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idare itleri telefona ı 20203 

Ebedi Şef A tatorkon 
Çanakkalede hayatını 

kurtaran saat aranıyor 
Almanlar 

1 llalkasrarı 
Saati imal eden lsviçre fabrikası bunu teslim 

edene 10 bin lngiliz lirası vadetti 

kıskaç 
içine aııror 
-~ 28 CA.A.> - So~~et R~yada 

ebe bilhaaaa llı:i noktada .te _ 

Sovyct topralılGTrnJalri malaMebelerden ilti in
tıh: Atq laattıntla bir Alman göscüii .,., mo-

törlii Jınooetlerin luır .,. samurla micaJelai ~ etmektedir. Bırı Moskova cep 
ta ' d;teri ııo.toı ceıphesid:r. Mosko. 
tle Ces>heaılnde Rua kuvvetleri rlc'ate 

V8ftı etmektedirler. 
8on alman ma.ılmat.a ve Taa a. -------------
:~ın bildiırd:tme nazaran Al 
r nıar KJdı mınta:<asınd3 yeni te : 
~ler bydetmı.ş!erdlr. Burada Al _ 
;:nıarın iki zırhlı ve bilr motörlze 
a. '.a&J hücumla.rda. bulunmakt.aOır. 
GaıılJharebeler ıründUz ve gece durma. 

Tebliğlere göre 
Libyaüa vaziyet 

~-................... -..................... , 
1 Tas ajansı bildiriy or 1 (Alman tebliği) 
Almanlar Moskova 1 -raarraz 
şosesine çıkmıya ı lerlzll 
muvaffak oldular 1 obllalda 

de'WQ etmektedir 
ha~ı Yıldız• ııazeteS Moskova mu. 
'1'u lerinın oot atır oldutunu ve 
b1ın lada RusJaon V&Zl,yetlnlıı çok va. 

• 
C bulundulunu yazmaktadır. 
~ubda Rostofuıı prblnde Timo _ 
'- un baflunl.I olduğu mutabll 
-~ faala bir ha~r alınama _ 

~mukabil i>u mıntakad& bulunan 
h ft ıtalyan kuvvetleri Kart.as. 
,.~ dotru büyüt bir kıskaç hareketi 

Malları be 
devam 
edlror 

1 

~""P..t. :t:a:l devam 
metre . il~~etliklerini 1 edlror 

-

ktaclırlar. 

Stalinogorsk Alman 
tehdidi altında 

H 
•k• 1 f ı biltlınyor : • er 1 1 ara 10 Motlııova ıs (A.A.) - Taas İ ff 

k b 
w ajantı , Almanlann bugün öile.. i Berlin, 215 CA.A.> - Alman orduları 

tank ay 1 aglr d en sonra Klin blgcsinde Moa. : batkumandanlıtmm teblitl: Dotu cep. 
kovanın ,oeeıine çıkmaia mu. İ be&in1n orta kee~minde taarruz feyizli 

- vaffa k olduklarını bildinnekte.. i olmaRi~.~-ev3am _~elk.tedir. 

8 
Kah ire, ıs ( A.A.) - Ortaoark d i r. ! ...,.... ....,,. .. 1 t.-kettller 

u sabah Londra harb tak i A Britanya k.~~etleri umumi ka- Mosko\'& ~ <A.A._ - t.ıvutiıa ! Londra, ıs (A.A.) - Mo.kova 
y • • • ) ra'l'8ahının teblıgı: gazetesinin muhablrl Sovyet kıt'a. : radyıosu, M~kova şimalinde Rus 
azıyetını nası Sidi Erzec çevre9inde Britanya lannm PoStorun şımalindeki cep. : kuvvetlerinin üç mevkii terkettik • 

g
örüyor? ve Ahnan zııbh kuvvetleri arasın- henin bazı keslınlerind-e 96 kilo - E (Devamı 5 ınt1 sayfada) 

d 
"d,.1 ı· h b ı d metreden fazla ilerlediklerini blL : 

"-ctra 
11 

<A.A.> __ ~ Rus a tl ret ı mu arc e er evam et- dinnelttedlr : a 
1&daıki hart> ha.kltında dtın ıece nei. mekedır. Dtln l»u ~vre7e aelmlt \.. • İ llı k ~!en Sovyet t-abllğınd~ Ut defa o. !bulunan ta~v~ye kuvvet.eri d~ m~ - 00

••-··.:•••••-;••,:-•·--·

00

:--••••

00

•,,,. tı• aAra 
:;:-- 8t&lıD010ra'k ismı zckredılm.ştlı, harebeye ııtır~k etmıflcrdır. l!k ıngıltzlerın . 
tar lehır Tul&nıo 45 kilomıMe cenubu harekete geçmıı oılan centıb Afrı ~ ~01,)~ınde ve Moatovanın takrıben ka kıt'aları, kamyonlarla nakledi - Fransa sahı·ı· karş l &.a~'inomMl'e cenubundadır. len ve tanklardan yardım gören AL ıne 
ltlt!tı Oi'OIS Moskovnya 1 den üç man kuvvetlerinin ıiddetli bir hü.. k b 
~.ı.:c::::ı-:.~~.~:.. y~,::.~lk: ......... ............ , çı ış teşe busu m u··cadele 
ılıe M06kovaya karşı cenubdan ç.!vir. B b hk• 
l'ei) hareketı yapmak suretıle muha - u sa a 1 b.av:1::~::a~ostotdröahi mu S t t b)• tJ • Almanlar: "/ngili2 /er 
~b::: bUyUk şıa:ıetle devam et = ovye e ıgı Vah im kagıblar/a 
a~<>skovadan alınan habP:rlerde Mom>va 26 (A.AJ - SovYet gece püskürtüldü,, diyorlar 
~n taarruzu hllkkında R.ıs yaıı.sı teblitl: . 

ten nlkb'n rnnh·yct'edlrler. 25 Sonteşri.n ıünıl kuvvet.lerıDllZ, iti u.s SÖ'ZCÜSÜ Lo.;ovtky vermiş o1du. bü~ün cephelerde dU'ŞJD&nla çarpış - lnıilizler iae, Nonnandi 1&• 

Adliye VekAletinin artırma, 
yapı acak satışlar ve milli 
korunma kanunu hakkmda 

mühim bir tamimi ~ b ranatta bu Alman ta...a.rruzunun mışlardır. biline bir kefif kolu çıkarıl· 
' d terleri g!b akı\mete uğralı laca voıoıoo).aım5k. Stalinoıo~k v~ DOn mııtı, yalnız bir erin koluna 
~ temin etm ş'ir. Mumaileyh Mos- üzerinde Rostof istlkametındekı mu. 1111.~' 5n?erlnde Atroanlann verd~ harebeler bllba5$l $ ddetll ohnuştur. bir kurıun iıabet etmiıtir, Ankara, 25 (Hususi) - Arttır. 
~dm '"'• zayla< vonnlş 24 aont..,ınde h••• . ,. • .....,.... eliyorlar ma ve yapılacak .. ıı,Iu ve milli 
a.o.:ı•nı söylem ştır. beş Atman ıanaref>'I !,~ül~= Londra, ıs (A.A) _istihbarat korunma kanunu hakkında Adliye 
~ ovada neşrcd\Jen b'r tebl't'3 Aynca ~oe1rova. cı~~ nezareti, ataiıdaki beyanatta bu Vekaleti teşkititına ıu tamimi yap. 
ıı-,; l'an muharebe artık ka.t'l bır saf. tayyare& düşilrülm r. (Deftlllı 5 inci aa facia) mittir. MiHi korunma kanunu ib • 
t..:." ııtrmıŞ bu'ur.malttıadır. Almanlar Biz ikl tayyare kaybettik. 'I tı"kA k :""'it 1t arı menetme te ve bu memnuİ-
~ uvvetıer:nın )arısından fazlasını c: A k ı ı t :J yeti <le elde edilmek iıtenilen men. ~1- I01tmuşlardır, Buna rağmen 1 er •az ,, faatin miktar v e mahiyetine ao""re 

C'!-_ . mutaveme~ etmektedirler. W • .....,-....... O<Ph"lnde k•nl" Alman mubıelil cezala.la teyid eylemek-

ilerledi Yazan: Emekli General K. o. 

Hayat pahallhğı 
lzmirde hazırlanan 

geçim endeksi 
I> _ ı _ Şark cephesinde A]manlar Le. tunetleri tarafından eapta tızeriDe 
uerlin 1 ·ı· t niDCJ'8dd& mamur sovyet atuvvetlerl.. daha da &rtm&lı dolayıaile bu huınaa tu t •1 gı iZ aarru· ntn yeniden y8'Jt.ıkıarı kuvvetıı bir bu. Uıtlmal harkıinde dellldır. Hakıtattn S nilaıla bir aile 939 Ja ne 

llUn durdurulduğunu ruç teoeiJbOsOnO ptl*Urttilklerıni, M<>1.. önOmO.Seılri blr. ~ ııUn iÇDde w.ahür luıtlar moral etliyortla ... _, .• 

b•ı • tova etra!ındatl uvıa üzerinde bA6... edeceti fUlıheeilıdil'. • ' uu an ..... ı dirıyor ....,. ......................... ,.,....,. Ke>-cJ ,. ... ..-ı ... ""'ıotu ....,_ ,.. luıılın etlıyor? 
\etıer. baıb ha.rekitına dair alınan ha. ba&1 bölıelerde bıihasaa Voloıtoıanı&1t. beden eovyetıeNı aptı Don nehri bımir, :il <Hususi> _ Reem! bir 
"-!ılı lla&:aran tank muharebeal fid- MoJa1* vo TUla bölıelerinde mülll~ ıerislndeki durumları artık çok tehll. da.lre, bir t.arifm in teebitinde t'a&I tu. 
~~ittir. Şimdi p.yade mu. Jfilİ muvatfakı.Jet!er elde eıtı.ır.lerinı, Jteli bir hale ıelmittir ve bu tehlilr.ell tulmMc üzere O't}ırlmizde alAkalı bir 

8eru.ıert e>erenn etmek'tedir. cenub cephegınde de mUtıefik kuvvet. lDe'fUIU ı lnol aufada) m*emdan bir ıeçlm endebi hazır. 
~ Mtut mebafol1 1'nıiliz b(iyilk ıer~ birlür.te ve bava tuvvetıerinden ıamnaaını S.temiftir. 
bı1ıı1 Zllı un durdurulmuş oldutunu sıkı bir milzaberet ıönnek ıuretile bir Sumer vapuru ( Deftllll ' DCI IQfada) 
.\mı altıectir. zamandaDberi çoıt ı.ılu b.r fe'ltilde taz.. 

~ lllebatıı bu muharebelerde çat yık etmdr.te oldult"an Rosto! mtıstah. 1 J ki "':~!:.\.."'.'· ... ,,. •• ,, ... t..,. - ::;.::.'""' '""'"'"' .. , ..... blldlr- Gazi köprUsUnUn P i ere aid 
>'~~l8<1aa alınan haberlerde ttal _ Moslr.OV.adan T!flıse trıd~ demiryo_ k } 
ler ta Batdıaııın. osml>utun İngiliz. !unun üzerinde milhım bır unayi go··zıerı•n•ı kapadı vesi a 8f 
l'lnı , ?'aftlldan şgal tdılmıs oldukla _ merkezi olan ve Kafkasyaııın kapısı ~Ptle ya anlamak:Jıdırlar. aa...vılan Rosto! müstahkem me\1tıinln d • • • ı k lııtllrı\ Mihver kU\ vet er n n ne da. nasıl ve ne suretle zapted.!d ğ, \"e es r Kasımpa.şa açıklarında tamir e<ill. e gtJ JŞtJf) ece 
'1111~ ne de cm.ber tç.ne alınmış alınıp a:ınınadığı tebllğde z.ltred:lme_ mekite olan Sümer vapuru dün gece 
t ele 1! u bild l'mekte le 1ntıı!l7.!erin d ğtne aröre burası vyetler ta. sul:a:uı _tesi~~e demı:ın, tarayaaık An.kar&, 25 <Hususi> -- 1ktısad ve. 
~ taarruzla ına rağımf'n Tob _ rafından tahl lıe•·ıne Al. Gazı köprüsune bındlrm!ştır. Sümer kı\leti son .u>Uk karama.mes'nl mütea. 
~~arnadıkalrını tebaı·Uz ıııttir _ manya ve rı tara. I ~p.urunun kôprün~ gırLŞ ve ç~'lcış 1 

klb bazı yenı tedbirler almakta ve bu 
~ · tından ı. .ıra geL 1 gooilnU kapatması yüzll.nden snl>ah se. münasebetle ıPlik fiatlarım yeniden 

"llrı Zıt kıırtı R_!>ma bir tnı:ı: ıız kolu. meJr.tedir. .rl ne~i. ferlerini Y~ ~aı.ç vapmları yol _ tesblte karar verm!ş bulunmaktadır. 
aet tı~ l:: rabub istikametinde nm sd ~ kh ı. culıarını Ciıbalı t.s.~eıe~ine çıkıı.rlmışl:ır. VeWet aynt zamanda alı\kalı maıkam.. 
~ aerlPm14 o dutunu lr.&bul ıc.elı bu- tehlıke. dır. V~urun &uı;t.arılma amellye~ine l&ra bir tamim yapmJi. bu h'Ul)U8ta 

• n4Jı Keı: Rumen ~!anmıştır, lDevamı 1 ncı aaıfada). 

lzmir belediyesi bu saati müzeye koyacak 

bminleld Atatlrlr. 8ltbeliade Dedi 8eftn Ja&ak o1a1a ..., 
bmir <Husual> - 1mı1r bel~eai bu ndızeYe devam edettk tmnetU .._ 

t&ra!ınd&n tıazırlanmıf olan blrinc:l tıfadem tıemin ~ıtyorlar. 
ıtcrdoDd&ti «Ata.türt Mllrıeab cidden At.attlıtt mibıes!niıı bul noksan kısa 
tı1met11 bir hatıralar hazinesi olmuş. ıan oldutu muha.lbktır. Bllyllt Ata. 
tur. Batt.anm muayyen gilnltrinde ~ ııawatıM aıd vea:tatarın lııa 
biJba_. lise ve oıta tahsil ımçleıi ınen .. , s ind .. ,,,,..... 

C Muharrir • Kitabcı davası =:l 
"Tnrk knıtnr alemi 

uornımemiş bir suku 
doğru gitmektedır,. 

Şair Halid Fahri 
Ozansoyun fikirleri 

Telif ücretlerinin bugilnkU hazin 
vaziyeti etrafında muhaınrlerle lr.1 .. 
tabcılar araamda a9tırıımız <ffilket iki 
taraf arasında ~lddetlı mUnalr.aşı.lara 
yol açtı. MUnaıtaşa dıter ııazeteıerl 
mlzin de sütunbrına sırayet edf:'rek~ 
tıtabcılara karşı genış bir muharrir .. 
ler cephesi Jturuldu. Kıtabcıların bu 
defa lşin içinden kolııyca sıyrılamıya. 

cakları anlaşılıyor. Zira, muharrirler 
onlan lnba!a ıreotinnck lç.n kat1 kerar 
vermiş aörünüyorlar. Maamarıh, ŞIJJl.. 
dllilr. her Wr.i safta da bir mücadele 
yılgınlıtı yok, yay:ım at.eŞ devam e 
diYQr. .. 

Bu arada, artadasımıa Kad.ıcan 
Kaflmın blr aqam ref.ıı:imir.de ayni 
meseleye temas eden ıı' ddetU bir ya., 
zısı c•tı. Muharrir, bu yazısında an 
ketıimlzl mevzuuoahs ederek, 20 for: 
ması 25 liraya ve sayfası 13 kuruş& 
düşen aan'a.t eserlnın bu talihs1z~itini 
esJ!fle karşılıyor ve diyor lr.i. 

ııKöşebaşı muamelecllen bir 1stidayı 
en aşatı 50 lı:unışa yazarlar ve böyle ....-r -
bir 1.ırtida idtab yazısıle bir sayfa bUe 1 ma.klne ut'ıındaıı daha taJlh~ 
tutmaz, Demek lr.1 otuz senelllr. ve bir Kadrican K&flı bu aatırıan pidlll 
killtür dünyasının yemifini veren mu. 111"8da, her balde Babıi?l p{JMllllMIA 
bıanir, bir arzuhalcinin balit ve (DeftlDI ı acı ...,,..., -

Ankaraya gelen İngiliz takımı . 

1 

Bir lngiliz futbol takımının Ankaraya eetdiiini - dG; y~zmıttık. 
Resmimiz baffe'hrimizde karıılıınan miıafir futbolcuları bır arada 

gösteriyor. 



2 Sarfa 

Hergün 
-··-J ki mühim iktısadi 

Haber hakkında 
Düşünceler 

u 
• 

16 
u 

11 
l 

Resimli Ba.lraleı 

SON POSTA 

= Çocok kendi gemisinin kaplanı olmalıdır 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

-

= === Sabahtan Sab"ha: 

B.r golcunun hikô.g .. si 
Ve ,·ç turizmin manası/ 

b11 ....... , "" .. hhı 

B u aerlevba biraz .ki tuıaia& 
kumpanyaluınlu Jliıuaııoa 

benzecü. "''""' haramiler yahud 
Aşrtuo hıleal» gibı bir ıey. ı-abt 
hıkaye ne bayaMır ne mual Kendi 
mize, içimıze daır bir küçfu;ü, tell
kıd mevzuudur. 

Efen<iım hafta İçinde Jzm re ka
dar aidip eelen bır dost\ım ounlal'I 
anlattı: 

lstanbul borsası 

Acılıl ft ita .ısı1 
Loındra ı aı..ua &-:,. 
New-Yon 100 Dolar ıııı 
=:enen• 100 t.Tiore Pr. 
\!lldrid ıeo Peoe&a 
Yotohuna ıoo Yen 
tolı:bolm 100 ı..., ICJ. 

Bir altm lira 
24 ayarlık bir sram ktlloe 

ldllçe altm 



~ lkinciteşrin , SON POSTA 
~~*L- ......... --- --- - - ...... - - - - - -A"'A"9'~J9'~~...._f"'w~"'"'~-~,.-\ıııll'-.__-~~""",,...~~~;;;~~;;;;~;;;w;;=::=::: 
< a. --.:;:=:·T.-,r_a_ r..av·ı..wr- -,-e--n--s-~a--y---,-- ~-~=~ , :;~= Talıı dozelmek. iç;n no yapmak liL 
~ zımdı) Bunu kahıne ııormak 1htiya.. 

clnl duyuyordu, sordu ve kahin şu 
cevaıbı verdi: Gene b·r yaş farkım s lesi 

ur anı 
- Bakir bir kızı mabudlara kur. 

han ediniz! 
Is
. ·ıe f d k. 1 ,_ b 18 İlkt~şrin tarıhl nU '-.. b ' ın . -. teni n e a ar il(. üyüktü. Bu tun!arındıı. çıka.n b · ·~ıanın u slL ı ~ltmış, rıvayetl h.>ş bulmuş, zınruınla 

nu hangi kızdan ve hangi ana ile E. nin ka.b!ni ~(ırnU:t uo Bay M. kendıs nl ocuı beo ~c kaptırmış. 
bahadan rica etmelıydi 1 Vatan için - Acaba ben m ka ~ - Acaba ben my ın? d yor. 
yapılaoC.ak olıan fedakarlığt ba~kala. ye. ',, .yorlar? d - ,Arada.n a~ zruı_ır.n geçti. M t ktub 

YAZAN
! • KADI RCAN KAFLI rından istemek de ona ağ.r gelıyor. O nüshada b'r g'n~ k el an haıtırım:ladır. Gazrteycı g(çmc • d 1· k d" . . b ' k çıkmıştı. KenjJ·~nd"n lil'/ ız;.anş bY?l~ısık mek kaydi(!J yazı?mış o an l:ı ıml.ırın~ 

rt · b-..ı· d k ti vaI1dl; henüz ni«anlı bulunuyor<lu,· a • maddi ve manf•/l bırçok ':tas :H · 
11 

ıç.n. 
4. 

u. şte en ısının genç ır ızı f luı/ · J ı yu , da b'LvQrum .Bunu · . 

emıs ma cuı önün e mu. uvveı e .masaya vurdu ve bağırdı: " Je'leri nefs'.nde tnp';ımış bir eı ,.~1 se_- 'ub- Ü'" ayır, do.s~'.lın, d.y.e1ceğm, met_ 
tad j f d K A od k nişanlısı onu çoık seviyordu; o da ' eo • " ~ gU si .

1 

z ya et var ı. ocarnan - rıst emoıe, endine gel. ven bir genç iı:u,ın va?.ısı .. d n s .Ilı ta ı b r hayal nı erle getİ ıl k 1 ı.. _ Bu kargayl baU.ırtan n İşaıılısml seviyordu. Ayrılı~ları fe- Ba ·· C n e ya.~ tığı ç n m bi v . . ' en ımmıf ete< nL • ocno;n, Y •M. E.> konfü.ndım 17 yaş ı ~ n, ı . t cmnun '"' • 
;Y• lştıha vedd, nefü bi< koku değil mil ci olacakııl Fak•t baıka ça•e yoo. ı Uçllk •. , • nç kı·•ı, kmd •"nt '" m'yo<d~ ';; •8.,,;••:l•••f •~i kasd<l • 

1 '-Yiyordu, Harptar, kitareler Ye fl.Jt - Yanılıyorsun 1 tu. mekte o~duğ'tı .. tı b,. ded kodu lı'\! nd; rn .. •·a.., ç5rtv

1

::

1 

"ıı.~: !~f
1 

vak'a 

ucr._coşkun bestelerini kalabalığın - Yanıhnıyıoruml Mabudlann Kararını kızına biklirdıği zaman -- -------------= 

8=~~7;0~~~1: •• y -~!:rabr!~ek iç~İ~:~: llj ' • ;;;.- f~ ilh'.':' ı~:ı.'h.hnh.1.'~.d~abudluın ::~~. k::~nk;d~::J~";"~~::ı .. ~:: ~: ( .. ~ Gn Pos h nm bu 'm acas 1 . 17 - ) 
;;: :o_ıı.Hkç. m ~ lı. daha nef eH, da 1 • /;. '.@% i !han• ı 1... K;m; n cem ve usta n.u. tu ve göğoün' ~· P~"""'k. ~· ~d t. \.. " ' I • S 

g encelı "'bır hal alıyordu / ~ harib olduğu er meydanında b 11" Kral onun uzerıne yumdu: B / d 30 · • 
Meseni K:al Aris~denı;s'la Is.. rı~ :,~~· ~-" .J} olur. Çek k1lıcınıl.. e 

1 
- Vatan İç 1n kendini feda e un ar an l tanesını hcr!lederek bir arudrı yollıyan her 

Patta Kralı 1 eleklüs kar<ıl kar~ıya J 1/, t, • .,,..., Ortalık karıstı ve kılıçhu L mektt .. n çekiruniye utıınm yor mu • o myurumır:::-:ı tnr hedive takdim edl!C'P.*İ~ 
otu 1 , ' 7 ~ paroNı- .., B" 1 b" f h' k' Soldaıı s·\ga· 1 2 3 4 5 

1 

r.rnuş -ar<lı; ortalarında gavet gü.. Z 'I dı Birbirlerine girenler oldu Ba sun r oY e ır şere ç ımst>y ı 1', ' · 6 7 8 9 10 Ze Jı. J 1 · ' -ı 'b l - ıalavın rr==ı=:::::;::===p=:;===;===;==:::;::==~=~~ 
t ızan lınış olan bir doonuz yav zı olıgun adamlar ve akıllan baş•n-ınası 0 mamıştr. . Lnıanı llOı. • 

,"'" duruyonlu; uo •1'• ondan bLlı,cak ki bfrdcnbİ<e o<taya doSTu da kwnand•nla< , ,,aya ghmok ;ote. . Gonç k"do bu d~''.0' rnmant 
1 

a - !I•b" "· 1 1 1 1 1 
er parça koparıyor; yiyİyorlardı. \ilerkdi; Kral Aristodemos'un önün diler; girdiler; fayda31 olımadı. BL bır ruh !0l~tu. O, ~luncey~ ~ad 

1 

Lren (3), Bir er_ r, ------.--•• ------
' ~•dmlu z 1 y•f oti n tadını çoğlatı de eğHd;; ayo; d mcedo kah<aman m s<>n<a l'l'a ma K<a 1ı b;, çl ğlı k ı lıom _dagı nJ • kaim_••.• m 1 

1 
d" Y ~ k>k ""', t3>. • <>rardı; ortada, beyaz elbiselerini •- M ı· a~ve.rlerı· hak.'kında attı ve kanlar içinde yere an:tdi ]ter kı nl!1anlısıle bırlıkte olsun. Nı. ı -- Prot san ----Pap 1 '!oı-cın esen ceng • nl d · k'ld d'" ·· ·· d ··1 (7) Y 3 ----------!l·------

u aıya udan taçlulo aU.]edikle<; . dlı İ e azdı· •n ı ve okuya Onu kim vu mnu,:u l Na" 1 vu"" uş. ,a ı.ı a aynı şo ." ı . c uşunuyo« "" • 'mek 
zun ve parlak ıı.aç.larını dalga.lan da bır me _Y y . g . . t ? Farkına vanllmaml!\ll. du. Fakat kralın fıkrınden vazgeç. c:ıı. ------------ , dırcuak dansediyorlardı - cağını söyledi. Gergin. sınırler gev. u M "Hl , k"Id'I l lmiyeceğini, kendi{erine sormasJ111:n 4 - Tenbellla< 4 • '._----Lpa,talı . : .. . '" g;b; oldu; b.va b1<az fe<ahladı eseni ., go<t çe .. 1 

•.. '.'.'.ve .. adet ye<in; bul.un diyo olduğunu ısı. sonıın•. oN• ----------- -~-ı --tlİr! . . ,_topal şair TırtayW; yeni M ililer daha iyi dinlemek partalılar kraflarının olusunu omuz 1, _ı N lı d d . koyars mz köy o crını oır;uyordu. Isparta kahra ve esen • lı l k k.l ·1 s·· 1 1 an yoruu. e yapma y 1 a nı-an teli o'ur ('>) 5 illl .• nıanlarını medhed,ivnrdu· I t-için vaziyet aJclı.\ar. 'arına .a.alral uzaı a~ ard. oy.)ecell•sını kurta--mal:ydı; ah, keski ev 5 • VJ'"". 
z f I . .1 - , spar a . .. _ı.. dh Meseni ı e Bparta arasın a sene er 1 l · l l _ı k k' bAk' 1 - .,yet <2> -- ı-a er erıni telleyip pullayorl rd 1· Şair Tırtayu• gerçCl<.ılen me e-lı .. .A. h bl b 1 d - emnl!j o sa araı; eş ı a ır oma. 6 - Bx . .,.,,. .. t 6 -- '•' &il/--) __ -- -- =~ı •. ~-ıı 
p a 

1
• s.. 

1
. l · f ce suren me'l'uur arı er aşa ı d ı.,....., 

.arta muharibleıri bütün kulak ke..diyordu; fakat ke ıme eri zayı tl; . Si\Y ıl zam ri (2l, Ebı.ı.e sıldiler. Çünkü ken.dilerinden daha belki en güzel clanlarını ~e ?~~ İ"!>artahlar harb meydanında Gözlerinin derinliğinde bir ı~·k <5>. 7 I!! ----
kahraman daha cesur adamlarm bulsermıcyesini kendi heımşehrılerı ıçın T?uvafakıyetler kazanıyorlardı. _in- parlad1. İşte kurtulu~ yolıınu bul. '1 -- • Tersn~en •. 
htntn d y 

1 
b' k 

1 
tıkam duygusu oniarın kuvvetlerine K l· b' 1 .. 1 k oku:rsıın.z g cm. ---- -------. / __ 

, a gına gerçekten ve candan harcamı .. tı· !Jtomışularına ır şey a - . l ·ı· . . muc;tu. ra a Lr ya an soy eme s z •ur t 8 !! ın "' d O kıy nl kuvveter ıave etmıştı kAf' l k' a·-..ı b' d - 16. ' ··'asız our anıyQrlardı. Isparta y3Jnız harb 1mamıştı. Hatta kekel"yor u kuv san e · · b ·1 , h tk• · a 
1 

ge ece tı. ıruen ııc ogıu ·• <4ı. B r şark ku. 
rn arı egı onları ta.m. manasile,•et:siı; ve solgun kt: ıme erl ı e u .. k 1 · _ _ı·ı K 11 u ve ona ya a,,,ı. mr.şı (3). 9 Bil --.--. ----ada 1 d v•ı 1 

1
. l · b'l b l Amfeya şehrını ast .ar, a .n d k.l .,,. . --

f) --- - '- 1 ta.s~ir eden böyle yük.sek şairler de k.ta ··çtük çekiyordu. Meseni. hepsini ·ı ıçtankg~?ılrul er ... rla a~ - Ey muhterem Vt' büyük kal, 8 - n:r no:& '111 
1 • • n ann gogM lıJcr ., .. ın a a a uyu < • "n) • f" d""ktUJ ' JO !!!!!!! - ----erlnİ kabartıyordu. d b _

1 1 
Kral Arist-odem.oolbı erce mi~ 1 0 

e • niz sebebden değildir. O da vatan noW. ({2). . H ._. Meseni'tilt:rİn ag~ • zlarını bı,.ak et a~am.ışt · . . . tı Meseni'tiler ınahvol'ınuyoı<1ardı; uğrunda kendi~ini feda el:ıJTleyi is. kg - Tens.nd.en --- - ---- - --
a v · birdenbtre kadehı şaırın sura nal . ıa d b 1 k j . • d o uvunu:ı:, şiıh 11 _. ... • 
9'nlyo<d u. S.n k; kondi led ko<kak • b.' bal o• ; b i 1 ft kın ova ' a ., n '."". m • ,,,.;,; bund•n dedn b" •evk uya< "' . nam ol,,,.; ..,. -~damtu mıydıı Şaı-ab ., van ~" hria"'; r':f':J~~u b~'1<dı~ g kanım bulomıyo<bnlı. Hıçbi< ?'"· d •. Fakat... 13). Z.man 13) l I -,--,.1--~, .... ,--,- i, 

~ oıluk onl~ bu nokt..da d;.ı,, hi.H ma>aY• ın 1' ı ' g . do emn;yet yoktu. E~ beklenmıyen - Fakaı. ne va<) 10 - "'' rnkam 21. raı>mışıı. İleri gekn.ler ve atak -0- - Sus artık, geveze topal kar- zamanda ve en emnıyet.te aa~ !lan - Kahin, kuı:ıban edilecek kızın <:,~) B.r rencı: (2), c=-=========~=::!::=d=:=:!~=k:=~ 
1

:nla, K<al Ad.wdomo< a yan gö~ •• !. ·: . . ye'.lm İ•parta_hla< a no1' in •. hu< um b~ki; chna~: ~' . ~" koydu. H~lbu. D>hil<>d• .. buton~ (l). bakıy0,J.,; şal>ln oödcnni pn>- Şaı< b1<.dcn '°"" ve meclı•~ de. 1edıyo>1anlı. Mudalaaya d:gıl ba<a_n kı hız b1<b1"m"1 0 kadu >evlyo<. 11 - GOzled goım "n CJ). 
lesto ediyorlardı. Fakat Kral ha ıin bir sülkut çöktü; bu hal bırkaç toplanmaya, kaçmıya bıle vakıt duk ki düö-iin gününü bekliveme. 12 - E.ımek.tıeın emri hazır (2l, Sils 

lır <2>. Ya:sıdan eV\'el l5>. 
5 - Feryad, mçkmk (4>, l{ar:ıde~ 

n.zıı (3), 

k •-' · re- · ·· ·k· f b' b" · I 1 d .. -·· J <
5

> e~~zdı ve susuyordu. sanıye .sürdu _ve 1 1 tara lr ırın~ lbul-amıy•or ar ı. . dik, hi~erimiı:e mağlub olduk ve · 
aşağı: 
kağıtlı <8>, Şöhret C2>. 
gösteren Met <4>, Bık_ l T1'tayfu m.edliı,yeeini bitirdi; .u..ıdii. Meeenı K'.alının hmketı Hub;n alt.na oen,,ınde Moae. kı.ın1' •imdi baki< doğildi<. Bakh ~·~~~ 

.'ıJ:;"'•lılu onu büyük ~wnlukla d6pedüz balunettı; bunun .!tında ni"lile.' ltom "";ğlna çekıldılc« 0!mıyan bi< kızı mabudlaıa kU'ban a - Vakt; 

(tefı, oladtlu; oorelıne ıçtıle<; ba,ına kal ınma..dı. Hdc. lspa<ta gururu b_u 1 A>-ı~oo~~"' wn mukovemet kud otmek hom mabodı temin ctm"; k•nlık (5 l. 
l<!ul e da~rmdan. kooa b1' taç koy. nu ba,,..,edoroe..lı. Kra~ T clcklu• ı '"" b;;.butün kı.rı imam"'.' ; faka> hem de onla<! doha çok kızdım. 3 - Bizde okunnuyan C5 >. Coll>ın 
.,.,;;· "' kı nlıgı potu anlam'' o. yer; nd on &dadl; yumrugunu daha artık .-nç gehnı şt ı. N otıeenin de ı oov.nu ,.,,. 4/2 d• • aksi C2L 4 - Başına .,;0» gelirse magt.a. atı.. 

6 - K!ipeık C2), B :ctirm:? k(4ı. 
7 - Urek!aşt.ırmak C4ı. 
8 - Sonuna ııSt• g" .ı rs n z ala.. 

tur~a.da bir peşrevdır c2ı, ı::ı mızı CJ> 
B'1· çöl ha.hyvanı (4 \. 

9 - Bır mlll •t 141, Pr'ıı ~ 'ı 13\ . 
10 - Göğüse ta.kıl~r (5), Tenenln 

meyilli kısmı (5) . 



- Sende para ·Jardı.r? t 
- Yok. Adanara kidiyoruın diye bir i 

çoık çam.aşırlar, .?ibiseler aklım. 
- He. &nde varc!ır. G'deriz. 
- Sen kap:da durursun ... Ben p:ı_ 

rayı verır, senedi, geı·! aıırıın. Ora _ 
da.~ tapttva giMrız, sen!nl~ muamele_ 
Y1 yap.arız. 

«Son Poıta» nın aflr H macftra romanı: 29 

BKR DBP& 
j))))Jl)UJJ1JJJIJJ1J'1JIJ1'11'1'JJ s. VB R tJJJ»JJJJJJ»JJJJJJJ»JJllJl)))lll' - Olur iki gö:ıiim, olur ..• Baba.sı _ 

rnn bir tane yacLgün. Mertk etme. 
Za.nnet kim baba ocağına, babn. ku. 
cağına geldin. Yüz lira ela. ıı.an.a ve. YAZAN : CEVAD FEHMl 

i c 
i 
: . • 

- 163 - - Sana blr işim düşW Aıeksan E. rey;m. Bana altı yüz J;.raiıır blr mak.. +htiyar memur bunları anlattık_ Sonra yüzünü t>uruşturdu. Tükü. - Dehşetli uykum Yarin. 
Nunıosma.ni.Yedc Şeref sokr.ğ:nda tendi.. Koşa koşa ieldun. Bızlm e\'i tıuz ver. 'Üç gtıne" kn.dsr işi Yıı.parız. .1. ·· "b" ·ı· · 1. b var. • 

merhum ~erlmdcıı kalan evi tüc - &atıyorum. Bin dört yüz ilra daha takd!.m ede - tan sonra hakimane bir tavır. rur &J l l ~ve ettı: aar>a beni sakın uye.nclırmıyasın.: 
carclAn Dlıbeı~e Ibrahım ş.na.sl Beye _ ~ sat.;orsun?. rim. Zavallı baban~. Ne iyi b!r adam.. )a başını sallıyarak söylendi: - Cemıyet nazarında yeniden Bırak istediğim kadar uyuyayunJ 
saı.mış:mı. Bu sıcat:ı !tar mı dayanır? - Evet, iki üc güne kadar Ad.ana. dı? Ne nıUbarek bir :ıdamclı?. ~ - Adalet nasıl olsa muzaffer o- namıus:u bir a~aıın olduğum~ habeı rna.lum ya yeni evliler düğün saba.i 
Serde ih yarlık ·ıa:. s.llal bembe _ Ta gideceğim. Ora.da bır memUl'lyet Alek:ian yüz lira. verd:, ccb'me koy_ puyorl vermege gelmış. · • az şey mı} hı geç kalkarlar. Ha ... Az kalsıııi 
Yaz. Gene bu ava.re serde <kadın işti_ •ldun. dwn. Altı yüz liralık bir Cköşeb~ı se_ : A~metl acı acı güldü: * unutacaktım. Senin yatak odanın! 
yaıxı) var. - He... !yi eıbmlş.<>in. Ne meıı:.uri_ necrı verdim. Beı"3..0"TCe ka:lktıok. DiL • p k ok B l b a b' ~ 1 i 

Hani Amavuda: 7~ti alm1$Sın iti? .berzadelerin Mahmudpas:ı d~ Haclk1L ; - Amma pek geç.·• e ç v u ~uret e ~ş ly~n ~ün ır nay i anahtarı oturduğumuz odadaki ra-. 
- Cel~nneıme :ı.dtrr m!sln? d.ye sor - Adana. palis müfettişi o'dum. Cf'..k camisi karşısınd3.kl :ın..'lğ.ı:ı.zalannın ~geç.·.: dağdag~lı. g~tı. Mıırafırlerle dolup fın üstünde .• • Misafırlerden birininE 

muşlar da: - İyi ... Yüksek tahsil!n de var? de. önüne grudik. ı: Mueteşarın adamı biraz dü~ünk.. t<ı:şan mınım.ıni evde yemek.Jer yenJçocuğu kapıdan çıkarmlf oynuyor~ 
- Aylık kaç? i'il?. An•ılan &ltııı; oo11s üzer:nde - Sen ver beş yilı lirayı .. Ben gi_ :ten sonra: dı, şerbetler içilicii, nikah kıyılıp du d S . k k"l"dl d : · ı d'td· u. enın, apınl ı ı eme en uyu: 
I)(miş. Ben d~ hangi Jcadın a s.şııa n'zam v-e intizamı 3.lrnıle ( !) m~ reyim, sat.mı.yacağını diye senedi mı •• : - Şimdi ben ne cevab götüTe- a ar e ı ı. Gece olup yataı zama d w b".'l-1 L• 

! uh b 1nA-·•· n lı' "kA k d b - yama lgınl · ııaoiğim İçin alıp ka i 
;şna m a •reye g recek oll!lm, J.kın,. o._...sın. alayım. . . fyim? Dedi. Müsteşar Beyi tabii ııe ı ge nce sıı un te rar av ete aş. d d y b .. • • 

ci mektubunda. .;oruyo:·; - Ne yaparsın? Akrabalar öyle Bu söz Ale:~sanın d11h.a ~yade işıne :tip göreceksini:ı';I ladı lr ım. a en gormeseydım •••••• ı 
- iş!er nası ? Yen b!r vurgun vur. muva.fık gördtiler. geldi. Çilnkü kE'nd:S'nı görf'cek olur - : T b'• Ahmed · w 1 ,_ Az kalsın yüreğime inecekti. i 

cunuz mu? - Ev.! sa.tm.ata gelinces .. !arsa evi ba~asına ~at.aca4ımı ,a,1~ıya_ : - a ıı. · · ımamı ugur ar~en eor - N h · el 
- Vur<luksa :ıe.ecek; vwnıadıksa: - Onu da yap•ık. g'bi M~lfun ya cak!·ar ve belki üç dört b'.n Uraya ÇL : - Ne zaman} du: w - e e emmlyetı var Ahıne E 
- :tki ç~p;ak bir hatJU?m<!:ı. yara~ır! ·c!ırı<ie1ı:llerle senelik mukr..velemiz va'r .. tarar.aklardı. : - 15 gün sonra iyi mi? - İstediğiniz ol<lu ya... agabey;>.. i 

d~"P yan ı; zece.ı:! ş rre-t bir şeyler.. Kat.",ren alıcılara - RP ... Buyurun. stac::ıjiını kat'i_ • _ Nasıl olur? Onlar sizi derhal - Oldu elbet... - Kız ben senin ne fitne fucuT5 
Ç:p?akla hamama <1;\ tr1rscler heı· kapıyı açıp evi gö-ıt rm·yorhr. B'n yen söyleme. CVazgect1m .. nrıb.'l bu_ :görmek İstiyorlar. - Artık dedikodu yapmıyacak- olduğunu bilmiyor muyum &anki ... 5 

halde benm g.b No ı baba.ya. muşa. iki yfüı: lira.va kend'ie:-'ne veriYorum. OAtıdır, sat.mıyacal!:ar.) ders\n, Pa-:-a - • B d l . l b kl lar değil mi imam efendi? Kendini bir şey zannettiğin için! 
bh b b k , ._, "":! ,_ 1 d d . ... · a'ırsııı - en a aetı sene erce e e . . . . . k' b'l' akl _ı_ lid' b l • em cy4z sa a. ı .. r .ad<ımla gi _ - Deı:sin? Ka.e o ........ ır? Ut'"nı .e. e e 0rsın, !'l"nl'oı nı · :d. B k , : . b 1 d - Kımtn ne haddLne, kımın ne ım ı ır ına neacr ge r ı, e .-: 
re~k değ ller, muhakkrık •öyıe gönlll. - Sf"k z!. fflberzadelerin iki lt:ı.p•c:ı vardı. A. : ım. u acar geç yer n 1 u an a a h dd · ~ı ... k · ._ı . • h' ı __ ıa._ d B : 
lerınP uygun b'r gen;;le ı recekler, de. A~e~<gan bir da.klka dti!p(indü. Ev; en leıksımı caddede-ki hfivtlk k11pınm ö - :ıet de birkaç gün sabretmesini bil a ıne .oırunH ·· • -~ 0 :ft1

1 dıraya .• ~ı«arldın. · ·B e. ·; 
ği! mi? aı b ş ~n lira ed"'rdi. nu i$de kendL n11nde blraı\tım. M!\t<ızaya girdim, er_ E in. Aldırmayın! d Son giden misafir Hatice h&nım- ?fıı:n ıd ra ~n .. gozum}.J yıkı ... l~nırnİ 

Ne diyelim. bm de br gene kız oL shıe bllyük b!r pay çıkaoıı~ınıı anI.'.l<lı:ılt" kııpıdan cız. : İh. b h · d v• t' k ı. Ah:medle Ane onu kapıya ka..I tıra an gozuım ylıul, l'Zlm .• ay-. : tıyar memur a 9'1 egış lnne d . . . d' A'I .L h l k · f : 
sam öyle ya.parunf - Ne deorsun lkı gözüm? Bu i&t • + : ·ı d ar geçırıdıler. Ka.dın kabaımıa hır ı ı an ra atı versın : 

D lberzade tbpırh m s·na.<;i BC"Vin böyle mayice yapmeğa ben 1m-alı:uım. 
1 

tic ay sonra. polis k.arakohmda kar. trzu:;ı el- ~o~ u: . I b' d harita gibi mavi damatları &özü - Ne kadar iyisiniz, Ahmed .~ 
destererıe verd 1 paralar suyunu çek_ ..,.._ ba .. -- b' ·- _.. . d - .,_. ? • - a.aeı ınemurıyet ta e Jn ek l) . • '"k ı_ ld k .. b s· f . k d • '""°. .-um .r -ne y-.ı &"arı ~·JO:Il 1 ştlaştık. :b ) d w•) , ) C en eı erlfll go e Ka lrara : ga ey... ize 90n ne eslme a aTi" 
ti. B r gün fbr~h m BPye gi1t.m: Senı severlm oğlıım seni ~~or.ı"m be A : u unacaksuı•... ...,,ı mı. ene B' k k · 1 · k ) .. ' · ...... • · - Hah .. ~di... ııı::omiııı-,.r y... - •. s1c· '""' -.. . i k . . - ır yastı ta ocaraınız ın•a. mınnettar a acagım. 1 Yanında"{ bah:;eyi de iUersen Ben de ~a • • N "-ba b'r k ı ı t c ı ı -s -; ..... nı severım, e. ........ mıın bıraltına.yın... Kuryuğunu :e ı mınta aırzı m s ye e.ı s n z, \ahı Dedi H d" d k b d I • 
sana satayım? ya.d.prı olduğumu eU>ftte bir gwı turtanrsa ark-asınd:ın ı..<ı.pan :a·ı ~- :yoks ba!lk bi yeri mD . - ay ı aen e oca u a a. "i 

- Alırım. Faka.t orası Ar:fi Paşa_ anlanım. Ben do~ru san:ı geldim. tJşnıe-z. Beni mağazanın ta.pısının ö. ~ a ' a ,~ lb' . f d ile Ayşe sapaarı idi. Ahmed ona ha. Bu yaldızlı eözlere lüzum yok .. ·i 
ları.n! - İyi ettin. Sa.:ık'm babanın evine nUnde sıııa gil>i bırakıp da nrka. kaPL :k ~ed. kat 1 ır 1 a e mu-karak kıs kıs gülüyordu. Hatice Ha Minnettar olmak lazım gelirse bel-! 

- Ari! P~larm. benim akrabam gcld!n. Ben ikı b:u liraya e.lorum. dan sıvış.an herif 1şt~ buchn'. Ta.ın altı E a let ettı.: t l b" d nımın arkasından kapı kapanınca ki ben sana minnettar ohna.lıyım ... ! 
olduğunu bllm yor musun? Görmek de ~<.temem. Kaç kl kanıyı yUz tiı""mı aldı. Ben b'ıl!rim. Saikalı • - ad.eı memuriyet a e ın e f l l w •• d b' . : 

BJ!y 
., "' .. • 110 anın oş ugu ıçın e ır sanıye - Bana mı Ahmed Agwabey ••• •

1 - ?nım :wınıa; bahçeyi sana 

1 

açm'orlar. Ben "s11sen evin !çini dı_ mıı..lcaiı Vl!""o/.\ adam za.n,..,...ttim. Ad-na !buh.ınmıyacağım. k k k ld 1 Yf'rırler mı? .. d' · .,_. b'l H 1 • F k t arşı arşıya a ı ar. Alayı bırakın 1 Ben ne yaptım?... : 
şını a.en ı ey,m g v; orum. an .. pt'llis mil<liir!i olmuş. m1iftusil olmuıı: :: - Ne dcyorsunuz? a a · ·· Alı d 1 'Ik · G"'ld'" • 

- Ben iste~ .alırım. b ltrsln yıa? •. Nerwe kaldı o A$Ure zL müfettiş! o'mıış. Bana b'r Ô" ıı:uryuk. .. d ı· ıme omuz arını 81
' tı. u u. - Sana baktıkça insanların hepi 

Ha bah"eYi ,,.,. hıı. .__,_ f'""l J t..--•ı•- b b • - Mu!l'teşar Beye ben e_n se am Ayşe her şeye r.a.ğmen biraz koT. f hl"L( im d kl . : , _ ~ a. ..... m. . u.•uıoeyi Y* C'• er ... Rıa, .. urn. ;-.... a an. Nurların 111 val.an söyledi. Ba.b::ı~ını d~ t.annun .... _ __ı • • Eil · d .. ı D k . . ena rot u... ar o a ı annı. iç .. 
a;ac.agım, ha sana dev·redıyoıı.un, ha tak orta3ında yatsın. Eve sahih olun. O da bunun gtbi s3rwmin bir' •ff? o :soyı-eyınız. erJn en oper m. e- ak ve endısefı gözüken bakışlarla 1 • d . f d k ·b·I 
devrecı.ee ğ m d ye zarnl ı D berzade. r s evvt>'lim bir lcıa, on'a.n kapı dı_ knz. bu pıtl.az? ~i-niz ki hapishanede ?eş sene k.a.. onu süzüyordu. erln e sevgi, ve a, sa a A at gı ı! 
}erden btr ha.yli vara çe'..ı:t.a •• En 60~ şarı. R'.,.,ct·r onlar? Koml<ıef <kwanamadı: Gü'meğe ··inerle ve hırsızlarla hır arada ya- E l k h r mukaddes mefhumları hala tanı -ı 
nunda: - D borzııd"ler... . i ~ kalıkan Ahmed bamha~ka bir .- ]'v ehnme ayBı ... ~k ru.7ul fCl'.- ·anların bulunduğunu düşlinüyo -1 

A alm ba,q1adı: : mış ge ın anım... uyu soy eml- S }'L _ • l _:ı b · b J 
- Zı • B;.z verd ğ rn z pıırad n - Onlara D'lberıadeyi miMx-rzadeyi - Ya ~n? d ye 8Clrdu. • d l B de namus §Cl'ef . b b" dah b h l rum. en ga Loa. insan ana enı a-

da. vazgeı;tUı:, bQ.lıç~den de V""gr'" k t , ~ !a am o rnıuı. en • yeyım amma en ır a u atı • 
.... .,,.. , er.s:.nden g.,., .. eı-irım. Bana menşur A~ _ p.,11 de bunl~ra n 1 p:nıclıms:ı de. ~\'"' h&vsiyet kaldı mı ki yeniden işe etmem.... nştıracaksın, Ayşe!. Haydı la. kırdı-1• oohÇ('('ieki ağaçlardan da vazgeçtik. le.'rsan derler. Babanla kıı"k sene hlL m"'k ki ben de kaz oğlu ıcazn · · "b" b t tm rtık. b D d a 

Bundan sonra ne ~en b"Z! gör, ne b'ıs kukumu.z var. Sa.na b'n !ki yilz liraya rArkıl~t l"9"' ~başlarken kefalet akçesi gı ı ~n. - ya u a a enı... e ım y : 
son! görelim! dedı!cr. ev sattırınm? NU."tla.t·~ı kaçtı? :ları yabancı ellere teırlim ed.eyım - Hele bizim gibi • l uykum var. Bırak yakamı 1 1 

:f:y amma. ı.:.zcıe Para bUI, h~ ha. 113. Mahmud Saim Altmbğ :de bana tekrar iftira atsınlar? cıktan da evlenirse.... ınsan ya an. Ahmed lıi kol!arını oynataraki 
tu.n kişilere e.arted lordum. Yen den - tv Ülm!lhaber'€.ri alalım. ~ ~ ~tiyar memur gittikten 90nTa - Pek çabuk picıman olmu"a gerindi ve esnedi. Sonra ağır ağırj 
para bulmanın çaresi? - Yalnız bena beş vUz l·ra kaparo ı · kl · A d b • .. "' tt .. od 11 d k k • 

Aman ,.,.Jıma .,,-'dı. Babamın Çem_ . . . :mera a odaya giren yşe 90r u: enzıyoraunuz Ahmed Agwabey ya lgl aya yo an ı. aplsmı ·a~ 
.... "'"' l'C?ım:şlerdl. Bugi.inkil sa.a.deUm12ll, mınn°t1nrz· : w A ' • 

b"rl taşta b r sarrafı vardı: Aleksın n"r' vPre11nı. d', .. .,.1 : - Ne var Ahmed aga.bey) Ne - Ukalanın zoruna bak. Pişman padı. 
Ef dl B O.. gel'r g _, _,. Al yarının b"'kçileı·i cocukları ... şutıme .. e :. . b _ı .., hn k · 1 . ·ı.. . . 1 l k A--· h"'.t> k d b en . r,_m eve ç 11. 'Ueıuı. e4>s.an şUphe etmes'n diye blr çare :ıstıyor u auamr o e. ıç n ~nın gıoısı e ya ancı • .rv.,... aıö onun ar asın an n-
Ben doğru Alek.Ban J!!fendy g tını!ll_ d~rll'm: en ~·i ifade ederlz. i Ahmed gü'tdü: tan değil hakikaten evlenmek la klyordu. 
~1m. Hemen tramv.ara atladım: - H~rol bera.be:rce ıruı.ğazııla.rma Çocuk E5ir~eme Kurumn • H' D d" G r h A h 1 

- Kavuy Mahmud &y Vay bı!.b~- l!~f'rm Ben lra.PQ::-ovu rr· veı·eyim. Genel l\ıl.erkezl ! - ıç. · · e ı. e tn aııım eve ztm. n )"Or musun? (Birine kumua eonu) 
sının blr tant ,,.a.cıı··An . Ho g~?m"s ~ne<ı•rr.t ı d'l · d -.-.ı.. -Uğur getiriyoT. - •• •• • •· ••• • • (Ark.asi Ta•' ~ ,,.. a ayım. Ke~ .. er .n e llWl.6- \ I 
sin. ç.a.y içersdl, l:Mı.vt- ~ersin? l>ua Yar. '9-............................ - ................................. - ... ••••··--··-........................ __. ........ ---·····•••••••••••••••••• ·• 
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... Sana bU.Un aon haberleri ver 
.. ~ ....... .., _..., kadm ar. ı.n be!Jd lld •• ... ,.. bil• ı.cm• • dlğ,,,U '""'"'" bu Jııektubu 1'itınnei btt ,.,.. -edlolnia mildi'' .son ,..,.,., yao;m>Şt>r. YoAa moto ..Ut. rln "*lamu .....,I""*""" --· 
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,,..,.. ,., .... .- alı. don vukua ıeıen kiloilt b" ...... Jlll, a.ere idim. ""''"' da '""'" s..ta i=asd• ""'n Janmvı. _,.., e<ce onun lam": ile ut. tele _,,._, ""* - o. ~ Parçalar. b;rdtd>lre, ;rolwı Ql"Wlnda, aya.JUarı.. Maam&tih. UıZ~. timdi b&tlrladım ten.ltid makal.Hi mUnas~e le & z te_ ra.şrnı;;tı •. Bu mtiddet ıç.nde ha'W ta_ Ha.Jbuki bütün P1"si ltunıw Subendl oı... nm -d• oıı ..ıuk "" .. ,,., buldu. ki wıa """l•d<eok >ePY<nl ı.r "'"" '""" ba ,.-.. yo'am""" Şnyano "'""" Muid 70.unu,. ,,..,.ıu-. Yor. bl .,. de b.,.......uz o;.-"' 1 
.Mon !ID>'. sur. l.oinl .&D>unadm ""' Oörlln""' ,....,.. daha vu. d-.t bulduğumu• bu me""1lıu duc. ,..., b-d r. '<J> yet uıUta bir,... re bir ..-etreı:._ m,..,;:::' :::.-··· ""°'- ,,. ,.,re m .n, c c.m. ko. olan ou .......,ın. ....,....,,, """1 b>r On oened r, on b" oenedlr, y:rmt ""'°"'"' a&müo. branhk ba ...,. ,.,... o. ... .,._ JO!u _,nde ufak bir • a. 

....,, ben bu anda yaln, değJ.ı. oas muc"' ile .,..ııon ı n dovamma bu """'r "'"ı tanor.... "'"" •• ..,.. d<erdlv .... bir ""'' ~'7eat ha!<km. ce ., ... .ıean..ı .., macera ,,.,__ na bir kilometrelil< ......,,...,,;""-toıı "lak han, b• ,,., ,.,,,..,,,.,... tadar taydah aur.:tte tesir e<w!ıni Pll dam& bhbnm'-'I """°"'""det• mit -1 ,.....,.,. mera< ve alak& ııe otu. ten -=• ......,,,.,,. Wlazda ..... o. Q6rlbmounu ki ,_,.il< · 
• • ra '" n v k ndl kendme ,.ruyonunf Bilr • ya. ben tuman!A "'* ÖYie d .... p.,.,...., <ent:. - sahme • b1n .çınde "'"""""'·Bu nonnal otr dilta "'"'°t lo"1hamlann ...:...,-8artaı;J< ı.Urahat • .._....., ndo Jlll'ün , • m ' >Ok .. B r da. talh ı det.Umd r, h• e hoY&tla h , b, ne •atlandotmı>dan dola?> - <ilr ,....., asabın• bt>Uca& •~ bld~od~. - lçin - 17,.. dini- ft :::: ~ nndan b r~ oan uzon -- ..ıta dil ün. • ...,.,,.... m .• •oman ıamamffe •a h'o br adam ol.. ..ıer.n. -. ralmen yatt • ot•Jden .... ldlo. ..,.. acele -...,. w, 

0 

bu ,.,.,. d<'lbnh yot mu, ,. , 
0 

• B r boy. her h3llJ• b r .,, • "'"· m.un>Şundor. H J>uk babacamm ta.. Bana ...,. hak< n.U "" u hOlulm. .. .. ,. ualrta bu unduıtunu bl1M1'en Bu ..,.... ımınetttorer ....,:.!"::!'i; 
ne sank t.es.'\dllfen g.b· ta. ı ben. ilk ge1en, yalı..u:l son ge1e."l _ ka- aavvur edeb Lr m•in k . si dostun ler V«ı.yommUE ve pek art davranı.. Melı*i etTafı do\a9mı.ş bir ftt!1 göreme_ bir hOkıllm t>irliii tem.in etmek ~ 

I< an - - ' . Lo ng'da ,,; rm t• n ' "" h r do u .ıe b rl k'' .,,,,,,or. "°"' b'r m ..... tcnber, n •I ,.., "" ,..,.... """ ..ı,,..,. MAkMd mUm m ""· Unufmaya.qn • M"*I b r dağ mümkDn olur 
1 ld !<an' na bakcyor. Do luna bakıyor. , . ., el blr tel h•. kO•' h b;r tal he ha - olduğu bdar hU a• yatı ,.._.k b 'ad.-.. Etraf• oorup c -..ıo. Ss ....,.. • ..,,,....,... • z.,aıu oa o.>I EAor bntUn u. Ans ""· ıa:ıune. QYal rmın ucuna rkullde br tal'h• mam r o'dui • oldutuna ııore eer. b'r JIMnh fakat :"'" yerle'.iDI• •lınden !lirr.>•<oPk.. oKendlsi bu ,... blc ..;.,,.

1 
-

.., b r av b ,., , ''"" n •Y , ç ,_ b '"''" b r "" bn usor... O andan Bu hayro vefo. bu kU.lab, bu M. • """"' ti• Y&Phtm" tenkodler bu. • ? """""' c.v&rda ol<ller d' :ıoldur. dlr. Sa- bh'OOk - ..,._.:: ı,n, e mecbur :Ca!sa d1t, bu. onun t ha.ren bu ad m n ı h:mitct ed r? r kulA.de tal h hanı şf'lı: de mı bt>l r_, rada cevab vermete çalışacatun. ! Mrldld geceı.vl b r 1 07e1de ııec rdlt"nden tiT.• 
< n de ben'"' ç.n de •"' ,_, ola. Tal h oruo vanhm • m 3 r. d•tll m. d? Ew A , , ,n nev· nden b•h ed , m pek " emin det.ld r. Batı.. akhnm ,,,,.,,...,.._ Sadun Oollb .., ~ 
>a< H. •I bir "' oımustur. S y' dll$0n!lrllıo D nl• ounu bol>oo•n•m· s • r kld '"'" ra'm"" d "' , ., • -azen..ınden de oftoh• e'm'1< ed<. ıllJor: --ll&aınofh c cm. bana: •• m b 1 r ne ,...,. ymr olan 3 h a<ab. t,..-ar lıote on eUn o•uyor. · •ve'• d..ı;t m de kom.., er "ndm• dah d r ıİ.t i S..lr ve -. haslel klan ••~tehuNL -- dil •- .. m-lıoe anlar aoç ,..,,.,....,. demokl• yaver olı>r mu? . . Km bil r? . H • < b . tom on ıı< ndll•, bu '"'" ı o n. komed • '..,., <Dd•mer il h çb r .... na bruum iç ~ mürauat ediYO•. in'. tıt ..., -' oldulu illin m-
"""'"' """"· b!r ,_ ımklnm olmadotnu :n n • d•n"' d r ki tal hm bel rm<t- ba• .... >Ottur. Kom dinin muhUkal< °"""' _.,, "'"" Ao•b> boıu•an ve r.r, Oh.... • 

llanr. "' , zann.U t n ...., fazla m•P ...,.,.orum ... • Arl>k. o "'man. 1'd•. On ••nd~• dlr ki d•M~d• IÜ ünç, .,,.u ,. <AJmceU oımu. tart ,...1 b'r •- aeclrm "'""· dolfl, -..ıa olduğu ollıt p1,.m uı>ıoıl 
"' a..,,.. ,... dan ,,,.,.._ b ı!m sd•m-ı. a&lnin para bulmadan '"' ad•m a.....,.rum d-*Mlr. '"'"'"''"' bAk m olan Ye """1b•"""' ...., - .. -1• .,._ 

,,.. ....... ;...,.. o b4ar ... o ""''"' """' ._ .... "" ,..,_... ~· defa bu'"". buundutum "'- - .,.....,,.u iki .. ,. ... ne hü.. dayanarak bu ""' bir ,..,. ........... - -- - .. _ ... _ lııacıar az iti_. 1 tıs e me6ele bu az zm! o \:adaT man on suluk b r akçe bulmu"1mt. o ._ etmek ll&ım ,elae f(lyl! demek ~en emt*ın .tomiser Vehb bulab 11rdl dilen eeer ~ tartılır •ye yanJJo '>b 

Hak b. n ,. 
0 

, ka ınoo ,,,. , ~ ,_,,.,. "'*"··· JU! d• on ,. uk koo. zunand•r.b-rl • ...,.. r•ln'2, ko onlu1' ...,, odor· ,..,. b" telk'n 1 "" tııru - • O:nc nokt& :u: - - -- ,,. " 
\,' koıbsle JOI, kocam. Qastrn,,; sn bu:dutu and'"ber', "'"'' "'"""· bir ..... b•'8•· daha ""'""' •"'"'•· bir bM'•İ>kt.r. "*' lhzm ıa':.'!:! .;· ,,,....,... ki: •™ "1<adas YAi•• ..,_ - o ....., - """'" "•.ın ''""'""'•• 1>lr adnn l>lle •:rnL ,..ırnz ... ..,,. ,..,..ı oldu: '"' .ul'* b., oulu4< b r atco. battl - da .~Un , .....,e ,...,.., det 'd•r.. • talttlan _.. •--· kwn -.. --· ""'°'· Dalma •""'mozdador b.r at., ...,. bW-•· ,,,.ı, rahud ""' "'""' bfr .... bul. En bil'°" oaır e: muharMer ... .,, """'.,~"""' •:rn-;'!' ~ olduğu.. Bu ,.., - "" .,......, .,,...e "" * · Oelel..m n•t.c<78· K".lce fU oldU' m••<'•»"' , ... , • hano •ler .... ku,.11 t ndm, uı.t•;f nd n bJh.,..gel n•-. • " '" ~ "'"' .' """"""· Olr ..,_ -- mohl. 

c,... At..l ... n il UDda. G.,tnn ,,,_. ıe ••n ..,.,~eıl• onun hU>U. • "' inanma • bu hal ıö•ün- n• m•.'.r "''" ... hn b rinde böyle b; da =:' ~teamd.o; lentid _..._ , • ....,..... -'vende bir ..,., P 'Jaı."n •• ......., ........ oDa4 •• ,..- "'"' r mo&:n ,.,b,.betle yfllllne k"'ar .. la hayn-t •• ..,. d ıtum"' er m....-ud o'ma<•lt> eMd Jet'• <!• •a t dl un 01· b Savc• P ,,., ••!at.-. ,,_,. ,_,,,_, ..,.. ->t<n ol 
"' ........... "'-• pa,..ı ' ' _.. a b" •"""" ed m..ten. ılln.. Subend"nln pannakl·tın• bir trn ""'' "'""'"" m'? Bijy•e b'r Wla anc • b r ~ ::::;; ,;,..., k . rl ııt ,.. ,. e.lun <Jollbln """'Onlyelle h• ~"' - ot U ar. d onun bumunu b"' to:d•nnakı dü • da iki.,.. '°"" tekrar otele dllnU • komOOI -•nd• ner' •ilra••b'lr ki bm oltma • h9.ldonı•:·; ;"""a "''" -- tat._ emin h 

Mon 1 
1 

e · ı.o· J.--edeo yolu ıetk ke dalışından isti_ şfunde, yola oıktıRundan b!Taz daha dt' bunu yaı')tı~mı 7.annPdl'""rum . r V: ".!1ft .. ftızı __ old erte teıt ~ .. ldnce, h. ·• lWldutumu a°'Ylemek .Laterim. Bö••J• 
.gny _ sur _ ng •wuı• 

1 
b1 d tmed • ~ _,._ ,, · e ......, _ _,. e es ... ,. edeıiten oJm.aaalvd1 bu h. bl 

. "'" _ n ~ ,, .,, ~ r d edere<<. lire•• defa ~ ''""" '· ,...ın olamk av eı e •'" •- t>şonunuz ti' .MUell f b.>e b r ,.,. _ """' d""': ,.., ,...... ' ' ma• ' 
li, a~~m: Mont,gnv • "" • t•!nl'• "'""'""" dlerlru "tuk, b.,,,,...... ,._ ble dt ...... ı . , lor ..,,,...., b< yenilik ,.,ı.nnek, , .• -e komi.., onu ote-ln kalıa dl. il. Ferldun 
Cfid!k:miızd ~r herg ı'l °"'eden yı:aanu derecede çOık: o&n ıev yo - ... • ıı:ın garibi.·'° t. MV&llı tombu ha.tt.A bır tez ortaya ltoymaık is yor. hile61 hıı.tdtmda ikas ta etmiı!Ptl.,. 
-· Llyet' _.. kocan ., .,

0 

yü nım. ""' - •'" ded' .. battl ı.ı.e' dt'm '• •""' •- PJol<. her ....,.t - .,.,m., r.• Halbuk; .,,... Oliı11Jommu• ki •om- Mek>.,. Amawdlann milli balirllllll 
l"liyerek urun bir gez ntl yapıy~nız. - yo un doot'm c:nde b'rb rim:.len aoel• ı mmacı 1anand•. okl~ı.rt halde, kftldi tek otelci _. hak1tında.!d tezini te: oteııcının ltend!me bir ayını oynamak Arnandlü eef....unMa: 

· · Patat Jill P<>' ş'ln hu,.,.ndan bir """'"" b I• ""'"'1· · "':'..,,...., hl< bor "' bufUIU10r. reddOde yer bırakm•YR<ol< ourette p. t>aere bulunduğun• -""'""· ............... mllll ...,.,...., Y>ld6 ""'•lınal< ne mlbn tini Rer an >a • .................................... ı.r.... '"' "'* oı..-.. anlabror"...,... oou Ya== ..- yerinde: .Mtıeııa bu nllmtı m-• .. -- 1 <: 
...,,...., ııu , ,,_.,, • Ah o-ı.n. bu Jü1'8n. bu m6 • * mttl.,..d• Mettlnln W.. hareket. de ....-ı b'ru dalla loltrd>l!lnll> diyor. Cmn& """" _. - -~;ı.tıer albi u lu dunn ta meobur 1<emmel adam'"· h r • 'nl m •in ha4. San• '"'""' md; ''- rene ...,...,._ k-1 bKh o>k&nror. "''"""""" runuz. Bm bu ..,..ı tam on •Jd• ,..._ - aeıar.tı .-aruı• 
;"'"""" ve ... """ ._....,. lrl ,....,.,,. ... on ..ul'* ..- atoo hulmo. """ .....,,..,.., ""'"'"" ho,.,... ,._ bun•ın n,....Jnde? -· ve mn.-·dlm. bu p~ ten. - bl>UI --.. ~ ~n"t4dt> flt~Y'l f'll~,, tc..,.• maaı cok nzıkl... r!cl b'r talllı'nı n:r benim. Hant waL ~ ndtta.la d&ba ttiru edJıonnmuz: t!d edeıiten on dakilca d~lerln! 
;- olUJor. 1111 .. maf'h bu ••- * ı.hl ....,. bir lhten•I ır.amım_... <M.ttl "'""""'"'" bıılduiU oıeu •'- ..,_.... Cflnktl o saman -. ..,.. Alkerlik deni lritablan 
.::.>"'1m: ... t. an!... tomam3e ._ - d - Jll .... '"1 O- >il. omanı ...... bmim olD kODdl buJamam•şUr? O'omob!Jde odllOD a:ıb1Jil<lar kmd"1il'nden orta.. orta -· lloe Ye - tedr•• 

1111 

•liYlmı tııtımaı O!omk, ....- .... in •• - .,. .... _ - namnn& .. ,. ,...,,_ tçbı -n unnd<l> .,..,, ettala ""'"P civarda dan tallar. m- otutulm>k -· Ma .:..._~- oe• u•lf ...... .,. - -.. -· ......,. .,..ı ahmet ..ı•p bandan meveud ot«Jm. •"'"'"' lftrenip buD. "'""" ...,... Oa!lb _, tenkld e. .,.,, v•mıtt tarah•dan ... ,. tal•"' ._,--..ııe ......., 0mı,,.. ...ın.1 ıı<vuım - oıeıı. "'"~ mt ıectror d'•• dl\.tln_,, ,. ıan....,..., dolafamas m'fdıh dt. ..,.. .. - "-' lçiD yenb!m "'*"'"' d...ı k'tab'"' tmıı b1Jl1!n 16.ıil •lafwı• ..-.. aet4 llGD~ • ırar • 1'aıblS llrdl. Bala Palarl OsallM7 10ftRJDUS. cZn battMi ukırıl* 11elııkinin ote. ı~ tarar vernmlştir. 



Hemleket Haberleri 
Dörtyol güzelleşiyor 

Sonbahar ve kıı hububat 

Ada.nada 

.. Bu yıl ~arenciye mahsulü çok iyi ek:~~:::ıde•a:1:::>':: 
. ~o~yo1 (Hu~) - Tıı;:-lciyenın zaman itlcmelldtedıi.r. raat müdürü Nuri Avcı Çukurova 

bırıncı derec~e bır narencıye mın- Belediye ka.Nıba ihtiyaçlarından bölgesindeki tetkiklerini bitirerek 
takası olan ?or~Y'?lıda bu yıj mah.. birç.oğunu tem.in etmifti.r. içme 6'11-merkez;e dönmiiı§.tür. Ziraat mü ~ 
sul çdk ıbereıtetl ı c:hr. 55.000.000 a.. yu, mezbaha, hi.i, otel, gazino la.dürünün vercliği malumata göre, 
ded portakaL 3.000.000 aded li . kaınta, pa.r•k gibi genel isteklere ce.. son.bahar ve kış hububat ekim i ha.. 
mon ve 2.000.000 aded mandali - ı vab veren teais'ler tamamla.mnış, ıraretle deva.rrı etmekte ve havaların 
na ah nacağı anla.Jılmaktadır ki, bu 

1 

caddeler tanzim e(H1mit. ç.&l'fl ve'çdk müMid gitırnesinden dolayı eki. 
mık.tar, yaln ız memleketim.iz için pazarlara düzen verilmiş, güzel b ir liş geç.en yılın fevkindedir. Ey'lul 
değı t düny~~a mev.cud narenciye be~İye binası kurulnıu~ kasabalson1armda esen rüz.gaTlar neticesi 
ka:.abalan için de bır TekıoTdu:·. harıta~~ yaphrdmı~ır. _Dörtyolunıçeltik mahsulü yüzde kıka düşın.ilş.. 
. .Bu ~ı l pamuk da bereket~ıdır. eleJtıı:rıge ~avuşm.a~ı da htT gün me. tür. Bu vaziyete göre pirinç rekoL 
lstihsalatın 200 bonu b~ac~gl U- s~leeı halıne gehnı~en müteahhi- tesi ve randımanı geçen seneye gö. 
~fu~yor. HdububHa~'k .vazı?"e~ındhen hdı~'L -:'efatı ve onu unüteakıh büyük re daha a.şağıd ır. 
çJ tçı memnu ur. u umr:tımız er i anoln zuhuru teşebbüsün kuvve • D'v f b "'-: fı-tı!.-

. • 'L_ ı· k · · · ' ·ı !ger tara ta.n u yluu ~ ~ 
nevi ıstllltia atı aJTt!hrma için le&- den fı e çikma.sına mani olmuştur. - 'L -ul" ek . . d d _J. 

L d b" .. oclb" l · 1 M ah "Lk f . ma.rm u p ıyı erece L-ulr. 

d
e ~n utudn ı r erı akn1ı~ vbe 

1
:raz ı I ak ~1~a'. ~d. l,rsatta ba.şarılacak iş İpek.böçıekç.i,iği üzerinde de meş... 

im .arına evaını. etme te u un. e e trı~ ışı ır. I l k d G kil 
M 

. gu o umna ta ır. eçen &ene o. 
. . . . . . . .. erzıfon k.a~akamhğın.~an su 30 kuru~ 8a>tılan yaş koza bu 

Dörtyol, tabıi va.zıyetl ıtıbaz.ıle Do~ol ~aymakamlıgıına tahvılen 250 k ~a !kadar yük~e1ı:niş.ti.r. 
Türkiyemizin en giizel köşelerin.- tayın edılen Hamdi Kiper kasaba sene _u_rwı __ ,.,_ ___ _ 

den birisidir. Yanm milyonu atan ve kaza ihtiyaçarın:m giderHmesi «Hamlet)) Samsunda da 
narenciye ağaçları kazanın heY bu - yohında b.ü·yi.ik bir mesai aarteıtmek temsil edildi 
cağına yayı hrn~tır. Trenler nıunta. tedir. 

Samsun <Hususi> - Değerli sahne 
Beden terbiyesi umum miidii- Bigalılar bu kıs maden kö • sa.n•a.t«anmız Sadi Tek. anutör g:nç_ 

~~~~~~~~~~~~~~ 

rünün Edirnedt>ki tetkikleri mürü yakıyorlar terimiz~ l,itirakU.e Halk<>vi s:ı~csınde 
ŞekspirJn Hamletinl ard:ırda üç ge_ 

Edime (Hususi) - Evvelki gün 
şehrimize gddiğin1 ve tefti~ere 
bai)aıdığını biklirdiğim Beden Ter
biyesi Umum Müdürü General Ce.. 
mil Taner beraberinde E.dirne Be
den Terbiyesi Müdürii Ekrem De-

miray, Atıcılık Ajanı Hüeamettin 
Konuksever ve Bölge Antrenörü 
Hüseyin AJbayraktar olduğu hald~ 
Havsa, Sırpsmdığı ve Sü.lıoğlu na
hiyelerine gitm~ler oralardaki genç 
lik teşkitatı.nı teftiş ettik.ten sonra 
bu akşam tchrimize avdet etmişler. 
dir. 

_B.Jıa <Hususi> - Art.ı.k. bu yıldan : e temsil ederek s~msun halkına c.d_ 
it1baren Bıga. onn.a.n'.an oduncularının den bedii ve zev'ltll saatler e;~ç .rtm:ş_ 
eııı.~.d~ ~en kurtu_lmu.ş elemektir\ r. Dekor, kostüm ve ışık cihetinden 
Çünku bütün şehir değ~ bile bütün mllkemmel olan Hıı..ınlete sa.~'at!diria. 
d~vax \ "E: mlı.ea.>e:;.t. b .ı sene 1 n.v t rımızın yüksek kab.Uyetleri de !r.z· _ 
maden kömürü yakm::ığa ba.şlamı.ştır. . h~r türlü 
Bu kamür, Biga.ya c.var br köyün hu m.amd. lned ı!ncek. bu nef:s ı:ser tıuız.har 
audunda .is~ihsal eciı lmekte e B tak ır eV' ı~de ve a ış arn . 
Ya t.es1im _ tonu on be~ 1~~ ~~~ 'Jlıan blr temsıl mah'y~t.ini alını ıtır. 
maattarlır. Ha.mle'Jn Milz,ğ11u ILalkevı!l<kn 

Çok kuvvetlı olan ve ekonornl bakı.. Mu~'afa Uzerlne almış .,.., tenısı:lere 
mından QOk ucuz r.a'ıhnıakt.n. bulUil.iUl orğla çaldığı k.lA.sık parçalarla iştırak 
bu kömürden _ .:ömür sobası olan _ etmiştlır. 
bütün yurddaş!ar s©arlş vemı.ekte ve Uzun zam.andanbısrl k12s 'k eserlere 
rahat raJı.ıı.t yakmakta.dır. Ha.:.ta. Ça.. :n!lt-rhas.cJr olan ~ehnm'z tiyatrosever 
na/.1ıkale >illı.Yet merkez.nce d 2 bu kö !eri, Hamlet temsili ile bu 11.rzulA::-ını 
müı1ln kuvvet ve nefaseti .haber alın. da ta'mine fırsat bulmuş oldular. 

b h 
_

1 
mış olduğunda.o Kemer ·.s.keles!nden Kıymetli .san'atkarım!z Halkt'vinde. 

Karamanda ara a ırıızıarı motörlerle ve .ayni ! a tla oraya (ti' sa.l sosYal yardım şubesi menflla tıne b!r 
Biga CHusust> - Afyon vJ1ye~ine 

iSkAn edilen Rusçuk :n;ıhaclrlerınde.'l 
Melımed oğlu K!zım, Bul' kazasının 
Mustafa ve MehmM oğlu Mehmed 
Sa.lttk m..alıaJ!a<;:nden Abc!ull&h oğlu 
Demir, KAzımın .lClZ kardeşi Zeyneb ve 

t
Mehmed Demirin kız k.ard~ Hat.i.ce 
burad& odun paza.ı:ınd.a Merclk ir.ö • 
yünden öıner ve &rkadaşının ınab.a. • 

~1.a nt" ç.almı.şlar. yıı..ka!anmışlar<lır. 

tış ya.pılm&ktadır. Mahalll ihtiye.cı müsamere verdik.ten ısonr.ı $• hrim!zden 
karşılıya.oa'k 60ba. sahib: yoktur. '.l.Yrılaca.ktır. 

M.aama.! h. ilk fır.safta halk birer ----o----
madttı ı;obaS1 edinecek ve kıs meYsL 
mlnde bundan so:ıra yakacağı kt;miL 
rU kolayllkla tecıa.r.iı: edece'{ , her Yıl 

EJirnede hir yaihanede 
yangın çıktı 

verd i1 D.l'Cok odun pArasından kur _ Edime, <Hu..~u.si> - Bugün bumda 
tul.mtıış o~tır. Bu kömüre herkesi!Saıbaıhattin i.sm.nd..? b irinin yeğhane. 
alıştınn.ağa teşvl:t eden IIasan D şç.ô_,slnde ya.ngın çı.kınış, b.r kısım yağlar 
r-e bütün halk mınnc1tAr kalmaktadır. ymmıştır. 

Tarihten sayfa!ar 
(Baş tarafı 3/1 deı 

Onun da benim de kederlerimiz bu 
yüzdendir. usuF 

Hergeleci ile münakaşa 
Delikanlının kurtuluş çaresi diye 

sarıldığı bu yalan, ölüm faciaslnl 
geri alamadı. Kral Aristodemos ka. 
sırga kesildi; kılıcını çekti ve bir 
yıJdı-nm gibi kızının üstüne yfuü. Müsyö P,,yer; g.a.zct. clleri çağırdı. mu<;tu. Sirk fazla müşteri 1.stiab-
dü: Yu ,uıun agzmoan :;.u txyanat•a bu _ ttılL<:.ald değıldi. 

Al k b · h' t .undu: - KOCA YUSUFLA HERGELECİ " 
- ça • enı vatanıma ırme - Koca Yusuf; her k ·m olursa oL NİN - YAG GÜREŞLERi 

ten alık?'Y"dunl. Bana bu fırsatı ka. sun ve ne şekude gure.~ ~utmak isterse Güreş akşamı Pa.ris yerinden oyn&o 
çırttınl Öyle mı) . . ıı;te.slıı gtiı-eşuıege hal.lrdır. Yalnız; ıki mıştı. Herkes yağ gilreşlnl ıeyretnıel 

Ve onu bir vuru~ta kanlar ıçın-Tüı'k pehlivanınuı memtek~tleri cu • için sirke girmeğe caiıııyordu. Alınan.. 
de yere serdi. rurken bır ecneoi d ,yannda m~ika.m ya.dan, İngiltereden, ttalyı&.da.n oıe " 

Ni!<anlı asırmıştı; etraftan derin maı:ı yapmalarını tce~ütle karşı!~~: raklı birçQ!c spotcular dahi gelm~tl-
b. · ş · . d Gazeteler, Yusul'ı.m beyanatını bu • Polisler, jandarmalar sok.altlan kor -

lr dehşet havası esiyor ~· . yük hsı"!lerle i:k '>D.Yfa '.arına geçir • don altına a.lmışıardı. Adeta, h~ 
Ben yalan söylemıştırn, onu mlşlerdi. Birçok o,ncte:er Yusufe. bak tabakalarile ~nk!cş!yorlardı. 

kurtarmak isemi,tim 1 ıver;yordu. Haftalarca evvel bilet alınış o.arı!.atı 
Diyen delikanlı zavallı genç k1. .Yu:~; p;libell Kara Ahmed.le ya_ğ 1 b!letı.er 'ni gösterip pol's kordonunu I' 

.. .. gtireşı ıdmanl-.rını sı~!aş' ınnıştı. BJ çebllıyorlar, diğer h:ıl'k yığınlal' bA -
7.ln usti..ine kapanıd 1• yandan da ha&t.a!ığı ile uğraşıyordu. linde sokak ortasında bekleşiyordu. 

Kral bü9hütün şaşum~ştı. o da n:..vare, Yusu!u halsiz b:ı.rakmıştı. Bir çift güreş yapılacaktı. oureeııa 
kızının üonüne kapandı; hüng:.ir Fakn, blr h!ata wnra; kendine gel _ hakemleri iki kişi idi . Birlsi Kara ~ 
hüngü:r ağ]amağa ba~ladı. meğe başl:ımıştı. H .,;r nP. olsa, HeTge. med, diğeri Fll!beh K.a.ra Ahml'd JdL 

. .. d n üne ü lec: tehlikeli b ir hasım !ui. Yani; biri Yusufun tarafı, öbltrü df 
Bu clnayetd onu g•J

1
n e dg - Yusı;f; Adalı Hul\lden ziyade, Her. Hergı>lecl İbrahim:n tarafını tutu,o'" 

zÜyoTdu. Vic an aza '>ına ayana • ge:ec.den çekin irdi. du. 
mıyordu; korkunç rüyalar görüyor. Çünkü; Hergeleci tbrah1m p0hliv~n. Koca Yusuf; arkad~1a.rlle si-
du. Adalıdan ve krnd 1 s .nc!!'rı el!i okka ka_ geldi. Rengi solmuş, ve sUzülmtıştil-

Bir gün onu ktzınln mezarında dar haflf b'r pnni~\ an olrluITTı h r 'de; H~ ~lduğu çehresinden, etvarınd.ıl 
k d

. k d' . . ..ı,_,.. .. l k hem çok usta ve hem de safi adali ve be111 idı. 
en ' ı · en ısını Ol'Uurmuı 0 ara çetin bir P"hl!vandı. Yusuf; siıilcln soyunma yerine ark~ 

bu.ldular. Yusuf; gözüne her ŞPYİ almıştı. Has daşlarile geldiği r.aman, Ke.ra Ahmed-
Kadlrcan Kalflı mını boğa, boğa meydan ye.rinde bı • le Hergeleclyi orada buldu. Yanlar~ 

ra:kacııJctı. V~yahud mağlQb olup çe. da. Reşad Bey de vardı. Hergeleci: 
kUecektl. Yusufa selam vermem:ı;ıci. Hain, baiıl 

Hergelec!nln; çok iyt sırası idi. En_ ba.kıyordu. Yusuf; ecnebi biT meınıe .. 
se, kelle, zağlanmı~tı. R"~ad Bey; ha. kette Hergeleclnın t.akındığı bu ta~ 

Gönül işler 
(Bas tarafı 3 '1 dı>l bre pehlivanını besUyonlu. Hatta; tb_ fena halde içerledi. Yanına doğru y(1.. 

f.a.zlıa. münevver 'l):r muh::.te ~eçm'ştiı. rahim pehlivan Parise geleli birkaç rüyerek hiddetli, h 1ddetll söylenmei• 
yalnız lene kııan kafa.c,ınd.a. büylL J~ka da üste koymuştu. başladı: 

k ı be - filen susa.k ağızlı.. . Hepten dl. 
müştll.r, ve samn."Il k1 genç .ı :· ~ r:._ Hergeleci üste koyar.km, blr yan. n'ni, ın.ill'.yetlnl kayıb mı ettin bef 
den ba..~ heri<esin meçhulticı'.ll'. B· :!.an <la Koca Yw.ııf büzülüyordu. Del'.ormanın dağlan. ovahn, KırkPı.. 
nMonaleyh cdRdiJro,jıı.ı hal:nde erkeğın Reşad Bey; el a'tından Paris gaze_ narın çayın az mı g"ldl sana be? o .. 
kulağın giıtmLş o~ınn.sının Ih ı:ın.ııl ' teler:nı Yusuf :ıl '!yhin" kışkırtıyor, t.anınaz mısın be? 
yoktı:u. Ier gelecinin muhakkak surette Yu ~ Reşad Beyi göstererek: 

· bö ıe~e kaYdl'tt!kten ,ufu mağl (ıb edeceği ııa.n edıUyorou. _ T"'hey• ... Bu hepten ~ererele""'if 
Bu noktayı Y · Yu~uf; gllreş günü yaklaştıkça asa_ "· ~ ?"'" 

"" · k'ayı ele .alar.a.k kızan .... "" uyup da buraya. gelinir pıl sonra bu .,.ıncı va bı bozuluyor ve hastaalığı temadi edl. .....,.... 
~~~~ ~. w 

- ~ı 7 yaş bir genç kızla erkE."'k ara. Fran&ızlar y.a.ğ güreşine merak sar. Hergeleci; ezilip büzillert>k kısa~ 
sındıa. pek büyük, tecv·z Pdi1ooı.1Yt>cek lınnışlardı. Çok orıJlnal olan bu gil_ cevabı::::;= ne ı;öylcn!r durursun bef 
kıaıdar bUyUk ">lr farkıtır. Fakat bu !'eşi görmek için can atıyorlardı. Ha.t. Bu lafları meydan yeriııde paykışırı• 
!ark 17 ya~ında nir gE:'nC kızla 34 ya_ tA.; Hergeleci İbrııh'm pebl!ve.n He 
.• .... da ""le sıhhatli, gUr'bli~. mua~'Yen ~ra_ Ahmed!n kontc.~!n villı\SJ.nd:ı. yağ be? 
,... '""' ·· ıır kim t · i t n Pa - Meydan yeri burası mı be?. JIC'11· 
evsailta b:X er;ceğln arasında. <ılacak '. e.<;; ı anı Y'a!> !ttuı.nnı şı e - ten. utanmayı silip süpürdün mil be? .. 
olursa baZı k.ayıdlar ve şartlar el - ~~rı.!1::.ı, akın halınde vil!ftya ıeU - _ Tehel.. Söylenm~ fazla Yıısu! 
tında mahzuru e:c~ıleb Ur, bu va~ı!ta N'ha t· ü U ü !dl "'attı. bel.. Kozu.muzu pa.rl~ınz bel.. 

be b ..... d me•·'U-' çojuk 1 ye ' g reş g !l ge " ft~n B d y f k .... ıe ol.m.a.klıa ra. er c .... en ~ "· Güreş sir.kte o1acaktı. Z'l'en başka RJ"9<""' ey e, usu a mu ~IJ'o 
QOCı.ıX sahibi üç aıle tanırım.. Rer şey türlü de olmamı. Ya~ güreşi dAr b'.r e't&: 
sizin bu vas.ı!laıı ha.lz olup olmadığı_ sahnede olamadığı g'b\ tahta döşe _ - Pehlivan; güreş bu... Nerede o .. 
nı.za ve gene kızt'.l da meı::e: ıı. be.nim meli bir yerde de olama?.dı. ıursa olur... Pariste olmakla. ne cı .. 
tanıdıklarıma. oenz~yıp ben~em':!d~e- Sirl:in ien!ş ve toprak sahnesinde ka.r? ... Daha 1Yi ya., Avrupalılann bil~ 
rıne baıkar. ya.pılmağa karar verilen gttreşe gele. mediği yağ gUreşinl burada ıı<itıter.aıt' 

__ _ , __ _ ı.ı..-:---- _ TEYZE :ıek ~::ylrciler tein fazla duhullye kon.. oı.:.:::~..nız... ....~~ (Arkuı var>. 
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'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz 
..._ 

Haberleri 
i 

Antikomintern 1 T eb:iğlare göre 
Libyada vaziyet Paktın uzatllmasına 

dair protokol dün 
Berlinde imza edi:d_ 

Askere giden yurddaşlarm 
çocukları himaye ed:tecekler i RM..,._fı 1 :ıtcı saı fada J 

cumana uğramı"ardır. Kendilerine 
tahsıs edilen hususi kesimde düı - Ant komintarn .. KolDlatera ft anti~ombıtern tr.tell • 

Pakta 
l'lnlandiya 

da girdi 

.Ankara, 25 <A.A.ı - B ze haber '"-1 örıiknil3Cleki kış mımwn'nde rrek bu mana nisbetle adcclce çok az olan 
r.Jd tine göre ıı.siı:ere r·den yu:'ddrı.şla_ ya.rdmı arı de\l'am ettinn k gerek \'a. cenub Afrika kıt'alar! Britanya 
rın QOCukları. ile mesuı olmaık '.a.z.te tanı beklemeye giden yuı·ddaşla.rın ço_ zırhlı kuvvetlerine karşı hücum 
\ıe mes'ulıYetı Çocuk Es rgd.k"?e ~~rud;: cuklannı e63.Slı li.r şek lde es rgeyeb 1.. yapıncaya ve AJman tanklarını ag· ır 
muna verl.l;ı!1'lşt r. Şım ı ıuı "' 

300 000 
den faz!.\ TUric çoeu unun J mek iC n muhtelı! çarelere ba.;ı vur_ zayiat verdirerek tarded inceye ka-

kt küller dolayısUe bır hşk:ı ,.arabe de 
pa 10 işaret edelim: t ~ h: hükumeti Rul)a 

beşinci yıldo""nu""mu"" ~zı:ôtteotl)[ olma.!ilDa ra:bnen komö_ sempaMJt rinnedıtlaJ ı;Gvl~ 
'Wr . Amerüta hukametı ise daha d 

da mi oıar.lc yardımına lrofan ıkur\ıDl muştw-. dar mükemmel bır cesaretle harbet. 
mişlerdir. 

.... omınLenı, maba~den C\ vel 1 salihiyetli bir devlet adamınm :': : 
. yapılnut blr J~ilıa • l'ram.ız komaınizmln ale)hınde bul t 

~itine. ,.ore cilıao '.bl.ill!Jia.I ,.a)'e edUI. Buna rağmen bu lkı de •ıt :°ı,mrU:<"':'i 
11111. bii.tün faaJIJ tı'ını bu hedef_ uze. komint.eme karşı Vilr k , v fit, utra Libgadaki Ruslara rore Bu &nida T:' ::::tı tanltlarmdan 

"" müzaheret gören Yenı Zelanda kuv. 

a.c~n. !ı (A.A.) - AnL~mu= harekatın Alnla"lar 6 mi yon ~~ nıı!iC:~\:1~~r:ı d~~ 
.ı.naıı, Y emneııme d&::r u .r;a ilerlem.eğe devam etmışlerdır. Bu 

ttaıy eciileı:ı )>rot.oltolun uıetnı: ı·k ~ncı· ha' 'ta t."'l asker k~ybetmı·şıa me-ydalı muhareb :os', de\amı müdde.. Jteıch & kral,ye, hUk.t\nıet!, .A;man J 1 -' a Ur tince bliynk b·r Ş ddeıtJe cer\>Yan et. 
&or 'ı haırometı ve Japon i!Jl.para. lll!ştir. Her i.lt tarafın da başlıca mat_ 
-~üktlmet ile M c•r kra ,yet Lıbyadaki harekatın birinci haf- Londra, 25 (A.A.) - Moakova saıctı k&bil old ığu b.c!ar zırhlı kuvvet 
~ ' Mançuko ~paratorl~ ML tuı bitmif, ikinci haftuı ba§lamış.. rad}"06una göre, Almanlar, Rusya imha et.znek olm~ ve yapılan ş!ddet! 
.,,_ ı ve İspanya hiltkfun tı komu_ _ı_A h'·"' hAd" 1 ·· h b d ··ru ı -- entenı.afWQna.linın faal yeti i~ tır. Bu hare&at illRl a ıee eıı.n on mu are esin e o , yara ı ve esır mua.hent>ede her \ki taraf ta sıra le 
laı'Öcadeıe etmek için aktetın!ş olduk. planını i11tal etmektedir. Ha:rbln ge olmak üzere takriben 6 milyon aa.. yer almış, yer vermış~ir. He! ik! tar&.. 
~L~lmllel itLli.fla.l'ln en ıY ne_ liıimi üzerinde keein bir fikir e - le.er zayi etmiı,lerdir. tın da tanık kayıoı ağırdır. F:ıkat mu.. 
~ ümk o>m kl b harebenin mah ye ı ıtlb r·•e k.ıı.yıbla. 
"- . ft!nfikbıi teallm ederek ~ı:mıe- dinmek m.. ün. ama a era. M nmmn ve di.lfJmana verd.rlen k.aylb_ 

~ ertııın m.üteıcabıl men:!'aatlerı istlk. ber fngilizlerin bır takım zorlu .Jar_ ı·ıır korunma ların te.sbiti şmdll k mllmlı:fttt (tetf'dir. 
kı de ml.lşt.,ı-eıc dlişmuıa karşı ıı.ı.. la tt rplqtıldarı muhakk:altır. İn - Esirler 

bir ilbir11tı yapmalarını icab ett!r a AL- 1 k · · 
cl!t-oe1en emırı bulundaltlan ıoin bu ıt( giliz kayna~l~r ıman a_rın ço ~yı kanunu tadı·ıatı Tobl"\lk1a b:r çıbş h.u-eketı yapan 
~ mer'iYet müdde ini uzatm.aia dö~erını, tank zayiatının agır Bri*aııya kuvveti kazr.r:ılar. mevzileri. 
~ v~mıır. olduiunu. Mih"t'er bava ku~etle - nı ltuvveıtılendırmı' ve Y&n!ll A~ 

Ja-..._ .... _,_._ b Ankara. 25 <Hususn - ıtü•·"'- olmaık üaere 2000 den fazla esır aL 
~. 25 <A.A ) -- Anw~..,... rinin günden eüne artan 'I mu - --va 

Dattın ı..- da.1r b l d L) meb'usu Receb Peeerın reialığınde mıuı nuştır ... _. ~ aene t!Z&hlmasına me. kavemet aö.termeie ata ı5 arını IA Bud
0

ud --·nde JIJOO den f--•- e_ 
·-•ın buırUn ım t • koruruna kanunu tad. t.nı müzaltere ,,...u_. _... -

Bu . Ber ilde yaıpı ış ı~. bildiriyoıilar. Bu mukavemete se • ve tetJı: de eden k.oımızıyon bugün de ta. air almmışb:r. Daha birçıolc: eaır de ııe.. 
~~~ıı;..n=-~~la !~:~~ı':~: b~ atarak da iki ihtimal ileri sü - al!yetJne devam etmi~ir. Komsyonun tirlMM*tedir. • 
=~• ~ sıovakJ'fl ınüınMl;Ilerı rül'iiyor: . mazbata muharrirlitınl Biıtia meb"usu Ageyla upteıtildi 
"-ıldtetleriniıı .,.,,ta, girdldmine d&. 1 - Mihver tarafınclalu tayyare S"r wa ya~~. Diğer tara1'ULn muharebenln <'ere. 
lr o- prototo u ·mm ~mişl!!Td'r. meydanları i• cünlerde. ç.amurlu J'LD ettfii oevrenın cenub kesim·nde 

N l h • p· · •1 Lertdilerine uycn•n oldu Cerabubdlıkı seyyar kuvvetıerımız bü.. 
anJtln btlkı\m .. tlıı n haric ye na~ bir halde hareki.ta gayrlA ı oc - ge ışım n & • •- • ytNc tıeraöile1" kaydeylemiş erdir Be 
~ Cin hükflm 6 t!n!n pakta I' rdL duklaTI hJde bugün eiTeri,li bir ğunu. waöylemektec:llıde.r.. slnei JrıDd tamen ne batlı krt'a~ 

d.a.ir blT telgr!lf göndermiştir. hale gelmit ve Amanlar tarafından Dıser taraftan DK!l zler .b~radL Oiale yalODlannda Ageylayı gaptet. 

f d
- L _ı_ ... '---Lnmı•ır ki hardtatı aürade bkırmelr. Jçtn Mı. JDitlerdır. 

ay ııuanmTiaga ._,.... ~ . . '-" b d d 
2 _ Amanlar Libyaya yenıden ıırdan hare5at ~ uın.a . unna. an 

hava kuvvetleri ıetirmi.lerdir. takviye kuV"t'ederl getınnekted!r -Alman tebliği .&baaa te'bltit 
Ber.lin. 26 <A.A.> - Alman başku.. 

ına.ndaoııtmm teblllı: 
(Baş tarafı J lncl aadada) 

;erini ve daha ıerideki yeni müda. 
d~a mevzilerine çekildiklerini bil • 

11'1nittir. 

f11gi1b.ıler harekatın yavaf, fakat ler. (Radyo ıazete91) 

C Askeri ~~~ret ::J 
ş.ımı At.rl:tada. cephenin bütün ke. 

aimlerinde iDadla bart>edllmektfd r. 
8!di Bananlnın fimalınde oldukça 

bii.9'llık blr tngıliz bam gemıslni bir 
na.va toırpfti tam ~le rnrm~tuı-. 

ttaıJan tebli;t Toula' da aayıca üetün ehemmi. 
1.ti Alman kuvvetleri ,ehrin ce -
~l'b doiu ve doğusunda bazı terak. 

l er ~tde etımişle.ı.dir. Her ıki ta • 
rafın rnübim tas* kuvvetleri ara -
•htda muharebeler cereyan etmek • 
tec1· 

.llUbrafı ı lacl •Yf,.,Sal . Tobruılc. oe;ı ,.ıu vasıta.aile ~ Edil_ itana., 25 <A.A.> - İtalYan ordu.. 
bal, şa.ved Don _ °'1!1~ dirseti <la.hı_ melcte -.e C&rabuo i1e Tobnik arMıD.. lan mıuml Jrararglhınm teöiıği: 
!inde e~ ener.nele buluoan arazi, daıki d:iim' çöl JOlu ille Carabub ta.r. Mibftr cuvvetleri dün de bütün gün 
tahmin ecilldlii l'ibı bUBfinlrrde müt_ şı.&ındalti münf«id müfrezenin Tob. Blren.alit muharebe meydanında büyük 
te{Jk c.uvvetıerin eline d~e büabü... ruk '1e itt:sa.ı&ntı Aisııet etlemekte idı. bir ş!ddrlle ııamet.m·şletdir. 

lr. Rullhar, bir noktada Ahnan -
l.rı 6 kilometre seri atmış.lardır. 
~. 26 <A.A.> - Resmi aev. 

:: .a.tamma göt'!", tomrcldin 3000 . ş:_ 

Wn vaJıimleeecekıir. İşte İni'ilı&ler b&tı çöl'll ordularile B!Te!IQbi çevre$1ııcle 11Aricte,, tüme_ 

2 _ ıa :lit.;ncıı.ec;r:n se.bahı I11by& ıs İklncl\eşrin Minhı Sollum iie S di nile Alman zırhlı tümeni 23 Sonteş_ 
bududıuıda ani oı.a.ralt be.ş!ıyan inıı - öıner a.rası.ııdMi Mihver ccphf!Slne rinde başlıyan bir cevınn" mane\Tası 
ıw tr.arWRJ gltti4<çe geni.,Iemelc üzere ~detle t.a&rrwıa vıe bu cephedeki oe·ıre&!Mle 22 ine tngiliz zırhlı liva. 
iievıam ~. Mihver ıkuvve-tıuının gerı çekılemenıe_ sını inıh.."\ eıtm ~.:rd·!'. Mııha.rebt' dışı ~ Aimm pfy d• alayı. LeniDj'rad 

C>ephl'S!nitı bi.. kes m nde. ~ 1mY. 
~lEri te.ra.tmdan t'1'!l.ameıı imha edil_ 
b\lşti!'. 

lla u..n-ımm ~ ılt sCbl e&.. leri tıı:ıla de dfmMm& .ıile ~a bıMkJJan tngit13 ~larile dolmue 
namnıta bir t&raftall inırııtere bafve_ 11eo dilli ... a&&ıa& a.mata bafll.rJ&r_ malıaftllıe me,"danmtn temıalenmesine 
kili .a.ıv Q6I'1)il, diler t.arattan da t.en Sidl ömer ClllllubuD.c!an böy\lk bir deTam edilmektedir. 
umdra. pzet.elerı mühimce bir askeri zı.ııhlı ff mot.&111 kıJV"t'et.i, '"1 Kıhver Dün cer""8n eden inadh muharebe 

S hh t V k A 1 tİ • }Ja.reketin başlangıcında hıç mut.ad cephe kuvvetlerini h.c.m kuşatarak •- leırdıe d6JnWı tnsancll atır ~ıat vPT: 
ı a e a e nın oimaşa.n bir şekilde iMhat vedlkr. hıle ~. ~ ele Tobruk tar_ mif, tank ft malzemer• de altr kayıb. 

•Ünnetçı·ler hakkında a.ttA, BAY Cöl'9il ..)i)I muharebelm"..nin ıuııncMıH 4111~ lılilıver kunetlerinden ıara utram)Ştır. B!zim t.ayıbianmız da 
~ baülDda dfktra&e OAY&n. a.yıracM ~eohile büYilk btr ailrdle ti.. b-.edilir bir derecededir. 

bı·r kararı ~ cka aubi~de be1anatta bu.. aı.a.I batı ~ameüade 1&hrllt etmifler sırmaikin cenubunda Gl.alo vııha 
lundu Hareketin rua.ksad ye hedefini v-e mmunla a.Yn1 -.cıı.anda. olmA& üze -

...... __ · ··rlL re Ca.rabubdaıı ia lmnetli b hh smdıllıki kiletık ı;arn1r.on dfu;man bas_ 
..... :~ J6 (HU$US1> - Sıhh&~ Ve. Hp. tıCme& ttl.barUe yr.n'ış ıbbt l'l •e m°'6rltl -""·-ewı· , ~ft--·n.rdft~ 1. kmma inaıdla muta~met etmiştir. 
~~ti be!t>eriik yapan aünnetç;ler nen bu haıl belıiti de tnıiliZ makamla.. • ........ _., ..,.._. ..,., 
~da ıeı,kW.tına. .tamim y~ nıım. b8'J•nan ıeoı hareket için ba. ta.l7AD ~ll"f'Vetlertni mağlftb ett:~ten 
~ bır.alarda bir t&ltım stlnnet~lerin zırı.ımış oldukları kar& ve ııava kuv. llODM timale dotnı ve Tobnalı: ıetlka. 
':""1Der c11aıkAnı açtıkian Ye cam411ct.n. "l!lt)erfnin ~tar ıt.ıbarile L!tılJadaki metİ9de ~ bir kıışatma kolu b&.. 

aUnnetol ve berbet' leovhnlm M hl'er kuvvert~rinln eok üstttnde ol.. Unde ilerietmillenlir. 
iııSa:'et ederek stlmı~eilik du~ emn .,.~ baaıl etmelıerinden 21 ~ •Tihli JC&bire teb. 

Londra ve Nevyork 
rasadhanelerinin kaydettiği 

şiddetli zelzele ~ aaıı•atın bert>ertlk Ue ayni a_ t mtıteYellid b r aeı~ doluısile WJ&. Iiil~m bul İlufilic kuvvetlerinin Tob. 
aıL..":"' tutul&Ta.k dülclirı camlarında h\ld daha İfİD b cl13etlode hallDlları.. rutun uı kilometre meea!e.ine kadar 
~ ediJmeslnln cal:s olamryaeatını rı.ın mıanm ~erini ıomıaık ..-.. 1aklaft*Jarını ve diler bölaelerde de Loadra 26 (A:.A) - Londra ve 
~lnniş, nıhla.tıı eftnnetç!l~in bu ııad~ iıtlzam1 GW-ak iht.iJ'&r olunu.. şiddet.il mubarelıeler neticestnde Kih.. Nevyork raıoarltıan~lerı bu gece deh.. 
~·-.n b!ıinl sec:melerinln zanırt JQT'du. ver kuvvetlerinin ~iatla ric"Me mec. ·tli bir zelzele bydetmiterdir. 
""'llQdutunu ltaydetmlştir. p J\aıtııt.a. bu düşünce ya.nlı.ş detl! bur edildiğini bildinnelı:te ve muw.f. Zelzelenin Atıas Okyanosunun 
I_ id ı ve hı .. flie Ort.ışark ordulan ba4.. tacıyetlı hava t'aaliyetlerlnden bahılet.. · d·ı·1c huJ b l b" 
... ,. komutanı .. General Ancıbiniecdı umu. mettıedir. 22 tarihli Alman tebliti de flm ı ı m~ ~ unan ır nok. 11 ızlerin Fransız sahiline mı amut.em aıtmda bllhm&D 0en•raı 19 :tkinc:ltıeşrtndenben Libya cephea·n_ ta•ında vukubuldu~ aanılm.akta. _ 

ÇlklŞ fe~ebbOSD sır AJ.aa eumıqbamlll ..mıatekl de QOk kuvvetli lnallia mtııı ve mo. dı! .. Zelzele Portekızde de hıasedıL 
Y hıciös batı çölü ordusu ile bava ma-:- törlü ~üllecile atır muharebeler mıştır. Hasar olmamıştır. 

Jı.__ CB~. rafı ı bMI wiallaı reealı AriU'ıor c0n.ıngnsmın fllDDr.<kıkı .icra erii1m*te oklultmu bildıraı~-
--~ ~&"il~ 0r·~ bııWa ~rtnln dir. Alman teblllinln ifadesinde bile 
tOı ~ün Londrada öğrenildiğine ~a.m.ld mii'tıenamr Mibveor Itunet. L!byadaıtl durumun Mihver kuvveti«' 
lıtt • .huaiinkü Atman tebliği lngi _ Ler'~den cıı* WGn oldt.ıklartnı, a..vrı~ aJoeyhinde oklultmıı Jhaaa eden bir ma. 
ı. 1 erııı Franu ..tıilerine bir .,1 • memJ ~ de 17t ~. edillltiş na vardr. Acaba 1~lfllier, bUyilk 
• 1 t._ : " buJunduiunU bU defaki tDsil1!: t.a&r. kuvvet üsttl.D1iiltlsi •Yeeinde MihTer 
L • ~eti yapmak İstedikleri, fa. ~-·"un ..... ,. dört siln içbıdmtl seli. kuvvetlerini Tobruk _ Bit"_el gobi _ 
~ •eri püakiirt\i3düklerini haber ~~ ,_ -

Ruzvettin istişaresi 
Vatinston 26 (AA.) - Cüm -

hurreisi Ruzvek dün askeri mil4a
virlerile istiprede bulunmuftur. 

weıo.,._, ş!mi g&ıtıerdi. • Sld ömer • Hal!avn mJDtakası clah'. 
lif~tedir. Küçük bir lnciliz ke- 1nc..?:91ıırin bu ~ı tf,&1TUfl bar~-- ?indi! birt>irinden a,vn iki l?1JIJ ha.!'udf' 1 
No ~ 23/2-i Sontqırin seceai lerilı.t AllJllı-1 &r ~ ~~ sı.1tııstumata ve buntum carba dotnı zmir belediye reisi 
ttl:-ı.ctia -1lt.linde karaya çık • t>tmvrinamdelr\ tnsiliz ..-ıifllllZ .fta~- çekilme ırol1&nnı kesınete muvaffak Al*an., 25 <Huausl> - Leblebic ot.. 
.....,,. · ~ luıl>er, tw:ıflalde bu Wi. su da awne& d tıtı..elı:te4tr ve. .- olmak üwe IDOrler? Bakalım. hmun bmlr Belediye Re.al tine intt_ 
- ... e aı..:a...ı· don.,...H!D., Akdefti9de aınmı.t I. D. htııbı •~ib edUm' ti 
>'ilt '"llr. Bu k.q.if kolu hiç za. c;1 wals•tte bUluamaaı tlolaa'tslle bu -------------------" ___ .ş_r_. _____ _ 
\'~ "~eden ıeri dönmiftür. dGıMDllWHD dUla ~ ban!ke&re 
)CSı la. bır erİll koiurıa bir mitral. Jlddın bul .. ., ıwt ı,.~a _ Mısır hu.. 

!Qermiat i-.bet etmittir. dud1mıdaıki ıt&t:ran _ Almall omusu.. 
Alm.n llıbllil nun ....._ le tt&ı1an ana Y&"'.aaın. 

dtı~ıı. 2S (AA) - Alman or- an ,...ıan l'l'i !ıtmal ıukl~atını 
lları haılnımaıtdanlıiımn teblili: dllha llliıç bir bale ptiraleittedır. 1 "aiti --L 1 . 1 91mdi,.e lraıdM' almabil«l umum 

aaı'n .. z -aı eri açıklannda A • maJtııMM llill'e Woleriode ld ~n 

iLAHI BiR AŞK 
HARIKUl..ADE BlR MACERA 
KUWEll.1 VE MUA7ZAM 
Sahnelerle dıohı muh.teıem 

bir film Jrt, hUcumbotiıarı kuYVetli bir bi. bir de tt.a1pn mrh!ı tümeni m~ud 
1 l~~ ahında giden hir da.m-n ka. lup General Ronım~Un tumanda& 
tr ine taarruz ederek İdgiliz dia. :ı,... lluhmaD ac.tıver kuvvetleri, bU 
ı.;';:-'erile yaptık1an ıiddetfi mL 800 tnsfliB ta.amısundan enel blz 161;' eler eenasında topyekun ~ T*'uio ıa11ıha8Ma etmekt.e 
4 •. 00 llontl&ıtoiuk fevkallde yüktü bir taratlu da Sellum. - Jtapuuo ta. 
b tı~et sem.ısını batımutlardır. ıeet - Sidi öm« .,e cellllbl bırttı !Be. 

MAZURKA 
u l>at ·ı d 1500 rııde ın.t& kunetıerlne tat'll mtts. 

llilltaı an g~ı er arasın ~. to t.ahlt911. bir N!'Phe teala etmiş butan. 
lliitU uk .?ır petrol gemJ•l .. vu~?T. ma.ıcta idiler. Sidi ÖIMrin 200 k:lo. 
dö~·· bucumbodarınuz üslerine metTe bdar cenub\ında ve İ'ngilJM'_ 
~ utferdir. rin ifşgali altında bulunan c:uabub 

~ll •nt denizinde, Alman ha"t'a vshılstrıa k&niJ. da milnferld bir grap_ 

11\J "beı:leri bir lnciiiz hücumbotu • Ları vı:ırdı. İılti Alman zırhlı tümenı 
atınn"1ardıT. iJ.e bl'f mLkt&T Alınan tayyares nden 

~ 23/24 Sontetrin gecesi fngiliz _ ına.aduı hep ftaıyan olan bu M hver 
r F'~ın Ma _ L ·ı· L • 1. t:uvvet.lerinin cephe h&t.larile Tobruk 

"'"J)tırla . nt a.uı ıne "oJr5aç breınndııltt mubMars tmYVetle·'i a. 

Bat Rolde: 

POLA NllBI TÜRKÇE 

:=0:=e~i~= ed d8"nq~ şanlarla barb bal indedir, ikin~ si d; 
•~1.üld ..._ .. _. en_ bir bötön varlıtı ie ona yardım rtmelc 
.....,,._.. ur .... __ MosJı:ova hükumeti tedfr. • 
bu ieşe&külu dotruıla.ıı dogruya tanı. Söaiimd bltjrm d•n rvv 1 iko 
maa, k ~be&t b~ cunlyet 11a7ar ve bu mlntem pMtın '!>e'lnd yıldindma: mtL 
....__ti_üa laaliye&I yuıuııden ~le. nasebetlle Avnıp, dc,·le''cri · 
ket dışında bir wclııkJa kar.;alaşınca ııın ) rı.. 
biitün meB'aiqe&i ietekkül.. sından fa.ıda.o;ını t m!dl ed •nlerin Brr. 
bırakır an 11Ze'nne llnde toplanmış olmalaı-ınd:ı.n istifade 

• l"dilerrit Avnrpa ınt'o;ıf!1eleri ib.-rlncle 
Komiatttnla bu p.rib duruma br. kona"1lm&BJnm Ç9ll miimküu lıl 1 

sısmda ona klU"fl alı.tedihniş olan pak,. na h&tırla.f-- .. •-•-' ..._ 1° .. ~ U.. t da :fııJ . ._ .. ...,..,z. .,unun a ...-ra.. 
ın &l l'arabette bır durumu \&r. ber ba konusmalann mahiye ln" k 

dır, ıdra kominterııe kal'$1 ak&edilen bir zaman lcinde a.n!aı:ıak · 1 ı: 
paktta dünyanın tek komün:st hiikü.. olmayuaktır. Netı~ı-vl anrak ;;Yı:; sa 
~~ olank ~==ovan•n adı geçma, he. hMıncla tahakkuk ettlklerl :r.amım r:f; 
ucı.ıaıı c om t enwnaıı:yonalinin fa. N"bi!lrf ll .. -
ll1ettne kartı mü~ele elduiu• SÖJ. ___ •_. -----------

~mtntemtn ma.2!İ91, faali)'etı hak. Parti Grupu dün 
kında bJr tarihee yapmaya Jönna ;rok. 

Yalım ara.ıra ~ venliii 18tllı:ıunet.. t 1 d 
te hedef dehl&lrditlni kaydedelba. op an 1 
1939 :Yılma kadar belDMl a..vni l'hND. 
.miydi Yettreil bütun diiD:yayı faaliyet ADkaılP.. 25 <A.A > - C. H P. Mec_ 
sahaama dalaU .i&Y'1'0nl•. Mellkennm lifi &Tig>u wnwn1 heye~ bugün c2S. 
Ber&n Ue yaptatı anlqm:. betti.ne XI.1941> sa.aıt 15 te reis vekllı Trab. 
1939 :ylluHlan dibaren Ahnanpyı iJa.. ZOll meb'Usu Hasa:ı Saıkanın reıaı t1n.. 
mal ederek lriUön kunetile Anl'lo.. de toplandı. 
SMaoa ilemi tiaertne ytik endi, Ma.. CeJaen.ln ~asını mUteaıcıb seçen 
kovanm Berlin ile bozlllfUp Anala.Sak.. topl&MJya a d aa.oı. hülflaa.aı okuna. 
Nil &hıml De Nl'apn•lf herine ile ra1c kabw edildı ve ruznamecle milza. 
ini battı banıkeıüı tersini ıuua. sim.. kere edılecek bir madd-e ohnadıAmd&n 
dl Anslo,.Saluıcm UemlnJ iıluDal etmlt.. .çtenaa son verildi. 
tir, INiiiin pyre&ile .Mihvere yiiklen_ 

ın::ten... 0nı mueadeıe pakbnan Ebedf Şef AtatUrkUn 
...-ıne seımce. llkönce Aln\Mlya ae ÇanakKalede hayatını 
Japonya arasında du,ünôldu. ital7a.. kurtaran saat aranıyor 
nuı UUlaaldle senlşlcdi, bugiln Awo.. 
panın büyük bir kısmını içine alan IHıu ta afı ı ıo , JliiU'fadaJ 
bibük bri ~W halindedir ve dalla müude cem edilmif bulunması llzım.. 
ıdyade renişlemeye müsWd &'Örünmek. dır. 
Wlr; hedefl rene 1'l0<>kova hüküıne. hıınir beledıyesi müzeye konul 
t.bı1 sarih sureUe zikr ımPmek r.ure,. maık: t.IRre ~alede Atati.ırkün ha 
We kominislll ent.crnas1onlitlnt? kartı yatını lmıtaran 1..arıhi saatı arattır_ 
mücadeledir. maktadır. Bir İs?içre su; fabrikası 

Böse baflanen 'k.,ınintern • ile •an. t.a.ra.fından imal edilen bu saatın ev. 
tikomhıtem' ln lüri doinıdan dotnı.. vel~ Alma.nya.da b r kunnay albay e_ 
:m MoüoYBda bohınması. d1ğeri de ldxie bulunduğu, b Hihare Ame:-ikall 
Mıhftri temsil etml'Si dolavısile garlb b.r milyoner kadın t.a•· f n~ a ına.. 
blrtt daram gösterıliğini söyll'miştik. ra'k Ameri:kaya gotiirüldüğü, alikalı 

hu garib durumun «:tntlkomint('rn • İsviÇ.?'e fabrikası ta.rafından tesbi~ 
lııeaabtna. reni bir fayda temin eıtitini dilmiştir. Bu sa.at fa.lmkası ~ i ~
~edellm: Fllh3klka. anUkombıtem ı;n edene 10.000 ster1iD nn 1. -

p3"tta M81ikova bükfinu•tlnln ~•k\la dinde bulunmuştur. eA. vA. -
~ edilm~mesi Moskovıa bölı.üme. İmnir beledl.Yesl bu aaat tabii 
tine ~ bit&ra.f .asfye&fıe bulnnan ile de temas ederek aa.ti ıe.ntıı ede 
Danhna.rka Ye NanJı.in hülôi'ftf'tll"rlntn oek ve mftzeye il:OYaeakRr. Gene A.. 
bu pakta rlnnelerinJ mlmkün 1nlm1s.. tatürGdhı asbrlik hayatın. ald blaC 
fır, belki ayni vazty .. t Yl"lll iltihak1an hatu-6 ve vıestt.alar da toP1anmaJt fi.. 
da temin t'deCf'lttft". ıııerediı". 

PERİ KIZI 
Nilüferle - Demirayın aşkı 

Kalpleri teshir edecek bir macera 
Herkeai hayran edecek dillere destan olacak 

BÜYÜK ŞARK FiLMi 
Tür~çe sözlü ve şarktlı 
En meıhur mu.iki üıtadlarnnızdan mürekkep 

Yirmi kişilik saz heyeti 
Şarkılar Gazeller 

G"İiZİlf lf .&DiB 

ELHAMRA Sinemasında 
Önümüzdeki Perıembe Aapını 9 da 

&iy\i.k zevk .•• Heyecan ve zafer eününü alkı,ı.maia hazırlanınız. 

YARIN AKŞAM LALE'de 
1941 - 42 senesinin i• süper filmini gör~iz. 
RAY MİLl:AND - PA TRJCIA MORISSON • ~KiM 

T AMIROFF"un yarattıkları tamamen renkH 

VAHŞİ AŞ~ 
Şimal memleketlerinin bütün fırtınalarının austuramadıgı ç~eJ 
riizıirlarııı.uı durdwamadıit bütün kal>leri ate,leyen en 

bir aşk romanıdır. ~U. bır. çıltaı;na yapmaıa te . - rasındaıld irtaeıt t.a Soll11m _ Halfaya 
~tidaL etmit1eııdır. Alman aahıl geçidi _ BanUva _ Tobnılc 68hı.., yolu 

··alan tan.hndan vahim ka - ne bu 7'l'l1m "'-*' 61:88 &Momltre 
Bu müstesna sece için yerlerinizi ıimcfideo kapatmanızı 

• ederiz. Telefon: -i359S ------~ 



ihtikara karşı 
mücadele 

(Bas tanı.fa ı l:ıcl sa>·fadaJ 
hilde lüzum gönlüğü maddelerin 
azami fiarlannı maliyete r.ammedi
lecek zammı, kar nisbetlerini ve bu 
maddelerin cinslerini ve vaufları. 
tıl tayin etmi~ir. Bu suretle tcsbit 
olunan fiaillar ve yahud kar niM>eL 
leri fevkinde bir malın satılması 
yıuıak olduğÜ gibi sair kanunlar 

Muharrir - Kitabcı 
davası 

tBMıaraıı l ine! sa) fad&I 
30 forması 5 liraya ve sayfası ı ku_ 
ruş küsur paraya sa.tıian e~erler de 
mevcud olduğundua haberdru' değıldı. 

Eğer olsaydı. hayrotı ve esefı ik! mısli 
ola.cak ve artı.it ı;ruı 'nt ad8Illlnın bu 
haz.Ln a.kibetJnJ ct.aılhslzlık.ıı .,;cLmesile 
de ifade edem.ly.ecektt. 

Anketimize bugün de 30 seneden _ 
berJ telif, adap~ ve tercUme oıarak 
yüze ya.km eser neşre:m.ş b!ı· muhar_ 
rır, şa.lr Halld Fahri Oı.au.soy cevab 
veriyor. 

(TiYATROLAR) 1 
İSTANBUL BELEDİYF.Si 

!!il ŞEHİR TlY ATROSU 
Tcpebaşl dram kısmında 

Bu a9tşanı saat 20,30 da 

MERDİVENDE BİR IŞIK 

istiklal caddesi komedi kısmında 
SAADET YUVASI 

ZArt - Seyrt.lsefer Mtiıdilrlütün.. 
d«ı aJdıtım (15631 numaralı yük a_ 
reıb&mın p!Akasını zayi ettim. Yenisini 
alacağımda.n aski.sl htıldimsllzdür. 

İltra.hlm otlu Baaa.ı Güllka.Ja. .................................................... 
BAŞ, oış; NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser· 
hükümlerine göre me~e.rince tes.. 
bil olunan fiatlar fevk inde bir ma
lın satılması da yaaaktır. Bunların 
haricinde muhik. sobeb olmaksızın 
azami satış fiatJ tesbit edilmemiş 
olan malların <la fazla fiata satıl -
ması gene mini korunma -kanunu.. 
nun 32 nd maddesi mucibince mem 
nuiyet altına ahnml§ ve hu mem -
nuiyetlere muhalefet edil erek işle
nen ihtikar euç.ları ayni kanunun 
59 uncu maddesile cezalandır ılmış.. 

HALİD FAlllÜ OZA.."liSOY'l'N 
CEVLBI 

1:- Bu, h&k.ıkclten hazın bir dava_ 
Son Po.t. Matbaası: 

İcabınca Gün~e 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla İsteyiniz. 
dır. Kitabcıların % ıoo kazancına Neşriyat Müdurü: Hilseyin Rarıp Emec 
karşı, muharrire % 30 nıSb;,tınde b.ır SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIOİL 
kazanç tcznın ~ilse, öp{@ de başımıza ------------------ - - -------------

ltoyaca~ız. HaU>uk.l, nerede? Hakıkat_ ·-· ASKERLERblİZE VERİLECEK EN ırt KIŞLDt HEDİYE ...... 

~~ :~~~ır3ı:~: ==~rı:~cyo:~ lr BOZ ŞAYAKTAN AVCI YllLi.ÖIDIB 
scrlerinl yok pahasına satarak piya _ ~ .. ,,,.en sene olduğu gibi bu aeıı:ıe de hallumız.ıdan resm.1 
sayı düşUrdüklerı de idd.a edılmekte. """" 
doğrudur; zlra, böyle birkaç vak'aya ve nim :-ooml mUl!S5eSeletıim.zden görmüş olduğu ya.kın alo.kadnn ce_ 

tır. vaatuıe ben de şahld oldum. Bu ise, 1 sarat aJıaralt sstcrlerim!ze ıtoplanan luşl* hediyelerden öntı ve arkası boz 
Şu hale nazaran &atış fiatları hü.. her şeyden evvel muhJırrırllit ınesle -ı şa.y41Jctaıı ye.pılııuş avcı yeleklerini uygun bl:r flataa. satışa. çıkarmıştır. 

kfımetçe tc9bit edil'miı olsun olma- ğın.n şerefinl .kıran bır harekettir. Pe_ Te~A.tı.mızın mUhlm bir kısmını tamamen bu işe ayırmış bulundu_ 
tumWJdan hat'tadıı. beş bin yele:C. tesli.nıi mümkündür. Tekmil TUıitlye. 

sın bilumum e~amn alım ve .satı- yamlnln dediği ırlbl , b!\zan clA kendl den kabul edilen 6ipıa.r1şler en itısa blr zamanda teslim edilir. 
mında ihtikar! önlemek ve bınne_ çu.~urumuzu kendimız :ıuı.zıyoruz. nu 1 TOPTAN SATIŞ FIATI 300, PERAKENDE 3ZO KURUŞTUR. 
tice halkı zarardan korumak mak- va.zlyet, bir t.a.!tım acele yaıılmış, kötll Saıtış yeri: Türkiye Koy!ii ve İşçi elbiseleri toc>tan sat14 yeri. 

S
ad ve muıahazaıı> ile mevzu bulu- eserlerin de ortalığı kaplamasına se_ 1sta.nbul: Sultanbamam 1rfan'vt.ı Oat:SISı Nn 18 • 19 

31 beb oluyor. ÇUnkU, kltabcılar han, a_ .M 
nnn milli korunma kanununun . part.mıan kurmak gnyt.'Sni, muhanir_ '-'llllllbl•••••••••••••••••••••••••-7 
vt; 32 nci maclıielcri müzayede 1.le Jer de •Yevmi ~td, rız1u ced:d11 &A-
ııatı•a müteaDik mevzuatı takyıd Yetılnl t.aklb ederek kafa malısullerını 
etmlıtir. Aksi takdirde resmi dai - h.ç pahasına sater:a .sa y!iksek san·a_ 
relerin arttırma hüküml~rini tatbik tın Cl'• slnl bile be:tlıyemeyız. 
ederek sa'hiblerine haksız kur temin B.zde, muharrir zUmresı <'.uma km 

b 1 ı di c!ğerlni yıyerek yaşam.da mab -
edecek surette satı~ta u unma a - kCıındur. Muharrırlıkle beraber, br.Şka 
rına da müsaade edilmiş olur. lh - b!r meslekte daha ça1~ıyanların 30 
tikar suçuna mevzu te•kil edecek yıllık bir mesai hayatından sonra da 
böyle satışlara mitli korunma ka . - sefaletten kurtula.'118dıklıın, maalesef. 
nununun kat"i surette ıı ,.d çekm ış haki:ka.ttir. Yahud da, en lyl ınuhar_ 
olduguw na şüphe edilemez. rırler bile hayatlarını kazanmak tç!n 

gündelik yazılar yıl2JIIUlk ve kendileri.. 
Bundan başka bazı kötü niyet nl tamamile san'ata hasre<lememe'k 

sahihlerinin doğrudan doğruya ih.. mecburiyetinde kalıyo\'.ar. Bu gUnde_ 
tikiir teşkil edecek bir fiatl~ malla- l :ıı: işler arasında bunaldıkls.n fç.ndir 
mı: satamıyarak böyle bır satı?ı ki ortaya koydukları eserler oma se_ 
müvazaa suretie resmi devlet d r.: ' - vi~eyi ıeçemiyor. TUrk ede-biy.atı bu 

rele
rine yaptmnalarına mahcıl ve _ şera1t dahilinde ıcend nden beklenen 

• b ·ıı· k vaz!fcyi yapamaz ve rlttikçe blr h!çl.k 
ritmiş olur kı unun mı .ı orun ve ıztırab doğurabilir. 
ma kanunu ile de gözetilen gayeye Kıtabcılann karlln neşredilen e.!er_ 
ne kadar aykooırı olduğu da açık.. ıere rağbet etmediğine ve Türk mu _ 
tir. Binaenaleyh arttırma hükümle- harrb:Uıln kend nl haklkt kari kUt1e_ I 
rine göre yapılacak &a.tt~arda ııatt- sine kabul etıtl.remed1A 'ne dair ileri 
lacak e..rnnm hükumetçe azami ııa- sürdükleri iddiaya gelince. Öyleyse, ne ..... - ı· .ı w k diye durmadan eser catm alıyor ve 
tıf fiatı tayin ediılniş 0 uugu tn. • neşrediyorlar. Muhaıwıcr hesabına 
dirde müzayedeye ancak bu fıatı bu kUlfet neye? Demek kı, okunuyor_ 
bu1uncaya kadar devam edilmesi ıar. şu halde. ldtnbcıların bu iddıası 
ve nyni fiatn m\ileadd id talih %U - da yanlıştır. , 
hur ettiği takdirde aralarında kur'a Netice olarak, hu vıız•yet 1-ıırı;ısmda' 
çekilerek ihalenin kur'a isabet e - Tütfk •!>liltllr Alemi gBTU\mE'!r.iŞ b'r SU 
dccek talibe yapdması zaruri ol - kutA doAru g!ı'tmeye mahkilmdur. Ya_ 

k nm tedb ... l r'c de hu ı,ın lc'rcll"n cilt_ 
duV.tı g ôb i aza-rn~ satı, fiatı hü u - moaı1' imltAn~uıdt". Bunu 1'n1iYebi'mek 
mc • e tesbit cdilmiı olcı.n ~şya~ın ise mUnevver ltUtle "" b'rıfkte ııynl 
artt•nn i1e satrştna bu. eşyafniınl et.ne! M~anda hUktımete de düşen bir va_ 

n \ .... l ve malıyet at arı c "'fed ' r > G. O. ve vasi ar.. • 
b ~- ilôvesı "tcab eden meşru 
unı1:1ra . 1 v 

knr miktamı'n ıcrn ml'~ur u~udnickıı 
ı~'-. tıli mercilere tesbtt ettır -

sa a.oıye •· d b 
ncak tnayyun e en u ten 8 onTa a 

f
. 1 buluncaya kadnr art -

satış ıattn · • b f" d vnm edllmesl ve u 1-

tı rma>:~ ~d\<i tnlib çıktığı takdir. 
ata mutea k ' k'l k aralıı.rtnda ura çe ı me 
de gene . \m k l"k •1 ihalenın yapı ası eza ı 
ııuretı c 
zarur\dir. ---.o----

Hayat p':lhahl 1 ğ' 

lplik'ere aid vesikalar 
degişt= ri'ecek 

(Ilac fRMI fi J IOC! sayfada] 
b:ı~ ta.vs\yelerde bulunmuştur. Bu ta_ 
mme göre villyetler tarafından <reril_ 
mekt.e olan ipliklere aid Vef.ıkalar ye_ 1 

nlden de{ıtştlrilccek. ztıtl ihtiyacı ' -
la.nlara ayn, ddkunduğunu satanlara. 
da ayn renkte vcs kal ar ~erllecektir. -
Bundıı.n böyle za..ı ihtlyc'..ç s:ı.h.blcli 
senenin mwı.yyen r:unnnmd,1 blı" veya 

(Baş tarafı ı lncl sayfa41al bir defa olma.k üzere ınahdud miktar_ 
JiaZU'lano.ıll geçım endeksinde bir e... da 1Pı1!k nlacaltl.ır, buna muko.bıl do_ 

blr b&'b& ve üç çocuktan ibaret bir kutllığunu sa.t4uı klms~lcre dnhD. faz_ 1 

~~nln ruı.rb!n başlo.ması.na takııddüm la iı>llk vcnnek imklnı hfl.ı.tl olacaktır. , 
eden 939 yılının iltt nylannda. ve 941 D iter taraflnn ba.ıı kimseler!n ıtezgAh 
y1l ın 11kteşrin ıı.yında.ki masrnf he sah!b\ olmadıktan halde tel!;Ml s~hı_ 
sa.~ gö.<t.erUm~ir. Bu end~ gö: bi g6rtinerek ipHk alnuıkta. oldukları 
re aue ikim evinde otumuık.tadır. co_ ve bunln.nn aldık1arı lpl.klcri :rUksek 1 
cu:tlnrdan \>lrl 3, ikincisi 6 ve QçUncil.. fı:ıtla başUJ:anna sa'•ıklan tt'Sb!t e_ 1 
sn 15 yaşında.dır. dilmiş ve bunların önUnUn nlınması 

Harb başl~an evvel bu kabil blr için hülaranda ş'ddetH tak~ııtta bu. 
orta halli nUentn ayda 20 l\ıa kira. lunulınBS'l için villyct.lcrc tebligat ya_ 

ödeyerek geç.mi 136 Ura. ne mUmlttln =ı>=ı.lmJGtı==r=. =======-==::c:s-= 
iken 941 yılı İlkteşrin .ayında bu 187 .15 Yüzde 9 bir fia.t tercffUU kaydedtlmiş 
lira ile müm'kün oımıı.ttadrr. Y:uıl uUz... olmasıdır. 
de 38 bir fazlahk vardrr. Gene ayni dalre yiyecek maddelert. 

Asıl şayanı dikkat bir no-'kta da T~- ni mUtalea ederken bunlardan yağlar_ 
rinlsn.nlnın ak on beş günUnde giyim tta 939 yılına na:r.aI'l\n yUzdc 115 bb' 
eşyıı.sı ve yiyecek maddeler nde ayrıca Bzlal~ te~ıt eylcmişılr. 

---------------------~~----~ 
İstanbul Elektrik, Tl"amvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 _ Muhammen bedeli 108000 lira tutan 1.600.000 adcd moınyik parke 
ve ıoo.ooo adcd adl parke taşı ım:ı'ktubla tdtlif ıst.cmek mıret.üe 
satın aıı.ıuwaktır. 

2 _ l/5 n~et!nde kısmi tckltficl' de kabul oluIUlOaoktır. Bu takdirde mu_ 
volt):A.t teııninat bu nlsbet tahtında alın~ır. 

s - Muvak'ıat teminat 6G50 liradır 

4 _ Tcldiflet'ın Levazımdan p..u·asız tedarllt edüecek Gartnam.eslndekl ta 
r!fata uygun olarak 4 '12/1941 Perşembe ,.güntl saıı.t ıı ye ~ 
Metro Hanının 4 Uncu katındaki Levazım MUdürlU~tlne ıınuı. mu_ 
kabilinde verilm ş oması lAzımdır. 00114> 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
Müessesemize 35 •ıra asll maaşla fkt!sadl ve mali 1llmler, sosyoloji ve 

ft.mrne hukuku oran,lıı.rı ıcln 3 asistan alınacakıt.ır. 
1mt.!lıan tarih ve şera\tl okul Maı-eı.:ndon öl?rcnllebı\ir Talib olanlann 

28/tk.rclteşr n/Cum9. eUnUne kadar bk istida ile MUdUrlU~UmUze mllra. 
caat e•melerl Hı.z mdır. c8568• cl0118> 

Belediye Sular idaresinden 
Tefikos rro>rtkası.ndıtk1 nt'Jlk1nelerden 'blrlnde O.ni olo.rok başgösterıen ve 

azamı lst!c:ıl !le izalesine ~1!.lşılan bir arızanın tnmlrl zarureti dol:ı;yı._ 
sile şehre blr mUddc.t ncııksan su vermek medb~1 'hasn ollmuıştıur. 

Sıkıntıyı elden ge'cUğ.l ka.dıtt tahfi1 m a.'ksad.lle gereken bl1tün ter'bltaıt 
n'ımnalrto.dır Bunun !ç!n Ş'!mcU11k. gecelerı sa:ı.t e120, d.c.n sa.'ba.h slaıt. 
«6» yu l"..ıı.dar sulan kesm k mecburiyeti olduğu muhterem halkmııza. 

Uan oı.unur. d033b 

TURKİYE iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞİDELER: ~ Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağ~. 2 İklnc.lteşTln 
ta.rlhlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira. 40 1 100 1 -•ooo.-
s • 1000 • - 3000.- 1 50 > 50 1 -asoo-
2 1 750 • = 1500.- 1 

25 
J 500 > :: 1500.- 1 200 1 1 -sooo-

1 

10 1 250 • ... 2500.- 1 200 1 10 1 -2000.-

-
1 

1 

1 

1 

İstanbul elektrik tramvay ve ~ünel işletme
leri umum müdürlüğünden 

Talebenin Tramvay Şebeke 
Kartları 

~ aene Ütı4vers1te ve y(lksek mektıeb talebelerine vertı.mtş olan açık 
mavl renatli seboire kt\rtları 1/K(Wunuevvel/941 ta.rihl.nden itibaren trem. 
va.y amba.lannda kAbul edllmlyecektir. (10380) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhmmmen bede:! (81250> lira olıa.n 110000 oıcledl Tulum 1500 adedi ca.. 

ket ve p:ınto.ıın°d'aal lb:ıret. ta.kını <imn.k 'Ü?Jere oom'an 12500 a.ded ~1 eıı 
bl3esl . 8/12/941 Pazartesi günü Ga11t 15,30 do. ıknpallı z:ı.rf usulü ııe Anııta: 
ll\lda Id'.aıre tıin.:ı:s:ınd'a sıtuı o.hnacaıktır. 

Bu tJo girınelk fstıeyenl'erın 53ı2,50 ll!'al.ı:k muvnkkıalt. ıtemlnat!:ı. knnu 
nun W..y.l.n ~i ıveıs1knlı:ın ve telrl1.flerım G.\Ylll gün satı.t 14,30 z=ı 'knclı; 
komisyon ıreıs:Jğine vermeleri lfıruruiır. 

Şıo.rtnamel.cr (200) kuruşa. Ankara _ ~~ ve İzmir veznelerinde 
satı!lma:ktıadır. (lO'lll>. 

KARDEŞ 
Otomobil n Makinist Okulu 

Ebe KıZl ıolu.k No. 1, Şişli • Telefon : 60259 
Yeni ders devresi 10/12/94ı de açılacalı:tu. PraıJ 
motör dersleri, Ma:ldne Montajı, Ele~.rıit tatb.ikl-t.&. 
D:roımlyon talimleri Marta kıadar devam ed~' 
Dcğl~n devre başlangıç tarihleri ile oı:.ul ücretleri fi 
kabul şa.rt.lan h.a.ki:mda bllgi edinmek iÇin tal!JX11ot.. 
namemlzi isteyiniz. Kayıd muamelesine başlannııf
tı.r. Yerınlzl 4İ1D.diden temin edin:Z. 

Çuval yapıcıhğı eksiltme ilanı 
Toprak N1ahsulleri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 
1 - Bezi te§ekkfil ta.ra.tından verilmek :ü:zere beş yijz bin ili blr mil,yOO 

radd~e. Jüt, t.endlr veya pamuk !pllğ:l.ne un ve m!.kset çuvab. yJptı.ıt
lcı.calktır. 

2 - Bir ha:ttn zarfında lmll edUecek mlktuc yirm.1 bindir. 
3 - nıllplerln ek&Utme gün ve &a.atınden evvel şlmdzye kada.r ~uvalcı. 

lık.la meşgul old~ına. ve bu lşl yapacaac k.ab~ ve teşkUlte. ımıallk 
bulu.nduklanna datr ticaret ve .sana(Yı odıaıla:rından vestka a.ı.ma.Ları, ınu..ı 
va.kk~t tem1nı:ı.t olaıraJk beş bln Türk lira.ısını otı.s veznesine 1Jesllm ue 
maık.buz aı:maaarı veya bu miktarı mektup:arı devletçe .k:.ai>ul ~ tıU 
mll1i blnkanın muvaık.ko.t. t.emlıuıit natublle temin et.melen Te eır.sUt.. 
nıe ~ü !lınıAl et.tikleri b~T çuva.lı nümune llaıraık getıLrmeiıeri ve bug~ 
den ~lıba.ren t.qıraık maıh.s.ullerl a.11strun Anlııarada müdü:r':ük mü~ 
kam.lsyonu.nda ve i<rtaaııbulda Sirkeci L1ma:n handa İstıınbul f\llbeSl mü .. 
dqet.i.nde her lst.lşene verilmek üzere ba2ll'lanm.ış bulunan fll,ltn1dJJI 
ye göre hareket. etme1er11Azımdır • 

4 - Ekslitme ikinci maıddede z.lk:rl geQm şartnamede yadı oeduğu t.ıar&
da, bpeJ:ı zarf usuu.ıe !cnı. edlleookUr. 

5 - Teklif mektup.!8.rı 3/12/941 tarthine nst.Uyan Çeırpn1>a eünil sa9' 
15 e kadar Anlaı.ra.<lı:ı umum müdürlük m~ kom~nunt.. i.sttwbul 
da İstanbul şubesi müdürlüğüne makbuz mukBbillnd.e tıesUın edilmiş ol, 
malıdır. Teklif mektupları ~iir gün ve sa.:ı.ttıen e~wıcı o!.lıdirllen nı.a .. 
kamla.rdıa bullIIl:lQ1k tbnda ~adeti Uı.abhüd1ü mektllil)la dJı gönd.erlle~ 

6 - Tallijller tekLlfierlnl mü.hürlü bir mrt içine koyacallQır, artın Ü.. 

zeırlne isim ve 9.dreSl.erin! yaMcalklar,bu mü.hür'ü zarfı m1.1ıvnıklıJıt tcro • 
n:a:ta. a1d ma.'kfbu-ı veya b.a nka m&tubu ~ 2 inol. mooded.e yzılı v~ 
ile ıbl.rUık.te blşka bir mrfa da temıhl.r edece'kler, dı.ş ZIU'fın üttrine yln• 
tekHf meıktubunun çumı.l i:mfı.l iş.ine e.i<! olduğunıu işaret eyliyece!klerdil'· 
TGkl1f moktuP'b-nnn. prtnu~ntn Uım:aım.C'Il dkumıp kabul eaııo-ıtı yaz-4 .. 
ma lda berı:lber, mıaııo.tın Jl!tle, kend1rveya pıa.ımuk 1pllğıne ya.pı!aca!ğı~ 

göre t.ek.lif olum:n ruııtm hem yazı \"e hem raıkka.ml-a. açık o!nrat d~ 
lft.zmıdır. MektuplıJrda hak ve silin-ti olmcyacaJd.ır. 

7 - İhale umum müdürlükçe yapılacıak ve te'k!Dl.f me'lt!tu~nmn açıl ,. 
ması 1Qhı kararıaştınhn günden itibaren on gün içinde +ettarı kabul 
edllene keyfiyet ~ldeli taflhhUdlü bir melk.tup1a teb1!ğ o?un::ı.cnk.t&r. Um
müdüxfilk ihaleyi yapıp yapmama'ktıı. tamamen seı:ibestıtır. Tekli! sa,.hl>. 
leli l.haa.e için muayyen müddet zarfındıa tekll.1le:ı'J.nıden dönemozlel'. 

(l()'ı51) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fen Fa.killtesm.de tecrübı f":Zik, mAteım.aıt1k, Jeoloji, Tıb Fakül!eslnde ha.. 

Yatı kimya., ~deblyat FakUltesindc felsefe, TUnklye t.e..rlh1 ve 1kt.ad Pa .. 
k.illtefilnde maliye doçentlikler\ açıJdır. Na.mzedlcrin 22.1.942 Pereembe gtın0 
Y"ahıncı dil tmtih.nm ve 5.2.942 Perşembe gUnU esas imtihanları yapıIA.. 
ca.tıtır. İsteklUerln sıhhat raporu, 5 fotoğraf, nüfus t.ezkeresi IW'et4 .,. 
ilınt hüviyetini gösteren fi.şlerl ile dişler tedris işleri kalemınden istene .. 
oeı.-tır... 15.1.942 t.e.rihln.e kadar RektörlUAe mürooaa.tları. (10352) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~urulu.$ taNıi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJ&m adedi: 261 

Elnl " dearl laer Devi banka muameJelftt 

~~"""~-

Ziraat Banı:ıı.aında lrumbaralı Te 1bbaraıa tuarruf he.ablarınd• '° 
az so liraaı bulunanlara aenede • defa gekllecek tur·a ile ~ıdakl 
P1lna ıare l.lcraının datıtılacuıır. 

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

40 » 100 • 4,000 » 
100 » 50 » S,000 » 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 » 3 200 » 

Dikkat.: ııcsRblanndak.\ paraıar blr ~ene 1çind.e 50 llradao aŞ11I' 
dU...l\lnl!enlere ikramiye çıktılı takdlrde ,r, 20 ta.zlaslle verılecek!lr. 

Kur al ar. ~ede 4 defa ı ı Mart., ıı Baı.1ran, ı ı EylQl. 11 aıruı" 
ttı.nun tr:hl,.,·'nd ::ı ı;e'·ll e~ktt~ 


