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illi Barram lutlu lsun 
18 gıl içinde 

başardığımız eser 
lıer türlü büyüktür 

Atatürk ve lnönü en güç imtihanları 
bizim birliğimize inanarak geçirdiler. 

Gene öyle olacaktır. Asla saf 
gediği vermiyeceğiz 

Yazan: Falih Rıfkı Atay 
~ İlk:teşrin 1923 günündenberi 18 Yıl geçti; cümhurlyet erginl!k ~a~ 
tı.ln bastı. Faıka,t bu bit' takvim ölçüsüdür. Ha.kikat odur ki Türk tarı. 
b\y~ bir cağ değl.ştı. 'ıs yıl tçlnde başardığımız eser, bir değil, her tUrlil 
~aını:tlr. Bu eserle kendimiz kadar asrımız inSanlığına hizmet ettik. 

biz kurtulmakla kalmadık. (Devamı 'J inci &ayfada.) 
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lierıın -
llı.all.d 28 CA.A.) - Alman başku,.. 

,..,._ &.nlı~ının tew~ı· 
4-0Qnetz c. • 

düşınan havza.'>ında ~kll."llckte olan 
.A.hnan ~~t· takibi devam etm~ktııdir. 

m alan dün Pera.ınaterska _ 
evaını 9 uncu sayfada) 

B. Ruzvelt 

Bazveltln 
nutkunun 
akisleri 

Neyyork:, 28 (A.A.) - Amerikan ~U.. 
kftmetine Amerikan ticaret geıınllerınin 
ihtiyaç görülen her yerde kullıınııması 
.lmkAnını verecek surette bitaraflık ta.. 
nununun ıta.dill i9in Ruzveıt tarafından 

Bulgaristan 
ve komşuları 

sofya, 28 CA.A.> - Stefani: 
Sobmnyanm yeni içtima devresinin 

açıl~ münasebetile Bulgarl.'it.an kralı 
Boris mühim bir nutuk söylemiştir • 

Kral. üçlü pakta iltihak ve Mihver 
devletlerlle dostane Jşblrliti ya.pılması 
sa.yesin.de, B\l]g'aıistanın mlllt emelle. 
rint ıtahak!lmk et>tirebılmiş olduğunu 
kaydettikten sonra, Bulgar mllletinin 
~ şef• ve Alman ve 1talyan milletle. 

(Devamı '1 inci sayfada) 
__ ..::(D::.e:.:va..:::=mı=:.-:.'J_:..:tn:..::.cl::...:..sa..:yf..::._a_dır._;_) -------·----c Askeri vaziyet :::ı 

r•ugtin ............ , 
ııo sayla 
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Büyük Türk inkıllbı 
YAZAN 

A.hnıed Hamcli Baıar 

1 ~Ü~~~ ::~~~~· 
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I Jt l" YAZAN 
J Q ıcl Ziya Usaklıgil 
• 6 ~ ııayfo~ızda : 

1 Milletıertn gıda ve ! toprak ihtiyaCI 
i Profesör YAZAN 

Dr. S d" 

. Üç mühim haber 
etrafında düşünceler 

Yazan: Emekli General K. O. . 
Dünntü Sovy~t tebliği bütün cephe dair olan kısmı istısna edilirse diğer 

Ue birlikte Kınm yarımadasında da ehemmlyet.ıı bir yeni haberi ihtiva. 
27 Btrinctteşrl.Ii günü şiddet~! • .p,ıW\'91;.• eylemem.eıctedir. 
rebeler cereyaııı ettiğini irmekıte, Düne aid haberler arasında.ki yenL 

· ü Alman tebliği 1s~ k ce:P'h l~ ıBay R trl1Ve'l1:ıin diğer hususlar ara... 

Başvekilimiz dün 
güzel bir nutukla 
bayramı açll 

"Türk Cümhuriyeti daima muvaffak, 
daima galib büyük ölçüde bir 

mücadelededir.... Kahraman ordumuz 
dünden daha kuvvetlidir ve yarın 

daha kuvvetli olacaktır 
Ankara, 28 (A.A.> - Başv('fkll Doktor Re:tlk Saydam, bugün saat 12.50 

de radyoda. söyled·ği aşağıdaki hitabe ile Cllınhurlyet Bayramı kutlama 
Wrenin1 açmıştu': 

SevgUi ı.vurddaşlarım, 
CUmhuriyet Bayramınızın kutlama törenlnl (Devamı '1 inci sayfada) 
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O gÜn hürriyet doğc1u kafesler arkasından, 
O giin kadınlarımız 

Her 'ey yeni; her teY büyük 
Ve her ıey Türk r 

Sıyrıldı peçelerle çarfaflann yasından ..• 

O gün Türk kurtuldu, Avnıpa kapitalistlerfoin 
Yüzde belki bin bet yüz faizinden. 
Ve yürüdü. zaferdeki reislerinin 
Her kurtulup ayn bir yol açan izinden. .. 
O yolun ucunda fabrikalar, bacalar 
Ve tren yollan vardı, ufuklara kadar •• : 
Bu da bir Duq:ılupınar ve İnönü zaferiydi, 
Bunu da kazanmanın yeriydi ... 

Halifeden. tekkeden, medreseden kurluluı, 
Kendini k€ndi cevherinde bulut, 
V"' böyle bütün hayatta, 
Dilde, bilgide, iktısattc. 
Tam Türk ruhu, 1\irk gücü! 

' 
f fte bunun i~in ku:lulayor bugünde 
Bu millet, bütün bayramlar üstünde, 
29 İlkteırin 1923 ü •.. 

HALiD FAHRİ OZANSOY 

-ıftiTllil~UiiTeZaiiiifaf-
lstanbulda halk bu sabah daha gün doğarken sokaklara döküldü, 

Taksim meydanına giden yollar öğleden çok evvel dolmuştu. 
Dün ölleden sonra Başvekil Dr. AziB millet1nılz bugün dünyanın en tek bir vücud halinde toplanmakta 

Refik Saydamın Ankaıa Radyosunda buhranlı bir zam~rnında, Cümhuri _ ve en büyük bnyramı sulh, sUkıln, 
söyledikleri bir nutukla ~ıyan Cüın yetin bani.si Elbed1 Şef Ah.türkü hür. huzur ve emniyet içır.de neş'e, sevinç 
hur.iyet bayranu memleketin her ta. met ve 1,Azimle anarıık mını blrllğin ve heyecanla. tes'ld etmektedir. 
rafında ve bu ara.da şehrimizde ~- tlınsali ve Cümhuriyetin Büyük Ko _ İstanbul mllli b:ıyr~m şerefine b~. 
'.kun tezahüratla. kutlulanmaktadır. ruyucusu Milli Şefirnlzin etrafında (Devamı 7 inci sayfada) 

ıa ın bir-deta sever! 
8ug0n iç saytalarımızda okuyunuz! 



r Her gün ~Resimli Dl&kale: Tamir edilen ve edilmigen hatalar 

(. ümhuriyeiin 18 inci 
Yıldönümü 
~----Ekrem Utaldııil 

GÜN 
s. D. 
• 17 

Şevval 

8 
ı.-ı-;-~17~-;;-;::-:--:-u-:-:---;...-l....::..:.._g Y etiJay gençlerinin toplantısı 

ôtle Altpıu Yetilay Ge~llk Şubesinden· 
ı D s . n. J Cemiye imıuı, ı ıı mu cumartesi 

lke 

lT~ ,l ...... 'ft ... •lmied ...... taWJt efJen ll&Uim& da. bia,. 
anamda ktiçü bir ...._. earıı......._ ...ı:...__ 
sı olma,, p.zet.elenle INa h&IM:rl: leree 9*erla lştiıaki ile &----
- İlk kur.sun pa.Uadı, ba$lı1ı aıtm.. sürmüştü. Bu detaki ça.tışma o eski. 

da okanrm. alnbı yaaallda llfır 'bhr. Binama. 
Bizim Mld limlR cWcı Dk kurşun leyh bb ilk kurşunun el'an kUl'U sıkı 

ha hafla ba.,mda delil. takriben 4 eNuhna ......,__, hbt eF cıka. 
711 evvd atılmqtL .bk ıuu....- atıl- ~ ._ı 

iSl ER iNAN, 

1 
Şubeye davet 

Beliktas Aekerlik Şabesl Bapanh
tuıüa: 

Şulbemlooe ka,yıctlı yedek nakliye 
teğmeni Al'Ilİ ~e (42191) nln ver _ 
diği adreste bulunamadı~ı ve hfilen 
inhisarlar teft!f n-zife.lile tefitfl;e bu. 
lunduğu polis ya.zısmda.n anl3.§ll -
nuttır. Bu ~ ço!t acele tube -

. m.e müraeaaU. müracaat etmed1ği 

Belediye tramva 
malzamesini Alm 

yadan getirtecek 
Belediye, Alme.nya ile yapılan tf 

caret anlaşmasından istifade ell 
rek Almanyadan Elektriık, "ı'r 

ve Tünel İşleUne.si İdaresinin ın 
me ihtlyacmı temin için al~kad 
nezdinde teşebbüslerde bulunınllf 
tur. . 

ÖğrendlğimbJe göre, Başvekfılıı' 
lektrlk ve Tramva(Y İ-dareslne 1 

yon 370 bin liralık kontenjan afif 

mıştır. Bununla tramvay ve el 
ma..zemesi getirtllecekttr. 

Türk - Rumen tic 
müzakereleri bugüıı

lerde başhyacak 
Romanya ticaret ataşeliğ"nden 

12 metreden düıen çocuk 
Karagiimrükte, S111tq,n nıabEll::: 
~ oturan 8 Ya=t1armdA Davud 

da bir QOCU'k dün Yedikule surla; 
da oynarken 12 met.re yüksekll 
yere düşmüştür. ;I 

Bu sukut neticesinde .başmdan 

niye ara.sındaki yol inşaatını -..A.~ • 
emıı.. :fertb*& '" bıafrb'au.& ıor
l'il nokaanl&r ftzerinde 
ıııtard.a bulunmuştur. 

61 
Lütfi Aksoy müteaktben ,AleJll 

• tl o 
~ı. Sult an çiftliği, Req?.c.ıye par ~ 
caklannda ba1k1a miistr.A.belerd:,, 
lunm~ Cüm.huriyet mevzuu e 
fmda :ıronuşm.alar yapmıştır. 

Piyango bugün çekilifot 
Milli Piyangonun 29 Birill~ 

1941 fe'VlkalMe çekilişi bugün r>"
rada 19 MayJS atadında yai>ll'-
tır. 

ÇeGd'll.şe. sa8' ı 7.30 da bıW' 1. 
ve ıa de nihay.et venlecektir. JJ1l 
tıllftıe 400.000 numaraya 480 blıl 
ra lıkramiye tewil edılecektir. ,,,. 

En !büyük ıntramiye 50.000 ııı 
Çekilişin bütün safhal.ın ~ 

verUecStiı'. 

Tarilb.ln seyıı1nl. baihtına a~ 
büyük b9Jyramm ~~1 

M. NVJV 



insanhtı felaketlere sürükleyen dava 

Milletlerin gıda ve 
toprak ihtiyacı 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

[Sıhhi meseleler] 
• lbtlyarlar 
nelerden 
sakınmalı? 
Bugün ihtiyarlığın hududu oldu'k -

ca uzaıtılmıştır. Haıtt.A insanların ru_ 
hl duygularında bile bu husus!.ı bü ~ 

yük bir değişliklik ğörtlımektcdir. 

Ba.yan S. A. anlatıyor: 
Birçok talibleri reddetmiş b!r genç 

kız bir aile mecli&lnde bu bahis açılın_ 
ca meseleyi lAıtiteye boğuyor: 

- «Reddettaı, dıyor. Çunkil içlerin_ 
de mesela geçenlerde .. izde gördilA'üm 
zata benzer bldsi yoktu.• 

OOlüşüyorlar ve: 
«- O halde deniliyor, o zatla ev • 

len, esasen sen.inle alAıkadardır 11111 
beiemniştlr .> 

Bu muhavere o za.tuı tulaA'ına -... 
mlştlr, genç kızla oir'lı:aç defa ta~ 
zıyor, konuşeyorlar, fa.kat erkek ba 
bahse temaa et.1Jti3ıor. 

Gene aJle muhit.inde bir izab " 
ıtefslr bahsi: 

Cl>ffa.mı 1/1 de) 

lelıletıerin frlda ihtiyaçları zama - raJı: ihtiyacını bulmağa ta.fi gelec&k çok et yiyen Aıwupa maıetıerı topra_ Mesela. eski zamanlarda ıo yaşına 
llllızın en h8ıd IMıSele!erinden biri _gibi görünaneklteddr. İLk ba•kışta o ka- ğın büyük·~ kısmını hakiki ihtlyacı gtmı.lş bir kadın ihtiyarlamış olduğu_ ( us p t b ı 19 ) 

Nüfusu ka.laıbalıdı: ba?:ı mi!letlerda.r basJ.t görünen mesele yakından karşılamak !.Çin deği:, ancak bir lüks nu hissederdi. Bugün iYi bakım, moda l on OS a,, nın U macası: • (4) 
lı: nütwtıu t.opra.k.!ar.ı taşmayı, ele alınırsa muj!Akıyet peyda etmek..~ lı:Uıllanma·ktadırlar. gibi lmklnlar sayesinde 40 ya~wda '-

. ılın bir nevi .tabi hakkı. gibi tedir. AM.lıe ·ki: -4 - Muhte'lif nelba.ti v.ıda'ann ,A bir kadın ~in lrendlnl daha genç ır&-&ö ..,.,.,~. - .... termek kabil olmaktadır. Bunlardan 30 tanesini hallederek 
nneıı:tedirler. 1 - Mllletin içinde y~adığı ıklim tllMklnde de toprak rhtiyacı esası~ Bu suretle zamanımızda !htlyarlıim 

. Muaaır siyasi ldeollojilerden blı"ısL şartları gıda »ıtıyacındıı rol oynar. farklar g&terl.r. Meseli insan buğday hududu uzaıtılmıştır. Meslek sahihi o. olıuyucumu:a bir hediye 
nın ~ni teŞkil eden gıda ihti _Bu ihtiyaç sotuık memleketlerde, aı _ yeri.ne plrlllA}le beslense ::ıuhtaç ol_ lw> da çalLSma lcabllifet!nt muhafaza Soldan sata: 
Ja(:ını biz burada yalnız J.iml zaviye_ ca'lt memleketlerden fnzladır. duğu toprak 1/4 nlsbetinde fazla 0 mecburiyetinde kalan kimselerde bu 1 - Bize diln • 
cii!n tetılı:Llı: etmek lstryoı uz. 2 - Bir millet ferdlerinln nıalşet lur. Paıtateüe beslense bu toprağ~ gençlik ve hu6USlle taulik daha de - yayı tanıtan ilim 
lrua~n kemmiyet ve keyfi}'etıt.e için ya.pmaia mecbur oldukları ha_ 2/3 ü ıklfl gelir. vamlldır. <B~. _ Btr uzvu _ tld cKullanı\mıyan demir paslanır» -
~ hayaenı şartlarından biıi.5ıdir }11.t mtieadeleslnin tar?.ı rol oynar. 5 - Topralk lhtiyacma giyim tarzı darbı meselinin isabeti t.eka..Ude sevke_ muz <2>, eski ita. 

1 2 

1 

n asrın sonunda yapılan araştır. Bir Eskimo günde 7fl:l gıam protein da oot tesir eder. Pamuklu gıyilse n" dilen tlınselerln biraz ~nra ihtiyarlık dınların kR.Şlarına 2 
!llalar insanın gıda ile iŞllyen bir ne_ ve 6550 ka'oriye muhıtaçtır. 81r Çin_ tuB başına 1/30 - 1/40 hektar, yilnlü tılliml ga,termeler ile sab!ttlr. sürdüklP.ri <6>. ·----
: lna.lı:lne olduğunu gösterdi. İruııı_ li ıse 7'? gram protein ve 3500 kalori gıiyilse 1/3 - 1/4 hektar toprah ih _ Tam mana.sile gençlf:şmenln imUnı 3 - Nemli ara_ 3 
ın gftnmt V'e8alıtl gıda ihtiyacı f\00 sarteder. tlyaç h.Asıl o~ur. Keten mensucat en buluıımamıştır. CilnkU. insanların sin zi csı, Raşma bir 

l?a.ın karbon hidrat, 50 gram yağ, 3 - Asgari protein lhtlyaemm ne- aız; toprağa ihtiyaç gooterlr. Şu ha1de lıeri nisbetlnde vücudlarındakl ıızuv - «H~ elı:ltyinlz hid.. 
80 larda ya.şlanm.a.ktadır. Bu u.ruvıal"m det ifadesi olsun 

b.t,100 gram proteindir. Bu gıdanın battan "reJ'll. hayvandan tedariki, top_ giyimi biraz basltleşt,ıınıek suretile yeniden itörpeleşmesi ise imkln6ız bir (3). 
30oo üI ettiği enerji kıymeti zsoo _ rAık lhtlyacındA çıok e.>as!ı rol oynar. büyüt mit1ıa.rda tc>prağı gıda ihtiya_ şeydir. Bazı a.ıımıet d1~elerln nak'1~ 4 - Oot blldL 

ka.lorfdlr. Kal"bcın hidratlarla '*er bütün insanlar nebati pre>te _ cma tahsis etmek k:ıbileir. ctransflautatlon. tAblr edilen aşılama tını :zanneden <5), 
Yatlar bir dereceye a:kdar birbiri ye- n'e beslenseler ayni toprak üstünde 8 - Key.ı vamhlarının temlnl d suretAle ya.pılan gençleşme usulleirin.. Güzel tto1culu bir 
~~ caını olabi14ırlerse de proteyln _ 8 m!sll insan yaşıyabali:-. Hayıva.n pro_ pek çok toprala matolmaktadır. Bu_ en müabet bir netice alemamışlardH". yemiş «U. 
~erlne aootılu gıda olduklarından tein! elde eb!N!lk için nebatı mahsul_ gün Mmanyada 1,5 mi!yon he'.ttarl'lk Buna mU'kabil dahilen veya enJelc. 5 - Etem, ke • 
-a~ &iyon suretile wrllen Horuıon illl.çla _ der manasına <3>. 

bir gıda ile telAfı edilen}~er. lerlmi:ııden bir kısmını hayvanlara ye a.ra2' alkol istihsali için kullanılmak - rının insan UZU'Vlannda ır.atu:ıb dere_ 6 - Bir l'rkek 
Paıhalı gıda nev'ini teşkil eden diınnek medburiyetlndeyiz. Bir hay - tadır. Bu, SaıkBonya kıid!Lr gen1' bir cede tesirler yaptıkları görülmüştür. i&ın1 <4>. Medeni. 

inln asgaıri hadClni tayin et _ V'an topra.kta.n aldıAı gıdanın ancak toprAıktır. Bu ilA.çlar bilhassa eı1tekl!re yara • Yet 1'oyundurutu 
t uznn araştırmalan mewu ol _yüzere ıı ini bize iade edebilir. Ve '1 _ Muht.elif hayat &tanda.dları • maıkt~ır. <4>. 

u.,lur. böylece t.oprak mahsullerlnizden hay nın ısın.zam et.tlği tovrak ihtiyacı Kadınlarda bu gibi ilA.çların faydası 7 - u:.annıka • 

8 

&ner1ata1ı ünivers;te t.alebelerl a - vanlara taıhsls edilen kısmının % 81 i farldlıdır. Mese'IA Amerikada ada.m ba. pek amır. Vaktinden evvel ih~lyar • tan emri hazır ras ıamaıta karşı en lyi çare feraset lle <4>, Bertarlif (3). 
11 ında :vs,ı>ılan yeni araştırmalar Jra.ybo1maktadır. şına 1,2, A.mıanıyada 0,5, Japonyada yaşamanın yolunu ollmek ve bul.mak- a _ Evrakın e_ 

. nde 4Q grma:i)[ proteinle yaşamanın Almanlar vasatı ola.rak adam başı.. o; 125 MktAlr toprak JA.zı.aı gemekte_ tır. Bunun için en b:rı.ncl şar:t Jstira_ ki <3>, Yazın e _ 

3 4 

ti oldu~unu "@Östenniştlr. Halbu - na yı'da 48 ıktkıgram et yerler. İn_ dir. BU.tün insanlar .. Ameriltalılar gibi hıı.t etmesini bilmelı:!tir. Klfi derecede sen sıcak bir riiz.. l 2 
eCkl müellimer ıoo gramdan aşağıgiLterede üst tal>ak.ınm et .,tihlMtl yaşamak ıste.se'er dur.yada 2,33, Al _ lstira.hat etmemek sıhhat üzerinde fe_ glr <3>. 1;;;=-ııııe-....ıı..-'-• 

bir arutla 7ollıyan la.r 
talıdim edecefa 

s 7 8 9 10 

V'ı>~telnin y.etınlyeceğl fikrinde idiler. bunun üç ml.cdi.dl-:-. Bütün zengin manlar gibi yaşamak 1stese!er 5,6, na tesir etmf'ktedir. 9 - RusYanm 
11CUdil Vücudun sıhha.tte ~alması ıçln ya_ cenubunda mühim bir c.sım (7), Bir !erinden biıial <S), Kemltln bir tıs • 

t n hummalı hastalıklar gibimeınleketılerde et sa.l'fiyatı son bir Japonlar gibi yaşmak iste.se1er 22,4. pılan her nevi hareke~. bir insanın gıda C2). mı <4>. 
!'\ltalide ha.1.!erde aarfedecetı bir asır zarfında pek fazla aırtmıft,ır.Bir m!J,yar insan yaşıy:ıblllr. Görülüyor me.sleil dahlllndemti çalışmalanna ma.. 10 _Yemek <2>, Azab. elem CS>. 5 - Evveline det'ıl (4), Ortuma bir 
=~ Yed~~ ~roteine malik .olabiL hektar tarla üzerind~ pata.tes, mey_ ki şlımall v~ garbi Avrup~a topra. nl olamaz. Mesel! ıtlfı dc1~e<.le isti- ıı _ Sene değil c:.u, Nazlı bir ka- c.t. ilA.ve edenıenlz ha.yat batmundn 
• için rtınluk proteın ihtıyaeını v-a ve seb'ıe yetf4tirili.rJ~ bundan ye_ kııtJ.ılı mutlaık olmktan zıyade lza - rahat ed.enleT, vücud idmanları ya • dın i.sml c5>. yaş ifade eder (2). 

deta, 70 f!hm olarak kabul etmek di insan geçlnebiUr. Hububat ekilse fidiır. Ve !başlıca amlllerl aıkol, et ve panlar, taze hava tenertüıılerinl tatbl« 12 - cUmhuriyet ıdaresinln remz_ 8 - Bir not& <2>, Bir neri ıatıı il 
~ ol'ltl". üç ,,.10i yaşl'Y11billr. Ayni tarlı!. süt hay lü'ks giyimidir. edenler. evlerinde sulh içinde yaş! _ !erinden birisi c4>. balıtı <5>. 

- t 1 k v<ınlar muhakk.a.k ki sıhhatleri üze _ 7 - Ortasına biı: el .. UA.ve edene., 
il: * van1arına tahsis olunursa bu sütten Ba-zrları, medeniyet yara a.b; me r;nde muclzevt tesirler elde edebt • Yakandan aşatıya: niz Omidl!lizlltiıı sem.bolu olur <I>, 
~ lleV'i gıdanın menşei nihayet bir lı:lfi ~inebilir. Bu t.oprak ks. - 1.ç4n f82lla et ve alkole lrtiyaç bulun_ lirler. 1 - Gözü yılmaz, atıigan (5), Mil_ Yırtık örWsll <4>. 
nıat ()ldutuna göre her ferd yaşa- sabl!k haynwilara ta..~ edi!se bun_ duğunu zn™?derler. Kalıbıık. Avrupa_ Birçok inSanlar avüwdun müvazene U <O>· 8 - Pervasız <7>, Emıekten eımıt 
h lçln muayyen ger.işlikte topra. ıarm etinden blr tek ı.n.san ancak 70 da rönesans g!bl hakiki medeniyet rımıınının" ne demf'k o.duğLtnu blL 2 - Ydmur (Yolu C4>, Elbisemizin haEır <2>. 

12111btııç demektir. Şimdi bu QSP.gün nıyabllir. İnsanın hayatı baıy_ hamleleri devrinde çıo'k a-ı et yendiği mezler. MeselA. gtlntln kısm.ı azımımı bir tarafı <4>. H&yret iş.&rcti <2>. 9 - Alkan su (6), hılmlıtuı leli 
.........._ --.t.aln1la..., ılr nebatı mulmk.kaktır. Büyük medefuyetler al uıızıhanede oturmakla geçirenlerın &k 3 - Bir nota <2>. KaractMimlzlıı bh' remzi (4) . 

....... ....._,'--~-~~....!t~a~tlli~·~nd~e:....::yü.::,rtlm~'.'..:P~ıt~~r~ı._;,d~:a::ıma~~a:.1:'::a::k_~1f:r;:azatından mühim binsi (5). 10 - Oerilemek, topallamak C'I), 
--.....A1mır;~~ın~m~uam~ı~m~udll~~M~-~Tul~u~·~c~3~>·~-~---~--~~:___J 
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iamlr ~careıt oda.sı dosya memurun. 
dan brl meiı:t\j;) alm.ıştml: 

cBeyefendı; Aradıcınız mümessili bUl 
dum. Bu za~adir Ke~ tüccarı 
Faik Bey namında bir zattır. HeaMn 
icaıbının ieraısını rica ederım» diyordu. 

Kereet.e tüccarı Faik Bey gayet a
kıllı, dlrayetll. zeki, faal, emsaline en.. 
der tesad lif ec1aen bir iM imli. lıılah.. 
ınud SAfm de esasen bO,fldlni aramı ~ 
J"Or mu ki?. Gayet :ı.kıllılan seçmiyor 
mu ki?. Mabıınud sa.ime ıkim lizım; 

- lıltıllı adamlar??? 
Keresteci Palt Beyle b<men mWıa -

bereye giriştik. Bu işe bir dakika ev_ 
v-el girmek. yani başının kırk sekiz ok_ 
ka beltsını bir dakika evvel bulma'k 
için aman Yarabbi mektublarmda gör_ 
seniz ne diller dökilyordu. 

cBeyim eferıdim, ben eskıden mUyo
ner bir adamdım. Aklım erdiği erme • 
dlği b~n tttrlü işe girdim. Fakat dokl.ra 
ytiı doksan dokuzundan zarar ettim. 
haş!an<iım. Elimdeki sermaye Çırçır 
yangını gibi duman oldu. Hani bir ht. 
kA.Je vardır beyim: Anaht&r nerede? 
SuJ'a dllştü ! Su nerede? tu~t içti! 
tn-r nende? Dağa kaotıl Dai' nere _ 
det~ Y81ldı ! .. Külleri net't!llie? Savrul
du! Vay benim kl55e smlıtn, vay be. 
n:m 'k&e .ıtalım1 •. 

itte bendeniz de o haldE!7fm,? Köse 
sa.kalı eııme &ldlm. Jtöşenm bıışmda n. 
reıtfelerln a.tıOne od11rdum. dü.tGnGP 
dururltln bİlllİlll İlmlr ticaret. odut doS. 
ya memuru taşarak t:eldl. 

- F&ik Bey, dedL. Gözün aydm!. 
- Aman evlıid. ne oldu? d~·m .. 
- İstanbuldan, l>Uytlk bir zattan bir 

melctub aldık. Burada akıllı < ! l bir 
mutemed istiYor. Hemen seni tavsıYe 
ettim. O büyilk, pek otıytik zat da ınt
feD. merhameten muvafık görmUş. E. 
l'no" avcundıı ne miktar pa.ra vprsa 
yollasın keadislııi mut001ed yapallm! 
diyor. 

Aman be)'im, fl!lin.ınaıtım, o derece 
MY.lııdJm ti.. Tarıtı k•bıl dPğa. Gerçi 
'V'l'!chl latifinizi henil.I gWınedimse de, 
ae bQ.yüt, ne ili, ne m!Atl:.ı. bir zatı .şe_ 
rlf olduğunuz cümlece nıUsellem. Bu.. 
sUıı pc9t& hawüeslle nauu devletlnJze 
:rüz lira takdim kllmdı. İlk partl ola
ralk yüz liralık kolonp. irsal buyurma.. 
Dllll hilnııeUerime terdilen rıetı. eyler ve 
carıçeş'm ile cevabı dev!etlni&i bekle.. 
rim ~ elendim. 

bir macera 
müır.J.e Faik Beyi dlımir mümessili J&P. 
tığımıza 4air) kunıturatolan kezıdl.s1ne 
fOlladım. Ve en l1& Cbosior> deniz su. 
Y\l ID&lllU)it.ıwJ.an bir &and\k Jirm.i otuz 
şişe de ttıAl.ia al) 1ı8al 'Ve m'am eyle_ 
dim. 

A.rada&ı bir ha* seo&ıı. Bem Faik 
Beyden fU mektubu almı~ mı? 

d\tahmud Saim! Seni ııldi beni bll. 
mez. eışşek, apt.al. enQt herif seni! 
Yolladıim deniz ı~ Melennı kafan_ 
da parçalamak ıcın İs~bula &:adar 
zahmete beni mecbur etme. Senin Jr.e.r _ 
şmda llmQ irfan, ldıltiir nlılbi, ttlcear, 
komisyoncu, :z*1 bil' iD&an var.. ani&. 
dm mı? 

Dünyada her yar ve ~an kafese 
lı:oymıışsun: Zaten ilmini llitenler be
nimle aa]ya başlıyorlar. Meter Oöbıl 
mısırı ııibi meşhur bir adammışsın!. 
Kafese troyaca.k adam bulamadın da 
beni mi buldun? 

Sana üç sÜD. üç gece, Uç sa.a.t mil. 
saade .. Benim paramı derakab telgraf 
hav.aloolle yolleımadıiın halde, koca bir 
sopa alır. gelir senin b.!a.nı kırarım 

vali.ah' ~ Fıük 
Bir gfin razıhanede o~uruyorum. 

KaJıveci: 
- DUn sw b=rı ar-.dı!. dedi. 
- Kimdir? dedim. 
- İhtiyar bir adam. İz.mirden geli_ 

yomıuş. Merdiveni sekiz defa dinle _ 
oerek çıktı.. İsmi, bakayım ne demiŞti. 

- Faik Bey. 
- Evet. Tl kendisL Fakat sitıt tanı-

mıyor. Nasıl şekllde oir adamdır, cilye 
sordu. Ben de c1htlyar beyaz sakallı 
bir adamdır, dedim. BUiUn geıecek. 

B'zlm imam Hafız 'Bekir Efendi a_ 
ra.srra. yuZlha.neye utra.yordu. imama 
hürmeten masamdan kalkardım, benim 
yerlme otuıturdum. B1r kahve içer, 
b'.raz tatlı yer, ı;!np giderdi. 

SON POS 
kereste paralarile kaymatlı ekmek 
kadal'ıfl Je1$1, bal Tııh suratına. 

- Bu herif deli mt yahu? 
- Deli dıeltil, veli.. Tımarhaneden 

gelmiyor, İzmirden gelzyor. Bilir misi!I 
nereye sidiyort 

- Cehennemhı dibine!. 
- Doğru kara.kola. 
Hoca mendilini çıkarmış, yüzündeki 

tükllriltleri aiUşor, sarsak herif boyuna 
bağırıyordu: 
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E.&D•N BKR DBr.a 
~: ~ . . ., ·'· , -

1n1nı11111n1JJ"'""""''"'"' SB VBR ,,,,,,,,,,,ml11»JJJm1nJ1J, 
- Vay beyim va.y 1 Mas uymak ek. 

mek kada'Ylfı ht.. zıttımın köıttıno. yet YAZAN : CEVAD FEHMi 
- Z1ldomm tilctlnü sen ye! 1 1 1 
- Vallahi .su sandalyeyı kafana vu- B R N C K 1 S 1 M ~aa:n.ıt IM>i bmıidanııyoriar. Ses baş Jin ile kardeşi iki gün evvel Riı.eG 

rurum. herif .. 
1 

-' _ 1 _ taBaraftanta~~iyO=~ te ha Y t niİ.stanlbuJağu~l§ler ... İki gündür 9 
- Ulan sarsaık • sen sanua. ye,~ ş r..... ç.._ n . ere o uır. , çocu , seni arıyorlar. Nası.ı o' 

ka~ır~cıya. k.ıular oen masayı katana 1 Tatlı bir riiyanın aonu muş cıarıarıı g-enç ve güzel bir ita_ bulurlar, 
geçırlrlm. bo~ : Yukarıda koyu siyah.tan açık kur dın ... kucağında beyaz bir kundağa Kadın ağlam.ağa bao}la<l.ı. Büyük ne.I 
zı!!e b~~ıu!.ı.k~~~~i ~l ya:u? ~~Wliye doğru d~an - rılmış blc çocuık var. Kanınm )'&. ~~r ne kadar gürültıüsüz akarlar.stf 
Mahmud Bey bu herif kim? :reng! atan ıbir gıölt. .. Agağıda köpülü nında or~ yaş.Iı bir edt&k oturuJQI'. b~ kederler de o .kadar dl.l.'Siz olut-f 

Hoca. bana hıt.aben <Uabmud Bey) ~ka.pkan, hırçın bir deniz... fö+>ln Çocuk mutemadl~ allıyor. lar. HıçJurm.adan, samıltnadan, hi~l 
deylııce Pallk Bey benden tarata d{>n. ~or.tasında sert bk §imal nugA.rı Erkek onu gizli bir öfke ile sümük.. hareket yapmadan öyle semiz a.ğlE 
dü. Hocaya: . ~r. u.ıaa fehlr yer Jer h~a 111*- ten sonra etrafa bakındı 11e ba§ını du ki göe YB§i.arı gözlerinin kenarı 

- Siz Mahmud Bey d~ll misiniz? {ları ya.nan binaıarUe yeni · ının başına yaltla.,}t.u'dl. Dakika. rından fışkırmıyor, ti içeriden, • 
diye sordu. hm d r ~ bir kül Yiiınına bendJW, Jardanberi ilk dıefa olarak, kJSlk. du. btniıı içinden geliyor, denebilirdi. Et-! 

- Ha.vır. Ben Ma u. paşayı ve' :O~.~ .... ol .,.,,, d ıılıına bir ae&l • bık M~· ., ... _ • 
jınamı Hafız Bek.irim! diye cevaJ> ver. :-',,_. uyor. .,..-ur uy z ~· .. 'Venuı;,ı J&oi:l,\;ın ~zunu fazla kMI 
di : Yaloız ~erini kullanan& ita- - Baık, nered~e ıJündıu olacak çırmış .bir d<l'lctıc>r t.ela.şile s11stu. • 

Hepimiz. ha1tA <Faik) Bf'Y de bera- ~§1.m dalgalara ver~ otan motıödtl Ayşe, dedi. Arbk karar -vermelisin! Adanı 30 ya$U'wıda kadar vardi-: 
ber gülmeA'e başladık. Fatk Bey bana :w yel!kenll bir gemi aahlle mttnm Seni sevdiğime inanııyor musun? Şııklığa Ö2Jellen bir taşralı giıbi g y:ıı,.I 
hl.t.aben: {ilerleyor. Diruersenlz san.ki ~rUk Kadın göz:lerlle erkeğin kaçın.ağa JnjŞti. KıyafeUne d.iıkkat eden gö :er! 

- Birader. dedi; senden para gerl I ib1'r tekne ... Gteminln bumunda ~ müheyya ba.'kışlarını az-adı ve tered. i~in onu bu gıemhııi.n içinde yadırgı-f 
alma.klıim kaıbil ola.ınıyacağını bll!yo_j;yan dn;ı....ıAnn gürüı.t" .. iki -- düdsüz cevab verdi: mamıya imlran ynktu. Tak.tığı ser'l 
rwn. Esasen :lstanbu1.ı gelwordum. OL : . . ~ usu, --.- • ıJ 
dip üç defa yfuıllne tilkUreyim diye ah_ ~.sile& arasında bıo41u~ oturan tek. - Etıet. . . kolalı y~lı:alı.k .mynun~ acıtıyor o 
dettim. Fakat maalesef imam efendiye :nenin 9&t.ll'tıları 'Ve bir de ara a1.ra - ?<>k sevtliğıme? malı ki ikide bir sağ .!lınin ıııııret paıf 
teı<adilf etıtt Simdi .artık n!' lı:ödet1m EY'enı ~uş ıblr 90CuflR1 feryadı ela- - Inanıyorum. mağını ya.ta He bıo7nu arasın:ı ~.oıco.; 
ta1dı, ne de ai?Jmda tllkürlık. Ne di- ~uluyor. - O halde memlekete dön ve beni yor, yakayı çekıereılt hissettiği tazYI-! 
peyim, bay Allah cezanı vel"Sln. : l'lltat bakarsaıuz mamara biUıbl bekle! ln azaltm&k ıstiyorou. Vücudun'i ns..! 

(Arkası varl Ettin değişl'k. Geminin ortasında w er_ - Çocuğumla bir~ mi? İmıkirl. zaran tüçiiık duran başı ı>iyah, pariaid 
Mahmud Saim AUmdat ~ ~tında bir aürü lnaau var. aa.. . Anam babam beni öldürürler. Bir ve ltmrcık saçlarla süslü idi. İli ;.J' 

fstannın balJ(arı meodi1ie aanlı, bMI- e evvel, -bil' yabancım .. :ı peşine dil- kır gözleri uzun klrp-klerle çevrllm~ 
?..arında o da yolt. A,yKla.· hep.tinde şüp kaçan Jwın, bir sene sonra kuca_ t.ı. Bu göcıler aman zaman krc"~ Gönül 

(Baş &arala 311 deJ [o'PIK. l!lölıseJer pa9M'1'a yıtını. & ~ bir piÇ Ue geri dönse, sen oL pıarı· tııarıa doluyor ve sonra yen de~ 
cCünıkü dmili)'or. cesaret edeme. m .Sallar bid:>lrile kan§mlf. Bir · ne JQ.Parsın? u'*uya dalar gibl sÖlıilkle.fiyordı· aa1 

işleri 

mloitlr. aeni kendisinden yilbek rıör. ~arma.k!Mı gibi birbirlerine ?11!111 - Hakkın var, mten bu tedi>ir de kışları kayıcı ve telafı idi. Bu g)11 
mtıştür.:a . S fbenzlyorlar, hem hiÇ bensem~r pera etmez. Çocuğu bırakalım, !erin altında muntazam blr burnn ~! 
A.V~ b:e!ur~~lıyor. Bayan · ~Ba'lıları bu plslik ve çirki.Ifük iÇ!nd - Blr~alım mı? Nereye? ,, ~k imce dudaklı, altın dlş:ı b~r . .a:;.lfi 

_ Bu erkeğin ma~ ne olsa ae. :1&şılaoü kadar sevimli, bir kısmı ıse - Benı şimdi saiılle çıkartırım, ukl gorfinüyorou. Dudaıkların 'oıtişt:l:I :. lJ! 
rek? :taznt'Dlen aksi.ne. rastJayacağm kapıya Allaha emanet:talar her Ud tarafta c'.a b-ay ., . ..., S: 

Tahmin etmesi bir h~Ylı güc. Bir : Dümendeki bir ayağı ta.J::ı,tad-an, kı.. ederek bırkırsınl idi. San.ki bu ince dudak'ı o~ız k aj 
d~ &ile muhitinde. gcç~ı muhavere. ~8 ooy1u, kır9ll saıkallı di~lz ihtiyar Kadının kısık sesi, bir çı~lık g :bi rafından bir nevi köpük kaçırıyo··dll: 
nm o ~ iıb!Ağ edıl~ ne Ue s:ıbit? ;sanki nlneter:mizıin masallarından kO yükaeldl: Matrur ve küstah bd' durusu v•rdı.: 
F=ecl.~~ ~·bu ~onı:lanı ·~~- ~rıhp get.i.rllnıiş. Sık sık aiızmda bl - Hasan, deli mi oldun, bunu na. Heyeti umumlyesile giuel, fakat t"ıı.J :., :n:O.~ .... ~· 0 

. 1,. e·.~~~: ~en - ~1.Jren salyayı ga.rlb bir ses çıkara nasıl söylüyorsun. na.oıı dilin varıyor? l!>k""i bir hayvana Çok benz.iyord 1 . ! 
,,_ l, ~ munuv J~ - • ç ~ b .. d ~ .. 
dlsinden yilık.se.k bulduğu için ce.saret ~dişler:nın arasından denize fırlatıyor - Bas.ka çare var mı? ocugun Bl:rn sonra kadınm rna -u3 " : 

Kahveci He bu milk~lememizden ya_ 
rım saat sonra imam Hafız Bekir E_ 
fen<il geldi. Bermlnval yerime geçir -
dltn. Mahallebiciden ekmek kadayıfı 
ısmarladım. Hoca ekmek k::ufayıtm1 
ymen tapı ac:ı1dı. Sal'Sak bir adam 
lt:"l'i ~rt"i . -Prn 6e ırenarda bir bayanla 
konuşuo oturuyorduın. 

B:e't'est.ecl l"aik ~ doedoıtru Ya'!\ 
haneye giderek i.mamm ımntına: 

edemem~ ola.cağı şokllnde izahı ka _ ;sonra sat kolunun yeni Ue ağ2ını .sı.. öldürülmesini mi i.stersln, yoksa kay_ cede saıtınleşt.iğini görerek devam et1 
bul edemem. 20 inci asır cesaret·, te.. ~i}"Or. bolımasını, fakat sağ 'kalmasını mı? ti: i 
febbüs vıe kü.sta.hlık ıLSrıdtr. Gerçi ~ E Belli ki hepsi ~ceyl uykusw: geotr. Burada, bizim yanımızda kalırsa onıı - Sen de yavaş yavaş başka çaı:'! 

- insanı ba~m .. Qeldng~ yapar, tm.at ~m;şıer. KızarmMt görzl!erind':! daJcıll, mutlaka öklüreceklerdir. Ne söyled!m bulunmadığını anlıyorsun ya.. . b 1 
~~_:ğıma gore henu.ı ortadai iaıhsktim~ ~donuk be.«WJlar '\'llll'... konuşmUJOr. ana, aramuda kan davası var. B!..zlm ana lc;ıln evladından ayrılmak e·b~dl 

-Tuh .. 
D!y!' birdenbire cıltktırmıız m.l?. 
tmam b·r kere sllklndt: 
- v.av edeb!iz heriff Bu ne? Deli 

mi ba herifP T!maıhanedne m.I reı; _ 
JOI"? 

Herif l'f!Yab ftl'dl: 

r~. :a:.;.ırıma R"len b r • d b' A'•At d" - ı O .. ld" .. , " 
var ki yazarken ge~c kızı incitmek- :ıar, bat.ti tmulda.mıyorlar blle. Ge.. aile onlara ne yaptıysa onlar a ,.. 90lı: güç. F~ uşun. uru ın 
ten k~~rum.. l~ ~ene söyliye. ~lnlın ort.a tı&mını kaplamış sandıkl7.e yapaca.klardır. Ben kend!mden dsha mı iyl? Sağ kahrsa be111 olm"Z~ 
yiJn: ~flnı lb~Unde heP61 birer heyGtel. korkmuyorum.. fa.kat çocuk, sen ... ha_ beYt! bir gün onu gene buluruz. Bel.j 

- Bu .zat kenıd<si l;iu ovlenme za.. ~ İşte çocuk ıene ağlamağa ba.şiadı ytr, dedi~m gibi yapmalıyız. Sen. delki delil, muhakkak_ Nsh işte su J 
manırun hentiıJ ~~ oldutunu "Serseriler ı.ıa,atta olduklarını hatır.memlekeUne döıımeJisln. Deli Hüse. fDeaJDJ 8/1 de) 
dQfflJlemes mi; itte der.lııletUrameye 
de rl olan bir farazbre. TE'I~ \. •• ------ -----·········-· •• ---·--··-·- ..-. ..... ... 
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SON POSTA 

Ciimhuriyetin 18 nci yıldönümü münasebetile := 
AZAK 

Busun manlte'cr<!cn itıbaren 
C!lmhunyet Bayramı şcrefırır her 
lkl sinemada b rden emsali en_ 
der olan m Us' esna b r pr.>gram 

TURAN • 
iiJük Tiirk lnkılibı 

Sinemasında Sın em asında ... _____ _. 

UNUTULMAZ BiR 
BALO GECESi 

ocağı teş'kn eden mı 11 s ' eren ... mü
badelesi dahi gene b z m f kr m z ve 
malımızdır. Su halde 'TU•k nkı dbı 
evvelA kendi kendine y t' erolc ve bas_ 
kalarının malına, tıraret n. araz ne, 
servetine göz d·lmıiyerck ya ı~ acak 
millet idealini mesdana k<:ran ha'"e • 
ketur. Bu, 6U demek r kı dilnvıı TU k 
inkılAbıle ortaya atı mı~ o· :ı H' 'r'\iT. 
kJyede realıte halinde t.ıtb k mı bu
larak yaşıyan bu fitrl b ~ı r.ı l'd • ve 
bu fikir dünya mtlcya" x:dıı 'anını~ı 
zaman artık blrb rıle oosa aMn m ıı t 
tipi, bu uh ve kan11 h ıb·Pı dcvıl 
tarihe aid olacak· artık dostluk ve k ı:. 
şılıklı milnasebc+Jer esa!'rl't 
hilr mıllı-tlerden ibaret ve b, dü• va 

tkı bUyuk art : Zaralı Leander _ Marika Rök tarafından bUyilk 

AŞK- Müzik ve iht.ras filmi 
Ayrıca: 

GÖRÖNM:EYEN 
AD.A.M:IN İNTiK.A.M:I 

BELLA LÜGOSE'nin en son şaheseri 
Ba tanbaşa. h ye an .• E rnr • Kor. u \ deh t F lm 

~TURAN j AZAK 15 k ım bre! 11 

ller iki cnanıada birden 

Cümhuriyet Bayramı Şeref ine h üg Gn 

SÜMER ve TAKSİM 
Sinemaları Seansalrına Sabah Saat 9 da Başlıyorlar 

CBAR LES L A u o R T o N'aa 
Har ku de b r tarzda yarattığı 

NOTER DAM'ın KANBURU 
(NOTRE DAME de PARJS) şahe er n!n 

( Orıj nal kopya.:.•) <Turkçe k~sı 

SÜM:ER'Je T A.KSİ1'1'Je 
D~KKAT 9 ve 11 seanslarında 

l : Salon mev'k !er ve dilhulı~e ucıetl 22 Kuruştur. 

kurulara~trr ı ~~ ..................................................... ~llııı. 
B r taraftan lıbeıaı _ k.ıp ta' zm C'''· S A R A V 

Sineması Müdüriyeti: 
ve LAURENCE OLIVIER 

r nin çökmes ne eb b ./• anıl! o an, 
diğer taraftan dünyanın rnha~ vr ııü-
kOn Jçinde ~enı bir re! .• h dı>\ .. r.e 11_ MERLE OBERON 
laşmasına hizmet eden k b Yilk f k_ 
rl, ıki bilyük hareke•ı inkılabıın•t kcn. 
d nefsinde toplamıştır. 'I :l n rJ • t • 

tarafından har.ku de bir tarzda }nratılan 

ÖLMEYEN ASK 
' (WUI'HERİNO HEİGHTS) 

~ahe rln goııdu u e ı · r !>et hns b le ve o m y n er n 
1 rm temin m ksad e 

BiR HAFTA DAHA GOSTEl\ILECEGINI 
S yın m~t r!ler ne t 

'.Bu 

l\lilh 

ar ıs 

son 
10 30 

erimiz İsme inonunun \ r. 

r. 

el eri 

İnkilapların kıymet ve az~mrtlnı takd ir e tmek için zaman zaman m a . 
zlye rucu Ue m ukaye e etmekk (a:tda \ardır. 

1914 fen Sonra Turkce ozlu 
25 ene! k dllr.la s )asetlnin g ç t resmi 

Ebedi Şef ATA TÜRK Milli Şef iSMET lNöNO 
Umumi llarb - i s ıklal .Mucad ell':SI 

Heı1kes:n memk ve heye anla göreceği f lm. 
Bu fırnlde: 25 6ene dUnyadn g ç n SıYast • İkt adi • İçtimai en müh m 

vak ayı gö ece'k iniz. 
Bu günü iyi anlamak ıc n dunu go teren film yannk Pe cmbe akşamı 

Tiyatromuz gerileyor mu, ilerliyor mu? , .,., , .. E ~,.~,~~"!'V!.~.,,,.~~~em_••.•n_d_•_ 11 
Tiyatrodan anlıyanlar, s:ı gunıeroon ~·lf•d• .. n. 

1 · .. ı·· 1 IZALOGLU RÜSTEM 
ne er Soy u· yor ar ~k - ~ahramanlık biiyfik şar'k filmi (türkçe) 

Bugun mat.ine er Saat 11 den rtibaren 

' ELHAMRA SiNEMASINDA 

lstanbul borsası 
28/10/ 941 açılış • kapanış fıa•ıarı 

CEKLER 

Açılış ve kapanış 
Londra ı S ter lin 5.2:.! 
Nıw-Yorlı: 100 Dolar 132.20 
Cenını 100 tsvıçre Jl'r. 
Madrid lOOP~eta 
Yolı:ohama 100 Yın 
Stolı:holm 200 tsveo ıtr. 
Bir altın lira 
24 ayarlık bır gram 
külçe altın 

İkramiyeli % 5 938 

12.89 

30 !18 
24.90 

349 

19.65 

olan salil.h1yetıer.l.ni tahdıt etmek de 

faydalı oıur kanaatindeyim. Mese!A, 
sahneye konacak eserlerin seçim ini 
bir edebi heyete bırakmak lyi netlce. 
ler verebilir, 

Ben, bugünkü tıyatcomuzöa bil • 

G. O. 

il 

MELEK 
Sinemasında 
CLARK GAGLE 

-HEDY LAMARR 
- SPENCER TRACY 
- CLAUDET COLB~RT 
tarafından şahane bir 1ıuret..te 
yaratılan senenin en nefis f ilmi 

KARA 
SEVDA 

{}m!d'in Uıt.ilnde b:r m t:\ af!aklyet. 
le d evam edyı0r. Buglın seanslar: 
12.15 • 2 .15 • 4.30 • 6.30 ve 9 da 

GÖZ DOKTORU " 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hayda.rp:ıp Nllmune ha.stan«W 
aöz mii teıassıaı 

btanbal Beleıllye karşısı. 8aa& 
(1) &en 90nra. TeL :?l!:1' 



SON POSTA 

emleket Ha berıe • 
1. 

Zonguldakta şehircilik 
çalışmaları art1rıldı 

izmlrde 
Zeytinyağı üerinde İf 
yapmak istiyen 4 firma 

mii1'acaatta bulundu 

Sayfa 1 

• 



SON POST.14 

Charles Dickens 
. (ÇARLS DIKENS) 

SPOR 
Cümhuriyet bayramı 
maçlarını oynıyacak 
takımların vaziyeti 
--YAZAN 
1 Omer Besi,;-ı ?>!dkens..ın ! - nil, beŞ.ni misal olarak tşaret edip bu - ~f 

\Par· hayalinde bir hususiyet makaleyi bit.lnnekte acele edecetinı. Cfunhırl.Yeti.D on sekJzinci yılm.ı llPOr 

Yazan : Halid Ziga Uşaklıgil 

taa'1r ltfiçlilc şeylere iptllA. Bunlan D1akens.Jn Wkiişelerlnde etıhaa iki sabasaıda de ıteıs'id etmek maJrsadlle 
ti ~t.melien o derece mahzuz olur btıyük sınıfa aynlır: Hassaslyet.t olan_ dotı ltlilp araaında yarın Şeref aa.ha. 
1-rıa "111-.ffJle:re dikkat etaıeğe ve on. larla ol.nuyanlar. Tabiatte de böyle sında bir ~ mühim :futbol maçları 
J'all b .._... o1ınağa talkVJm8Z. Ha- değı1 .mI<Sir? Hikftyeler haya.tın, tabla_ yapılacaktır. 
deJilaı u kilcflk şeylerden b.rine iJ!ş!nce tın bır tasvtı1 oldufuna glli'e bu tas :tki harta evvel le maçlan mıınaae 
~ereaı ona hayat verir, onu lb'le bir nl! de gayet doğrudur. Bu iki smıtı~ betile karşılaşmış olan taıır:UDlanawx1an 
zarını e canlandmr ki ar.ık o şey na. haricinde onun garib hı1katte şahıs Fcnerbahçe m'*W bir o.YUDdan eonra 
hua 11.da camld olma.ktıuı kurtuhıl'. bir larile meczublar, mecnunlar ve co - t.staoo~ra ı.o mailQb olmuştu. Bu 
l'e :' şah&iyet kc.sbedcr, oau hayatta cuklar da vardır. Blrlnct neviden 0 ,. iki takımın yapacatı bu maç pek ıtabil.. 
lltır kJ retet.te görürüz, o btr mah!Ok. lanlat daha z~ade aiıldürmek, ye; dlr .ki b1r revanş maçı mahiyetinde o. 
hıblııtr ~det.a bae söyler, bil' natıka sa. doldnnnak 1çın fcad edlim[ş gib!d!r. lacaktır. Şu farkla !iti iki hatta evvel 
eder 1 hüviyetinin manasını takrir Meczublarla mecnunlar, hususile eo _ Feııerbahçe, clabll1 bir Uıtlllf YilzUnden 
tıra ve ~rtık zihinde Olmyecelc ~ ha. cuklar muharririn tasvir etmekten en bazı oyuncularını oynatamıyordu. Bal_ 
~ 811 

nntlyecek b!r iz bıraknrak, ziyade haz aldığı ve bize seVd!rdiğl buk1 b~ gUıı evvel ya.pılan umuqı.l 
lan n ~Uddet beraber yaşanmış bir in- enmuzecterdlr. kongreden sonra bu anlaşamamazlık 
llavır 8et$1Iıı bnnkır. Bu muharririn eem·yet hayatının lcablarile zmıya ortadan ka)ktıtı için şimdi Penerbah. 
ları bi ~~ evlerl, dür.kanlan. stlkak.. ,_ sahte bir ruha kendisini kaptırmış 0 ' ce düne nazaran dah~ t:uvvetıenmış 
e~ a:ı alc!r ailenin odasın1, b!r ae!ll Carh Dllı lan şahıslarının arasında nıesclA M; b:r ıhaldedlr. 
içinde usunu hop va?::t!le tanıdığmıız. ens Peoksnl.rt valJlır. Bu adam rlyanı~ Kuvvetli bir vaziyete ıılrmit olan Pe. 
Ue ıısr:~dığımız yerler k:ı.dnr vuzuh ı için hlkA.yesl.ndeJd şahsı& hislerine, e_, mllşehhas bir nilmunesidır. Bu adamı neroahçe yarınıkl maota tstanbulspora 

o bir · mellerlne bilriln{lp ooun hüvyıeUle tasvir ederken b!roe uysnan hrs bir olan fa!k.lyMJ.ni W>ata çatışacak ve lig 
bir r ı:nWıendu, bir nılmar, ha'!.tl tahallılli etmek ;çin bır ves!ledlr, bu nevi nefret ürpermesldır. Muharririn maçındaki bu matlablyetio fena bir 
bir 1~ det.tldlr; takat. kıı.lcm1nde nu derhal bir ııaııimet addeder, ve bir hiıkA~erlnde bu neviden nfinıuneler tesadiltıen !ibaret olduiunu anlatcuş 
'-bet tdl senna;vesı .. ardır ki htmen :kere o şal~"eie temessUı edince ar - itilme teşkil eder. Ralpoh M:cikby y 0 olacaktır. 
Jı&rı.ıt11 . .:;rdiil eeyi, yeri tutufturur, tilt araba, yolculuk, gece. g:ıçUen yer_ n°c;. Cuvı> M'" Murd .. tol'l ve r.nz' kar- Bu maç her ne kadar hu.naat bir kar. 
ne enı.n'ı Oda mı tanır edecek. b!ze ıer, tesadilf olunan !rızalar, btı.tiln de.,!,. V$. btmlardan birçokln.rinı gö : oıla§ma i8e de, Penerbahee takımı, mu. 

Birinciteırin 29 

[S_İN._B __ A] 
Sinema yıldızlarının 

güzelJik uğrunda 
çektikleri işkenceler 

. ' . 

hlaseı.ı~. ne rengi?! sö~lemeie lüzum tafailA.t o şahsın gör.leriie görillecek, :ı1.tr ve hepsinden ayn ayn flşürOz. Bu hitte ltaybolmata b&ıjlıyan sempatiyi MlehBe Mol'l'&n, methm filmlerin4en birinde 
böııe Ja ' bir milhend6s detlldir Jd onun duygularile teıliiıit edilecek şey - nfununelerfn. m mükemmeli Ml' canlandınnata vesile tettıı edecek ita. Hollvudda a1n.ema yıldızlan arasın.ı HülAsa: Holivudda.d !Um tumpan_ 
1Ciıı Od&y~ta lClzum gôr&:at, onun lerd!r. Muharririn kendisi hıkA.yesı - Dombe'Y..dlr. Bu adamı. muharrı~ b'21!' dar iyi 07DAYlP güzel neticeler almala da son bir ııti sene !çl.ııde '1k 6lk tul. 7alan saıı'at.tArlan arzula.nna tlb 
ili~ t Y&iat.nağa, ıı<izilmllzdc, bey_ nin şahsı olur. Yolculuğun tefe rlla - cDomıbeıy and san> hlkiyesinde tasvir mecbur okhıtuııu daıma gör.önünde tu.. ıanı:ı.n bir t.Aıbir vardır: Bu 11.blr cil- lhrer kukla .-ııne !Oirarla.r. 
•agıtaıar eratın etmete y.ı.rıyan başta tında hic blr tilcllk ~Y kalmaz ti o_ ed~. tacaktır. Bu maçın eht'mmlseti de bu zıelllc i91cencesb cilr. 
elen, bozıı:ardır; dil.silk bfr perdes!n_ 1 nu zap~tmeain ve böyle uf.ak tefek Ben bu h!lltlyeyi ı>eC l..!."lO yaşmıda, noktadan ileri ıelmektedlr. Bollvuddaıki büyijk film kumpa.D7&- Ra" . b" f"J 
k&ııl&Jndan db1r sı~asından, sarkan bir h11.1allne uğrayan ne oulunduysa onu ingil!.zceye calısrr1ı:en, elımde lQaa.t kl- Sahanın daha büyük bir allka fle !arının hepginde birer güzellik müte. lmU J8DI lr f m 
~1etlnd • aha bircok ufak t 0 fek hu. 'kaydederek iki uzun aa.yfa doldurur. ~ablle. her satırında frltili:p durarak, ta.1cib edilecek maçı Galatasarayla Be- ha88ıaı bulunmaktadır. Bu mUtehusıa • k 
teres.tını : bah.9e<Ierken oda birden · Bafkaaının kaleminde ıd usanç b!r sayfayı kavramak iı;ın utrn,,a ut_ ~ arasında olacalı:tır. Jar k~a dahil olan atnema 111. Ç8Vlr8C8 
bte llıaUk er, bir şekıı alır, bir be!A- verecek olan bu tarsil&tı öYle eakralt raşa OOımııştum. Elli senedir, onu u. Son defa llk maçında Oalatası.ırayı dızl&rını IBted.lkleri tanda ~ler. l"ransız , 
taıAltatıe şahsiyetine alrer, ve btze bir lisanla verir ki biz de onunla be.. nutmadım. Oyle parcıalan var tı diln 3..2 matlClb eden Beşiktaş malQm oldu. Kendilerine ilted.lıkleırl oekılde tuvalet hkn bl sa:ı aıt«Arlan arasında mü. 
l!laharette ınaneviye~ini takrir eder. Bu r.aber blr ToJll Pinch oluruz. ve onun olrunmtJ:Şa berıziyen olr c.ıntıldtla zıh.. tu üzere PEk za.vı! bır haldedir. Bu yaptmriar. r mev işgal eden Patmu ı>ek 

teJrısaııne 0 
ınu1harrır olr sJnlrbazdır ve 1 Londra seyahati icin dUYdutu emel - nimde yaşı~r. Gençliğimden katma böyle olmakla beraber lie ve milli kil. Bu adamların bnuı da cebren tatbılr yakında ıYedI gene kızın evı. adınde 

'lladUr ~hın n sbette hiç bır edebiyatta !erle ihtizaza aele!W onunla birlikte &l"r zelic neticeeile olaca.Jt muhanirln me eampiyonu önüne çık.an blltün ta_ edegelımekte oldukları bu uaullerden b(lyüt bir tanı cevirmete başlıyaca!t • 
Bu au-ıeaınu. bU yolculufun biltfuı teferr11atuıt lıü- en hos Mermi David Coppertleld sa _ kJ1Dlan bermutad yenmeie lıaş?adı. Bu pek de hoşlanmıyan sinema yıldızlan tırs. hn 

hu""'- .... bir dftkkA 1 1 +.... u a e vazil Albert Valentlndir Şa k&t"" ve ınüt . nm evhası, bir yük bir alAta ile pa.y ~nz. A9•e m • yınoa ilc!nci mevkii ou nı'kft.yesin'! ve ... zayır !halinde bile .her maQta dalma buna cgüzell.IK i91cencesı. namını ver. ;vanı dllıitat bir h4M . B fllmd · 
d 1111 eeıbt!dbJ eterrık eşya sergı.ı elik_ harı1rilı san•.tı budur. rfyorum. Ten:emeslnln Pi* zor olsr.a_ şahlanan Beşiktaş, yann gözlerimizin mlşlerdir. alacal: ed1 r. u e ro 
0Iıısu ~azı n ce Orada durur, sayfalar * tına kanaat ederek diyecekfıuı ki bu pek alışık olduğu en kuvvetli kadroslle Hollvudda bulunmakta olau me$lıuı hiç rol YY~Jf ';:1=1Y~ızı!11ı!r 

lti biz de on e 
1 
blze tarslIA.t verir, öyle Kücut şeyleri canlandırıp yaşatan, vaz1fe:vt tl7.erlne alacak kalem sahibi .maç yapacaktır. Htlsnil, Rlfa.t, Hakkı Pranam sinema yıldızlarından Michele milreldtebdlr. 

~aŞa ldf?lz :ı a beraber durur ve te_ onlan bir be~le. natıka ile öniL her 1ld lisana tamamile Mken ve bu ve Şakirin lştlra.".dle dizilecek Beşiktaş M.organ'ın daıhl bu 1Şkenceye maruz " 
ra A.ıa Uyan<İırnıınız Olarak b!7.de hiç bir mUzde harekete getiren bı: ~harri. ağır iş karşısında pek cesur oluıaııdır. takımı, elbette lige dahn olan taklD\- katmış olduğu rivayetinin o~ çık_ Kızıl haç" a dair bir 
ı:eS::tııı rentau~:cak alan bu nıanza. rln asıl halt ve ihya kudıetı hilfıye - RG'ıalarlle, sahlıeliıklerila. zayıflara dan kuvvetli olaca!ctır. L!g maçında o. ması Uzerine bu g:Uzel yıldız gazete b" 
~llt t.nı. olur ,;, zengin bir belAeat ıermin e;hasını 1cad ve tıısv!r etmek kerşı ınsattan, hattanlyett.en mah _ "yun daha ziyade Gatatasarayın lelıfn. muhabirlerine şu beyanatı vemışiUr: ır film yapılıyor 
de bala. biı bl~dl}'e !takta giderken bir huısusunda görülür; sanki onun elinde mm harekeotlerüe bu insan nUmune _ de idi. fakat üç gol 11e üç puvan Be- - Haık11ı:ımda yazılanlar yanlıştır. 
Rltı:ıı ~le ~ tesacıteaadur. eder; b!z bir mak'abla bir çivi vardır, onları lerf ne kadar nefret ve fstlkT'ah uyan_ ş~t.ıuşa nasib oldu. Gala~sara.yın o Ben Holivudda hlç bir ıgUzellik iş - İsV'icrede Montreux .şehrınde cL"oas 
ıçı.11 h:11r; o durur· ~ et.Inış ve geçq> ?Jı1ınlmlze derin iZlerle hAıkkeder ve bir dınrs:t onlann ·~a.rşısında mazl!lml. ;rıacta nahak yere ma~Hlb olduğ'ıında kenee» sine uğramadım. dans la t.ourmentea adında bir J:lln 
taıııaı v vı1~ Ptik ~~adam onmı den bu nakı~lann Uzarlne üfürerek yetlerl tasvir edilen za,ydlar da o nis_ ittifak etmtym hemezı hlc kimse yoı.tu. Kula.klarmı meydana çıksın diye çcvrllmeğe ba.şlanmı.5tır. 
nurı. h~ ::Vire tayan b~ ~~d~~e nefesinin sl.hrfle onlara can verir. Ar- b~te şeficat ve merhamet duygutarlle Her yerde futbolun ke."'ldlne m~;hsu3 saç~rımırı tuvalet.ini değt&tirdller ve Bu film Kızılhaçın şimdiye kada· 
~ ~Uıaı.19iyet.J Yok:ı, :ıedlt' ttk onlar hatıuımızda blr daha ötme. blze alA.lca ver.irler. Onlan adeta seve. öyle bir hususiyeti ve eı1vesi vardır ki elb1selerlm1 Amerikan modeli U7erine =~~ld~=e!~~u~ar~_:,,: 
~ 111 W.S. 1Eaolnı. 0 1 b' ta ır metı: Oırere l'aflJ'•e&klardıT, sanki bu rek bedbaht maceral&n içlude tekib GalatMaray _ Betllct.&t maçmı buna 7a,pt.umamı taleıb oWler. İşte bu ka. .._... 
~ .._ .,.,,:.• ~ ~ .r sv adamlarla uzun müddet berabe:T yaşa_ e~rlz. Hele muharririn ~ltlA"l bizi en canlı bir misal olarüt ele- abıutt dar... dolayı inlclsan hayale ntramış olar 
h:...'!~ •a ll\., ""-~ • tıyanır. mışız. huylanna, Adetlerine aı11111ısus Adeta lrendf oocnaıanmra baf,Jereeal. doltnı olur. raut aı.e bu huaua&a biras hava. lfeııtı bir Pranauı kızı bunun t.Psln al 
~ bir ıu 9illl& "er"': ' bar mana ilbl. .. O derecede ki muhan11'in onla. ne mftteeaıfr eder. Yarınki maota ld taraf .,-umd& bir d.19 verecej:jm. A.meıDD !ıWtameti e.. tında. Klzılfıaça yazı.lmıştır. Tesadtl 
ntakUd. sızrıran bob ?'Usu Olr bir pencere ra söylettltt s&ılerf dinlerken sealeri. Bunlar.ı anlatabttmetc iOiD wıun ta _ kuneıt. mtı.uenesi oldutunu ,...aıiten, teıkJılder1 b&ru lrı••'taaatarmı .taduı km bir ~ellkanlı lle ıca1"$1 hrsı:va lf' 

fcın ki! lr insan tl'e, .:ntan, . rttıere :ııa~ beyhude bir zahmet bDtOn ~ lcaYUSDUt olan :ae_ terzilerinden taleb etmioter. tfmısıedır. Kız deUkanlıya delice Aşı!)o 
;eder ki onuaYet eder ve hf~br&i tak- nı Bblle duya~z.yapar muvaffakıyet!nin olu•. Muharriri otumak Jlzımdır ve şictaşı blras daha avaıttaJlı gördOJU.. Moda aaa.ay1i tarafmdan her sene oluYOr. Tam sevişmete ı.aı,tadıklan •~ 

Zc>re <'1:rı b!r daha Zi 6'le cez.. unu nas : fettnelc mUmtUn bu zevki duyabilmek 1Çln onun ba$1ı- mUzQ mı HA.veye med>unP. istimal edilmekte olan mUyonlan:a Tada hart> zuhur edi,.vor. B•r bombar • 
"a117r,. b~Jll"nntl?.da Yer ~~~~Ulınamak ~ n~:~· !:ı~ ~~Ş tbtlmaı olurdu. ca eserlerhıhl. h01Alla ,ak1'nde deAil, Tam kadrolu tatamların ortaya çı. metre .t11metfan bu sa.yede yüzde on dıman sırasında gmç kız vazf!l!Sı ba • 

Onu Uruz. """'ı.7. 7&PJIQ> 0 a tak e e . ~talar tamamile &Yllfle tOr'k:oeye çevrflebll _ taraca&lan oyun. battalardanberl fena. nlıııbetinde bir tasarruf t.emın edile • şında tet1ti hayat etmektedir. 
l:Q~k rn~Rtıl ~d Nasıl davrandığına, ne cıns ynl esfne dua etmeHdfr. fUUıol seyretrııekten :yorulan •Ozlerlmi- cetı umulmuctadır. Ben bu karara Atır nralanmış olan ıte!Canlı IJ• 
SU2 llf ~lt'rtılr· en ~ ba kabilden !:!&ndıtuıa vutcuf ile beraber lun:mı m B. Z. Uşü1ıcll ze ze1* wnn!4 olacak~. derhal tebaiyet et.Um.> olmaktadır. 
nıan~ O~Jar, :vak~ ~hratar, 90ft_ ne.~ 't'kıl otnuı.k çaresi a!u :tngfl~ İki mac arası.,da :Matbuat ta.''rımlle Holivudda bulunmakta olan diğer Bu f.ilm beyneJmfleJ bir mıthl,.t 
laınat l"alar lnd!nde i!•f;a:· muı.tetenı hllcl7ecIJer!;: ~ ı:mdlJ'e t o r n:.Sbet- Jngillzlere göre Galatasaray tetaUdleri oynsyacaklar. ôlr Fransız sinema yıldızı vardır. o da ttnlt"tti~ndt'., fr•ns,:ıJl'a ve almıı.rıCJı o 
•"""'\' . ~rlerfnde bu taraf m:ıtıu o. te muvaffak o ıç de bun; edilmemle- dır. Her vesilede sahada lr!Srlllen Mat. Kett.y Galllandır. Bu san'a.tltAnn diş. tarak çewfl~lr. SlmdldPn bı'rçıolı: 

Afes;ı,,yt'l'f' .. misaller vard1::.: göste - tir. Pransız hl~~;: ~:!ııannm ara - b~aıt :tı*ımının matlClbiJ'dtl PE* ender- leri mımtazam olmadı.tından dolayı memleket!Pr ~ ,..... +,.ııh cıkmıcdardır. 
~U!Jı ll eşiıasından sında da meseıa BalZao 7f111terce et - dır. Şayed OeJ.a.tagarsy derli t.oı>lu bir film tumpanyamnm ona takma diş "BOIPrO ., 
ltadın ev lılt>rne Pek ~rl otan Mis.; has nra.tm~ır. b'l' Bugerrie ı.randeıt. ''A!manya Fransa- t•lnm çıJcarmda muvaffak olursa bu taktırdıtı hakkın<la ortaya çıkarılan 
~Y k~' «lnlütunu eşgu1 olan bir bir baba Oorlot, bir cousme &.ıtte. • maçta bile heyecan duvmaAt mllmkün. şaylalardan razlasile muRber olan bu ~ muharrirler!oden Michıel 
ö:vıe d ~r &ade ne l ~~ı.Yor Bu kücük bunlann hepsi &şfııatanmı11, dOBtlan- k lk dOr. Ömer ~m güzel san'atklr suntan ~ylemiştir: Duran'm ı.Bolero.o .adındski p:ye!; fil. 
bir kı~ kılı-. o. ~u~~r .. ~ c:kens icin mız. şekillerUe. tavırlarll~ .blr.dıc!n b::; nın a ınmasını Galataaarayın tertib ettiği c- Bilmem bu şa.yialan kim e>rta_ me alınacaktır. Baş rol Arlettq tara -

ClQıla tut11Ştur rı~, n hayalini raian yaşıyan errıeı.ermi9dC:. ı~ ki me--le koıusu Y';1' çlkarıyor. GörO:yorswıuz ki d~le - tından yapılacalkiır. Erk~k baş rolO.. 
C!lr. ı ~ • ... maaa "' onda tendi besal>ıın& hOlan 110 • t • :ır- mn Wrnıa değildir. Atzımm teşettU.. ü Lugu cakt 
~ . hnl bu Ö1lKi U7andırmata tlfl Dlc'kem de d.ah• baŞlra bir lhY& ve ı · emıyor Gala.tasaray klüblJ atletizm 'ubesl lltı yerindedir n Bu film et -~den ~üy· ilk bir _,..._ 
.. ~tll' Bir dUk le takılır onu nirlr ta.sv' ;nu.ı varc:1ır. Blse eşhasın bO. - " tararıı~,an tertlb edı1en meşale koşuSU I ·• ~ ,._ 
&atıcı R~ I> ~\'kln<la önlUiıü müt&erı.'. -· omuzlarından, ır~lerln~en önümüzdeki Cuma akşamı T~m ile U (' kenceler Servisi uyandırmaktadır. 
Clolar libf elin satını. t.anir eden bJr bahsetmez; onların bir husus:yet ırae Şişli arasında yapılıaca.ıc.tır. Şehrım!Mo 'f '' --------------
°' . • ~terltlertn~e tutar, oonra beline ~en birb!rlne teJSadüf edtrSc, mMelA ü:>ndra, 28 (.AA) - Daıly Teleg _ ille de!a görülecek meealeli bayrak ya_ Hollvudun cg(belllc mütebasaan, F• J " d • 
l'\l t\ı P1ıp,.ı 1_.. ..,~ğ~r. rllcuduna ya • bir burun, onda tevakkuf ede;, fakaı ra.f gazetıe6!, c.Alıın.anya, FransAnm mı lcın Y8"ılan böt.Un hazırlıklara na. Yahud diler iıımlle caun't ıüzelllk mU ın an J ya 
il olı!r 1'\ır. sonra .,., flT. bir anılı\: bu. bu nadirdir. Onları vaAt'alar amsmda kalkırunasını 19tem.J~r> başlığı altın. zaran ıPek enteresan bir müsabaka ıtehaaıı.s1• e'V'ftlemlrde aan'attAl'ların 
!ıraat. "ııharir :vuclarır.ı ~dfrerek cevirirlren, dilşU.ncelerini takrir eder. da bir makale n~eUl'Jştlr. Makale seyredilmlş olacaktır. Ta.k.slmden elle. dişleri ile uiratır. cephesı•nde 
ı:ıund bııııııtış u tafsllft:ı vennete ken sözlertnI naklederken yaşat:r, ve yeni n'zaında Fraınsa.ya ı hs" edil rinde m•lelerle hart*et edecek at. Bu zat blrçot san'a.'Urlann dişte -
1!<1- Ur ki n~ oiınaktan ı> bar mem.. 8tı 'suretle onlar bir suret, bir mabl • ...~,.:ı i b a ıa 1 - Jetler, meşalelerinl S'şl~e b<.tltym fr-. rini ıllırıden geçirmiştir. Birçot san•at. 

••, k•- .... un le"'- . 1 muu.u• r . u yazısında Alman arın J•"'l'ne •-ıım __. ..a.ı ad ha ..... • h b rınıJa vq; de b ..... cl b.u dd ı:rayet vet almış bulunurlar. . ""' """' ...... ec.,.. er, or an r ..... e .. tArlara porsllenderı dişler talctırmış _ ar 
ca'1 tevk Ue u ön!Ufü bUtüu sı:ılhala- Ban!ya Japon mamulAtmdo.n bir o_ muı olan mev'kl hıattındA ve ma.re • edenler de Twlm Cümhuriyet ab!de. tır, blrçolclarınm dl.şlert de inceltll -
~~u ~dııı Lak_, ederiz. Artıt tan_ yunçak vardır. Asıl adını arıyorum ıaı Petatn'e ftnm. olduktan temi • sine kadar lkoeacaklardıT. l!Jkipl!!rln en mtşttr. Helslnıki, 28 (A.A.) _ Plnland.171! 
onda bır~lıza ta.Jcınca. onıuı ya_ amma adını bulamlYOruıD. 1ne!lizce nata rAtaıen P'ranaayı .zın.elre bağlı lcuvveW çlfltl Rısa Makaudl' Eş:-ettir. R k d .., ~i haı1:>1n, tamamen, klf aaf_ 
Ce'fre:end"sfnj ~ eh-atında dolaşır, ona cau ~çeıtleriı derler. Bu tazyik e. 'V'A.zlyette tutmael b.rar Termi:f Ol • M.üsaba.kaya pek l'lOk a.tlet lcayded1!. " 88 egiştirme '' hasına airdlli burada belırtllmektedir 
~ed teıe1111 r Cocllık hati'e e~a dilerek ne oldutu anlaşılaır.ıyan Jc11.. duk:larını yamn.a.l::tadır. miftlr. Yansa CUma e&şamı aaa.t 20 HollVUdda bu sene aanşın enk eweıu aotuia ratmen. Pinlancllıva 
"rıcttırı ~. J"!l?ute ~ bulur. YUzQtftntl çUt, paıma.'klann aruında ancak tu.. na~ TeJegraf, bu tezini w;viden "e bat1anacaktır. da olmaktan CJkm.l.ftır ~ mo. kıt'alan. bütün cephe bOJnnca. tar fır. 
Dar., 11 ° der~ ltab edtt ve bu Jı:es. tulabIJen b!r bo;valı odPe yahud hab- F'll6.delftyada 'lh:ımu Kema'ın net Pazara yapılacak lia maçlan ter aevmete emıerler ~ ~~~- anaıan oftaaDda aısı ribl aeri hL 
baer-.ı:ı. t.<1nıc~ı; tJ eDerlni on'- beye irca' edilmiş bir tAfld, yahud •-•· oldufu bir DlM:aJeyl likret - ı.taaaı.ı p...._. ~· 2111 • - retetleriae devam a'imektedirler. 
Cf~ • lrttıh z bir tath Japmata bıı.bt&dır Bunu IU711D ıçtne atanım.ız. re"'""' - 941 Puar sün • I llUftır. Bu 71l*n l&l'Jf1Dl&r l'enk de. Dl••nm mtlYadd!d btlyillı: birlik. 
ll't~ bq tatıl!J~l'ril' orıu benea· tM:lb e- hemen ~ ltttçülc tıa!ıbeciık. yahud ('® meıkıtedlr. Bu maka•ede Abnanların r ......... :.:;:ııacw !Is mao:&n: ltltlımıele tıofulmuelardır. 8anma11.. lertnin bel' tıllrlO iı'l".&baUM mahrum 
,~ lbutl haZl11anmuı. plflrU • yayılmata, ıenlşlemete başlar, suyun Fraosayı ne bıl.1e aokrnalı: J.sted!tleri RamL B· ~ ~ t7nl:81J9m - ms ö tna ~ defiltinne mael!7a 
otur tlrıu lttfaab •-.ı btr sahne Me1'l Uatilnde yQze*en eıtrllnlkıthı ki bu bir gıöster11m*tedlr. 11 Da-- ~ :.-:-..,1~ ..ımıeı&m. a:.mtet..- tatltlt dlebDi:ı'. 
,,_.,;._Uzun llZUtı :'r:i ~la ~1 bdidlr, bir ctcettir. ırarl> bir mahlak.. AJmanlann p)"elerl fa suretle hü_ Gali», M'lırettlıı, ·RJhad. s . u bUlm 11• .-.. Bil tKra>ea 90 aa& IOren 

tı 
. 

cıtı12 .... ~-~ı hrt At .çlnde bist il. tur. bir merdil', bilir ml)'tm daha lAsa edaebillr: BWeJmantve. H: Selimi. Betad. Rtbacl ltfr maelbeclir. Ban'attAruı batma 1>lr 
1~ --......cıa b olan IUdıır ti bil! nelerdJr. her p&r\l8Yl llUlF'a attıkoe on_ UI Pen_._.,_ eri m•---.. 

·~'"91t ~ 11• alratne. P* ziyade el- dan böyle bir tekil çıtarırmns Banu Asteı1 bir devlıe& Gmıat ltibartle 8. -- • Vef'- B: eası, n 1U ~ tatılır. Ondan aır 
~ t!d~z. nuıl ,...oarlar, fpnnln lt1tçtlk b;r ha. Pransaııım bt1 nreıt.te •mhuı, Necdet, ~· baeıDa sehlrlı ve ~ &olıan buhar _. 

al 

~ilt. ı. bu nıcanerıe doludur de ·rlbat olan bu oymıcıalı: ne 10lda imal Framanm lılblad! kudretlnln Al.. 8m'ef BWı. 8. 1 Anadolu - Bll&l. tedlltr ... Bu MDeli111& otuz defa ti*. 
~ 11%tnı~Rl&ırıı ~e1inı. Bu baı.i sathalarınm arasından ıreoeret MyJo ma ue mtlc&de&e edemlyeoelı: au. H: $eki>, &Nblıttin, B. U.r. B. 11 rar edilılr ... Netteede IUl'Mür wdan 

t&ııeaını Uklarıa doldurmamak ıom olabiımtştlr. Onu ke,f<!tmelt vazifesini 1111& ib1, tat. Spor - BeJoi1uapor. H: llsref. dolma emıer olar_. 
Ge ~!l Chdaha &larae 1~ edetım· fen eri>abına bırakın. Siz "1.lnun kar _ rette taıhrı Muıııtafa, Pazıl. 8. 13 Ga!atuaray - Al_ '' s•ık'et at • 
it 'l'arn 'Pbıc ~~t İllnlnd'*i ~rin: ş1~da hayrette kalıTsınıı:, işıtt bu JcA. Atman nferinden aonra. Almanl.ır, tıntuf. H: Adnan, lılmetter, NetMI 8. mas., 8$1 ,. 
.;nıeltf.edtr h bir adamdır ıcı Lı:mdraya tidlr. Dlc1cens'ln san•atında ıı'hl" ın_ Fransayı ne gibi feY\er btthaat ve ı. 15 Beşl\t.aş • ~ H: 'Perldun. M.u_ 00.l.llk mllıtebauaaJaruı bakb-
bfı. •de e~ Onun için bu seyahat pet nnı da bulup te!'b;t etmek 1$r.i bıra. maı edebllecethll emir f!"ki.nde bil _ zarrer, Müeyyed. ten lekıence haline IOttuklan bir me 
lll Cot ertıpıı:1)'ett ~zd.lr. Hawa•ınnı ~m. -vetis'r kf o mıı'"'fl!'tinln e&M"ll• l!f. dlreceklerdlr. İkinci gayenin büytik sele .vardır. Bu da aan'at.JcArlann ait.. 
lttı~d"'lll•ct·r 8 bu Londra seyah:ı.t"nde z1 mfts'Pıına b!t' zevta !.sal ed'YOT. bu. bir tısmı ıimdlden elde edllmlf bu • letidir. 
da l'&kl bir. l'l'ılha.t o zam~rna mah.. nunla M 1fa ediniz. 1 nmaldadır Ho 1 tı daha 

88 
:toı Blllbasındadır. Bl.4Il Ben bu büyük muharrin anla.ta - u · 

1 
1 vudda rüzelllt kilo ile ölçülür 

. lıer h de ne olabilır - b'lınek için şu yazılam l)aşlarken Urk Kernaın malt~lıu zikreden Dai.y Mlll'onlarca dolar Gcreıt alan )'lldıs ile 
ıe n angı b• • • Tel f diyor k" Tek ııf1+.,,.. ~ .. "timi en az Ocret alan san'atkAr arasında 
) Yol ar basr lnUharrfr bu ı>dn.m tr,.., öıın,,.;ıp T<>'nP ı.cın'1"n"lt'n lb"r egra ' ı. -·-· .. ···---·· .... 
~•ae J'aV.: Uta bindi v.:- Londrava 1 ~ h'-er olme'lcla bPraber onıın altmııı A!!manlar. Fransa!Yl mali bakım _ B'Jflık bu hUBU8ta hiç b!r far1t g!W.etl!mez 
•ıt1:n buıuııa~ ~~ce hazan ııörılncn. ba. u kadar savfaııın s•kı me•n•ne 21nl'ak dan yıkmağ~ tnm.ı\mUe muvaffak ol. malıta 500 lıuruı Bu tadnıların bepe1 mm lcumpanya. 
llleıtı~ laltana asında llzlt'ııt"n ayın ""'lcablldiğ-1 bu koca muherr'"' <'<ı" bir muşlardır. Almanlar, elt,,nornı.stle:ln 1 nci .ahi/e 400 ,, s.le yapm.ıo oldu'klan mukavelename ,. 
~u her ~· S&llana llerlcd! clt' _ ">l'"'('JDVı>"lt- .,.,ııq\ h0.n~""'-lı' 10-1"'md" ş1mdiye kadar muhal addettikleri fe_ 2 nci •ahile 250 » lerde sitletlerinl teablt etUrmlşlcrı!tr. 
llıııce bUe fazıaı :6Yienıı, olur· hattl ı;a51ramk kendi kendm": ııYaZKec!-ı Y1 yapma":ı. da muvaff,tc olmuşlar 3 ncü •ahile 200 Srtletıerlnl bir diıtıem dctlftlre • 
'laıı '°lctıılıhn urur, Tonı Pinch bir dedlm. 6 • - • mezler... KUIDll&DYa siıkletln1 iatiyerek 

:t>ı Olcttı cıe,· daıı 80nra lmıd K dl Um! !ı: ti ik Askeri bir mferl dechaJ kazanç te. 4 nci mlaile 100 » de~ olan an'atünn mutave _ 

- -'-..;:.....-e.' ... ~.._.;.;:ıeı~ıı:!..ı&>...Dabit.ı.1.rir_',.,.·o.ıı.ı......,_, _ _ ~_" ... Ya.J.:e:!h:emm:en=l.7!:e::ıes.,:~~~~:;;·~e~r;e~~ıral..l~':;;;ne ~~~~ mbı edecek bil" hAle g~tlrmek Fran. iç .ahile 60 » lenamesini teebeder. Pllm tumpe.nya_ 
· , naktasına aamn W .ııenede öded\ilnı Almanlar S-n lan s&hibleri bu madde ile san'attlr_ 

~=oc===...--~----~~-..;ıw.-.ı.aıaıcdl.ı:.._~..JJ[..:~":,:-..~•;n~~~·~,e~~f;(J~'-ıı!!!~»~~i!_ıara ~ ~r itlkence t.aıt>~ etmek.. 
tedlrler. 

-

. 

... 

' 
t.aldıklan haber verıl17or. -

Son Posta 
Yeremıan. Ça\a~ .,icat. 11 

l8TANlllJL 

ABONE FiATLARi 

' • 3 t 
Sene Ay AJ Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. -1400 760 '4)0 .so 

TOrtıye 23to 1220 710 ~.J 
Yunan 2700 140U 800 
Bcneb 

,, 

Abone be.:leli peşlndır. Adres 
değiftlrilme\ 25 kuru§tur. 

- ····-Cevab için mektublara 10 
kuruf]uk Pul UAvesl llzundır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son ?GSta 
Telefon: 20203 . 

_.ıı 



2'l Birinciteırin 

[PORTRELER] 

Mareşal Petain 
Fransanın 85 yaşındaki devlet 
reisinin şayanı dikkat hayatı 

a ı Pe•ııın çok \ilravct.11 bir si\ 
caktır. SU;tütu, inı;iv-:ıyı, tef k. 

tir ever. Stirntll karar;.arın a f'Y-
h nded r. İnt'zar sever. İyi bir SC\'ikul. 
cey ç olacaktır.» 

B :ifel rde kend sin Ut:,rıkı veç_ 
h le ta dlr ettinnlş olaıı yarbay Pe. 
uun ıı.havet harb akadernıSine nıual. 
ı m La.Yıll edılmıştı.. 

Akad mide .fevka!ade istiıadell ders 
!er vermıştir. Senmtn muayyen UL 
ı. ı harb akadem s nde fevkı:ı.. 

lMe o arak vermekte olduğa fıev~rnl 
ceyŞ(' ad musahabelerde b rçolt dev: 
letler'n stibayları hazır bul•m.ırlardı. 
1913 ı; nesinde tekaUd mliddetM eriş 
mlş Ha,rbiye nezareti onu a·bay 
rütbe le te-kaUde sevkeylem'şt -

1914 senesinde Umumi Llarb flnın 
da albay Pet.al.n der.hal vazıfe hd ın~ 
koştu Ona lb r im"'1andan!ı.k ver 'dl. 
Fakat ondaki cevher \lUen ba kuman 
dan' '· "''l Ağustzy-: tn .. h'ntle ona Gene_ 
rall ile "'1~PS nl ıtevc'h etti. 

30 A ustos 1914 +<ır hinde ''ulmbu_ 
!an M me muharebesinde pek bUyUlı: 
yararı k'ar gösterdi. 

14 Eylül 1914 tarihinde ttimgene_ 
ralli r t rfl ettirildi. 

1915 senesinde ikinci ordu kuman
danlıMnı deruhde etti. 

1916 senesi Şubat ayında hnrb ta 
1 hl Fran'iaya küsmeğe baslamıştı. Al 
manlar Verdun müstahkem mevkllni 
son rlı'recl'de bUvtik bir ,tddc·ıe ?.:>:-. 
lamalı: başlamışlardı. 

Oenerııl Petaln hemen o cephede 
işe k::ı"ııldu. 

Tarıhte yer alan muazzam Verdun 
mııharebelerlnde pek bUyUk roıu ve 
kuvveti görüldü. Verdun muhs:rebele. 
rlnden b r mUddl"t sonra Fl'ansız or 
du.sunun bazı kısımlarında gr>rüle~ 
b 7"' .,.ik teşebbilslerin! hemen sön. 
dilrdiL 

3 Nisan 1917 tarihinde Lehon d O. 
nör nişanının büyük rütbesini ihraz 
etti. 

Ayn! zamanda. ordu eN:A.nıharb!yei 
umum'ye riyasetine getirildi. 

15 Mayıs 1917 tarihinde şimal ve 
şıınalı şarkt Fransız orduları başku.. 
mandıınlııtına tavın edlldi. Bu tayin 
keyfiyet! netlresinde orduda. ona k.ar. 
IJ1 itlmad feV'kalflde ar.'vtı. 

19 """1rlnis~nı 1918 tarihinde büyük 
meras•"!ıle kend'slne Mareşallik rütbe 
si ver11di. -

Pi" • hıılklı:lle va7\fe gördilkten 
sonm iklncl defa olarak tekaUdlüke 
'l\'r'~ +·ı . 

Tctk aıt ve telifaıt ne vakit geçiren 
Franc: n,ın bu ven! mareşalinin vata
nına lP ra,. hizmet eylemesi mukad_ 
dermiş meıtcr ... 

1925 senesi içinde Pasta nıücahldler 
:neşlıur reisler• Abdll1keri n kuman 
dası alt•nda Flrans:ıya ı.ı:arşı ba:j ka.( 
dırmışlardı. 

Fransa hUkOmetı onunla haşa çıka_ 
m~ordu. Abdü1kerlm muvnffakıvet. 
lerl:11! ve taraftarlarını arlırıyo~u .. 
'a.zıyet l"ransa.yı mll~l ınevkie ııoku. 

[ A.nkarada resmigftçid ] 

Anka.rada ppıJan resnıl l'eolıl provalannclaıa bıtıbaları 
Pl1ad1a ceı:erken 

.. 
- ' f.. - ' ·-· ' ' 

Bütün yurdda 
coşkun tezahürat 

·<>kitir. 
Şehr·mt'Z.d.C Cüın1'ur!V"t ~"~am.ına 

.. d"" ve gec"' merııs mı fl me aid gun u-. ~ 

alınacaktır. . .. 

Eminönli Halkevinrle 
. geceki merasim . 

Dün gece Eminönü Halkevlnde b_ır 
toplantı yapılmış, Ciimhurly~t Ha k 
Partisi. Vilayet id2Te heyeti reısi Re -
şa.d Mimaroğlu K!S'l bir hlt:ı.be ne 
to.plantıyı aQl'llI.Ştır. Miıteakı~n H~lk_ 

ıs· Yavu'Z Abadan Ciımhurıyet eVi re ı .. l 
ve İnkıl~b mevztıu etrafında guze 
'bir konuşma yapmı~ temsil kolu ta_ 
rafından (Kral Öd!pı piyesi te.rn~ıı 

olunmuştur. --------<o 

Türkiye Bulgaristan 
munasebatı 

18 yıl içinde başardığıinU 
eser her torın boyoktnr 

<Mm. 

ma~ için yapılan ecnebi tahrikatının, 
hilktlmetin enerjik hareketi ve Bulgar 
milletinin birleşik iradesi karşıı;ında a_ 
kamete mahkfun kaldığını işaret et
m!.ştlr. 

Kral nutkuna n:hayet verirken, Bal_ 
kanlarda. kat't M.d!seler belirdiği za_ 
man, Butgarist.anın ordusunu seferber 
ettiğini ve Ol'dunun mım toprakların 
(ı.a.11b sahnesi yapılmasının önüne geç
tiğin! hatırlatmUj ve şunları söyle~ 
ntiştir: 

«Ordu bugünlkü muharebenin m~71L 
lı'rini gÖ'l'..önUnde tutarak hazırlıklarına 
devam ve ıte<lhizatını i.kmal etmektPdlr. 
Bul ar ordusu vaz!feslni sevik ve azim_ 

Sollumdan 
Singapura uzanan 

İngi liz cephesi 
Londra, 28 <A.A.> - HalU1alll 

Milıvere karşı Sollumdun s . sf 
kadar imtldad eden devamlı bir > 
liz cephesi mevcud olduğundan il 
den Times gazetesi, yazıyor: 

Rusyaya miizahe:-et e'mek iç n 
gal'!> cephesi aı;.mak1> !mkArııı:cdJl11 

bahsed!lmiı:tir. Garb cephes!.nden 
ka cepheler bulwıduğunu ve bu c 
!erde imparatorluğun ·1:uvvct'e .. 1n 
ha kolaylıı'kla ve Rusyava dahi\ 

şekilde kullanmak mdmkün ol 
ğini hatırlamak fena olma?.. Sl..i'' 
dan Uzakş.arkta Singapura kad 
dad etmekte olan İnrıillz cepht' 
.re-k mlldafaa ve gerek taaıT Jıl 
cuda getirilm!s•ir ve hı,g·ı;z ırıP !' 
1 ıı. 11 Utt ' ...,ıı u u e m ef1kiıniz ı::.usyanın ""ıc 
rek davası lçln en ~UyU.!t rne'ıtnt 
\'etleri muhtevidir. Bir de bu cePl1 . . ~ 
~"r S!ndeki aS'kert yollaı·lı;, h:H'a 
r•nın hllvUk b'r kı~ı t..,ırııtrre 11~ 
mt'r!kamn hAkimlyetl altında b 
maktadır. 

Ruzve~ tin nutkunun akisle~ 
tBaş tarafı 1 inci sayfaıJ.ll rt 

• 611 
sarfedilen gayreti mUsaid bır 

9 
e 

tefsir eden Nevyor';{ Times fI es 
«Top ateşi harbiıı oaş!ıklı mg,kll toP 
Amerikan efkarı umumiyes1n.n 
teşi harbinin başla.mı~ olduğung lı<' 
reisicürnhur tarafından yapılan ıı 
natı i~·I b;r surette kan;ılamıığ:ı 
bulunduğunu ıvaznı •• '{t:;,<!ır. • 

Bu gazete Amerikan müd:ıfıı .. ~ 
rında görülecek büti1:ı Alma.!! gt 
rine ate.s açmak emrinin ilk Artı 
gemis!n!n torplllenmes· üzer n 
miş olduğunu, hakiki ctop atesi 
binin Hitlerln garbi Avrupı f1'119 
yetl.erlne taarruz et ~iği giln bltıtl 
nı yazmakta ve şöyie devam e 
d~: ~ 

'].il" 
Filhakika o gUn biz m Anıer~eıı 

denlyetine benziyen blr J1l ıt'lı 
harb illl.n edilmiş ve o gUncten ,ıJ 
iç;nde yaşa.mağa alıştığımız !'il"'~ 

' jÇI" !\.lemini kurta11mak ~çı::ı biz ı:n Illl'1 
dun etmek bir ııarur"t ha'in! d'Jll 

Gazete neti<:e ola:-ak şöyle 
tedir: 11ıı~ 

BUtun ımllll menfa.R.!. ~ll1~011t 
ve tahrib harbini Atlnntiğın 171 
rafında bırakma':ı: fünldl b. ~ııl' 
kuvvetimizi Aıtlant'ğ''.n rnU 
kullanmağa sevketmel:ci!r.___..../ 

DOYÇE ORIEN~~ 
bt '' Oresdner Bank Şu 

T ürkiye fUbeleri: 
il 

Galata • İstanbul - tz111 uJf 
Deposu: tst. Tütiln auıtıt 

. ~ * Her türlü banka il' 
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[Beypazar Halkevl faaliyeti] 

Peypamn Halık.ev! muhitte bilyüt fayda.tar temin etnıette, balkevlerinin 
vazifelerini haıklklle baıa.rmaktachr. Reıwnimlz baılık.evi gen~erinden bir 
grupu miili k~tlerle bir eğlenUd en aonra gösrber~ 

Konya Halkeuinde ruim /BigaJirte :ziraati korunma he· 
NJ",iai yeti te,elJıiil etti 

Kbll,J8dacı yamıhyo.r: Halkev1m12ıde 1 Bigadiç (Hu.sual) - Çi!tçlnln bııs. 
zamaın zaman yapJılaıı san'a.t b.ıU"e- retııe beklediği ziraatı koruma kanu
lretleri bütün Kbn~ı .sevindic. , nu ta.tbi.bıtma na:hqem12lde başlan. 
mıekıted.kr. Resim mualllmlerl ve genç 

1 
mı,tır. Kıııunun tatıbıntaıtı çift,çtyl çok 

ressa.m.lıarıtnl8 taralıından tekrar bil' sevindlnniştlr. Koruma. heyeti rei31.L 
resim aergLsi açUm.ıştır. Sergiye Feıt_ fine Part.i Ba.ljkaru İsna.t..lm aeçilınee.1 

hl Tuncel, Maile Aırel, Muvaffak Sa. tatbhttan l!yl netıceıer alınacağı ka 
mı Onat, 8ami Sümer, Şemsettin K. naafin! wrmekıtedir. 
Altay, Şemsetıtlın &el ve Zi..fa Oeran 

oımat.: mere 7 saın'aıtıltar Iştrak et. Edirne Hallıevinin çalqmaları 
m:lıftlr .. Eserler arasııı:ııda Fetohi Tun9e- Edirne (Huııusl) - Son günlerde 
Un blr «Peyzaj> i w c.Aıltyokuş» u, Mıa. 
ide Aın!iln cEmlncaın> ı, Muvaffak Halllrel'irlde çaJll}Dlei&r zlyadelıeşımJş 
Sami Onatın «K8bu.s.. u, cSefalet> ı i ve ~ da.ha zlJQde faydalı olmait 
cİıJtırab> 1 Vt! bir cıfleyıaj, 1 Sa.mi 

1 
lçin musrnlr ga.ya-etler sartedilmet'e 

Slmlerin cOem suıta.n .. ı ve 11.AbduL ·ba§!arulm~tır. Bu arada merkezden 
lalı ça~> u, Sem&ıba.ttin K. Atasın Edirne Halkevine gönderilen mikro. 
cHlarbde ~ım. ı, Şernset~n Arelin ton dört tane aı:uvvetıı hoparltiırle heır 
.Mllli Şef> i ve Ziya Ceranın cKeııdi aıkşam yapı1ı1aı n~ bJi.ha.ssıı. fay 
porwesı., cMassenette> i ve tKöyce. dalı olmaıt.adır. / 
ıtm> 1 serginin muvaffak eserlerLn.. Aınıkara radyosanuna ba.ğlanan m. 
deındir. paı1örl~r muzik saaıtılerl bA.riclnde 

Bigada aebze liatları yükaeldi jeen~ ve çallŞkıln HBlkevt mensubu 
Biga (IHUS'.ıal> - Şehrlml.zde meb. muallimle~ ta.re.f.ından Edirne ta

zulen yeUıten kışlık ve yazlık sebzeler ı1hi, Halk ~aıtı gU>i mevzular 
geçen senelerde _alıeı bulunmrunası merinde Jwnuşm.ala(' da yapılınatta_ 
yüzünden. pek ucuza satılıyor, hattl dU'. 
ba.zan dl& hlç satılmadığı için ha.y - Dti Ev Başkanı Dr. hmall Ha.kkı 
v.anl&Ta yedlriltyo.rdu. Son defa bazı Kutmawn relaliii altında toplanan 
miiıtellllihldler buradan fazla m1k • 
ta.roa sebze ~übayea etmlye 004ıa _ mı ba4kanlıa.n dil b~amı için yapı_ 
dlklıarından fi':i.tlar birdenbire yük • lacait hal&lrlıkılan gömıüşlerdlır. 
selm.Jıı,, 1dloı5u 00 para.ya satılan 1Aha. 

0 •r on kuruşa çLkın.ıfJtır-Şehir halkı ,. Doktor 1 Zati Oget 
da gerçi bu areıd• sebı9ey1 pıaıhalı ye. • 

ıse de b1ıt9wanlar .14Ier1 düz. ~led17e tarpllndatl muayene-
ode 61led• eoma ha.at&-

Polpom, ~ere ctüeer düşnez cpon> 
kurdu, 

Faılta.t; Yusuf lşl anladığı için has
mını bıraıkmadı, olanca kuvvetile üze. 
rine yÜklendi. 

Pons; bazı ala.franga. oyunlarla Yu. 
sufun üzerine dönmek istedi ise de mu_ 
vaffa.k olamadı. 

Nihayet; ci]Onıı u ıcnıaa mtUstU 
yere uzandı. 

Yusuf; sırti.lstf.1 yere dayadığı ha6 • 
mını Arbltr düdük çaldığı halde bı _ 
raıkmıy0rdu. Ne olur, ne olmaz diye 
tesbit ed!y0rdu. Güçlükle Ponsun üze. 
rinden Yusufu alabildiler. Z-.ıvallı na _ 
matltib Fransıız aslanı yentlmişti. 

MösYö Plyer, ve DubUye sevinmiş _ 
lerd.1. Seyirciler Yusufu aıtı.şlıyorlardı. 

* Koca Yusufun, PolPonsu mağlQb et. 
mesi Fransız ef'kArı umumiyesinı altüst 
etmişti. Gazeteler birbirine girmişti. 

Bir90k gazeteler güreşte haksıziık o!. 
duğunu, 'llüıık peblive.nının belden aşa_ 
tı oyun .tatbik edereıit ga'ib gelditinl 
ilAn etmete başladı!Ar. Milna.lı:aşalar 
bararetıeııdi. 

Gazeteleri m~a sevkedenle _ 
rin başında Dubliye vardı. 

Dubliye, müracaat eden gazete mu_ 
harrirlerine (!Öyle beyanatta bulunu • 
Yordu: 

- OOreŞte tıargqalılc oldu. Türle 
pehlivanı alaıtuıita oyun tatbtk etti. 
Her halde güreşin te'ıtra.r edi!mesl IA. 
zmıdır. 

Dublb'e: Fransızlar taıarını iltizam 
ederek, Koca Yusutıa; Polponsu intl_ 
kam maçına hazırlıyordu. İntikam ma. 
çı on binlerce altın kazanç getireeektl. 

Halbuki; Yusuf aıa.t..uııu. hic bir o. 
yun taıtblk alımemiştl, 

Yalnız: Polponsu ıı:c defR yere dilı$. 
tüill anan cpon:ıı kurmuştu. Yusuf da 
bilmiyerek yenildi zanne1erek hasmı. 
nı bıra.'ltı.p ayata kaldı~ vakit P:ms O. 
zerine saldırm)IJtı. Yusuf dcı. ne oldu • 
tunu eaşıraralc baemınl ala.turk!\ oyun 
la bastırıp kündelem~ ve sahne.den dt. 
şan yuvarlamıştı . 
Fransız gazetecileri, Yusufun ken -

d161nl kuntamıak için yaptığı yanbaş 
V'e ktin&! oyunlarını ele alarak çatalca_ 
lem Tüıtt pehlivanı aleyhine neşr:yat 
yapıyorlardı. 
Dubl~ oot kurnaz bir organizatör 

olduğundan durmadan münakaşaları 
'1şiriyor, ve bu suretle Fransız et':tArı 
wmmılyesi iizerinde tes.r yapıyordu. 

Nlıhayet; PoLpons ile, Koca Yusufun 
intiıkam maçı hazırlandı. 

Maç on beş gün sonra olacaktı. Mak 
sad, Polponsu idmana çekip bir parça 
daıha hazırlama~tı. 

Fakat: Mösyö Piyer ve Dubl!ye ka -
naat getirmişlerdi iti, P'rsnsız aslanı. 
kat'iyen Yu.sufu y-enemezdi. Till'k peh. 
1\vanı, kahhar b!r surette hasmına ga_ 
Ub idi. 

Yusuf: ar.kai1aşlarl1<? idman yapıyor. 
du. Ve, alafranga güreşin 1ncelltclerinl 
kavram&ta balflamıştı. 

r JllYUDmuş YU. 

:l:kinci güreşe hazırlık 
Ywıur; bir iki el haf if olarak P!yerle 

tutu.ştu. Piyerin J.aril ettl~l k<>l kapma. 
ka.fa kapma, ff yeı·de baıı oyu."lıarı 
gördlikten sonra dedi lG: 

- Usta be!.. D.ı.r.ı.k sen bu kurma 
karışık oyunla.rı be!.. Şu oyunlar var 
mı bu kefere güreşinde be? 

Diyerek; önden, ark~d&n kaz ıuınadı, 
önden arkadan çap:.-.ız, kem"ne, beı 
kündesi, oyunlarını gôstcrdi. 

Mösyö P!yer, bu oyuı;.lıır belden yu_ 
kan oldutu için vardır cLye cevab va. 
di. 

Pak.at: kaz kanadı t"hlikelidlr, dedi. 
Yusuf neden diye sordu? 

- Cünıkü; yere düşilrduiUln hıı.c;ma 
kaz kanadı vurursa.n. üstten toltannı 
kitliYerek seni altına alır •• 

Dedi. Yusuf. Piyere .vere yatmasını 
rica etti. Piyer yattı. 

Yusuf; Htl ayaklarım sa~ı· sonu des. 
teltledHtten sonra, Piyere gösterlş ma .. 
hiyetinde kaz kanadı vurdu. 

PiJ'el'; Yusufun ıki a~klar~nı des • 
tetledltlnl görünce: 

- Eh; bu baıka... Ş.imdi bir şey 
yapılamaz. 

Dedi. Yusuf başka o"'llll öğre.umBk 
isteml'J"Ordu. Hun o, oyunları öğrenip 
de ne yapaca.ktı? Bü.ibutüu elı köl'lcştr. 
dl. Sonra: alatürka aürcştc eli bu o. 
:vunıara kaçardı. 

Piyer; Yusufa daha b~ oyunlar 
ötretmelt Jstiyordu. 

Pakat; Yusuf çorbacıya şunlan s5Y. 
ledl: 

- Uata; bırak sen ou işleri ... Bu ke. 
fereleri yenmek için benim oyunlarım 
bana Widir. Madem k.i: bel kündesi 
varmış, kaz kanadı da olduktan sonra: 
onlar bize da.ya.namaz. 

Plyer, istiyordu ki; Yusuf, hiç ol .. 
ınazsa; alttan ve üstten b.r ild alafran. 
ga oyun öttemıen ... 

Llltln, söz dinletmek mUmkfln detH
di, O, Piliz Nurullah ve F'llibell ile ala. 
turka kuru idman yapcyorlu. Sabah 
akşam Y&ilanıp masaJlanıyordu. 

* Pol Ponsun tarartarıa.rı: YU.9Ufu bOz_ 
malt için peşine blrQOıt güzel kadınlar 
takmışlardı. Hiç olımaua on bes gün 
içinde Tü1'lt pehlivanını güzel biT k'ıdı .. 
nın dAmı iğfaline düşerek z.cyıf düştll'. 
mek istiyorlardı. 

Pa.ka.t; ıtoca Yusuf, ağımda süt ko. 
tar b1r oocuk kadar ruha.n temi~ ve 
aaUdi. One.; birçok ~~ıerde, gazino. 
larda M bir kahve ve ne de bir ıılı.:ör 
lç.lrememtşlerdL 

·ltaıpısının önünde ellerlni kalç.ı.larına 
koymuş, etrafı seyredıyordu. 

Ballc, etrafına toplanmış Y:.ısufla 

meşgul idi. 
Pol Poruıun taraftarıarındıı.n biıisı, 

gayet eüzel bir kokotu bıılar&.k Yusui'un 
karşı.sına dikmlşti. 

Kokot; pırlantalar lciııde pa.nl, parıl 
yanıyor, fev.kalAde güze) bi.r dAndonll a 
binmiş, Gazino Döparinin kapısına ya. 
kın sokak üzerinde idl. 
Kadın; Yusufu yiyecek gibi 'J(lzüyor, 

türlü Jşvebazlrklarla Türle pehlivanının 
nazan cllk:katlni celıbe çalışı.vordıı. 

Yusuf: kadını gördüiü halde oıa _ 
larda bile ol.ıııamıftı. Esasen böyle n. 
lerle alış verişi yoktu. 
Dmı:en; 'bir edam peyda. oldu. Gayet 

şık giyinmiş olan bu adam Türkt.ü. :ts. 
mi Fuad Beydi, 

Pa.lı:at; başında fes yerine şaı>ka ol. 
dutun.dan, gerek kokot. ve gerekse Yu .. 
suf bu adamı F'ransız zannetmişlerdi. 

Fuad Bey: mlrasyedilerd~n ve Paris. 
te hovardalıkla meşgul bir wtı 

Kokot; fevkalı\de müstesna •.f'llıDmk_ 
te bir kadın olduğundan herıcestn na. 
zan diıkltatini celbediyordu. 

Fuad Bey: Gazino Dl)parlnln b -
pısında iri g5vdesile duran Yusu!u gör_ 
dü. 

Yusuf: mavi Lüv1 çuhadan parlak 
elbisesi, ipekli Trablus sar~ı. rugan a. 
ya.kk&bı.larlle halı:Utaten herkesin naza. 
n cükka.t.ini celbed.ebllecek orijinal bir 
kıyafette idi. 

'ttste de; geniş omuzlan, U...'"UD ve le .. 
vend bOyu... Koç oıy1klar1, 1r1 güzel 
gözleri her kadının nazarla:-ını üzerle_ 
rinde toplıyabllecek olr yaradılışta idi. 

Fuad Bey; hovarda bir adam olduiu 
için IAndon arabasının içinde güzel bir 
kadının Yusufa baygın, baygın baktı -
tının farkında olmu.ştu. 
KıM!ınm bakışlarında. mana dolu idi. 

Belli idi ki; bu kadın 'l'ürk pehlivanına 
gönül bağlamıştı. 

Fuad Bey; rırsattan istifade ederek 
kadının arabasına sokuldu. Şapkasını 

çıkararak ihtiramla ve gaye~ temlz bir 
Franswca ne şunlan sıiyledi: 

- Türküm: görüyorum kl. p~hllva.na 
iltifat buyurmalı: istiyorsunuz... Eğer 
arzu buyurursanız, yanınıza çağıra _ 
yı.ın ... 

Kokot: Fuad Beyin bu teklırını ha. 
raretle karşıladı. 

Körün lstedltl Olr gözdü. Aılah, Ud 
g&ı birden ihsan et.mit bulunuyordu. 
Derhal nezaketle mukabelede bulundu: 

- Ne IUzel tesa.dllf ... Qot memnun 

miyorsunuz,. 
Kadın, Fuad Beyin 'l'tir:Cl~ 

şüphe etmişti. Fakat; Fuad BP.l' ma• 
ma cevab vermekte gecikmecU: 

- Türküm, hem de hAltS muhlla. .. 
- Türkler böyle g.(yinir mi? 
- Neden giyi.nme&nler? 
Yusufu gootererelk: 
- İşte; bakınız rürkler böyle * 

n!rler 
- Yanlış dllşünUYorsunu.z. .. o, peb. 

livan giyinişldir. 

tıAJııi, Tü1'klerde san'aıt.ltAra göre -
Yinlşler değl'Şişor mu? 

- Evet; bu gördlltlinUz tıyaıe& 
pehlivan kıya.fetida .. 

- Dotrusu, cok güzei bir Adet .. • 
hoşuma gitti. Fakat; siz neye fes sfl 
miyursunuz? 

- Til~ler, Avrupada şapta giyel'
ler .. 

- Pr&nsuıcayı tıı*t 'bir PraMız "
bi konuşuyorsunuz. 

- Eh! On senedir Pransada t>uı-
ou:vorum. FMaen 1 memlelı:.ettmde dl 
Fra,nsızca.yı öfrenmtştlm. 

- Arzumu yerine getireöillecet rıJ. 
siniz. 

- Hemen, şim.d.f... 

Puad Bey, icadının ne matsad!I 
YU5ufu elde etmek tsteclitlnln fartJllı' 
da dek!ldl. 
Kadın, Yusutu evine kapıyarak ~ 

poınsun güreş gün.üne kadar h~ 
ha.ş etmm nlyetiııde idt. Bu derecıl 
güzel Vi! şilt bir kadın karşısında tflll 
tesl!mi inan eyleyem~. 

Hatt.A: Fuad Bey bile kıadından .. 
tifadeye meyleıtmiııtl. 

Pua.d Bey; ~ pehllftnlıtı ne611 
b!lımiy0rdu. o, Tlldt oldutu halde ... 
nediyordu k1: 

Yusuf, lı&dını gör(1r cıtrmes ... 
ka peyda edece'lc ... 

Poad Bey; Koca YU8Ufun yanına "' 
kuldu. Ve: 

- FsıelAmilal~yldlm ... 
Di7e selAm verdi. Yuauf: tat.anMl.r 

dan ç:ılkah bu seIAm.ın yabancı.sı. ı.Jlıt 
ne gelmlştıf. Birdenbire karsısına ,._ 
len bir fJf&l*alınm selAm vermesi ., 
ha.fıını muclb oldu. 

DoATusu: bllıyle bil' selim bu ~ 
fete YakıtmlYonlu. 

Yusuf, selAma bukabele t.U. ~ 
sınıdakl Tllıitce Jtonuşu.vor, ve ""1Vflll 
du. 

- Pehlivan, fU karşıdati tadd 
gördün mü? 

Yusuf; kadın 1Atmı iŞi.tlnce ile-" 
mıştı. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim)' 

Divanyolunda 104 No. da Hrsflll 
huta kabul eder. 

]'JWoaı 2104+.23398 
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Telgraf', Telefon Ve Telsiz Baberleri 
Bu sabahki 1 Bazveltin 1 

b 
~ rem aatka 

Rus İtalyan kuv
vetleri arasında 
çarpışma!ar 

Rusyada son 
harb vaziyeti 

ha erı:.er 11Taarruza 

Balkasra 
tebllkede 
İngiliz ve Savyet 
kuvvetari p3troı 

kuyu~arını mü(af aa
ya hazirllnıyorlar 

uğra.ı,.,.an 

Amerikadır,, 

A ··er:ka bahriyesine 
veri.en emir : "Duşmanı . 

görünce ateş,, 

Aınerika Cümhar
reı ını, ithamlan 

Vaşington, 2s CA.AJ - BahrıYe gü_ 
nll mllnasebctılc -;öyled'ği nutukta. 
Ruzvelt evvelı'I., bund:m beş ay enel. 
hududsuz müstacclıye~ hal.nı ilan et
t tını hatırlatmış ve ~üm!e d.mış_ 
tır kl: 

Alma:ı~ar l<ostofa 20 o tar!htenlm1 mUtea<!.d'd tllln1sı-ler 
o'du. Ordu ve bahriye, gr.rb yan türe_ 

mes.lf e ~e s'nın mildafaası için İzland yı .şgal et_ kilomet·e 
tiler. Atlanttk dt'n zinde müteadd d A_ 
mt'rUı:an gemisi batınlfü. 

lleı-kez. cephainde 
6ir Sovyet taaTTu:zu 

kaltlı 

yapılan 

akim 

Vişf 29 CA.A.> - H. O. _ SO\'Yet Rus. 
)&da Alman taarruzu inkişaf etmekte 
tıercıevamdır. Rus kuvvetlerı Alman • 
ları durdurmata muv.affat olamamr.k 
tadırıar. 

'Merkez mıntakasında Ruslar çok 
lblUıım tank kuvvetleri ve e11erlnde 
bulunan biltün toplar ile b!.l' ileri ha. 
reıteıı yapmak teşebbllstlnde bulun _ 
lbtış!ar ise de bu teşebbUs~e.rl Alman 
lı:uvvetıerı tarafınd11.n tardedilmiş ve 
netıces!z bırakılmıştır. 

Donetz baw.asındc. Alman ft mttt
~ tıt'alann ileri hareketi devam 
lteıektedJr. 

S!lAJı p•lamalımna me)•dan verme
m!!'ıt ~erdik, faktrt bn s·lAh'nr l'tl la. 
mağa başladı ve tar!h Uk cllı\hın k'm 
tarafından atı'dııtını te t, t ettı. Taar
ruza uğrs.yaıı Amer!kadır. 

Ruzvelt, bundan eoııra. Alrnanysyı. 
Amerfiralıian açlık <ien.zden ko~ ar_ 
zu.su bmlemekle Jtllam etmıŞ \'e de. 
miştır ltl: 

Eğer milli slyaset.;mıze. s.lfı.h patla. 
masından korku hClkim olsavdı, bUtiln 
gem.lluimlzın ve kardrs cllmhupiYE'tlP_ 
re aid gemilerin. limanlarında deınirll 
kAlmalan ica.b ederdi. 

Ruzvelt. bunu mut~aı:ıb. Hıtlerı. b'r 
diln~a hlııldmlyetı planı yapmış o1mak
la ve Alınan h.Akım yetınl cl'Dubl Ame. 
rikaya ve Panama kaııa!ına yaymağa 
çalışma~la itham etmi~. Almanyayı ela, 
mevcud bölün dinleri on.adan kaldır. 
ma:t arzusile ltham ~Iemişttr. RllZftlt, 

Alınan ve milttefik öncü kollan ŞU ııözleri llAve eUniş~: 

Roma. 28 (A.A.) - c0!!11 : 
İtalynn kuvvetJerile Rus kuvvet _ 

leri arasındaki son muharebeler çok 
§lddetl! olmuştur. Sebeb: sade"ce :ft.us 
kuvvet.ler.nin aded itlbarl~e falki7e_ 
ti değil, Rus!aırm hattı harbe atı: 
tanklar sev.ket.me1erl.dir. 

Bu habErJ Corriere D.::'lıı Sera'nın 
Donet.z havzasındaltl hwıusi muh:;.bi_ 
rı vermektedir. 

Hava ıartJa.rı. çamur ve ta.sılas:.z 

yağmurlar yüzünden de mııha.rebe 
ter müşkill olmuştur. 

Dünya edebiyatı 
kl~sikl:rinden 

13 eser basddı 

(Bas tarafı t lncl sayfada 1 
ya'ya girmtş!erdir. Bu suretJe Sovyet... 
er Birlili tank 1mfıJ eden en nıtihm Bir zihniyet farkı ı.cllls paıiameat.sımda ~ • -
endustrı merkez1erlnden mahrum kal Mil kaııabkb mu.Jıaftftieri tace Wr 
maılttadır. !>.ter mühim ba'Zı endüs _ :1: nı-lllz ımrlamentosunun zaman sa-

1 
&ahliJ atiaceclnclea l'eçiren ku'metU Wr 

t.ri yerleri de Maca.r kıt'a!arı tara _ man olup biten şeyler etrafında m~harrirlmlz. maktan blalerin dnlil. 
- _.. 1 .. __ ,_ 1 d lmas t tlimliz bir hakikati Londrada oturan 

fmd ı- ı ediknı_., mun ... aşa ı mu.-.-ere ere a ı ye_ .... ,_ ili 
an ._a -r. ni bir ıteY de&ildlr. Uarb haJinln dahi ı 1r1r .mg- zl nail) olap ta l'ittmcıtiifae 

Cephenin diğer kesimlerindt hare A->:..:..u---·"'... b • .•1 ad hayret ed P flqlyor. 
-~~.... a prena.p ,. y ı ~-

kD.t ternkkı etmektedir. fen Bii)'Üll Harbde nud bozslmam...- Bir diğer muharrir ise •üaMes sa. 
A!man hava kuvvetJeri Kerç lJma - bu barbde de l'ene iylece masun kal. I n ~unda ~~.mokruinlıı dilini kes. 

nını çok mües.5ll' surette bJtnba'anıış mıştar. • meye imam l'Öl'UYor. 
lar ve S bın tonUMoluk b r düşman Müteveffa 1n,.nız başvekili C:ember. Demokra1ik ttJlmlerle onun, ne.lls 
vapurunt batınn~ardır. , ta)'ll zamanında Avam Kamaı-asmın .müdafaası gayretlle tereddi etmiş .._ 

• , sakflnl anan tenkicl aTtUıelerin'n k1l't'. )'lhnak IU•m gelen anormal bir isti. 
Ankara JlMyo pzelesiae cöre vaziyet ydj He IMlciinkiı başvekil (lö~l'e &.ev- halesi olan fatlırm ara.'iuulald farklar 

Moskovaya .karşı .Aknan t.aaıTt•z.nrı cila edfleıı serır.eıılş nidalarının keSkio. mu boylu miinakaşalara menu ıqw.ı 
fasılasız surette devnm etmektedir litl arasında nlsbet farkı yoktur. Bu. ekn1flerdir. B~n. hemen herk~ 
Btitün bu taarruz'a.ra rağmen Mas _ nun sebebi. ne birlndnin mcvtdine ha. maliım olmak lazım gelen bu kabil 
kova cephes:nd.e ka11da d ğe,. bir de. leflnden daha az lbık olınaın, ne ek mütearifeler tizerfnde darmakt.ı h~Jılr 
f.ıfrkll.C vukua gelmemtş.,lr. Bır aya tJdntlain millet ekseriyetik tuYib rö_ fayda yoktur. Fakat bu minaRbeüe 
yakın zamanda~rJ Moskovaya tanr ren aiyaaetinin dünden h11gune l'Ozden unutulmamak Ibım ~ll'n hakıkaı 111.. 
ruz edlld"ğl halde Almanlıv S l\" •et dLL\illlÜ$ bulunmasıdır. dur ki ~Jhnler de lnııaıılar l'ibi .. dlal 

) Kutle pslkoloJyasım u çol< trtkfk bütüno oldukları um:ııı bir kıyme& 
muka.vemetını kıra.mamlf}a:'dır. Bı.: etmiş olanlarca maltim hutanma'k ~- ifade ederlt-r. Bir kısım esasla.nnı sos. 
yuzden blr ta.k:m .şüpbel"r uynr.lll!lk_ rektlr ld toplallllda" lll"JlllUID etmek yaliDndf'TI, bir aiter .nsmuıı d~mokT&. 
tadır. Acaba A'man ba.ıkomutanJ•llı kolay lliı' ~ cleJildJr. Fenli haratın siden alan ft mütebakt f'kıdk11tlnl de 
asıl büyuk hedef ve ka.t1 ne~ c'e i ta. dalla fuılalı olarM t.esahür lmkinını raetma De tamamlamak iilc1iuuı4a ... 
arruzun Moskova oid .. ıı.unu göstererek vercUt.i iNi haleıt ruhiye, mlllet~e P. Janaa renk öBeklaini. ri9el türQe. 

'"6 mis,_..-"--' lııir taa .. ,. ile ditıiü u-1 
eenubda mı lcat'i dari>ry ındirmek 15_ (liılPn davalarda daha sık l'ke çarp_ - •- ·-
t. ? maktadw. Clnkü t.plalukta ftlrler allı ~e.ıı diye vasıllanduınz. Fa. 
ıyor aa'ha ~dMlr 've denıı'lelııillr ki: ı.er eizm sibl demokrul de bir kflldür. Ya. 
Ş.mdı bbde de, herkeste de bu fÜp_ muhakeme. .na,.. 1ıı1r eetlid miilih•sa nsmı abp, diler nnsmı atmaya kal.. 

he uyanmış bulun~r. Almanlar us. ıı.fmü ct1'1 tabii ~r me71J taJdb ettik. k""1&k natamam lılf' Wna ~ 
taca btr ma.newa ı.ıe Scnyet başko _ çe bundan kaçmmanm imkanı yoktur. miikemmel ltlr ,..pı vücwla cetirmit 
motanlığını ıqırt.mak ıstlyerek tA.11 Avam Kamarasında tn,O~ hilk6. olmalı: 41a.1ysine kallu•pnaJdan faril. 

h. ol Moaito a.j et metine teftih olanan con tenkidlerl, sudıf'. Demokrasi, kim ne derse ~esin 
blr cep ~ . an v a SoV) biyle blT haletin meYliiUi ad*tmemelt her şeyden evwl bir bilrrfyet reJ1mlıllr. 
kuneUerını ba#lamsş oiması da va_ lofn Jal(ıblr aelıelt 7'1kt.r. BaşveldU Wr Bllrrlyet ı ... ayaınhtı ..,.," Karanhk
r·ddlr. Moskovada adım dım ıler!"n - tarafa barakaralr etralJıu kuşatan bazı tan hoşlanmaL Demo'Tasinln htt ae 
diği halde cenubda miihlm tnklşat'a_ nazırların artık is'lrahııte eekilmelerf 9ebeWe elana 01-n dilini kesmek de. 
rın vutıı.bu~ bn dllşüncey! kuv _ liizumu üzerinde ısrar a-iktere:n haUbln IMk. vücudunun hilrmrtinl ortadan 
vıetJendırmektediır. vatımsnerflk clu~lanmlan şiiplıf' ~l- kaldırmak drme.ktlr. Dilsiz ac .... oknasl 

(Radyo gazetesi) 

inl'lliz ve Rus iddialan . 
İngll:.Z ve Rus kaynaklan Mosko _ 

meye kl1119f'll111 hakin elamaz. Biuat kadar l'•rlb bir ucube t:ısaTTiı,. f'dHe. 
ıt,.ncı; 7'91'ddatdan ianafınifan biyle bir mn.. Saşılat'aJı: se1. tn:ındıll ılavanm 
telikkiye ahamayan bir :lııgill ... valan_ ,,.abmı ~e cetlren hiir İnJ'l'Uzfn ha. 
dası.om slhnl.Yf'tl bizim ban muharrir. Tekel; df'ji), onan :)n\ac;ılma"ı l;fllay 
ı .. rtmiue kaVTanamam155:ı, banan M'- ""'" hattı hanottetlni kavrayamayan 
bebinl saa~e dlıniyet faı4nnda annna'k biı.lm ba:u münevvcrlerlml7.in f('li.Jtkl 
,.-.,..,, !f"lfr. ve günlük mahakPmPlerfdlr. - + + 

Roatorun 20 k1ometre yaklnine gel _ B;rıe ik AmerikA. cephede çarpışan 
il! 'ltfTdfr. fnMl!lara. Jıerglln, daha fazla sil ıh • 

B. Çörçiıin Yunan ı 
Başv 3kiline mesajı 

inoiliz deniz 
kafile--sine taarruz 'Yl.nni dort saa•tcnb~l Lentngrad vcrmektedır. Bu b:.z!m ille işlm'zd r ve 

dıutnadan Alman topçusu tara!ır.a.an gönderd " mtz s!lfıhlann ve her ÇEşid 
l'<idetıe bombardıman ed1lmeJttedir. malın suların dlh ne --ım mesi d" m.ı_ 

llostova cephesınde Almanlar bil - lct'n arzu5Udur Ame:· kanın bu mal_ 
baaaa Kaltnln ve M()S;{OVa nehrl bo _ zemeyi veımesınl istıyrn millet.tir. Be. 
~unca ı.erlC.'lllck edir:er. y.ı·cl kalmamıdt hususundaki karan_ 
lıus ordusunun naşiri e~fın bulu - mız Amrrlka bahrly. s.nc vl'Td' m z 

!.,.'!1.,_ dCız l Yıldız> ıızetesi Aman or. ve h!lA mer1 olan cdtişman görUnilnoe 
~)nın Rus ordu.annı ağır surette ateş etmek> emrile i!ade edJmlşttr. 
·~ etmek e olduklannı, Alınan CUmhurre.si, tıundlMl •onra, 1937 t&

.. ~···--"~-ın durduruıması lti.zmı gel _ rihll bitaraflık kanununun tad.Une ald 
~~tadır. muhtelif safhaları zilrretm!ş ve dem!$. 

nıaı:ı ı~osu cenm> cephesinde Al tir.J~~ret gem!ler:mizin, müdafaa ıcin 
ba.şıaın ~aıın K.af asyavı tehdide 
t!J ı ış ol:nuırıdan bahsedereilc trı _ &iWıiaı:ımalan Jft.zımdır. Gem ler!miz, 
Ylllaıl.t? 1 &E!ı:~ petıoı im mallanmm tesı'mde serbest olır.alıdır. 

illa ..._ Busfıel&. mtlıteabbeıı. Amerika bah-
1-ctndannı • ,__... m1ı111 pırtUmem'ı kuvvetin '" 

Bu Sabahki Sovyet 
a411uaw •1111 dQom artan kudret'nl 
lleUrtUJttım _... c.&*erlerimize yer. 
)'1lzllnde berbanCI mllletın elinde mPv. 
cud olanlar kadar 1Y1 ~·zat \'C s!!Ah_ 
Iaı:. vereceğiz.• 

resm1 tebliği Demiş ve Rus ordusunun iht'yaçla_ 
rıını sayara.lt. Rw;yaya. B!rleş k Ame. 
rlka ile İng:ltere tarafından hzln m'lt_ 

<A.A.) - Bu sabahki tarda tayyare, top ve tıbbi milslahsa.__"-ova 29 
-vwet tebl!li: 
fit. 'llUn bütün sün .bntUn cephe boyun_ 
~e biJhaesa Volotouıır.sk, MojaVSlt. 
~ laroaıavetz. Harkor mmtakala _ 
1'ır ccıt liddetli muharebeler olmuş. . ' . 
~- c:ephe&fnde .Almanlar tara _ 
~ Jap&Jm14 olan hücumlar ten_ 
~ atır p,ayiata mal olarak püs_ 

art Getur. 
'-... 'l'eısrtnievvelde 3 ı Alman tay _ 
&....._ - dUıürüımll$. buna mut.abu 12 
-::"t '-nareat kayDedilm~lr. 
~lfoatova ctvarında a:vrıca 8 Al. 

lıl-... -nı"eSi daha dUşllrO:mOştttr. 
~ 29 (A.A.> - Bu &abahtd 

n._ &etautine ekUr. 
ti ı.;.._~lhı rece düşman ttvyarele. 
leb~ 'bomba.rdıman etmek te_ 
~'-..se bulunmaŞardır. Mostova 
~ fttnıete muvaffak olan b!rlta~ 
1il'. ~ ta.Qaresi ~!işi eilJıel bOmb&-
~ 81'dır. 

babncsan zayiat yoktur. 

londraya göre 
Moskovada vaziyet 

daha ciddileşti 
l.olldra 29 . 
~et CA.A.) - Bıı ,sabahkı 
illi ~ ~liiınde llk defa olaı ak ıs. 
aı.._;_ u VOldlrn!ıamsk Mos'kovanın 
~ ftrb;., ..... _ 
biııt bir d ~lAC buluwnaktadır. Mü 

8Q ırı ernıcyoıu lltısnk noktas•dır. 
1"1e ba.t~takacıa fiıddetll bir muba. 

V01nko1 IUnıştır, 

lA.t gönderllecetinl söylemlştir. 
Nihayet, Cümhurreisi, Amerikan mll_ 

letlnin V'8Zifelerini tanf etmts. cAnıerl_ 
t.alılann, odk ışiddetll im'batl t-0.:Ibir
lerle tens1t ve tal'm ed lt"n kntlelrre 
karşı duramıyacat d"!l'eeede scm'zle_ 
miş ve gevşemiş> old!Utları tez!nt red. 
~erek demiştir id~ 

Bu memleket btlyükHlr. rilnkU. mil. 
temadiYen mücadele eden b!r memle. 
1cet.t.ir. 

Moskova gazeteleri 
vaziyeti nasıl 
görüyorlar? 

Londra 21 (.A.A.) - Moskovada Çl. 

taın Pra1da paetesi aon haftalar 
aıfında AJınaniano ölü ve 
J&Z'alı 'olarak I00.000 za.yiat 
ftl'dJ!derini .e mtlhlm mlk -
tarda. hart> ı:nahıemesi teybettik. 
lerini yazmaktadır. Oaut' Almanla. 
rın .sovı.ret RUQaya ıa.yet clddi za. 
ra.rlar ika ettiklerini t.asdilt etmekle 
beraber Rwıyanın ka;innı telAli et. 
mele imkAnlarına malik bulun1uğunu 
blld1rmektealr. 

Pravda RuSlarm fabr!kalarmı gf. 

rlye çekip burada çalışmah baf
ladık1ar•11ı 'ha'bu.ki Alrn:ı.nların da -
nıarlanndaki um akıtmakla meş_ 
guI bu1undu.k.1annı yazıuattadır. 

LonC!ra radyosu ve 
milli bayramımız 

Papanın tavassuıa 
Deme 28 {A.A.J - cReuter> : 
Cit.e Vatlca.n'da.n ıelen bı'r telgra -

fa göre, Paa>a nans~ Kardinall Tis. 
sera.nd'ı hususi surette kabul etmiş 
ve kendlsile uzun müdc;eı gôrü•mlİ~-

Portreler 
<Baı tanlı '1 ine! sayfada) 

yazmıyacagını sormuştur. O da ıu ce. 
vabı Yel'DUŞUr: 

- Ben h&tmı.:.ımı yazmıyacağun. 

t"r Bununla ~ i&emıyerek kendlSıni 
u • l 
Rehinelerin kurf'Una diZtımelerin n .meUıetmektedil'. Hatırat Yazmak ken_ 

kt etnı~e nrtıharebenin inici .. 
"-ıtotay başlaması A.!manların 
~ ~ dot:ru reni bır ilc.rl ha -
~~ unnıakta olduklarını gös. 

mü!A.kat mevruu o~duğu aam:ma.ırta. d1s!.ni güzel gösteren i)ir ı•yna7a bak.. 
dır. Papalık makamı ge~en hafta ma.k glbıdır. Fark~na varma.1.an ınsan 

..Londra rıtd.YOSU bu sabahki tilrkçe Berıı- .. ..ı..l Papa mümessilleri Bordo sah ekurlık ya.par. Bö~·Jece hakikat 
.. ft_,ft_""" cum '~ giZ)mır. Batıra.tın :vazılma.sıuı ıar.he neşriyatına. ~·-n evveı - ••e Nan•- -binelerl leiıiıide Alman 

'3eu .. b . 
~Ibden yeni tafsil.At 

tir " ~ ... bıra:ımalı. Tarıh başk& bir iel'dlr, ta_ 
buriYet bayramımızı ıebrık rtm·ş • hükfuneti nezdinde b r te!;ebbüs ic - rih vesalke malikt r. Tanhte narc -

Radyo spikeri ayni ıı.amanda İng!l -
tere hallı:ınm hiss.yatma tercüman o_ ruına menıur etm1§.t.1.r... . ketler vardır, had seler v.ırd:r. BcD 

h , kte ol , mı~~.,~ d' d'"er yuz bwıHm\ karŞnıyac,atım. Bu işi g,ele,. 
ıarak Till'klere karşı ısse:me Kardina. ... ~an nın, 10 cek ne illere bırakıyorum. Ben onla _ 

ebette bi'r am!aırmı r.ell.r etlllek rın işine müdahalede bu!umruy~ ... 



10 Sayfa 

C:: Askeri v~~iyet :J 
(Baş tıırafı ı inci sayfadaı den mürekıkeb olan metin cephe.>i bu. 

yardımı arttıracağını, sev:kedilecek gün yoktur. Ayrıca, Avrupa garb sa. 
malzemenin hhnıcyesl iç n Amer..lta hlllerlnde İngiliz Amerikan k t 

( TiYATROLAR ) 1 
İSTAllı''BUL BELEDİYESi 

1 
Şebir Tiyatrosu 

Tepebn.şı dram kısmında 

Bu aıkşa.In 20ı30 dB 

HAMLET 

İstlkiAl caddesi komedi kısmında 
KÖR DÖVÜŞÜ 

donanmasını kullanacağını, Mihver Ierinin ihraç yaı>aİbııcceğt mınt:::a; 
rneydaın okursa ..ıhazırol ı. enırınl al.. hem Ml'bverln heniiı elinde bulunan 
nıış olan Arnerıka donanma.sının har_ büyük miktarda ihtlyat kuvvetler: 
be başhyaeağıru dahi bildiren şlddeUI nln tarassudu altındadır_. hem de i~ 
nutklle Kafkasyanın müdafaası lçl'll hat:ar üzerinde l>uluno.u müttefik or. 
İngfl zlerin Sov.yetlerie birlikte ib r duların bu kn.bll ıhraç hareketler! --------------

cephe kurmağa hazırlanmakta oldu!t knrşısına muktaz! kuvvetleri sürat.ıe Z A Y 1 O 1 P L O M A BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZM.~ larından ba.'mıeden bir Londra telgra_ nakletmeleri ihtimal· dalma d 
t b lar ı ... ,. .. . mevcu _ 
ı ve un n 112Jı:ınanı et.me... uzere dur. 

Uzakşarkts.kl Sovyet - Japon hudu - B!rleş~k Amerika kuvvetlerin" ·· 
dunda tarafeynin kUçük b rer budud dahalelerine k•u•ı znhire d hm hmu. 

-r i da k le hafif -.. n a. a as_ 
mu rezes ~Mın vu uage n sns glbı görünmekte olan Afrika garb 
müsademedır. sahl'.lerile Akden12 ve Ortaşark sa 

Mister Ru11velt ohu defaki nutkunda haları hakkınıda:lt'i düşUncele.rlm1~ 
Her Hitler hakkında çok ağır itham. başka bir yazmuma bildi ...-11· 
ı rd b ı ayed Her Bit.le · r ....... 6ız. a a u unmuş 'Ye ş _ , - InglUzlerln Kafkasyayı Sovyetıerle 
rin Avrupadaıkl t~ebbuslerlni m~'nr_ birllkte müdafaaya hazırlanmakta 
fl.k.lyetle bitırlrse hemen ~erek ş.ma. olm 1 k-,.r, -~ .. a an .. , .. ıyç~.aıe gelince: Kıınaa. 
11 ve gerekse cenubi bütun Amerika ti.mi7ıce demokrasi d.evletıerı bu hu_ 
işlerine müdahale etmekle beraber usta . s ıda geclkmekt.ed1rler. KafkMYS 
Birleşik Amerika devletleri arnzlsınl en iyi o~arak Rostof mıntakasile a -
de işgale kallnşacağının muhakkak 

d 
11- • ı--'• re bu hususta e şnğı Don nehri gerisinden ve daha 

ol u6unu SC1Y .,..,~ - · -'d ,,. ı: tı u oUıkn ı d estkalar bulunduğunu bah's ş·m..., e ... ı Sovyet .ı.wve er e -
ın e v .,, t•- lı hareketlerle .müdafoa ed!llr. Kaf. 

mevzuu e, .. emıŞ u. kasyayı, Kafkas da.ğlnnnın şıır.aı vre. 
Mister Ruzve.tin rıutkunda geçen sanlıırından ve faraza Knraden:z sa. 

ağır ithamlara cer...J> vermek bittabi hlllndeki Novoross'skl ıımnnüe Hn _ 
Her H!t"ere aid bir meseledir. Bu nut 

k dl b hs 
· •-

11
• k ._ zer denizi sahilillıdekı Petrovsk şehtl 

kun. en a ımıze .,..a u etme ... 
Ü blzd h 1 ti d i tl~- arasında uzanan talkrlben 1200 kllo • 

zere e usu e ge r ı . n ..,.... ı. 

se, bir seneye yakın bir zamandan"J.e_ metre ımtl.dadındakl b
1
r hat. üze~in. 

M ta blit"' ,. İ ıı den müdafaaya kakışmak bu kıt n _ 
rı e " un varını, ~o6unu ng - nın yarısını peşi.nen kaybetmek ve 
tere ve muttefiıklerl lehıne plô.se et - Sovyet ordusunu b;ri Kafııksya d1 _ 
miş ve demokrası cephen.r. muzaf - ' 
rerıyetlnden baş1ra bir suretle g,r ştL ğerl Volga olmak üzere iki grupa ay. 

rılmağa nıeobur ederek d~anları • 
ği işin içinden çılınlas1 imkanı kal - b 1 d ha k.o'ıı.y 

la B"ı1 k Am ikaı Cüm n un arı ayrı ayrı ve a . -
~a~ 0

1 
nh ~~ d ı~e ve ka : lıkla mağlOıb edebilmek fırsatını ver_ 

ur yetm n a: a, en m~ demek olur. • 
radakl hazırlildarım tamamlıyama - 'Q'zakşarktnkl h!tdlseyi de .şu ba -
mış olması dolaşıslle zaman kazan - .. • x... olur 
mak hususundruki iJıtl:rarının henüz kımdan muta.len e:t.mek doı:r u ... 
devam etmekte oldu~udur. fikrindeyiz: Bu hft.<hse, gerçi pek ku. 

F
"·ko.t bundan evveı başka bir ve çük iki müfrerıen~n çnrpışmasmdan 
"' ' - l bl d"• Ft\ki't AV 

sile ile bir defa dahıı yazmış olduğu_ lbaret çok ~:ıs; r ~~a· · "htl'ya~ı ol 
muz veçhile: c.Demlri tavında iken rupa ccpheSı tç n Uo ka rkt' ki takr" -

. . " - masına ra~en za şar n ' ı -
dovmek> Hl.zımdır. Öyle görunuyor, t·-"· t"-eninln ancak on beş ka. 

··t~ •"kl 1 d ben U''" "'" ki, Almanya ile mu,.eı. er n n or u. darını çeke'bllmiş ve Ja.pon hazırlık. 
tarı şar'k cep1ıeslnde Sovyetleri ta - 'arı karşısında mütebakisinl orada 
mamlle imha edemiyerek hnrb n k•ş bıra'kmağn medbur kalmış olan sov_ 
devresine ıntlkalile ka.t·sıla~salar bile Rusya hükfun~ttn:cı bu son kfı -
kat'l net celi büyük muzaf~erı:;etıe - ~ hMlse üzer!ne Jaha iht ya.ti.ı ve 
rin nrlfesindedirler. Mu tefık ordu - VU a.Jdh 

Le rad ve daha ku!kulu lblr haceket. tarzı t 
le.r bir def~, ~=:~.z ::a~ !erin n edeceği ve bunun d"I şark c<>p'hesin. 
Kafkn.sya e . deki Mihver 'kuvvet'erlne büy k bir 
d ha diğer lusımlmnı zaptederek yardım tcşkll eyllyeccğl tabidir. 
Sovyet Rusyaıyı royati meınbllaırın. K. D. 
dan olduğu kadar kesif nüfus mıntn_ 

1935 senesinde .Anka.ra Hukult Fa
kültesınden aldığım dıplorna.yı kaybet. 
tlm. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükıınil yoktıur. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında Günde 3 Ka~e Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla 

Ane Nesrin 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturulu., ~: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi: 265 

Sini ..ı ıleari ber :nevi baııka muameleleri 

. ~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat. B&nr.asında kumbaralı ve ihbarsız tuarrut hetıablannda en 
az 50 Ura.sı bu\unıınlara senede 4 defa celtllecek kur"a lle aşağıdaki 
pl.Ana ııöre ikramiye dağıt.ılaeak\ır, 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 » 1,000 l) 

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 )) 50 » 5,000 )) 
120 )) 40 ),) 4,800 )) 
160 » 20 u 3,200 )) 

Dikkat: Hesabl!lnndald paralar bir sene !çinde 50 liradan ~Rı 
düşmlyenlere lkr mlye çıktığı takdirde ""1 20 tazlaail~ ver Uccc.k:tlr. 

Kur'alar ..enrde t defa. ı ı Mart. 11 Haziran. 11 EylQı. ıı Blrlncı 
it~ nun te rı1l1P.rlnrtc çeldlP.ecktır. 

İST ANBUL BELEDiYESİNDEN: 
Cüm.huriyet B ayram1113 müsad,f çarşamba günü saat 14,SO da Tnkslın 

meydanında. yapılaca.'k geçld :esml ıçln protokola dahil sıvilleıe ma.h _ 
sus tribün daıvetf.ycleri, saat 13 de VllA.yctte tebdkii.ta ge!ind.ği zaman· 
veraecektir. 

Yerler tesbit edilmiş olduğu lçln trlbüne da.vetnamesiz girilemiyecektir. 
c944!i~ 

KUŞ TÜYÜNDEN---. 
YASTIK, YORGA."i, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

s~~~~~:. BiR KUŞTOVO YASTIK LIRADIR 
Yastık, yorsanları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ömer l 

Balloğlıı Kuş Tüyü fabrikası. Te1efon: 23027 

-wJ 
Toprak ınahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 

Bezi otishnlzden verilmek üzere 000.000 _ 1.000.000 .n.ded un, kepek, ve 
mlkset çuvallarının ima!ıyesı ktı.palı zart usulile rusıltmeye konulecaktır. 

Teslimaıt: H.a.t:tn.da en az 20.000 çuval. 
Muvakıka.t temlna.t.: 5.000 Türk lirası. 
Kat'i teminat: 25.000 Türk lirası . 
Eksiltme günü: 4 İklnclteşrln 941 Pazartesi günü. 
Şartnameler t.oprak m ıhsullerı ofisi is+.anbul şubesi mı.ıha.berat. servisinden 

bilabcdel verllmcatıedir. Talib olanların mm·aldkat teımlna.tlanm en geç ek _ 
slltme gilnU saat 14.30 a kadar ofis veznesine yatırarak mak~uzlnrını alma_ 
lan ve zarfinrını mllnakas:ı. günü saat on beşe kadar İstanbul şubesi muha
berat servisine ma.kbuı mukablli tevdi eylemeleri lA.zımdır. Zar!lar saa.ı tanı 
15,15 de açılacaktır. Postad;ı. v!'Lki geı;lkmeler kabul olunmo.z. (9426) 

Belediye Sular idaresinden 
E!mnlı üzlnimlz iç.in saç fıçılar !çerJSinde Elmahd:ı. tcs1fin edllmek it. 

zere on beş ton Alüminat de sut satın aJmacaktı.r. Bu malzemeyi vere
blle<:eklerin 3/11/941 Pazartesi günü saat ona knd:ı.r Taksim Sıraserviler
dekl !'da.re merıkezlnde lev:ı.zım servisıne müracaatla !iataarın~ bildir ,. 

(94Q9) 

kn rındnn da aıuıılırum b r role ge_ mumm1511§:9Z::.'E~El-n~s:3 
tlr r1erSC' ondan sonrn Blrl~ik Ame - __ -~~ 
rikanın da inzımam e:iecek ynrd mi. ~- A•••mozmııan• 
le dem krasi (.'('p'h irin yapacn~ı her s ELAN 1 K BAN K As 1 
tur u harek t y n d n karşı koya. _ 
cak b r ha e ge1 r.er. Tesis tarihi: 1888 

• H ı Ik AmE:rlka hat il. bugür. b 1. 
fi harbe gir e b e ş:ırk y rım kur. 
r nde h lunur mıre0e de• şecrk 
olan ~yet her.rolde Atlas Oky:.ı.nu _ 

ldare Merkezi: İSTANBUL <GALATA) 

sunun vaziyet olm?yacaktır. Bu Oit. 

yanusun bu.,.ünkü va2 yet nde esa. en 
Bir'e k Amerikanın tes rl mah.sfutur 
Bilyük Amerikan hava ve kara kıt•_ 
a.lannın At as O.:cynnu unu aşmak 
suretae ge-1 p çıkac 'klan bolneler _ 
dedir, ki B rleşik Amerikanın harbe 
müdahale n n yenl tesir.eri hissedi _ 
l!p anlaşılacaktır. 

Türkiyedeki Subeleri: 

tsTANBUL, Galata ve Yenıcamı 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK • ATİNA 

Her nevl banka mugm .. leleri 
Kiralık kasalar servlsl 

Gene bundan evvelk yazılarımız _ 
d.ın birinde dermeyan etm t , ki 
bun .ı kiı se ülceyşt vaziyet bundan 
e ı C han Har"olndek nin aynl de. 
ğ dcr. o zaman mevcud olan kuvveUl 
Frans:ı ile onun mt!)onlarca asker -İl•••••••••••••• 

LI BAN KA 
TÜRK ANONiM ŞIRKE.Tl 

TESiS T A R iH I 1863 

1 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna1dt ~ukav~ieı~a'!'eıi 
2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdık edı1m~tı1' 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Her nevi Banka Mwuneleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krcdller ve vesalkll krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine k~ide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Eshnm ve tahvil!'it, altın ve emtaa üzerine nvans. 
senednt tabslll\tı ve saire. ======================= 

En yüksek emniyet §artlarını haiz kiralık 
Kasalar Serviıi vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
baraıız) tasarruf hesapları açılır. 

1 

• a 
Cumhuriyet !bayramı münnsebetile bu ah.-şnm saat 24,30 da Köprü • 

den bır vapur h:ıreketle Vnn köy, Kandilli, A.llfsnrı, R.HJSJ.rı, M.rgCn; 
Knn~ıoa· İstinye; Çubuklu; Yenıkoy, Pnşaba.hçesi, Beykoz; Taı~; 
Kire~~u. Büyükderc; Surıyer, YeniınJSıh:ılle ve R.Ka.vağına uğrıya_ 

rak, A.Kaıvağına g~ecekt r. 

Memur Alınacak 
T. C. Ziraat Baı.kası Umum Müdürlüğünden 

İstanbul hariclıuickl şube ve aJ nsıa.rımızd:a. çalış.tırılm:ık üz.ere 
lüzumu ko.dara memur ve memur namzedi alınacağından 
Adana, Ankara, Diyarbakır, lstanbul, İzmir Kars K ' , onya, 
Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon §ubelerlıni2ıde müsabaka 
imtihanı açılcaktır. 

l\lÜSABAKANIN ANA ŞAR'.rLARI: 
1 _ Askerliğı.ni yapmış veya halen aSkerlikle bir Uişlğt !bulunmamış ol. 

mnk, 
2 - En az lise mezunu veya muadilı mekteb'erden mezun olmak 
s - İstı.lıdamn mA.nı hnli bulunmanınk. ' 
4 _ Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukan olınam!lk, 
5 - İstenecek vesaiki ıbra~ etmek ~ b:ı..nkanın gostereceği yerde 

zife kabulüne ve memurluk taah'hüdnnmesinl imzaya amade 1 kva_ . oma . 
DIGER ŞARTLAR: 

ı _ Ayni tarihte ayrıca _rnpılacak müsabakaY!l ol1ta mekt.eb mezun_ 
ıarı da alına.c:ı..ktı.r. Ancak Istanbul, Ankarn ve Izmirde orta nıllsab k 
yu müracaat sırasile yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. a a. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde ·k · 
sene veya daha ziyade h izmeti olanlardan iyi ref era 

1 1 

malik olanlar imtihansız kabul edilecektir. nsa 
3 - Tayinleri tek.3rrür edeceklere 3650 sa.yılı barem kanununun hü 

kilm1erine göre 120 liraya kndar ve ilk defla 1ntlsa.b edf.ınlerm tahsil dere: 
celerine göre muayyen hnddin tamamı üzerinden aıylık verilecektir 

4 - Bir ynıba.ncı dlli ctransıuıı, e.ımanoa., 1.ngillue:t yi bıhakkın bilen_ 
ıer ve mesleki sabada çalışmış olanlarla mc5lek1 talısU görenler müsaba 
itada rücilınn lı'attını haiz addolunurıar. -

5 - Memuriyete kabul olunacaklar , dn.hlll mevzuat dairesinde tekil. 
üdlük rejim.in.den, Sağlık S:ı.ndığından, Yardım Blrllğınd.en lstlrade ede_ 

ooklerd:!r. 
İl\ITİHAN VE l\ItlRACAAT TARİHLERİ: 
orta ınektcb mezunlarının imtlhnnı 11 - 12 İkln.citeşrin ve daha yuka.. 

rı tahsili olanların Un.tiha.nı 13 _ 14 İkinciteşt'lnde yapıl-:ı.caktır. 
Müracaatlar imtc1ı:ında.n bir gUn evveline kadar kcı.bul olunacn.ktır, 

•• l\IÜRACAAT: 

isteklllerin Imtlhnn yerlerin~eki Şube Müdürlüklerine ve Ankara.da. 
B:ınka.nın Personel İşleri Mudürlüğüne müracaat etmeleri lô.zım.dır. 

(9161), 

···-··---······---··.-.-·--· ..... ·----·· ...... -·-------··--···················· 
Son Posta Mathansi: Neşriyat Müdürü: Hüseyin Ragıp Emeç 

AHIB!: A. f.h ·n UC:.AKl lCIL 

Keşide.er; 4 Şubat, 2 Mayıs, ı .Ağustoo, S İkıncitcŞrtn 
to.rıhlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
250 Uralik - 2000.-~ 
100 ı. _ ssoo.- , ı adcd 2ilO:> llralık - 2000.- Ura 

8 » 1000 • - 3000.- • 
2 :t 7SO • - 1500.- , 
4 • 5:>0 , - 2000.-- • 

8 aded 
35 • 
80 » 

soo • 
50 • - f00Cı-- , 
20 , - sooo.-

-

... 


