
-
(Bu sabah gelen haberler 6 ncl sa.yf! mızdadır) 

HALKIN 

HALKIN KULA~I 

HALKIN DİLİ 

Sene 13 - No. 4393 Yuı itleri teWona: 20203 CUMARTESİ 31 BIRINCtrEŞRIN 1942 td.re itleri lelııfonaı 20203 

s it gelirli sınıfı c'!"!.hu~ige_.t ~agramı~ın 

tedbirler alınıyor ,ve hege~an ıçınde geçtı 
Bayramımızm Hapishanede yapılan tören çok 

HükUmetin geni kararları 
Bankalarca tö.rlti. namlar altında tacir
lere a~ılan krediler de tanzim edilecek 

ZEYTINY A(i iŞiNi AYARLAMAK iÇiN BUGÜNLERDE 
HÜKÜMETIN YENi BiR KARARININ NEŞRi BEKLENiYOR 

Bankaların mal üzerine 
verdikleri avans muamelerini 
kesmeleri muhtelif piyaaa. 
larda mahsus bir seniıleme 
doğurmutlur. Öirendiğimize 
söre ayni sayelerle bu defa 
da bankalarca türlü namlar 
alllnda tacirlere açılmakla o· 
lan kredilerin tanzimi mu
karrerdir. Bu tanzim i,ind• 
muayyen bir tarihte açılmıt 
mutedil krediler eaaa tutula
caktır. 

Geçim zorluklarına karfı 
Ankara, 30 (HuıSuı.i) -

Sabit relirli memur •ınıfını 
busünkü seçim zorlukla.-ı 
kartı11nda korumak için hü.. 
kumet yeni bazı tedbirler •· 
lınmaaına lüzum sörmüştür. 
Bu tedbirlerin mahiyetleri ö.. 
nümüzdeki cünlerde anlatı· 
lacaktır. 

Muamele vergin 
Ankara, 30 (Hu&ua:) -

Muamele vergisi kanununda 
deiitiklik yapılması için 

hükümetin Büyük Millet Mec· 
lisine bir teklifte bulunmaaı 
ve bu arada verl'i lutarlan• 
nın para olarak deiil, fakat 
devlete ayin olarak ödenme
sinin temini bahia mevzuudur. 

Zeytinyai 

Ankara, 30 (Hususi) -
Zeytinyai itini ayarlamak İ· 
çin bu madde hakkında hü. 
kumetin yeni bir kararının ö-
nümüzdeki ıünlerde ne,ir ve 
ilanı bekleniyor. 

Şark cephesi Mısırda muharebe 
Stalingradda şiddetini artllrdı 

savaşlar tekrar lngilizler toprak kazançlarını 
siddetlendi artırdıklarını bildiriyorlar 

Mersa Mırrı' bilgesinde ıııilizleriı ıki ııktıdıı 
Hazer denizinde 

yedisi petrol gemisi 
9 Sovyet taşıtı 

tahrib edildi 

Mıskıva tiarrızlır1n •üs
kürtüldüiüni bil~iriyar 

1 "~ 
1 

asker ''karma tesebblsü ~ezıl~ı 

har·ırtek·ı heyecanlı ol~u, ~~lkevi 
V ( Kahraman ) pıyesını oynadı 

akisleri 
Londra ve Berlin 

radyolarının 
neşriyatı 

((Cümhuriyet ilanının yıldönü· 
mü yalnız Türkiye tarihinde 
büyük bir ıün değil, bütün dün
ya tarihinde önemli bir gündür» 

Amerika ve diğer 
memleketlerde akisler 

Londra 30 ( A.A.) - Türiüie. 
de Ciimhuriyet ilanının yılclönümii 
yalnıs blaat ~iye tarihinde bü.. 
Jiik bit- sün dejıil, bütün dünya ta. 
rlıblnde önemli bir sündür. Londra. 
nın, hürriyetleri ve lstlklallerl için 

f .................................................................................................. , 
i Eminönü Hallıevinde illı J.ela açılan <ı Köy elitleri aerai•İıı • 

i alalıa ile lıarfılandı, f,ütün huıu.iyetlerile canlandırılan lıöy ~ 
E uda•ı çolı bejenildi : . 
'-······-· ... ----.............. _·······-.. ·-·-------··-· .... __ _ 

aavatan bütün memleket bükUnıet. Parti reİ•İ ııKöy elifleri •ergısi o ni ~ezerlre .. 

1erinin merkezi bulunduğu ve 11ir • Cümhuriyet Bayramınm üçün- Halkevlerinde dün ,.ündüz •~ 
çok milletler kalvamanlarını esa • cü ıünü de tehrimizin her tara· gece konferanslar, temsiller, kon 
ret veya meafada kutlamak zoru?- fında net'e ile kutlanmıttır. serler verilmiatir. 
da olduldarı fU anda 29 llktepuı, Bayram münaaebetile bütün (Del)amı 5 inci •ay/atla) 
maDMI Turkl1e çerçeve•lnl aprak ----------------- --------
dünyada lüirriyetin ladeal makaa • • 

dile y11ptlan miifterek sayrette bir. ı • ı • A ı h 
ıe,mı, 'bütün ~~te~ıer 191n bir ngı IZ • man ava 
sembol olarak cozükmeldedlr. Bun.. 
dan dolayı lncılltere ve umumiyeti.. d • 
tibarile Türklyenln kalabalık olan ve e Dl z 
bütün dMtları qi.in bu tarihi fil-
nün kutlanmasına iftlrak etmltler • 

(Devamı S itt::; •aylada) 

muharebeleri 

Denizaltılann 
faaliyetleri azalmış 

Alman hususi teb' iği : Denizalblar 
müttefiklerin 9 gemisini batırdılar 

Berlin, 30 (A.A.) - Filhrer denizaltıları tarafından taarruza 
umumi kararcihının huauai teb- uiramıJtır, topyekiın 68500 toni.. 

Vqlnaton 30 (A.A.) - T1111ın. liii bildiriyor: latoluk 9 gemi batırılmıttır. 
l'llf askeri münekkidi.erinden Hen.. Büyük Britanyaya doiru yol Berlin, 30 (A.A.) - Resmi 

Berlin, 30 (A.A.) - Aiman nn Balwiın Amerikan denlzaltıla. alan bir cemi kafileaini Alman (Devamı 6 mci aaylada) 
orduları baıkumandanlıtının teb 1 rıoın fİmdiye kadar hepsi 750 bin --- --------- ---------------

~~= ::!'::"' ı!::::.:·d::.=1 :-..d·:_.:.;.~~ ~n:ı.:ı1
1

1;~,
1,:_; R.e. vu.s. ıer? alatu. rka musikiyi 

tun yaptıiı kartı taarruzlar püa- ... _ ..... _ ~ uu...-.uı 
ldirtülmüttür. Alman • Rumen 1erc1· Düpna deni l l A... ld b 1 d 1 fi taarruzlarının teairile münakale Çilde ltet/e çılıan 6ir ın.ilia t•nlr ..... m~ ·~em:i...Jne : t~;:.:n b. o urmıye mı ae a 1 ar , 
Yollan bozulan Terek kesiminde· Kahire, 30 (A.A,) _ Cuma 28/29 llktetrin cecesi piyade· yıblar verdirdiklel'i Haziran ayın. 'l • 
lci dütman kuvvetleri doiu isti. 1rünü ne.t_r~dilen Orlatark müşte· miz vaktile dütman elinde bulu. danberl dütn1an denizaltılarının __ _ 
hrnetinde botubotuna çıkıf te- rek tebhgınde deniliyor ki: (Devamı 5 inci .ayluda) muvaffelciyetleri aüratle azalmıflır. S f" M b •dd" b k 
tebbüaleri yapmıtlardır. Şimdi bir Amerilan semls.lnin tor. a ıye ve uammer u 1 ıaya ceva verere 
St!~1~:~~~~~~1:1ı:::e::ı:~:~=~ r ımerı•kan doktorları taıı•mde ~ ~!='ı,.ender bir hadise teflsill revÜlerde niçin çalıştıklarını anlatıyorlar 
devam etm~ ve aon aavaşlarda N Röportajı yapan: l(!u•rct Sala Coılıca 
kazanılan topraklar temizlenmİJ- ııı.. 
tir. Vol1ra üzerindeki düıınan ~-----------------------J· 
tekneleri ve topları, topçumuzun \ 
?iddetli aletine maruz bulunuyor 
ıdi. Şehrin cenubunda dün riri-
tilen ve zırhlı vasıtalarla destek· 
l~en savatlar, düımanın mağlu· 
bı:retile neticelenmit ve d Üfma. 
llın hamleleri bütün ıilihlaran 
l'lltitterek müdafaa aleti altında 
•Yni zamanda Alman hava ordu
•llnun bomba hücumları hsirile 
.\lnıan safları önünde erimi,tir. 

Hazer denizinde uçaklar, dün 
aece 7 si petrol ıemiai olmak Ü· 

(Devamı S inci •ayFaJa) 

Ruslar Ural dağlarının 
arkasında fabrikalar 

kurdular 
v· L~ndra, 30 ( A.A.) - Vendel J 

• 

•llu, radyoda yaptığı bir görüt· ' 
'1lede, Rusların Ural dağlarının Ameri\1111 orduaunda vazife alacak doktorıar en aıert ta•i~er1e ye. 
•rkaaıııda fabrikalar yaptıklarını tlft:irlhneidedlrler. Amer'lkahlar : uBu •yede yarala askerler doktor. 
•• bir fabrikada 25.000 İtÇİnin lera et.ha fUla itimad edeceklerdir ıı c1eın.-ırl•. Resimde dört 
Çalaatattnı trördütunG -.övlemiıtir. doktoru Wlnt eanaaıacJa ldmlYonun-. 

Fransada sabotaj terfib 
edenlerden bir grup 

yakalandı 
Londra, 30 ( A.A.) - Alman 

radyosunun Vichy'den Öğrendi
iine söre itcal altındaki Fran
sada elektrik santrallarile fabri
kalara karşı sabotaj tertib eden 
de Gaulle taraftarlarından mü
rekkeb bir 1rrup ele geçiri1miftir • 
Bu grupun batında profesör Bert 
rand bulunmaktadır. Profeıöriln 
evinde yapılan araştırmalarda 
;nfilıik m'\dde-leri mevdana ç,k. 
mıştır. Bertrand tevkif edilmis. 
tir. ' 

Eski Bulgar Kralı Ferdi
nand Sofyaya dönüyor 

Londra 30 (A.A.) _ Tahtdan Muamm~r, Mahmud ile bir film dublajı esnasına .. 
çekildliindenberi Almanyada yaıı. &lr 1razeteci arkadA§, bir yuıaın. re; birinci sınıf mu1ranıuyeler de, 
Y,an ellai Bu)car kralı Ferdlaand, da revülerln alaturka muaikiyi öl- revülerde rol alınca, ıeriye kalan 
otlu kral Borla ile b.rıtmıftır. Bul dürdüiiiınden acı acı rlkayet edi. birbç töbretalz okuyucu, alaturka 
cari.tana döNnelr iizeredl" y« •. Bu m..ıekdaa• iddiasına ıö. (Deoemı • nca •yfM•J 
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Hergün 

Harb dışı kalışımız 
Bir tesadüfün 

1 Eseri değildir 
~--- Ehrem U,ahlıgil -
M.iIJi Şefin Cümhuriyet bay-

ramı münasebetile yaptık
ları hitabeyi radyoda dinledik.ten 
veya gazeteden okudukıan son· 
ra bıraktığı İntibaı bir cümle ile 
hülasa eıtımek is teyenler, bu hita
beyi bütün yurddaşlar için bir 
kudret ve emniyet kaynağı ola
rak va"Saflandınnaktan haska bir 
şey yapamazlar. · 

~ON POST~ 

RESiMLi MAKALE; Fransız tavsiyeleri .. 

Birincil~rin 31 
' , 
' Sabahtan Sabaha: 

Sakin ve emniyetli 
Hava gelesiye kadar 
Dayanmak gerek. 

\. Burhan Cahid _J 
JI iç şikayet etrniye]im, eğer 

memlekette ihtikar varsa, 
pahalılık varsa sebebi yokJuktan 
qeğil, aç gözlülüktendir. 

Alıcı olanlar şöyle düşünü
yor: 

- Ne olur ne olmaz. Biraz 
fazla alayım, belki daha pahaya 
çıkar, kileri, anhan doldurayım. 

Tüccar şöyle düşünüyor: 

Bu, muhaiı.:kak, fakat · MiHi 
Şefin hitabesinin mithiyeti yal -
nız bir kudret kaynağı olmaktan 
ibare t değildir. Onu ayni zaman
da da yurdun umumi durumu -
nun tam bir ifadesi olarak gör· 
mekliğimiz gqrektir. ( 

~~ilted.,. çolr lrorkma, içine dü§eran. F 
- ...... ·--·-···--·,-----·--~-~~~ .. e_, _z_i_y ... a_n_ed-er_a_i_n_··--·----·-----

- Para durduğu yerde işle • 
mez, mala yatırmanın çaresine 
bakmalı. Halk varını yoğunu yi
yeceğe döküyor. En karlı is za
hire toplamaktır. Birkaç depo 
doldurup bekle. Fiat1ar •son ker
t~sine dayandı mı yavaş yavaş 
pıyasaya sür. Hele el altından 
satabildiği bire yüz kazanmak is 
den değil. · 

T i.1rkiye Cümhuriyeti milli 
bayramını üçüncü defa oluyor, 
ki bütün dünyanın kan ve ateş 
dalgası içinde bulunduğu bir 
zamanda, cihan ~~oramasının 

tam aksine olarak sulh ve sükun 
içinde kutlulamak mazhariyeti

lhtikarıtes~if~ gideni İtalya ile Yunanistan ır Olur mu? 
memurlar ırtıkabda • 

J Şimdi buna bir de çiftçinin, 
mal sahibi11in düsüncesi karsıtı · 

- Sakla sama
0

nı, gelir za~a: 
nı. Belediyeler, toptancılar etra
fımda dört dönüyorlar. Koltuk
ları para dolu. Tanrının günü et 
rafımda yaltaklanıp duruyor, bir 
birlerini atlatmağa çalışıyorlar. 
Belli ki m'kışmışlar. Ben de bi
raz dişimi sıkayım, paranın yü· 
zü tatlı amma birkaç gün bekle
mekten ne çıkar. Bugün elliye 
vereceğime bir hafta sonra yet
mişe satarım, ar yılı değil , kar 
yılı. 

n e ermiş bulunuyor. 
Öyle sulh ve sükun zamanları 

vardır. iki birçok misallerini gö. 
rüyoruz, mcskenetle, acizle mü
teradif olunca ölümden kötüdür-
ler. 3 \ F ~ ~ l'-i { Q_ \ 

mı bulunmuşlar? hızden balık istiyorlar 
Kalay ihtikarı •açandan iki Mu. 
aevi ve irtikab auçundan iki me
murla bir tüccar milli korunma 
mahkemeai müddeiumumiliğine 

verildiler 

Fazla miktarda torik tutuluyor, Ankaradan 
başka vilayetlere de sevkiyat başladı, balık 

bolluğu et fiatlarına da tesir etti 
Bizim sulh ve sükılnumu~n 

büyük nimeti vatanda~ kanını 
vakar ve haysiyetle esirgeyişin
de, dostluğumuzun daima artan Külçe kalay satııında ihtikar yap Son günlerde bilhıu.sa torik bol. tonik 125.150 kurup satıhnıştır. 
bir ehemmiyetle her taraftan a- tıiı 'tld:asile Menabeın Mitrani is· lanmıştır. 2.3 gün zarfında tor!ğ'in Balığın ucuzlaması et fi atlarına da 
ranmasındadır. :lnd~:!: yahudbl j~~dt~zg~tarı b~l: kilosu perakende 40 kurufa kadar tesir etmlf ve karaman ve dağlıç 

M.ll" Şef k d "' k on ı~~~~b u uat .~~ın tes
1 

ttı diifmÜflÜ:r. Alakadarlar bu vaziye _

1 

fiatları 110.125 kwuta kadar diq. 
ı ı ÇO ogru ve ço veaild~le l'U&a yap huan ııanı an •.. 

yerinde olarak hat?rlatmıştır ki: polis memuru Salih Şen tüccar tin geçici olduğunu ve konserve fab nı ~· 
- !\Bir ateş kasırgası bütu"n Ruim Yamıa ı -.bık k ? l'ika1arından vaki ta1eb kuıısında Dlger taraftan Yunanistan ve L c' oınıser mu- talyaya her sene olduğu gibi bu se. 

dünyayı yakarken bizim bunun avinl Hasan Aslanp~ milli ko - balık fiat'arının tekrar artacağını ne de balık ihracı içm· her iki 
üdd · ·ı -· il söy1emektedirler ortasında vakar ve haysiyetle nmma m eıumum.ı lgıne ver' - • · mfilllleket tacirleri tarafından miL 

.. k lm . k d . . k d. . mitlerdir. Bu arada Devlet Demiryolları ra~''"" .. 1__ yaprı-.ı;.,. b··•-nmıc.tır 
yu se emız, en ı en ısıne tdd. .. L~d· s· K d ~-1~ h . 1 ..-l!laJ" •••-o... aı-co ... 

ı ıL. d .. fü• . d _ .1 laya gore, n.a tse ıqıon. o- nın a sv5 .- ava tertıbat ı vagon İhracaıt için an1a,ma vaki olursa 
o.an IDII tesa u n esen egı • henin kilotıu 16,5 liradan kalay sa - Iarile Ankaradan ba·1·a vilayetlere 
d 

~ fazla miktarda çıkan balığın deni. 
ar. 1>. • , • •• .. tarken libtlki.rı tesbite gidenlerin balık gönderilmeğe ba§lanmasının ze döıkülıne&in'ln ve Hatların daha 
Mıllı $ef mazharıyetın buyuk ~250 liralık kalay parasını 6000 f.ia.tları pahahl&§tlracağı anlaşılmak fazla dü~esinin önüne geçllımiş o. 

se!beıbi milletin herşeyini ordusu- lirasını z~rla geri abnalarından pat. tadır. Dün balıkhanede 6.7 kiloluk lacaktır. 
na vermiş olmasına ve vatan se- lak vermııtlr. 
ı · · · · h k k 1 Miri korunma MitddelumumilL 
ametı lÇln er Sı Jntlya at an• vl h•J!L 1 h • t} • __ 1_ .L . . . g au t5ey e ~mmıye e mccıeınea 
m ak kabılıyetınde bulunmasına tedir. 
a tfediyor. 

Te~hisin doğruluğu önünde Muhafaza memurları-
müttefikan eğilmek borcunda - lb• b . . 
yız. Yalnız Milli Şefin işaret et- na e ıse edelı yerıne 
meğe lüzum görmedikleri iki~ci elbise verilecek 
bir noktaya, aflarına güvenerek Gümrük muhafaza memurlarına 
biz rn.,eımı: m11&yyen devre zarf.nda verilmesi 

Yakın ve uzak komşularımız mutad olan giyecek e~yaları bedeıL 
arasında niceleri vardır ki her- lerinin tevzii için batmi.idürlüğe Ve_ 
seyleri ordularına vermıslerdir . l ~lettm emir ve tahsılsat gelmiş • 
· 1... •. . ·. h tır. Fakat bedel olarak verltecek 50 
Vatanlarının se ametı ıçın er j ll ·ı lbı·- d-L' _1 1 v . . .. ra ı e e .... 1UU a.ı na.rnıyacagını 

sıkınıtıy'1 katlanmak azmını gog- nazarı itlba .. a alan gümrük muba _ 
termisler, buna rağmen gene faza batmüdürliiğü giyecek ~§yala. 
ateş kasırgasma kapılmışlar, kan rının aynen memurlartl verilmesi 
dalgası içinde boğulup gitmiş - lç:n Vekaletten müsaade istemittir. 
}erdir. Vekalet tenslb ederse t!!yalar önü. 

Bizi yakın ve uzak komşula - müzddci ay içinde aynen ver1lıecek. 
nmızdan ayıran büyük fark; her =ti='=· ============ 
şeyımızı askerimize verdikten, düncü !harb yılında genel duru
vatanıın selameti için her sıkıntı- munu 'hülasa ederken hatırlan • 
ya göğüs germeık kabiiiyetine ması gereken ilk ve en mühim 
eristikren sonra kuvveti hergün nokta budur: 
hir~z daha artan bu orduya da - Haı1b dışındayız, milli irade • 

Üniversite Pazartesi 
günü açılıyor 

Kızılay haftası 
devam ediyor 

Üniversite, Yüksek lktısad ve Her yıl Cümhuriyet bayramında 
Ticaret mektebinde yeni yıl tedrl. ~'aması kararlqtırılan Kıztlay 
satına Pazartesi günü merasimle baş hafııa.sı 2 gündenberj baflam.ıt bu. 
lanacaktır. lurımaktadw. Hafta bu münasebet.. 

Pazart~i günü eski ve yeni bü.. le hiitün Halt:evlerln.de Kızılaym 
tün Ünıiver-.ite talebeleri konferans tq.eık.külü, gayeııi ve bugünkü du -
salonunda toplanacak ve Rektör rumu hakkında konferanslar veri -
Cemil Bilse) tarafından bir hiıtabe leoek, bu mevzuda piyesler tertih 
ile yenli ders yılı açılacaktır. ed.Jlecddir. 

Bll&lıare Fen Fakülteıd prof-esör. Hattanın devaılll ettiği müddet -
lerlnden Kerim Arımın ilk dersi çe feb.rimizıd'eki mağaza ve ddk -
vereceıldir. kinlardan bir9Qk1arı birer giin}L;k 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lc.azançlartnı Kızılaya terked.eceı1tle. 

l rini bildlrmiflerdb-. HA O Y O Hafta öniimmddcli Perıemhe ak 
------------' pmı sona ereceıktir. 

CUMARTESİ 31/10/19-lZ 

Saa.t ayarı, 13,33: Tütiıçe pli.klar, 13,45: 
AJa.ns ~lerıi, 14: Riyaseticümhur 
ha.nılo6u, 14,30: Ankara at ~uta.rr:run 
lıahm.ıııleıli, 14,40/ 15: Temsil: uŞu Pa
ta.vıWman Ya.ptıgın Doğru Buluyor mu. 
sunuz?ıı 18: Sad ayarı, 18,113: llii.dyo 
d:aıns or:ıu~st.ra.;1 • Der t.e~J,e.n, 18,45: 
Ra.dl3•0 ()OOllk kıiiibii, 19,30: Sut ayarı ve 

Ekm~k karneleri dajıtıldı 
Ekmek karnelerin.in tevzii iılne 

dün de devam olumnaktadır. Dün 
belediye muamelat müdürlüğünden 
müesseselerde çalıpn ağtr iJçilerin 
karneleri v«nmittlr. 

Mahallelerde de halk birlikleri 
bütün evlere karneleri dağıtımışlar_ 

dır. yanarak emniyetle çalışabilecek miz sapsağlamdır, dimdik duru- aja.ns ha.ber~eri, 19,45: Se.rbesL ıo aa. 
!bir hariciyeyi de yetiştirebilmiş yoruz. kllııa, 19,55: Fasıl heyeti, 20,15: R:ıdyo 

OL-arnızdadır. Bilanıronun hu kazanç hane- ga.zetd\ 
20

•
45

: KoŞma. ve seınıadJ.cr, 21
= Mah"emeye ver"ılen lokanta 

ITTl 11 Ş f ··:w Konuşma (KC'lıdimizi tanıyalım) , ~l,15: \ 
Türk hariciyesi Mi i e in sine mukabil sıkıntılarımız yok Dinleyioi ılıı.itckSeıri, 21,45: ı:ue-ıJddtt Gene Taksimde Hüsnü Tabiat 

yükıse.k ilhamından istifade ede - değildir. Milli Sefin bir kelime ltonuşo.rorı . 22: Radyo saliOn or.ıı.e.~.ıtrası, Jıokantuı da bir müşteriye yüksek 
rek harb fır~nasmın yakla~tığı· ile işaret ettikl~ri bu sıkıntı ik- 22,30: Sa.aıt ayarı, ajans haberleri w fiatla, ekınek için meze verdiği i -
nı zamanında- görmüş, tedbırle • tısadi zorluklardan ileri geliyor. borsalnı, 22.45/ 22.50: Ya.nru:i program çin 2 nci milli korunma mahkeme. 

l 
ı_ d d h 1 e kapa.DIŞ sine verıilml.-ılr. 

rini a rnıs, uun an sonra a er Samimi o arak, açtk söyliyelim, v ____ · ------------------------
gün deği.şen durumlar karşısın• bu zorlukları yenmenin çaresini 
da daima uyanık bulunmak kı - henüz neıt olarak bulamadık. Fa
yasetini göstermiştir; çalışması - kat ıbiz daha büyük nice nıce 
nın verdiği meyvalan hergün zorlukla.rt yenmenin çarelerini 
toplanU}_ktadır, daha da tophya- daima bulmuş bir milletiz. Ken
caktır. dimize her vakit güvendik her 

Türk Cümiluriyetininı dör • vakit güveneceğiz. 

fTAKVıM 1 nci teşrin bi: 
Milli Şefin işaret ettikleri gi-

Rumi rene 

1 aci le~rin 
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- Her mücadelenin temeli 
kendimize ve milletimize güven
mektir. 

Ve madem ki kuvvetimiz var· 
dır, kendimize güveniyoruz, el
bette hu zorluğun içinden de çı
kacağız. 

Milli Şefin hitabesi bize bir 
taraftan umumi durumun bir 
tablosunu yaptl~a, bir taraftan 
da yeni bir !kuvvet kaynağı aç • 

'tı, f>unu unut.mamalıyız. 

Ck •• m 'l4~u. 

r. 
iSTER 
İSTER 

İNAN, 
İNANMAf 

Komfumu.z Filiıtin öteden- olan bir alifte §Unlar okunu. 
beri yiyeceğini dııarıdan ge.. yor: Çiçekler güzeldir amma 
tirttiği için. Jıarb dolcryıaile yenmezi Onun için bahçeleri
beslenme bakımından güç bir nize sebze ekini Palabıyıklı 
duruma düşmüştür. Her iatih- bir adam reaminin altında da 
lakçiye verilecek tayın nazari funlan görüyorsunuz: <ıKeşke 
"larak tahdid edilmif değildir btyık yerine, bealeyici bir mad
amma, pratik olarak, kimaeye de yetiftirilip büyüt.eydi!>, 
ihtiyacından fazla öteberi vew Bafka bir karikatürde iae bir 
rilmemelıtedir. Halkı harbin genç kız kendisine bir çiç.ek 
icablarına alıftrrmak için baş demeti getiren nifanlısına fÖ)'· 

vurulan çarelerden birisi de, le diyor: 
propagandadır. Afişler ve ka- - Çiçek iatemiyorum aevgi. 
rikatürler hep bu gaye uğu. lim. Hatta evlendikten sonra 
runda çalu1ıyorlar. Mesela ü- da çiçek değil, aebze yetişfir4 

zerinde güzel bir çiçek resmi memiz lazım! 

. İSTER İNAN, 

' İSTER iNANMAI 

Bir f ınncının 
takvim hesabı 

Karne alrrtak zamun zaman 
bir mesele olduğu gibi kcırne 
ile ekmek almak ta gerıe her. 
gün bazı aemtlerde bir mese
ledir. Kazara herhangi bir se
beble fırına geç müracaat e
decek olsanız, ya ekmeklerin 
dağıtrlmıf, fırın kapısının ha
panmıı olduğunu JIÖrüyorstı
nu;z;; yahud da vaktin geçti. 
~ni ve karnenin artık mute
ber olmadığı cevabile karfıla· 
ftYOr•unu.z . 

Böyle bir muamele ile kar
şılafan bir vatandafın mW,kül 
vaziyeti elbette ve kolaylıkla 
kabili takdirdir. 

Karnelerin karşılığı un ola. 
rak fırınlara verildiği için kar
nesi kabul edilmeyen veya ek. 
meğini alamayan vatandaşın 
ekmeği bittabi fırıncıya kalı
yor demektir. Buna. hiçbir su
retle cevaz verilemez. Çünkü 
bu hal, fırıncı lehine karlı bir 
vaziyet ihdas ediyor, demek
tir. Vaktin geciktiği beyanile 
kabul edilmeyen karnelere 
gelince; bu meaele, büsbütün 
haluızdır ve tamamen adalet
sizdir. 

Çünkü ekmek bulunan her 
fırın, açık olduğu takdirde er
tesi günün aabahına kadar ek. 
mek vermekle mükellef tutul· 
malı lii:z:ımdır. Fırıncı bunu 
yapmaua, zabıtaya müracaat 
hakkı olmalı lazım gelen her 
vatandaf, bu hakkını, o yol
dan tahakkuk ettirebilmeli
dir. 

(29..30) Birincitefrin gecesi 
•aat (21) sularında Be yoğ
lunda Firüzağa fırınına mü. 

racaat eden bu satırların mu
harriri, o saatta taze taze ek
mek çıkarıldığı halde elinde 
bulunan (29) Birincite,rin ta
rihli karnelerin mukabili olan 
ekmeği alamamıştır ve banan 
İçin gösterilen sebeb de bir 
taraftan ta.ze taze ekmek çık. 
makta devam etti;ii bir sırada 
vaktin gectiği olmuftur. 

Takvimin eskimiş bir yap
rağı ancak o günün geceıinin 
yarısında yırtılır ve yeni gün, 
ancak o andan itibaren bo.ş. 
lar. Biz, böyle biliriz .. Halbu
ki takvim esaaını değiftirecek 
kadar bir yeni takvim eaan 
kuran Firüzağa fırıncısından, 
biz, hakkı,.ın alınmaaını is
tiyoruz, ve gene gün ne za
man bitmif olur ve bir yeniai 
ne vakit baflar? Onun da ken. 
dilfine öğretilmeai dileğinde 
bulunuyoruz. Bu: 

Olur mu? 
\, ) 

3 dilim ekmeği 40 kuruşa 
satan lokanta 

İşte ıbu üç başlı dfrşünce hiçbir 
kuvvetin, hatta kanunun önün
de duramıyacağı bir pahalılık ve 
)"Okluk yaratıyor. 

Bugünlerde ticaTetle, h ele za
hiredlikle ilişiği olmıyan vatan
daşlar hile zahire toplamak kay
gısına düştüle-r. Vaktile yapı kal 
falığı etıt iğini bildiğim :birinin bu 
ma:ksadla Anadoluya ç:ktı ğını 
işittim. Şu sı.rada yapı işleri ol
madığı için zahire ticareti yap
mağa karar vermiş, gidecei?i yer 
lere telgraf çekip fiatları öğren
mis, buradakilerle karsılastırmıs 
ve. yapacağı karı da h~sab - ede: 
rek yola revan olmuş. Demek 
zahire işi üzerinde para oyna-
tan belediyeler, toptancılarla be· 
raber lbir de bu ceşid açık~özler 
peyda oldu. Bunları gördükten 
sonra iıhtikaN!an, pahAlılıktan şi
kayet etmenin manaısı .:kalır mı~· 
Hastalık 'harb devirlerinin ma• 
lum hastalığıdır. Hakikatte ne 
darlık vardır ne kı·tlık Hastalı
ğın lbövlece teşhisi kolay amma 
srelge]Plim tedavi8İ güç. Harb 
kasmzası nihayet bulup sakin ve 
emniyetli lhava ~elinceye kaciaı 
buna dayanmak gerek. 

c.JJuchan Cahid 
.................................................... 
1 Askerlik işleri 1 

339 doğumla yedek subay 
yetiştirilecekler çağnhvor 
Üsk.üda.r A.!ıl_.ıef"l.ikı daılr~ı başlwıılıgın. 

dan: 
l - 339 doğumlu ve bu do&'uınlularla 

mııaıı:nel.eye l.a.I» yedek subay )·l'tiştiri. 

ı~ak k.ısa. hlzmelliill'n.lenı. 

A - Yük:i#eık t.a.hsiliN ecııelıi mcm. 
lekıetıerde ya.~ ve askerl!k deırsı ıor. 

memiş olanlar. 1/ 2. Teşrin/942 ek 
B - Tüıiüyed.e orta okul diplnması 

aı<hk:.'aJl sonra. ya baneıı. 

t.a.ıısilinıi ıiibıal ed<"nler. 
94-2 de 

memlel.e-trerde 
ııı. Kanun/ 

C - Bül.Un t.a.hsllini yabancı memll'. 
ketlerde ya.parak aslı.erlik dersi ~iken 

yükısek okul ınezunı~ 1/Şubat/943 de. 
D - Lise \'e muadı!H mezunu tı:ım eh. 

Ii~tnameliler 1/ Mart/ 943 de. 
E - Tiirkiyl'deki lise mczuıı iarından 

ohıp tahsillerini yabancı nıenılckt·tlet'de 
ve askerlik ~ ıörerek tamamlayan. 
laır. 1/Nis:uı/943 de bazırlı:k kıt'alanna 

scn•kedlleceklerdlr. 
2 - Ün~ve-rs!te ve yüksek okui nıl'. 

zmılarit~ lise mezunlanııda.n W ' bire. 
vesi alanla.r l / MayL<>/ 913 de Yedek Sn. 

Taksimde Y Of'<iaQ lokantaıında b~ olmluna. 
gar&an Yanf 3 dillın ekmek için Yalnız. Tabib. Ba.ytar, Kimy:ıker. Ec
Bakırköy enınlyet batkOllliser:nden 7acı . Dişçi oku~ları mnunn olup ta bu 
40 kurut aldığından milli korunma smıf!al"'ll tef.rlk edi!mi.<J butwıan )Üksl'k 
mahkemesine verihni,, yapılan du • .- -"3·etnameliler 1/2. To('Şl'in/9.ı-! de W~ 

ı 
11lfJll&SI sonunda 10 lira para ce • ~ ol'•ıu~la.rına 8l'Vkedllecekler:Jlr. 
zasına mab:lc:Uın edilmlft'lr~ Al~k«daı-anın ;,bu lli.ndtlkl 141.rihe ,.e 

Lokanta da 15 gün müddetle luı .. durmnlMına gör<' aeka'llık subelerine 
pMı!a~l!'ı " · .-.eıerl. 
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[ Bir Anadolu seyahatinin notları J 
fyondan trene -
nası binilir? C imparatora yumruk vuran asker =ı 

Yazan: Halid Fahri Ozanso!i 
1516 yılında İspanya Krala \•e . 

1519 yılında da Almanya İmpara. 
toru olan meşhuı· Şarl.Ken ava me. 

b enizliden Afyona dönü~ü 
geçiyorum. Fakat Af -

rOndan gece aktarması.. DU, an. 
•tına.ğa değer! 

. Anadoluda birçok seyahati~ • 
t-ttnizin dönüp dolafıp bağlana -
cağı n;,kta, Afyondur. Ekseriya 
~ece, yahud sabaha yakan bura-

da. baaka bir trene atlıyacaksı
tlız. F"akat sizin treniniz gene 
ekseriya iki, üç, bazan dört saat 
h'-"'el buraya gelmiştir: O halde 

ektiyeceksiniz. Ancak 'hazan da, 
aktarma edeceğiniz tren, pek az 
~""el Afyona varmııtır: o takdir 
"e "' ~ 1 d ' · p • ,.ece, yagmurun a tın a, sızı 
l er.?na değil, arkadaki demiryo. 
e~st~ne çıkarırlarsa hiç hayret 
L L ~Yıniz. Çünkü, daha Ött!de 
e11:lıyen Konya trenine acele 

atla.ın k b • . d . . d' N a mec urıyetln eınnız ır. 

İl asıl ki, hu yıl Dumlupınat' yolu 
t e Afyona eeldiğim bir gece, 
./e~, eski Afyon istasyonundan 
d~-~1 .::?ara doğru gelirken, kon · 
t- \l tol'ün biri hat boyunda du. 
lln hir memura seslenmi~ti: 
İ( Konya treni geldi mi? 

aranlaktan bir ses: 
-:-- Geldi, bekliyor. 

h •re o gece, aksi gibi o anda 
a~' •Yan ~iddetli bir yağmurun 
eı· ında, yeni garı boylamadan 
ıll'~de bavul, doğruca, demit·yo· 
"a ~stünde ve taşlar üzerinde yu. 
tt- t' anarak, arka hatta bekliyen 
ı, .. e

1
n;_ ke,mu~tum. Müthiş kala . 
•~ B' ... g .. · · · ı:r1ncıyı arıyorum ve 

ıı~~beli. buluyorum. Fakat kapı-
1' •n girebilirseniz aşkoleun ! 

epe! h k erne sandıklar ve bavullar 
ll apıyı ÖrmÜ§ ! Bir memura: 

'Y-- Şu kapıyı boşaltsınlar, di-
... rurn ı'.re , l , v. ? M • ~ rıye nası gırecegız 

"'~r· ernurt ıayet tabii. şu cevabı 
'Yor: 

- Buna imkan var mı? Bu 
tren'.e binemezsiniz. 

Dehşetle irkiliyorum: 
- Nasıl? .. O halde Afy<>n is

tasyenunda yirmi dört saat, elim 
de bavul, ba~ka trenleri mi bek· 
liyeceğim? 

sin otursun! Münakaşa hazari ralclı idL Bir giin maiyetlnden bir 
Dakikalar geçti, saat oldu. Sa- muhafız askeri yanına alarak ava 

at geçti, iki saat oldu. Nihayet, gitmişti. Birlikte avlanıyorlardı. Bir 
istasyonda bir hareket ,.e gürül- 1 aralık ikisi birden bir kekliğin uç
tüdür başladı. Aktarma edece • !u~~u gördüler. Birbiri arkasına 
ğimiz tren geliyor ve herkes, eş- ıkı tüfek patladı. Keklik, cansız bir 
yası ve çoluk çocuğu lle, hattın halde yere düştü. 

Bunun Üzerine, anhyorum ki, 
İ§ ha~ düşmüştür. Ya Allah di. 
yorum ve sandıkların, sepetlerin 
wtünden, bir piramidi aşar gibi 
• ve asd hayret edilecek taraft, 
üstümü de yırtmadan ve ayak
laTımı kırmadan • birincinin ko· 
ridoruna kendimi atıyorum. Maa. 
mafih bu, en son Afyon aktar • 
mamı? yanında, gene, fayton a 
raba ıle gezintiye çıkar gibi ra
hat ve keyiflidir! Bakın neden? 
Şimdi öteki aktarmayı anlata • 

önüne koşup yığıhyordu. Şarl Ken, muhafız C!':ikere döne· 
Bir polis müdahale etti: rek: 1~,.;.-~-:!:_!"-_,._---'--""--.ı.....;:.ı.....ı,,_..1....--...ı~......e.~.,......:::ı.:_.;..,t.. __ ....L~t::._-..!ıt:.<ıL.... 
_ Arkaya çekilin kaza ol- - Kekliği hangimiz vurduk, di. \bitir" b" . h f k .. 

yım: ı 

Denizli trenimiz, gece, Afyo. 
na iki saat gecikme ile gelmisti. 
Fakat bu gecikme, ötede Kon'ya 
treninde de vukua gelmiş. O ha i
de o treni bekliyecekmişiz. 

Şimdi garın lokantasındayız, 
Herkes gibi, ben de, kli~ik mer. 
cimek çorbasına ve arkadan kah 
veye çaya, biraz boş olan midem 
hesabına hoş geldin diyorum. 
Çünkü Denizliden geldiğim tren 
de vagonrestöran yoktu. 

' ye sordu ır Iti.rmeıı:, mu. a ız as er yu. 

ma;;~! Hele , şükür, tren gara Muhaf.ız asker cevab verdi: ziinlme bir yunrt uk inddirdbi. k ... 1 
B d h 

, b para or, o an a u as erı o • 
girmişti. Koşa kota yorulmuş bi,. - en vur um, a~tnetmea . d"" k k d bldd tl . t " F 

d 
urec.e a ar e enmış t. a. 

ihtiyar gibi soluyarak önümüz e kat kendine hakim oldu. Ve askerin 
vagonlarını dizmiş puflay.,rdu. hapsedihnesl emrini verdi. 

Aman Allah, ne kaynaşma! Lnparatorun kalbinde bir ,üpbe 
Eşyalar da İnsanlar gibi canlı bir vardı. Kekliğl vuran acaba hakika.. 
hale gelmiş, vagon kapılarma a· ten ~ker miydı? Askeri ha~isten 
tılıyor, Ben de, güçlükle, birinci- çıkartıp bu bahiste bir kere istin-
nin ka,pısından içeriye athyo • tak etti. Asker kendi vurduğunda 
rum: Fakat gene evvelki tecrü • ısrar ediyordu. Ve saçmalarının bü. 
beleriınde geçirdiğim piramid aş kümdarın kullandığı saçmalardan 
ma idmanı ile sandık, sepet Ü&· ba,ka cins olduğunu söyledi. 
tünden atlıyarak.. Keıkllgl yoldurdular. ~ker kek.. 

Koridor, tıklım tıklım dolu .. · liğlo içini açtı. Ve saçmaları gös. 
Tabii hem yolcu, hem eşya ile... Bu eevab impuatorun hoşuna terdi. HalClka.ten bunlar imparato-
Fakat burada vücudu yana bü- gitmemlıti. run kulla."ldığı cins saçmalardan de. 
kerek, adeta kağıd gibi incelte. _ Yalan söylüyorsun. glldl. imparator, askeri affedecekti: 
rek ve kollara, omuzlara ve ha- Diye bağırdı. Jmparator, sözünü - Benden af dile, dedi, seni af. 
caklara yapışarak geçmek usu· 
lünü artık öğt"enmiıimdir. O yan. 
dan korkum yok. 

Fakat asıl mesele, kompartı
mana girdikten sonra ba~lıya 
cakmış! 

Kompartimanı buldum. İçeri 
de Kcnyadanberi yolculuk eden
ler var. Fakat elbette bir köseye 
ben de sığınırım. Yahud kondük· 
tör geldiği zaman bana ha!>.ka bir 
yer bulur. Yüzlerinden be\li, na
zik v,,. kibar ac.'anılar ... 

(Devamı savla 4/2 de) 

C .Yeni bilmecemiz :J 
Av köpeğini gören 

tavşanlar kaçmağa baş 
ladılar. Köpeği siz de 
görebilecek mlslniz. 
Görürseniz olduğu ye. 
re bir işaret koyun ve 
resmi gazeteden kesip 
bize gönderin. Doğru 
bilenlerden l>lrinclye: 
Bir şi;.e kolonya, ikin. 

Etrafım mahşer gibi kalaba· 
hk.. . Nedense ölgün olgun ya -
nan elektrikler altında çorbasını 
içerek uyuklıyanlar var. Hele 
yerdeki bavulların arasmdan ken 
disine yer açmağa çalışarak bo' 
masa ve iskemle arayanların hali 
firaklı ... Neden mi? Zira iskem· 
lesinden kalkıp biraz dışarıya, 
garın arkasına, yahud peı·on ta
rafma çıkanlar, muhakkak bu 
kıymetli iskemleleri, yanlarında· 1 Bu 1 m a c a mı z 
ki bir arkada,a emanet etmekte· 
l"t"! Haddi var&a bir ikincisi 1rel. , __ <_B_ugun_··_aa_yf_a_4_1_1_d_e_d_ır_)_ 

ciye: Bir At~türk ta~. • , " / . ı, ... ·. ~,., , ,/ ., . 
losu, uçuncuye: Bır -/ • /• ,,_,1 -;.; ıJ r;· ı·. · ~"f, "' 1-1$_ .',t.ı •fİ\lr 
düzüne kurşun.kalem, ,;:,4;Ji~'·: •\f}i: ·.\f / td{JjYı~., '):; r,/· ~ i\Jı.;,\"! .• :,., ~~· • ",~ ~ ."(.,,.., 
diğer 35 ık'rşlye ayrı avrı ıüzellikte hediyel~r verilecektir. 

fedeceğim. 
- Hayır 

hiçbir zaman 
haşmelmeab, ~izden 
af dllenılyeceğim. 

Hükümdar yine blddetlenmi~t i. 
- Ben seni affedeceğim. hayatını 
bağışlayacağım, benden af dile dl. 
yorum. Sen af dilemiyorıun. Hal
buki cürmün ne kadar büyüktür 
bir kere düşün İmparatorun yüzün; 
yumn1k vumıUJ bir askenin, 

Asker bu söze sükunetle cevab 
verdi: 

- Haşmetmeab, eğer blo tane 
hayatım olsa, eğer siz bana bin de. 
fa haksız olarak yalan söylüyorsun, 
diseydiniz. yüzünüze her seferde 
bir yumruktan bin yumruk vurmak 
tan geri durmazdım. 

Şarlken dü§ündü: 

- Ne olurdu, dedi, maiyetimde 
senin gibi bin insan olsaydı, seni 
af ediyorum, 
· Dünyayı titr«en imparator, yÜ. 
züne yumruk vuran a.ikerl affetmit
tl, 



Artık kurtuluyordu.. Gece laahçe 
kapısından içeriye l<Aydıiı küçük 
p enecre vardı, bala ı;amı yuka
rıya sıyrılmıı olarak kendisini 
bekliyordu. 

Bahçeye adım attıiı zaman ~e 
nış bir nefes aldı. Abııoda soğuk 
ltt taneleri boncul<lanmıştı. Yap 
rak!z..rı dökülmüt ıslak göde!i 
ıığaçlar arasından geçerek bah
çe kapıs.1na seldi, bir hamlf!de 
1;{.ıkağa fırladı. 

Gürül •'Ür·ül akan Horhor çe~ 
mesi önünde üç yeniçeri •'poçik. 
li 11 [1) adını verdikleri tulum • 
bacı yemenilerini yık•yorlar, biri 
ı;aplJ bakır tavalara benzİyea 
yAyvan kannb bir tastan rryanık 
yanıkı• su içiyordu. Köse adam 
gelip çeşme başında d&ll'Unuadı. 
Gözlük camı.rı buiulu, abu ve 
yilzü kan ter içindeydi. Y eeiı;eri
Jcre sokularak boj-uk ve titrek 
bir ııesle aordu: 

- Baka ~ialar, Patrona ve -
zir sarayına, meıYeret meclisine 
gitti mi? 

Su içen yeaiçeri elindeki taaı 
ç~me ta.sına aa.rak ce'9'~b ver
meden yiirüdü. Pabuçlarını yı • 
kayan üç yeniçeri•en biri eğil • 
diği yenlen 1t8"'nl kaldırıp bak
tı: 

- Halil yolc1q1 :mı mürad ey-
lersiz? 

- Beti benim oğlum. 
_ Bundan geçmedi buba. 
_Ya, bu s.abah gidecek idi? 
Yeniçeri -güldü: 
_ Gideceğini bize Mi,.lemek 

mi lazım gelür! 
İhtiyar 'kendini toparl~dı ~ .. 
_ La'Zlm gelmez, belkı gordu

nüz, bilüniz deyu sormU§ idük. 
- On yedinci ortaya varup so. 

run. 
- ! ... . 
Yen içeri pabucunu yıkamak 

için tekrar ta, yalağa eği11nce, 
köse adam az ilerideki ııbüyük 
kapılaran doğru seğirtti. 

Etmeydanmda yeniçeriler gi • 
d•p geliyor, Ortacami önündeki!' 
hı çınar bir dev iskeletine 'iten%!· 
yordu. Patrona1Hft balaa11 Ah • 

[11 K o ........ 

.mediyeye doira aaralanan küçük 
uortan kıılalarına b&k.b. Sarı sı
valı binalara güneş vurmu~tu, 
pencere camları P"lrıl parıl parlı
yordu. 

On yedinci «ertau biruuına 
doinı tt alatlama.ğa )I başladı .. Ga 
rib şey, bina önündeki taş mer · 
divenlerde her zaman ve her 
saat yoldaJlar kay1U4ırken bu 
ubah kimsecikler yoktu. (ı Ya • 
rabbi, yoksa bu çocuk saraya git 
ti mi? » diye içi laurkuldu. Patro
na Halil meşveret meclisine ~it
miıse, J,ir daha dönemiyectıkti ! 

İhtiyar adımlarını daha ıık . 
lqtırırken birdenbire sevindi : 
1tte, orta kahvecisi H Hafız yol · 
daş oı merdivenlerden iniyordu. 
Merdivenlere doğru seğirterek 

seslendi: 
-Hafız yoldaf, bre Hafı:.t. 

7old.a.ı! 
Hafız yoJdaş dw-up bakınca: 

Elile uaz dur! ıı itareti "·erdi. Kö. 
ae adam sülüınaiyerek yakla,tı: 

- Halil bunda mı? 
Kahveci k.ularını kaldıNı: 
- yok, sitti onlar 1 
11ttiyar bağırdı: 
- Gittiler mi? 
Halu: yoldq la..-r aalWı: 
- Beli S.ea.im baıa...., yanın 

saat ırardır. 
- Saraya, ~veret meclieine 

•İ cittiler? 
- Oraya gittiler-, aadra:r:am 

kethüda111 cecede&l gelip haber 
•ermi• idi. 

Köse Gani. Efendi dütmemek 
için bir elini on yedinci orta du
ırarına dayadı : 

- Ya, yanında kimeAne var 
mı idi? 

- Var idi benim buba.m. Mua_ 
lu yoldq, kahveci AJi, Kel İbra
him ve . .. 

ihtivar, kahvecinin lakırdısını 
ağzında bıraktı: 

- V eniçeri ağıuı saraç Meh
med de beraber mi idi? 

- Beli, anı dahi ın·ma hafalu 
ıı eabİıte» [2] süvar olur iken gör. 
müş idiik. ( A,kru.ı var) 

[2] AloNlll, 
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babam ka:ın otlana videttiler, 
lakin ne saman birleıecekler? 
Burası belli değil. Dütiinülüyor 
ki Dilber kendisinden evvel çı
rak edilirae ondan daha eski ve 
daha büyük olan Nevberin büs-

"Son Posta,, nın bulmacası : 13 . (l6) 

.~~J-• ~.,_;~·.!:~-· .··:· H " A: ~ 1 D · 'Z. 1 .y A :, · U ·.A · K .L. 1 C. L ~~. " · 
bütün surab asalacak ve artık ev· 

-5-
0 söylerken ben hep ena lta

iıyor, halini, simaamı, ta"'1r ve 
edasını tetkik edi.yor, bütün bu 
tetkiklerden bir hüküm neticesi 
çıkarmağa ç.hfıyordum. Ona 
her m.a.waıile güzel denemezdi, 
fakat hiç de çirkia deiildi. Bir 
yandan büyük annesine, bir yan 
dan teyze kızı Salime ablaya 
Lenziyen yerleri vardı. İri sarı 
sözleri, denuk saz bir benzi, 
kumral kqları, ince ve mer..lun 
bir end&mı vardı; Y&f•• nishetle 
boyu da itiraz uzua sayılabilirdi; 
hele hali, taft'ı, edaM pek ki. 
Lard... Butla meaaub elduiu aile
nin asaletinden celme bir te-Ydi, 
_.üzsün koa11tuyord11. T eli.ffu -
zunda İzmir fİYesini uıdwan bir 
feyler yoktu, o da İstanbul ço -
cukları l'İhi düz&'Ü.n söylüyordu; 
ltütün bu cüel tarallaruaa rai
.ınen ona S'Üzel demekten beni a
lakoyan bir hUM11İyeti vardı: 
Birden, lıııwıu farkettim. 

ve anladım ki ne zamaa onu ha. çocuğu vardır ki ona sadece adile 
yalimde uyandırmak lazım •else Osman deriz. Onu da elbet görür 
hep bu et beninden ı-..ı.yacak- ıün. İkiıi de pek iyi çocuklardır, 
tım, şimdi bile onu hatıralarımm bütün selam.lak ifi, çarfi iti, hay
ara.auıdan ararken, zihnimde çe-h vanlara bakm.ak, icabında araba 
resini tersim ederken İptida nok- yı "°'mak onların vazifesidir. Bu 
ta.aını bu leke tetkil ediyor. ifleri herkeai memnun edecek su. 

de tutulamıyacak bir hale gele 
cek. Onlardan sonra bir de Me -
lekper var. O da pek şirin bir 
kızcaju:dır, daha da pek küçük. 
tür. Ancak on dört, on beş yaş· 
larında. O daha ziyade Salime 
ablamla eniştem Şevket Kemal 
Beyin hizmetlerine ba kar. Söz 
aramızda Salime ablam onu eniş. 
temden kıskanmaz değildir; fa-

nı: t 

vasıta.."IDUl aba 1 1 1 1 
1 - B ir L'>'tlma ~ 

m mdan (10) . - 2 ------
2 - Budaı:ı t ı , 

5 6 1 8 1) 

* rette yaparlar. Evde de onların 
Bir aralık kapıya nıruldu. Af- yemesine, içmesine, giyim kuşa

fan: - Gir!.. dedi ve k.apı açı. mma dikkat olunur. İkisi de a
larak İçeriye elimle büyük bir hırm üzerinde iki odacık vardır. 
ciiınü, tepsi ile ancak .,irmi beş Orada barınırlar, orada biraz 
ya,lar11ıda, yakıf)klı, kırmızı hayvan ve gübre kokusu vardır 
yüzlü, kırkık bıyıklı, UZ11DCa boy• amma onlar alışıktırlar . .. 
lu, sevimli bir genç utak girdi. Gülümsedi: - Bu Arnavud 
Affan ona: - Süleyman, dedi; SüJeyma.nnı bir de a4k hikayesi 
ilk önce tepsiyi yere b1rak., son- vardır; dedi. 
ra au k~eki küçük masanın Sonra on iki ya!1ftda bir çocu
üstünü bo.alt, onu odanın ortası- ta a 4ktan bahsetmek muvafık 
na koy, iki tarafına da iki .s.a.n- olmıyacağlnı dü,ündü, galiba: 
d.a~ye Yerleşti!'dikten sonra tep- - Ya'ni, diye bir ilave yapmak 
ııyı lllMU&nın üzerine kor, yanm j ist~i, onu da bulamıyarak Yaz-
aaat sonra gelir, alırsın.. gecti. hikayesine de't'am etti. 

Anl&Jıldı ki bu en-eke adı Onun böyle bir ihtiyata lüzum 
.. eçen Arnavucıl Siile,..ıandır. O- görmesine hiç ihtiyaç yoktu. Ben 
nun hakkında fazla maJianab nice a4k hikayeleri bilirdim, yı
~ffand~ a_ldım. Siileymaa al~ı- ğınlarla a,k hikayeleri okumu!
cı emn uatizam ile tatbik edıp tum. 
odadaa. çıktıktan sonra biz ma • 
&a11ın bqına seçtik. Mecbur ba
cının bazırlıyarak cöaderdij'İ bu 
kahvaltı tepaiainde neler ıoktu. 
İ.znıirin meıhur küçük turu.uç re

Arnavud Süleymanın hikaye -
sini anlatb: - İçeride Üç tane 
Çerkes kızı vardır. Bunlan gör
dün mü? Nevber, Dilber, Melek
per. Dikkat ediyor musun? isim. 
leri kafiyeli. Kafiye nedir bilirsin çeli, tulum peyniri, pastırma, 

zeytin. çekiıte, koca bir kap için-d ya ... 
d~ hali umanı tüten süt, v.s. ((Evet» manaıma başımı eğ -

Affan elile sucuk ve paabrma dim O devam etti: - Nevber 
tabaklarını bir tarafa sürdü: asık suratlı, her vakit bir teYe 
- Pek aeverim amma biraz son. hiddet ediyor zanmnı veren, ço
ra teyzemin elini Öpmek için ha- ban köpeği gibi ısırmağa hazır 
reme l'İdeceiim. Sen İstersen yer dişlerini gösteren çirkin bir kız
sin. Aktam üzeri türkçe hocası dır. Belki çirkin değildir de bir 
gelecek. Onun için bu nefis şey. parça güzelliği varsa bu hali 
leri geceye saklıyalım. onu örter. Dilber adı l'İbi baki-

Ufak bir tevakkuftan sonra katen dilbet-dir. Bu sözümden 
reçele, peynire iltifat etti : ken • benim hisseme bir pay çıkarma. 
diane ve bana süt koydu, fin- Benim bu işlerle alt, verithn yok 
canlara şeker ili.ve etti; ve söz tur, lakin Amavud Süleyman için 
aöylemekten pek hazzeden bu 'öyle ,değil. O kıza fena halde 
çocuk bqka. bir bahse geçti: tu•kundur, kız da ona. Nasd ta
- Demin, dedi; tepsiyi getiren nıtmışlar, nasıl sevitmİ.şler, bu 
genci eördün mü? Biz buna Ar- öyle bir ~ydir ki ne duvarlar, 
na-nıd Süleyman deriz, ne kaç göç, n e dömne dolap iki 
adı kendi ismine adeta gönlün buJU'1DUID& e113'e] ola • 

kat kız pek kurnaz, eni~te de 
pek zeki olduğundan her ikisi 
de gözlerini kaldmp birbirine 
bakmazlar. Sen, dikkat edersen 
bunu farkedersin. f tte sana ha· 
rem ve aeli.mhk halkını anlatm•ş 
oldum. Mutfak halkım da unut
mamalı. Kocadan bahsedilirken 
mutfağın siyah kızlannı düşün. 
meli. Mecbur bacıyı gördün mü? 
O artık koca düıünecek yaşı 
çoktan atlatmıştır; fakat onun 
nezareti albnda yemek pi,iren, 
çamaıır yıkayan, bulaşık temiz
liyen, ekmek yuğur~n üç kız var. 
dır ki üçü de gençtir: Fidan, 
Sünbül, Ferah. Seninle beraber 
evi dolaşırken mutfağa uğrarız 
elbette. Bunları görürsün. Hele 
mutfak benim pek ~ıili meka
nımdır. Ben aile aofrasanda sıkı
hnm. Büyüle annemin haremde, 
büyük babanım aelimlıkta iki 
sofrası vardar. Bunlarda hemen 
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her vakit misafir de eksik olmaz. =========================,====== 
Buralarda türlü merasinı ve er· ları notaya alabilsem de kanun- babamla heaablan vardır, bor • 
kan daireainde yemek yemek ha da çalsam. ·· cunu yavaş yavat öder, nasıl? 
na bir itkencedir. Karnım açıkın. Affan söyledikçe mestoluyor, Buna p e k aklım ermez. Bir gün 
ca mutfağa uğrarım. Mecbur ba· kahvaltı tepsiüni unutuyordu. seni.ole beraber onun landosuna 
cı tencerelerin kapağını açarak Gene başka bir zemine atladı: binelim, ta Bucaya kadar bir 
hazır yemek.leci 1rösterir. Hangi.. - Sana selamlık halkından bah- seyran yapalım! Bu tasavvur ü
sini canım çekerse bana onlardan sederken bir kİJİYi unuttum: A. zerine kahvalb bitti ve beraber. 
ayırır. Terbiyeli kabak dolması- rabacı Pavli . . . Bu bir Rum ço- ce bareme geçtik . . . 
na, arpa şehriyesile, yahud no- cuğudur amma artık Türkl~iş (Arkası. r.ıar) 
hudla pişmiş pili.va, kuzu kızart- gibidir. Büyük babam ona bir H. z. UfQklu:il 
muma, hele hamur iılerine bayı. para ödünç verdi, onun da birik- ······-··•••••• .. ••• .. •••••••••••••u•••••••••••••• 
lırllllj Sen de aile sofrasından miş parası varmıf, ikisini ekliye· ,,,.--------------... 
kurtulmak fır.sabnı bulur dıa. be- rek bir güzel lando sahnalda, bir l yeni neşriyat J 
ninıle mutfağa gelirsen, bak ne çift de yağız hayvani .. L&ndosu, _ _ 
mükellef ziyafet çekeriz. Ben atları bizim ahırdadır, kendisi de ÜLKÜ - Bu milli kült.ii.r derı:isinin 
mutfak halkını harem halkından sabahleyin gelir, l&ndosunu ko • 26 moı Bal lSl 9'1wuştır. Tavsiy~ ederia. 
ziyade severim. Fidan, Siinbül fal', mii§teriye çıkar, alqaına ka-

Sol ta.rJanda t& p.kaiınm al. 
tında koyu kahve renciacle ve 
İrice bir bakla heyüklüiünde bir 
et beni .......il ki yuu INr çıkıntı 
t~kil ede. ita in.sa biitiila sima
sının manuaaa bir soiulduk ve
riyordıu. Büyük annesi KeTser 
Hanmtla onım diier tonmu Sa
lime ablada da. çehrelerinin ge
ne o yerinde böyle bir leke, et 
beni değil, sadece k.aln-e rengin
de bir leke farkebni.şüm. Bu le. 
ke onlarda hem küçük idi, hem 
pek göze çarpacak derecede de
iildi, hatta onlarm saçlarile bu
nu tamamile olm.aaa hile kısmen 
kapamak mümkün olurdu; fakat 
Alfanda bu et beni öyle gozu 
bnnalıyan bir i.rıza oluyordu ki 
ailenin bir farik alameti kabilin
den nesilden nesile intikal eden 
bu leke olmasaydı ona belki gü
zel denebilecekti. Ben onu far
k.ettikten aonra sanki üzerinde 
Üç san kılla, baktıkça yetişiyor, 
kabanyor zannedilen bu leke 
hütün çehresini kaplamıf oluyor. 
du. O da büyüyünce aakalmı aalı
"erecek pluraa belki bu lekeyi 
Örtehilecekti; likin ş.imdi? Şimdi 

yapıfık bir Jikab gibidir. Bunlar maz; yalnız sönüllerin değil, 

Ferah ... Görsen ne cana yakın dar çalı~ır, arabasını, atlarını a. 
feylerdir. Hele onların elmıek hıra getir-dikten aonra evine ihti· 
yuğururken kendi dillerile söyle. yar anasının yanına gider. Hare 
dikleri besteler bana pek 7iyade me büyük bir araba lazım olun· 
rikkat verir. Kabil olıa da bun· ca oama lindo.u tatulu.r. Büyük 

Eskinin sonu Sevr, 
Yeninin başı Lozan 

selimlıkta iki ki~dir. Bft- de da. hatta kendilerinin de . .. . .. lr -- ••• B" '"k 
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Birincitesrin :SJ . 
de auımadılar ve mömlriin ol
nezaketle bu 

Edirne' d 1!·----·-...... ·-·-.. ··-·,1 K b ıı k'd_. -.-- (Bat taralr 3/ 1 de) 1 yok. Kompartimanlar da dolu 1 sepet artak tepe~i=::r~~a~~:e1 e a Şikavetler ara U e ~akat .ne 0 .? ... Pencerenin ya- Ben hele şu bavulumu bir köse: ~1?11zm dibine yerleıtirdikleri 
i 3 ~n a, bır ehle !'1karıya, rafa ye sokayım, sonra memuı- gelin- ıçın mesle kalmamı,tı, Mesel.,. 

Mü.tah:tilin yÜzde 25 ıe.limatı : ı Bir le d ır sepet yerleştiren, diğer elile ce aniasırız. yalnız, zorla bir kö~ye sıkıt 
tamamlct.ima' özer•, tohumluk ı htı• ya.çlar aya a ar kazada bir orta depencereden dı . t , rak b" k k ... ! okul a.r-·'·yor, okul bina&ının b" . şarıya ı~aı'e ve· - Olmaz, efendim.. , ıraz uy u estirmelerine 
ıavziatuıo tla. harar..tlc tk11am 3 ~"Af ren ırı.: · ~nl~~ılan bu da, Af. - Nasıl olmaz ya.hu! kalmıştı. Onda da geri ka1mads.. 

.ediliyor • ffttaft hitcr bitmez faaliyete >-OD dan ~ımdı b_ınenlerden . .., Ben Hiddetle bavulumu acaba lar. v~ hele biri, rahat rahat potin 
- ı· Ankwa • Zonguldak 6ctçiliyor b_';l muhake1?eyı daha yürüt~ yü ~o~yadan gelen baylardan bi : Ieru~ı de _çık~rıp ayaklarını karp 

Edirne (Hususi) - Trakyanm Ka--Lük" (Hu•uı·ı) r1;1.tme~, korıdordan kalın hır seı ranın bavulu üstüne sıkııtırabilir d~kı sessız bır Konya yokusunu11 
· · ı · · d ı h. · ı 1 f • k k f bol k nuı .. - Demir gurledı · • · · dızl · d d I B ıa~ J~ ermı ve eY et INC&l o a- renı ÇO a o 1 • • mıyım dıye yukarıya doğru kal- erme aya 1 ana gelince, 
rak müstah3ilden alınmakta o· i ve çehk fabrika lan müessesesi - Orada mıam? dırdım. Sen misin bu hareketi ~?mpartimanın kapısında, bu 
lan yüzde yirmi betlerin toplau- ! oluyor. Halk bu yüzden bir aya kadar Karabükte bir or- V~gonda ayakta dura.n cevab yapan? ... Kompartimanın, ben _ ış_m 50• nunu bekliyor ve acaba Ea.. 

ı ta okul açacakhr. Ög· retmen kad ve d k h k ma11 ve tohumluk tevziatını ma.. : k k r 1: de. n _üç dakika evvel geldig-i id . 1.'°'e. ıre _. adar. böyle avakta m1 · Sr tnfı çe ı'yor roau tesbit edilen okul binasının B d ! d k J - ~ hallerinde tetkik etmek Üzet'e 1 · - Öura ayım dıasıle sahibi çıkan daha evvel 1 1 ecegım dıye dü~ünerek me-
ın!aatı biter bitmez tedrisata teki n d ? d ı· l ı· l b ' 

Bölce Vilayetlerinde tetkik gesi- - ba,Ia1aacaktır. - ere e · avrandı ve yanındakine: u ~e u oynumu büküyorum. 
aine çıkbğanı bildirdiğim Trak)ıa i IGwcıiiM (HQU.a) - Zon: K b k -Ö Bur~da_! . -.Yahu, bak, orası bo ... mua., 0 Nıhayet, ~kondüktör relebildi. 

1 
__ , .J L A- L ara Ü te açılacak olan bu or tedekı kım? K l k? d ... ... H t ı M - 1 I Umumi Müfettiş Vel..ili Salim 6uı.aa11< - nRara hattı Üze- kul . · un ° aca · aepeb e oraya yerl~tir! ayre · eger ge en erin ve böy 

G- d E.d. rinde İflİ)'en podc trenleri ta o yalnız Karabükün değil Pencereden gırecek olanmış!... Dedi. . le herkesi itip kakarak bağ1ra -
. un oian ırneye avdet etmİf-11 çok kal.abalık olmakt" o• Safranbolu ve civar kasabalann- Evet, pencerede bir kafa ~lirdi Şimdi benim elime bir el daha rak, küfrederek komp~imam ia 

tır. hala hıt yüzden ;.ı.ence dene- da kültür ihtiyacını karşllayaca- ve arka.•ı?dan bir vücud, ve ni· karıttı ve neticede parmag·am se- tila edenlerin biletleri ikinci mey 
Haber aldıiım.a gwe belecliye- ~ iından muhitte büyük bir alaka hayet, ıki bacak vagonun içine . k ' ki deöil mi imia ! 

terin kasaaalar halkmtn ihtı'y·ç· • cek G.recede •lmıth çeknMli- v- ,..0··k 1 k ı t k ş· d' b petın enarına çarparak mütbi• 0 ~ ... '"' ... ra~ a . arşı anmış ır. .• sar. tı.. ım ı, . u acayib trene :r Maamafih biletçi de a:ıı: uD-ra.._ 
!arını temin hususunda .,,.&terdik ı" tedir Trenler da:- ax•ına f Halk ,un~ d k kı b 1 k d d sancıdı. Adamlar nerede ise par • ..-• 1 • -- ts• uı en a ın a B ınu- ınen ı e ve orı or an gelip ar- madı ve bu adaınlard b" · ·n1 
leri çalıtmalar ~e .,,,;w.ülm.ü.. •• kadar dolu olup yolculann a "d • ·· l ·ık ' k d b l mağımı koparacaklardı. an ıns.ı. 
tu
··r. •- T .: 1 essese ! .aresıne muracaat a ı o. a afı~ı u anla beraber, va . İ - galiba ona yer bulamadı;r,ın • 

l.üyük bir kumı efyalarile kulu bıtsren çocuklarsnın kayıd gondaki adam saih sollu iki ka· şte bundan sonra, Konyadan dan • bizim koınp rt" l b 
Y .. d · 1' be 1 ~--· ._ __ ı• t ! birlikte koridorlcutl" seyahat ve kabul 1 1 • • t f d rt d .... gelen ve benim tarafımı tutan- a ıman a ı.. uz e yırm fM:J.rll'\ ~nna • muame e erını yau u·- ~ arının o asın adır ve uçu rakarak, ötekileri bütün ıırar •• 

nisbetleri yüzde 97 yİ ı.~lmuıtur. j etmek zorunda lcalmalıtaclcr. • maktadır. bırden hummah bir faaliyete larla, bu Afyondan ha,metle ve İnadlarma rağmen aldı baska 
Bll birkaç ün içinde 100 de 100 ze i Buna •ebeb de hat üurinde ı= -~ batlamıtlardır. Çünkü pencere • dehşetle binenler arasında bir bir vagona götürdü. ' · 
çıkarılacaiı kuvvetle umuluyor. : Zonguldak - Karabüh gibi İf- Tokat meb'U!;f8r1DIR d~n b~ dörd~cünün, gaibden münakaşadır başladı. Konyadan İtte ,son aeyahatimdea böyle 

Tohumluk tevziatı da Edirne : çİ•i bol oe daima hareket ha- • hır elm uza~t!gı koskoca sepet- gelenlerin ikisi, mühendisti ve sava~ bir gecenin habraaını da 
ve Tekirdağ Vil&yetlerinde sona i lüıcle bulunan iki büyük .,. -f felkikf eri ler vagonun ıçıne dolmaktadır ve arkadaştı. Onların yardımı ile beraber getirmiştim. 
e:-diı-ilmiş, Kırklareli ve Çanak • : dü.tri .,ehrimide ticari ~aha-- ı' Tois:at (Husm.i) _ İntibah mın.. alb kol tarafından raflardaki ba. ,imdilik vagonda kalabilmek im. SON 
kale Vilayetleri de birkaç güne : tla faal birkaç vilayet ve ha- ttaıkıalarım gezmek Ye t,eddk ve bal vullan öraeliyerek, çizerek, sağa kanını buluyordum. Fakat içe • Bir dli.iırıell:me: Blblaa ~ tıPa.. 
kft-iar işi t&.mamlaDUf olacaklar- ~ .zaml.Ull mevcud oltıfuna ma. 1 kın dile1det"ını tıesbh ~ üzere ıola atarak bil' faaliyete girişmit- rideki gürültüyü iıiten ve perun. muk kMeden dıönıiiş• ~ lll:IJ'&hat ,._ 

dır. ,- S kabil tren •elerlerinin ancok ! ıneb'wlanm1'% fehrlmize gehniıJer lerdir. Oturanlardan bir bay hid da, vagonun dibinde duran, o, zmıda. Wr rituııun al.Undski netb ~ i iki pnıle bir olma•ıdu:_. H<>.lk_ 

1
: ırerekli temasıları yaparak Ei"bıN v~ detle N&Öyleniyordu: ' henüz yüzünü görmediğimiz meç ı<b<-r~ ulim.eı9i bir tert.lb hata. _ 

StndlrUI ÇİftÇİSİ lDhDllUk gene geçen sene oldugu gıbı NDcMra &4tmitlercflr. - e yapıyorsunuz? B.enim hul yolcu ağırlayıcı, birdenbire, e.ı.r. J>oi!'uıım «birıblrimit:e'ıı obca.kı.. 
bu hat üzerindeki tren •«fer- ,. yepyeni bavulu parçalıyacakıu • pencerede kafasını gösterdi ve Gene aıJ:nl yuının aHncı m'4ınuır.l'akl 

beiliyor lmnin laergün yapdma.ım İ•- Tokatta ekmek 34 kuruş nız. Otuz kuru,luk sepet için . . . hepimize sunturlu bir küfür aa- «Elhıôen C"efse ~tükleri dıe yoku~ eda. 
Sındırgı (Hususi) - Buraya temehte ve bunu ilgili ma •

1 
Hem burası fürgon mu? Bu ne vurdu. ' oeı'kı. ~ bn.~'1na «Riidıaııa ~ft. 

ve civanna üç gündür feyizli yağ kamların himnıdiıtJen E.ck _ "J"olkat (Hususi) - BeleJlyerdb kadar etya? · · · Ben ı<terbiyenizi muhafaza e- ıınoe,, kdınelelfmi de ili.ft etmrit ~ 
murlar yağmaktadır. Çiftçi to- lemektedir. • 'YW'dlğl b'W kararla 1 S ıründenben Ötekiler hiç aldırmıyorlar. Bi din hı dedim. Tabii mühendialer zmı.. 
humluk verilmedig-inden tohum \ J• ,ehrlmizde ekmeğin 600 gramı 34 riıi arkadafına soruyor: 

~t~~:;~:7 ~~.1'nıs~:1i~nç:.=:~~ .ÖÜrdÜrda ... bii .. vi'i""b.Ü'bÜ"b°a·i· "kurut m~~en :-Uhııaktadır. oe;k:::\t~p;~~~:::isi :yakta 

dincik ve Gönen havafüine git- iyi yeli'ti Löleburgazda parti kongresi gördüğüm, bana döndü. Çünkü 
mekte ve tohumluk getirmekte- Y ben de kendi tek bavulumu yer-
dirler. Tohumluk verilmediği tak Burdı.r (Husı.W) - B11 yıl ha.. Lülebw-gaz (Huwsi) - Kaza - leftİrecek bir köşe, yahud rafda 
dirde bu yıl çok ara:ıı:i ekilmiye- bubat ı~tlbsalindıen mütıevellid mu... mtz C. H. Pal'thl gongreeıf delege. bir boşluk aramaktayım. 
cektir. bitte umumi bir mdllnUtlluk var • lerin iftiraklle Halk.evinde yapıldı. - Siz burada ne arıyorsunuz? 

:: dır. BııuidaY ve arpalar iyi yıetilım.İ§ K'Oagrede Trakya mıntakası C. H. - Bavulumu yerle,tir~ceğim. 

Tokatta bereketli yag"'mırfar recıen yılı araıtmam.ıttır. Önümüz • P<t.rdsl möfettlti KocaeU meb'UAI - Olmaz. dda sene zarfmda deha faaıa ~ Ragiıp .Akça, meb'm!arımızıdla,n - Neden? 
Tokat (HtllUli) - Birkaç gün sal PJll!lflnln tabaWmkuna b.lımel Zühlü Akıo ve ptU"ti vi.tayet idare - Biz aizden üç dakika evvel 

zarfında vlliyetio her taralınde bir-. etmek mıeh-dile fimdld.en bıutr - heyeti rei&I avukat Tahir Taner de buraya gelmişiz. 
rt&etli yaiJnurlar y&ğmağa batlaınıt Wdat- bıafbmlıflır. Burdur ~ ee- buluaınutlaı'«lır. Eski idare beydi - Ey .• yani ne olur? 

-=-- ·· ·· .. -::L1·· •• ·- ,_ na oflae 23 bin k>n hububat teslim aynen IJk.a ed.llnıfot ve ırece m:laafh-. Olacağı, başka vagona gi. 
-- -- .. • .. • • _.JI • • • 

Liseler Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden: 

J[oml!l,)'o•lıOIDUZ& batlıı altı yatılı ~ ihtiyacı olan Te 43475 lira ta.bnıla 
bedelıi. ıssoo kilo IM:run kuymkıa.ruım 3/'11/942 Sah g-ünü saai 15 de t.ac>alı 
zaırf usulUe Bey~unda. Lıiselet' satmalma lromisşommda. eksiltme9i )'&ınlı:ı. • 
,.,akıtıır. İlk ıtemlııatı 3%-61 liu, şa.riname beQıeli Zl.8 lwruştur. tıtdt?Ue:r wslta.. 

lıaJıile birlikle 2-iSG mym kıuıunun l:ırifa.tıa d.a,i:raıisııJıe 1Lazız'ıhyaolllld81'1 k.ıp&D 

za.rflıarmt yukarıda MrQl gecen saatten bir sa.at eTI'ellne ksdar mllbm moka. 
ibilind~ lromisTon relslij'ine vermeleri. Şalıtnamıe Ga.hta&a.1-a:y J.isestndedir. 

(Ut) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üui"ftnıite>'• ,.111ma 1 htneiteşrtn Sala eünü ~mı IOOa e~. 
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BU AB H i HABERLER ı Mı.sırda. ~uharebe lBayra ımızm hariçteki akisleri 
şıddetını artırdı - Berll·ne go•• re . (Ba.flaTafı l inci sayfada) döndüğü zaman İngilizlerin Tür-

( Ba§ taralı 1 i;-.cı aaylada) dır. Bq münaaeLetle tngiltere kralı, kiyenin modernleımekte göster-
nan topraklarda.ki kazançlarını Atatiirlüm büyük eser'lne, dünya har dıkleri aürate hayret ettiklerini 

l.ngı·ıı·zıer Mısırda rtırmııtır. Yeniden bir mikt r binin bütün olaylarına rağmen, hür eönuü~tür. Sir Percy diyor ki: 

Eden diyor ki : "Hitlercili 
tarihe karıştıktan sonra, Alman 

e e s · e rar ıl şacağız,, 

esir almmııtır. Dün düşmanın met eımpoze eden bir kuYVct ye ve. nu nususta sorulan .. ualler 

1 
zırhlı k.ıt~alarile ikinci derecede karla devam eyiemekte olan Tür i. karşısında evvela cevab vermek. mihver hat Crlnl &avaşlar yapılmış ve dü~mana ye CiinıhW"Mlsine bir tebrik telgra. te guçıuk çektıgımi itiraf ede-
kayıblar verdirilmiştir. Muhare- fı ÇEkm.Ştir. rım. Fakat bir müddet sonra ko. 

d 1 be devam etmektedir. lng!' z nazırları, kabine azaları, layca cevab vermek imkanını yarama lfQr Düımanm ifgalinde bulun n oiiyük ve orta elçilerle dçil kitib. buldum. Çünkü JU netice var· 
iniş alanlan ve daha başka he- leri. !bütün silahlı kuvvet\erin yük. mıttam kı, sultanıar zamamnCla 

Eden sulbü mükafat olarak telakki 
etmediklerini, İngilterenin geçen harbdeki 

gibi nikbinliğe dalamıyacağını söyledi 

• Berlin, 3~ (~·~·) -. A~~. as .defler, 28 ve 29 İlkteırin geceai aek rütbeli subayları, güzide sınıfa saklı kuVTetler birikmiıti. ve Ke
keri nıahfıllerının bıldırdıg•ne Te günü bomba Ye mitral1öz a- mensub çıo)l zarif kadınlar, Türki.. malist inkılabın kurtarıcı ve ha
cöre İngilizler Mısırdaki büyük lesine tutulmuıtur. )'e7e ve onu burada temsil edenlere yat verici dalgası ile serbest kıı
taarruzlarında hiçh.ir m~vaffa • .Marsa Matruh bölgesindeki i- tazimlerini tekrar için elçiliğe gel • lan bu kuvvetler hayret uyandı
kıyet elde cdememı ler~~l'.. :t>ek niş alanına avcılar taraf ındao mif bütün memleketlere memub ran bir kuvvet ve süratle coşup 
mühim malzeme ~e . muhımmat yapılan hücum, hauaten iyi neti- pbSiydlerle deTaJD!ı surette dohrp tafmıştı. Hakikatte Türkl~r de. 
aarf ına raimen hıçbır • noktada ce vermiş ve yerde en az ü~ biı. b0§8lan üç büyük &alon içinde kı • ğqmemif, fakat kendilerini an
Alman hatlarını yarın ga mu~af yük uçak tahrib edilmi~, daha mıldayacak yer bulamıyor, birbir - lam!§lardı. Lonclra, 31 (A.A.) - Harici..! aşıl nmııhr. Bu hal ve bu ruh 

ye Nazırı Eden dün Glascow'da çok uzun sürecektir. Bu dava, 
mühim bir nutuk söylemiştir. zamanla teyakkuz ile halledilme 

Eden bu nutkunda harbden 

1 

lidir. Bu husustaki gayret uzun 

fak ol mamıflardır. başka uçaklar da hasara uğra- lerini kaybediyordu. Kabul merasi Alman gazetelerinin neşriyatı 
o- tılmıştır. Dü,manın hava faali- nü çok parlak oldu. Bertin, 30 (A.A.) - Völ-

Rommel zırhlı kuv- yetinde hafif bir artma olmuş ve Herkes fÖYle diyordu: Doğu_şu kischer Beobachter gazetesi bu-
sonra karşılaşılacak müthi~ me· sürecektir. 

vetlerl.nı· muharebeye en az 4 düşman av ue;ağı savaş tes"ld edilen liudretll Cümhuriyetin gün, miıli Türk Cümhuriyetinin 
seleler arasında Alman davası - Geçen harbdeki gibi nikbi~li· 
nın dahi bulunac ğını ı.öylemiş · ı ie dalmak delilik olacııldır. In
tir. ciltere milletler camiası arasın. 

esnasında tahrib edilmiştir. kavvdi saymnde Atatüricün esPTi. doğduğu günün 19 uncu yıldö-
SOkmadı Alman tebliği ne devam etnıd> ve dünyada hür nümünae Türk milletinin, dü§-

Berlin 30 (AA.) _ Resmi leb miIJ.et"krin bugün uğrunda wnücn - manlarının kendısıne h zırladık. 
Hatib ezcümle demis İl· ki; daki mevkiini terkedemez. İngil- Vişi, 31 (Radyo) - Mısır ha.. Jiğ: Mı'sır cephesinde dÜ§lllaııln dde e!ttlderi manevi askeri, cnte - ları esarete karşı kahramanca 

topçu ve zıriılı vasıtalarla destekle. lektiiel ve arll~k kıymetlerin şahıs mücadelesinin sembolik n ticesi
yerek yaptığı büyük ve tiddetli bir t~ı, ömeil olarak ~lmak 1çi~ ni gördugünü beıirtmeklcdır-. 

<eİnsani ve maddi kıymet er ba· tere her yerde müdafaada de- reki.h hakkında mihver kaynak
k1mından Çok yüksek vasıflara iildir. Taarruzlarda dahi bulun- tarından alınan haberlere göre 
malikiz. maktadır. Hava kuvvetlerimiz Romel henüz büyük zırhlı kuv - piyade muharebesi sonunda gedlk barı,ı mUhafaza edebHmi, (\lan bR" hu a-azete §Oyıc yazıyon 

Harb esnuında ve harbden gündüz ftalyaya giderek Milano vetlerini muharebe batma sokma 
sonra dünyada oynıyacak miihiın ve Mussoliniyi bom'balaınaktadır. mı,tır Mihver hattı müdafaaya 

açmak için valı:i C\lan teşebbüsü a. me?1lı;Ketln topraklarında iki saat Bundan so~~a .~.ürkıyeı~ın kur: 
kamete uğramı,tır Cephede açılan reçlırd · larıcısı Ataturk un, '.furkıyeyı 

rollerimiz vardır. Sulhü mukafat Bu iyi hir itarettir>ı çok elveriJlidir. 

ch~~~e!e~:~~s:t~t::~~· bir il - c---=u~mh~ur-ı·ye-t -ba----=--yr-am_ı_nı-n -3 -U .. D-CU11 

muvakkat gedik!~ ıiddetle çar _ Alman radyosunun netriyatı kuvvetli ve feyizli modern bir 

Jet olmuştur. Almanya b:.- asırda 
beş defa fetih hastalığın.l tutul· 

:~E~~~;;· ~.:;~. d·h~.~~~::.~:~ günü de nes' e i cinde geçti 
sonra bir Alman meselcsile kar-

plpn Alman _ hal~an kıt'aları ta_ Ahnan radyosu: (Türkçe '20.45 mılli devlet ~aline ge.ti~cu büyük 
rafından kapatıhnıatır. Düşmanın yayımı)· ıdah~t eserme kendını vakfet· 
39 zırhlı tankı tahrlb edildiği bil • Alman rady06U 15 d~~kalık_ bu m~k ı~k~nını .bulmuı~ur. Alman 
diriliyor. Savaıın ba~ıca ılddetine yayımııu, .t•rn en, C~~ mılletı, Fuhrerın de bır kere mü. 
maruz. kalan bir Alman bombacı bayramı mi.ınasebetlle Y ptıgt hır §ahede ettiği gibi, dost Türk mil
taburu 39 tan'k tahrib etmlştir. konuşmaya hasretm.1.;.tir. Yayım, Jetinin mücadelesini ve kalltın. 

Mana • Ma.tnıh bölges,nde iki Sakarya maııı ile bqiamııtır. Marş masını büyük bir anlayııla takib 
noktadan ynp.1an ıısker cıkarma te. çalınırken spiker, Atatürkün nut • etmiş ve bunlan bizzat kendisi· 
tebbüsü t'Çak savar toplarlle Stu _ kımdmı hıw cümleler okumuıtur. ne de yeni bir ümid veren misal ~ılncağız. Hitlercilik gençliğe 

··································· 
Ordzonikidze ve 

Nalcıkta Ruslar yeni • 
mevzilere cekildiler 

' Londra, 31 ( A.A.} - B.B,C, 
nin Moskova muhabir.inin bildir
diğine göre Nalçıkda ve Ordzon

nikze ist ikametinde uznnan yol 
boyunca kanlı çarpışmalar de -
vam etmektedir. 

Rus kuvvetleri dütmanın bir 
çok hücumlarını defettikten son
ra yeni mevzilere çekllmeğe mec 
bur olmutlardır. 

Gürcistan yolu \,oyunca ş.iddet 
li savaşlar olmaktadır. 

Stalin1rradda mahalli çarpış • 
malar vukua celmiştir. 

Rumenler fazla gayret sarfet
tnişlerse de tardedilmitlerdir. Vo 

ronejde Sovyet topçusu muvaff a
kıyet kazanmıttır. Buraya bir 
halyan av tümeni gehniıtir. 

Londra 31 (AA.) - Dün ge. 
oe ne.tredilen Sovyet t.ıbliğ~: ~ta 
lingrad, Tuapse ve Nalçıkta şıd
d tli çarpıjlllalann vukubuldu • 
iunu bildirmektedir. 

Tuapse'nia şimali farkisinde 
Ruslar te~ebbüsü ele almıtlardır. 

Tuapaenin şimal doğusunda 
Almanlann anudane mukaveme. 
ti kıran Rus kuvvetleıi, düımana 
aiır zayiat verdirerek bi~~z iler
lenıislerdir. Almanlar mudafaa
Ya ~kilmişlerdir. 
Nalçıkta Alman kuvvetleri .taz · 
Yiklerini muhafaza edeı ek derle 
nıektedirler 

Stalingratlda Ruı;lar mevkil~
rini tutmaktadırlar. Baltık denı· 
z:.inde Ruslar 20,000 tonluk iki 
dU an taşıtı batırmışlardır. 

Filmler Harikası 
• 

ftRJINTINI 
Renkli 

s 
o 

G.ÜNLER 
BETIY G ADLE 

DO E ft ECHE 
CAR ~EN MIRAHDE 

{MARMARA 'da~ 

(BGf tarafı 1 iRcİ ..,,,JaJa) 
Halk kürsülerinde de muhtelif 

hatibler, Cüın.buriyet mey.zuu et
rafında konu alar 7apmıılar
dır. 

de bütün dekor ve motiflerile bir 
Türk köy odası canlandırılmışbt'. 

kıdar t:rafından bozulmuıtur Bu cümlıeler nutkun, milli hikiıril. verici hareketler olarak takdir 
---o- · yete mWtenid bilika)'ld ve prt müs etmiştir. 

HapisbJnede yapı~an merasim takil yeni bir Türk devleti kurma.. Amerikacla 

Şark Cephes; ia İfaret eden kısımlarına aiddlr. Vapngton, 30 (A.A.) _ Tür-

"' 
Cümhuriyet Bayramı dün ı-eh- Spiker müteakıben Atatürkün genç. kiye Cümhuriyetinin 19 uncu yıl· 

rimiz ceza ve tevkif evinde de ( BGf tarafı ı ind 64J}tfodo) llğe lait.abes.lnden bazı kıs1mları da dönümü münasebetile iyan mee-
Köy işleri sergisi mahkumlar tarafından samimi zere 9 dü man taııtını tahrib et- vernıit ve sonunda pmları ıöyle - liainde bir hitabe İrad den hari-

Diier taraftan erene Cümhuri- merasimle kutlanrnııtır. mi,lerdir. ml,tir: ciye encümeni reisi Connally de. 
• Tevkif ve ceza evinin bahçe- D b · h ·-...1 R " .. _ .. ,._ı_ 19 -·vel Tu··_:ı...:ye mı· ••ır· kı· •• yet Bayramı müna8 ebelile İstan- on ne n cep eısıuue umea «~, sene ... nu ~ 

bul vilayeti köy bürosu ile Eminö einde toplanan mahkum v
1
e mev- kıt'alan, bir d·'pnan taanıu%unu Cümhur!lyetini yarattı. Türk mine. Türkiye demokrasinin dostu 

nü Halkevi tarafından Ev salo- kuflar hep bir ağızdan stiklal bozmuslar ve bir miktar e6İr al- ti, §iındi Cünıhuriyetin 19 unc~ yıL olarak kalacaktır. Tecavüz ha
nunda (istanbul köyleri eli•leri) ma.rı•mızı söylemiıler, müteakı- mışlardır. ltalyan kıt'aları, Sov· dönümünü uevlinç, gurUT, asayı.ş ve linde bir milyon aüngü ile yolu 

:r ben müdür Hüsnü Konukcu, mah ı · ~ · k · • n.. • • d 1 - .... la1 akt dı B bü '-- kt sergisi açılmıgtır. Sergi saat 17 yet erın nenrı apna ıçın yap. suuı lçın e ıull n a r. u • .KOpayaca ır. 
kum ve mevkufların bayramını t kl b" t bb" .. ka te yük· millı· bayram arifesinde Türld. Sefirin M>:leri de Parti idare heyeti reisi Suad ı arı ır ~e usu a me 
kutluıadıktan sonra bir hitabede la d ___.._,._! .ıostı ımı Tii"'....;a- mille N le 30 (AA ) s· l Hayri Ürgüplü tarafından açıl- uğratmış r ır. ,.""'"-.. o ar :ı:a ve urx evyor • • . - ır e · 

mış ve Ev reisi Dr. Yavuz Aba- hulunmuıtur. Sovyet tebliği tine sınnimi selam ve tebrilder4inıizl şik Amerikada il.inının 19 uncu 
Müdür, saltanat adliyesile, sunarız. yıldönümü tea'id edilen Türkiye 

dan ve vili.yet köycüJiik bürosu cümhuriyet adliyesi arasındaki Moekova JO (A.A.) - Sovyet Atatürk ve bınet inönünün mey. c··rnh · · fi l 
ıefi Salah ttin Demirkan, ser1ri- farkları anlatmıa, ıalahcılık pren- teb~i'fne ek: ...-:...r.•-'--' seri d05tum B~J ikurıyAetı, ~ekre e Aa~ı- mışbt~~· 
nin tertib ve gayesi hakkında bi. "' Stallngrad bölgesinde ~iddetli dmıa mill"":""~1•

1~ .. ~...1d nd .~ !!keı11 •• m1erı hanlm Vn~rn u-
~iplerile, çalııma esaaına daya. !ürk et ....,.n tten e c mes QU yu e çısı o up a en aııngton 

rer söylev vermiılerdir. Bu nçılış ... - ceza ve hukuk sistemlerimi- bir sav~ olmaktadır. Tanklarla de bal 1 elm • · tem f d b 1 M S · h d d · -

k d b • k k" l h b zin verdiği müsbet neticeleri be- 1ar 
8

.. .. b t cuern.» ır ı: 
töreninde köy ve köycülükle ali- ..._.. tekle-.ıeıı bir Ahnan piyade tabmu l ~ ;~ tem 0 esını enn 

1
.• k~ unan · leın ar • emıı-

a ar ırço ınue er azır u- . • taarruz yapmııtır. utun u aar. t ·ı ile T .. k" · b ·· · 
1 1 lirtmıştır. z1ar iialkürt-lm" r· . So et Radyo, yaymunı marı ur ıyenın ugun ışga et. 

unmuıtur. MüClörün bu söylevi mahkum- nık t• ıar' P lul ~ Ufd ur ~-e 
1 
.. ::y bitlrmlıtir. mekte olduğu çok güzel mevki, 

Sergide tamamile yerli malı lar tarafından uya~asın cümhu- ~J ~;~: e sı .. ı . duDAİ lnwiliz raclyoaııncla itiraf etmek lazımdır ki, en ziya-
ve köy kızlarımızın emeğile mey- riyetimiz, var olsun adliyemiz.. 11 ıa':.t ~ • ~evrçalesın e İngiliz radyosu (T\ir:kçe: 8 .15 ya_ de bu milleti idare eden, fıtratan 
dana getirilmiş pamuklu, keten, avazelerile mukabele 1rörmüştür. = Tank aıı ~ ~~ • ymu). devlet adamı olan ric linin yük-
~ercef ve İğne iılerile el öı·güle. Bundan sonra mahkumlardan ~· k aa-var ~l ~ ~ Bu rad)'o haber r rvlsinden sek kıymeti sayesinde elde edil-
rinden müteşekkil birçok eserler Tevfik Hataylı söz almı~, mah- Y0_,.__ını ~IJle~:ı-._ m evvel T\iTtr.iye ~çn, huwsi bir yayım mi,tir. Şef olarak son derece ze-
teJhir edilmektedir. kum arkada,larının hissiyatına ~~ea;ıe:t euc:ın"'"~ 

1 
~it' yapmlf ve muayyen san~ gpikt'!': ki, kabiliyetli e müstakim böyle 

Bütün davetlilerin alakasını tercüman olduğunu söyliyerek u w erbarıne "'ımgmelarn dger IG~Al • c<Bugün 29 ilkteşrht CünıhuTiyet l&h$iyetleri bütün dünya ;çin bu 
t 1 d · - b. h · t t ·•lL • • d f d·ı · t"r mege mıec 0 uı ır. - ·· L~·ı 1 d 'k b. d d b op ayan ıger ır uau ıye e hiaômetımız en a ı ennf 1 • • t~ taluib dllm' ti bayramı olması munase~ı e, s ze erece nazı ır evre c a ın-
salonun bir köıesinde köy kızla- Müteakıben Eminönü Halkevı manT ! . d _ e • ıJllndr. So bet- şeyden evvel istiklal marıını ça. da bulundurmak bu millet için 

t f d • 1 ti"l k ' f d .,. - Lra.. Wlp3e nm ogu pnıa e v. • . d . n ara ın an lf e en es ı ve ye- temıil kolu tara ın an 1UU1 eti lddetli ..;ı__ mı r Jacagız. ıı bır saa ettır. 
ni tipten iki dokaTDa tezgahtır. piyesi temsil edilmi~r. Yd er

0
_f _!I~ _ ,.....k Y'!11 : Diyıerek plakla htiklit marşını Roman,Yada 

1. h d·1d•w. .. b .. k'• man ır. uııman ÇOK agır ayıuıanı ug B-k 30 (T p) T" k" za e ı ı1rıne gore ugun oy- t C-. 8 . llkl 1 d b" i çahılıftır. u reş, • • - ur ıye 
1erimizin büyük bir kısmına le- İstanbul rantı ır . ..nJl' ... ,.et ır er n en ır' Londra, 30 (A.A.) - 1ngilte· milli bayramı münasebetile , Tür. 
min edilmİf bulunan yeni tip tez- Kahkahadan bıllyor bir tepe alm~~ır.. :renin eski Ankara büyük elçisi kiye sefiri Suphi Tanrıöver, Bük-
cahlarla dokuma imalatının bir .. ~~ .~lge&ıode kıt'alarmuz Sir Percy Loraine. Daily Sketch rq Türk ko~oniaini kabul etrni§ 
kaç yal evvele nazaran bet misli L O R, E L küll~Ji ~. tankına ~ı mev gazetesinde .ş?yl~ y~zıyor: • . v_e akş~mleyın_ se!~rethancde ve-
randıman alındıiı 1rörülmüıtür. zlle11lnı müdafaa etml§Ic .. dır. Bugün, bırıncı dunya harbını rılen bır resmı musameredc, Ru-
İstanbul köylerinde aanayi ve R A. "D D İ takib eden ilk senelerde Büyük men başvekil muavini Prof. Mi. 
küçük san'atlarla uirapn köylü. ~ lngiHz - Al an bava ve Britanya ile Türkiye arasındaki hael Antonescu'yu, diğer Rumen 
lerin •ayısı 95.203 e baliğ olmak- D E N J Z C j •' d . b I . münasebetler hakkında bir kitab nazırlarını ve ecnebi aefirlerini 
tadır. Bir zamanlar bayat piya· entz mu are e ert yazılacaiı muhakkaktır. Bu pek kabul etmiştir. 
aalannda en ileri bir mevki iıgal Turkçe . . meraklı bir mevzudur. Öyle zan- Budapeıte, 30 (T. P.) - Tür-
eden Türk eli~leri ve dokumaları On binlerce halkı co urdu: </!_Of tar1alı ı. tnı:ı 8:'yfada) nediyorum ki bu kitabın muhar- kiye milli b yramı münasebetile, 
imparatorluğun son zam nların- a-ca: 11&: 29 lktetrin geces.ı Alınan &a • • t vüz kuvvetleri maO.Jiıb Macar hükUmeti matbuat umum 

;,•. ı hll _,, .ı_.ı: •-----etle . u~-·'ta l rırı, eca .. . 
da yava yavaı ortadan kalk- 1943 ün yeni bedlası .uWu. .. aa -.uv~ r,, u.._, n. edildiği zaman ve Atlantik be- müdiiTü Dr. Ulein.Revczky harı· 
mağa ve bunları hazırlayan •• • gUız hı• bot~~ bir savll§ıı tu • yannamesine müstenid dünya ciye nezareti?de ~ürk -· M .car 
san'atkarlar de. günden güne a- GECE GUNEŞI tupnllflur. 3 duşm&n botu wtopçanun nizamı bir fekİl almağa ba.şladı. münasebetlenne daır çok nloka 
zalaıağ batlamııtı. Cümhuriye. bu~. lsabetlıet-1 ara ugraml'J~lr. ğı zaman muhtaç olacağı millet- uyandıncı bir konferans vermİ§· 
tin ilinını müteakıb köycülük, S ln:giJ.iz hıava ord una cnensub ku. lerarası prensip ve metodların tir. Dr. Ulein Türklerle Macarla-
inkıli.bın esaa prensipleri arası- ç.. kuvvetler taraf,ud .. n batının 1'- mübessiri Atatürk'ün şahsiyetini nn orta çağ başlıyarak, zamanı· 
na alının~~ ger~ .~~lkeYleri .":e • • O ~al ~tn:ıda bulunan ~lge~~I sahlfi iyice belirtecektir. mıza kadar devam ettiği~i -.kon-
gerekae dlger koyculuk tqekkul- G u N L E R u:ırıerinde Ye Alma:ı korfezı u:erlnde s· Percv. Bi'yük Britanyaya fe ranstndl!\ tcb r ·;.,. ettirnnttır. 
leri bu milli &an'atların da ihya· •gündüz yçılan akınlar esnasında "iiiiıiriii'•••••lllİıı•••••••••••••••lllİİİİiİİİİİİİİİ' 
6ına bütün gayretlerile c; lıfD1a- ı ı F1 ~ 1 ve A1man sl'hnl üzerine gccdcyin .ııı 
ğa başl mışlardı~: ln•?raz bul-j' Mı'll"ı Alemd a yap~an y•pralm uçu~a .... ~~~~.a 
mak üzere olan koy san atları da l . _ 4 du~an bombe uçagı duşurulmq 
bu auretle canlandı_r1lmı~~ır. • _ 1 tüt-. 

Serginin diğer bır ko~eaınde ... --------------

~m 
gÖl"dutiinüz Türkçe ve '.fiİJ'k(le ılublaj fllmkırinl 

bırakacak bir Ş2lıeser 

1 
l'u.~ dubla.jırun, 'l'ürk muslkislnln en •ü.yük 'Laft'ri TürkQC 6ÖZ1Ü • Türk ı 

musikili • Türk~ ı;aıtuh .. . 

Ta e .hammıet • Em-er VetGLııln ,....a.tıttklıU'ı aşk Ye lhUras f!hni: 

SARK'da ,~ , 
Arabacının kuı - Gece ve 
gündüz benimsin filınlerfo1n 

parlak yıldızı 

HILDf K AHl 1
; ~:;' 

Çılgın ve ölmeyen bir kın 
ha'Zin romonı 

~ için yerleı-in1.ıd evvelden 
aklırıuıo: 

Okuyanlar: Mualla Işllay - Suat Gün - Lclli MGra.t - l." Vehbi • ] 

~ ıv: ıı.ıs _ :t.4'i • us _ us • s.ıs ac. ı ~-- Telefon: 40380 

Bugün senenin en büyük komedisi... 
TÜRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA KASIRGASI 

Meşhur ARŞAK PALABIYIKYAN'ın SAHESERI 
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.tOtt POSTA 

SİGARA İÇENLERE: 
Ağzınızda hoş ve taze bir nefes temin için 

, 
Diş macunu kullanınız. 

ile sabah, öğle ve akşam 
SA N i N lezzeti hoş SA N i N köpüğü bol 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

SA N i N antiseptik bir diş macunudur. 
.Jir defa tecrübe edenler arbk batka d~ macunu kullanamazlar. 

q:o.~ eczane ve parfümörlerde satılır. 

Revüler Alaturka musikiyi öldürmiye mi başladılar? 

Malkara As. Hukuk Mabke
meainden: 

Malka.ranw Sarıyar köyii.odoa Ha-
lillll otlu Sa.tim Bilıln tar.ıfındau ayni 

kö:ylU ı>hı11 Geli'bolUıLt. kahvecilik eden 
RlMll.anı ya.rıı:nda mu1ı;lm Fevzi nezdinde 

mıilııbn ilr.ıen halen lkamel&'.ıi.hı meçhul 
kıalan; kıa.rısl Ayşe Bllıin a.ıeyblne ~·
l.an boı,anma. da.v~mın muh.ıkemesi SJ,. 

l'&smida : 

M. aleybanın lkaml"Lırahının meçhu. 
tiy«llne binaen ili~n tebJiıral ya.pılmL'i 

(B~ ttıralı 1 inci sa°!lada) l k~a bir yazı, qajt yukarı yari ktfl I mehtab flldi:lsını söylerken, sahnede Woe muayyen cunde ıeımedıiğinıden l:"LYa
mtnil.ıiye brfı ~in ~~~ını ~: da çıkardı: . bir mehtab tabloau vardır ve y'lne bmda muhakemeye devamla. da.-va ar. 
lunıez bale ed«Yorlar. Huliııa revu İtin 1raırib tarafı, Muaınmerın de meseli revü ile sahneye intibakını zııhall okunup da.vaı:ının irae ~ttıti Ş<l-
ıouı tum.müden katlediyor. ala~aya kartı f&yanı hayret bir ıördüğümüz Salahatttln Pınar ayni b:iıller dinleımW, ve M. aleyha.nın kuca... 

Ben bu kanaatle değ'il!1'1. ARevü-

1 
~~ı. vardır.'. R~vünün sazı öldürdü. dekor içinde birkaç ~üzel sÜz.den sını terlı:ec!ip köylerinden Fevzi namııı. 

ler, Aa:dan çaldtkları san_ at~ları~ SU iddluı uz.erme, dün tesadüf bizi sonra, arkada,larına refakat edL ıb. ~~ ıdna.da buluııdukuna şehadet 
mizacına ıöre hazırlandııı ~~ı~, yı. karıılattırınca • hani bizlere dedi. yor. Söylenen eser, yerin içkili ve eıy\eınişterdir, M. aı~·hanm yııpıh.u mu. 
ne okuyucu alaturka ıarkı söylilyor. I kodu liz~mya_ hemen: çeıidll mezeler yenen bir rnahal oL anreleoye ~ı on ıün zarfında ctlraz e. 
Bir farkla .• arıkasında sıram sıraın / _ A.fkolMm yahu, dedim . . ala- masına rağmen. umulmadık J>lr dıl.k defblle«>tıi. abJ tak~irde bir o.ıha, mu. 
çal.ııcı bulunmuyor, bunlar orlıtes.. turlcanın ne kabahati .,,ar. Zavallı kıat ve alaka ile dinleniyor. Revü. hakmn'flye kabul olunmayaca.ğı ve tah. 
tr• yerinde vazifielerlni ıörüyorlar. yı bırpalıyormuıwnuz. nün alaiurlka musikiyi ô]dürdüğü l1cI ldkıa.1.m t-4/11/94'? Salı günii. sa.a.l 10 na 
Bence ala~ .muı~!nln karili, ld. _ Alaturkayı nlt"palıyormuy mu diaşına &"dince; her'halde bu arka.. mu:ıırAık bulund·utu iıan oıunıır. ı:•s> 
dla edildtrı rlbı, revu d"iH, içkili tuz? Ayol bu alaturka dediğin daı bu gibi ıeylerle pek ali.kalı d.e
yerlet'dir. Bunların ekserisinde de muhtekir mi, yoksa ıslifçı mi? ğll. Yazısından bunu anlıyoruz. Me 
ensen çalınanlar, söylen~ piyasa _Vallahi bilmem sizi katlJlllkle rak ed1lp sordum, «- Spor muhar. 
havala.rıdır.Binaenaleyh alat\H'kanı~ itham ediyorlar. Zav.dtı saz ölüyor. mi !ıı ~~~- Kuzum sixde spOI' 
l.t.ikball hakkında bu derece endı· UJ muharrlTlermın san' at bahisles-lne ı 
,eye dütmeie lüzum yok. Hatta · karlflll&ları ne zamandan beri adet 1 - Niçin acaba? Haftanın 6 &'C· 
~n. iyi bu1tlanmı1, ehlinden çık. cesi bot masalara çalarken, timdi oldu. 
mıf revüıer,Jn alaturkanın halaskarı rağ'be;t g&düjünden mi? Buna se. - Demek alaturkayı öldürmü • 
oldujunu da ·iddia edec~. çan. r cind "]° d m il yonunuz? 
kü. me.eli. Cemal Reıl.d gibi kud. v 11 n~ ~ı~or e .~ .:· 1 turk - Ne münasebet, bilakis yafat.. 

• - J.l'IC'llLe&, sen revunun a a a _ __1 •• • 

retli bir kompozitör Safl;re. mmiklnin katlll olmadtiını ıöylü- maga ~•tıyorw:. Mutlaka, mu:zu.. 
Jİ ~mnünde bulundurarak, re. yonun! yenler clcuyucu ba.yan1ar, sahneye 
villüıne mülmmmel ba- alaturka ıar- E ·et Mal. ld _ .. fotoğraf gelcıtlrir gılbl sıralanırlarsa 
kı koyuyuot" '" ytne mesela, Sadet. 

1
_..__,._ v ıu~':1 ° uı1 u d u:ıbeer~ı' mı alaturka musiki yaşar? 

1 ·--" a_L! I • L • .__ .. 1 a ~ DlUI ıuıaın &ene er en r. c_.ı: li , tk• dah k 
lj n Ka,.,_ ~ıye çın uır .. ç truze h lk .. ı. •• t 'k' hn ~·m san• ar, a onuıa.. 
ıadQ beatellyor ve biz, Safiyey\ din. ~. j -:t:'i ~~z~: ~ 1 eır.~ ı° . ( cakıtr, r.kat sırası ırelmittl: 
leme\ ib~İ)'acmı chyduiumuz za- m

1
uz.srbn- r 0 onund e, lıyudzdel~-~ - Haydi Mueaner sahneye! 

.. • çı zcı.sı - oynama an a nucu Diye eıesfıendiler 
ınanlar, onu tırtık core göre bıktı. fazla mlu ve likayd bayanların mik • 
iJmı:ı dekor ve ınizanaen 1-'-de f ba tıek L-,_ k lk ak Ben ayı"ılırken o . halkı kahkaha.. ._..... ro on ıına et' ~er a ar lul gU)d'. ·ı · d bl ı · 
sırf rağbet ıördüğü, ıırarla i.tendL söylemlı oldukları birkaç tarkıdan a ord uren esprı erın en r m 
il için daima tekrar edUen ıukı. . . yapıy u: 
lart okurken bulnw.yonu: Nitekim, 1 ~e ~unl:~n f•11~.d~ ~I!• . bir ıs. - Böy\e HaydarpafacJan amirini 
Safiye revüye ilk çıktılı ~ece, ken- ı t .~ ~t. ~r ~· :;:ute ~ b yın~r· ı geçiren memur glb'I, kartımda ne 
diaıl de ayal fikirde oldufunu aöyle.. tn-L= 

1 
~ n1 _1~·~ ~ al -~ · iğtlllp d'oğruluyoreun! . ı..--· .. le d . ••. en saem eıerıne yer eJ'8"~ N t S f C L m.q ...... -. aynen toY ~mlrl: l L!:.....::.ı~ 1 . b '-~ uare a a O•Run 

-
1 uı ' l.ftl..JU& m"Ul'aml ycyı eKJeme- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,,_ Btr san'atkir da.im-: yen.ilik lerinden ibaretti. Buıiin, revunun Son Posta matbaası: 
yapmahdır. Arttlc, hep aynı ıekilde meydana çıkmasile bu deiltıniy~ 
halkın karttaına çıkmak beni de tablo lJJ .. jüri heyetini andıran bu Netri1at Muclurii ; M. il••• ltara1.ı 
usandırdı. Bunun .için revÜyü d..,L ~l>e'Oalz lüzumsuz ciddi gözükmek &AHild : A l':k"Mn ne~ıtLTG:tı. 
yoroın v~ san'atinı.d.e bir yenlh"k merakı,' birçok ta.dili.ta uğranıııhr. 
r•ptıtını kanaatindeyim.)) Halcikaten kıymetli dem anlara ma-

FilbaılClka, bütün alul iddialara llk bulunan ince saz kadrosu, halka 
rağmM, halle bu yenilljı yadırııa. sunacağı effl1n blinyeslne uyan 1>ir 
madı. Muammerin dalma takdir dekor 1çlnde çıkıyM. Meıeli, revü 
ettiğan ean 'alile bü8bütiln canlanan 1le olsun sahne kabiliyetini &'Öste. 
revü, bu iki san'atkarııı sırtından ren Bayan Safiye, rüne.t. yahud 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BA KASI 
K.urul11.1 tar'lıi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

OERMOJEN .~ 
YANIK, CATLAK. BKZEMA ve 

ciLD YARALARIN.& lnkal&de b'l 
(ellr. J>eril.lln UIJ:eleıunKl.ııe H 

ff'Dlleıunesine hismet. eder. 

RIKR BCZANED~ BULUNU&. 

Kayseri İcra Memurluğundan: 
K~lnln Yanık otlu malıa.llesind<.>n 

Ya»ıllt otlıı A1ll Baıyruldar ta.rafına. 

Kıa.T8eıl'•de Mustafa. o(lu Ahmet Ka. 
ratuıh•cı.tya. bir kıt'a. Noter senecUle 
UOO tb1a boı·cun'\l:ııutı öd<.>nmesi için i
l,~~hnıı-ıa. ıröııdetilen ödeme emııi 
bilate'btii ııneınuru taralında.n iade e. 
ılibnesmden dotayı tebJlptın lilli.nf'tl le • 
r-a ve lfıısma. R. U. muha.k.eıneleri ka.. 
pummun Ul tnci maddesine ıöre ka. 
ra.r veribıriştır. 

Tarih ilind.ı.n 20 rüıı ı.arlıml:ı borcu 
ödl'ml~lniz vey:ı blr tUraz beyan et. 
meditinlz l.QWJiı'dle borcn kabul etmiş 
sıııyıta.oalınmda.n lı:a.ffei icra mua.mell. 
t:vmı ısyabm'zda cereyan edecell leblit 
maJı:a.ınm.a k.alm olmak üzere k<yfiyet 

llln ofunur. 
l)nQv~ (1717\ dlr. 

Şalte ve ajaıuı ~: 245 
Zirai ve ticari her n.evl 'ba.nka m~leri Fen memuru ve desinatör alınacak 

Ziraa.t BankaSınd.ı ı.ıumba.rıLlı ve lhbarsıı: t.a;ıa.rrur h~l>Ia.rında en 
az 50 lir.i.iı buluııanlar.ı swed<' 4 defa çekiJ.e<:dı lı.ur'a •ıe ~ial·l'\.sı.kl 
pUn:ı. röre ikr.ı.ınıye dağıtıla.cakhr, 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 » 40 )) 4,800 M 

160 )) 20 )) 3,200 )) 
D1ilclc•t: Hesa.bları.ı.m:d.ı.~i tıarakr bir sene- içind.t ~O liı'•dan a.ı:;atı 

dll4!Jl.İYf'Rlerl" lılua.miy" çıktılı taiı:dltide % 20 falllMUe \'eııilıet!ekıtfr, 
Kur'a.Iua sen.eGe j defa, 11 Mıı.rl, 11 Haıdrall, 11 EvhJI, 11 Birind 

Ankara belediyesi imar müdürlüğünden: 
AnJııar& ~hri tımar müilUrllliü kil.droiıunda miiıııtıal' t;ulUfl&D vazirelere :t6:>6 

numaralı kanun muciblruıe ve .,:rlık ücretlıe ten mem~ ve deısinaA.ör tayin 
edllecelııWr. As'keı:lıllde ili.,<ij'i olmayıuı ve ptan ~ ksddLro işlerindt' m iimarr • 

98Si 1>11?ımanla.rın vf81.fkffe blrlıkte lıma.r mildÜ!1lüfüıı.e müracaatları, (970) 

Ş ARIVANLARA--.. 
])enlııyollan ımıllertnde kanlin yaıldııncılıfmıdı.ı. ça.tı.;ma.k üzere on beş 

yaşmclan yukarı dltıel"ıtkle alakası olma.y&nla.r& ihtlyao vardır. Ylrml beş 

llraı lıı&fıYel. M.:resl vet'ebilecek.lerdeu her etin Galata. Köprüba.~Dda VllC'onii 

ü.~nııtf' bulı.ırııa.n ka.nt.in imirlitine müracııatra.n. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Twp Faiciiltai 3 tincii iç ve 1 inci dl$ hastalildlar ldinllderıne alı.nacak 

239<1.90 Ura mulıammen bed~lli emJ.yt ha.triane leva.zımL 2/Xl/912 P~elli 
cünü ı.aa.t 15 de rektörlükle pa .. aı·lrk.la. ltba.le edlleceklıir, tsteklller 360 llr::ıJık 
teminat ıruıkbuzlarile ıeımeleri , Lis•e Te şa.rtna.me l'Cktörlükt.c ıörll!itr, 

C93fl 

1 Devle:,?emiryolları işletme U. M. den: 1 
Bir sene 1:1LI'fuılda İzmit deposu namıııa ,ıeılecek obn t':ıhminen aO bin ton 

llUlıdt-n k.ömüriindi'n 3700 tonunun :hmııte ve 1300 tonunun Ada.pa.z-.ı.rmda ~h
mil ve tabTııye ışı kapalı za.rf ıısıtli ilıe e .~.munıe;e koıımll.itur. 

Elaii1tme 12/ll/9B ta.ribine milsadlf Peışeımbe günü ı.aıt 15 de llayd:u·ııa

~ 1 lnd Ştetme konıisyonıında ya.prl.tcak"oll'. 
Bdıer toaı kiimüriiıı tllbmil mnJıa.ınmen bt'deli 100, tahliye muhammen 

bedel'i 75 kımışl.ur. 

Muv~aL cemin.aıt 656 ll.r;1, 2/J lııuruştur. 

~il.meye iştirak edecekleı.ı!ııı teklif m1'klt1110\a.ru\r ekflil't1neden bir saat ev. 
veli ne lı.adar lııomisıyona. ·verınl1,1 olma.laJ'ı !Azondiı.r. 

Ji'Mlla 17.ahat T~ ~name almak lç.lın ~el;mfoye miiracaa.t etlllmefül'lr, {793) 

Yeni Elektrik Tarifesi 
Elektrik, Tramvay, Tünel İşlet
meleri Umum Müdür .. üğünden: 

Na.fia. Vekileiin<'e lan7iın olunUJJ 27 / lt/942 ta.rih•nde Başvekiilet.çe ta&vlp 
blJlVlll'llhLn ~i elektrik tarifeleri aşa.ğı.,,va. dercedilmişlir. Bu t.a.rlhten ltibarm. 
o.ku:ııaeafı: sayasılara. istinaden hwr.ırlanaraJıı olan faturaların mnkur lu.i.felere 
ıöre tahakkuk ettiril~ti sayın abonele iınize ilan olunur. 

Adi tenvirat tarifesi: 
ıBlıli'nci tertip: Kilovat sa.al oaşına U k 
İkinci tertip: K.ilo,ıa.t saat b3.?ına 9 kııJrut,. 

UMUM MODOR 

Üçüncü tertip: Klfova.t sa.at başııı:.ı 5 Ltııruıs. (Yaln~ Ttıcı~thanf'lere Wblk 
ol.Uflur.) 

(Ofj'!~ tuife 1000 va.tf&n fazlıl bir takMl.a i.let. kulla.wuı mı.işt.erilerin bütün 
.isıüJıllikine.) 

Saat 1?-21 araı.ınd-a Kw. s. ba~ına U lurruş, 

Bu ıSaatııer haricinde Kw. S. ba.,ına t lııurnış, 
1 P. TARİFESİ: 

IMeskoen~me buz dolabı kullanan a.bouıeler biiLün tsUhlı\klhna.14 
Çifte sayaçtı müşt,erller. 

Sa.at 16--22 ar.ısında Kw. S, başısa 14. Jnırui, 

Bu saatler barichlie Kw. S. b:t.-<,ına 5 1ııüruıJ. 

Adi s ıLH aboneler Kw. 8, baııına (Anımi faııite üzerinden % 49 ı.eu~aLia), 

N. TARİFESİ: 

(Ti. ı.retba.ne-lerde yalnız Bıu dolabı i9tihlü..i '9inl. 
Saat 16-22 arasında. Kw. S, bıı.şıruı U JntrlL'$, 
Bu sa.a.Uer haricinde Kw, S , başına 5 k'u:llıll, 

ASANSÖR T ARİFESi: 
•) 5 Klfovatltan aşa.fı. mües.<ıes (;ıkat loia 
1 - Müesses kilovat başına ayda ııartı011ıa.a.n ille lln kilovat saat (kÜı9ul'<'L& 

JUV&rlıllk hesa.pla 500 va.t olarak). 
Tenvir tam ta.nifeslne röre: • 

2 - 1\'1ü~ kıi1ova.t başuıa 10 dan sonr~i 50 kilovat 9ht başlJl& 9 ku"-, 
S - Sal'fi~tın bundan fazlıı.•u Kw. saaM 5 ltumşlıa.n, 

b) - 5 kıfl-Ovailık ' 'e daha fazta miı~ bl't ta.k1at için, 
Saa.t 17-21: J!tw. S, ba.$1n3. 14 kı.ıruş. 

Saat 21-n: Kw. s, basma 9 'kuruş. 
c - Büyiik ytik asıııısörlerinın istilılWne adi sınai 1-tbikat tarffesl tatbik 

olunur. 

Reklam tarifesi: 
Blı:inel tertip: Kw. S, bl.'fma. 1f lnılllıt, 
.İkOıd tertip: Kw. S, ~ın~ 9 kuru,, 
RMmi ve Beledi Dal~Jer v~ U;1.yı.r m~erl ~nvirstma: 

Viratina: 
Adi tarıre merlnden % SO Temilatla Kw. S, başına 7 k.UJ'Ulf, 

Sınai tat ikat: 
Ad1 Ta.rite: 
Bfrlnci ter.iıp Kw. S, başına 7 kuru,, 
İkinci tert:ip Kw. S, başıııa 5 k·urWJ, 
(Bu taıiif.tde % 10 f.enıılllt kaldınlm11y''11".) (996) 

T. lŞ BA.~ KASI 
ıt.. TASARRUF' 
HES.ı\IlLARI 

2 İkincı.eşr:n 

ı~esidesıne 11.)rlla.n 
ikr:ı.mlyeler: 

1 adet 1000 liralı.k 
1 )) 500 .. 
2 ,, 250 » 

14 » 100 .. 
)1 

)l 

GO 
25 

> 
ll 


