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HALKIN G 

HAL KIN 

HALKIN 
ÇARŞAMBA 7 BfRINCITEŞRIN 1942 idare itleri telefonu: 20203 

Sene 13 No. 4371 
Flatı 5 kurut Yuı iflerl teWonu: 20203 

- Stalinin ikinci cephe hakkındaki İstanbul, kurtuluşunun 
beyanatı Avam Kamarasında mesele yıldönümünü dün hararet 
oldu, Çörçile muhtelif sualler soruldu ve heyecanla kutladı 
ÇÖR ÇİLİN CEV ABLARI 

"Beyanatı pek tabii olarak okudum ve tetkik 
ettim ..• Yersiz sualler sorulmamasını Avam 
Kamarasına ehemmiget:e tavsiye ederim,, 

r Esir b?r. S~vyet ~I Meclis reisi Çörçile 
L generalının ıfşaa.tı başka SUBl19f 

"Rusya 1940 da s almasına mani olda 
Bulgaristam 

işgal edecekti,, 
Türk - Bulgar hududu 

üzerinde garnizonlar 

tesisi lüzumu da 

nazarı itibara alınmış 

r:·;: ... Va.!i şehrin orduya şükranını bildirirken dedi ki ......... 1 
1 lnonu başımızda bulundukça ve kahraman ordu hudud.arı- ~ 
l mızda hami olarak durdukça İstanbul için ve vatan için ~ 
\ .............................. ~~~~.~ ... ~~.~~.~~ .... !~~~-~-~.~ .... ~.~.~~-~.~ .... ~~.~~.~.~-~-~?. j ····················-·······~ 

((Siyaai büro iae Türkiyeyi tahrilı t 
etmemek liiz.ım g«>ldiii kanaatini 

izha~İf •> çorfH aon MoJJkova %İyarctinde Stalinle görlişiirkctı: 

Sofa 
6 

(A.A.) _ D. N. B. Londra 6 (A.A.) - .. B.ugü·nıcev~b! hakkında lngiliz hüku - IC.ahraman a•iıerlerımt:z dünkü gecıJ reamincıe 
hildiri~or: Avam . Ka.~arasındad !kı~~ı 1' h.ır 1mehnın be!an~~tıı. bulunup bu - -- --- - Güzel İstanbulumuzun kurtulu~u- te!Cküller saat 9,30 da Suttennhme 

z b cephenın luzumunll aır a ının, unmayacagı Çoı·çıldeıl sorulmuf E k. a·d· . nun ıLr .... d.. bü .. k d ora gazetesi ugiin, Sovyet- .k 
1 

zetecil~re verdiği t (D 5 . . F d ) s 1 1 ıvın Y onumu un yu mera - mey anında toplanmı~larnı:-. 
lerin Bulgaristanı hayat sahala- Amerı a ı ııa ur. evamı ıncı ıtay a a simle .. ~t1a~11flır. Bayram ıerefl - Merasim baflıyor 

~~~ı:·1:;::~:~:.;;&:i.!:~~~ Stalingradda gög" Üs altın ku''lçeler·ı ~~:~~:~ ~;r~:~':~=~t=:~~ m•T%::::,~~};,:ı:;~:~:~:.~: 
(Devamı 5 ıncı sayfada) 

Amerikalllar Japon 
adalanna karşı 
bir harekete mi 
hazırlanıyorlar 

Nevyork 6 (A.A.) - V.,.inı • 
tonda söylendiiine cöre Andrea • 
llof adalarının Amerikalılar tara -
fından İ}Kali Kilka, Ottu ve A&attu 
~dalarında Japonların tutunmaları 
Ulnldinl ortadan kaldırmıttır. 

(Devamı 5 inci •aylada) 

Bazı Alman 
şehirleri 

bombalandı 
tit~lln 6 (A.A.) - Resmi teb-

l>iin leri •~ Brltan~ hava kuvvet• 
.... .:o~a ve INıtı Almanya top• 
bu iizerlnde iz'aç hücumlarında 
ı-.1'nanut1arc1w. Halk arasında Ö • 

•e Y .... lanan olmufkır. Bir kaç 
(Devamı 5 inci •ay( ada) 

~ir. sihirbaz çalınan 
ıkı radium tüpünü 

meydana çıkardı 
kliL~ege 6 (A.A.) - Buradaki 
detık~erin bir;nden 70,000 frank 
bb- erı'!de iki rad\um tüpü garib 
lıtı telulde kaybohnu~tur. Hırsı7.. 
:Pol~ •uçlularını bulmak uzere 
le 11 tarafından yapılan akla ge 

n ve • 1 · b"" ··k l Lo .e mıyen uyu ıayı·et er 
aih~abçıknııttır. Bunun üzerin«: bir 
l>u lr aza müracaat olunınu~ ve 
1..9 adam elindeki rakkas va&ıta
._ ..tiumun ııötürüldüiü istika -:•tl teıbit ettikten aonrll radiu
~ Y•rl bulunmuf ve tüpler 

•o. çıkarılmııttr. 

göğüse şiddetli Fransızlar 20 milyon Karne kalktığı takdirde tam 
muharebeler oluyor a::ı:n~üf~~~::i~:~:~- kiloluk bir ekmeğin 55 kurusa 

tCaannmesÜ6Sa(dA.eAr.e) _ettiUlneirted satılacag""ı tahmı•n edı•ıı•yor Berlin 6 (A.A.) - Alman ~ -, teakıb bir çok tepelerden atılınıt • 

d ı . _ _. ___ ..Aanlığının tebllıı: tır. 
u arı ~\il·--- b" • 1 •. (D 5 . . f d v_a·-·yada d:•~an bir ırın mu evamı ıncı say a a) n.ıu_., -r-- Press bildiriyor: 

Eski Mısır Hidivi Abbıu Hilmi 
Paıaya aid ve içinde he,t hişi 
bulunan bir otomobil, yirmi mil
yon frank kıymetinde altın kul. 
çeleri ta,ıyarak hududu geçmek 

Karnesiz satışların aybaşında başlaması 
muhtemel, son günlerde şehrimizde un 

sarfiyatı 3000 çuvalı buldu 

istediği sırada Franstz polisi la- A k d l · · · rafından tevkif edilmiştir. 1 n nra İ aı:ı. ge en haberlere gıbıdır. Bu husustaki kararın av 
Eski Hidiv altm k\Hçelerden b~~a~bul, ~m·r ve Ankara gibi başından itibaren mer'iyet me~· 

ibaret bir kmm servetini Ccnev-1 .u~ukk '~hır~erde ekmek karne- kiine gireceği ı.öylenm..J<.tec:Jir. 
re bankalarından birine naklet- sının a ırı ması takarrür elmiş (Devamı 5 inci sayfada) 

(Devamı 5 inci sayfada) .................................................... 

C DE İZCİLİK :=J 
Aln an denizaltılan mı evvel 

bitecek, yoksa İngiliz ve 
Amerikan ticaret gemileri mi? İcra yekilleri 

("San ruıı .. Dil dlıizci ıukarriri yazıya!) Heyeti toplandı! 1 

Ayni memleketi ikiye ayıran hudud 

__ Ankara 6 (A.A.) - İcra Ve • ı 
• killeri Heyeti bugün Saıvekalette 

WI( ~:c.·.:o,.__ 

(Bu fCl)'Cllll dilrkat yazıyı 3 a..ca .,,yramı"" llulacalmnız J 

..at 15.30 da 8afvekll Şükrü Sa • 
fnıçotlunun relıliii altında toplan -
mıttır. 

lstanbul muhtelif i
nin Almanya 

seyahati oeri kaldı 
6 bin liralık bir tah•i•at me•eleai 
yü~ünden Alman ve Türh fe§ki-

latı ara.ında muhabr.re yapılıyor 

Pazartesi günü Almanyaya 1 
gidecek olan İstanbul muhteliti 
bu tarihte yola çıkamıyacaktır. I Fraıua, Aım .. n işgali Ve v· . h •. ~ • . 
Alman ıpor teıkilatı tarafmdan 1 mak ;; .. ere ikı" v• a.> I t fftfı . u~umetuun idore:si altında ol 
d . 1 ı - ., ,... rı Tlllf ır. er ık t k · '- · 1 • avet edılen atanbul muhteliti İmİf gibi hududlandır l t R . ı i,'" a a IHı oaska mrrnlt>k .. . 
Türk - Bulıar hududundan de- yerden cliierine geç~e';;'~.~· en~··~ 0

• hududda çekilmiştir. B; 
ı (Devamı ~ inci ıaylacla) •Ö•teriyor y erı vesıkaları muayene edilirlcer 
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= Her vakıt ölçüye başvurunuz ' Resımıı Jll:&ble : Hergün Sabahtan Sabaha: 

Anglo - sak son 
Basınının 

Stalin Yoldaş" 
Verditi cevab 

.,. .. ---Ela-em Utakhsil...J 
S talin Y ohlaşın düşünce ve 

talebleri Angl-0 • Sak.eon a
leminin idarecileri üzerin<le bu 
defa menfi bir 'tesir yapmışa 
benziyor. Zira Stalin Yoldaş A
merikalı gazetecilere verdiği de· 
meçte ne derece açı'k ve sert ko· 
nuşmuş ise Anglo • Sakson ba • 
sınından da o nisbette açık ve 
sert bir ceva.b almıştır. 

Sual ve cevahları kısaca kar -
şılaştıralım: 

Ya 'nız boşanma/arı 
Kolaylaştırmak değil, 

1 

Muhakeme usullerini 
De d ğiştirm~k 
Lazımdır 

\.,..._ ___ Burhan Cahid _J 

Jf i'kahsız doğan çocukları 
babalarına tanıtmak ev -

lenmek gibi ayrılmayı da kolay
laştırmak. için çare düşünülüyor
du. Bu işe memur edilen müta· 
hassıs heyet raporunu vermiş. 
Boşanma davalarının sadelcsti
rilmesi raporun esaslı tar~fı 
imiş. Raporu okumadığımız için 
mütalea yürütmek doğru olmaz. 
Fakat söylendiği gibi komisyon 
aylarca uğraşttktan sonra yalnız Stalin Yoldaş en büyük Al -

man kuvvetlerini üzerine çek • 
mek ::.uretile Rusyanm yaptığı 
hiımetle mukayese edilirse gor • 
düğü yardımın az olduğunu söy· 

• 8 .ir. mü~alıatadan, 0 münakafaya Krrtfen herlııe• kendi de- Bir münakaıa esmuında fayda temin edebilen tek kimse o bir neticeye varmışsa da bu ka-
lıl.lerunn dogru olduğuna kanaat aetirerek ırıkar. Netı·c-.ıe hı·,,. ·· L d ·ı · .. ··ı .. l el l'll · k dar --•~mete harl'>t yoktu. tın• 
b 

1. d .ı ., ~ ~ ~ munaHafa ema.sın a t erı suru m Uf o an e ı erı mu ayese et • zan """' ı->ı. 

' 
rr "ay a_1;a temin edilmiş olmaz. · b.l M d c • ___ ,______ meyı ı endir. a ame alman. menin üzıerinde ittifak ettiği ha· 

lcdi. 
r ----·--······---.. ··-·--,------------· kikat zaten budur. Hem valnız 

ti ş e h . r il .. b e r 1 e r 1.· 'J ayrılma davaları için değll. hu-Anglo · Sakson basınının bu 
düşünceye karşı verdiği cevabın 

... kuk ve ceza davalarımızın hepsi 
halkkında ayni istek vardır. Sı· 
rası gelmiŞken ibu bahsi biraz içinde: 

- « Y aT.dımın elden geldiği 
kadar yapılacağrn cümlesi var ~ 

dır. 1 

9talin Yoldaş ikinci cepheden 
bahsetti. 

K~~fa~~a b~ ~i k~.~~.. 1 Ekmek f islerini fazla gösteren 1 M e kteb talebelerin. ;~;:~rı:.~t~:d::E:;~~~.~~~~ 
birbirine kaf~I U f lrlDCllarla bUDlafl SaJmlY80 de~ fü?Uli de~ter ve ~ul~uka:1:~~:uı::t~~:~!,?: Anglo • Saıkson basınının ce• 

vabınıela: 
- «ikinci cephenin açılaca - Evvelki gün kuduz bir kurd Kar. 

f k k 1 tala bailı D~aybağ ve Bulgurlu 
ğı, a at anca münasib görü en köylerinde bir bayii korku ve tel.at memurların muhakemes.I saıre ISfenmıyecek dirHakimlerimiz adalet tevziin. 

de gösterdikleri isabet kadar 
Maarif Vekili mekteblere bir sür'at ele göstermek isterler. Fa· 
tamim göndererek, ders leva- kat ibir takım kanuni formüller zamanda açılacağm cümlesini uyandır.mıttar. 

okuyoruz, faikat Anglo·Sakson Dolaybai köyünden iki rençber 
basınının verdiği cevab bu nok - evve?ki aıkpım ceç vakit tarlalıuın
tada bitmiyor, bu münasebetle dan köye döner~en ~ılarma 

Suçlular üç gruba ayrılarak muhakeme edili
yorlar, dünkü celsede 3 fırıncı ile 2 iaşe 

memurunun tevkiflerine karar verildi Londrada:n gıelerl telgraflarda: bkö~ ~.urd çıkmı~~':. ~Jn ~.ayvan 
- Demecin bir i.ki cümlesi y~e en ~küçük bır müdafaa 

· !Ah· ı· a.k l f _ı lmklııu vermese meydan bınıkma-
sa a ıyet ı m aım ar tara moan dan tinı•..ı . ...:ı...ı ·· --~- _ tıhnı 14 f 1 L"--' . l k ed. B h 1 !"".. IS""' 112ermınne a f, ırıncının llJe uw-V1arına ge. betlamtU!'llr. ilk olarak dinlenen fı. 

rıncılar: ınce enmd ıt ır. u ususta ay- zavdıları muhtelif yerlerin.den ısır• tirdllde.ri eicımdc: ı:.ıe · ı -•-..1 
d 1 1 

A • •

1 
~- . .." nn aı.u._an 

ın atıcı ma umat ıstenı ere.dır, mıftır. Köylülerin feryadına kopn fazla ııösterettk Ofiatenjaıla un 
şeklinde bir de k.ayıd görüyoruz. ~lrbç Dolaybailı badise yerine ye.-1 aldddarından, 7 late rftemuru da 

Şifahi bir mülakat eımasında t1fml§ler. ~adnı psrça!an - fif}eri saymıyarak bu vaziyete se
kullanılan kelime ve cümleler mak tdıllkeeinden kurtarmıflardır. beb olduldarından dolayı milli ko· 
hazan fazla incelenemeyerek ge· .. ~ın kurd,. 'bu ~· Bulgurlu nınm~ miiddelumumiliğine veril • 

«- Bizim bir kabahatimiz yok. 
Biz İcab edeni yaptık, demiperdir. 

İ8§e memurları da fWlları söyle
mlflerdir: 

. . .. . . . . koyu lst1'1mletine docru yollanmıf, diklerin! yazmı!lık. 
lısı guzel sarfedılmış r_,Jabıhr. orada bir çiftliğe saldtrmıfttr. Fa· İddJ mak ·· ··ıe lü. ••• 

«- Fırıncılar, bizi gaflete dü • 
~ürdület-. Bizim biç kabahatimiz 
yOk.ı> F 

,__, ·ı ·ı "l~,_ a anu &oru n zum u 
<:Kat yazı ı e ven en mu a.Kat • kat çlft1ikte bulunan köylıiiler ve ko.. zerine bu 21 kifiden ibaret olan 

larda her kelime ve ciimle iyice mcul•r kurdu ltlif etmltkrdir. Kur- suçluların 3 ırruı> halinde muhake
ölçülüp tartılarak lcullanıhr. Bu 1 dun kuduz oldutu anlaıılmı,, yara- me edilınelerinl lstemlf ve 7 kiti .. 
dü:;;ünce iledir, iki biz de dün bu ılı köylüler tedavi altına alınmıff:ır. li~ biri~.i gruJ>un muhakemesine 
demeçten bahsederken bir iki dün millı korunma mahkemesinde 

Neticede Şefik Ferah, Ziya O • 
bay, Nlko Petooloz adında 3 fırın-

cı ve diğer 2 iaşe memuru suçlu gö. 
rülerek <ledıal tevkif edilmişlerdir. 

ciimlesi üzerinde durarak keli - İngiliz fotograf -------------------------
melerin altında sa'kıanan hakiki f Okullarda Cumhuriyet bayramı Bir iHikar maznunu 
mananın ne olabilece~ür.i düşi.in- sergisini Lut i hazuhklan başladı mahkemede bayıldı 
müştük. Anlaşılıyor ki Anglo - Kırdar açacak 
Sakson aleminin salahiyetli ma· 
.ka~lan d.a bu cümleler üzerinde 
durarak düşünmüşler ve nihayet 
izahat istemek lüzumunu duy -
muslardır. 

Davanın esasına gelince, her 
iki tarafı da 'kendi bakımların • 
dan halklı görmeme'k kabil değil-
dir. 

Sovyet Rusya Alman taarru-
zu na uğrayınca Alman kuvYet· 
}erinin yarısından fazlasını ken· 
eli üzerine cekerek lngiltereye 
geniş bir nefes almak imkanını 
verdi. 

Başlangıcta Rusyanm ancak 
iki üç aylı'k hir dayanma kuvve
tine malik olduğu sanılıyordu, 
bu sanı bizzat Alman ~enel kur
mayınla bile o derece köklü idi, 
ki Alman ordusu savaşın kıştan 
önce bitece~i kanaatile kış har· 
bine yaz malz 0 mesile atıldı ve 
isti'kbale srı'kladığ:ı kuvvetlerin 
büyük bir '.kıemını Rus toprak· 
farında eritti, Sovvet Rusyanın 
bu bakım.dan Anglo - Sakson a· 
lemine yapmış oldurru hizmet 
ölçiilemiyece'k kadar büyüktür 
ve si.iohe yok ki Sovvet Rusya 
her tii-ı·Jü yardımı:\ h::ılc: kazan -

(Derınmı tayl:ı 4/2 de) 

···················································· 
TAKVlM 9. 1 nci tqrin 

Rumi ııene 7 Arabi ıeoe 

1&ı8 
Çarşamba 

1861 - -Eylül Resmi ıene Hızır 

24 1942 ll'\5 

GÜNF.Ş Ramazan 
MSAK 

~. ı>. s. D· 
7 08 26 5 25 

l:l 19 10 4.:l 

Ôğle lkındi Akf.ııın Yatı• 

s. D. sr s. D. s. u. 
E· 13 02 16 11> 18 .(2 20 14 

v. 6 19 9 82 12 1 80 

İstanbulun lwrtuluıunun 19 uncu Dün, çivi üzerinde zinciı leme 
İngiliz kültür heyeti tarafın. yıldönümü .münasebeti.~~ d~ kapa· bi~ iht~k~ yapıldığım yazmı§tık . 

dan hazırlanan İngiliz maarif e· ı lı bulunan ilk ve orta ogretnn okul Dun mılh korunma mahkemesin
serleri fotoğraf &ergisi önümüz- larmda bu sabahtan itibaren tekrar de bu davaya bakılmış, ilk önce 
deki Cuma günü saat 17 de vali derslere başlanmıştır. söz alan suçlulardan Mehmed A
ve belediye reisi doktor Liıtfi ~lier .. tara~ okuftarda 29 i~ - li Yasin firmasının sahiblerinden 
Kırdar tarafından Eminönü Halk teJrın Curnhıurıyet bayramına aıd Abdullah Yasin: 
evinde açılacaktır. Bu sergi bir ha.zırlıklaft da şimdiden batlanmış- ıı- Benim bu işden hiç habe-
kaç ay evvel Ankarada nçılmı,, tır. rim yok, muameleyi muJ,aaebeci 
Cümhurrei&imiz, Başvekil ve Ve- ( .............................................. \ yapmıştır» demiştir. Halbuki ilk 
killer tarafından şereflendiril - • p b · tahkikat esnasında kendisi suçu. 
m=ıti. Sergi İngiliz maarif siste- ~.= er~em e gecesi ;_: nu ikrar etmi,tir. 
mine tabi üniversite, kolejlet·, or- Y Diğer suçlu Abdül Şenyüz de 
ta, ilk ve teknik okullarının taf- =.= kadı·r, Pazartesı· ==s sorgusu esnasında fenalık geçi-
ıilith reıimleri bulunacaktır. rerek bayılmış ve celse de bugü-

gü nü bayram ~I: ne tehir edilmittir. 

Bir k1til & sene yatacak PeraPalas sahibinin 
Küçükpaı&!'da, geçenlerde rakı 1 

yüzünden bir ciınayet 1,lenmi, ve letanbul Müftiliğinden: 1 İnfilak mÜnasebetİ)e 
Hakkı adında bir hamal arkadaıı BU°iD('~ yeııliııd Çan,amba i d•" • 
Şefiği bıçakla yaralamak suretile öl- • giirıü lla.mMaını şet"Jfht yinni ııitll;ı.,: iste ıgı tazminat 
dünniiftür. 1 na miisadiıf olmaiıl.a. -..,amı (Per - i davası 

Suçlu dünkü durUJlllada mü4a • • fll'Dlbe gecesi) Leyif.i 1.-adir, on iıün. ı: 
faasını yapmış ve: oi P~ rü:nü de Bayram ol • 

"- Şefik bt'!\' rakı içeceksin dl- dutu tılin olmmr. 1 
ye zorladı, hen de içmeyince üze- SADAKA/ FIT/R i 
rime yürüdü bu vaziyet karflsında ı Kuru.<; Paıra 1 
bıçaiımı çekerek onu vurdum. Bu • 1 
hareketim sırf kendimi müdafaa i- İ Buicfll.y unQlll)ln 

63 tz:ytl I 

1 
En jyl 

çlndlr, demltfir. Kuruş Kum., 1 
Neticede suçda ağır tahrik sebeb. I -- -- 1. 1eri görülerek Hakkı 6 ' .Jene müd • Beım1k.1 200 ıu 

~etle ağır hapse mahkum edllmif- Bayram namazı ı 
tir 

1 
Sa.at D:\ki](a 

· issi 

Geçen sene Perapalaı otelinde 
bir infilak hadisesi olmuş, bina -
nın ?ir kısmı hasara Wığramı~b. 

Bu hıidise dolayısile otel ııahi. 
bi Mehmed Misbah tarafından 
İngiliz sefiri Rendeli ve diğer se-
faret erkanı aleyhine 500,000 li
ralık tazminat davası açılmıt ve 
davaya 2 nci ticaret mahkeme -
sinde batlanmışbr. Dünkü ct!'lse· 
de sefaret erkanına usulü daire
sinde yeniden tebligat yapıl -
masma karar verilerek duruşma 
talik edilmiıtir. M E V L Ü D \. ................ -........................... .,; 

1--------------------------------------------------......... Radyolin Dit Macunu sahibleri Ne. 
elp ve ~ Akar k1rıleıtlerin pederleri 

MERHUM 

Hüseyin Avni BEYiN 
vefatı senei devriyeıil nıiinasıebetUe Ra. 
nıaıanı şerifin 26 neı bugünkü Ca~ba 

~ tesac!üt cıc1en Mübarek 
Kadir Gecesi Ur&vlh namıwm 

müteaJdb lteyazıd ca.mii $&Wrtde mev • 
lfıdü neltevi ktrast ettirileceiindeıı mer. 

.bllımıı tanzya.nlarla bllcürrue 61 kar • 
~ ~Jll'i rica ıaliıınmT. ,. 

iSTER 
İSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Dünkü poata ile lzmirden 
gelen «Anadolu;ıı gaute~İn -
de fU haberi okuduk: 

Aydın ( Huaua'i) - Son gün
lerde vilayetimiz.de rüstünü 
bulmamı§ köylü çocukl~nnın 

meyhanelere girdikleri ve iç. 
tikleri görülüyordu. Vilayet 
makamı bu gibilerin meyhane 
ve içkili yerlere girmelerini 
ya•ak etmif ve tiddetle taki • 
bata baflamıflır. 

iSTER iNAN, 
~STER iNANMA! 

·---,, ... 

zımmda tasarruf yapılmuı .. 
nı, talebelere fuzuli masraf- ve kayıdlar vardır iki bu arzuya 
lar çıkarılmamasım bildirdi sed çekerler. Meşhud suç saha· 

Okullarda yeni yıl der• • 
lerine baflanmaa müncuebe • 
tile, talebeler tarafından kuL 
lanılacak defter ve diğer 

der• levazımı hakkında Maa• 
ril Vekili Ha•an Ali Yücel 
alakadarlara mühim bir la -
mim göndererek bu madde
lerin mümkün olduğu kadar 
az ve idare ile kullanılma•ını 
bildirmiftir. Ha11an Ali Yücel 
bu tamiminde ezcümle de • 
lmiıtir ki: 

sından çıkan herhangi bir ceza 
davasının ne sebeblerle ne kadar 
zaman süruklenip gittiği malum 
dur. Hukuk ıdavalcm ise daha ka 
rış~ktır. O kadar ki yine kanu· 
nun (Müruru zaman) kaydına 
taıkılarak hüküm giymeden dos· 
yasile evrak mahzenine giden 
davalar !bile vardır. 

11- Uç yıldır dünyanın 
içinde bulunduğu harb ~art -
ları ve onun yurdumuz.da du
yulan teairleri her istenen 
maddenin bulunmasını güç • 
leftirdiği gibi, elde buluna • 
nın da gayet tutumlu bir au· 
rette kullanılma•ını gerektir
mektedir. Bu itibarla talebe
den kolayca ve ailelere ağır 
bir: vük olmak•ı.zın temin e
dilebilecekten bafka bir feY 
i.atememelı lazımdır. Yaz;ı 
yazmaya elverişli bir amba
laj kağıdından bile faydalan
mak suretile kağıd tJe defter 
sıkıntısını karfılamak, giyim 
hususunda sıkı bir kılık bir. 
liği aramamak, ialebeden cıi
lelerin mali kudreli dışında 
bir bedelle temin olunabile • 
cek ders ve alıftırma malze _ 
mesi iatememek gerektiğini 
bilmeliyiz. Bu nokla)'ı takdir 
edeceklerine güvendiğim bü
tün öiretmen ve idareci ar
kadaalarımın i:>ğrenimi, gecim 
darlıjiında bulunan ailelere 
bir yük olmıyacak ~ckilde yü. 
,.jjtmr,, i~n ger.eken her tür
lü tedbirleri almalarını rıca 
~fferim.ıı \_, _______ ..) 

Cadde ortasında 
1 

üzerine a blarak 
200 lirasını aldı 

Kumkapıda Şehsüvar sokağın 
da oturan ve gazinoculuk yapan 
Cemal adında biri evvelki gece 
Beyoğlunda bir içki alemi sıra

sında bir ıahısla lanıımıııtır. Ken 
diaine bir öğretmen süsü veren 
bu adam, abbabbk pe)·da ettiği 
Cemale Maçkaya doğru bir ge· 
zinti yapmalarına teklif etotİf ve 
beraberce oraya doğru yürümeğe 
batlamışlardır. 

Yeni ahbablar kol kola Maç

Vazıı kanun tam adalet düs· 
turunu tahakku'k ettirmek gay· 
retile kılı kırk yarar. Fakat bu 
gayretin bazı ahvalde hak mef· 
humunu silip süpürdüğü de va
kidir. Esasen halk için asıl olan 
neticedir. Halkın istediği mah· 
keme kapısında beklememek, 
gel, git çenberinden kurtulmak 
tır. Bunun içindir ki birçok hu· 
kuk ve hattta ceza davalarında 

mahlkemeye gitmemek için iki 
taraf kendili1klerinden karşılıklı 
f eragatlerde bulunarak uzlaşma· 
yı tercih ederler. Böyle yapma· 
lan menfaatlerine daha uygun 
gelir. Çünkü haklarını daha kuv 
vetli ve daha geniş ölçüde ala

ca•K.larından emin olsalar da 
mahkemeye gelip gitmek için 
kaybedecekleri zamanı, yapacak 
lan tabii rmasraflan düşünürler. 
Bunun tek sebebi bekledikleri 
hükmü çabuk elde edemiyecek· 
lerine daiır ·tecrübe ile, müşahe· 
de ile, rivayetlere göre edindik· 
leri kanaatttir. 

İnkilab adliyemizin üzerinde· 
ki bu haksız kanaati değiştirmek 
zamanı gelmiştir. Birçok yerler
de t~k hakim ve kadın hakim 
bulundurmak suretile teşkilatına 
ve personeline güveni olduğunu 
anlatan ve hakikatte de böyle 
olan adliyemizin muhakemat u· 
sulü llcanunumr ve hukuk, ceza 
kanunlarının lbazı maddelerini 
düzeltip ve değistirerek bu (sü• 
rünceme) lere nihayet vermesi· 
ni istemek yerinde ve zamanin· 
da bir dildk olur. 

c23ueha1ı Cahid 
···················································• 

Çimento kontenjanı henüz 
belediyeye verilmedi 

ka tramvay durak yerinden ge • Her ay belediye fen müdürlü.. 
çerlerken, öğretm('n olduğunu ğü emrine verilmekte olan çi ,. 
öyliyen adam, birdenbire Cema- mento kontenjanından Birinc:itef 

lin üzerine atılmı~, sarhoşluğun- rin ayına aid olan kısım henÜL &• 

dan istifade ederek cebinde bu- li.kadaTlarca göndeTİlmemittir. 
lunan 200 lirasını çalmı~tır. Bu yüzden birçok iııtaat sahib • 

Gazinocunun müracaati üze • leri yağmurların başladığı bu • 
rine bu cür'etkir soyguncu za- günlerde yapılarını ikmal ede • 
bıta trafından dün yakalanmış- memi,lerdir. Belediye, çimento 
tır. Seyfi adında bir sabıkalı ol-ı kontenjanının bir an evvel gön .. 
duğu anlatılan bu adam, suçunu derilmesi hususunda alakadar • 
itiraf etmiştir. lara müracaat etmittir. 
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A. 1 • ara•tıran filesof 
emı .. ko ol .. .. .. en çekıcı 1111 gozu ~· 

~ k · bulnıustur. .ı: ı-• a gene ınaanı ·. • 
lesoflar her biri bir yönden AHall 

biyolojisile uğratınıtlard~~·. Fa~ 
k-'t N' t Le'nin biyoloJısı tam 

ıe zscn .. t en 
'biı- kendine ben.zerlik gos er 
bir si~temdir. d 

N. b' h kim ne e ıet2ı1che ne ır e • . 
bir pısikoloğdur. fakat kend~. ~l 
d d h ... ozı fi 

en ve ruhunu e- anm 0 .. 

·· • · Zerduft i"ot-en h:r •ahıuyetlır. ıı . · 
höy(,. .. ;;vlüyordu ıı adındaki en 
mühim eserlnin birinci didin.de 
«Bedeni hakir göreıılere . ~aır» 
haslıkh bend onun psikofı:zıyolo: 
jik gİ'.\temini anlatan veci:ıelerı 
ihtivfl. eder. 

"Ben beden ve ruhum" çocu~ 
böyle söyler. Fakat biliiç Kahıl 
der ki: 

'' B""n tamamen bedenim. Ba~
~ hi. bir şeyim yok, ruh ise bun

• ın~·'cud bir şeyin a<lıdır.ı• 
Nietzıche bu cümlelerile ruh 

Ye bedeni bir şey sa)·an monist. 
l~re b ğlanm15 oluyor-. Fakat mo 
nızınindeki. keskinliği tebarüz 
~ttirrnek i-ç,in şu cümlelerini ala· 
hll\; 

ek fUUrlu bir beden "itaHzmiıw ensicenin her tarfında ~urlu bir :A ıl oluyor. ruhiyetin, bir nevi Entelechie'nin 
uB" dava, zan:ı,anmıızm üzerin- vücudmıa kani bulunuyor. 

d en fazla İ§lenen meselelerin· Driesch, bu gizli nizam ve a 
d:n birisidir. Malumdur ki Bier, bengi çeviren amile Ganzheit, 

U kill Aristo ve Eflatunun vita· (Bütün STİzesi) adını veriyor ve 
x , . k b d b' t_ .. 

l• ini diriltmeye çah!?ır en una a muayyen ır mar.ar gos-
ı:z:m · G . k . . h D 'cach en &OD netriyatıle anz- tennıyere uzvıyetın er tara-

h;;t .. Bütünlük» adını vel"dİğİ ~ir fmda yer veriyor. 
Neovitalism ileriye ı.ürmekted~r. Niebche bu monist görüşü da· 
Drieach: «Bütünlük» mefhumu ha iler\ye götürüyor. Beden; o
aİtınd.a uzviyetin muhtelif par- nun nazarında büyük şuur ve 
çaları arsında ~ahsı.n bekosı ga· büyük küldür. Ruhi tezahürler 
yee.İne matuf ahenkle~~e '!e ?Z· "nUn yalnız aleti Ve i~ıt.ret\E:rİdİr, 
laşmayı kastediyor. Eskı vıtalist- «Bedeninde en parlak fikrinden 
ler bu ahenklefmeyi idare eden ziyade şuur vardır. lı (Zerdüşt 
ınuayyen bir varlık ve om.~n m~- böyle söylüyordu). 
karrm.t aramı~lar ve ek~e:-:ya dı- Bu cümlenin çok İsabetli olan 
maida Jokalioı:e ettiklerı ~;r d~u- bir görüşe dayandığı muhakkak
hun varlığını kabul etmış er ı. tır. Bunun yeni zamanlarda bir 

Drie&ch ve onunla· ~eraber misalini gördük. Ru.hner ve mek-

N VJ'talistler böyle hususı ve ay- tebi kalori hesablarını ortaya at-eo . l O 
n bir ruh kabul ~tnuyor ar.. n- t?kları zaman bütün besi fiziyo-

.. uzviyetin her yermde l . . . d 'h . k lara gore . . var· oıısı gı anın ı hra kıymetleri-
bir Hahenklaşme prensıpı ,. ne bağlandı. Potada ihtirak kud-

dır. "b Ji reti göstermiyen gıda çe~idlerİ· 
Gerçekten Bier; tecru e. yo • nin lüzumsuzluğu iddia edildi. 

. 1 • en makul netıceler 
le nesıc erın k d Oysam ki laboratuvarın kimyası, 

b • Blutgefühl < an uy- h 
veren ır malik olduklarını gÖs· uzviyete uyamadı. Çünkü ütün 
gu.su) na . siryan müttehileri bir tarafa atıp sırf 
terdi. Bir nah~yeye _ gıren · ıl- bir asgari kalori vedlmek İsten• 

1•Beden, büyük bir şuur, 
lllanalı bir çokluk :;a7aş ve 
"'• b". ·üı-ü Ye çobandır.)> 

b . müddet içın baglanırsa aç dig· i zaman bunun imkansızlığı 
tek ır h' evvelce al-

dığı zaman o na ıye B h A anla§ıldı. 
ba. f l k çeker. u a-

dığından az a an . b' Rubner ve arkada,lannın bu 
d

. . kezi ~üınleı asa ıye 
<ıKardeşim senin ruh dediğin 

fey • küçük bir su ur bedenin bir 
aletidir Bü' ''k . 'un ı...:~-ük bir al . . yu ft!ur ....... 

etı ve oyuncağı.» 
"B~n, diyorsun ve buna mağ

l'ur oluyorsun fakat bunun daha 
hüyüğti bede~in ve onun aza
tnetıi tuurudur.)) 

En eılci zamandanberi ftte
aof ve hekimler arasında geçen 
l'klonizrn ve realizm davaauıa 
Mietzıclıe keatirme yoldan gide-

ısenın mer • - ·sı, d;le tarihi hatası bedeni, l'Uh tara-
ile ilgili olmadığı da 1 at c • . fından çevrilen, ~uursuz bir ha-
bl.lı'r. Çun" ku" o nahiyeye gıdene • • 

Jd d raret makinesi sanmaktan ılerı 
bu"tun" sinirler kesildiği ha e f 1 k geliyordu. Halbuki bedeTiin ya-
gene nescin bir müddet az 8 an rattığı bir 11İ~tiha .~uuru" var ki 
çektiği görülüyor. Bu hal, ne.-

b besi fizyolojisinde ~yni kalori he-
•ı' cde adeta zayiatını telafi ve . 1•• d ) .._ 
a ... bı kadar gözönün e tutu mai\ 
riken metabolizma mahsullerını .- b hl 1 k d gerektir. Ayni se e e asır arca 
süntle atmak gibi ma sa a uy- tecrübenin yarattığı mutfak tek-
gun bir aksülamel kabiliyetinin d k l • h 

b niği ve yemek sırası a a ot"ı e-
varlığmı gösterir, Bu ve una • (Devamı şayia 4/1 de) 
benzer m.Uallere bakayak Bier 

Alma eniıa t an mı evvel bitecek, yok a 
müttefiki erin ticaret gemileri mi 1 

[ "Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ı 

il arb, üçüncü e.enesini dol-ısında müvazenet tıeessüı etmiştir. 
durdu. Biiyük harb il~ bu Artık Pasifikte bir mukavemet 

harbi mukayese edenler, sulh harbi mevzuubahstir. Kim evve. 
için, gelecek seneden ümidvar li kuvvet ve kudret toplarsa o 
görünüyorlar. Fakat her iki ta. taarruza geçecek ve büyük ihti
rafın mes'ul ağızları bilakis mu- mal ile kazanacaktır. 

man ana vatan limanlarını tahii 
olarak çevirme&İ dolayısile AL 
man deniz yolları hemen hemeıı 
kapanını~ gibidir. Buna karşı Al
manlar da İngiltereyi mağliıb e· 
decek olan yegane yolun, Britan. 
ya adalan deniz yollarını kes
mek olduğunu biliyorle.ı·. l~te bu 
cephe, yani Atlanlik cephes', 

haribleri mukavemete teşvik e- * 
diyorlar. Şüphesiz herkes, harbi, Atlantikte, Pasifikte olduğu 

(Devamı aayfa 4/ l de) 
kendi mesleki bakımdan müna. gibi mütenazır bir donanma yok
kafa ettiği için A}"rı neticeye va- tur. Ancak İngiltere Atlantik Al 
nyor. Denizciler de diyorlar ki -------------------------------

i:i a;~~:b~.ir~r!::~:ı:;;iz~:~: r"fo_n Posta,, nın bulmacası: 21-- <15> 
bi kesmek için bu denizleri atla· ~ 
mak lazımdır. 

* Bugün denizlerdeki mücadele-
nin üç kısma ayrıldığını görüyo. 
ruz. 

1 Atlan tik. 
2 Pasifik. 
3 Akdeniz. 
Bunlardan Akdenizde iki ta

raf birbirinin deniz yolunu kes• 
meğe ve ayni zamanda kendi ti. 
caret yolunu muhafazaya çalış
maktadır. Bu cephede hava kuv· 
vetinin mühim rolü vardır. Eğer 
Mihver hava kuvvetleri mevcud 
olmasaydı, daha doğrusu Alman. 
lar İtalyan topraklarına el uzat
masalardı, İngiliz donanması de· 
niz yolunu kesebil;rdi. Binaena.. 
leyh bugün Akdeni.ı; hakimiyeti 
bir tarafta veya diğer tarafta de
nemez. Şans müessil" olmaktadır. 
Bazan o taraf, bazan da bu taraf 
muvaffakıyet kazanmaktadır. 

* . 
Pasifikte iki taraf m, aşağı yu-

karı müsavi donanması vnrdır. 

Fakat bu donanmalar hh L 'ı. 
den çok uzak mesafededirler. Bu 
yÜzden P .sifik deniz mutlnrebe
si yalnız Üs zaptı ve adaların İş· 
gali teklinde cereyan etmekte. 
dir. Geçen yılbaşı Japonyanın 

harbe girmesi ile, bu Sarı devlet 
tarafından birçok baskınlar ya
pıldı. Fakat bugün iki taraf ara· 

ru: 1 2 3 4 s 6 8 9 1 f) 

~e~ç~ ~~:= • I_ _'_ı•ı-·111_, _ _jl 
kurulan bir' tcşek.. 2 il f!m 
k iil ( 4) ' Bir göı ' ı liııliıil 
r'1t4i . (3). ----------- --------

3 
ı - Din ve dun. -

ya. iıjlerini a.yıımak 4 ---.- -ı ----
(4). Sporda ::lkı.t 111 
ni:das. ı2ı. Geoi-ş. 5 ------;.------------
lik {t). 

lin~ ::::;~: ~:: {i -------- .- 'ı --------

de(!>•, Laz gemisi 7 ---------.--- -
(1). --

4 - Bir ha.rt 8 ·---,--- --
(2). Dububa.t mı . ~-----------------

:) - Argoda ~ös- ~ llİI · 1 I 
teri!lmanasına. ıaı .• ,11____ --,.--------~ 
n·r hendese tab::rt ıO ı 
(6). 1 = 

6 - Komite (4). :Sez::ı.kdli !5). kışına. (6). 

7 - Bir kıaıdın ismi (5). 4 - Wr oolıd:la do{a.n iki kıal'de \4). 
8 - Ad (4). Batab nidası (21. Bir renk (2). 

9 - Öcü lS). Bir emlr (3). 5 - GM.iin üstunde bulunur (3) , En 
10 - Bi.r ıncvi kumaş (4), Bic m.ek feci (4). 

adı (4). 6 - ~leşgUliyet (2), Bir ne-v\ oteJ (l). 
Yul..-anıtuı aşağıya. do:ru: 7 - Ista.nbııbdtL biır ı>eınl 17). 

1 - Elbİ51eıde dü~me lı;-ln delik deı1en 8 - Ed:eblyıııtta bir vczın ( 4 ı. SeıJa 
(8). (3). 

2 - İncelik ('7), Bir saz (2). l 9 - Kitli (6), Aı·a.bcada bir eaıı (l). 

3 - ~ allabedıe l>ir harf (3), Ka,. 10 - Valide {3), Ot-utmak (6). 



3/2 Sayfa 

e<Son PoM.a» nm tarihi tefrikaai: 

Kaplan Girayın bir müş- Dedi. Zülali Hasan Efendi u-
külü daha kalmı§tı ki, o da ~kların yardımı ile kahrına bi. 
) eııi bir ihtilal hare keti hazırlığı nerken kaldırımın karşı tarafın
görü.üp 

0

görülmedigini anklmak- da köse ve cözlüklü bir adam ka 
tan ibaretti. Zülali Hocanın an· ra.ltısı kıpırdadı, a~agıdaki HSe· 
)attığına göre başa ı:ıetirecekleri bile., doğru yÜrümeğe başladı. 
sadrazamlara, sadaret kayma • Öte taraftan İbrahim ağa da 
kamlarına, kızlar ağası Beşir S~bilden acele acehı çtkıp Ve
ağaya kadar hazırlık yapan a· Zll" Sarayına doğru seğirtmeğe 
damlar elbet silahlı bir hareket bafladı. Gözliiclü köse köfe ba • 
de düşünmüş olacaklardı. Han şında duraklayarak V "zir San.· 
yavaşça sordu: yına doiru alanlay3.n kapıcı· 

- Buyurduğunuz lıusu.~l•r kt· lar kethüdasının ardmdan 
Jrç ile temin edilebilür ise biz dikkatli dikkatli baktı, manah 
dahi ittirake haztrtz. Kulunuzu manalı başını salladı. 
dahi katmağı unutman efen.lim. İbrahim ağa Beşir ağaya ras· 

Zülali Efenııii büyük bir sır tadı. Beşir ağa Mehmed Pa~a 
verenlerin yaptıkları gibi etraft· ile cörüıtüğü için artık saraya 
na bakındıktan soı;ıra ai:zını dönüyordu. İbrahim ağa kena
Kaplan Girayın kulağına doğru ra çekilerek hürmetle selam ver 
uzattı: di; Arab bu sabah çok dalgın 

- Cenabı terifinize anın için aöriinüyordu. Kapıcılar kethüda 
gelmiş idük! amı dumanlı bakışlarla 'llÜ7dük. 

- ı< Kazganı şet·if » çıkarıla · ten sonra sırıttı: 
cak mıdır? - Az daha tamyamıyacak i~ 

- Beli, musaW\mı-nıdir. dik ağa karındaşım. Biz ayrılur 
- Ya, ne zaman? iken sahibi devlet hazretleri siz-
-Belki yarın sultaıuDk Ieri beklerler idi. 

. B~rada Kaplan Gi~a'! -~~~al İbrahim ağa yan yan sukuldu: 
cı.~dı ve çok daha samımı gorun. [ _ Huzuru şeı·iflerinde kimes-
du: ı d ? 

Çok .. b . f d" 1 ne er var mı ır. 
~- eyu enım e en unı - Ferdi aferide yoktur. 

aga karındaşlarımın muracUart B k b · söylesm. eden 
olan mevad dahi pek güzel. Li.- r; 1 a ır şey 
kin Patrona ata hazretlerini bu- ayrı 1 ar. . • 

.. tarafımıza gönderemez mi- Mehmed Paşa sabırsızlık ıçın· 
gun d İb h" • · • · . ., e ra ım agan1n ıetırecegı e. 
sız Zülali Efendi şen şen ayağa hemmiyetiiv habe ri beklediği iç\n 
k lkb. kapı açıldıgını duyar duymaz ba-

a ·H • d" • b te fını hızla döndürdü. İbrahim a• - emen §lM ı ıca ına • ~ .. •• . . . 
•• 1 l ,. p t ~ a gayı gorunce ıcvezırlığı mezirli-\ressu ey eye .ım ve a Tona ag • v . .. 

t f ·ı· · • ı d ı· gın unutup k~pıcıhk kethudası-
yı ara ı şerı ımze ırsa e e ım. d v k t 

- Ahseiı olur idi. Bi·ı: dah: na ogru oş u.: 
h t 1 t db·

1 
ı · k d .. ·ııe 

1
. - Bre ibra hım, ya, neden bu a ıra ge en e r erı en u s .. 

1 
., 

ruberu söylemiş olur idük ! ! rıı t ~ geç ka!d:n · 
Zülali Hoca artık gidecekti.! Dıye kendmı tutamadım b:l. 

Sokak kapısına kadar birlikte ğırdı, f brahim ağanın yüzünün 
indiler. Kaplan Giray hocayı se.l « sıvan gibi reng ine dikkat eder 
Jametlerken yavaşça fısıidadı: etmez büsbütün ürkerek gerı ge· 

- Arnan efendi hazretleri, ri çek:ldi: 
arzeyled;ğim hugusa ziyade itina - Bre bir şey mi var? 
buyurup ağa karındl'lşım1zı irsal- Kapıcılar kethüdası sık solu· 
de istical eyleyiniz. Bizimle EÖY· yor, göğsü körükfoniyordu: 

_k e ler vardır sultanım! 

~ ON P OSTA 

mek istersiz? Han hazı·etleri eş. 
kiya ile el ve söz birliği mi et
miştir demek istersi:z? 

- Anı Allahı taala hazretleri 
biJürse de ol husu~ta şek buyur
man benim efendi."11.1 

- Bre sen ne dersin? Y ohsa 
eşkiya ile müşareketi mi vardır? 

- Zülali Hasan efendi ile 
bqbaşa bir saat görü;,.tüler sul
tanım. 

Sadrazam homurdandı: 
Zülali efendi mi dersiz? 

- ! ... 
- Ya, bu idenı Han ile mü-

nasebette mi bulunur. 
- Beli paşa efendimiz. 
O anda, Mehmed Pa'?a yere 

hah Üzerine çöküverdi. Kırım 
Hanından şüphelenmekle ne ka
dar hakh olduğunu işte şimdi 
daha iyi anlaşılıyordu: Kaplan 
Giray Han bir taraftan hüki'.ı· 
metle anlaşırken öte taraftan 
cıne olur ne olmazn ihtiyatı ile 
eşkiyaya da yanaşmıştı demek! 
Sadrazam vakit geçirmeden pa
dişaha koşmayı, Kırım Hanının 
yaptığı bu kahbeliği o)duğu gihi 
anlatmayı d~ünüyordu. Bunu 
yapmazsa Sultan Mahmud: ı<Ya, 
ne deyu vaktile bize haber ver. 
memiş idünn diye kendisini mes

((Son Posta» nm edebi romanı: 129 

Avrupadan r.uvakkat gelisle. nül ve .. nihayet İclal birer birer 
rinde birkaç defa daha, Iclali gözWıün önünden g eçiyorlar. BiL 
görmüştü. Fakat son görüşünden tün dünyayı, hist«!rİ, arzuları, 
bugüne kadar seçen 6 sene it::in· sevgileri bir kadehin içinde bul. 
de İclal ne kadar deği~miş, ~ol· mak ne g~zel şeydir • . tspit-tolan
gunlaşmıştı. Bu te.:;adüft<!n şika- mış kafa ile ıztarab bıle tatlı ve 
yetçi değildi. Eski günlerin has-1 hayat pembe bir cam arkasın • 
retli heyecanını duyuyordu. Son. dan görünüyor. Bazı ahvalde, is· 
ra, itiraf ediyordu ki, şahane bir pirtonun İnsanı kederin, elemin 
kadın olarak, lclalin bir anda çukuruna daha fazla ittiği de 
bütün derdlerini, tasalarını, :;ı· vakidir. Lakin bu defa Vedad, 
kıntılarım unutturacak bir hu· haleti ruhiyesinin bozuk olması· 
susiyeti vardı. Yanında, biraz ol· na rağmen, rakının müsbet tesi
sun oyalanacağım ümid ediyoı-· rini gördü. Gündüzkü dÜ§Ünce 
du. iclalle, eski macera tal.ele. ve üzüntüden sıyrıldı. Bunda İc. 
nemezdi. Lakin, e;;ki !ıatu·aları lale tesadüfün de rolü olduğu in· 
anmak, onunla tasasız, serazad 

1

. k~r edilemezdi. İclal, yalnız es· 
gençlik günlerine dönmek, bu- kı günlerin canlı bir hatırast o
günkü sıkıntısmı biraz t;lhfif e - larak karşısına çıkmakla kalnia. 
debifirdi. mış, güzel bir kadın olarak ta 

Otomobili saYdıktan sonra, ge. arzular uyandırmıştır. Onun, es
lişi güzel yürüdü. Balıkpazarına kisi kadar kendisine zafı oldu· 
sapmıftı. Küçük meyhanelerden ğunu görmüştü. Bu gece, hala 
taşan ispirto ve mez.! kokulan kafasında Semahtttiu hareketle
burnuna o derece iştihaaver gel- rini, teklifini reddetmesini mü.. 
~ti ki, birdenbire bu küçük, nakaşa etmesine rağmen, İclalin 
mukassi, hatta kirli pasla meyha- yanında bulunmak, içinde geniş 
nelerden birine girmeye ve bir bir heyecan ve istek yaratıyordu . 
miktar içmeğe karar verdi. Bu- İclalin evli olu~u şimdiHk hiç 
na ihtiyacı da vardı. Tanımadığı bir his duraklaması tevlid etmi· 
insanların arasına girecekti. Bu yordu. Artık, böyle telakkiler, 
suretle hem belki biraz içindeki endişelerle erkekliğinin son gün
ıııkıntıyı giderir, hem de biraz lerini beyhude harca.malt niye-

(Arkc!S! var) daha serbest olur, :ııkılmazdı. tinde değildi. Yeni bir macera. 
•••••••••••••••ın••••n•••••• .. ••••••••••• .. •••••••• Mermeri çatlak masanıı1 bası. nın kapısında mıydı? Şüphesiz 

'ul tutacaktı. 

1 
na geçtiği zaman, dükkandaki hayır .. Sadece diriltmeğe çalışı· 
birkaç müşterinin kemlisine ~a- lan eski günler mevzuubahisti. I 1-------------- rib garib bakttklanm gfü·dü, al- Bu bir aşikane müna:ıebet oJma· 

ÇARŞAMBA, 11 ıoıı9 ız dırmadı. Burada kendisini ra- yacak, sadece dişinin ve erkeğin 
'1,30: Sa.a.t a.)arı. 7.3Z ~ Vücudiumuzu hatsız edece k, sıkacak kimse birbirini arzulamasından doğan 

ç.a.lışt.ır.Umı, 7,40: Ajans haberleri. 7,55: yoktu. Rakı i$tedi ve iç.meğe baş. bir his esintisi ~eldinde tecelli e
S~40 sa.lion orkc-slus, 12.30: Sa.at ao'a... ladı. İçki, suya damlamı,1 kan gİ· decekti. Bunları düşünürken, gü. 
rı,_ 12.33: Ka.r~ı:k prograru ıPl.), 12,45: bidir. Nasıl, suyun rengi değişir- lümsüyordu. Sanki, hemen, ilk 
# habeıMri, 13: Karışı maiııam1-:ı:r. se, ispirto da midf;!ya indiği za- İ§arette f clalin kollanmn arası
ılaaı şaırıkı.La.r, 18: Sw aya.rı, 18.03: Fasll l man ayni tesiri yapar, ruhun bo. na atılacağına eminmiş gibi .• Bu 
heye U, 111,45: Radyo dans oı·k~.a;ı.ı. yasını değiştirir. ikinci kadehte, gece, içki masası başında bunJa-
19,35: Smt ayarı ve ajans- ı~. insan haleti ruhiyesniin rotasına rı düşünmesi pek tabii.. Sema-
19,45: Yuın&iaın .sesler. 20.l5: Radyo P· göre ya romantizmin gayyMına hatin dudaklarından tutuşmuştu 
:.ı:et.l'Si , 20,45: Bir m.u'Ş öı;reniyoru:ı, 21: dalar, ya, kafa i!>p;rtonurı sis!ne Üstel:k onu arzularının yoluna s:.i 
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makla kalmayarak, ihtilal halin. 
deki hislere de h itab etmes inden 
daha tabii hiçbir şey olamazdı. 
Eğer ona tesadüf etmeseydi, mut 
laka ayakları kendisini Stıadele 
5Ürükleyecekti, şimdi sahnede 
Saadeti görüyordu. 

Konser gecesi, onu mahzun ve 
hırslı bırakarak Semahatlere git
mişti. Ert~i gün lelefonla, bir 
sürü sitem dinlemi~, gecesini de 
genç kadınla geçirmişti. Ondan 
sonra, gene bir bıkkmlık gelmiı, 
Saadeti aramaz olmustu. 11 - İc. 

lale gitmeden Saadet; uğrasam 
nuıl olur! ı> diye dü~ündU. Çabuk 
vazgeçti, çünkü, yaklandığı za· 
man Saadetin bırakmıyacağı mu· 
hakkaktı. Hayır, bu gece, sanki, 
f clalle haşhaşa kcılacak, hayalin
de süsledikleri tahakkuk edecek. 
miş g:bi, yeni bir kadın eti, yeni 
bir kadın kokusu, yeni bir kadın 
ihtirası arıyordu. 

Çok fazla içmedi. 
Aralarına yeni katılacağı İn· 

sanlara sarhos göri.inmemeliydi. 
Kalktı, hafif hafif yağmur çi

sellyordu. Kapının önünde derin 
bir nefes aldı. 

(Arkası var) 

lstanbol Borsası 
6/ 10/ 1942 açdış • kapsnı!;i ı·iatıarı 

Açılış \'e kapa.ıı~ 

Londra l öetTlin 5.Z·I 
. ı:w.York 100 Dol.ar 132.20 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.70 
:\ladı-id 100 rcı:e:a 12.!>3'75 
"ilokholm 100 İsveç KT. 31.60 
!Bir aJıtm r.ra 33.20 
24 ~arlık bu- gram kül(e 
attın 45.J 

~~ sı:ı.a.HJ. 21.15: JUaslk <'dt•biyatt:ııı, gömülmeden ev.,el, dfü~ünmeğe rükleyememişti. Alev almış ihtİ· t------------- --1 
Odl:ı -~~i 11"1.). 21.ZO: Temsil • bile asla cüret edemiyeceği ka- rularla bü~ asabı gergin, dö- Esham ve Tsbvllat 
J~lm,;t:.l NIJ.es!I, U ,5& Rıyaseticümluır dar ileri görüşlere !'aplamr, rea· nerken İclale tesadüf etmişt\. Bu 
~. 2Z,30: Saat a.ları. AJ;\ns ha- list olur, bunu cüretknrhk tak1l> güzel kadının gençlik yıllarının 

l\I u:mıeı!e o!m:ım ıştır. 
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Bulmacalarımız 
POSTA 

Se:Yfa Hl 

8*li ~ No. ıı Kaniye K.eliv. Tıb ve felsefe 
'130 - · : Ün"Wr&ltc l'en Fa. • Denizcilik 

51 - Alpu : Şek.er C~flı:ası loohml 

13 üncü devre bulmacalarını doğru halledip 
hediye kazanan okuyucularımızın isimleri 

~ &ı::kis Öırıe:risı~ (Baf taralı 3/ l de) ( BQf taralı 3/ l de) 
l:U - bUI: Bü.Jük.dcrc. sahll aad. blnra y°:nında onemi inkar e· harbin bütün denizler ve hatta 
hbtyc mıılıasi.bi Vedad KocanıAZ r~I ıle~ez _bırer -~ildir. karadaki cephelerinin en önemli 

~ No. 23-0 l'rtuz.ı.Her Utunl. 

R ~ PsıkoftzyoloJik monizm Nict- sidir. Herhalde Ati t'k 
52 - lt:Jl)"Scri: Bt:lediye &d 

rnuru :M fthınOO Ö.cçıufç. 132 i-<-. bul h d • ı· b' « nn ı mey. - ..,, .... ı : K dıköy, 1'a.l.'"anlraııe sc e e ı ru 1yet leuıhürlerini, dan muhıırebes'ı ·· d b · 
:ıuuı.- n~:-. ft __ _. d b d b • . .. 1) uç sene en erı 

...,,,_ ...-w"'ımanı No. 8 W: 2 ..,Q·~i e e ene ağl.ıyncak kadar ıle· gunden güne artarı 'dd t · b 
53 _ Ankar.ı: z .. '"'t v o1ta1ctı ztıui 

l S - ~I: lle)"lı.o;ı, F • ı E~. • 'd §1 c mı, u rı gı er. . r.ene. de kaybetmemiı, bilakis 
•·· No. 47 lfikınet Gıusa.ıı. l::l - · bul: Karaı-umriik, İ.lldt [Beden ,,ben 11 e der kı: ı.ı Şu- te7.yıd ctmi~tir. 

1(16 - isanbul: Kıulıwr, Bahariye ila.r No. 31 N:ı.zıme ö,.nl. ran B d k' 

lts::i. hs;ııJ umum mtuiırlu,. ıı şef M. 1".._mil '19 - ~İJ': Odnnpıızarı, Yıldırımı 
llur:n. ~ Ne. 10 A. Cehil O~ • 

54 - İzmit: Scllulnz ııanayi mdcsse- 80 - Kc:;ld;D: Sıtma mticıı.dcü ı;ılıhal 
flflsi zJıJ. işl'ıui memııını Sabn Gülmfl'Z. nıonur:n Alt Ydınıu. • ıtgrısm » ve ou:ısı ıı ınr ve ura a ı mücadele dcnizler-

ı· a,parluınm k.iıt: ,ı il~ ,\lk;;ı.n . . 134 - İstanbul: Aksaray lU<'s fıı>aşa ağrısının durm sını düşünür ve den aa.nayie doğru te$İr etmek· 
Birer albüm ka.zananlar 81 - Eilişehir: <,'iimhurı;ret ma.b:&.I. 

55 - Bursa.: SWbW. Ünlu ('QdU. ~ ~ ·a.k No. 27 hnıııil l'~>ıcL 
107 - İstanbul: Bcyaz.ıtl, o"a.u.a~·a No. 9 lteyzan K-der. l b d'. .. k · _ .ı · y ı; ., ....., ya nız unu uşunecc tır. ı~. ır. ani bir tarafta Alman de. 

Nırr sııiak No. 17 0'1nun De:rn1rôı.. 135 - isıonbırl: P. T. T. "elen aaittSI B d b d .. e en, " en ıı e er iti: Şura· mzaltılan ve denizaltı i 0 ..... $ana-
l0S - lİsbnbu1~ r;.eyutf: ı. HaerrA... ~n Muall. . ' d b d O ...-....,.., an az uy. rast hazlanır ''e yii cephe almıı; diğer tarafta da 

ll:ııınam !tak No. 4 'enilu Mııtlas. 82 - E.,;Uşclıir: 'l a.yyal\! Iabıii;:a.-.ı 
SG - lrmil': Va ıf Çsıuı.r ~ı No. 

ı 3 ~ 4 Oahliılıe ~uya. 

57 - Afyon: ınbkd bıt!I vetm'irw:ri 
a!bay Kaz.mı AcartY kırı Şdıbal A~· 

58 - AJıb,ra: Demirtoıır F~ CU
ın~ ~ No. 16 1'..dı:iye Bek. 

,s9 _ Çor:U: Sllı\ht:ıraia m" alled. 
Ak11ıcabr sok;ık So. 2 l Saim~ Ttt.u.n. 

GO _ Dl~ır: Gazı okulu ö!ret. 

1'1'\f>.ni A. Ba,ibus. 
61 - Dcyari>Uır: ~ mahallesl 

}))~~ 50knk No. 10 Nebıhat Tiiliy. 
6% - AnJı:ara: MaU.ep.-.. O o.kak 
<~ ~'14.ım&n N•. ~/ J Mine Aı.tul'· 

63 _ »>kişeblr: T. {'. 7,ira.a1 ~ınkasa 
ııneanuN&rmı1.an NeJMl ÖJ kızı Be. 
ı n Öy. 

64 - · : HMllhilMI' mahallesi çu. 
~e sokak ~o. 13 Şiikr.ı.o AJJ4YdıD. 

G5 - TuTgudhı: Allta.\' nıüıu.llesi Tu. 
J'a.n altı o. 187 Sevim (h:bil:r. 

66 - At6:wa: ıtooperaaıil ıızb,Sı l'I. 
i')t No. 10 Atyon apoa.rtmıanı kat: 
l 1.'ö!Ay ~-

87 - ')·~: iskan müdriiriı Cenab 

~- km Öıııcaa l)an1$mJL11. 
68 - Ankara: 1.Jı!Wrw oa.:JdMi No. 31 

~k bl'(Y ~I Jı;a&.: ı /t,:pmT İJ'. 
rbnan. 

69 - Bandnnıa: Askfli posta U'71 
fınılr SiJb!lyı l'Ji"m. lllusret İren. 

70 - Ba -t'slr: 4saAiç mahal~ Yıl. 
dtrnn ca.ınlj oqıknk •'o. ~:? Şel;i:p. 

71 - Kı:rkhınıa: Camiikrb•:- maımlk'. 
gt, E"'der oaddf'Si :No. 13 ~adıuı zeki, 

7% - : Ahmedtla~·ı mahalk'sl. 
Abnı~1 sabık No. '3 Velıbl Erel'. 

73 - fmıemen: Askl'ri J>99~ 2423 Bl. 
4 R.,..of-!ıu Bülend Enılka. 

74 - l\falkua: Jlayv:ın saikli me. 
ll!UnıJ lhyrl Sobutay. 

75 - An1caru: itfal\y" mf!Ydanı A:yhaıı 
"i.k No. 6 Musa.fa Başarnlı. 
76 - Ad::ı.pazan: Cir.ı puan lllll!ıba. 

ha ıfokı:ı.ıııta ~ Hidayet IJıat;.oğhı. 

~"' b1ıtlu.t imlri Eıwı..-r Şmili-r. 1 N-0. 29 ''a.hıuı Papuy-.uı. 136 - İsfan'bııJ: itam!, Cuma Jna!ı 5 k k h ı d 1 sı az anmayı iişünür ve A_ nglo-Sakso. n ticnret «>'emilerı', 
83 - Burs:I: Sed~sı İpııkçili1' cad_ , 109 - l: 1-'.ıtm, l\IAMa 5~1 No. 8 Fa:tnın Gu1cr. yal b d" .. ! 0 

j nız unu uşunece >tir. hcaret gcmısi ve barb gemisi m' • 
GttS No. n Jul nı~. h No. ':7 Ra.il Güngor. 137 - İYÜl.nbu1: K•dı\oy, Tc'ldon Y nrahcı b d · d · · , _ 

e en ıra esının ,n.olu ŞR. sanayii mevki tutmuctur. 
84 - Anllta.ra: Cebeci, AMlt 6Clkatı; No. ll8 - J$1a.ııbul: l'tJıt-.bıu.a:ı, Ç:ı:alçt' • ~ N'hal solınli No. 'l' Asirc Ilasan. olarak kendisine ruhu yarııttl. l " 

.u ŞWmı.u J>llııwne. !mf: No. 25. kat: 2 ,ilim. Halim, 138 - brtantd: Kmı:nnrnık, • Göriilüyor ki gcçcıı yiiz yılı,; * 
Birer :roman lra:::.•ıuınlar B~ w Sen Uzuni.li:moı;11l ka1"4tşkr. c:ıd No. 46 Siiht')la Turuna.ip. f~lesofu Nictsch~ ile çrığdaşt Biz bu davaya aid üç seneden-

5 - 1\: : İs.llı:&.lll>Q nııi!ı"llto. 111 - is'an!r.ıl: VnUJı , l\falf.;ı ta 139 - Yatova: Ha.marn fılesof ve biyoloğ Driesch esas beri rakamlar okumaktayız. Al-
si. A.şai'ı imsrot JoW sobk N•. 16 Şük- Ne. 33 ~ AbmNI ~n. Kadi:r tıli ile A!hı.nıı'1 C. telakkilerinde birleşiyorlar. manlar ayda ( l,5, milyc.n ton 
riiye Çaıtt.ç tlv. 112 - i~: Dlvıtıyo!ıı. llacıtah. ı" - İunU: Vitaliııt monizm bu suretle ye· ~atırdıklannı iddia ettiler. fngi. 

86 - İ:ı:m~: Vdialım.et mah i!Cııbey k Na. 11 • 'ı:cdtcl Evltya:ı.ıı.dt'.. ki ~ sokak No. S8 Zr.ki Ben\. niden ilim tarihinde doğmuş bu- lızler de ilk .zam nlarda ayda 
oıkarnn sotak ·e. Jl/I Fabın an. J13 - :İ&tuıbttl: Kndıkö:T. YdckCir. 141 - A< paurı: ZlUnaıı ka2mlr ve lunuyor ki bunun da rörüşleri. ( 10, 15) denızaltı gemisi ba.tır-

87 _ A~llu: Koloni içi Ne. 237 &.v. ~. U :ıh'l.frı. &0kilk ~o. 69 \"t'dıul ten; mapusı KAum Ham- ınız:ı genitleteceğine ve ilmi foy- dıklannı söylüyorlaroı. Her iki 
~ Geııııd>l. .l\l'a.t. za ~. dalı bir surette a,ılay cnğına tarafın iddiasına göre bugün ne 

gg _ IWA.~lair: yet mahal. J14 - istanbnl: K1ı1.bs~ t"rtu:k H2 - h.m!4: Kodlı'kı, Gülisbn ı.laık fÜphe yoktur. tek bir İngiliz ticaret gemisi, ne 
:Jıesi. T.urt;ı sokak No. n l'ik riyc Jlleny. ~clttindm Büı<hlal ~a.ımr. No. 8 oria i;:ı.t. Niya.gi Ai.una.n. de bir tanecik Ahu n denizaltı 

89 - :r. IU''}I~ &:urtelııs o_ ]15 - fua: HannaDcrl:ar um. 143 - A: ra: Türkl) e şeker f'abri. Emin .. Ü al evi in elirıli- gemisi kalmamalı idi. Halbuki 
:So. 5 .Newale TiiDIJiCU. h• Jlio. 23 A78d Bi öl:. knfa.rı A. Ş. lift.mi ,\mo. bugünün deniz mücadelesi .har-

90 _ : yr.tKşeııir, K«.a.1eve. Jl6 - inıaıit: Yııkanp:ızar b&kluıl Ha. 144 - EUu.ıt: ismet iı.ıönü raddeo;f OİDİ temin edeceği genç bin ba§ına n zaran çok ~iddetlL 
G~ ~An:~·= 6y~;~,~k;~yohı aı;ı~ ııesı:1~~~:- oteli ~- s~,;s ~;::~~en.~at f kızlara ~!::in:ü~~~2f b:..~d=~ ~:;ı;:!k~ 
Ne. lt Tidl'i.n B d.ıa~. mtklıl d ÖdQIJ71"'.ık müdıirü otlu F.ıhtr 'Tnı•:ı.n. Eminönü lla'tkev!ndcn: tan ileri geliyor. Fak t bizim 

92 _ B : Jlocu:ıdt- Ali Öı!topm;I. 146 - .Anlı.en: l't'ln\.:clılr, Kô. • !farı yat )'1U'dım • ~undand~ldığnruz ve alacağımız 
cami sıra..o;ı '.:\'&. 9 Cıııvfd~ ~ıkut. H8 - S ın: e.addırsi No. 12 um caddesi, Pen\iva.rıla.r miscc dtr.ulldc ecUlatt Cümhuri,,vd era ne ır 2 

93 _ Aıı&nra: Keçlö~n. T~b Jlı:. Jalıe mı1:Ja. No. 22 Ş. Öneli. ba~ <m yoksul ç•rnn dQtiinünu Ar~ı~ Al~an lar fı sanayiini. 
lati as birinci be e-v Gönül 1111 - Am:ısJoa: Veteriner miidıüni 147 - Ankam: İçcebeel, Oba so~ Evlmir. ya.plk:aktU'. har~ ıçın, l zım gelen şek:ldc or-

k:ı:u Aş:'..en Erdct', No. 21 OrJmn Annı:uı. 

1 

Gelin Clbisıili-rinln dildbncsf ve diitr ganıze etıni,tir. Artık Almnn 
~~ Bitll6: 'Ect'.aı'.l Yô. Anıd an JJ?O - İspatta: Dr. Şev~.t To~ lü - Anıtıın: Rlraseticümhrrr ban. ftmwmm bnıw:tmmıt.<n zamana muh~ deniz a nayiinin randınıa.nı bu.. 

kızı Ayten Toncuç. ~ Ali Bııstoncu. buhı:nduiotrnn:.ıa IL<;tdrıncrin bir an evve'l dur, Fakat karıı taraf daha re-
lmı Giilcıbaan Tarha-n- k 1 

5 
_ ille: So~ hikmJ kızı o ' ı:in 121 - lforcya: l\fıQb K. hf! H!I - Aruıan.: Cebeci, Keskin sok.'lk il nvi bUT<ISUJ13 mür~aa!l:vı tf'ltrar or ar ile mc~gul olmaktadır. 

~ il G · e$i No. 4 Puad Akbulut oK' Ilchnd Ak- ilAn olmıur. Yirmi beş günde bir gemi indi, °'!':9' _ 
8

_ - : .. s(ln pogla, mııhab!li Giırees. bulut. virmi dört buçuk güntle bir gemi 
.,.. ,.,1 ıız - : i.tasyon lllJtı No. 90 150 - .An5alro: Demirlc,pı:, ırcvzı Q<ık- indi ilah ... . .. 

Foto n .. sı!Jı mı Ferıı:w ne:ıimol!i u. ~~ .. ..___ı. J b k d d ~- _,._ t.H ......... .., ,_..,"" mA'k soka.1t No. 18 Gıiııcy Aktuğ, şte u no ta a uruyonız v 
97 - Bohı: nbıkt.ı.r m.ıın~ .. ~... .. • bul n d' k' E 
_.... __ ,,.a_..ı No. 

48 
Tiır'kan F.r~l 12 .. - Arua:uu:_ Öncebecl, t ınuta Mt- 151 - F..ta:z:ığ: lhnek ınalbaaSJ. emek- Şebi:- Tlyal.rOlıın ıyoruz ı: ' l ğer Alman deni2 

k6u..,• ~ . 
1 1 

kolonisi l'öc. J.":llt No. 30/A Munevvtr Cevcfot Asyalı. ti ~~ ~Ik Bf'T'k eli ile Tü~n kuvvetleri, lngiliz deniz yolları· 
9 - Al . A pu. 1%4 - le: Atntü?'k auı.h ·, Berh Bu akşa.ııı saat Z0,3 nı b~ün ke$1\"mtyorsa, yarın hic; 

289 Muzıi'fer DikmenU. tsifi Mıılltkeme GOıka: :So. %4 N~r Tek- 152 - lmıit.: Kiı#ıd fabn1msı ,,~ Draaı tısını ke mıyecektir.n 
99 _ Anlı:Lra-: Çıı.u'°Y"-~ " KIŞ MASALI --------------

~iP it:! 1 :No. U F:t'nıa ()kay. z. ıın meınımı Mehmed. Kaya.delen. l' W. Shakcsprorc 

100 
_ Act.ıpsınrı: pıııt.ı fabrikası mu.. 125 - IDuhnhnıı: Sıblıat. memuru Ju- 153 - Bmsa Koz;ıhıın No: 157 CavU 

h b1 Fethiye .4.ldmç. :u Hikmet .Aknll!". . • • Uttl, Komedi kum' 

101 _ l: lJel:rdin R l\fuxn·I. U6 - Samstm:. Hükiiınci ~Jlddu;ı 154 - ES!dşehir: Arı Jlyı! mah:ıllesl l'ALA CI 
nl ll.!fııt 'l'~ otlu F.rd:ıl Yon l. • ·o. 31 Me~ hay&:'USU7~ Hii1rfunet No. 1Z5 bak1Qı Mu • l' 7.::Ul! C. Goldonl 

le t)~I 9tlka!k o. 11 \. r~e» Avlıan. sebc ım'.thalli lıt:ıre.'er mufet.t.ı~ S!ll<tı> 155 - Eı'baa: Tücc:ır Behçet i.\~ün ma.!ine 

~E~ ÇEŞİT KLİŞELERİNİZİ 

ISTANBUL 
KLİŞEHA Es· 

77 - Amtı.m: 1\'I. ı. \', Hv. Iüste. 
ın on) üwa~ı 7,lbnl <.:öıaaıı. 

78 - A'fllaı.ra: Yenişehir Kbım Öııılıı 

102 - Lt.aıIDttJ: ne- lldas, Y riuulıııl-ı 127 - h.mii: Kocaeli, hususi muba.. laf ~b:li- 1 Omn:ırlesı ve Pn.ı.ar günleri 15,30 Cb 

103 - i<ttınb1ıl: Sulfaaa.h.rocit. isııa.k. Şe.n kızı ~n Şı-n. Qf:'w Vasr! . :ün. 1 
paşa cadl:Jes! No. 26 il"• nıilıh }"qırcJam. 128 - j nbllI: .:Bcyokfu, ikinci 156 - izmı.t: Pııç mahal irsi Balır:i> e 1 Tf'.!f TiyatrOS'\I Deş 14 sia. u 

104 _ ~ıı'but: Pe.rtevnlyal lisrsi s.c 01'ta okul 2..A J86 l ililn ~1*. çıkma:u No: 55 MtthM Demlr. ı cecc ııErtreıt~ lm1ııntl-:ı.n sonra 

ANKARA CAD. CA6AlOGW YDKUSL .. 9 

UCUZ,ÇABUKvETE ·ize:RŞEKİLDE Y/..Pl<R 
TAşeA SiPAniSiiRlsüiifÜı liÖA'fitı , 1,.1 <!llid ı No. 2.7 Gürol Sa.yar, 905 Ktıclrl Tumııo...llia. 129 - : Ortaköy. Tüfek.ol (Arkası ııar) br» loıl:rtl s perde, r 
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:~~m 
Erzi ea da 1 Edı'rnede Yerı·ı \ BerO'ama.da bir tarafıdır, madalyanın diğer 

, D tarafına bakarak vaziye ti An • 

«Son Posta» nın spor tefrikası: 131 

Kara'Ahmamt 
Hihay t Ahmed galib! 

N~allar Pazarı o: L·· 
1
.. 

1 
. • . k glo - Sa:kson bakımından incele· 

imar Faaliyeti hı:Ua devam cai- Uf.r ROY u ~ece eyın evının apıaı k 1 . 
yor, yeni yeni bimılar, yollar, önünde meçhul bir falua tarafın· Y~ olursa ~~e.~~ e.n 11~. ~~~ • Ayak güreşi bir parça claha lub eder etmez henten temenna• 

köprüler, pnrklar yapılıyor IBVZİBf yapıyor dan tabanca ite üldürüldü gın~~~~u~~~ış~~ı~~rt~~uh~:: ~~a~~e~i~e~:r:~:~~~eü;ii;!c~it ~~1~s~~ !:.:~ah:Y:!:rekk:!:~~ 
&:oılncan (Huwat) _Yeni Enin fzmir, (Husuııi) - Bergama· langıcında Anglo - Sabon ale- ne dair olan hükümlor takviyet dandan çekildi. Kara Ahmed de. 

canın kurulmasına mahsw kabul Edirne (Hususi) - Şeıkıer bay· dan alman haberlere cöre Kanık minin dostu değil , düşmanı va- buldu. Yanık Hweyin, kırılıp Jö- rin bir nefes almı~tı. Yalnız Ah-
edilen plan ve proje dahilinde lmar ramının ~ı üzerine tehir ve nahiyesinin Poyraclk köyünde de d k d ' · · · ·· küldüğü halde daha hila tutu· med değil, herkes derin bir nefeı 

1 
L"' L- , __ _.__ .. ı ı.~ı L-- •• • bi · t l ziyetin Y i ve en ısı ıçın mu· nuyordu. Dı'aer ha~ımlar da bo- ld ç·· k"' b' Heı-lne devam odlbnektcdir. Yapı a.oy ua~ yu::ı: u~e ru! ~gun esrarengız r eınaye o muştur. d .. 0 a ı. un u ıtmez tükenmez bir 

1
;
1
lf ve yapılnl~tt& olan resmi ve aı.b::ıbta:ı ~~ibaren yerfi mallar pazan Akhiaarm Dere köyünden olup nasib gördüğü ölçüde bir yardı- ğuşup duruyordu. Filibeli Meh- müsaraa haline gelen güre~ se· 

hususi binalarla atenen ,ebir &"fuı- ~i önüne top' makta ve pazar. 15 senedenberi Poyracık köyün- mı Anglo • Sakson alemine e- medle, Dramalı Kula da ayni yircileri bıkbrmıştı. 
den güne giizel!.e;mdtte 'ff her .a- dan ~ ahnak içDı birb-lrlertnl ~- de ikamet etmekte olan Hüseyin ğil, Alman yaya yapıyordu; Fin· Kara Ahmed vaziyetinde idiler. Bunun üzerine cazgir, davul 
itada inşaata btz vcrihn~lr. Bu kıftı~ ~ 'ft ha yü»d.eD Şimşek e•velki rec~ ailesi efra- landiya hadiseleri münasebetile Büyük orta güreşlerinin uza. zurnaları awturdu. Filibeli Meh· 
mrd.le her gün ~ değipneid~ kmbnadık cam kalmMDtt buLın • dile birlikte evinde bulunduğu az kaldı Anglo - Sakson alemi - ması başaltı ve baş güreşleri ge· medle, Dramalı Kulnnm yr..n:na 
olan fdıirde ~ bioaıar yapıl- maktadır. · ~ada aa&t 20,30 da bir tahıa nin fili muhasamasına bile uğ- ri koyuyordu. Bu, güre§ler fazla gelerek güreti ayırdı ve şunlan 
ntlf ve bir ka.nıntn da tametleı ı Yedi mallar mGdüriyeti bu izdi- kendisini kapıya çağırmıftır. calct E- b gün aksi bir geciktirilemezdi. Hakem heyeti söyledi: 

L-- · ·-'--'- • • •• ı Lj t- JLl Ka k H"" • ş· raya 1• ger u cazgırı çağırdı ve sordu: - Hakem heyeti kararile size 
atılmıftll'. Bu kabilden obnlık ÜnTT _..ı o~ ıçuı CUZC ,.. r eau r pıya çı an useyın ımfe. fda d h d" ale'-'hlerinde abn lki ..::-.ı;:.. b rkes aldıkları · bö · · h .. h 1 b sa ve a a un J - Usta! Ne derıoin?. Bcrabe· yanm saat daha müsaade ediyo-
yapılmış olan muhtqem menı~ .. ve .... ...._.. e tın, Yıyetı enuz meç u u• ·· k"" d .. w .. de 1 tlerin müt re bıraktıralım bunları ... Bakaa· • • butımesi halk:m ihti,.aetnı bl'ltla- num•a p'llSlmı ile rahatça istedik - lunan kapıdaki rnhıal" neler ko· ateş pus ur ugu V e b ruz, yarım aaat ıçınde yenişe-
mtf ve bütün aıbhi t:ış!kll&tla ıı.sta- terini mübayaa etmek imkanımı bW- naftuiu kimseni~ maltımu değil- tefiki halinde bulunu.y?rsa un~ na yenişemiyec:ekler!.. meneniz berabere ayıracağız. 
larına açıbnıftır. YaptJmakta oı.n ntUflardw Ayni zaman.da ballanın d' H"' . ş· k k k kendi ihtiyarının hanemde hır Cazgir: Davul zurnalar tekrar çnlma.. 

n.t• .. •• 'kö lülere ılmt~ır Bu ır. uaeyın un-le apıya çı · l d - Evet.. yenişcmiyecekler .. . ğa batladı. Vaziyet aydmlamıştı. 
gazbıane binasıntn infaaatı bitanı •1 &'dftU • Y ayr .. · .. :nt .. tiktan bir müddot sonu tabanca kuvvete borç u ur. l Fakat biraz daha sabretsek iyi Eğer f'\libeli Mehmedle Dramalı 
.___. c:,.g~ ı giL~ bır· _ __._1 üzerine ya- cimıl tedbir ~inde halk mu u l .•. ·ı . . 1 H"' B vaz.ı'yete rag-men Ang o • l uuıa vı ınvu= ılt· tldan lnırtarıbıuflar sea erı ıtıtı mı§ \'e yetışen er u. u d o ur... Kula berabere kalırlanıa büyük 
pılan altın"' üç erin de temd1erl ve 1 .u . acyin Şimteii kanlar içerisinde Sak.son alemi Rusyaya yar ım - Ne kadar sabretsek para ortanın galibi Kara Ahmed ola-
atılmı,tır. Bununla beraber binlerce ölü olarak bulmu4lardır. ederek Rusyanın dayanma kuv- ebnez. İstersen pehlivo.nlara ya· caktı ve bu suretle Ahmed, tek· 
metti! mcsahu1 obn qok büyük bir Uzogköprtide sevkedilmediği Cinayet tahkikatına Bergama vetini artırmayı kendi menfaa - rım saat kadar bir mühlet vere· rar bir güreı yapmal.tan kurllJS· 
pariı. vücuda getirlm;tir ve Akıne· d b k l' ı k 

• ____ L...U d ı'pı'n Layu . ıar çürüyor müddeİlun~umiliği ve jan arma tine uygun bulmuş ve. u_~u .. en- ım... aca tı. 
zarlık nanule maruf llliUllUUe e y u 1 • komutanlıgı el koymuştur. d' . 1: • edilen hır olçu da- - Pekala .. . İsmail ağa, Ahmcdi öpüp sev-
asri blr mezarlık yapt'.makladır. F.dl (H ') u kö ·· ısınce ayın d - Güreşi durdur. Kararları mişti. Ona ıunları aöy:edi: 
Hiikumct konağının yepılmw ip ~illi uauaı bir :ş.n:ru-ı u· ı"lklkDI muaııı·mıerı'gı'g hilinde yapmıştır. Bun an s?nra pehlivanlara söyle, ve ahaliye - Ahmed, yoruldun oğlum!. 
Na,..aa Veki•etlnce Uııa~ çıkarıl- de ~ n uzun 1-- __ ,__ berc- 1 lrDe da yapmağa devam edecektır. ilan et!. Bu. herif seni yordu. 

• • • '- 'L 1 • nMji ile eıde edtlen -vUllULl"ın k. t 1 bl - , mıştır. Var.1drid dwemm ısıaaı ıı ol'CI Üfl isi oldtığu halde vagon toplantlSI Stalin Yoldaşın eı>. 1 a ~ e - Pekali.. - Evet. Yoruldun1 ağa!. Çok 
müteahhide ihale obmmu,tur, bura- Y em ... ~ n:aab;ef . • • rini tekrarlıyara:k bu defa ıstc • Deyip cazgir meydana yürü. üzdü beni. O kadar ezdim de 
da yüzlerce amele q&llflllAktadır. ~.uk yüzü:rukn Wtiyon Eslrne (HUSU5ı} - Merkez ka- d'W ' • . .. l öriinüyor ki dü. Davul zumalaıı susturdu. pes ebnedi be?. Ne it canlı imi4!. 
Refahiye Kena.b yohmun ...çılmuı- \arda çürllmekte ve böyleilldc yora- zası ilkohul muallimleri iki gün teh ıgı şeyı ıse oy e .. 8 ·· .. ·· d : Pehlivanlara tebligat yapacaktı. Amma, çaprazı gÖi·dün yal. Ca· 
na on bin lira tah51aat ven1ecektir. cu bir emeiln mah.&ulü olan mom· rim1z İs&lil İlkokulunda toplana· Anglo • Saks~n olçusunun 

1 
Tam davul zumalara işaret ede· mnı aldım nihayet!. 

Vllayct d bilinde mRhim ve gett.'kll leket scrv':~ zlyaa._utramaktadır. rak meGldki basblhallerde bulmı • şında bir şeydı~ . .. ceği sırada birdenbire Kara Ah- - Çok güzel çaprazdı. Şunlar 
"rüleTt bazı köprülerin infuı karar Uzun müddet lrunet albndn dur. mıqıb.rdtr. Dün spylemışti'k, bugun tek· med, Yanık Hüseyini topladığı inşallah berabere kalır da aen 
~ırılmış ve bu meyan.ti~ c~~: maya t:ahanun~~ olmtyan bu .mah- Maarif Vekillli:'inin köy okulları rar edelim : İngilterede ele bu . gibi sürdü. Ahmed, sıkı bir çap• de kurtulursun ... 
den Frnt nehri üzerine bir kopru sul. pnncarla btrlı~ idrak edilmek •!A.:!lcn' t-"'llit kanunu elra _ .. k"' 'd adamlarının k endi- raz girmişti. Bu hali gören caz- _ fne.allnh !. 

ı . . onlar L..ı..t:. ka ve ensuuı .,,.... _ gun u ı are b " 
kurulması pl'Ojeye dahil edltnı ftlr. te ve ~YJkl .ıL~~nl ~,.~~l • fında il!c tedrisat müfettişi Adem le rince ıtesbit edilen, lngiltere i • gir, duraladı. Çünkü oyunu 0

· - Berabere kalacak gibidir. 
vun tepec: er.ue IM"Y ımmış gıu un- c·· ~l uallimler fi d zamazdı. Neticesini beklemek ler .. . Kalırlal'aa çok iyi olul'. 

hmitte bele iye seçimi 
hallrhklan 

roalaadır urçıag tyan m e etra ıca çin en faydalı pTogramın ışına mecburiyetinde idi. Ahmed, has. _ Evet. . (Arkası var) 
Bu a~ının öniin:ı derhal g~- ~t vemıiş Ye önümüzdeki ?'11 çı'.kacaklarını sanm~yoruz. An • mını Hergeleci İbrahimin otur- .................................................. -

! aJ.s:kadarlardan behleniyor. içm"'e okullarda ziraat faaliyet.ine l S k n !basınının Stalin dug-u yere doğru ı.iırüyordu. Ya-
mes bir kat daha önem verihnesl için R 0 

- a so d · ~ · b d b Pmdldıen icab eden tedbirlerin alın- Yoldaşa ver ıgı ceva a unu nık Hüseyin, bitik bir halde ol-
Mrntaka ticaret müdürlüğü de 

piyasayı kontrol edecek Trakya lktısad müşavirinin 
tetkikleri 

lzmit, ( Husu5i) - Belediye 
intihabına önümüzdeki ay 'bat
lanacaktır. Parti kongTelerindo 
idare heyetlerine seçilen ZAtlar 
belediye aza namzedi. olaraJ.. ilan Uzunköprü, (Husur.i) - Ma
ed'Jecektir. Bu sene, ocak kon· den kömürü oceklarında bazl in
grelerinde İzmit gençliğine genif cel8melerde bulunmak üzer~ ~~ • 
çapta yer verilmi~ti1'. Şimdiden rint!ze ~en Tr~.• ~um~ Mu ~ 
anlaşıldığına göre, yeni beledi- fetıt1.,&iği İdıaıd. ~Uf&vlrı Ali Alsırl 
ye meclİIİ aza11nın naühim k~- tedılc v~ teft'11erinl bitirerek a.v • 
muu bu ....... Wtki1 ecl~cklir· \ki ~iı'. 

muına karar verilml~•:?'. gösteriyor. duğundan bozuk düzen gidiyor• 
r--- du. Müdafaadan acizdi. Ahmed, 

G I q / /[ 'l · · • · b d Haber verildiğine göre, Mıntaka 

Bigada tereyağı üç buçuk 
liraya çıktı 

Biga (Hususi) - Burada geçen 
~bugünlerde 150 kuruıa tedarik 
ecIDen t.ereyağların kllow 350 kuru· 
ta çık.arıknııtar. 

L,,kce11ı Uv, ah 1-91 . hasmını yırmı, yınnı Cf a ım 
7' ıürdükten sonra çengeli yetiştir· Tıcare.t Müdürlüğüne de plyaıayt 

C 1 
di. Yanık, çengele girince arka kOntrol için bazı salahiyetler veri· 

Doktor Hafiz ama üstü düşerek tam manasile mağ. lecekt.ir. Belediye lktuad Müdürlü-
(Lokman Hekim) liıb oldıı. Nihayet ı.ırnaşık ve bu- ğünden de, mülga iıqe müdürlü -

Oivanyolunda 104 No. da berKiit> latık Yanık, tam sıraamda ye- tünden iJleri devir aldığındanberi 
lıaata kabul eder. nilmişti. Cazgir, bu hali ayakta yaptığı faaliyet hakkında bir rapor 

Telefoaa 21044-23398 seyretti. Ahmed, ba1mm1 mai· t.t.enmlttlr. 
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> 7 Birincİtefl'İll 

·=====~~=:-:=---=------==---==-=---=----===--=----::---~~ l Telgraf"~ Tel~~~~ Ve .Telsiz_~~~erleri . 
Aımanı~r .5 ticaret ı StalınQradda gogus goguse 1 ~~r~ık:~~1n~~~~: IStalınm 2 mcı cephe hakkmdakı 

oemısı daha 'iddetll muharebeler oluyor ,;ı,v;:~~::~~;: ~ıi~tyc-h~;~ beyanatı Avam Kamarasmda 
batırdılar 'l elçisi Stei~h~rd, u~akla Va§ing· 1 

Bel'lln 6 (A.A.) - RH!Pİ telı>· (Baf tM.lı 1 inci •aylada) ttk bir :tıepeyi zapUtmi,ter ve bir tona gelmı§tır. Steınhıud Ruz • mese e oldu 
liğ : ~ UYVet1eri dün Tuap • Rumen tabunaJu Jmha eylemlfler • v~lt i!e ve .. ~.ariciye nazırlığı er· 
• AL!ı __ ....,. -nub Amerika sahil· •. Diiflnan k nda T k böl dir 7 dÜfman tankı tahrib edlhni§- kanı ıle goru§melerde bulunaca· 

uma n .. .... se'in ,tmal betı51 ve ere.._u_:_: Ur· imı söylemiştir. 
kri açıklwında Alman deniultıla· eetlude ku...vetll bfr surette~ • .. --->---- (B"f tar.alı 1 inci aaylada) henin açılmagı ve Ru.-.yaya ailah 
n l~yekün 26.000 tonllato . uc • ecHlınit mahalleri ve dağ movzıle • «Ôlum yolu u 
illinde s düpnan ticaret geınısi ba· . • .. •erdRdıeri padetli mukave Londra 6 (A.A.) - Alman • lral< kabinesi 

istifa etti 

Çö~il fU cevabı vernıiıtü-: ve cephane gönde rilmc:oi mese • 
lngıltere hükumetinin §imdiki lesinden başka. yani derecede a

halde bundan evvel '-'apılan b~ ı'I b" .. .. ·· nnı ıro... bırakmak zorunda ka'l lar ancak pek ağır lmyıplar pa· 
tırmatiardrr. ınete ~agmen hauna muharebe yerinin merlce-

mıkaıı~ ıebrlnde göğüs göğü- :zini teşkil eden sanayi mahalle. 

., .... - c u uçuncu meat>Je daha var· 
Y.anat .. haricinde bü:_ tel• 6Öyleme: dır. Bu nıeae)e, Ruayanın aru:i 
sıne l~uı_n. olmadıg1 hak.Jc;mdaki kayıbları ve münakalattn bozul

İtalyanlar bir Ame- lan iddet.li ınuhaı'Chelerde11 sinin bir kesiminde terakki kay· 
se yapı • !er&kkller kaydedllmit _ dedeb ilmitlerdir. işaret edildiği-
5?nrSa yenı çakları hücuıu kıt'alarl· ne göre Almanlar §İmdi Stalin -
tir. dVllft__.~--ıl·'erdir Şehrin şl • &rad yoluna uölüm yolu ı' edmı 

Bağdad 6 (A.A.} _ Irak inı.'bi. kanaatiıni:ı.ı muhafaza cdıyoruz. ması yüzünden hale n mahrurn 

rikan zırhhsını 
batırmışlar 

Roma 6 ( A.A.) - Umumi ka· 
rargiihın husu si bir tebliğine gÖ· 
re, yüzbaşı Enzo Grossi' nin ~u
ınandasındaki Bambarigo denı:z:· 
altısı Atlantikte cıMsisipi» ti · 
pind~ bir Amerikan zırhlısını ba· 
lırmııtır. 

Amerikada , 
Va "ngtım 6 (A.A.) - Bahri • 

Ye nazırlığı Mitıhlpi zırhlısının lt~l 
Yanlar tarafından güya batırıldıgı 
bakkındaki haberi tefsir etmekten 
imtina ediyor. 

Taylor lngiliz 
Başvekili ile görüştü 

Londra 6 (A.A.) - Ru~-ıve~~in 
Papalık nez.dindeki ••hsı mu • 
nıessili Taylar dün akta•~ ~·.anın· 
da Amerikaaın Londra buyuk el· 
çisi olduiu :haide yemeği .b~J'•e
kil Çörçil ile l.irlikte yeı»ıthr. 

Taylor bugün hariciye .na~ırı 
Eden tarafındaD kabul edılmı~ -
tir. 

.. lstaubıl mhlelililUı Almanya 
seyahati geri kaldı 

(B•f taralı 1 iıtci •aylaJ•) 
iil Macar - Alman hududundan 
itibaren Alınan spor teıkilitının 
ınisafiri olacaktır. İki hu~ud. a
rasındaki bi1et f aı kı 6 hın l~ra-
..:1 ( • b ettır -uan fazla bir rnaara ı ıca . .. 

b"l 1 but· ınektedir lstanbul o ges ' b' . • . • bö')·le ır 
Çesınde seyahat ıçm ~ d lar• 
tahM.at olmadı(ını alaka ar t 
bip! d' • " d iki d.-t nıe111leke 

ııNr teın en h 'bere 
arasında yeniden biı mu ; 1 yı baılam~tır. Bu scltebden a~a~in 
A.lmanyaya yapılaca\c sey 
tarihi deiitecektir. 

Eski Hidivia altrn kölçe1eri 
( Baf taralı 1 inci •ayfoJ~) d 

l'lıek vekeza altın külçdele~; : 
l'Q" 1-'- b L!.. kı•Plınl a I" OD ~ urea&e .....- huausı 
Carloda demirli "uhtnnn •. 
Yatında gizlemek çarelerını ara-

bııştı. olan ve 
Hepsi Fransız tebaası 

İçlerinden birisi Rivieranın en 
hl f atları ahırlarını• 

aru yarıt L~ı lcu 
sahibi bulunan otomo_. yo. -
larırun l.eti de ~-.kif ediltıPif ve 
altın külçeler mikaclere ol_..UJ 
tur. 

Sinemuı ve tiyatrosu 
Beyof;!hmda, ~iıklil oacldeSil1de. 

llblep ~aJd ,...... ib~ 
'rar.m ceced~ ~ f&aıiJdr 
bıatJıyor. 

s E s 
Sinemuı \'e tiyatro&U 

Say• BeJ'lreflfllrlnkn ıinltilii 
~ llıe te11e<:eau4en ~ ... 
ll'1llt bli;ylHı. ~?arla AvrllJIJl 

~ ~ uı Wimnll. yıl.tiz. 
'-ın.n ~ı ea ~e t9mleri 
r~ 11tunffak o~ktf'. 

Yann gece IUl 21 de 
p~ a(lılış töreni : GALA 

ltttl AMERF.Si Glnı:ers ıtog-fts'Uı 
Sen: şah, '1l ırak, nt.fis bir ko • 
nı 

Hangisini Alayım? 
('l'um Dlclt and 111\rtY) 
~ B&ılü, bnBU. idii, oofes 

'bir 8.fJk mııı.oeıruı. A1"'*: 1 • -
'Tü~ sö~ıi blr ı;per gaeeies(, i1cl 
~ !ln,rtUz fui.ffl W\kıı:aı arıuıııı
da. ın~. 2 - Wsfd Di ne1'lıt ttnk. 
11 btr (l'r: seınronfsı. 

Oltdcr P'erşeınbe gUniiNlen iti. 

'haran nçdcbr, 'l'o1cron: 49!69. -1 

nesi dahili mahiyette iktııadi me • Suallere cevablar bulunduğu yiyecek madd feri ve 
se1eler ha'kkındn husule gelen bir Londra 6 (A.A.} - Avam baz.ı iptidai maddeler yokluğu 

mızı e' es;n::ıı s>" • • • ı d' mal batısında Alman birlikleri ı - vermış ~r ır. .. .. .. .. 
fikir ayrılığı neticesinde istifa et - Kamaraaında ikinci cephe mese- meselesidir. 
miflir. Naib yeni kabinenin tq ek • lesi hakkmda verdiği cevaba Çör Stalinin son demeci. zamanın 

I b' d- gnıpunu çevirme· Hucumfar puskurtııldu 
kin<: ır u_ur1'~ lardır Moskova 6 ( A .A .) - ~lalin-

külüne kadar lı bnıında k masını çil ıunlan ilave etmiştir: arlık İngiliz ve Amerikalılar lc-
baıvekll Nuri papdan rica ctıniı - Stalinin Amerikah gazeteciye hine değil, fakat Mihver devlet
tir. gönderdiği mektubda bahis mev Jeri le hine çalı~tığı hakikatini 

a.e n1uvan- OpuUJ • "d f'1 . Al l • • Don cephesinde Rumen - İtal • grad mu a ı erı, mnn arın §1· 

Macar kıt'aları düşmanın mal hah mahallelerinde 100 ka
yan .ve _._ ilerlemek için daT tankla yaptıkhn·1 taarruz 
tıdtri &'~es veya .. k" " 1 d' Al 1 

zuu olan beyanatı pek tabii ola- tam olara k. leyid etmektedir. 

Z Jd kt ort nık okudum ve tetkik ettim. 1 Londra 6 (A.A. ) - Mosko • 
~ bl -ı.. hamleleri püskürt· ları pus urtmuş ~ ır. man ar 

yaptıgı 
1 

r ~ bin kic.i kayhetmi~ler, 14 tank, 5 
. ongu a a a Stalinin bahis mevzuu olan vadaki İngiltere ve Birleşik A • 
tıcaret okulu açıldı mektubunun Avam Kamarmıda merika büyük elçileri Stalinin .. tercJ r ,.. 

IDU§ • ___ ı..~!-.le baskınlar ne- batarya top, 85 kamyon ve bir-
MerkeE .ı~- bl ok müs • çok havan topu bırakmışlardır. 

tioeslnde ..._~~;n ~e ıncv· Rus kuvvetleri Stalingradın 75 
tahk~1 m;bv~edi~lmel,.::'u n .. i,tlnad mil §İmal doğmmndn Kletzkayn-
zllerı tahri pur. &Ki • I 'J • 

larında bulunan düşman as • da taarruza geçmış eT ve ı en 
nokta imha edilmlt kıs • harekete devam etmekte bulım-

Zoıngu}dak 6 (A.A.) _ Maarif müzakere edilip edilmiyeceğini .ikinci cephe bakımından müttc
Vekaleti tarafından fclırimlzde yeni soran Amen1calı gazeteci Be - fiklcrin taahhüdierini yerine ge· 
te&Js olunan orta ticaret okulu is. ven'e Baıvekil Çörçil, ~imdiki tirmeleri icab ctliginc dair olan 
tiki.al mafllndan ve okul müdUrü • halde '?yliyec::eJ<lerin: ilav~ ~di- mesajındaki bazı fıkraların t.P 
nün açıf söyl~virıdcn sonra vııll ta. le~e~ bır fCY olmadıgını bıldır • manasını öğrenmek istcnı;§le. 
rafından açılmıştır mııtır. dir. ke.-let-l kı~n ' lll"'flardır. Sovyel kuvvetlerinin 

men de ~~r .. a~_ınm~ dojusunda mevzileri islah edilmiştir. ---~· -- Eaki harbiye naz.ıra Oliver Moskovada umumi haneat. 

limen rolunun bir taarruz Stokholm 6 (A.A.) - Alman. Esir Sovyet geaeralinia İ1$aatı StanJey demiıtir ki: Kı:ı:ılordunun mütte fikler tara • 

,da Alman~ın ~~1 
bir ilıerlane lar, Stalingrad cehennemine sa· 

Çörçil dünyada te vikc muh· fından ikinci cephenin tc~kilile 

esnuındıa .dan m yıllz efrad atmakta, işlerde Sov· 
( Baı taralı 1 inci ıa)of ada) taç olan adamların sonuncusu - beraber bir ka~ı taarr~::n geç • 

kuna Almanyanın hürriyeti için d~. me aaati geli§incİye kadar Sta • 
yapılan aavaı mi.ni olmuıtur. Bu sözler alkıtla.rla kaı·ıılan - lingradda tutunacağı merkezin • lca~i1mifdr. b'':ı:.' yet kıt'alarının tlemir gibi sağlam 

Sovyet te ''ts' · · k d 
( A A ) _ B sabah mukavemetını 5araamama ta ır. 

M~ 6 · ~w" u Sovyet kıt'alarmın sol cenahı Gazete e.ir edilen bır Sovyet mı~br. dedir. 
generalinin sözlerini nakletmek- Rusya ile Büyük Britanya ara. 
tedir. Bu general ezcümle Bulga sında 11enel kurmay meaeleleri 
ri5lanın Kız.ılordu tarafından iş· bakımından sıkı bir anlaıma mev 
~alinin 1940 yazında kararlaJb • cud olduğuoa dair teminat verip 
rıldığıoı söylemiştir. Plan muci. veremiyeceğini M>rnn i§Çİ partisi 
hince So-.yetler Vamay~ bir çı-ı me~'ualarından Bell':°~ere bq
karma yapacaklardı. Dığer ta· vekil fll cevabı vermı.şhr: 

Hali/aksa göre 
netredUea 5ov>'!_t gı.Stalinırad takriben 50 kilometre ge!lişliğİn· 

Kıt'alarımız U'\&I• gece k d' · b' d hl' bölıgeieıfmle dü,.man de cenubda en ısıne ır e ız 
ve Mozd~ devam et· açmış -.e oradan AJman sağ ce. 
~vvetleftle mubarebel'e nahını dövmeğe haf!lamııtır .. Bu 
miflerdlr. rd eh 1 ~ taarruzu yapan lnt'alar Stabn • 

. ~~ . ~~ e emm Y adın 25 kilometre. yakinine 
,bir deiifildlk yoldur. .. • radar celmiılerdir. Bıru daha 

St:allncnuM• 1~ ~~ı bir~ ilerledikleri takdirde Almanlal' 
'men alayıttın yedı ,;.ucuı~u ~ batı: muhasarayı J<aldınnağa mecbur 
~· Statfncr 111 ~ak an.. olacaklar ve bu sene yaptıkları 
sında Sovyet ktt'aları ara~ı az seferde kazanmagı ümiti ellikle· 
mı~ardır. -'-'-'lın ..ı-=... cenubunda ri en büyük üsrunlüğü kaybede-

Noycro- _... ki d' 
Sovyet kıt'aları kart• hücuma geçe. ce er ır. 

-lame kılktıiı takdirde tam 
kilaluk ekmeğin 55 kuraşa 
satllacağı tahmin e~iliyar 

Amerikalllar Japon adalarma 
karşı bir harekete i 

ha11rlamyarlır 

raftan da başka bir Sovyet or• uYersi::ı suallero 
dusu Dobrucadan Bulgari.alana Bu hususta ihtimamla tarla -
girecekti. Kızılordunun yardımi. rak yaptığım beyanata hele bu 
le Bulgaristanın tamamile Sov- anın saiki ile ilave edecek hiç 
yetler Birlijine bağlanması dü· bir aözüm yoktur ve manalı ol
ıünülüyordu. Stalinin sağ kolu duğunda şüphe olmay n böyle 
olan Ştador Bulgariııtnnıı gönde· biT anda böyle yersiz sualler M>

rilmek üzere yüksek komiser o. rulmama&ııu Avam Kamarsına 
larak tayin edilmişti. Kı:zdordu ehemmiyetle tavsiye ederim. 
BulgaTİslanın ba*lıca beş büyük Bu kı&a beyanatı esnasında 
fehirde garnizonlar teşkil ede • Çörçil iki defa alkışlann111tır. 
cekti. Liberal meb'u&l&Td n Clement 

Gene bu generalin sözler inden Daviea, Stalinin bililti:ınm yapb· 
(Baf tarafı•ı inci .aylada) ( Baf taralı 1 inci sa_yfada} anlaııldıiına - göre, bu planlarda ğı bu beyanat He vaziyet yeni 

Yalnız bu &ilti fehİrlerde sabf • . Sal~on adalarının lfl!~I uz~ • Türkiye de esirgenmemi§tİr. Ce· bir şekil almıı olduğu için Çör
lar aerbeat olmakla beraber me. ~ vu~et ne ~ar dexıpnlı iM! neral bu buauata, Türk • Bulgar çilin bu itin müzakere edilmesi 
ıuurlarıa, eytam ve eramilin kıı~· ıımal Pasifik vazıyetl de o nlsbette hududu üzerinde Kızılordu tara- me&elesini mümkün oluT olmaz 
neleri kendilerine tekrar verile· değifmiftlr. Şimdiden Amerinn ktl fından ~arnizonlar tesisi lüzu - tetkik etmesini istemİjft.İr. Çörçil 
cektir. Bu •ilai kimaeler Toprak alarıaın iki iatlkameUe Japon a • ınunun da nazarı itibara alındığı ıu sözlerle mukabele etmiıtir. 
Mahaulleri Ofisinin ~ereceği un- tlalArına karıı bir hareket tereuüm nı ıöylemittir. Avam Kamarasından hüküme
Iardan i&tifade edeceklerdir. An. etmektedir. . . . Maamafib siyasi büro Türki • tin aldığı vaziyeti d~teklemesini 
cak ciüa aqama kadar alika · t:ıew::ıcn: ı:ımes ıaseteuııın ~ yeyi bot~n~ tahrik. e.~emek la- i&tiyorwıa.. 
darlara bu huauata b;r emir gel- kerı miineldlldı, ~ Harbour 1~ zım aeldıiı kanaatını ızhar et • İtçi meb'uılanlaa Mac Lean, 
mit deiildir. Kurlle adalarının pmal ucunda ~ nıiıtir. KızıJordunun Bulgaristan batvekilin bu meselenin i,Kiler 

Diğtt taraftan, ıatıtlar serbest yük bir Japon deniz ÜNÜ olan H~ - daki kuvvetleri icabında, Boğa~· arasında ne büyük bir münııksta 
bırakılclıiı takdirde bir kilo ~k • ro - Par.muti arMlndald mesafenın lar meaelesinde Türkiye üzeı·in· mevzuu olduğunu bilmediğini 
ıneiin kaça aatılabileceii mev - 2500 kilometre olduğunu belı~ • de tazyik yapmağa kifi gele • ileri sürerek yakında beyanatta 
zuubaha olmaktadır. Bu hususta malctaıdır. Aınerikan ı-:nare~ı ve cekti. bulunmaaanda ısrar edince reis 
fiat teıbiti belodiyey4t ai~ ol~ak- aarb cemlleri bu ~e.afeyl flllldl - '. ~~·ar gazeteai yazısını ,öyle müdahale ederek b.1vekile baıka 
la beraber miilhakatlakı fıatla· den ceçd>tleceiderdD'. • • -tbl'ıyor: aualler sorulmasıon mani olmuı· 

felarimizde yarmkı el.:mek Andreanof adalartndan dördü Sovyet generalinin ifıaalı Sov tur. ;:tl ı bakknıda bir fikir -.ere· ı hıer biri Kiııka aduınclan el.ha hü ~ yetler Birliğinin BulgaTİstana kar Berline göre 
bil arii ileri aürülı11ektedir. Ge. yÜk birer parçadw. Amerikalılar da §1 hazırladığı taanuz planları • Berlin 6(A.A.• - Deutsche 
lenec~alterlore ıöre, bit' kilo ek- ita ılmdiden bu adalarda seferi bir nın yeni hir delilmi te§kil et • Diplomatische Und Politiache 
nıek 55 •e &OO ııramlık ekmek lruYYet toplamaktadırlar. mektedir. Korrespondenz, Stalinin son de· 
35 kuruta malolm~k~dır. . mecinden bahseden bir yazısında 

Kartal, Pendik 11ıbı be1edıye 300 yaşında bir deniz diyor ki: 

h dudları dıtarısntda bırakılan Yarın-~ Almanyanın ve müttefikleri -
u ·· ı canavarı tutuldu r-.. yerlerin ekmek 11kın~1;ın~ on;. • s AR AY nin kazandığı bir seri zaferden 

ınek için alınan tedbtr er en 1 • Blois 5 (AA.) _ Blois'da sonra, Sovyetler Birliğigittikçe 
• de buralara muvakkat karne. balıkhanede bir denh: canayarı lef· artan eüçlükler içinde çarpınmak 

~;r vererek Ofis taı ahndan un bir edilmektedir. Zannedllıdliine gö tadır. Kızı lordunun kanlı kayıb-
. et-ekti Bu muvakkat ted· sı·nemaSlllda lan, ya1mz harb ekonomiaindc temın •·· • k d' re bu hayvan Florida sablllerinde 

hir huıün nihayete erme te ır: .. a,ıyan deniz hayvanlarındandır ve deiil, fakat Rusyanın bütün ia e 
Bu yüzden, Toprak rnhsullerı .iben 300 )'8ftndadır. Canavar HE oy LAMA R R sisteminde vahim bir durum do-
Ofiai herıün 20 çuva un ver • Culf Stre11111'ı' t-'-lb ederek Royan'a ğurmuıtur. Bu, Stalinin Associa· 

~t ı'di Bugünden itibaren ne - LI J U D Y G A R L A N O ted Preaa muhabirine gönderdi • 
me• e · 'k d'l • · An r'""İf orada yakalanmıttır. 50 m; • --lrilde un tedarı e ı eccgı • pau R E R ği mektubdan da anlaıılmnkta· r:- dan sorulmuftur. . logram L~hkldsı~ırab:7kk !<:!: LAM a 'u N - dır. Stalin, bu mektubunda, müt 
.-r:lınan haberlere göre teh.~.1 • büyük 171r m e11 ve a 

1 
ag 

1 E W A R D tefiklerden, bir ikinci cephe a · ~ d un kolayca kesebı'lmoslne müsaid yüz • J A M E S S J 1 • deki un sarliyatl a ıon 1' • ç1lmaıını sarih surette Vt.! a enen 

Vaşingtondan gelen bir telgraf 
İngiliz büyük elçisi Lord Hali • 
faksın Stalinin mesajı dolayuile 
biç bir :nri tefeh~üm bulunma • 
dığınt kat'i surette söyllediğini 
bildirmektedir. Times gazetesi • 
nin Va4ington muhabiri, Vaşing
tonda Stalinin me$8jı et.ar. itiba
rile Amerikan milletine hitab e. 
der Jekilde telaltki edildiğini bil
diriyor. 

Nevyork 6 (A.A.) - VaJing· 
tonda şu cihet belirtiliyor ki, 
Hitler, Goering ,.e Stalin ~aslı 
bir noktada mutabıktırlar ve ba 
nokta da bir kış daha harbedi • 
leceii keyfiyetidir • 

Nevyork Times gazetesi bu 
hususta hülisat~n diyor 1. i : 

Stalin ikinci cepheden bah -
setti. Cümhu.rreiırl Ruz.velt, Ame 
rikalılarla İngilizlerin taarruUl 
geçmek huausunda sabırsızlan -
dıklaTını söyledi. Şu halde Sta· 
lin. onlar üzerindo, kı?!ndi ken· 
diJerine yaphklarındatı daha fa:z 
la bir tazyik icra edemez. 

Müttefiklerinin iatedikleri :za. 
man darbe indirecek kadar fjm
di ku'n'etlenmil bulunduldannı 
Stalinin bilmcai ınünasib olur. 
Hücum haz.ırhkları zannedildi -
ğinden daha fn1a ilerlemiıtir. 

Milli Şef ile Danimar
ka Kralı arasında 

telgraflar teati edildi 
Ankara 6 (A.A.) - H:ı.pnet.l:U 

Danimarka kralının yıldönümü 

münaaebetile, Cümlıurreisimiz İs 
met İnönü ile haşmetlü onuncu 
Chrislian araaında tebrik ve te
ıekkür telgrafları teati edilmiı
tir. 

Bazı Alman şehirleri 
bombalan~ı 

(Bq taralı 1 inci .aylada) 
fdırln ibmetg8h mahallelerinde 
yancın1- çıkınıt ve maddi hasar 
olrnUllflur. Alınan ilk haberles-e cö. 
re eece avcıları Ye uçak savarlar 
İngiHı: uçaklarından 4 ünü dütür • 
ınii,Perdir. ~ .,tllllf, 30()«) çuvalı bu\muftur lerce dlfi vardır. ıt'bi en büym ve deha.kar istemektedir. Fakat ikinci cep -

sinema Y ı ld ız&arın ın ve HoL -=iiiiİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~mİİİİİİIİIİİİİİİİİİİİİİIİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİ-~ 
Bütün ailıelef'ln, gençlerin göreceil ~ fi~ lywoocl'un biitiin silıellik ,. 

OL VERN'in dünyaca methur harikulade esennden: krallçelıerlnln İfl.İraklle çev· meTZVU ile gönül ve kalbleri teshir edecek, nağmelerile Jatanbulu 

IJ S S 1 Z A D A !Türkçe SözlüJ :ı::::-:E::t't;?ı~ ıôRKciSoilit İoRKcf ~İKıu 
• Okyanusta ıeçlrdilderl emsalalz, tüyler ürpertici h idecek • 

Bet 1ıazazedenU1 l . dibinde insan ginneınlt ormanlarda be- • oıuna lr z Ey N E B 1 N ;=.· ::;.i:.· v!~ ~anlarb mücadele akıllara hayret vere· ı z 1 E G F E L D 
cd< mütldt Eti1 A M R A: Perıembe 9 da 

1 A $ K 1 
'- Dünya Komikler Şahı l YILDIZLBRI 

R D · Ba~ Rolde Elnuıı1~1·--~~~iyf•lldlm•zinlin Azı·ze Em·ır 
LOREL •HA ı Re~v;.::::.:ın y .. ~ 

Pek Yakında 

D E N İ Z C i Mevsimin Birinci Galası • • 
TAKSIM SiNEMASINDA 

~nı ile ehe kaJdmhaılt J,ir l>ayram geçirtecekler ...._ 
ınu < l , 



6 Sayfa SON 

İstanbul, kurtulusunun yıldönü- ıl_A_skerıık 
339 doğumlular 

münü dün heyecanla kutladı Erip AB:~~~:::::, 
işleri 

( Baf taralı 1 inci •ayfada) 1 - 339 ve bu ciotumlularla. mua.me. 
akıben İstanbulu kurtuluşa kant • [eye tabi edeıl'iın ı;evkedllmek üııere 
turan kahraman tehidlerimlz için 119/iıııt.eşM\/9'2 Pazartesi ıünıi sa.at 9 
bir dakika ihtiram vaziyetinde du • da. şııbtıde ıbııl:unmalan. 
rubnuflur. 2 - Bu doğ-unıtufa.rdan kısa. hir..mei.. 

Bundan sonra merasim atayı lilerle sa.lı:ıa.11lairın aynca. çağırıı}acalk?a.ri 
Sultanahmedden Tablıne hareket i1iaı olımur. 
eılmİfl:lr. Alay köprüden geçee-ken * 
limandaki bütün vanurlar düdük ça.. Faıatı Askerılik Şubesinden; ile sabah, öğle ve akşam 
larak geçİ§I sel&mlamıflardır. 1 - 339 dotu:mlu islim ve gayri Js. 

Alay Mal 11 e doğru Talufm• !i.m erat ile bu doğumlularla mu:ame • Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
varmııtır. leye ıt&lN diler doh;ınlular serit-edile _ 

1 akaim meydanınd" cektir. 
. ' ~ . . . . . . ... · .. • .. . . •.. ... ::~"' ı·~~""' ... ~ ~ ... 

Tak.sim meydanlnda tribündt 2 - K116a. hi211Detti ı-a.yrl islambrdııın 
Vali, parti reisi, meb'uslar, general. cb heaüz ~1'di1meml'i olanlar da sev. 
ler, vilayet, belediye, parti et'WI ke tilrictir. 
febir meclisi azaları yerleıdni almlt· 3 - Şubed-e 1-0t•la.nma günii 19 1. inci 
lardı. teşrin 942 Sl4Lt 9 dor. 

Taksimdeki merasime !.ti.idil * 
m.arfile başlanma,, müteakıben di- Faı~ih Askerlik Sub~nden: 
reğe bayrak çekilerek aS1deye çe • 1 - Ba.Wta Sııll.aınbamam yaın.11\tta 
lenkler komnuıtur. N-0. 19 da o'uran mimar Falk acele su. 

Bundan sonra tehir meclisi aza• beye müracaat edecekt'tr, 
aından Ekrem Tur kurtului bayra• 2 - Bu mtı t.a.ı1ı.yımluın ve r•erede 
mtnın ehemmiyetini tebarüz ettiren ~unu bilenlerin F~tih As. şulbesiıu~ 
veciz hitabede bulunmuş ve SÖ2.le. lfildirmelerf. 
rini t<)yle bltİJIIJı.ir: 

,,_ Milli Şefimiz İ9Ill;?t İnönü • Şubeye çağırılanlar 
nün entrl albnda emir bekliyen siz Tak9iım ask.erfik "illbeı;indı.m: 
ve sizleri taklb eden bizler tarihe A~a.tMJia. ~ kiiiu~eleri y.:ı :ı;~\ı ıruba.yla. 
her zaman destanlar yazına~a ha - rın a.c~ ŞU:'bemiıe müracaat eimel~ 
zırı:z: . Ya!'Uln Milli Şefimiz, yafa• Vali ve belecliye re1111 tffJiJeye alkssi halıU 1076 sayılı kanunun ta1ibik 

l k k ed'll~eti ilan olunur. 
sın Tüık ordusu ve Türk mll!etl. " çe en oyuyo. 

iZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

lzmirin en temiz, en modern 
ve mazbut aile otelidir. 

HiikUınet kartısında denize 
nazır ve gAyet havadar, lokan· 

ta. pastahane ve kıraethaneyi 
cami ve &e'rvlıi gayet munta ~ 
zamdır. 

Telefon: 3438 
Telgraf: İzmir Ankarapalas 

Yüksek tahsil talebesinden bir 1 linden kurtulutunun yık\i>nümünde 1293-940) k&yıd numaralı piyade tıeğ 
gencin heyecanlı bir hiteb.eıinden onu kurtaran orduya şehrin minnet nıon Hasan. --------------
sonra geçid resmi yapılm:ş ve me· j ve tükranını ifadeye tercüman o -1 (1~063 ) kayıd numaralı piyalie T et . 
radme nihayet verllmiftlr. lurılren e.ı. geniı itiınad ve !tnıilnan bm:lll Ha'k~ı oğlu İbrahim A:ah. 

Saat 16 da Vali, parti ret.1, tehir ile tekrar ediyorum: B u ordwıun (17460) ka,yıi numarali piyade teğ_ 
ınediıl azalal"ından müteukkH bir röğsünden yetlım it İnönü gibi kah.. men Ömer otlu Ekrımı Gıöçmez. 
heyet btanbul lromutanlıjına alcle- raman bir asker, büyük bir insan, ( 3ı2ı88) ka.yıd numara.lı muhabere 
11ek halkın lcwaman ordumun o· yürütücü ve ikrletioi bir idare ve üs1!etmeoi Muammer otlu Abdürrah _ 
lan ,ükranını arzebnlştlr. aiya&et dehuı başımırda bulunduk • ma.n. 

Geceki toplantılar ça, kıa!bleri aısil kahramanlık ve in- --------------
Bayram ıerefine gece bütün te. ı~ı:Iık duy~J.rl.le dolu, kuvvetli, ZAYİ - Den._ era.l şub~inden aJmı~ 

bir elektrikle smlenmi.J, saat 20,30 silihlı ve clhlplinJi ordumuz hu - 1 Oldutwıı ierhis tezkerem ile nüfus cm. 
da Vali ve Belediye Reisi Dr. Lbt. d~lar~mızda her A zaman A uyanık, 1

dam.mu zayi etit~m. Yenisini çaka.raca • 
fi Kırdar taraf,ndan kahraman or • nobetçı, muhafauıkar ve hami 0 - tmMbın eskislııin hükmu yuktur. 

DERMOJEN 
Y ANlllt, CATLAK. EK7..El\IA ve 

CİLD YARALARINA revka.l&dıe \y\ 

dumuz ıereflne Tak.im Belediye ga lar:ak mevcud oldukça .~ıe k~.anbu! Bul~ askerlik şubesinden ya.b:s.ncı 
:z:İnosunda mr zlyafeıt veri\mittir. ~hrl, ne de yuıxlun dıger ~otelen 329 doi\lm\tı Meluned Muhittin 935/ j 

relir. Derinin tazelenmesine 
yenilenmesine hlımıet ecJer. 

Lutfi Kırdar bu ziyafette aıağı _ tçln bundan sonra artık blçbır teh- 385 tertıibli. 
d~ n"'4tku söylem~lr: like ve 5Jyah ~ir akıbet hatıra ge-

Ht:r. ECZANEDE BULUNUR. 

• . leme:z: ve gehnıyecektlr. 
Valının nathu ş L~-· ı.,,... t '- ., . eırrm ve ID'U'IUn va anın h-Ur~u -

~ter~ komutanlarımız, aızı:z: l luşunu. kendisine borçlu olduğumuz 
mlsafırl~lm~: rahmetli Atatü~kün aziz varlığını 

Dave~l~ı ~~b~l eder.ek bu ~t;ce tazimle anar, Milli Şefe olan bağ. 
bizi ~~vindırdır!.nız .ı~ h~pinıze , lılığımızı bir kere daha tekrar t:der 
let~ur. eder, A cumlenı:z:! denn ~ay- ı ve kahı"aman ordumuzun bütün 
gı hıslerile selamlarım. ldaresinı e • mensubları ve kahraman komutan
!inıizd~ bulun~urmak mes'ully~t v_e 1 ıarı terefine hürmetle kadehimi kal
terefinı latıdıgunız İstanbul tehı-ı, dırrnak için müsaadenizi rica ede -

H olhevlerinde 
tabiatın kendisine , vermiş olduğu rlm. 
müstesna r.izellik itibarile d~ğer bi
çilmez bir bed~adır; coğrafi vazlye_ 
ti bu güzel tehre sİya-ai bir ehem • Dün gece bütün Halkevlerlnde 

lıoplantılar yapılarak İstanbulun kur 
miyet kazandırmı,tır; ihtiva dtiği 
tarihi ab1d.eier insanlık ve mede· tulUlunUn ehemmiyetini btlirten hi

tabelerde bulunulmu!, nıüsamel·eler 
niyet tarihi bakımından onun kıy - konsıerler verllmifti. Eminönü H.a.\k 
met ve ehemmiyetini uttırmıttır. evinde merasime İstiklal marşı ile 
Pek güzel tahattür buyururıunu ki 
lstanbulun b- asır önce Türkler ta- baflanılmıt, Hukuk Fakültesi asis -

-r •tanlarından Tarık Zafer Tunaya 
rafından fethedilmesi dünya tarl - cı İ$lanbu1un milli ve jeo!)oltlk ıı e. 
binde bir çağın kapanmasına, yeni hemmiyeti mevzulu tavanı d1kkat 
bir çağın açılmasına sebeb olacak 
lcaaar büyük, mühim, tarihin 5eyri bir konferans vermi~, b,unu şiirler 

ve temsil takib etmi~tir. 
üzerinde tesirli bir hldiae teli.kki e- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beyaz peynirin daha 
buzhanede iken 
fiatı artıyormuş 

İstanbula son günler içinde mü -
hlın mık\ard' !.:uru fasulye gelmiş
tir. Bu mallar vagonda teslim, <lök· 
me 60-65 kurut arasında satıhnak
tadır. 

Yeni mahsul beyaz peynirler buz
haneye konulmuştu. Bunların fiat • 
ları 4 ay kadar önce 17 lira iken 
bugün 23,5 liraya kadar satılmak. 
tadır. 

dilmiftlr. Dünya tarihinin s~yrini 
değiftİren kahraman cedleriıııizln 
bize şerefli bir miras olarak bırak • 
trkları İstanbul fehri, 914-918 har
binin acıklı sefahati arasında niha
yet met'wn bir netice olarak düt • 
tnan lfgali altına girdiği zaman bü
tün dünyada zannedlld 1 ki tarihte 
tekrar bir devir kapanıp başka bir 
devir açılacaktır. Tabii bu bizim a.. 
leyhimlze, itibar ve ıereflmize nok 
sanlık getirecek ve milletler arası 
nıüvazenedeki yerimizin ehemmi • 
yetini kaybettirecek bir devir ola. 
calctı; bu hazin akıbetin yaklapnak
ta olduğunu zannedenler kısa air 
zaman sonra yeryiizünü en ülvi, 
muhteşem, foraga.tkar ve kahraman c :: e ı i . ~ ) 
nıevcudiyel!lerinden biri olan Türk ______ ~_-e_~_!'_y_a_. __ 
ordusunun mcmıleıkete yeni başlan 
istiklal ve t~reflnl kazandırdıiı ve Tercüme dergisinin 14 üncü 
İstanbul fehrlni de yabancı çizme- aayısı çıktı 
ler altında çi~nmekten kurtardı- Maa.tıif Ve&iliiiince neşredilmeık!te o. 
dağını gördüler. ' 'ıaın Tereiime Deırgisinın U üncıi S1ll)'tsı 

Tarihte hakikaten bir devir ka • ı.ıılıımırSf.rr. iç'nde şu ter<-üıne ve ıoMa. 
panıp yeni bir devir açwnııtı; fa_ leler V&ZU1t\ 

kat zannedildiği gibi aleyhimize de. K<mfU!.'Yos'un sözleri _ Eski hırkama. 
ğil, Jehinılze bir devl.r! lla.;ret (Dide«'&t) • Corneille'in R-Odo. 

Türk mucizesi bütün dünya mil • ıııne'ü (~) _ Kahra.manlaı-a. dair 
let1erlnin gözlerini kamaştırdı; İs· (T. carl'yl~) _ Çbıgenelı.-r !Pıııı.kin) • 
tanbulla beraber yurdun h~r yanın· Osmanlı devleti k.vvvetleriniıı esasbw'ı 
da sulh ve .siikôn içinde terakki (L. Von Ranile) _ Andrca del Sarlo 
bamlelerlle yÜrÜyen, içeride dıprl- (A. d-e l\Iusset) • Teınkldi tenkAd (H1i'lıide 
da hatırı sayılan, müstakil, vakarlı, Ec}i.p) • E<leıbi eserlerin ı'ilm diline ~
başı yukarıda ve payidar yeni Tür - oümm (Erol Güney) • Nana {Süreyya 
kiye Cümhuriyeti ortaya çıktı. i~gün) Sala.vln'in TUznamesı (Lütfi 

Aziz misafirlerimiz, bu muaz - Ay) . 

zam ve muhte~em netceyi alı,ımı:z: * 
bizim askeri bir millet cluıumuz - Yarı.m Ay ..,... 1 Birinri.tcsr~ sarısı ela 

1 urkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
ltal'ulllf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube re ajans a.dedi: 265 

Zirai ve ticarı ber n~ banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zı.raat Bankasında Ulmbanlı ve ihbahız tasarruf lMııs:,s.blarında 
u 58 lirası b•lıınanlara senede 4 defa ~Ueeek kıar'a ile aşafıda.ltl 
pli.na l'~?e ikramiye tlai'ıtılıw:aktır. 

t Aclod 1-000 Lirallk 4.000 Liıa 
' it 500 • 2,000 • 
4 • 250 • l ,OOG • 

40 • 100 • 4,000 •. 
ıoo • so • &,ooo • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • S.200 • 

Dik.lı:.a.t: Resa.ı.Lt.rındaki paralaı 'ııir sene içinde 50 liradan 
iüışml)'enlere Qırami,ye çıktıtı takdirde % ZO fada.sile verileeekttr 

Kur'alar menede 4 defa. 1 l Mart, 11 lla.ciran, 11 ICJ'lıfll, 11 Btrtnci 
lı:l.mm tarlhlt>riı\de çekileef'lı:tlr. 

Pazarhkla kereste ahnacak 
Devlet limanları işletme umum 

l\1üdürlüğünden: 
i~leler ta.mira.tı i.;in muhtelif eb'adcta kaenılık bıı.ğlamalık döşemelik ola. 

ra1t &"el"S ist&nbu!da t e gerek l\lu'Ci"n·Yada teslim 0011mek şarlJie (lll'lılı pa.m 
orak pa7.ıM'l~ 270 l?ii. ~I) me~ m 11ui.b1 ~ satın a.lmııcaktır. 

Ubk parii olar.ık va.ki olacak t.ekl.Wlı6rin naıara alınacağı ta.liblerin sa.rtına. 
meıyi hercün Levasmı l\1üdürlüğüne miira.caaüa &'Örebileceıklel'i ve tek~ifleri~ 
ıdha.:yet 15.10.942 Pero;embe günii akşamına. kadıu: ~a.zun Müdürlüğüne tevdi 
edİ'ltRM!!9İ Ui.n o lıunor, ı 386) 

YASTIK, 
uhhatillize 
faydalıdır. 

KUŞ TÜYÜNDEN---.. 
YORGAN, YATAK kallamnaJı: hem kesenlıe ve hem de 

BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Ya.tak, YQl'ganlı.ıın da pek uı,,-uı.clur. adres: İstanbul Calana.Jc;ıiar. San. 
dalyacılar sokak ömcr Bali oğl'U K~ TüYü fabrika&. Telefon: 23027 

dan ileri gelmifllr. Aıs.keri bir nıillrl ü9 rl'ilkli bir kapak içinde intişar ede-n 
demek rubunda en asil kahraman- bu giiuıl mecmuanın bu sansmda. ıuü. 
Irk ve insanlık bislerioi tqıyan, .ı.~ıırem Kiwnil Su ve l\:usret Sa.fa C-0s. 
hiçbir zaman yabancıya boyun eğ· lııun11n ~a.zılıan, rü~ Burdura a.id muh. 
miven kuvvetli, &ilihlı ve disiplin- telii eıtüdler. lf[iPler. harlı saıu.y iine ahi 
li hir millet demektir. bir ~ ve ~eşlı}li restm ve ya~ılM ".ar· 

hrlnlR yabancı iua - ds 'llllı•••••••••••••••••••••••••rtl 

r 

2 
' 

Bunlar meşhur kasifler cı'dd. ·ı · d · ı ı ım a amfarı, 

rerakki hadimleridir Onla k il · rın u anışa çıkar-

dıkları her ilaç. en güç . .h 
ımtı anlardan mu· 

•il~. salibi vaffakiyerle geçmış demektir 

bunun kefilidir. 

• • 
IZMIB KURTULUŞ-, 

Cam ve Şişe Fabri ası 

M•W<kd ~;,?:;~.~~•lk•m~b~ ~~1 
türlü modern teknikle tekamül ederek büyuk ih.iy.ıçlara 

ceva.b vermeğc ba..,ıamıştır. 

SİPARİŞ KABUL EDiLiR 
Lamba., Lamba şijeı;I, Sürahi. Kannoz Çay ve Su bard.ıt ı 'fe &.iliımuın 

züccaciye ... Adres ; İzmir Gaziler caddesi No. 212 Telefon 373? .• 
'l'elgraf adresi: Kur C am 

D • kk t İzmir Kurtuluş cam fabrikası ı.a.lılbl Sadı.kı 
l a, : Giırlunc:ı fabrikasına, lrnrdurmWj olduğıı mu 

azzam ocaklar sayesinde pencere ca.mla.rı da imal etmeğe ınuvaffa.k ol -
muştıu.r. Fa.bri:kada pencere ca.mlarmı imal etmek için her eb'adda ka
lıpla.r hazırian.mıştır. Fabrika. ima.! ettiti camlan yurdumuzun en kuyt~ 
köşelerine katlar sevketmeğe amad-e oldugu gibi sa.yın mıi.~~rllerinln sipa. 
~lerlni vesika. vesıa.lre ribi ınua.metelere ihtiyaç göo;tennek<>izio deruhde 
etmektedir. 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesinden: 
Ka.racabeyde T. C. Ziraat Ba.n'k.tSı df'polaırmd:a. mevcuıI ,.e olisimize ald bu. 

bub:ı.tuı İSl.aınbula. nakli işi bir mıi.!eahbidoe ihale oiJleceğindcn talib ohnlartn 
9.10.942 Cuma günü saat on dörtte 14 Liman hanındaki ~ubemizc müracaaıf;.. 

la.Tı rica. olunur. 

lşletme Umum 
ilanları 1 

Devlet Oenizyoiları 
MüdürlUğü 

----:---~-----' 
İZMIR HATTI 

Yabıız bu hafta.ya. mahsıı; obnak iizeu 7/ 10/ 1912 ~aımb1 giuııkiı izlıiR 
postası bir gün rötarla. Perşembe sa.:ı.t 15 de w.ı.ıxa~aktu. r43b 

B&SABLABI 
Z ikbıeiıqrtn 

&e(lldeaine ~~ 
1kraml7eJer ı 

ı ade~ ıeoo Urahlıı 

ı • 50t • 

1 • Ut • 1, • 
11 • 

100 ,, 
:u 

l) 
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