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Tunusta siddetli 
savaşlar oluyor 
T alurda şehri tahrib edildi 

Almanlar ve mlttellkler esirler 
aldıklarını· blldlrlrorlar 

Londra müttefiklerin Cedeida şehrini 
terkettikler,:ni ·haber verigor 

Londra 4 (Radyo) - Şimali 
Afrikadaki müttefik karargahı. 
ıun Defl'eltiii 60ft teblije söre 
Tunua cepbeaiııin cenub kesimin
de, Fr....-ız kuvvetlerinin de itti
ı.k ettikleri bir hareket netice. 
•İnde, bir m:ıkta.r Mihver askeri 
•r elmmtıflır. 

• 

.. 

Veni meb'us seçimi 
Meclisin ayın ona/tısında 
seçimi yenileme kararını 

vermesi muhtemel 
Yeni meclis 10, ila 15 fazlasile 440 ila 445 azadan 
terekküb edecek ve Şubatta toplanmıya çağır1lacak 

Ankara 4 (Huaua~) -Teı
kilatı eaasiye encümeni bugün 
toplanarak -.eo'us seçimi ka. 
nun layihası üzerindf! tetkik
lerini tamamlamı' ve layihayı 
meclis umumi heyetine sev • 
ıketmiftir. 

Otrencliiime göre encü • 
men meb'ua seç\ini. için layi
hada mevcud muayyen müd. 
detleri asgari hadJe,..e indir -
mi, ve bu ba.kımdan layiha 
i:~erinde tadifü . .,. yarmı,tı.r. 

Meclis umumi heyeti projeyi 
bu eaul:ar daireainde kabul 
edecek oluna bundlln aonra 
yapılacak meb"uı SE'Ç:mlerin-
de 36 ili. 40 ııünde seçim ta. 
mamlanabiılecekti: 

Büyük Millet Meclisi Lu 
projeden batka rnilli korun
ma kanununda yapıhnası hü
kumetce teklif edi:t-c.ek deirİ· 
tiklildere daİT kanun proje -
.,.·-: .... ~:ııı.E'r acele bazı isleri 

müzakere eyledıkten sonra a. 
yın on altasında galib bir ihti
male göre kıt t.ıtlliuf! ıiı-ecek 
ve bu münasebetıe seçimin 
yenilenmesi ka,.a.rını da ve • 
recektir. 

Yeni Büyük M:J!vt Mecliai 
$ubatan ortalarında toplan -
maia çağırılacak~ır. Yeni 
Mec:Jia 10, IS meb'u• fazlesi
le 440 ili. 445 a odan terek • 
kHh edecekt:T . 

Müttefikler, Toburdada mev • 
:&İlerini aaiiamlaımektadırlar. Ba 
kesimde Mih.-ercilerin tiddetli 
laıalrnnl*1ı muvaffakiyetle püa. 
ldirtülmiiftür. 

Mütteıflc hava kuvvetleri Bi • 
sert, Tunua hava meydanla:rile 
Gaıbeai ve Nhil boyundaki Mih • 
Yer mevzilerini bomhalamıılar • 
clır. 

lngiiiz filosu \ Televizyonu icad eden 
b:;:~!~a mühendis karanlıkta görmiye 

~.:.=:ı.-:. ·::..~-::: yarıyan hususi bir ziya buldu 
Son s'lnJer zarf anda, eskilere 

İ'liveıffn 13 Milaver uçaiı daha 
(Deoamı 3 linea .ay/ada) 

Am..a..n a•Aerlen için ha.ati botlarla A.fnlıa aalullerırae 
mal.zeme çılrarılırlren 

Amerikada 400 kiSi/Rusyada kar fırtınası ~" 
1 

• . 1.on.ır., (A.A.> _ T.ıe.ı.. dMI:-;:.::., d•n•• •• h ... h • ...,. 

nakleden muazzam d .dd tı• Londra 4 
(A.A.) - naıl~e- yonu icad etm .. olan takoçyalı Jnıtlerinde tatbik mevkime koy -

arasın a Şı e 1 rin Sicitya boiazında elde ettik- .. . • • mUflarclır. Bairılin icad ettiği ma 

{ 1 d 
ı-: .:.aa... deniz zateri Mibverclle • mühench• Baircl, karanhkta gör- k" . ·-~~ M t . d 

b. yapı 1 ..... .- . . . menan ıauu (( oc ovıaorıı ur. 1 r uca h b 1 ı rin iqe ve ikmal yolunu pek teh- meie yanyan huauaı bn zıya Ve bith._. gece yaptlan deniz 

N
.vwork '4 (A ..... ) -.Maden mu are e er .o uyor likeli bir duruma düturmektedir. bulmuıttur. Söylendiğine 1röre, muharebelerinde ~ yarAmakta-
--, " , Müttefikler 7 Mihver aıemiai tab. lnaıiliz makamları, bu icadı, tim· dır. 

ve ocak fabrikal•rt tefı To!° rib etmifMırdir. ltalyanlar Tunu-
Girdler «B. 42» tipinde fevkali· aa giden ikmal kafılelerin kru -
de bü~ bir uç•ilD bazı tadil~t Londraga göre Sovyetler .... zörler '" be11o de zırhhlarla 
Be ........ edilımiıt 1>.a\unduğunu bil- himaye altma almak zorunda ka· 
d' ~;.. C' l k • t hd •d d • 1 lacaıldarchr. lnsilb filosu iki he-
ann._... 400 ki· L 4'm0 enS l e l e IYOT1.Qr def sütmektedir: Bunlardan bi. 

Bu model uçaklar 
11 

a rinciai Nehring ordusunun takvi~ 
Dıakta veyahud bu aiırl•tt:· yıeaine 'mini oknak, ikinciai hal -
dil bomba ybkliyebibne •• Alman tebliği: Büyük Don kavsinde Alman yan ıiıo9WllU çarp~k sorunda 
Bunlar Atlintik Okyanusunu bll' f k• ) • 1 d• bırııdana.kbr. $iındı Sici.,.a bota-
kaç saat sarfında apbilen uçak- taarruzları muvaf a ıyet e netıce en 1 zanda faaliyette bulunan lnsiliz 
lardr. . fllo.u yeni tipte ve buıllne kadar 

M. Gln:Der ba JllGUUd1l açekl••I~ Beriin 4 (A.A.) - A1man ord•· arrma geçmlflenllr. Alman Jmlb- sizli tutuı- kuTVetli ailahlarla 
benzin .ımaJuı.ı;ın Avrupaya :ı- ları ~hiın1n teblltlnde bi twla& barebt1eri muvaffakiyet mUcehheız semılerden milrekkeb. 
dip selebilıeceklermi ticaret o a- blldirildiiine söre, Tuapeenin ılma- le nelicelenmittlT. Almanlar pek se dir. I 
ımda aöylem~tir. u ... ilinde ve Terek üzerinde Sov. Dit bir .. hada llerlemlP.. " bir • 

1 

Hırvatistanda bir ay 
trenle yolculuk 
yapılmıyacak 

Zaireb 4 (T.P.) - Hı~at hii 
kmnetinin reami bir teblitme ıö
re bu awtn vediaindeın pktcek &• , ,. , • en-
Ylll akaaına kadar, Hırvat ıım 
diferlerinde aeyriiaefer tahdid ~ 
di1ecektir. Bu :seman zarlında bil 
cümle seyahat karneleri hüküm
ıerini kaybedecektft-. Yalnız • · 
iır huta1ar tehirlcrdek\ doktor· 
1-a ıadebilmek için aeyahat e -
debileceklerdir. Beynelmilel tran 
•İt trenleri bu karaTdan istiana e. 

dibnitt" ... 
Almanlar sür'atli 
denizaltıları inşa 

ediyorlar 
Londra 4 (A.A.) - Evenİnl' 

Stanclarcl sazetesi, Almanlann 
enelki1erinden daha aüratli de· 
nizaJtdlll' inta etmekt., olduklan· 
nı •Öylemektedir. lrta edilen aon 
IDocleHerin ..a aathında sUrati 20 
mili l>uhnaktadır. 

et kııt'aları mühhn laıvvetlerle ta- [D,,ıamı 3 üncü Sw)lada] A a udlar T'ıranda 1 ?: ............................................. ;; ..................... :................................. r n v 
C Asker1 vazıyet :::ı ltalyan nöbetçilerini 
Cephelerin bugünkü durumu Kud~~ç!~~~şıa~·dü·ün 

harbin uzun süreceğini ?.;~:n~~~~~;::=~ 
b·ır kere daha anlatıyor' ~~:reıe~~~=il~=d1;~"':~:.·e: • dilmtJtr. İtalyan nobetçılerı kaç.. 

mıtlardır. Vatanperverler, telör. 
Yazan • Emekli General K. D. süıere r•tmen bir panik husule 

• · ıetirmitler ve d&1varlara Libya -
2 ve 3 Birine'~ tarlıli bıaze; t~I~ timd!:.W ~~ehle da ltalyanlann mağ'liab oldukla • 

~ olmn•n = ~ : ·- Jçin 
1 ~ Y utra..!:: rmı bildiren afi.ti~; yap ttmnıt • 

aJMıa haberleri nub •-- w ... L....anJ_..ı_ ütt' _1.ı•- lardır. Halk, 8 ınc• ordunun za -belinin Kalkaıllar, ce ve mer ...-ına raamen l'USU ana nı a •- • • okumak • • k u = ıntakalartnıda Sovyetlerln ta- lerlnin durumlarını ili üç ııün ev· f-.lenn.ı ıçın OfUflll 1-
: etler 1~ ılrlpniı ol - vellne nuaran biraz daha takvi,e tur. • 

:.....7' bilyil< .........,, dev- ... '
0

·"""" 
3 

üncü •ayla.la) M. Mussoli n inin 
nutkunun akisleri 

Paket postahanesini soyan 
hırsızlar dün yakalandılar 

Bunlardan nakliye memurile bir gece bekçisi 
ve bir hamal aşırdıkları paketleri adamları 

vasıtasile evlerine naklediyorlarmış 
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r 

' 
He r g Ü n ..... R E s 1 M L i M A KAL E = Kırılan vazo yeni değildir ~ r Sahahtan Sabaha: 

-····- Varken yok olan 
Bay Eden İngilterenin • • Kıymetleri kurtarmak 
Müttefikleri arasında da Lazım 
Fena tesir yapacak ~ \. Burhan Cahid _ 

Olan nutkunu niçin Boş arsalara, mekteb bah-

Söyledi ? 1 çelerine patates, nohud e· 

J ık.ili Yordu. Konferanslar, makale 
1. Ekrem U11aklıgil _ 
'- ler ve tavsiyelerden sonra bu 
il arb talihi müsaid bir safha· özenti fikrin ameli faydası ıol· 

ya "Sirdiği zaman millet • madığı anlaşıldı. Arsalar yine 
leri idare edenlerin dilleri çözül- arsadır, mektelb bahçeleri yine 
meğe, içte uzun müddet saklı oyun yeridir. 
kalan sır daırnla damla dökülme- · Memlekette ekip biçecek boş 
ğe ba.slıyor. arazı kalmamış degildi ki arsa· 

İngiltere Hariciye Nazırının - - ~ lara, rnekteb bahçelerine tohum 
Avam Kaımarrasıntia harb sonra· Bir dosttan, bir arkaclaftan, hısım akrabadan bahsederken: Anlaf111ama.dıklar, ~aııgalar, münakafQ.lar zamanla veya lıa· atmak İcab eıtsin. Nüfus kesafeti 
Si dünyasını ilgilendiren projeler - Bozupnufluk, barıştık, cümlesini kullandıgmızı hiç hatır.. rici bir müdahale tesirlerini kaybedebilirler .. s~.ltim~~~~a, ko- en çok olan İstanbul vilayetin-
kon usulurken yaptığı demeç, layor musunuz;? . . . . nufma, derdle-1me devirlerinin tekrar gelmeaı mumkunC1.u1'.' ~akat de hatta ıfstanhulun içinde ve 
başmı rüzgarının dile verdig~ i O halde bu cümie.1i sar/ederken hakıkatı bır h.:ıyCı deği~tirmis kırılan bir doatluk tamir ed:Ise de hiçbir zaman eakı ltalını qla. d ' d .. l bo . k' 

olduifonuzu bıliniz. . ~ · maz: Yaplffırılan kırık vazo artık yeni değildir. ıışın. ~ ':_Y .~ ş arazı ~ar . 1 

ge\.'"şeklik nüm un el erin in son tın- "•···············--···········-·······-···-···· ... ••••••••••·••••••••••••• ....................... - .... ·-··············· ................................................................................. ~···· hepsını surup eks.ek şehrın bır 
cusu, en tazesi, düşündürücü f e h .. r b . - l yıllık yiyeceğini kazanmak 

my;;:i;:~: e8:r~~~y~ıa~!~;rına a e r f, e r 1. m~:i:1t:rad'a değil. hesab1ı. 
göre: ., ölçülü ve ııtedbirli hareket etmek 

Harb sonırası dünyasını ilgi- E b M 1 h 1 ki• """a tedir. Nüfusunun yüzde yetmiş 
lendiren projeler i.içe ayrılır. srarengiz ir em ur ara, a Ka, eme 1, A beşi ıçif.tçi olan bir memlekette 

1 - Gıda yoksulluğu çeke., h VrUpO mah tdhirlinin boş arsaya patates 
Avrupaya yiyecek yetiştirmek. ölüm adiseSİ d 1 • 1 ekımeğe kalkması fazla yeye gay 

2 - Almanyanın tecavüz u yır yetım ere mensucat menSUCOt fiatlarl retıke.şlik olur. Üç yıllık tecriibe· 
kudretini e~di s~urette !kırmak.. 7 yaşındaki avru bir ti d ler gösterdi ki bizde toprak malı 

~ - Muttefıkler arasında Y • 

1 1 
k q Üşmiye başladı sulleri memleketi beslemiye bol 

harb içinde /gösterilen iş birliğini kazaya mı kurban tevzıatı nası yapı aca. f bol yetişiyor. Fakat mahsulü da· 
harbden sonra da muhafaza et· gitti yoksa babası Yerli Mallar Pazarlarmın bu ğıtacak ıteşkilatı.mJZ eksiktir. 0-
mek. ' ma.d(feieri ııatmu1 kara bor • lan yerden olmıyan yere aktaT• 

d ? · Sünıerbank Yerli Mallar Pazar • ı lar, serımayes.lni.n nısfı devlete a.id * mı vuı u ları önümüzdeki haftadan itibaren müessesat, 3656 ve 3652 .sayılı ka· <&ada fiatları dü,ürdü, 'Yerli ma etmekte !kusurumuz vardır. 
lngiltere rHarici_ve Nazırının ı.._ı,__ 1 l ~ Mallar Pazarları piyasada Ankara lbu yıla kadar taze balık ~ yapacağı tevzıattan başka nıma giren memur ar, köy ögret • 

elıcmmi mühim.me tercih ede· Beyazıdda bekçilık y~pan Hasa- memurlara ve eytam, enım.il ve mü,menlerile yardımcı öğretınenler, nazım vaziyetine geçti yiyemezdi. Ancak bu sene ah· 
rek sıraland.ırd.ıg.· ı bu üçten birin- nın 7 Y"•ındaki ~··gwu lbrahim ev- tekaidkl'e de ayrıca pamuklu ku - 1757 sayılı kanuna göre tahsisat H · . h l nan ıtedlıirlerle ibas. şehre 1~••m· 

""T ,..-- arıçten ıt a edilen pa • 
cisinin ,,.,asıl "-ir planb !bas.anla· velkl gece evinde karnından ağır maı dağıtınağa karu vermiştir. Ey alanlar. Ereğli kömür havzası tc§ki. kl huldan t"ze balıık vetistirmek im ... ıo mu u meruucaluı aatıfı için " 
cağını anlatmasına gercekten ih ~yaralı o'arak bulunmu~ "'"' cankur • tam, eramll ile müıtekaidine yapı· ]atı memıurları, ma.a.dEçe açılan pan Yerli Mallar Pazarlarında te· kanını !bulduk. Halbuki idün» ka 

t . 'kıt J taranla hastarıeye kaldırı'mıııtır. lacak tevziat için kullanılacak ku - &İyonlar, bi'iimwn bayır cemiyetini! · d"l · · d b bal kl l nb ld ·· 
ıyaç Yo U .,. 61$ e ı en venı aerııı-'erı'n aa. 1 "'"' •ta u a mu" 

'. . Çocu!i hastanede güçlükle verdi - ponlar Malmüdürlüklerinde maaı mensubları, 3779 sayılı gedikli ba- " .. ar U ..:. "" " 
g 14 !ıax. hınden so. nra A .. merı- g· ı 'ıfadede babası tarafından vurul- alanlara verilmektedir. Bu kupon • remine girenler. Taru:lm olunan hfa baflanmaaı piyaaoda pa· teri bulamadıkları için teıkrar de 

k f ık _r. ,_aıb l d muklu meruucat fiatlarmda el a za erın e.raretı ıK ı ın en d,.m•nu söylemi.. ve az sonra da larla adam baıına 20 ıer metre pa. listeler her mıntakad.a.ki yerli mal - nize atılıyorlar ı. 
11 ·-- -r l bariz bir dütüktük husule ge. bir miktar yiyecek yo amıştı. ölmi"tür. muklu kumaş alınabilecektir. 20 lar pazarları tefliğ'ne ibraz o una- Toprak maıhsulleri için de -.. d tirmiftir. Serviai.erin açılıfın-

Eğer zaferi kazanırsa bu defa Babası da İbrahimin. t~hancayı metre kumaş alanlar ayrıca mahal- cak ve mağaza teffiği tarafın an sı- danberi günde 4-5 bin liralık vaziyet aynıdır. Mesela (Niğde) 
11 1 k -.. rke •- neli k dı ala. le birlikleri tarafından dağıtılan raya konulacak ve böylece tevziat da ayni iyi kalb i iai gÖ:;'tereceK- arırırı n "'t> en nı yar &atı~ yapılmakta ııe böylece gibi ibir meyva bölgesinin mah• 0 d ~ .. 1 m' ti Y pıl n muaye kup:mlr.r!a istihkaklarını alabilecek 'yapı1acaktır. 

tir. Fakat :Avrupanın yiyeceği 18°'01 50Y_ e ı;. r. a a • Yerli Mallar müessesesi bı.ı sulu·· oldugu~ ıyerde kalıyor. Bu· 
• • w d nede çocugun iki kur•uo yarası al- ferdir, Evlere dağıtılacak kuponlar ise İ 

~- d t ın an ırı .. 11 ı &atı~ dolayrsile piyuıada na • kab'l b ld h d ergeç yıne ~en 1 oprag ~ • dıgwl an'a .. ıldıg· ından had:se bir ci. Diğer taraftan devlet daireleri Pazartesi gününden itibaren yer I '( na mu ı stcm u a ya U 

k k Y l I zrm rolü oynamaktadır. h aca tır. nayd füphesi doğurmu,tur. Bekçi memur1ar 'için tanz~m edilen bor • maPl'lr müessesesinin tav<ln ett ğ 

1 

Ankarada meıyva ateş pa asına• 
Bu mu'harebe toprağa bağlan nezaret altına aJınml"', miiddeiı.ım.:.ı- d-..oı .. ~a ·h~inaden birer iiste hazır • ekibler vasıtaslJe halk birlikler:ine Diğer taraftan bu satr~lar dır.-

,,. d kara borsadaki 1ııatı~ laaliye· 
m- ~- zaruretini Avrupalılara o mlUkçe tahıkl~ata ba,lanmı~ır. Jıyacaklardır. Bu listeyi hazırlıya • veri1ecek ve onlar da avni gün e Geçenlerde Ankaraya ender 

aK T tini sekteyP. uiratmış ve karo o· 
kadar acı sek.ilde anlattı, ekim rak tevzlattan istlfad'e ed.ecd< dev- balkı tevTiata başlıyaca1<lardır. ev 1 borsada pamuklu ,memıucal ken Polatlı istasyonunda birkaç 

· b' T k•f d·ı· h-t daireleri ve memurları ezcü.m1e l ziatın tekli hus•r&"nda vi1'vet tar:ı-
biçim ~şlerini lo kadar geniş ır ev ı e ı .nce şunlardır: •

1 

fındıı.n ayrıca bir de tebl'ğ neşre. ~~'::.larınr lazlasile Jü~ürmüf. buğday yığını gördüm. Etil'afı 
nispette geli~tirdi, ki sulh dev· muhtekir ne den1iş ? D. D. Y. baremine dahil memur. di1ecektir. l açık sundurma~a bu yığın_ yığın 

d 'h 'b' Yerli Mallar Pazarlarında - d rinin üzerin en nı ayet ır mev bnadaylara yagrnur serpıyor u. 
k b h f • K d kunuslar şu liatlnrlc: aatıl • ~ b • 

siım geçer ·geçmez yiyec~ a - 3 defa kepek ihtikarından mah- Profe~Ör Şerafettin L;a ı ır arın maktadır: PDplin 111, 184, !Eğer hala Scaldırılmadıysa ugÜ· 
sinde Avrupanın cenubı Ame· ·kemeye verilen muhteki.,. tevkif • • d ·· b" •h 'f l h • • t • • • 210 kurus_, piı'&.emalıl• pazen ne kadar çürümeğe başladıkları 

.L~ b' ı ıçın un ır ı t. a şe rımıze ayınının rika için münmı lr pazaır O • •edilince: «Bu defa da 5 lira ile 211, mermerşahi 134, 145, muhakkaktır. 
maktan çıkması ~klenebilir. kurtulacağımı sı:.nmr~hmlı> dedi yapı:dı yıldönÜmÜ 

1 
basma 182 ııe 220 kuru~tur. ) Adapazarı, ~apanca ıyolların• 

İngiltere Hariciye Nazırının • '- . da !birçok boş açık vagonların 
sözlerinde üzeırinde durmağa Bir ay .z~fında 3 ~c~ defa ke - Bir müddet evvel vefat eden Tıb Dr. Lutfl Kırdar bugiin ls.tanbul pancar yüklü olarak bekledikle-

~ . l l "k' . .. .. .. pek lbt.ikarından millı korunma Fakültesi nebatat profesörlerin.den Vali ve Belediye Rels1iğlne tayini.. Vazı· f e 1 er,. taşrada B v 

degerı 0 an aır 1 ıncı ve uçuncu 1 mahkemesine verilen Çembeıfüaşta Dr. Esad Şerefeddin Köprülünün ö- nln betlnci yıhnı idrek etmiı bulun- rini ıgördüm. u yagmur mev-
maddeleri dolduranlardır: 1 kepek ticareti yapan Feyzul'ab Das- lümü münasebetile dün Üniversite maktadır. Eski ve tarihi bir şehir siminde !bunları açıkta bırakma• 

Alman yanın taarruz kudretini ter dün yapılan sorgusu sonunda Fiziyolojl Enstitüsünde bir ıhtifal olan İstanbulumuzun imar ve tan - 0 lan m em Urla fi n nın manasını anlaıyamadım. 
eibedi surette kırmak ve mütte· tev'k:f olunınuttur. yapılmıştır. zinıi içi:n hakikaten pek kısa olan Deniz nakil vasıtalarımız çok 
fikler arasında harb esnasında Suç•u kararın kendis.lne tefhimi İhtilalde Rektör Cemil Bilsel, bu müddet zarfında Dr. Lutfi Kır. aı·ıeıerı'nı'n karnelerı' sükür eksilmemiş, belki artmış· 
vücuda getirilen iş bi li~ini harh esn.asmda: I' Tıb Fakükesi profesörleri, birçok darın gösterdiği enerjik ve metod- tıır. Fakat Marmara ve Karade-

d . k ,,_ Bv kere de 5 ıra para ce • tanımnı~ doktorlar ve merhumun lu çaltfmalıu- ve bu çalışmaların ıl d . 'hlAk b"'lge· 
den ~onra dah evam ettırme ı' za.sile kurlulacağrmı tahmin etmiş- dos.tlarlle akrabaları huır bulun • mahsulü otan eserler karfı.ınızda • Vilayetin tebliği: niz kıy arın an ıstı a o 

!)}.., da sul masasına oturu • tİmll deml,tlr. mutlardır. dır. 1 - Vazifeleri İstanbul belediye lerine mal rve mahsul getirme 
duğu zaman mütt~fi.k ordula1ın Toplantıda profesör Akil Muhtar Büyük hir hüsnü niyetle ıehrlmi. hududu haricinde b~lunan memur işi adeta mesele olmuştur. Scbe· 
başkurnandam mareşal Foş buıtem kurulmasından bahsetmekle merhum Esad Şer~feddinle olan ze bümet etmekte olan Dr. Liıtfi ve zabitanın aileleri Istanbulda i · b' vul fiatannm artması, ma· 

ı . 1 1 d w b' n· rka.d \ıldarını ve onun yük Kınları bu yıldönümü müna:ıebeti- kamet edenlerin Kanunusani • Şu- ı na "ıatının tanzim edilme-
mese eyı e e a mı:ş ve yaz ıgı ır iktifa etmiştir. Bu yeni siste-.rn ım. a a'. . .. • le tebrik ve muvaffaklyetlerinln de bat aylarına ald ekmek .kartlarını zot ~evz 
raporda şöyle demişti: [ku··,.üfk. devletlerin elbirliU.ile ko- sek ımanlhı~tıdbealedlerıbn)i teba::ret - ı d 1• alabı'lmelerı" ı'çm' memur bulunduk· mesı. . b 

F .. f 4" mil Y 
0 tiren bir ı a e u unmuru • vam ını teD)ellD e er z. V k "-1 k hd be - ran~anın nu usu ~, • lu kanadı kınlan Almanyanın Jarı mahaldeki dairesi amirliklerin- . . ar en yoK u ı asına se 

yondur. Almanyaını~ki ise A~ -'etrafın.da çevrilecek bir zincir o· htek'r Res·ım ve lotograf serg·ıs'ı den alacakları vesikaları o mahallin olmalktan kaçınmak lazımdır: 
sas • Loren c kwrıldı~ı ha1de bıle midir? . r ffiU 1 en büyi& mülkiye amirliğine tas • Bunun için de bütün teşkilatı 
gene ()) milyon kal.acaktır. Bu Pek sanımıyoruz, zira Ingilte·ı Tur•rnd Mete adında bir müte • 1 Şehremini Halkevinden:: dik ettlr~i~n ~~a lstanbulda :'. genis çerçeveli bir pro~rama gÖ• 

1 1 h k d o- turan ailelerane gondermelerl la • · 1.~ 'k • ah edeT Dara fa:r'k A manya e me şu a .. ar re hariciye nazın programın Ü. ab.hid., lıınite bağlı bir köye elek. Ha.lkıeviımi~c her :;e ıc festo; edilmelı- zııwlıı-. • re ça ~·ırma ıck"f ·• d. 
fırkt'I ask 0 r yapar• herşeyden on- çüncü maddesine geçerek harb trik santralı İnfasl jçin aldığı çi • 1ıe olıaın a;ına; .orıere millı>u~ ~·~!>im ve io- 2 _ Bu 'ftdllikalarda ailesinin Is. gelince zayıf ve ı ave~sız te 

b ,.,,ı,.tanm halledilmesi la - d . d'l . L. ı·w. m-.a.-lardan bir kıamını 1150 li . totmf serglsı bn sen" nırınrtUnunua tanbulda ~~·-duguw ve b:!....::ı. ku" ...::ı. bı'rL- alma'kıtansa darlıga mey• ce u nv.~ • zamanın a tes1s e ı en ışuır ıgı - ımu.v .. .. v•UJ' .. ,,.... 'i11"' ı:er 
_] . l ·ı A "k R raya sattığından milli korunmam.ah l22) el Sah ıunu agııau.Jt ve bla- hafta nüfu" • miktar'•rile aıle reJgine oraca d~n vermivecek büvük ç~pta 

ztm!Oır. k nın ngı. tere, men a, usya . 'lm' f sonm w,pa.naoakl.ır S<?rı:'':l.ı tl"Şhir 00, ,, - n 

O zamanın f rans~sı bu no • ve Çin arasında muharebeden kem~ıne ve~ı ~f tr. d lıecek e:-ıerıeır ara.sr~'.1.\. de'l"ece abcakı:ı,..; elcımek kartı verilmediği bildirile • olan yapmak elbette daha fay~ 
h ıled'l: . . . Ren ne'h. d _ı • l Dun yapı an urupnası sonun a cektir. . da)ı-1·y, 

tanın a - ı :nesı ırın ' ') sonra a oevam etmes1 üzumu· suçlu TUJ"gUd Me~ 6 ay müddetle ıuı~1.ee mü,~ıb mü' a.ratıac veri. 3 - Memuriyetleri Ankara ıle o.ı. ,. 
rinin hudud yapılmasını :e .:- na işaret ettiği sırada aynen şu h,,, ....... , 200 lira para cezasına ve ll'adği gil>J bU!lla:nn a.ynl zıı7naııı.dra. An. 1 . d 1 la-_ı ·ı le · t tan • t7l. I ( I ·d 

1 F -b --- Ralkıeviındıe ŞIJ't>,ı.t I t i . «i' I t'ek zıntr -e o an ruan aı e n S e,A_) U-l! /lan, ah 1 
milvon Amanın ransız ta 11 • cümleyi kullanmıştır: wç ortağı Hii&eyin Kenan da 70 lira kara_ . önder;·' ec; _s ~ ~· hu1da ikamet edener, böyle bir ve. 
ye•ine geçirilmesini, geriye ka • _ Hart> bittiği vakit Büyük para cer.asına mahkum edihniJler. ~=ek=gıye g 

1 m~Lerı ın sika getiımlyerek doğrudan doğru- . 
la11 Almiın topraklarının da kü· Britanya, Birleşik Amerika ve dlr. .,... · ya Ankara ve İ:ıımlre ald ekm~ larını zamanında alabilmeleri İç"t 

lh k A J I l J'-- ed ki dl eimdiden teıebbüse geçmderi e • çük ~üçu."k. Ü umet ere ayrı • Rusya ısilahlı kuvvet inhisarına / • • • kart arını oraz e<:e er r. .,. '--
rd ikl d ı 4 Alakadarların ekmek kaıt bemrniyetle tebliğ oıruuur. 

1M 0 
.. 11 ıstıyo u. . . . bilfiil malik olacaı ~r ır. iSTER lNAN [STER iNANMA! ~-=~~~~~=.:....:=.-=:::=~_:_:_-:;-__:..:..._........----

Eu istek yerine getınlmedı. Har!bden sonra i::birliğine az ' ~aJJJ., ı' 
Bu daıkika'<la Almanyayı bu~a evvel lüzum gösterilmi~ olan Amerikanm ac.ıyip işler di· ya bir yaf ıebze m~selesi çık- ,, qj~ (C 

1_ • "'· d F e l yarı olduğu hepi11.izin bildiği. mıf. Bunun üzerine de bahşet. 
ma.ıt ısteg.ın e ra. nsanı~ yerın .. Çinin adı tesadüfen mi unutu · A 
t ld - ak bir ıeydir. Bankaların da me. tğimiz aebze bank:ıaı kurul • 2 ngikerenın ~eç.mı~v? .ugunu go muş., yok'Sa sıra silahlı kaim rikalıların hayatında mölıim muş. Bu banka, meyı:a ve aeb. --~ 
rii}:'.'oruz. Bılm~:gımız .. nok~a inlhisarına gelince kasden mi Çl • bir yer tuttugunu, ayrıcu, her- zeleri uzun müddet bozulma -
hedefe varmak •çın lngılr.e.ren_:n karılmırtır. Bu, Çinin diişüne - kes bilir. Fakat Amerikadn bir dan aaklamağa imkcin veren 
Fran1Sız planından fark!ı bır plan ceği me:;eledir. Bizim gördüğü· «8ebze bankasrıı bulunduğu • büyük bir aoğuk haı•a depo•u· 
yapıp yapmamıs _oldugudur. müz silahsız 'kalacak olan kü - nu muhakkak ki kimse bil • dur. Bankalann kiralık kasa • 

İngiltere hariciye . n. a7.ln bu çu··k devletlerle Almanya etra • miyordu... ları gibi birçok ulak gözleri o-
~ - Amerikan kadınları rahatla- h d .ı 

hususta tafsilata gmş:.me.·ıs:t~ fmda bir zincir çevrl.lemiyeceği- lan bu aoğuk ava eposunaa 
d b rına dü kiin olduklarr için, a. bir «kaaa» kiralıyan herke•, 

çelk.inereı'k Avruoa a yem ır sıs ne .göre Almanya için şimdilik .zun uzadıya yemek pİ(ırecek d 
.................................................... hatıra ~elmiyen, ne olduğu bi • yerde konserve kullanmayı lbehe:: küpmetkreb.i'l~y1a bbir da· 
•--·-· Ta•·vım - 1. b' . F L b' ar ucret mu a ı ınae ura a Ilı }inmeyen lbüsbütün baı::_l\-a ır tercih ederlermıs aHat rr • 

ı incikll.nun 5 Cıımal'tesi 19!2 
Zilkade 26 - Kasım 28 

s. tm. oıı. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,411 2,28 7,23 9,-i7 12,o.1 01,88 
Va. 6,2~ 8,09 18,04 Hi,28 17,41 19.19 

m tikadderat hazLrlanmış olaca - çok kocalar bu konserve reji. 1 ya%da'! ~atın a!dıgı meyva ve 
mine isyan ettikieri için, t1rta• 1 aebze•rnı aa~laınaktadır. 

ğıt~ni rnulkadcleraA:ınm içinde iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Almanıyanın yaşayıp yaşıyaını • 

(D•vanu '1 ind -.)'laclcd 

, 
·fi~· salibi bütün dünyaya yapılmış 

olan denenmiş ilaçlar için bir garanti işa 

retidir. ·S~· ilaçlarını bütün dünya dok· 

torl:ırı h:ıstal:ırına vermekte ve bu ilaçlar 

milyonlarca insan carahndan kati bil emniyet 

ve irimarla kullamlmaktadır. 

I 
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1 Rusyada kar fır ı nası ı_ _, 

arasında şiddetli (Baı tarafı 1 inci rıaylada) kavemetlerinc rağmen 2 Birincıka-• T t h b 1 1 ve ıslııh eyledikleri ve Doıı • Volga nunda biraz daha temdıd eylemi§.. 

Lo !I Qr ı unus a mu are e er 0 uyor sahasında Sovyet kuvvetleri tara • ferdir ve şimal Afrikası Fransız 
U Ü il ' fından henüz kufalılınıt b ir halde kuvvetleri Sfax ve Gabes bölgele -Stalingradda 

Ruslar yeniden 
meskun yerler 

aldılar 

( daş taralı 1 ın_i sayfada ) oldukları Röyter ajansının hususi r .ne karıı olan fllzy~kleriııi biraz 

Tabur a b ı 'yb"*' cll ek•ı ta rr zu~ lı:aç düpnan birliğini yok etm işler· mı..habirl tarafından bildırilen baz.ı daha artırmışlardır. Buna göre, ıi. 
l'.41 - air. Bu arada bir mıktar esir alın • Alınan ve m .. tteflk mukaveın t nıali Afrikanın fark ve garbinde 

mı;;tır. Kalmuk bozkırlarında 8 gruplarına da hava yol.le iaşe ve beklenen katı neticeli muharebele
So,yet tanlcı tahrib eJnmlıtir. Duş. mühimmat göndemıdı: .;urctiL mü· nn 2 Blnn-.ıkanunda da vukua gel. 

••el ~ ; j • s imiştir. Y.olga ile Don arasında ya imkim'arının verılebildıgi anlaşılır. kın bir ha e geldiklerı tÜphcsizdir. nu Sllldd ti m ftoV; ı· bll ı·r,·yor o.ıanln en mühim muvasa\ıı yolu ke da,aa Ve mukavemetleNnİ lemd.d l 111 lllİf ol.nakJa beraber daha )'a • 

- pı ian ıiddetli müdafaa muharebt:le- . Bu kup.tılmış Alman ve matte. İllg'ilizl rin şimali Afrikanın şarık 
Londr.a, S (A.A.) - Dün g~· ri devam etmektedir. Şiddetli Sov- fık gruplarının nerelerde ve ne mikl ve gnrb cephelerinde son günlerde 

ce yarısı neşrediıkn Sovyet teblı. Londra, 5 (A.A .) - I"astan hnber atındığınn göı e Fas ve Ce- yet taarruzları akim bırakıl.J111h düş tarda oldukları mallım dc.gildiı. Al- büsbütün eınniy tll ve bunun için 
kine göre dün Ruslar yeni ilerle· m"ıh-'eı··.·n n.anın 36 tankı tahrlb edilmiş ve man resmi tebliğler:nde de bunlar de ç:>k bati bir surette hıır~kct e• 

d . a1ınan haberlere göre • . d h .. 1 . l t l l ._ 
rneler kaydetmi~ler ır. . 1 • ta"rruzu zaır e er tur u top an ı nr ve b :rçok ganimetler a ınınııtır. hal..--itında bir sarahat yoktu .... Bunun melde oldu:~ları pek barız bir su. 

d ·ı kt d Tabuflda bölgesi:ndeKı .. . d l 1 k . d Al t Tebliğde şöyle enı me c ?"~ halkm grup halınde o aşma arı 1 Büyük D::n avs.n e ınan a - la beraber Almanlarla mütleflkleri. rette gö ülmektedlr. lngilizlerln bu 
4 lıkkanunda kıtantımız Stalın- tiddetlenmektedır. F k edı"lm"1 ... t"ır. ırr:ız.ları inadlı Sovyet mukavenıc • nln, mare~ı Timoçenkonun ana tarzdaki hareketi rine bu cepheler d Madrid, 5 (A.A.) - astan va.sa ... l r-
gradda taarruzlarına devam c e ~~ tin~ rağmen muvaffaldyetlc net ce- hamlelerini durdurablldhderine gö- kaJ'fısındakl mihver kuvvetlerinin 
l"bek Dielo, Teteri:ı, hP011P0~· .Ba- Yugoslavyalı ·ısla"m ı _. _.İ~g-iU; ~çakları lcnnıiştlr. 

1 
d ı· .. 

1 
.. re gerçekten bazı müfrezeleri bu göstermekte oldukları büyük faali-

inski meıklın ma a erını ve • Kalinin keslnı n e ve men go u suretle kuıatıln111 olsa b le bunları yc.tler kadar Aln1an deniz ve hava 
Deprek~ istasyonunu i~gal el- askerler müttefiklere Fransa ve Be!çikaya üzer!nde Sovyetlerin ~lddetli t.~ar. da kurtarmak çarelerini bulacakları kuvvetlerinin geç n lkincıteçln a • 
rniJlerdir. ru:dar gene akim kalmııtır. Duı • zannedilebilir. yında nıuhte if denizleroe ( Sovyct 

Stalingradın tiınat; garbisin~e hizmet etmek istiyorlor taarruz ettiler manın insan ve malzeınece kayıb- Sovyetler. merkez mıntakasın • d~nizlerl ariç) cem"an bir milyon 
taarruzi harekit.ı devam chdıl; Londra, 5 (A.A .) -İtalyan- Londra, 5 (A.A.) - Sp:tfire ları büyüktür. D

1 
~şınan bu arada dakl son taarruzlarının ~iddet ve kü ur bin tonilatol k 166 ınütte -

rniştir. Dü .. manın müsa.hkem .a 1. 1 Jngiliz uçakları tlün Fransaya y~ 49 tank kaybetm ıtır. . .. ağırlığına, bu taarruzun lcrdSI için fik vapurunu batımllş ve gene mu. ... lar tarafından Lorla asKei"c a ı- 1 22 d 
lan tahrib ve hakim hı: lepe IJ• ı 1 Belçikaya taarnız etmi~lerdir. Alman hava kuvvt:t eri . uş. kul1andıkları insan ven lzeme küt- hiın tonajda matt fl k vapurunu ha· 
g al edı"lm"ı,..tı"r. . . nan 2000 Yugoşlavyah slar.ı ~s- an tayyaresi dii .. ürınüşlerdır. 3 lelerinln azaı11et"ıne -•e tnamızun sara ug~ raunı .. elmalarının ve ayrı. " b kerı· müttefik ordularında hız.. Bır düşman uçağı tahrib cdilmiı- m k-,. bd • ,. 

Sta.lingradın cenubu gar m!'· tir. 4 Jngiliz uçağı üslerine dön- Alman layYaresi ayı ır. ilk günlerınde elde edoblldikleri mu ca Alınan • halyan deniz ve hava 
d d d 1 met etmek arzusunu i:ı:har etmı; bl - 1· e taarruzlar1mıza evam e ı " memiılerd:r. Sovyet te ıgı vaffaklyetlere rağmen A~ma1,ların kuvve krir.in f m:alı Atr ka ıman-
rni,tir. Bir meskün mahal işgal lerdir. Moskova 4 (A.A.) - Sovyet kuvvetli bir kale haline gctirm:ş ol. iarına ço f •dd ıl akınlar )apmak. 

edihni~tir. T 'dd ti' aşlar oluyor tebliğitıe ektir: du:ldarı Rschev şehrıni gene zapte - ta bulunma arının dahi .. ebeb tcfki 
Merkezde taaı·ruzlan devam UnUStQ Ş! e 1 SaV Slalingradın ılınal batısında. Kı- dememiflerdir ve Almanlar, asıl Al etmlt oldugu meydan .. adır. Fakat, 

edilmiş ve Veli:ktluld'de kuıatı. zılordunun taarruzu ~cvam edıyo~: manyanın prk hududlarına binnis. lngılız er b.ı d~ a L. enn.yi elden bı 
lan düfmanın imha .. ına devam e- d ) paraıoütçüler arasında. Bruneval Bi.r çOk kesimlerde Aınıan karşı hu be yakın olması ve mcvcud yolla. la ra&rnaınaK yolunu tuctuk arı ve a -
d ·ı b (Ba• tarafı 1 ine: ~ayf :ı a " ·· k .. •::1 .. w·· Ş h in ce b 

t me~dir. Bir Almnn ta uru Y k bıı.skınına iştiral.. eden erler de cuın.arı pus ur .... mut r. e r dcnılryollarının geçen s"nedcn ...rı m r:u ı...ar an .ı aıı"ı.ı..a arınc.nn 
L_ R" •"n dü,..ürülmüo.tür. Miıttcfiklerin a- b b d-'-· S t kıt'aları la il b ı • eti uozguna uğratılmıştır. J~V 1 

:s " vardır. nu alısın ıuu ovye . • bir hayli tamir ve ıs.ah M mq u- da ç.:>4 yarurJal guru ...... e.ı cıh e fi 
garbmda Alman mukavemetı kı· yıbı 8 uçaktır. Berlin 4 (A.A.) - Resmi teb· arruzlarına devanı ederek hır çok lunmıuı dolayıaile en kolay o'aicık maıı Aır • .naaa~ı ö..ıA .ı ha.c.kelıerı 
nlartk meskun mahaller i~g:'l Cedeida ft:I ri tahliye edildi liğ: b~okhavzları makineli tüfek }:uva • bu mıntakaya takviye gc:indercb.l ... nıbayet keıauı l~ill.ır.nc: tama.ıJıy · 
ve mukabil hücumlar tardedıl- Londra 4 (A.A.) - Röyter a- Tunusta Alman birlikleri mü· larını d\ifınandan lemlzle.:mşlcr • cek bir durwııda buıunJuklarınd:ın t..lece11.lcı ,n., aaır o.an zan e tan. 
lllİ.§tir. . jaıuının ıimal Afrikadaki iler~ Mm mevzileri hücumla znptet _ dir. Sovyetlerin e.lcrlnde daha fazla ıh- ıııınınıızı t krar dıa•c.g'I de yerinde 

Çetecilerin (acıliyetı kıt'aları birlik c bulunan lıususı mislerdir. ltalyaniar bir lııgiliz Merkez cephesinde Kızılordu Al tlyatları bulunup da bu .laıı da bu buluruz. 
Lonclra, S ( A.A.) . - . Beyaz muhabiri yazıyor: pa;a~ütçü birliaıni yok etmişler- man karşı hücumlarını püJcürlmÜf \ m ıntakadnki muharebe ere s.-rsu~r ıng,ı..l .le . m .. Uc. lkler;z:in. böyle 

Rusyada Sovyet çctecılerı t? A~ Paza.rtesi gun:.ı erken, Alman· dir. M"hver kıt'.aları 75.ı: esir al- tür. .. bile behl dlklcrı gen..ş muvafraüı. bir mu .. a.twtıy e;tıer •• ın lkıncı Dun· 
man oaskeri trenmi v; k"' n-~o .. lar Cedeitlayı İ-tgnl eden mı.itte· mışlardır. Mihv"ı hava kuvvet- Rjev'in batısında Almanlar uç yetleri elde edeh lmel ... ri lbt:mali ya nrbı .. n s ... y.i:ıde k~ndl _lehle • 
lı:arnyonu tahrib v.~ 1 op. uyu fiklere karşı hücum yapmış!ar • leri Bone limanı ile hava meydn· i ~nde binlerce asker kaybetml~ler· pek o ka ar varld görü memekte • rlne b .. y .. 4 bir m rhale tetkıl et -
he .. hnva etmİ$ler.:ıır. dır. Müttef'k piyadesi bu hücu- nı:rın ve Cezayire iknıa\ kollarına a ir Alınan ganimetler ara •nda 1 dir mekle b~raber mi.-ıver ve uç.u pakt 

• e>-- • ,.. ""1U bi. kaç aaa t püsküı tmü~se de •aarruz dmisierci · ,.. Alman avcı. nııİyon fiıek vardır. .2 Birincikanun akşamı doğu cep devıetler.nı umıcı .. .x bir hale dıitii· 

Am"r•ıkan ı•stıhsalatı on~ad~ to~çunun foal.i~ete geç 'arı 16 jngiliz tayyaresi Clüşür - Via.zma • Rjev dcmiryolunun ar- hesinin unıumi durunı..ı ?.w merkez. reeegi manasına ge.mıyeceğl de la· 
•q ı 'j l ıneaıne ımkan vermek ıçın tehri nıü,lcrd::r. iki Alman tayyareı(- kasında bir Alman hücumu tarde - de iken tlına'i Afr,kanın şark ve biidir. Bu devletler, bugun açlık ve , , k• • gocm =ş terkederek batıya çekilmiştir. tfönmemiştir. dıhnit ve 2 Alman plynde bölüğü garb ceph !erindeki lngill-Ameri. malzeme ablukasından p k o ka -

m ~ hve rı n 1n1 '{j ! Bunun üze.~~e b~~lıyan topçu Tabaurda tehri t.ıhrib edilnıif ımha edllnıittlr. kan. Fransız hareketlerinde:: yeni ge dar mut...esslr bir haıde görünme • 
ı 1 • düellosu butun gun devam et - Nevyork 4 (A.A.) - Hnrb mu Şimalde Rus sahil bataryaları }İfllleler hnaule gelımlıtlr. Filhakika, mekte oldukları gibi S:ıvyetlerin 

{AA) - Amerı-ı. · · habirleri, T-1.ourda "-flhrinin baf. cem'an 15,000 tonilato tutarında 2 mihverin Elageyla'dakı kuvvetleri- yeni hamlele:ini durdurabilınlşlcr, va,ngton, 5 . . d mı~hr. ,... .... k\I.· .. 1 b t . ad . d 
kan istihsalat 11a .urı M. Donal. Pazar günü Tunusun cenub. ~o tan aşağı tahrib edilmiş olduğu· Alman na ·~e genıısm a ınnıı • le temas haline girnıit olan ve şım. batı ve cenub Avrup a yc-nı te -
Nelson ilk defa olıııı ·ak A~erı- ~usuna inen kuvvetli bir _tngılız nu ve devamlı stuka taarruzları· lardır. diye kadar bir zırhlı tümenle Yeni birler alabilmek İçin de zaman bul 
kan is;ihsalatının bütün mı~~e~ ~a.~l!Jfütçüaü müf rcz:esi ibır çete na rağmen Amerikan • lngiliz Londra 4 (A.A.) - Bu gece Zelanda piyade tümeninden ve ba- muılardır. Almanya, 1918 deki 
devletleri iat-ihaalat•m geçtıgın1 ibi hareki.Ha bulunarak 1<uvvetlerinin burada tutunduk - Mosl<ovadan alınan haberlere göre va birliklerinden ibaret bulunduğu hadiselerin tekerrür etmemesi için 

grupu g k ed" Bu rını bildirmektedirler. Ruslar, ınerke:z cephesinde "e Sta. 2 Birincikanun tarihli hw.uıi bir Ber en ııkı tedbirleri aldıgı gibi halya-
söylemittir. • · ·ıı t şehre doğru ilerleme t ır. lingraddn teıebbüsü elden bırak.mı. Jln telgrafında bildirilen 8 inci in • da dahi matbua tan sonra \1Zun 7.8 Nazır, bütün bırlt!''mış mı . e • • 
lerin istihsalatı yan yana s.elkı~se Sofya elçimız Bulgar Devlet teşekkülleri yarak taarruzi hareketlerine devam gülz ordusunun kuvvetlerine 1 BI- mandır muhafaza ettigi sükutu lh • 

k:t bu miktar n.ihverın ı~- • • ,. h . d .. etmektedirler. rincikinun gün ve gece:.inde önce lil ederek bir nutuk söyliyen bay 
~;.aiki misli fazla göı ülür, demış Kralına ıtımadname- umumı eyetı un Merkez cephesinde general Ju - geri mıntakalarda bırakılını, lngiliz MuSJollni de ftalyantn bay Çörçilln 
tir • • d• de toplandı kov'un kuvvetleri timdi doğrudan kuvvetlerinden aralarında 10 uncu son tehdidlerl ka11ısında cğilnliye -

Bu randıman daha bir sene sını ver ı doğruya Smolensk'i .tel~did etmekte lngillz zırhlı tümeni de ~ulunan ba ceğlni ilan eylemişti~.. . • 
bu hn:l yükselecektir. Sofya 4 (T.P.) _ Türk orta Ankara 4 (A.A.J - Devlet ik~ dider. Smolensk, R,i::ıvın 150 kilo· tılarının iltihaka baıladıgı ve ay • O halde, harbi bıtırebllmek lçın 

tısadi tetekküllerı umumi heyeti metre cenubundadır. rıca Mısırdan birçok av tayyarele - ya Sovyetlerln daha büyük bir ham 

-Kömür havzasında 
bir ocak çöktü 

elçisi Vasıf Mente;ı bugün öğle. b ·· ···ı d 1 10 d l 1 R l BI · · 1 k •· b" d ugun og e en cvve saat a Berlin mahfe ler, us arın • rinin de gelmekte olduğ-u gene aynı le ile şark cephesm atı ır tarz a 
den evvel, Bulgar 'kralı üçüncü baıvekil Şükrü Saracoğlu ndına jeli istikametinde ıi~detll taarruz - ı telgrafla tasrih edümektodlr. Bu tel yıkabllmeleri veyahud İngiliz • .!'9-
Boris tarafından kabul edilmit ve Maliye Vekili Fuad Ağı·alının larda bulunduklarını itiraf ehnekte- graf sekizinci fngillz ordusunun EL merikalıların Avrupa karasına bu • 
it"ımadnamesini vemıişti"t". Mera • reisliğinde toplanmış, Sümerbank dirler. Bijell, Rjev ile Scnolensk'in ag~ladılki mihver kuvvetlerine kar yük kuvvetler çıka~arak. mihver. ~e 
simde Bulgar batvekili ve hari. Yerli Mallar Pazaı tarı ile iplik yarı yolundadır. . . l ıı kat'i taarruza geçmesinin artık üçlü pakt devletlerınl fılen nıaglu~ 
ciye nazırı profesör Filoff da ha· ve <lokuma fabr:.kaları müessese- Almanlar, Rus llerı hareketıni I gün ınes lesi haline geldiğini ve fn edebilmeleri \Bzımdır. Ortada bır 
zır bulunmuttur. Orta elçi Vasıf lerinin ve bankanın 1941 yılı he- durdUl"mak için ellerinde mevcud glll:derln gerile2"deki kuvvetlerinden de Japonya bulun-duğuna göre bu. 

Zonguldak 4 (Hususi) • 
Çamlı kömür ocağında g~ız?. ı~: 
tial ettiğinden büyük . çokun.~u 
olmu~tur. Niifusç.a _zayıll.t h~~u! 
tesbit edilememı,lır . Tahlısıy-

. sablarım ve gene Siimerbankın bütün vasıtaları ve ihtiyat kuvvet. bir kısmını da bu ıuretle getirtmek nun kolay ve yakın bir it ol.l'Jlt3dığı 
Menle§ nutkunda, Bulgaristan ıle 1941 yılı içtimaı teşkilal işlerini lerlnl ileri sürmektedlıler. te olduklarına göre bazı takviyeler İse a .. ikBrdır ve bu takdirde, harb 

ekipi göçük altın:!a kalan~arı 51-
karmağa çalıflllaktadır. Ş•mdıye 
kadar 5 ölü, 7 yaralı çıkarılmıt· 

Türkiye arasınd4 mevcud olan tetk' i:k eden komit.yonlar rapor • Moakova 4 (A.A.) - Sovyet ....- '- · 
k • almıt olduğunu bildikleri Rommel daha çok uzıyacak demeıdır. 

dostluğun, her tki mP.mle etın ]annı müzakere ve kabul etmit- hücum kıtal.arı Rje-T batısında Al ordusunun bu defa dahi noksanaız K. D. ........_ 
siyasi ve iktısadi alakalarınn da- tir. man müstahkem hattınıı girmİJ- bir hesab ile yenerek veya püakürte-
yandı.ğını belh-tmiştir Kral Bo- - ler, buradaki demiı yolu dut"ağını relk Trablusgar.be doğru ilerlemek 
ris cevabında, ıki memleketin a- Dünkü a1frn liatlan ve ayni zamanda Stalingrad ce- umlnde olduklarını düne nazaran 

nubundaki Mihver kanadını ör- bugün daha bariz bir surette mey • 
rasında mevcud olan fevkalade Dün bir altın lira 32, 75, ve kül. ten kuvvetli üssü ele geçirmiıler- dana çıkarmaktadır. 
cl:>stane münasebetleri memnu • çe altın 4,34 iira idi. dir. Tunus cihetine gelince: İngiliz • 
niyetle belirtmiştir. Sovyet kuvvetleri iki ana cep- Amerikan kuvvetleri Tun:ısa doiru Komedi kısmı 

' 

W hede yeni ba§arılar kazanmışlar- olan j,lerl hareketlerini Alınan.I • Bu akşam saat. 20,30 d;ı 

br. 
( TIY ATROLAR) 

mu 
İstanbul Beleil')csl 

Şehir Tiyatrolar• Herriot da 

tevkif edildi 
Londra 4 ( A.A.} - Roma ra<I 

yoııu Vichyden ald,ğı bir ~abere 
atfen bildirdiğıne göre, eskı Fr~~ 
sız başvekili ve meb:uuı~ meclısı 

Sinopta yer sarsrnıısı Ş A R K da dır. Dünkü Perşembe günü, Sta- ta!yan ılerl unsurlarının §iddetli mu ASRİLEŞEN B A B A 
lingrad çevresinde 50 Alman u· ------- - ------------- ---------

8 U G O• N çağı dütürülmüştür B U G Ü N 

•. Herriot ıle cskı tenıs şam -
reısı .. A • • 

. ve Vichy hukumetmın psyonu 
1 komiseri J ı:an Borotra 6por ar 

Vichy ma.kamları tarafından tev 
ktt edihn;şlerdir. ---o--
ltalyada ayan azası 

harbe nihayet 
verilmesini istemiş 

Sinop 4 (A.A.) - Çarp.mba 
günü alqamı sad 22,20 de on 
saniye ıüren 4:.ddetl: bir )·er aar. 

smıluı olmuıtur. Hasar yoktur. 

( Tl:JRAL: ~) 

~~~~~r~~~~~~ı 
Londra 4 (A.A.) - ltalyada }arını tn!vlr eden 1 

ve Berchteııgadende toplr.nan ge. • 

nel kurmay konferanslar' Alman c İi L O EVLER 1 1 
y.anın faıiat rejimine yardım hu- U ı 1 
susunda gösterdıg· i endi•eyi be- ' f"lmln "' Renkli ve nuazzaın .' -
lirtmekted"r. Almanyaya karşı deki ıml:zaıuenin eU:ellı~I . ve 
yapİlan şiddetli tenkidleı- gittik- ihtiraslı ınıevzuu ile seylrdle -
çe açık bir lisanla ifade edilmek- ıılnin tüdirlni ka%ıınıyor. 
tcdir. Bazı iyin azası krala bir Ba7 Rollerde: 
mesaj göndererek harbe nihayet RANDOLPH SCOTf • RO. 
,.erilmesini istemiılerdir. 1 talyan BERT YOUNG vtRGL~lA 
topraklarınıa her tarafında arbe.. GlLMORE. 
dekw ve ayaklanmalar olınekta· ı Aln 
chr. Baltalama hareketlerine ma- ~~JTZ ~N~~~: 

ı ni olma-'k için tayy•reler tehdid 
makamındA halyan şehirleri ve ~vinliji bu enuaı.l:a fihni 

, köyleri Üzet"inden 11emakta•. 
1 
"- iliz ele ridip görünüz . ..JI 

Yükstoık heyecanlar, son. 
$U:Z ıztırablar pheserl, 
&Jkı için hn feyİni feda 
eden, ıevgi.lne sadak ka-

lan bir kalbin romanı 

DAG 
KIZI 

HİLDE MARIE- HRTHEYEK 
ve WİNNIE MARKUS 
Şır•ld~yan ımııaldarın .. . 
Cıvılc:t.ayan kuJların .. . 
Meleyen kuzu ve koyun
b.rı n. . . Uçau:ı: bucakaı:ı 
ovalardan dlkleıerek hu.. 
lutları aıan sisli \"e !karlı 
dağWın yamaçlarında 
geçen bılr ap<ln dramı 

Gece için yerlerinizi evvelden 

alchrınız. Telelotı: 40380 

Almanların lJo.1 ile Volga a; 

rasındaki koridorda bulunan bi.ı KSl.M Sl.NEMASINDA 
tün mevzileri sarşılmışltr. Sovyet TA 
kıtaıarı, Don nehri doğu kıyısın. Şolmıt.I bülıün .ıunyııya yayılan bt'St.e \"e nabneleri ht>.rkesm ağı.ında d<>bşa.n 

dan birçok rniistar.kem köyıerı Büyük Romanslar.. Serenadlar şaheseri 
içine e.la.n düpnan tekmil müda-

faa ııi.teminin kilidtatl ol&n Vo- 1 R M E Ntj ron~ • Gnilonki zaptetnıitHM-dir. K A 
V~likiluki doğusun.da Alman -

lar tarafından tekrar edilen kar. '----~"""!""~~~--~~~~~~~~~~~~ 

~~ıt~ar~t~~7:r~:.:lkü:;,~:~~;:~; r·"fffrkÇe··s·o-irü···~········f "is"P'a·ô·v·ö·,·c·a···ö·rii·i·n·a·i··ş·a·riii·i·~ 
'ho:ıı:utmuttur. 

Rj~v batıamda. ka) ekçı Ru• 
kıt' at:.rı kart.rl!l ör tulü bir ~n. -
hada harekete ı~erek me.-kur. 
maha.lkri geri almı~la-, 1000 • .\i
man sakl! .. j ôMÜ~\Ütlf'r, 6 tank 
ile }f\O '"~myon tı.hrı"b ctnıiılf"T • 
d;r. 

························· ..... .. ............................................... : 
Bavo!~: Bıt"Un dunya slncınıı ı.cttrleıtnln biricik mMıhube ı a~.i Y•ldn 

İMPERİO ARJANTiNA 
Endulü.ıüt1 t"ir ~e füs.un dolu güzetlkleri arasında geçen ölme 

bir ~ın hikn;e.i .. . Yapnan bir sevginin hatırası, kadın entrika~ 
lnıı, st~i!l rr.accra.ları, kin ve !nti!u:.ın tııhnelerlle do.u bir taheset: 

Het" tarafta H bithaua Rj~· 
çevretıind., İnu- hrtnu•Ju1 ve lcn
"rgalar hüküm sürmM<tf'dh" 

~, ...................... lmlii ....... -.:i_.--... 
Tt;rklyc.dc 1 O &cnedenbcri eıi görülrncımlt Lir ~aheser ....,. 

Mos1'ove. 4 (A.A) - Miıhirr. 
~iı· l<n.alı: "üv1tn t«>ekili. Stıı.l;n -
~radın cenub Latısmda Ahn-r. 
'-atlarına derini meainr. nfi'1n ~t I 
miş ve düamanı StlllmgrAd - THı-ı 
"nrt~,,.., • KAflctt.A demiryolunu .. -. 

ALTIN 
KRİSTİNA 

ŞEl-IIR 
S Ô D E R B A U f.1 

, 
bir<'.ok \c1!11ml11rım t•hlh·,. etnı.r~c I 
ml"<'bUT kı1mıttı1' ~-•••••••••••••••••~e>~•••••·--~-~ 
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Bir Noel hikayesi 
( Donmıyan kız çocuğu He 

Yazan: Maksim Gorkiy 
Noel hikayelerinde, her yıl, b:l" 

kaç fakir otlan çocuğu ile birkaç 
fakir kız çocuğunu donduMnak, es
kiden kalma bir adettir. Düzgünce 
Noel hı"kiyelertnin kız veya oğlan 
çocuğu, umumiyetle büyük bir evin 
penceresi önünde durur ve muhte· 
§em salonların içindeki süslü çam 
a~ını seyreder. En sonunda da 
bir çok ıztırablar ve acılar çekere~ 
ölür. 

Hikayelerindeki kahramanlarıt 
karıı gösterdikleri pddete rağmen 
b en bu Noel hikayedlerlnin iyj ni. 
yetlerinden eminim. Buların, Bu mu 
harri.rlerin, hikayelerinde, fakir ço· 
cuklarını dondurmaları, bunlıu-111 
varlığı!lı zengin çocuklarına hatır· 
latmaktan ileri geld~ğini biliyorum. 
Fakat ben tahsen böyle meıru bir 
malcı&adla da olsa, hiçbir fakir ço. 
cuğu veyahud fakir kızı dondurma
ğa eeaaret edemem. 

Ben kendi hesabıma hiçbir za· 
ma.n donmadım; bir fakir çocıığu11 

oğran çocuğu hakkında) 
( 'eviren: Hasan Ali Ediz 

SPOR -Tehir edilen 
lig maçlara 

yann yapılacak 
Biırin.ci devre maçları esnasm

da tehir edilmı~ o\an maçlara ya. 
rın Fenerbahçe ve Şeref sahala
rında devam edilecek, bu suretle 
ilk devre oyunları tamamlanmı§ 
olacaktır. 

F enerbahçe stadı: 

Fenerbahçe • Beykoz 
Futbol muhiti bu maça büyük 

bir ehemmiyet v~rmektedir. Son 
haftalarda yapt;ğı maçlarda iyi 
neticeler almış otac. Beyko:.ı:un, 
F enerbahçe içın bu derece e • 
hemmiyetli b ir rakib sayılmasın. 
da elbette bir ş~beb olc;a gerek
tir. Beykoz, lig maçlarında üı.e
rinde en az tahrnin :riirütülen bir 
takımdır. Başta, bulunan bütün 
takımlar karşısında Beykoz dai
ma şaşırtıcı neticeler a!mı.ıkk 

§Öhret bulmuştur. Mesela, geçen 

1 
mevsim lig maçlan.J.da dokuz ki
~i ile oynadığı halde, Fenerbah. 
çeyi 2-0 mağJub eimişti. Buna 
benzel' birçok misalleı:- bulmak 

Harb meseleleri : 

Muhariblerde 
• 
iŞÇi meselesi • 

Yazaıı.: Seyfi Kurt bek 
(J ephelerde mıı_harebe eden or- ı' ~edir.Ziraat ve maden işlerinde 

, .~uların sarfiyatını karşıla- lşçıye o kadar çok ihtiyaç va..-dır 
!11;a>C uzere geride ve memleket kı ordudan bile yardım istenmıştir. 
ı~~e çalıttll'llan i§çilerin miktarı 

1 
Ha.rb için acele olarak yetişmek 

veyabud blir fakir kızın donuıunda Ve l'-1 · b" - · 
d L- • 1 K sı ır agızaan. "'evoı11 hanım f d'J Dl a wıızır buluımıa<lım . Bmaena eyh .E.Jı:n ek b - .., ... e en ı • ye 
donuta aid ihtisasatı tasvir ederken ,- 1 parası, ayram para. mırıldanıyor, kız ı~e: 

mümkündür. Eks~rıya, baştan ba 
fa bir müdafa kesilen Beykozu 
yenmek bundan dolayı güç olu
yor. Açık olarak kon~ursak giiç 

gittıkçe artmaktadır. Geçen harb.I mecburiyetinde olan ordunun böy. 
den sonra cephedeki blir a&kere le bir yarıdımda bulunmasına im· 
mukabil 5-9 işçiye lüzum olduğu 1 kan olmadıgtndan itçi ihtiyacını 
anl8.§ı~_ıtt.'~ . Bugün bu .. nis.~tin ! kadın, çocuk ve mahpuslarla ka· 
çok degıştiğı muhakkak. Çunku bu 1 patmağa çaİlflyorlar. Harb sanayi
harbd.~'.. harb san~!i!. ~imdi.;e ka-, inde çalıft.ırılan kadınların mıktarı 
dar gorul~erniş buyukluk.tekı ordu.. ya.kında altı milyonu bulacakmış. 
la.rın sarfiyatını ka11ılamak mecbu- ı Tenbel ve az veı•.nıli oldukları 
riyetindedir. Bundan başka ziraat için m.enıleketlerine iade edilen 
sahasında da gün geçtikçe daha Meksikalı amele de daha müsaid 
çok işçilye lüzu mhasıl o!m.aktadır. J tartlarla tekrar çağırılıyor. Bunlar• 
Harhin bu zorlukları iki tarafta da 1 dan başka cenubi Anıerikadan Çinli 
vardır. ~~çen .harb~e daha zıyade İfçiler~n gell:rtllnıesi düşünülme-kte
abluka ıçındeki dev.etler daha çok d.ir. Diğer taraftan lıarb kuvvetleri 
sıkın~.' ç~İperdi. Bu harbin bir I mütemadiyen lktışad sahasından 
husus: yetı de ablukanın karşılıklı insan çekmektedir. Bazı mıntaka. 
ıolnıasıdır. Amerika gibi dünyanın larda zirai ltçil bubranr o kadar 
her tarafına yiyecek ve ham nıad- bÜyük olmuftur ki (Kalifomiya) 
de satan memlekette, Avrupa orta. I da rek')lteyi rkurtarmak için kız ve 
aındakl meınJ.eketlerde olduğu gibi erikek mekteb talebesinln hafta.da 
yiyecek: ve ınadde tahdidatı yapıl- dört gün tarlalarda çalı§ttrılmasına 
mııtı.r. Orada da çok çai.ıpnak za- mecburiyet görülmii§.tür. 

··1.. b" _ _J • d" k k si·· j - AUah rızası ıçm bir sadakat ruretı hasıl olmuftur. İ§çi azlığın :n A ikad • · b b k gu UDÇ ır mev-a:ıe Ufffie ten or. Diye tutturuyorlardi. Sö lerile ard d . rd .. 
kuyoram. Sonra, mevcudiyetini bir ı Bunlar benim kahramanları o- ' i.ııfka: ona y ım e ıyo u. 
canlı varlığa haber vereceğim d·iye lan fakir 'çocuklardı Erkek mw 
bir b&fka canlı varlığı öldürmek de i.,,....: Mf~L- p . K. J çloKcugtkun - Vay feytan kuklası!. Oç ·ka-

de ıolsa bu ma.çın tabii galibi 
Fenerbahçedir. 

en büyük sebebi,, lıçilerin silah aL b' mer L.-· a. ·ı~~ u ranı°:'1 . ar§I 
t i 1 d ır mecuucı Jf a.anunu pro,esı ya-

na a ınması ır, lm ·• F ka b' .. l" b · Alman d 70 b" k" .. Pi lrlr. a t ır tur u ser estç.ı.-
. ya a ın omur a· 1 lik fikirlerinden fedakarlık yapma.. 

me~esı ,orduya alın.ı~ ıtt.'r. Bunların ğa razı olmıyıan bu memlekette 
yerıoe alınan amelenın ıse rand ıma böyle bir proje iy·i ka~ıılanmallllf• 
nı~ azdır. lıçl azlığında ve~.a yok. tır. Görülüyor ki, nüfusun çokluğu• 
luğundan dolayı birçok muess C'se· na rağmen Amerlkada işçi bulmak 
ler ~Iışan:ı:ıyor. . ~ııı.anyada1 ~ük- :ıı:aluğu içindedir. 

b' uh ., .,........ ~ rl§ç, izin sm a a pik verdi, dJye bir küfür salladı ve 
ır1az t af ka~.a.z mt · · Riyabaya idi, kapının .içindeki kovugw a atıldı. 

r.te bunun ıçınd l r ki ben, don· K " kl" __ .. .. .. l 

Saat, 14,30 da baş.lıyacak ma
çı Feridun Kılıç :ıdare edec<>k~&-. 

b" k zl b" wl h'k~ W' u ........ yuruyor, on ar onun Sokakta ince kar tozları 
~ı~an l tır ~ a .. __ ırlhogedalnın ı aye- yolunu keserek, ayakları altında ile- makta devam ediyor sog~uk r;;;gua!; 
sını ana magı 1.C'C yorulll. · i k l d M' · · · · , 

Şeref stadı: -

Beşiktaş • Taksim * rı ger ?tu§uyor ar ı. ışka, elin· ase gıttıkçe sertleşiyordu. Telgraf 
~en geldıği kadar adamın yürüme- , direkleri boğuk boğuk inliyor ge. 

Bir noel akşamının saat altısı SU'le mani olmağa çalııırken Katka çip giden kızakların altındaki ' kar 
idi. Rüzgar, şurada burada ıeffaf da intizardan doğm.a bir heyecanla gi.iriiltülü bir şekilde gıcırdıyordu. 
kar bulutçuklarını harekete ıetire - tbnarak tekrarlıyordu: Solkağın uzağında bir yerde genç 
r~ esiyordu. Bu, şekilleri ~~lini z, - Bir sadaka veriniz!. ve çıngraklı bir kadın kahkahası 

Lig lideri Beşiktdş, lig~e sonuncu 
vaziyette bulunan Taksim karsı
unda endişesiz b~r oyun yapa·. 
caktır. Bu maçta her hangi bir 
sürpr:z beklemek yersızdir. 

gek ucret oncelerı ışçı tedar .. kınde H b dk uh 'bl d k' 
f . ..ı l ln t Fak t t k k ar uza ı Ça m arı er e ı ayua ı o lU§ u. ·a ar ı pe b 1 . d dl hail d 'l k .. l -b b im t i i.h • u şçıı er , e ı me şoy e rag' et u uyor. şç tıyacının ya d dah .... t'T' b" k'I 
hancı amele ve esirlerle telafisine ursun. a uzun u ~ ~ şe 1 

..,alı•ılı r Alın d b .. h alıacakıtır. Harb kuvvetlerı mutema. 
Y Y yo. anya ıı ugun eş d" I . el l k _..ı! 

guzel, hafif, adeta buruşuk tulbend Çocuklar adamı iyice bıktırınca, duyuldu. 
parçacıklarını a.:_ıdıran soğuk bu- o kürkünün önünü açtı, para çanta- Kalka arkadll§ına daha fazla SO· 

lutçukla~. ~.er tara~ta u5utu~or, ~ .: sını çıkardı ve burnunun diline ka.11 kula.rak sordu: 

Maça saat 14,30 da başlana -
cak ve oyunu Muhtar idare ede
cektir. 

buçuk milyon yabancı işçi ve esilr ıyen en Yl. eman arı e~ne a• 
çalıştırıldığı tahmin edilmektedir. lacak ve ışle~ en genç nes ıl erin 

R · ı · 1• at • ı i d oanuzlarına yüklenecektir. Harb m esır en z ra 1§ er n e ve ma. . 
kakta yuruyenl~_rın y~zlerıne duşu· dar götürerek sohmağa bilfladı . - Anfisa teyze bugiin de sarhoı 
yor ve buzdan agnderl ,c yanakların Sonra parayı çıkardı ve kendis:ne olur mu dersin? 

Fatih atadı: 

derilerlrıe batıyor, bey~irlerin surat uzaımıı, olan kirli c:llerden birinin Mi§ka, büyük. bir adam edaJile: 
larını11kaplıyordbu. Beygdul1~~-l b~~ldarı- lçiı;ıe sıkı,tırdı. _ Ne diye olmasın, tabii olur!. 

bi.ıti lig m1;lnı 
nı sa ayor ve urun e uı. erm en tki paçavra yığını bir anda kürk· Dedi 
sıcak buhar sütunları çıkararak gü. lü adamın yolu üzerinde kaybol- Ruzg.: ar damları ·· i d-'-" ı. • 
rült.. il l lard T 1- f t il ' n uzer n eHI Kar 
•• ~ ~ so uyor v ı. eı.g.a e e- dular ve hemen bir kapının ıçinde. ları kaldırarak yavaşça bir Noel ar. 

Bu sahanın en mühim maçı 
Anadoluhisarla - Bt·3(pgluspor a
rasında yapılaca.ktır. Grup birin. 
ersini tayin edecek olan maça bu 
bakımdan ehemmiyet verilmek -
tedir. Saat 10,30 da yapılacak bu 
maçı ehemm:yetiııe bmaen Şazi 
Tezcan idare edecektir. 

rı uzerinden k.lra.gılar sa~kıyor, bun ki bir kovUkta kendilerini bulılular. yas~nı ıslıkla çahnağa ba,ladı . Bir 
lar beyaz kadıfe kaytan arı andırı- Orada birbirlerine sokularak bir yerde bir kapı mand lı ı .. "ltü 

'-~..ı G"ı....-· .. L kt bi k a n n guru 
yorıa.nıl. o-.,.uzu uerra ı, rço müddet sesalzce sokağın iki yanını ile açıldığı duyuldu. Sonra cam bir 
yıldızlar ıııldıyordu. Bunla~ ~ ka. gözetlediler. kapıntn flnglrhları ltitildi.' Çıngırak 
dar parlak ıııldıyorlardı kı, adeta Fakir çocuık MifkB acı bir zafer 1 Iı bir ses haykırdı· 
biirlsi bu geceye mahsus olmak üze- edasile: _ Arabacı! • 
re onları fırça ile ve tebetir tozile - Gönnedi ,eytan dedi. Katka: •. 
parlatmıı sanılabilirdi. Tabii bu Kız arkadatı: , - Eve gidelim tddifinde bu-
mümkün değildi. - O arabalara oğnı gitti, köşeyi lun<lu. ' 

Cadde gürültülü ve canlı idi. At· döndü, cevabını verirken sordu: MiJka öfke ile çıkı,tı: 
lılar kotuyor, yayalar yürüyordu. - Şu kürklü zat kaç para verdi? - Eh, sen def. Şikayete mi bq-
Bunlardan bazıları hızlı, bazıları ise MişJca alakuızca: ladın!. Evde n~ var sanki?. 
ağır ağır yürüyorlardı. Bu fark her - Bir Grlvennik, ["] dedi. Katka kısaca: 
halde tundan ileri gelse gerekti: - Bmıunla ne kadar paraanız - Sıcak, diye izah etti. 
Bunlardan birncil~rin iti gücü vardı, oidu ?. Arka.d8.§ı alay ederek: 
veyahud kalın pahoları noksandı, - Yedi grivennİ1i'le yedi kapik. - Sıcak!. Diye onu taklid etti. 
i!dncilerln ise herhangi bir 'iti yok. - Ohoo epey olmut! Yakında Evde hepsi toplanınca seni hora tep 
tu, değil yalnız kalın palloları, fa• eve gidecek mlyiz?. Soğuk. meğe mecbur edecekler, iyi mi san. 
kat kürkleri bile vardı. Mitka dalgın bir eda ile: ki?. Sonra sana votkayı dayadılar 

hi ohnıyan, fakat kalın yakalı - Giders.in, acelen ne?. Dedi. mı gene ku.smağa batlarsın!. Sen 
b 'r kürk giymlt. ağır ve miiıhi.m bir Heım sen dikkat et, öyle birdenbire hala eve gidelim, deyip dur. 
eda lla yürümekte olan bu adamlar- sOkulrr..a !. Sonra nokta bekleyen po- Mlfka, kendi kıymetini takdir e
dan birinin hemen ayakları altına, lis görür, enseledi moi derini yüzer. den ve kendi görü,üne emin olan 
paçavralara sarılı iki küçük yumak İıte bir duba geliyor, kot!. bir 1lsan edasile hindi gib; kabardı. 
yuvarlandı. Bu yumaklar, adamın Mifka'nın «Duba,, dediği, kolıuz Kat'ka titreyerek esnedi ve kapının 
önünde daireler çizerek, hazin bir bir nevi sako glymlf olan bir ka- köteslne çömeldi. 
ahenkle, iki ses halinde yalvarmc;ğa dındı. Çocuğun ne kadar terbiyesiz --=- Sen sus bakalım ... soğuk. .. 
başladılar. Kızın çıngraklı sesi: ve yaramaz olduğu, büyüklerine biraz tahammül et . .. bir ,ey de-

- Allah rızası için, amca ? kartı hürmetsiz davrandığı bu söz. ğil!. Biz, kardeş adamakıllı rsına. 
Diye yalvarıyor, k1sık bir erkek lerden pekala anlaışılıyordu. cağız. . . hen itimi boflirlm.. kardeş 

çocuğunun sesi ona yardım ediyor· Mlşka: ben isterim ki. .. 
clu: Mişka, istekler ile arkadaşını ala-

- Efendimiz, efendi!. [•] Grivennilk: <>a kapik tut~OO.ı kadar olmağa mecbur etmek mak-
- Fakir çocuklara bir sadaka ve ib'lr gümü.-; ııam. onw. biı.iırı paramızkl sadile sustu. Fakat kız, gittikçe da. 

r'niz!. on kura'! eıJ.er. (Devamı 7 ne! suyfc;da) 

Tarihi tefrikamız: 2 9 

AKiLE HANIM 
ve 

o+• 
SULTAN 

"GEHÇ_,, OSMAN 
Akile Hamman namesi bu ka. 

darla bitiyordu. Bu mektubu ni
çin yazmıştı? «Sebeb olanlar ıı 
dediği kimlerdi? Ve sonra nPye 
sebeb olmuşlardı? Ya, cı dünya 
ve ahiret karındaşımsız ! '' demek 
ne demekti? 

Sipahi zabiti beyninde duman
tanan sis perde3İnı bir türlü de
lüp aydınlığa çıkam~yordu. 

Rengi. bir anda C:itü yüzü ren-

lüınsemeye sava.tan ihtiyar dadı
sına hışımla b&kb: 

- Bunu sana kiın getirdi? 
- Hubyar cariye. 
- Ya, b&§ka bi:· §CY demedi 

mi? 
Esma kadın dudaklarını bü· 

küp omuzlaTını kaldırdı: 
- Nesne dem emiş idi. 
Hamza Bey bu sefer daha sert 

sordu: 
- Ya, ne zaman gelmiş idi? 
- Az oldu ci.vanım. 
- Eyübs.ultana mı döndü dir-

siz? 
- · Beli, Eyübe dönmüştür. 
Hamza Bey başka tek kelime 

sormaya lüzum görmeden '• Şa· 
hi:niıı mahmzuladı. İlet'İde köşe
yi dolanınca dar bir sokak vardı: 
Buradan ana caddeye ~ıkacaktı. 
Yastık taşlı bozuk kaldırımdan 
saçılan kıvılcımlar Şah1nin nal 
şakırtılarına karışıyordu. Ana 
caddeye çıkılacak yerde hayva· 
nın başını kasup hızını kestirme. 
ğe mecbur olmuştu: Köşf'de be~ 

Caddeye çıktığı zaman ileri
den ye{lil atlas perdeli bir '<n ıah· 
fe» geldiğini gördü: ı< Mahfe •) 
ıeybislim Esad efendinin mahfe
aine de benz iyordu. Fakat, bu· 
nun önünde silahlı bostancılar 
ve saray baltacıları [ l] vardJ. 
Hamza Bey kafiieyP. yol vermek 
için ıı Şahinin ıı başını çekti. Az 
daha bayılacak, hayvandan dü. 
şüp toprak Üzerine yığılaverecek 
gi'bi olmuştu: Y eşti perdeli mah
fede üç kadın va:rdı, 

Biri önde öteki ukada sırmalı 
püsküllü ve altın ko~u.mlu iki ka~ 
tır arasında hafif hafif yalpala
yan «tahtıravan» İçinde (CJ~.kilen 
Hanım~a Gülçiçeğin yaş.maklı 
yüzleri i'yiden iyiye farkedilebi
liyordu. Evet, orada yabancı bir 
kadın da vardı. 

Mahfe tam <cŞahin» in hizası-

[IJ :Bir lasrın okııy~c.Ul-l.r lç'n cb:ııta. 
n>ı odıun tımı.n dıemek değildir. l\lera. 
ısıltmJl'.dl'kle ıeıı:e.rın.ı.ıe «ll.!-l>eıt't'» OOnıztycın 

lb~ ~ba!rl'41.laırı lnşı.rla.nb. Bllılllara tc. 

Önter Beaim 

Bugün yapılıcak mekteb 
maç arr 

Mektebler arası llg maçlarına 
bugün Fatih ve ~eref stadlarında 
devam edilecektır. Geçen hafta 
başlamış olan mekteb maçları da 
hararetli bir şeıkle girmiş bulun
maktadır. 

Şeref stadı: 

Birinci maç: B<>ğaziçi • Per
tevniyal, saat: 14,30. 

İkinci maç; Haydarpaşa • Işık, 
&aat: 15,40. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Fatih stadı: 
Birinci Maç; Tak~in' - Şişli Te_ 

rakk:; saat: 14,30. 
Muallim mektebi - İ;;tlklal, sa

at: 15,40. 
Hakem: Ahmed Adem. 

Mevsimin ilk h1lk kır koşusu 
Atleıtizm ajanlığı tarafından 

tertih edilen mev~İmin ilk h&lk 
kır koşusu yarın Mecidiyeköyi.in. 
de yapılacaktır. İkinci k~tegori 
3000, birinci kategorı müsabaka
sı da 5000 metıredir. 

na gelım~ti ki Akile Hanımla 
göz göze geldirleır. Genç kız il.kin 
sap&arı kes.ilmişti, ardından kıza
rarak gözlerini onun<.4. indirdi. 
Gülcfçek , ka.tla.rını çatmış, du
daklarını dişiiyordu Ağır ağır 
geçtiler. Yüz adım gittikten son
ra bir kÖ§e başında ikinci bir ka· 
labalığa l"a&ladılar. Akile, karşı· 
sında kınaılı elletrı göğsü ü2crine 
bağlı olduğu halde put gibi ha
reketsiız ıeıturan «.hazne.dar usta ıı 
kadına sezdirmeden peırdt~ aralı
ğındaın aırkaıya baktı. Yüreği, 
ça.rpmad·aın z:yade geçiyor, bayı
lıveııiyormuş gibi oldu: Han1za 
ıBey uza'kta.n , uzağa, ağır ağır 
gelıiyordu. 

Sokalk ileride büsbütün tenha
laışmışıh. Akile yaıundakilere his_ 
settirmeden elini perde aralığına 
soktu, avucundaki kenarı me
nekşe oyah ipek çevreyi bırakı· 
verdi. 

Çevre taJıhravanın yeşil üze
rine yaldız rslemel.i koluna doku
naıraık yere düşmüttü. «Mahfeı) 

'd l d f d lı ı lamıı F 1 talu•. batı devam ettıkçe daha çok 
ı. etn ber el ady ak~~ ayorl : ş. Aal· ı işçiye ihtiyaç basıl olacaktır. O bal· 
K& un ar a aıı ge ıruy<>r. - d dah k d h . 1 . . 

-•- ke d' '11 t' · • e, a ço ve a a ıy ışçt ta. manya, ya.ınız n ı mı e ı ıçın 1 b' k · 'k d h 
d - il · ı Itıncl k' bü"t'" A 1 e ıne arşı gıtlr çe a a az ve eg , lfga a a l Un \"l"U. dab f f ! b l abil ı • 

· · t kil' t kt d B" t' " a ena ş.ç u un ece.dır. pa ıçın eş a yapma <l ır. 1.1. un 1 ı 

b emI ketlerde 1 tl · Al- Kadın ve çocUkların ça lftırırması 
u m da eold - ib'· saa 1~~ 1 tı yeni nesillerin yetişmesi üzerinde 

manya. ugu g ı yap un § r. ııı . 1 kt Hül' • . 
F t ·ı ıe · ..;... li- .ı _ meni' tesır er yapacn ır. asa, 
ransanın anıam. 115 ..... nuen ev- . d A 

el La al F 1 ·ı · · Alın harb u:ıadtkça iki taraf a, hatta: v v ransız fÇI erını an- . • I 
d if _, __ ;::. d t t ı··•I tarafsızlarda bile, umuını b r yor• 

ya a vaz e -·-ısa ave e ın r-. l l ak 
,...,_,_ .. ll" 'd ı' a i _:ı_ta 1 gunhık ve yıpranma hası o ac • 
'UUIJU u gı en ıç er n I!..l.lill. r ar. • · 

ed"l · beti bu~ ad B .. tır. Harbden sonra bu umumı der"\ zu ı en nıs •m ı. ugun l v d 1 w. 'k 
Fransız l§Çilel"lnin ki.milen Alman- msadans.ız ı~ın .mey t".a g~t receğl~.-~_: 

· d lııtırılacağı tahmin tı ı, sıyaın ve çtimaı teıevvu~ 
~·ı~ e ça ri bir tarafa bırakalım. harb sene .. t e .~ ır. ed .. "ll" i . bulmak ler'l ile onları taklb eden bu teşev• 
. ngı ter e-~a:knu lmu tçdı . vüş seneleri içinde doğan nesillert 

sıya.setı muvı:ıı.n o a ı ve gemş .... k 1 ili l kt 
'ky ta b ' · · rbe r-. .L çurıt ve cı ız nes er o aca ır. 

mı as ır ışçı sete r ı~ ?'apı f şıt• barb sıonu kalkınma devri bu 
masına zaruret hasıl oldu.ıngiltere- il . ·n • ı 1 ük' 
d · __ ..ı d ~ı.. • i çe nuız nesı enn omuz ar na y -ene esır VöR.llr, ne e ,-u.vancı ıtç ekt' 

t'ı k ümk' .. d• .. O d' h lenec ır. 1re rnı.e m un ur. ra a er .................................................... , 

:~;ı:.:~!:ıan in~=!e .. çar':~~~~:r~ Kız mekte)leri vo·eybol 
46 milyon lngilizin 22 milyonu ler maçtan 
kek ve kadın) orduda ve geri biz.. 
metlerinde seferber ediLniş vazi -
yettedir. 

İngilterede ıimdılye kadar görül
m~ nisbetıte olan bu amele ke. 
safeti içtimai bllr inkılaba da yol 
a9Mlf buhmuyor. Bu tekilde total 
bir seferberliğin İngiliz .içtimai ha
yatında, Pnciiye kadar büyük bit 
taas.subla bağlı kalınan .an'ane ve 
prensipler üzerinde köklü değişilJ.k 
ler yapacağı ıüphe&izdir. 

Aımerikaya gellnce: Ordu mev
cudu artıtırıldıkça iıçi ihtiyacı da 
artıyor. Harb sanayiinde çalış.anla
rın miktarı 7 -8 milyon tahmin 
ediliyor, bu yıl sonunda bunların 
on mi}yıonu geçeceği iiımid edil-

ikinci Osmana getnı gi.den güzel 
kız aırıaıL1iktıa.n b~r daha gerilere 
baıktı: Orıa.dat mMıekşe oyalı çev
reın.in düştüğü yerde Har;ı.za Be
yin atından indiğiıni seçi5uı gibi 
olınuttu: Keder dol~ yüreğine 
bir ferah.ınk ve bir genişlik dolu
yordu. 

Defterdarda Ekmekçi Ahmed 
Paşanın geçen 3ene devlet tara· 
fından zaptedilen büyük konağı 
önünde durdular. Kı-.:lar ağası 
Sükym.aın ağa iki hadım zenci ile 
ilerledi. Bunlar kafiled'-n evvel 
gelmiş!eır, gürültü ve nümayiş ol
masın diye Eyübsultan i~kelel'İn
den kayı.ğıa biındirmedikkri yeni 
ha:sekıi sultıaın Akile Hanımı, Def· 
terdarda Ahmed Pa.sa sarayı i11-
ke1lesmden on iıki çifte bir saray 
kırlaıngıcına bindiırip Topkapı sa
raym.a. götürm.eğe hazırlanmış· 
lardı. 

Ta.htıravandan indiler. cıAkl
le» Gü1çıiçeğin 1lo1una dayanarak 
yavaşça f~sıMadı: 

- Anı gördünüz mü? At üs-

Kız mekteble;.-i. aı-asındak ı vo. 
leybol maçlarına dün Eminönü. 

Halkevi salonunda dt:vam edil -
mrş.ti!r. Erenköy li .. esi; (15-9), 
( 10-15), (15-10) ı>ciyılarla Jnönü 
liaesiıne galib gelmiştir. 

Kız muall:m; (15.5), (16 15), 
( 15-2) sayılarla Kandilli takımı
nı venmiştir. 

lsrşare heyeti toplantısı 
Beden terbiyesı umumi mü •· 

düriüğü istişare heye ti Pazartesi 
günü Ankarada toplanacaktır. 

Toplantıda istişar~ heyeti tara • 
fından seçilen komitenin ha·~ır -
la dı0-1 ranor tetkik edilecektir. 

- !. .. 
Gülç'çeğin göı:leri öfkeli öf· 

keti oa<ldenm üst başına kaydı. 
Evet, Haımza Bey u2aktan ağır 
ağır geliyordu. 

Kızlar ağası ve 7tm-:i Arabi.ar 
geliıni Ahmed Pasa konağı iske
lesine doğru göi:ürmeğe başladı· 
Iar. Bosta.n.cıl1arla baltacılar ko• 
nak karşısına bh·"kmeğe başla· 
yan halkı söve 3ay.ı koğuyorlar
dı. 

Hamza Beym havvanına yol 
verdiler. Deli.kanlı sahibi on iki 
çifte saray kayığına bindirilme· 
ffe götürülen bos 11mahve 11 yanın 
daın düfüncel~ düsünceli geçti: 
Yüreğin.de kendi.n.i küçük gÖr-ı 
meğe haşlıya.n hiır «benlikn ya• 
rası ezilüp s.ızlıyordu~ Vaktin 
~eyhis!Am.mın kızı, kendisi, şu 
hadım ağaları v~ teberdarlar ! 

(( Fenereıı giden caddenin da
raıldığı yerde dutdu. Geçen gece 
yüzünü yıkadığı çeµne orada şa.• 
rıl ~aırıl akıyordu. 

f A rlm.ııı var) 
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Sayf 

[Gönül açan bir manzara J 
--

Yesilaycılar çoğallyor ! 
1 YAZAN . klasikleri sınıfı nasılh.i?1.0Ye 

edebıhnz ? 
Profe ;ör doktor Sadi Irmak 1 

'! etilaycıların bu aenekl kongre. 
len daha kalabalık ve daha hare 
ketli oldu. Jnaana yels veren b inl;i; 

___ ....__ ________ _ 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy Yazan: Nusret Safa coşkun haber ve müfA}ıade arasında bu o 

lin ~okusuna bürimeb~fü·. Böyle ı mek zaru~eti hası il oiacaktır. Bu. kadar güzel ve gönül açan bir n;ao 
tercume kokan eserlerm berbad- nu da, hıç fÜpheş\~ üniversite- • Geç.enlerde, P~rti _J~tan~ul vi: zara idi ki manası ve ~mahiyeti ü . 
lığını uzun uzadıya izaha ise ha. rnizin edebiyat ıtııbe~i, fark dil- laybe~ ıdare heySetı retsı ~ays_~rı zerinde muhterem okurlarmıla bu 

B ilmem ıözünü.:c il itti mi? 
Birkaç gün evvel gazete· 

)erde kısa, fakat kültüı- yönün· 
den önemli bir hab~;- çıktı: An. 
karada Gazi Enstii.üaü ile bir di
ğer li.aede ve İstanbulda Galata· 
6&ray lisesinde geçen yıl son sı. 
nıfların bir tubeamde açılmıı o· 
lan grab ~lasikle.i sınıfı iyi bir 
netice veriyormuş ve önümüzde
ki sene, diğeT" liselerde de böyle 
birer sınıf açılması içi.n teşebbü. 
se giri:şnmesi muhlemelmiı. Bu 
haber gerçekten üzerinde durul
mağ.' ve sevinçle kaTşılanmağa 

cet yoktur. lerini iyke Öğterecek kürı.üler a. me usu sayın uad Hayrı Ur. IK>hhet yapmaktan keadin\ l 
Sistemsiz ne şar!~ ne garb e· çarak temine çaiqacaktır. Anka- güplünün riyasetinde, Halkevleri dını: 1 

a ama' 
debiyatı öğretilebilir, böyle olun- radaki Tarih ve Dil Fakültesinin ve !emsil kolları !eislerinin işti- 'Bir memleket, anca&,; gençliğine 
ca da her iki edebiyatın yetişti. de bu alanda pek dcğeı Ji bir 1'iz- rak!tle. yapılan bır toplantıda, güvenebilir. Cemiyetin bütün mu • 
receği elemanlar, nihay~l, bu ~- met göreceği muhakkaktır. Yal. Şehır ;tiyatrosu .dıfıı:da kalan h~- kaddcratı, gençliğin aldığı İRİka. 
debiyatlanlan anlı}abılen hır nız burada tunu dııı kaydedelim yet~erın ve san arkın luın vazı- mele tabidir. Bir gençlik kütlesln fo 
zümre olmaktan daha fazla bir k\, Divan edebiyatı, artık bizim yetı mevz~ubahs o~w~ ! •. Gene güvenilebilir IJır varlık olması için 
kıymet te alamazlar. Oysl" ki bi- için d e modern edebiyatın temeli haber aldıgımıza gore; ayrıca, behemehal ideallere malik olınası 
ze l.izım ıc:ıtan, bu el.!manların en olmaktan çok uzaklasmı'-tır. Bir Parti vilayet idal"e h~yeti reisi. f&rltlr. 
kuvvetli ve en canlılarıdır. Garb tarihtir, bir zevktir ve bilhassa bazı f yatl"o heye tierinin miıdiır. Alkol düşmanlığını ben çok nsil 
edebiya:tı kültürünü, garb musi. geçmiş devirlerimiz noktasınd! n lerini çağıraYal' dc • ..Olc rHc alake.- ve temiz b ir ideal sayarım. Y q l!a. 
kisi kültürü gibi gcn\4letmek is- üzer':nde durulacak bir zevk kay. dar olmuş, temennile r in i not et. yın aziz kolları arasrnda toplanan, 
tiyen dipdiri ve dinç b:r milletin nağıdır. Eğer bir mukayese yap. miş •• Yıllardanberi bu m evzuda gençler, phsan alkolden nıüctenib değe!". .. 

Tanzim.attan bugune kadar 
hep garb kül.l~ru içi!1d?yiz:. : a -

<tençliği se, an~ak, bu deıece gür- m.ak doğru olursa, bunun yerine kalem tü~etmiş bir muharrir ~l- kalnıakl .. iktifa etmiyorlar, ayni za.. .. _ • •• 
büz bir şahsiyet .ıahib i olmak va. İ$l.amiyetten evveiki Türk edebi· mak. sıf~t~le! .gene.. ve en~.r3ık manda ona açık hır savaı da aç.mıı But.un frlnket b•ı a!>ı içmekten 
zifesile ortaya çıkab\Fr. yatı ile islimiyeUen so ·ıraki halk Par;ı re"ISımızın'. tl'~·atroya.' uve?' oluyorlar. Bir ömür boyunca alko· gelıyor. A:z!a. 00ff?nır, larkcdil • l t t&Stl manasile asrı bn· duşun. ta __ ı... • • • • 

Bu arada Divan erlebiyatı kül- edebiyatı üzerindeki çalıtmnlar evlad muamel~sı goren d.~E"er t~ -, le düıman kalabi'me.k büyük bir f • meksı:zın çogn kaçılır ve hayat &anasına gırııımız 

ce hakkak ki cümhuı iyetin ıııklı 
mu batarth devrıminde başlamış· 
;e Bir yandan nıiui kültürümü-
ır. hız ver'Tken, bır yıı.ndan da 

türü :için de bir ixi ııöz söylemek b1ç fÜphe yok ki Divan edebiya- ~~tro_ heyetlerme kar!' gosterdı- rade ve iman ist1yen b ir karardır. j lttdlr. Biraz zengince akıanıcı sof. 
yerinde olur. Bu kültür de, yavaJ tında «mütebaılıhirı> olmaktan da gı alakadan mulc.hassıs ~~anların Ben tahsi müşahedelerim le bilirim 1 ra.sında çoğu baz.mi giıç nev•inden 
y vat bir ihtisas 'İşt haline gele· faycblıdır. Öyle bi.:· halk edebi.. ~aıı~da bulundugumu soylemck ki Yqilay mensubJarının alkol düş. olmak iızere on, on bt.'1 çc; i.:l me. 
cektia-. Onu da inceleyecek olan vah, öyle Öz türkce bi:- kayrt• 'k ıstenm. manlıkları ciddidir istisna ve mü- I :ıcye tesadüf etmek nadirattan de • 

ze _.ı • t' · .. L-AvruJ>& ıneuenıye _mm nıuı;~t 

b·ı · yolunda 'eakisınden daha 
ı gı la 1 .. . k . ·, adl1D r a yurume teyız. 

gen• • 1 h 
Ç.. kü bize lazım o an, em §U-

uln btr türkcülük, hem de gnrb 
uru ' . . . t k'I medenjyet~ın temehnı .. c

1
.t ı e-

d en eşkı ve en yenı ı ım ve 
en, t yeniliklerine ( tekamiille-

san a d kt C" k"" • ) ayak uy unna ıl". :.-un u r;:e aıı bir deYlet ve millet sis. 
vr~Pba..ıtr. türUi kurul11.maz ve 

temı ~ K JL. • h dd' ""rÜ ernez. a uııı.ı.: son a ı· 
yu ~dar ıniUiyet..çİ ve kafamız 
ne n.sik ga..-1> kültüriine a
her ınAB un ıçindir ki, medeni 
ç~·~ri.in r:n baflnda gelen r.arb kü; tı jncelemelerinc en geni~ 
~ ıy.aı. yec- vermek met.:burL 
miky&.a . işte Yun an ve Utia 
yetindeyı.z.den b.ıtl•ıuak, sonra 
k!Asiklerı.n dan bu asra kadar 

Jtıpcı asi!' . . 
on a "tiin garb edebıyah tarı· 
gel-en bu gi Avrupalı bir mil
hini, ~er:•:,.. ünivers:teli genç. 
f.etin lffe ~o.iın gençlerimzin de 
leri u.da': deiihe bunlardan bir 
biılmesa, ;hııç göre yetitliri!mesı 
mQIU!ln;1 ~~reıt haline gelmif· 
arlık bll" . &Oll 91nıfında açılmış 
tir. L»eiel"'ll1. ı.cak olan sınıfla· 
ve aay~aı ~o;: bundan doğmak. 
rıın c;legerı 

tadır. ~ if "°ekileti bir yıl 
E&asen . ..,aar kın gaı b kliıik e

içinde ettire ya e netretmekle bu 
. . t ci.iıne v . d".. . .. 

serıııı er . eDl veı ıgını gos-
işe ne kadar r bunları asılların. 
teriyor. ~na edeulerin ve dah!1 
dan ter~.'L-ile te"!"cüme edebı-
doğrusu ha- •• pek mah-

• ı•Y1 L" . 
lecddet"ın le Yuııan ve at~ 
duddur. !"1.e ııllarından tercu. 
klaaiklerının ~ n• b;r mesele
meleri. b9'h ;Jı

1

e~ 1 ~ gra.blıları!1 
dir. Zıra bu -r· dilleTt ı btZde hı 
tabiri ile bu odu Sonra, bu. aa. 

k a:ı ır. l · d 
lenler pel' an bilınch nıesekesı e 
d ece hır 16 d"'rnesi ço uzun 

}de e u değildrr, e k 'klere muhtaç ola.n 
yıllara ve t~-~~ Ve nihayet, bu 
bir kültür 1t"'"""t' ya çıkmaktadır. 

ı or • 1 . d' wlub vas. ki bu eser erı ı· 

Haydi di~el":'k için lazım. ~el~n 
limze çevırfll 'l e1Je etmışızdıY, 
bilgiyi f azl•51 e ia dıı iş bitmez. 
iyı' amın• bunun yet iyi bilmek 

• J' anı ı• . k Her ikı 111 d bu lısane. na • 
l·aan an ı· h' kadar, o 1 k~ar k•wvet ı ır 

leclebilecek retine aah=b olmak 
te:rcüıne ku<lk yıtptığımız ter-

Yo •• b 0 d' taı:ı~ır. buram n ecn• ' , • 
.. _,,.. bur~ 

ya.ı;all: Cevad Fehmi 

.. iınİ bİT bitıc ... Nereden 
Halb~ 1~en bile ba:r.an kendi 
ıb:ıl~ i tanıyamıyorum.Bir kııım 
kend::1ıerirnin. düşünceler.imin 
~~i sa=dclerini tayin ede· 
ge1ı,el>JIÇ10 I 

• Ol"uın· 
nıı~eÇen akşam h~h~f ~i:. şey ol· 

püşündü:kçe bala guluyorum. 
du. gün canım fevklllade sıkılıyor-
d
O Bu can sıkıntısı da bana aon 

U· • 
günlerde anz oidı! :' S!kmtı~~n 
deta çııdıraoak glbıydım. Gun· 

rerden pazardı. Necliya gideyim 

~ençler, dünkülerden daha ile!"i- ki İçmekle tükenmez. S(')n yılla- Filhakika, Suacl Hayri bir sa.maha kabul elın~z. ghdir, 
ve r,"İtmek, daha derinleıre nüfu:r: nn sürekli aTa~lmnaları bile, he· memleket meseıeıı i.i:~n.e. par. Gönül ister k i bütün Türk genç. Bu yük altında karaciğerin sakat-
etm~k ve daha inca görü,Ierle nüz bu pınann daıt" bir kö, .. .. ~- b~k k~ymu,~ur. l\luzınınıeşen liği bır teki bıl müstesne ka.mamak !anması, zedelenmesi kadar tabii ne 
•ıı'hf;ıJer ya'"'atmak üzere vetiııe· den hararetımizi eakin edeh:Ji. ır derdı tethıse çatışmaktadır. · y ·ı 1 4 O 1 ı olab lir? ' K d' · d d . . uz.;.re f:fl a,c o un. gun, urıiı< • 
r~kleTdiTP". O z.a-anı de.. bunlar yor. Asırlarca ihmai edifmis olan en ısın en te avısını de bekle- 'Uet' · · k b t k b t Alkole k•u·•ı hakiki ve ınüessir """ k · · h. b' l1l1 ı gogsı.nu a ar ı;.ra u un - 7 

; .. :,,. ıun·k dil!erini kuvvetle bil- fDP.rJomı '1 ne; ıra\·lada) me;ıef ıçı1:' ıç ı~ sebeh y~ktur. dünya mı.llı:tıcrinden üstün olduğu. tek bir sa.vaı vardır: Bir damlasını 
•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l ·ıır "~ ati a~kkılek,. l::end.ı yag- nu Jlin edcbll ır. Türk tarihinin co - bile zehir &aymak. 

S •• d a.rı e Kavru ara ' ı~ıse~·n ka- şup t&.Jtlğı devirler, gençligin alkole lfte Yeıllay mefkuıcsf böyle ccz. oz arasın a: pısını çalmayarak, a s t .. bır fera- boykot ilin ettiği :ı.amanlardır. Da- I ri bir karara dayandıgı için aziz ve 

Çiçeklerin dilleri ve manalan 
gatle _çalış~n s erbe~l tıy~t~o he ha pek yakın mazimızde bile alkol mukaddestir. Onun nensubları, 
y~tlerıle alakadar oı.ı ıak ıç ·n geç genı;l ı k iç in en buyuk a)•lb sayılır. ! ke?di sıhhatlerini, dolayısile millet· 
bile kalmış bulunuyoruz. Maale- dı . Bu güzel an'ane ve telakkiyi lemıi en çok seven insaıılardır. Bu 
ae! bi~ avuç san'atkara n:aHk ~ir kaybetmiı olmak hazin bir haldir. ~emleket onlardan pek çok şer bek 
nul~~bz:. Sen_ıt se?'t, şehır ~eh•.:• Gençliği tamamen Y~ilaycı olmak lıyor. Saba· onların.dır. Şimdik ı nd~n 

Eski zaı • nla h anl --" f hat.a koy koy do11tşarnk her ko. tan alıkoyan amiller nelerdir? B ır- daha cesur, daha ınadlı, daha f'mın 
nan lllSa rı ayv arın nevı muare e vasıtası olarak kul- b' • h k • · • 1 ı · b at glb' ı.·· _1. ib" . b' la la d teye ıraz ne$ e, Bl"e et, s n at ,.:ıkları alkolun zararlarını m :.id r ik o a•ak dava arını takıb ederken u 

ı, aopcn; g ı m:.ıayyen ır llllllf r ır. .. .. • k I b T • h 1 1 
:ıeki ve sadak t t h"' .. .. t B hak . d '" goturen ın ı el ın propa • omakJa beraber ahbab nıec isinde mıllet cınları ayırla ve nı nnet e a e:za uru ııoı ere. eyaz zan ıse unyanın her d b f k • 
bilenlerine husuai bir al.ııka göster- ttırafında dün olduiu kadar bugl:n gan asını yapa? ,u. era~at ar ve az miktarda iç bilmektr-n nr.is.. anacaktır. 
dikleri gibi ç.çdı:lerdeıı birçoklarına • de, temi~lik ve ııa lyet timsali 

0
• ç~uklar çok chm 0>ır vıı2. yctie - lerlnı rr.&brum etmek istemezler. Yeıilaycıhr! Daha gür seııle ko· 

da türlü mana ve muhabbet izhar ı nıak üzere kabul edi'egel:n.Jtir. I dırler. . . HalhUkı bütun feJiket bu az içmek· nu unuz!. Ka abalık gezintilerınizl, 
edege!ırrıiılerdir. Hatta, e&ki Osman Eski Roıralılarca bu çılçu üm:d ~unları h":'aye etmek, d~ım.a ten geliyor. Çünkü a.z a çoğun hu - nl f' fru davaya var kuvv«inizle hay. 
lı imparatorluğunda, kadın ve er· ifade ederdi. 1 ea.n at~ ve san at~~Tı keıı uı_na~ı ! 1" dudu seyyakllr, Azla batlanır, farl< kırdığınızı daha sıkı gönn::ık, :fit· 
keğ'l'l'l blııblrifa aleni olarak konuşa. Orkide denilen modern be az a~ edınen Partın~n. va~ı0fe.ı~ır. edilmeksizin çoğa kaçılır. En fenası m " istiyoruz. Binlerce yıkık aile 
madıkları dev:rlerde b:rblrine kar· P""'-- gft.,.bd L~ı~ f··/ y Buıaenaleyh, Suacı Hay.-ı rgup. fU ki ((az içiyorum bu kadarı zarar ümidle ılzc bakıyor. imanınız, bu ... uar .... , a, ncu.a zara .,.. ve var }" .. " · d ( 
ıı alaka duyan el'tı:ek ve kadınlar lı'- 1:.·~~ı ln _,.J_ ft unun enerJ •ısın eıt ve an ayı~ vermezıı diye akıaıncı olunur. Ve vatanın ber bucağını, fetb tnıeli • 

' .. a ... .....,.,, o loıua nıaru ur ih • t' d b l d l k d' bu aü.kala.rını ya ellerinde tuttukları .. .. . . ' z nıye ın en u ar ta aş ar ço bir defa it bu kerteye geldi mi ar- ır. 
bazı çiçek buketlerile yahud da Turlü cazıb ren'klerı ve enf-e$ ko- feyler bekliyorlar. Snnılma~ın ki, trlt her akşam dozları artırırlar, Bir ncv:i münevverler diyorlar ki 
yakalarına taktddarı bir aronca ve- ı ~slle ı~nı:u-ı .mestede1! k8;"anfil beklenilen maaJi yardımdır. Ha- artırmaya mecburdurlar. Çünkü bu Avrupanın filin memleketi biz.den 
ya yaprakla ifade edcrlemılı. Bu otede~berı bir arıstokrat çıçeğt ola. yır, esasen timd~ye ka~~r hiçbir aqam 50 gram alkoliın verdiği fazla alkol sarfedlyor. Buna rağmen 
tt:iyadın, bütün dün)"aya, esk>I çağ. I r~ tohret bulm~r. Franı;ız ıihtl- heyet, sadaka .-stemegı san'at neı'eyi bulmak için yaı'ın akşam yet b ir fenalığı göı.iikmüyor. Biz, buna 
lardan intHcal ettiğ!nde ıüphe yok- 1i.J:~;asında İngı.lıılerJe . F~~nsız hayaiyetil'e kab"Ji telif görmemiş. mif beş gram almak icab edecektir. inanmıyonız, Çiınkü bi)oloji kanun 
tur. Adına lotüs denilen ve liıgat- asıl e eni hep. karanfil çaçe~ la- tir. Bu heyetleı· bugün dağılmak Böylece insan farkında olmaksızın ları her insanın hayatın" hakimdir. 
lerin Mısır fulü diye i$lmlendirdlk.. I ıır ~~~ ih~~-esnasında (,'lyotln tehlikesine maruzduı İıı.l" ve me· kadeh tiryakiliğinden yavaş yavaı Fakat biz Akdeniz milletiyiz ve 
ler1 çiçek, mesela eski Hindde ve ma ~ .e .,..-rı vurulan Fran. ıela Raşid Rıza tiyatrosu inhilal tam aya,lığa intikal ~der, nüfusumuzun henüz yüzde sekseni 
Mısırda, umran ve bereket llnuali sız asılerlnın Ya kulıaklar_ının arka- etmif butunmakladı:-. Haber al- Bu sebebdendlr ki bütün ilim a- okumak yazmaktan b !le ınahruın
iel&ldci edilirdi. Bu çiçek, qıklarca aında veya ya'kaıat:ında birer karan- dığıma nazaran da, Ana doluda damları çok içmenin olduğu gibi dur. B·ııim aartlarım ı z baıka yer. 
mukaddes aayılırdi. o·agan üstü fil. bl~mak ~l~ıtlya~. hal!ne. gel çalfl&nlar, bire:- b :.-er tatili faa· az içanenln de aleyhlndedirl er. Az lerle nıukavese edil me:ı.. Gözün 
günlerde, odalar ve ;munıi yerler ~ifl ~ .~panyo aff!:· gureıçı.lerı d_a- liyet etmektedirler. Bu heyetleri lçtlkla-ini sanan akfaıncılar ı tchdid gördüğü haki1•at ıudur ki alkol bi-
bu çi--L1e bezenirdi madenden )a 1

' gun, muv ıyetll hır boga nıııııl !koruy bT · 1 ed L.-..:ı. ehl'k l d d zln1 menıl-'-etlmize fenn l e> i dl. im~ ...... h~k d ln . b: güretinden sonra yakalarına knran- diki cih ~ ı ~'~ .~e:· 'f Y~f ~'!- en 'uot-a t ı e er . e. v~r ır. el(' 

P
1
:..::...11 1ve~~ -:::_ __ .. be • 111ş :r fıil takarlar. Bu çiçek ayrıca sada ar1ı e e,

1 
a. 1 • ıstı ak e 1ı- Ne,'eyi tamıı.ınlamak ıçın mıdeyl yor. Böyle olduktan sonra '..terse 

.,.,.u ç çegı, UU6un ayan arımı. ,__ L-LL-ı.!- d b. '. 1: rer e eman o nıaKt:ı.n çı arat, tahrif eden mezeler ;erlet. Rakı ile baska mlll .. tJe .. i mes'ud etsin. Alkol 
.. -•·-la d d kla _,_ ğ :ır.At ve mu~uı e ır tınua ı f l ti' k • d" 1 • ,. ~ın yn&a rın ataşı ı rı pCK ~:ı u lageln . . ç· ki d se a e n ucagına usen crı na. past ırma, rakı ile kavun mide ve bizi mdüşmarıımır.dır. Ve ebrr •Yen 
z.aJ'İf olmıyan türfü tekildeki klips. say~ d ~!tır.ak tçe er en b;enekd • aıl hi:maye edehilir :z. Müle!\ddif! banak kanalını tahriş eden terklb - dii<ıTrmn ııon ı~ kalacaktır. 
lerln ceddi olduğunda fÜphe yok. ':ru" e ır .t ım mana a e- defalar temas eHıV.imh bu meııe· ====================== ====:::::::::::::::::: 
tur • lilet etmek itlhanlle milletlerin ha. 1eyi, bugiin de, aki.üel bir mevzu ne akla hayale g..lm"ıyen müşkü-ı piyesler vermeli:'\lir. Du turne ler .. 

Buna mUkabil p.rkın bazı mem yatında huausi bir mevki iıgel et- olutundan ötürü bir kere daha t çıkarılmakta, Halkevleri s - de, Parti ve Beleci iyeler nı&dd~ 
lekeden billıassa gül ç.1ç:eğ'lne bu· tiği görülmektedir. Eski Yunaniler, kurcalamak niyel:ndcyir. ~onlıannı vermemc'.nc, ,belediye. ve manevi bu grupları hima 

1 

ausi bir aliı.ka göstermlıl rdir. Son. , menekfeyil dosth* ve muhabbet, 1 - Evvela, t~maşa vergisini ler, aan'atı da birn,..ye ve şehir- cylemclidirler. ltalyada oldu~e 
raları bu merak bütün dünyaya in eaikl Romalılar aaadet ve neı'e, indİTmeliyiz. Yüzd~ 56 vergi, leri.nıde san'at ha:-ekelle .. ini tef· cdbi.. k'l 
tikal etmJı ve a~ı kabul etme ka- ı ~ünk~ ln~ar _ıae tevazu ve ~- yüz<le 30 tiyatro ldıası vererek vıl 'kl vah~ifelel~İnk idunutarlak, bkun- 4 - İstanbuıd il, ı>Üretle bir 
b:tiyetinden dolayı, nevileri yüzleri kunet timsali teli.kk.I etnıJ§lcrdır, hiçbir heyet çalış.unaz. Sayın ar a _ıç. a a a at' 0 mnhnıa t

1
a- halk san'atkarları b~rliği kurnıa. 

bulan kokulu veya kokusuz gül Bilhassa, Napolyon ıarayının tercih Batvekil:.miz Saracogyluna, gene dırlar. Bılhassa tıyatı 0 P.)et c· lı yız. Kalaycıların c mı' t' . ka . d A • 1 . d e ye ı var 
nev'i meydana getirilmiştir. Eski edegeldiği çiçek ınenekıe olmUf. ~u sütunlarda yazdığım acık rne. r1şı 

1 Rr~h n.mır. ebrınklen ak. en f zla gelir tcmi:ı edecek bi; 
Ywıanilerde, gül çiçeği gençliğin tur. Bugün bile Bonapartdlar, bir- rrı r'-tubda bu noktayı esaslı bir zamı an ..... s zı nryetı e eme san'at şubesi bir tcşekl<ülden 
ve qkın bir sembolü idi. Hırlslİ· birini tanmıak ve müteveffa impa- surette izah ettim r.anıvnrum. .. ckırnızdır. mahrum. Bu çok acıJ•r. Bu h' . 
yanlar ise, bu çiçeği, bekaret ve is- ratorun hatıTaaını andıkları zaman 2 - idare imn leri, Pa1·ti, Be- 3 - Par.ti Genel Sf'~reterliği, gın vesika verd ig • artistler çalı'; • 
nıeJ!ln blr timsa'i olarak Hazreti yakalarına menelq.e takarlar. Bu lediye.ler, Halkev1eri, sehirlerine. hu heyetlerı, memleketın muhte- malı. Bu surel!e de. bu sa""'"htı 
Meryeme hafe ederler. Orta çağda liıııte uzundur ve memlt:ketine ve kazalarına gelen hevetlere azaıni lif mıntakalarına taksim etmeli. ismini kirleten, haysiyet~ni ine' 
bazı l'fzll Muon locaları, gül çiçe- çiçeğine göre türlü mana ve ıuef. yardımı yapmalıdırlar. Maalt>sef bilahare kendi reperH.ıvarlRrına 'f•tı tufPvliler tashv..;: ed:lrnp1 'di;~ 
ğini, lanlflllly&n üyeler arasında bir hW'l\\arı ifade eyle!'. L.--· •• ı.:_ı_.,.ı .. t:.,.+ ..... J. .. v,.tı .. -:. -'-•M ....... t...,,.k :ı;r.<'!rc- ellprİnP m=lli rn_..,.,.... 7 w·ı ·""'-fa.dn) ' 

düın. Yaya olarak yola düzül- b.nmda o alatyCl kahkaha çınlı· ka!lkamıyorum. Parmağımı kaldır denberi böyle birbir mizc girme· 
düm. Ha.ni ma.allarda .. Az git- yoır. Ne k.Mlar dalgın oldum. Bu ma:k canım istemiyor. İnanır mı· rniJtik. 
tiler uz gittileı-, dı:rre tepe diız dalgınlığa. aeheb ne? sın bugün öğle yemeği yemedim. Sebeb? 
gittiİer, tfır de baktılar ki ... )) di- Nec:linın evi yerine Niluferin Sırf ıka:lkıp sofra hnırlamak la· - Nilufer yi.ızur:den ... 
ye lbqlıyan bw teker1ern~ vardır evine gidi.fim beni bir hayli gül- zım, diye .•• Yalnız ilu kadeh kon- - Sana ne o du kuıum Nec-
ya, tıpla onun eibi ben de bir dürdü. Neclayı tahminim hilafı- yı.aık içtim, o kadar... li? Eakiden böyle ş'!ylcre ehern. 
hayli yol aldıktan sonra kafamı na evde buldum. Salon a:gara - Tabii iki paket de cıgaral miyet bile verme,din. Başka ka· 
ka!ldırınca bir de ne göreyim. Ni- duma.nmdan göz gözii görmez Dedim. dını kıskanıp kavga çıkartacağın 
IUferı.n evi önünde değil myim ~ bir halde idiı. Sa.bahtanberi kitab - Dumandan anlıyorsun de- dünyada aklıma gelmezdi. Yak
Buraya nuıl ve niçin gelmiıtim? okuyormuş. Beni her zamankin. ğil mi? Hakkın var, timdi pen aa. •• 
Nillıferle Neclanın evlerinin yolu den dıaıha büyük bir sevinçle kar- cereleıri açarım. Hem de giyinip O anda aklıma gelen ihtimal 
ayni ~tikametle değildi ki kendi tıladı. süsleneyim.. Efendimize biraz Neclanın karakterı ile: o kadar 
kendime kan~tırdım diyeyim. - Gelıdlğine çok iyi ettin de. hoş görünmek lazım. Ne giye- taba.n tabana zıd =tı:. ki birden 

Kula:kıliarımın dibincle yine bi. di. Kıa.fa.m kazana döndü. Gö.de- yİın} Hangi renkten hoşlanırsın? söylerneğe cesaret edemedim. 
ri&i sms.1 ainsiı gülü)or. Hayn- bu rtm ağrıyor, fab.t bu mel'un ro· Bak, az kalım unutuyordum, se. Kaşla.rını çatarak ı.ordu: 
gülen y.aıl>ancı değil, benim se- manı lbir türlü bırakamıyorum. mn renkten fal&n anladığın yok- - Yoksa} ... 
aim ... Ben kıeındi kenJime gülü. - Nedir okuduğun? tur ki :ı.avalb! Aca.ha bir gün - Yoksa bu adımıa aşık mı. 
yorum. Son günlerde bu ae~: pek - Bir pom romanı ... Pis bir ne giydiğ'.mi farketmi~misindir? sın? 
sık duym.ağa batladım. Bır ha· şey ... Feı'kiat insanı merakla sÜ· - Bu aiterı\ler-e ne lüzum var, - A ık mı? l-layır aşık de j!i-
relketi dÜfÜnÜyorum, muhakeme rliklü)'!OJ'. Na:li? Ben.im kıyafetini, ya - lim. Faıkat bu kadın fena halde 
ediyorwn, kara.rb•tınyorum, fa· - Sen okumaya o kadar düş. hud güzelliğini methetmem ho- sinirlerime dokunuyor. 
kat ~ yahud ayaklarım bu kün değiiSindir amma ne oldu? tuna gider mi d&rsin? Sabn se.. - Kim? 
~ dığım hareket yerine Ar,kuında. hir kimono vardı. nin e.fendi ~le beni karıştırmış o! - Kim olacak Nil\ıfer .•• $ey-
büabütün ba.ş.k.aı şeıy yapıyorlar. Çoır1a!? ~e~i~~· Yarı. çıplak maya.sın? tan ne diyor biliyor musun? Sır. 
Söy.leneın'.ıeri dinli'f'(>r, fftkat an- göğsunu ~üs.!>ut~ .~çan ~ır hare- - Sus o mel'unu bana hatır- fıntıya niabet bi-zim efendiyi ka-
'la:mrJIOl'IUm Okuycw fakat oku- kdle germd : Cülümsedı. latma! nsın.dan boşat, onur.lıı evlen ve 

t..;eıdı yanıma, oturdu ç JaL 
d• 1 . d' 1 • ıp ~ 

12 erı ız er1JT1e dc:yıyoı du . & 
!erimin içine bak4 rnk: ' vo 

- Ben evlenirsem ne t• 
ınn ! dedı. Y• pa 

Hiç be~cme~igim bu sual kat
ıısında bır hayıı faşaladırn 

- Eğe.r bu izdcvaç se;ıi ~ s'ısl 
ederse ben de tne s'ud 1 _.. 
Necla! 0 ur-

Gözlerindc ink=sara be Lır· 
"l · nzer 11 go genı:n uçuıup sıyrıldı- • 

d"' H. b' gını l?or 
um. tç ır mana veremed ··· 

bu tezahürü mühimseın · gı~ 
vam ettim: •Yerek de. 

- Fakat Nilufer\n tı<?n: b k 
dar kızdırması için Yeni ' u • 
miyctli hadiseler V\.lkub "t~ eht 
malı! Bir ~yler var mı; l'llu' 0 

- Sorar mısın ·ı 
- Aman İ<uzum, anin 
-Anlatacak uzu~ b• t... t 

Şimdi iki"Si de 1 zmirdcT şey yo:L. 
N d. e., 

- e ıy')r-'un Neda_; 
- Neye bu kadar · 
- Hôc ... Demek ;ai b~tın? dedim. Kendi.sini evdE> bulaca· 

ğım şüpheli idi, fakat bu~ama· 
sam 'biLe biraz ha.'\a alır, bır ge. 

91-wa tli e (IU," • 

d k!JJaırım • aaın; lca.vr&yamı· - Bugünlerde doh~tli tembel - Kavga mı ettiniz? adamakıllı baskı altına koy ... 
~ v': ;:;" dıhaıv.d,. kulak • .ıckmı, d#i. OLchıi1ı1m yerden - Hem de kavıa... Seneler. - Eh, bu da Mr fikir .•• 

ilerlettiler, hn... \ı derec 

( Ar~oar var 
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6 Sayfa 

Adanada satışlar üzerinde 
sıkı kontröller 

t<Son Poıta» nın edebi romam: 168 

E'rkeği kadı D 
'./ H~N~ Va- t 

NO)llET Sf..fA ec>S-KUN l '14 • a ır 
Hayır, buna iahammül edemi

yeceğiın ben .. Gonül bana, yani 
l>abasına «Veda.d!» derken, «sev_ 
gilim ! ,, diye hilab etmesini bek
leıiken, ben ona kuım mı diyece
ğim? 

Çıldırmak işten değil! 
Re.yır, imkanı yok, biz onunla 

ayni muhitte, ayı:.i şehh de yaşa
yamayız. 

Ne insafsız, r.e zaHm bir ka
der bu! 

Alnıma ne uzun bir trajedi ya. 
ııhnış .. 

Hergün birbirinden daha müt
.&İf hadisele,-le knı·şı laşıyorum. 

larının aynalaftığı, \:utu}tuğu sa· 
aıtlerde •• 

Gene Galata rahtımındayız. 
Gene bir yolculuk, gene bir ayrı
hık hikayesi •• 

Yolculuğa çıkış da:ma hüzün
liidür. Bu hüznü hareket daki
kalannın telaşı büsbütün arttı 
rır, kalanlarla gıden1erin göz 
ya.şiarı büsbütün körükler, salla
nan mendiıl.ler büsbütün alevler. 
Hele, güneş renkli etekliğini şe
hir üzerinden sürüyerek çekilir
ken, hüzün büsbütün katme.rle. 
şir. 

Karadeniz postası kalkmak Ü· 
zere .• 

Birincikanun 

(=rrşiMLI HİKAYE 
Otomobil satacağım 

d ye sevinirken 

5 

- Komşudan sesler geliyor, 
hele bir kulak vereyim . . . Bir 0 _ 

toanobil alacaklar, ondan bahse. 
diyorlar, ben de ot:>mobilirni sa. 
tacağını, Bu iş hoşwna gitti. 

- Kom.şunun yolunu bekle
riın. Hah geldi. birlikte bir ye • 
mek yemeyi teklif ettr.m. Ne ala 
kabul etti. Yemek yerl· 'n pazar. 
lığı da yapar, otomobilimi ona 
pahalıya satacağım. 

- Buyurun komşum, istedi -
ğiniz yemeği getirtelim, ben ik. 
ram ediyorum, aklıma gelmi, • 
ken söyliyeylm. Siz bir otomobil 
alacaktınız değil mi? 

- Evet. 
- Oh ne ala, yemekler de 

yiyelim. Nasıl bir 

süsünün yakasını kaldırmış, şap- Bu aefer belkı hiç dönmeye- sonuna kadar r.adakatle bağla büyük Umid ve beklenen saadet• 
kaısını gözlerinin üstüne kadar cek.. İstanbulda pek çok şey, fa- ka~acak, hislerini birinci planda leriın zevalinden sonra, daha kii· 
i:ndi:rmiş, hareketsiz duruyor. kat hiçbir şey, hıçbir ümid bırak. tutmayacak yaratılışta hir kızdı. çüğiine kanaat mecburiyetindeı 
Biraz dikkatli bakılırsa, şapka.. mıya:rak giıdiyor. ı<.~r.ıdisine lakı. lztııra:bını bu kızın saadetinde kalırız. Füsun da şimdi, karanlık 
sından taşan beyaz saçları farke- it hiçbir bağ yok ki, onu tekrar eritmeğe karar veı·d'i. Füsun, yolunda tek ı§ıklı. 
dilir. Fakat yuzunu görmek buraya çekebilsin! Pıırça parça kendisi:le evlenmek istediğini Gemi sarsılmıftı.. 
kaıbil obaydı, göz1erı.nde damla- doğranmış bir ömrün son kısmını duyduğu dakikada. hiç şüphe yok Beyaz köpükler ge;ıi~leyerek 
la.r, yanaklarında ulak izler bu. harcamak üzere gidiyor. Arkada sevincinden çıldıracaktı. Bu sa- "zünün önünde yay1l.yordu. De. 
lacaık.bk. gölge halinde eski bir' sevgili, bü· kin, yetim, mütevekkil kızı mesud rin bir nefes a d.. th, lsta.nbulq 

Kömür ve ~ya mavnaları, ya· tün ruhile aeverken, sevgısını etmeğe çah~ırken, b.::lki de ken- ~cm defa kucakiadı. Kafası içini 
vaş yava~ gemının bordasmdan şefkate çevirdiği bil' genç kız, di elemini, gammını unutacaktı. de çocukluğu, köy, Senıabat, Gö~ 
ayrıllıyorlar. Vinçin kulakarı tah. müşıfik bir abla, hahralar m&- Son tesellisi, son ümidi bu idi. nül, ablası, Saadet, çektikleri, 
riş eden gürültüau kesildi. Beyaz zıt,rlığı bir köy bırakarak., Artık Samsunda, burada olmazsa, her göz aıçıp kapayın<.aya kadaır 
ceketli bir kamarot çıngırak sal- hiç biri ona İs.i:anbulun hasretini hangi bir Anadolu vilayetinde süratle geçen hayatı bir resmi. 
lıyarak vapuru dört dönüyor. Bir duyuramıyacak .. Kal1ama.zdı. Gö- musikiı h0<:ahğı alır, bel"aber mü- ~eç:.d yaptılar. Acı acı ba,ını sal, 
tirket vapuru, gittikçe moraran nüle, Semahatin ifşa ettiği sır tevazı bir hayat geçiririz, diye tadı. Serin bir rüzgar esiyordu, 
sularda beyaz k~pükler bıraka- söylenemiyeceğioe gare, yavaş düsünmüştü. Ba,ını biraz daha pardösüsünün 
ra·k geçti. Bu vapur, evlerine dö. yaıva§ ta§kın bir sevginin, şuurlu işte bu kararla, projelerinden kalkık yakaları içine soktu. Şap
nen insanlarla dolu .. Evine, yuva~ bir §efkate intikal devresinde valnız ablasını habı::rdar ederek. kasını biraız da.ha çı:?kti. Köprü, 
sına, aUesine, çocuğuna dönen genç kızı idare etmek imkansız- İstanbuldan u.ıaklaşıyordu. ışıklar, gittikçe küçülüyor, arka. 
mes'ud insanlarla.. Küçümencik dı. Bu üç şahıslı dramda en bü. Ma1hzundu. içınde titrek bir da kalıyordu. 

Zayıf omuzlanm bu yükiı na
ıl kaldırıyor? 

Ne zaman bitecek hu u:tırab! 
Gene kaçmak, gene yabancı 

yerlerde, büsbütün büyüyen ıztı
rabın sesini dinlemek mukadder 

vapurun, minimini dalgalarile, yük rıoıl kendisine düşüyordu. ümid tasıyordu. Koyu gölgelere göm:ilmüş, u• 
koca gemi sallanıyor . Tıpkı kü.. Dünyanın en kuvveti\ aktörü, bu- İstanbul, İst:ınbuldakileri u - vumağa hazırlanan Boğaz sırt
çük hadiselerin, hayatımızı salla- nıı sahnede temsile kalksa ak· nutma1k, yalınız Füsunu düşünmek lanna, ışıkları g:ız llırpan yA1ıla-. 
dığı g~bi .. Görebildiği: yere ka- sal'dı. Değil ki hayat sahnesinde. =stivor. ra uzun uzun 'baktı. İşte, Saadet· 

Bütün yolcular, rıhtım tara- dar, gözlerile gemıyi ve arka· Yegane çare bu muhitten u - Biraz sade, mahcub, hatta ba- le veni tanıştıklarl zamun geldik-
fındaki gÜverteyİJ doldurmuş. sındaki yeni sürülmüş bir tarla- zaklaşmaktı. Öyle yaptı. Nereye &İt bir kız .• Lii.zum-.ından fazla teri gazino .. Kimseler yok .. Saa. 

bana! 

Muka.biıl tarafta, parmaklıkla~ ya benziyen izini takib ediyor. gideceğini düşünürken, Füsunu romantik, Gönül kadar hareketli deti düşünüyor. Bu defa kurtu• 
ra abanmış, gözicri, her deniz Köprünün ı~ıklaırı yandı. Saray. h-atır'ladı. Bu zavalh kız, Sam· deiiJ., fakat bütün ruhile kendi- labildi elinden .• Bu kndın kendi· 
yolculuğunda İs.tanbulun mümes- burnu biraz daha koyulaştı. lş1k- sunda, ümidsiz aşkile başba'Şa, sine bağlanabilir. Henüz hamur ~ine fenalık mı etti? Yoksa, bila. 

B 
sili gibi kucaklanan Sarayburnu. la.T denizde kıvranıyor. Karşı sa· bedbaht ve yalnızdı. Onu Gönül· halinde .. Ona istediği şekli. vere· kis hayatına giı-mekle, coşkun 

• illi na, güneşin son ve fe'°siz ı~ıkla· hi1'de pencerelerin gümüş renk. den ayıran gernş farklar vardı. bilir. Güzel de bir kız .• Ruhunu hislerinin önüne katctrak onu 

::a 

) 

ril'e, evlerinin camları parıldayan leri kayboldu. Sarıyın ışıklar gö- Füsun, mütevekkil kıs.metini bek. tam manasile doldı.rramana bile kendi İstikametinde bir müddet 

------~S~a~m_s_u_n_~y~o_fu ____ ~O~s~~~·~·d~a~r~t:a:r~a:f~ın:a~:d:a~~~ı:n~n:a:z:u~·~r:ü~ri~ş~dL. ~~·e~ik~ın~rgili~b~ ~d~i~py~i~Ad~aF~s~hlem~~h~1·~t~~b~u~ 
~~~~-~-~---.....:.JU1n:1~'...x.ı:rıd~i~~~le~~~·~~!Y~k~~~·q~e~o~·m!!!:.r~ü~o~ü~n~~~u~n:..!~~ö~zun~··~d~e~t~u~·t~ü~v:o:~~-~K~a~y:b:e:d~il:e:n~d:u:?.:_~----~(~A~r:k:a:s~ı ~v=a:r~)-~_J 



5 Birincikanun SON POSTA 
Sayf 7 

Bulmacalar1mız B ÜD EDEBİYAT 
(Bat tarafı 2 nci sa.,lada) 

15 _ ind de:vre b.ulmacaJarrnı yacağı bir meeele ise, silahsız 
dogru halledıp !ıedıye kazanan bırakılan ık" "k d I ) . d 

1 (Baı tarafı 5 inci T>ayfoda) 
bu derinlik, boyk, kolayca, bu 
kaç yılda keşfedifo·bi.iir mi? Garf, 
edebiyatı külturüne ~elince one 
ayrıca ihtiyacımız olduğun~ tek
rarlarız. Yoksa ne klasikJeri ne 
~~al!stleri tamamilc anlarr:ağa 
ım'kan va..-dır. Uutün bıı devirler 
b;,. kül halinde, birbirlerini ta: 
mamlarlar. Bilhal>ba roman ve 
tiyatro gibi tamauıile Avrupai 

(Baş taralı 4 üncü ~ayfo.da) I tandır bir çift kunc:lW"ay~. l'ÖZ koy· ı du. Fakat bu gizli korLularını Mit- okuyucularımızın isimleri uçu ev et erın e 
oa fazla büzulerek hiçbir alaka gös- dum. Onları qırıvcr~egını.~ ~na ~n~n yanrn~a söylemek istemiyor, yaşayıp yaşıyamıyacakları ken · 
ter.ınedi. O zaman Mi}ka biraz te- bak.. . ~yeli ıbj-z senınle bir bara- küçüciik ellerile başındaki keten gi- Bir~r albüm ka-:ananlar dilerini müstakil sayıp sa}:mıya· 
Jiqlı, biraz da muztAırib bİr eda ile haneye gidelbn .• Anlıyor musun.?. bi saçlarını düzeltiyor, etrafına fü. (Evvelki nüShadan devam) cakları bir başka meseledir. 
ona ihtar etti· - Teyze gene farkına varır, tursuzca ve alikasızca ba!<mağa .,o K İngil.tore lıariciye nazırı sı'la~h-

• d d k' et d" ~ B v.. - U-lab.la: .:\tılli P1>:uı•o ba~= } - Dikkat et, uyuma sonra do on'h"an sonra a sopa.. o zaman ı gkıayr. e ıykoıru.u. u gayret onun ·- 3.. ı 'kalmak j-ıLı·sarını bilfı'ı'I Abdıılı&h l unır .kıgı Fc.hl>c l"urür. ıuı üç 
nanın Katu§kal ga :.. .rıı ana ıarını penbelettiriyor devlete ·vermİ"'-tİ'r. 

Kat~..... d"-1 ... •
1 

birbirine rar • K dta bu sö:ilerl dütünceli bir e· nlaV'İ gözleri kırplflp duruyordu. 
1 40 

- ~: Glimhur.i)e& Malı. ...., 
..,. .. n ı~erın > d ·ı ·· ı · ı F k · · M' k Tura S-Okak ':\o 17 L •r; l\l Bu üç devletten A 'k Ok par ak e b d' . a ı e soy emışt . a at sesıntn to. ış a, sarbo§luğundan ve hırsız. · • · u~ y:ı ere>·· men a • 

c va ver ı. d • _ı_ l • h' d l - d .. .. .. h . U - Turgudl11: ~ı~v Ma.Jı. Turan ·vanusun o··tes' deci' B .. A _ Ha 
1 

bl ok n · n a sıcagın y-.ın ıgını ısse en ıgın an oturu apashatleyc giren . . .. "' • J ın ır. ugun v 
·ı , tamamı e garb edebiyatı kültü. 

Y r .. . r ıey Y •• b ' h-"'ı_ ·ı· rd - .__ Yolu l'\o 187 Seum Ozbi'-e. ru · 1 · lh Yanında Mi~a buunmasaydı ih- ır a c.oaıı> sezı ıyo u. ve ~uç ay yatıp Çl1'..lıtasına ra~"ID en 42 • . . . . .. pa ış erme su zamanında da 
r ak' kı d kt F k t bu - Sopa mı?. Yok canım .• Kim- kelu felli bir adanı olan llı:apıcı . - &mir: lnonu c:ıddesl ~o. 476 ilgi göstermekte CJevam ede ce • 

rünün mahsuileri olan nevilerin 
n~ır. asır &'eçirdıkle: i yctkinl'klc
rı. bılmeden ne o dcvh lcri tama. 
mile anlayabilir, ne de bugünkü 
en modern garb e~ebiyab örnek
lerİntn hak;ki hüviyetini kavra
yabiliri'Z. fııote klasik edebiyat fo. 
celemeleri bunun için pek lüzum
lu ve kıymetli bj.,· teıebbüstür. 
Bu kült~w-c yalnız edebiyat\ıların 
ve edebıyatça ola,-ak yeti4ece'k 0 • 

ı z omıca ı. a a I bl i - b' bl s· ' I .. l 1 Oguz Onuan tccr b 1' k k h ınutad sen n z tanıyamıyacagı ır ra- ıgney n soz erini ve bareketle:rfoi · ğini söylüyor, fakat 920, ~)21 se 
No 1 h ç.ap ;n, ızın u haneyi seçeriz. taklide çalıpr k ciddi bir eda ile 1 43 - ÇanakluıJe: E.>kı lla\Ta sokuk 1 "ntl V l 
retle ınarekl et~nl !8P~_3&~:naetl~ekar :u; Katka üiuidle fısıldadt: Ka!Kaya d rs veriyordu: No. 36 y;ırbay llayd.ır Torwıo,;ıu. ne erı e i sonun !karşılaşmış 

an oımaga IYR 1y .. Öyı_ • ? M 44 Anbr.ı.· Ka ur • oldug~ u zorluklar esnasında go··r 
verJu· ti· - te 1n1. ••• - esela. diyelim .ki sen dile- • - . · o_.ıera arbsı, Y •• 

_ ışK •11_ b-•--' 
1 
n~ 

1 
fena 

0
• - Hepsinden önce yarım funt nlyorsun!. Sen nasıl dileniyorsun?. i'it sokak No. 10 Af:>oe A.P. bt: ı ruıiy mfütük, fikrini değiştirmesi bir 

am -.aıım .. ~ye ( * ] .... _ 1 k. ._ 'k d ~- ·· . .ı_ Boh~ • ] k ed ·1 ıı_ b' lul'Sun 1 A kta d dah bü- sucuK a ırız, se az ~apı e er. ""'!i'-.unu &oyııcmek lazım gelirse · i . seçım e, on gr e ven eceK ır 
Yil..\ i' ya So~ u;rsa' d ha güç Ondan sonra bir funt beyaz ek • bq para etmez. Bana bir sadaka 45 

- . zmıt: H~Jh:ı..-ıan :\lab. Töy ib karara ba:kru-. Avrupanın göz • 
tesir :O. ıırsuns.Jb .. Zı°' .:a; çı. mek, beı le pl'k. İkisi b:dllrte on ihsan edin!. Yani İt mi bu? Sen sokak No. ,ı_a l'tmla.nur ~emirbtılit. önünde tutacağı asıl kuvvet biri 
ka!!'.az ~k na bueyglr~ere- onlar üç !kapik eder. Daha sonra üçer ka heriflerin, yani gelip ceçenlerin a- X 4S - ~ığ: tsmc·t lnönü cacılJ~. İngiltere, biri de Rusya olmak 
h;...bl . .. "nı 1- ~-lar pikli~ birer peynirli börek alırız; yaklarına doğnı atıl!. Öyle atıl ki . o. 83 .)feıaııa.t ~es'e. u"zere ""ncak ı'kı"dı'r. Ha}bukı· bu 

-Y r zama'll ufU ez ~.. ur.'"'" d lt k ik de D ek herif . d. b' ' 47 - Fat:.h· ('.l!'Ç t 1'" a 
beygirden daha kücükt''rler, onun bu a a ı ap dek r.k 'ke'!"b ~·' §di°!' ı ır yerine basıp dtlJe. liıJı;ıttin • ır ~nen o. 6 Sa. k d J ·ı ba 4_ l M 
j,.I ·: .. J K 1,_ bak lını 1 Para· bunların hepsi on o u:ı: apı ı u- cegım ye korksun!. · Il'O ta a ng1 tere şveıci i is·-
~ı:ı u::~ı:;:~ çı~:rır ç~ka~az ba- Itır. Tabii iki bardak çaya <l altı Kalka itaatkar bir eda ile: 48 

- Ktımkal)J orta okulu Ahmed ter Çörçil'in iki yıl evvel söyle -
sar ld 1 ' k pik v.eftri%, yirmi beş kapik tu. - Bandaa sonra öyle yaparım Sert. miş olduğu bir nurlcu hatırla • 

C "'?' z. lb . d'" U b" 1 ded" ' f9 - KUyos Ka.:C cadde-si No. 22 ."J. ak . - b eder 
K ... _ .. d d h 'lf t"t nıft tar Yani ru enın or e ır .• ~ ı. · " m ıca 
~Ula vur• un n n ı re "" . · At'k d .. .. . Emln Talay • 

lerle •v•;;., . kftlktı, yava..,.a·. nye d. e... . 8 •t•, büy bır adam ed.asl • İngı'l•ere iL~~ ek·1· 
"' ~ n " " "' d klad K t 1 l.-- lla 50 - Robert Collc.,"'e Gökha An ~ •ua.yiV 1 1 o zaman -Mil<t;hj,,. rof!ı•lc ... dec:li. M~'1ta.su..--tu.ve ur~ ı. n·ıe"-tınısa .. dı: n u.h .. f• l 1,_ •• 1 d •. 

Fllvı&,i &<>ğtı:k gittikçe artıyordu. b cidıdı ve ntlfhamkir bir eda - İfte böyle... Dediğim gibi Birer tarak kazananlar u asaç;,kra.x.. ~le kışti: .. 
k.,. bulutçukları tedric('n ka!trgam· le ~un ~ bakts, son ür. ~apmalı. Bi~ fCY daha söyl"yeyiın: 51 - Kaba.taş Lıs.esi S:ıkıp Tuzunalp. .. - geç .a ~.ra ' ço'k guç 
ııı kovu bir duman halini alıvorlnr- kek l:iır tav.mla: i:IOnra mesela Anflsa teyzey~ ge.in-1 ~2 - Emınonu Kaym. Beled•>e kısmı luk çe'kerek yenı bır ordu kur • 
dı Onl bu ...J b •·tu larl - Far.la kaçmaz mı? Deci. ce ... Anfısa kiındı,r?. Evvela biri 1678 ~a.ıı Yaşlı. duk Fennin en son, en modern 

. ar r aa eyaz su n h' d f ı -""--· 
~ltnde orada üzerlerine pırlanta - Sus ... dur. . . ıç e az.a -..~·· sonra ~a.. . . 53 - ~ier .fö.,.UŞu No. E.~l Kes. silahlarile teçhiz edilen bu ordu 
serpfftiriİmt. pahalı bir kuma~rn u. değil .. · hatta az bile . . · daha a.el~ız Mı~a, n~ leyzenın •·Sonra kin. lngiltereyi muvaffakiyetle mü • 
2:\J'rı fA..:.ler-J halinde daireler .. ;zlyor kapik yeriz. Otuz üç olur!. Nereye da» k'İ'm oıdugunu açıkça n!attı j 54 - Y. Mühendis me~bj .l\"ecdet d f ed b'J• F a_ k • A 

~·.. ,..... · f b b G K-•,. --L d t · · ~ . k. G- a aa e ı ır. axat ıt a v • 
1..-dı. Bu şeridlerln soka le fenerlf'rl ısıt.enen sar eti, ayraııı u... e- ~a aıı&a aıının rl me ~ftmı uran. 
Üzerinde kıvrılıp büküldi.ilderini ve riye de... 25 kapik sarfedeuek cdıe"* tasdik maicamında batını 55 ~ Kaddı.e,t· : n..ı.barlye Mıııc Aıı. drupası ~~n ortakçadpta biri orduk· 

l~n~rın ~e.ğil, biHüa dütünen ve 
bı~ı &ah•bı ol n gençlerin yarın 
bugünden ziy.ıde ihtiyacı göze 
çarpacnğmaı da §Üphe edilemez. 
Sahnede Sahakespeare'i oynaya. 
cak olan Türk a.rllstlerinin, ya· 
~mı yama:la.k boyala dekorlar, 
renk renk ışıkla in buna muvaf· 
fak olduk diyebilmtteri de yarın 
bilha"' a bundan d:>l.ıyı gülünç 
görünneğe başİıyacııktır. Çünkü 
kültürsüz ve ha-zır1.ks.'Z ne ldi.. 
siklcr okunabilir, ne de oynana· 
bilir. Bu lüzumu hi.s:.edenler, her 
şeyden evvel, ona göre ha:r.•rlan
mah ve kitabla:rın ü .. tüne eğilme. 
lldirier. Bu da zaman İş;dir, sabır 
. idir. Falkat kolny rs, arbk~ bi
zim için milli bit· üikH olmaktan 
uzaldaşmağa mahkumdur. Bunu 
da burada belirtmeğ\, yer·nde 
bir i aret sayarız. 

yahud parlak bir surette aydınlan- g,riye 80 kap'k kalır. 33 kapık &allzdı. kat: 4 Jlhan Alltan. ur ve ıoız ne a ar ça ışırsa 
tnlf mağaza caınekiinlarının yanın- sıı.rfeder~ yedi Grivennik'le btr· - Sen onun .. sözlerini ıtubuuyor- . 56 - ~ra:: Kenınıı;a cadı1':19i çalı.şalım, hu ordu hiç bir zaman 
da uçufttikJarını seyrt>..tmek çok hoş kaç kapik kahr. Az. mı?. Bu ~a.. sun!. Bunu böyle yapmamalı ... llio. llO Omcr 'lalnı.zuilu. Avrupanın kara orduları dere • 
tu. O zaman bunl r kes..\ in pırıltı. darı mel'un cadıya yetlş.nıez mı?. Sen ona: Teyze&ğlm sözlerinizi hı. 57 - &~lerbeyi .uı.oıruıu lSAcid ro... cesine çıikanuyacaktı:r. 

Halrcl 1''ahri Ozar"OY . y d 'k ! BI buk •. - 1 t • d 1 1 Y . ~ . .. •. maç f larile gö·det"I yakan soğuk ve ren· aşa 1 • NU ça yuru ·•· ncagım, ers n · anı yıoe gozu-
58

' Sar Bu sözleri söylemiş olan n • 
prt:nk birçok kıvılcımlar halinde Elde vererek soka.le boyunca zıp niı boya onun!. Sonı a da ne i~tcr· sevıı. - a)u: l"'c~ıl YDva IIAJim Gül.. git ere başve'kili eğer o Yak itten ................................................... . 
tutu~rlardı. laya zlplaya yürüdüler.. Kar tam ı &e yap ... Böyle lıte... ( ) 

Vakıa bütün buniar güzeldi am· klll"fılarından vunıyor Ye görmele- Mişka sustLL Sonra da, sozunu 59 - l'etd t rmeııl: Alibcy Aı> dıal.. bu vak'te kadar kanaatini değiş· Bulmaca iZ : 18 (17) 
ma, benim iki kahramansmı 'zerre .rine mani oluyordu. Baza.o kar bu· bitirlri<.en Signey'in her zaman yap re: 5 Alp Yalçın 'foklu. • Jt:irmedise Avrupa.ya lgörünüş:te - -
kadar alakadar etmiyordu. lutu onları b8§tan apığı örtüyor ve tığı gilılı , kamını kaııdı. fiO - Hukuk ı-:a.~ıtbl 7860 Uil:rul iki, halkikatte tek kuvvet hakim 

Mt :ka blunduğu k:ıvuktan bumu- bu Hci küçük vücudu teffaf bir tül Artık o, ber hangi o~ yenl Ka.şmı. olacalk demektir. 
nu çıkararak: le sarıyordu. Küçükler sıcağa ve mevzu açmaını§tı . Bunwı üzerine • Gl - ~a...uı: Kıı.tıa.şı Kıza.nhk cad.

1 

Bu netiçeden lngih.erenin müt 
- Bak bak!. Diye bağırdı. Ko- yiyeceğe kavupnalı: gayrelÜe bu tÜ- batını sallayarak: ~o~ .. ıı GGu1:ianla.C:_lra)·. LI teflkleri arasında bulunan küçük 

ca bir kafl1e ~eliyorL Kat&a uyu. lü süratle pnrça)ıyorl rdı. - Haydi artık yiyelim, dedi. "' - '""'"ray sesi idare amiri •. • . k l k 
nıa!. Hı:r.lı yürüm en tıkanan Katka Ço'ktandır aç göz.lerle ekmeğe !'\ııTı«ın Atak. hukume'tlerın memnun a aca • 

Ban/ardan 30 tanesini h-:ılleduek 
bir arada yollıyan ohuyuculan. 
mızdan 80 kifiye hatlarına 
gidecek hediyeler ııereceğiz. 

123456789 

Kalka sc&ağa ftriayarak titrek ve soluk soluğa: ve aucuğa bakmakta olan Ko.ıtlıa 63 - Cağa.lo~ıu: Alim. ııa.ıiıu. Şen "' farına pek ihtimal vermiyoruz. 
kesik Lir sesle yalvannağa baıladı: - Biliyor ml&&Un, dedi. aen na- bu teklife razı oldu: •~.rı AllTnofıu kardeşler. Vaık.tile Avrupav.ı Alman) a 

_ Merhametli efendllerinıl.. sıl lste!'.seu öyle yap.. . Şayod o - Haydi!. 64 - Kalıkö.r: 4t. İlkokul Xo • .!5 ile ltaJyanın idare edecekleri söy 
u:.'·a: farkına varacak olw-sa ... Ben bü- İ§te pnıdıl o r akıanı yemek. Giiney \"11rgxı J • 1_ b idd' -~L. ıL-·LI 1 
••Uf'& lb la ı - le · 1 bi h . 65 G • enıJ'IKen u ıa p=-. n~ ı o a· 
- Bir .adaka... derlten, Katka tün.. . un rı... sen n yaptıgını rın' ra ıınenın isli lnbnıalnrla - 1171!1 Sıın a.tlaı- .Alode:mlJii ıe.ı ~ idd r b' ki nd 

kaç Ka~ 1uaçı Diye h ykırdı. söylerim. Se nasıl istersen!.. Sen fena aydınlatılmıı rütubetli ve pis M. İJhan Dilma.ç. r ş et 1 ır tep uya ır • 
ai.:cı:enbire 'yay~ kaldırımında kaçanwn, t,te bu kadar. Bana ge. kokulu sisleri içı'nde, hayasl:z:t".a kü- 66 - Adli l'•b ' 'ooad Oyman. mıştı. 

peyda olan uzun bo,-lu bir polisin ?ince ... o beni her zaman .. ~ı- ı ~rler ve ıarkılar arasında yecne- 67 - 'l't'p:lbaşı· ıcsroUyet. cad:ıe.; Bugün Avrupayı gene iki dev 
bağırdığı duyUldu: y,or... senden fazla beni do~uyor. ge koyuld~. Onlwın her ikisi No. 155 Ilalid )lii ıiın. leıtin idare etmesi düşüncesi kar· 

_ Ab elzi gi:U! .. Ben sizi... O be™ aevmlyor. Bak ben soYle •

1
1 de yemeklennl, hakiki mideaevrler 68 - Be;raud: İınını hamama F.mek şısında küçük devletler, zafere 

Fakat artı.k ctnlar or:lada yoktu. rim. gibi, dinlene dinlene, keyİJlc yedi- AP. ika! 4 mhı~ ibildinnemi tir). bir veya öbi.ir tarafın ulaşması • 
Çocıı1dar iki büyük ~vr yuvar. - !°&f&drk!.: Söyl:!. ~öğer, ge-

1 
ıcr. Kalka, ~ua,eretl unutarak a- s-,6c9 _,,,,

1 
Tar

1 
ıııbaş: K:ı.rakwu soka.k No. nın 'kendi bakl'mlarından ne fark 

lağı balincle polisten süratle uzak. çer. Bır teY degıll. Soyle... vwtlnrını Jfııren ve gözlerinin fal .,... D nırtl'U.. ~ d d .... _ı_·ı · l B 
la.pıler ve kayboldular.. Mifka, battan bafa kabadayılık j ta,ı gibi açılmasına sebebiyet veren TO - Ku.mkapı: Şehld l\lehmed]t.ışa y~p~cagını a uşunooı ır er: u 

Polis kendi kendine: ruh~le dopdolu bir halde _ ~~ıını büyük lo.1anaları tehalükle ısırdığı ~ Xo. 17 Sahı.auttin Alpa.n. kuçuk devletler arasında Mıster 
_Şeytan yavrllları kaçtılar!. genye atmt§, tslık çalanik J'ôruyor. 1 nan ağır ba§lı Mlfka, alaycı bir 71 - ıfzmlr/Ur!.ı: El6~.'.kçl Necdet Eden'in nutku fena bir tesir 

Diye aöylencfi ve ba~an bir ta- du. Yüzü :zayıf, çocukça ohnıyan eda Jlc: Barıııs ~ Binıe.n narı:u;. yapsa gerekıtir. Şu halde Mi ter 
vurla gülüm.001. gödu.l hilekar, kuru; bumu sivri - Amma da yutuyonun ha, 72 - Keşan: A~eri Posta 31T üstt ... t. Eden bu sözleri söylemcıkle ih • 

Şeytan ysvnaları İJe kaçıyor .,.e ve b. az kanbun:a idi. . derdi. 1nf'n E\TM C':Şi Rc'bi.l Evren d 
ka:hb.ha ile gülüyorlardı. Sarındığı - İfte birahane. .. iki tane!. Bu sözler kızı utandırır ve o bo- '73 - B : s. ::u. ~·. !\~. paz:ul;arJ tiyaJt'Sızh.k ıapmam . dmı ır~ . al 
Paça aht.rın eteğine ayakları takı. Acaba hangisfoe girsek?. ğularak bu lezzetli gıdayı bir an nrııaml"li.t tn.~memonı krzı İnci fnaı. Avam 1'.arnaTasın a amır 
la ;atk haykıra,.ak d~: - Haydi alçağLJta girelim.. Fa- evvel çiğneyip yut.mağa çalııırdı. '74 - Anlı ra.: Crhl"o s:ıırarya .l\t 1,. Darlan f-ıadisesi bahis mevzuu e· 

n_ AIW.im!. Gene... lı:a't bundan önce bakkala uğraya- İtte, hep1i bu k dar. Şimdi ben l"Ma1 so"ıtık No. :? N" ime Tonıarr. dilirken İngiltere hariciye nazı· 
Sonra yerden k kıyor, arkasına lun. · · H yd:l 1. , rahat rahat bunların . Kendi Noel TS .-:- Anl"11m: C:.:!Jr.cı Aka.t sokııJc :So. nmn kendisinden sorulacak 6U· 

kotfaı ile bakarak ıülüyordu: 1 Karar~ırdıkları feylen baıd<al l'eoeler'lni geçl11melerıne müsaade fi .,:üJ..~~ allerin lkendisine daha evvel bil· 
-Acaba yeti~r mi?. ~anından aldıktan son.r d ha edebilirim. Bunlar, bana İnl\nını:ı, - ük: Tr.ıJme deniz fabrikası d' .lmes. · · ed'w• b. el 
M~ ellerini böğrüne dayamlf alçak olan birahaaeye girdiler • ., art!k donmazlar. Onlar ke?dl yer. tesvf em 6()85 M. Q•f•k.. ırı mı ıst ıgı zaman ır e 

olduğu laalde kahkaha ile ıülüyorj Birahane buhar, duman. ve an • leriırl boldular. Onları ne dıye don 77 - Ma.tkRra.: llana.n 8. memunı fa daha gömıüştük Mister E • 
ve am zaman gelene l'eçene sanı sersem eden ek~i b1r koku durayım?. lleTll"I ~obnt.:cy. den çok di.işünüp İncelemeden 
~ akanküfür itltiyordu. Re dopdOlu idi. Koyu ve dumanlı Kanaatimce, d ııade ve deha '78 - .~lar,111r::ıtrt: I>f'mlr Te bbta rab. saz ısöyliyerek ıhrtiyat .. ızlck ya • 

_:r Yet.er ar:tı.k ... Hay Allah be- bir s içinde, masaların beıında tabJi bh- surette makvolmak İm· T. A. $. M. Rurd. pahilecek bir devlet adamı de -
lanı versin!. Nuıl da perende atı- ar bacılar., ~riler, a~kçler otu· ;lmnlarınn mal~ ~n çocukları ~n '79 - r-'~'"7.ii · Riw En~i"'ü ö~- ğildir. 
yorı Hay sersem hay... Küt ... ruyor, harikulade klrlı garsonlar durmak çok ç.ı nn bir J.nrekettır. mtmmi ın et Anb oı-ıu ıer' ı:; Ardil... Eğer ortada bizim sandığ:mtz 
He;· Allahtnı!. Bir daha küt!. Asn. masaların arasında mekik dokuyor Hasan Ali Ediz 80 - Adapa.urı: tcrıı memuru K~. gibi bir rhtiyatsızl& Yarsa bu 

1 2 ,...._...__, 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Soldan sata Joıru: 

·~'·3l 

1 - Renk körltıtu d> r De\'i lı sta • 
) (9). 

2 - YU11anlsbfld~ b \,• yer \'H. 
3 - (1'. l!:fbe) de o:..· h rı 13). Tel"i 
m St'ml>O'u (3). 

4 - Amerllt:r.11111 romı:i ('.:), Dl!de (ll). 

5 - Bi.r ltülhaınb :zy ı ıtn.blr.l f3). 

6 - Y: (%) , füırnaı bir Jıa 
(5). 

7 - Bir 
ğll (Z). 

!m Cfb;sr.:14 ( G J, 

8 - 'Bir peygamber {3l. Bir isim (5), 
9 - Blrdcn (3), İki JaAı k n bı . 

cak (4). 

l' .rtd::uı aşatı:ra dotru. 
l - .n!r et DC\''I (Si. 

2 - B lreıık rı'!h • adın. (4), Para 
mnJıfüz.: ı (4). 

3 - Ş('hrf (5). Etr.ıf (;: ). 
4 - Tüm!'lrl re' i , ;:• 

5 - Fotoira.f m 4k.iıne;Jl al.-sammit:ın 
(8). 

ma da gülünç .ha!. lar ~tüy·: Ve~':· bu rdkalabalık §81kı ............. Tfv'.Af'.Rö"""""""' m•l Di:rim. ihtiyatsız} küçük müttefikleri 
Katkantn yere yuvarlnnm ı, &OY or, u ıy.o u. Bfrcr maka• kazananlar 8 - Fnll\SJ:ıea. .Jı;ı, ır. {!), .A)nln, 

M:İJka'yı yumuıatmış, onu daha iyi Kötedeki boı masa MiJkanın (Baf tarafı 5 inci sayfada) 81 _ A ı>az:ırı: Deta Pab. tamir.hane gücendimıekle Rusyayı ümid • hl<'lmn (5) . 
kalbli bir hale &"etirmift1: dtKbtlnden kaçmadı. Çevik bıir BirHim verdiği ve..ikalnr, bütün ru A. Niy~ latcıo ııı. lendirımek arasında ehveni şerri '7 - B"J- knnnln adl (6\ nı .. b<ıTf !Zl. 

_Biraz yavaş ol, canım, ılmdi hareketle masay gcçt.i, "'° çarça· memlekette muteber olmalıdır. 82 - Gelibolu: Ha.t"manıa.r sokak r-;0 • tercih etmek rneoburiyeti knrş. • 8 - Bir h:ın'l n (2) . D"k ı 4). 

artık yetJıernez!. O, fena bir adam bUk soyun~ak ~üfeye yollandı. Bu suretle hiçbir makamın ver• 5 1''eırilu l ' f'gül. sında ancak ICasden yapılmış o· 
değil. . . fyl bir adam. Öbürü K~ da, ürkek ~ek etrafına ba. meğe kendiainde salahiyet ve 83 - A P3Z3J'•: Çırapazarı. No u labilir. 
zaman düdük çalmı~ı. Ben kaça· krnare'k soyunm~ koy~hiu. .. hak bulamadıgı, buna mukabil Şüir R.adop. • Fak acaba R .. 'd 
yım derken dcvrt)'enin kamına tos Mifka, ~~ğile hafıfçe bufeye her uğramlan tehir 'e kasabada 84 - Adapu:ı.n: Demir vf' ta.Ha Fab. le ~ .h . usyanmd umı • 
lamtttım da alnımı herifin meçine ymandc, büfe~: • ;k' soruldugu için, id re amirle ini T. A. $. (ft>liyehanrn ea.,;a Ald~. nmege 1 • t~yacı var mı ır'? 
vurmu§tunı. - ~ci dedi, lütfen ı çay de, ti~atro heyetlerıni de müıkül 85 - Ankara: An'l!a!'t.tl.ır t'addesl Çenber ı.çıne alınacak, şu ve-

- Hatırltyonım !. Alnında ko- verir mlsm • • mevkıde barakan bu vaziyet te Ko sokak :so. 18 Ümid Bt-bta,. ya il?u si emle tırnakları söküle· 
caınan bir tlf peyda olmU§hı. - Çay mı i Jyoraıun? Buyrun, bertaraf edilm~ bulunacaktır. 86 - A /Yenlş•'hk': Ki öuııı cek bir Ahnan~·n Rusya için şöv 

ka1ka yeniden kesik kesik güL kendin al. Sonra k~yn su ~naia 5 - Birlik, muhtelif müsame- ~.ffts! No. 27 Güven Sayan. le ıböyle tahammül edilmesi 
rneğe batladı. da git .. Fakat dikkat et, bir JCY relerle kasaıunda bir hayli para 87 - : Orhan. Puıar' aolmk müm'kün bir komşu olabilir. 

Mişka ciddi bir eda ile: kırma!. Sonra kar=_m. . '§ti tophyabilecektir. Çal ~amayacak ·o. eı M~~m l'ant. Fakat lbu vaziyette acaba Al-
- Eh, lciıfl artık!. Bak dinle!. Mişka sr.cak su ga gıtnu hale gelen, fakrü aefaiete düsen 88 - ~: Salıll S. M muh.ı.. l V .. 1 .. belk' 

Dedi. bile... san'atkiırlara buradan yard.ım bf Vntm> Komıaz ~i Rvh~ K'>c:a. man arm ersay llIUO ermı 1 

ÇocU.klar. ciddi ve mefgıtl insan İki dakika sonra, Mlpuı, arka- yapıla}·· ~c:ğinden, ömrunun mae. de daha şiddetli olarak )''.:lşamak-
ların vekarlı yürüyüıile yanyana yü- daşlle beraber masanın bafınd dörtte üçünü sahneye hibe eden 89 - P~lvaı lise.si :;53 Molımoo. tansa Rusyaya iltihak etmeyi , 
rüyorlardı. ciddi bir tavurb oturuyor ve sır- san'atk- rlar da ötekine berikine 90 - T~şı: 1 rhli: sokak Xo. onunla 'bir aikidede birleşmeyi 

- Biraz önce ben snnn yalan tını sandalyenin arkalığtna daya. nvuç açmaktan kurtulmuş ola· 30 Rıdvan Oı1t~. . t e rcih etmeleri muhtemel görü-
söylemi tim .. J>erninki adam bana mıt olduğu halde, o gün iyi para caklaroır. 91 - Mod:ı: Biirh.an Guman. 1 '"> V bö 1 bi Al 
1 Grivennik verml{Ji. Demin de kaz.anml§ • yük arnbacısının ku· Deroler, ihtiyaçlar bun1ardan 92 - Alenıd:lr nalılfesl tahr.lr:ıt kli. emRez mı. •• e h Y e r .:nan· 
ben seni aldatmııtım. a•tık f' ~ gL ruınlu edasi!e kendisine bir sigara ibaret değildir. Fakat ana mese. tibi o an Öke. ya usya ıçın er şeye murcc • 
delim demfy · , diye. .. Bugün sıırıyordu K.attca ona, onun böyle leler huni rdır. Gençliği, enerjisi 93 - Aks:mcy: Jlot'Mr raddesi Kınna cah değil midir? 
çoık karlı bir gün oldu. Ne kadar umumi y • .de kendini idare ediş ve zihniyeti itibarile d~ğeTli Par- No. 29 Ne~ G91tçeıı. Sulh belki çok uzaktır, belki 
Para topladık, balyor ınusun?. Bir tarzına hümıetle bakıyordu. Kız it· tici Sur.d Hayri.den Şehir tiyat . ıd: •nr sokak de çok yalldaşmıstır. d önüm nok 
ruhle beı kap !. te bir türlü birehanenln insanı sağrr rosu dışında kalınıf snn' c.tkarlar tasının• neresine gelmis oldua u-

Kati<n: eden kudreti! ahengine henüz daha çok feYleT bekliy.orlar. Onların Mlr Ap. 11_ h' k 
- Yaan .. . Diye fısıldadı. Tam nlıpmıyor ve her ik~ini de cıEnse- , esi hiç ~·· e ebniy ~im memle- muzu nenüz ıç imse tayin 

bir çift kundura tın alabilecek ka lerinden yakalayıpn boradan fırla- ketin ııeıı'dir ve artık onlar <fa Ahmoo Ef. edemez. Bu dakikada gör ülen 
dar, gatlba ... Şöyle E.lden dümte .. Up atmalartnı, yeyahud da.~ kötü üvey evli.dhktan kurtulmalıdır- )Jo, 3'7 fsmaU a:A. tek no tla her i'lci tarafta hatbe 

- Kudura 1111 ?. Amma d yap· bir fC11n vukuunu gizlice bekliyor- Iar. Pnrti reisine bızden muv.ııf- 9'7 - : ~a No. 9 Rey. hakim olamryan de"·lct adam lan 
tın ha!. Kudurayı ben sana çalaca- Eakiyet temennilt.·rt r.ı.n R~. nın sulha da hf&im ol amadıkları 
itm . . aen biraz bekle . •• ben çok- r•1 Fıuıt· '" ;Tol.Dl at.ııiJimdadır. Nuıret Sala Coşkun (Arh,.~ı .,,,,) ... ..... ve Awupamn çok özlenen hu. 

9 - Bir frletl ha.rekt'lle getJren dhıız 

19). 

Bir çocuk köpr"de kamyon 
altı. da öldü 

Dün alqam Karaköyde 11 yaıın. 
da bir çocuğun ölümle neticelenen 
bir kaza olnıu~r. 3799 sayılı kam 
yon Köprüden süratle Karakö .. ge. 
Uri<en beniiz hüviyeti tesblt edile • 
mlyen küçük bir çocuğa çarpm·~tır. 
Çocuk hnstnneye ltaldırılırken öl • 
müştür. Müddeiumumilikçe tahkl 
kata baflanınııtır. 

1. Galip'i 1 Ko feransı 
dılr Tiyaıl.rosunu:ı kı nıetll ı;:ı.n•at.. 

116rl:ınııib.n l. Gııtı11 Arcı:ıı ı•aı ı rtesi 
Ü (18) d Emkıonıı IIalkin'hul.e 

(A~ m:dlr?) me,·.wcuı ıa bir konu m:ı 
:ıct~r G lris ı;erb ıs.fUr. 

zurdan çok uzakta bulunduğu • 
dur. 

1smct lnönünün ba~ımızda bu 
lu~akta olmasına bin şükür: 
Hıç olmazsa şimdilik seyirciyi-z.. 

Ckl!eın 'll1aklupl 



8 Sayfa SON POSTA 

SOGUK HAVALARIN _.._., 1 Askerlilı işleri J p.:a tesiratından yüzünüzü ve ellerinizi muhafaza için ı Su beye c ao rı ıa 0 la r 
l O E M O J N 1 l Fatih Aakeı-:ık ~ubesinden: 

Kullanınız. Heır eczanede bulunur. '1 Aşa.ğ:ıda adlan v;, kaxıd .nuına.ra.ıa:r:ı 
yaa;;lı yedeı:ıı suba.ykı.n valcit ıeçirıııc • 

Denizcilere ilan 
<ieııı şUbeye ınüıacaa...U.1.. 

Pinde Ttm.. Beki; Hilmi oğlu Düse. 

Birincikanun 5 

1 
KAŞELERi 

Karadeu:z Eı egliai Jin a.ıı vaziyeti hakkı.ada 
~ı mrlıaaı liaıa.ıı. re-isUğhlıen: 

Yiııı Ha.mi (3lt7.8), Pıya.de A..'1ğm. Ke. 
ına.ı olıLu Suphi HlçŞ\.'imaı (4.7815), Pi. 
!Ylade Tbı. Abdültuılir ottu Jsmaıil De. 
mlr (31517), Piyade Tlam. Sa.lih oğ:tu 

SaibaıJıartıt.in Twmkıaın (493211, Tel. Mk. 

S. 4, Asmı otı.u Ba.hll.tlıın Alkın (1.331), 
Mıılı. Ttm. Mustaıfa Ali AkbuJıut 
(53064.), Lv. Ttm. Ekrem oğlu M. Nuri 
.c ( .ı (509187)~ Tbb. Yıib. Yusuf ot:•u 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
ı - ~ ea1ı•11rn.ı ile Bozba.ıııe dölııüılii •üMeiııaSl8& ..asıl e!ıman baıtm 
~ lııııısmııııdıa. ıııe • iırt ku~ ~ı haıJama bdlilı' ohn !Mi1ı.ik ge•lJıeıre m.ah. 
,_ı ~ ~ semılcrin ü.Cf'u;i çıkalUaıış olllıp yaıtnırı Ba1>.llnlrnu.ıı.un 103 
~ kllıtk.i oibıellinlie .,.. üç buçu.k c-oıniıMı ~ (ii ... ~civ.ıd) ile 
~ ~ 108 J /'!. "'8ıreee llıa!ldki ~ ve -l,l gı>miM mesaJ'cdıe 

(.&HİYO SPİRİDON) geM.ileı:i..ııin ~aiaaıı ~ y.aı uniıar1ıfı.a. dıtkillii.P 5açıla.n QÇ 

~lllııtl ııııa.ımııotır. nu lkt ı-enıinin şımiiıkl WQJiıyıetlıi sı&yrüa&t~ mut obna(yıp 
bu. a:.eslıile11e dmaiıılem<.te ınffid otmadıltıaıılaa iO--ıarıo ~le.rine biN:ır YU.. 

wdaJc ~ Wn:IDU.')Lur. 
2 - .ı...ı..ııo.ı Jr.ü~ gemilere ma.hsus clemil1 y«'iaJie 7anl tlöri kulaç i!lkanctil 

:ı.aııı&.I ~ (.Mıwi;ıwı.oı 1 , ı~neık.) ve (Mi.ile'.) geınİl'!'rile sahile yakm 

kımıi"dıılıil {i[wW), lLütflye) ıedleri ~. Bunlardan 
t{Mlııııı ' ııca) lursnun flkarıı~ bir kıs.mı SllY'lll ~ giru.-riı.tff.ir. (Ayan. 
c•> t4llıııam!tlle pa.ı'fMlllBNılıi ise dıe pa.r~mı'aın lııenıüız 11oıp1-..-m1'j1U'. Üurlne 
.,,,.. ~ 1ııcwvw!LjUllr. ı:Millf!t) vapmıurıun baş tan.fı w.yırn ü:ıeclnde ~ö

rimmeılı:ltecllr. (Liil&ıttre>, fbrtQıtJ !!a.hi!de eltillkııa.r-ılıu:ı seoy~r üe ala -
~,,....... 

3 - u....a tııma.am'le ten-.lııt~.ri icıi. kış 'h.ıMiifl dlııllao·ısil.e ~ 
fa.16: edıliımı..tıir. 

4 - Jrlilidıl:ı: b'dli ı~n ıiyaseıtialn 19Afl/1M2 ciiDii ve 955 sayılı ~IS1. 
5 -~ ~ h&r.!ıW.: 1233 nıuaııllNiı. Eıaq\i poorlıoıOIMl. (?.030) 

Kasket diktirilecek 
ve mendil alınacak 

l.ıanbul San'at Okulu Alım Sabm Komisyonu Reialiğinden: 
~ ~ Pi'at' 'r.ıılMI ltat'i lıemiıll.ı.t. 

No. 9e'Vl Mik.taft k.ar"'J Lln I..nış lJıra; Kuruş İil~ ıü.n ve fiaıa.ti 

1 ıtıasıııee 1 280U 220 61GO 924 7/XIl/1942 ~ 

81 
14:,30 -

'1/Xll/1942 sııat 

Ve bütün ağrıları derhal keser 
Sıhhiye Vekaletinin nıhsatını haizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

Z )ya. Işık (13171), .5, a. 1\11, l\le, Ziya HEDY LAMAR 
oğtu Ze:kıeıriya. Zeng-~ '3H.32j), S. 4. Tel. 

.Mk. Meh.mdJ otıu l\lusta.Ja. Abrsuıar Şöhretini ne zam..,a kadar muhafa
(4962), Lv. Tim. Mwıta.fa oğlu Zahit Ak za edeceldir? Kendisi: Son nefese 
l)ıi1; (3!Y.i93), Tbb. Yzb. MaJııuUtl oğlu kadar diyor. Acaba doğru mu? 
A'li Mıı;;oy (35885), Yi.tado Tğm Hamid Bütün hayatı resiımlerle bu hafta 
otıu Na.ci <iöksoy U2&;;Jı, Piyade Ttm. çıkan FOTO MAGAZİN'ln 99 un. 
~lm e>ğlu Kooıaı\ Drnlz.e;rl (44AOG), cm sayısında, 20 büyük sabifa, kırk 
Dm;y. Ttm. Ttm. ı\leıhıııed otlu Fehmi s~e resim ve sizi bütün gece 
Diren (4.01&1), Dmy. Tğm: Şe"Ylret oklu ifgal edecek nefis mecınıua 
Adil E141t (17158), Piyad,. Astğm Emin G 1 
oğ''ıu Hiiımü Güzel (198G7), TOJ>. Tğm. F o T o M A Az N 
,Aıı:1if ıoi•u Fe'lıi Aı:a! CU'743ı, Ha.va 
Tim. Rü'llıü oğlu :Mu-lıitUn oğlu OanhM Ayrıca: Refik Halit, Kan Demir' in 
(20&67), Hua Tğm. Rurô~ oğlu N117lf yazıları Moda ve ev s;ahifaları. 
Erı~ın (39813) , S. 5. İmam. Hüse~ in 
oğ'llt( l.A.bd-u.ıtail Dh;loğiıu (324-38), Diş 

Tbb .• Ü8f,ğm. MemdWı oğlu S&!d ~gl 
(~6 1 ~Fil. .................................................... 

1 lt A .U 'r'. O ---CU.MARTE~l, 5/12/1942 
7,30: Saıaıt ~. 7,32: Vücudumt12u 

,ça.~~ 7,4.0: Aja...\S haberı~.ı:i, 7,55: 
~ pl"l()ııııaım ırı.), 13,30: Sa..t 
;cyı.ılR, 13,33: Törkç pl3.k!a.r, 13,45; A.. 
;iaııtt ılıa.berleri, 14: .Riya(;.e~ünthur ban. 

~ H,30: A:ııiı.arıı 90Dbalıar a.t kı>şu. 
ılarımaı 1ıaıiuıWl'li!ri, U.lO: Tem.sil, «l)U 

~V'aıtau.ıın ya.pt.ıgıa,a doğT11 bııltQ or 

Biga Asliye Ceza Hakimliğin· 
den: 

.BUl:ımduğu köy n.a,ıı.ınuı meydana ge .. 

~ti !CldJe yatlaım f•.1a.t mül'akal>c ko. 
m~ likı&u. H3 kuTw; konuH.Juğ.u 

haı!Jde arada hiç bi.r ~~oı...a yol.. ik.e-n 260 
kumaşa satmak wre 1J ıe mi lli korunma 

1ı:am1mma muha.Jjf h.uekette bulunmak. 

l!aJD ma:zımın Bia-a.nnıı Gü.lıeç kıöyürıdlen 

Mııl.bmuııl otlu Kazım ~ hakkında 
yıa,pılıtn •dıu.nışma ;soı:ı:1M1da.: 

M:aa:nuıııu işbu. -;u.çu iş)e<liği usulıe.n 

MEMUR 
ALINACAE 

HALK BANKASINDAN: 
1 - Halk Ba.nk~ .. ut .. ve tı-!).v)ii.~ B:ıınkıahr Gitar mali mııesse.<;('lcrde mu. 

hasebe iş:-erin.ie ça.lışınış ve ye yıOtmiş beş mtıhıı.o;ebe m"ll.uu.u imlilta.rıla 

a.lınıa.cıaJctr. 

2 - Aync;p. yııw ayni ıntitısscı.derln ayni sıeııvis.leırindc Ç:W.i.u> 3 eıişmis 
ve meı1keule mıilia..-+eb'! şı f,ık.lerinJ'!\, Şube Aj.111ıSl.arda. res.e.-ı mulıasebccili.k 

ya.pAft>llecek ehtıye~ n Uy:ıl>atte uç memunı. i~ç vardır. intiı.ab el.mek is.. 
tiyenııeır.m mesleıti hij:zımct ve lıl'Yaka.t?.eıri:n.i tevsikıa. yaım.,ya.c.Lk belgeleri An. 
Jr.a.rad'a Ha.ık )U..1.k4Sına. gönderrneiert lazımdır. 

3 - Bn1ııa. ve teşkıiiı•na. da. aıelfunum Banlııuıllıık ve mı>..s."'ld küı,ıiık kre • 
di işleri.nde ye!ıişLui'ip ça1'1Şlırıımak ii2:ere yü~ ta.h.~11 müesseselerın.irı E. 
ronomi Finans ~nıRPri nın.tmlarımhn beş !kişi yUıe ıımLıruml:ı ahnaraJdrr. 

4 - İmtlha.nıu 10.K.evvel.942 Perşembe günü saat 13 JJ .. İ!''anbulda. ts. 
Cıa.nbul Ha.J.k ~aınılı~ında., Anka.rada Balk Ba.nkasmda yptl;ı.ca1tt.tr. 

5 - İstıeyenlerin ~ K .evvel.942 Çarşamba günıü akşamına • a.ıJ:ır İstanbııl. 
darileır İsta.nbııl Bal..: S~ı~mda . .ı\rıkam.d~·lJ« dıe Anık.a.ra. Ha.fk Bank:ı
sm.a booıseırvisleırııe v diğep evrakı müsb'telerile miiraöaat et.melıel'i. 

6 - Muhasebe ı~mtn"la.rmm ta1>1 tutula.eaktan Im ih.ı.n menuıı mu. 
b:a6ebe ımaıaırlyesi ·. c- taıtblkahdır. 

7 - Diğ'er ınemul'lar ı\lın im!iha.n meYZUılıarı şunlardır: 

1 - Tica.ri senetler, tlcnl'i şl!r.keffer, tıedaviil vas~ı. ~di ve kre<W 
müc.<ıse..cl~rl lhuJrnld ve ikti!iiadi bokundtwı). muımı:.ın? 'ı, 15,30: B.ıı.yaSf'ticünıhlH' Fi~ 

15,3-0 da ıaı:mıonrilk ~ konserinbı Devlet 
'1 I XIl/l9-12 -"' Konscırv•fıu:an Slllonianıula.·ı :na.ki eıı nc.~-

eıılWt görülel'ek na.m;.eı(.inin ka.rşılığı o. 
lan miHi k@!'llilma. kı:ı.ıwınıır.uııl 32 lnd 
m.aııUesin.ln A. fıkra.:M ~a 59/3 v.e 63 ünı. 
Oü ma&Jıeleırinoe ıöre bı:ış lim. ağır paıra 

~le ma.lıkfunlya'.t.M n diiklinı ol,, 

mad!r!Illdlan '1 gün li.;aırt:den men'ine l 
f'e 4 iinıcü f*n. mucıb1ııcc yağın ınü.sa

tter.es.~ saltııhp bedelinl.ı maıliye vezne. 
el.ne ~ıınımastna. ve ma.sr.ıf: kend!s'n_ 
den aımnm iiıııefoe hü . .dmıı hütasasmın 
gıaızellıe ilıe neşrine ll / l /942 ta.r'ihi~ 

kılırv verllmi!; ve lşou iaU'ar da. ka.t'iye-t 
~ o.ldıu~ olbetle keyfiyet müt. 
tıthın kat>ar muclbioce il&ıt olunUT. (357) 

2 - Tiiırklye F.ı.uaom'k cotraf)&lll, zıiırai lstihsaılin nı v'~ ve mikta.rıan 
nırıı li ı.a.ııa.vi Jiiüesseselcri ve y&llııiı: imalat rev'i ve oıik1a.r~.ı.rı, kü. 

çök •n'.ı·ltvı.ı ~öiövc taa\tyetJ.erl ~lıca. ıJı.r.ı.c.U madılelorlmlıin 
nev ı ve mlkhı-la.n. 

3Mmdl 1*6 55 
1'.~ cb 

1 - JI" •»°*8' i~ zar.-et laaSI OM ,......,.... J"U9/t l3) kalem. ~ya. 
J181İ111d*l.a. N.lil>ADe l:hale ~k -. dllSilıluere ko-.\~Ul". 

2 - U..., Tiibelc M*~ Mull~lltJıade ~pknaoı.ıı: oku.! alMl, sa.tam 
Oılııımi&J .... t.vatın-.. Y11iland:a. ıö~ ctia ~ ~ yapı~. 

~ - 11eır Pl'd .-ı oa.,9! tWe ıeıdl ıeoeıııtıb'. 

il - ı...tııemı. lftirak ecJeoeklıeri per:liJ'le ald ~ 1ıeMlıllail Ih• saatinden 
~ Yöbek M~ MuJuw;ebeeöiti veaııeMııe y.Wtmıalat nıyehulo 

--.ı ~nı kD.ınlsyoa B~ lıbraz "ltıuı~rl lilz•mdır. 

5 - i'ıııiıawlieriaı bu 11a&a&~a ~ak eıldıl•mıelıM!i &ıç• 24:90 Nu. lu Katt00ıım 
1eıııl> e~ Y.csıilıııMarı Juaı bn•ımrna.ıvı ~. 

8 - y--.aıa. y~ı (I} Jıalenı eşy~V& aid ıriDmme w iM'~ ,görmek 
~ ı..- gin İst.an"Nl S&n'al'. OJııulmıa lıe.ş v~l.ıl.Tl. (1851) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
w. P. Tim. X. :;a..iiı otla ~ ~ 3a8 (49M5) in ici·eın !iube.lllise 
~ (1138.lH'll 

<le• 942/Hi2/1588 
ıtal'&t' hii1~. 

Milli lııanıtııma. ka&ııtl'ı.mıa. multa.ıeretten İıtanbul Ytm!Şleıklr Se.nla.r ÖJ111e.r so
lııaimdaı 60 ımunanda iııasll(>lık IÜt'~ ~ J[~aJc.o otlu JCoço ve Yani 
'klZl MGrika mtnarmd:ı İatlmlHti ~ mlai ~ Ma.hk.t~mısmde oore)·au 

Qı1eaı pmlıa1remH;ıt netııceıinde ~btnlill filli Slo1ıit ot~ mtlU korunma 
lııanummım 31/2, 53/3 ii.nri1 naaıideleri ~ )oeı)eı' li:rıı. p..ı.\-a ce:ıası öde • 
~ -ve yedi gijıa m•.it.~detı'e dıe &iildı.i.nvıuı lıapatılJD66mi1. vt hüküm kat'ldeş
qiade 6eut.l ~.a. a.id olmak. üeft .kan.r haıa.sa.-.ı s- Posta. pretesılldıe 
~ 2ı.U4:2 tarilıiııde ila.ntır Yerildi. (24H>'l) 

TORKİYE iS BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

r 1943 İKRAMİYELERi ..., 

1 adet t 999 Liralık :::ı: 1999.- Lira 
ı )) 999 )) -- 999.- )) 

ı )) 888 )) - 888.- )) -
1 )) 777 ,, - 777.- )) -
1 )) 666 ,. -- 666.- )) 

1 )) 555 )) - 555.- )) -
1 )) 444 )) - 444.- » -
2 )) 333 )) == 666.- • 

10 )) 222 )) - 2220.- )) 

30 )) 99 )) - 2640.- » 
60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 )) 22 » - 5500.- )) -
334 )) 11 )) - 3674.- » 

... 

Türlıiye lı Banka•ına para yatırmakla yalnız: para birilıtirmiı 
O• faiz. almq olmd, ayni %amanda taWıinUıi de denemiı olar • 
•UDU% • •.. _. .................................. ·-···-... ---·-- -······--... ···-----......... . 

Son Poata Matbaası ı Nql'İylet 

pi, U: ~ a-yıa.n, 18,03: Radyo dans 
~. Bumıb.i. \ll<t Kın~'laır Pl'lıe". 
l'alnl, lS,45: Radyo ÇOOWM! lcQiobü, 19,30: 
Saat ~ ve ,.jaıns hılberlerl, 19,45: 
Sm;bıest 10 ~. 19,55: Fa&ı bf.'yel.I, 
20tl5: Radyıo ~ 20,4'i: Şa.Tkı ve 
l.ıüdı<iioleır, ııı: (Kerullıniıi ta.nn,·a.ıınıl , 

aı,LS: Diınltıı.Yid ~~n. 21,45: (::\Ies. 
k,okter lcıoouşayOl'), 22: R:ulyo sr.ıloo or. 
\Jııet;fl'rası, 22,30: Saat a.yr n, a J.ı.ru haber. 
teri Ye bocrsll la.r. Biga Asliye Ceza Hakimliğin

Osküdar Sulh Hukuk Mahke.. den: 
mesinden: 

Ü9kıüıdlaır.dıa. Dopnoılıır Ka.s.alı V~li so. 
lr.atınıflı. 22 No. ıw Jıaame sakin tkerı 

19/10,19412 1ıatrihi.nd'e var..t. ede.n ve te
ı1efo~re m11ıhlııeııneımi ıc.e va.z• ıyet e«ilırnl% 
b11runan Hu!Usi Derıe.11.;n aıa.cak ve 
ltooç .iıdlı:a ~eria bi-r ma.h ve v~ 
tdd~ btltUDJWıla.rııı da üc ya içiudie 

ve ınUl.eıMfta tti-a.fınilan ~~fi ha,ya.bnxhı. 

lcııl'fil Ayş;e ltadriye kıJtine ölümf' ba~lı 
t>~ıaaM üzer.e Beıyotlıu BeşirM!i! Notır-r:ı. 

tıı.ee 1a.ıtzıim •'.!tirmiş olduğu vaslye1.nıı. .. 
rne\l-<e Jımı~ da bi.r !Ura.ıı oııı.n6nrı chh1 
kem biı' ay jjç~ ma.hkeınaml7.e rnüra. 
oııııı.t ey lıetnelleri veı Msi talcdil\i>e vast .. 
~ ~en.t':rl oibe'ıiıne gidileceği 

11iıo oıumr. (Sn/ 16'l ı 

48 ~k> sabun ve sekiz tene.tıt.e aeyıt..in. 

ya.ğı fatumsız ahnaııt sıırt-Ule milli ko. 
ırıınma. kian(ınuna. mııl 4l.if ha:re.ket.t~ bu. 
lımdıutu 'dd~ r" ınım Biganı.n is. 
11eıııııJ.er luöyünden :Sı.;azl oğlu U:tsan 
Yü~ Jıak'kıDı1a ya.ptl.ln a.4;)ık duruşm~ 

soınunıdıa: Maz.nunııın l .fb.u s11911 iş t~iğt 

usuım sa.biL görülıırek lı;ı.reltetine uyan 
mrllli korııınma. kanıUllıDnun 31/~. 591 5 ve 
63 ündi m:adtlelleı:i muciWncr. elli lira 
ıı.ğ1r pana. ~ m:ılıkfımlyeı!ine ''e 25 
ı!ra.yı geçmemek Ü7leıl'"' işbu mab1üı1'11. 

~ ga?'A!lte ile neşrine 21/3/942 tarı. 
blndle l!ı\araır vaüımiş n ~bu ka:nıır ıc.ıt'I. 
y~ kııı'betmiş okluğu oi:lu!~Je kı!'yf'3e~ 

mütJtiehaıı Jııaral' mucıb:ne, tıin olunur. 
(101) 

An bar taraca lan asf altlandınlacak 
Devlet Limanları İşletme Umum M~dürlüğünden: 

K.eşlt bedell (12,0J5 on iki btıı lira. d o'ksaın beş) ~ ıb:wıet anba.r t.a... 
rQ(latıumın asta.ıtı:..nma.:ıı işi paıır.arltkla. eks-.llmeye kıomılmuşl.ar. 
M~ tıemlttı.aıh (907,13 d~ )'Ü?: yedi llm on üç) kul'Uitur. İba.lesl 

'7/12/942 tarihe rastıg,ya.n Pamrlesl günü sara.ton beştle Gı-i-'lıl. Rıhtımında.ki 
Umtim Müdliirflük bLn.asırula. topla:n-a.cafit saıtln:ı.lma. lromlgy<mU!ld:.. yapılacak'<t'I'. 

ŞıwrtfrJame ve 'b!lerrliııııt1 he &ün sözü geçen lwml<tl'oırıd11< görii•eblli:r, 11828) 

Devlet Demir-yolları işletme U. M. den: 

Mı1lb.ammeın De.ıdell (1'1500) on yedi bi•n beş yütı liııa uıbü ll75) YÜZ yclml!j 
beş adleıd. LokomotLf ~ıanııı yıka~ğıa mahsus IJıe:b,erl 10 metr~ boyundıa ve 
5& X 35 m/m eb'.adıwlı. beı.li ıastik hortıum. (25.Bırtncikin.wı.1942) Cuma gü. 

nü saa.t (L5,30) on lıı<ıi bu1;'..uk.ta. taa.hlıüılünü ifa edemi~ mıiıteahhidii ııa.m ve 
aıesao.ı.a. Ha.ydtaır]l~.MM Gar bJn.a.sı dahliliııdekıi kom.isyoın la.ttifmdan aç~ ek. 

sittme 119u\lılıe saAan a.ıınıa.ca~. 

Bu ise g*ımek ls"e.fenlerin l1312) bin lüto yüz on likıi Un. (5&ı elli kuruşluk 
w!W ~ ve kıolızı.u,nun 1:;1,yln ettlp wsa.iıııte b&rtlıkte eksiltme günü saa 
llınıe JmWr lrom.isy<>ııa ıniiraca:a11a:rı tazım.dır. 

Da 1fe aıid ~er komisyonıbnpaılaı.'ilB olluıalW da.ğUlım.aık4.adır, (2058) 

İzmir Defterdarlığından : 
ı - 27978 tb 9 kıuruş lııeşif ve muhammen bedel1i İmu:r Bıiknnıet Kona.A'ı 
~ o,pab za.rr 11.'i\Ltıı.e ekı.iltme~ kanıulmuştur. 

2 _ MrıJvaMııa.f; trnılna.t ~sl 2099 liııa olap Uıa.leyl m.İl~<Ya&rlb ib.aJıe bedeli 
ü:ıD1tndlell % ıs se lbıat edilecektir. 

3 _ Eksiltme 7/12/U2 tarlhlndie PaZMttıesl cıünıii saaıt 16 de İsm.lr Defter. 

claıiI:ıta MEii EmlQkl mü&"yede 1>alonunilaı ya.ıl.a.cıa4ılt1ıı. 

4 ~ Tddif meiııfublaınoın e-kslıtme cÜDÜ $aıt 14 de kadar İzmi.· Defterdarlı. 
t.ımla. mii.~1 l\Omiflyı)Jıa tevdi o1uıııması ~ göındd<il~ lcab eder. Posla • 

daıi'i cec11kmeh k.a.blll ed.ılmeı. 
5 _ :fstıea:ıüer keşli tafsl ıat ve hüıasa ~ ile Jııususl, fıenn1 ı.ı.admıameyi her 

,;m mesai ~ti cbiııt.irule İ'CJJtir, Ankara w İsttmbul ~fterdal'llkl:arL Milli Em. 

1iik Müdürlük.Hrindıe gin'ebllirler. ,,, 
6 _ EıJr$1tfmıeıye Işt4ıı« edecek ola.nlar, 2490 ~ı ka.n.ım.tn. 2 ve 3 üncü 

maıılllelıerindrı yaız,ıla ceMl w eeralii ıösteııir "11bııaıı- ~oııa Uwa.z et.me. 
le medbllrııladarr. l l5~81 

2 - Rlya.ı;ıy~. 

NOT: Halk .BanknıSı, kıiçıik ti<.'8Zet Ye sanl'Uı\lbnn mesıeki Ca.'.l •iyetıeriııf' 

liizmntu 'lı1ıedJ.lmi :a.n7lm, ~-.ıi , • .,. tedvir nmksuf!ları e'.raiı.ntlı. d~leke kıı
ııuımuş blı.- müessesıedlr. Ve bir JD('mleket davası olan m~leki ktlçıik k:reill 

mewu.mı.dı:ı. f~ı e ciı1.ılfyet~ ça.lıiDUk ve lstiJabıallerinl müessesede an .. 
malı: emek ve Kua.rmcb olan gençler MtımafıWıacJ;;r. , 
Antalya Vilayet Daimi Encümeninden: 

1 - A.ı:ııta.ıwa • Ala.oy-" y.ılunım 100 +190-104+300 kilomef.reıcri azasında 

yapıla.car-. e>laın d<:ri ml'nfeziıı ıinşası işi 18311 lira. 16 k.urwtıuıc ke:,fl üze. 

11.i:ndeın 18/12/9.t·ı tnitVne mıis:ı<ıif Cuma &iin:ii sa.M on. beş.:? k..!dar kapl.lı 
"J:arf usW.'11.e ebJl'uıeye :.onmuşfıur. 

ı - Tekt.if me.k.~ublarınııı 2190 s.t.rılı kıı.numm 32 ncl m.addesinin ta.rifa.tı dai. 
ııesi!llde ila.n.zi.ıni ve hıısud muhasebe bhıasmdıa. 1.ıo~ oı.-n vilayet 

da.imi encümeni ı aısliğine saa.t 14 de kadaır verilml.j olma..sı 'iuınıdır. 
• 

3 - Muv:ıfılkaıt temin.at mik.da.rı 1373 tiı:a. 36 lclmışiıur. 

4 - istcyenJer şarln~ ve pr<>J<slni An'tılya Na.tia Müdürlügıindeıı ve vilayet 
daıimi eıw:ümen mlcmlerln~ görebilll'Jleır. Ve ~ıeıini ~ı.1iy{'bilirleT, 

5 - M~-w;aıya işt.i.rak ed!'ceJ.ıer Antalya n.U'&b. komisıoourı.Ian alınmış 

ehlb>~ v~ı Ue ticanıt odasılldaıo alınmış biır veslk.a.y ve vana ken. 

diıeri için ibn . .:.ıu faidcli bulı1uJcıla.rı vesaiki teklii me;.t.ublari!e be. 
ıra.bet' ve ikinci bir za.rr İ(:inde gi>ndeım.elılııl'lrkr. (l81t8) 

-------------------------s w•'Wh••4n.-..w.•..-...~•·•·•n•x•x•n•r·•"'7 ........... "'"'-....,... 
ı-ürkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.urulıış tarihi: 1888 

Serrnayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mua.m~~rt 

PARA BiRiKTiRENLEriE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

ZII'aQıt. Banka.Sında bmıbal'ah ve thba.rsr& tasarruf hesablıa.rında eıı 

811 50 Ura&ı bulunanlara. senede 4 defa çekikook lmr'a ile qa.gJda.ki 
pli.na &'Öft lk..ramlıye dairtı}acall hr, 

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 )) 
J)lldı:d: Hesa.bla.runzd:ak.i ı>aralar blr sene içl.nıfe 50 11radan a.satı 

diişmlyenlere ikramiye çıktığı Wı.dlrıde % 20 f&zla.Ate verllıecekUr, 
Jtw'abl'a senede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylôl, 11 Blr111'11 

kin'Ulll tarihlerin.de çekllecektlr. 


