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(Alman tebliği J 
Cepbeala 

lllerkez ve 
,ımallade 
vazıret 

"Yeni muvaffakiyet
ler elde edildi,, 
Rusların Rosto/ 

· ş ·malinde yaptıkları 
taarruzlar püskürtüldü 

--· 

Bcrlin, 27 (A.A.) - Alman 

il;:i ~::l~ı,~ri:e:;e;~hi :e~::;f .. v: Tebligwlere göre ~ ......... H ..... E ..... R ....... I:·K· .. ···l; ........ l Ba~vekı·ı 
1Yctler elde edildiiini haber ver - y 
:t~i;;lerin Roıtof ıimalinde ve Libyada vaziyet TARAF İÇİN ·ı Adanayı 

tehir civarlarında yaptıkları 

:~ka;~~ıth:~~~~~ür~iucdilir zayi. 1·agUlzler BiR iMTiHANll • t tt• 
it lenine-rar.I keıiminde düpnanın zıyare e 1 

ÇJ ı, tı:ıebbüıleri ak!:n ltıtlmııtir. T b kt ld L"b d harb" kazanmak 
. Manı ta Atn,ao sen botları 2 ln. o ra a 1 ya a 1 ~ 

tılia: •eri botunu batımıiıludir. "k" tar f • • b" 1 Adana. 27 (Huıuıi) - Baıve. 
~.-....~ııı,.-ı.,, her 1 I 8 IÇIO lr İ kil doktor Refik Saydam bugün A-

8 ~o •·aneOerle ef meselesi addediliyor: danaya eelmit, Vali, Vilayet ve o-e ere • jŞ8r İ Parti erkanı tarafın.d~n kuıılan~ı,_ 
• ~ - ! tır. Baıvekil ıehırao bir gezıntl 

• Jlre barb blrle,tller l •ı • l 1 yapını" Halhvini ziyaıet ederek. u ngı ız ere hasbibalılerde bulunmuıtur. 
. Doktor Refik Saydam eaat 1 9 da 

vazıretl Sidi - Rezeg 1 göre son Merıine avdet et~iıtlr. 

'''• k h .• "'Os ova cep esının 
§İmal kesiminde 
vaziyet vahim,, 

tekrar alındı 1 flaziget 1 lz~ir 
1 

Ubyad~liareilt-1ıcdki ~ t limanında 
•ı ...... 
İtalyan 

teblltlerl 

raf için bir imtihan addolwı - bı·r "'apur Ja 
duiundan önem bir kat daha v uj 

ı aı-.n!ftır. Şimdiye kadar İngi - k 
Tala şehri 
kuşatılmak 

1 !izler daima üstün kuvvetlerle yangın Çl iı 
! kaqılattıldarını iter~ aürmüaler. 
j di. Halbuki ıiındi, lnıiliz bat
i vekili tarafından da aöylendiil 

l talyanlar, Bardia'ga 1 1ribi mÜ•avi kuvvetler çarpı, -
maktadır. Bu sebebden bu bar • 

lngiliz esirleri bi kazanmak her ıld taraf için 

l bir tcref mes~lesi addedilmek-
6i~oıltova, 27 (A.A.) - Sovyet gelmektedir, diyor ar tedir. CH.adyo gazetesi) 
l tebliğinde deniliyor ki: -

1 
Muharebe ıahaıı 

~t () Sonteşrin geceıi kıfalarımız Londra, 27 (A.A.) -. Ortaşa;k Kahire, 2i (A.A.) -- Reu-
'tl"~ cephelerde düımanla çarplf - 1n1riliz kuvvetleri umumı kararga • ter ajanıının Libyadaki husuıi 
. P.,tdlT. hının tebliği: . J T muhabiri bildiriyor: 
0iıe 0

•lcova, 21 (A.A.) - Sovyct 25/ 26 Sonte~rln gecesi. nahı iZ Sekizinci ordunun muharebe 
tcb}'v• l' L··ıı · · rdımıle a -ş1 1 ııı :r.ey ı: tank teıek~u erının ya k umurru kuargaht • Salı ak~ı 

<İıı ~?tal batı cephesinde, Kızılor - rekat yapan Yeni Zelanda luvvtL • Şimali Afrikada muharebe 
t~ ~lilderinden biri 1:lüşmanın leri Sidi • Rezeg'i tekrar ~ ;:111 ar ! f 2000 metre murabbaından da-
•İnj l 'Ve ahşab tahkimatından 20 ve kuvvetli b ir muk.avemet! l ırd. - 1 (Devamı 5 inci sa)'fadal 
htei tahrih etmiıtir. Keza batı cep. uk Birelhamid'i ittıal etmiş er ır. • / 
~ ilde h k- d. w bir (D ı 5 inci uyfada) '9 ............................................ .-
"0"lr • re ut ~apan lger --~~e:_vam::::.._:~:.:...-~--:------:~--::-
r.kribl birliği, er ve sübay olarak ;... 

1 
t ::ı 

ıo d··en 1.500 Alman öldürmüı, c As'·e•I •az re t'-btihtına~ .tankını ateılemiı ve A A W 
(etırı ı ııtı r • 

•• uz ere 
Platin vapuru karaya 

oturtulmak suretile 
tamamen yanmaktan 

kurtarıldı 

Zarar 250 bin lira 
İzmir, (Huıusi) - Dün akıam 

lskenderundan limanımıza ırelen 
Sadıkzadelere aid Platin vapuru bu 
ııün öğle üzeri liman İ)İnde hamu. 

(Devamı 5 ıncı 1ayfıulaJ 

AMERiKANIN 
JAPONYAYA 
TEKLiFLERi 

~!'.!'.''.:.''.... •1oskovanın talı.hı· Aı;,;t;nlar JV~ ~ 

iç~~;;ja':s:~a gittikçe kararıyor ,. ~~:rı:~nt:;~n~ı!~~i~~t~'i.iı tt 
8Q/dırıgor/ar Almanlar Sirenaikada partiyi kaybederlerse ;~~~~;~,r~ulunmuııtur. Bu teklifler 

Japonl• telılilleri kabul 
ederler.e Büyük Olıyanu•ta 

muvakkat bir mütareke 
hüküm •Ürecelrmiı 

eydana çıkacak birçok mahzurlar arasında 1 - Uzaltdoğuda statükonun 

d Moskovanm içinde ve ~iridle Ege adalarını mü.daf aa ve mu haf azada tanınm~:~amı s ıncı sayfada> 

ışında müdafaa faaliyeti da güçlük çekmıye başlarlar "A 0 

çok büyük Yazan: Emekli General K. O. VrUpa tecavüz 
.. ~ - 1 - Şark cepbesınln merkez ve ce_ m.rhlı olma.k üzere kırttan f~ tü. edilemez hale 
"""f1 txıa.ht • 27 <A.A.> _ Alman u.. taJtıaNndaolti mulu.rebeler ve menden mürekık.eb muazzam bır ıkın. 

1 Cl:lr._ e:!leri. Moıkovaııın dış mii. nub mıDr Wı&rebelerile aırenalkad& vıet 1t11ııanmekt•dniar ve Morawva 1 • t• 
taıa~eı"İllln bütün mühim il.Ok.. m~eıı.°:e uzuolui'Wı.da ve • b.'n ki_ çevreıalı:ıdekl köyler arasında bulunan ge mış ır 
•et~ 7&rıldıtını ve Alman :ıcuv. ~ muraıbibal ıen1ŞliAinıi1s bulu.. bütün lltöy 10Uan donmuş bir vazıyet., " 
clttı ta,~ Oinıöı M.os1rova merkezııı.. na.n ooıru bir arazlnin muhte!lf böi. ~ bulundutu cihetle Alınan arhlı bir. Berlln, 27 (A.A.> _ Baemalta.le!erl. 
"-~ 35 klomet.re uzakta te_ elerindekl icar& ve ha.va muharebe. liklerinin hareketi nlsbl b ir dwla.ylık. ni har)(o.jyf nazın von R.a:ıbent.ropun 
~l =unan tç çembere hüeUm !rt ve TobrUk oe.nub W.ikıunetindekl La ~ır. Sovyet aake.rdnl:n 'dün Kafoorhoe ot9l!ncıelt.i ita.bul resmi 
~ILt!Yet, ~tedlrler. Slda Reızes ıı.a.hAamd:ıki büy(ll: tank btiyüb bir cesaret ve metanetle harl> IDevanu '5 lneı sayfada) 

f.3 : manzarayı g~. mEtYdan muharebesi l!dnciteşr.inln y~r. et.mek.;e olmMın&. ve Moskova halkUe 
ttıı.ı.~l<te bn ll . da mi boşmôe dahi a.ynı ş.ddet.e devam 

1 

işo!lerinden eli ıı1'11 tutanı.ann he_ 
ı..;"-ret>eı91' oer e MoJa.isk arasmTU etmiştir. men hep6inln mul\arebJ oepheleruıe 

'11 bat eyan etmektedtr. - öruierllııniş bulunmssuıa ra~en ml.l. '~ıoı Mnnda Almanlar AlEşn~svı Şark cephesinin merkez mıntaka. 1' 
~~teerbuıve oaıaı doğuya' dotru ner_ sındaki muharebeler haJclund.a 'P_~~ l.J:ı.a.blr .~,ova l.ddcevrl :Sı~c:.:1'fhl Q~uarunıda;:ı 

unın .... ı ... i ---•-•nm· bu mıntaltada bıemı.an~-'"""""la c u.r - "'Y Jse -. &r.uır $ehr n cenu.. g ....... C11>1 · •• oJduintn iZl ek.ted' ~~ Alınan ltıt'~lı.ın ik.t grupa ' muhabirı tarafın.dan ayın Y\ftlıi be_ . . U 1' em.em ır. 
~oı IJ' Bunlar((a11 b rl Nişanka şinde verilen ll.a.berler Sow't. başşe~ .s:Mıetıer henüz Rosto!ım Almanla_ 
~. ::;ı lltısak noktasına faklaş_ rl.n.!li cıttıkQe kararmak.ta olan· ~lUJl~ ~;.,.· 8'ectiklni it.l~af etmem'işlerdir. 
llil.e lllllltea ert Tul~yı kuşatma vazife. nı ccllk açık olaradı: b:ldirecet ~~~.V ;~~ 1'klncit.eşrın tarihli SoVY~ 
r~ bUlunmaıc-.adır. tedirler. Bu mUhablre ıöreı· iı:ımaıı'm'' ...., ~ · Rostotun tçınde Ook şiddetli 

1 uaot $4)1 ... 1 bu def& MoSJcA>va.va ~ . fiım1ai ..._ vaau 5 inci sayf ... l 

.· ~~· 

Deha ve kabiliyet 
irsen intikal eder mi? 

YAZAN 

Profesör Sadi Irmak 
<Bueün 3 üncll sayfamızda> 

ldan itleri telelona ı 20203 

Partinin yüksek 
tahsil talebesine 

mühim yardımları 
----=-···· 

Yurdlarda barındırılıb iaşe 
edilen talebenin adedi kız 
ve erkek 850 ye varıyor 

Parti Genel Sekreterinin yardımlar ve 
açılacak 275 kişilik yeni yurd hakkında 

gazetemize mühim beyanab ----·----
Ankara, 27 (Hususi) - ls-

tanbuldaki tetkiklerini müte. 
akıb Maarif Vekili Hasan Ai 
Yücelle ıehrimize dönen Cüm. 
huriyet Halit Partisi Genel 
Sekreteri Fikri Tüzerle görüı. 
tüm. 

Genel Sel..reter bu tetkik. 
leri neticesi hakkında vlki o 
lan ricam üzerine bana ıu be. 
yanatta bul1Jnmuıtur: 

- Biliyorsunuz ki, Cümhu. 
rİyet Halk Partisinin fıtanbul. 
da biri erhk, diğeri kız ta -

)ebeye rnahaus olmak üzert
iki yurdu mevcqddur. 

Bu yurdlara ücretle talebe 
kabul edildiğı ~ibi her türlü 
ihtiyaçları Parti taraf:ndan tc. 
min edilen talebe de alınır 
Erkek talebe yurdunda bugün 
350, kız yurdunda da 150 ta. 
lebe himaye görmektedir. 
Yüksek tahıilde bulunan genç. 
lerimizin çokluğunu ve bunlar 
arasında yard ıma muhıııç o . 
}anların mühim bir yekGn 

(Devamı 5 inci sayfada) 

"Hamlet,. dedikodularına 
şair Halid Fahri 

Ozansoy da karışıyor 
Bir (dayak Ladiaeai) nİll ı. v; nıizala ~/i;,e'
sine sığmadığı iddia edilen_ bir fa!1t~iı;~ ceva:b 

Dün Halid Fahri Ozanıoydan fU lemiıt Mecburen ıu izahatı 'Veriyo_ 
mektubu aldık: rum: 

Son Posta gazetesi YHI ftlerl O zamanki aıızete koll~ksiyonla. 
Müdüı-lüiüne rı kar .. tuıhrM ve bHhaua benim 

(Hamlet) davasının ikinci du- (Cümburiyet) gazetesindeki sözle.. 
ruşmaaında, Celalettin Ezinenin a. rim okunursa anla,~lab ili_r ki, hadi. 
vukatı Bay Esad Mahmud, davası. ae, bu kadar feci bır ~ekıl almamış.. 
na delil getirirk~n araya benim de tır. Muhsin y~ln!z bogazımı .~ut~uı 
ismimi karııtırmıı ve vak'.tile & • ve küfür etmıttır. Dav.a~ uzerıne 
tuğrul Muhainin beni bir odaya çe. mahkemede, bu hareketını hatırla -
kerek mükemmel aopa attıiını aöy. (Devamı S inci sayfada) 

L Muharrir - Kitabcı davası ~ 

Kitabcılar da seslerini 
gittikçe ynkseltiyorlar 

Bir kitabcının fikri : "Bize para kazandıran 
mekteb kitablarıdır. Muharrirlerimizin bir 

haftada yazdıkları eserlerle aparhman 
değil, pabuç bile alamayız,, 

:~-'1 

Ankara t'addeslnde bir kitabe• eMDek&m k. 

r l.f .. 1 . . b .. ı_ .. h . 1 • sirayet ederek, ı -e ı ucret erının uguna.u azın tun arına · b ir mu.. 
va :İyeti etrafında muharrirlerle Jc:i. tabcılara karfl . geknlf ldu KL 

v ,_ h · 1 phetl uru · tal.cılar arasında ıtçtıgımtz anıı;et arrır er ce f j i içinden 
iki tarafın şiddetli bir ınünaka§aya tah<:ıların bu de a klş ~ anla.tılJ.. 
tutalmalarına yol açtı. Münakaşa kolayca styrılamı>;ca ·~ada) 
~ii:cr Ka:zetel_!rimiı:in de eü • (Devamı Ki · 



2 Sayfa 
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TAKVİM e 2hci Teırin 
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SON l'OST~ İkinciteşrin 2S 
-? 

Az ve çok uyuyanlar = Sabahtan Sabaha: 

Kışı yazdan, ya2ı 
kışlan hesablamak 
pek mi güç? 

Tııearet Ofisi, Almanyny:ı. sevknecek 
bazı ithalAt m.addclerlntn mUbaynnsı.. 
na bn.şlam~ır. Bu ınall:ır peyderpey 
ve mu ~ usulUne göre sevkedile. 
cek ve mukabilinde de ihtıyacmı fazla 
olarak bi&Setmclt't..e oldm:umuz bazı 
r.halM mnddelert getirtllce ktır. 

---·oı---

ltıpİrtodan mı öldü? 
Galat.nda, Ka.prlçındc oturan \'C ma 

vi ispirto mUp1elAsı olan Yorgl ısmın: 
de biri dlln odasında om ollırak bu 
lunmUŞtur. -

C.CSedi muayene «:len ndliye tabibi 
Envu Kal'an 61UmU Uphell bulmus ve 
morga ltaldmhnasına tarar vcn:niŞ.1l'. 

Burhan Cahid 

Açılıt 

ndra 1 Sterlin 
.cw-Tork ıoo Dolar 
enen• ıoo İEtlçre Pr. 
1adrld 100 Peçeı& 
ioltoha.ma 100 Yen 
. t..,ırho'm 100 tneo Er • 

B lr al tın linı. 
24 ayarlık b.r srom 

kU:çe nltm 

IWıam H T hrilU 

% 'l ~ Tüıık borcu tranş 2 
: İk.ramıyelı % 5 il33 Er. 
gani A. B. C. 
% 7 941 Denıiıyolu ı 
% 2 1932 
Merkez Bankası 

t 

~ 
ti 
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CBDBBİT.&T:J Dehi ve kabiliyet irsen 
intikal eder mi? 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
V ~ arattmnaları deha ve k.a.. k!rfn bertaraf edilmeaile m~dür. Jç!n kabllereUi ferci veımemeleri r.ekA. 

bıWıJetıG de irıen intilcaı eden TecrUbeler ~ ki pollid l'e - mn ~ a.ııeı,tı1ne bir delil teıııkil et._ 
~ bulunduklarına şilıPbe bı. raaeıııte en kOollk müessirler (q>laJMLD mes. 
abnYnJısb,r, Bu hususta herkes.n bel ün~ert ıta.hrl> etmııe Ufid!r. Bu:Dıdan maada «binasib erbabı 

ilt 1'11P1ıbilecett müşahedelere şuniarı Şu halle kabil~etill ~ ferdde ~- himmet>. c.oamura düsm.114 el.mu., .. ço 
ve edelim: cell1 etmad Joln: rak yeme ıümıe kabllint., sllızlerlne 
l - Be.ctı aileeınden a,q ne.sil zar. 1 - l!Jbe\'~eıı blriaınde veya her &lem olan asan tiplerini \Dluıtınamalt 

1llıda 5 bl17Wt lkompolliat gelm,ı.ftir. iıt1SfDde alt& Qıı.Lteierinln mevcudiyeti. IAundır. Yüksek kdb1liYetin en mil _ 

2 - Strawa &ilesi iki bıı.tJD iO 2 - Bu Unıteıerill hasanL uir~ him UD811l'11 trsıyet olımakla beraber 
i1ç bü7ıit operet cWıiai vermiştir. f&l'Mlı'. Bu ün;teıere u:ıw w. iJıÜJ&f1 Jıoin mflaald cemiyet ve ter 

~ - Bır cWı nin d ter bir dAh1 ile l'1!bnec4* m11eııB1rlıeır pek muhteliftir. biYe ~· muhtaçtır. cQa.n.k]ı 
:aba oLmaaı ib~li her hangi bil' Ball'IClt "' lm&ller ~. crcxmıatııı, cYA.reruttı dlnlenlrııı 8Ölll8.. 

~etdle aCai>a olması btimal:nden bin a> Men! btıcreBin.lıı kadm usvi7eti rile ta.vatı ed1Jen ve h!o bir fı!ııt>ye.nin 
l!1'e fazladır. <Gottard>. &bilinde ldm7erl veya ı:z k! m~- yaniımına m.a.zha.r olmadan sırf irtd ta 
' - Amerika.d.& 1400 kiş'r.k stırr.L lerle bM&ra utram93ı. mihbe-dn fazla bilJyetlerilıe halık içinde )'tr!&et nttruz 

et Vleren ve asılları Yonat lldvarı:ta. bam~ veya italevi.yeti, ehd&bm ha. kazanan tll>lıer biliyoruz. 
11.l'Q.n b'1' ailenin aoo feııdi en yUbelc e llllf, rahim veya nef!rde fena En aşalı 10tlm&l tatabada Yft4Amı 

al nıevtıtllere çı.kmı.ş\arol. CW<ıocl> . ~ ve lltıhAblar ribl olan bl)y)e bir ferdin eocutunun mU.. 
•. L-: Wllrtaburr..a 1162 J,1ae aıtızunu ~ Meni hUcreaile yumurta hUcreai_ said prtlar al'tında büYük bir kabl _ 
~etnameıerı aratılınca fil ı;et!ce n.in bilmedltlmis bir tanda brbhine ll:Jtıt eMıeım•l trsi1,et!I\ al&Yhlnde 

e edil.ıniffu'. delil lebtı:ıde bir dellldir. 
&> En Vı not .•.'1an talebooio baba.. c> AJIDol, !frengi, ranteen ve ıedyum DebAnw> bılıı4ri motl!lere batk oldu.. 

en 1• dedıaleri de ekaerlyeUe m~ $1.lalan tenasül httcn!lerinln dotu'1a • tumı bıe1r11z bilmiJoruz. Blldilim!s 
111 derece ile çıJanıolar<:h1". ve oluşlarma zarar verebllirb'. • Deh! veren allelerde oolt 

b> En fena not alan ÇQcukwura la&. OöriUıllJW ld bir kab l iyetın bir :.. ~ )'11tset tabili}'etll uh.. 
lan, dedeleri de eberl1etıe mS.. ferdde tıecelllB1 tçin b rçot m1JaaJd en m lfbdeıı fena not atmışlardır. şartl&rm o ferdde toplanması ..,rttlr. f.el'if ~ birer m{lt)ep &Jbi ım.. 
Bu hususta ~ l.erbf7e n ._ Blml1aı'ı büYü:lt adam evlAdlarmm hill' etmeaidfr. Bu tıp dihlleı1n Gr .. 

llaaın tek t>&Pa r,ı o7tl8macbtmlbM:a.D mQtereddl liıPJeT oldutunu 4 neti MevlAD&. °?8the, Napo .. 
tııtatıatikler -.Mır. dia ederler. ıeon, Kant. DarW1n d'ır. Bu dıL 

Bu 'V'lılltJalar yüksek kabltl7etlerln Bu ttiıde tmıuruuılar ıetimal mev. hilıerlll hepsinin a.ile6inde kendileri 
e emek '" ter mahsulü oldutuna ıı:u ae bOır* kabıliyeti ayııl ttY w • dm tw"Nl ısık mk vasatt tabil~etıer.tn 

~r Olan 4!lıti kansa.ti ~& klfıdiı: JMki ederler. Ve m819elf. Sultan Ha üsttlndıe IDPnlanD ııclip ıeçt!iini • 
?aJnız ıfa.bil4'etin tew.l'Us tarzı mut mıd ~nndan ba.z.la"ltlın çocukla. yo~ 

· Bi'ret* vasıflar bll.lyoruz ki te. rmm mütereddi tapler oldıılklarlnl de. t~t biyoloji bakımından mtıım 
~ tıarzlannı J.o!a.ylılı:la. iF.!lh ve ta lil olarak gösterirler. Çaycılık, basur. olan omıta bu gibi tabiliyaW ailelerin 
, lnUmkıtt.nıdür. Bunların ooğU bir tek cu!Ulc, abırcılıJt. dıalka.vukluk\ın ~ !l];Let iÇin.de yaeaınası ve ootalmes>dar. :-at nttvesııı~ hatlıdır. Bu nzarete lifi geld'tl bir dev:l'de, mev. :aı,utl bOtınn dünyadatl &emaJW ~ 
ı--~~ neeile geçer. Hasta1*lanın ki J11,kakel'tlnin zdc~ yttksekltğlıe .. __ _.,. bu :-~ t&nıl dıa bc)ylecUr. Halbuki me. , . si tstaamettedir. Her _....,._ ne. 

ve 'b&blliJeti.n trs'yetilld b basl nJm~acıail bediı d·r. Bu glbilerin 00- Vıden &UeJıer tedricen &l!mnelckdil' 
e u m bbi11Yeıtsizl'kleri Pae& ol'!lı ~ İsveod 

~ bu?m~. Yoksa Mr bb1D - qklamldan detll. gayri Wı bir ir N!.tetbn Paltmılıel'I 
~ oocutu k ab ı~:v~ ve b_ .,'.3'et bamtiesile d1lnyaya gelişler.in : Japıl'aıl bil' JSt,a.tısttt memleketin ta • 

erin de oocutu bbılrgetaız ol dendir. Sooıra bir zekA aila4nde zekL rihind• ve !ılllltllrllnde ~ tollel 
lbımdı. "'--"" _ _...... ai]elerln ootuom bır ura 

~ıa-- __. . .,. _... ._ b' nm her ba.tm ferdlertnde de """'._.. --:Itır •·- ""'U'&• 11"''()9 a8 'l . ~,_..., --Anft ortadan UJbold.utuma lf&J.. 
9"Je.rtn pontd ~eraaet yohmu t&kb .. ımest şart U<O&.._..· wnu-- zamanlarda ~ 

~dir. Pol11d ver.;ıset dPmPk b'r fa ZeltAnm batlı o'duğu veraset n41-vıe. teno~· Son 
~ın mflıteaddid nra.set nfivesine lerin!!l b ir 1tısmı dominao:t. b ir 1tısm1 da n Amel'fkada t~ edllB 

1 olarak cec şı d;,:n" -t ~. Bu m ·esestı mahiyette int 'kal ederler. Re. ıtııfZS:ıbbaBJ. cemb'etlerl iN lllıntılB 
~ t1ıııteler1n btr J'eN tı>planması T semlf vasıf1.arm tecellisi !ç'n ebeV'efin.. oaı-elel' anıııKJ.a m8'1UldAr. Tetllf e; 
ı-..._ ferdi 78P&n Jmımoaomla!'dı. top her !tisinin aJDi vaafı haiz •1 dilED ça.releıdeJl 811 m1lbJmm1 bu i'b 
~ lAzımdır . . Böyle b"r topla - .,aııttır. Onun eln bUYWc b.. aiWere tada llUrrG'eıt t'a.paıak lmkA.. 

•8'den evvel bütlln menfi tea1r bili:vet alleleı1ıabı bir veya birtao batm nını wııeetn':~· 

Dili özleştirelim, fakat 
dikkatli olalım / 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
~ ~ tnua'ta.ti yankı - l imtAıı Y<Jktur. Nasıl Smıkln olabilsin nıra. o halde laır'u:ııdıuı biıımde oamauııcadan t-ürtt.. ki, hergiln ctPara Sllkmtm yüzilnden, lan1'1a bu bdar PDİf bit' tu 

1 

~e Oır Q8riıme deıw:nesı ;yapıyor ve harb yüzünden, fi!Aıı arıza ,.Uzünden ~ ~= v YI\ es 
8Wııl)ıman Na&lt'ın c.Baıtarya ile at.eoııı Ahmed veya Mehıned Efendinin ~ meyi bu yen:1e ned olan bu 
ioderı &ldı&ı birkaç cUmleye karşılık zünden bu iş eöYle o"d'U, böyle oldu• c:lıeımti «aatıhııı ma eo kullanmalı? Ka 

1 o1m1ıık üaere buDhınn aoı.ıt tür. çesmi g bl sözleri hep ı.ş:d!r dururus. tendi.. ,. c1Jaılıe)'ifte b nası ilk ~ ,. 

1 

"*1eD. :ruııvor. Dolrusu p.yretı "· ı ml~ de buna benz.?r cllmleler kulla ıneniau ~· ! .. ~ ne riDdıectir 'Vl8 dWtat.e ça.rpacaJt dqer. __ _ - neı ,.,.,_. 

dedi!'. Ancak tlltadın ~.relimi = ~= ~~~==! il "Son Posta,, nın bulmacası : 19- ıs) 
delil, zituıim de örle takıldı ki ne za.. "'"-
:.:.~::=: i~ BanlarJan 30 tanesini halleder./, bir arıultı yollıyan ,,_ 
bımıılt ~ ber iki cüm e7! de ~ olıuyrıcarnıı:a bif' "-live tdtlina edeeefd 

mı.:~:::a~!rm cümlesi: !'°~ x:ı: _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
cVatan yolunda, din :yolunda fedayı dB.n korkan m. 1 

c.a.n edmleı', va.t.ıııılannm utııı bA _ 2 - ~ «U, 
kinıdea vat&ndqlarmın harlmi samimi ' Yükseı.tme.k <3>. 2 
yidıDa kııtlkal ederler.> ı 3 - Zarar ve. 

ti&e NareUin Arlamm'ld: ren <B>. 

1 
cVaıtuı ,Wtmda, din yolunda. can ıl - Yaman, 3 

1111lfeDJıer, vManlarınuı t4prak yUzttn . .l becerikli l4), Tt1.. ıı--i--11--1---

ıan 6alen aoacait bir ::vere göçerelr.ııı <5> 11--1--ı--

1

. den ~ tr&ıüllerinde on.. ttiıı vesah'e B&tan 4 

I 
OSJl9Beoc>e ~em=in °:ıcaıılı::.U~ ta! -m!::m::~ S 
kadar kolu Otlmadıtuıı röııteı'lyor. zı.. m. Beygir. l2>, 6 ra f&rild ~ ve m~ sı _ Beraber ,3), 
1lat1arllı breıJıtını ös Ulı'koe oJaralc 8 - VilA:vot 
verirblı. cilmlelerin bttn~ode de atı <2>, Acabanın tı.. 7 
çek detlfitlik yapmak ururet.i bf.Bı2 SA&l ( f'. 
ol'ı,eıor. VaıA Nurettin Aıtam, dıarJmi 7 - GWer ;vüa 8 
aamb1 yAcb tıertlblni tllr.kçekştbir _ ıöatermek, ok .. 11--·t--lı.--ı--
bn flatn ifadeal nak:tasından bunda eamaJc <7>. g 
u oc* muvaffak olmuş sayılabilirse de 8 - Kar fııtı. a.r•• dik.en fl:ıi ~Ten .onıa.rı. samı. nası C4J, Bir no.10 
rile bir mQpbfGı;y~· dfişmelkteın gene ta C2>, lllltmelt 
lrıdulamamıttu' . .dunlda lht'mal dmı yapılır <2>. ll 
dilerlnb demet daha unun dUteb1 _ 1 - Bir bay • 
11r4 PaJt&t ıtyle de ol~. cUm!8>m van <4>, Sonu •12 
Q)AD8Sl eene e"ııall ve buult~u sörttnebi.. na dııı ırellne 
rıroı. 'Blliıda de. ahm~s'zl'k roi\h'ıın tatlının aksidir 
b!ır rol °"'amaktlldtr. Ancaılı:, 6ııh11sı (2), Tenllnden otunuraa &a11'at ohırl 4 - Yenlleştinnelt (4), Kemikte 
var: Azüı at1tac:fıa.~. Nazifin caa-thı hA.. on. bulun.ur <4>, Yaoancı C2>. 
iti> nt 4llbopnk yttztkııdeıu tekline «,ıe. 10 - Beş-az <2>, Sonuna cL> tetl.. 5 _ tM delil <3>, Beraber <2>. 
mmJıs. ftte bu Mo ohnadJ. Z!ra cıUmle rtrBımz me:vvahoe oıur <2>. 
pfn oraaında c ... vatanlarınm toprak 11 - Bir gıda maddesi C2J, Bmnl. 

8 
- Dtlşllmıek <5>, Allaha memub 

,nd)n4en ... > bllmelerini dkU1' dru - yetli <4>, Ha:ya (2), (5~. - Bir ıenk CI>, Yaramaa fi>. 
mae. dmlmiıı 1ab1at1le UAdıenin ~ 12 B ir göz rengi (3). 8 - Eski ltafalüıık (6). 
devam ed.eoettm sanıyor: Yakandan ..-tı: 

c .•. utradıtı fellketler ... ııı vesaire... 1 - Kı:1ıb* detil CS>, Ml bir •rtırt 9 - Blr uzuv l2>, Alafranca delil 
Şmdl ne demek letıedlt!m clsha ~i meden1Yeıt.t <3>, A&ker m. <&>. 

ante,ıpMı -.nmm. Yani deaıS ilUyo • 2 - Jta;>lıca (5), Ayak diremlir (4), 10 - Zehl.rli bir hayvan <IS>, Ter .. 
n1111 1ı:1 buıradü1 gyflzllndenıı telimeai 3 - Geceler <&>, Kumq ve çorab sinden dkuıYlmuz zaman olalm Ct>. 
ld aııaııal.ıdlr ve bu Utibalı at.mata da ya.pı1an bir madde <4>. Btr n<ta (2), -



Bir çö. ~eh h "kiıyesl 
165 - f de CT~lı pastahıuıest> ola.ralı: cös 

Ermenice <Gesor _ Ka~nan'.'\) na _ terllm.~tt Zavallı <Tokatııı nın ~ 
m. e bı.r mecmua neşrine b·ş.amıştım. şetYdı.;-n haberi yQlr:tu. 
1 k ruı.ıt.a Emı"'1i dostl:uımdaı:ı, tüc_ Pa:sıtal:renin arıfc sablUu Uk ku 
carlarıından ?ki, üç yilz abone yazdmı. ı>onla kariin biri gitmiş: • 
hk.ııır Ermeı1'ıee ıa.zete!ft v~ ~ _ - Parilos Csıı..bııhlar hayn· o.lşun) 
mualar megeree bOYıına Z:yan ediyor_! - Alçupari! ' 
m~l. Ben billr m.Jitm bunu? Abooe - Ben geldlm! .. 
pa.ralanndan bh'k:ıç :rü:r: Iil:a topiıya_ - Sen ciımsln?. 
r~ eli cOOi.ü. san saçu kl2lar.la vur - Geeör g'azetes;nfn karili :Kt."POnu 
pa;tlasın. r;aı QYD&ml yaıOJc. Bu faıı.1 setirdi.m. 
d!ınya.da insan ne gört:rse ozıun1a ika-~ - Nasıl Gesıör gnzetesil 
l:.ıcak? Öbfü di!nyada ~arba Ckat~J - Çörekleri. yumur~rı aJmağa 
ç k) yok. Eğer ol:>Ur dUnyad-.ı da bÖY geıld·m. 

!e ak aak~lı doeınr:fr.rar oltıtsa.re. gene - Bzde t-upcnl.a ...eril~ QÖrek, 
il:ızJar bsnl beğenmfy~er... K:a - yumw1.a yok:. 
1~ ·r, de :ı;ck d kızUlo para ;ı.e kan. Arkadan iti kişt dıtha: 

<UraJım2 O hald" bir ha.k1!lli zışanm - Ahb&r ..• Altı kupon verormrı: 2-i 
dcd "i g.ib': . l tane ya.rmışar k<lo'uk çörek, altmış 

r - Mah."nad Sam' B•ı gidişle ser.in yı::znurta i3torum. 
dltnTa.."1 da bllıır.ıık, :ıh'retlıı de . - Hen•tsin zo?. Burası .Ara.~ba.v 

Eııme:ıiee lKn~aı mttmtu""'-nm !ırmıdır? 
&"ıo'l!.' boo 0 ll•"'·in' ye-1 1k D'ğ<>• "rme_ Hent..<t.n sen? Oazetede oltuma_ 

Ga,.,gl gazetede?. 
Gesörde! 

n ce mecmualar ~ib' b 1z de toı;ıa: a _ d.ın? 

m~IM lba.<ı1adl!'k. Mecmuanın. fuı:tı 101 
kı·"tlmu. P •k!l'v" ır"'""'ıt;. 

Bfr ~!ık dO ilnrlllm. 
<Pasb ye nfüıhası> d'Y'P b'r n. ·.,.h~I 

1 *amde yııpmııt. F!atını 25 ln\"UŞ 
lk:c~'m"lk. Bir d" v.9.la.ncık.tazı ku'!Y>n 
lttıy-IU'llit h't: olm~ beş btl1 ni.ieha 
satm:'ok. Ve bıı so.-tıe 1001U500 J.i.ra. 
vn•uu mecmua? 'ffeti vestmeyi ( !) 
:ktınıınaık. 

O <lıl :.vere bAtsın, &&n de. 
- ~ .. n Y1're batasın!. 

0'1 • mu? Nedm. o~maMiı~ 
n~oolim. 
Nası b'r kup0n kcwmalı? 
Pas· acye gelj.yordu. tCör<"ık ku'J)Ollul 

'lrovmalı! 

E·ımen1 rr yeT?nt gazet.e1ero sö:Yle bir 
ilin ve.."d m: 

<Bu hafta ~acak ermen!ce <Oe 
sor • Kaynana> ga7°'es1 pasitı::nlye mü~ 
n <:00 tile fe1'1taltıd b·r nn hıı tert b 
etrn şt r Bu nl!ma s.21 n !Qin büyük 
br !ıkra~4vafir. CUnk.ü G!'BOrda neşro_ 
1U"11"n l>'r <1.~?Jl U d6~ yal'Jl" ı.ar 
k 1)1111' ~öl'f'!t TE" e>nar :vınnurta ah _ 
r.ak'sınız.. Bu lkramiye her nfuhada 
~ rd•r. Arzu ed"il bir'icı!~ nüııha da 
s 1n:b'lh· fJrraım.iye1eı: pa.skalY'E!den bir 
@n evvel dağılacaktır.) 

25 .kuruşa b!r mecmua e.laca1:I.ar1. 
Dor.t ad«l ya.mıışar lı:iloht'-t çörek ve 
onar yummıta ikramiye? Bunu k'1n 
almaz. 

Mecmua o kadar sa ııdı ki, hrr a. 
lan üçer, dörder aded alıyor. Ve lkra_ 
m~yi almak ·~n paS'.i'a}}'e gtinüniliı 
ar>reos ni be.':J.;~rlardı. 

İkramiyenin tevzi olw:ıMafJ mahal 

Ark.adan dört klşl daha: 
- ı=:abahlar ha.:rro!&'tlll. 
- Havrolsun. 
- ÇörefdN fırından geldi. 
- Geldi be.Yim. 
- Bana yirmi dört çörek, &Jtmış 

yumır-ta verec~n. 
- 'Ra~ottHne. 

dir? 

J>.'lN'Stıın a_ Kupoo vertoet'nı. 
Ne kııponu? 
0"Sör gazetE>sinln 
ı;ı ... n CI'\ n~rl'vPll'i{ gPJdin. 
İn<; bed 'yı>lik? Kepa:re!drıtir? N<> _ 

Aı1k.<1dnn beş k:ş\ daha... On t.1.!)i 
dab&. 

<Oavrus Dolayan> o vı.lc'ıt İstanbul.. 
da kil. B'Jı!t"ı:: r.ün sonra bana. tesa.. 
dü! e!ıt' Giilme-i<teın kınlıyordu: 

- Ah.bar, diyordu, Kumkamda. Ye_ 
nttepııda. Sama.tya.da, 1cadi.yede. Bü.. 
yükderecf.e. Beynlunda, Ş·şli<Wı ne t.a_ 
dar Ermeni 1'8.l'Sa bep senin mecmua_ 
dan almı.5!.ar. 

- Ev~. On bin tane de bumış ol_ 
ı;a.ydık .sa.tılaca.lctı. 

- İşln erıteres:ın ta.rafı nerede bl_ 
lir ımıS.n? Pa~aıyenin ar'fe ıünü ısa_ 
hah sa&t seki:iden bllşlaınL5. ıeee ya~ 
r.ımna. lkad'a.r mecnnı.anm &u:ponunu 
al&n dotru <ToXatlı ı ya... Bar; :'t'&pa. 
eakıruı. birk.a~ JJeı"de ıtevziat mahalli 
l~er lı:i bopgl bir ~en l\pnıeşin Z&. 

1 ............. , ..................................... -................................................. "........................... .. 
vallı Aram Tokatlı. Şş,b;ı.htan aıkşa. 
m~ t.a<ıar ıelene gidene meram anla~ : 
tıncıyl\ qqar ca,.pı cıktı. 'l.'uhafı 1Şura. ! 
da ~i Q.lı ~n~ dört çörek lQ yu , : 
murta verl!ecek yaanupın. Toluı.tlıdl\ : 
dört çörek on yumu;ta 130 kuru.ş tu.. • 
tuy.or. Alanlar hest1;b .ım:şıe.r. Yüz o_ 

«Son Posta» nan aık N macera romanı: 31 . i 

~KR·DB2.&I 
tuz kuru~ 'l'~atlıy.ı vereceklerine se. S ~ 1 

U&i!lt.l V BB J,,,,,,,,,}}}}}}}JJJ1»1JJnJ1ln11· 1 n!n mecmuaya 1!5 ku1•111 ve.rlp a~ : " · t})~ ~ 1 
enfes mi en!es. Hatta içlerinden daha : •1,Jı ),JJJJJ}}JJJ1Ji}JJJJJJ JJ})1J E 
ttırnat]arı senin mecmuaf'lıı.n üçer, • '"'1b*fii!Fjlji§i%f ;tı•M&* t •• w 4" ... - e 
ctörcter: beşer tane aımıııtar. Meseıa : YAZAN : CEVAD FEHMi i 
dört ta.ne alan Jalnın ıoo kuruşl.a 520 : 1 i 
kuruş:uk çörek, ıumurta alacak! Bun_ ! - J-Iiç ffet ••• Sen bana bakma aide<:eiiz. Sonra ıtece de mi.safir_ - İfte dilim, bakın altında hi; 
dan ıkazançlı lş ohu-. senin mecmuaya •• 'kızım. Biliyorsun ki bugünlerde ge. le:rimiz var. b' k A • ır şey yo , yşe teyze... i 
~ lira verip de sekiz mecmua aldı mı :ne sinirlerimden ıahatsızım. A.nkaradan gelecek vınkudan N d L • • • v: ,,,.ft, k •ft 11 ı· ı·•· ; 1 . . ~. . . ., - - e emett. ıstlyorsun, yanı e : 
p.a,s:\Alre a ·şamı evıne .... m ıra l!l5. ı - yı amma dok.torun verdıgı babsedılırlcen yüzü hafifçe k.1zaran 1 k h k · · b··I 
çörok jiÖtil.rt>Ceık.. ,·ı~ 1 d k 

11 
enme er genç Jz ıçın en ta ıı1• 2'ia.va.1.lı Aram 't'~Uı. en n'hayet :1 eıç arı a u anmıyorsunuz. fet:., bu gece cclccek misafhler sö b' h~d· d -·ı . 

: K ll f L t .. .. . ı. 1 ld ır a ıse egl mO 1 r- .. -mın önıü.ne üç tane gar~on '.kbydu. : - u anıyorum, •~at mun a.zu uzerıne .... şiarını Kil ıra.rak beL !':'. f '~ . . . 
E'.ln.de sen'•ı ·~ıı~orıunı~ ae'--'ere: ~zam ~eg'"~l ıı· k . ed" ~· 1._. - ı:.vet, a"-at benım ıçın cr1· 

"' ... ,., .. ~ ,-ıu : <:ı • · · • . L etm~ l!llem ıgı oır can sıkH1- .- .. .. .. 
- Çörek burada ver;ıuıtyrı:r.. Mat_ : _ Anlaşıldı, sıı: d. ayıma karşı tı~ı ile sordu: ken ... Daha d.u. ş.u. nm·u· yorum. 1

1 ~da. verlHYor. Şmd' fırıncl!l..'."l S!caJt. 1 h b k N 1 d ~ Y o: 
''llC.<trL nı.a:t.ba.,ya götUrdill~r. Doitu ~naııı aman vermez bır asta a ıcıl _ Kimler ge!ecek Ayşe teyze? . --: ası uşunmuyoraun a,ı 1 
""1aı~a, gidin:z ... Kuporıları veri - Eiseniz benim de size karşı ayni tav_ - Saci<l Be)rler ...• L5.f aramızda Lnnl... . .. İ 
.,.,;., Alınız vvmu.,.'ala"la rlirı>kledr. Eru .hareketi tatbik etmem lazımljffet. Sırası gelmi~ken soı-ayım. Sen - Evde mı kalacagımd~n k~r1 
,..~ıl>nk g:dan -ça.bu~ alır. Kosun mat_ 1 ş ı. 1 ~ k d k 11... S ıra ~ge ıyor. eytan ır.u a.g1na urşun ~bu gen,. mühendisi nasıl bu.ı. __ ,._ uyorsunuz, .-v§e teyze... ıze ag • 
ba.aya!. dediı-ttı. • ~ 1 ı d h I ' ..., ,.,,...,. l ~ b 1 d " 1 :Ylmln agrl arı son gün er e ay l ıun" mı ge mege aşa ımr 

( Ark:ı.!lı varı r 

"lbhmad Saim Alt.>nr!l'l' fazaldı. Ona o kadar i~i baktyOT, 1~ --Sacid Beyi mi, ben mi~ B - .. Ha
1 

ylfr k.ızımk, hayır lffeti7A···: 
........... ~~··· .......................... _............ ;kadar ihtimam gösterıy~rıunuz ııt.1 _ E t u guze ırsatı açırmaman a "": : ve • sen ya... ı; 

Eski D"niz Ticaret Müdürii- ;sizin yerini:.Mle bulunacak diğer her _ İstil..bali parlak olan İyi ve zım geldiğini düşiinüyorum. Nası i 
nün muhakeme~i :hangi bir kadn bu işin hakkından güzel bir delikanlı... olsa evleneceksin... $ 

E&'d Den'zbsnktmı blr ;şte ~aptıtı [gelemez. Ne iyisiniz, Ayşe teyze... - O da seni çok. beğencliğini - Fakat aeverek. evleneceğitni 
baamılik ücn.ıti olara.k 1000 lira a!dL : - İyi olan ben değilim, İffet ..• söylüyormuş. Ayşe teyze! i 
ğından dola.yı ha?.lo.nda. tıı.bkikA~ ya_ Jyi olan dayınd1r. Bana İnan kız1m, - Aman Ayse teyze, benim he- - Bak hen sana dilinin altınd•i 
ptaln satıı!t istanl:ıul Den.z T.ca.rPt: · ...... ·ı k · B' d b · d b' ı d · 'd' ? 1 Mi.'dürU !.Wfid Ne<ıd~ aslhr" 'l ne! ce_ .dünya kur 11Jalrdanberı yeryuzunegenr ece nem var? ır e enı a.. ır şey er var, emıyor mu 1 ım : 
za mahkemesine verilmlıf.i. ~bdki bu kadar İyt bir İnsan gelme~ yıma sarsunlar ... Asıl adımı unutu. - Ayşe teyze siz beni geç bıra.-f 

Bıı dJıva,ra diin ba'·!lm•<;. aııcak W)!'_ fdL yoraunuz gaHba... Başbelaıı.... Ba~ kacaksınız, galiba... Malum r•·ı= 
ıru hlk1m1P:'ttnce verilen 1Ummu mu. : bellisi ki r h id .. . ı· 
hakeme k:nran ld.fi detteed• !f'lrih gö_ j; - Ne tuhahıınız Ayşe dteyze, b~- Ş km n bo~uknaJffg er.B . J yemege yen~~ azım. E i 
rt\lmecl.iğinden bu cihetin tetkiki ~n ~kın gene ağkmağa ha~la ınız. S - a ayı ıra et.... en Cl<:ı- - Hayır, ş.ımdi brrakmam. v-: 
~ bWI\ ıtün':! bD'abJmışhr. ~zin bu göz ya~larınız hiç clinmiy di kon~şuy~~"?'· Sadd Be~in seni vela konu-ialım, sonra... i 

Gümrüklerim!zin varidatı fcek mD ç~k bege~dıgr~ı bana annesı ehem_ - Fakat Veliyi 1'.ariılamlya git..! 
• . . k İff B ı.:-. mıyetle ııoyled ı... . k . . ... : 

artıyor : - Dınmıyece et... en vuy- • mıyece mıyız.- : 
otlmri1kll"r;n varld".ıtı •. e'"en an =ı ' ı\h bilmiş oleay - lltifatlarına teşekkür ederim. - Gitmesek de olur. ! .., .,. : e yaratlımışım ..• • - Of · d ı_ d k · • 

n'-... ~ı .. --• tı· bl _. ~- : - , ınıı. el aız. ne eme· ıste.. l : nu>rı - .,,...,..111uYe ı r an~ ..,,,.., ..... _ :dtn... d·~· . - mkanı yok, Ayşe teyze .. •: 
mek\l!dtr. Bir!neiteşr!nde SF.!l.000 &a : . olaaydlm A lglmı anlamıyor musun> k .L l So H . H 1 : 
o'a.n vDri-cınt bu a.v 7M 000 lirayı bol_ : - Neyi bilmış ""' yşe . ço ayı.o o :ur. nra aUce an·"i 
~--- : ) - Vallahı anlamıyorum, An_e .. .. ı b k .,. ·, 
.,.~..,. :teyze ... mın yuzune nası a arlzr • 

M ı d k · b k ld tene .. ' K 1 B · . = anga a üşen çocu . iffetin bu suali ceva sl:ı a ı. - y . .. . . - ız ge , şuraya otur. ana ıçı-i 
.Aksaı·ıı.......ıa.. Ha.'•ft• .... ~ .•. ..,.,,_ft 11·ınd.a "' : ., t 'lk' dı' .. lüın.aedi. - anı bu mutaleayl bır taleıhın . ~··k _..:ı • d'' d b ı .• 

·J"'-' ~-ı. .LU.U>J. ...... ...ı.& ..., y!'ıe eyze sı in , gu • tak.'b • ul ) nı uo rocoen aenl unya a ıra .... 
tur!lll Mu.se. adında bir za\m 2 yao., : - Hayır, hayır! Dedi. Hiçbir za 

1 
Eetrnl esı mk ıt~me5 .. ·.d B ) marn. Demek istasyona. Veliyi karJ 

ları.mlaki oğlu Ergün dtln evk'r:inde : ~ . . H d' b' - v enrne mı, acı eye . . ; 
~'11arken mang.aia dii;:m;Ü3, \ıUcuı:iı.ı.. :ınan ögrenmıyecehın... ay ı 1- }) Asla! ştlamıya gıtmemız mutlaka lazım~ 
nım muhtel'f yerlerinden yanm:ştır. ?'az da iyi şeyferden bahsedelim. _ İffet.... ha.... i 
Yaralı ÇOCUk baygın bir halde has_ ~en ne uman gideceksin ya .• · - Asla Ay"e teyze... - Buna şüphe mi var Ayşe teY .... : 

tane-ye kaldJınl.mıstır. .. 
~ - Biraz. sonra gi<lerim. Pek 0 Genç kızın sesi bi:rden hı.ıçınl* zel .. Alay ediyorsunuz. Ben gitme·i 

tsT ANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHiR 11Y A. TROSU 

Tepeha~ı dram kısmında 

Bu a~şam sa.at. 20,30 da. 
MP'RDIVENDE B1R IŞIK 

İetillal caddesi komedi kısmında 
SAADET YUVASI 

~adar acelem yok. §ti, gözleri sanlr.i hu iş olup bit. elim desem eminim, siz beni zor~: 
~ - Nasıl acelen yok} Yemek vak miş gibi korku :ıe hüyümüş, yüzü layacaksıntz. i 
iti \>ehemehal burada bulunmalı_ ra:rmı~ı. - Öyle mi zaımediyorsun) i 
!tın, 'biliyor.mn ki bugün Ankara - Ayşe teyze, yarı müşfik, yarı a. - Flbette..... Polis kollej' ni bi.~ 
Edan yolcumuz geliyoı. Dayın «Ye- :.cadaylcl bir eda ile seslendi: tiren Veli seneler sonra ilk defa J~-: 
~eği erken yjyelim» dedi. Buıadan - Cd bakayım buraya, aenin tanhula geliyor. E 
Shep heraheı çıkıp Hayclarpapya dilinin altında biı ıcyleı vu. (Arkut var) ! 
"---- _..__._... ..... .,.. • ...,. ..... _.....w•••••-.... ••-U••••• ... •••••wwa••••••-----••••••••• .... - ... -••••••• .. •• .. a:•••••••••'/ 





Haller erı usu (Başta.rafı sa)·fa. 4/1 de) 
- Buraya ne cesare.ıe geldi:ıiz? 
- Ha.kit olw beııim, 1sbaıtCL geldim. 
- Hö.lll. bak, nöla .isba.t ... Neyin ne~ Seyhan da 

Memleket 
Aksaray bava kurumunun 
son unnlerdeki f aaliyeli 

sini W>aıt ed:eceı.1<.'>iniz? 
,- Mahkeme huzurunda isbat edece_ 

Çiltçi mallarını koruma ğim. Kızınızın şehadetine mli:raca.."Lt 
kanununun tatbikatına ediıl-ecek. 

Güreş gittikçe şiddetlen·yor 
- Gene mı kızımın şM&deoti? 

baılandı _ Evet otomobil kazdSı aynen kızı_ Yusuf; yağla.nmağ.a ba.Şladı. Herge_ 
Adana, {Hususi) - Çiftçi mal mzın. e.nıı.a.ttığı şekı.lde cereyan etm~- leei de yag.aıuyordu. s._y;.:rc.ı!er; Tıu.k 

tarını koruma kanunu tatbikatına tir. pehl.vanlarının a,yıı.!tlanna giydık~eı:ı 

l{o•·yıu··ıerı•mı•zı•n dı.kkate şayan t ·lb~r'lu··ıerı• Seyhan vilayeti. dahilind_e başlan- - İş iştıcn geçti. i>.ls.pt:Le, nasıl yagıauuıkı.ııın.ı mcra.ı.:la 
(; u ı \mıştıT. Bu tatbıkatı texnın edecek - Oeomedi kıayinbabl<'ıi{ım. afte - bakıyorlardı. 

k dersiııitı: mUsta.k.bal kayinpeder:m. O Mosyö Dub!,ye m~) cklna çıktı.. Ve 
Aksaray (Hu. 

susi) - Türk 
Hava Kurumu 
Aksaray şubesi • 
ne halkımızın te 

saray şubesi büt 
çesini 10500 li.. 

•tık.lan yarchml~r büyük mikyasta olan «Çiftçi marl:aruıt ~orum3.ll 0
- gün bir saa.t ara Ue iki otomobil kaz~- pehl.>anlım ~oyle ~.t{~lln e .. t.: 

ve şayanı takdır olup Eskil köyülmisyonu da teşekül etmış bulunmak Sl olmtıŞ. lklsi de ayni yolda, her iSti~ - Koca Yu.sul Türıt.. .. 
çiftçileri 4130, Sultanhanı 70 I, Ye. tadır. snin de kıazıı.ze<it! oldul:lannı :n.l!a e_ - Hergele<:ı .tbnı.hın Tüık .... 
şilova 600, E~ekaya 501, Amaratl Panıuklu e~ya geliyor denler kadıındı:r!ar. Be..T\an müdaf:ıa et_ Mös.yö P:ıyerın, ha.ke:n va.>ıtaslle .ter 
400, Gelveri 350, Ağaçlıköy 342,Adana için ayrılan dört ton ~a~ar t'ğ.!m daktilo ilk !ı:g:r.a.nın ;razaz~t;si, etime ett'.ği kaıa.m.ı da şu yolda u!n 
Hicip 315, Ihlara 300, Demhciköylpamuklu eşya bugünlerde .şehr_tmıze kızmızın '"3hidi o:du~u ka?.a ise ik·n_ etti: 
ı<J4, Saratlı 224, Kızılkaya 221 .'gelecek ve tüccarlara tevzl eclılecek c·8i. Otom~b~l sah'bınln davasını daha. - Güreşe kimse müdahale ed<'mez ... 

K 
ş mdi üzerime aldım. Güreş, Turk u::.u!üııde cereyan eae ~ 

Apsarl, l'T'kıl, Taşp1nar, Çimenli- tir. _ Sahi bu oıaı;,illr. Pek! aımm.!l bu_ wkt:r. Tüıık glı.reş.n.n or'Loa h . kemi 
yeni köy 200 şer yüz, Akçakent Parti Müfettltl . .. nu evvelden söYlNilek lAıımdı. yoktur. Jüri )ki kiş!liktir. .TUri neye 
189, Armutlu, İncesu 185 şer, Alay Seyhan vilayert yeni P.artl mufet _ Nelt'eden bi~P.vdim iluıyinıpeder, karar verirse mütadır. Güreş· e, heı 

ra üzerinden tan han 1 76, Çardak 160, Göstük ve tişi Mardin meb'usu Halıd Onaran ıat!.J'd~'n"z mii.,t;ı.kbf'l k·~ym':'>N'le1"m. tlıı·ıu oyun, bog;.n .. , kı•·ma ,va.ralL'. 
zim etmişken Acıplnar, gözlü kuyu, Gelesin, DaJ~ehrimize gelerek vazifes:ne baıla_ Genç kız. ntşanlısına doğru bır adımı Fr .. nsız seyirctler h:\kem:n güreş 
gösterilen alaka rıhüyü.k., Mamusun Aratpol köyleri mıştLr. aıtıar: ha.kkmdaki kar.arına ~1şlardı. Boğ_ 
ve iazla teber. 150 ""'r, Kut'uköy 14 7, U!uıkısla, Adananın sıhhi dununu - Ka.bah'at oend•.! im's nsısıl olt.iu ma, kımı.a vardı. . .. 

""' · IA da ayni ıı;Un, ıı.Yni mahoa-lde iki oto ~j Mösyö Dubl,ye; söyllye~klerinı soy_ 
r1Jdan dolayı ku Karkın Tokarız, Camiliviran, Raşit Sıhhat Vekaletinden gelen ma u m.otfil kazası olabileccğ:ni hatırunaıed:i. Meydanı terkt:d•P yer..n-e .avde~ ~-

bu güne ağa, Tolu. Yuva, Karaviran, İlisu, bata göre, Adananın 1941 yılı sıih rr~lrm-M;rn. deceAi zaman, Yusuiun iri sesi i.')ltıldı: 
kadar hasılat: Aksaray Ilava Yaprak'hisar, Selime, Lefkere köy~ rıi durumu normal bulunmuştur. _ Nimn1ımdı:\n be:ıl .eyırmıV'!cıı.lrsı_ - Dur ba•':>a!':m ! Çorbacı... Daha 
2 j 000 yirmi beş Kıınının ~anı leri 120 şer, Baymış, Sap'ITlaz, Ha- ~ati~tiklere göre, ölüm ve doğımı nı9; değil mi ıta.yinbabıı.cı!ıım, afff'deır_ :ş b t.mııdi. Suya: beze glt.mek te yok_ 
bin liraya baliğ İbrahim Arat başı, A~ağıkah3kulak, Sina,a, Ge- nisbet1eri tabiıdir. siniz milı:rts>kb"l ~Y npede-rim. tur .. · dedi. 

l b · _ ,.,..A'O"ınbabacı!l1ın d" avııkat, bMr. Ta.bil; Mösyö Dubliye; Yusufun d~-olnıuştur. KUiuma ha kın te erru ne, Hdvadere, K:ır<".vİran, Hamidı_ __,,,___ ..,,.,... . tt" 
b t k bl 11'.,1 dahtl hoı;uma ııid'yar. Hrm artık d·kler!ni an!amamıştı. ~a, ... ; . seyırcı_ 

ve alakasının teminin~e kurum aş ve Alaca, smailağatolu, Akhisar, Bergama yeni köy me le e• Uc ary beıl::l~memPli~·ı.,. . Ne 0'11"' n~lıer b~le; Yusufun ne is .ed .ğının far ~ 
kanı ~i tma . mücadeles_ ld~re. Me.. Karataş, KarakuY\l, _Salarıalaca, De-ı rine ve yollara kavıııtu 0,ms.7., l!:etı.e ll:vtli ının ayni nv.ıhatde 1~ı kında olmam'.~l.:ırdı.. . . 
mu~u l~r~hım ~t ~hsan amıl ol v~dam~: ~a!ib~ . ..,del~, Bakı, Orta. Bergama <Hu.susll _ Oümhuri~t ')+-0mobi1 ka?:qsı birden vulma gelcr, Dubllye; MosYÖ Pıyere h·taben. 
dugu gıbı genış mikyasta yapılan köy, Nurguz k.oylerı 100 er, Aflak, tavramında Tet2:hahl1er. Kerantı. <la sııh;nı o,m«a . - Affedersiniz, lüt!~n meydana ge_ 

faalıyette başkan V. jandanna ko- Hacı Mahmud uşağı, Çiftevi. ~ara.~~irc~dere, Okçular, l{.ırı~e.k.eli, -}---o R Q Hrp;~ı:n~eydana. geldi. Dubliye: Ko_ 
mut.anı yüihaşı Emrullah . Gürkan karaman, Çatin, Ç~nkılh İ'brahim'ışık!ar, Hamıalı, De'>irme~clli, P.ı. - T Y AT ca Yu5u!un ne söylcd!ğini sordu. Mös_ 
ve ıdare heyetinden Maarıf memu.. uşa-ğı, Selecikö!'e, Sınandı, Yanyurt, şaköy ve Uluonklar kö;Lerlnde inşaatı f 
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de) yö p•yer tercilme etti. 
ru Orhan Ereş de büyük bir gayret• Salmanlı, Sağırkaraca, Çan kıllı, Bo

1
b'.ten ilkokul binaları ııe Tu.ron!ı ve . (Ba~ t~a~y~tlcl'i tertrederse Dubliye: Yusufun ne taleb ettiğini 

ve mf"Sai sarf~işl:r~İr. B~ üç za.. yalı köyleri 75 şer~ Büyük göve, CeJBölcek :ııra.smd:ı. yeni 1~ edll~n ~ rındaltı ıoono on seyircilere bildirdi. 
t .n yüksek mesa. ılerını ta. kdır .. ed .. en.. r'ıt, Bostanl~k. ~a .. glı, Y enı Ulukış~_jkao.m .•• etrellk ..,.;een;n açı:ma l()ttn' iyi ci!~k! Seyirciler; Fransız ve ecnebi pehU_ _ ..- Nctrce: vanlar Yusufun bu taleb'ne hayret 
1. H. K. umumı merkezi her uç.ıınu la, Dadasın, Düguz, Yapılıc~n. Delı yapı mıştır. . 

0 
ruı.nış vasn.t. Komedi_ etml'Şlerdi. Deme.ık, Yusuf kendine faz 

de birer takdirname ile taltif etmiş hebil, Akmezar, Seksenuşağı, Hıdırı' Ayrıcıa Turanlı ~ye merkez. i~e , Ese~~biisr !Uamt 15 gtln. ıasile güveniyordu. Hakeme sordular. 
ve muhasib Yakub Polatın da üc-j 11 gökler, BoT.klr, Gödeler, Cumalı, Bcrgum~ ara.sın.d!lıki 28 k'lonıetdel.k u.n N~et Safa Coşkun Hakem, münakaşa.ya bıışlamıştı. 
Tetine 1 O lira zammederek muha- Ozancık, Duı11cuıanlı, Cebeli, Satan..,yo1 üzerinde yeni inşa ed!ten 15 b:n ' Kara Ahmed Hergeleciyl müd.afaa 
dbini de bu zamla takdir etmiştir. j 

1 
Kanlıkı .. la Hocab.-yli, Alan- metre k'are kaldırunlı yolun __ V~ ~u • d • e'tiğinden göz s:lmcğ' ve suya gitmeAi 

sar " • ı k nrur.un Bilecik Halkevın e Tesım ve ıs· tiyordu. Bunun sebe'blcri vındı. Her_ Bu yaııclımlar cümlesinden olmak t• '"'andama Genedala Eskinm,
1
Yol üzerinde yaıpla:n sek z <>,. · ld 

Ö yur ' ıvı • ' od blnas•nın /ofo<rTa/ ser,(T. isi açı ı P"elec ne de olsa. Yusufa nıız::ıwn ok_ üzere Hatiboğlundan mer Ayte. y i lJıaT a<izıkarahan, Kuıc'k, ima.atı lb:ten Halk ası • · ' e;· rad.t 
kin, Saratlıdan Hüseyin Kaplan ve Ben p p·.' k,1 Bebebk ÇolaklTuratıılıda 2 su h'l!VUZU. asrı ~ama.1_ sn ikıte yazılıyor· Bileciktekaca çdk zayıf ıdi. B'naenaleyh; .e a 

H
.. • Ç . k .. 

1
. Oı?Ucu, orne er, , 1 k _,, ııe·" '-""'~narın" kaıı.al ec bn . le • dil kte sıra.da göz silmek bahanesile blra~ ne_ 

useyın etin ·uruma yuzer ıra, N b" c··k c·· ı. Yeniköy Tap- şırr ' 8.SH ... , 1-'<>l>V - • Sf'nelerden erl ço arzu e .. mf'. feslenebilmell idi. Gene arada sırada 
Gelveriden Bayan Kamile 31 l' ıa,, 0 1

• ~ su ule C · 'B lcı ııa..<>yon, Koz:ık nan:yeslnde Kara.'VI' olan resim ve fotoğraf sergı~t Bıle- suya giderek karnına ''" gtl<tsüne su 
Tollu Meluned Özd 25 lira, Mch.- tık,E..kecıkt-01. yanız v evız, a 'Jiler köprüsü, B<>.ş'ıkt.ılfl deresi köpr~~.' c:k vafisi Rifat ŞahinbaşJn ehte Hal vurarak vtlcudunu takvôye etmeli idi. 

d Zeybek t 5 lira Oııta okul ta.. ı Çavdarlı, Yağan, Cagıl, Kale Balt.a BO?Y:llan köprüsü, ~rndere k:öprü u kf"Virııele açılmıştır. Koca. Yusufun tar::ıftan olan Fili -
kbleri 42 lira. Cümhuriyet ilkokul köyleri 50 şer, Küçük Göve,t Hatlı_ de mera.cı!mle açı'm·ştır. G 'atikarlarLn elinden çl- beli Kara Ahmed ıs~: gUreşl tam Po_ 

tal -Lelerı· 50, Zafer "ılkokul talebe. boğ1u Tolu, Susadı, Çeltek, ~hak ı, ==============='t enç lsan . .1 . h lık.. mak mlisaraası g'b!; kıran, kırana oL 
ev H Ik kan eser er seylrcı erın ayran. masmı taleb ed:yordu. 

eri 42, Gazi ilkok.ul talebeleri de Gümıbet. Pirli, Yukarıkabakulak, berruda bul_u":muşl~rdır. a ım!- lanna mazhar olmuştur. S.ergıde Müruı.kaşa büyUdU. Nihayet: güreşin 
15 şer lira teberruda bulunmuşlar- Belisırma, Sarıa~ıl, Macarlı, Fatma/zın bu kadırşınaghgı şayanı takdır bilhassa ressam Hasan Erdenln Ka- tam, kıran kırana o\nuı.sma. karar ve_ 
dır. u~ağı, Koyak, Kar-açayır SiVTihisar,lolduğu .gibi teberrular da devam eL rakalem ve yağlı boya eserleri çok rlldi. Ve bu mUnak~şanın mevzuu ta-

Köylülerimizin de Kuruma yap. Reşadiye köyl .. ri dr. 25 ~er lira te-mektedır. beğenilmiştir. mnmı1~ seyircilere tercüme edildi. 

Gazeteciler, dunn:ı.dn.n l"i!6im all1or 
},.rdı. Fa..ıa.t; herk:esin ümAl Heıatıll
c.de !dl. 

Oazgı.rsız; dıı.vulsuz, zurnasız güt' 
ba.ş.ladı. 

Yalruz, adetten o.!duğu veçrule, ,p 
peh.~'113.D kendi 1'.endılerıne yan )ar' 
ı;el.p, kıbleye döaerc.k e1 bağıadı~ 
Üç ihifts bır fıat..l:ıa okudukları ı;oıır 
ı:ı.ıeydana çıkıp neıa'.laştılar.. tıll 
Peşrev b.'.!şlaml.)tı. 'I'Dm manasile rt1J 

huzur peşrevı Yllı.'Jt!ıyo:·du. Bu de ]AIJI. 
şıhane ve azametli biı güreş ba'? !il· 
gıcına. ecnebi ve Fransız ı;e.y.rc 
h® blııden alkış yapıyorlardı. 

TUrk!er öyle; b!r meydan l:ı.B.keıll~ 
nin düdüğü ile h:ııoz gibı birbirle la' 
Jr.avı.ışan ala.franga pehlivanları 

değillerdi. tJ'f' 
Niha.yet; ~v de bi:tı. Güreş~ 

lamıştı. Yusuf; ilk tutuşa gel~ 
eıııpına.rsık ka..lm ve derın<len bır 
salladı: 

- Ha.ydl, Hergeleci be r •• -A• _.Al 

Hergeleci d~; Yusufun u-911"' 

mukabele etti: 
- Ha.ydi karde3ılll Yu..t:u! bel _. 
Hargeleci; Ywuf cırpınıp geli;dl

beş metre mesa.teden blrd&ıbi!e ~ 
Hergelecinin dalışı şaheserdı. Yıl ~ 

bu anı dalışe. sanki: kurulu ya.Y 1 ~ 
tetikte buhınuyormırş glbi, h~ 
mulcıı.bele etti. Ve, ilk boyund. -, 
Hergelecinin boYnuna taktı. Bil' 
oğuşturdu, silkereit bıraktı. .JJ-

Tiya.tro, alku; tutanı içinde ke.lrll , 
S!'yircller; Hergeleclnln d:a.lma. o}'ll 
nuna bayılmışlardı. .,ı. 

Hergelecinin: işi çııbuk b:tırıne!C ıı' 
yetinde olduğu gözüküyordu. Fırsırt •ti 
fıt'S1\ttı. Yusufu blr daha böYle ~il 
bir halde nerede ya.kalıyacalt.tı? ~ 
bir dalış ya.pmı.ştı Jd: eğ~r. yusıı tO
topuklan ve.vahud paçalan eline ~ 
miş olsa.ydı. lllmı cimi yok ilk e

1 

hasmının sırtını yere vuTac:\ktı. ıJ~' 
R:ıttA.; Fi'l!.bell Kara JI hmM.. "' 

ır"ler.inin bu oanfüm baştan beıı~-~• 
reden ansızın dalLŞIDa dnvanaxn-
ha.'kem mevki;nden se~lPnmtşti: 

- H.avdl Hergeleci be!.. ~ 
Ölü ~bi, halsiz v~ me<:a.lsiz d d-' 

Yusuf, hssmının oyununa ıne1 
veımıımı,t;. d'd.' 

Daha, Hergeltıci dalarken boytııl 
rukl& karşılamıştı. 9-

Demeık:; Yusuf da uyumuyorı~u. g,r1 
ra4\hmed yuı.nında. oturan Fll.belı 1' 
Aibınede ııorou: 

__....~ ( ,ı_r•·rs• ~rı 



SON POS1'A Sayfa 5 

Telgrü, Teldoa Ve Telsiz Haberleri 
Gedikli soba ~arının 1 

tahsisatı 
fevkaladelerine zam 
dikıı.\nkara, 27 <Hu~> - Dmis ~
ler ~l&nn.ııı taha'Mlol 1evbliıdıe. 

lbe Yapıl ac:ll& zam t» ırJrmdakl b. 
tıun !Ay~ ali.it d • e cümeo.l den 
1 l'"dc Mecl!a ruznam ne alınmıştır. 
~ ~ ~a ıı re ha en daııZ 

dU.sunGa m ah b r:ıan z 

lng:liz futbolcüleri Atatürkün ı 
muvakkat kabrini ziyaret ettiler 
Aı*an, :rr ,A.A.l - eeıırlmi.aioe "'21un&n ~ıs futbolcuları dün öğle 

tlserJ ~ katile 7da. bulunduğu halde Etnotrafya m~ ne giderek 
Dedi "" A'&Mbt llD blıriJli ıdJ'aııat eı*rnır ye bir oelenk k01m1111aı'dır. 

Emden limanı 
bombalandı 

T ebfiğlere göre 
Lihyada vaziyet 

Partinin yüksek 
lah'" il tal: hesine 

mühim yardımları 

ltdlc 8ilba1'1armm alm~.q o dult an 
ın ' tutan bWllarn g dkl sllbM' ıta 
hotit eri tarihten tt~"el hlmıet 
::!~detleriııe ıöre nakled ebi ~lerl 
f9 ~it m tutan ara nrlaki 
h~ _~satı f 0 v\:al Mlerlne :ummo. 
--·~ Ancaıt bu z.lm 30 1 ayı 
1~ l't\c8tt r. 

LmJverslle tal m ta u unun b 1 n 
duğu b nay 20 b n l ray y k b r 

Loodra, 2" <A.A} - HM'& nezuetı (Bq &aralı 1 l3<'J A.YfadaJ muraf ıht yar ı~ tam r ett r p ur 
tıeblli.i: Dün butun gun hu bölgede f ddetlı halıne koy ca • z. Bura) evv l e 

Dün ~ tııcab&rd maa ~e muharebeler olmu, ve yardımcı kararla"lrml§ oldu umu;ı; v s l r 
melll'JUlb ~areı.er bu...vt1lt b r ~ 1 kuvvetler ancak bu sabah erkend h z. olmaL şartı le Ün ver ıte Rek. 
halınde J!'.mden ıım.anına ve Ahnan,.a.. T b k• 1 ed J • en il 
nın ş.;mal batısındaki salr hedeflere 0 ru u 1.ff~ en ngılız kuvvcL törluğunce Jntıhab cd lecck 275 ta. 

Her iki taraf içi:ı 
bir imtih"n 

hücum etmişim! r. OBtandda 004tlar lerıle Eddud ?a bırleı bılm şlerdır. l b ) er eştırılt'cek ve bun an b ~ 
L.....-.... ....,_, • ., .... •-ı.+ -. Bu hareklt. Bu arada lng Uz z rhlı ve makınelı •- F h k" K d l ....,_.v_ -. ..-... Ka atı te ı ara en z medrese e.. 
tan b.r tayyareml.z döamedl.ştlr. kuvvetleri hududun "k taraf nda rınde barınan 75 talebe hımaye al. 

muhtel f gruplar hal nrle dag lan t na alınacaktır. 

Amer:kamn Japonyayı dutman kuvve leı D kovalam flat_ \' hal ne ka b d ''°C k bina 
d r. Ça P m lar esnasında, kola - lamiratın n bı mes az çok hır za -

"- <8- tanlı ı lneı yf cial 1 1 feri rımız dün 5 düşman tankı "le ayr - mana mütevakkıf bulundu~ ndan 
aenlf b r saha ıç nde ıılevaaı et.. ca 80 araba iğ.ınam ctm 1 er, eka yukarıda pahsi geçen 2 75 taleb ye 

laaelr.tedır. ~ tarafı ı lnol aa7faU) risı Alman olmak uzere 300 ea r önumüzdcki aydan itibaren ayda 
llir lnalll.1 mecmuu,_ cön 2 - Kuvvet kullanmak .aret le almışlardır. . . . y"nn şer ve Kıuadeniz medresesin.. 
londra, 2 i (AA.) - Annal"st statükonun deiıııtirılmemeai. Hava kuv".'et!erımız. bılhassa krı.. de barınan talebenin de karyola, 

:ec.ınuaaının askeılik 111uhab111nia 3 - Her nevı milletler arası an- r~ •. kuvvetl:r m•z1
•• Y pt klnrt •lbir. yatak tak mı ve aaire ıgıbİ malze _ 

fıırleri =. . Ja~zlıklarının ıörütme yolıle hal. ı' g h~rekatı esna.~ında ~l"lc~ar mu. m~~ verilme~. s~r~tılc İstirahatleri 
'1 .Şıındi, Tobruk. sarnızenunun Ji. vaffakıyetl b r :ıun geçırmı. lerd r. temın ed leceg g bı ayrıca ve g ne 

1 
ı. rdan gelen lngıl"z kuvvetlerıle Bu teklifler harbiye nazırı Stımp _Bomba ~e avc .tavyareler m z S önümüzdeki aydan itibaren heher·-

htt bat tesis etmesi, bundan aonra son tarafından Her" süriılmüştur. dı - Rczeg n gam nde Alman ve 1 ne onar lira yardım parası verile-
li &arnı1ı0n içın lüzumlu ıate mad. (Radyo ıazetesı) talya~ toplu:uklar na ka fi hn:,..ı te ccktlr. 

cl1 elerılc aaır malzemenin deniz yo. _ geçmişler, h•r çok tank ve rnütcad. Bu suretle lstenbulda Parti tara. 
le Göıı "=.....Lrnien .onra d · h · ı · 1 _ _ı celınesını temin etmiı bulun- ..,.. 1d tat t ta rı ' t'tmı~ en:ı r. fından yurdlaıJa barındırılıp İaşe 

.._lttadır.» Vaıineton, 27 (A.A.) - Hull, itaJıran tr~ti edılmek auretile himaye ed"l,.n ta -
L lialihazırda Tobruk'ta denize u- Nomura ve Kurusu arasındaki mü - Roma. 27 <AA.) -

543
:rsn ordulılrlı leben n adedi kız ve erkek 850 ye 

~ 1 . w J•L b" b" ._ .. .. .. unnıml ltarargfthını'l rıtm'ıara ı d k . n ngiliz lmvvetlerinın do~ • allat ır saat ır çeyreıı. •unn_uıtur. •Nır 'ar yor eme,ı Ur. . 
'-ııdalu Almanların elınde iıe ya. Her üçü de har c ye nezaretınden Mbver tUVYl"tlet"t J.fa-ntarlkte Tob Leyli mekt•b ücrc 1 rı Partıce 
ltr ne miktarda. tank lcalJıjını bil. gulümaeyerek, fakat bir fe)' sö;ı.le - n re.,,., 1 b!S m~ 'P So1 te!'O'\r"ye edilen 8(\ ,.e nakdi yardım 
'-elt güçtür. meden ç•km•~lıırdır. ıırn oeph 00" tn 1 z k•ıvvt ln n• $?Ören 13 3 talebe hesab•n dısında-
t Sol!um doğusunda 'b"r çevirme Zanoed Jdiı•"ne ıöre !-lull taıa _ ksrşt ısiln r e".b 11 halnde anuda_ dir. y,..ni kararımızın tatbiki yo -
"ar L A...aAa deTMl M"'°rlAJ' ) _ı f 1• 1-b•• J • • "l • 
t eıııı:eti yapmağa teşebbüs eder - f·ndan Japonloı.r .. te"d ed"len ve _ ne m...,_... E"Y'e unaa ı teş o0 us ere g rışı mit ve 
1.ıeıı .. f • Dü:ı de müh:m muvaffak yeıtler el i b , h •I ı_l ·lem ı· · ·1 1. agır zay a• veren Alman se er ıik büyük O.cyanusta ıulhun mu. · ca t"'"n 87 lK arın 1 a 1 ıç n 
J. f!Jeti, hiç ,üphesiz tamamen ım - naİ.zas na daır bir Amer kan tek - de~~t~ph nde se.vona tümeni her türlü ~~r al nmıştır. 

' edthniı dtğildir. lifni ihtha ıme tedir. Fakat bu dltşmanm ıı .ih ı aıa.bl.l&nnm b cum_ 
·~ lnnntlerl kapanll ıeldıf Hull\ju ıe clerdcnberi ara - :ıarmı lkll'dıjı W'ada Alınan Te lta yan 

e· a1rmfı1_erdlr• dıiı ualdırmazl b doktr"nine da. zırhlı .bırliJtlerı mühm bır men. olan 
111~11 İtalyan teblığı, Sıdı Ömer ve yand•ğı için bunun Tokyo tarafın - Sıdi ömerl & ri almışlardır. 
.,. • J f - _ı ı w '- ı · E ·an Slıkı sure te a.lunıZ altında a prn zon ar\ tııra lnoan a.. dan nas•I karı lanacaııı pell m m !un hıgllı.s 
.ı!~~lar ıyapıldığını idd a ve Bar • dcwild·r. buıunaıı Bard Yl:'/6 uın a 
:'"IBJ>a L•• ••L "L d 1 .,. • ~ es.r eri g~~-
~ 'UU}".uıı: mllltar a ngı ız. esir- iyi haber alan bazı mahfellerde orta dt~e her lk taraf zırhlı 
itr tel~ığı.nde l~r .. etm~ktedı~. f.: Çarşamba alcpr.1• beyan cdildiğ:ne b rl :klerl ar nda tekrAr ç&!'J)~la.r 
lwtl\t~ ıddıa en le.uçuk hır h":kıkatı göre Amerikıanııı bir 1ekl"fini "htı - b~ tır. Bır t'°" yan - Alınan kuv. 

t1 • ~iyorea şüphe vok kl, bu va eden bu veı"ka Japonlar tara - vetılerı gnıpunun muk bı.ı taarrmu 1.e 
~er düıman el"nde uzun müd - I adan kahul ..dücfiı t.aiwiırd liü.. k&,.,_.. ...... itafka aiır 
ıı..l:almıyacaldırd r. , yu""k Okyanusta h ç olmaua muv k- aaıvlat. ~-
~ ~ :lıa.1 v Ai.num kUT Tobrı* önttnde mttf~er.m z nrfta. 
~ bıı>ana .. ..::;~ır. Burıle.~ kat bir mütareke hüküm aürecek - tal*ea ıne'C.ldell yapıLın 7enı bir eı. 
ııı..;.__~a eh& eıllhnesı bir saman tır. la& barmett teşebbü!IÜUÜ pil&ıtlirtm~ 

İcra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

Anka.ra 27 <A.A.> - İcra Vckllleri 
Heyetı bugün saat on lieı,»e haftalık 
top;.an: ısını aşv~let. b na ında yap_ 
m:ş ruznamesinde bulunan mese1Pleri 
te 

"Ham et , dedikodularına 
şa:r Halid Fahri Ozansoy 

~lr. Runelt Jepen maralalııMlarl1e -ve bu müıı:.ah'um rnevzı n kara ve ıt.. 
&a..._Aı.n.. Wı:.t7e kun&lıeri ıöriifti man t.ilaıtı ıtaJyan tayyare W;tille_ da karışıyor 
~ -.a.nı.r LibraJ'• birQll'lc .,,, \,ana. V • l I ( , "' ) Bu ri tara.fuıdan tekrar ınü ı&dd~ defa. , 
~ telrıderm:şlerd"r MlhYer tına aııncten. '"'~· - - ıı.r Oombalaıımı.,tır (Blıf tarafı l iacl sayfad&) 
llıİ...~hı mukaTf'ttt!'tl flit gt\Dl!'l"e gün öğledeıt ~nra Beyaz S.ray-dakı Hava muıharebeletl em&llnda JVl"Tlı madığını aöylemit ve {bılhaMa 
,_~ ~1flhr. Hava !rtt'tle L'W&. toplantıdan çıkan Japo1t murahhas.. tiP ı.narel~l"le :ml.lcliıhı,z avc1 ta:yya.. Halid Fahriye karıı böyle bir ha_ 
lııı...~ JNVTetlei ~1'!\derik:I it a. ları Reıa Ruu etle yaptıklar lco - re it vntler:.m:?.. r.ooı'an 13 dil''lm&n rekette bulunamam) dem ittir. Ben 
~ _,_..._.._~._ c-na-o .... -zeıl.elı ) ' 1 k d~- olchıiı..•nu ta"Y"Yaresı ~nnUştem.r. B r avcı fı d b .. 1 · · I k 
~r. ..<-.ır ,.._ 1lUfmA arın •ÇO ..-ane .,,- l08U bJ ılıek MVqla 30 tane C~e& e •v~ ~Z'.~rl l&~~lye O ara •~abu! 

1 .öylemifkne de Amerika i.le fa 7 ayya.recl e b?!Sllatını~. bunlardan 7 111. e!tı~ı~ı aoyl~dıgımden ve ıkı ta-
Znf r limanında it r ponya a1'8slndaki meeelekr D hallı n1 aleVler içın~ yere dll$.tınnDs. dl_ hıdın ıfadelerı de mahkemece lr.ifı 

.._. ıçin ınuuıkerelerf! t~krar lta lanıs - t~ıertm muess·r aurertıe :ıntra1Yl'ırı a_ görülemediğinden, dava. Muhainin 
-.purda yangın çıkll cağı hakkında hiçbir if~atta bu - tıeş ne tutmUŞ ve k.end sı h cbir ura. beraetile netıcel,..nmiştir. Hakikati 

ı 1 l.rd•r ra ~. tenvir namına, i11temiver'-, bu tav-fBae&anlı t hl.. ..,1_.,.1 unmam f · __ _ı • .,, ~ _ 

.. L- - ı ı_ M. KuruMA Japooyaya aTael 1 - Aı..a tıeWlll z 1hi yapmağa lüzum görüy 
'Ilı ..... ~ tırıı:en semide 'bir yan- . . l~ .. ~·-ın·ı ~ıemİt. fakat Berlln, 2'1 <A.A.l - Alman :rMnl Zi .. 1 h" d" L" ,;;;~· 

'\# .. --..ııı çın emır a .,._a _ _, " •• . 1ıebl ti. .,mı&ll AtrıUda çarpı_,mıJlar ~· oy e ıaee. ıyorum ili, ı _ 
~•naı · 

3 
r yalıdnda tekrar M. Hulfü sorup ıı~r şiddet1e ~ ~- Btnwui .m-ne_ aenllı o zamankı aalabatını hllmi _ 

);~ Q Vapunan Ruamara l • •• )" cevab vermemiş... rl ~ıf1nda bir Alman deJılMltı -~- yenler veya unutmUf olanlar, be • 
"'il tttndan çıkm §ttr. L"men reia. m ye.:qt _.•ne mis:l T~ amıfı btr tnga z tıoırp'do nim mükemmel bir dayak yediğim 
'1)._ •raf ndan itfa yeye haber ve. t"r.Dt.in Japon murshha.11l~rina veri: muhrlbioi -.tırmıtiu'. halde el"an bu daya~ı hatırladıkça 
~ 8Öndiirme ekipleri aüratle ·u tekliflerını muhteYJ nasıl olup da tüylerim üıpemıediği. 
lir. lelerek fail wete 0-miı - len "kAml e~ı l. akerelcr"ın d--amı· S tle il harb kl ~._. , .-,.. vesi a arın, m ıı: v ... ovye re gura ne fllf&Ca ardır. Hakikatte İse da-
--~e ea.nıipa,;:ane çalıSITksı ate İçin bir eea• olup 01amıyTacakgı .:_a- . . yak yememiıimdir, .oğukkanl 1ı _ 
~--.,alı ambarlardan d~ !"ne, amiral Nomnr-:. o .!:va.: Y8ZIJ8tl iımla hadisenin büyümesine mani 
~- oı1:oı, ... __ ~ı ıç;:n yapur u. talimat almadıj1 JçıA 1>•. x..ı i (Bal tarafı 1 iDii 8Qfada) olmufUmdur. Dr-mek ki, olmak ih. 

llıı ;-"'Wlb\JetUJI. aid hiç bir cevab veremıyece •• n Iaıdra rr <.A.A.> _ MOIJlıDılra rad.. timali olan bir hadise ile olmamıı 
~~ •Y•nde at.eş.sa dlter bildirmittir. 1Gft ~ .....,.lniu tiJD&1 dolmurıd& bir hadiae aruında fark vardır. Jş.. 
~ ~•Yeti 5nlen111lt. ~ - Wlol k_.lt ~ ayDi ~e dnam. et. te bu satırlar mla bunu belirtmek 

t .._ ha.mul yanmı.ıt;ır. A. JapeltJ• um tJtlni bu UıbMı haber Yeımi.stır. Bu mecburiyetini duyuyorum. 
'v~ ~ d,eıvıım ew ... t.en 800.. Nevyork 27 (A.A.) - Reu_t~: tmlaMh AJmenl&r limll bmu müıatea_ Bu münaıcbctle ıunu da kayde. 

,_--1111. ,.. "'l'Ü!m r Mıllı· lnaılız radyo&U Tokyo rao- pa olmak lbere ~ kuefltııueı&r d · P · S f k 
...._ ltıa •e ;,_,,_e1cı h ıaule iş Ban. ·Ça- b akpml Kor • dır. N~ piyade uterile dolu ~ eyim: .. ey~ı a anın. avu atı, 
~.. ,.., ~delere a\d wlılll. J'OMIDUD rşam • . ' la den fazla. taDk .,. iki 7Öll kamyon ge Peyamının bll' yazıaındakı haka -
~ ""· deli Hull ıle j'lpml h~sı .ız.ı.ura - t..rmlflerdtr. Bu ıwv~, Serpubotç - ret isnadını da (mizahtır) kayd"le 
~ ~ ~e ~ ttı'1 a 1ltadar hası Kuruea araaındalr.ı soru~me • T\ila ;ro11111u tkeemett Ye hilcuma bat: geçİftinnek ietiyor. O mizah oldu. 
.!:,.-~~d r. Zarann ISO lcr"• mü.I hane \tir netice :Ve~e. tsıardaııberi muk&Yemet. eden Tulanın ğu iddia edilen yazıda, Peyami Sa. 
~. oldUP ~hm n edH. ler"nden Japonyan a t•~~.m.ıl~ ~ - luJ11&tılmum.ı tamamlama& bere il fa. beni de bir perdelik fantcziı"ne 

Al - ı::ı m dini k.t jını 'bild rdııını ltıt - malde Moıltota7a ve trarba dotnı biır b~r şahı. olarak almakta ve (Muh. 
n.e. .. ı... t.&&rTUZ 1&P"'•ia Ufebbil.d etmdtted.lr. · b · d"" d ..•. h ld b ' ....... 'tir Mosk "ç aıİflİL Umtm&, 27 <A.A.> - Oti: ~in eni ov u~~ a" e CD sana! hlQda OVl'tlD 1 Sl,-'cla 4iört aıaıf ...._ allila JlıaıılkuN &rllnde ııttttt.ç.: ciddih.,en aııkıyım) tarzınaa sozlerle benı 

faasına saldırıyorlar altı• ....... v..ııret br'fwD4a batn>ablalode büngiir hünaür ailatmaktiidlr. Böy_ 
(... D · balık.ı aonuna k.adu müdafaaya teşvik le mizaha pek aklım ermez. Bunun 

&ar fı 1 lnel ._,, ... , Bankek. 27 (A.A.l - oıneı ecieo Pravdıa _.aete&i töYle :rallMk.. İçin bu davad•, göolüm iııteaeydi, 
~~ ...... 9'1• t1ot111 ajansının l:tHdirdiih•e söre ~z~ - tactır: benim de bulımmama pek hayret et. 

:; ~et Voı<*o:amsoc '" JD-.:M tarkta sersinl"ii.ı .•~•Nl u~e.rıne Ger11e dotru Olr tek adım atılma.. memek lazımdı. Çünkü Peyaminin 
~' ttı~Uhar bele: e> maktadır Siyam üıın •elen ıhtıyat teabırle- ~~·a ~ y!~ ... hU:~. bu. soğuk Te uy. durma fantezi•i d.e 
1t....... ~ harwk8' etmeıı:ıe o_ . t amlatnakta acele etmekte - ............,.,. .........- _._... .. ..._ 
-.r ,...ı.::__M?Stı>vaşa 45 kikımetre Td1nl s~i:ı. Alt.Ja.a .. atnıf ask.er çağı.. AlmAD kıi'al&n M'.oak.ova dJt cephe.. mızah çerçeveıını aımıı kaba bır 
~~rdrr. ır. . fla d sınm lıld kanadlnda u.z.yiklerml az&.. taarruzdan ba~cı bir şey değ ldir. 

1 C: Askeri vaziyet 
-------

m 
tilme 

u a.tar&k O k o 
d•nk d ind 

leme byde• t• tr ?'JJl 

r Ancalt Y'C1" ~ r h ~ med 
n ticNi hdt'Wlda d.\ taı.'t b 11!'1 göy 

oo b rı me h 
~r şev aöy emn m mkü.'l d r 
Sade<ıe şu so en b l ,. 1ı: b rb r ne 
ınert>ut oldtllklan 21&nncd n bu h b 
lerle Sov~tler Sovye· h l ı J'l fi.: 
rını Ro6tottm sukutu gfb l'lı"Dllll v 
çat y(lbek o1an b h (1 Sl!'V a 
ınak ga..T~l g!Y.ms 

2 - sırenailcada c an ite 
olan muharebe r e tan-ıc m yd.ın mu. 
harebe6 ha.kık:ında İni ı.n K hi.. 
redeltı askerl söıt.c11sü 24 :tk.inc tefrlll o ur. 
ta.rlhinde yanı IugU .z w:mı un aıuen AJmaııl..- ve :halyanl&r 
yecilDC& ııtınünde uzun ve mufasıal bir ~:ıebbüate bulunınat1. ve bunu 
ma!Qma'&. vemıJ.s ve btıııUn S renalka. ~ trtıtll'eb lmec lcln aon •an 
el& muh&rebe eden M hver tank.iarıDJD lerıni 6&rfetmete mecburdurls.r Z 
90 i S1di..Raeg bö ıı nde Abnan et« bunu yapmaztar ve yapamaz 
tankı, 80 ı da B reııob b a ~e ı. 0 ?.Sma.n Slırenaütada part 7 tam 
t.aıyan tankl olmAıc z e ı tank.. naa e ~eceeım 8 bt bunun 
taıı ibaret olduğunu ve bu m vld1n k•lerüe bundan son~ Akdenıa 
t>e.tı.smda a.ynca a.z miktarda bir tan:t &UIDda ~ oıltacak cilter b 
an.ıunun daha '1Ulunduğunun anla. . 
şıldı#ım bı1dirm~fr. Ayrıca, İngill:ı: ID&hmrlar anımlda Girld &daalle 
kayıblannın da ciddi ol utunu gizle. den zlndS1 diler adaları müdafaa 
mıyen aör.ctt S1renaikadak1 Mihver muhafazada da silçlilk oetmete 
zırhlı b rlL!tlerlne alı: b r dubc indi,. ı.ıyaca.1cl&n meydandadır K. D. 

''Avrupa tecavüz edıtmez 
hale gelmiştir,, 

r mıŞ bulunduAunu. A m a _ ita yan_ 
ıarm havada.ki mukavemetleri !AZla. 
ıa~la benlber na.rekA.t inl.syattf Ye 
avantaJmın t.:endUeroıde ltabnüt& 
devam ettiğini söy em ş ve So lumda. 
kı b1r ıtttmenl mütec1viz İtalyan ku'V. IBaa &aralı .l iıld _,fadal 
vetinin ttmldsiz 'lir halde kuşa ı~ m'lnaeel>etile Q'~ nutlt& 
Ye cenubdıan 'I'obrula dotru ilerle. eden gazeteler tnı makaleler.ne 
mette olluı. tng ııs kuYvetlerlle Tobnlk ru:pa tıecarilz edilemez bale r im 
müda.faa garn:zonu arasındaki mesa.. ıAvnıpa ablultadan kortmuyor., c 
f'enm de 8:7 kllomL'tredm ibaret bu- Dı AVI"IJl)&DlD İllŞUl• sibı 
hale ee?miş olduğu nokt.al&ı'mda ısrar k~;ir.rdır. 
etm1şt1r :eoereeng Zeituna ııazetesi dıyor 

tnxllız sörollsfinftn verd ğ urun ma. ~an hariclyoe namının n 
ıtmıat ar.asında bazıları b lhA!s."l Ü9e.r. miitte!ılı::lerila ittihad esasına m 
ıerlnde ıtevattufa llyı.k b r ehemm. nid aiyas~ nin kuITetinl müdrik 
yetted rler ve Mihverin havadaki mu. rnan milletinin zaferindeki ka.t'1' 
k.nvemetinln faı.Uıla,t.ı ınn dair olan teı>srtrL ~Wnna.~edlr. Tllb"atın 
mı:ı <nnat ta bu meyanrladır. Ok:yanu.slarls. D;rbirlnıden a 

İngllizler, bu son taarruzlarının tam krt'&lann birbirile haroetmes! 
b r baskınla. başlamış olan tık günle_ beb yoktur. IAkin M. Ru ~elt llU1! 
rinde Sirena1ka mınta.ltasındak M h. hadleri aşınsa A~ih dı ve 
ver hava lnıTWtlerlne ~ır darbeler zakşa~ ikat'f azmi onun dünya. 
lndhmıiış ?e oola.n mtth m byıbls.ra JUmıyeti emeline mubalef8' 

Bu [_ -4 1._-{_ Sinema-
--Akşam mm. sında 

.. Ot1~ ~!~ ~ ~~m~ 
~ an'ai*lrı. ~ı ltadm• m 

unutulııılM yaratıcm: 

WESSEL PAULA 
Gua*&V Uclclı:1'n!n a nncn eaıı 

F rauazca .azli 

BiR OMOR 
BOYLE GEÇTi ... 

f.ilıairıde kelldinı cene pter,yor. 
Bu ı im oımes ott aeklD h ltA7 

blpleri büYfil~eolc bir ~tll ma e:ruıc1ır. 
Yerle$ı-1s1 evvelden tutunuz. Tel: 49369 

Bugün matinelerden itibaren: 

T AKSaM SiNEMASINDA 
2 büyük ve güzel fifm bırden: 

- Umumt taleb üzerine, .enenin en 8üuı& türkce •ozlü 

KIZIM DUYMASIN 
Muazzam n ai..a, aıtk ve ihtiru filmi: 

2 - Yeni Deanna Durbiıı: GLORJA JEAN'lll 
Şarkı kralı ve radyo yıldı.zı 81 N G G R O S S 8 Y 

ile beıaber fevkalade 'bir tanda yal'attıklarl 

YILDIZLAB ŞABIUSI ~ oı.n tlbul. b • yanm da re ha rılmittir. [)aha yeaı .ını r a ça - tm»Mtadırl&r. &&ıuıoaoraıt kellmiııde Bunu da bu aatıriarla beltrtmeği, o. 
"1ttir Bu ~11 cemheırmın içine sır. ğ r lacaktır. bı.l.tıı&sBa tıddeUi mulıarebfMer cezQ'&D nunla, her zamanki s hı düıünceaiz 
)•J> 1-n ~renın her .aoldaanden Radyo halkı betinci kolun tah - eWn&te ve bLnoda Almanl&r 12-15 ki.. Te zvafetaiz m"zahından dolayı 
;::: U911enı la la herg1hı i.10 k 1o.. rikleri9e kartı miiteyakkiz bulun - Jıometre k.ad&ı' 1-'ıem.lf ~ulımmatta... mahkemeye düımeie tercih ettiii-
~ ~: ~~ ~::=:~ mai• davet etmektedir. clırl&r. mi bildiririm. NDA 
~~enden tuıa k1WWlt Jap,_,a Siyam'• tMnwa edecelanlı Dıier ~ ~-::cJ;,,eı.ı Tu.. Hurmetlerimle bu yazımla ya - ELHAMRA SiNEMASI 
a.._•a tntldat•·-- Buna mı*&bil Mos. V--'-gtıon 27 (AA) _ Umu la tebriDıi'1 ctWKcıe ~bir tap rınki nüahanıza dercini rica etmek- p E R 

1
• K ı z ı 

• 11 ll'ıooııou._:--.. ~ d:i tdde i oldu. ...,, . ' · • · - · - • Halid F-L.....I ---.. ~ ... ~ , miyetle iyı malimat alan mebafıL C'l &teıliDe marm ~ bildir. teylın. 1U1T1 ~nsoy ..• 

~lclafaa ,....~ den "bilpirıldİğine .,öre, Japo11ya m*Wdır. oepa•IP+D .ımaı U.fmkı L" . f k ık-t d NI Lu·. FERLE DEMIRAVIN .. ~-Ş-.. K ... 1 ~~bir r...ı lln oenea!nde tahtı.at çok yakında Si)'llllla -.rm edecek de~~ p. v.bimıdir Sav7~ ıtvıno a U e e -~-
"'~ta~..,, eem~ ~Ur. A7ni sıuMeller, bu ıaalı::.aacUa 1*bo' ...... wınSJl1 mal~ _. Wta, 27 <A.Al - ~er Bir. llUllTESKM llABJKAIAa FtLld - Tt)BKCS ..... kılar GOZIN 
S baıbe,. ver lm ed~ ~ Hindi Çini' de nıilhim JApon .kuv - JDA 1ne=!nde AlmanlM" llıol*ovıQa lit2nlıD J'8Di Va.tıııaton e1çill 11 Lit'Yf_ Be8lelen Kanuni AHMED _ Gazeller: NADfR--Şa••r••••'I 
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• s.,fa 

Muharrir - kitabcı 
davası 

(na., ta.rafı 1 bıcl aa:rf a.da.) 

J'O!'. Zira, muharrirler onları i.nsafa 
getinnek için kat'i k.uar ve~ş gö. 
rünüyorla.r. Maa.mafıh, ıimdılık her 
iki safta da bir mücadele yııİgınhğı 
yok yayhm ateşi devam ediyor. 

Bilhassa Halid Fahri Ozansoyun 
Türk kültür aleminin eier acil tecL 
birler allmnllZlSa «cörühnemi~ bir 
sukuta doğruıı gittiğini ileri süren 
cevabı mesele etrafında Babıali 
muhitinde uyanan alakayı bir kat 
daha arttırdı. Kitabcılar timdi tam 
manasile ateş pü'lkürüyorlar. Anke
timize bugün de Cümhuriyet kü
tübhanesi sahibi Ali Toygar cevab 
veTlyor. 

Ali Tonar' to ~abt 

SPOR 
İngiliz takımı yarın 

Ankarada i ~k 
maçinı yapıyor 

Aralannda bazı tanınmış profesyo~ 

nel futbolcular buıuna.n İni'iliz tııBamı 
ya.nı:ı i:i•k ~ını Ankarada. ya;ı.acak.. 
tır. Misafir ta.ıı:ım.J.a gelecek hafta CU.. 
ma.rıtesi günü Peni:rbah.~. Pazar günü 
de Gala.ta.6aray oynayacaktır. 

İki ta.lam haricden ta.kviye eüHme_ 
den it.endi kadrolanle bu maçları ~a.
paıcakl&rdll'. Talclm'\ar dört Birlrı.clk.L 
nunda Ankarada. bulunacaklardır. in_ 
giliıı t&hmında bulunan beş oıyuncu 
İngiltere birinci U11nden, bir ~,an.esi ~ 
ikinci JigdendJr. Dlter oyuncuJ.ar !s_ 
toçıya taAcımlanndandır. 

Beden terbiyesi umum 
«- DoğruŞunu iıtenıeniz. biz 

olmasak muha.rrir, muharrir olmll.. 
sa biz mevcud olamayız. Fakat, gel 
gör kı, birbirimize üvey evlad. gibi 
bakarız. Daima mübareze halınde
yiz. Zaten, kötü taraflmlz d~ budu~. 

Maalesef, ekseri muharrırler ~1~ lildi.meden şehrimize gelen "Beden 

müdürü tenkid ve 
hUcu11l:.ra cevab veriyor 

SON POSTA , __ 
Beyoğhmda !stl.klAl caddesinde 370 numaralı 

MAÖAZASINDA 1 BAK ER 
Erltelc. tadın ve cocuklar& mahsus 

GABARDINE, COVERCOOT ve TRENÇCOOT 
Kunı.a41arıncla.n mamul ve her zam.an olduğ'u gibi en AIA cinsten 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 
- - Muhıtertım mllşterllerlnin emrine amMe bulunmaJctadır. __ ,, 

Üçüncü mıntaka etibba odası idare 
heyetinden 

Etibba Odasının 15/11/941 tarihli lrongre51nde önUmllzdekt devre iÇ1n 
idare heyeti azahğ"ıno.. 

Dr. Operaıtör Mm Kemal ~e. 
Dr. Sillu'•i Hazım Tiner, 
Dr. ihsan Arll Derman. 
Dr. Ati Rıza Bayının. 

Dr,ıt. Ali Azmi Sura.l 
Ve HayS:yet D'vanı Azalık1a.rtt»da. 

Dr. Ea.hri İsmet Tıem;~. 
Dr. MtsLa!a Talat ÖZJkan. 
Dst. Ferlı1 Ramiz. 
Ecz. tbrahim Halil 19C,Çilmiş. 

ve yeni id.ar" he~! kendi a.nalannda yaptığı seçimde. 
Refillte Dr.. Operatör Mim Kem.aJ öıc.e. 
Um\Sl\t K:JWtiblite .. Sükrü Hiaz'm Tiner. 
Muhasibliğe • ihsan Arif Demı.an. 
Yeana!arlığ.a Dşt. Ali Amıi Suraı seçl.lnil~. 

(11)454) 

1 }stanbul P eledi.;.y_e_si_ı_ı_an_ı_a_r_ı ___ ) .. 
haftada eser tercüme ediyor, mıllı Temiyesl umum MUdlirtı Cemil Tane!', 
r<mıaıı yazıyor, sonra bunu . götü.. gazetecilere wrdlii beyanatta beden 
rüp, kı tabcıya veriyor. ..Ne~.ıced~, t.em,yeıst f.aal.Gretini anla.tt:ıktan sonra 
tabiidır ld, aatılm\yor. Çunku, hır yapılan terıkkt ve hücumla.ra. oevab 

k ıc dar v.ermlş, demiştir ki: Tahmin B. 
haftada ortaya Çl an eser 0 a . _ ~ terb yes! ve ~pqr !aal~etin .25S,OO 

İlk Tem. 
Ak.sa.rayda İnebey mahallesinin Tiryaki Hasanpr.şa 
ve Koçibey sok&:c.Iı&rıntı.a 63 Unoü adada 42,75 m'.:tre 
mU'.rabb&ı sahalı &r&a. 

olur. Fakat, ııel de bunu muharrir. d~n .oahısl 13ttfa~ beS:leyıp ba anru... 
tere anlat. O, eeeriml iyilanse e~e- ıanna üınid fl.t.Utl~i mik:Jasta nail o~ 
din, reklimını iyi yapmadın dıye, ıamıyanları.n hiçbir büsnttnlyete mak. 
gene kitabcıyı kabahatli bulacak- run olmıyara.k gQyıı tenkid diye :ıraz-

b . · ı dlklnn yazılar oizi hiçbir vak.it tuttu.. ti!. Size, en can!ı lr mısa vere.. ğumı.ız ve memleket umum.. menfa.ati 

yım: bakımllldan doğru olduğuna kanı ol_ 
Bir mi.iıddet evvel Akpm gazete- duğumuz :yoldan inh!raf ettiremez. y., 

ıinin muharrirh:ri .iti, kimler ol ' bunlar arasında şahıslaı'ı ist!1:ı<ia.1 e_ 
d kla , şağı yukart malumdur-1 den menfi ye.züar da b'zl de{:il. ;hbar 
~ r. a. . Ü aat ederek . mahly4!Jtinde irÖf'ÜlmM bakımından 

Kazım Şınasıye m rac. du 1 m:idde;ıı:muımil!ği llgil~n'l'r r. R•ı r.azı_ 
bir kütübhane v~ ne!fflyat ~r . tar' mahalli kaolara gôre tatb'k'nde 
te.aieini teklif ettıler. Mademki, bı_ j ı-'d{jen faydalı olaca Yl g'rUlenl-er'. d~ 
zim va.ı:ı larımız gazetede okunuyor, [ l}uluııdukları yerlerde beden tert>;yesı 
ıu h~lde kita.b halinde de ok.una- faaliyetinin !dare ve :anz:m1.nden 

200,00 

140,00 

105,57 

300,(JO 

91,25 

19,35 

15,00 

10,50 

'1.92 

:J.l,5U 

8,85 

z.~ac:bte Şeb.resmi m.ahaJlesinin Yusuf Z.ya .so;cağın_ 
da 73 ncü ada.dl. 54,38 metre murabbaı sah.alı arsa. 
Kumka.pt N'şancasnı.da ıta.zganisa.di mıahallt'S nm 
Hemşeri ve İSnail &fa se>k'-ltlarında 17 nc1 adada 
43,12 metre m11raıbbıı.1 sah.alı arsa. 
Fa.tihte liocaüveys mab.alles~nin Sarıgüzei ı;o.ltağı.ncia 
114 ncü adada 35,19 metre murabbaı sahalı arsa. 
F.ıtınlte Şeil:ı:rel:nI m.a.hallesirl'in Hdızpaşa sokağında 
s·ı ı::cll Aıo..a<iıa 68,16 metre murubb:u s.ıhalı arsa. 
Aıksarayda Mim&t'keına.1 maha.U~inln Kızıltaş so · _ 
kağında 28 oci &da.da 36,50 mEtre murabbaı sahalı 
arsa. 

Tatmin beıdderl ile ilk temina't mlktarlan Y\l!k.a.rııde. yaz.ılı 6 parça arsa 
u.tı.lm.a.lc üzere a,,"Tn ay"' açık a-trımava kqnulmu.ştur. Şartnamt-ltn Z~bııt 
w MuameJ.At MUdUrlüğıü Jtal.e:m'nde görülehilir. İhale :lı 12'9'1 Sah gUr.U 
saat. H de Daimi Encüme-nde yall!l.SCa.kıtı:r. T.aliblerin !lk tem'nat. makbuz 
Ve'J'a mek·ttmlar1le ihale l,lllnü muaYTeU Aatte Daimt Encümende bulunma-

ktı r dediler. Akpm müeıııeıesı mes'ul olan idaı:' h~~lerınce şüp~ıe_ 
ca ' .. I · k teklifi ka- s'z htlsıü ıtelakı oolle:-ek mevcud !m. 
de bu ıoz ere ına?ar9: ' \ kinlar da~inde umumt gay~n ay_ 
bul etti. Modern hır kıtab yu'fdu t~ nlmam& IJ&.l'tlle tatb:k mevk!ine kD. 
ıiı edıldı. Hergün Ak~am ga~e!esın mııacatma şüphe yoktur. · 
de yarım . .ayfalı~ koca k~a ı_lanlar Hakemlerle bölge d:rektör"J Tahmin B. 

ları. (10030) 

İlk Te. 
... * 

lkincitepha 28 

. - . . . . ' 
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iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der ,.emekten sonra rinde tlg clela muntazaman 

dlşlerlnld fırçalannl.L 

Üniversite Rektörlüğunden 
Fen Pa.kül'tesinde t.ecr!ibt t"ıZiJı:, m.e.tematik, ~loJi, Tıb Fakül~lnde hı.. 

yatı kimya, Edebiyat Fakültesinde felsefe, TüııkJye tarihi ve 1ıct1Sı8d Fa ~ 
kültesinde m.allye doçenllikleri açıktır. Namzedlerin 22.1.942 Perşembe günfl 
~ncı dil imtihıını ve 5.2.942 Perşembe günü esas imtihanları yapııa.. 
caltıtır. İ.steklllerin sıhlut raPoru. 5 faooğrıa.!, nUfus t.ezlteresi suretı ..,. 
ilm1 hüviyetini iösteren fişleri ile dişler tedris i.Şl.eri kalem nden iate~~ 
caktir.• 15.1.942 tarihine bd..ar Rektör!~ mürac.aa.tla.n. <10352) 

lst. Fiat Mürakabe Komisyonundan 
127 No. lı ilAn. 
Pastıııcı, Börekçi ve Ta.tlıcılann, makama ve püsküvi fa.brika;,or!erinin 

na.zarı d±kık.atine: 

Kak, Pasta, Sa.ı.ı.dbviç ekmeği, Boğ.aça, Yu:tm, Çörek, Börek. Tatlı ve eıJL. 
sa.li mılu maddeleri ımal eden eşhas ve müesseseler ellerinde mevcud unıs .. 
rm mlıktarını ve vasıf!annı, nerede bulunduklarını, ve keza bisküvi ~• 
makarna. fabrikaları mevcud olan m.cıJlı:arn.a bisküvi ve un stokla rJ!ll~ 
ve nerede bulunduğunun bir beyanname ile en geç 29/11/941 CUmarte• 
günü saat. 17 ye kadar nuhant en bü:yük mülkyie a.m:rliğine veya nıil.: 
r.aıkabe bürosu şefliiHne b''d1rın~rt milll korunma kanununun bahşetti 
~tle ve 29 No. lı JroordiııasYUD kararma müsteniden ilı1n olunur. 

Çuva! 
·ı oprak 

(1().l(i8) 

yap1cıhğı eksiltme ilanı 
l-w ... ahsuJeri Ofisi Umum 

l\IJüdürlüğünden 
1 - Bezi teşekk:til ta.rafından verilmek. ı&J.ere beş yüz bln na blr mll)"O 

llajddes-mde, Jüt, ke.ııdlr veya pııımUık ip~ un vıe mlıkset ç-uvaJı 11aıı>tı.tL 
:Bcalktır. 

2 - Bir ha1lba zarfında im~ eıdileoM: ml.k:Dar yirtnıl. bindir. 

neşredildı ve n~ha~~t k~ta;;:~~ !~ arasındaki \htilaf halledildi 
baatklı, satışa çı arı ı.ete~e bu İt 1<ita.nbu.J. !böl.resi direktörUniln M. 
aca.ba ~ Ne gezer 1 ıaz 'I bol haıkf!Dllerı ha. '.;Jtaı:la vemıiı> oldu.. 
için nefred ilen reklamlar para 1 e 1 ğu beye.natıt.an do!a;yı bölf' ile h&kem_ 
yaplsaydt, müe9Sete bu para~ın !er arasında. bir t1ltir thtU.fı h~ıl oL 
dörtte birini 'bite çıkaramnı:Jı. Nıte muştu, Biır baft.Q !tadar devam eden 
kim neticede neşriy&t yurdu da k.a bu ihtilM dün akşam mıntalta meme~ 
pand . Demek ki, büyiik iddialar 'ı znıie yapıl.an bir toıplantıdan . oon:a. 

1630,00 122,ıs Fatıh~ • P::ufttç~.'Wn.e ınahafleslnin S"hzadebaşı cad~ 
desinde- ıkAin 122_124_124/l 126 numaralı ve ~ 
çatı ıaltmda. mJ~l'et iki ev en:caı11. 

3 - Taıliplerin eık.s.ltme glin ve ,ııa,atmde.n evvel ş.imdı.ijıe kadar çuva.1Cl
lıkla me~gul oldutkı:ıarıDıa ve bu işi 1~ kıabi~ ve ~kLaLa. roıa
bu1unduXlanna dair ticaret ve sa.n21Y1 odıaılıa:rmıda.n veısl.laı. a.ı.rna.J.arı, ınıa.. 
vaıkkAt temi.nııı.t o:Laıraık beş bin Türk linı8mı ofis vezn~e t.ıesJ.1m Jll 
ınaıkıbuz allm'31la.rı wya. bu miktarı mektup!a.rı devletçe kabul edilın!.ş Dit 
mUU bank.anın muvaı!UtD.t temin.alt me!lctulblle temin et.mel.eri 'fe e1'Sllt.. 
me güınü lmAl ettikleri ~r çuvaılı nümune llara.k getıl.rmeleri ve bug" 
dım itibaren topratk mahsulleri e!.islnin Anıkllrada müdü:ı:'.ük mü~ 
kam.isyonunda ve İstıaınıbuld& Sirkeci Lima:n handa. İstanbul f\ll)esi tnü ~ 

. dtiılfqetinde her ~ verllmek üzere buırlanm.ı.ş bul:un.a.n. tutngOIO 
ye göre hareket et.m.e:erl !hım.dır . 

· 1 · '- · b __ ,,..___ lblr -...ı..lJdn ha.lledılm5ştrr. <>rtaya atan bu muha~ır erln Kıta - m..., .. ..,,e 7'-'n .~ .,._,.,_ .... ba 
d Hııkemleor önUnul;ııdekı ha1,,__.n '"' -~ rı okunmamıııtı, okunmuyor u. r«l maçl.an lıdareye de-v.aın tdecek.. 

g fU netice ç!k.ar: Muha.r. lerdir. 
. uj"~&er ~rir ve kendi kari kit.. 0 

l~i:: kabul eı.~u.-hi~i~e, k :tabı sa. EDEBİYAT 
1 O V aki• kendııı de kazanır, 

ti ır. '"' . 'k' · 
kita.hcı da. Aksi takdırde, ı ımı.z 
de bir şey kazanamayız. Zaten. ~~~ <Bae tarafı 3 • l del 

1 k b h ti de budur: Önu- den bunu deii$1rmemell? Nasıl mı? 
tabet artn a. a ~ ak Ga.yet k.ola.Y: cVat.an!&rın toprağı üs. 
ne gelen ber eeerı bıum · ib • t tünden• derız, ııtums da ortadan kal.. 

Muharriı'ler, kit;abcıların u .iş ~n 1 kar. ' 
a artıman ya9tıklarını ıda:a İş'.e bu !basit misa~ bile. osm•nlıca 

h~?· r Bu fikir haksızdır. Bır ııe (Sz ıtürkçe aras.ındaki ulh:ne kanı.ı.. 
e. ıy~ "'~· 'i ne~İyatla kendine lığı, gıraımer ve sentaks mUna.sebeıtle • 
klta ~. 1 usu

11 
a.hat:hkta bir kundu_ rlnln ,a..vnJ. olamı.yaca(ıtnı .lab&i:o. kAfi,.. 

ev degı • şu P v ksi vaki 0 \_ dir. Bımun !çın eski eeerlerimluien her 
ra bile alamaz. Eıı.e~, al ne 1 ha.ngl bırin.ln b1ır cümlesini b .)e ôzkş_ 
saydı hepimizin. pırı. 0 an ve. ae - tııtiı1ken bü.tün bu cihetlere dikkat et_ 
lerdenberi en iyı tehf ~~rlerı n~~ memlz lAzlmdrr. Aksi tadirdıe <nı~ 

d 0 ikbal kütü'bhaneaınln sah ıhı 1 ıtı'd.itlmkı ifa.deler udece eı9kllerin tt.. 
r~ c b 1 eokacak bir evi olurdu. bir.ince cmua.lr!'ad> olurlar. Bu da, 
nı.n aşın İn eden mekteh ki-' zaıınederfm, en ceC.lnilecek haıtalar -
Bıze kazanıÇ tem · · · · dan birid:l.r 
tablarıdır, l.stismar. edıldık!erını . . . 
söyliyen mu\ıarırırlerın e3e.lerı de- Şaırler nası konuşur? 
ğil. Hem, kuzum Allah askına, 1 O~ Bir ca.ooten.in eıdeb1 tefr'..Usında, eş_ 
kita'heıının içinden. :ı-partıme.n ~ahL ha.9taın bi:ri şöyle konu$UYor: 
h; "lahihniş beş l-ışı zuhur etmlt!Je, c- O gülen gözier! ne renlct!r, 'hAlt. 
bundan ne çı1'.ar} Bizim aramızd.a llllıllYamadlm. Glln~ ~tında .sarı 
k fo lu bir a.partımanda oturabı. Yltldırılar uçUŞuyor !ç:nde, ıölgede iken 

13'17.00 103.28 Fat:hte Kııtu}ıışme ma.hallesinın Nefer ae>'rağmda 14 
numaralı ik" ev enkazı. 

Tahmin bedelleri Ue tik tem-ına~ ınikta.rLan yukarıda yazılı iki parça en. 
.kıatı satılım.aık üzere ayrı ayn açılc a.rttlil'llıı:va kıonu\muştur. Şart-namelıt>t'i 
Zaobı.t ve Muıatne!A.t Mt\dür!üitil ka1uninde gôrtllebllir. thale 2/12/941 Salı 
gtmü &ıMMt 14 :ıe D"imf Encümende yapıı11oaktır. Taı1bl~r1n llıl( t~.mlrıat, 
ma.kbuır: ft'Y& mt!'k.tublft•'l~ ihale günü mUla3"Yen -.a.t;te Daim, EncUınende 
bulunıruı.la.Tı C99ı.0) '- ,_ ~ 

Qgvlşt Demiryolları işletme U. M. den: 
MJ,ıhammen bedeli (12300> lira olan 6000 k:iJ.o k.aroem14 İnglliz be.ziri 

(15.12.1941> Pazartesi ırilnü saat (15,30> an beş buçı.ık.t.a IIa;da.rpaşada Ga.r 
bin.aaı dahtlinddti Jwm.syon tarafından ita.palı zarf uısulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek: is~l.Yenlerin <~22ı lira (50> kuruıtluk muvalc.ka.t. teminat., 
k:.an.Unım tayin ebtitl veaa.ikltı birlikte teltl!tlerlnl muhtevı za.rfLarını ayni 
gün saa.t (14.,30> on dört ottrM kadar k.Om.syon reis!lğ,ne vermeleri H\zımdır. 

Bu işe a.l.d. şartnan\ele.r komiı;yOOd.1..1 parasız olarak dağıtılme.k:tadır. 
<10436) 

** Muhammen lbed.eılt (81250) lıira olıa.n 110000 .aıdedl Tulum 1500 adedi ca_ 
ket ve pıantm.ındaın :lıba.ret ta.kım o·mnı1ı: 'ÜO'Jere oom"nn 12500 ıaded J.şçi eıl_ 
blse$1 8;12ıM1 Pa?M\rtesl günü saı:ıt 15,30 de. kQpallı ?:arf uaulü Ue Anlk:a_ 

~da İdlaıre 'bin.aıs:ı.nıd'a. seıtın aıbnaeaılıiır. 
Bu 1şe g-trmıenc ~enl'crin 5312,50 llr'a.1Jıt uıuvakk.aıt temlnatla. kanu • 

nun te:yin &ttlil veslıka.J~Hı ve teld'lf'lıerlnl ı&(Ylll gün saıı.t 14,30 m kadar 
komisyon r1elsl.iğine verm-eleri lazımdır 

Şıs.ırt.nameleır (200) kuruı,a. An.kara. _ ~ ve İzmir veznıe!erinde 
sa tı:lmaıktıadır. (10211 > 

~~~----~--~~~--~ 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Verilen flıaıtı yüJkSek göriilıeın 2356 :mıra. ~W. Tlb Fa!kü1ltesl. taht~ mobll 

yaısı 1112/!Mol PatıJa.rte.!A gıünii 6llla.t 15 de Re'ldöıiliı'\t'te tekrar ıpazarhJd.a. 

thıa.1e e<m,eoıııkltdr. c ıocs~ ı on r k ~- t"" ,\tı ki"i bu!abilirai. :vosun1u bir y.eşl} Tenk hA~lcnlyor. 
en anca n " ~ 11ta.raıılığı.nda .ise . . 
ı fıı.kat muharrirler arasında pek ~ah bır Ünı·vers1·te A. E. P. Komisyonundan n z. d ıttıne ga?Jelerıiyor. Pa.lta.t bu gözlerde 

çok. Meseli: ben tavan a·.~st a o... dalma &illıen mevceler, .ntla.:rlken bile ....,_,_ft
1 

_,.alhl lr!hnJi'..ne yapt.ırıJııcaık 19'773 11.ra beıdelll madeni ~ 
turuyorum, çoğumuz d.a boy e.. . UÇl.1ell.D. ~ n.ır. En :k.aranlt-t> ge _ .ou:ı.ı..., ..... ~ 

el '- Pe..,,_.,,.,e .. ünü aaat 15 de RelkıtöI'J.'ün.ct.e pıl.21lrlıkl.:ı. ihale edllıe • 
Netice olarak., ıize erı.m ır.l: oelerde bile o 41&1 .. ertn engin ~ema_ 4.Xll.194.l •'l"-"'..., "' · 

ı w kl _,._ •· ._. ld zl ı .. ....... .,., _,...,,..ame rek:töırlükte 0 örülür. o:11>155• E• rinin iyi n.tııacaglnl • t fil ........ .._ıp ... ,,aŞQn yı ı ar fa.Ttıedil·.r. cek.tıir • ...,...,e '"' .,....-. _ .. ______________ _ 
ger esb~ harrir varsa getirsin; Ne.,'eli bir ltaftkaha<lan sonnı. devam Sul 

ke9en ır mu • et.ti: Ada.iM' Sulh Malıkemcsinclcn: 1 Adalar h Mahkmesimle-n: 
masraft benden, on\uı 1'eaabına ha- «- Yavaş yavaş ,ali' oluyorum ga. _ :lbra411m SıoY'e'rin. Nllro Pa.pa.doplu, 94l/69 
aayım. 1'ar da istemem .. Fa.kat, s0- liba ... > An.na. Niıko, Adro.1lki, Marika w Ele_ Burga.z adaı.1nda Gökdcmir sok.ağın_ 
nunda bilmiyorum, hangtmız haldı Sevgllt okuyanlarım! sız hiç böyle n1n1n şa.yıan ve mtıJterek mutasarrıf da 4 numaralı evde mukım iken ika 
akarız. C.0. loon1.J$An adama rastladınız mı? Ka_ bulunıdukla.n BO.yUka.da., P~l soka_ metgjl.hı meı;:ıhuı kalan Antikolosa: -

ç zara rnstlaısanızdı ve yımınıooa b'r tında. 68.hi!e 220. pafta 27, Ada 98, Ha.zi.ne avukatı Zülfikar Oııanın a 

Silahlandırılan 
Amerikan vapurları 
denize açılıyorlar 

Vaşlngton, 2'1 <A.A..) - bl haber 
alan mabtell«de öğreaild!iine ıöre 
Mta.ranııc t.anunımU. Japıla.n tad:1A.i 
mucibtnce al.'tMll;\ndın\an Uk Ame:d_ 
t.an vapurlah birka.ç 8'lJ)e tadaT de .. 
11.me a(ltlm+ hazır bırhırtaelklardn'. 

Çen berlitaşta dün 
geceki yangın 

!lçllncü şahıs bulunıruısaydı, gözleriniz parsel 16, sayıh iJayrımenkullin. izaleL )eyhrnize a(ltığı 1974 kuruş eerı m!si!
kapıda, ~ Uık fırsatta orı:ıdAn u _ şuyu 6'\Jl'etlle satılmasına karar veril _ den müW\reU!d alacak davasının 7/lll 
za'k?aıımata hazır bulurımaz mı idi_ m1ş olduğundan a.çılc arttum.ata lro _ 941 t.arlh;n~ mllsad!f Cuma. gllnü ıı.aat •? İşte bu yeni romancı, bu tllrlü nW:muştur. Gayri.menkulün t.v.satı: 605 14 de 1U\nen vaıki tebligata rağmen 
k.omlıJtnac!le herkf!Sin deli &a?U\~ bu metııe mu.ra.bbaında arsadır. ~ gelmediğluizden ht1.kkınıuıa giyab u_ 
çallea şairlll'. 111.\tbesl vNiyo.r. Onun ta_ eoka.ğlll'da. on metre yü:Dli vardır. İçitıdi! ıwı vullmlş ve dunışma l 7112/94l 
auvurı.ma ıere şairler böyie kıonl.IŞUf". 21 yemiş ata.cı ınevcuddW'. K;:vm'Elti_ tarihine milsadll Çarşamba gUnU &aat 
lamn.ş! ..__ 14 dıe bır.a.kılmıştlt'. tlnnın neşri tar1i_ 

Ne !kötü edıebiya.t,, Yarabbi! Hele muhammen.esi 1210 Ura.dır. J..Iıale PU.. hinin ertte,,i vünllnden muteber olmak 
qa?ıelen~•. umevce. gibi kellmdıer ıu. 20 senellk ıtaviz bedeli ve yiluie elli ~re on beş gün mtı.ddet !çlnde iUra2 
ne lkadar ~tya.tı Cedtde ıesldtri? zamla. :rıe.'lrn.1 dellı>.llye ııntl$terlye aittir etı:nedlğin.11z takdirde mııhkerneıye ka_ 

Bugün pek gillUnc ı~ bu ~ld Ve:rgi ve belediye rusumu bedeli :!ha. bul edll.miYeceğmh: tebliğ ma1ı:mnına 
tJısl~u tekrar ~itmek n~&? Hele ibi!' leden t.en.741 olunur. • Mu.zayede1e ıe. ltAlm oJma:k üzere ilin olunur. 
oomal16D eahı:ıı.Ja;rını böyle «on~ur • tlraAt edenler ytl:ııde Yedi buçuk nisbe_ (941/

64
) 

m&k1 ... tiındıe peıy a.ltçetıd verm.elert veya mınt ==========-===== 
sonn romancı, insan ruhlarını talı. bir banlk.a.nın teminat mek.tubwıu ib. potek sa.lrlbl alaca.klılarl& d:lğer all _ 

tlıl edtyonan diye ö~neblllr de ... Hal~ raz etıneleıi mu.ci:.az1.dır. B;rıncı art_ kadarların. ve irtlfalt batkı sahiblerl. 
bt*l daha, etrafı:nd.stkl D;anlaıırı llasıl tmna 18 K.A.nunul!'VVill 941 tarihine nin «a.Jn maı.ku1 111..ertndeki haklannı 

Dün gece ea.aıt 22 de Cemberiıta(tta t:onush.ı5c.Ianna d11.."1t.at et.mem:ş!.. müsa.dif Perşembe gUnü sa.at 14 den 17 hustı>lle faiz ve m.a.srafa d.alr olan i<L 
'f&vutpazannda Ha.ttar harunm UçUn.. DoÇusu şaşmmı.a.k kab.1 dt'ğll.,. ye ka.d.8'r mahkemede icra ol~ır. dlala.nnı evraJ!a mUebltelerile blrldtte 

4 - Eksiltme ~kin.el m.a.d.dede zikri geçen §&I'tnamede yaı:ı.ı& oloduitu tat'
da, klapa.in zarf usuı~:e icra edilecektir .. 

s - Teıklli! meıc~up.uı 3/ 12/941 tarihine rastı.~ Çaırşamba ~nü l'9 ııl 
15 e kıada.r Anka.ra.dıa umum müdürlük müıbaıyaıa komlsyonuna, IstJJlıb 

1 da İ.st:ı.nbuıl şubesi miidurlüğüne IW1>kbuz mukıalbilinde teslim edilmiş 0 

mahdlr. Teıkllt mektupları meali.r li'JÜn ve sa.aıt.t.en evveı i>Uıd!rllen nıs. 
kaımıla.rdıa. bulunıaQıllt ı.G.rZdı1 tadeıll tıa.aıı:ııhüd'lü mektup'a oo ııöndeı:dleb! 

6 - Tal!ipler teık.1U1erin1 mühürlü bir zarf içine koyacaııcı.tr. -1'fuı 

zerine iıslm ve aıdreS!erinl yaz;:ıcafklar,bu mü.hürlü zarfı mı.ııvaıkkut tMn.l«l 
ne.ta a.ki ma,'klbın; veya. b.ank:a. mektubu ve 2 inci. ma<ldede y-zılı ve ' 
ıae birlikte b1şka bir T.a.rfa da temıh.l.r ed.eoeilüer, dış zaırfm üttrlne Y 
tıekUf mektubunun ~a.l lımAl 1şi.ne aid olduğunu ıı,aret eyliyecelderd~· 
'l'eildlf mektu'1)arına. şa:-".nı)menin tamıaımen okunup k'abui eıdlld~ti ya'/. 
mraltl-a beralber, ltmlıJlıa.tın Jütle., kend1rvey-a pa.mı.lk ipliğ'.ıne ya.pı1a.cd1~ 
göre teklif olumn ~ın hem yam ve hem milciraanla. e..çıık o?arak d 
18.zmıdır. Meiktup~rda hak ve silinobi olm~. 

'1 - İ'h.a.Je umuım miidfülükçe yapı.laaalc. ve teldDif me'kıtup~:ırı:n:ı.n a~ıl; 
ması 1cftn kıara.rl.aştın.!'9.n ~nden itibaren on gıün içlndıe tek:tn kab 
edilene k:eyfl'Y!et ~d.ı.."4.l tanbh.üdlü bir melk.ıtup1a tel1lıl.ğ o~nıacak.tıı.r. u:ın;' 
müdürü lhaıleyi ya,pıp yapmamaıkte. tmmlmen serfbestıtir. Teklif saı 
1-eri i~ için muayyen müddet zarfında. teklttllettrııdıen dönemezler. \) 

(102~ 

Devlet Havayol:arı u~nu n Mü<lürlüğündefl 
~ nıevs!nıı dola.y~ile 1.12.941 tarlhinıden itibaren .t.lkbaharda tekrar 

lama.k tl7.ere seferlerimiz tatil ed.ileoekıtir. 

1 

1 
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Türkiye Cumhuriyc!tİ 

ZiRAAT BANKASI 
'turul111 tarihi; 1888 

Sermayesi: 190.000.000 Türk Lirası 

Zlrut Baıaasında kum.bar1'lı v.ı ihb&raız taaarnıf ~esablarında fD 
u 50 11n.a b1&tunanıara senede 4 def• oekllecek tur·• lle a.şN-Ws.ıl 
pliDa ıöre lkr&mln datıtıLacKıır. 

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

CÜ katında Şem'i adında btrine aJd W Maama.flh bu romazmı o parca.-;ı ta_ Kı.ymet'i muhammenln Ytizde yetm.tş be OOn tarihinden itibaren nihayet on beş 
numara.it kundura imalt.~en btt olebllmek lein sonunda bir Wt ke_ şini bulursa. müşteriye ihale edilir. Bi_ gün za.rfındıa bildirmeleri llzım.clır. Ak_ 
y~ çıJcmış tse dAı, vaktinde ııelen Jıi.me<yl ~~ bblldir, o zaman rincl art.tımıada. kı.ym.eti muhamenin si ıta.kdirde haldan tapu .sielll ne sa 
~fa'" ateei b{lyümeden. eönd!lıımüştür. ~ ~~ 'kalmaz. 'l'e8hihin j'(l2ıiıe yetmış beıid'ıi bulmassa en çok bit olmlyanlar satış bedelinin paylaş: 
....................................... :u .......... Q']ıe oJrnasım. tekl\f ederiln: a.rttıraıım ta.ahhM.ü bakı kalmak: ~- tnasınd:an tı&rlç mtırla!. 

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

Son Poeta MatLauf: ..L....: «- Yavq yawıı deli oleyonım e.a;.. re on gün dQlıa uzatılıp ildncl arttır_ Daha fazla. ma.lQmat alın.ak istiyen _ 
JJbs...... ma 2 XAntm.iaani 942 tarihin.& müsa. lerln heı:ke6ln. görebilmesi için açık bu_ 

ııurıoo sebebim yuhnda. da izah ciif Cmna atlnil ayni aa.at ve ayni m&h~ lundUl'lll&c:ak arttırma şartruımesne 
HetrVat 1lıltwll'tlı BüaeJm RacııP DıMo ~iştim. "' .. -.ınec1e 'icra otımn.ca.k: ve en çok a,rt_ 941186 n~aı:all d.oı;;ya.daki Vesaik! gö_ 
lııUflat: A. lilkl'flm UŞAKJ,'totr. Ptfftl mııft.ı 0"11ılflfBJ tttana lmlt>i ıkatıye~i ""l)Jla.l's~tır. t. relbftecAkler1 flArı. olunur, ffl41/IS) 

Dlklut.ıı Hesablannd:ık:l par tJar blr aeır:ı.e IOinde 50 ll1'add .,.r 
d11fm17enlere ikramiye cıktıtı tu:di.rde "' 20 ruıaaı.ıe verı.leceltW'.:...u>oı 

ıtur'alar .enede ' defa, 11 Mart, 11 Hazlr&D. ıı EJltU. ıı .. -
Unun tarihlerinde eeldlecektır. 


