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s··~·r~·~riLT .. Oh;.tA A'R i"F 
Duvar takvimleri çık~ı rt aları 

Tarihin en mühim hAcliselerinıi ~ ~~vraı~ 
ve hava değiı,ımelerlni, resmt gıın 8 ~n ğazel 
ve kan:lilleri do~rn olarak gııste~ı ~ğlsndi
lAtife ve lıilı:n.yelerile ok';1yucu~rı Aldıınnın
ren bu tak\'imin takliUerı ~ıı~) 1:d.ına d.lkkııt 
mak için (Saatli .ManrU Takvıını 
etmelidir.. . ·ı }iauesidir. 

Merkezi: İstanbul Maarıf ki ap 

( 

Sene 13 - No. 4441 
Yazı itleri telefonu: 20203 PAZARTF.5121 B1RiNCIKANUN1942 

;:± 

Varlık vergisi 
Bayram miinasebetile maliye 
şubelerinden kaldırılan listeler 

yarın tekrar asılacak 
Kendilerine vergi tarhedilmesi yanllşllkla unutulan mükel

lefler iki ay zarfında tesbit ve ilan olunacak 
lzmir ve Adanaya aid listelerin metni mahalli gazetelerde 

çıktı, bu liste!eri biz de neşrediyoruz 

[Şark cephesinde vaziyet J 

M.Hitler umumi 
karargöhrnda 

Lavall kabul etti 
Mülakatta mareşal 
Göring, Alman ve 
İtalyan hariciye 

nazırları bu:undular 

.................................................... 

tbıctl sayfa ızdadır) 

idare İflerf telefonu: 20203 Flatı 5 kuruf 

MilliSef 
9 

Barsada 
Balıkesirde bir hit~be irad buyuran 
İnönü: "Büyük ve kuvvetli bir milletin 

bütün esaslı meziyetlerini sap 
sağlam taşıyoruz dediler,, ____ , .... 

Bayramdan evvel Perşem 
be günü sabahı :ıehrimı:ı.i 
şereflendiren l\tiJJi Seflıniz 
ismet İnönü Vilayette ve 
Kızılayın Beşiktaş a~hıme
sinde !etkiklerde bulunduk
tan sonra Savarona yatı ile 
Mudanyaya hareket etmiş -
ler ve Bursayı şereflendir
mişlerdir. 

Milli Şefimiz Bunada zel 
zele feliketine u~rayan Bi
gad:ç ~·e Smdırı.;ı bolgelerİ
ni ziyaret etmiş ve Balıkesİ· 
ri şer~flendi:edikten sonra 
Bursaya dönmii~lerdir. Re
ia!cümhurumuz Balıkesir 

Halkevi.,de Balıkesirlilere 
hitaben 1.oparlörlerl.~ yayı

lan a~ağıdaki ı;utku irad ey
lemişlerdir. 

Balıke;;:rliler, aziz hem
şerilerim: 

Bayr!ltn gününü aranızda 
geçirmekten pek ınemnun 
oldum. Hepiniz~n bayramı
nızı kutlarım. Bugün B'ga. 
diç v~ Sındırgı ı.w.g~ıtın

m'zi ziyaret ettim. B.gadiç 
sarsmlıdan çok zarar gör
müş, güzel ve ~irin bir kasa
bamız hemen tamamile lıa.
rab olmuş, pek müteessir 
oldum. Fakat vatandaşları

mı büyi.ik sarsıntı içinde çok 
metin Ye azimli görmek ba
na teseilı ve kuvvet verdi. 
Milletirni:!'.n felaket mınta
knlarına candan ;ıgis• ve 
hükumet tedbirlerinin isa
betli ve geni~ ölçüde olma
sı, feiik·~ti az zamanda ta
mamiy!e tamir edeb:Jec.-eği
miır.e emniyet veriyor. 

Bunları ögrenmekten se
vh•..ı; ;im gib:, benden d!n

(Devamı 7 ncı sayfada) 
~ 

Münasebetsiz bir hareket 
İngi~izler 

Bir mangada 
ilerliyorlar Don nehrinin batısmda 4 ~ün 

süren muharebe sona erdi izm i r -Bergama Ticaret mektebi talebesi aktör vasfi Rızayı 
londra Japonların ciddi 

bir mukavemet gös
termediklerini bildiriyor 

YOfUOda bif "Ye Kürküm Ye,, komedisindeki rolünü 

Moskovada neşredilen }:ıususi tebliğe göre kamyon d8Vfl.f dl. değiştirmesi için tazvik e.tmişler 
ı 7 B.Kinun tarihli sayımızdakı 

Ruslar lOrhin-eMı -4l'4J)ir~4 tank, 1102 top, tiyatro tenkidini okumu, olan sa-
Londra 20 (A.A.) - İngiliz 45 ··h• t d 1 • d•I Yolc·-..ıJ~r!l~ ~ı·.:.ı _.a, bir pi ' d b · J mu ımma eposu e e geçır ı er u . <ı uu.ıı J 'K T • hl kuvvetleri birkaç gün en erı a •• d .. J k" . l d y'esın ve Şe r tjyatrosuuun güzide 

ponlann :iddi bir mukavemetine o, U, lŞl yara an l san'at.karlarından Vasfi Rızanın 
manız kalmadan Bruma'nın batı- Barlin, taarruzlarm püskürfildüğ]nü ve Sovyetlerin 194 karıılaştığı çok garib bir vaziyetin 
s1nda ilerlenıektedirler. İlerlemiş h, b k b İzmir, 20 (Hususi) - hmir- imasını bulacaklardır. Bir tenkid 
olan kuvvtler, akyaba takriben Zir ıl ara a 8Y eltikıeriOi bi.diriyor den 17 yolcu ile Bergamaya hare yazısında bu hadisenin münakaşa-
90 kilomet"te mesafede kf\in Ma- ken eden 88 sayılı kamyon iğri- sıoı ya~n çekindim. Lakin, 
ungdaw ~utbidnunJ'da , !>ulu!1- Berlin, 20 (A.A.) _ Alman 1 ğinde yapbgı kuvvetli taarruzlar gül virajında devrilmiş, içinde bu mesele, ilk nazarda basit görünmek 
maktadırlar. Akya~'. İngı!~z~erın orduları başkoınuianlığınm tebli- püskürtülmüşhir. Fu savaşlarda lunan yolculardan 60 yaşında le beraber, bizi birçok :meseleleri 
Bnuna'nm batı sahılındekı rıcat- gı: Sovyetler 16-t zırhlı araba kay- Mustafa, Annesi Fatma ve hı.zır diiJünmeğe sevkettiği için burada, 
leri esnumda ellerinde bulhnan Terek ke,iminde düşman Vol. oetmitlerdir. ~lmüş, di~er 7 yo!cu da muhte- efkarı umumiye, bilhassa gençlik 
Yegane liman icH. Japon a:v_a ga ile Don arasında taarruzlan- Don cephe-sinde Alman ve hf yerlerındcn ağır ve hafif o?- müvacehesinde açıkça kooU§olnak 
kuV-Vetlerinin kat'i suı·etle mb'!- na boş yere devam etmiştir. Ru- İtalyan kıtalurı hal;n öne~Ji düt mak üzere yaralanmışlardır. Ka- istiyorum. 
lub olmaları ile nelicelen;n T 1~ men kıt'ala.rile i~birliği yapan Al man piyade ve zırhlı te§killerine za etrafında adi~ talıkikat.'l de- Mesele JU: Şeıw; komedi tiyatro. .·. 
hava faaliyetinden som·~ d_81 ız man zırhlı tümenleri, inadla mü- karf! çetin müdafaa sava~ları vam olunmaktadır. su, c•Ye kfu4ı:üm ye!ıı isim.1i bir k°""" 
ler, iıerlenıeğe başlan:Ş ar 1~· n dafa.a eden dümıana taarruz ede içinde buhınmaktadula.r. Kara • medi temsil ıedi'Y!'JT Es~rin kahra- .,.. 

Bruma'daki ba~ ~~:ın r ~ rek nehrin mühim bir parçasını teşkillerimizle Alman hava kuv- Tıcaret Vekı'lı·nı·n mantarından biri bi;az saf ve talih.. Şehü-...... Til'c:tro.o.:•1 lf"" a'ff(trlorın· 
Libyadaki ilk harb·n ga W 1 f dir el-e geçmnşHerdi.r. Şiddetli sava§. vetleri ye~1iden 20 düşman zırhlı (Devamı 7 inci aayfada) c(a rı Vaıııfi Rıza 
General 51r Archibald aw ~ lir ve kısmen karşılık taarruzlar arabasım tahrib etmişlerdir. Eg .. ede tetkı.klerı· . . t 
Mumaileyh, lngitiı;, ~n·du~unu 1 dan sonra, düşmanın Stalmgrad Cenıub ke$;minde 26 Sovyet u- Bayram Günlerindeki Maçlar 
kuTvetli ve bu ha.rb ıçın ~ u~~:. bölgesinde ve Don büyük dirse-. (Devamı 3 iıncii aayladaJ İzmir, 20 (Huıuıi) - Ticaret · ' 
l'lD'ette yetiştirihnış oldugunu • Vekili Behçet U:a evvelki gece D l k k 
Yan etmiştir. d ) L .b d l l l ıehrimize geldi. Bayram olma.si- os t u upas l 

(Devamı 1 nd sa~" a l ya a ngı• ı•z erı•n ~a rağ~en Ti~aret VekiEmiz. z~y o- tin yagı fabrıka tarım gezmıtbr. 

i 
Vekil, Vali ve Belediye reisile t d k l J 

ngiltere V8 el • h k tl .. F~.u h11;~ırlıkla.1"1 etrafında gör~ş 0 r a a a u~ı l erı are e erı =~İT:nu~akıben Selçuka gıt· . .. 
Al manyaya Ticaret Vekilimiz Nazilli bez 

hava akınları devam ediyor ::~:=a :::!:~~!ı ~~~~~:::: 
geçerek, buradaki zeytinyağı f ah 

l.onıdr 20 (A.A.) - Hava rikaınm gezmistir. 
a, b .. k" Pa b d b 

:::·~h~üt:r:şf;:a:eşr::ını:nuteb- Almarılar . Oran'rn atısrn a ir muhrib ~atır~d'~Ja"""r,,_. . r-.:BMUu'sGahoabNe 
}iğ -nyle demektedir: • 

r-- • • men Bombardıman servısıne - * , ., "l d 
.... i. ı 'li kları şimal batı 1 r.ı ere og"' ru 

'4D ngı z uça d .. 
Alnıanyada den1ir)'olu ve e~ us- ı . YAZAN 
tri hedeflerine taarrul'! et~ı~ler· V stoa 
dir. Bomba uçaklarından hırı ek 
siktir. • Ha:id Ziya Uşak'rgH 
• Ke§İf taBl"ruzları yapa.n İn~ı· --••--

lrz avcıları Ho1andadakı de~ır~ lDS30 lsrafl 
Yolu ve nehir hedeflerile tesısle
ı-lne taarruzlar yapmışlardır. Kı
Yl servisine ır.ensub ucnklarımız. 
dan ikis.i bu devriye hareketle-

YAZAN 
•Prof,<:.<Jİ°fr Doktor 

Sadi Irmak 
(DerJamı 7 inci aayfada) 

Ocakbaşı şiirleri 
. YAZAN 

Halid Fahri Ozansoy --··--

........................ ,........................ ' 
i Bulmacalarımız 
e 
: 

Beşiktaş ,Feneri 2-0 yendi, Galatasaray!a da 
berabere kaldı. Fakat Ga 1 ata saray - Fener .. 

maçının neticesi alınmadığı çin kupa 
hiç bir takıma v~rLemİ) or 

Diirıkii Gala~a3~ra;> - iff'tiktaş m-ıç·n~:m .>ır mtıb. · 
Üç klüb arasında tertib edllen 1 karştl-e.<:madan S<"'',... t . "'· a amarman. 

(.dostluk: kiıpası maclar1)) diin Ga dı C.:u kadar k>. ı t 
• . t - ·- • -.! --. ~ a asaraynı 

1.atasaırayla Beşı~ araMnda Fenerba.hçe arasmda yarıda ka-
.yapıle.u ~ O·O bert\bete biten • ..(<Devamı ~ üncii BO)'f "da) 



Varı 
vergisi 

RESiMLi MAKALE . b l d --------------------------------------------------------~-:_~l~ns:o~n~m:o~z~iy~e~~a~ğ:ı~ı:r.=:.__I Sabahtan Sabaha: 

İSTER İ JAN. İSTER iNANMA! 
Halk karnesi ile ekmek: 26 

kuruf 
Memur karneai ile ekmek: 

16 kUTUf. 

Bir- arkada§lntt.Z dün Vıhü. 
dara gitmif, Kr .lı tramvay· 
lannın harelıet noktasının bi· 
ra:z ileri.inde •adcce ehmek 
satan küçük bir dükkanda bü 

Halbuki bizim bildiğimize 
göre halk 1ıarnui ile ekmek 21 

yült bir kartC"na ya:zılmı§ §U memur kanrncsi ile ekmek 11 
yazıları okumUf: kuruıtur. 

ISTıER iNAN, İSTER İNANMA! 

Yanm asırdan fazla bırzamnndaber1 •l8age.ti 
M~• J 

-..an vardır. Bu. 50 seneden fazla tecrübe 

ve deneme demektir. •Sop.ı. S:?Jibi, yilksek 

ve umumi o!an itimadı bu muv.affukivedc,,;: 
l>oı:çludur • • 



U SABAH 1 HABERLER Ak denizde 
h&ldmlyet -----,,..----

Londranın verd.18-1.tafsll&t • tr 18 • • u I f (BGf taralı l inci MJ7fado) tir. Y•de, baft&la, uçarM'" ;rala• 
1 1 llllllıll: 11 Jll :r maçaa .~k ki net&ce1t le.bit nık laer ne ,.kUcle olana olsan ao. 

S lilısı, kıyı~ıırı r Jiııı .. .,:::~~ t.U:U:!'!: ~= :r:"~'-':. "t:' =::.: 
eni. ovyet taarruzu ıeıı kıvvıtli~ir ~.,., J'ani~L-~alloJununcı;ya ka: miİÜıfu ldi.ftoamaba Jübeko-

U ~r ~-- 1UUdı elemektir. Fener JUDu laalEın hiç eluilmİ)'ta hılrdlıL 
- •Çe • Galataıara;v ._ç.lhla ai maclb OW.. 

k f 1 
Mültefllderin Pnıal Afrikadalu -..Jcemin Yermit ol..._ hükmen 1UE deneye naaaran çok i,ı 

ar lrtlna arı arasında umumi~ 20 (A.A.) - A matbi~i~te i~U:a• edıfdıtüıclen OJlll)'an Galatuaray mudalaa ,. 
mhl CmminsNm, ı~ecllere be- atlebl .iht~al iki takım aruıncla dan hücuma P"k (ok defalar lef 
,..na balmuınk lnaillz filoaunan miinaaib hır zamanda ikinci Wr mit, fakat bozuk o,....Jcta b" 

• timdi Akcleaisin hır .acundan öWr ma? Y~mak ıuretile ihUlif hal rekor yapan Hibaet Ye Muzaff; 

dd 1 d d 
acm ........ ıl~~·lm~ Ye ıe led~l~ı o~ur "!e kups da- bu itele riııa ytlaUadea yalcalacbiı mükem • t • neral MoataomerY mn 8 inci ~g.. en 171 neti eyı alan klube Yerilır. mel fınatlan ~Çll'llllf Ye oyun.. 

ŞI e e evam e lyor auna lbllD olan~~· mlhim Ga .... ta~ray • B~flkt .. maçına cla lapclaja IHlyü\ heyecan ara 
mllltı d...Js ,olile yetiftirebllmelde lnuuaı bar tıbemnuyet •eriliyor- aıncla O.O beraheret b tmittir 
cılclıimm ~lr. MwnaHeyb, du. Galat.IAl'aJ', Fenerbah(e Galatuaray: Oamaa - Fa ,. 

_, C' 1 • A a.-cı-vec1eld Fnmıs filosu bir • karpsanda hGkmen salib .. ,.ı nalE, Salim - Kem 1, Arif Et • Lonura, .,ovyetıerın iman cenahlarınt. liderinin mlltefHdere iltihak etm~ dıtmdan, ~~·~k! .. da Fenerbalı- fak - Hikmet, Mu atier, Cemil, 
m111ııhnlel olclaiuau, fakat tlmdild çeyi Yeadiii ıçan dünkU maça Orhan; Gazanfer. • k •st d • 1-1 • • i • d. J ha!cle lııa Mmall derplf ettirecek banclan ala,. fazla b~ alaka Bet"ktat: M. Ali _ y avaz 

ÇeVırme 1 6 l1C.&67lnl '08 QQ77UZUR Şlm lU8ft tarla hiçWr alimet hahmmadıt111ı söet~~ Cerek lis maçın· Jlriato - Hi.bey"" Ömer. Jbra ! - "h • t • d • v • • •• •• illYe ~r. Amiral, Dlllıanhıld ela Ye serelue bmaai bir tekalcle hün - Hllia, Hakin, Saim, Şeref; 
UI! mu ım ne ıce ver ıaını soıı/ugor Frwıs fllaeıınln .rıı~ kart•~ ......... sarfında iki takun da $Ulml. 

Y' 6 ~ ppllm mi1t11• cilfaltt!~ et· hıç brplqmaclıtmdaa bu maçın Hakem: 5....ı (lSpor). 
mesi lım'ldlnl isbar etmi,W. lberincle thırulmuınclaki babeJ Omo B..U.. 

Lomlra, 21 (A.A..) - SoYJet- llmel ile tle ...... lrat'i bir malU.. icra edecektü. Mmnan.,la, fnPis filo.um Ak J'•rinde idi. tki ta1'am aahaya d"· 
1er -. orta Do11U taarmi ....._ ..... ...,...,.ili"· So...,.eııu , ·mc1i Almanlar••..._ tamama. hAkim o1&1aı-a sildiii ...... ıazı.nmi:s haklı o. Besiktıı 2 • Feıer~ı~ce 
lr.tler1- cleNm. ~ ye ~0/30 ~etlw kD1f Alman m\ıcla • zayıf noktalaruu aramaktadırlar. .,..._.n doira olamıyacaflnı, larak Betiktat talamanıa kunetli •• 
Hımelre beis i1erlemillerdir. AL faa laatlaruu alautJudar. Darbeler uulhek Nl'&U Sta • _..... •ır filon• düıımnın &ldllis Ye olsan haJiai takdirle ıüzmek- 8•Jl'amın birincı ailnil Şeref 
m..ı.. a6raılle ctMh8 ıarWıre dol- Almaa m6clafaa hatlanmn ya· liacledir. kut nıdırini tamamDe imha etme • te terec:hliid etmedi. ıtad~~ >:apılaa cloatlu~ k11p& 
ra çelılkn ... .ıhter. nlm•amda So•yet topçusunun Moıkcw& 21 (:A.A.) - Rö7t• dea bir..-.. mallak nrette bl • Hemen her maça baıka batka sının !kincı ma anda B~ 
~ kadar 100 tMir w 1e- bU,.uk l"Oaii olm111tur. muhabirin"• bildirdipe s&e ilim o1Mn17aca11nı .Sylemlp. A oyancularla ~akmak mecburiye _ de'Yl'~e Hakkınıa yapbil 1&7 

Wn ..,_, alnamlfllr. • ~ ~ to~ m~aile. SoyYet ordulanmn aon ıirifndt mlral, ıa.lerlae ,. taretle denm tiacle olan Ga1Ataaaray111 b\I ha· ik~ d~e ıaıe .Halika 
T ............ yoroneJ. ~oe. ~· ~.kadar Jyı tetkik etmııler- oltluldan ~-.rrw:ı hareklt tmdl- etmltliı'ı lile bu llOl'lu ma"Çı lrrwwacat nı taaile bar so! daha il1• 

W ,. Kallanın nüri a..rlmle inkl clir ki ate .. baflar. baf)amaz eler- den ıu neticeleri venniftir. Ji.l,an f11oıa, laaYaıı8rce atra- M".... siiçtii. Eıfakla "'lftkvıye Fenerbahçe,ı 2-0 YeDDWi 

pi ....... lr. hal t.u m.tTSil•r auıturalmuttur. t - Aba.atar bir ... .,kiden .. ,, -.w.r. ...... ... ......... Galataa ... aJ' mG.tafauman 91. v•• I•• lı•a 1 
...... ltln&le So~ 71 ile Alman müdilfu hatlara arb dijw Wr mnldo aaker •lnclw .. -..dWlr. ......._ oldukça aarih ltir ...... !."il P 

100 Yametre U'Mlnıtla ilerltmlf- arkaya döıt mevziden m\iteıek • memekteclirler. Mlweader, ... e ftllltl olanık laatb ,_ almıftl,. o,.. ı..,lar '•••:aıAp 4 - Do.,.., ................... ııı 
...... Ltft,tt .. .-etle auarı kildi. 2 - A.lmau m&nakale hatlan bfT cm .. ,.....tedfTler. lfma .... ._. ~ ..... ....... KaclalüSy atadmcla yapJa.;J t. 
ıll' r'ı ıla1r ite R.,._ .._.mu- Şimdi tipi Ye ıiddetli kar fır- boaulmut~ut". it Afrlsan1n mlMtefllder tanfl8daa 11 ......... ..-SCWd laabetl _. n_.... Davu paşa Jcıgta illa 
lwWaWu ltoıiof'UD s-lden sapte. tınalanna raimen Sı>Vyet kuv.. 3 - So•yet1.,.- Alma11 cenah. ifsalmin 7aln1S ilk iki haftMmcla taya~ Daha .:.ymnın laapn.. çmm ilk dnreaı z ı Fentlria .. 
dllmeıi imWnlllıClm necim dol•yl Yeıtlen ileri hareketlerine devam larmı çewrme!c istemektedirler. en uı 14 clGtmaa denlu1.t~ıı tı.tı. da Etfalan Lir tiitil• aakatlaaıp hinde b"tmi~. İk ncl' cle"ıetk 
w...tllji -1aıtılır. etmektedirler. Almanlara göre rılnilt olmakla beraber. denisaltı~, dıpnya çıkan Ortıanuı yerine yapılan aaydcdan sonra lbag' 
H-..~ Rua bey ... atına ıöre So•. Ahnan eai:l~nn heyanabna ıö Berlin U•(.\.A.) - Doğu cep- sene miitteflıl~ denısyoU...ı lçın Bülenclia ıirme.i eaaaea za11f 4-2 Feneırbahçe kazanmıfbr. 

yet mwaffek1yelleri iki koldan le.. re Almanlar Sovyet hücumunu bemia met"kez kea;minde Alman en ba,ük tebllleyı tetkD etmekte • bir halele olan Galatasaray hü - Beyoflmpor 2 - Sülıe ~ 1 
ra eclilen taamız ueticesinde.dde e- beklememekteydiler. Sovyet top· kıt':ılan hava kunetle!'inin yar· dir. cum hattını btbbütün felce uğ • ikinci lisde iki Yas·,..u. olaa 
tllmfttir. Banlardan biri 65 kllo. \'Usunun at~ batl~as\n~an ~on dt!'1ile taa!"1zlann~ devam et - r'!'tb Ye tabii bu açılan gedik iyi Beyoil~po~ 1.-Upa maçaa .. Si 
metrelik bir cephtl lbcrinclen di ra meaele11 öire11m1tlerchr. mıtler Ye ,:,ov,vet mudafaa hatla- h1r elemanla doldurulamadıil l9J111anıyeyı 2-l maihili ...... 
teri fae ~U'afWcMla• -...ıamattn Bu taamas merkes .. Leaia- nm yarmatlıardcr. Birçok Sovyet içia oyunun biitWı yYkü Galata• muvaffak olmuttar • 

• .. .. ,.. ...... l"1lid ........... ._.. -- • i ele pçlrmltJerdjr. ::ar müdafwı üzerine yük- - lkilCi anı ·-
~~iil ...u.......... lkiDci Mne Us ....... diba 

;.-,_..~_,,:~ • .,,. 7 ....... ~ .................. Ud .... ~ 

voztyet %: '* .. :!: :... ,..... Wb w..ı ı.-. ~ ~ ... ~f!:~;.., ı 
(• ,,,,..,. ı wı ---6cufa) Anı.._ • w.ı~ ..,.., ~~ ........ ~·..,.....··c~ - ...., _..,. .. ,,_... •• ... 

b b ., _,. bcıPa ....-.-. m• ı•• MI. _. - .........,. d -n~ .. lir .-*"ifıtile a. • •ti 

a•ır JOI' çatı clilf6rülmUt Ye tar.afuluzdan Jiik bir ~ 300 IDsial• •• ._ mltlafa•naın ...,.. r.ı.wrtıa- a.,u. • lıo$por .._. ı 1 .... ı ....... :llllııl • 11 yalma bet uçak kaybeclılmiftir. i•• reflılut «tlii nmım 8irenll- malol ıe•clu. 5-i mlda8 Farak'• n Mtmlttir. 
Londra 21 (A.A ) - !a• ra._ .. ToropH batııanda bir Alman mtllleclir. midlılaa laallrnda OJDMlıtı 'o!8 a.a. Vela .t -~ 1 

y..-uo b.Wirdiğ"ne /~ Lıuilizlere göre Hitle- aaYaf ·~~u düımanan çetia mu- Bomba uçatdarının hedefini .. AL ..-bir ..,~r1:._ı~ ~ Kadıköy aahuanda J•RI 
Ceaqİr limanuıda •. A knemetinı kirarak bırçok ~Y- ..-. .. ban .ı.nae bii)1ik bira. .... ~- , ... mınc lis ....; .... Vefa ne .... ~ıillo'! 

•
bçm• dea•iı·~:"ıtu••,afkf:!:a: ! ::::. rın karargahında J'et mndter"ni hücumla itsale çak pWI teıit ettikleri Parisin 128 ~I -:r:. "!:: tal~ takımlan kart la.....,.... O 

..... imi ıJ • • l mgyaffak olmuttw. larula mU- Km. cenh doja.-da Romilly. iÇ n v•nı r . • • • yuntlald hakimiy ti taa 9&111!~ 
clıaa Dipalar verilnıeai ...... yap an ıçtıma arın dafaa edllea bir Alauıo aatiwad _ ... kMth'aıı tetkil etmittlr. ler içinde. ceNJ• elli. Birtok fit • ya kadar mahafaaa .,_ Vef 
yapelmatbr· B• meraaha~e AmL h d 1· b • • DOldUma lrup rapılaa dilf'Un l•I kal.,i llallmadı. V.,Mucl da takımı maçı 3-1 ka'IPllUW· 
ral Darlaa ile a..ral Jll'O bu.. e e l U imi§ ........ı.n SoY,-etlere 10 -ıuk 2720 kamyon, 4S mühimmat de- ,.._ICla cleclttlm slbl C•1•'•1M'&J .. 
l119111utlur• - lraJ'lp .....ılrilmek auretlle akim pom sapt•tmitlw Ye aynea 64 m&ılafaumm ootkun l-.lakirlıkları Dil Jl,1111 kU' bfl.SI 

.{_ Lo.ctra 21 A..A.) - Hltleria blr .......... 91n-. ta,_., 88 tank. 120 top, 500 • aellceals UW. n dene 0-0 be. Atletism .,anhit wafıncl 

U~ dı tııiıuleriı Heri 1sar~ ~ ... ...-.. • • sot1yd s.....ı •••uti kam,... tahrilt etmiflerdir. ....... Mili. terta. etlil- ıar .. "" .. •w. -i 

1 hemmt,.etli açtimalar ;rapılnut • Mo.kcwa, 20 (A..A.) - S... Moekon, 20 CA..A.) - Scw- QJ±...., ldDcl cı.net1e Mi lrate~k ,.,...ıtır 
~ıralıtlırl •ıııı 1 Ylr t.r. Bu filplae yok w harbin wr ,. 1aaıau1 teWiih ,.... 111e teblltine ektlrı _.._ ......,.. .._ 1-•· 300 .-.. • 

( B ,,,_, 1 iıu:i •7ftMla) balaraa aaflıaıUM sirmlt olclyta. Kıtalarmus Staliqra.U. V01'6 ltallıılCradta onü ......... M t1a Oiilt.., ...... Stldl. Tak- 1 JC1waak1ı (KQriW 
~~ 1 

Bir Wef lwWe na del&let edeT. neJ arwntla l>oD aehl'inia Mb· latalarillUa ~:.::ı:.: ... ..,._ •rltt'a'nMla' ~ 13,11, 1- ~ (K.11rtul 
,............ Hitlefta L- .. ım11a ıoe kUometre senitlliW• anas1anm • .. t...aıt G-'••--•• ..,_ ... a. H oPlat (G 1lf 
m*n HW WMklar aiillmlf " -ıanatana sore si • --1.ı... umacl 18 .,_ Mlarhlll Olofa ............. ,...._ clM Wr ....... ~ Be. ta,47, 3 - nu •1-ta 
.....,_.. Wr um ..-ı. İlalMt ~ ~ Fra11111r ltlen.i la- bir ........... 1 --~~ lataluaa-s dl..-aa ........... - 11., lllllıil t! _,,,,,.. 79111111 laJ')• 
..,... ........ Diltmll'•• le ay • tlaclaf •tnüftılr. •• 18 -~~ n.. pnrak it"°" me.ktn ..... :l ~ Ilı tltıata .,.... ... ltiıırtuhlt talnm P'IV&ıı heı 
fllil dlflk• •+;ftlir. Ra,twm a'7aat ....._.. ..... a8 ,_ .•••• ı • .......... • da..,.- ....._ .... =· .. _... .W, Ju ,_. M1e Wılilloi olmaftW• 

l,..ilis ıniift•nılı <•&:ili ........... IWerlerl ... ..... • ............. ....._ ... w;m. .. dnam ~- .. •• ...... mli•ıı.a Mai ...... . 
1CMft 20 (A.A.) - Ormpıls 1- elde odeeek plbl• Ja.mrla. DM ... .._ pY..U ıaa.. Mnbs o.platılDde 1at61an • ..,_ lllılı. o,. G.ı.t~ Wıı1De 1 - AH Karad9lall (C 

..... mısr• tııltllf11 .......... mlflaNar. Ban- 7eal bir....,.,.. ~::O!= ,,. ~' _. ewftlce lgal ettikleri ..._. lııW'lfldl ... ..,. a,•lef • ........... ,.)) 11..8;.0::,3,: - ~"~i 
D1D ...... laei ~~ 1 • 8aıtee 4• aW oh.,, • .....,_... iaalau.a.• ..,....... 11..tOO sDeillll ................ .., O....._ W11 ili iılA. elu .... n it .- . , - ~ 

_.. ._ .. ı .. olM .ıa.m- udcl ,...... aa!afılacalrm• 818 ~ temete'den1D ebnltl-'l"ot. ...... ........ GJlmaT Mlltl w • tay1' (GalatasaraJ) 16.3f. 
... ,..ı.w ........... ._..et- §........... ......... alb Velilrlald ......... lotalan- il o ..... __. ..,_,_._, ki 11111 JIJlllClk lik 
............ Dlım=a brtl ..,. 111111 •fıllftlll 11111 ...... ı..ı ..ı11mıtt1r ..... ~it ol• ...,. ... ltW. 8 ' 111 .. '-lW ....... w. ..._'" · 
..,..- awı ........... ohıatt•· B arUmda, Bof1qv ••Kan lild..W. lmltul1e _,..ı olnmt ....... bcm ,....... •it tlmll- BqlD KU1köy ·~· 
-~a ...... ....,. .... ,.. lın1111rJ ...... lairleri Yardır. Kıta ......... mecli. ............... b:I• •• ,.... • nert.ahçe • SW·~·~ 
.._ ...... llfll Warl .... M larmu •7ftea ••udua 14 ,....,._ • ..._ı 1tatmnda 1r.a- .- Wr .._. MltlDID IMr Mtlce awtmjla .. Galat~ 
..a.ı t.tldJ etauılde idi. DBtma • • ı.-.lra ..:..:~ .:-=: taak, UOI ~ 700 .ıtn.1,.a.. ._....._, • ....._.nı 1.lr cok mlla. ......... lnMa ,..._, Bııilst.t il. 'ftldpap: talumlar'"'- .ISa 
a1a klglll...,..... olan ı.na faa, ...... _._, 2&.000 tıGfek, 300 moto1Ddet. tllhbm mefttden atmıılardır. ..ı .,..,.._ da ııeclen aellce .. ,apıı rad•r. Her iki 
.,... .......... eq9I ...-ı et. .,.. •. ....1 .ıs,. ...... etıaılJ• HDum Wle aaat S te •atlan•f!akt 
menılt*· __ :...a ....... ~~__wr~.~~lrLI.•, BUGON ,....... BıılhıAl Wrttılı ..,, ..._1 lls m.çıaı p .... 

1s-1t ...._ • .-- • -.-~ - .. ~ L , ..... -. • "8iyet G.rr~ Wr • ..,..._,, 

::! ~::.-.:::= :i.'.::ı:.::::r-ı~ ~ K' da =~"':. ... ::-:·· ~ ~~._.. ... 
,._ ._ La Goalette hlicmlla ..._ J.a ,_.1t cle\Pr.ıd• ........ t11tıı 
nuttır. T...- ayırma prlllCla WL ..,._ ..... it-1 Mllceler ...... 8aınım ,_, .. hdıa!We Wr flm 
,. Mr ,..... .. çlkU'llmlfllr. ~ Gu taclad.r. ö o 
....... yult antrepolarına .. • DAN z 
..._. .,., ...... R..mS teı.. Geıerıl Sirıı• Frıııı~u tir 
-~.: .. <~~ .... iki 1ara1. lııi iz ~ııizınısı Ilı tıC111 '°'-'dtMrıcm• ,_i11ıfr.·~•A:. 
• 'ketlf fallyederi yapt1mı,ı1r. CesaJİI' 21 (AA.) - timdi 

.._.. ldy11nıda Alma ~, ··p-enild~ne göre G eral <a • 

plı•ı a ........ ticant ~ 
0 

ad franaadan bil' lqlllz de • ·~========:ı:============~ o bılw .._.. utratmı,lardır ııu, ra ·ı '· _.. •ttr. 
ı • tııw %>=- _.__..aı... )Mıkı,. nizalt111 ı e ~mı" .. -Jıu ........ _,.... - o 

'"::;_ Bhwuı 11muaı tekrar .... Tıııstı Sil taziyet BU G 0 N: 1 EK ve MELEK 
....._,._. Laedn, 21 (A.A..) - Tunuııta Slnemal ..... .....-• tUt1•I 

T......., lana~ dilt- .....,_kolları arutnda mi MIAMı•DE MEHTAB -- ............ , toppa mevzl1erl ,... .. ...1- olm._._. 
.. " .... dtpoliınaa tWella ...... ............ .._.. 

...a11e.........,_ ........ ,....,_ ---~~~' BE1TV GRABBLE • DON AMECHE 
•lro... lm111nda Wr A.lm.. ..... T u R AL °":: ........... tJ • ı . 2.ao • 4,IO • Uo "~· 
~~-~~•wu·~~~---~--·~-~-~--~••••·--~--~-r •t ı i• ........ w •. ,, 

Yjldn akta• 

--~"'-~R SiNEMASI 

G(fNEŞfNK: 
(Sunn11) 

........ .. ... • •m. ...... , .. IMttdı 
.. heıll ................ _ .. ,. ... . 

ANN NEAQ 
RAY OLGER ve JOHN C 

Gls .. w.w- lcla Wll Wr •aht 
Yedırlnili Hır.W. aılıi ....... T..._. 



lllııAVE C Jaritu saylllar :::J C EDEBİ YAT :::J 

raıc:a adan ~:~'.:::~ Ocakbası Siirleri 
Yızaa: lı~ircaı laflı Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Yazan: Kar~l Ça6elı Çeolr~n: Haaan A il Ediz .a. rab lauıumdanlanndan Ku B il •fitwalarda kaç kere acı Hüee,in s· . A ik •• ini 
.......... olaua ani17ua ..... ,..,... ........ Yakit aeçirmek,I G-. MWa Mak.Liri, matUm teyhe Türkiatan üzerine • acı. ~ilriyet ettim, pir ait- hilmem h&br~ mu!:? , ... 

..._., a.. wak' .... Ç.-.SloYak ...... ethmcHrmek kin fala ita. Wr e.ıa ile hir 7alan kıYJrm: ~:pbt=~•le ve .•u aeferler- tikçe ~iDi, rolünü v• inceHtıni Çola• pcai 6ütWn.,, la lln 
~.-, Pna•da Te,.huıi Alman lnJ•-ı ,.._ ller vakit desiL - Poli. miWürliismde, aiyaai h...j • • •11n tMWtde me,. b~y~. O ruJau tekrar kav.. 6i • . 

0 

,.a ceııUjaa eclemi,.cetini çok K.lm, WriKi kiimetleki k& - tubecle çalıııyor. H ... im_.a onun tla k~clam ~ IÇID tle, her teJdea eıvvel, r pnıf odanın 
iP 'laWir ........... Çtinldi, •ilin- Pıllan eçmata ltqh;rarak hay • tıaıq ... madam: ı.:C: ve/:: adam tarihten- ııçtimai hayatın. temelini t.fkil e- Haoayı Nrdini temin ede• 
4llll -., ı.. aay.ı.tım DMmle- lonlu - Ya, öyle mi, dg4ii7. Ve.&.. Kut ye ADI • • • • den. ~a:r.a, aıle.ye..' ocata dön- 6ü,Jiilı Nhanın 
ı..dı ... maltkelul• auçbılan - Bakıma. ispah ... Bu, para. te lııalinde duraa k&jıdlana içia- H ~ =rb hareketlen açın melid1r. BütUn milh duyıular da BGfmcla .S)llqi)lorlcırclı 
•il Ad lr••HI ile tlııitl 4e, ka. ,. del&Jet eder. ltupa otlam ... el• üç kaiHI tekti. Ah, De ka- keor·:;:. . ftYa telarüai ••- orada ~lenir ve oradan 7':flf1r. V.m& . . . .. "· 
-- muan-en mad4eolerile ee. h a, .. 7D'la, -"nçli t.ir mek • dar u f.ena • Sewaili ya"t'l'UID- INr • z 'ili? mtwaffamyetleri-~ tlerMc:lerlik, bleader • ,..... ba nuaralaruu, 
·ılrrd••'-·· .. hilri1e •• mM ı-. allmettir. tehlike ile bl'fJ kartıya bulua n.?'~o~nu hilekirlıia, verditi lik, yahucl, fU pek methur keli- ~elikle tanil edemem. 
• =ia lraa•i ....ı..-...ı. au· Midi Mak-L!rl: .IUJwau t..ı.ıamza lütf .... le;ri • aoz ~ ihanete borçludur. Türk me.ile harwbatiliık _ baaan tahe- c!* •ha si&zeldir ve özledi.. 

~ »•• ~,.~~ J'~• an .. ' 
11
ae- - .U, cli7

1
• laa,.Jardı, wıra, ais!. Bu luuuata da.ha ı::r. m:. ::'~ .. ~e iltidlae~in- =eri de Y•~~ ~~-~ ~ ~~J!~dl~» .~ t!1'!' - ve-..eati vic4..,.ı ı e •· eonra ne T• .. limat almak i.tiyoraa lair d ı . zor SIN- anmıaa ..... - o•-·tunız W7-- 11'. _,,.ıı ı, 

nlllt et ~ "'dlHDm l .. ilte • W11k Ma;r..., ikinci Jdimecleld da bana ujramaaı Ja~dar Eaaa m..ı.'; beaı imti7azlar ftrmek ıu:afı ve :rumutak hie tlalaaalDI w, baba, nlid clı17pluıile INt 
.......... a .. r M-.1 WT ,.,._ Ut14I_. açarak aöaiine deYam aen Skotland-Yardcha k ~ tartile ve aulh yolile girdi; her veremiyor. Onun için, ıeçen J• • l~yaıı bu ocak hqı ti1rJeri, lfenİf
.. ....,.n ..ıemiyecelhai sa-' • etti: llimaeler, f.llarına b~b=-- Ü.. D~~. bu defa söztlnil tubDUf znncla karikatUrilnü helli etmeie ~!e senitli~, bütün kiitle,ri, J.ü
itlıı a•ı 6. Fmaaka1ıa M 1a&•I- - lapati oilam. Karamap aere beni ziyaret ederler Kalb- sörü:::.. fakat M~ ıehr:ne dö çahfbjun kahve ve aokak havaaı tün f•dlera ~e )'llnlqları iefne 
• w h4la, •üa ~ iten- ıenlmu.. Bu, yoldur. a..- Wr l..mcleki Witün aarlarıaı 1.:_ aö ner ea ~~· Ab~ulla~ı na~el~ hir inamı yeni tair- •.'•'! ~t!ena ve mahaltbetle • 
aiı' d'. ıaliılta tfa 8romftoacla 4e c:lm i D" • ... muti lerJer İfle N N eke .~ :f Se,nerkaad valıhjine taym ettı; terin AVI- barabatlıiJaa Yermeli rm ıf.cıe.idır. 
•e-ıtfo-4 lle;rauot~tle, vellawl u.lere 4:ıa"':~w~akat wıunda .....:i lauıa J..d:ri~~Si OD'! :f-~ ~ miktu-da . .. !«.,. vere- v_e .ö• 11iri hualUdaa beklememe- Ha..yin Siret! ı.. tir.Din •ir 
L 1 ,.. ıt.aser Mr ,. • .ıe cenyan ~ 1aalli ,..._.e ...._.aiwı .. 1 ~ reık aönclerirken dedı im llYJZ. mıar.aıncla fU aamımi, cana yakın 
_. 'tir. Hlk" • hmi ee.tU Mieia ..:k-Lir· saalerhai ..m. ai:ıs~. A.r. da"Miateru -==.-.::: -~· M~I..._. ~L H•pt ne kMlar çetin, it 11e ka. uali aonr: 
1tell,. luwlmın iemi iae aadece Ma ktia ...ı-. ı..1. açmaja l'•J'· illi?. K .. iffni lteldecliiiaai !Ut • mı".:'17' ull s~?alet'; zıra dar yorucu, Yazife ne kadar bü- - Ma•I mt •iiylf7ecelısin W-
,...U; Mia:S Uit May•a. r9t .._.. ....-~ 1- qııaa aö~le:rinia- Glle süle ora ~d kurabilirler. 7llk ve UZ1ID da oı.., hütün bun- .l"M hanun 6a •ec-e? 

__.. ..-ı_.a •--ea lalır a. -:1.· L!- _._ .. -=•= Mia Cou. B-_.__ -L! Kardetı J.mum mahaarlarmı ı... 'JQllla .. tacak, aevcltrecek o- I·•- b:hrua la il 
L k ...1 - - • ._. lrQ' ..... ,a - ·- -- ....... ..,da: ) n ) t t -L. kL-L. r- -ı- aDllDln 0 ..... &. ...t:, fa~. olan uu •. •:-anın_, po- lls.t __.,. ~u,.....ımf. _ Semer4sand ~ • • ~n en. a:uze AD• ' .. mvna ... n, ._abat •lın"n kahYe ..,.1re-

... ı na Mak.LiaWia 41ikllm- llılW9 ~·üçü .. k' • * . . l k bar tica- ki muair.ten aonra tıinlir. Bun- lerincle ceaü,.t lfinde hiç def 
tlıü _.....IUU IMJmeais ıa.-- ki k&Pllan AÇlll"ak ~· di -:la.. Mi.ter Mak-Liri, düfiba••I° Wr ~ •er:P·~~ or ~ d~clan l.ar iki kardettirler. Ancak tha7a. dMı olma,...., hilakie cemi a~ 
... -., .ıcpm Mak·Liri bna .. .t• aiyle • ilN en •eda ile weaiai kqıyarak•11 ... ~ sırmedıti takd·ıde tic&ret bilen sönWlere .... katlar 1rU.I aı,r:f dü ürecek olan lair ıJ:. 
... , ~ S 1 B b. • • • _._ • ...,,,_. felce uiru; lialk 11k1nt1- n aös kadar derin bir tenrie -o- fikirle . f 

-1 ·u 
1 

.w; M' • )la - ~ ~til .. • Sevsilt ~ -. u Of-• ~~-· -eli. ,. clfiter, •llunb '- i-.ran ihtiya. kulurlar. İtte , oc:alılıa..- pirleri» ' . rı (~n •tak ve 7ahmu:, bir 
...:::s:.,~.ı ~ ~ Su t-, ~ Wi,tik Wr IMP'a iNldi. 1!" lııiıt de bot~ &ilmi,_., Ke.. cou ;Jm'atll'• a..f'DU•a deni ...... ..a:... "aimlencl" ek • ted'~ •• tekilde bıle oba) ar.taya ataa 

~ _, --• ~.,...... yor H ·· k wı· ~ı tı 811 k.clm aenın merhum a.. B-__. __ 1ı. ' ..,_... • .... ;,-... 
1 ..... 

1
• 

1••m f111', • • ı.,m .ı __ 
-...lmıa - ile ıeç'mlitini Wl - • ~ pe 1 

-.• &ID"-~ 1üaU..:unclan fasla bir ali: ~ u..U. fakirlefinoe lise bu tema.tan ve bu tesirdetı doi f&JI' seçmen -:--ao.iil-'• · 
k ~ I>ti • ki o IMa ..., ya aız, "7Ümd ~ • .. • . versı veremezi.... malcıtMlır Böyt .. iir en 'JOl'SUI' d .. h .. cla1aa ..,,inalı, ı. .. tlaba 
~ o..L.tt!UDhiwmetçiVsü .... IHri ........ r .... yoleuluta kad ••Mteri:Jord •• Stomil :aM~'! toJ Para- meeeleai Arab idareai ruhlara bir teae-Ui v: hir aifa ... r~ .ve aihirlid'r, Haaab basila 

' '!r'- • fduıcaiulaml a ı, ayera e ı, ayccuvırer • ve _....__ __ u • ~ _1:.. aL• d' L- b". kii: -wm. tekrar ·--· ·---..: 
1P ı' ı ··• ahlannaia söMeri • • • • • • mif.. K..m.& Liilaekli • • Ya- ~- ı9 ... çua maaun •: ™" 11la alır. ve - .•. . ... .. ~~™ 
pr. O.\uı varı au atlmua it . Mıiıia M ... ll.iriı • la.U. lll1lia1i Aha 6;." ~ h'! kola)'llU ~ulmak la2ımcl1; Burada Franaı2 tairi Paul v_,,,._ iwıruıet1D1 iade etmek 1Ç • • e-:: bd•••rtlan mı- tla -. a.. S.U.......,,~,a, ~eyze- : bir kafeae ;..,--;':Bu:.,,;:-_ ÖF!• ki hem~· ncmn•I ha- laine''n hir tiirini habrlanm. Şöy cak batmcla diitiineliln. Ba iatii-

'ttııı•· ---llAl••e v&naCıJ'a kaW her ... ilıınek...,i1W1,,etuacle7;am.. kendia" • ı.· ti :likad.ar yat devam eb n, hem de yaban- te ltetlar: Nkian çok~- f9)'1er dolacd 
l2r20 apretçi klııltal .uiii- MW. .._.,_., .IW&ncil itli- ::::.... • .:: ıç...: .:...- cılar orada 'J•l•fllU!ÜnJ Arab L I l ld •1 iU d ı lft': Her te)'ÜD evvel 1-ad...a. 

a ~ ettim. Bilqonmı aev•i • a..ıtlci ~ ....ta -,.... halıılı -: -~ il•.indea mau. iduesiae muhalif waaurlar çojal • O)ler, a ear • ro lame ~ ~~·· ve et~ızdaldlwe 
U., w kMIUIUl ltir falcı olmuı '-llkı matı .Waiuuf a.&n b ı, tle m&Mn. • pe, ıevsımuı ... Bu aevp, en bblafa 
'!' clbd• ı..Juedecektin1. - ...,_., el .. , ._im ......_ W... ........... a. ..:!"ı....: i.- K.tıte,.. J.i': 99Pıl • paaaport, La r..,.,..• av« ı. ıloilff conıre IDlf PailMwi ve en kanı ilhem-
Qııll ... eL Fakat falamn, wae- ..... .ak Mır ~~· Son • mirlerimi halterdar etmek ni e • _._ ~ ik.met k&iıdı icad- la ,_,.., ı.. bile JWD-.,.hr ve taptase 

....... teHlllıia P,i hası..,,.,..~ ....... nse enpl tincleJiıın.. y .._.,.. Jlı.tdtia ..... de..._ Et-~• ..,4ant,,.,.,,.; bir_.., p.io ...... B8yGk Ha. 

• vılliltleft- ıia...__ itin iir ~~tlyar ..... Fillalr!ka o, deditini yaptı. ::=-!:..~:.r:u= lea 7emc aima; nPdm •Va&lem idnH uzun ve 
-- OIM'8k k.Uwhnaaı da ... _ .. _._._ ~-11.1--" _,__ Amirlerini lt.,.ffyetı.a hdertlar s-nw. ... -!r--!.... 0 ' f [Aile oca.n •~-ba ı.... derin tiiri diri nefis 'bir eseri d• 

• 1 •-4'• a a..l 1PGd t L - ......- - _.__. - ce- . M _. b:'"f I .. -ye--... ıCUMSDU"• aaman o. •·• ..... nın uar ay. _ _._ b .. ün d • 
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Ele alınması zamanı gelen bir memleket davası 
• 
-nsan isral1. 

~ 

Yazan: Profesör doktor Eadi Irmak 
ı yi yetifmiı unsurları pek ~ol 

1 

ret olsaydı Üzerinde o kadar fazı bet:nde maaş dağıtmaktadır. 
~tJ:ıuyan memleketl~~d~ mus- I~- d~ıyıa değmezdi. Asıl Lü. Şüphesiz devlet ba'kımmdan ha. 

~et ışı. baıann.anın . bırıcık. yolu Y'!k m~.nzur, devletin bu yüzdP.n kiki taaarruf birinci ııkkı tercih 
ınsan ıarafından çekınmektır. uıradıgı zarardır. tmekted" 

D k ..:ı· • U e ır. 
avayı enc.ıı memleketimız nsurlarını tek iıe ba<rlaya· i t t "f b 1 · · ı ı ı.. ı. · · d l . • 1§ e maa teesıu u yapı ama-

ıçın e e a ırsaAt acaua ınsan ısraf mıya.n ev et nalüki mütahaasıs· t D. . el • . k b' 
_x,. •-''ıL ı......_.U B~: okumaz L •• 1.dıg-ım «Nev,..- " l 1 ..L...- tm d'·• · · 'dd' d b"l' · l d b d" mıı ır. aır et"ımızı il ı ar tef-J mcae uu u o-~ • ..... ,...... , ......,... • ...,.f rıaa C'S ..,.. •• .., e e ııımız.ı ı :a e e ı ır mı- ar an e e ıyen mahrum kala· . • b" k k' . . 

- - . bele hiç önmezdl, pek fazıla iltifat tu. Bu rlnlenin en faal unsuru ben · ? k d kt' B lıte ta ı tutsa se ız &&atlık ı_ş - 'al dd varınca I"""" yız. ca eme ır. unun neticesinde .. .. .. h kkil d ld K emer tı ca esme .. etmek Utene ..ki nadir olurdu- iki idtm. Gayet tabii olarak en ziyade Büyük acı duyarak tesbite ayni bir iti 1rördürnıek için müte gl ununu. ba . . e od urand memur 
arabadan inerek hesabını gor pa.rmağının arasında kulaiıcnın ucu ben hücuma ujTa.dım. Bu hücum mecburuz ki elin.izde mahdud addid tahıslar kullanmıya nıec: ann nu elanı ne erece e bula

dünı ve biraz. yürüyerek bu cadd~ nu baiiiçe sıkardı. 8€11 bir genç akranım tarafından "--ukua ıe)dikçe unsurları israf ile harcamakta. bur olacaktır. Oevlet kadroları. cağız? Dost ziyaretJerini, çay 
de ara sıra, pek na~lr fırs~:h.,adanı olmağa yaklaşmadan evvel: bwıu bir kıs&ı:ançlıp hamleder ve yız. Huıusi müeaseselerimizde ol mızın mütemadiyen kabarmasın- kahve fasıllarını, hatır gönül M>· 

ohmip etrafı Ryrettiğlnı eW<ı 1 - Gel, bakalım, Nurlıal!.. Derdi, kı:rmaz;dmı. Mes.la bunlardan bana duiu gibi devlet müesseselerin. da bizce en büyük rolü oymyan rufturma.lanna, lüzumsı.2 iıti§a
veyi aradım.. Nihayd ~ıB~rası :r:· ba:ı.an da uPapaian Halid!n diye en yakın olan bir ref"' bana: de de fos.an enerjisini tutumsuz amil budur. Fakat ferdler tek releri, geç gelip erken gitmeleri, 
cak!ıı diye bır y•e gır~ını. Btı:rC: hitab edenli. Ben konu§kan, geve-ı- Canım Halit, ::ıe zaman f(>yle kullandığımız bir gerçektir. ve muayyen bir ife ömür verme- doktor raporlanm .ki bunların 
ar m.ı idf? Bunu tan:.aı.~ıil~~lik ze bir çocuıktwn ~nma aıun ~a. ledibane denebilecek bir feyler ya· İnsan enerjisini tutumlu kul- yince kadroLarın ge.:ıi~letilmesi bir çoğunun meıhamete, hatıra, 
medim, burada bir buyük "n" nın.cla pek ağız açın.ağa, ıöz söyle.. zacaksın? Deyince güliimaiyerek: lanm&k ne demektir 7 Bunun en f asid bir da:; re tef kil etmekten tavsiyeye raci olduğunu bizzat 
yapılmıı olacaktı. Kahv~1n ° u meğe cesaret ed'emezken bana bul- Hele biraz daha geçm! Diye kısa cevabı şudur: ve bütçeyi yüklemekten başka bir hekim olarak itiraf etme~· 
büsbütün açıktı, ~en. sokİga •en Y~· hitabı ne için liyık görmÜ§tü? Gali- Alınmamıı görünn1iitl.\iın1 amma a. İ§ bölümü prensipi dah;linde bir netice doğuramaz. yim. tarhedersek h kikaten işe 
km bir noktaya illttım. ~e:ıde:. . ba ~larından itilerek... lınmıı olacağım ki hili bu cümle muayyen şahıslann muayyen ve Bizde bu hali doğuran ~ebeb- verilmiş zaman ne kadar azalar. 
raz ötede tavl~ oynıyan ıkı m4te· Çok iifürdii. Kııın kürklerin.in ku1aklarrmda ihtizaz ediyor. Diğer mahdud bir işte spedalise olma- ler çeşitlidir. Bir defa belki de- Vaziyet böyle olunca bittabi be
riden ~~a kınue ~oktu .• Ben~':;. içinde, bir tarafta. o zaman İzmir bir g~n yine.pek yakın bir dostun: sı ve bütün varlığını bu muayyen rine dalmaktan ziyade satha ya. men bütün dah-e!eı-irniz=n her fır
rade. dUftJnmek lstiyor_dum. n evlerinin baflıca ztynetlerlndeı olan - Bız Haltdi daha iyi şeyler ya- İfe vermesidir. yılmayı ıeven bir ynratılaşımız utta yeni memur btcmeleri za. 
feyden evel bu tenhalıga m~u lyerli ocak harıl barılyanarkenoda. zablJecelc diye ümid eder.dik; ~a Meseleyi böyle vazedcrsek bi- var. Buna kartı frenler konmaz- ruri olmakta ve bu tnlebler yazı. 
oldum, sokaktan da pek. az m.an j nın ortasında tepeleme iyi yarınııı çıktı··· Dediğinden babsolundu. Bu zim münevver pazarında hüküm sa meualenı•zi çeıtidlcndirmeye la yazıla nihavet t-'l"Vke mazhar 
R'CÇİyordu. BI,., az fekerlı :kah:ve. ıs~ korlarla dolu yüksek pirinç IDB'1· na da cevab vermedim. süren manzara bu prens:pe ne çok meylediyoruz. olmaktadır. Böyle olmasa bugün 
marladun, bir &igara ~ellendırd~, p1, burnunun üstünde ıözHikt~rt.! Risaleye bir de ilave teklinde kadu aykırıdır? Fakat ıaul ağır basan sebeb, kü şiskin kadrolan izah etmek 
ve uzun bir cöz ıeulirlıle aokaga tarih okur.du. BaıJıca merakı 0 idi, bi.T roman tercemesi dercedlyor- Hala, avukatlık eden profesör, iktısadi olsa gerektit'. Türkiyedc mümkün müdür? 
baktını. Benim ya~ıcılık ba}atln::~ öyle hatırımcb kalrnıf ki Cevdet dum. O zaman pdc rağbet bulan mekteb doktorluğu yapan doçent hayat orta seviyeli münevver sı· Merhum Ba§vekil Dokt:>r Re· 
en büyük kısmı, ta şukad~rcı.k d"~ tartihinl pek sever, adeta onu ha. Geor'.ges Ohnet'ten ccDemirhane lise hocalığı yapan maliye me- nıf ~çin daima pahah olmuştur. fik Saydam A dan Z ye kadar 
çocuk iken başlayarak )"ll'mı ~t tim sürer gibi tekrar tekrar okur. Müdürün ... Buna etra'tan itirazlar muru ilah. Münevver kütlenin İçtimai yapunız, geleneklerimiz, değişik}'k zaruretmi ifade eder· 
Y&flna kadar hep, bu Kenıe~a ı du yükseldi, «Terceme edilece.'ı: roman çokluğunu teşkil etmektedir. omuzurmıza almıya mecbur ol· ken bu hakikati ne ka.dar içden 
caddesinde geçm&Jtl. Or:~a ~1'1.?· 1 Sonraları, bende az ç:ık bir ka· mı kalmadı ?ıı Deniyordu. Hıılbııkl Bu halin mhazurlarını aaymı. duğurnuz vecibelerimi:r. bu 51nıf duyduğunu söylemiş oluyordu. 
larla hatıralar vardı; a at ugun bi'lyet inid~afını gördükçe bana ben romanın yüz fU kadarrncı tem. ya lüzum söremiyonız. «Tek iş m~sublarının maaşlarile nıas- Realiteleri kavramakta ve müz
onların üstünde aile yardu~un ~nuz· ı muamele:SI değip- gtbi olmuştu. silmden çeviriyordum. Qu romanın haareti» bathiı aıttnda vaktile rafları arasında nisbetsizlik ya- min derdlerimize İcab ett.:' ği 7. • 

111ahil halinden doğa.~ hı~ hıcraı:ı Biraz gurur, batta iftihar duyardı, .seçilmiş olması söz götünnezdi, yazdığım bir yazıda bu haJ"n do- rahnıştır. Ve maaşlar daima kifa man en radikal tifa vasıtalarını 
hissi bütün ruhuma mustev.lı bir ka· 'galiba... Bunda da hakkı vardı. eğt'" t .. rcerneslnln Türkçesindeki bo ğul"duğu buhranı anlatmıya ça· yeb;z kalmıştır. Ferd bunu1 önü. sunmaktaki kudretini hayranlık.. 
ra bulut gibiydi. Baıka bır teylere Eğer hakikaten bende bir kabJL zukluğundan bahsolunsaydı bunda lıştım. ne gelen tali bir vazifeyi kabul la müfBhede ettiğimiz yeni Baş. 
hayal:ml sevketıneden evvel. or~- yet gör~r idiyse onun lnk~afına ha'klıolacaklarıdı. Hakikaten sonra. Tek ibir İte bütün varlığı vere- ebnekle telafiye ç.alı~mıştır ve vekitimiz elbette bu büyük mern. 
nı düıündürn. Ben orayd ~;:n; : kendisinin büyiik bir yardımı olma dar.ı fa.r&cetlim ki Türkçe bakımın- bilmek hayatın en biiyük saadet- çıaMınaktadır. Fakat bu'lu yapa. leket dava.sanı tam olarak ele 
konağın eSkl odaları.n~, e z erL mıı mıydı? dan tere.eme pek fenadır.· lerinden birisidir ve bilakis iş ymı derken ruhi buhl'1tnlara düş· alaca:khr. Fakat böyle itlerde bü 
ni, sofaları~ı, dalre1 Ierındı ddola.~mak, İ~te hep iböyle, Kemeraltı cadde- Alkran tarafından gelen bu iti. sahasını genişletmiye ve çe,itlen mdcte, sıhhatinden çok ;_rey kay- tün tali mercilerin ve otoritele· 
kendi kendıme <1 fte e emın ye. ah ı d il z1 hl •- d tın dirmiye mecbur olmak dinmez betmektedir. rin bükUmet reisine yardım etm~ b yali • ... ek · sini bu tenha k ves n e a e yuT. ra ara ç aızmıyor um, ya ız 
ri! .. ~ diye onun a n! gorm ıs· dunu, onun kaybolmu~ slmabrını yaşlanmtf b1r dava vekili vardı ki ı~~~blann kayn.nğıdır; Fakat Bu işde .. asıl .~yb~~en .. devlet lcri şarttır. Memur sayısını azalt. 
terdim. Sonra birer bırer omuzla. b . • .• erinde durumu diifÜ. bana musallat olmuftu. Bu adanı butun mesele ferd•n mes ud veya ve d~vlet butçesıdır. Çunkü mese- makta ve ferdi enerjinin istisına. 
rı kalkık, zayıf vücudile dola~n :~k:s~g~~ hevesini vuen bir zevzek, soytarı meJrebinde blrisly. h~~baht oluşundan ibaret de~il- la üç ,ahsa A miktarındR ma~ş rmda mes'ul mercilerin adeta 
ninemi, k"t.:ilc halayı, küçük amca.. 1 ı b ı · d Mah 1 b dan iba ermek dururken o şahsa A 2 ms ı,;r yarıp girmelerini bekleriz yı, bÜtün lwnaiın kalabalık halkı. gıcıklanma duyuy«dam. di. Bir takım ahe münas~ et erın. _ır_. ___ z_u_r_y_a_n_ız __ u_n_. ___ -_v ____________________________ _ 
nın hayallerini takib etmek, onları Kendi kendime bir hı.lya kur· den dolayı bana w.tq.maınası da 

b d __ !..J ha tt hareket dunı: - Ah! Zenafu ol aydım, 1 miba.s bdi amma nasılsa içinden 
ura a y~en ya a ve . D d" elen b" köt'" d k 1-r 

te görmek ihtiyacında idim. amma .ço!k __ ~~~ın!lw e kım. ':e I' ıri ıa':n ~un a ma. 
Asıl dedem!.. O bana ne kadar bQyle bırb' z'":._~;~;:~~e . 7 ıçın 1 sınaNrnan o . ıy~ . ud. T _ ,_ .. 

• . .. il ~d ta kı k hey'et'j hulyaya ır ....,,,'IQK ıpın a 04.UDU a evruz» ~ eaın e a uv..-
ın cusse • a ake lk or -~~ç · . ...ı·? bağlamak lstlyerek bir tayyare bileti Ma.saaı » baflığı altında bfr Mile 
görünürdü. H atoo oy '! mı,, ... ı • alıyordum, fU yıl baflarına mahsus t1"Uurmııttum. Bu allsileyi Louı. 
Pek zaınnetımlyonmı. Genlf onıu~ çekiflerlnden biri için ... ve olacak Figuler'nio «Le savanı du Fayer» 
ları, yiı"ksek bir bo)'ll "'~~· ~a ya büyük lkraaniye bana .isabet edi- ki.ahından alıyordum. Müellif bir 
güleç yüzlüydü. Hele kuçük oyu 1 yordu. Bu ıallba hulyayı hakikate tuva.iet masasının üzerinde ne bulu 
siyah gözlel'inde ~ıvıl. .cıvıl ııılda: cr-vlnneık için kifayet edecek hir nUTsa, tara'k, Eırça, koku, ..bun, 
yan bir zeki., btr ıs~za tel~~· ?ara idi. • sqer v. s. bunLırı birer birtt ala.
vardı ki hiç korkunç degı1:<11, ~~ ı Hem n ilk it olarak aile konağı- rak asıllarını, i'mal usullerini tarif 
ibl:ı.ler, evin çocukJat'ı, evın bütiidn tı e alıyoroum onu l'mar ve ediyordu. Bunlar pek müfid ve 
b u_., b ab baltA İzmir halkı a nı sa n , -~..! b' 1 . 
azue er er, k k k ak ıstah edet"ek eSki fd<Jlne, ..,... ıç • aynı zamanda pek cazib birer ma. 

beraber ondan korkardı ' kor, m mine eetiriY'or<lum. Har~ selam. kale, birer e§Ya dersiydi. 
değll onu sayardık, ve .. arşıs;~ lık iki ayrıca müstakil daire kırk O zat bir müddet b1!11ları tuttur 
çıkıtıca iç.den gelen bir burmet 

0 ,~dan fazla olan bu biiyük kona- du; ikide birde beni yakalaya.rak 
yardık ler k ğın birkaç parçasını ailenln yuni. - Rica ederim, bit.la karar vere.. 

Genç y8§ında Uıaktan ge • e sm: kalmıt olanlarına tahsis ediyor. nıedim, tarağımı bağadan mı ala
t'lcarete başlayan ve yıllar g~tikçe dum bir büyu'k ktsmını da, mesela yun, fil difinden mi?? .. Diye so. 
azim bir servet yaparak ıe~~f en eıar:ılık daiı'esile barem dairesin. rar, yahud: - Yüzümü süngerle si
zengin adamı olan Hacı Ali ~ ~en bir kısmını birbirine ilhak ede. leceğime su ile yıkasam yahud ıs.. 
di heııkesc bu hürmet duygusunud 1 rek burada bir hastahane vücuda lak bir h!tV

1 u ile sİlaMl olmaz mı?. 
sas ederdi. Buna yalnız. ~~I ~- getiriyordum. Para.&I olan he!' zen,- Suallle çirkin bir kahkaha savurur-
ğil zekası, mulıakeme;ınm l$abet ' 1 1 dü,llrune6İ lazımgelen bır 

1 

du, 
ve' müstahak olanları çarpan istihza· f;; Memleketin en ziyade mı.ıh. Bu adamın evinde bir tuvalet 
aının sadmesi sebebdl. Ben onun taç olduğu hastahane işi... Buaıun masası yoıktu elbette ... Daima kir. 
yanına girip de eUni öpi.ioc~. · · _ Nlısreslni de belediyeye bırakıyor- li duran saç1arını taradığı da ancak 

Bu el tonhul etli ve ag~rn;a~a dum. ı berber dü:lCkanına uirayınca vukua 
yüz tutmuı bol kıll~ b:r eldı k ~ Ah! O %&1ll&n bu İf vücuda ge • gelirdi, bele yüzünü yıkadığına hiç 
nim küçük elimin üzttıne kon.ark il bütün fakirlere, muhtaçlara htr!ınnluıııa..-nazdı. Onun bu tar~ 

nce .. . _.._,_. ka kam lb" _,_ b 
ağır çekerdi... d k esini bol bJI açan mır.ıvv~aı rına 111 çı g ı çarpacax ır 

Evet, onuo elini öpii~ za -ec: d:.emin ruhu nasıl ~d olac:a.ktı. ct;vab vermek pek nıüpıık&:-n iken 
hiirmet değil, Mr de f~~an v. ı· B hulyada bir müddet gecilc. benden çok yaflı olan bu adamı 
medublyet duygularlle nıütehasars . u Sonra? sükw ile karıılamak ve gülerek ge. 
olurdum O kendls.inden kaçan -na tın~ bu Keınıeraltı cadd~I ... Bu. çiştinnek elbette :siyasete ve zara
için? k~di çocuklarına moıkab da ~ ...,.rib hased, garaz, kin fete daha muvafıktı, ben de öyle 

·- · · torununu ra n •- y __ .ı bu soku~an ve g'lrguı d laı'lle lı:al'fllaf!1'1ftllll. azı yapıwuım. 
her vakit 1 tlfat ile karfılar, ~a h uy':ma en ziyade sarahatle gİrİfİ· Yıllar geçti, o risaleden 90ll1"8 

bol para verirdi. Hele sonraları .... n ara ilk tecellisi iki :refikimle bt?Ta· <ıHlrmebı gazetesini tesis ettik. 
rahib\erin mektebine girlnı:.e b~:. ::: f%lllirde ilk defa olarak neFlne (Devamı 8 inci saylacla) 
mekteb masnflarını kendisi 

Edebi romanımız: 40 

1 
Ya~an: Ceınıd Felııni 

k k . c..k ihtiyarım· Bir 
Ne yazı ı ç • 1 

düello bu i§i pek güzel temız er; 
di. Fakat beni öldürü~! sen sl~gk 

ı.! .. yuz sene ı 
kalırsın. Halbu~• uç l 

unun kurtu. 
aile şeref ve nanıuı • l A 

. . "kimizin de ölınemız a· 
ması ıçın ı . .. kü sana 
zım Ben öleceğım, çun . .. 
f . t d'ım Sen öleceksın, çun. 
ırsa ver · • . . 

k"' Kara Mehınedler aılesının 
u f" ,,. sr.ldardın. E · namus ve ıere an... . 

. • k ....nam delıkan· min ol senı sag 0 .r·-· 

Jıl... •• pek 
Bu heyecan yaşınP:. lr.?re "ka 

f ula idi. Asabı görduğu tazy-J. 
daha fazla tahammül edememı§, 
h 

f titremeğe başlamıştı. 
er tara ı Eli • kA ! Bir kanapeye çöktü. erı 0 

• 

dar sarsılıyordu ki bunlar.ı gö~ • 

1 . dogru· kaldırarak bıraz of~ 
erıne .. 

ke ve daha. çok tees!urle aeyret. 
mekten kendinı; alanıadı. Göz~e· 
rinin ucunda jkj damla yaf behr· 

di. 
Daha fazla kendimi tutamıya· 

rak ona doğru atıldım. yere, ya. 
nına diz çöktüm: 

_ Fakat daha e'-"''cl beni din· 
lemelHıiniz ! dedim. ~lümdeıı 
korkmuyorum. Hak ettım, haza. 

m Ancak söylemeden, içimde· 
rı • fed'I kileri dökmeden. hele af t me-
den ölürsem duyduğum vkdan 
azabının atefİ ile belki cehenne · 
mi tutuştururum. Beni mezara 
yatıramadar. Kızmanın ayağına 
kapanmak için mutlaka ayağa 
kalkarım. Hayır beni gömemez • 
(er. Gözlerim ölümümden sonra 
da ağhyacaklardır. Ağlayan a
dam ya.1ıyor demektir. Gömülür 
mü? 

Dinleyin beni! Ben l>ir ın düf. 
manı deiiUm. Bir hakikat kur • 

baniyırn. Hakikat sandığım gÜ· 
ne~, keleş bir ayna çıktı. intikam 
alayım dedim, cinayet iıled:m. 
Ben bir ırz dü~ı değilim. Irz 
dü,manları zdki ve kurnaz olur· 
lar. Baksanıza yiızüme, ben bir 
budalayım. Kızınızı seviyordum, 
bugün de çılgınca seviyonon. 
Hem onun kaimi, hem kendi 
kalbimi çiğniyerek l'U)'a adaleti 
yerine getirdim. Ne münasebet? 
Mücrimi bırakıp masumu sehpa. 
ya sürükledinı. Ben bir budala -
yun. Kuzu idim, kurt rolü oyna.. 
mak İstedim. Kuzuluğu telvia ve 
kurtluğu kepaze ıettim. 

İçim yanıyor. Benim kafa tası· 
mın içinde sa.nki erimi§ bir kur-
ıun kitlesi... Beynim yanıyor ... 
Sinirlerimi sanki kerpetenle çe • 
kerek bir bir koparıyorlar. Vü • 
cudum yanıyor. Dünya kuruldu 
kurulalı belki hiç bir ademoğlu 
benim kadar vicdan azabı duy
mamı§, benim gibi nedamet ge • 
tirmemiıtir. Çünkü benim kadar 
büy\ik suc ialememistir. Hem o· 

Yeni keşif ve icadlar: 

Sis ve dumanları dağıtma çaresi bulundu 
Deniz suyundan altın istihsali bulunan yeni bir usüı 

sayesinde çok ucuza maloluyor 
Malum olduğu üzere, deniz 1 de altının eskisine nazaran çok 1 enatitülerinden birinde, hava 

suyunda, münhal bir halde ol. bol mikyaslarda istihsal edilece-J meydanlarından biri iızerİndelü 
dukça fazla altm mevcuddur. ği, bunun tabii bir neticesi ola- kesif biır 6İs tabakasının kimyevi 
Bir mil mikabı deniz auyundaki 

1 
rak: fevkalade ucuzlayacağı a§i- usullerle izalesi tecrübe3i yapı( 

a1tınm kıymeti 5 milyon İngiliz kardır. mıı, ve müsbet Lir netice elde e.. 
liraıı kadar tahmin edibnekted'r. K" · "']f • dilmiştir. 
Deniz auyu içindeki bu altını ımyevı BSU e SiS ve 50 metre genişliğinde Ve soo 
eldkb-otimik usuHe tefrik etmek dUIU3Dlafln dağltlfffiaSI metre uzunlu:;-undaki bir tayyıt. 
pe~ali m~mkündür. ve bu usul re meydanının üzerind~ ~ unall 
cskidenherı de malumdu. Fakat Sia ve dumanın rolü, bHhasaa 10 meb-e kalınhğmdakı sıs tab 
bu usulle deniz suyundaki altını bu harbde, pek büyüktür. Aşkeri kası, dakikada 320 litre klörı·· 
tefrik etmek fevkal.lde pahalıya hedefleri gizlemek, ordulann kükürt ımahhilü serpmek &Uretilll 
malolmaktadır. Yapılan hesabla· harekatını, denizde, hnb ~emile- izale edihni~ir. Siıı teşk'l edil e 
ra göre bu usulle deniz suyun. rinin mevcudiyetini maskelemek .. b all ki'' ı· 
d 1 ld k • · · hususlarında ttun'i si• ve duman rutu et parç an, or u kiikü an a tın e e etme ıçın bızznt "" tarafından damlalar halinde t ı-t 
çıkarılacak altının kıymetinden ı>erdelerinden azami tekilde is- lanmakta ve bu damla.lal' OJ>. 
bef misli fazla bir masraf yap- tifade edilmektedir. Bu, sis ve ı va~ 
ma.lk İcab etnıektedir. Bu .hal, dumanın fıa::-bde oynadığı müs. mur olarak yere dü~mekted· - Bg 

suretle, klörlü kükür-L sn il'· 
deniz suyundan altın istihsalini bet roldür. Fakat a:s ve dumanın "'l'Ptn 
imkansız bir hale getirmekte idi. bir .efe menfi tarafları vardır. mahsus bOTu ve fiskiye}e l e 
5on defa alın n malumata naza. Tayyareler init yaparken, her hiz edilen hava meydanı t e te 
ran bir Amerikalı profesör, yep- hangi bir arıza vcyahud kazaya defasında tayya.releı;ll • a~t 
yeni bir usulle deniz suyundan meydan vermemek için, ini§ mey- önce hava meydanı i.i ~ :;.:..., 
altın iat"ihsal etmek çarelerini danLı.rın:n tamamen sis 'e du· duman ve sisleri dağ1 tct ~eri 
bulmuıtur. Bu yeni usul, fevkala· mandan iri ~lnıası lazımdır iste Tabii tayyareler de h hmrf:,. 
de ucuza malolduğu için, bu bTçok alimler, sis ve dumanla;ın tehlikesizce yere in~e' tı ~~n-

bulmuş olurlar. 1'< irıu•" 
~a,.zda altın istih~alinde büyük kimyevi usullerle izalesi için ni. 
1>ir kar ve menfaat it.emin edil. ce zamand1T nıew sarfedip du- Bu kıymetli ke~if ~ 
"!lekte imiş.. Henüz g:zli tutulan ruyorlardLr. Nihayet. geçenlerde sında fevkalade ibUr harb es 
"ıu usul taammüm ettiği takdir· Birlesiık Amerikanın ıtekno)oj:k hiın 'bir rol 0Ynall\~kk 'Ve 

olarak sis veyah'lld la.dı.,.. S 
na, hem kendime kıydım. Hem mes'ud insanlardır. Nedamet ze- tülmüş olan a~kel'4 d~rnanla .,
ona, hem kendime karıı müc.ri • hi.rin:n iıuan beynini nasıl ııka- üzerindeki bu &ıs ' bit' bed •• 
mim. Ölüme çoktan razıyım, fa- rak ondan çıkardığı '-On damla manlar, bu işe rn~ '1'eyah- l 
kat ölüm neyi lıalledcr? Ben öl. suyu natıkaya kudret yaplıiını l • tt ki llıui' ·•1 a 

Yl arle erınd - a 1 ı Al'ı Lus·""' bom .. mek değil, affedilmek istiyorum. bilmezler. Onlara temin edeyim ar a agıtı k n ur b 
t 

ma t~ ve boO' ard Bıçağı kırmakla açtığı yara k.a - ki ıbu sözler aynen, hatta belki maın ayyareleı-i . ifel 
panır mı? Kırık teatiyi yapıştır- kelimesi kelimes:'ne, ayni sahne. l{nlavlııstırıltnak llın vaı 
malda dökülen su toplanır mı? de söylenmişlerdir. •••••••••••••••••••···· tlldır 
Müfterinin dilini kesmekle iftira ihtiyar bir dakika düşündü, R A .......... ; .......... . 
ortadan kaldırılır mı? Hayır, ha· sonra: • n y o 
yır, ben derdime ölümden başka - Sözleriniz" sarih oll\rak ım· 
ilaç arıyorum. Bu kadar kolay lamıyorum, dedi. Anla.nak da is. 
ili.ç istemiyorum. temem. Fakat teklifinizi makul 

- Bu il&ç a.izcc nedir~ buluyorum. Aramızdaki hesab 
- Onunla evlenmek ... Affet· için bunu kafi bhr tazminat adde. 

ıin demiyorum, buna cesaret e· derim. Ancak yalnız aramızdaki 
demiyorum. hesab için ... Kızımın sizi affedip 

Hem konuıuyor, hem de ağlı. etmiyeceği..; bilmem. Onun na -
yordum. mına fU 'kadannı söyliye.bilirim 

Şimdi hatıra defterime bu sa- ki aizden nefret etse de bu izdi
tırları yazarken gözlerim yuka. vaca Taz'ı olacaktır. Buna mec. 
rıdaki satırlara kaydı. Kendi burdur. laterse sonra gene aynl
kendime <cEğer bunluı benden sın ... Şimdi geçirdiği buhrana at. 
baıka biri okursa pek teatral bu- latmasını iki katlı olarak temen
lacak, pek süslü, hntta belki pek ni etmek, Allahtan bunu istemek 
sun'i -diyecek.» diye düsiindüm. lazım. 
Bunları hiç şüphesiz kahırdan, inler gibi bir sesle: 
veuten. ıztırabdan çıldırmnmı§ ( Arka.sı var) 

.. 

ir 

r, 
jl' 



6 Sayfa SON POSTA 

(iazilli kaymakamı Feyzi Akkor 
nasıl ~hftı? 

Felakete uğrayanlar için umumi pa viyonlar 
yapılıyor, felaketzedelerin yiyecek ve 
yakacakları süratle temin ediliyor 

es 

edebi romam: 

Evdekiler duymasınlar di-1 Bu İfde onun mühim bir rol 
.,e, piyano çalmağa baıladım. oynadığı da muhakkak ... 
)Dluzlarım sarsıln sarılı.., katı - Belki Gönül de, bana kar§ı 
lırcasına gülüyordum. mukabil bi.- jeıs.t yapmak, yahud 

Kı.zım evleniyor. . . unutabilmek maksadile razı ol • 
Birdenbire tıkanır gibi susu - muı l:tr.ılunuyor. Acaba çok üzü-

'10rum. lüyoı- mu? 
Yokluyorum, yalnız baba duy- Yoksa o da Füsun kadar müa. 
l~ı yok içimde.. Ne sır halin- terih mi? 

\talan bir babalığın ıztırabı, Yarabbi, onu da nr..şanJısile, 
kendi sulbünden gelen bir sevgi dolu nazarlar teati eder • 

un evlenişi karfıttında d'u. ken kar§ıma çıkarmR ... 
n teessürlü seviııç, ne belde- Ne bir baba, ne eski bir sev-

miye:n bir haber kar~ısında gili hüviyetile buna tahammül 
ayret bunlar·. . ~emem. 
Kıalca.nıyor ınıyım? B:ır uçurtma ipi gibi birbirine 
Oo, gülünç bu? Bu dü§ünceyi kanşmış hisler . .. 
fotmeliyiın ! · Meyus mıyım, ııeviniyor mıyım 
Adnan Beyin yeğeni ile evle- bilmiyorum. Bir kırıklık var J, · rni sinirime dokundu; bu a. içimde .. Onun hakiki babRsı ben. 

r' ı hiç aevmern. Bu yüzden ken vazifemi yapamadığım ve as-
evimli bir genç olan yeğe- la da yapamıyacağım için üzülü

~ .Je soğuk buluyordum. yorum. Hayır bunu ben· uyduru-
1 fl·nülün, hiç bir ş.ey bilmed:ğj yorum, üzüntiimün m0hiyeti bu 
i: e, bu ka~ar çabuk böyle bir değill Nedir ya? Of boğulRcR -

.. ebbüse muvafakat edi~i gu - ğım. Gülmek istiyorum, güJüyh· 
,truınu mu zedeledi? rum. Sonra birdenbire suratım 
Bu dııha akla yak1n. . . asılıyor, yese düşüyorum. 
Senıo.ltatin bir kere dıı ha hal<- Semahat ne alemde? 

• vu. Çocuiumuzun hayatmın dö -

nüm noktasında acaba benimle 
lcıonUfDlak ihtiyacını duyuyor 
mu? 

cak, Semahat söyleme.r: mi? 
- Söylememesi lazım! Gönü -

lün düğün pabrtısı bitmeden 
meydana çıkmamahyıml 

Telefonu ablam açıyor: 
Gddiğimi haber veraena, köı

ke çağıraam? 
Gözümde tütüyor. Bu muvak

kat sükunu bozmak istemiyorum. 
Ay.aklarım, telefona. sürüklüyor 
beni .• 

Oooh Y &rahbi ! Cönülün tan
nan aeşİ: 

- Alo!... 
Kalbim duracak, yutkunuyor, 

sesimi değiftİriyoru.mı 
- Neresi? •• 
Söylüyor. 
- Pardon, yanht ! 
Diyerek kapatıyorum telefo • 

nul 
Dizlerim kesiliyor. Hemen ma

sanın başındaki aandalyeye çö • 
küyorwn. 

Ablam! 
- Nen var, Vedad! •• 
- Bana lütfen Semahati bu • 

lur musun? 
Yüzüne hayretle kanşık bir 

üzüntünün hatları çiziliyor: 
.,._ Konu,acak nıısın? 
- Evet! 
- Neye kendin aramıyorsun? 
- Aradım, karşuna Gönül 

çıktı. 
Söylemedin mi? 
- Hayır, benim telefon ettiği

"' ı an lamnmasını İstiyorum. 
- Nıoıl olsa ı;ıeldiJkin duvula -

- Gönül, ben Meserret!. .. 
Annen evde mi? 

Bqile bana t<evde imiı!n iıa
reti yapıyor. 

Titriyorum. Tekrar Semaha -
tin sesini duymak bana garib bir 
heyecan veriyor. Artık yalnız o
nu a.nyorum, onun sesine hasre • 
tim, onun tesellisine muhtacım. 

Ablam konuşuyor: 
- Semahat benim l.. Şayed 

yanında kimse vaaa, ihtiyatlı dav 
ran, seninle Vedad konuşacak! 

A]:>lam, telefonu bana uzattık
tan sonra, rahat rahat konuıa -
bilmem için beni yalnız bırakı -
yor. 

Sesim titriyor: 
- Semahat benim! 
Onun da heyecanı benden aşa

ğı değil! 
- Hoş geldin Vedad ! 
- Y nvaş konuşmanı rica ede-

~im. Gönül, benim avdetimi duy
mamalıdır. 

- Yanımda değil, duymaz •• 
Fakat artık haberdar olmasında 
da bir mahzur yok .. Pek kısa bir 
zaman içinde onu tedavi edebil
dik. Şimdi ni,anlısından başka 
kimseyi düşünmi.iyor. Çocukluk 
f'!ttiV-ini ""l"ch. Sen nasılsın? 

ıy c 

ayrı 

Nasıl olmam lazımsa öyle .. 

Birincikanun 21 

Geçen bilmec1?mı2clr kaznnıınııı.•.,, 

Wıml>Crl Oarş.ı.ınbl çlkacaı. sayımn. 

da illin edllecekUr. Hediye kaza11on. 
ıarwuı ista.nbnld:ı bulunanlar, hed:... 
yelcrlni (Xırş:unba TI! Perşembe gün. 
lert ldarebanemizden alabilirler. ;:-aş 
rada bulunanların hediyeleri PoSta 
ile adreslerine cöndermr. \.., _______ j 

- Onunki, çiçek hutalığı ka. 
dar tahribkar bir afk değildi. 
Sen bir genç kız knprisile kendi 
kendini aldattın! 

Sinirleniyorum: 
- Ni&bet veriyorsun iıdeta ba

na ... Unutma ki ben onun İl.§ıkı 
Peki, niçin Semahat bu sözüm değil, babasıyım! 

kM"Jısında bu derece soğuk ve _ ikisi de değilsin! 

Her halde iyi değilim... Sana 
ihtiyacını var... Gönül ün nişan -
}andığı haberi, beni öyle tuhaf, 
anlatılmaz hisler içinde bıraktı 
ki ... Demek kızımız evleniyor 
Semahat! ... 

heyecansız?.,. 

Kısaca; 

- Öyle! 
Diyor. 
Kırıhyorumı 

- Onun üzerinde benim de 
hakkım var Semahat! Nihayet 
benim kızım, benden bir parça, 
damarlarında benim kanım do· 
laııyor. 

Ayni lakaydi; 
- Bu bahsi kapntnlım ! 
- Öyle olsun, düğün ne za -

man? 
- Mümkün olduğu kadar ça

buk! 
- Düğünde benim bulunma • 

mamda mahzur var mı? 
- Gelsen iyi edersin! 
- Çok saraıJacaii'ım. Gönül de 

üzülebilir. 
Onun hesabına tasa çek -

me ... Kendine bak ... 
- Fikrine i~tirak etmiyorum. 

Aık çiçek hastalığına benzer. Ne 
kadar geçse, gene iz).ttıri ka W-

Gözlerim açılıyor: 

- Nasıl? 

- Ya ~unu demek istiyo >
rum: Aııkı değilsin artık, çünkii 
babasısın! Babası da değilsin 
çünl<ü, seni eski bir aşıktan ba§'" 
ka bir şey telakki etmesine im ~ 
kan yok. Bu sırrı hiç bir zama~ 
öğrenmemeli. 

- Bu gayet tabii .• Lakin ba~ 
karşı niçin bu derece baridsin. 

Semahat! 
- Sana öyle geliyor •• 
- Seninle konuşmalıyız. 

- Bunu ben de arzu ederim. 
- Pek istcldi görünmüyor 1 

sun! 
- Görmiyeli pek müvesvİ.I 

olmuşsun! 

Hiddetle telefonu kapıyorum. 
Semahatin sesi, bu kapanış ara ı 
sında eziliyor. Yarabbi, onu d1ı 
mı kaybettim'? O da mı çok u 1 

zaklarda e.rtık benden •• 
( Arkaaı var) 



21 Birincikinun 

Hikiye: Falcı Kadın 
SON POSTA 

Münasebetsiz 
bir hareket 

Milli Şef 
Bursa da 

Sayfa 7 

Varlık • • 
vergısı 

(Baı taralı 4 üncü •aylaJa) . Komiaer-, ekti bir suratla ha- (Baı taralı 1 inci aaylacla) (Bat tarafı 1 inci sa fada) (~af t.arafı 2 inci sayfada) • \ortağı, Pakize ve kocası Ahmed Et 
fÜphe yok ki, Jeierai:z birkaç ıi- kıme ıbaktı ve aılularak ıunları siz.. Elinde Yiiludl ticaret mekte- l k . . d ır b >' • Suphı Erkm, Yusuf İzmir ve Talat Ahmed ve Ömer Tatarı Cemal 
li~,in fevkindedir. Maamafih söyledi: binden alınmıı tehadctnarne olma- er en •~z.n ~ e t~s~ 1

• ulaca~ını. kumpanyası, Hüseyin Tatarı, A. Cendel~ Haydar Taner ' 
ba&.n hakika.ti söylediğim, is& • Biliyor musunuz nele!' ol- sına rağmen ipiz kalınııtır Vasfi zmaa eıınd ı~ın._d.ul~!oz erbım aynı ~a- Cdlnem.al Ôzgörkey, Salamon Celar • 1 10 bin liradan fa:d~ uerec ek 
b 1. d ? B" 1 Ş · M' R • n a uıg .. ıç ı ere, u fon aun- Jo--L K-L-- Al 1• J A B . et ı tahminlerde bulunduğum u.. ız onun a... ey, yanı ı- ıu, bu rolü kat'iyen ""ksek l d la D ' ~ ~, ag ı, . . e. mühelle;lcr 
da vakidir... ıia Mak-Liri ile artık beraber de.. Gcaret mektebJ tal b yu er e on r. gıbı ~~sar g~ren yer- lir. B. F. H. 11.000 Dl Am ak" 

-·1· nLb" · · d ld k e e veya, mezu. lere, hususıyle guzel Çoruın'un SO 6 . 1. ' er 111 

Hakim, kadın1 durdurarak: gıı rz~ ... 1>1r ınm;,z en ayrı ı • nunu t"encide edecek bir tarz.da oy· 0 k M 'd·· .. k ın fradan /az.la verecek 11 .500, Fümüge tlrketi, lımir kre.. 
D d d. Al h" • d Hakim hayretle· d • "b" · amancı ve .ecı ozu mer ez ··k ll fl • f b "k 4 00 - urunuz, e ı. ey ını:ı e • nama ıgı gı ı, pıy~e de alınıla k"' l · d 1 l f 1 k t" •. mu t: ~ er mıt a rı ası 1 . O. 

ıehadette bulunmak üzere bir Ne diyoıraunu.z dedi? Bu cak b" .. oktu • oy uın ~ ze ze e e a el goren Mest r ited "rk f Ad d 10 00 ,. 
§ahid goldi. Miais Mak-Liri, an- kadar güzel, bu kadar ıe~~ bir Fak:ı s:::ı bir r.zihnl tl bllm' v~ta~d~larım:ı ae.Ji~la~ı~ı,. ~ev- Fevzi s:ru1

:.n 65~~;: !~·~~, M. 3il8 a , Q Irada O fazla 
k d d ' ye e ı· gılerımı ve yakuı ılgılerınrnı:ı ıfa· ' e en • • k 1 

latınız bakayıın, mesele nasıl ol- a ın an:·:. yoruı:ın, .komediyi seyredenlerden de ederler. mayor 70.000, Leon İzehar ıirke. VUQI Verece 0.3B.ar 
du?. Mak-Lırı. Yiıbek bcaret mektehine talebe ve B"" .. ·ı . ti 70.000. 

Miais Mak-Liri, yüksek aeale: - İt burada ya diye söylendi ya mezun la ak ' utun ını letçc scvınçlerde be- 40 000 lir 11 • "'k il il Adana {Hususi) - Varlık ver-
Genç bir çapkınl~ bir milyo : ·-'-ı b 0 hr . m~kup birkaç raberiz. He.e memleketimizin ·Jozef Bea eercc~ m~I e Re e!"

1 
ıisi listeleri asılmııtır. Bu listelerde 

- Efendim, dedi. Miais Ma· • ,_.. s, unu aysryetı. en telakki h k"" · d b · d d" · 1 ncuya ve og u, efaı t ı ı ift il 
yers bana bir iskembil falı açtı ner ... Melbornlu bir tücca'I" ona etmf11Ier er oşesın ~ ır er ımız o ur. Arditl Bedri Akg ın M hmed ac r er, ç ç er ve bina sahıbleri 

musallat oldu. Bunun önüne geç- 8 .,,._ •· ._ .• 1 1.kk" . •. sa bütün milletçe beraber acı duy Onb•.'ı • 1 t~~-laan,Ş eö bu!ı.ınmaktadır. Bu vatandaJlar ga. 
~e seneye varmadan başımdan ırraaç :ıupn n tela ısı boy le ola kt E .. . k k r b. ...,. og u ve or - rı ., nıer zet ı d k r . . 
'-"ır nı'kaAh g.açece<rinı·, ben=mıe mece çok uğrattım fakat... lfıllr D_. d "d • ı· h - ma ayız. uyu Vf! uvvet 1 ır Tatarı Caz"ını Beznı H lil K eer e çı an ıste ınetınlerıne gö. 
u "' o- ' • &>1.1 ar ı T'aA ı C§ ası mazur ·ıı t' b""t"" ı · ı · ' en, a nva. re unlard 
çok zen ... in, milyoner bir gencin Mak-Liri üm;dsizce elini sal - da görebil' • LikJ 1 b mı e ın u un esas ı mezıyet erı-ıdarlı Santo Ruso Koh Saba f ır: 

o ladı ve ilave etti: l •- ln ır:!" Mnknıese ~ un~n- ni sap sağlam taşıyoruz. A be, Boh G ' . Hen ve S n, Mustafa Derlkman 20.000, Al. 
nizaşırı b;r •ere gideceiimizi - Bir hafta Önce Avustralya· ya ıl ihb .. • .. .. • ı ırgıyı a zıyaret ettım. H't:ni Sel il" E.m \l h E üboğl Y p ın, • BAKI ve Ne-
evleneceğini, o gençle b"rlikte de a Ka 1amırır. c teb ıdaresıne S nd d . . 

1 

r or argıı-, asan erler, ber Dı a 300 b" 1 H-'-'-

J ya gittiler I P ehan tr {'2e~ne, ıınudurıyet, Memleketimizin sevimli yerlerin- A 'I M v ı~ I 7' ay r f u, dlm kozacı 10 bin, Vitalis Eskinazi 
aöyledi. ··· .A fe e~ ye1 e « ·.~ ~azıyed etmiş den birisi olan Sındırgı, çalışkan vn ~serr ç' an ıo~ 0 

• fÜrekuı 18 bin, Salaınon Beny~~ 72 
Hak"m alaka He sordu: lla!an li Ediz ve eserı ıtetkı'k ve hü!mm verme~rı b b .•. t b' 1 lk 1 tl" 130.000 lıra verect?k nıukellrller bin Antovan Brazaf 11 20 b' J . 
- Niçin bilhassa denizaşırı için birkaç talebeyi li)ab'oya gön- ve .al aydıgı .ır dıa_ ını· şbe~ en ır Avram Karako ıirketi, Şaban Lutfu' llah ve y:•~·or 3o50 b" ınA,11 K.JrJ 

) 
d mesıy e e ÇOK eger ı ır mer- R. . . . ""' ın, a 

bir yere?. ( 8 1 1 (l S) ennl1 .. Bu gençler kağıdı, kalemi k . . d" y t d 1 f ga, E. Rodıtı, Haydar Dındar, ral:ucak 12 bı"n Ahıııed 1. • h • 0 ffiaCaffilZ • il I I , .. . . ezımız w. a an aş arıma ır- K""kn ... "- _ B . • , oranıao Mi~·s Mayera ıza at verme~e • e er ne a MI§ ar, ııozlerı bırer birer t b ld k S d .. 1 o az, .l"Uoer aruh, Sarnoıl Bega, 14 bin Nuri H;.• 250 bl N h N 
L _ _ _ • • aa u u ça ın ırgıyı gom1e e- R E n. d" • C ' ~... n, u a. 
uaş1adı: B zaptetmı§ler, Vasfi Rizanın ev:za .. t . d . . . ~o ıtı, emıı Atak Er ve ci 270 bin Mıata Ö .. 320 

kü. d anlardan 30 tane•ı"nı' hnllcJ•r•L t . el . 1 rını avsıye e ernn. rt - Y-'- L-1 p lft" A r. , ' a zgur - Çünkü ikinci me e.maça b" .. .. .... g ve e varını mc emıt.er, raporlarını B 1 k : l'l. b""tü 'IA lt o agı, eK11arıe o ı, vram c..a.. bin Burdur o.Yul!a ı 10 b" S l'b 
oırlu•u v--.ıı. Bu i&e uzun bır yol- ır arada yollıyan oltuyucuları.. ı sunm .. a'ar. Vakı· . t B b a ı es r ' c'ı", u n vı aye e klnazi ve Moiz Sigora biraderler ' - . r . m, n ı 

.. llZ'U d 80 11· • it l ~ a pıycs e, « en u her tarafta ıyı çalışıyorsunuz ' ' &<-..na veresele ı 30 bın Saim Bos. 
culuğa delalet eder. n;~:c:~ h d' ı~ye Of ar;'!'a , ıahadetnameyl kan tere bulanarak Sizden memlekete iyi havadis ve: Atber Levl. na fnbrlkası 10 bin, H~san Atıl 51 

Hakim: ~ e ıye er verece c:z;. 8:1dım!u gibi, Ticaret mektebi im. riyt>nım ve bunun için se"in:yo- 30 bin lir:ıdarı f azta verecek bin, Mu::iafa s·:rmeli ıs bin Mu _ 
_ Saçma, diye itiraz et~i. U- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~~anlarının zor ?.ld~ğunu ~elirten rum. l-I~pini:zi sevgi ile selamla- mükelıe/ler harrem Hilmi Remo 250 bi:, Vako 

zun bir yolculuk • maça oglanı- 1 =] <ilıiiI "'.zler •• ,.. da, Turk.yede bU' aded yarak sôze ,;mdilik nda eder;m. E.naf ve Aha!; Bonkası (bank•· bony., ve oğulla" 550 bin, Meh· 
dır. Bunun önünde bir de ispati 2 :•ı Yüksdc T":~ melde~! bulu~ıma.sı Şen ve e&en kaim. cıhk) 35.000, Şari< halı ıirketl (ha- nıed Yağlıcı 10 bin, Sa ili ..,.eki Bu 
Yedilisi T>ulwıacak olursa o za- _ _ baseblle, böy.le biraz bönc: bır şah lıcılık) 39.000, Barkı ve Benjamln gay 50,000, Ömer Sapancı 275 b 'n, 
nıan bunlar, karlı uzun bir yolcu 3 • sın. buradan mem!" oluş~, u~telik. de M it s • • ı (ticaret) 35.000, Aziz Poker ve milli mensucat J'm~ed şirket: 370 
luğa delalet ederler .. Bana bak 4 --.- - l§$ız kalıtı bota gıtnıen~ıf;· Vazıy~ a a ve ICI yaya fiireki.sı (dahili) 35.000. bin, milli mensucat an~lm ~·rketi 
Mi&ia Mayeırs sen bana yuttura- ---- ___ Vasfi Rızaya, ıekl';"ı hllını: 25,000 lira ı.•erccek miikclleller 325.450, Abidin Ramazanoı.;'u 10 
nıazsın!. Siz, ~imdi burada iabatı 5 ----••- _ yVo-~n, I~ edılmı~ .. Şhndı hava akınları yapıldı Hayim Levi, Davi Arditl, Bohorlbln, Ergirler 40 bin, Gılodı.:> c oğlu 
vücud eden ta.hide, bir seneye 6 a:.ı t; .ua.'sad ınek~.e~.1 n~.e- J. Franko, Mitat İnan, Sabri Fetva. 610 bin, LUtfi Kalağoğlu 12 bin, 
Yarmadan evleneceğini söylemi.- 7 ~:ınn~:.:a dıy;r· Çok tiiıkur, Tur- Kahire 20 (A.A.) _ Ortqark cı, Asım Pelin, Cemal Bo.zoklar. Dlmitrl Ko1cinaki 10 bin, Ali Ca. 
•in"z!. Halbuki Misis Mak.Liri, S ."! oe ~:e r mekteb y~k, ,.la- İngiliz lll.Ü§terek tebliği• Çetinkent, R. Alaznıki, Avram Slt. llb, İkiz 40 bin, S. Semra ve Ab _ 
takriben üç yıldanberi, değerli • kutte var. Eğer burulan da mana çı- s· il ad C 1 h. al rovo· A Galya· Muhsin Kiber· Fah dürriik 15 bin A M"' "d G. .. 

. 9 • karılırsa, oyun bitinceye kadar Vaa IC YI a •---oslmma ava anına ri ~......;.lu Jbr.~L:-. r..ı.ırog·ıu' U • 11 bin ,,... _ __.__, M·. ahUl'fll 50 b? guSn 
hir polis komiseri olan Mıster fi R b bi k b yangın ar çıaaı-ı ıftır -o ' 1UJ .... Y- ı • U&Kwn ıu .'l, . 
Mak-Liri ile evlidir. Bu saçmayı ıza er gece . r m; le muu- Dütmaıı da Cuma ·gecesi faali • zun Kazım, Su ılnceti, Alyotl bira. Kumlrci ve oğulları 37 bin Jak 
nasıl izah cdecekainiı: Misis Ma- Soldan uğa Jo~ u ou olacak demektir. 1:'a ki, ~er za. yet gÖ5tennİftir. Gece avcılarımız derler ıiıiı:eti, Penetl ve Periyente, Kohen 10 bin, Tahir ve Şefik Top. 
yers?. ı - Bir nevi a.t koşusu CS>. man şuurlu, ~n_layı!. z\lm'lretıne .sa- Malta adaaına yakla'8n mühim bir Kori ve Çilwrel, M. Suphi ve kar - lar 30 bin, Aziz Naci G~l. 20 

ihtiyar "•dtn büyük bir aük\ı- Z - liuyük l31, :Hır malı ıa.bir m. hib gençlerlmızın böyle bır vazı!e- d~maa bomba uçak filosu ile çar deılerl, Şark aanayl teriklcrlnden bin, AH>er Bahar 20 b1n, Yusuf Çer 
netle: 3 - Kap (5), Seronı (3). ite sebeb oldddarınıdan dolayı dlge~ pı,mıtlardır. Bir bomba uçaiı dü- V~, s.elimet kutu fabricası, çi 25 bin, Mehmed Şıqmaz 41 bin, 

_ilahi bay hakim, dedi, bun- 4 - Hubub.:ı.t üzü (2). Farlslde blr a~~adaflnrını muahaze edeceklerı fiirü~. Diğerleri bombalarını 25 bın lıradan la:ıla uert'<.ckler Abdullah ve Ali Rıza Kelleıeker ve 
la.r olağan itlerdir. Bu hl'spa ba- s:cyı"'(2), Tmn!z (3). ıune .. ka~~r. .. .. denize atmak zorunda kalmıılar . Balcı ürünltt ılrketi 28.000, Şe. Halil 20 bin, Mehmed NUl'I Sabun· 
na geldiği zaman ~ık ve pek ha- 5 - Btr hııst&llk (4), Bir kuma.& m. Hukmumuzu vermeden. evvel, dır. Birkaç basar owu,ıur. rif Rıza halefleri 27.000. cu 25 bin, Mustafa Akdağ 27.500, 
fif b

• k . . l 6 _Bir ı.. dt:ıılz (S) he.men aklınwza gelen hır fıkrayı Dün .11. la ~" 000 l' L -k ll il Salim C:....-e 50 bin Fettah Alkaç 
meşrep ır o&tüm aııymıf o - "'li • tal uzun men:aı ı avcı rıtnız -.,. ırıı verece . .: mu ~ t: er ~ır ' 

duğu halde sol eldiveni yırtıktı. 7 - Bir emtr ı:ıı, İyil.Uı <5>. anla mı: · •· Trabb sahiJlne doğru uçan 4 bü • Kantarctoi'hı Rifat n Euem Ra 10 bin, Antıovan Dlyap l5 IMn, Mar 
Demek fazla paraaı yoktu, fakat 8 - Bir~· (lı, Bir kıu$ !5). • ~ahmeıt}f Boraun Tevfik, b~ gun yük diifman uçaiını dü,ürmü,Ier hamin Frank.o Salamon Benc~ya ko İkia 30 bin, Plcıas Yakub Dol • 
ı.. __ . caka yapmak utiyordu. O t - Ked.r (4), Bir şehh- ı,u. ~ selenlercl.I l>l.rlnTI ej:evflenik'~ırmekl dlr 3 uçaiımı:a seri d3amemlftir. Nesim Krilıpln, Sebat 1lriıeti Ha ., maz 10 bla, Hüseyin Aiba 20 bin, 
VtUl8 Yulıarıdan ~ dol mıere saraya ailmlf. in ge - • ' ' - Mustaf A ::.L 20 bl D ı.. s· lr'Ün bana, yirmi ya~ında olduğu- • ru. • lcı' haber la K zi • aan kerest«i ılrketi, Sabri Suley a ~a n, a..,an 1 

• 
.• H lb k' · • de I - H-111k (9). dik 1 a n.. ..1 .~ragas!, 

1 
. , m· ..... v· H-•..ıı- 1 ~- Pol F"ılne..- nıento 10 bin, İranlı Davld ve İL 

Yllı~rms~ybı::r~~~· va:dı." ı su sçm 2 - Sıheı,ya (5), Bir renk (3). «-. adGels~.:...~' deBg~!ı" '-~- ngıltere ve A.m anyaya zi ~ ..:~~~Ref.iiK~_.. Hasan lyas 10 bin, Davld Yakub üner 50 
__... 3 - nır perıaırııber C3), Nota (!). J'e ır e .,..,. ... mtllf. orııun, lf ıun. ~~ ' J.-. bin İhsan Gülcan 40 bin Musa Mu· 

Mi.is Mak-Lirinin ağzından: Tütf'D limb:ıntn cıkanlıiı m. tikten sonra ağMıın yanına geçmlı, bava 3k1Dllfl NAml 1 KalavalaD 'd'RKızab DketnırJ, HfalKlm .... ~e Mehti 10 bin Rahim Gülcan 
- - Yı"rm"ı do"'rt!. '-elimeleri dö. n.---1 d-ni• any ı ay ı o en a oze o r- ' 

A 4 - Bl neor· ba.s'on (31. «- """'J'llUUH J) -·-s-· , , 35 •> H~ ··ı c··1 10 bl 
küldü. 5 -Ya~ım ~rosı m, Tett ~ mab «- Ayo, yukarıda herkesi eğlen ...:.~~Baı tar_aldı .. 1 ind. sayl~da) mSidenl 'J~~A~~ı·o,N~:rEnove Jo~~ Meıı:~ Bak~uZeker~y':n1s bi~ 

- Ne iae, hep•İ bir.. Demek RIB ola.o (3). dlrly()rmupun, beni de güldür Al- r.ınuen ge.-ı onmemı.t!~dır. ' - • ._. ı, • ıyazı • y, .._.. IV'MJ9tafa Mahmud Akkoyun 10 bin, 
ki o kendi.aiıni bir kız halinde gös 6 - Ed:ııt (2ı. Jl:ı.qna .1\1_ geline lahını eevenenhı . . Alman teblıgı znn ~arl, M~ .Egeli, Bahri İbrahim İlyas ve David 44 bin, Ah. 
terdiğİne göre, pekala kocaya 8ft!ı'rh atıwnıanın nw:şlıur bir lı:omttı e. «- Peki ehndlm ne yapayım?:e Berlın, 20 (A.A.J - Resmi Kendırd, Hayun İsraıl, A. ve M. I ed Ö 20 bin Ak lı 

k · tı'nde 1°dı0 1-.te bunun ' t bli. M d · · · "kl • B• ...... avnıı·o..._ Yako ve Ely••er S. m zınen ' arca varma nıye • "' hn' (4). «- Taklid yap!u e g: ant enızım geçb erı <Um J .. & .., • • ":: ' Hafız Yaıattürk 15 bin, İbrahim 
içindir ki ben ona a.ensin bir ~o- "/ - Bir ylllyeUmlz (9). «- Emredenlni:a. Arnavud takli· sırada hızlı Aiman savat uçakla ~' Bobor M.ız .. ahı, Öılürk t.1~- N 1 ·ı Simon 50 bio Tevfik 
ca.dan nakihtan falan bahsettım. 8 -. Cam faıbrttam1-ım Rmil (9). eli yapay mı mı 7» rı İn~iltere . kıyı kuimindeki ö- ketı, y ako Ardltı,. Salaınon ~ıtJ, H~ ~güve11 12,000, Mollazade 
Bund~n botlanacağın1 tahmin et· 9 - X.abr (5), Frenkoede bfır harf Ara.b göilet!ni açrnıı: nemli . fabrıkalara bo~balar.la Avner R~ lbrah~m Alaıll, .Mıllet Mahmud Söz.ütek 20 bin, İsmail 
tim. m. «- Deli mıain, tüfekçibqı kı • tam •abetter kaydetmı{l!erdır. Pazarı, ~ı.~ Özyurek, İbr~l Ka Hakkı irdem 30 bin, Ahmed Ne • 

Misi. Maık..Liri sOl"'du: ...... - ....... - ................. - ............... zat"!» Hava çarpıflJlalarında ingıliz u- rakat, H~ Bomova!r, Zıya Ah- . SO bl Memici Güler 10 bin 
- Peki, burada, bir de yıo.th c . . 't « --Peki 0 halde Emıeni taklidi ça'ldarından biri düşürülmi.iştÜl'. med Manisalı, Mehımed Akif ve A. U-' San" °S.tlaın 10 bin Halid 

uzun yol falan nereden çık~!? . Yen1 neşrıyat 'yapayım!» ~izim uçaklar1.mızdaıı biri eksik. li Karpııt, Kaarc~.:-~ 25 bin, Mahmud' Has V• 

M:-:.. Mayera gayet tabiı hır _, t _ .. 
···- «- Çıldırmı,.ın serı, kuyumcu ır. 15.000 lira vereck mükellefler Emin Öııgüır 10 bin, MUlılafa v .. 

eda ilMe:un·· hasıra.o d!lha u 2 un SÖY Parlak bir istikbal batı darılır'.» B . 1. d L" F. Solarl, Remzi Güngör, Pardo, Bekir BateiJne:ıı 20 hin, Mu~tafa 
lem~ olmak için .. Bir lirayı hal< nasıl kazanılır 7 « -Ç~ rzet. Ç~ea taklidine a CtıiRI yanırnın a.ı zarar Yako SaYel ve terikl, Neaim Sabah Gazi Kerestecl 250 bin, Derviı Akı 
ehnek i.-in bir yıfcın çene çalmak ne buyur.u ur » ( B al . • S. Nomu n Amado, Cemil (Faiz.. 37 8000 Hacı M~ Özgiray 

,.. :Mefhur OusolMln J•Dltlı en Clizeı ve «-Olmaz, Suzidil kalfa süce - •• af ;c; 1 :_:;cı aa~F~a) ci), Rıza ve Ratf Ciluon, Sıtkı Be.. l5.000 'zeynel Bilici 10,000, Ali 
ti.z~~im: mev-m ~le heritefıli alimlandıra.ıı en nir!» • aklid' d almar k f.;.i=.,.. l:,.ad :,:!e Y e ç.a - fikçi, Nuri Çol&koilu, Hayim Na- Gaİlb hm 10,000, Madam Mari 

- Her 
.,,.Y anla .. ıldı Mi&ia Ma- t.ryıne&.11 eserlerinden blridiT lıir is.it.. «- Uz t ın e m yo 1 _ı ....... -"'--ı .~ 1 • ~· cnan • um, ee.det Alanyalı, Leon Ama. 5onıo1ı 20,000 .Alqe ve kısı Feri • 
:r- ,. • • ! ga yma.11uar nı JOY eınittır d A Y,al N ı R-~· f k 

dedi
. Arlık sizi biç b;r teY bal kurmak, hayaUa mun:ttak olmak ya » A•-:... ibu .aba · aJd o, vram e, ea m uuıt, han Yerde.len 12.000, Damar Arı • 

yers, • • b k her ccncln her insanın. en beııı """''• «-Nasıl olur1 kayıkçıbaıının ~b' ı_ 1 veyda m~~I an M. J. Abval, N. Petıeti, Yqova S.jog·lu 15 000 Müıerref BORta ve 
kurtaramaz .• lskambıl falına a • .,.... bat k81 ! sıçrayan ır 5IVI cıın mı çıanığı sa- Ad" 1 N Ahın d K Ik A ' ' . 

k b. nevi dolandırıcılıktır. hedefiWr. Jlertresln emelıl, bıı hedefe ırı ır » • • nılmaldadır. r it • • ~e .... e .. ı.ı:ı . aya, - çoc:ukları 10,000 Zeki Ener 15,000 
mF al ~kabilmek için kağıdlar- vatmaktır. Bu emeH cerçclcleşUnne& ı~n Zavallı TeTflkcik bakruı~. kı!. hep Yangın tahkikatına el koyan zılbya, Alı Gorucu (Alı rap), Tev ik Kadri Ranıazan~ğlu 15,000, 

a a d VAk A b Jıe 7.:ı.pmaıı Ye IUlıS\I çalıem&lı? alne bir kulp takılacak, çuuku aa• Miidd . ilik Ik' .. Mciımed Portakal, Mehmed Nebi. Recai Tarımer 15,000 Niğdeli Renı 
dan aniaınak lazım ır •• a ıa u Bu eserin ~ büyük Ju.yme•~ bunu ray MIHetler Celllıİyeti halinde.. d"" e~l -~Lfbllevve .. 1 galun ~e oğlu, Rıza Dolman, Durnıuf Yapr, zi Ermarı 10.000 Hasan Atıl 10.000 
b ta muhtelif nuarıyeler var .., ld - h tl . d un ate ye 1MUJ e o gun ç lfM'I q.. D 5a50 g· Raf l B fi . 

duırs.ıısFakat e.unu iyice biHniz ki, öf!'en.mdt Lçln, vakit ka.yb~ıcte lüxunı .<'- O h~, __ \'!edlaga azre!en e.. çileri ve diğer han müstecirlerlni Ş ·A-~I .nMvel ıguE rya, f Ra~Suhon ~· Alı Karab~cak 'li: kardetlerl 15,0~(1 
,. tıva.km~mas13ır ilJllf .. m.- tıuu& yapayım » kınl • B h k" h · ıu tı, 0 z · a e, • amı, Salih Zeılcı Bogay 10.000 Emın 

İ&pati onlusu hiç bir :ıı:aman uzun · . sorguya çe ftır. u U&Usla ı ta A Alaluf R Leon Si ' _ ı Gıda E.'JC'1li önıcr Rıza. Dol:'T'lıl ps. selis Masa taklıdlne de marangoz baıı kik t ehemmi tl d ed"l • vram • · ve gura, Gökçe 10.000, Mustafa Rlfat Gu. 
bi ,-yola -delalet etmez · ı bir ifade ııe tercüme etınfştc r. ()kuyu .. gücenmiyec:eği için, müsaade çıknııt me~ aedlr. ye e evmn 

1 
Aiber ~ban, Alber ~abay, Rafael lek 14.000 Mahmud r,mek 14 OOOı 

maddelerine fesad karııtıran a • mııanmın tavsiye ederiz. kltabcılardı.m Tevfik de iki ellerini yere dayayıp z. Arditı, fsalc Antabı, Yako Anla- Hasan Aksoy 10.000 Hacı Hafız • 
ah d bozuk mal satanlara bl 1 :.. A~--· Meh ed Al' Ak ö ra, y u d . ı 9eınhı ooilelrrr. Fla.tı '15 kuT'uştur. duııınuf . .AZa: tirmiş.tir, ayni tereflı mesaisine mu. ' _,.a ~~ı, m 1 

- zade Rıza Öqahin 20.000,Avnl ., 
ve~Ien cezayı san~ a v~rıyo • Me ... hur ada nların me,hur <c- Aman, çok bazettim, tıpkı vaff-t.:.·etle devanı etmektedir. Bu man, Hllmı ve H. Avni. tahin 20.000, Ahmed KurttepeU 
rum: Seni elli ~terlın na.k.dıye ce- ,.. GZUJ' 

M M sözleri masa •• Bayıldım doğrusu!ıı satıl'larlll g_,. muharriri de bura _ 10.000 lira vere.:ek mükellefler 10.000 • 
ÇarptırıyMum. ısıs a - D" _ı_..ı· .1 •-! h bu _, , hl'-~ • d R v d zaya • . casu• olduğunuz da ~n 1'1 kere bası!:ın bn eser. iye t-.uır.aerıui iz ıır yurmuı- dan yetlfell ve yetiJmektc olan genç Mecdi Çobanoğlu, Avram Le • Bina sa • uıerın en ,asım • ~r ' 

yers, sızın • h b 1- E. Ca&es tarafından yazılmış ve J. na- 1ar · · · aııkadaflarına aevgi ve aaygı ile bağ vi, Alp R. Franko ıirketi, Mazhar man 1 O bm, Malatya ~ fabr kası 
~ded~au~~~r:.: ~:t:: aı:tm::.i~z har '8rafmdan tercum~ edllmi\ıUI'. :tktn_ • ~ıssa.dan hl~. Şayed m~lckle- lıdır. Ancak, beak'I de genç oluıu· İzmirlioğlu, Kutsoğlu firketl, Ne • 39,660,A Nuh Nacl Yazgan 

39·~ 
a u> ı.ou ·J • et 1Jıal;mıUIUI ela birlaııl bMJmı gibi mi- nnı, mekteblerinl ıahnede g~en~ muz, bu küçük hAdist:den büyük sim Levi. isale Levl, Davld Jaol, Nur1 Has 3 9.SOO, ~Evk~f ldnruı 
zannediyorum. bet r~ şilplıeslz olan bu eseri ta.v pT<>testoıya kalkııırla.rsa, san adcar- teeMÜI' duymamı.la imildit" Biz S. Levi ve Sidi Ymef Hazan Ra· 13.868, Elektrik ,ırketı 12.600. 

İhtiyar kadın: . · sı;e ederiz. Fiat1 50 kunı~ur. larımı.z qya taldidino baflıyacaklar, ekseriyetin tasvib et.medlirine • emi~ faeil Bononıa, B~nıh Avzarada: Kar Mustafa Özgör 4212S· 
- Allaha kuem ederim kı.' dı y 0

-· j K 11 'Jf « e kürküm yel» den evvel, Şe. b~ bu jeatl yapamlar111 monan, Yusef Danyo, sak Humsl, 
ye bqladı. Fakat hakim e 

1 
o- l.\138rlf VeltileıA laır8lmdan MŞl'edl!en hlr komedi tiyatrolu, « Asrllqen doğı'u hareket etnı""1i•deri kanaa • Bobor Naval!O, Şamoe] Galiko, Ne.. 

nun sözünü keaerek: ldl8s* esaı1'ır &erlshulen aşağıda isimleri baba yl tenull etti. Bu piyeste de tlnckyiz. Biz ileri ~t}k i.stemeylz. l si:n Garilir, lzak Benf()An, Popo Ben 
lngilizler Birmanyada 

ileı liyorlar 
- Peki peki, bunu hir tarafa (Sl erııtıl' ıtLlıa aa.ilşa. çıkac.ılnuşb.r. ahlabız bir gazqleci tipi vardı. Fakat bu h....Sel'I «tımarıklıko keli sa90D, Leon Ardltl, Ne&im Benbe. 

bmıkalım. Faka.t siz muaYY~ JQ.Zll~__..- k.i'tablan o~ııanmıza Hiç birimizin aklına «- Biz böyle mesle tavsif edıec:Mlerin de sayısı- sat, Avkazar Boncuk, Leon Algran.. (Baı taralı l inci ı;ayfada) 
b ·rr n.t _ gu··cu·· -•-ıyan bir ecnebı Ba u.r:u...- -A } d J t-L · etn 1 B' • ti Da it G ı...... 1 1 - T nt A R":Jmİ ıeblı'g~ -r ........ ~ fc.T•el° yapmayız, naanus u a anı a· nı az 11Dm1n ı yonız. ız, gnı , v a....,., aaııo ara o, v- ... 

1 bulunduğunuz için, idari makaırı ta~ Yazanın adt rızlıı diye bir iddia.da bulunmak kafalı, liizunuıuz taa1&Ublara kapı- ram Eskinazi, Jozef Alyotl, tuhafi. Yeni Delhi, 20 (A.A.) -- Hin 
1 ıu sizi hudud harici etmek hak· Kltabm adı :masa.ııa c. 11. Pemmıt gelmedi. Her meslekte, clbilliyefll, lacak bir millet değiliz. Bu derece ycci Rafael Levi, komand~ 4lrke • distan umumı kaarrgabının bu. 
kını haizdrlet". Haydi güle güle ~ günlf.rin n A. de ııussct cibilliyetsiz, ahliklı, ahlibız, zeki, tabii bir hadise kar111ında ıinlrlen. ti, H. Vitel ve ıürekası, Y. Esiclna. günkü Pazar harb tebliği: 
Miaia Mayers. Size de teşekkür Şaır'allCl A. dıe Mll!il5t'A budala, &af, becerlkll, beceriksiz mek, protelıtoya kalkmak, lafların zi halefleri, l. Rapoport ve Sali, H. Dünkü 19 IIkkıinun günü ktn• 
edenm Misis Mak.Liri. Falcılık 1'r[ariıııııne'in ıııaOl n d Ba!r.a.c ptııslar vardlf'. Hayatın dilim!erlni değifmeaini l«emek, ıuurlu, her u- 'laik ve ortağı, Yalco ve Ruao, Has vetlerimaz Ar k nda cenuba doğ 
yapmak vicdansızca bir hareket· Köy Il'ddml · W: c~ar halk önüne koyan tiyatroya karıı man muhakemeli güzide Türk genç klya ve Amado. Sardinu ve Bea - nı hareketlerm devam etmi_ş er-
tir, bunu iyice hatırla Misis Ma- Gaıııa &L'\'QŞI G. Jul .. böyle bir iddiada bulunmak doğru· fiğinin ~ göreceği b!r hareket ol. ·on, Paterson, Rober R'!'°, Robeno dir. Düımanla temas tesis cdıl-
yertı. BA\?ACILIK VE SPOR - 324 üncü su çok garibimize gitti. Şaycd, böy. masa gerektir. Zaten biz de bu Ü· VTam, E&'kinazl, İzak Sınay, Alber memittir. 

Misis Mayers: say.a ~· oJaıYncntırınt"'aı tav. le düfiinm ve hareket edenler, 90k midle m~eeelllylz. Aksı olsaydı, bu ve Jozef, Sldi, Sadık Akseki mües- Gündüz, bu areketlere iıti-
- Elden ne gelir, ded~A bu ih- slJ-e etkdır.. sevdiğimi%, ümidlc bağlandığ_ımız, sa~~rları ydmak .~~u .~uymaz, ~ .. esi, Yusuf Kurman, Ahmed Rüt- ra~ eden avc la~ız, Akyab ç. Y-

tarmızı önGeden yapmak lazımdı. AZi 100 üncü &a0·ı.. takdnlir• bulunduğumuz, yüksek munevver bir zumrenın böyle ga- lu Pa1andoz, Huan ve Rıza, Kemal resıle Mayu nehrı arasında diı§-* FOTO !\IAG S - l!tiğld tahsil gecıçllğin:den bir zümre olma- rlb harek«inden doğan teesaürü içi- Dülger, Hamdi Bayraktar, Detir Ö. man taarfından İfgat edilen bina 
Takriben bir yıl eonra hakim sun lar..ıJi: cd m cmua. kllnl dı hD.dlseoin üzerinde durma~a, mizde boğmağa çalııırdık. Unut - <', Esad Akdüman, Ahmed Hamdi lan rnitralyö:z: yaylımına tutmuı-

K il' irs koınisel'İ Mak-Liriye lbıibraımın. .r'.l.:(n . ~ ~·ı 14~larımızı ISTafa lüzum görmez mıyalım ki, kalem ve fiahne en gil- r.Ibirllk, H • .Ala>sman ve Fevzi, Ra- lar~ır. 
etlı,dpo ırriiler bi.r yüzle onunla ve ~ leDJfuıllğ'lnı l.:a yen dslk Yübek Tıc:aret nıelıtehi, en ıe.. niş fakat en ölçülü bir hürriyetin r d Kutakçı, D. Sigura, Yunus Nadi Dünkü 19 1 kkanun geceai bo.'14 

ras a ı ve•- ~ Bu aayıstnda ela her sa- · .. ______ 1 1 "zd bir" tal ıdı 11.&.... K ----"1· Hamd" H w ko tu• · :rıesı ıer efll irfan m~er mı en ı- vasi ar r. ,,..gar, a,.ı><:1u1 ı oca ve og. ba teş'killerimi len biri Tougog 
~'cÜzel bir bava .... R~ız __. _.... libıel eaor':' ... Ye .m ~lr. Memlekete auıaız evlid Yetil Nusret Sala Coıkun lu Ziya Alpkan, Şahan Çanka ve hava alanımı tnarru:z: etmiıtir. 

tf!liıia ~iri ıı.yiler mı efendmı2 "8lldlr. T~ 



"' 

Küçük Cari Hesaplar 

SON POSTA 

Müsahabe 
(Baf taralı 5 inci 11ayfada) 

Etrafımı saran kin, hasıet tezahür. 
leri daha artıtı. Bu adamda da o çir 
kin kahka.ha.si!e bana ta'rlzler' da. 

Birincikinun 2i 

1943 İKRAMİYE PLA 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1 ha fazl.a bir tekil aldı. He2' §eyden 
ziyade benim h« nüshada bir iki 
tanesi münderiç olan «Mensur fiİI'• 

.. 1943 iKRAMİYELER] 
ı· 

1 adet 1999 Lirahk 1999.- Urr --
1 )) 999 )) - 999.- »• -

I• 1 )) 888 )) :::: 888.- • 1 

ı 777 777.-)) • == » 
t )) 666 )) - 666.- )) -
ı )) 555 » - 555.- )) 

1 )) 444 • == .f44.- )) 

2 )) 333 » == 666.- )) 

10 )) 222 » - 2220.- )) 

30 )) 99 » - 2640.- )) -
ôO )) 44 • - 2640.- )) 

250 )) 22 )) - ssoo.- » 
334 )) 11 )) - 3674.- )) -

... . 
Tiiwlftye lı Banlt.uuaa ptJra yatırmakla Y•lnız para biriktirmif 

11e /ü .lftUf olmaz>, •>'"i zamanda talihinizi Je cle1t.,,ıiı •lur • 

Müvezzi Alınacak 
~ı P. T. 1.'. Mfuliirüiünden: 

Miidiil'lıüıliimü.z m.ünlı.alled ıoın llkıneıdıeb ~ı olmıtk ıartne S!O do. 
t'mıl+u V"'1'& a.91ı;:er1itf.oi yapmış Te 30 Jaşm& ~ obftlatd41lı müfel.Zi aıı. 
neak:f«, 

Tal!ıpJ Ylill Miidörtük Hıw4at kısmJruı. müracaatfl.l'J, (23G8l 

Nafia Vekaletinden: 
Eldliliaıae,ye --.ıan iş: 

1 - Samnn su ış1ıetı 8 inci &ııbe müılÜl'löiil bölı-esl ~e bııhın.1.11 Anaa8ya 
~ su.lam851 ipin yaPlla.cak ILanaı1 'ft lım&li.111 sıınıaiye hışaa.t.ı, Tahmin 
edilen ır.eı,it bedeli fi.at vabJdi esas~ üzeriD.clenl (1044-666) liira 81 kuruştur. 

2 - Ek'l\ıtıme 4.1.9.U tarihine mstıa;ran P~ g1inü saat lö de Anka. 
l'adft. su işleri reisliği blııası i~iııdoe topla..nıa.n su eksilllme kıoıın.İtliYoıw ocbsındla 
lı!apaılı za.r.f Ulflllile ya.pı.lacacLır. 

!I - İstddil-ec eksiltme ~rtnamesl, mo:lıavel-e projeı:;t, ba.ymdırlık fş1ert genel 
şamtn:unesf, unı112Di w işleri ~t şarinamtı8İ ~ hususi ve fenni şa.r!n:ıme • 
tem ve projeleri 50 lira. (ili) ~ kaı'.4111ıtmıJ;la su lr:ıil8"i n!isliC'Jnde.n aJb.bl. 
tlrk'ır. 

4 - m.smımt'ye rlrebilınek lokı isteldilerin (45090 liTal'ı\, m.uva-kkat Wtı:ruı.t 
vermesi ve ~ln ya.pılac.a.ğı rüıxlen en• arı üç gün evve-1 bir dilekçe tıe 

Nafia V~e nı.üıracaat ederek bu işe mııll:ıars 01:mak ti'l«'e vesika a.lı.ınaıa:rı 
ve bu ~y1 rösterm.eıerı rµrttll". 

nu miiddleıt ~vesika. ts~bıde bUlunınBıY&nlar ekslltmeşe giremezler. 
5 - ~11lerin tektir m~f.ubla.mn ti:ıd madid~je yazılı 98.atten bir sıa.a.t 

önoesinoe kutru su lş!M reJıoıtğine m::ıJdnnı kaınJııl.ıtmda vermeleri lıl:ıa.ındır. Pos. 
ta.ta elan geeıtmder ka.l>ul edilmex, (2082) 

EL1EBINIZI ve 
'ft)ZCN'OZO 
Soğuktan mubafua için 

DERMOJEN 

( TlY ATROLAR J 
İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

Komedi kısmı 
Bu a]r..µnı ı;a.at 20,ao da 

YE KORKUM YE 
Yazaın: Robert Neuner 

CumııJ'tesl ve 1'"-z11or rünlerl 
15,30 da m;ı.1.ine 

ler>ı puçalaırına hücum ed'el"dl Bun 
laclan bllri «Kim idi.? •• » serlevha. 
lıydı. Nasıldı, o serlevha altında 
ne yazılıydı, bugün bilmiyor~ bu 
çocUkıça yuıyı bugün tekrar gör
mek de istıemem. 

O, bunu tutunlu, ben geçedren 
bana i§ittlrecek bllr tieSle kahveden 

K .A Ş E L E R 1 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye V ekaletlnin ruhsatını haizdir. lCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNABİLlR. 

«·Kim tdi? · · · » cl1ye &orar kend'l ce 1 L A N" ~Sim---- S Ü M E R B A N K _____ .. 
va.b vererek: - Sıfır, sıfıra sıfır... lr ~ 

Derdi. • Ticaret davalarını görmeğe sala· YERLi• MALLAR PAZARLARI hiyettar Adapazarı Aslıye 1. el Hu. 
Bu «~tr ti'irlerden neler çek. kuk H8kimJıiğiııdecıı: 

tim, neler? .• Ta üstad Ekrem bir ıs.a.nwı ~a.u..-'..ıA füh .. ıyar Ha.n '.l\o. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
güzel meıktubla onları öğUiye ka. 14, 15 de H•.ı.mt}~ Erkı,·aııç ve Osman 

dar.·· 04ıer fı.rması 11ıN.etinin saba.uca. Yenı MoğazoJar için 
İfle, o gün bu eski feklinden caımi M. dle 31 No. da muk.lm Mdı.ıııed s A T 1 ~ M E M U R L A R 1 A L 1 N A C A K çıkıınıt kahvede, sigaramı tüttürür- Hulfısı O.nao zimmet.inile Beyogıu dör. y 

ken, az fdcerll kahvemi içerken dlü:ncü not.erıitiııden wdl•li 11.'4/942 ta İstanbul harici mağazalarımızda münhal azami 100 .-
hep Kemeraltı caddesini aüzeırek ııih ve 422-6.l(H ı ~ı.l:ı ipotek ı:.ene<iııe lir 
bUJ"ada çalkalanan hatıraları yaıaL temin edilmiş bin fir.ı. aıa.c:ı..:ı için ıner. ' aya kadar ücretli sah' memurlukları için mağazalarda u • 

h d k · · •- zun müddet satı .. memurlugu"' yaparak reyyon idare etmi-. tım; şonra bana dlifman kesilen- un olup Sab;ı.nca :ı :ı.ym3.A:ıın mu..,. Y '"T 

lerin yanında dostluklarının sıcak.. ka.idleriıwlıen B.ı.y Raglb 1:ediemoı.nefuıe bulunanlar alınacaktır. 
lığlle ilk yazıcılığrma cesaret w:.ren. 'erkedıilen biri ufak diğeri büyuk kılada Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak şarttır. 

ve 6814 No. ıu İngiliz maJ"ka. dlterı l'ıiu- İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarla 30/12/942 tarihine ka-
lerl de dütünd.Unı; Heyhat! Ne on- ına.rasaz Avu.~t.ıır,ra. mamuıa.tı iki aded -'-- z • 
lar b rikil kalma OlU' Sultanhamamında Katırcıog"'lu hanında Müesse5e at lf• ne e er mı§tı. CıaJk tdıbrilr.asuıda isı~ı e>ılitmd'e m:ıh. 

H. Z. Ufaklrgil sus dıemiır taş Jurm:ı. malcin.eıerinin me. leri fefliğine müracaat etmeleri l&zımdır. 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her in.san b'J§ka 
bir yerde evvela ya.tıacağı otelin 
neresi olacağını dilfünür. lzmh-e 
gidecek yolcular içıln böyle Jü. 
§Ünlneie lüzum yoktur. Tam 

rahatını dÜJÜııen yokulan 

IZMİRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Palas, güz.:l lzmirin 
iftihar edebileceği modern 
müuaeaelerden biri V§ b,:lki 
baflıcaaıdır. 

Telefon: 3438. 

muru. maıbsus ma.t"ifetille ve ticaz-et ka

mmUDllD 757, 766 ve '11!! ncl mddelerine 
t.evrıkan sa.tışm:ı ka.r-.ı.r veri.ımic; ve satış 

günü 24/12/942 l"u.şembe saat J.l tayin 
ı:ıtılID!DllŞ olduğunda.ıı 1aıiıblerin müzaye. 

de ve ihale kanun•a.rıbo3ı riayetı şa.rttıe 

yevnıü me'lJkfu'd'a. mahalli satış ola.n sıı.. 

ba.tıea nıaJılyesi ı;arşıı.1nc1.ı bulunmaları 

ve ipo'ekle rehin ıedil'mi') okı.n male tak. 
ı1i'l' eılilen bin ıtra bymctinin yiizdıP. yet. 
nı1ş beşini teca.vilı: etmediği ia.kdirde 
ar~a. ve saıhş ciinünün :!8/12/9-lı Pa. 
~ gihYii saat ıı de ta.ilk edlteceği 

Dan ollwrur. 15/12/9-12 

Malkara Asliye Hukuk Mahkeme 
sinden: 

l\I.a.lkM.Mmn Sa.rıy':ll' köyıinden Ha:s:ın 

oı:-ıu Salim .Bı.lgin 1at"'.4fwdAn, ayni köy. 
~ü ohıp Gell.bolııJa. ık:alıveci Rüstem ya. 
D·uıda. oı.ıııııaın Feyııi uezdinıdde mukim 
kıa.rEı Ayşe Bilgin a.ıeyJıi.ııe zina. ı;ebe. 

bile ~ıfan boşanma. dı::ı.va.sı.nm muh::ı.lı."e. 

,.. Bü~ün tefer.rü.a.tıile ~ı ~ me.si sonunda.: 

B'IR KOTRA SATILIKTIR Da.va.h Ayşe BiJ,ginin. k<>ca6ı da.vae.ı 
1 

Sa.lim Bilginin evini terkte i;.öylcrindcn 

Boy 9.50, en 2,10, ağırlık 1500 
dıfi ıo, tona.J 3, ~ivittt bakııı.'lan. Jel. 
keııler 1\larltonl sislıe.m, bir ka.binıe 
çi.lıt yMia.k konlJ)le, kJı,pfıa.ıı yatağı 

önde. 
l\lümaa.t: TOKATLIYAN OTE-

... Lt KAPICISI. , 

iLAN 

Mehmeıl oğlu Feyı.I na.owıda. bin:>ile r.i. 
nada. buluıırl'Uğıı anla.'1Ildığında..n Türk 
kanıu.nu medenisinin 129 ve 138 ine! 
madJdlelıtti muel.bincc karı koca old'likla.. 
n nüfus ka.ydile U\hakkuk eden ta.Nı.fey. 
nln boşanmaı:ırımı ve 142 inci mad~ıe 

gereği.noo ~-şe Bilg~nln bir St'lle müd. 
detııe b~ b:ış'msile evıcnmek:t.cn memnu. 
niyetine; ika.metga.Jıı meçhul bululLln 
ııa-va.ıuun gıya.bınclı 2-1/11/912 ıtaribınde 

Askıeıi }>06f.a. 1080 Aınlrl AdlUiğindoo.: karar verilmiş oıdu~undan taJtd.ircn ta-
AsJııeri bir suotan ma:mıwı olup g"3ıi.plik yin kılınan (25) gün zarfında mtıdrl('a... 

lta.ra.rıı ile hakkında. amiri adfltiı}imizc,e a.lleyhr.ı.nlin hüküm aleyhine tıemyiz yolu. 
kanuni tıakiooıt ya.pılma.kt.a ola.n errerden na müııacaı::ı.t hakkı bulunduğu, aksi tak. 
324 K.mltepenın Glı:l'ederi köyü doğum. dirde kıaJ'aı'm k'lıt'iyet kesbedeccğl tebliğ 

ıu Ib8a.n otıu Şehmuzwı Türkiye dalı!. ımr.ıwnın::ı. kaim ohn::ı.k üııere ilan olu-

liııdekt men\uı ve ga.yrl menkut bilcüm. mır. 

···················································· lıe mallarının h~lııe karar ver.lıınlş bu- Son Posta matbaası: 
lundııtu 1631 sa.yılı ka.nnmun 216 nci 
ma.dlJıe.cdnln (4) numımı.lı flk!raSına tev 
flkan itan olıınu.r. 

N•yıaıt Müdürü: M.. Sa.mi Ka.raye 1 
SAHİBİ: A. Ekirem UŞAKLIGİL 

2 - Askerlik vesikası. 
3 - Tahsil n 
4 - Hizmet kağıdı. 
5 - Vesika foto~afı 

T.C. 

ZiRAAT 
BANK.ASI 

.DAo~· 
BiQiKTiPEN' 
DAl-4AT- {;;O~Q 

SENEDE 28,800 LİRA İKRAMİYE 
Ziı-.ı.a.t. Ba.ııkat>ı• da. ku.mba.ral1 ve ihbarsız tasıı.rruf hes:ı.bıa.n.nda en 

az 50 flııası bulıı.ııanıa.ra. bir sene \:inde aşa.ğıdıııkll ı•IA.na göııe 1kra.ın.i:ve 

veri leooktlr. 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

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

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12 Bi~incikanun 1942 vaziyeti 
AKTİF PASiF 

Kur'a.ıaıra. senede 4 defa, 11 Mart, 11 Ha.zlm.n, 11 Eslôl ve 11 Blrlncl. 
k.Iı.nun tarihlerin.de 9eklleoı!kUr. 
DİKKAT: ııe~:ı.bıa.rmı.zdaki pa,m.lıar b\r seıoe içinde 50 lirada.n a.şatı ! dıüşm.lyenlet"ln Jıkra.miyeleıi % %0 razıaıa.ştınıa.ca.ktll'. 

Kaa: 
Allım: Safi kiloerMD '74.Gl6.483 

Ba,nknot • • • • • • 

Ufa.ki* • • • • • • • • 
J)IÜlilöeki lllGl:ıa.blrl~.r: 

Türk lirası • • • • • • • • 

Haft9tekl muh.abitler: 
Attm: Safi kilorram 21.o!ls.210 
Altın~ tah"vlli lla.bü eeııbest dö.. 

~ ••••• # • • • 

Diğer tıö•ıeır ve bof'9IU Kıirinr 
bakiyeleri • • • • • • • • 

uarmıe t:ıhvtt feri: 
Deruhte edilen evrakı na.kel.iye 

lııarşıl lfl . . . . . 
][anuıuın 6.8 lrıcl maddelerine 
tMtlkan lla2llne ta.l'.a.f'mda.n vakl 

tettl:vat • • • • • .. • • • 
Seneda.t Cüzdanı: 

T~ Senetler • • • • 
Esham ve tahvilat oiizdanı: 

( Denı]ıfe edilen evrakı nakdi. 
A ( yenin karşılığı esham ve 

( taJıvill'i.t (itibari kıymet.le) 

B ( serbeSt Esham v"" Tahvilat • 

Avamıl:ır: 

A.ıtm ve dö'ri.z üzeırlne avans • • 
T.ahvtli.t li2ıerine a.va.ns • • • 
Had.neye 1os.ı. videli avan.ı; 

B.ulneyt 3850 No. lu kanuna. gcite 

aoıl8D a.ıtm karşılık il av ..ms 

~Tl3il' • o • • • • 

~llf ........ . 

Lira 

Lira 10i.95U5z.36 

» 10.025.296.-

• 144.146.27 115.123.40-l.€! 

» 1.167. 7 55.01 1.161.755.01 

Lira 38.11;;.800.ırs 

. 

)) 51.321.664.62 89.437.4GUO 

Lira lSS.743.563.-

)) 24 .ao:>.46~.- 13U43.101.-

.:,ira 458.567.882.14 4.58.567.882.14 

Lira. 4.5.3'.?2.1)19.931 
» 10.500.689.SO 55.822.'709.23 

Lira 4.468.95 
» 9.315.807.29 

• .-.-.-
.,., 250.000.000.- 259.350.276.2~ 

4.500.000.--
8.3611.969.80 

Yek.ün 1.126.'l'7D.G53,.ı5 

Sermaye 
İh.tJ;yaıt ak9ft'lll ı 

Adi ve fevkalade • 1 ,. • • • 
B1Jıı9ıı111Si • • • • • - • . . 

Tedavüldelı:.i ba.nknotla.r: 

Deııuhtıe edilen evraıluı naJıdi'Je 

Kammun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfik.a.n Ba.21İlle tara.f•.nda.'l va.k.l 
~ . . . .. 

nakdiye 

. . . Denıh.ıte 

ba.k.lyesl 

Karşılıb f.ıı,ma.merı &Um ol.arak 
118.veten tedavüle va.zedllc-.n , , • 
Reeskont muka.bni Ui.v~ teda. 
viile vaızecli 1 en . . . . . . 
IIaıı;i.neye yapılan altın lııarşıhklJ 

a.vaaıs mulı.nblll 390.Z No. lu kanım 
mu~ llfi.veıten teda.vüle vaze. 
dilen .. . . . 

MEVDUAT: 

Türk lirası • • • . . . . 
Altın: Sa.fl kilogram 8'77 422 

3850 No. lu kanuna röre hazineye 
açılan a.va.ns m.uka.blll tevdii oıu. 

nan a.Ltmıar: 

Sa.fi kıllogra.m 55.5!11.930 

Dövh Ta.alıhil.daotı: 
Altına. tahvili kabil dövizler • • • 
Diğer dövizler ve a.la.01.kh Kllrlng 
bald.yelet"I 

Muhtıellf 

. . . . . . . . 
,. • • 4 . . ,.. 
I 

Lira 
]) 

9.412.l:lS.73 
G.000.000. 

Lira 158.748.563.-

» 24.305.462.-ı 

Lira 13U.'13.101.-, 

• 45.000.000.-ı 

• 313.400.000.-

250.000.000.--

Lira. 106.667.754.27 
1.2:l•J.1C:4.05 

» 78124.167.90 

Lira .-.-.-
)) 24.3<1'7 .57i.99 

Yekiln 

\~ 

Lira 
15.000.000.-

15.412.135.73 

742.813.101.-

107.1101.918.32 

78.121.167 .90 

24.34'1.57 t.99 
143.150.155.51 

1.12G.719.053,45 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi -o/o-~ A!tın üzerine avana o/o ~ 

1 

~;7 ?,9 . S~.R ·A· M . ~.:.:·. 
·ampulünün harikaiarından ·. · ·, 

., . . . . . 
• 

40 Vatlık 
OSRAM · D - Ampulündekl 
Çift dönemeçli ışık telinin ımalin• 
'de elde edilen hassasiyet 
6/10.000 milimetredir. Böyle cUz'f 

toleranslarla ancak Optik Sana• 

\ilinde • mesela çok hassas adt:> 
seler imalinde • çalışılır. 

O s RAM bu glbl hassas örço• 
lere riayet etmekle bu ampullerl• 

nln tam manasile idareli olma 

&ını temin eder. Bunun için ı 

OSRAM • [Q) • A~PÜLLERI 
Az. cer.ey_ana mukabil bol ışık verıxJ 


