıldn.e gibi iıle - yanların hüyiik bir eberiyel teı • 
meğe bati.yan ayunlan ku!~ıs~ııda k!I ettiiini aıit sık duydum. Evet; 
Galatasaray ~afaaeıında taa.~ luı .. bız prof~el oyuncular deyince 
"ld hı iliz takımı merkez ınlitla- onları birer sihirbaz adclediyor ve 

:~ ~· Fe!ton güzel bh •ytlh~ futbc_>l çayırında bazı mucizeler 
Pi . • dakikada beraberlık beklıyoruz. 

IOlll'a befıncı n.~-un cereyıın.ına 1 M" safir takımın n 'hayet bir klüb 
ayısını yaptı. '-'7- L--' la.r " . 

.. b'iküm venneie ....... lJan ta1t'mm o1madıtnnt. bu veıııle ıle yan 

• 

aarı 
duvar takvimleri çıkh. 

Bu eflk ve emaaleiz takvimlerin taldidleri vardır. Aldanma • 

a..t 14;la tak.vimteria ıerek k.artoowıda. ıerek blokların 
tıüıade (Saatli Maarif Takvimi) adw.a •ikkat edilcn~I. 

lı+r=n ı.. ..__, ......... : 
Ga1n,...k.Ueria •tıı ilhı 

Ml/190 T. 
BU borcUD l.&dtasuıı temin .çln h&oaedleln Adapazarı tapusunun Tem. 

mus 333 tarıb ve 11.IJ numarasında tun'\l.'llU zade Saı<i namıodi\ kayıdh Sa • 
panca nalı,ye&i Camii ceciıd ma.ha.lea.nde Şark.an .>ıra.san ve Şenaal'y ha.. 
neleri eimalen Hacı Nışah v" Sjnep,..m yerıerı, ırarben sahjbı aened balı.. 
çal, ~uben Telttur bahçe&! iie çc:vrili 150 lira muh.wnme:ı değerli 2757 
aı. M. lıt.iıtt&rında bahçe eocan lle yerı ve t.al>UllWl .ı1nı tarılı ve 6_ 7 nu.. 
marasmd& tayıdlı &1D• mevlude earkaa 1smail veres ıerı, prben l&h.bl 
sened. filll&len ve cenuben 10. ıle çevr li 200 lıra dejerli 3671i lıl. Af. kes& 
bahçe «ıÇ&n il" yerı ve &Jnı tarıhi v •-5 numarda Lıyı<Lı ayn. me..,ltlde 
ouu.n Tımurdan •eçen mübadu .Kayalarlı Alı hane ve bahçesi, garben 
halen Hacı otlu Haaan vereee.erı yeri şlmalen aah bi sened, cenuben umu 
m1 yol ile çevrili 5<.la lıra deaerlı 9190 M. M. bahçe etcarı ile yerı ve ayni 
tarıh ve 10_11 ~o. da Jtayıdlı ayni mevkide şarkan k&br!stan yerı, prbeıı 
taınaa ve t.ısmen uJı.bı aeııt.'<1 ev ve 1smailfn müşterolt ev ve bahçesi, şi. 
malen umumi yol, cenube:ı İllUl&ıl ıle aahlbl aened ev bahçesı lle çevrili 
350 lira değerli 3264 il. M. zuhdr eden bahçe eoça.rı ile yer. ve aynı tarh 
ve 3 numarada kayıdlı Sapanca çarsı iÇlnde ltlin aatı Ettan otlu Hacı 
İbrahim vereaeleri ban arusı, solu Hacı Omıandan ae~en ranba.z Ham.. 

Deniz Fabrikaları Müdürlüğünde 
Dem. PllJrlaaJan llOl revlrl ccv'rz ı d ıde ıoo ıra OueUo çal~rıJıl .. 

o.ere bir ec:mcJ7a tbt~ao 1Udır. 
~ ftl98ftler!lo birlikte Onlc:ıllMe boJun&n Denls 

Umum Miidirltllilne mliraca.a.t. etmeleri. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Oenıglitlerine malrar olaıat gbellitlermtn .... ...._.. 
mtlmklln kılacak olan ~ ttnalıetine biline blmlflardır. 
K8dında dikta~ edilmeai pe1c müıbim olan n •ta: ca&a 
incelik n taravetini ebedl)en mutd.fazadu'. 
Seneler, binb.lr TU.lfe i9inde oallf&ll ve 10ruJan genç ta -
clmlann bi&man dOpıaDldırtar. Bedeni ve dimall JtR • 
ıu.nıutıar:.n neticesi guddeler eıt.it."ki7etlni k&Jbederler 
ve cildde (Leke) dl79 t&Qlf edilen &Yar.sa <Rüsıılr ve ırL 
ne§in de tesırile> huaule '9Urirler. İfte bu sibi balltta ft 

bu ıibl a'VUUa kal'fl Kıea Pel°teT; tertıblnin ku"et ye 
kudreti sayesinde cildi bealer w hara.biden kurtanr. 

Yils binlerce kadının &eeriH eWli ve seYdiklertne la'flıl7ellea 
D lralm .. ıtı Krem PerteT ile dade ppdaeak 1 • 6 dakilraJ• lılf 
......,. .. ne silli iladkalar ~ J1ek ima 1* samanda sh ,. 
•aterll elacaksaıııs. Krem Peftev'la J'U'UD Ull'hk be7aelmllel •• 
na ....... detililr. Ondan istifade edin& 

Eskışc:hir Tayyare 

ft.brlta 1çln blrlnc1 n ikinci mf tıanıırecı. ıonıacı. ~ 
lı&ıııt.t ~ ..atçl Te mairlN re L nu a3ıNCtt.r. Verilecelt 
Uk tb1!t "'lleılr.J.ı.Jerln ~ '61tıenceılaled mırn.ff~ ft ilıl' 
""9tlme göre c50CM brula taıdar J'(ibelllblleo*t.tr. 

İaHdtlıeriQ mı.&Jbanda muvatfü oımst-., plme, cıtm.e 701 
rl!e bı10mum -.nni llllll8nllfları bndılılıerine aı!d o crutunuıı bılditJ. 
meıııt l'ftltldlr. İıMklllerln qatıda Jll&llı ll8ll3dld hlmHeın dlJıell!l9 
fabr.ita llMıd dlreıttörUltüne uı.tınıcaa eDıwııJerl c956I> 

ı. - ıımtua htlvlt'eıt ctmdıam. 
.... - ' b l6k ftS1ba 

3. - Fin.niyet müdıürlıüğlinden tasdW! hüsnıühall k{ığırlı. 
t. - OlcU1 fa.ha.detname6l 
G. - Vlana boMerıvb. 

r ,.. __ Meyve Amatörlerine_. ...... 

1 33 yıldan.bert işt 1gal et.mette oldu~u ve soo partisini harbden ~
ftl :ıııraneanm Orleana eehrindeki B. Tırbat müaeıeslnden ~ıbettili
mııs vıe memuetunızln de ml.!nıt.az yerlerinde yet. een aeçme nevilerde0' 

Ka7JS1 (Avrupa .. Malat:ya), Elma (AY111P& • Amıu7• .Ferik), ArfOı' 
(AYl'llP& • Ankara), Ayva (Avrup ı • K.an.nbkdere) ; 

Ataçlanndan aşılatım&t suretJJe fıdanlıiımmda tetair edilen 1 ve S 
yaşındaki fıdanlanmtz etl.teUerı Userlııde olarat meyvelerinin erme ... 
manı, nefaset Vt' cesametler· izah edilmek Slll'etile •bfa Amade oldııl"' 
nu, nad1de ve nef!s meyve meratıııarma arzederil&. 

Adres: MJon • Bedelllen Ömer L. Tlı7akl 
ıor~ i u kMtirmekt• ~tük. ç.?k -, yana gelmit oldultlal'lr'ıl daima lıa. 
nettceyl bk k1'lk bet dakıkada GL men takımm hep be"aher futholün 
meclı er. w f t 
lat ... r•Y'ft var!nı.. yoguınu ı>~r e • tırlamak laz1ırNl.r. Bu vazi)ete rai-
ml 0 \duiu. •HıCı devred~kı dur· ı dıulderı tüt. pas ve vücud çal •mı 
..!ıuktan kolaytıkla anlat ıdL • hemen !bütün incelikleri.ne vlk:f ol 

d1 vereeeleri dllk'kıUıı ve tımıen Hacı Musa vereselerınden Safer dütkm>. -

Artı'k Ga1ataaaray dermansız btr nt 1'er vari,ıette rahat Tehat yaptık.. 
nıüdafaa ile vakit ö\dünneie uira. lan bir ha\.iltat.tir. 
117or lngitiz t-!t~ ~alıat oyr.amak ı Dünkü oyunda Galatasııray ta .. 
bnkln•ı bolduio ıçın -~~d• ... •, k1m1 baotan --"" hüıyük bir enerji 
Is: yakarı zikzak hir telt lele ban:- aarfetti, f.k.at lng'liz tak.ımtnt yen.
ketten harekete ,S~~ touu ba_!tt- mek için bu PYTet lift aıe1emezdi,. 
ıniyetle topu 'IAıtedııı yere dıogru Bu neticey tal>it olarak kabul 
Mirii\lilyorclu. & ciddi ha~im-iyet etmekten ba•a çare ~tur. 
t 4 iıneü dakikada aailç GliftolUID o.. ...... 
ikinci golü yapmaana veslle oldu. L...aı 

llk devredeki aldat•cı çtrpmma- F....,_. - -.ulder IUÇI 

dan 11oara uıl oyun tnslizler he. Mieafir İngiliz talama bugün Fe.. 
eabJona ikinci devrede ba lamlfb. nerbahçe ile rkinci ve eon ınaç nı 
Top a~lar, pu verit ve s':.irfitleT, yapacakt•.r. Ankarada 2 • 2. ~erabe. 
top kontro1ü bi&irin tak b ~n re kalm)f olan Fenerbahıçe ıçtn bu 
zn\li hareketlerdı Gl"hon 24 ün.. ma~ da 9ok miilimdir. -----
1 Devlet Demiryolları lşletma U. M. den: 

MııJwnmen bedeli <682> lıra <IO> k1ll'UI olan muhtelit şekil ve eb'atta 
4000 adıed Wltlt l"OOdela <2U2.1M1' Cuma rtmtl aat <11,30 on bir blL 
Ollk'ta Jla.YdaJ1Jıaşada Oar b nuı dabil.ncllti lıınmilıYon tarafından açj[ 4*.. 
IDtme QIU}lle atm alınacaktır. 

Bu ife ırinndc ilte1enleuı <ti> lira (89> t'LD'UISluk muv tut teminat ve 
taıwnun tayin ett.iti vesaıkle birrJcte eb lflDe ır(lnA1 aaa ın tadar lromll. 
J'(ID& milnıcaatkn 11zımdır. 

Bu ... ald f&ltnameler tcmiQondan paraas olvait datıtılmattadır. 
110889) 

Salimiye Satınalma Komisyonu l'Anları 
Kapalt aıa.-r wume ek.sfJıtmeye konaa ., ton IEok veya :ııom.lacok kom ü. 

rünıe t.aJp çmn dl#tndan yen den a.ynl w tart i.l" dıalhll 00e ve bir 
lllV art mi& paarlıkta ntm alınacaktır E'Y3at "le f8l'ltnaınell herıiin tco _ 
m5ayonda ~Ur. Temlna.tı muvakkat! 1170 Ur& cıluıp pc ıta fıttzallt 
edıe°*Jerin Sallmlyedıe tomfsyona müra.caat.l-an. d093Qe 

Üniversite A. E. P. Ko.,,isyo-ıundan 
Om'eba halt.ahaneli dalıll1;r.? anfıainde yaptırılacak 7676 25 1".ra lte.elfll 

kaloriler ı.tJama tesl&atl 25.12.Ml Perşembe gQn(l aeat 15 .~ Rekt6rlütte 
- ebiltme ile ihaie edı!ecektil". eannaıne ve ketlf Rektör.:üit(e ~~:S~; 

ıan, arUaı Bostaııcı ot:u Yusufun atırr yolu, önü umumi yol ile m.ahdud A..-.ıı..-.ıı..-ıı..-ıı..-ıı..-ııı..-ııı..-ııı...-....-....-.~~-....-....-....~~~~~~lllllııill--.--ıD 
888 lira 88 kuruş muhammen k11111e~li evvelce mıaa mllştemllAt otel ve ha. 
len bir demirci dWtUn• ve ortada blr ardiye ve önde 3 aded dükkA.ıu 
tunll p.yrlmentulUn ısem:nı 293.': 11. 11.-"urabbaı mıkta.nndadıT) 12 B<'.hinı.. 
de ı ee1ıJmin sWillan h seesı 1 ı:tlt!ncıkAınm/ff2 tar'hlna ra&'t.111an Qar_ 
taınba rünıQ aaa.t 12.13 de Sapanca hlltClmet. konatında açık arttırma 
Mnt.He •t.llaeaktar. 
ı - Al'ıttuıaan tr.Jrat ec1ecetıer:.n. p,yrimenltulletin muhammen deterleri 

Din ~ ~ 'buçuk PJll»etiode PIJ' atoest ft'7a milli bir ban. 
bmn ıemınat mektubunu verm .. ıerl lAmmdır. Elatış bedeli pelin olup 
icra memıana icra ve itlAI tanununun 130 uncu maddetlne iltlna. 
dea allıcva ı.attt:rı otarae ., rtmü ıflClllemet flZ'el'e mtınasib bir 
mtrılet nrebl1'r. aı mtllllet"n verilmeli her artıran ieln mecbmt de_ 
tudir. 

2 - İhaıle bedii üzerinden he.sab'anacak % llcı bu.çut delllllye resmi ile 
ta1JU11& teecll ve V\UIAllen t1181lm muratları alana ald .,ıup diler 
YeıVi ve masraflar .. tıe bedelinden ftdenece4ttir. 

3 - İlıbu l&Yrilllen.kullerln açık arttırma prt.ııameleri 2'7/12/'1 tar~nden 
it.ibaren berkeslu ıGrebilmeleri iç n lcaranın muanen numarasında 
&e*tır. Arttırnıı~a lttlr&lı: edenler bu babdatl şartnameleri otumut 
ye münderec..t.ına vAtıf olm114 ad ve ıt.cbar olun.urlar. hıale saatin. 
de artt·rma 7er1tı1 terkedenler arbtırmad&D vaceçmlş sayılırlar. 

t - Oayr«Mnlı:Ul ı defa batırıldı'!thn 80nra muayyen saatte en Qot. ar_ 
tırana lhaa edlltl". Ancat b rın •l arttırmada verilen b~el: ııı)'J'i_ 
mentuııutn mUhanımen deterl•rlntn " '15 tnı bulma.sa veya aatıt 
i9tlyenln alacatına nıdıanı olan diler alacaktı.ar bulunup da bu 
PY2'menkuller ae temin ed'~ alacatlannm mecmuundAn fazla. • 
ya çıtmuaa en oot arttıranın ta.hhüdil baki ta1mak şartlle aTttırma 
10 s1ln daha temdld e:.t 'm!e olur. Ve 1'1/1/H2 tarihine rastlıyan 
CUmarteel i'Untı unt nıehal ve au.tte llcinci açık arttırmaaı yapıla_ 
rat en e<* artılana ihale edil'r Bu tadar ki Itıııci arttırmade da. 
hi verilecek bedelin rOvhanh elacathlann alacaktan mecmuundan faz 
laya çıkma&ı ve •tıı ve paylaftınııa muranarUe verıri borçlarını 
treemeal şarttır. 

5 - Varsa ipotek ah!bl alarat•ııarta ~er aliltalılann pvrlmel"kıı1 O.. 
slndetci h&klannı ve hUSUltlf! faız ve masrafa dair olan iddhlannı 
evrakı mllmltelerlte 15 rUn loinde icra daireeine blldirmeleri llzım.. 
dır. Aksi l.a.ltdirde hatları tapu slclUerUe •bit o.madltça satış be. 
delinin payla~•sından har'ç kalırlar. 

8 - CJayrimentuı lı:endıaine ihale edilen tlatte derhal V!!Ya verilen mmı.. 
ıet !ç•ndtı> o parar.. vermezse ihale kararı feshedilir. o da razı olmaz 
veya bulunmazsa hf'lllen 7 gtln müddetle arttmıays. cıtanltr. Her iki 
halde kend:S ne b'rlncl dr-fa ihale edilen kimle ilci ihale ara&ındatl 
farktan ve % 5 üzerinden hesab edUecet faiz tle cliter zararlardan 
mes'u'dilr. Bu zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olu. 
nur. 

T - Daha fula ızahat a!mat ia&.fy•nlerin icra memuruna 100 numara 
ile mllraca.atıan il~n olunur. 8/12/tl 

Mapuan icra il. 

Tur kiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
'bnllml tariai: ıtll 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lire9' 
.,.... " aJml Mledl: -lln' ......... ..,.. ............ .. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

SlıU' l'ann.11Nta tWlabUall '9 llııbum tuamd ı.ablanDda f/J 
u 10 Una butUD&Dlara ..... t dala oeldleoek ar·a De 'lltr''P 
p1'D& 16re Sluam1n cblıtalaoüt•· 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

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

Dll&llMı B..ablt.nndalti paralar bir _. lllDde IO llndaa .,,,. 
~ tkrt.mi7• Olktıll tüd!rde 1' • ruauu. verııecMS1r. 

ltllr'alar .-ede ' defa. 11 Mart. 11 Ba11nD. 11 .UU. 11 aal'lll" 
t:lnU1l tarıbl .. rtnde oetneoetttr. 

1 

tıy. 


