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Hnkilmetin 
yeni 

kararları 
Buğday, çavdar ve 
arpa fiatlarına 2 
kuruş zam ediliyor 

L
Cez.a kanununun tadili müncuebetile proleaör doktoj 

Sadi lrmakın ortaya attığı teklif münevverler arasında . 
ıayanı dikkat bir fikir hareketi doğurdu 

Bir müddet için her 
katli idam ile 

cezalandırmahyız ! 
--

Sin~apurun haritaıı ve ıehirden bir ma~n·z._a_ra----------... 

Singapurda 

Bugün çıkacak diger bir 
koordinasyon kararile 

hü1<umct kağıtlara 

Dava "Son Posta,, da 
münakaşa ediliyor Bu sabahki 

Singapar 
alevler 
ıçinde 

Japonlar, adayı teslim 
olmağa davet eden 

beyannameler attılar 

vaziyet 
Japonlar yeniden 
asker çıkardılar 

Pasifik harb konseyi 
Çör çilin 

riyasetinde toplandı 

Çinlilerin 
ileri hareketi 

Ş:ınghaya göre 

Singapurun 
düşmesi bir 

saat meselesi 
Japonlar şehrin 

son su depolarına 
doğru ilerliyorlar 

1 l)anııbay 10 (A.A.) - Slnıdlye 

lkadAr duşme · hafta.la.ra. batlı ol -
;ctuıu sanılan Singapurun sukutu • 
jııwı bir s:ı.a.t meselesi oldutn askeri 
mu ebassısıa.r tarafından ileri sii • 
lrü im ıtc tt>d 1 r. 

el koymaktadır 

Ankara 10 (Radyo gazetesi) - Ya • 
Tlnki (bugiin'.ku) Resmi gazetede f 
koordlııa yon kararı çıkacaktır: 

1 - Geçen ttkktuıwıun 10 unda neş.. 
redUen bir kararna.m~ ile butday, ~av
d.ar, arpa ve yulaf flatıa.ruıa.ı ~am ya "" 
pılını.5 \'e Toprak l\lahsullert Ofisl bun. 
la.rı yeni fiat üzerinden sa.tın nlmışlt. 

Yarın çıkacak kararname ile bu hubn~ 
batın kilosuna yeniden iki kuruş 7am 
o·apılacaktır. Ancak, bu farlt yalnız 

(Devamı 5 ;••< 1 s11y111cıaı 

-0--

Zirai 
selerberlik 

Tek:if, cemiyetin 
nizamını daha 
fazla bozar! 

Biz idam sehpalarına 
değil, şif ahanelere 

muhtacız 

~ 

Fikri yerinde ve 
lüzumlu buln1amak 

mümkün değil ! 
Katil vak' alarının 

mütemadi yen 
artmasını başka 

türlü önleyemeyiz! 

tondra, ıı (A.A.) - ::;ın:apurda ı;ok 
ifddt>tli çarpı~malar devam etmrktedir. 
Japon ııikc tayyareleri ve nğır top~ı; Londra, 1 O (A.A.) - Paııifik 
taarruz hareketine iştirak ~tmek e- b b ı· · .. "'I d b 

Japonlar Tenrah hava alanının 
dotnıda.n dotruya dotu unda ve 
Slnıapur ıtehrinbı son u depoları 
istikametinde ll"'iemete devam t'dL 
yoıiar. Böylece ft'hil".le denl:ı üssü 
nra&ında'ld ana 1olu ke mış buluna .. 
ca.klardır. 

Şehrimizde bir 
komisyon. kuruluyor 

Profesör doktôr Sadi Irmak 6 Suba.tı 

tarihli sayımızda yazdıtı blr nıakalrde 
ceza kanununun yeniden tadili mUna. 

<Devamı 4/t. de) 

isim ve adre~İ bizde rnah • 
fuz sahibi saiahiyet bir zatın 
fikri: (Devamı 6 ncı sayfada' 

dl 
1 

ar mec ısı Ofit e en sonra aşve • 
rAtdr. . ... _f ed ııtndli AYUS kalet binasında tnnlanmlştır. Bu Profesör Sadi Irmak itirazlara mukabele 

va fikrini yeniden izah ediyor ayı mu .... aa E11 , • """"' 
traı:ra1ı, :atındalı kuvv~Uerle Çin ıö. toplantıda Çörçil, Atlee, Eden, Ho. 

Ynrdda ziraat seferbcrll~ine başlan.. 
ması hakkında Başvekil doktor Refik 
Saydamın vili.yeUe~ rönderdi(l tamim 
ifün sabah şehrlmlzddd bütün alik.a "' 
darlara tebllt olunmuştur: 

nUllülerl anudane bir mukav<'met ıös- landa başvekili Dr. Gerbrandy ile 

ternıekt.edirler. Ho1anda nazırlanndan J onkheer 
Tutu tunılıan benzin depoları alev 

lncilrz rtn geniş nisbeUe ta.ıırt .. 
bat yapWdan sanılıyor. Umumiyet. 
1e dii.$ünilldüttıne göre, sokak mu • 
hareMleri yapıbnası pek muhte _ 
meldir. eri müteb ıslar Jaı>0n 

hım Slnppur taarruzunun Ce''ka • 
lide sUra.tle yaptığını belirtmekte. 
8.irln-. Japon at 191'/1918 btiyük 

Ferd için gösterdiğimiz 
aşırı şef kat, Tnrk 

cemiyetine zarar veriyor 

ole,. __ _,,·tad (Devamı 5 inci sayfada) ya .... ...,.. ır. Sehrimi%d ziraat ferberlıtlne bil • 
yük bir ehenuniyetle b laruıcn.k ve bu 
~ · olmak W:ere vlliJetto 
bir kom yon teşkil olllD:lcaktır. 

Jaı>onlar, adayı teslime davet eden 
r~e beyanname atmıŞlardır. 

-0--- .... 

Fransızların 
Almanlara 

yaptıkları yardımlar 
Amerika hariciyesi 
ifşaatta bulundu 

• Va.şfnıfon, 11 (A.A..) - J(a.ridye ne. 
ır.attti Rommele yapılan yardımın ma.. 
hb•.ıtıi \'e miktarı hakkında mevsuk 
malumat elde etml tir. Cöl barbln'e 
m:Lhsus Alman kamyonları Fransı7 ge
milerile Tunusa nakledllml~lenllr. But. 

.ctao- yükliJ bir İtalyan gemisi de Fran. 
sı~ kara sularından ıeceı·ek Trabhısa 

ıvisıl olm~tur. 

Harkof uzerine 
Sovyet tazyiki 
gittikçe artıyor 

Londra, şark cephe· 
sindeki vaziyeti nasıl 

görüyor? 
Londra, 11 (A.A.) - l'tlosko\'adan 

ILlınan haberler, Sovyetlerln yt>ni mu. 
va.ffa.Juyetı rbıi bihllrmekledlr. Merkez 
cephesinde SoVJd kuvvetleri nrıl bir 
lıhrleme kaydederek dört meskün ka
l;ijbayı ıerı almışlardır. 

Kalenin civarında da şlddetu carpıs. 
DıaJar oldutu ve Almanlaruı, yeni ihti. 
~ kuvvetleri öne surmek meeburiye. 
tinde kaldıkları bUdlrllmektedir. 

Bertin kaynakları, centıb kcshnlnd -
l\ta.reşal Tlm~nko kuvvetlerinin Har. 
lkora kar ı baskıyı artırdıklarını ve bu 
bolctde dön gündcnberi şiddetli cıar. 
ll~aı r ecm:yıın ettiğini itiraf eyle. 
llııf lerdlr. 

l\tarcşal Tlmo9enko, bu bolg-ede Al. 
llıa.nlar tarafından 'iicud:ı getirilen 
raYn tırlalannı temizlenıcktc l'e iler. 

CJnckf.edir. 

Sovy~t tebliği 
k hloSkovıı, 11 (A.A.) - JO Şui.ı:ı.tta 
uv,-e•l<'rlınlz llerlcmeğc dr.vaın etıniş 

::ıerd~~rçok meskun yrrleri rerl alm1.J1. . 
.. 9 .. Subatta dört düşman uçağını dÜ

lı5urutnı iıştu~. 

Japonlar 
Singapurun 

teslim olmasını 
istediler 

Tokyo 10 (A.A.) - Son rrlen h& ..c 
berlere ıö~, Japonlar dıindenberi Sin-

vll$1anrun kesafet itibarile man • 
ııa.nasıru göstcrm~tir. 

\.. ) 

Mareşal Çan Kay Şek 
şerefine Hindistanda 

"erilen ziyafet 
Yenl Dellıı 11 (A.A.) - Kral naibi 

ppur adıuuıun muıı.teur noktabhna. 
durmadan takviye kuvvetleri ı;ıtannak. Lord LinUntro, dün rece :\lan'$al Çan 
\.adırlar. Dun işpl edilen Tengah hav• Kay Şek şerefine bir ziyafet ve.nniştir'. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

-<>-

Başvekil zirai 
sefer bekl:k için 

banka müdürlerile 
göröştü 

..... -..................... ·--·····-···············-.............. -....... . f .-.... ............ , 
: Muhterem avukatlarımız §Unu inkar edebilirlermi ki bu. 
~ gün birçok valandaılar cinayet ikaı için değil lak.at ne 
~ /is müdalaaaı için ıeviyelerine göre bıçak, kar:ıa, tabanca 
~ muıta taıımaktadırlar. Ben bu vaziyetle ceza kanunları· 
: mu: arasında bir münaaebet görürüm 
\ . 
'-··········· ............. _. ................... --........... J 

Yazan : Profesii .. doktor ·s·~di·i·~-~-~k·········· .. ··· 
alanından Japon kuvvetleri dotu ee • ~aib, Clnlllerfle birlikte cmniyri An~. 10 _< Hususi) - llükümdl. 
nub istikametinde Slncapur şehrini:: ~ ift.lha.rla müş~rek clil~mana karşı ~Wn w-aı istihsali iki mlsllne ç:ıkar
dotnı yuriımlişlerdir. Şiddetli muhare- ba.r~t'cek.lerlni söylemlşilr. }\[are-ş:ıl, ~Jll karar vtrıniş bulunması ti.zerine 
beler cereyan ediyor. Çin kuvvetlerinin halen Babarnada ba- bu husll! a dev:ımh tetk.klere ba lıyan idam cezası üzerine liğe .:eçticimi ve gene iyi 

ı ili k 
~vekil Dr. R1'11k Saydam bugün S p d d • k · Lo 

ng z uvvetlerl lwıdoklarını Gulydettlk&en sonra, bu_ Cümb.urfyet. ::\lerttez Banl;aslie Ziraat on osta a yaz ıgım ötü mhroso·yu türk.. 
. Japonlar, adada elin düşman tay .. mın bir müttefik borcu olduğunu ili* ve İş Bankaları Umum l\ludurleriıil bir ya7.tnın feyizli b:.: çeye ıetirdiğ imi lütfen 

CI>evamı s ı, cı saytııdaı atın.iştir. 1 makamında kabul ederek keııdllcrHc hareket uynndırmış ol • hatırlamalarını. 
bir saatı göriışmuştiır. masına çok memnunum. 2 - Böyle muazzam 

C Aske 1 1 t ::1 
* Makııadım cımuhiz.zi ha. bir dava yalnız bir mea.. r vaz ı•e Anka~ 10 (A.A.) - Sayın Bıı4vekll kikatlcrıı ortaya koymak lck müntesiblerinin O~U-

~ doktor Rerı.k Saydam, bqun ô~l~dcn değil, her ti)nlf münev • zuna yüklctemiyccğimi • 
llOnra Tilı1' Hava Kurumunu serellen veri bu önemli mevzu Ü. ıi ve mesele ıle her mü. 

l·nuı·ıı·zıarı·n Lı·byaya venı· =t!n~~E~:ru:ı::~:: ~:r~ ~:~i=t~~nv:r:ızd~ü r~~rcn;,d~~:n~a~x~~n; \» J banda rnaliimnı. alm" ve blr saat kadar nakaşaya iştirak eden zc. psikolojınin; .sosyoloji • 

takviye kıt' aları =E::ı~tol!~tlanlasonratx ......... ., - ::~tc:~f:j:~:;;~ Prof~fü ...... ~~~·:l2:E!f~;~ 
• ID8 <ıçizmeden yukarıya» çık . Sadi Irmak kalmamalarını 

Dön derme le r_ı beklene bilir zam yapıldı ~~(;:~:lıi":.~;d~k:~~ ~:~~. b~.;;~: 1 Bu ,;,('~::::,, "s'"".:!:k::;ı.d:;· 
Yazan: Emekh General K. o. ı::iat Mü~a~abe Komi~yon~ dün Tophanede bı·r cı· ııayet 

'1 Şubat •ft"'"''-'I "'llhver tebliıı·ıerl, .. l ..ı..!L.•n d ln Valı muavını Ahmed Kınık ın rı' ,,_...... .. • .._.....n en Japmakta oldukları ik cO · 1 d f • · • 
.mati Afrika cf'phesinde Tobruiun 5cJ derecedeki Wu-a'--" . d b ·· yasetı 8 tın 8 evkalade bır toplan. 

...,.,werı e un.ı. ıore tı ı b ' 'k' 
lkilometre kadar batı.ı.ında bulu;:wıı .El. Uertetnıış, ha.tta Tobruk Bir N Gabi.. ya.~~ ~ ve son ır ı l gün için-
iazale mevkllnln Mlh\·er lrnvvetJeri. 1&- Cerabuı umumi ha.ttına ·dayanmış bu- de .~u~ncem~e kalanw et meselesini 
N.f•ndan ZJlPt ve daha cenubda. Lıbya Junmal.arı kuvvetle muhtrmeldir. katı hır netlceye baglamı,tır. Dün 
çölünde ve Cerabub yolu iucrınde bu. ~1 -hl·er kuvvef.IC'rlnln bu ilcrle)i:>fc .. <Den.mı S lncl ıaytadal 
ıwıan caıo veya Gfale vih:ı:.mııı da. rinin önemi meydandadır. }'a.kat., bun.. ---O-

hafif Mihver yan unsurları t3rafın~n dan önemli diCcr bir nokta daha 'ıır - Dumlup 
tekrar lşg~l edilmiş oldut~nu lı .ld.ı: - dr, ki o da in;lliTJerin, belki de bun .. ına r 
mhlercli. U.r ı-iin sonra.ki '""1 S ~ih- dan evve-ı General Rommell utr:ıttık • k 
1i tn~lllz Or'...aşar:" oro~Jarı umum~ ka: la.rı matlübiyt'Uc şark eephesınde Kı'Zıl vapuruna açak 
l'argiihın•n resmı tt-blığ-lnde lsc ~ımalı ordunun Alınanlarla mutteflkletlne Jtar 
Afi' a muharebC'ltrinln mı:azale do "! ~· yapmak~ olduklan şiddetti ,.e de - k R 
la;>larma intikal dmf oldıı~u knbııl .~- vamJı taa.rru1Jardan Ct'Sa.ret alarak Şİ • eşya so an um 
~ilmtkle b<'nıbcr bu mevkılıı . henu.ı mali Afrika cephesinden ı:-ccrn detıı Yu 
lngillz imparatorluk kU\"\'ttleı.tıııll elit. nanı taıı lcln oldutu gibi bu defa (.a tu··ccarlar yakal d 
rinde bulunduğundan balı Cdılmdıtc • a.l'lebl ihfün..-ıl t •za.kş:ırk içın kU\'Vel :,. an 1 

72 yaşında bir ihtiyar 
parasına tamaan 

boğuldu 

Evvelki gece, geç vakit Topha. "' 
nede Necatibey caddesinde bir ci. 
nayet ilşcnmİ§. 72 ya§larında bir Uı.. 
tiye.r parasna tamaan boğularak 
feci bir şekilde öldürülmüştür. 

Bu tüyler ürpertici cinayetin ma 
hiyeti ve aurcrti cereyanı şudur: 

Maktul, Tophanede Necatibey 
caddesinde 209 numaralı dükkan . dlr. yırın~':l \e almıs olduklarının guıı geç -

<•Görünrn köy kıla\'U:ı: istemez ı diuhı tikçe daha ziyade anlllşılır gibi olma • 
run.'\ gore nommt>I kuvve-'lcriııln bizİJ'I\ ı<rdır. flizl boyle bir ınülah ızay11 se\•ke_ 
bu yazıyı yaıdıfıımız sırad~E

0

iiauleyiı dtn t'D esaslı keyfiyet Cf-, bl~ka~· gün 
o.Lmış ve daha dol: usun I• ıecnıtt. ~!..:- Q;4\<e\ l\lihvrr Jcu\Vetlerı bliJ iıkce kuv • 

Gu .. mrük h f mu a aza memurları da uzun rnüddettenberi helvacılık 
dün üç mühim kaçakçılık vak'ası • yapan Me'hmed 11dında İnebolulu 
nı meydana çıkarmışlardır. Dum • 72 yaşlannda bir lhtiyıırdır. Kasım 
lupınar vapu~da <>lan birinci paşada Arif Hikmet bey sokağında 

maları, :kczn1ik ctııubda:ıi I~: ·~ " CDevilmı 5 inci ı.a3 fada) (Devamı 5 ı~cı ~yfac~) lDcnııu G ııoı .. .ı.:vrada> 
•ı 

,... 

rıtı.ı 



2 Sayfa 

r Her gün 
}apar.yanın uzlaşma 

isteği karşısında 
Ç ni,ı mukab_/esi 

'---- Ekrem Uıaklıl'il_J 
'il' aponyanın on yıldanberi taklb e&

U mek.e olduğu Cln siyasetine yenl 
blı' ~ duıcn vermek istediği görıııu. 
:ror. 

Çinde ) abancı devle1. tebcalarmm 
Jın!z olduklıın lmtiyadarın f<aldınlma. 

ın; Japon fdar i tarafmdıın el kon
muş olan Cabrlkalann ah blerlne ge.ri 
ver.Jmesl, Japon işpline gcten Fele. 
melik adalarından Çine m madde )Ol. 

lanması yeni Polllikanın hangi esasa 
da)an:ıcağ'mı röstaen ilk 'bcllrt.Der
dendir. 
Açık bir dil ile Japonya demek L..tl. 

J'Or ki: 

= = 

SON POSTA 

Sevinç ve keder kendi malımızdır, içimizde kalmalıdır 

sevinç veya kNer hiçbir saman daimi delildir, adamına ve 1şlneı röre SeThıclnlsl "fQa kecl~rinl:ıll dalına 61~ ile cJıaJmaya ç&lı.şınız, d11Jıulan. 
ömrü daima. dakika, saat, &'ün, nihayet hafta veya ay Ue ölrlilür, bu müd<let nw, her Takft için içlalsde pklN0A7ap1ftt ecllnbr, dostunuza Jnskançhta, 

- Tokyongn Çin toprakla.randa. yer. 
leşertk saha Uc rıda aramasının sebe
bi ilk madde ihUyaçlarının do~rduiu 
derin bir zaru~tt.e:n ibaretti, Buclin a. 
rachtım aaha ile ilk 11\Mlde kaynakla 

~:ince on.mı ı1unıldıtı is ele (Coenic 7erine lıir başka intiba. ~e.. cliişmanmısı sen dQma.Ja. 1eneimek mentuıın~ dıeifliılJr, Serino ve 
F ı lk d ı U ıı d b 1 keder yalnız abln malınızdır. 

rını e erneı eve nm e n e u u- .. ••••····----------------·----· .... ·--------.. ---------------·------· .. -·------

Şehir Baberleri ] nan boş topraklarda bulunca Çin<len [ 
\•a:ıgeçebllfrlm. (rıni 1$C'&l aıtıncla buhl. 
nan bir toprak halinden çıkararak lı.en 
dhne do5', ı., artı:adaşı yaJ)Hillriın. Ka.. 
ranm budur "fe ita ltararınun Uk belir
tilerini de iste röetennf7e bıışl17onm. 

Şehir Meclisi dün 1 

mezbaha resmine 
zammı kabul etti 

l'alnn bir nolrtayı uauıauyaıım: .Ja. 
)Jenya bu elli ÇUıln işpl altuub bu_ 

~anan kısmına karşı kallanıyor. Ma.re
pl Şang- Hay Şelt'fn idaresi altında, 
bas·ları tanfmdan mllliye&seTer, bazı. 

lan tarafından da lı.•mitnlst olarak 

Üniversite talebe r···oı~-;;·p ...... , 
b I• r ı ı• g""' ,· resmen l:.:ı·· Memur olmıyan 

tanllan iklnd kdıın Cine karsı kulıaa_ i Vatandaş hastaneye 
dağ! clil bundan fal'ktıiır. Ona. diy•r f 
kt· BilUmum keailmiı hayvanların aa ı • ete eçt• alınmaz mı? 
~ ~~"":::~,, ':!.0::"';; .... ~~ 1kilowna 9 kU7U1 zam yapıldı, ıy g .. _ 1 =.~ Üaüdarda P•-ıı-anında ,.. ___ ._ 

lokantalarda yemek teıhirinin -- - .,,,_... 
Anlaşzblllriz, but.ün Çin meselesini bir .. IOk.atında 18 numaralı evde mJ.sa.r .. 

ı riz h men'i teklifi de mülkiye D •• u · k :fi kül olarak lnccleyeb 1 'bana bir su! un ı·ve s ·ıe on erans reı:eıı bulWl&ll Şevket Ua.ıar oduı.. 
teki il yap, hemen oturap konuşaluıı. encümenine verildi n r l da bir vata.ndaş dün m.a.tbaamı.z.a 

Japon)a Diyet l.\lecl. i kürsusünılen l d A b - ~elerek bize şu acıklı va.ziyctl aaı • 
PŞ\ et.:trıntn ve hariciye namının dili Şehir Meclisi dün öğk.den sonra S Q 0 n Un Q Um Um f J r tatu: 
il• Çine kar,ı açık bir mliracaa&ta lıu.. ikinci reis veld1i Abdülkadir Kara. o- H~ ikJ bacakımda. da beni 
!anmakla ıtalmıyarak mıit.ı.cfı!t Sl}-a. rnürselin riyaset~nıde toplanm1~tır. f on[anil yapıldı yürütmez bir hale getirecek derece-
aın baş, ek Un! bir aracılıkta bulun-i Geçen celseye aıd zabıt okunduk • I' de ~r l)lkh, Muayene olclu • 
mıya memur ediyor. tan eonra Büyükada ve Heybelia. twn d<tkt-Or, eısa.slı bir tedavi &'Ör • 

l\lnharcbenln ahlıt1 son şeklin ço& dada bazı sokak İ1'imlerinln değiş.. Üniversitede bir müddettenlbe.ri ıiJleri lbir muharririmize ihtiaaeiarı. bıed.tim &ak.dirde bu çibaıılar yu _ 
attle etme~i gettkleştiren saQıa.la.nnda 1tirilmesi, şdlir ve vi~yet hududu yapılmakta olan fakülte cemiyetleri nı anlatınııtlardı.r. lliinden iJd •Yai'lDll da kaybedece _ 
rıo it.•a ha~Jrotleıinl tamamen gizil 1 clahilinddı:i !bataklık ve eaz1ırklarln seçimleri tamamlanmıı ve dün •a. I Birlik reisi; Fen Fakükesi deka. timi söyledi. Bu hast&lık ,yilzünden 
ta•llllJ'llo imkan ııatmıuaıftır. Si1am BafJ 1lrurutulmasl iç1n icalJ eden tettiba. at 12 de merkez· binasında• Rektör 1 nı profesör Fahir Yeniçay clani§tir iı$iıni de t.cıU mecbur uldulum • 
u·ldll Tadyocla. bir il.emeç vererek: ı tın alınması bakkmdaki teklif!CT a. Cemil Bilselin reisliğinde cemiyet ki: dan muh' a.ç tMr durumda bulun -

- Bu mesele:r• hallet.menin kendls, lakadar encümenlere havale olun • reisi ve mümemillerinin İttirakile 1 «- Birliğinüzin. tekrar faaliyıete DJ"odum. Tabii devle& hast.Ane-lerin. 
için bir nefis izzeti qt oldutuna 9Ö7lö. I muflur. Mü.teak:ıben mecr.baha 1ac _ ilk toplantı yapılarak. Talebe B.r • seçmesi tükran?e karıılanacak bir dea Wrlne aiiraeaa& etmelr.tea ~-
yor, ayni :ııamanb ela. Matt$al Şan: telleri hakk:.ndalr.i muhtelit encü • tiği Teıımcn faaliyete geçmittir. hadisedir.Gayemiz talebe arkadaıla I ka care.m 

1"'--"'L a. ma•ead•a 
Hay Seki nereden naaıl bahwllecetfııl men mazbatası okunmuştur. Toplantıya Rektör Cemit Bilse. lrım•z:n teşkilat içinde diaiplinle 1'lıin müşkiiliUa Gureba ba.staııe _ 
soruyor. Bu mamatada 938 senesinde lin ~ir aç!f nutku ile baglanmıştır. çalışmasını temindJr. Gt"nç1iğin ka csint: gfdebJdim. 

Angio _ Sakson ileralnln bu :aıa.nev. hayatı ucuzlatmak maksadile me:z - Rektör bu nutkunda ezç.ümle de • ,rakıter bakımından inki~h, e.por Bir cild JDii!eb.aMqı bea1 __ ,.e_ 

raya nasıl môabele ettiklerini gönlii'.c: baha resminde o/o 47-50 nisbetin. ,rniştir ki: teŞkiladarı.na cıhemmiyet vermek: im- etU ve 
0 

•• eneftti doktorun 
Çme yapılmakta olan malnme yar. de bir tenzil'it yapıldığı, arP.daki . «- Bizim U'.Zun tetkikler netice. programımız dahilinde ehemmiyet.. tavsiyesini tekrar ederek devamlı 

damının arhnlantı sö ·lendi, üstelik 1 far.kın bir sene hükOmet tarafın • sinde meylcfana getirdiğimiz Tale. le yer almakıtadır. bir tedaviye muhtaç olduğum tik. 
ı.a .-mleke"e Ta paa.rsı ne lılr mil- dan verildiği, yapılan tenzilatın et be Birliği, yabancı memleketlerde.. 1 Tıb Fakiı1tesi cemiyet reisi pro. ilini ileriye sürdii, bana bir de re. 

k
. I çete yazdL 

yan ı-eçen idüaç para verildi. fiatlMtn:-n ucuilatılma!llnda esaslı ı bu nevi teıı,&ilatlann en iyi ve en fesör Dr. Sadi Lrmak. ıun arı eöy • 
Ç'nhı kr_ndisine yapılan Japon tek. bir tesiri olmedığı; bu eene mez • karakteristiğidir. Bugünkü birlik lemi~ir: Maddi danunum itibarile r~. 

rrıne "fenlltl cenin da 'boriın lilm ii bahada keSmin azalmıuıı yüzünden talebe ve hocanın her sahada oldu. 

1

. u- Birliğin Üniversitemizde ae- ~~~::ırmama lmkin )Oktu. cevab 
renlyoru:ı: ıvaridatta tenezzül husule geldiği ğu gibi bu ifde ek mügterek çalış.. nelerdenberi duyulan mühim bir c- Madem.ki uhhi •ui7etlm ya. 
Mareşal Sani' Hay Şek Siyam baş'Ve. ve artan hastane: itfaiye ve temiz. ması esasına matuftur.» ihtiyacı karşılamakta olduğuna ve 1mı ve devamlı bir tedaviyi lüzumlu 

kilinin dnetinl hl(: delilse 11lrndflik bir Uk masraflarını karşılamak Üzete j . Rektör, bilahare; bazı izahat.ta zamanımı.z.ın ic&blarına en uygun •ılıyor, 0 haJde beni haııtıanede a _ 
lıenara lt•rakarak ina1Uder1e :..iizake. JDeZbaha üc.retletin.i arttrm.lt zaru bulunmuş ve Talebe Birliği nizam. bir ıekildc kurulmuı bulunduğuna lıaikıoyıın» dedim. 

Şubat 11 

Sabahtan Sabaha: 

Bir adama iki ve 
Daha ziyade iş 
Vtrmenin idari ve 
İçtimai zararları 
Vardır 

\.. ___ Burhan Cahid 

B D harble beraber yeni J enı ta-
birler ortaya çıktı. 1\1 eıa ışblr. 

liğl, iş bölumu gLbl. l\lanabn pek açık. 
işe r.ırar ve dıle yatar bulU.'ilar. Jştc 
J>wılardan (Is bölumu) nun p k ccniŞ 
olan ifadesinden bir noktası uz . mdt 
~unnamm fa)dah olur sanu'Ull 4 1>0. 
lumlindcn anlad•iuna core herkc..e ih
Wııasına ıore iş vermek ve bu ~ yede 
.yuksek randıman almaktır. Uo)I. ol. 

malt ta cerektlr. Fakat bizim lıukfl. 

md kadrolarında bir sınır cmuu me
murlar da var iti muayyen bir meslek 
üıııönde faal vhıfelerini bit.r .. ıkten 
ve emekli sınıfına ceçUkten sonra bll 
seler başka &eşkilitt.& faa.t ~azife al. 
mıelardır. Bunların vaziyeti iki ceptıı•. 
den nıütalea edilebilir. Ba memurlar 
Ja ilk naffelcrlnden memnun knlma
ııuş'lar, on beş yıl emek verdikten son.: 
ra iSt.eltlerile emekli sanılma g~mlş. 
lcrdır. l'ahad mua7yen 7111.uı doldu
rup tabii ve nizami şe~lldc emekliye 
ayrılmışlardır. Birinci ~akdlrcle en r.sa. 
Jı on bet 711 bir mulekıe hizmet et_ 
lllİl1 olduklanna söre faal hayaUarmın 
en canlı Jusmmı o mtsl kt.• ifna et. 
mlşlenllr. Şu halde lk'ncl bir meslek 
!oln lcab eden enc·JlyJ tabu olarak 
kaybebnişlerdlr. Ciinkü bir lnsaıı mek. 
teb hayatından sonra &irdıfl m sirkte 
ve ilk hamlede on b~ yıl ıılbl uzun bir 
çalışma içinde az eok effort.'.Du kaybe. 
der. O dem ö1le bir llatdır ki insan kuv 
vetlnJ besab1a ve s•stcmle b •rcMm'lyı 
düşiinemes. Sa b&lıle böyle )"1U"un kal
;nuş ve örselenıiılş bir enerji De l r_ni bil! 
mt'slekte taze hamle cöstermek mad. 
deten lmki.nsızdır. İk.nci kısma. >ani 
/&abli "fe nizami müddeUerlnl bitirip e. 
tnekllye a7rıldı.ktan sonra ı-ene devlet 
tıeşkilitında ,.eni b'r hizmete girenlere 
celtnce bunlann faal hayatta iblrincller 
kadar olsun enerjileri kalmadılh mo
hakkaJdır. Eter kalmış olsaydı ilk me.s. 
Jekler'nde emekllye ayrılmaz ve kendi. 
Jerfnden J.ı(.ifade ed imek üzere hizmrt 
m6dıletl!!rf uzatılırdı. 

Bu kanaatim pass'r bir mütaleanın 
neticesidir. Bunu J'aımakhn maks:ı

dım da ,-udur: ı 
YÜksf'k lhhsas mekteblerimi-dnn yt>. 

•\>en b'r·çok C'ençlerlmlı var k' nı..st 
hayatına rfnnek lhtı~-...ıa .,. ~
llk. ener,1i91 de oahşm t )&krnd dır
lar, Bu gençlere bir hayat s:ıh~ı;ı ve 
ıonlann heyeeanh, lıevesli mes~•ı .. .-ıne 
hiikQmet bünyesh•dı> mdsald fadlvet 
sahası lnılmalt san•nD1 k1 mPm1eket 
h•sabona prensip' olarak kabul e<'!ilecr_k 
'bir fkll'CJlr. 

c23ul!~an Cahi.d 
Kır1Wu'elı,tde m6z!k öğretmeni B. 

•SalihafUn Yüeesoya: 
- Alikanısa teşekkür ederim, eft>n. 

d 1m. 
nele lmhmmlllll iiRre crklnı harbiyesi. reti ha99l olduğu bildiriliyordu. namesınln verdiği salahiyetle en kaniim. En mühim vazife muhte • Bana tu cevabı ttnliler: 
le b'rllktc Hindistan& c"diyor. Bu mazbata aynen kabul edii - genç profesörlerden Fen Fakültesi lif fakülteler arasında tam anlaş • er- Mems olsaydın, ~ lk&bul ................................................... . 

1\luıakerede bulunmak illere, diyo_ miş ve maz:baha ücretleri ıu suret. dekanı Fahir Yeniçayı Talebe Bir- ma temin eıımek. fikir sa.huında ve ! ede.o ve f.edanne 11at1antılt-» Tıbbi müsamere 
naz, ~ira -ç·n burin Taku~ın aevldlelle tesbit olunmuştur: iliği reisliğine seçtiğini bi'Mirıniştir. Y'lrd hizmetlerinde en yüksek: ma.. Halb'Dki hMltıaa~ mtitea4ıf'wd 
b ?" v kitl..,r A'Tllpanın mahaWrane bak Bilumum canh hayvanların ici - Diğer taraftan fakülte cemiyet _ nasHe bir insicam yaratmaktır.Bun. &oe :raftılı: okhl'Una da ltnnml$ 
t.ıiı. renkli adamlar diyarı olarak gör losundan manda hariç 5.5, manda. leri Teislikledne Tıhdan profesör larclan bag.ka memleketin her işin - lnalunnoram. De"t'let paraaile a4)ıl&n 
dükü bir ülke olmaktan rıkınış. blrlnd, nın kilosundan 2.5; ibi1umum ke - Dr. Sadi Irmak, Hukuktan doçent de fikren ve bedenen beraber çalıı bir 1ı1uı+a.nede 7Mmak lckı baaia 

llaydarpaoa asker hut•nesı 941.94\ 
aenesi dördiincli "1bbi miia:ımeresl 4ih 
bal;ttbib opera.tör albay zahU Toluna 
rc;sHit.nde yapıl~ır. 

111nıf amD olmu9'ur. Verceeli karar T81sitmiJ hayvanların k )osundan man Muzaffer Timür; lktısaddan Ömer mak, yurdu tanımak. ve tanıtmak - mı, yoksa memur mu olmak laıım? • 
el'nden l'eleb!lecek iş ~l\nglo susonjda hariç 9: mandanın kiloeundan Llıtfi ve Fen Fakültesinden de do.

1

1Ur. Üniversite bilgiler;ni halka gö- Bu va.tıand~m sualine cenb 1 Ü A l ' y O ı • 
a.-m ·mın doh'odan ®truya Asfa 4.5; yerli ~li domuzun kilosundan çent Ali Rıza aeçiLnişlerdir. tünmck, rnilliydimizi ve toprağı - ?ermesi gereken makama, .:;lkayet.l 1 ı.' U 
'-arlttı liurinde ınüess1rdir. Bu vaziyeti 1 O: yabani domuzun ~iloımndan 3 j Bilahare riya&« divanl intihabı mızı iyice tetkik etmek vazifeleri • lanediyol' ve bu muamele karsısan. -------------...: 
kazanmış olan Clnin Hlnd'stanı korullcunış mezba'ha Tesmı alınacalctır. yapılmrş ve reie vekilliğine Hıfz.ı miz arasında olacaktır. Muhtaç ta- da hayretlm'zJ sak'ıyanııyorm. CARSAMBA 11.2.1942 
mın ça~ıilrta :r&J'St.lleeetı yardıma Yeni tarife alakadar makamlarca Timür, baıkatibliğe H. Fakültesin- le'beye yapı1aca.k yardım iıleri pro.. OJ ~ 7.31: 1S&M &Tan, '1.31: llafü par • 
mu'kabll bf-ldedlll bir mükAraı olmak tudik edildikten aonra halka ilan den Avni Kefeli muhaııibliğe lktı.. gramım1zın başhıca he<lefini ıteşkil ur m U • çala.r (PL) ~U5: .6.Ja.oa bkaberlerl, 8: 
li:ı.ımdır. Bn miikifat ne olacaktır? olunacak ve hemen mer'iyot mev -,aaddan Suad A;ıJı. azalıklara da etmekıtedir.» \ .. • ı Ha.fU pupa1ar (Pl.J • 8.15: l:"Lı 1>aat.i;, 
Çin Mııl""'IJllll Şanı Ray Sekin ve bil_ kiine ghecekth. Huk'llk Fakültesinden Semih Öz _ Fen Fakültesi cemiyeti reisi, do. r···:·· .......... 1 ............................. -,:" 8.30/8.45: /Hiiııik (PL), .ız.st: Saaı 8ı.ı • 
h~.-sa rrfltursmın Avrop"l ~Jmtl cör_ Mezbaha üere~le~ı llaldcındaki met, Eddbiyat Fakültesinden Ma - çent Dr. A1i Rııza: ıcare ve s2na \ 1 ı ya.rı, 12.S3: Beraber türkilcr, 12.45: ~ 
m~ gorgiisü, bnıtsı derin l>ittr ~r mu.bata kabul edıldıkten eonra ri. cid Göıkle ve Fen fakültesiıxlen de «- Talel>e Birliğinin 'kurulma. J Jans haberleri, 13: KarlŞlk prkll.&r, 
odaklan söylenir. Tahmin edileblllr yasetten gelen bir tcıklif okunmuş Haluk Polat intihab edilmiılerdir. Si Üniversitemizde aevlnçle karşl • erb hının aske 1 ,3.30/ 14: Kanı,ılk miblk (Pi.). ıs: Saat 
kt, Cin cerdt siyasi l'udt askeri 11to ve ruznameye alınmışhr. Riyaset divanı seçimi yapıtdılc. )anacak bir hadisedir. Birliği ıı r e rı- ayan, 1s.03 Radyo elamı orkestrası, 
bir müzaıkere .,.apaeak, dlter tarartıın Bu tc~lifte ~C:bnt~]arla, ~eb~bcı: tan ~~ra h.er fa.IWlteden birer mü. gayesi çok bi.iyoük ve ~cniştir. Ün1- • k !\I k h rl• • 18.25: (Dış politika hidiseleri), 18.45: 
cJapanya da Mafe$al Şanı- Hay Sek'In işken'becı ve dlge:_ çıg ve !'ıımış yı rnessılın ~tıralcile Birliğin spor. se- versiteıye gelecek yeni talebeye L mıze 1 ~ 1 e L 1 ye Si .Radyo ~ocuk ldübli, l

9
.3•: sa.at ao-an. 

llindistana gUmesDe meselede son -- yece'\c.lerin snıtılchgı yeTlerın 90~ak yahat,nerrıyat ve talebe işleri kol zami yardım'larda huhmulacalcıtır. o·· Mili" Sa • B'rl •w• rk ve a.jaas habmeri, 19.45: Serbest 10 
~~ü sa_:ı!=:n~:;:n~U:-re!~:: cephes-indeki camek~n.la~ında ~ıye. laTt teşkil edilerek toplantıya ni ·r Bizim cemiyet daha şimdiden A • ko lme.sind ı ı/~~ı ıb ıgı ~ene ı. dakika, 19.55: }'asıl beyeU, 20.ıs: ltad-

cek maddelerin t~hırınln s~hı ve lhayet verilmiştir. nadolunun her tarafındaki li.deıe ngt e ~ 1 ı .are ey~tı faalı. 10 ga.zet.esf. ZOA5: Bir halk turküsii 
ıllstanı korumak için Hlndistanm 28& psikotojik ~akımdan mahzu.~lu .ol- ~al.~ Birliğinin Üniversitemiz- birer mektub göndererek Fen Fa - yet r~~ıunu eyetıı umumı~~ ar. ~orm. 21: Ziraat takvimi. 21.ıo: 
mil1oaluk niifaau clanu1teıı Çlnaen duğu bildirıliyor ve bu':"1n uz.~ıne de ıkıncı defa faaliyek: geçmesi \kültesine girmdk: isth·en talebelere ~etmı~ır. Bunf~ so~;a -~l ~~Te 8mlnaık ve_... :mahmtara, !UO: (GÜ 

'Vyeanld:ıa1e'~ek~b•ia~~:: .;~!!..eı:! men'i için zahıtai beledıye !a~ıma!- münucbetile Birlik ve Cemiyet Te- (Devamı 6 ncı sayfada) ?'etı aynen P . e mı,tı~. un. RI üiı1'çemis), 21.45: Rl)'MeıiC'llmhur 
.... -- ,-- i '-i madde ilavC81 ıeıtenı- ku toplantıda Vatı ve Beled:ye Re. bandosu, 22.H: Saa.tı ~an. ajans ha ,. 

gelişmeler oJaealı:tır. na.mes ne '0 r · · D Lutf" K d P · 'erle borsalar 22 yordu. Bu teklif rnül.kiye cncüm~ (IS TER afııı . ~· R ld r:;. ar v~1 a~ ~ü - rl, ve • .U: Daoıı mi& ,. 
~ / q I 1 ı.,..i,L nine h ale olunmuştur. 1 NAN, ettı~ı eşa ımarog u <Ja nazır -',li~··(·Pl-). _________ uııııııı.. 
C!7kt!llH1. c.A..yak~ av bulunmu~ardır. Vali aanayicileri _ ~ 

Cemal Reşidin i STER 1 N A N M A 1 rnizin 90n dünya vaziyeti karşmn • .................................................... 
da vazifelerinin ehemmiyetini aöy. lstanbul borsası 

Piyano resİta \i Bir arkadaş insanların hay - hayvanlann insanlara ka?ı§l bes. )emiştir. 
vanlara ka-ı muhabbetini anla. 1 diki · Bundan sonra Valinin riyased al- l0/21942 eıcılıe - bt.1aoış f.a>:i:an • .,.. e en sevgi ve itimad hak _ 

TAKVİM • Şubat 

11 Ru.ı Mile 

1867 
- Çarpımba 

2 lııcı Kiııun Reami MM 

~ 1942 

.ı\nbi ...... 
1861 

GONF.Ş M h s. o. u arrem 
L\ISAK 

S. D. 

24 Oıl· '1 

1 

6 
11 

21 

u 
Yaba 

Konservatuvar profesörlerinden. 
güzide k~İıtör Cemal Reşid, 
ali.ka ile beklenilen piyano rcsita -
lini dün ak.şanı saat 21 de Şehir 
Komedi Tiyatrosunda vennıştır. 
Konserde lcalabahk ve güzide bir 
hallc kütlesi bulunm~tur. Cemal Re 
şid evve'l.a Ba.ch'm bir Partitasl; 
milteakıben Bdhoven ve Liszt.' den 
birer aooat çalmıttir. S<>n olaıak "' l D kendi 90G9Un1 çalan Cemal Reşid 

;',

1

' ~ ~ umn urmn altı,1anm1!j; biHıassa 
_ kendi eeesi çok beğenilmittir. Ce-

~c::!s::lı-mm..C-i:=:::::::::-=::::::ıll mml lile:ıPıli bu :awvaH.akiyetieden 
.. d'~'i.t .. ~ 

urken ~öyle diyor: k- _:ı d ·· ı b. · tınd1a Parti müfctiıi~ Ticaret O • • UKJa a guze ır mısal vardın 
nBlr glin bir münevrcrc, muhab. . «Bir şoför söyle anlat1Yonlu: dası katibi umumisi, Sanayi Bir • 

betle han'll.nlardan bahsedl)onlum. - Koyun sürüsünün labl&hnı bi liği reisi ve umwni katibi, iaşe mü.. 
Liiknycllilde omuz &ilkti: llp direksiyonu ona ıorc kullanmal~ dürü, belediye iktısacl müdürü. ti. 
- Adam, sen de. .. Ben hayvan - Mo•ör, yahad kornenln sesini ~tip caret müdıürü bir toplantı yapmış • 

ilan sevmem .• Dele biz, daha önce ürken hayvanlar, yolun behemehal br ve şehrimizde bulunan t icaret ve 
insanlara merhamet etmenin yoluna 190ban bulunan tarafına dotru ka. sanayi erbabının kahraman aııkcr • 
bakn.lıın ••• ~ dedi. çarlar. Cünkli insanın ke.ndileri ~ lc.rimizc laşhk hediye temini işinde 

Mcs!Jkdaııanızın yaz.ı.sında !hami oldulunu anlanuşlarclır.ll ne §dkilde faal iyette bulunaeakla • 
rını kararlaşttrmlşlardır. 

Sanayi Birliği ve Ticaret OdaSl iNAN 

A~ Yt ka 11ı.'9 

.andra 1 Bterllıı 5.2« 

"ew-Tork 100 'OoJar 132.20 
· ·~Mlrid ıooı-.oeıa 129375 
Uıkh:>l:n 100 ı.~.,ı; Kr. 
IB.4' ea:m at.m 
24 ~~ m ı;ııom kUCcc 
~tm 

Baham ve Tnhvllit 

&O 72 
32.50 

iSTER 
iSTER 1 NAN M A :~?i azaların~ yardım hususunda T6RııvıllM ~ m~ dJmia,. JJ d l~&t yapara )'lllrdım temin e _ mıt:.T..!!a. 

.. www__..= ,_• u::s '*™ 
...,,.,., ........ ~ ece&. ve yardunların nakdi olma. .. ... 

etna çalııılacaktıJ. ~-----------"' 
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Garib şeyler: 

• YENi HAYAT 
Nişanh gençler bir senede 
nekadar para harcarlar? 

-Ziya Gökalpın didaktik şiirleri
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

bir geno 

la tanıştı. Bir yıl sonra da onunla. 

yıl bakınız ona 'kaça 

N amılk Kemalin Türle rufrıu_,yattan alınımıış intıbalar ve hepsilKızıl Elma .günün birinde hakı'ka,t Lira Krs. 
. na aşılaıcbğı vafan ve hür- ayrı a~ı .. lbiiI'er düstur mahiyet~1olınalıdır. Bıu yüce ülkü ile ınanıtn.ı- &iizel 

['-_yet mefhumuna, da.ha açılk ve, al'~ duşunc;ler .var .. BunU11 içın1raniııme yüırüyor. Turancılık: işte görünmek 
daha serbest manada ve bilhassa ş~ır, tam.amile dirlaktiık olan ibu onun mt.ııkaddes arzusu: bir kltab 
ı.~ın1:. b_iT .:~ıst~ içi~ t.U~{ciilülkişıirleırinde, tesirlerini, hey~can .v~ Tüı1Jr. ruhunda :ralnız bir il, yalnı.z Evlenecekleı:ıe nasihatler ı. 
uakusunu .get tren Zıya GOkalpın ahenikten değıl yalnız deı'ln mıllı bir tek ilhan var. (.simli bir kltab 

eser le.ııı., yıllardan beri Türk !hara- bh- imanın naslarından Çıkaırıyor. Zaten cMillet:. sernamesini :taJ ııtalrede. sabun ve hav\6 mns 
ler:ne çev.r.ilrr:emişti. Bu işi, O:>u Elde ettiği netice ise, o fi'kirlerle şıyan ıbu şiiTiınin yukarıda üıçüncü 1 • 
defa, merhumun damadı Ali Nü-z-lbesienım:Ş olan büıtün bir infinhib k.t'asmıın oonun<la da: ; 

1 

het başa.rımağa çalışı~ror. Himmeti neslidflc. Türk milleti bir bôliiııme:ı: tıbütünn. elgrar 
ne !kadar tam' r edıôlse azdır. * dür.. Fevkaladeden sao kestirmek, 

AH Nüzhetin teşviki ve uğraş- Kitabda ilk şiir cDin. di.T. Şair Diyerek lbıu iıü.k.münü önceden trıı.s olmak masrafı 
ması ve İ:kbal Kitabevinin kadir~ ne ,güzel ve ne d'ojtru s3ylü'.Vür: cfestekleme'k!Wdi'I'. Ayakkabı boyası 
Şmaıs taıbili.ğ"· ile i!Jk ortaya çılkıan Bcftim dW:m ne ö.mlddfr, ne korku, «Vazife> de: Nişana hazırlanmak için ya_ 

75 

l,50 

5,00 

lG,00 

15,00 

20,00 

eser, ibüyıüık idealistin Yeııı Hayat Allahmıa sevditimden taparım. Gözlerimi kaparım, 
iısimli manzwneleridı'T ve bunun cDin-1€ H:m> isimli şiirindeki Vazlfeml yapanm! 

pılan masraflar 4.9,08 

ankaısından Z~yanın Hri'k şiirlerile cDin k.alb<leki vecdi.n mii9bet se- Diyor. Ne ibüyüık ders! 
Nişan yüzüğü 150 

destanlarını iht'ıva eden KlzıZ EZ- sidir> mısraıooan da anlaşılıyor :Va:ıttıa Naımnk Kemal, Ziya 
m.a basılrrnıştır. Şüıphe yok ki her ki, şair, bu iki kuvveti kayna'Ştı-r- Göka1pten ço3c evvel, türlroeleşımi.ş dt>~ne verllm 
iki eser de, geçen ayın neşriyat malta çalışma!kitadıır. ke1ilinelerin lisıınci'a kalmasını, diJ.. Telt>fon konuşmalan 

Rumba öğrenmlek iç,._ dans 

15,00 

58,00 

tmı'lh:n:de ıgenç nesle sunulan en Ziıya Gökalptaki vata.n mefıhu i?erlerinin atılmasmı ;gaye olaraık Gerilen sinirleri yatıştınnak 
ık~tli iki his ve f !kir aııma~ mu. ümmet devrindeki ve Divar b;ldirlm~i. Ziya Göka1p, bu fikıri tıçln sinir 'kolonyası 50 şişe so.oo 
ntdır. edebiyQtındalki mefhumundan !Of' yeniden elle alıyor ve onu. tıece · d' · Çorap ve kravat 100 80 

c Yeni Hayaıt> taki $1.irler, be- kadar avrıdır. Türkcü ~ır. mı vezninin yedilisi ile perçinliyor: · 
dii lb'r tahlil oonunda ne dereceye de Türldeştiıımiş ve biz~ buıgün- Uydurma söz yapmayız, '!'aksiye ve~len ııo.oo 
ka<lar muvaffak olmuş sayılab:rr.ir- kü xealitem.ire bundan yırım _be~ Yapma yola. sapmayııı:, Çlç6, çikolata Tesaire lll0,06 
ler? Bunu bu manzumelerin i1k yjJ evvel yalklaştırtnışl.ır. I.Şte Türkçeleşmiş Törkçedlr, Yeni elbiseler 300,00 
neşredildi.Efi za.man <la soranlar ve 'Vatan> isimli manzumesinin ilk Eski köke tapmayız. Ekseriya geç kalkıp ta daire. 
ıtenıkid ölçüsüne vuranlar oldu.·kıt'aıSJ: . Ziıya Gökalp için cemiyetin ÜıÇ ye geç gitmek yüzünden ma. 
Fatkat ne lkenıdilerini, ne de mu- Bir ülke ld camlıinde Tlirkte eza.oi~ın:n.u varo~;r: .. bfı:Jı:~isi. aile, ilkin- a~hn keslll'n 
hata!blarıını memnun edebildi·ler.' • okunur. cısı devlet. uçuıncusuı rrullet ... Ka-
Neden? Zlr'a, lbu şiirler, ~ daha Kiylii anlar manasını na.nıazdakildın, diğer iki ikudreti-n el? yarattı- Tiyatro ve sinemalara 
~oğorusu bu naızımlar - öyle biır duanı~ ... c11S1dır. O o1ıma.sa medenıyet ola- ~skf göz atrısma 

60,00 

300.08 

300,00 

1637,25 ~ı:ü ile tayin edilemezlerdi. Bunu taayle bnr 'Vataında her şey ımıL mazd!, o ohn~sa dlevlet olam:rzdı 
bızzat Zi}~a Gokalp ta biliy<>rdu. lidir; ve n:ıhayet ırrrıllet oh~mazdı. Zıya, 
nunun iÇindtr ki kitabının mu- HM' ferdinde mefkire bir, Usan, a. bu vecd i1e lkadlım terennüm edL 
kaddemesiınde c$oor devr:Jn.de şiir det, din birdir ... yor: 

Genç kız da sevgillsile evlenlrlıye 

kadar bir yıl içinde şunları harcadı: 

8U$a.r, ı,iir devırinıde şuur ~rci Ve lbövle lb.ir vatanın: • Medeniyet bayrafıııı sensin alan ilk Lira Krş. ----
75 k.~hr. dJıye söze başla;rlken ve sö- Hududuoda evlitlan beve ıe•e e.an ele, Rüya tabirnamesi 

?ünü < ••• tıalk teıibiyes'nde de .. . vem:! Altın harfle 7azılacak ena senin a. <rl'nç kad bU 11 
bazı fikirlerin vezin kisvesıinde Ve nihayet böyle bır vatan l- dındır. 'slmli bir ~7ta:e ml' dlr ı. 
lltzedilımesi fena mı o1ur?ı. sa~- çin:de san'at ve seıımaıye de Tü:rk_ cMeı::-J~ ikadını> şikı.nde dE>, ka-
su ile hltiı-mken ne yaptığ•nı bi-tür: . dıwn çahşma lhaıkkmı ne ilru\•veıtle Sinirleri yatıştırmak için as.. 

1,50 

len tam manasiİe olJ;run bir fikir Bir iilkıe ld çarşısında •önen 'ütün ~aısd!lk ediıvor. Peki. ya o haldkı pirin nsalre 
a~ oldu~nu sarahaıf.le tR'Öster- M senna_~· tanıımavan biıı· cemiye-t, herhanııYi Eski niıJanhya telı-rar parası 
l'lll~i. . Sanatına yol l'Mtren Ulmle fe~ T~- bir cemivet ne düşüncededır? z:_ Falcılara ücret 

~Xızıl Elma> da.ki fikirler, ~es- . . , • _kun~ur. va. !burada da, öyle bir cemiyete Yeml'k pişirmek için alman 
tan ve ıtanlı :kaynağmd_an çai!llı- .. Z~~ G<lkıalpın mefımresı, ~ kaITTŞı sözüınü sert ve a:cı söylü\~r: .ders Jııedeli 
Y'ol'dıu, cYeniı Hayat> ta ı-se yalnwlük ıçın hudud tanımaz. Butün Derim ld: o halde kMtmız mu•Ia.k~ 
'lasanı~n ve va$in!!!a_!.t~ oJ!lJ_h~ ~l~ Jı~ ~ıt].~L_I)estandaild mevamı 3/2 ı1P) Esans,. pudra vesaire 
~~wv4F•~wr•n•.vyvy~ ......... B11.1usı dGktorlara muayene 

3,09 

1.20 

ıo.oo 

15,00 
40,60 

ücreti 

Brlhassa yeni sevgilisi hak

kında konuşmak için tertib 

ettiği çaylara sarfoluoan 

İç ça.maşırlan 

'ŞaPka 

15,00 

35,00 

70,00 

40,00 

Ayakkabı 50,00 

Ruj, rimel, kalem, türlü tür. 

1ü kremler 
Çora~ 

Sevgllis'ne telefon 
Saçlarını yaptınnak için ber. 
bere verllen 
Tuvalet (elbise, tayyör vcsa
ile) 

80.00 
G0,00 

8,00 

12,00 

300,00 

741,45 
Enis Yedt:k 

r"S P l o~ osta,,nın bulmacası: 26 - <7> 

Bunlardan 30 tane.sini halleJeTek bir arada yollıyan 
okuyucumaza bir /ıediye takdim edeceğiz 

her 

Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 1 S l 'l 
1 - Şeyh Sa.dl. 1F=ır==ı===r===ı==:===;:==:==~=~~1 

nln meŞ'hur eseri 1 
(8). 

2 - Ma.der •3), 2 
Keder (4i. 

3. - İrmikten 3 
yapılan ta.tlı (5), 

Arkadaş (2). 4 
4 - Becerikli, 

yaramaz (4), Bir 5 
peygamber (3). 

5 - Döl 15), 6 
Bir rabıt edab 
(2). 7 
G- Zaman r2) 

istdk (5). J 8 
7 - Aded 14). 
8 - Büyü'k bir 

balık (5). 

9 - Nefi edatılO 
c2ı, :.um ba.yram. 
Jarda kurulur 13).l] 

10 - !tayanın 
bulnnduğu de.nb 1 ~ 
(9). 

11 - Seyrek detil (3), insanlığın 

ha.bası ( 4). 

12 - Blr .renk (2), Rıısyada bir de. 
oh t4), Boy detil (2). 

Yukarıdan aşağı: 

2 - Şöhret (2), Bir kuru yemiş (6). 

3 - Turşusu yapılır (6) 
1 

Dinle dün~ 
.Yll.Vl 8.Yll'all ( 4) 0 

4 - Evliya (4). 

8 - Bir soru edatı {'?), Nota {2), 
Takım (3). 

9 - Ev (6), Beyaz (2). 

10 - Leke, şüphe t5ı, Ayı yuvası 
(2). 
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~ ~i~~ON'A~ HAt•ıl B~ ı~~~~~~:M . / 
•llll!!!l••liı•lıi~ıii~iıım•••••ıiiiıımK!ıiiımiiİlllliiiıııı•iillllııiiilıııiiım•ııillıl" mİİİİlıİİİı-•llııİlıiiİİİİmİİİİıımiiiii. .. Bu serıU ve keSkin s~~fill~. Tür- j -w f \tıtatf\:4 

. kun ~a?rama.nlarw.ı, Twıkun za_ i ==~~ 
- Veslriizlm seçti Jdi. [Güliiıme..l sallaya Dilan b.bTe ocatı ardına ce .. 7ere cliiıJllL K.oltutıı altındaki J'e!Jll at.. ferlermı_ terennüım etımej(.i ihmal f N IJed il T ı.._!_ B k d 

~eretı ka.lavecl ..41Jye cös ıWJlhj Bw. ldW.l ı..a .aan1ıt cnmıiba.b ltlr tanla farladL ~~ ş~nı:ıer için de bılemni.ş bir : . a en'. u~ OllRll er an 
ubfoy çeşmesi hbdaa ıbhl pptl idi! Aradm nnın ua& ~ pt1111e. Nldr iOeri*. dar Ye .ma aralıkta siılfilı gıibı parlamak.tadır: : - ~ :rar.abbı! Sana cevab ın. !Bu hareketi bile zavaJı ığ 

Ali dudaklarını mmnca lmah l6rin1l mlştl ld, blnlenbire kapayal fırtadJ. çaDlalJU'' J'lkıyordu. Dışarıda bir kadna O seo.lnçün hap.tun -nrirkeıı 5veırııned.ı. mı? A i.sbatı edıyor. 
ltesU. j Kaıa.. lntinden ceoeıı yqU feraeeJI, 'attıtı qltince llolTahıp kulalt Ter~ Vııenlrsln ona destan 7azmaia.. i - Aramızda ~atta~ menfaat ba- - Benim gibi karısı o'duğUll 

Patrona Balll arkadaki kab:adıı)'lJUD Sarı pabuobı, e1pnea Wr U.ımn •- Admılan biılt'a bir iman ..,_.qaan Bakt~ almak blcmlai ellnka ;ık~~~dıaıı _bıle (>ır _bag 7okmu$ ~L dolayı bedba.hti.ır de~, 4 mı? 
ne demek istedittnı aııı.,amadJtı tola. ••n•an tallkm 1....._ balnaa.ta bqla,, ~~ .eaD4ll. ~ h Ve &'Ondermek ona mezar kauaafa. ~ı iiki kelıımelilk ibır cevabla bana - Bunu söylemek istemedıın. 
kendisine bir iaı atdddmı .ano·erıla. ıı1a. ıtadm atar atar Bamzüey çf'Şme. lda•e: Te e.reeaa c Yeni lfayaıt> ın bu ikinci tab'ı iY~~ _N~. ~ye müracaat ~t- - Fakat ben böyle olduğun 
Ellle palaaman bbz11&1nı 70.ldad.ıld.ua .tne 4letra flkls'wh. KahTeet ~ık sonuna, şai.r.in Müıtarcke yılların- ~ek!hRıtru lbildırdı. bi1ıd:iğim için lhakıkati açıga vuru 
sonra kahvecinin kuJa,tuıa etildi: •en__.. iniln4e oturan ~1 ltlr - Ama.. ffjye bafuwak kapıya kelfitu. da ve Kwtuluş Sava$! esnasında i - O &adar mı! yorum. 

Aıtul kitf'llk odada oorba ha.ztrlıyordu. ~-..ıh y • E·_. Ha 
- ra .111 kallaş ne demek Mer? mahalle ihU;ranna yaklafıp kulaima .&rabta farleiltı aman, Nl&'Srm ııobk Y~l(ı ~zı &iirler de i.~~ ediL t_ . - Y"Ç~··· .. • ~utuYordum. Kaıdi aözle~en nıütee · 
.&Unlu kırmuı yüzü saranlı. Pa'rena flsıl•a•ı: mi:tıür 40. i>wılar.ın en muhım <>lan fllır-de ~ g_ondeıdi. oknuşum gibi bır iki 'Saniye su 

BaUUııa V.bia.tlni l7lce bllditlnden ıtır _ 'Efendi. JıalııbeJ'i tanulum mı? ~P• in~de JW'e eitMlthıl ~ lcXsi cİstida> .ile cİ.kinci İstida. f d3Wıu soyliyere'k ~eU btr tuban .sonra ilave ettim: 
imala llis rlil:linden kan d6kit\e~taı "' 

11 ~l'kttl. k ıa sem.amesim ve cGazi Paşa Haz-~a attım. Kaymvalidem hay - Ömer Beyle arammiaki 
bW,.Ol'lla. Patrena ~ eff pala tta.. Mahmadpqa eer'in mahkemal -; • nr nı, n~ 0 un? ' Tetierirıeı. ithaf1111 taşıyorlar. Yuır. retle yüzüme baktı. · vaziyeti ortadan kaldtr;nııdl• 
tar, ~tme kabaaa7Jların a11.e4ememk. aalwı'Iıtm•an WraiW eülea ~ N dr başmı 'eYirlp kdtelen kekele- dwı !büyük kurtarıcısın.dan ıdıa.e1t- ! - Sana bir fotogratiisini mi.~ bir ~e vardır. 
lal bir yltiUI. K.~ ıtala ,alar. ,._ Nıııuas -.lla,Jtp ldrp!kJera aiaraD. ıh J'e cevab Terdi: leri, her i'Jtisinde de ... ikinci İstL ptolladı? · - Ne demek isti~sun 
tik cdöveı> ıert l>lr ~a 80lak alcln'. kapaJdaruu ~ .71Ulldu: - Yetiş ana, bir hatun dii.şmüş1 da• dalk.i şu ımsraın di~i..ne b~- i - Telie etmeyin. şimdi anlar- ğtmı? 
macı- lldre ~- ........... "*-· - Beli. Ermaıi .iLe Jwıal&D Vdah Anın telişla .koştu: Iaırıabil.ir; o dilek ki, ~ ~eme- ~ınız. Ge}_geçzade Ömer Beyin ka- - Üvey anamın zalim düS'iin 
ilim• BıumaheJ' eeşmNi iaüıulen ae aşlltedir. [Yavaşpa ııunldanclı] Erme- - Bir k..._ mat' den. lıa.kilkaıtler;n en parlağı ol- ~ısı. olduğumu ve ona karşı bazı eleıinden ve nivetlerindPn ber. 
l'eetlflnl aöylll'ftl Aysu Mueıiafa. Ha. ut sallteıJllilp «lltei mıınları..ı Edirne. Nfdr yerde hareketelz ratan ""'° mUEtur. çiirılkü: SV~fe ve .meebur.iyetlerim bulun.. lru:rtarnıak ~in Ömer Beyın ba 
Ulle V111'°'11P tln kazanmak istiyea ka. bPt cltşında kale heıu1etlne atddı idi. feraeell •adının başını •'st iiRr.bae Ttirk, harsını &'arpten ~ Mama idfu.ğwıu h€I° Zaıınaın hatırlamak iıç.lıı, aQc büyük "'ardımı d.o:kı.:nmuş ol 

Ali ıru·· ı:._.._..a,.. !ıı... l:ı.. ..ı .J bada1ılardaa biri idi. Att~ ı&ş ~ok umaocuı koymaya çalış17onlu. .Korku 'H JaeJ<e. Kiıtabmı sonundaki cÇobanla :'-'~ !o ra.uıi!ı resmi daimi eure-t- juğuı:nu artıdc pek iyi takd r e<l 
atınla. «İIN'ahh11 l"at&Dm .Hlpr.111 Jile.. - Dı &a1D&R b1s aaı.ı kanblhik~ candan rmcanlaşan ıösLerllUı an.asma B'ü~büh [şiiıriıne ~liınce, 'Mültare.. sıe u~e taşıyon.ım. biliyorum ve kendisine karşı ci 
melen aruıaa diVJirdütü fındık alta.. neferi idik sultanım.. Anda• Wliirüs. eıevlrdl: kenin en !kaTanlılk ~nlttinde ya- : - Omer sana kendi fotoğrafisL den minnettanmı. 
nı» ima edf7...ııı.. .Fakat BaliJ bir şey [Tatlı tatlı bafllll kıwdı, cöderinl - Baıntmış! zılaın ıbu ıpaırçaıy1 bur.aya baştan ;ni ~erdi, ~Iıe mi? Kuiakları- Kay:mvalidem teessürle neml 
bibnedltt için taşın lçyüziiaü ..--e • .mtitekald mllhsırm l'öııleri 4eiaae ses.. İhtiyar kadm: sonuna kadar istinsah edemedi~i- ~ inanamııyorum. nen ~erini 9ild'i. 
miıJ11. Kahveci Ali ceYab ver~•ee ~dl] Bunda J>lr .il nr elrndJ! - Durma, loerf:re al. me yanllym"tmı. Fakat o nefis e- i - . Simdi 4töriir ve inanırsınız - Sen çok yUkselt ruhlu 
tekrar etti: İhtiyar iMiam d.ı.tms biildti: DIJ'e ltaiınlı. Yeşlfti kadını Ddst btr. seıW 4c.iım bilmez ki?... :efendmı. kı21&1n Neriman. 

- Bre Ali. o111 kaDq ne demek icl.er? - Bllla! den icerlye aldılar, .aa,.a cöttiriip boY- Has•h cYeni Hayat. ~ : Bunu söıyliverek boynumdaki - Fakat onun alicenablı{!m 
Ali tlrlııek ürk.dit &emlllat veril: 1• -- secUr ö~l:ae ~ailnılar. Nl. milli ülküleri terennüm eden bk ~nciri ç.ıkanl•m ve inCf' -pırl-ant..., da bn2n miıınttarl·tunın da 
- Yak 7pld•11m YtiNtlai c-'t W. dl' ~ su ~tlrdl, ridne oeJdılal'. dua .ldtabı -«ibi ~enç neslin elinde ~ile çeVTelenmi.ş -0la.n madıalyonu addi vardır. 

ıK•• kaall yoktar anın. Yetil llneeU ıtaıiuıın koltutu atım- Ba:rPD kadın &'özlerini 7aJ'J aral.,aı'.all ~zeeek ve parcalaırı. mlllr8.lan :ona uzattım.~ - :M.akadını anlamıyorum 
- Ya ..-il- ÜM'alalm P.af#& ıreomll iı1e da ~'" .u.tatı 1111- bohoan santı ,,ır laildedl. Nirinn anası elindeki JJU ka. ezıber1enecelk bi!!" .etıenl:ır. Bunun ı: - Böyle bir kocam oldu~n-

t>lse ne.1 K•r'an.__ nntı. Hafa kachnlar ıa_ pasmı matıp dudaklarma J'anaatmlıı !çiaı; lbu !küçillk. fakat dmn kit bt ?dan dolayı ne kadar iftihar etsem - hah edeceiim efenct:m· öj 
- Doina. Bu ıemt*e• Pf&lli N tıli ,.retillıe ~ Çeşme hünlen atır _ tçın karındaşım, için. açılursuz! etraıf>nmda y~ak. bepoimim Sa:zdır. Kendimi, hariçten ~lehi Be-v ihav.atmm aonuna kada~r 

de anın lt"n.. a.iw' sıeıttl. tJMYe pdır rö~esi bosta:n Sedir iizertJHle boyta boyuna yatan dıüşen yüksek ve sıcak 'biT va:zffe. Ecek tehlikelere brşa mü<.iafaa i- br ııi'kiıh bağmm kurbanı o am1 
Cırak iki i'&>' •~ için ı.ı..; ._ !'i1Bmna Tlll"8n 7aFftn yapraklı ınclr k clir sa.nmrn.. SÇin fbu resimden kuvvet alıyonım. yacajtı ,gib; ben de ebediyen sah • 

~NUer. Pat,,_ Halil iftell iılL ataçlann•n w bllflll& varan kattibe)'e adın bir dalla iaa!iFerm lı:oD&raaı l'enll. Halid Fahri Ozcmımy : .$azfye hanını ~}unun ~zünü bi.r vazıyette ~yamam, hak.ka-i 
Can iter .ipteS ayaklaadı. K&Jlveei .Ali baluyorh. Ylftıltnf'n birdenbire çarp. Sun 110rla lçlrdiler, Nl&'lrın 1rl1' ~ i:vke ~ilmek için çantasından ten evli olmad.ıiım hakle ew i gıb ı' 
c-eıı ı bir nefes aldı: ~nı d•ydıı. Yakandan hım celen llir na.it llhM1e &'etlrdlltt ~ lwldattılar. Nusret Safa ( aıkunwı !~lüğünü ~ııkal"dı, madalyona ~emem. 

- reaıiee ftl'll9ll 'Mulu1'a 1ıiııler- yerılrerlnin Jmltibe iniinıle etudltlnl Ban1a bduı ya.yaş 7aY8f ıimleriai a.. konferansı j)aktı ve Ömer Beyin resmi diye - Hali:>uJti sen nücMı memuru..! 0 
den • iaı söylen. gördü. Yenl(:•t, J"etll bpılı ev inünde ralMlı: i 'Ölıkid&r B•eorladea: !bana yuilad~ı msrroıunu ~nce mm 8tal"$1sında yemin emı ş ı . 1 

Dedi, riilel Nldrm 7tWUl--.n• .ıfsllklerinl dliselifJ'unn11S ctbi bir da- - K msib:? NerdeYiis? ı - 15/%/94! Puıu- &1inti ..- 15.IO :bilaihıt;var ıb;r çığhk kopardı. - Evet, fabl o vakit yan ti 
kahve kapm a.ına kadar &'eçtrot. GeDt Jf"ıdnn anası &1illmaedl: la Brimis ..ıoaamıa eatb Ntisret Ba6a. ! - ömer senin~ şaka etmek is- smen evlenmiş oldu~n habe-! 

ldka kalar oyalandıktan soam llalDS'- ---...-1 ___ .k--....... ..._ • .-ıı, ~- l k bi • adam k~ a~ &adın' anlmcb.n - _.,...,.,_ --sım, ·-ita.. Coşkun tarafından «Tiya.tro. m~ :·eım.Wş. rim ,..__tu. ~ıu.u o unnz, s1 J1 
•aktıktan sonra kahve:re ıü"di, ranıın be7 ,etmesine dotıw imla lnm~ itse. nnclatıları .Janmda. bir ~ wa:h ,,..., i - Buınu sil'lin dedii!'iniz ~i ika- ·smda ile mabıltemeye mu ·acaati 
camaz otmarak peJ'kedeıa apJdanm ladl. Yetil feraceU dıafu., kadının ,..._ Dua. rerbıe ı:-erine ~ -.nı.. ı - K.ontera.nsa ıniiteaklb aynoır. 5001 ~ekte TNl'l'tlrnm, ~nkii o~· e1sem deriıal boşanma kararı a_t 
ıaallıyan Aygv Mostafa.-ıa laülMlı nandan ~frdr.ell 1'Sll J"&n ba.k.9 haftf. alak alık ef.ralma lıakılld.a: ._.... wınlır. DawıUı'elerin ll1lft me- Etumızta e.ra.mcfalki münasebet bu l.abiFırim. ! 
!durda. .ert aer& ~·kısı: çe plümsedf. Yeşilli kaduı yavae,p - :Ya sis ldm.sls b&4lıT ~ temhıL ~iıbi ~'kafan talıarnımül edem've - .K.at°~n. buna kM'iy0 n iım-f 

- Ne 7aptua sen ,.ol4•i••T rös kapaklannı ta.padı: &Anladım» - Da.ne aa.b.lbf. bek kadar resmidir. ~"'tıur. Ömer rm olmaz i 
Mustafa sınttı: 11~ lıltd - Ya biıı nerde:rtiz? Mürebbiye aramyor ! Sa:Z.:ve tıanmnn vüzü bir<lt-l"b; - Neden? MeTak etmey·n·z o! 
- Neylriilk'l Hava 9ok sıcaktı . .,..an dolalı_.._ - llefnak Ali ata bostanı ttUsaJinde. Koıanla Jk1 eocııtama bUma.k ibeft ire doı!;:!fti. ~z'e.-irıdo yalvaran. un ban'l yapeyıış o'duğ ı :v H~ i • 
- daha nldeeeit ld1n Kanma JDJ kl ataç yapra.kJarı kanll'llk ft k•.Pll'- Yabancı ka4ıa eDlli aln1111a ptlre- bir miittbbl:reye flıtıl7Mııa T&nbr. bıee imlen~ blır 1R"k vand•. talkrlir etnDyor deği im. O un bıı-i 

sasadmclı'l ıı .. ız d11111Yorlanlı. Hafız kadm NiJ'lnn llek kentli kendbıe ımnldaadJ: • lbateelnl -.mn eCmeğe ve SJ'cla .a"- ! - Nerim~ncı~m. vavnnn. Y"l ıa yaf)+ıih iıvilik mukabelf'' ~ d€>: 
Bdkanlı llu4aldann1 bfiktti: aturdutu kulübe 6ntltıe ıelhıoe soluk - Sultan 8eMa efeathak tihtM!I .._ mı Ura~ ftl'llleie amaie,,_ Anu ~·annm s~na biraz alicena1"1 ;ı, !!er ••• Boşaımnannz vüzünder. hm i 

1 - 8ııa kalpazanı izam edersiz AH h;Jalı bpı önüne oöktö: rillne ,Sider ldük. anda lıa&m1 eerit._. ..__ .are.iJDe 1~r. ioö9ter. OMnmun ne kadar b~· ,:ı.;s:.ırn hld:>ir maddA zarar gn!'"tn'" S :r 
tanı - Yetlş1n din kanDdaıflanmJ TU' idi. ) &oap .aerllk •~ ıııeı.I ~aihrt oldu~ tasavvı.rr edemez. mes:i Jazımchr. ( ArkaıR VA"~ ~ 

K ' ı ı • - et ,._ -...... Dlıe Wmh. miımı ~· ~ (Arkuı var) Taftay w-- ._öl \._ an...-. ... .. __ .. __ ............ o#; 
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(Baş tarafı ı inci ;..ıyfada> 1 te bu ana prensi o ten müthemdir. 
esas meseleye gİrİşebilırim: Bisiklet çalanın ida-m -edilmesi baş -

. 

Bılindiği gibi kanunlar, bir ıniL ka nasıl izah edilebilir? Vatanda • 
Iette deruni olarak. hüküm süren 

1 
§ln can emniyetine malik olması 

temayüllerin ifadesidir. Hukuk mev ' en hayati nokta değil midir? Fakat 
duatı, bu temayüllere ne kadar uy. ceza mevduatımız gittikçe incelenen 
gun düşerse o kadar isabetli, o ka- ,bir hafifletici sebebler düsturuna 
dar adil olur. Türk milletinin ceza 1 sap1anırsa vatu daşın can emnİye • 
tayininde en dt;runi temayülü ne • I tini na;ıı temin f'deceğiz? Bunun 
dir; tarihimize bir göz atarsak ve lneticeai şu olur: Herkes nefsini mü 
fotldörümüze bakarsak derhal gö • dafaa için silahlanır. Muhterm a
rürüz ki Türk milleti cezada adil vuka.tlarımız şunu inkar edebilir • 
bir sertliği özler ve daima özlemi§.. ler mi ki bugü-;;: bir çok vatandaşlar 
tir. Türk. tarihinin yükseld' ği, co~. cinayet ikaı için değil, fakat nefis 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten •onra günde 3 defa muntazaman 

tuğu devirler, işte böyle adil bir müdafaası için seviyelerine ğöre hı. Fatih Sulh Birinci Hukuk Mah. 
sertliğin hüküm sürdüğü devirler • çak, kama, muşta, tabanca "taşımak- kemesi Satıı Memurluğundan: 
clir. Kılıç As1an, Yavuz devirleri ta-dırlar Nuri ile Abdullah va.r:sıerinln tasar~ 
böyle olduğu gibi istiklal Savaşın. Ben lbu kıorkunç vaziyetle ceza S\uRlfl\2 8\R . ' nıtlannda. buhınan Topkapıda Fatm:ı.-
da hüküm sürm~ zihniyet de bu kanunlarımıız araaında bir müna • n lR\t'. E.L sultan mahalle6inde camilşerif soka. 
olmuştur. Türk gönlünü daima sı ~ sebet görürüm. Müfrit bir jüTi zih.. \(.QlOR\tAE \MOE ttt&\M QÜI ~ tında' atik 1 mükerrer cedid 3 No. bir 
kı; istisnasız; adil bir sertlik tatbik niyetinin bizde cemiyetten fazla llly.\ME s•!:lEM L.\G\M\ OM M\S- tarafı Havva ve bir tarafı Au.. bii' ta.~ 
edn rejime ve ,ahsiyete vermiştir. kıymet vermenin Fransayı nereye , \ \ST\"~~l \.\ ~Q11\f\\1'. rafı Ayşe haııııeleri ve bir taralı t.al'ü 

Muhterem avukat ·Celal Yardım. göıtürmüşı oTdu~nu hatırlam1ıunız ~ lle madıdud va.kıl f.OO Ura kıymetli alı-
cı, her katil filinin n·ut1ak.t bir sa. lazımdır. ~ şab ev izale! şüyu zımnında açık artır. 
ik tahtında vukubulduğunu tebarüz Muhterem avukat doktor Suad Teninııe en uygun gelecek pudra• ma. suretlle atideki şarlla.r dairesinde 
ettiriyor. Buna şüphe mi var? Fa- Tahsin Türk istifade ile okuduğum nın tam rengini veren yeni bir KolCM ve tapu kaydına göre malıkeme baş. 

i 
.ı __ ı kitibinln odasında. 5/3/42 tarihiM mil-

kat kendilerinin tez!n tatbik ecı.er- izahatı veriyor: fakat ceza kanu • rimetrik makina ietdedilmiştir. 
sek ceza kanununda idam faslım kal numuzun tadiline taraftar görün • ' ıtadif Perşembe günü saat lO dan 

11 
e. 

Bu sayede şimdiye kadar gö- kada.r satılacaktır. O günü muhammen 

Cekl&nıuekte ,,ıan 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 
D1KKA T: POKER trat bıçak. 
lan perakende olarak bütün 

Türk.iyede 

5 KURUŞTAN 
fazla sl\tılmıyacaktır. 

Galat~saray Lisesi Müoiırhiğünden: 
Paralı t&lebemlzin üoüncii taksit :ıama.ru 1/Mart/9i2 dir. Taksitlerin bll 

tarihe kadar ya.tınlll1ll'.ıl olması liı.rıtm~ır. (2151) 

dırmak lazım gelir. Çünkii ~atil ya müyorlar. İl.lr maka1emde idam ceo.. rfilmemlş emsalsiz bfr güzellikte kıymetin % 15 ini bulduğ'a ta.kdlrde 
delidir, tımarthaneye gideced. Yh · 'zası !hakkındaki teklifimi «yüksek orijinal pudra renklerinin istihza• Uıaıe edilecek, aksi takdirde en çok 
hud muhaffif bir se~eb var ır, a. bir kültür sevİye'linin hususuna ka. nna imkan verilmiştir. Bunlar>. artıranın taahhüdü bai!d kamak sure. 
pisanye girecektir. lşte bütün der- darı> :kaydı ile tahdid etmiş oldu. yalnız Tok.alon pudralarında bu·' tUe 16/3/42 tarihine müsadif Pa:r.artesl 
dimiz de budur. Bu hafifletici se • ğumu hatırlarlar. Gerçekte filiyat- lablllrslniz. Bu pudra rüzgarlı ve günü ayni sa.atte ve a.yni mahalde sa .. 
bebler bizde milletin özlediği adil ta görülen katileıin büyük bir kıs • yağmurlu havalarda bile bütün 1ışa. devam edllettk en çok artıra.na 
sertlik yerine, gevşetici bir müfrit mm en aşağı içtimai seviyede ve &ün sabit kaiır. Burnun parlaması- !hale edilecektir. Ev ahşab olup 3 oda, 
şefkat doğuruyor. Bu nev! hüküm • kültürden tamamile ımahrum ıolan na. mani olur. Hususi ve beratlı bir bi)- eV' afü, hara.b bir mutfak ve ulak 
ler Türk milletini tatmin etmiyor kütle işlemektedir. Hakarında ha • usul dairesinde 1stlhzar edUmiştir. bir bahçesi olup tamire muhtıaçl.ır. İ
ve cinayet meylinde olanları kor- fifletic1 sebebler aranabilecek; ince Bu yeni Tokalon pudrasının en çerisinde elektrik vardır. 

,tyi bir muhasib aranıyor' 

1 
Şark vlliyetlerlndeki büyük bir yol inşaa!ıncla istihdam edllmckj 

üzere muhasebe işlerine bllıa.kldn vil•f acele bir muhasib aranmakta • 
dır. Dolgun aylık verilecektir. İaşe, ibate bize alddlr. Taliblerin saat 10 
dan 12 ye, H den 16 ya kadar Taksimde Kri'itaı Banda 9 numaraya 

]rntmuyor, bilakis teşci ediyor. Böy hisler taşıyan; muğlak saiklerle ha son yeni ve cazip renklerini bu.l ı - İşbu gayri menkulde müseccel 
le olmasa lbir çok cinayetler tefer. reket eden mücrimlerin sayısı pek günden tecrübe ediniz. Da.ha genç ve gayri müseccel hak sahlblerlnln 
rüatına kc,ldar, eşit şekilde tekerrür mahduddur. Yani k:ı.til çok defa ve güzel görününüz. tarihi tlindan itibaren 15 ıün iç.inde 
edebilir miydi? Her sınıftan Türle. düpedüz bir şakavet ve behimİyet v-esaikle birlikte müracaatları lazımdır, 
le temas ediniz. Değil yalnız katil [eseri olarak kanımıza çıkmakta - aksi halde ga.yıi müseccel hak sahtbie. 
için. mesela «muhtekire ne yapma. dır. Başka memlektierde vaziyet HA YIR rl payla.$Dladan hariç kalırlar. 
Iı?:ıı diye sorunuz, tereddüdsüz şu başka olabilir. Fakat bizim ce • 2 - Artırmaya girecekler 4 "l.5 nls. 
cevabı alacaks:nız: ccAsıvermeli>ı za kanunumuz, bizim ideallerimizi (Baş tarafı 4/2 de) betlncle pey verecelderd'.-. 
milletimizin bu temayülünü muh - tahaklkuk ettirmekloı: mükeUeftiı-. deın'ld öldürınüştü.r diyerek onu da idam 3 - Artırma bedeli peşindir, memur 
te.re. m avukatlar elbette benden İyi !Türk rea. Iitesi şedtd bir adalet i~. • la oezalandı:rmaJc: ve binnetlce onu da ka.nuıll mehil verebilir. 
b 1 J b ı k -" h 4 - Müş~eri bedeli ihaleyl verilen 

ı ır er. tiyor. Bılmem u esas ı no taua ı öldürmek demek cinai hldiselerin cins 
k l · ı K 1 1' · ıtnehll zarfında. verme'LSe ihale feshe-

~ uh t_:rem avu at. ~m~ı ema tilafımız o1abi ır mı? . . . ~ nevilerini, mahiye~ ve hususlyetl .. - dilerek ga.yrl menkul yeniden artırma.. 
Ellı.s ccboyle, ano:mıalı ıse ıdam seh- lsm.i mahfuz o!an bır :zat fıkır- ... _, wıx.-..:-.ı •-frik · t k - 1: ,_ 

d 
~ ·1 "f b ·· d k . . d h k ı· d h 1"' &1UJ.I ye 5 ...... -en .., eme sız n ""· :ya 9}ka.rılır ve aradaki fark ve :ı:arar 

pasına egı, şı a aneye gon erme lenmı a a uvvet l ve a a sa a. 
lazımıı buyuruyorlar. l{albuki asıl hiyetli bir şekilde teyid buyuruyor. ımna birden ldıa.m c~.k.oymak demeik lbilA hüküm mil$teriden aJınır. 
bu muvazenesiz rı, anorma erı, Bılhas~a yara ama suçu a in a ' &-ııer hissedarlara. ve teıiallye De 20 se-

·· · le · 11 · . l h kk d ki 1 otur ki adaletbı nisbetinJ tesis d,eğil, • 5 - Tarihi llı&leye kadar olan ver. 

terhib etmek lazım. Cezai.um ter • · beyanat:llarını istifade ile okudum. ~ls miiesseS olan nisbetlnl ihlal e • nelik evkaf taviz bedeli müşterlYe a. 
bibi tesiri nor1'?allf'..-<le~. ziyade a~~l !Cidden katil g~bi büyiık bir .~e_:di •

1 
der. Bu iie cemiyetin ~m•nı da.'M 

bu anormal <ieıener\er uzerlnde go. miz <le yaralama suçudur. Hükumeıt .faıı:l& bozar, anarşi ya.par. lıı)~lr._ Şart.name bu&'ünden itibaren 
rülür. Çün'IW cürünı ikaını önleye- tabihlerini.n b~ yüzden hakimlerle Bu iUbarta. ceza bnununıqun bu bedı:esln ırörebileceii r.urette açıktır, 
cek son bir intibition bu anormal • ne kadar ihtilafa düştüklerini bili. mebhaBdakl ahki.mmıı. el sürülmesine fazla ma.Iiuruı.t ısteyenleriJı ea.tış/U7 
lerde korkudur ve bu da ancak dar. rim. Muhterem h~kimlerimiz bir tarafta.r t!etWm. No. Ue müraeaa.tla.n lazımdır. 
ağacı korkusu olabi!ır. yaranın kaç günde iyi olacağını be: ---- - ----------------------

Muhterem hukukçulınımız gibi hemeiıal bilmek isterler. Ha1bukı 
bende mücrim lehinde bir çok mer~ ub ilmi buna im~;:an vermiyor. Bu 
hamet uyandıran nokta bulurum. realite karşısında ceza kanunumu • 
Fakat ferd İçin göze aldığımız bu zun C9ki tezde lsrar etmesi doğru 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

a~ırı ~efkat Türk cemiyetine men • mudur'> 
fi tesir etmektir. Bngiin demokrat; Sözlerimi bitirhken bu hayırlı 
nazi; komünist her reiimde halk ve faydalı fikiT hBreketine iştirak 
ve cm1yet ferdin çolc ü"tünde yer buyuran ve buyuracak olan zevata 
almaktadır. Yeni ceza zihniyeti iş. te'Şdkkurlerimıi sunarım'. 

Tophe:ınede bir cinayet 
------

(Baş tarafı 1 iRcl sa:vrad~) . !zen bekçi'lerin şüphesini uyan<lırdı-
18 numaralı evde oturan ıhtıyai ğım:lan bekçi1er yakın bir mahal • 
Jıelvacı bazı günler dükkanını k.a. de gizlenerek fükkanı tarassud et. 
pad ktan sonra evine gitmemekte; meğe koyulmuşlardır. 

n. D./203 numaralı odıın ta.rifesl 1572/942 tarihinden ltibaı-en değiştırn. 
~.istir. Fazla izahat almak içlo lstasyonlaıra müracaat edilmelidir, «21'79» 

D. D./299 numaralı tarifenin 11 i:ncl lrnmıma. yonca. korlnga ve hayvan 
pancarı tohuınla.rı ita.ve edildiğine c1.alr ola.n tarife zeyli 15/2/9U tarihinden 
ttibac'eaı )'iirürlüie cirecektir. :Fa~la. tafsili.t t(dn istasyonlara. ınüraca&t edil. 
melidir. •21'18.o 

E vat: Fikri yerinde \ ün~v~!~ite talebe 
lüzumlu bulmamak bırlıgı resmen 

mümkün değil! faaliyete geçti 
geceyi dükkan.in üslündeı'.İ küçük Nihayet bekçilerin ıbu tedıbir ve - ı. lh (Baş tarafı Z nd sayfada) 
odada ge~rmeıdedir. tiyar hel • takayyüzü, maktul Mehmedin ce • tBas tarafı l tucı sayfaclal 

S f ieab e-den malumatı venneğe ama-
vacı evvelki gece de dükkanını L binde anahtarı bularak kapıyı a _ «- ayın pro csörün yazısını o. 

· d 'k T dl · k kudum. Katil vak' alarlnln mütema- de otduğunu !bildirdi» demiştir. 
çeri en 1 1 ~ış; tam yu arıya' çan ve dükkandan sürat1~ uzaklaş • d. ~ b l Edebiyat Fakültesi cemlyeti reisi 
odasına çıkacagı sırada kapı çalın-ımak ı· stiyen katilin kısa bir zaman ıyen arttıgı u.gün erde onun fik. 

rini yerinde bulmamak mümkün de. Macid Gökıberk: 
mı~;:·hmed tekrar kapıya gelmiş; ~r~ra yakalanmasını temin etmiş • ğildir. «- Fikirlerimiz hayata istika • 
açtığı zamanda 0 civarda sobacı ı H l k w .

1 
Sadi lrmak.'ın dediği gibi; hal. met vermek iba!kı~ndan mühim • 

._,
1 

- y hb" d d 2" ırııız 1 yaptlgl zannı l e tutu• kın kısmlazamı tenevvür etmedik dir Binaenaleyth, ısın asli kıymeti 
çlraK ıgı yapan e • a tn a " 1 k :k 1 · ·1 V hbi k · · · · · • ' " • yaşlarında bir gençk kartıla~ • aı; vkek a

1
ra ho a kgetın en . e ço... çe ve bızd.ekı katıl şekillerine gö • ni taııbikat sahasında görecegız. 

eogu anı are et etnıış, yaptlgl ıre bazı istısnalar hariç, bütün fail. Şimdilik Jıa.zırl'ıık ~evresinde hu -
tır.lh feci cinayeti gizliye. rek helvacının lerin idam edilmesine ve hükmün lunmak.tayı~ Ben Üniversite genç.. 

tiyar helvacı ile üç be" sene • 1 ... düilarundan 30 hra para çaldı. alenen infazına ta.raftaıım. liğinfo her şe,yden evvel ~ayıdeız 
den beri ah'bab olan Vehbi; kendi • · ğını söylemiştır. Yaralama meselelerine gelince; ve şartsız milli birlik gayesi em • 
sine kapıyı açan Mehmede geceyi 1 · ek .. · f' ld·w· . Fakat katilin bu itirafı kafi gö • Prof. bu bahiste de haklıdır. Gerçi rinde fedakar ve feragati bir 
- I · t" rü memış, u an a ır araştırma anun mag urun ne a ar mu ~ ne er o ara ça ışmasını te • geçırm uzere mısa ır ge lgını 1 • d•'kk' d b" ı k wd k d "'d f 1 k l 

eoy' emış ır. .. .. yapılmak 1üzuımu hissedilmiştir, İş. det hasta yattığını ve bu yüz<ien i.. menni ederim. Talebe Birliğinin 
Bu arzuyu tere~dudsU2ce. ka~ul ı te bu maksadla helvac1 dükkan!na 1 şinden gücünden aJakonma müd • de en müıhim vazifelerinden birisi 

edeni helvakcı dde.~ıkkkaAnl:ykı 'l'ıdçleirı - gelen memurlar, yukarıya çıktıkları detini hesablar. Fakat bu nihayet 1 bu olacaktım sözlerini söylemiş -
ye a mı~ te rar u anı ı 1 ye - d" . vd b". . . id d ·ı tı" . . · ' an zava1lı Mehme ın cesed.ıle rnag urun unyesı, ısıt a 1, a e tır 
rek bırlıkte yukarıya çıkmışlard1r. zam . . cürmün 0 aralık tesadüfen aldığı Hukuık Fakültesi Talebe Cemi • 

B. k .. lb . f' kar .. ılaşmışlar ve bu suretle fecı el . . . . H f T" d ır aç saa•t suren u mısa. ıret " h b d l l d seyır ve ıstıkametlerle tedavinın yeti reisi <loçent ı zı ımur a: 
d V -'-b" b. d b" nayett&n a. er ar o muş ar ır. . . • eırasın a en ı, ır en ıre yattı. suretı ıcraSJ veya taa~1huru ile de • _ Birli~ ..... iz talebenin maddi 

w 1 d k lkmı kt Bu defa zabı .- tarafından tekrar v · · t b b l <l' k' . « 6~·~ ..... g yer en a ş, ve uyuma a o. . . . . . gışlr. şle u se eb e ır ı · carı • "' ilfıti...,açlarını duşunen ve 

1 
'h. h 1 1 w uya çek,ıJen Vehbı cıınaye..'tmı h' r d 1· b • .. ve manevı .J • an L tıyar e vacının gırt agına sa- song . . . f k .h . ın e ın e o mıyan u tesaduflere bunların teminine ımkanlar arayanı 

rılaı:ak zavallıyı feci bir şekilde bo- tamamen ıtıraf etmı~ ... ~l at ı tıya.. istinaden. bilahare ceza tatbikatın. bir müessese o1acaktır. Profesör • 
ğııp ödürmüştür. rı parasına ta~~an egı ' namusu. da ~~h ~e aleyh~nde hükıü.m veril- let'te talebenin el birliğile çalışma-

Bu tıüy4CT ürpertici cinayeti hır. nu kurtarmak ıçln aralarında ce~e- mesını hıç de dogru bulmam .. , · ı d ide edilecek büyük netice 
sıilık maksadile yapan katıi1, bun w y~n e.?en bir. müc__a.d~le .~ırasn~a. öL Profesö;ün işaret ettiği gibi, Y~· :n::t~1i:in hedefini teşkil etmek 
dan sonra a~ğıya dükkana inmiş, durmuş ola~ılecegı~ı soylemı~ır. ran~n şekı1. vukuun~a~ v~ya nast. tedh, Bu mes'ud n~ticeye pek ya. 
M ;ı, d id k 'l Yapılan ılk tahkıkat sırasında ka yesınden zıyade hadı.senın vukuu kında vara:bileceğimizıi 'kuvv~tle ü. 

keı ~~ ; ab 1 asayıl 3ta0ml~mı e aça- tilin bu iddiası hakikate uygun gö. ve ehemmiyeti naz.ırı dikkate ah - mid eıtmelct.....,;mm demiştir. 

C .. ' kA k 'l b "·ı m;... helvac1yı porasına tama. nara ceza tayın e ı me ı ır. ra ıçınue u unan ırayı aşır-, k · d.l l"d' .....,. 
mıştır. ur et ar atı u son su • ru me ,,,.. S d" 1 ak b k 1 · d h" 

· · · "')dürdüğü neticesine varılmış - a ı rm u ma a esın e ıç 1 ~ 
çunu da ışledıkten sonra cınayet en ° bir zaman ifrata varmış deg"'ildir. .,.41SJ!er/ik işleri 

· d ·· l ki k " Itır ~ yeırın en eurat e uza aşma uzere • . . . tahkikatını Gerçi ceza nazariyatçılarına bu nok 
kapıya el atmıs •3e de kilidli ol • Bu fecı c;ınayetın taı' nazar uygun 1 'ı k d y d k ki• . . • . 1 . d E.k ge m yece se e, e e ve eme 1 su·· .. 
duğunu görmü.ş.tür. müddeıum~ı muavık e~~ e;

1 
.. d • günün zaruretleri b~nu icab ettir. 

Kendi kendine kapana dü~tüğü ~ rem Onur 1 are etme te ır. u • mektedir.» bayların yoklamaları 
nü aniıyan katil. yakayı kurtarmak deiumumi muavini .dün geQ vakte 
için dakikalarca kapının anahtarı • kadar vak'a ile meşgul olmuş, ka -
nl araştırm'ış ve bulamayınca da tilin sorgusuııu yapmıştır. 
açmak için tekme ile kapıyı zotla. Katiliıı meşhud suçlar kanunu • 
mağa başlamıştır. na tevfikan bugiin hakirn hu7u•u • 

Fakat katilin bu hareketinden ha 113 çkarlması kuvvetle rnuhtemel -
•tl olan gürü1tü civarda devriye ge.. ...dir. 

ZAYİ - Üintvers!t.e talebe hüvlye. 
timle şebe-ko pasomu kaybet.tim. Yeni
sini çıka.racatımda.n eskill'rlnbı hük.. 
mü yokiur. 

EC?.acı mck~bi ikinci sınıf No. 
~038 İhsan Gü:ı:el 

Ta.'ksim askerlik şubesinde kayıdlı ye-
4ek ve emekli subay ve askeri memur • 
tarın yoklamaları yapıla.cağından 15/Şu_ 

bat/942 tarihinden 15/Mart/942 ta.ri -
ıhlne kadar sabahlan saat 9 dan 12 a. • 
rasında. oubeye ınürawaatı~ı. 

"9 müracaat etmeleri. 

Satıhk köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden: 
1 - İşletmemi21e merbut Kelpete bö.tıeal emvalinden olup Kara.bükte k''p 

rü başı tomruk deposwıda. mevcı.ıd 40? adede muadil 237 metre ııılk&b :,; 
deslmetııe mikib köknar tomruh açıkuttınna. suretne al•Ja oıUnlm.~tar. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş olup hacim orta kutur üserinden 
hesablanmıştır. 

3 - Tomnıklaruı beher metre miki.bına muhammen bedel 24 Ura yirmi 
Ciört lira. 45 kırk ~ kuruştur. 

4 - Teminat akoesi % 1,5 besablle 435 liradır. 

5 - Bu işe aid açık arttırma şartnamesi Ankarada Ormaıı Umum l\IÜ,. 
d.ürlliiü ile Zongulda.k Orman (Jerirl'e Müdürlüğünde ve Karabük devle& 
orman Jşletınesi revir amirliğindeki satış dosyasında mevcuddnr. 

6 - isteklllerln teminat akçelcrlle birlikte ihale rünü olan 11.Şultat.94Z 

tarihine rastlayan Salı &"tinli saat 14 de Karabük revir amirllj1ne müra. 
ca.at etmeleri lüzıımu Ui.n olunur. '(2001) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Snbc ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BıRiKTiRENLERE 28.800 
VERiVOR liRA iKRAMiYE 

Zlraa.t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablaruıda en 
aa 58 lirası bulunanlara ııened~ 4 def& çekilecek kur'a ile qağ'tdakl 
lllina göre ikramiye dıı.iıtılacaktır. 

4 Aded 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4,000 Lira 
2,000 )) 
1,000 J) 

4,000 )) 
5,000 )) 
4,800 )) 
3,200 )) 

Dikkat.: Besablarmdakl paralar blr sene içinde 50 llrada.n aşatı 
düşmiyenlere ~amiye oıkhğ• takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ıı Bfrind 
kanun tarihlerinde çekile<'ektlr. 

....... ...._ ..................................................................................... _ .. ._. 

Son Pos1a Matbaası: Neıriyat Müdürü: Cihad Baban 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL . 


