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Stalingrad içinde 
savaş şiddetlendi 

Alman kuvvetleri şehrin bir 
kısmının derinliğine girdiler, 
traktör fabrikası zaptedildi 

·Sovyetler Alman hUcümlannın püskürtüldüğünü bildiriyorlar 

Yeni bir 
Brnner 
mtilAkatı 

Ekmek satışı serbest 
bırakılıyor, . kararname 
vilayete tebliğ edildi 

Bütün memlekette halk belediyelerce istihsal mıntakaJarın
dan temin edilecek undan mamul ekmeği 'alacak, ofis yalnız 

memurlarla mütekaidlere un veya ekmek verecek 

Herkes gene muayyen miktarda ekmek alacak 

Ekmek &atıflarının hPJediyelerce 
tanzim ve idaresi hakkındaki ka • 
ramame dün vlli.yete l~bliğ edil • 
rnJftir. Bu suretle hilen karne lJSU• 

lü tatbik edilmekte olan yerlerde 
tanzim aatıtları Ilga edilmlftir. Ka
rarnameye göre devlet bütçeı!:nden 
ma&f ve ücret alan memur, müte. 
kaidln, eytam ve eramtle Toprak 
Mahsulleı11 Ofisi tarafından muay. 
yen istlhkaklara göre ve bugünkii 
fiatlar üzerlnden ekmek veya un u 1• b l · • · - · 

·ı ekti Bunl h · 1 d k 1 Ya ı ve e eclıye reı~r lutfı Kırdar ven ec r. ar anc n e a an 

Zahire tacirleri şirket 
kurarak -fstanbulun 
ununu temin ede
ceklerini bildirdiler 

evvel zahire borsasına giderek şeb • 
rlmılzdcki zahire tüa:arlarının ifti a
kile yapılan toplantıya riyaset et -
miftlr. 

Öğrendiğimize göre, ,ehrirni-nn 
ekmek ihtiyacının temini irin za. 
hirE' tüccarları kendi araları~da bir 
§İrk.el letkil ederek derhal faali -
yele geçmek teklif inde bulunmuı -
lardır. Zahire tüccarlarının bu tek· 
lifi tetkik edilmeğe ba,lanmıflır. 

Belediyedeki toplantı 

Hitlerle Mussolinl 
bu luşacaklarm ıs 

: , bilUınum lıalk 'belediyelerce i&tlh - müteakıb tehrlnılzdekl aUkadarları Öğleden sonra da belediyede ge-
''-Vatington 15 (A.A.) - Hltler sal mıntakalarından temin edilecek derhal İcab eden hazırlıklara geç - ne vali vP belediye reisi doktor 
tae Muuotluinin Jkenner reçidinde l l b" R , l k undan mamul ekmeği alacaktır. mİ§lerdlr. Vali ve belediye reisti LUtfl Kırdarın reisliğinde zahh-e 
bulutacakları haber .Pınmıttır. Ges- • A A man ar ır ~s fe~rıne ~rer e~ en l Kararnamenin vilayete tebliğini doktor Lôtfl Kırdar dün öğleden (Devamı 2 nci ~ayi uda) 
tapo fefl Hlnıml lt ı ada Ro. Beı-lın 15 ( .A.) -Alman or-' arazıde ııddeth çarpışmalara---------------------------------------
illa Mili.no T ı e:: c::ova ıehlr- dul an ba,komutanlığmın tebliği: yeni düşman mevzilerini delmiş
ler~e 3 ıÜn °~~ııtır. Himmler, Kafkas yada Alman ve Slovsk ler ve 500 den fazla istinad nok 
Muuolini ve Kont Ciano, propagan· kıt'aJarı dağlık ve keaif ormanlık (Devamı 5 inci sayfada) Ankara da 

balık 
bolluğu 

Gayri ıneşru kar temin 
edenler için bir "kara 

liste,, hazırlanıyor 

ia nazın Aleuandro Pavollni ve 
alyah göınWcUler kumandanı ıene
ral Bn2o Galblat.l ile ır;örüımü,tür. 

Kahireye göre 

Massollnl 
Atlnaya 
gitmiş 

ltalyan alayları 
A.frikaya gitmek 
istemiyorlarmış 

-
Kahire 15 (A.A.) - Endişe 

verici haberler yüzünden Mus. • 
aolininin Atinaya gittiği ötrenıl· 
rnektedir. Yunaoistanda bulunan 
halyan kıt'alan Afrika çölüne 
gitmektense oldukları yerde k~l
n1ağı tercih etmektedirler. Afrı .. 
kaya gönderilecek İtalyan A!a! • 

k • · K ratınıde larını yükleme ıçın. ~ . • 
bekliyen bir geminın ınfılakla 
harab olduğu bildirilmiştir. 

· zıncicepbe 

.-Müttefikler nerede 
harekete geçecekler 
Wilki ikinci cephenin 

derhal açılmasını 
ısrarla istivor 

1 Vaşington 15 (A.A.) - Rus. 
ya ve Çin seyahatinden çarşam# 
ha günü Va~İngtona dönen Wil· 
kie, ikinci cephenin iınkan olur 
olmaz derhal açılması lüzumuna 
dair olarak evvelce Moskovada 
Yapını' olduğu beya~a!• b.a~m~ 
tekrar etmiştir. Wılkıe, ıkıncı 
cephenin önümüzdeki ilkbahar • 
da açılması halinde Stalinin 
nıemnun ol . 
lem.ele iawlnemistir. \ ' 

(DeıJamı 5 ·inci •aylada) 

C Askeri vaziyet :J 
Almanlar sark cephesinde kısa 
kadar artık büyük bir harekete 
teşebbüs etmiyecekler mi? 

Mısırda müttefiklerin taarruza geçecekleri 
anlaşılıyor, l\!Ialtanın bombardımanı da 

mihverin mukabil hazırlığına işaret ediyor 
Yazan: h·mekli General K. D. 

Soğuk hava deposun
da 45 kuruşa torik 

satılıyor 

Ankara 15 (Hususi) - Şeb • 
rimizde yeni kurulan aoğuk hava 

Ticaret odası men'i tağşişat kanununun 
verdiği selahiyete istinaden piyasayı 

kontröl ve kara borsa ile mücadele edecek 

~epoaunda üç gündenbe~i kilo':u Bir müddettenberi ~ehrimizde Mlafım olduğu üzere, meni 
·;S ku~uttan ~atılan ~?rık bah.gı bulunan ticaret müste~arı Cahid tağşişat kanunu, Ticaret Odası -

M.eü":kalkadl~ rVagbk«:t
1 

• gtormk ekdtedır. Zamangilin riyasetinde Ticaret na, mevcud formalitelere uygun 
na a at e a eli a en erun d d b" t ı l ı k'ld k" t ] 1 •· ".i • İ . S • ..L o aaın a ır op anb yapı mıştır. o mıyan te ı e ı sa ış ar a mu-

~ e_raı.n, zırur, !'~şun :e ıç ~o Toplantının mevzuu, kara bor- cadele İtini vazife olarak ver • 
.enınızden ıehrunızdekı ~oguk sada yapılan ••tıtlarl .. d . t" T" t Od b h""k"" 

d b k ki
. . . - a muca e. rnıt ır. ıcare ast u u um-

hava eposuna alı na ı ıçın ledir (D f 4/1 J 
hazırlıklar yapmaktadır. Bu tak · evamı .say " e) 

ı _ Şark cephesinde: ler, bundan birkaç gün evvel, çı· dirde balığın her cinsini depoda 
Gerek dünkü Alman resmi kan ve Almanların fazla telefat bulmak mümkün olacak, İatan • 

tebliği, gerekse Moskova ve Lon vermemek için .•r~ık Stalingrad bulda bahk_ olm~dığı veya ~ok 
dranın dün verdiği diğer haber. (Devamı 5 mcı •ayfada) pahalı oldugu gunlerde §ehn • 

Mekteb programlarma ahlük ve 
muaşeret dersleri konmalı mı? J 

~ 

Yuhar-ı.;aiu resım )ugunhÜ 
~rniz muharebelerinden alı • 
ııan deralerle harb gemilerinin 
ıe sekle aokulduğunu anlat. 
malt.tadır. Bu geminin yarı~ 
•avyare gemi11i, yarısı da krU' 

Gotland tayyare tafı)'tcı hruva • 

mizden balık sevkedilecektir. 
(Devamı 5 inci 11ayfada) 

Çimento satışlarında Mütahassıslar ne diyorlar? 
yolsuzluklar r Prnfesör Mazhar Osman Uzman diyor ki " 

İnşaat sıkı bir kontröle 
tabi tutulacak 

için el:ııem addediyorlar.» 

ııBugünhü gençlik adeta okumamn düşmanı ... Pek çokları ne 1 
ma:zi hayatına, ne de ana ve babalarına hurmet lıiui beslemi
yorlar. Gene birçoğu ciddi olmu)or. Kolay şöhret ve servet 1 
ho§larına gidiyor. Şıklığı, lük• ii, küstahlığı insanın saadeti 

Ankara, 15 (Hususi) - İktısad \......,..-----------------------..J 
Veki.leti alikalı makamlara yaptığı İstanbul meb'uslar heyetinin ıeb-
tamlmde çimento satıtlarında bazı rlmizdeki tetkikleri ve halkla te • 
yolauzluklar mütahede ~dildiğini 1- muları ııruında birçok aile relslt!rl 
fade ederek çimento kullanılan in - ı ve bu meyanda maarif meruubları 
§&atın sıkı bir kontrola tabi tutul • bilhassa tahsil çağındaki gençlerin 
malarıoı i.stemiftlr. abli.ki vaziyetleri üzerinde durmu • 
····························•••• •••••••••••••••••••• lard ır Bu m d ·· l ' • . evzu a :ı.oz a an vatan-

18 v •ı c re esı'rler hak d&Jlar, gençlerin bu hususta kayıd. 
' • sız hareket etmekte olduklarından 

' • acı acı tlkayet etmişler, nıekteb i • 

kında bl·r lngı'lı'z no- ~~nde ve dı!ında ba.zı .. tııkyidlere 
luzum oldugu kanaatını ızlıar eyle-

tası nı Be rli ne verdi mı~:~~r.bu arada bir Iİ5e müdüıü 
ile birkaç öğretmen de müfredat 

Bertin 15 (A.A.) - İyi haber programlarına muaşeret ve ahlak 
alan mahfellerde söylendiğine gö. dersi ilavesinin çok faydalı olabile. 
re İavlçre İnıllterenlu menfaatleri- ceğl mütaleasında bulunmuşlardır. 
nl temsil eden devlet sıfatile Ber • Halkın umumi istek ve dilekleri 
flıne harb esirlerinin bağlan.nıuı hak arasında mühim bir y.er -tutan bıı 
kında bir İngiliz notası li!vdl ebnif- mevzu etrafında salahiyetli ftkir 

(Devamı 5 inci ıaylada) (Devamı ıayla 4/ l de) Pıolesör Mazhar Ü6man l.Jzmo.ıı 



-····-
Am,riko Cumhurreisi 

İle lngiltere 
Başvekilinin nutukları 
Arasmda bir tezad 
~--- Ekrem U~aklıBil J 
İ ngilterc Başvekili Mistr Çör

çil ln.gilterenin Edimburg 
fehrinde, 

Amerika Gümhurreisi Mistr 
Ruzvclt Vaşingtonnun Beyaz 
Sarayında, 

Birer ha!brhal yaprak umumi 
harb vaziyetini gözden geçirdi· 
ler. · 

== = f 

Birincilefrin 1 

Sabahtan Sabaha: 

Harb bankasının büyü 
Hisseleri Anglo -
Soksonlarm eline geç 
~ Burhan Cahid 

S ermaye bir kere dalıa 
tünlüğünü gösterdi. 

artık onundur. 
Malum ya, dünyanın bu de 

ri iktışadi kombinalar devrid 
Bu devirde baş rol sermayen] 
dir. Mesela bir bankanın, bir 
caret kumpanyasının hisse 
nedleri vardır. Bunlardan en 
ğu kimin elinde ise vaziyete 
hakim olur. Bunun içindir 

Bu iki hasbihal bize ne yem Amerikada petrol kralları, çe 
bir hadi enin vukuunu öğretti, kraUarı peyda olmuştur. Bun 
n(' de politika aleminde yeni bir / rın taçJarf, tahtları yoktur a 
d~ği ikliği h ber verdi. Anlatılan en zengin istihsal veya endüs 
eyler her '\akit söyl.-nenler, mü Saadet paylafılmak için gelir. Vergiai verilmeyen aeoincin ömrü lııaadır. kaynaklannm büyük hisseleri 

dafan edilen kanaatlc-r ötedenbe· -·-····-····---·-·-------------·---·- -····---------------------- sa'hibdirler. Bir işaretleri ile 
rı iJ .. ri sürülmiis ol,·mlardır. ( b 1 • ] han piyaısası y rinden oynar. 

Bununla ber be::: her ikisinde .... e r e r 1. Son zamanlarda bu gibi ik 
d mühim bir yenilık vardır ve ., .-.., sadi kaynalkların devletle tiri 
bu yenilikt~ ve 1Jzunbir~ev· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~i fikri uy~ı b. Ot ha 

zuun iki hatib racıında paylaşı- Gu"mru'"kler cekı·ımı· - 1 Ek k t b t ""\kule etmeden yeni dünya mu 
l rak, zamanla a •arlanarak hem ' me sa ışı sor es Ol ? rebesi başladı. Bu harbin e 
iç h m dıs memleketi ilgilendire· l,j Ur m 'U bi de şüphe yok Danzig kori 

cek ekildc söylenmis olmasın - yen külliyetli bırakılıyor, kararname Hiçbir mektebe ru değildir. Almanyayı on 
d dır. Bu b kımdan iki hasbi'ha) yıl !hazırlanıp meydan okutm1 
ye.kdiğerine eklener k kül halin· miktarda malla dolu alınmıyan bir genç eevkedcn selbeb sadece biiy 

de propa!landanın hir şaheseri o· vı· _.., a Jete t e b ıı· u- e dı· ı dı· endüstrisinin ham maddeye. lar k mütalea edilebilir. Dün matbaamıza bir genr tan nüfusunun da ''erimli topti 
Bu mallar 5 bin kü•ur aandık ve müracaat etti. Kendi.i hıuu· w 1 "h't' 1 d · 

Bu aheıserin takib ettigw i he· balye tutmaktadır, inhi•arlara - 6" it ga 0 an r ıyaç arı ır. Japonya, 
•• ır me fe6in l O uncu anı. h b k h 

def ikidir: aid •igara lıağıdları da bu fından tGMliltname alnııı ar e so an da ayni i tiyaçtır 

1 ] k b .. .. d" meyanda .. (Baf tarafı J inci aaylada) ımamlannıaz __ ...... __ . -'·-ıek --•ııı u· revni melıtebde okumak i.ıi: Anglo Sakson dünyası 
Ç mem e ete ve ulun un· KJ"VCM ıcaıı ._ fıarbde gafil avlandı. Dunkerl 

yaya karşı Almanvayı sarsılmış tüccarları, belediye lktıa:ıd müdü • ıulünün tatblkına ıeçileccktir. yor. Fakat, mekteh idaresi, 
Son ıünlerde sümrüldere ıellp rü, mıntaka ticaret müdürü, ticaret A ., d ta.Jiknameyi geç verdiği Singapur, Por Harbur bozgu 

~Mtermek ilk ohecl~fi teşkil edi· de ~iblerJ tarafın~an a~ınmıy~ borsası umumi kitibi, M.lediyenln lılrl 1 için, kayıdlar lrapanmıı, hi~ ]arı lbu gafletin eserleridir. 
yor. lt:halit efYUlnm y~unu bil'. baylı diğer alakadar tube nıüdiirlerlni:ı Am.ra 15 (Huausi) - Barem bir mekteb bu •enci kabul et- Faiat harbde bütün UZ'\ iy 

Almanya ister sar 1lmış olsun, fazlalafmı,tır. ~~dar bw ma- 1,tirM<ile ikinci bir toplartı yapıla- kanunlarına tibi miieueselercle çalı· mek iatememiıtir. Delikanlı ler gibi sermaye ile enerjiye t 
• t 1 d' 1' kamın te.blt ettlıı lieteden ~ıl- rak kararname etrafında alınacak ıuınJarla ...1-lıett- dul y.J=m - te. hir •eneyi bo-*a ·-ir:memelı ıs er o masm, ona en 1 e vcrm • il :r-· uev ..... ' cu '"'" :r •-:s tunan bir iktıaadi mekanizma 

ı k h _ _ı f1 • 'k' · · dığına ıröre ırümriiklerde b,u I~ • ihzari tedbirler ıreç vakte kadar mü- kaiid MUfl alanlara ucuz ekmek ve kaybetmemek için, maarü 
ye ça ı ma eae crın ı ıncı<>r d a.-•-ı ıı 5 b '-"-·-r __ ._ ·ın ""J'" 1- - ıdugwu ı'çı"n i.cı do"'ne dolaşa aı1lı e v::-a eyen ma ar ın ıuıMI :&a&e.re edı 11,tir. Bu buauata alı - verilmesini temin için busün Ar*a- mu ur uğun• ımüracaat et - •v -

dir. sandı'k ve balyedlr, Bunların arasın- na.1 kararlar bugün alikadarla.ra ra daire v• miielleselerinde beyan- mİf, mekte61erden birine lıa- ıdayanch. Almanyıı ve Japony 
1lk hed.efe doğru yürümeyi ü· da 120 .ton ka.dar a~arya mal var • teb!iğ edilecektir, Memur vı müte. nameler doldurulmaya baflandı. bul edilme•İni rica etmif, im nın askeri zaferlM"i bu cephed 

zerine almış olan lng_iltere Baş· dır. inhıaarlar ıdarewıe "ld 500 ton kaidlere verilmek üzere vlliyetçe Beyannamelerde memur ve mÜI - kônaız oltlufu ceucabı .:mi - hayret ve dehşet verici harika 
vekili Mis1r Çörçil<lir. Hülasa· sigara kağıdı ve muhtelif eıhasa hazırlanan beyannameler bugünden tahdemler bealemeğe mecbur olduk mif .. Tazallümü hal etmif: lar gösterdiği halde neticeyi t 

1 d. aid külllyedi nuktarda matbaa ki· itibaren tevzi edilm .. ~e ba..lanecak- ları kimselerden ancak •unları gös- «- Bir •ene kaybetmek a.z: 
tan şöy e ıyor: B -'la -o -s " min edemediler. Harbin dördü ğıdı da bu aradadır. u mOJ rın tır. terebleceklerdir. Zevce, evlad, bü- fey değil, liitfen kabulüm için 

- Rus ordusu .. apsağlamdır. &Üratle çıkarılması için ııereken Şhndiye lcadar hazırlanan beyan- yük anne, kb lmrd~ ve torun. Bun- her hangi bir mektebe emir cü yılında görüyoruz ki her i 
Bu ordu ne mağlub edildi. ne d .. tedbirler alınmıpır. namelerin mecmuu 10 bini bulmuı· Jardan muvakkat bir 9ebeble bafl<a veriniz!» tıatb makinesi derlenip toparla 
maneviyatmı kavbetti. Bütün ı-.ır. Beyannameler resmi dairelere bir mahalde bulunanlar da beyan· Cevab vermi,ler: mak ihtiyaoı duvmuşlardır J 
cePhe üzerinde mukabil hücum· LimOOİUZU YHİOe zehirli ve müesseselere tev%l edilecektir. naırneye ithal edltecektlr. Birkaç < - lmkanaız .. Bir •ene ev- ponya da, Almanva da dünki.i 
lar yapıp rduruyor. Elde ettiğimiz malümata naza • yerden maaş veya ücret, veya yev- de otururaun, yahud rnemle • tılganhklarını bırakmışlar, de 

madde Su"renler tevkı·ı mi al m aır doktor gibi keline gider, iatirahat eder -Ahnan ordusu i e bir taraftan ran timdlye kadar tehrimlzi."1 '3 • ye an u mı ve ain!ıı let adamlarının da itiraf ettikle 
kın• kazalarına (8. 723,lGO), memur ve müstahdemler yalnız as· . 

bu Rus hücumlarına karşı koy· edildiler (Ç. 640854) ve (A. 84,867) kar_ li nııı•ı aldıkları daıreye M.yanna _ Cevabın yerai.zliğini mü • gibi adeta müdafaa vaziyetın 
mıya çalı~ırken öbür tarnfta Nnr· nesi, um kazalara.da (B. 20,815 ), ??~.~ .. ~.~-~.1.:~~!~·.......................... nalıafa etmiyelim. Bir maa - girmişlerdir. 
veA-n loM'\an.'uaya kadar 3200 Mehmed, Hüseyin, Salam0t1 a • (Ç ) (A 509) k · rilçinin, bir talebenin bahuau• Dört yıl birbirini takib ede 

'<'"'"'" ~ı- 'J d d s_•' 1 ı• • 2,961 1 • J, amesı B" d b' L L l b • h 'l h 
kilometre UZUnlu~undn., kin Ve in a ÜÇ el"fl p yasaya lnlOfl tUZU obnak ÜUre899,766 kame tevzi e- ır genç cam an ır er.tteR ta C enın ta •ı a• askeri zaferlerin kahramanlaJ 

yerine zehirli aalt oksa1it ıürdükle - b k d yatında bof geçecek bir aene- b · d·kı- de-hu u~ti nun t'YCCtil<çe artan bir ak 1 -'L. '11" ı_ dllmdde idi. oynu esıldı" o••ı u•• • d L ld J için U vazıyet 1 5ate ge ... ~ rlnden y a anar.,. m. ı ıKOrunma nın ne eme"' o uğunu a • 
h 11' kitlesinin ara~ında yaşıyor. Müdde.uınumiliilne verilmifler ve Karne usılü ıene baki Balatta Ke.mekayada Karapapak ha iyi bilme•i lazım. Bura•• Fakat bunda şa ılacak taraf )'O 

Bu h.,lk onu kendi e1lerile öldü· yapılan şol'l"llarından sonıa tevkif sokağında 4 numaralı evde oturan bize aid değil. Ancak, fUnu tur. Çünkü Anglo Sakıon ce 
recf"ktir.n ediJml,let"dir. Ekmek aat.,Jarının Jtırıhalli be • Ali adında bir genç evve~I akf&lll aoralım: Bu genç bir aene lhesi hiçbir askeri zafer kazan ----4--- ledlyelere bıralulmaaından sonra · d b' kah ı · b lı b" h ld · h"k" Bu nolctada Almanyaya endi· L- o cıvar a 1r veye g rmıt, pen • Ofla mı gaece , ı.z:zot, madığı a e vazıyete a ım o 

H ık • • d••"' •• •• •• herkes A B, C -rnelerine &Öre cerenin öni.inde bir Mndaly..ve otur- cevnb aahibi maarilri bu İ•fİ· ak l t t t Bun 
- verıme:k olan ikinci hedefi gö· a evının ogununu -::....ıük ı.tü.akını alacaktır. Kim • -~ 7 m yo unu umuş ur. r a-u mak latertc-en, müvazeneııni ka, be- ra'laatin laydaaına lıani mi - lb kl · d 
rüvoruz. Bu JıNfde doğru viirü· yapacağı fakir kızlar senin h~ınd~ fazla e~k •':ma· derek düpnüftür, Jir, bilmiyoruz. Rusyanın e enmıyen ayanı 
yen Amerika Ciimhurreisi Mistr ması lçın bdedıye rene uç nevı oı. Bu düfme neticesinde zavallı Yalnız birkac günlük tanh- ve Almanyanın bu dü~man üze 
Ruzvelt ıhülM8 şövle diyor: Eminönü Halkevinden: ınak üzere 1 milyon ekmek kame- gencin batı cama isabet etmlf, kı. hür vü.z:ünden bir talebe mel-- rinc yaptığı besablaraa aldanı 

-:-~"' '-•-rsever vurdda~l.anlıın al • al bastınmılkUdır. Bu karnelerin ba- la __ ,, L_ d-·-· dam ,, • L 1r l , H' ,,. d .. !_..J: 1 'J!-l • sog-u _ «Birleşik millf'tlerin yiik· .-.- ~ " ~ rı n par,,_ar uuynun mu ar - te •ı:z .,ıra ı ır mı. ıç rr a muesıWUJr. ngı u:ıerın 
~ mtMl.ııb:at\ia CıimhuTiyet bay_ aıl:ma itleri tamamlanır tamı:.mlan- ları ke•er-'- o"lürnüne -bebiyet •er- .. ocult mektebaiz kalmıyacak k }·1 w tu··~-enmez Amerikaı 

••k -'trateı"i meclisi düşmanı baş· d ı akt ea ... T ı an uıgı, K ~ ~ ,_ k . cJ h l ra.ınuıııb butıün masraltan <>&Jal l'ar. mu derhal balka ağılı ac ır. mittir. temrrtatrnı unutmıyalım. kaynaklarını kendi hesabların 
ka cephelere çex:me içm er a dnn şubc:ınf7.e at:I C>!mak üzer.e 10 yok_ Ofia tarafından Wl verilen me - Adliye doktona Kamil Omalan Olur mu ? b 

h k · k işletmek fırsatını bulmaları 
bir şaşırtma are etı yapma sul ç\ttt erlendlrmemb h11ılduncbtli b- mır ve mütekaidlere ne suret~ ek- kazazede ırenoln ceeedlnl muayene 
'hususunda ittifak etmiştir.» ™ tebrrıı etmetıte n bu ·oUu!,. mek temin edileceii benüz teablt ennit. sömüinıe.ine izin vgmiı • \... J neticeyi doğurmustur. 

edl.__ i 1- B 1 ı · h -----------"' Harb mademki ikt1sadi sebe Hakikaten Mistr Çörçilin de· IMıa ~ cfıııııh!'Vıııcek cliitün he. anem ftrr. un ar cın ya er tir. B d 
cl17eilr.rlmn •bal edMlp edihn""ece • Mlllltte muayyen fırınlar ıöaterlle • ayram a tramvay- lerin eseridir. Hedefi böyle !ktı 

diği gibi Almanya Rus ordusu· l!lnt ve ne ıtM hediye ıonderilml"Sİ cek veya diker bir formül buluna - Belediye seçimini kazananlar ı l 280 b. k. . sadi genişlemeler olan harbı b 
nun kaırşı ında sarsılmış, düş • münaııllJ olaoatı 901'Ulmaktadır. cakt .... Ha:aırlıWar tamamlanır ta • ar a in lŞl maksa<lla kurulmuş bir bank 
man bir alem ortMmda bunal· iBu ı.a,-~er vsbndl.ı.Wu.a c-,aad'W ,,................................................. boı~n ilan ediliyır seyahat etmiş ya benzetmek yanl~ş olmaz. B 
mış ıbir vaziyette ire ona Mistr ekkür e.ıt.r ve yenlclm kurulacak bir • ~ Şehir Meclialnce bu d~vre ıeçi • bankanın eermayesı yalnız par 

1 • iL L- d . d - .... "'- tü ı · ft'nı .. -ıu1r :Memurlar kooperatı"f1•: tenlerin lahnJerl bugün belediye ta- EL·'- 'k T T'" 1 ld Ruzve t İn naıocr ver iğı son ar me arayıı .. ,,.,. ucu r u ~- n .,o • : • rafından ilin edilecektir. teKtn • ramvay • une a· d ''"I kan ve enerjidi .... Bu ba 
bevi vurmanın tam zamanıdır. rCebI!P.cekfnl. ıon'derl>ecek hediyelerin : 120 k t • • resinin Romanyaya wparlı ettlii kegı .. • h' l . sahı" 

oın g-elın arasmd:ı. kur"a çekilmek s.ırr-. =.· uruş an pırınç - anın muessıs ıs e erme 
Yalnız anlaşılmıyan bir nok- 'f'!le c!ağıhhC'~Srf' hılılirlrb. 1 dag"' ıtıyor Ballkesir cezaevi müjürlüg-ü ~and-~jlarSopeybd~bafty ıel~t:dıe b,_ -olan mihver devletleri dört yıl 

.. mırır. n ar a çm e ı~n ] . . b ·· "k b' 
ta var: bbü l . ed l" 1 .!kinci ağırceza bqkatibl Ywur 200 bandajla mevcud tramv~yların dır sermaye ~rının uyu ce ı 

- M~dem Jd Rus ordu u ne teşe sen yapmıya n en u· ı Memurlar kooperatifi azaları- P~~-!erfian Balıkesir c~zaevl mü- .eferlerl idame edilecejinden ılm- kHITTlınl yem s b.~1l~~uyorl r . r:1t 
yenildi, ne de maneviyatını kav· zum görüyor} ._ yardmt faaliyetlerine geçmiı durlupne tayin edilrnlpll'. dilik fam tramvay seferlere çıkarı- kanını. nf' enenısmı kayb t~ı 
~ti, bi;-im de her gün işittiği· Bu ual ydk.cliğerini tamamla· 1 bulunmaktadır. Kooperl'llf ilk Lannyacaldır. ven Anı:.do Saksonlara 11elınc 
miz ~ibi a.rd ve ara vermeden yan, lbelki de a)_'n.i zamanda ha· ı· olarak memurlara M .. ah·ruk· at o. - VaOküdar ~.'allteoinde Jıon;eran• Baynm -==-'-inde tramvaylara onlar cimdi e11 vüksck hjc41 .. ler 

od 1_ sküdar Halkevinden: •-- 1 B ~-
karcı hiirumlarla meşguldür. zırlanmış olan ık1 nutuk arasın· ! flal~~ u~ Ye aoınur tc.ını? 181ıoıM2 Paaar rinü ..- l5,30 da 280 bin, tünele de 48 bin yolcunun ele geçirmiş görünü 'Or ar. a·Ka 
O halc{e Bi"'lectik memleketlerin da •oklukça mühim bir tezada İşa İ ~- ~~~n llmaktlbar~ ki· Ev1ım1.z _... •• Necib Fasıl J[ıısakil. blndjji tubiıt eclilml,tlr. lım ndice neye varacak} 

ı - 120 .... ur-· o uzere cJ3 /, C / yUık~k st·ntejilt mecfüi Alman ret eder s !her 3 kilo · 1 t lıııf.i ...-.r11111ııın CAMillbu Rlmlııl " 1ti.d. 
d 1 R d 1 k ·, f'7 I :. . asaya er pır nç ev• -......1t.amııe ---uı) h .... '"ın,.- .. .,. '"on. M 392 b• U-l! ıan, a ı . 

OT U arın US O" U arının ar- ek t-l kl l 1 d b } acak .,er._. .-..... ._.. ..., u • estrçarŞJSJD8 Jn .................................................. . 
!:~'.'.'.'.!~.~ .. '.:~~:'.~ .. ~~!.~ .... ~:~.·.~~~: · """' 'fa- ıgl. \:.:: .... : .... ::.:'.'. .. ~ .. ~·:: ........... ) '";:.:=;. lira sarfediliyor ı R A D y O ı 

TAKV1M -- ı nci teırin Bir kumaş muhtekiri Mıaırçarıısının tehir planına ıö- ._ _________ _ 
Musevi tevkif edildi re etrafı açıldıktan IOllra lleriıinde CUMA. 16/11/11142 
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1 S T ER İ NA N, muayyen esnaf bulunan bir çarıı '1,30: aat &)an, '1,32: Yucudumuz 
Flncancılarda Yuaufyan hanında 1 haline &d)rileceiinl yurnııtck. çalıştıralım, 7.40: Ajans balıerl~rı. ;.55: 

53 d k . . ., s TER NAN M Ar Senfonik ~.au (PL), 12,30: 
monara a umq tıcrgetı yapan Belediye Pro.t pli~tna ıöre ~- ayan, 12.33 : ltal'lllk proıram 

Rafael Eli ardiyesinde bulundufu /zmir gazetelerinden birin • ve olduiu te•bit olunmuıtur. pda yaptlacak tadllit V• tamırat 1%,45 : AJam haberleri, 13: KMlftk 
binlerce top cülakl denen bir nevi de mahiyeti itibarile cidden Bu ver•i lıayıdlarına göredir. itlerini birkaç müteabbldden müte- prtınlar, l8: SaM a)-an, ıs 03. Fas• 
kumaf ı bazı ımüıterller:ne faturaaız dii.i•ndürücü olan fU kıaa ha· Vilayet bu kahveleri tetkik et· --1.1.·1 bir a 392 bin il a ih 
Ve Yı!Ol-s-"- flatla •atmıı, icine gebni- :or- ,~ı pup r ya a· heyeCI, 18.40: Dam mu.alil IPl.), 19: 

u .. cıK " .s beri o•udulı: tiraek aıhhi durumu ve İatiab l etmi#lr Jfri 
yenlere i.e satıflan imtina etıniı • «- Vilayet tarafından Ay. lıabiliyeti müaaid olmı)'anları e • adi'~· · ub !ilatl!ıad saati), 

19
'
15

: Saz tser~· 
tir. Yapılan ihbar üzerine Emniyet Çartının t ._ ve infaatJnl - 19.31: aat ayan ?e .-p.ns ha.be ... .,..., 

12 ,, 11 06 clın vilo"etinde 909 aded kah- ltapatacaktır.» d·-'--'-- ~'--'-- N lın s· T'-L ı· n. .......... u ltl L H--+--~----=~---:-----ıı memurları bir cür.miimeflıud teriib " cıcrıne aaanaar ea , ısa, au • 19.15: Kas ... &,..k m z 11roınun 
5 

Otlc lkindı Aqıtm Yataı bderek Rafacli ıuçüatü yakalamıılar 1 STER 1 NA N, • aiıı Sermed, Nuri Nafiz isminde 4 ı0.15: Rad10 p.ııet.est, 2Ul: ~ 
S. IJ. 5· ı u. 5 · ı o. s. u. dır. Suçlu dün milli korunma müd· I müteabhlddir. Çartının inıaat ve ~ (Pi.), ıı: <E,lu saati), "1.15: 

E· 13 00 16 o' 18 28 20 81 delumumllifine verlhnlt Tt yapılan S T ER 1 NA N M A J tamirat itleri havalar müwld ıitti- 'l'elnldl, ız: Raa:Yo ~n ~. 
V. 6 Rl g 5, 12 - ı &ı ilk so~ lllit~ıb tey\lf ~i!- ti takdirde 4 ayda ikmal .tilecell- 22.30: Saa4 aşan. ~ hal>ulerl ..e 

mitdr. lir. )1onalıır. 
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Bir Konya gezisinden notlar: 3 

Konya halkında tenkid hissi ve 
kudreti çok inkişaf etmiştir! 

Bu şehre konferans vermek üzere gideceklere 
çok mücehhez olmalannı tavsiye ederim 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

1 

deiildi. Aradaki fark birçok •a· ı Şefin M>n seyahatlerinde Konya-
- lO - l'lerin evrak havale.ile Hkitle- nın fedakarlıkları hakkındaki 

B er Anadolu ka..J,&Hnda ~ i ıeçirnıif olmaları, Ferid Pa. taltifkir sözlerini halk samimi 
olduğu gibi Konyanrn rm . bir millet bebası oım.- bir heyecan ve minnetle karfıla. 

S~yditehir kasabasında da orta ıar:;n ı.e mıthr. Hala her yeı·de bundan 
okul ihtiyacı kendisini hissetti~- s.ıy ı. • 1 • l genç bahsedilmekte olduğun" ıahid 
hlekt;.ıir. İlk tab•ili. biti~m.iş bf ır birSe~d•::ı:ek:'~b::: hayırlı oldum. 
çok zeki gençler, aıle\crının a- Y S O N 
'-' ı· .ı:.· •• •• d ba .. ka yerlere eserler bırakmış ve adeta şehrin ..... - ....... - .................... ·-·-···-···· ıur ıl>ı yuzun en ,. . - • · · · T • J 
gi'dip tahsill«ine devam imkanı çehreainı deırıftırm'!tı~. b.. .. ayın er 
bulanıyorlar. Çok uyanık ve fe· Mülkiye mektebımız, utun 
dakar olan Seydi~bir balkı bu talebelerine bu ı:ubu. aftlamalı-

• d ç.. kü Türluyemn mamur-ihtiyacı karttlamak üzere bu•usı ır. un '"lk' l'I · lü 
ı._. k r· l nnda mu ıye ı erın ro oır orta okul açmaya arar ve atma l d 
rnişler ve bunun için bir cemiyet sanıldığından çok faz a ır. 
kurmu~lardır. - 12 -

Bu orta mekteblere b1rtt Ak· Konya halkında t~kid hi• ve 
fanı kız aan'at okulu veya kursu kudreti çok inkitaf etmiştir. Bu 
eklemek faydalı olacaktır. itibar ile Konyaya konferans 

- 11 - mek üzere gideceklere çok YM • 
.. bhez olmalarını tavsıye e-

muce . b' k derim. Verilmi, umumı ır on. 
f eranaın veya ırazeted.e okunan 

bir makalenin birçok evlerde 
.. l e münakaıa mevzuu ol. 

Ankara, 15 (Husu.i) - Vakıf
lar klare t~ heyeti reisliğine nıü
fett.İflerden Haliın Baki, müfettlı • 
lİğe vakıflar müdürü ~lal Gez -
men. lzrnlre Balıke.lr müdürü Ta· 
bir, Balıkeslre mületti,.ıerden Maz
lUm, Men.ine Kayseri müdürü Ha-
11111 Tabshı, Kayaerlye Mersin mü
dürii Murad tayin edile.iller. 

Bolu ııllhat müdürlüe·üne müfet
tiflerden Rqid Tallmcioğlu, Ağrı 
müdürlüğüne Seyhan müdürü Ma'l
hAr Esen ta)1İn ed'lmiflerdlr. 

Kaymakamlar arasında 

1 
u-•· --···-····-· -- -- ~-----~-~ l linde 'hareket mecburiyetinde hı· hi1diri1diö-inr. uÖrt>- Guadal· .J_ ··--~ ... - ..... 1..ı.,;.,. + ...... ,.1"7IA - _ • •• •• • • • 

SON POSTA Sayfa 3/t 

C EDEBİT AT~ 
~i.r siirin macerası 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
1'I ,ebur bir fairimiain hak· fa böyle bir mucize ile karııla· ı seksenini bu ilhamın do~urduiu· 

fıyorum. na §Üphe edilemez. Lirik ıiirde 
Malum ya, lirik duygularan aadece samimiyete bakarız, ru· 

pek yaşı yoktur. Jnaan yirmisin- ha bakarız, hatıranın sıcaklığına 
de de sevgiden bahseder, kırkın- ve canlılığına bakarız ve niha· 
da da, altmıtında da, sekseninde yet, hepsinin üstünde, üııliibıı ba
de l Bunun en canlı timAali, sağ- kanz. Bunlar varsa ve bizde bir 
lığınıda Ab~ülha_k Ha~ıiddi. heyecan uyandırabiliyorsa, de. 
Carbdeon de bır masal getırmek mek ki sair az çok gııye.,ine er 
lazımsa, Coethe'yi zikredebili. mittir. 

1

F~zl~sını da zaten. onda~ 
rim. Vakıa lirik duygular sadece istemeyiz. lıte efendim, geçen 
a,ktan da doğmaz, ancak yüzde (Dtt!uamı 6 ıncı 11ayfaJa) 

lu varmıı- Tevekkeli vak. 
tile tek mısraını neşretmeden se. 
nelerce cezdiği, yürüdüğü yerde 
şiirlerini tanıdıklarına okuyup 
durmuı ! Şöhretinin on deiil, 
yüzde yetmiı baaama(:ını bu su. 
retle atladığı muhakkak! Asıl 
ondan sonra, yani böyle ağızdan 
aiıza rneıhur olduktan sonradrr 
ki, ilk manzumelerini neşrediyor 
ve bu fÖhretin ceride kalan otuz 
baaamağını da çıkarak, san'at 
mabedinin en yüksek kulesine (~ - -) 

~~~~~r:;..~rtı;ü;~~ü;~~d':r: ~= ~n Posta,, nın bulmacası: 28- '13> 
timıeklerin parıltısı ürküterek 
indirebilir. Bazan akbabalar et· Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
rafında dönseler de onu koı·ku· okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
tamazlar. Çünkü o, oraya, mu- Soldan sata aot. • 
hakkak çok güzel olan fiirlerinin rv.: 1 2 3 4 S 6 1 8 9 11 
kudretinden ziyade, umumi ef- 1 - l\Jat l5), J fi 1 1 
karda uyandırdığı takdir, hay. Bir isim (4) ~ 

ı - Eski ~ifa • 2~ ---ranlık ve tecessüs duygularile 
kurulmut, perçinleşınittir. Görii. belde bır h:ırf (4), 
l.. k. Yalan d~1 (4). uyor ı ağız Dropagandası, 

' /" s - nır pry. ııan atın, tiir gibi en ince fttbe-
. d b'l h' b" &'amber (5), Teni 4 sın e ı e mü ım ır rol oynnyor. 

B k file (2). 

u no ta böylece anlasıldık- 4 _Bir Mu~vf S -----·- .• ----
tan sonra, ıimdi benim bi~ şiiri· acil (4), lllr ne,·I 
me geleyim. Macera da bu 'iirin tuvalet nıaddallİ - -
batından geçti ve yukarıd iza· ( 1 - ~ 
ha çalı•tıg"ım hakikati, bana, bir ısı. --- lllııil 

,.. .5 - '.l'oprağ'a. ze 7 ---·-kere daha isbat etmi, oldu. mine (4J. 

Anadolu halkının fedakarlığı.. 
na son yoktur. Bütün iktındi 
&'Üçlüklere rağmen Seydişehir 
halkı kendi parnlarile tarihi ha. 
Jnamlaı-mı mükemmel bir şekil· 
de tamir ~tmioler ve kullanılır 
bir hale getirmiflcrdir. 

Anadolu mütetebbis vali ve 
kayınakamİar memleketidir, ka-

gun ere . ld 
duP.una çok defa tahıd o um. 
Bu münakatalar çoklarının san-

dıkları gibi muhafd·ukar b~r 
zihniyetle deiil en serbest hır 
fikir cevvaliyetile yapılmaktadır. 

Bilmem batırlatmağa değer s - 'inlrliUk 8 -_.---- - - .. 1 
mi? Bu satırları yazan ben, bu (8). 

Ankara 15 (Hususi) _ Kuta. yafa gelinceye kadar, otuz fU ; _ nır kadın S • - -- - -
monu vali muavini lhsan Sakızlının kadar yıldır, sayısını tayin ede. :Wı (G) ~ 
Ankara vilayeti idare heyeti azalığı- miyeceğim bir halyi şiir yazdım .. 8 -

0

İlglli (8). H..ı. --- t---- -
sabaların yükseliş ve alçalıtında 
id~ amirlerinin büyük rolü 

\'ardır. Konyadan gelip ıeçen 
YÜzJerce validen Ferid Pafa teh· 
t-e kendi damgasını baamıttır. 
Mektebler, hastaneler, çetınelcr 
hep onun eseridir. Bu hal insanı 
diitünmeye aevkediyor: Elbette 
Ferid Pata vali olduiu zaman 
elindeki imkanlar bütün diğer 
•aliler zamanmclaJDnclen f ula 

1• • • de Konyanın nazik va ısının • 
~cref verdiği konferansımı ver:r· 
ken böyle bir tenkid atmo ferıle 
muhat olduğumu hi:ıettinı ki bu 
hal bana ırurur ve itminan bahşet 
mittir. 

Halkta temiz ve köklü bir mil-

liyetçilik vardır. Memleke~e ai.J 

iyi haberlet" OTad~ .~~,;a derınM~l·l~ 
sevinç uyandırm..-uır. ı ı 

na ManaVl'at kaymakamı RBJld E- Bunlann içinde altı tane de uzun 9 - Mülkiyet e. L 
rer'nsoyun Babaetiki kaymakamlığı- manzum piyeıı var. Dördü oynan. ld (t), Genişlik (l!l. Bir di,·ıuı 5alrl ·ı 6 - Kale duvarı (4J, Pa.rlsldc bir '"-
na Eınnl~ umum müdürlüğü bl - dı, halk seyretti, beğenenler be- ml:z (4). y.ı (3). 

rl~oi daire reisliğinden Vekalet em- ğendi, methetti, beğenmiyen1er 10 - Büyük bir eehrimızın remzi (3). 
7 

B 
ıııUıde ihsan Sabıl Çağ-lıyar.ın Bay· beğenmedi ve kimi yazı ile, kimi Fr.ı.tlb""J& ajansının eski ısın~ (5), es,. 
ranılç kaymakamlığına, Çorub mek sözle sağa, sola, do~ta, düşmana 
tubçusu Nusret Onlüt.ürkün Afyon zemmetti. Fakat şunu itiraf ede
ıneklubçuluğuna tayinleri ve Tor - rim ki, ne piyeslerimden bir par
lıralı kaymakamı Ha}'Tİ Bingöl ve Of çayı, ne de her mevzudan Jağı
ka.ymmmı Tevfik Besimin V «*alet nık şiirleri.mm bir tanesini bile, 
emrine alımnaları tenalf.> edllmif - §arkı gibi, halkın ağzmd11 dula. 
dr. ımcen duymamııtun. f ıte bu de. 

Yukvdan aşatın do~ru: 
1 - &.nç eırltek (9). 

- lr kadın tU!ı (6), Btzi d~uıtın 

2 - Bir emt.- (2), Ab (2), No1.a (2). 

3 - Amc.rlkıtd.'\ morhur bir şP.lale (tU. 
4 - Gökite )"erin btrlcştl~l hat (4), 

llı"aldiş'e vasıtal:uıı Uc:Tet makbum (?j), 
6 - Zanı.r (5). • 

8 - Feryad nlcbsı ı2ı, Df.n•ılerln 
tOıbii hidisel:entnden (3) • Bir ınas:ıı bh.. 
rama.nı (3). 

9 - Ötd..1i (5), Baş (f). 

10 - Mecmuu m:ıbh'.ikat (4). T<YSI 
b\r in~ invaoı (3). 
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e<Son Poatan nın tarihi tefrikuı: 81 c<Son Posta» nm edebi 1'01118111: 136 

J 

~Anı biz gandcn~ş idü~ nımadı~ ~~ka~annıçatm~~ karmah~line» ç~abıWL 1 ~-.·.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Bilurı.im, lalcin han ile soy- Halil dik dik baktı~ Birinci Mahmud altın yaldızlı 1 . Vucudu yıllarla atbaşı git. nun zafına kapılmak bir cinayet 

leştiği nesnder-i :,ir bir anlattı - Ya, bu ıerbetleri kimleı-e kafes ardında kut tüyünden ka. mıyordu. Yaşından çok ihtiyardı. tir!» 
nıı? götürürsüz? ba bir şilte üzerine bağda§mıştı, Fakat ya içindeki yaşından çok Salona geçti. Poker bütün ha-

- Han biA:i &Örmek İsler imi.,. Şerbetçi tlyas çok ~era bir ce. aşağıdaki cemaati süzüyor, sftd- ~enç .~araret ve hemen tutuşma· raretile devam ediyOTdu. fddiah 
<Vakit geçirıncdiı:ı huyunun" de I vah verecek6, fakat « Musluıı he- razam Mehmed Paşa He Kırım ga muheyya . arzular.. tavla maçı da etraftakilerin 
mi§, işte biz dahi geldük. men boynunu uzatarak kulağma .Hani diz çökükçe oturuyorlar - Aynal'.'a bıraz Cllha yaklaştı, yaygaralarından tiddctle vuru-

Kosenin gözlel"mde fsiı· sim- fısıldadı: dı. alna değıyordu. Da!ın dikkatli lan pulların çıkardıkları asabi 
şeklenme yanıp s-;,::ıdıi. Demek - Hey.. yoldaşım, aklını ba- Şerbettar İlyas girince Sultan t~~kik etti kendisini.. (<- Bu.na seslerden anlaşılıyordu ki en he· 
Kırım Hanı <'Patronat> yı davet şına devşir, ona Patrona HaJil Mahmud başını yavaşça döndilr- guzel adam. den~~z, _kadın!ann yecanlı safhasındaydı 
ettikten sonra sadrazama ve ora. derler! dü, birkaç yudum şerbet aldık· aradıkları zındelıgı ıfade eden Köşelere serpiştirilmiş ikişer, 
dan saraya padişaha gitmişti. Patrona Halil adını duyar duy tan sonra sadrazama sordu: J tarafım da yok, şu halde. niC'in üçer ki~ilik eruplar, tatlı müba· 
Padişahın ve sadrazamın J.>u gö. maz şerbetçi İlyas az daha elin- - Benim lalam, yn, o ademin ~adın~~'-~ ::':naKk~rb~ı zafı var?n haselere, dedikodulara dalmış 
rüşmelerden haberleri var m1y· deki ~erbet tepsisini alip kaça. adı ııUrluıı mudur demiş idiniz? . ye ~~un . u: 8 1 sızladı; bi- görünüyorlardı. Kendisine yer 
dı 1 Varsa, Halilin ((yeni biı- ih· caktı, kendini zor toparlayabildi. - Urludur benim padisahn"I'. zım, hızım ıçın değtl de, bizde gösteren bir grupun arasına ka. 
tilal hazırladığtnrn da biliyorlar Halil bir daha sordu: Şerbetçinin orada bulu~duğu· m~vcud bir meziyet için sevilme. nştı. Onun gelitile mevzuu şan'a· 

mız ne a d B" " h demekti. Şu halde? - Bre camii şerifte ~ahve •;u. nu düşünerek sustular, başka cı ır. utun ayranhk- ta ve musikiye çevirdiler. Soru· 
Patrona yavaş yavaı camim iç buk dahi içerler mi? bir şey söylemediler. llyas l~rın ~ahsına değil de, san' atına, lan suallere kısa cevablar veri-

kapısına doğru yaklatıyordu ki, İlyas dili dolaıaraktan keke- geri geri gidip 11mahfeldenn çık-ı şohretıne karşı oldugu m•ıhak. yor, sigarasından derin nefesler 
kapı önünde bir daha aurumsa· ledi: tı, merdivenleri düşünceli di.i~ün. 

1 
kaı;:ı-.. Hayat;na ~a~ışan, JJ ınş- çekiyor, hali. nasıl hareket et-

dılar. İhtiyar: - Haıaa .. sultanım. celi indi şerbet tablasını götü. ma uzere 0 an a ın!ara ayna- mesi lazım geldiğini di,;_şünüyor. 
- Hanın evinden çıktıktan Muslu Halili bir kenar;t çekti· rürken ;an taraftaki loşlukta nın içinden bir resmigcçid yap. du. Saat bir hayli ilerlemi,ti. 

sonra bir yere uğramadın «orb· ii için 8erbetçi titreve titrey .. ; 'T· bir pencereye d~yanan köse Ah· tı.rdı. Semahat müstesna, hep&i.· Son treni kaçırmı§tı. Köye oto. 
yan dönün oğlum. Aqama beni kanya, paditahla sadrazam ve dülgani eEendiyi görüyor gibi ol- nm bundan dolayı yak1aşhkları mobille dönmek zahmetli olu-
beklen, ben gelmedin biı· canibe Kırım Hanının bulundugw u «hün.. I du. (Arkası var) bedihi idi. Hatta, e.ski sevgili~~. d B 

t I Aı• b'l t · f yor u. uradan kaçtığı takdirde kıpırdaman. Size diyeceklerim c a ın 1 e.. tıra etmernis mi 
vardır! • idi? Misafirlerine, ""edadı k~ndi ne yapacaktı? Kafasında bu İs· 

b . Dolgun yevmıve ı·ıe evinde takdim etmeı:··ın gururunu tifhamı çizer çizmez ı-ülümsedi. Dedi, Halilin ceva vermesıne • s d "d k · B k 
k 1 b l k ' oks. ayacagw ını söylememı'.. -ıı"yd1' ?. aa ete gı ece tı. u akşam ço mevdan bırakmadan a a n ı ... " h'dd ı · ı 

,., Ankara Hava Mü&Up .. lığı İ11.faal ltlerlnde --'ı""'"ak üzere perçine! c::hretli, herkesin takdirı"nı' k... ı et enmıf o masnu\ rağmen, arasına kalıştı. .,.... T"" ~ .. b' ı ı ı ı 
ı . ve kalafatçı aranıyor. zanmı• bir san'atka~ -ı, bo""yle g-o·- ıraz evve a ev enen aı ıu ar Pab-ona camie giıdi. cerisı "' • "' 1- d" · 

Rıh.: • ...+, eh.TQ~1 'kartla:rile !-'lriteci . er.el O":ellnde :Sl'Cmi F.kttldna. Ankal"a. teric:.i daima birinci p',:.nda tutan -.en mı ona doğru itiyordu. Mü-iğne atılsa yere düııniyecek de- 11 ·~ ... ... d · · k k Ik 
fia EUmeı-ıut huva mın'aka c'l.epo amirli~ f'lll lı:ıısa :ramanda m·;...,.haa.tları ilin bir muhitte, istismar etmek ka- 68.A e ıatıyere a tı. recede kalabalıktı. Yürüı.lüler, ~.... t 
ehmur. c560 > çınlmıyacak fırsattır, Peki, ya cli.I, kararlaıtırJıkları veçhi-aol ileride padi~ahlaı a mal.~us 

fcli.lin gösterdiği yal,,nlık., Yok- le hareket ediyor zannile, gözle. kafesli ccmahfeh altına yakla-
b b · b ld ı 1 ı ga bir an, eski günlerin hevasınn. rini kırpmış, yarım ağızla biraz 

§ln;:tro~an:: ~~ün~en u .. a;;ay I~ stanbul Vakıflar Direktörlüğü lanlan mı kapıldı? Hayır, bu fikri ka- daha oturmasını rica elmiıti. le. 
· d B" d bule yana_samıyordu. fcıa.· ı, kol. li.I, hizmetçiyi Vedachn paltosu-oğlanları geçıyor u. ır Llş i. 

k l l Muhamm.lnes\ re~ aJı.cl'st farının arasında çok samı"mı· 1• .ı 1•• nu giydirdikten aonra, İçeride re~e sırtını dayayara a çakşır ı J u 
· h k Bir ara gene, <c- Ben btıııl""rı misafirlere bakmasuıı aöyliyerek oğlanlara dı:.lnn bır oca)a ya - ı.. K. ı.. K. .. 

laııtı: niçin düşünüyorum, ne sebebi'! savmıştı. 
" d·.. iH 00 53 ilO Küç~·a afya maha4mılııdle Mehmefpıı= y-0k•..,,ın. ı ı d k' 1 lal kapıyı açmı ... - Bu al yanaklu ve kiraz .. .,.. _,. o ursa o sun, ma em ı bann c ' "'• 

daklu oölanlar kimdir? da ve ı·::ıdd- in~ il N-0. lu h'Ult'nln (IW.rgir aksamı yaklaşmak istiyorlar, , yaklıuı-ı - Güle güle Vedad, gene 
• ha.rlç• ır.e,,.ı.d enkuı (1351}. ı t kl beklerim ı Hoca yan yan bakb: yor ar, a eşe ya avan pervane. • 

_ Enderun oğlanlaı-ı<lır. 10-00 00 75 00 An·ansara) A Skmust:ıf p;ı.ş;ı malııU •• oSlnde e i lerin akibetine uğramağa mah _ Demi,, tekrar hızla kapatmış-
Pntronanın gözü altın kl!palar KullL'ln yeni Ayr.m_-ta.ny Ku :tn sokııfıııd.ı. ~ •• :ı lcumdurlar, benim ne günahım h. Bir elini dudaklanna götür· 

içinde şerbet götüren birine iliş- Mu. :: )eni 9 Xo. lu b'T çltıı altında lkl rv!n t:ımamı. v~r?) diye düşündü. müş, diğer elile Vedadın elinden 
tiği için mahfcl merdivenine doğ 664 00 50 00 I'ıı-Cl1 Haybr malı~ il"faın Alımot Şair U:J.kl Hayır, kafası bu düşünceyi tutarak, ayaklarının ucuna basa 
.-u Herliyerek sokuldu, ~erbet gö- solt:ığnd kft"n Tablrata tıl-Jılre ve mescıdl ll»hçesin_ pek hazmedemiyorcfo. lclal d~ basa antrenin nihaydine doğru 

den müfrt'z e'"'ki 2/2. 2/1 No. lu ~mı:.:c bi scı.ıed :13"' ı· b" k d d H t 11 k su"'ru""klemi" açtıgwı bı'r kapıdan ·ı türen adamm önüne geçli: " ev 1 tr a ın ı. aya mı a a n -
- Bre bunlar nedür? metre nıurıabbıı.ı.nda. btrJır.ıan -:ı.rsanm t.ıma.mı. • 1334) bullak etmenin manıuıı yoktu. çeri sokuvermişti. Burası bir ya. 
Serbetçi ka,larını ;;attı: Yukar.ıda nıniıalLe soka.k \C kapı , ·o. mı yazıJı emli.k :ttı!maJı üzeTte 15 giin Günahlar, ta~ıyamıyacağı kada'I' tak odasıydı. 
_ Görmez misiz? Şerbettir? mii41ıeıuıe açı:.- arıltırrna~a çıkıırıılmışt.11". İha:!e.:fı 19/10/94'.? ı•azartf!,! .1:ünü ~:ı:ıt ağırlaşıyordu. Aynanın karşısm. Kapıyı kapar kapamnz, koL 
Pah-onanın ~rduğu adam ,er. on brşk- yaıpı..'ncaJ.tır. İsteklilierin ÇemberJfkışl.a tslıanbul Va.lufla.r Başmfülür. dan uzaklaşırken mırıldanıyor· }arını Vedadın boynuna dolamıf, 

• • _.ı:.___..____... 

Vedad, sen şimdi 
hapis kalacaksın! Ben aras 
yoklarım. Bak, gazeteler, m 
mualar, kitablar var. Sıkılma 
cağını tahmin ederjm. 

Tekrar, V-edadı kucaklayar 
dışarı çıkmıştı. 

Vedad, paltosu sırtında, şa 
kası başında odanın ortasın 
şaşkın bir vaziyette kalmıştı. 
hayet, gardrobun yanındaki k 
tuğa ilişti. Başını elleri arası 
alarak düşünme~e başladı. Ar 
sıra gözü karyolaya takıhy 
gih ihtirasla sarsılıyor, gah e 
dişe ile ürperiyordu. Yeni bir ~ 
nahtan kaçıyor, hislerine mağl 
evli bir kadın tarafından ye 
bir maceraya sürüklenmek istf 
miyordu. 

Fakat hisleri öyle kaypak ' 
ki.. Bunları düşünürken, duda 
larında f cli.lin dudaklarının t 
masını duyuyor, onu iğfal etm 
miş, bu vaziyete kendisini sürü 
lememiş olduğunu dü,ünüyo 
tesadüfün bu cilvesini, bütün n~ 
ticeleı-ile kabul etmek arzusun 
duyuyordu. 

lstanbul Borsası 
15/10/942 aciLııs • kapan~ :fıaLlı.trı 

Açılış \'C k.&pa.nış 

.ondra 1 öeirUn 5.24 
Sı.:w.York 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 İS\1,re Fr. 30.15 
:\tadrid 100 I'cçe a 12.9375 
')t.okholm 103 Isveç Kr. 31.16 
Bir altın liıra 34.20 
24 aıyaırtıttı bfır gTam 'lciil~e 

ııl'.!nı c 70 

Esham ve Ta.bvilAt 
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İcra vekilleri 
heyeti toplandı 

paraları !>I~ m~det sonra k:\ybet • 
mitler, sunmmüşler, dllaımişleı, çıl 
dırmıpar, cemiyetten Z"!l'Te kadlır 
merhamet görmeksizin y&lnrz tam
,.Narın ibret nuarları altında her 
All'etle yokluğa ıömülmiiflerdir.• 
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lk!IKara'Ahmet.. SPOR 
Aydında 1 r ............................. .n ............ " I Edirnede Bu haff a yapılacak 

! Söğüd_de cevi,zden M•murloro 600 gram •kmeh 15 lig macları 
Yeni güreş ba,la.dı 

Bir çiftçiler E,irliği kuruluyor, 
mevcud tohumlar ihtiyaç 

aahible-rine daıfıtslacak Yan cıkarı ıp k.'!°ru1a satılıyor, iki hayırsever t - Ahaned, gösterdiğim oyun. malı, Ahmedden bir iki okka ela .. 
lf 

9 
• tuccar Talebe Yurduna teber • lan un~tma oğlum!. ~a fazla idi. Fakat bu, biı- fark 

Yemeklerde 
rularda bulundulcır Fenerbahçe•, G. Saray Dedı. Ahmed: ıfade etmezdi. Hergeleci ibra.. 

- Unutmam usta!. Dediğin hiın, Kara Ahmedin vücud ç J 
B "kt t k 1 "b" h k d ~· a I• Aydın (Hususi) Aydın çiftçil~ 

bütün viliy-et çevresinden g-elen çifL 
9llerle birtilde valimiz Siilıeyip Ka
rafak;r,oğlu, meb'ualarırn.ız Adnan 
Mendf!«'es ve Nazmi Topçuqğlunun 
bm:urlarile toplanarak Adananda 
oldugu gibi çiftçiler birliği kW"IDL 

Edirne (Husw.t) - Vilayedmiz ve eşı aş a ım a- gı ~· are ket e :cegun:. üd.. I ~hını iyice tetkik edip bildiği için 

ku· ııanılıyor ia,e ltkrile geceli gündüzlü me~ - rının maçlarını ıyere mey ana yur u. s. mede, hasmına kar .. ne s~ 
aııl olan vali vekili Dan~ Yurdakul mail ağanın gözü Abmedde idi. ret)e hareket edeceğini bild' • 
Uzuriköprüden Edlmeye döruniif _ seyredeceğiz İsmail ağa, Ahınedin, Hergeleci- mişti. Daima ayak güre,ind::-a 

iı k.ara~afllftnl"'ardır. 1 
Diier tuaıft-e:rı viliyMhnizin kıpık 

qday vıe arpa eklmi. tohumluk 
ih~iyacı ,llndlden temin olunmut-

Bu yıl ceviz mahsulü · 
çok bol, fakat sevk 

edilemiyor 

tur. Söğüt ( Hwmi) - ·Bu sene 
Vilayelimlz ofis .nbartarında al ~ weçen senelere nisbeten 

tı yüz ton tobwnlok vardır. Bunun meyya n ceviz malas.ulü 9(>lc 
200 tonu kmaık ve MYiibdan i.s.tlh- fazladır. Blllıasa ceviz mahm-
sal yapamıyan müst.abııüe verilecek Jünii alıcı olmadığından baJk 
tir. Vilayet makamı 400 ton to- 1 cevizlerini evlerinde bekletnıek
bum tedarikine mecbur olan çiftçi. : tedir. Eskl,ehirde toptan kilosu: 
kre elindeki tohumluğu İte yaramı. 1 35 .lııuruta sat~Lan cevizi halkı
)'an müstahsilin tohumluğunun de- : mtz vesaitsizlik yiWinden sev. 
iifti11IJımeslne taı.is olunnıaaını ve· ! keckımenıddedir. Wr kıaım bal 
k.i.lete ar..ınttlr, ! krmız da cevizlerinden yağ çek. 
Aydın. Çine ve Muğla yolu Ü2e.. i tirip yeeKlerio.e W&Jtırmakta.. 

rln.de Menderes üzerine 1oıruı.ak : dır. 
b" bet 1W ·· 11 b k.. .. L \ l 1r 011 pru e u oprnye -1 , ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. _,., 
el-en doint ,o.e yolu ve beton ınen-

tür. . tbo ye çırak olmasından dolayı tnem hasmını bozacağını tembih. l 
Devlet memı.riarı için dün gece ~~~~~ah~ ~::::~ğından nun olm~ştu. Çürikü böyje bir u~- mişti. Alta dü,tüğü zama:y d: 

12 ye kadar vlliyet matbaasında Saat 9 30 Al d K t I tanı~ elınde Ahmed, yaman bır nasıl korunacağını anlatmı,b. 
yeni ellım.ek kameleri b ıhnı Hakem. A Ad: s':ı .k ~ u it pehlıv~ ?lacaktı. Kara Ahı;.ıed, Cazgir, güreti ilan etti: 
1.....-!!..... ı..,,.._,_,__ ·•-·· asda~ t'•· ve S ·11 3· 0 İ 5

1
• 

0
1 

, dayr kazan dıbıne geldi ve durdu. Çok - Büyijk ortaya Kara Ah 
"""5un uuum 1ı1emur.ı.aca gı hınıt- aat . st. por - avu pap. d D l K ı d k • 
tlr Hak . H Pal'b N edd" geçme en rama ı u a ıt a - medle Dramah Kula güre..-cek. 

• em· · ,,.. 1 ı ur tn. ! d'b" ld" K 1 ·ı Ah d l ,.- . 
Mem L b .. 600 ek Sa 13 30 G Sa S"l . an ı ıne ge ı. u a ı e nıe er ... Ul'•r ggan gram • at . . ray - u eymanı • d ·· d f riı: kt G .. 

hlejl IS kuruttaıı almağa bıqladı - ye. Hakem: Sami, Muhtar Necdet, aFraksınt Aahvucdu' ca a. kyoll u. urde'. batladı. Her iki pehli. 
lu, Nihad. • .~~ 8:. me 1n enseın, o arı, van a 1

0

lk. ~iden hücuma geçli-

Ha'Ylr ......... r ,·ı..,· tu"ccar S 15 30 F ...ı.._,_ K gogsu Kuladan daha olgunca ol. Jer. Her ıkisı de çekinmeden bir• 
....... ~ ıc aat • ene~çe • asım- d ~ b ıı· 'd' Y 1- K 1 b 0 1 . . . . ugu e 1 ı 1. aDllZ u anın a- ?" erine olanca kuvveti erile gir-

Edl~ hayınev« tüc~larm- pap.. Hakem. Samih, Şekıb, Halıd. şağıları Ahmedden kalındı. Esa- dıler. Ahmed, ustası Hergelt:eiyo 
dan Bekir Kva ve Kemal l>onertaı Şeref stadı: ~ sen Ahmedin belden yukarısı kendini göstermek için hasmına 
Tr.~a ~alebe ~urdu~a Oayram Saat ~.30 D~lrs~or - Beylerbe· tostoparlaktı. Topaç gibi idi. Bel- demir gibi giriyordu. Her tuttu.. 
m~ 600 link degerlnde gi- . yıl. Hakem: Ali, NeJa~, Zeki. den a§ağısı yukarılara nazaran ğu yeri koparıyordu. Halb•Jki.. 
yecelc ve y.yecek yardtmında bulun Saat 11:~0 R.Hısar - Galata. azdı, yani ince idi. EğN Ahmedin böyle bir güreti Hergeleci hiç 
mu,Jaı,dır. Hakem: Mueyyed, Fazıl, Ruşen: aşağıları yukarılal"ı kadar olırıut revmezdi. 

AğaoğuYarından B. Edib de ge- Sa.t l3.30 ~ykoz - Taksmı. olsa idi, müthi§ olurdu. Ahmedin Hergeleciye göre güre., böyle 
çeın defaki yardımından bafka tek. Hüem: Adnan, Lütfi, Hayat. alafranga güre,te cibttu pehJj,, olmazdı. Pehlivan dediğin müle.. 
rar y.anbm elini uza.tımıt bulunu - Saat 1~.30 ~~lktat: Vefa. Ha- vana olmasına yardım eden se- madiyen bot yere kuvvetini sarfe 
yor. lffmı: Şaz:ı, Selamı, Fet"id'. beblerden biri de vücudunun bel den adam değildi. Pehlinn ka-
.. 8'1.k•~li yardımlaru~dan ötü: Mektçblerarası spor den yukarısının kalın olu~u idi. fa ~asgeld~ği zama~. işl~rdi. Tam 

ru uız ~larımazı tebrik etmeğı faahyeti ba,lıyor Kavi ensesi, kavi bilekleri ve em~n. oldugu o~ ~z~de k1.1Y• fezleri NafMl V eüleıi tarafından 
eblltmeye çıkarıhnıttır. Böylece 
Muğla • Aydın gidJ, a-eli.t yolu Ni

Karabük?ü sporcular 
Saf ranboluda vazlfe bilidm. 'I kolla.rı, kavi göğsü vard1. Malüın vetini aarfederdı. Eger bil' netıce 

- Cümhuriyet bayramı hazırlıkları olduğu üzere alafranga denilen alamayacaksa kuvveth1i bosa. 
.. Karabük (H~) --:-. ZonguY~ Bir çocuk kamyon tekerlekleri münaaebetlle dün Maarif Müdürlü- güreş, belden yukarı tutup gü- &arfetmezdi. As1l kafasile giire-

bölgesil futbol bırlncüıl Karabük • ğünde beden teııbiyesl bocalıırı ara· reşme bir boğu~ma olduğundan ıen pehlivan böyle olurdu. Her. 

Ba 'lk@Sl·r adfiyeSİOde Demt~-Çela takımı • ~fr&n:bolun~ aJtrnda C80 Vefdl sında büyiik bir tıoplantı yapılmı, • belden aşağısının güre~le alakası geleci, Ahmedin deli dolu, vara 
- da-..eti uzerlne 16 kifilJk bıir kafile Ad 

1 
(H . \ K 

1 
ur. Yakında batlayacak mekteb yoktu. Ahmed, bundan ötürüdür yoğa hücum ve hamlede bulun. 

k•ı t • 1 r halinde 1..!- -1- .. "-~ apazar U.SUSl.ıo - amlf 1 ~ _1! _...ı_ • b ~ • na 1 ve ayrn e uı.ı- ~~ yapm- uzer<e ...,_ .. kö .. d İsmail ·ı 12 l nd spor flUlüyec.erlni tertih ve tı.uWm ki, alafrangada cihan değM ha. maaını egenmemışti. Bu, boş 
~ ,_ . mnboluy~ ~~lenllr. .. ı:a :;ında birog u uk cı;.1 a eıım-eık üzere beden terhiyesi hoca· sımlarına kahharane bir surette bir aava,tt. Pehlivanlığın asıl 

Balıke&lr (Husmı) - Baltaesar KaN.büklülenn Sammbolu tumen .. ~ • w ıyeye tarı ayrı bir toplantı yaparak lig he- galib gelmişti. . şartlarından biri de güre" basma 
adliyesinde nakiller olmuı hikl•n ve !---farma ola.Jları ınuhteliti ile ald tofor Rıdvanın ıdare ettigl kam le · · m·-ı d. · H h ı · Ah d' A - ta•ıtmaktı. Yanı' hasım oyunl•• 

•• •• • ' ,_.... w • yon aitınd hafı il k .. 1 .. .. yet rını seç ı~er ır. er ne a ıae, me m v ,. -
H~.~m~~ln Benıru ~ıye _Hukuk yapmıf olduğu bu maç battan niha.. a ez ere 0 müflür. Güreş birİOCİlikleri rupa güreşlerini s1raş1 geldigi za. rına tabiiyetten kurtulup hasmı 
Hiılkiın.ligın1!, Kındarelı asliye bu.. yıe1ıe kadar zevkli ve heyecanlı geç- K b"k . . man okuyucularıma sunacağım. kendi oyunlarına ve güre, tarzı-
~ ~Lml tebrlmi.z icra. hak~~- m.iı netieıede Safranbolulular 4 • O ara 0 te gümrük İŞieri Şehnm1Zde yapılacak O vakit Kara Ah~edin belden na tabi ·kılmaktı. Sonra, hasmı 
&"i~e, btanbul malikemesı bqki~- p}Fb gelerek sahMlan ~_yrı~~ • Kaa-abiik (Husu.si) _Yurdumu- Greko--Rumen güreş birincilikleri yukarı olan kuvvetı ne demektir didiştirmek boş hamleler yapht'. 
let'inden Fe4m&A .v~an Bah~ dır, Yakında yeni yıl bölge lig aç zun en büyük ağır endüstri tehri lnctep-inln sonlarına doğru fdırl. anlaşılacak. • • malda yormak ta esaslardan biri 
Mahkmıe haşkiitıbLigıne, Balıkeur larına baflanacaktıı-, olan Karahükte aenif milcyaşta bir . d 1 ktı Şurasını yazmak ısterım: Ka- idi. Hergeleci, böyle güref ya. 
L-..L t "b 1-1 l~anb l mahk • ·· · · "' ın12.1 e yapı aca r. · v J k d B d k d' • d ..-.pa ı ı ~~vm ~ · ~ ·u . e gunuük faaliyeti vardır. Demir ve ft k b' . ·ı·kl • ra Ahmedın aşagı arı yu arları. par ı. e ava en mı yormaz ı. 
mesl bet;c;atib muav.inlıgıne tayin Q., ldapazan aksam kız çelik fahrikalarile sair bu$USI ve re3. o s mncı 1 erı na nazaran ince olduğundan yağ Fakat Ahmedi, ilk acemilik dev-
hınmuttur. mi tetekküller içUı yurt dııından Türkiye boka kursu birincilik glireşinde daima tehlikeli vazi- resinde bu gibi kayıdlard.ıı.n kur-

san' af OkUfU gelen v~ relmelde olan gümrüğe müsabakaları 30 ve 31 Blrlncitet - 1yette kalırdı. Çünkü, hasımları tarmak kolay değildi. Çocukluk Tokatta spor maçları Adapu;an (Huıııuai) - Akf.ııan tabi nıahenıenin muamelelerini lk.. rinde Ankarada yapılacaktır~ Bu onu alttan çabuk .hozarla\"dı. heyecanı bu derece temkinli ol. 
Tokat (Husıui) _ Futbol maç- kız .an'at okulu merasimle açılmıt. mal etmek üzeroe 937 senesinde kW'U maçlardan bir hafta sonra Ankara, Dramalı Kula, ile.~Uımed ara. mağa müsaid bir çağ olmadığın. 

ları bqlamlf Tokat GençUk klüıbü tar. Okula bu eme 100 talebe kay. lan cümriik daireal bet yıldanberi lstanbul ekipleri arasında d' An • sında vücud farkı boyle olmakla dan bu gibi itiyadlan yava~ Y•· 
zu.,; 2.l m.Ub etmtp. cloh....,Qllur. t.umm.lı bir ıeldW• çalıf1U~lr. ~ bir maç J'apllacaldu. 'beraber okka fa"'1 a:adı. Dra· yaı alacakta. ( Arlraa oar 

Ianacaktır. 





.. 

Baş, di 
' 

nez e, grip, romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

~----Bugünkü bayanın tahayyül ettiği yegi.ne ziynet varsa o da, bir S İN G E R Pırlantalı 
ve Elmaslı Kol Saati, bir kıymetli ŞÖVALYE veya bir ASRI ÇiÇEKTiR. Hediyelerinizi 
S 1 N G E R saat mağazasından tedarik ediniz. 

Si GER SAAT MAÖAZASl, lstanbul- Eminönö Ho. 8 

EDEBiYAT 
(Baı taralı 3/1 de) 

ay ben de böyle bir heyecanla 

1 bir fİİr yazmııhm. Bu şiiri bir 
dostuma okumuf bulundum. Dos
tum da edebiyat müntesibidir, 
bu fİİrden hoşlandı ve benden 
bir kopyasını aldı. Sonra gitmiş, 

1 

Adada oturduğu otelin salonun
da on, on beş kitilik bir abbab 
meclisinde bizim ,iiri okumu,. 
Kafirin okuması da güzeldir, ye-
ni terim olarak ülemamız ne bu
lacaklar bilmiyonım, fakat ~ski 
tabirle inıadı kuvvetlidir ve üs-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~lik gür ve çı~a~şlı bir ~Ai 
vardır. İşte bütün bunların da te.. 

Belediyesi Daimi Encümeninden: ( yeni neşriyat ) sinle bizim şiir ittifak ile tışahe-
___________ ;._, __ __,_ sern diye ilan edilmez mi? O 

ilan No. ıı: 1 Neşir tarihi: 16/10/942 gündenberidir ki. iskelede, va-

fstanbul 

1 - Elinde veJ'a faJ>rlka, dükün, depo, m.atua. a.rdiye ve banka ;u-diye.le. Yeni mali bir eser purda kimi gördümse bu manzu-
mnıte "9&if yerler-Je ve herhangi bit' !901filde sa.tı'bnak üzere bailanm"t> Maat kanunu ile buna ek memden dolayı bana hayranlığı-
1>alunsun veya bulunmasın oeltik, pU1inç ve &eytinyatı buh1ndura.nltu' kanunların ferh ve izahı nı bildiriyor. Öyle ki, Rdeta bir 
bunla.nn mevcudunu, malın bubJndafu maham ve kime :ıid okluk.larını Yazanlar: M:lEye VekaleU bütçe ve ~uç itlemisim gibi. med;hlerin 
ı~ bir beyanna.me De l5bu ilanın neşri iıa.ı1thhıden ltiba:ren e.n ft<I mıa.li lıfootırol umum nuidür muavini kars11mda. basımı önüme eğer~k 
biır WHa içinde vatı ve Belediye Re!Wttlıııe blldlrecdalerdir, ıW;tor Ekrem ŞaJıenk, Sı.hhat ve ı9u • sükliim püklüm durmağa alts-

2 - İ;lbu Hi.mn neşri tarihinden 11.ibıtren istanbula. ıeJecek ota.o zeytinşatı. mai Muavenet Vekill'ti muhastbe mü. tım. Bazıları kopyasını rica edL 
.a.:....·· R Şah 0 Ji vorlar ve hatta o anda ki~ıd bu-~ 'Vle plrin9'er: vürwlundta.Jı; iUba.ııen 48 saat zarfmcb.. Vali ve Be. u;uıU ım enk. ma · kanurılarunı • 
mn en miihmleıriDden olan maaş kanunu lamazlarsa, cf"hlerindPk\ bir zar· 

I~ rn.qlSlifine bey1lıı edilıl.'edttlr. be •buna de kıa.nımları s;ıliı.lıyetk şıerlı ye fm arkasına, bir kaP.ıtl parç;ısı-
3 - İ.9tilal mıır'.akala.rıOOa.n ~1ı: çefl.ik, pirinç ve rıeytlnyatı fa.turaları. lza.h eden ve devlıet, tdarel hUS1.1.,lye, nın köşesine, ısrarlarına dayana· 

nın ma.lıa.Ili beledlye14"l'llnee tasdik eılHmlş bulunmam Jiıuruhı'. ~ bmıirala.nlll ve.sair dc•·ld mayarak not ettirdiğim m•sraları 
4 - Her fAılııtilıatör, maluıllinde müb•Ya.a e!!titi ~ edeeeti maU:mn ıııikta. mııiıısadi teşe!GküUerincle çalışan her me. yazıyorlar. İş o hale geldi ki, 

nnı JDUQ~n ve her hafta 90mmcJa. b~. ml.ll' içln ç01a liizıımlu olıın bu kry • uykumda sayıkladığımı duysa. 
5 _ ÇeHılk fa.brikııJann.ctı b~ma. aJd kJA1acak maı bulun.dutu takdirde metli esel"i bütün ala.kalıt.ıra tavsiye e. lar, muhakkak ezbere bu man • 

.,._..._ cıa ayrıca Jtllclhilmesl lililllDCllr. d'ıeriz. zum eyi inşad etmişimdir! Derken 
6 - AYıııl amaıncb mHsta.hsll olan fabrilıaıtörledn 'istıihsa.t ve İstanbula. ma. * efendim, genç kızlar ve kadmlar 

Folıo ıuatamı _ öz nci say~-ı renkli da bu modaya kapıldılar. Şiir 
li~ f~ lııez:ı. bU:dlribnesl mıecburie*. zaten ~ .. ıkane, kendileri de - ri-. nı ,.meı 'bir bpaık içerisinde mütenevvi ~ 
llilit.mıb ~ edenJıer hakkında. Mllli KOl'UQJDa Kanununa. ıore vayetleri dog~ru ise - •İire a•ık 

~ ve ~l resimlerl.e intişar et • ~ ,.. 
~ r.&ı>lbcatı ilin ohı.nGr. (513) gönüller! Şiiri ezberlemi•ler, ge-miıştı1r. Flaıtt 15 kuruı1tur. .. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedelJ 100500 lyüz bin beş yüz) &im olan 30 ton nen yakı 
3/11/194-2 Sralı ıünü saa.t 15,45 de .. apah zarf usulü ile Ankarada İdare b.ina. 

.... ~ M«k.'e'z 9 uun~ Komls.Yonıoa. ..ıtıaı a.lmacaktır. 

B• işe girmek ls'eyenlerln 6275 (ulıtı bitıı iki yUız yetmiş beş) lil'ahk' mu. 

Yaldı!aıt iıemlnlllt ile k:a.nwlUn ta.yin e1ıtiki veıiblan ve tıekli!Jerlnl ayni giin ıına.t 
H,46 e tıadw .m reçen Koım~ ·on R~islitiınıe wırınelen.l lizmıdır. 

s-tnameler (2) L!n m.uıtabi~ıdl! Anlılaırada moı'k• wııneslnden, Daydarpa_ 
~ lla~ Vt'znMiaden temin olunur, (528) 

Saçınız dökülüyorsa, başınızda kepek varsa? 

cenin durgunluğunda üçü dördü 
Maden, yabud Nizam yolunu 
tutturdu mu, baflıyorlar ilk mıs. 
ra<lan ıon mısraa kadar manzu. 
meyi ezbere okumağa.. hem de 
yüksek aesle ve coşkun bir tera
ıte, tatlı bir ahenkle... Zaten o 
ağızlarda hangi şiir, tatstzlatır 
ki? •. 

Burada kendi besalnma şunu 
da itiraf edeyim ki, mantarlı İs 
karpin gibi asfalt yollarda sü
rüklenen fİİrimin bu '4>hretinden 
gittikçe bir azab duymağa haş
ladım. Demek oluyol' ki, kulak. 
tan kulağa bir fmlb, bir takdir 

Bayanlar: 
Çocukların~zın Sıhhatini Koruyunuz. 

Her teYdeo evvel, dişlerinin sağlam ve dit etlerinin 
kuvvetli olmasını temin ediniz. 

DIŞ MACUNU 
Şif ah hassası ve bol köpüğü ile 

Bu babda sizi memnun t:decelc yegane diı macunudur. 

S A N İ N Dişleri beyazlatır. 
S A N İ N Dit etlerini kuvvetlendirir. 

S A N İ N Ağzın hıfzısaıhhasmı korur. 
Bütün eczanelerde ve PartUnörilerde arayınız . 

• • 
~IZMIB KUBTULUŞ-
Cam ve Şişe Fabrikası 

S A J D 1 K 
Gürtunca 

Memleket sa.na.yiinde bÜ7iik bir eser olan fabr.k:ım" bec' 
tıirlü modern teknikle teklmül ederelı bilyiilt ih.iy.t.Çlan 

ceva.b vennett b:ı.<;lamı.ştır. 

SİPARİŞ KABUL EDİLiR 
Limb&, Lamba şı.;ei4l, Sürahi, Kava.oın Ça.y ve Su bardatı Ye bllô.mum 

zücca.ciye._ Adres: İt:mir Gaziler caddesi No. Z12 Te1t'fon 173%_ 
1 etıraf ad~ : Kur Cam 

D • kk t izmir Kurtuluet cam fabr>kası saJıibl SadılD 
ı a : Gürtunca fa.brikllsına, mnlurmuş olctufu mu -

azzam oca.klar aa.yeıtinde pencere camları d'<i imal etmeie muVllffa.k ot. 
muş'rpr, Fabrikada pencere camlannı imal elmek h.ıln her eb'adda Jı:a. 

lıpb.r haııurianmıştır. Fabrika. imal etf.iğl camla.rı yurdumıaun eu kuytıı 

k.öşeltrlne ita.hl' sev1'e!mege amade olduğu rlbi sayın ındıo!.erllcrlnln alpa_ 
~-ierin.1 vesika veo;a.ire cibl muamelelere lht~ r'O!lt«mek'ilzin denahde 
e-1mekt.edlr. 

MAJ.K SAÇ EKSiRi sesi, ve hazan, etref saatine te.. .......... •••••••••••••••••••••1111' 
sadüf eden bir propaganda, h~r Üniversite Rektörlügv ünden: 

••••• Kullanınız. Tesirini derhal göriinünüz. •••1111111" 

Türkiye Cümhuriyet. ~ 
ZiRAA T BANKASI 

Katıll ... tariht: 1811 

Serma1esi: 100.000.000 TUrk Lirası 
S•be •e aJam adedi: Z65 

Elrai Ye Ucaıı ıı. 1teri banka m•mf'lelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOli 

Zin&ı .Ba1\ka.11Dda qıaNnla " U.U•ı.a tua.rnıf hıerl;&blarında en 
u 50 11ra1ı -.alıuwabra &eDMe ' '4l& Ofllı.lleeell kor'' ile aptldUJ 
.ıua pre tkr&llllye cıatıtı!Mıa.ktır. 

4 Adecl 1-000 Linlak 4,000 L~ 
' • 500 • 2,000 • 
• • zso • ı.ooo • 

40 • 100 • 4,000 • ' 
100 • 50 ' 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

ı; kk.at: ReaU.lanndaki pralar bir aeıı.e içiJlde 50 llradan apıı 
du.şml1eıılere ikraal1e ('ı.ktıtı ıakcJJnle ,.o 2t faaluile verilecektir 

Kur'alar ~•'4t! 4 defa, 11 Mut, 11 lla.ıdran, 1l K7lill, 11 Blıtn.:1 
tinı•'\ ta.rlhl •rl .. 1• ç .. klle~ktlr. 

hangi bir ıiiri böyle alamod ede-
bilecek! Hiç şiirden hazzetmİ· ABlııeı'Uk dıemk'iniın ya:.ıth V.! <><iı.lü son i:mtı'..banlla.rı 26.X.9'2 ıünline bclar 
yenler, hiç şiirden anlamayanlar :PRP•lım»ı ob.ca.lı!tw. İlg-ıll taı belerin Wbn tabunma blızzıat müra.e"*U:ırL 
da yavat yavaf, meddahların ka- (555) 

( TİY A TROLAı{) 
1 'i liH~·ıl Duiste.nbul Belediyesi Şt>bk Tiya.~rula.r.ı 

akş.a m ııı:ıa.t 2 0,3 O da 
Dı-a.m Kısmı 

Kl/j ~t ıısal ı 

Yalan: Shak.espea.re 

Komedi Kısma 
Ya.Janrı 

Yau.n: Ca.rlo Go\ıloni 
15,38 11.a 

matine 

Ra id Rua Tiyatrosu 
Halide Pişkin oeraber 

Kadıköy SürtJyya. Slnı>ma~mda 

Bu Akş:tm 

- Beni Öpiinüz -
Koı:Mdl .3- perde 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

"Kiralık Hastahane,, 
Profesör doktor Kenan Tevfik 

Sezenelin kliniği kiraya veriliyor. 
N~lıat'Jlndıa. Güzelbahçe sok'.ığmda. 

Femina ~a.nmda mukim iken ve. 

filesine katılarak, etrafınızda al
kıt seslerinden bir h~ledir örme. 
ğe ba~lıyacak ! 

Eskiden «Söz ay ağ diiştü ,, ta. 
biri vardı. Şimdi ne diyelim? 
Yoksa şiirde mi ayağa ve kaldı
rıma dü,üyor? 

O halde, çok maddileşen asrı
mızdan şikayet etmiyelim. Şair
ler, ıiir zevkinin azaldığın ... esef 
duymasınlar. Kabahat kendileri
nindirl San'atlarını tekrnr cRn. 
landırmak, halkı saf saf yofüırı. 
nan etrafma toplamak istiyorlar
sa, kendilerine gür ~esli bir dos· 
tu yardak edinsinler ve yazdık
ları ,iirleri bu dosta bülendavaz 
ile okutsunlar! O 'Zaman şöhret 
alanında otuz senede otuz adım 
atmıtlarsa, bu sefer, jimnastik 
adımı ile bir anda yol.maun başı
na tırmanırlar! İşte bir şiirin 
macerasından çıkardığım hüküm 
hudur. Celin de huna hayret et. 
meyin bakahm t 

Halid Fahri Ozansov ···················································· 
7AY.t - Fe.n Fa.k.ültesindcn aldığım 

büviye• kalılıımı za.yl e!ıtJ.m, ~·isini ala. 
catancta.n ~ hükümsüzdıir. 

Muhteşem Vezncdarotlu 
F. K. B. Tıh, No, G953 

t.ı.tile ~ mahkemece el konan --------------
Clolot4r Keruıın Tevfik sczenelln muta. _ ZAYİ - Fai.Lh niifus nıeınur1u~ cl.m 
nıırıf oldoi'u Femin apa.rlım.-ınının (l} a.hnış oildutuın oiitus cüı;:l:munı ıayi 
N<>. ııu da.irosHe bolirum ka.tı ~inde bu. ~umı. Yenlsi.ni al-a.ca.tımda.n eski:.lnln 

lunan blkümle a1iı.t ve edevatı l'errohiyc bükmÜ J<*' lll'. 
,.e ha."1ıane leva:z.ımile hasta.nıe (\).arak iıl. 329 doğumlu Ahrnt'd oğ1u 
tıima.ı edilmek üzt"re kira.ya. verilecektir. Musla.ta. Nurettin Kuran 

'l'alip ola.n\arın görmeu, şeraitl.n.i an. 
ıa.mak ve a11litırunasına. 1$iiralt etmek 
ü~ere 21/10/&4-2 Çarşamba giind ııaat on 
dörbten on beşe bd.v mezkiır aparl.1 • 
mamn (1) 'No. lu dairesine g~leri 

t'8n olunur. '"!/155) 
@oktor 1. Zati O~el 

ye nrtısmda.kJ muaye-ne. 
mnde öfleden eonra basta

Janm Ubal .... __ ,. 

T. iŞ BANKA!. 
iL TASAJr.ıtV• 

USABI·AU 
ı llı.lnelkflia 

K.etMtealne ..,nlU 
lllramlJ'ekr ı 

ı .... 1800 llra1aa 
1 • ... • 
• • ıst • 
ı• • llO • 
ıı • ., • .. . .. . 

..................................... -.................. _. ................. _ .................. _.._ 

Son Po.ta Matbaası: N~riyat Müdiirii: M. Sami Karayel 

SAH1B1: A. F.krem U~KUGIL 


