
r 
tini 
ııı.r 
il.. 
kır 

rör
lan .... ... 
r. 
raca 
itcl1 

lcLı 
c:e.. 
ı.. 
tir. 
~in 
ıa-

~ 
bl. 
us 
r. 

lı 

r, .. 
t 

(Bu sab h gelen haberler 6 nci a,:yfa.mızdad r J 
HALKIN 

HALKIN KULAGI 

HAL KIN DiLİ 

Sene 13 - No. 4392 Yuı itleri teleloaa: 20203 CUMA 30 B1R1NCITEŞRIN 1942 

Milli Şelin hitabesi 
"Bugünkü ve yannki bütün sıkıntılan muhakkak alt edeceğiz,, 

Cumhuriyet bayramı 
dün bütünyurdda büyük 

tezahüratla kutlandı 

Milli Şel etn1ellri ,an 19 '!~~ .. ~.~~.~·.~:!.~ ... ~~:~~~."...!:~:~.'.~~:~':.~ .. ~~:.~~~~~~~ .... -...... _ ....... , 

lnkmve ı inönu aeffi kı.. i 
lstanbulda Ankara, 29 (A.A.) - Rei.. dutunu bir an hatırdan çıkar-1 

aicümhur ve Milli Şef famet mamahdır. 
İnönü bugün f podrumda yapı· Azia vatandaılarım; 

d 
11 k 11 111 1 er lan seçid reami baılamadan Bir ateı kaaırsaaı bütün Un U Dren evvel halka hitab ederek ata- dünyayı yakarken bizim bu-

i iıdaki nutku aöylemitlerdir: nun ortaamda vekar ve hayai-
Aziz vatandatlarım; yetle :rükaelmemiz, kendi ken· 
Cümhuriyet Bayramını he- dine olan bir teaadüf detildir. 

Milli Şef Ebedi Şefin pinize candan aevgilerle kut- Milletin her ıeyini ordusuna 
b • • luyorum. Dünya felaketinin vermeai ve vatan selameti için 

muvakkat ka rını dördüncü senesinde büyük her aıkıntaya katlanmak kabi. 
ziyaret ettıJer Türk milleti, birçok darlıia ve liyetinde olması, büyük belaya 

çok tikayet ettitimiz sıkıntı. kartı batlıca teminatımızdır. 
lara ratmen dinç, mi!li İradesi Doiru yoldan sapan soyauzla. 

Ankara, 29 (A.A,) - Cümhurl. aailam bir halde, mıllet~~r •: rın, ne kadar marifetli ve bi
yetlmizln 19 uncu yıldönümü bu • raıı aleminin aaysılı gozlerı leli olurlaraa olsunlar, eninde 
-• L!~'- __ __:ı..1. en -~Lun bir te- M0 l d h h ld k 1 
•-· uuuaı .J-""'"' ....,.. önünde dimdik duruyor. ı - aonunı a er a e ya a ana• 
-ı.ürat içinde kutlanmtftır. Bu )etimizin bünyesindeki kuvvet caklanna zerre kadar ıilphe 
büyük tören Türklyenin batfebri ve memleketimizin içindeki etmeyiniz. 
Ankarada • yiilaek bir dereceyi varlık, en tiddetli sıkıntıları Vatandatlanm; 
bubnuftUr. Dündenberi bu büyük yenecek kadar kudretlidirler. Ordumuza, senç nealimizin ı 
nıilli ıba)'!'.aJ1llO bavaıı içinde yqt • Aziz vatandatlarım; örneti olan evl&dlanmıza aev· 
Y•~ Anwalılar .. babın erke~ •at. Her mücadelenin temeli gilerle ve yUretimizin içinden 
lerincle yollara dökülmilflerdır.Bq. kendimize ve milletimize aıü· selen aaraılmaz süvenle ukı
tanbata nıilli renklerle donatıhnıt venmektir. Bütün mücadelele- yoruz. Pek çok kasırcalann 
olan yollar pçilmez bir bale ıel • rin en büyük hedefi, milleti hakkından ıelmif olan büyük 
mittir. Bu aklft bllıaaaa Ulm mey. selamete erittirmektir. Bütün bir milletin fUurlu ve İradeli 
danında mubte,em bir manzara dikkatler milli bütünlüğün evtadları ol11rak bugünkü ve 
•rzedlyordu. . • muhafazasına döndürülmeli, yarınki bütün 11kınbları mu. 

Saat 12,45 de Cümhurrt!isl M Ilı bütün sıkıntıların çareleri el- hakkak alt edeceğiz. 
Şef lnönü refakatinde Genel Kur • birliiiyle çalıtmımın feyizli CümhuTiyet Bayramını he. 
may Batkant Marefal Fevzi Çak • yolunda aranmah; millete ya. pinize, mücadele İradelerimizi 
mak olduiu halde F.b•di 5efln nıu· pılacak en tesirli dü,manlığın, venilemia ve tazelemit olarak 
valdn.t lnibrlıni ziyaı•t ey1emlı ve kendisine itimadı aaramak ol. kutluyorum. 
çok cnuhtetem b=r ~uk-t k;y;rak \,, ......................................................................................... 1 

CDeuamı 2 ncı •crv a a ···-···· .. ·~-P-

Gençliği ve izcileri temaılen seçılen heyet Atatürkün maneın huz.urundc.. 

Şark cephesi 

Almanlar 
Nalcık 
şebrlnl 

zaıtettller 

4 oun süren 
muharebelerde 7000 

esir allndı 
Berlln 29 (A.A.) - Alman or. 

dulart ~ndanltğıntn tebliği: 
Batı Kafbayada tayyarelaie te. 

ılrli aurette deateklenen Alınan kıt 
a1-t, 900 sünl- zarfında zaptedi • 
ima clatlarcWd meyzilere ~.&rfl diif-

(Devamı 6 ın.:i •aylada) 

Mısırda 
tanklar 

barekete 
geçtiler 

Berlin lngilizlerin 
muvaffakiyet kaydet
mediklerini bildiriyor 

Kahire, 29 (A.A.) - Maretal 
Rommel, kendi mevzilerinin va
him bir tehdid kartısında kaldı. 
tının farkına varmıt ve lngiliz 
kıt'alarmm seri aldığı toprak· 

(Devamı 6 İnr• .aylada) .................................................... 
lzmirde bUyUk 
bir pamuk yaoı 

fabrikası kuruluyor 
Fabrika 6 milyon liraya 
malolacak ve birçok 

tesisleri bulunacak 

Bulgar takımı dünkü ilk mac1n 
Besiktasa 2 -o yenildi 

--------- ---
Dün bu vesile ile Şeref stadını 

açıhs töreni de yapıldı 
--------

Leui.lri illr maçmcla mağliili olm cuına rağmen hiç te e:ail 
hattô acıman acıman Betilrtqa ü.tün hile oynadı. denel>i 

JJAAAU maçtan llır ıntıba 

~8nizl :dy~ eden Sofyanını devreyi 1-0 kazanan Betlktat 
l..eviskl talumı dun Şeref tÜha•ında 2.0 bitirdi. 
Beflktatla ilk maçını yaptı ve ilki (Deuamı 3/ l de) 

Eminönü Halkevinde 11 çift 
nasd evlendirildi 1 

İzmir, 29 (Huauai) - 25 bin 
kooperatifçinin ortak bulundu
gu «Tarım aabf kooperatifleri 
birliği » fzmirde büyük bir pa
mukyağı kombinaaı kurmağa ka-

UD:~sz::..;..::;,......;;..ııl.J,...;;.:ii.MiiıiiÜl~~~m<.iLI..~--=..-=-_. ~~--~--~-----------~~-------~ 
Çiftler merusım eınaıına• 
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Çocuk Esirgeııne K•ııunu, Divanyolu çocuk kütübhanesl. v.c oku~~ 
odası ile 940 tarihinde açılaft Çarıtkapı çocuk dlspanserını.n yıldo
nümlet'i ;nünaaebetlle dün t.'lat 15 de, çocuk kütü~aneslnde rnera 
san yapıhnıftır. Resimde bu "tünasebetle Çocuk Esırıeme K~ 
Eminönü kaza L:olu tarafından giydirilerek hediyeler verilen fakır 
yawulardan bit' kısmı görülmektedll'. 

İSTER 
İSTER 

iNAN, 
İNANMA! 

Amerikada ipek çorap, da. yadan, ne de baıka yerden 
ha harb baflamadan önce bir tedarik edilmez olmuftur. O. 
cıme•ele)) halinde idi: Japon. nun için bazı Amerikalı genç 
yanın Çine •aldırma•ım bir tür- kız:lar çorap yokluğuna bir ça
lü hazmedemiyen bazı aıılhçu re bulmutlar: Çerap giyme. 
Amerikan cemiyetlerinin Üye- mekle beraber, ayaklarında 
leri, Japonyaya kartı olan çorap olduğunu %annettirmek 
hınçlarını ham maddeai Japon· İçİ/ı bacaklarının arka kı•ımı· 
yadan gelen ipekli çorapları na ten rengi boya ile çorabın 
giymemekle izhar ediyorlar· 

dikifİnİ <ctanzirn eden bir çizgi dı. Amerika harbe girdikten 
.onra İ•e ioek artık ne Japon. çekiyorlarmıı. 

İSTER iNAN, 
' iSTER İNANMA! 

İlk tarihi konser 
Salıya veriliyor 

İstanbul bir garib 
Şehirdir ne yer, ne 
İçer belli olmaz! 

Burhan Cahid 

Eminönü Halkevi tarafından ha 
zırlanan latanbul köyleri elitleri ser 
gisi bugün saat 17 de met"asimle 
açılacaktır. 

----c>----

Vagon devrildi, üstündekiler 
mucize kabilinden kartaldalor 

KoWıJCrvatuarm birind taı-lbi TlN"k Dün sAbah saat 7 de Slrlc:ec1de 
musllU.ı komeri önümU.ır.tli Sa.la s-unli b. •- •-·'- ar'--manevra yapan ar aa..-.... - • 
~ ...C. 21 de T~~ı Seblr anıda bulunan yük vagonlarınc:lan 
Tiyaılrosu koımdi kamı bl~~ veri- biri dingi)lnia kll'ıbuaaı dolayıaile 
lıeceJııtir. Pros;ramcla on eekhiocı ve on devrJlrnlıtlr. Ani oı.n bu devrilm.e 
cJokmuoou asırlara aid eok luyme~~ .~- neticesinde parçalanan vqonun üs 
serJer mevcocMır. Çoi samandır buyuk tünde bulunan memurlara mes'ud 
bir ıMJna ile hu.laııan lron!W'r alika lif! btr tesadüf neticesinde hiçbir teY 
~r. Bllel'let- Pındiden s-i!le- olmamıftlr. 
den -'ılmaktadır. ___ ;:.__ ________ _ 

VEFAT c Yeni neşriyat ) 
Dershm'8niaon ve fetvahane mi.isevvicl. KE?\'Dİ!\Iİ GÖRÜNCE - Adı a.Uıııda 

Jerinden Ma.nisMı merhum Rafız Emin .A1ıdu1lalh ilker Can.fwulan yazılan 'Ve 

f!Ş1 ve ioı~nbul Umumi Meclisi azasın- 1)8iko1oj1k bal ve tılhnly~ belirten 
ıhn emdt.li onlinaeyüs ı•roresör &ahlık manııum bir bfııiye neşredllmlştlr. Fbıtı 

Faıtib ha.1&'1bi a.vma.t ~ Yuut.11n 20 kurrastur . 
ıumesi 

.................................................... 
Bayan Sadiye Yunt İnandılar, döğüştüler, 

clii1*ıü P~ ıünü ralund.i rahmana 

11&\'IUllllluetur. ~ Ediı'netta.,aın. kazandılar ... Bıraktıkları 
dalııl ŞelıitMdıe 11utunan bllSUBi maM>e- emanetin nöbetçisiyiz 

J ı'f6lne defno-...1111111.ur. M"ll l'HıMtn------...,.------l\..----...ı-----.--------------- ey)ey~. 
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Telgraf çılarla te~sizci erin 
hak arı koruya) 

PO!STA 
Sayfı 3/l 

Bulgar takımı dünkü if k maçında 
Bes ·kıasa 2 -o v nildi 

J::,.aı .!.aralı 1 İnci .•ayfada) ta.hanı.mi.il iti olacağı kanaat ini da- , kuzuncu dakikada t.e'vlski müdaf.a 
. . ...._~ıaç veaı.~esHe. futbol ha maçın Uk dakikalarında vE">rdi. hattında harikulade bit" kıvraklık 

mevınnun~ evvel bölgerun yar r_____ · d" kad h • ı 
dunlle i bq4u -~ tını ıye ar ıe rım zl zi. yapan Şeref ~I de hayatının en 
stadı 1 flJ&Slna • ~an 'cŞerefo Yaret etınl.t olan muhtelif Bulgar güzel şütü ile Leviskl kalecisini 

- Sayın Münakalôt Vekilimiz amiral Fahri Engine saygı ile • 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
!!Son Postan sütunlarındn tel-! len mes~~k tel&'ıafçıfıktır 1 meye mecbur olan bu adamları d ~ açılıı ınerasunı de .. yapıl .• takımlarında biz daima 

0 
ateşi gör_ rnağlüb ederek staddakl bü .. k k • 

irafçılarımı:z:ın hur.usi vaziyet • Bu mUJahedeler gösterir ki bu geçim endi~sinden korumak için st~ dah stkaadı ile tehrbulimız auzk ~ :ıbır dük. KofaCaklar, anJıyecMdAT, dü • labalığı cofhn'an ilk golü ;:,b :e 
lerini aydınlatnııyô\ çalııan ilk meılekte nimetle kül!et birbirine norm .. l maaşları Laricinde bir • :ı.anrnı, unına taaır. ıecekler ve laJkacakla · ağ d .. 
:h:ı:ını memleketin ilim adamları uysun düımemektedir. muhabere zammı kabul etmek Bu. münasebetle hazırlanan sade rne IUb olmamak için bınri'n ~r;~ı~rı • d:;;:~ki ~af arası:a ~flıyan ve 
llezdinde geniş bir tasvibe maz • Sayın vekil ve bütün alaka _ doğru olur. Bu, yalnız bir hahkı rasmı programı çok iyi bir fe'kilde nı sarfodeceklerdir. Ru; haddi za : rasında a(~ 

0 
vam e en muca~ •: 

bar oldu. Memleket içinde yap - darlar fundan emio olabilirler korumak için değil, ayııi zaman- tatbik edildi. Ticaret lisesine daya. tında futbolda istenen ve b .. .klenen ile bitti & J Berfktaşın gal!_bıyetı 
ttıa.ya fır•at buldug-um crezilerde ki bu satırları mahza bir ilim a· da bu meslek mensublarını daha nan duvara mermer üzerine Ata • bellibaıh bir h 1 ttl U ı~: .. .. evre esn:"sında lüzum-., ,,. in ile lnö .. .. b lar knb usus ye r. zun vu. suz teOAJ> )'Ü%Ünden iki tarııf da sayı )'a.lnız bir üniversite hocası sı • damının vicdani saikile ya zır.ak· dikkatli olmaya ve dah& fazla . A n~n . •f 1 aııtına ntflu bir oyunla Bqiktaıı f&flrtımak farkları kaçınnıflardı 
fa.tile değil, ayni 7 amanda yur - tayım. Vakıa devletin bir 1.arem randıman vermiye tc~vik bakı • ::.ınd~ ~~ ed~!'iıtiK Vrdali ve Le. l&tedlJer ve aı: kalsın muvaffak da İkinci deweıcle B~ sağaçık 
d_Un ıneselelerile i!gili bir muh'\r- kanunu vardır. Ve hu kanun mından da lüzumlu bir tedbirdir. iye reısı r. ut 1 arı da a. oluyorlardı. Fakat Beşiklaf hatların Sabrinlrı yerine takıma Vecdi I ıol 
:ı-ır sıfatile de d.ıima dikkatimi memuriyet nimetlerini tRadiil Böyle bir :zammın bütçeye ağır • ralarına ~an l~~kt~l!d ld~cciler da artık iyiden iyiye plpnit olan

1 
dı . Levloo takımı yemlt old~ bir 

Çe.ken mevzulardan birisi telgraf ettirmeyi İstihdaf etrııcktedir Fa lık verebilecek bir yek\ma baliğ :~ spor<:~ ar P 'ak uzerın .e . ır gle • birlcaç oyuncu vaziyetin nezak~t'lni ı gotu çıkarabilecelt bir hızla oynam, 
çtlı'k ve telsı·zcı"lı·k me•le<ri olmu ... kat bu taadül kelimenin ifade olmayacağını zannediyc.ru7.. Bir ~ resmı yapar merasııru açtı ar sezdi ve talth de yardım etti Do (D 
l " •• " .. Ebedi ve Milli Şeflerin -·ıınl-__; · • evamr 6 ncı sayfada) tır. Bunun türlü sebebleri var • ettiği tekilde emekle nimet ara· nöbet zarfında üç yüz telgraf İş· ,..., en 
dır. sanda bir adalet tesisi manasına )iyen bir memurla yüz telgraf İf- bulunan yere kadar yüründiikten c "S p ~ 

Birinci &ebeb; bu meslek men- olup h~r memurun tamamen ay- }İyen bir memuru tefrik e tmek :i1;k.i~y:~o~Z~~an laf. inan on osta., nın bulmac!Jsı •• 12. (16) 
~~blarının mütevazi bir hüviyet ni fekilde muamele ~örme1'İ ma. faydalt ve lüzumlu bir tedbir o· .., J 
ıçıQde vazifeleriui tam bir vatan· nasına değildir. Nilekirn devlet, lacakbr. • Şebır band0Sta1un çaldığı istik. Soklan sata-'"'d_oğ __________________ _ 

fe':'~rlikle başarmak için kendi· bazı Avazifelerin .?'ensublar.ı.nı 4 - Meslekte yirmi yılını dol- lal .martından sonra Vali HSeref •> ru: 1 2 3 
l C:t-ını harcamaktan çekinmeme. hususı zamlara mtutahak gor- duran ve cidden yıpranmış bir ::~nı açtı. mera.Jm de bu a"aretle ı - Kuba'd'1 
~:İdir. Nitekim F.bedi Şef, bü • meği lüzumlu bulmuştur. Barem hale gelmiş olanlarla daha genç bir yer lGI. 
~Uk .nutkunda bu mesleği alene -~ kanununun bir süa·i~ ~kleri böy yaıta ve İşi başında hastalanan· * ı - 'l'cmiz.bıılı 
a:tr&tiştür. MilJi savaşda hayat • lece meydan.~ gelm.ıçlır. . . . ları, zayıflıyanlan korumak için Saat 15.45 de evvdi m isafir ta. (-l), isyan edfon 

~il_._' -ı-ı 
1;, t"ını, aıhhatlerini istihkar eden Sayın Munakalat Vekıhmı:ı: müşterek bir yardım sandığın . kını Levtski, blra:z &1>11ra da Bq.ik. cs ı . • 
k~ .ttıeslek mensubları, memle •• ~os;ı Posta s~tunla~.n~~ .. ı~:llet - dan bi.:kaç prevaotoryom ve sa.. taş bdcmtı sahaya gelerek ayrı a.yrı 3 - T~rsl .bu. ~ 
k tllı her buhranlı devrinde ta • tıiım hususıyetlerı gozonune •· natoryom açmak pt-k güzel ve seyircileri selamladılar. Büyük bir küm. c ;; ı . Bir ~ • ~ 
lıatfarının aon haddine kadar ça. larak telgrafcıları ve te18 izcileri hayırlı bir eser meydana iletir · ı' kalabalığın toplandığı sahada vali mir ı 2 l. 
§rtı~ktan çekinmemektedirler. sefaletten koru~ak v_e ~~.lışanla.. mek olur. ve parti reislerinden hı.ıska Alman 4 - B•r m eclis 5 

1., 1.kınci aebeb· tamamen ilmi O· rın daima takdır cdıldıgı hak • 5 - Memur kadrolarmm dar· ve Bulgar konsoJosluğu erl7anı ile Hl . <.'"kolata imı&-
n bir dü ·· 'd. ç k d f kında rejimin prensibini bir defa hiı ve itlerin çoklug· u dolayı•ile diğer birçok «nebiler ve pek. çok Unde 1..-.ı llımılır bir t ~ şunce u·: o e a ıe· . k . . .. ., . 

f.,'Ye teaadüf eden sekiz saatlik daha gerçekl~şt~rme ı~ın ''! a· tel&"rafcılar diğer memurlar gibi tanınnııt ldnıseler vaNlı. uu taraf madde l :ii . 

e &dasız bir muhabere faaliyeti meli teldiflerımız tetkık.~ layık senelik mezuniyet haklarından aruında yapılan merasimi bayrak 5 - As ı yuva ı 
n a<. · ·' ·· ··ı·· k d·m·ı:z:ı· bahtıyar sa- d · t•f d d ı d" E • ..-....... •-'-'L ett1 ve •11ara '"'at 16 ("). t .. < r.: ı. !-" • ~ır, en yıprahcı ı§lcrden bı· goru urse en ı a ıs ı a e e emcnıc tte ır. n ........ ...., ""'K.W " ,.. .... ~ .., u 

~~ır. Dilfünmeliyiz ki İ§lenen yacağtz: ağır ve en yıprabcı bir meslek da b&Jlıa.nch. 6 - Uir lıa)\'lln 
keli erec telgraf kelimelerden, ı _ Telgrafçılık ve telsizci • mnsublarından bu hakkı esirge- Levl&ki takmu sa.haya Ye§ll be • (41, İnklyod et • 
t~-:1'1~!erle nokta ve hatlardan Jik beden ve ruh bakımından en meme k için elimizden gelen her yaz çorab, 9lyah pantalon ve beyaz, mi (3). 

)'., ~küb eder. Yüzlerce telgrafı ~iır if}erdendir. Bu aibarla on. şeyi yapmalıyız. Çiinkü dinlen • mavi çizgHi gömlekle çıkmı§b. 1 7 - Karacıenu.. 
hiı-~n bir el mihaniki olarak ların ekmek istihkAklarını agır miye en çok muhtaç olan insan. * · C8) . 
tıi" b~b~~a amclesinden claba a· iş görenfere mahsus miktara çı· lar bu meslek menımblan ara • Leviskl takımı uzun bir yoku • 8 - Bir nc\·i 

4 5 6 7 8 9 1 ) 

biiy·· ır ııa aörmüş ve dimağda çok karmak. sındadır. Memurların beden ve luktan sonra yapt4ğı maçta bize bir Jıa.lı (5). Ha.beş ıbblle reisler• <ll). 1 s - lş1k 14) . 

0\l~.' fikri emek harcamıştır. 2 - Bu mesleğin beden ve ruhlarını mi!mkün olduğu kadar kdlme ile enerji taııyan bir takım 9 - Ka.patau ( '7 ) , Sor;:u eı.ı <2> . 6 - tı>e P'k U), lsbldıtı geç,ı!Hllı; 
de~i·llncü sebeb; tıbbi müşahe. ruhi diğer meslekle.rle daha tez dinç muhafaza etme\: devletin olduğu hissini verıdi. ıo - S:ın'a.t m Sucub.r (7 ) . ( 'J ). 

'ltnd •rndir. Bilhassa gece uyku· yıprandığı bir vakıadır. Bu se· menfaatlerine en uygun &'elen Sofy&nın bu m.aruf takımı dün Yukarıdan a atı> dıoğru : 7 - Aruı.dakada bit' '1f:l' lSJ, Biz 4anı& 
tlıeaı:kn dernavlı mahrumiyet bu bel>le tekaüdlük müddetini daha ş~kildh-. Eminiz 1.:1 muhteı·em ı yaptığı ilk maçte mağlub oklu, fa. ı - Al y~ı yer <4 ) , Bir pla ke!Ihnti;l (2 ). 
l"l~r lnenaublarınm pek tez kısa almak, meaela yirmi senr.ye Münak!llat Vekilinıi7. arzettiğ;m kat hiç ezilmedi, bi.likis zN'lıan :ıa.. mııad'eSi (2 l. l'ı::ıkbk niU:ısı (2) . g _ :sofa (2), TıW-ııı o,runu IS) . 
Sill· •nrnasına sebeb olmakladır. indirmek bir hakkı tanımak olur. noktaları geni• tecrübe \''! te ·f man Betlkt&f& üstün bile oynadı 2 - Sıılh ve Mikün (6). Açık aıu.l 9 - t•zakşarkta bir yer !4i, n tr lıa(I 
.-.~r bozukluklarına, mide ya • 3 - Menteleri dolayıııile ha • maslarının muhaualuile mezce-I demekte tereddüde mahal yoktur. (3) . Ş!!k\I (4). 

~a titremelere, damar has· remin en küçilk maaılarile ha • derele en rüzel bir bal tekline j Topa ilk VUJ'Ufllla yapan Levisklnmı 3 - Hara.be (9). 111 - Bi:r köpek nevi m. Bir :-ada 

rına en ço~ teıııuUif odi • ~&dulAIO e11 izi nU..-anı aeoir. kavuturacaklarclu. liir,.ıe harekete r~I oyunun bir 4 - S&laa W, Bir Deli kerctıe W. maclııhlıi (5). 
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uSon Poeta» nin tarihi tefrik-.a: 

A 
Daye kadın ef~ndisinin ardın· layınca sevincinden avazı çıktığı l lı· Şimdi ne yapacaktı? Önünde 

dnn kapının demır kolunu ko · kadar haykırmamak için kendi- ı kapalı oda kapm, yan tarafında 
duktan ao.z:ıra yu~arıya çıktı. Şu ni zor zaptedebildi: El yordamİ· bol güneı aydınlıiı gelen ikt pen 
mahpus kaseye cıdden acıyordu. le yakaladıaı •ey yerde boylu d p ı d ı 

a va ı a am utun gece aç, au. boyunca yatan küçük merdiven b ' l' · d' '\ B · · d''-Z il d b
.. .. 1 • 3" cere var ı. encere er en at ı • 

b 
ı K k • ya ı ır mıy ı r •tını çevırıp ı.ıı;.-

auz aygın yatmıttı. oca l!rı • den başkası değildi. . ~. .. • . 
nın yüreğinde bir acmuama ve U ı d'kk d kat ettıgı zaman yurcgı helecan• 
bir yufkalık vardı. Bahçe üze • içeri;:':t~? .. gec~ \da~ etme d~n la çarptı: Pencerelerde de de • 
rindeki odaya gidip kapa&oı azı • uşurmuı o ucu mer ı • mir parmaklıklar varda! 

.. ven .. 
cık ralıyarak ae.lendi: Şu halde kurtulma yolu olarak 

- Baka diflenk, auyunu iç • Şüca Çelebi u.daye bacı~ ya bir oda kapısı kalıyordu. Ya, kıı.pı 
tin mi? getirttiği merdiveni çekip alır- kilidli ise? Ya, kapıdan sofaya 

ken, aııl merdiveni aklına b 'le Patronanın baba~ ses çıkar _ 1 çıktığı zaman (Örülürse? Üze -
ı getirememişti! 

madı . htiyar kadın ayaiile dö· lh • d rinde silah namına bir tırnak ça· 
tcmeye vurdu: tıyar .a. am ta~e ~ayata ka- kıııı bile yoktu! 

H K.. d' ı ı- v~muş ııbı merdıvenı kavrıya-- ey.. ose lf enn, nanını . k k dak" k k - Kapıya usulla yaklaşarak ku. 
yeyip abını içtin mi? ıra yu arı ı apa agzına da. l - d d D d 

Abd" I · Ef d · - d k 1 yadı: Allah istene burada.o kur· agını aya ı: ışarı a, sofada 

1 k 
u. ~andı b~n··ıı ~!agı ta a· • tulabilecekti. Evet hem kurtula· (jçıtı> işitilmiyordu. Tokmağı ya-

ran ı ıçın e uzu ı:nua o uru • j k d" d" d" · · d d K d · · · ·t"· ·· ca , hem Patronayı kurtarabile. vaş yavat on ur u, sevıncın en 
yo:. u. a ınktsesınkı ışı kınce lytu - cekti ! az daha dü~üp bayılacaktı! Evet, 
regı çarpııra an apa a ına k. · · - · · ı 

eldi: Kapağı başı ve ellerile zorla- kapı ılıdlı degıldı · 
g _Ne istersiz? dı, 'küçük kapak bir karııı kadar Bir gölge gibi sesııiz sadasız 

Kadın titrek titrek sordu: kalkınca karanlıkta kalan JÖ7. • sofaya çıktı. Sol tarafta geniş 
-Nanını yeyip ahını içtin lerine gün ışığı doluverdi. lhti - merdivenler görünüyoı·du. Gece, 

mi? yann gözleri kararıyor, başı dö- bu merdivenlerden gelmişti~ A • 
- Yok. ner ıribi oluyordu. Bir müddet vaklarının ucuna basa basa indi. 
- fki """'t aonra lf"'lür baka- gözlerini kapalı tuttuktan aonra Alt kattaki koca taşlıkta yüzüne 

l'ız. Havf .. vlrmen, ikindiye ka - yavaş yavaf aydınlığa alıştırdı. rutubetli, aerin bir hava çarptı. 
dnr hu.,dasız! Karanlık inden ihtiyatla çık· (Arkası var) 

- !. .. 
Gani Efendi kapak aralıiının 

tekrar kııpandığını içeriye aızan 
gün ışığının tekrar kararmasın. 
dan anlnmı§lı· Kapak altında 
durup uzun uzun dü,ünmeğe ba§ 
ladı : İkindiye kadar ne demek
ti? Esirci de gizli odadan ayrı 
lırken "çoğa varmaz halas olur. 
sız 1 ı dememiş miydi? Demek 
Patrona H lil birkaç saate luı. -
dnr öldürülmüş olacak, kurula n 
ter t ibler mavaffakiyetle baıa -
rılmıt bulunacaktı. Zavallı Pat
r ona bir yden haberi olmadı · ı 
için belki şu saat vezir sarayın
d nk i mecli gitmeğe bile ha -
zırlanıyordu? Kim bilir, belki 
çoktan gitrnitti bile 1 

Ah, şuradan bir kurtulabil ~ 
s rydi, bir kurtulup Etmeydanına 
yetişebilseydi.. Tırnaklarile göğ
siinü, bağrını yolası geliyordu. 
Kö~eye çekilirken karanlıkta a
ya ğt bir feye takıldı. Eğilip yok. 

•• 
Universite Ra!{törlilğüııden 
Orta okılJ ve Useff:re yııb'lneı dl! öll'ttmenı JeUıf ırmclı uzf'rf' f'AI blya.ı ra. 

kül~ inctlb, Aını&n n Renıen fll&loJ ~ tobeı.trine mlisaltı&.b iU: ıaı.:ı.e 

a.11.Dkuhr, 
1 - Jo'aJdill.qe x lr-bi:me'< •ar'bnnı ha.iz obnak, 
t - Yııpıl::ı.cak ~eme imt.:b.&nını ka -anmak, 

3 - Noterli 'en mı.u;add ık mecburi hizmet taahhüdünde bulunnı.ı.11. 

Kn.7.ana.nlara ayd:ı 4•} llr ıı. burs verilt>cek lr, Tal~be<kn ve dışarıdan istekli • 
!crfn en 50TI ll ne tl'$nn tn :t ün,.ti Salı akşı.mına kıdar EdeMynı P~kuJtesl 

df'l:"on lılitlblltln .. lıJ.SVUT"rl" t-:ı rı t !l'l 9) 

Devlet Demi "'YO~ları işletme U. M. den: 
l\luha.mmt"Jl bedelı ll 1t5) bdı yedl yuz yirmi beş lir-.ı o n muh~lıt rc..'1k 

\""e e ıf.a (4000 J dort bin Kıt. loz boya C9 İk:fruolt rtn J9t:e> Paı.artesl ı:unü 
s;ı.a.t (15,30) on bcı:i bucuk t:ı Hayd:ı.rpaş:lda Gar bin~"l d:ı.hlliıulcld k:omlS)on 
ta.mrınd.:ı.u k::ı.pah z:ı.rf usulile s:ı.tuı nluucak1:a . 

Bu i r;lı'mck isteyenlerin 1129) yıi7 yirmi dokuz lira (38) otuz seki~ ku. 
l'tUŞ!uk mm"lli'dlo.t. teminat, k!ınunun tayin ett!fi ikalarl:ı l r.klinerint muh. 
levt ı:arllarmt aynl gün saıı.t. ( 14.301 on dört otuzı kıdır komisyon rels' lf lne 

vermeleri lazundır. 
Bu ise aSd sarıtııameler kombl'ondan :parasız olara.k dabtılm.'lkbdır. 1830) 
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Çırpındı: 
- Hayır, eiz 

Anlamıyorsunuz, 
nuz. 

çok fenasınız. 
anlamıyorsu -

Bu sarışın ışık altır.da bu göz
ler, bu göz ya~ları öyle giızcl gö. 
rülüyordu ki .• kadıolcır ne güzel 
ağlarlar. Hele bir genç kuın İs· 
yıınla karııık göz yaşları, hırçın
lıkları •• 

- Anlamıyoraunuz, anlamı • 
yorsunuz! 

Hıçkınklar bolfazında di!ğüm 
leni yordu. 

Anlamıyor mıydı? Oo .. bu ia. 
yanın, bu göz yaşlarının mana
sını çok iyi biliyordu. O ela, 
ıc- Ben de seni, ben de seni ıe. 
viyorum ! » dememek için kendini 
güç :ı:aptediyordu. 

Omuzundan tutarak genç kızı 
kendine çevirdi: ' 

- Sakin ol Gönul.. seni ku·
dım mı? Halbuki bir kabahat 
yaptıiımı hiç zannctı:.ıayorum. 

Genç kız, ellerinı ~kalamış
tı: 

- Anlayın beni arlık Vedad 
Bey .. çok gülünç olduğumun far
kındayım. Belki içinizden bana 
~ülüyorsunuz. Dayanamıyaea . 
ğım artık, boğulaca;'iıın. Siz\ se· 
viyorum Vedad Be y .. bunu hala 
anlayamadıntz mı? Sizi deli g ibi 
seviyorum, tapıyorum size Ve. 
dad Bey! 

Tekrar ellerini yüzüne liapa· 
yarak arkasını dönmüştü. 

Vedad, sürıılle bir karar ver
mek mecburiyetinde bulunuyor
du. 

- Ben de aeni seviyorum Gö. 
nül! 

Diye hislerinin firenlcrini aç
malı mıydı? 

Yoksa, bi .. denbire zaafa dü~
m em e li miydi? 

Gönül, olduf undan çok çabuk 
ıevgisini itiraf etmişti. Bu bosa. 
nış karşısında, hem m r mnun h em 
muztaribdi. S"m.nhn tin hay~li 
karşısınn dikllmişti; boynunu 
hükmü~; 11- Bana kt7.ıml3 mı 
ihanet edivoraun Vedadh diyor-

db~ sanki.. bu hayali def etmek, 
ır an evvel tesirinden kurtul • 

mak istiyordu. Gönül, sevgisini 
söyleyen kaçıncı kadındı kar§ı • 
sında .. fakat, Semahat müstesna, 
beklenen, arzulanan bir itiraf ol· 
duğu için, bu defaki hepsinden 
fazla tesir etmişti. Adeta, Cönü· 
lü Semahatten ayıramıyor, bunu 
ayni sevginin devamı, yahud bi:z 
zat kendisi sanıyordu. Yeni heye 
can, macera arayan ruhunda, 
her şeyi, her düşünceyi ailkip a· 
tan bir deprenme bi setti. Ooh, 
öyle tatlı bir heyecan içindeydi 
ki.. Genç kızın çenesinden tuta. 
rak yüzünü kendinden tarafa çe
virdi. Yarabbi, hu ıslak gö .. ler 
ne güzeldi. Göz göze aeldiler. 
Gönül, sözlerini kapayarak ba
sını Vedadın omuzuna bıraktı· 
hülyalı bir sesle: . 

- Sizi çok seviyorum Vedad 
Bey! Dedi .• Bana kızmayın, ayıp 
lamayın beni •• bilmiyorsunuz, bu 
ne büyük bir aevgi .• 

Genç kızın, omuzundaki ba
•ına dudaklarını yaklaştırdı. 
Göiaünde hararetini duyduğu 
bu ta:ze vücuddan fışkıran nefis 
koku başını döndürüyordu. 

- Sahi mi Gönül, çok mu 
seviyorsun? 

Genç kız, birdenLire baıını 
kaldırmıştı. Gözlerinde vahıi bir 
parılıtı görülüyordu: 

- Bunu anlamıyor mu~unuz 

Veded Bey! Size tnpı) orum, di
yorum. Size hayranım! Sizsiz ya. 
pamıyacağım. 

Yüzleri birbirine o kadar ya
kındı ki, nefesleri birbirine kıı.ı·ı
ııyor, Gönülün dudakları titre • 
yor, göğsü çetin bir heyce.anla 
sarsılıyordu. Gözleri küçülmü~ 
yüzü süzülmüştü. Başını, erkeğin 
göğsüne bırakırken ellerini tut
muştu: 

- Siz de beni biraz olsun aev. 
miyor musunuz? 

Haşin bir hareketle gP.nç kız1n 
çenesinden kavraynı ak başını 
kaldırdı. Bir an gözlerine ay11i 
sevgiyi taşıdıihnı söv! ven nazar· 

larla baktıktıın sonra, içde n bir 
teslimiyetle göğsündeki bu sev -
ginin tezahürlerini bekleye n genç 
kızın batını omuzuna, dudakları
nı, kor parçası halinde ki dudak· 
larının üstüne koydu. 

Sulann senfoni i. 

Gök yüzünde gülen ay. 
Saçlarını dağıtan meltem rü2. 

gi.n •. 
Saniyeler, saniyeleri kovalı ,. 

yor. 
Saniyeler dakikalaşh. 
Genç kızın batı biraz daha ge

riye dü~üyor. 
(Arkası var) -

Hendek İcra Memurluğundan: 
Tıu.a.k kôyundeıı Basandan t.e,nıLike.W 

Haliı lbra.hıme 400 Ura '1a.sm• borçlu 
Tuza.k. köyıuıde.n olup Ika.m<'tc:Uu meç. 
hul ölen l\lohmed Ihlamurun gaJrl 
menlkııllt-rOnln pa.ra.J çeı;ıilmeslne kA. 
raır rerHm~ o dUKWJ:lan Tuzak k<>yunde 
valııl 932 Temmw 15 :So. la bor\-lunaıa 
hıestıld 240 lıra lıcyme mde l\lıısbfa Ha.
san İbt'a.blm b:l.hçelerlle ımıhdu:I beş 

Y'Ü& :re:mlt altı h itib;ırlle ın hisse. 
sf Ye 1378 M. ::U. olan b lıÇıedckl h~ 

re yine -.ynl kö)d~n borçlunun hissesi 
40 llra kıymetinde 932 Temmnz 16 n~ 
mara.b Araplar metvlı:Unde Receb Al 
lla.l'ker!iı: b :ıhç ~ m hdud bıhçcnfn 
nl'dı be$ ) U7 ~tml n:.tı hfsstı 6 ib:ırll~ 
borçlunun hlss %3:? hl -0lup 911 

metre mur.ıhb:ıı olan baJıçe b11 k•re b l. 
rhıeil açı:k antı:rma ile Z3/ 11/ 912 raınr. 
tmi ıünü . at 11 d H r.nd k iu-:ı daire.. 
sh•:le par:ı.ya çetrlb!cctl ve hıadd lii;vı.. 

kmı bulmadığı takd ird e inci amk n.r. 
tmn:ı 3/ 1%/942 P mbc rfinıı ayni 
s;ı.a.tte p:ı.ray çcvrimcctfnden ııyrtı hıü... 

tıı.:r.ı ltr'U h:ı.khnn:ı v.c sair h-ıldu:& 

m:ı.Jlk o!anla.r 15 gün tçlnde cvrııkı mll!l
b.teıertnı ibraz etmc~rfnl ve ıı.ltsf t:ıt:. 

dlrde p:ııylaşt1nn d n h!lrlc bı.r:tkltıak. 
fan ve t:ı.lfb oL-ıntv yüzde yed ı btıçl& 

dtt>O ~esi Vt'J'll b:ır.h rnektubn 12>~ 
fi~~ ş:ırlıt:ını bu:iıntkn 1'.lb:ıttn 
her ~ık bul:mdn!ro '\"e <hhıı fa'l:.ls 
m:ı.fiim:ıt alma.le fste:rcnler nenııı len> 
dao~eslnln 94%/ 695 '!'\o, ta d oN'll!!llM 
mliracaatlan ilin olunur. t912/ 895} 
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.1 ·.ZMİR Htf< AYE.S t· 
u~sA• HATIRALAa 

- 4 - rif ağa kapıya vurdu, İçeriden 
Ara kapıyı geçtikten sonra Za- ses çıkmadı. Saz tıngırtuı kaı>ı

rif ağa selamlık dairesine gir. nın vurulduğunun ititilmeaine 
meden evvel avluda durdu ve mini olmuttu, Zarif agl\ biraz 
yavf bir sesle, Kevser Hanımın daha kuvvetle vurdu. İçetiden: 
torunu hakkında verdiği malu • - Giriniz!. Emri gelince kap1yı 
matı ikma) edecek sö:.ıı:ler söyle • açtı, beni öne ıürerek: - Kü • 
di: - Bizim küçük bey, diye ,.ük bey! .. dedi; size misafirinizi 
başladı, pek İyi bir çocuktur am· getirdim. Birazdan kahvaltınızı 
ma biraz tuhaf halleri vardu·.. getirecekler ... Ve beni bıraktı. 

Bu aralık önümüzden kaçım Affan bir erkan minderinin ü. 
bir kediyi, bir fikir mü,areketi- zerine bağdat kurmuş, dizlerin
le, ona gösterdim: - Bir kedi!. de kanunile, kar~ısında bir kiı • 
dedim. çük sehpa üzerinde bir nota ile, 

- Şimdi bunu görse, diye ele- kımıldanmıyar.ak başını çevirdi, 
ledi; hemen tüfeiini kapar, bu. bana baktı: _ Halid Bey, sen 
raya fırlar ve zavalh hayvanı misin? dedi; sonra kanunu min
öldürür. Onun kedi?.!re bir kini derin ilzerine iterek ayağa kalk. 
var. Küçük damad beyin tu-uk- tı, yanıma geldi, ilave elli: 
ları, güvercinleri için.. . Hal~uki _ Seni bugüne kadar hiç gör • 
onlara kedilerden ziyade kendi· memi,tim. Siz lstanbulda, bi-z lz 
sinin ziyanı dokunur. Kaç kere mirde. hiç fırsat düşmemişti. Bun 
kuluçkaları berbad etti, daha dan aonra artık sık sık buluşur, 
vakti gelmeden «yirmi bir gün .evişiriz. Seni bana çok methet -
oldu, hala yumurtalar çatlama· tiler. 
dr. civcivler çıkmadı .. . ıı diye ku- Ben de onu taklid ederek müf. 
luçkanın altından yumurtaları red sigasile mukabele ettim ve 
birer birer çeker, kulağında sal· 
lar, cılk olmuş zannile kırar, ya. yalan söyliyerek: - Seni de ba· 
hud bir civinin ucile kabuğu de- na.· · dedim. 
ler, yumurtalann içinden yav _ Bu ilk dostluk kelimelerinden 
ruları çıkarır. Kaç kere bunları sonra onun yazı masasının yanı
gcrdüm ve adeta merhametten na oturduk. O, masanın döner 
ağladım. Güvercinlerde de öy _ koltuğuna, ben de üzeri meşin 
le ... Yeni çeşidler alacağım diye kaplı küçük bir sandalyeye, kar 
çiftleri birbirinden ayırır, enişte_ şı karşıya geçtik. Ben bir yar.dan 
sinden gizlice erkekleri di~ileri ona, bir yandan odaya bakıyor. 
karma karıfık hapsedeY, ve bun dum. Yan tarafta iki pencere a· 
lardan hiç bir şeylere benzemi _ rasmda yarı yarıya dolu bir kL 
yen yavrular alır. tab dolabı. Her şeyden evvel bu· 

Bu tafsilatı verdikten sonu. na imrendim, sonra büyük bir 
Zarif ağa selamlık dairesinin ka. yazı masası, üzerinde sekiz on 
pısmı açarken çifte ismile zihni- kitab, birkaç defter, bir büyiik 
mi tırmalıyan Affan Sabit Bey mürekkeb hokkası, kalemler, 
hakkında bütün fikrini icmal e- kur§un kalemleri, bir kağıd kese
den bir ilave yaptı: - Pek tu _ cek, bir çakı, bir sigara tablası. 
haf, pek garib bir gen~tir, ves. kibrit kutusu ... 
selam!.. dedi, Kevser Hanımın Kendi kendime: - Tütün içi
kullandığı tabirleri tekrar etti. yor galiba, dedikten sonra bu 
Belliydi ki bu tabirler bütün ev masa ile üzerindeki şeylere de 
halkının ona dair olan Teyini top ayrıca imrendim. Bizim yoku§ 
lamıs oluyordu. başında yeni geçilecek evimizde 

Bütün bu peşin malumat ben· de benim böyle bir kitab dola -
de bu yeni arkadaşı yakından gö hımla bir yazı masam olacak mı? 
rüp tanımak arzularını körükle. diye düşündüm; sonra gözlerim 
miş oluyordu. Onun odasının ka· erkan minderinin üzerine bırıı. -

olan kanunda bi-r !'aniye 

9eyden evvel sordu: - Muaikiye 
merakın var mı? .. 

Ondan 1ıeri kalmak iatemİyP.. 
rek: - Pek ziyade 1 dedim. 

- Bir alet çalmağa batladın 
mı? Kanun, keman, ud .. 

. - Hayır, dedim; yo.lnı.r. kc?n• 
dı kendime öğrenilmiş şarkılar 
söylerim. Düdük gibi bir sesim 
var, o kadar .. • Fakat ben musiki 
~ğr.enmeğe kalkı§tr&am piyano 
ıslıyorum. Babam İatanbuldan 

dönünce, yeni evimize yerle,tik· 
len sonra bana bir pivano ala · 
cak. · 

Bu da yalandı. Babamın böy-
14: bir vadi yoktu. Ondan sonra 
kıt:ıb dolabile yazı mıuasmı ,ıöz
lerımle tavaf ettim: - Bir kitab 
dolabile bir yazı masası da ah • 
nac:ak; diye bir yalan daha ilave 
~l?1e~ üzere iken yutlcurıdum. Bu 
ıkıncı yalan birincisinden daha 
hafif olacaktı, zira muhakkak 
bana da bir dolabla biı masa a
lınacaktı. 

. O: - Pek iyi! dedi; ben de 
pıyanoyu ter cih ederdim amma 
pek u~un iş. Yapılacak pf"k çok 
ıeylerım var. Sana bunları bir 
bir ~n.latırım. işitmişsindir ya, 
~en. iki s~ne evvel rU~diyeyi bi -
tırdım. Şımdi hususi dersler alı
yorum. Türkçemi Herletiyorum. 
Fransızca da öiren\yorum, şiire 
çok hevesim var. Hocalarım çok 
muktedir adamlar! Gün aşırı on
larla üç dört saat çalışıyorum. 

Birden atladı: - Sen mektcb 
işini ne yapacaksın'! diye s<,rdu. 

Ben ondan pek ıeri kalm&k İs• 
temiyerek cevab verdim: - Is. 
tanbulda evimize en yakın olan 
Fatih askeri rüşdiye5ine devam 
ediyordum. Üçüncü sınıfa geç -
miştim, İzmire gelince o yarım 
kaldı. 

Hemen buna çare buldu: -Bu 
rada İzmir rüşdiyesİnt! devam e· 
dersin. Batka çare yok. Orada 
her dersten ziyade arabcaya e • 
hemmiyet verirler. Belki sen a . 
rabcada zayıfsındır amma zo.ı aı 
yok. Daha küçüksün, bir yandan 
da fransızcayı düşünmeli .. 

- Şimdiye kadar franaı:zc.a 
dersi almadım amma kulak dol· 

tirmeli de fransızcayı ondan lOR· 

ra düıünmeli ... 
O, gene öğüngenligine kapı . 

larak kend iainden bahsetti: 
- Musikiye çok merak ediyo -
rum. Keman çok -zor, ud hoşum:ı 
gitmez; daha ziyade kanundan 
hazzediyorum. İzmfrde det s v<!
rebilecek pek az adam var. lll.. 
önce Salomon takımından kanun 
ustası Yasefi düşündük, fakat 
herif nota bilmezmiş. Nihayet e· 
ni~temin arkadaşlarından kanu
ni diye şöhret kazanmu~ olan Ce
mal Bey bana hem nota g:3ster· 
mek, hem kanun öğretmek vazi
fesini üzerine aldı. Fahı-i olarak .. 
Cemal Bey, bilmem nerede, bü -
yükçe bir memur. Onun için ile· 
ret kabul etmiyecek amma biz 
altında kalmıyacağ1z, ona müna. 
sib hediyeler verilecek. Şimdiden 
annem onun yakında gelin edile· 
cek kızma sandığından muva(ık 
şeyler ayırmağı dü~iinüyor. Nota 
ne iyi bir ~ey! Ejcer Yaseften 
ders alsaydım bütün peşrevleri, 
semaileri ezber öğrenmek lazım 
gelecekti. Şimdi notayı karşıma 
koyunca derhal kanuna tatLik 
ediyorum. Yalnız diese-lede be
moı•ıar için kanunun mandalla
rını oynatmak zorluğu var. Sen 
bunların ne olduklarmı bilir nıi· 
ain? 

Mil~t piyangonun donko 
fevkalade çekilişi 

---
50,000 lira Ankaraya, 20,000 lira lstanbula, 

10,000 lira Bursaya düştü 

Milli Piyangonun 29.İlkteşrin. (7492) ile nihayet bulan 40 hilet 
1942 fevkalade çekiliıi dün An· j 100 ı · k ı . 
k S 

. . ıra azanan ar 
ara ergıevınde saat 17 de ya· .. 

pılmış ve çekilişi kalabalık bir Son uç raka'?ı (279) ile niba. 
halk kütlesi takib etmiştir. yet bulan 400 bılet. 

Bu çekilişte ikramiye kazanan 50 lira kazananlar 
numaraları aşağıya yazıyoruz: Son Üç rakamı ( 306), ( 590) 

50.000 lira ka:ıanan ile nihayet bulan 400 bilet. 
137443 10 lira kazananlar 

20.000 lira kazanan Son iki rakamı (04) ile niha.-
251445 yet bulan 4.000 bilet. 

10.000 lira kazanan 
089950 

5.000 lira kazananlar 
020608, 101554, 109967, 362082. 

2.000 lira kazananlar 
017397, 042695, 049950, 074452, 
075108, 134703, 136198, 229344, 
263937' 293852. 

1.000 lira kaz.ananlar 
025960, 052748, 071405, 071650, 

2 lira kazananlar 
Son rakamı (5), (9) ile niha

yet bulan 40.000 bilet ikramiye 
alırlar. # 

50.000 liralık büyük ikrami
yeyi kazanan 137443 numaralı 
bilet Ankarada satılmıştır. 

20.000 lira ikramiye kazanan 
251445 numaralı bilet İıtanbul
da. 

Sustum: -Hayır! diyeme • 088568, 094085, 114087, 129442, 
dim, fakat benim onlardan bir 137699, 179943, 187155, 188092, 
şeyler anlamadığ.mt keşfeden 199003, 202241, 202581, 208454, 
Affan uzun uzun izaha kalkış- 209096, 209533, 230705, 233245, 
tı. Gene bir şeyler anlamadım, 234159, 243472, 252368, 263957, 
fakat hep susarak dinledim. 277200, 278189, 280222, 292289, 

Şimdi, dedi: sen gelirken nL. 299064, 299435, 299674, 324396, 
havend peşrevini ö~reniyordum. 328766, 332178, 344093, 357186, 
Sonra yeni bir şarkı var, hica:z • 362292, 362578, 367034, 393830. 

10.000 lira ikramiye kazanan 
089950 numaralt bilet BuTsada 
satılmıttır. 

5.000 lira ikramiye kazanan 
biletlerden 2 tanesi İstanbul bir 
tanesi Ankara, bir taneşi K~rıe· 
birde satılmtştır. 

dan . .. Onun notasını getirttik. 500 lira kazananlar 
Belki o şarkıyı sen c!~ bil_tr.sin.. . Son dört rııo kamı ( 369 ~ ı, 

« Müjg&.nlarınm yaresı ı§ler cı
ğerimde. )> 

Diye batlıyan bir şarkı . .. 
Ben bu şarkıyı bilmez değil· 

dim amma belki: - Oku da din. 
liyeyim, der korku:;ilc cevab ver· 
medim. O söylerken ben de onu 
tetkik ediyordum. 

İtiraf edeyim ki bu ilk mıila· 
kat bende onun ic;in bir sevıi u 
yandırmaktan uzak kaldı. Onu 
öğün~en ve karşısındakini kü -
çiiltmeğe çalışan bir mağrur genç 
olarak tanımış oluyoı·dwn. Ben
den bet altı yaş büyük olmak o. 
na bir ağabeylik taslamak hakkı
nı veremezdi elbette. Onu bu 

öirendikten 

sonra burada geçirilecek olan 
günlerin uzamaması için yüre .
ğimde bir temenni vardı. Belki 
cesaret edip anneme Lundnn ba· 
hia bile edecektim. Dedemin ko
nağına ötedenbe, i alışık idim. O 
muhit bence pek sevilen bir ze • 
min idi, sonra bir en evvel Yo -
kuşbaşı evine yerle::mic; olmak 
için acele ediyordum. Hususile 
bugün Affan ile 2ödştükten son 
ra mekteb mesele si de bir an ev· 
vel bir karara bağlanmaltydı. 
sonra kitab dolabı, yazı masası, 
belki piyano ... 

(Arkası var) 
H. Z. Ufaklıgil 

2.000 lira ikramiye kazanan 
biletlerden 3 tanesi Ankara, bir 
tanesi İstanbul, bir tanesi Malat. 
ya, bir tanesi MiJas, bir tanesi 
Nazilli, bir tanesi Bolu, bir tane 
si Kırklareli ve bir tanesi de Sü 
rüçte satılmıştır. 

1.000 lira .ikramiye kazanar 
biletlerin 14 taneai lstanbulda, 
4 tanesi Ankarada, 3 tanesi İz 
mirde, 2 tanesi Eskişehirde, vt 
diğer 17 taneai de yurdumuzun
muhtelif tehir ve lcasabalarmda 
"'•ttlmı stır. 

Türk topraklarında, Türk 
sularında, Türk göklerin

de, Türk bayrağı 
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E~inönü.Halkevi!de 11 cttt nasıl ~vlendirUdi? 
1 

............................................. ,.,. 1 s d ı d ( Ba~ tarafı 1 mm sayfada) ı ellerı sıkılacak. Bu suretle ge- ı Mısafırperver bır ev aahıbı e-Nazilli' de ı : ın ırgı a günkü şartlar içinde evlenmeği tinlerimizi, damadlarımızı da ha dasile misafirlerini ağırlayan 0r. · Siki.yeti er ~ göze almak kahramanlığım gös- yakından görmüş olduk. Kendi- 1 Yavuz Abadanın yüzünde vazi-
' : t eren 22 aded, yoksul vatandaşı lerine kaynana dırıltısından, yok fesini yapmış bir baba gurura 

:1: 
• l Genç bir çoban kafası e r.ilmek böyle tatlısile, tuzlu:>ile, cazile, sulluk mırıltısından, kıskançlık ve huzuru var. h tl'J'&f( &r veaair azası kesilmek surctile büfesile evlendirmek kimin aklı- zırıltısından masun saadetler di- - Uğurlu kademli olsun, de-

öldürüldü, katiller yakalandı na gelir. Günlerdenberi Halkevi, ledik. dim. 22 evlad babası olmak ne 

Dikkotsizlik yüzünden 13 
yaıında bir kız av çifteı.i ile 

göğsünd~n yaralanarak öldü 

Nazilli (Hususi) - Bu hafta 
Nazilli bahçe aralarında dikkat· 
sizlik yüzünden feci bir hadise 
olmuş, 13 yaıtında bir kız göğsün 
den yaralanarak ölmüştür. Bu a
cıklı hadisenin tafsilatı şudur: 

kızı veya oğlu evlenecek bir aile- Artık caz çalıyor, bir saffı bahtiyarlık. İnşallah tez vakitte 
:Kaş okulkJn öğreimensiz ~ Sındırgı (Hususi) - Bundan ye benziyordu. Bir taraftan ge- harb gemisi azametile dansı a. lohusa şerbetlerini de içeriz. 
• · bir ay önce Dövertepe na- lin elbiseleri dikiliyor, bir taraf. çan Halkevinin sevimli reisi Ya- Kulağıma eğildi: 

Belediye memurlarından Mu -
harremin oğlu 18 ya4larında Meh 
med, bahçelerinde kuş vurmak 
Üzere eline aldığı av çiftesile oy .. • 
narken komşuları Çapahasan ma 
hallesinden deveci Süleyman Sa
vuran kızı 13 yaşlarında Münire 
Savuran da o aralık yanına gel· 
mistir. Mehmedin elindeki çifte 
na~ılsa ate& alması üzeıfoe tüfek 
ten çıkan . saçmalar Münirenin 
göğüslerine ve boynuna rastla -
mıs, kızcağız kan içinde fabrika 
ha~tanesine götürülmüşae de er
t <>ı; İ gün yaralarının fazlalığın. 
dan dayanamıyarak ölmüııtür. 
Mehmed tevkif edilmiştir. 

----o-

idare ediliyor ~ biyesine bağlı Alyaka köyünden tan hediyeler alınıyor, düğünün vuzun etrafında çiftler torpido - Aman, sosyal yardım fU-
: 19-20 yaşlarında Mehmed Şeker 11 düğünün bir araya gelmesine muhribleri gibi dönüyorlardı. besi duymasan, burada ınerasim-

Kaı (Hu•mi) _ KG§ ! adında bir genç çoban koyun ot- layık bir azamette yapılması Arkamda yatlı bir kadıncağız le doğurtahm, diye kalkar. 
ka. : latırken kafası ezilmek vesair lÇın, program üstüne program oturuyor; yanındakine• «- Ah Sonra gülerek ilave etti· 

zcı•ında okula der>am eden • • · : azası kesilmek suretile öldürül - hazırlanıyor, sosyal yardım şu~ hemşire, dedi. Derdlerim kabar· Darısı başına 
va•ati 1500 çocuğumuz var • : müştü. Bu gencin katilleri jan. besi reisi Nedim Akçer, gece ya· dı vallahi. Rahmetli ile evlenişi- Böyle, elbirliğil;: tasasız eT• 
dır. Bunun asgari 30 öğret - : darmaca şiddetle aramldıi'ı halde rıları, rüyasında gördüklerini miz gözümün önüne geldi. Bu lenmegve can kurban amma, ha-
menle idarui müm.hün iken : ı B d f i sudu)ar bu un~mamu~tı. u e a kalkıp, sigara paketinin ahına gençler gibi cılız, mılız teY de- tlrladım ki, ayni temenniye Y·a-
bugün faal vaziyette kazada ayni köyden Yusuf Yılmaz, Ah- not ettikten sonra, sabah karan- ğildi. Koltukta, merdivenleri çı· vuz Abadanı da mubatab tut
yalnız 10 muallim mevcuttur. med Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, hkları, tatbika kalkıyordu. Eh karken, vallahilazim, koca ko- mak lazım. Çünkü nerede ise 
Kaz.a merkezinin 140 mevcu· Süleyman Yılmaz, fbrahim ince l h k' k nak yavru•u ev, '(--1 bea. ı'gVih) dik d 'l k dünyada ya nız mu te ır yo " ' ..,....... .. profesörlüğü ta.s · e ı ece o. 
duna mukabil iki muallimi adında beş ki,.i zan altına alınmııo ı· · l d gı'bı' sallanıyordu.>> I' • " "" ya, hamiyet ı ınsan ar a var. 22 lan sayın doçent, ev ılik müesse.. 
mevcud olup bunlardan biriaı ve tevkif edilmişlerdir. Tnhkikat · b" ı v d lkı' delı"kanlı, yanımdakı' ma- · d d h · • • gencın ırer yuva curac&.gmı u- sesın e, a a asıstan, yanı nl-
maarif memurluğu var.ifeai • tamik edilmektedir. yanlar, muhtelif hediyeler gön· sada oturan ve kapalı sisleme şanlı bile değil. 
ni de gördüğüne güre bu ar- dermek suretile bu hayırlı işe tabi olduğu anlatılan bir ailenin Eminönü Halkevinin hu teşeb-
kadafın idari mu.ameleden Ed" d k 1 ' · d zaman kar.anıp talebesile lrRe e m~mUf arne erlDIO iştirak ediyorlar bı. Nihayet, çift. kızlarını dansa kaldırdılar. Mk8;" büsü hakikaten takdire değer. 

t . • lerin tahassürle, izlerin merak- sadaki yaşlı bir bayan içini çe tı, Aiti arşın pijamahk basma 
mefgul olmaaı icab eder. eVZll la beklediği bu kollektif düğün! «- Ne yaparsın kardeş, alıpna- bulamayarak ' düğün maarafnı-

Binaenaley Kaıtn okul va- 1 Edirne (HU$Usİ) - İkincltefrin gecesi geldi, çattı. Evvelki gece ğa çalışıyoruz. Allah artırsın, dan ürkenler, korkarım gelecek 
ziyeti tahail aeferberliğimiz • ayına aid meınur, mütekaid ve as- Halkevinin mükemmel bir düğün yaş 20 .. Kız kısmının adı büyiik- sene, bu kolaylık karşısında, ak
de bir durgunluğu ifade eder. koer ailelerıl için tabedllen ucuz et. evi haline getirilen salonunda, tür, evde kaldı derler, bugünler- şamları Eminönünden tramvaya 
Alakalı makamların. bu du. mek karnelerinin tevzii sona emıiş.. her çe§İd insaadan mürekkeb de gelen giden de pek yok. Şim. hücum eden halka tat çıkartan 

Edirnede iftihar listesine ruma dikkat nazarlarını çe- i tir. kalabalık bir davetli kütlesinin di adet böyle imif. Böyle yerler. bir tehalükle HaJkevine ko..,. 

1 b 1 a keriz. j huzurunda, gençler mura.dlarma de anlaşıp evleniliyormuş! Ne caklar. Nuaret Safa co,kun 
geç~n ta e e er \.............................................. Mersinde s~ker aramalan erdiler. Evvela, düğün çorbası, yapalım, :ı:aman .gana uymazaa ................................................. -

Edime (Hususi) - Okul tahsili. kasa kırarak 7000 lira patatesli et, pilav ve üzümden sen zaman uy, derler, biz de göz Amerikanın Moskova 
nin sonunda devrenin bütün ıenele· 1 h k 1 d Mereln (Husmi) - Şehrimizde mürekkeb düğün yemeği yendi. yumuyoruzlıı 
rlde iftihar listesinden sillnmedikle. ça an lrSIZ ya a an 1 ,eker saklanması ihtimali olanlvın Bilahare dünya evine girecek o- Salonun tam karşısına sırala- sefirine göre Stalin-
rinden mükafatlandırı1acak talebe Edirne (Hususi) - Lüleburgaz.. nezdlnd-e aramalar yapıLrnıttır. Bu lanlar ikişer ikişer bir izdivaç nan masalarda yeni evliler otu-
ara ında bulunan şehrimizdeki okul- da ti.'ecardan lbit Bektaşın mağa - aramalar neticeşinde büyük bir &l~ kıt'as.' halinde alkışlar arasında ruyorlar. Zavallılar hala müte- grad düşmİyecek 
'--d,.kı" talel~-·e to""renle Maarif Ve. 218.stnıd.a.ki !kas.anın kıl"tlarak 7.000 la kar+ılantn:ıflır. Yalnıll ut•~• bir •alona girdiler. Genç kızlar, bir· cessis nazarlardan kurt.ulamadı.-. 
'41° - llÇ~ !•-ı · __ .,,..,L __ L:cLLi lerlnd .. Va~ington, 29 (A.A.) - Bir .. 
killmi:tin armağanı verlbnittr. liraya yakın bir paran111 çalın.dığını - ~· .. ~~~ dııa..ıukiujllln .nkt e~ de birlerine (( - Darısı başımıza .. » , )ar. Ne ise, imdada hedıye .tevz!ı Ie,ik Amerikamn Moskova ba.. 

Şerefli 111"·'-"~t '-azanan talebeler blld'lrml..tcfm. Hın~z Tekirdağına imaAluıaın:a.,dn e mı ar an a- ·ıhtı'yarlar << Allah mes'ud etsin, merasimi yetişti. Fakat talıhlerı. uııu1.rc. ~ ,,.. b f zla __ ı,, ____ d_ ·• B k yük elçisi amiral William Stam-
şunlardır: kaçarak çaklıiı paralıaırb zevki s.a- 1 a La-'-,_ F"'da;erek ~~~r. ın; . bir yastıkta kocasınlar» temen- ne çocuk zıbını, kundağı • çı an bley, Stalingradın düşmiyeceğinl 

Ftoğorafçı Rıza Nurı,ık kızı E- faya dalmlf ve nihayet P°'lsin pen.. ar n-.ıdn anunı uu. yapı a.. nisinde bulunurlarken, Halkevi çiftler bir hayli pembeleştıler. ve Almanların Grazni ve Bakd 
dime Lisesinden Perihan Nurıtık, çesine dÜfJlıiiştür. . . caktır. reisi Dr. Yavuz Abadan, evladı- Zevcesi, düğüne geç geldiği petrol sahalarını ele geçirmeğe 
Kız Öğret.men okulundan Fatma Al Kırklaelinin y enıce nahiyesine nı evlendiren bir baba heyeca- için, fırsattan istifade bol bol muvaffak olamıyacaklarını sö.,.. 
tınelli, Tevfik Yaman Lise orta kls. bağlı paşaJWyünden Ali Özarık Adanada parti koıgreleri bitti nile, gençlere saadet dileyen bir dansedip, ha~·~ te,rif . ettikt.en lemiş, kendisinin Rusyada geçir
aunı bitirenlerden de Bekr Sadul- adınC:la olan hırsız birçok hınızlı~ Adana ( HUS'lJ.Si ) _ Adananın nutuk söyledi. Buna evlenen genç sonra, kaş, goz ışaretI:rıle yerın- diği 7 ay zarfında Ruaların so-
lah, Ihsan Adalı, Ö7demir Çırpan. lardan mahkum olmUJ bir sabıka ı- bütün kazalarında cumhuriyet halk kızlardan birinin velisi cevab den kıpırdatılmayan hır Halkev- nuna kadar mücadeleye devam 

dır. partisi kongreleri son bulmuıtur. verdi. Bu suretle de, merasimin li arkadaş, kar§unnda dizili du- etmek husuaundaki mutlak milli 
Tütün zürrarna çul dağıtıldı Adana merkez kaza parti kongre. reami safhası bitmiş oldu. Eli.lem ran yeni evlilere bakıp içini çek- birliklerine §ahid olduğunu na. ... 

Edirne valisinin tetkikleri si ~ 1 Tefr'lnlsani günü yapıla • ortaamda, tepeden tırnağa en ti- ti: etmiştir. 
Sındırgı (Hususi) - Yerli Ö· 

renler, Türk Limited, Hüseyin 
Sabri ve biraderi, Türk Tab, Meh 
med Dedebaş ve Vehbi Derebaş 
tütün müesseseleri tütün zürraı. 

aa ul 

C'"'ktır. tiz bir dikkate hedef oldukları - Ah, çocuklar, siz de mi ya· --------------
Edime (Huau$İ) - Uzunköprü, ,,.. .. ..;.;;;;;;=:=========::::j k '? 

t ala için kan tere bulanan gençler şayan ölülere arıtıyorsunuz. 
K....,.n Meriç ve psala kaz rının l dik ı 

-y- ' 1 k D ' "abat bir nefes aldılar. Fakat, Saatlar iler e çe, neşe ar. 
: ... e i-1-ini mahallerinde tetkik et- Dagvı an ço" er aıma · ıd 1c.. 
---r ,_,... • meg· er derd bunlarla da bitmi- tıyor, danseden çiftler çoğa ı 
meldıe olduğunu bildlftilğim Edirne b d t 1 kb 1 ı d t ·-'--· ı ir, aima op U yormuı, Okmeydanma bcnziyen ça, müsta e yuva arın • e· 
valf si Danıit. Y urdakul ...-un ze ewele en miaafirlerin de melleri ablıyorclu. 

Ne mutlu Türküm 
diyene! 
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elgra .. , Telefon Ve Telsiz Baberleri J 
BU SABAHKi HABERLER 1 .Hariçte 1 ÇJVAÇ,.E;T ~a;,. •, 

Bisro··1y-;-ıepd0ı"g~ ·. naem 1g.ro~!ein •• in , Sovyetler gittikçe artan tehlike ci-:,b:::.et ~-·1 AL ~Mi N D (; 
İkinci cephe oçılmıı::.hr, makta olduğunu &Öylenıifti. Mosko. A . k i . r k d K f k d b il t il y vaya vardıktan sonra ise, lneiltere 

( 

f~,er,ı anJ ve n,oı iZ j arşısm ~ . ~ a_SY~. ~ u un Ec~:=ıe~~~r=:~~ı:ı~ü;::r~:h ~~;~~~e a;l~~:~~I~ ~::?:~==::Er~:~~ 
1 h~U.Cailrlm aepdOeDC9akra - kuvvetlerını llerı su· ruyorlar ıeııınıniyeUe karşı laadı DI ;:r.:: :"ı::~.;i. ~;: ~ .. :;-.,:.r:dı:::,ı;,:_ı.ı~!"~;,:~ 

- son davasının tahakkukuna memur gerek Amerikada, gerek İn&iltered< 
.. Ank~a 29 (A.A.) T~ bulunan sekzlnci İngiliz ordusu bir türlü_ ~~isi~ yaptı. Ik inci cephe me. 

K f 
Cümhurıyet bayramının ecnebı kaç gündenberi mihver kuvvetleri- sel~~ uzerınde gayet hllS$&S görünen 

Berlin, 30 (Radyo) - Trans- ar lrtınaları arasında muharebe ~emle.k~e ne ~ııretlc kutlandı- nin .Elalemeynle Kattara denilen çöl ~1~ b~ ~iste Mistr ~andell 
kcıotlnent ajansına Tokyodan gelen gmı muhtelif ecneb1 radyolar•n hu.. nda tutmakta lduk Wıllki ıle fıkır beraberlildenni ifa. 
bir habere göre Japon amiral!erin... güne tahsis ettikleri törenlerden an. uçul ıruoa.ıkuvvarastl' 1 

il k 
0 ,~ de etmekten çekinmediler, Fakat 

d S b tt b 1 arak M k d k k J • • I L..... _ı .... _d B d 1. ar e ı mevz ere arşı çoıs; . en uetsuzu eyana a u UD os ova ra yosu Tı"moçen o uvvet erının aşı.ı:nı......,ı.a ır. u meyan a Ber Ul ldd tJi b" 1 1 . t' bu hususta verılecek kararın askeri 
dem.f.+.:... k!I: . d k ..ı-•- .1 b. k f e ır taarruza g r fDll§ ır. 1 l il 
~ lar 3 Al b b ·· ı ·· ""' •• •• b rad fyalosuT • .'sak ........_111 a. ı ,e ve ılr ço Şlnı<liye kadar alınan haberler bu tef ere aid o duğunu ves e ederelı 

- ııAımerikan ve lngiliz filo l man ve ir Rumen o ugunu ozguna e ar ur 1'114 etinın son 9 sene t ___ _ , la k dı~· bir muvaffakıyetsizliğe uğramak • 
L ı ı ı '- ·· h ır rf nd ın1·-. lak b . aarruzun eı>A:MI o ra ver gı veya 

b ,, _____ k d r1 J l d h' b ugrattıg""' ını 1 ırıyor Eb d" ş ı Mili' 1 verecegı 0 cen n m ıyet a - :r 
Kati tıaarruza gı rrı.ştllell\ uzere az .,, b •Jd • • za ı a lleil agı par ayalı ve( - . eti i ah' 1 b k t.a.nsa ;,.j ve sözü ehline bırakmanın 
uıuımna ta ı ar. apon ar a ı u bu hususta e ı efe ı Şef n kmd b" f'kir 1 .. 'd d muvafık olaağını ı;öylediJer ve sö. 

k ,. t · tmekte .. dik'-· d h t kud.. a ır ı venn ye musaı e.. :ıt ı çarpıpmrıyı emenrw e - goster aerl e a ve yara ıcı - ildi 1 Fak . İ . zü k :ostHer. Amerikan matbuah lse 
diTler . ..Qinkü bu çarpı~manın harhiın Berlln, 30 (A.A.) - Beynelmi. l mand.a etmektedir. Kumıay subay. ret eserlerini parlak bir suretle be- g rilcer. at muhtelif ngıliz vel bu meselede daha ileri gitmiş v~ 

il i · ·· · d b'· ··k t iıf ola.. f - ' J 'Lb büro' 1 ı· · T!'-''- ili t' • d Anıer an kaynaklarının bu husus- . . ~e f mı uzenn e uyu es 1 <:.ı. strsı arat sunun blldirdiğ'ine lar dahi Almandır. Tankların mü.ret b1:ntif ve W'6 nı e ine ıııes u diki . • k d Mıstr Rooı;evelt'm Sovyet Rusyaya 
caktır. Biz hazırız. Hem de bmıun l göre Sovyet Rusya<ia Almanlar mü.. tebatı Alnıanlardmı mütetekkildir. seneler temennisinde bulunmuştur. ~ve;- .~~ n;-al~mat vel ay e~ ikinci bir cephe için herh11.ngi blı 
neticesine ümidle bakıyorm:. » bim muvaffakıyetler elde etmekte. Ruslar birkaç köyü f stirdad etmiş Londra radyosu da İngilterenin er mütbeh ea ahr 

1 
an ,!1° bayi oruz. vad yapmadığını ve bir tarih zikret 

-----o di 1 Bu -uak 1 . L-...ı· 1----· eski Ank,. .. a b"'yük" elçisi olup em taarruz eme a katı r netıce d' " i . dah l k d . . .r er. muv-s: ıyet erın uarlz enırır. ..... u ın ahnak il l k d M " me ıg nı a evve ay ebnıştı. 

R d • k' • noık -l... • lek f • b '"yük" b" d' l aznı e yapıma ta ır. us- ., .. Usya a 1 1 ncl tasını N~ık'ın zaptı te~kıl eL Londra 30 (A.A. ) - Moskova 1!t :nız~e u ır ıp orna.t ve b t ti dl _: takdl d Mih Bu sebeble M ister Wlllki nln sozle-
m.ıktedir. Daha birkaç gün e~li. gece yarısı tebliğine yapılan ila- hakikı bır dost olarak tanınmış o - .e 1!eL..~ d~~:i gı • t~ el tl~~= ri, bu iddialarla garib bir tezad teı· 

'-- .ı __ b'-- . lan p L • r · k b. !'in .l'UT.LK.a il.il vazıye ın mu NJ. 

h 1 ad nı ne ~ iT Sovyet umumi karar- ve: ercy oraıne ur çe uzun ır larak teh' .k sok cak ksl .hal 'kil ediyordu. Bu ibhaın ve ardı ar. cep e acı m lı:t gahı merkezi olan Nalçık hakiki Stalingrad şehrinin §İmal ba- hitabede bulunmuş . ve son seı:':el~ ~ A lo ~ ;:;: la ~e iA Afr" kası kesilmiyen tezadlar, cümbur 
' bir kale haline a-etlrilınişti. Bütün bsında Ruslar hatlarını tahkim zanındakl harb vak'ala!'IDI, Turki.. ~ il ng la .. so~r~~ 'ı n:ı~ı ~ reisi namına Avrupaya gi.den Mis . • • · b' ııf var m-ş evlerinin nıahzenlet-inde kum tor • etmişlerdir. Moskova radyosu, yenln vaziyeti ve İngiltere • Türkl- ol eb 

0 
n :;:uııı:, ~il~ nı esec b' ter Willki'nin döniifüne kadar de. lcln asa ly li . ba~ları yığılmıı ve her bir ev bir is. Timoçenko emrindeki ku\lvetle • ye münasebetlerini tahlil ettlktenl

1 
anwl bu nt ti~el e,b k assadverde'kı: vam etti ve sonra sesler sustu. D~· 

ı "'JL•~- __ ı· • d .d. E l . .. . • .. bütün' .. İn ·ıı d tlar ına 1 eceg u ne ce er a ımın an ı •- Llb L--lad t · 11 muuu vıuııyetın e ı ı. ver ua.. rıo 13 uncu Rumen pıyade bo - sonra gı z os ı nan> . ıkın kt d" Ken ya taarruzu ~ t. 
Roma, 30 (Radyo) - Tokyo-

1 
suııda beton galeriler yapılmıştır. lüğünü imha ettiklerini ve 11 :fürklerl bu baht'lyar günden dola- kati çe . e e .. Jr. . . Bugiin, Afrikadaki mihver- ordu-

daki, Nifi Nlfi ca.zetesmin Mos.kova, Hususi bir ~ tçıkili refakacıln- nıüatahkem mevkii zaptettikle _ yı tebrik etmittlr. ~erıka A C~urr~ı~ı Mistr Ruz- \arının ortadan kaldmlması azmıile 
nıubahlıri iıkİ'Dcıl cephenin açılması de bulıman Rwnen kıtaatı bu çok rini bildirmektedir. · Diğer ta.raftan Bombay radyosu v~k lJl tahsı murnessilı ol~ ~ısırı yapıldığı artık açığa vurulan }w 

~ında Rusyada hala büyük bir müsta.hkıem fehrıl ı.ki günde almı1- Tuapaenin şimal doğusunda saat 17,30 da Türk Cümhuriyet bay zıyuetten sonra meonleketı..ıniz<!etı taarruz bugiin ikinci cephenin açı. 
-abiyet hüküm sürdüğünü ve So':- lardıT. birçok şiddetli çar;pışmalar ol • raınına tahsis edilml~ bir töreni ~~- de g~ek M~on ve ta Çıne lıp aç;hnamı; olduğunda zerrece 
J'tt matbuatının bu asabiyeti neı:n- Düşman Tuapse ve bütün Kara. muştur. Düşman denize doğru sa dalga ile her tarata akeettlrdiğl ~dar gıden Mistr ~~dell .. WılkL tereddüde dütenler varsa bu, on . 
Yatı ile kamçıladığını blldlrmekte. denız bö~e&i üzerine çöken ve giL sokulmak için yaptığı taarruz • gibi Fi&tln rad!osu da saat ~O e- nın Amerhya avdetını . müteaklb ların hu tereddüdlerinl artık izale 
dir. tllkçe arta.ı~ tehlikeyi görmekte ~ larda hiç bir netice elde edeme- ml_syonu ile aynı ~osthık ~azifes?' yapılan bu taarruz, aynı zamanda etımit olmalıdır. 

bütün kuvvetJerini ıl!.Uhareheye sok miştir. Bu çarpışmalar netice~in. ifa eylemlı ve neşnyatını Turk mıL ve ister istemez aklımıza, bu zatın Şayed Mı.sır taarruzu matlub in 

Mısırda tanklar 
harekete g~çtiler 

maktadır. de 3 Alman piyade bölüğü yok li marşı ile bitirmiştir. . Mosko'!'adaki &Öz~~rini v~ l~incl lqafı gÖılterirse, Avrupanın muhte-
Londraya göre edilmittir. Çarpıımalar kar fır- Bundan ba§ka Berlin radyosu cepbenm açılması )uzumu uzerınde- lif noktalarına yapılacak çıkarına . 

Lımdra, 30 (A.A.) - Sovyet tınaları arasında cereyan etnıek. Berrin Türk klübünde yapılan nıe - ki ısrarlarını getirmektedir. larla cephelerin sayısı artırılacak w 
Rusya.dan alınan haberlere göre Sta tedir. ra.s1mi ve bu arada büyük elçimiz Fih•aki Mister Wandell Willki rnihvet" devletleri muhitten merke. 
llngrada ıödler.llınek üzere olan Nalçık kesiminde İse Ruslar Saffet Artkanın nutkunu röle ile yay Sovyet Rus.yaya gitmeden evvel bey ze müteveccih ~umi bir hüco.rn.e 

( Bq tarafı 1 im.ı ac.ı:yfada) Ahnan ve Rumen kıt'alan Kafkas- Alman taarruzlanna inadla karşı mak ne:ııalcetirıil göstermlıtir. nemle matbuata verdiği demeçler manız bulundurulacak ve bu sureti• 
ları elde etmek için bazı tank yaya gelmifler ve Novoroslşki ile koymuf)ardır. Bura~a 18 Alman Bu .~eınilekir ve ~o~e neırl • de Ahnan taarruzları kar,ıaında beRô de hu sene, harbin net<icesl 
grqplarmı harekete a-eçirmi~se Tuaoseye gönder'ltmltlerdir. tankı itıe yaramaz bir hale geti - yat .Turk!f,yede çok ~yuk bir mem- Rl15 mukavemetinin derecesini ı:ör. alınmak istenecektir. Bundan ötü. 
de hiçbir netice alamamıttır. in- Romen kıtaatına bir Alr.ıan ku- rilmişt:İr. nunıye.t~e ~ı~dıatın~ ... bu vesile mek ve Rus it başı adamları ile rüdür ki sekİ%in<I İngiliz ordu.sunun 
giliz tankları kendi kuvvetlerini ile blklırmege luzum goruyoruz. görliJüp onların her suretle yardım gjriftlğl son taarruz her iki taraf ı. 
desteklemiş ve Alman taarruzu Ankara ve ı·sıanbulda dull nk'u' toll ren ltalyan matbu~hnın dostane il:ltiyaçları h.ıMunda mahallen ka- çin değil bü.tün dünya için büyülı 
akim kalmı~tır. Bu hareket iki nefTlyatı t naat edinmek üzere bu seyahati yap bir ebeımmlyeti haizdir. - ** 
taraf tankları arasında ilk çar- • Roma, 29 (T.P.) - talyan 

t~~:t1:~':1~':~r.az~l:~~et h;;: (Bq taralı 2 nci S<JyfaJa} kunu müteakıb «Dağ baıını düman ::t~~a~~c~ü~~r:~::n~:~i~~!: Şark cephes l 
termektedir. İngiliz havacılığı- hatuna İfleyen bütün tramvaylar sa- ahnlf» marşı &Öylenmiştl:-. Bundan tane neşriyatla kutlamaktadır. 
nın iUtünlüğü bariz olarak görü. bahtan itlbaren kesilmlf, caddeler sonra merasi:me l~!lrak eden okul ~ Roma gazetelerinden, c<Maua. 
lüyor. İngilizlerin almağa devam kalabalıktan reçllmez hır hal al • lebe1eırl ve halk, önlerinde Halkevı gera» sayın Başvekil Saracoğlu- (Baf tarafı ~ inci aayfacla) 1 maogem.lsi batırılmııtır. İki pctroJ 
ettikleri esir sayısı da gitgide mı§tır. Geçid resmine i,tirak ed«t!k bandosu olduğu halde Doğancılar - dünkü nutkunu «kudretli nıan tarafından yap1lan kartı hü - cemlsl ve diğer bet flleb tubqtu • 
anmaktadır. kıt'alarla okullar ve diğer te§"ekkül. daki paı'fıl binası önüne gelmJ, ve ::ıkuvvetli bir mille:e lıiyık oı di- c\Dları püs.kürtmüıleTdlr. 1-tır'Vllll ~veya ciddi hasara uğrattlmıı 

Amerihan tebliği ler de saat 9 da Taksim meyc~~mın. I b~ada topla~ışlard ır. Batta be.le: ye vasıflandırarak, fU suretle av uçakları bir tek tayyare kaybet. tw. Diifman dün 44 uçak kay~t. 
Orta,ark Amerikan umumi da ken:dilerllne ayrılan yerkri al • diye re~s muavml ve O~ar parti yazısına devam etmektedir: t'Ye mek Nretlle 6 diifınan uçağını yere mlftilt' İki Ahnan tayyaresi noban· 

lıtarargihı, 29 (A.A.) - Resmi nııılardır. reisi Liıtfl ~soy .bulundugu halde ni Türkiye Atatürkün eseridir ve lndiıımiılerdir. • dır; 
tebliğ: Vilayetteki resmi kabul kaza ve parti erkanı da merasim. - onun halefleri bu eserin sadık Terek' in batw nda Rumen dag Moskova, 29 ( A.A.) - Sov· 

Ortatrak Amerikan ordusuna de hazır hulunmutlardır. istiklal muhafızıdırlar. Atatürkün mey- kıt'aları Alman c!ai avcılarle birlik. yet basınına göre, Rusların Sta-
l'nenau& tayyareler dün sekizinci Vali ve belediye reisi doktor marşını müteakıb parti. reisi Lutfl dana getirdiği inkılab ve ıslahat, te diişınan tarafından lnadla mü· lingradda ehemmiyetsiz toprak 
lngiliz ordusunun çarpıttığı harb Lutfi Kırdar sabah saat 9 dan 'iti- Aksoy heyecanlı ve vccız ~r hlta.. kudretli Türk milletinin hakika- d~faa edilen ve çok kuvvetlemüstah kayıblarına rağmen, ,ehir müda· 
:meydanı üzerinde, başka yerler- bare:n vlayette mülki ve askeri er~ be irad ~miştir. . . . • ten yeniden kuvvetlenmesine me- kem Nalçık şehrini hücumla rap • fileri, Almanları, geçen aene 
de ve Akdenizde geniş hareket. kan ve konsolosların tebriklairıi Merasım bu auretle bıtırıhnış, dar olmustur. n tettıti'1ercllr. Nalçık'ın doğu ıima - Moskova önünde uğradıktan 
lerde bulunmuşlardır. kabul etmiftir. Vali, İstanbul Komu öğleden sonra da Halkevinde bir · Vifide ı:nde kuşatıhnıı bulunan düşman bozgunluktan daha büyük ve 

Alman tebliği tam, parti reisi ve diğer zevat saat hitabet müsabakas~ yaJ!ılmıştır. Vichy, 29 (A.A.) _ lürkiye kuvvetleri savq esnasında kıs.mat daha acı bir bozgunluğa uğrat· 
Berlin, 29 (A.A.) - Resmi 10,lS de Taksim meydanına gel. Gece fenlıklerı Cümhuriyetinin 19 uncu yıldönü. yok edilıniı . kısmen esir alımnlf - mıtlardır. Kafk~aya~a kar fırtı· 

tebliğ: rnıl~erdir. Vali yanındaki zevatla Gece bütün şehir elektrik e mü Fransadaki durum ve şart- tır Bu s!Tada 4 gün zarfında bir- naları arasında ılerhven Kızılor. 
Mısırda cereyan eden şiddetli ~:ün m~= ;::: ı:;.~: tenvir edilmiş, resmi ve hususi lar' bakımından Vichy'de bususi çok Sovyet tümenleri mağl~ e - du kıt'aları korunaklarda don

nıuharebe müdafaa savaşıTı\n l .. eak b C'" binalar, abideler projektörlerle mahiyette törenle kutlanmıştn·. dilmiş, timdiye kadar 7000 .~s r a - muş Alman askerleri bulmuştur. 
h • h 'dd tlenmiıt laırını kut amış, mut 1 en mn - a_ydınlatılmıştır. Saat 1~ d.a T. ak. Va .. ington, 29 (A.A.) - .. Tür .. k 11-.ımı,, 66 top, 38 tank, külliyetli Bu cepheden gelen haberler, 
eşİncİ gÜnÜ da a fi : . dd tf hurİyet abidesi Önüne gelmiştir. aım meydanmda asker.i> bırlıkler gazet~cileri Va,İngtona donmuş- mıktarda daha başka harb malze. dağlarda hararet derecesinin Si

tir. Düşman yaptığı ço şı -~ .1 Uzun ve keskin b\r borazan sesi. ve diğer teşekküllerin iştirakile ler ve bugün hariciye nazırlığı mesl iğtinam veya lınha olunmuı • fırdan çok aşağı olduğunu gÖ&• 
hücumlara ve son derece kullı- -'i mu"'teaktb a·bide önündeki direğe termektedır" . k 1 11 bir fener alayı yapılmıştır. ile müze haline getirilmiş olan tt.. 
Yelli miktarda mühimmat İ u - baYJ"ak çek11mif, bu sırada istiklal Saat 22 de Vali ve Belediye Vaşingtonun Mount Vernondeki Stallngradda kıt'alarımız birçok Bununla beraber, Rus kuvvet· 
lanmasına rağmen Alman - .. !;-L marJI çaJınmı,tır. Bundan sonra ... h~. Reisi tarafından Taksim gazino- "ni ziyaret ettikten sonra, Türk karşı ta.arruZları püskürttükten son. lerinin, Almanların Rumen dağ 
Yan kıt'ala.rmın cesaretle mu a- zırlanan çelenkler Cüınhurlyet abı- sunda bir balo verilmiştir. Aske- Cevıu"mhurı'yetinin 19 uncu y1ldönü. ra yeniden sanayi bölgeelrlnde bir kıt'alarının yardımile aldıklarını 
faaaı sayesinde muvaffakıyet d J k 1 ~-.-.h. k '- • 

esir a- es ne onuun....,... .. r. . . . .. ri ve mülki erkanın, birçok gü- Ü münasebetile Türkiye buyÜ takım toprakları' hücumAa zaptet - iddia etmi~ bulundukları Nalchık 
kaydememiştir. Yüzlerce ~ali, komutan, parh reısı b1lbun .. zide davetlilerin bulunduğu bu n; isi ıtaTafından yapılan kabul mişlerdir. Üstün sayıda düıman kuv üzerine çekildiği de kabul edil-
lınnıu~tır. df'lki yerlerine geçtikten sonra ge - balo çok samimi bir hava içinde ;. ç • de hazır bulunmuslardır. vetlerinİD tankbrla destddenetek mektedir. 

çid :resmi başlamıştır. geç vakte kadar devam etrnittir. orenın · telırin batısındaki Alman mevzile. Batı Kafkasyada Almanlar, 
Batırılan mihver 
petrol gemileri 

londra 29 (A.A.) - İngiliz 
hava kuv~etlerine mensub torpil 
Uçakları dört ...-iinlük faaliyetle· . ' .~ 

"~ ırraaında, bugünkü Per~mbe1 ttinü de, üçüncü Mihver petro 
teıniaini batırmıtlardır. 

~-.--~~,~B~ug_ü_n~~~~~-

M ELEK 
Sinemasında 
JOHNY APOLLO 

(Kirli Miras J 
1 Y R O N E P O W E R ve 
DOROTHY LAMOUR 

tarafından yaratılnııı bir 
p.heser. 

Remıi geçici Halkevlerinde ·ız • d b" "k bı"r pam ıık rine Jaıqı yaptıkları ,aıırtma hü -
1 
kış mevsiminin vaktinden evvel mir e llYU ı.ı canılari •tmdiye kadar daiına ol - batlamasma aıı,mıııar ve dağlar 

En önde bando olduğu hdde ma Dün gece bütün Halkevlerin- - f b "k k ruluyor T k b h 1 l d K 
lu•L..--'l'--, L-...,.-~-'- ··J)e ız· cil-, lise, l 1 k f yagı a n ası u duğu g)bJ düpnanln ÇOk ağlr ayl • geçilmez a e ge me en, ara. 

ag.,...Hll'" uc.J.AAa.r" .... de toplantı ar yapı mış, on e- _ı.• k im .-. d · k l k k 
orta, öğretnıen ve san'at okullarının ranslar, temsiller ve konserler (Bastarafı 1 inci sayfada) lara uğranasile -ım a ly.ır. enız ıyı anna varma ma sa· 

k kek t 1-L-' J K 1 h ·ı b k b muk ı"p. lı"g-ı" fabrikaaı, müteaddid Şehrin üzet"lnde yapılan büyük dile Tuapse ıimal doğusunda ka. 
ız ve er a cueıer' ızı ay as.. verilmek sureti e üyü ayram k faallyetle beraber uçaldar, gece gÜn yakçı müfrezeleri kullanmağa 

tabakıcılık okulu talebeleri mun - kutlulanmıftır. yağ tasfiyehaneleri, pamu yağı düz dÜfJlllUl bava alanlarını, batar. ba,Iamışlardır. 
tuaın bir fdcild.e geçmlflerdir Atatu"'rku"n hatırasına hu"rmeten fabrikası, gliserin tesisleri ola. a --...ılJerini ve t~ıtları bomba· Yine ayni cepheden gelen ha· 

Müteakıben kalırıunan ord~u - il cak, 10 bin amele çalıştıracaktır. l:m;i::dır. berlere göre, kahn kürklere sa~ 
zım geçiti ba.tlamıı, piyade alay4arı, radyo bir dakika sustu 6 milyon liraya malolacak O- Hazer denizlnn ıimal kısmında rılı Rus kayakçı kıt'alaru Alman 
bahriye kıt'ası komutanı selam1ıya. lan kombina yalnız ortakların ili luk ki d.. k •• d d ı d 

D .. A k d 8 15 mahsullerı"n•' ı"•lı"yecektı"r. topyekun 3000 ton to i U§ - ileri hare etını ur urmu' ar 1r, rak büyük bir intizam içinde geçntl§ un gece n ara ra yosu . ,. 
lerdir. Kahraman a~ker1erimiz re - de başhyan radyo gazetesinin 
erken meydanı dolduran on bin - yayı~ .esnasında lam 8.29 da 

ç • · ı ___ t zah"' tt L._ı sözlerını keserek şunları söyle-lerce kişı ooş.ıı.uu e ur-a a QU.un. • . 

muş, (ya'8, varoll) sesleri dakika.. mı~'~: Biraz sonra 'i'ürk milleti

larca meydanı kaplamıştır. Ba sı - nin mutlu bir dakikasına varmış 
rada bi:r tayyare filosu meydan ü- olacağız. 19 yıl önce bugünde ve 
zerinde uçarak merasime iştirak et. tam saat 8.30 da cümhuriyet i
mlff:lr. Geçid resmi bir buçuk saat lan edilmiş ve bu Türk tarihinin 
ten fazla devam etmiştir. Saat 12 • b l yeni bir devreaıne a, angıç ol-
de Selimiyeden 21 pare top atıl • mustur. Bu dakika 20 inci cüm-

mıfs:~bulun bütün kazalarında da huriyet yılının ilk dakikası ola. R • 
caktır. Bu tarihi anda eşsiz kah- K A Ş E L E 1 

Ci.:!llhuriyet bayrama coşkun te:ıa. k b 
raman Atatürkü susara ve ü- G R ,. p R O M A T • Z M A 

hüratla. kutlulanmtftır. yük hatırası önünde eğilerek a- B A Ş ' D İ Ş' N E Z L E ' 1 ' 1 
Osküdardaki merasim nacağız,)) v / d h [ h 

Oaküdardaki mer{ll-İıne iskele Bu sözlerden sonra radyo ne,- Ve bütün agrı arı er a eser 
merd~?!~ ~11~, ~~~~ ~ riyatın~.~:~a.e:dn.a..:ıkıııikllJauaıkmewsmilJ.Iiş:..., _b_i_ra_z_._ ____ ...;\~S-ı=hh=i ,_e..._V_ck_i._le_n_·n_in __ ru_h __ sa:_t_m_ı _h_a_i_z_d_ir_._l_c_ab_:n_d_a_gu_·_·n_d_e_3_k_a_§e_a_l_ın_a_h_i_lir_. _____ __, 



& Sayfa SON POSTA Birincite,rin 30 

: . . . 1 · . ' • . ' ' . i . - . 

-.~ ~ • 1 
I 

·~.,J 
- GRiP - NEZLE - Ki IKLIK - oG K - NEVRAL.•1 

Va Bütün Ağrıları Derhal Keser. icabında Günde 3 kaşe Ahnabilir. İsim ve Markaya Dikkat . 
... . ... ""' ... · -i.·: . ·~·! . " . . l'"· ·; • . . • • . '\'; . _.})~ ~ - ! ' j -~ :, ': •• ~ ... : ; • • : •• ~ • ~ • :: • • ,. .,_: • ' • 
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T eşvikiyede Satılık Arsa Bulgar takımı dün ilk maçrn-1 
J... . . . . . .• . - . . ,'' . . . . . : . . ,., J... " .·. 

Tefvikiye Emlak Caddesi üzerinde her türlü bina da Beşiklaşa 2 ·O yenildi 
yapmağa müsaid iki ana &abbyor (Baş tarafı 3/ 1 de) 

Em ·a""' ."1 ve Eyı· am Bankasından ğa batlamıştı. Bu maçta büyük bir 
• '' avantaja malik olmıyan Befİkta, 

1: s Xıı. Yeri Kıymeti 

399 Teşviki.Ye - lla.rbi3 e 21.J25.- Lh 

Va.U konağı mahal-
lesi Bost:a.n ve Em- ı 

lıak caddeleri e!tki • 

8/i, yeni 23 numıı-

Teminatı bir gol yediği takdirde düJect'ği 
426.51' l\12 2133.- Lire. zorluğun büyüklüğünü hissettiği lçln 

hiç durup e'ksihniyen hücumlan ilk 
anlarda önliyebllmel< için gayretini 
azaıni dereceye çıkardı ve ancak 
bu sa.yede rnağlübiyett~n kurtulup 
büsbUt:iin galib bir vaziyete girdi. 

4u ;1~v~:~ • Harbiye 30.130.- Lira. 507 ım S013.- Lim Vecdinin sağdan yaptığı bir bücunt 
~'a.11 konalı m.ı.b;ıl. da topu ortalaması, Levlski IDİ.İ - ile saba öğle ve akşam 
aest Bostan ve Em. dafaa hattının kalesini tamamen 

lA.k caddeleııt eski 1 boşşbırakmf 5ası ~ednake şlkeredfe akyaraı dı Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
8/6, yeni 27 numa. ve ere 1 lnct a a y a a -
ralı a.rsa., dığı bu fırsatı heba etmeden takı. 

İııahaiı yukarıda yazılı ~ayrlmenkutler ~ı .ııa.ra Ue ve a.çık artırma usu!lile mına ikinci g~-el ~ayıyı ka2'fa.n ._ 
•, • • ,, '>.:\~'Wli':J~.\'• L'' •, ... ,~ ' ·- 1, •'>.• .' • • ·• ' 0 

~·ı • •'-·'-·~r.:-~...,-:~ ~t-4 lt . .• .. . . ..... 
~~··.. t; •, -: . ':·_ .... -·:. 74'.t ... "'. .... ,, 

şa.lııla<'31'{fiır. tba.le 11/11/1912. Çarşamba liinli saat U de Bankamız İstanbul dırdı. ( TİYATROLAR ) 
ŞubMı sa.tış komisyonu huzurunda. yapılacak ve en yüksek bedel mellkeze Levis'ki takımı hiç beklemediği _ _ 
bllcPri.lle«k ve haddi liyık göriilduğil fıakıdlrtd;e Maliye Veki.letinden lstiıa.n anlarda yediği 2 gol ile oyınıdaki İstanbul Belediyesi Şehir 1.'iyatroları 
t'd&ftık mınıafğat cenbı alındıktan sorma. ka.t'i lhaJ.e!ri yapılacaktır. akıbetini iyice anladığı için ınev - Bu akşam sa.at 20,30 da 

Sai.ış esna.sııında. verilen beılol mukadder tuymeti geçtıigi takdirde temiıı.at cud olan bütün hünerlerini ortaya 
altoesi d""haJ a.ııtıtınTunyııraAc lha.le kimin uhdaine icra. edilil'se ara.daJcl fan döktü, fakat İstanbul fM'Dplyonu 
ondan tahsl1 edileodatir. Betikt&f kale.ine bir tek sayı yapa. 
l\lmayed~ jşUnk edeceklerin mukadder 1tmne1Jht yiiıde onıı nisbettnde madan sahayı 2.0 mağlub olarak 

K iŞ 
Dram Kısmı 

MASALI 

t.oınlna.t yat'1!'Jnaları li.'l'tmdır. iste'ililerln tıemınat akoesl. nüfus tıezkeesl ve terkettl. 
·· a.ded foto(t'afta blr!ik•e blldlrllen ıüıı ve saaıte kad:a.r Şubemiz Emli.k ser T~ımın oy1Hlu hakkında §Öyle Komedi kısmı 
::.Oe mÜl'IMlU;t et.nıelıeri tnercudur. (!SZG) bir bülisa yapmak yerinde olur: Y A L A N C 1 

,Bir iki istılsnaıile takım çok ge. nçtlr. C 
1 

G ld . 
. A t .. Yazan: ar o o om 
Hızlı ve atletik oynuyor. n renor 
tarafından verilen talimatı tatbikte CUlDU't~i ve ~a.zaır ıünleri 15.30 da 

lı1g kusm etmedi, yani adama adam ma.~lne 
tarzında oynuyor. 90 dakikalık o • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •• ••••••• 
yun (~inde iki taraf da sinir içinde Hend·ek icra Memurluğundan: 
idi yani lüzumsuz sertlik gösteril- Ha.a.n Ha.lıiJ İbralıime temlik.en dör~ 
di.' yüz Ura itasına borl)lıı Hendıe(in Tuzak 

Levlsıci takımı dünl:ü nıaçında kıöYfuiden Yaşar ve Mehmed Ihlamurun 
ta.lihSlzdl. meızlriır köydeki 15/ 16 .No. 1ı ıayı'i ml!n. 

LevlSlııl: Aldef • Zografof, Pet - Jmllerdeki hisseleri ba.ci:ı edıtmlş oldu. 
kof _ Görgiyef Radef, Stambolyef iumlan lem ve ınas lı.a.nununun 103 ün. 
(takım bptan;) - Svetkof, Spıuof, cü maddesi muci~'.nce dav~ıiye mak~-

#1---·'- Öksürük ve Bronşit -----.... 

TURAL 
l Komprimeleri derhal geçirir. 

-..-----·'- KUTUSU 35 KURt;ŞTtıR. 

'-ılıııiiiıiiiıım;.ıı-----~- 1111---------........ --J:-'-Ş~---ı Laskof, Blakopof, Slmeavof. mma nim obna.k u:rere keyfıyct ~en~ı. 

N E z L E - G R 1 p - 8 A ş - D Blıiktaı: M. Ali - Yavuz, Hris - !erine me:ıJkür pytl mcnkullerdekı h~- ,.411_M_ ASaçmJızi KdökülüysorsaA, ba.sç. ınızda f pe· Kk vsarıa ?i R i ) 
h 1 k H eczaneden arayın... to _ Salın, ömer, Hüseyin _ Sabri, seleıWıin de 23/11/42 de j/lı/4.2 de ıe- l ve bütün agn"' lan der a eser. er <M u-Hal?s, Hakıkı, Şeref; Şükrü. m dal.resinde- para.ya çevrileceği de a. 

Hakem: Şazi Tezcan, nen tebliğ olunur. 1942/695) , -ı•-•• ı•--• Kullanınız. Tesirini derhal görürsünüz. 

Devlet deniz yolları umum müdürlüğünden: Bilumum Resmi Dairelere --Ü-. n_i_v_e-rs-it-e-A. E. P. Komisyonundan: 

. ~ ı ' ,... .... " ·: . . . . . ~-. . .:· .. 

Mütıekajc)lıerie dul ve yetJmlerin clcmek ka.rnclerıi tevzi edlleceğinllen a.li.k1.. 

darların 30 İlkteşrlıt ve ı İklnciteşrin 9!2 cünleri Zat İşleri müdürlutüne mü-

racaat etmeleri (995) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuru~ tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube Te ajana ~: 265 

Zirai. ve t:ca.ri her nevi baıDka. ımr.ı.meleleri 

PARA BiRiKTiKc.NLEr<f 28.800 
LiRA iKrtAMiYE VE~iVOR 

Ziraat Bankasın(l.l kıımbara.h ve ihbar ... ı:z tasarruf heı;ablarmda en 
az 50 lirası bulun:ı.nlara s.e.nede 4 defa çekHecE-k kur'a ile aşa.ii'ıda.ki 

1,llı&na. g5re ikramı ,-e dagıtılacaktır. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) ı 

Veya o hükümdeki 

Müessesat ve Teşekküllere 
Resmi daıirefıerin veya. o biikümde:<i mües:."t"sa.t ve teşekküllerbı razet.e. 

terde neşredliıe('ek ilan-Ia.rı, bir liınitet ş~ket tarafından kabul ve gazetelere 
tevdi eıcfıiLmtiute idi. Bu llmilet şorket elyevnı haU t.ısflyeJedir. 

Bu defa yeniden teıekkül eden ve bütün Türk 
matl>uatının alakadar olduğu 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar 
Şirketin mevzuu İftİgali: . 
Rıesmi da.iıre veyıL o billı:Wııd~ki dah·elerm ve müesseselerin tlc:ı.n mahi. 

yıeılıte olmayan l;ii.nb.rıwn ~ıııet.e ve meıcmuaJ.ır.rda ve~r Han yapıla.n yer
lerde n~i ~f:n 'kıaıbul ve n~lr vasıta!arma sm.·kedlp tM.'Şirl'erine ta.vassut!ur. 
Diye yazılı bulundııt'undan bundan böyre resmi da.irelıer JHi.nlannı doğrudan 

doğ'ruya. 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi i Anlar şirketi 
ne cördermel.cıri lizım.dU' Bu yeni şirket bütün resmi 11.inla.n bir lntl:za.m 
dalhllinde ve ka.noni müddetleri zarfında w g-iiniı günü.ııe istenen her 
l"ıı.zetede neş_rini temin etm~te olduğu gibi hasıla.tının % 75 inl de Basın 

Biıılii;i yrurdun te~1dla.iuıa veTmektedih'. 
Tasfiıye ha1indıekli b1r ~r'kete veya dJtıer türedi mu.tava.r;.,;ıtlıara göııderllen 

resmi lflanla.rm d:airelerinJn mafüma.t ve muva.faka.tıa.ı·ı barlıchıde, ra.ı.ete 

aı:llla.nı degiştıı.'tlllmek suretile neşrine t~ebl>üs edi1ldılğl ötrenllmekUdiT. 
Binaenaleyh l'esmi daireler. ilanla.rın1 dıiledfk'lıeri bü'lün büyük ve ıiiud~. 

litlt styasi gazotelooile neşredere.k her yerde herkes faraflnda.n okunmasını 

fomln ecleb'lmek için de lo~rutlan doğruya ve yalnız 
t<rt-an'bul Anlıara cMldr"i 80 numaralı Kava. h:ınıııd:ıki,• 

Türk Basın Birliği ve Ortak lan 

Res i i.anlar şirketi 
- ne göndenne-Pdlrler'. Telefon: '?1025 

--!~g ;: ~g :~ ~:~g~ ;~ Satılık Buhar Makinesi 
Dl:kkat: nesabla.ınııcla'd para'ar blr sene i('lnde )0 lfrarLı.n ıı.ı,a.tı 1 

dü miyenlere ikramiye çıktı.Kı ta.kdln;le % 20 ra.ztasile verllıe<~lctir. Çıfte silindirli ve 9G beygfr K11VveUnde bir buhar makinesi satı. 
Kur'aTara -;enede 4 def:ı., 11 Ma.rt, 11 lla7.lran, ı ı Eı•lul, 11 Birlııd ı lıktır. Talib olanların Dikili kazasında Çandırlı nahiyesinde Ünan 

ı anırıı tar~h]Prinde ç.ckileeektır. fabrikası makinisti Bay Yakuba müracaatları. 
~~~~~~~~~,..,.~~,,,....,.~~.,,..,., 1 

Tıp Fakültesi 3 üncıi ıo ve 1 inci dl.Ş hastahlı1lar kliniJderıne 

2394,90 lira muhıunmcn bedelli emaye hasla.ne le\-a.zıınu 2/XI;9n Pa:a.rtesl 
ciinü sa.at 15 de rektiMilkte pazarlıkla. ihJL1e edilecektir, İ."lteklllcr 360 liralık 
teminat nıakbuzla.rile &'etmeleri , Llsle v~ p.rlna.me rektörlükte rörtılür, 

r. ış 
1{, TASARRUF 

HESABLA.U.I 
2 İkinci l':)Tin 

l'-~8id~-.inoe a) rılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 Ura.ilk 
1 )) 500 » 
2 D 250 )) 

14. J) 100 • 
10 I> 50 • 

tO " :5 ıı 

19Hl 
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