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Bnsababki 
haberler 

Dün Halkevlerinde 
bayram yapıldı 

Halkevini şereflendiren Milli 
Şef tezahüratla karşılandılar 

Mostova 23 (A.A.) - Ordu• hitaben 
llC$reUlil bir &1inlük emlrcle Stalln bil. 

"' ............................................. , - -
1 PARTi GENEL Halkevlerinin sayısı bMaa ti1le demek&ecllr: 

Şarlr cephe•inJe çarpıftın Alman tulıerlerinin ayaklarına 
•eçircl ilıleri lıı:ıalılar 

•Ecnebi memleketlerde K.ızılordunun 
Alınanyayı mahvetmek lsteditl söylenl
)'or. Kazılorclunun bu kadar saçma he 
ılencrt olamaz. Onun ıayesf müstevlileri 
topraklarunıro.n kovmaktır. Jlitlerler ....,~.A..,,.._,,..__...._......_.._~~~"\ Sovyetlerln 
ıletl.slr. MllJeUer kalır. Hio bir mUJetlı 
karş, ktnlm.lz yoktur.• 

Staıin, Km1onlunun esir ahnadıtma 
dair dolaşan şayialan tekzı1> ederek de. 

tnlştır ki: 
< Kızılorduda ırk düDmanlığı 

Yoktur.» 
S talin Almanlann sürpriz gelt • 

r nde yapttlCları baskı.ntn kend!le -
rine verdiği üstünlüğü kaybett kle. 
hi ve şimdi garba doğru gerilemek.. 
te olclukılarlnl M>yledikten sonra 
§Unları ihive etmiştir: 

c AlmanlM" kat'i surette mağiub 
olmuş değiller, enerjimizi artırmak 
:zaruretindeyiz.> 

Kızılorda 
DDD 

bayramı 
Bugün Moskovada 

büyük bir geçid resmi 
yapılacak 

Bali deniz 
harbinde 

iki tarafın 
zayiatı 

Yeniden büyük 
bir asker taşıtı 

batırlldı 
,. 

Japonların 
yeni ihraç 
hareketleri 

blcumları 
devam 
ediyor 

Aln1an tebli ·i: 
"Birçok hücumlar 
püskürtülmüştür,, 

Sovyet tebiği: "Birkaç 
meskun mahal 
işgal edildi,, 

Berlin, 22 (AA.) - Alman or. 
Tobo, 22 (A.A.) - İmparatorluk cluları ba§kumandanlığının tebliği: 

amnmi karaııahınm blldlrdlttne röre Doğu cephesinde düşmanın bir-
denls birliklerinin hhnayeslnde hareket çok hücumları püekü~ülm\i.ttür 
eden Jaııon ura kuneUıul Sumatnuım Hava kuvvetlerimiz dün cephe. 
l&f'kında balunan Banka aclaaında Men nin merkez kMiminde düımanın 
tot civarında kara1a oıkml91ar ve aJ'Jll 200 den fazla taptını tahrib etmi .. 

Londra 23 (A.A.) - Kıaılonlu mi - rin aq&m ibert :ııd&nın tarll eahlliade tir. Ayrıca demizyoodıları tes!alerine, 
~i ilerleyl$lerlne devanı ederken ~· waı ~&mitidir • .ıa. yük trenlerine, hava meydanlarına 
llwtordunun bayramı barin erkenden pon lnınetleri timdi H..-anın JDel'kn. ve bol,evik toplantıJarına karıı da 
~Utlio RllSJ'ad& tes'l4 edilmel'e baslan • lerinl lurmakla mewuldtlrler. aiır hava hücumiA.rl yaptlmıftlr. 
ı.u.tır. Denis muı...r.beel Tabrtb edilen katarlar 

Burun Rus ordusu l\losltovada sıa. Sanon, 22 <A.A.) - llk defa olarak Berlin, 22 (A.A.) - O. N. B. 
linin önünde büyük bir ıeçld remıl ıa. cavada kara ve denla kuvvetleri araam. ajansına bildirildiiine göre, Alman 
~ktır. da mühim bir muhanıbe olm"""8'. Bu tayyarelerinin 21 Şubatta yaptıkla.. 

ftütun SoVJ'd eehlrll'rlnde toplanhlar raya J'erlqmlt olan ~lo - Sabon de rı hiicumlar, biJıa .. dütmantn do. 
J'aııalnıaktaclır. Ordu, donanma bu bil· nla kuvvetleri Bali a4uına 7apılan oık. ğu cepheıindeki geri saflarına ve 
>'iüı. Ciınll kutlulayacıaı.Jardır. nıa hareketini himaye eden Japon bir. demİ:ryolu kavuşa'klarına tevcih e. 

kttllorclu bayramını A).ın&nlar& karşı ilklerine taarrm etınlell'nllr. dilmiftl. Donetz havzaaında müte -
hDac:ıtt hücum ile u.s"ld edecektir. Japon radyosunun blldlrdltfne core addid ga.rlara isabetler olmuş ve 5 

So"Yet ordusu dalm:ı Almanlara karşı (Denml 5 inci sayfada) (Devamı 6 inci sayfada) 
lbq\'afrakl1eUer kazan~ır. 

8 urun 1918 senesinde ter.riıMılı Sov. L• ı d •• 
)'et Ordularının Baltık uııntakasındakl ıg maç arı un 
Alınan ordularını rerl attaklan ıünılür. 
k12ılorduya :müttenklerclen n dünyanın k k 

. =k~~~mdan tebrik ve Dll' .. Jlar sel. o zev siz ge ti 
l>un Londranm en bllJ'lik tlyatrola - Ç Ç 

l'ıııdan birinde bti.Yllk bir kalabalık hur.U -
l'llncla aua •,.ram• ,.ıaec1nmıtt1r. Beşiktaş Taksimi 12 - 1, Fener bahçe Bey kozu 

l.onclra 23 (A.A.) - Berflnckn alınan B .. 1 
haberlere sör.. Almanlar buırtin Ruslarm 3 - O, G. Saray da eyog usporu 5 • O yendiler 
~k mtnalfaklyetler blidlnnelerinl 
beııt1eınl'tdedırıer. 

--0--

Sovyel ordusu 
Leningrada 35 

kilometre mesafede 
._. )1°11kova %3 {AA.) _ Remıi olm11an 
,~lllı~ur UJ'oaklardan haber ftl'lldltlne 
.,:;.e 8o'Y7eı ordusu pnalml lltlrdad et
~· l>lter &&raftan Şlmelbarıu a&P
... k loln 8oY)'et lnınetlerl flddetll bir 
-11hu •- ebeJ'e clrlşm1'Jercllr. Muharebe 
-••nı _. __ 
lelbu ~ktecllr. 8oVJ'et kıtaatı f;IU,. 

sE~fr~~~~iN 
1 

389' a, Halkodalarının 
. . 217 k Ankara, 22 (Hususı) - Jlalkev-: = sayısı ıse ye çı ı 

lerinln kuruluşunun onuncu yıldo. i 
numü C. H. P. Genel Sekreteri Dr. i 
Fikri Tu7B radyoda soyleditl nu- i 
tokla acılmıstır. Parti Genel Sekre. ! 
teri ı;öderlnc şöyle b:ışbmı hr: i 

Eşsiz şefım, azh arknda$larun, i 
yerli olau.n. yabancı olsun, takdir İ 
kabiliyeti olan herkesin bihakkın İ 
hayranlıiun oekcn bu ulu l ve kül- : 
ture.1 lrorumlann çatılan altında, l 
birbirinden farksız, birer balkevcl ol 1 
maktan, bllhaas& bl1Pn heyecan ve 1 
ıurur duyma.kla bahtlyarn.ıı ı 

(Devamı G ncı sayfada) 1 
\. ............................................ -' 

Samatra 
ile Cava 
arasında 
muvasala 
kesumı, 

Japonlar Bali 
adasına çıkmıya 
muvaffak oldular 
1'1ü tteflkler 
mukavemet 

ediyorlar 
Tokyo 22 (A.A) - Domeı a. 

jaMı. Japon kuvvetlerinin F ele • 
menk Hindietanında Cava ile Su • 
matra arastndakj muvasalayı tama. 
men keamie muvaffak olduklarını 
bildirmektedir. 

21 Şubatta Palembang•tan ha • 
relcet ederek cenub istikametinde 
ilerleyen Japon te,killed, Lanpo • 
eng körfezinde Teden yakininde 
mühim Lir demil1)'!0lu mevkii olan 
T aıncoemo Harang·ı imal etmi§ler. 
dir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Birmanyada son vaziyet 
vı.ı Z3 (AA.) - Birman1ada .Jaııon 

nnetlerl Sutanı nelırlnl sermltler ıoe 
ıtaqoona clclen demtr,.ola iberhulen 
llf'ı lemeltte bulunmuşlarclır. 

Onuncu yıldönümü şehrimizdeki Halkev· 
!erinde de parlak bir şekilde kutlandı 

Dün Beyoilu Hallıevincle verilen tem•illerden biri 
Ankara 22 (A.A.) - Halkev.,eafon kapı aralarına kadar hınca _ 

terinin 1 O uncu yıldönümü, bugün tunç dolmuı bulunuyordu. Bu b • 
Ankara Halkevinde biltün yuTdun )abalık arasınd b::.·· A L 

d '"k ·r ~ ... · _1_ ••• b" a ... un nıı:aray. 
can an •• a J e ~lraA ettıııı ır .. ek k b"]d" V 
bayram hahnde ve çok parlak te. gorm . a 1 1 =. ekiller, parti 
kilde 'kutlandı. llTUP reıe vekıllerı, meb'uslar velcL 

Ankara Hallcevi, bugün mil1i JetJe~ ileri gelenleri, komutanlar, 
renklerle eüelenmi,ti. Tören, saat partı erlcinı, muhtelif vilayetlerin 
15 te olduğu halde Halke,.•ınc giden Halkc"1erine 3eÇİlmiı deleşfeler, 
cad<leler, daha J 2 de kalabalıklat-1 Ankaranın bütün tanınml§ l"İmala _ 
mağa haılamıftı. Saat 14 te büyük (Devamı 2 net ııayfada) 

Partinin roman 
mükô.f atını Halide 

Edib kazandı 
JUri heyeti '' Sinekli bakkal ,, romamm Ustun buldu 

ve eserin müellifine 2.500 lira verildi 

J"ürl heyeti toplantı halinde 

Ankara, 22 (Hususi) - Cüm.. 

Fakl•r a·ııeıere huriyet Halk Partisi tarafından ku-
rulan Parti .. n· at mükafatının ro -

M 
mana t.ahaie edilen neticesi bugün artta şeker genel sekreter dok.tor Fikri Tüzer ~ rcun 16 tabyasını ısaı etmişler n 

!Qeı IQreUe .. rktan Lenlnıracb S5 kilo 
re J'a1d-..nışlardır. 

Bu sabahki Sovyet 

tarafından Tadyoda eöylenen nut • 

Dünkü maçlardan bir ıntıba dagw ılllacak lwnda nan edilmlttir. 2soo liralık 
İstanbul lii maçlarına dün Fe - takımın bu hTJılafltl&iı hiç bir tia. ilk miikifatı cıS.ineklibakkalıı ~ • 

not.bahçe ve Şeref sahalarında de • kırn~an cazib değildi. Nitekim, sı. Ankara (Hususi) - :Fakir ailelere ma~ının müe'llifL profesör Halıde 
vam edildi ve ayunların hemen h«:P kı bır antrenman yapmıı olan Be. ,eker datıtılmaaı iti ile Sıhhat VeWe _ Edıb kazanmı.ttır. 

res 1 t bl• w • ei de bon& eahalarda pek ze~ksız tik.tat ilk devrede yaptığ! 4 gole tinin alikMlar olması urarlafhnlmıfiı.r. Parti genel sekreteri jüıi heye .. m e ıgı bir tckilde cereyan e.tti. l..iğ fıka • mukabil bir gol yediğı halde, maçı GeUri aa aile eaauım tesblUnden 10nra tinin kararım radyoda eöylediği 
l\fotko\'a türıünün bu hafif oyunları esasen fazla teli.ta lüzum görmeden bire derhal faaliyete ıeoUecektlr. Bu e.aaa nutuk arasında ilin ederek demit .. 

8ol')et reıa.:3 (A.A.) Bu sabahki hiç de alaka tophyacalt mahiyette kal"fl 12 gibi yiikaek bir aayJ. farkı UJl'UD ailelere mahalll bele41Teleree tu- tir ki: 
tı SUbat ~b.lltlı .. olmadığı meraklhla.rca da malum• ile bitirdi. Bu net'ice haftanın en dik eclllmlş vesikalar verilecek, bunlarla «- Halkevlerinin bu onuncu. yıl 

lillQQ,"'-et~u kıtııatımaz duşmanm d •-La bol &'Ol adedLni göatermdı:tedir. viliJ'etlerce teıııblt eclllmlş kooperatiJ'ler. dönümilnü, yeni fırsat bilerek bu 
·--- ebnit rat.men Uerl bardteUne uş. f sahasıiul~ Fenerbahçe 3 - Beykoz o den ve bakkallardan feker almabllecekliı. aefer de «Parti aan'at müki.fatııı nl 
'-4 ........ 'Ve diifmana •tır kayıblar ere ,.; . Feneıbahçe • Beykoz maçı biz. Tahmin ecllldltine ıöre datıtma itine ö- kunnuftllr. 
ta~ k.._ lllea ikta. ~ ~ _ im 1 de fu.tbo1un ne balo 1reldijine en nim.ibıleki Mari IJI içinde baflanacak. Her beş ıenede bir, devretmek 
---. b mahaller suı a1ıD.. t ~ --ı 1 :ı..: - (Dn-' IS inci ..,fada) w. {O.... S imi IUfacla) 

~~-----~~-----~---'· ba e o an aJ 

l'rof.cir Halide Edib 



aya 

1 
r He~~n 

inhisar idaresinin 
1 Tıpa ıhtiya_ı 
\,. Ekrem Upldısll...J 

abu dotnı mu, yaa.IJŞ DU bilm.L. 
7onmı,. :Bana .aı. 1ııı1un rönio.. 

du. Bwıwı lcln ii:ıerindc durmü iate
di.m. llabu yaıılış bıe m.eaelc 1ok, doi.. 
hl)'sa ü2rincle Chanalaaa.sa da doina ola.
eak. 

inblsar iclarai bira ~ ltıln tıpa 
bulmakb zorlllk ~)e bailamlf. 

Adi ııııa bir.uım ı.o.ıılmaauu aacib 
oltQor, binnın bo-ıulmuından ela lla. 
zlnc z.ıırar edl7or. Önü.muz 711zdır, Wra 
sal"fiyatı artacak, sarfiyatın artm:ısUe 

birlı.ktc zorluk da arlacak. bir µre bul_ 
mak lizun. 

Satılan soldan aranmlJ Ye röriilmilş 

ki it:ılyadan ıo milyon tıpa almak ka
blld r. balya buna lı21"1ılık olarak bh,. 

S N POST~ 

~insanı tutan firen, yürüten kuvvet 

-

dm koıattve :balık u.ti7or. o ela mem.. -- n&...ı, ,,__ ·-~e - mntaı-- dln1=- .____ batıra -1-e:ıııq bir 
lm1 .. • .. _ Saiclan aolc1aıı fikir, ta't'!ll7e, ırıtitalea ala.tak llareket e«n bir adam yekcli,. '"".- •~· ......,.- - .... ,, ..... ~· ___ ..,...,.,. .........,. ....... 

leket ıde Yardır, .u vazıye.... IQ'llf- lh"-•'J ..... incdemek -twı fthlleml baJıımmdan dalma fudalıdır, fakat m.ak mumkündur. l'alnr~. mesele donup terine JDd ~ e9l!ll riira'ir altında denizde kalm.ı$ bir yelken re- MUIA& uc ..... _ 

dolaşıp konserve balık için llimm cö. mla1De henser, mukavemet Udretl nnıa batmll'&bfllr, fakaı (ideceli 101 üze • lruıao bir 701 tutmak, tatıutn 1~ Baerinde ilerlemek lstedlğ1 takilrde karan 

rülcn kutuya daJflnıyor. O da buhuıun. _r1n_a_e_mesar ___ e_u.. __ tmesı_ .. __ .... _...,. __ z_c1ır_. ---------------·--~lsl Termeli ve hemen .tatbik ~. 

=~~.=:::!:~~?:::..:: (:;;.;;~~~~e;;;;;;;;;;h;;;;;;;;;;;;;;;;1.·;;;;;;;;;;;;;;;r;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;B~~a~~b;....._e __ r_l_e_r_1. ____ ~] 
1.cdırik edece!U. elhnWt • b hman fu,. 

ıa mah ela satacatu. bbaominl arlaa. ""------------.;. ........................................................................................................... ..J 

...... 

catu. Fakat bize ö1le gcb.>or ki, bu b& 
hlsS.c yapılması Jizımgelcn dahA fay

d.ıh b r tesebbus de rardı. 

20 milyon tıpa eter yıllık bira Al'fi.. 
71ltmıu: 6Ckiz on bin litre arasında kab. 
caba bize nihayet bir ene 7etlşlr. Sar 
fiyatmıu arl ıtı takdirde lsc cbJaıı cnel 
biteli O zaman da >enl bir parti vere-

Her mektebin 
bahçesi talebe 

tarafından ekilecek 

Dün Halkevlerinde 
bayram yapıldı 

Bugün karneleriniz 
mukabilinde fırınlar
dan un alabilirsiniz 

bilecek meml~ti IU'amak le1 çıkarır. B ._,., ··a·· (Bqtarafı 1 bıcl ıayfada) tea.kıben baJkntert eneJee haurladida.. M t k l d 
Ba vaziyette dıs memleket.ten :rlrmi mil U ı~e mu ur ve muallimler rı kendilerine ayrılan yerlerde otur- rı merasim propamlaruu tatbJka balla- ar ayının arne erinin ağı 

ln d V ·ı l ki I ı· t . ...ıı -"' -...ıardır. tılmcuı Perıembeyc bı"tecek yoa tııı:ı g-etirtmeklense memleket 1ç _ e a.zı e a aca ar, aa ıye m~aruı. ~ 

de tıpa yapacak maklnl'yi ce'lrtmek derhal batladı Milli Şef Halk.evinde Eminönü Ha!kevlndekl meruim 
mıireceah değil midir? Bu takalrde tı_ Tam aaa.t 15 te Milli Şefimiz la.. Şobrimizdcki bütü-n brınlarda 

Eminönü Dalkevinde )apalan merasim istiyen vatandaşlara bugün ekmek 
pa maldnesi:ne karşılü r·deock bahtı Şehrimizde zirai aeferherlilt hu - met İnönü, re.!ak.atJerinde Bayan de Vali ve Beledi7e Reisi Doktor Lltfi hmdcri mukabilin.de un tevzi e.. 
yalnız bir ddaya mahsus olarak ~. ausunda verilen kararların ta.thikı •

1
1.nönü, Ba,vckil Dr. Refik .Saydam. Kırdar, Parti VfliJ'et İdare Heyeti Rei51 dilecek.tir. Vilayet tarafından bu 

celecek mevsimlerin b:ıhk msbsulunblna ehemmiyetle devam olu.um.ak.ta- Parti Halkevleri reiai ve Gıreşun Reş:ıd .Mimarotlu. vil1Jet erlı:lnı Ye b- hususta fınncılara icab eden tcblı·. 
de mmıh·ket lç!nde Jt'l"ÇClıten rapıbma- dır. ımeb\ısu Nafi Atuf Kansu, Ankara b ı 

1 1tla l l,a,balık bir halk ktitleısl huır u unmuş ıat yapılmıştır. , 
yaoıık maddckrin ı tıı:ıımcs ne s:ı - Vilayetin her tma.fında boı yer. Halkevi başkanı ve çel meb"usu tur. Bugün fırınlarda 

750 
gram ek • 

mış, ayni ı.amıındil da Uç beş vatanda. lcrin ekilmesi için yapılmakta olan Ferid Celal Güven olduğu halde isUkUU Mar,şmı müteakıb Parti <'re.. meğe mukabi:I 5 31, 3 75 gram ek.. 
63 daimi olarak I~ bulmuş olanız.. TıP3- hazırlı:i!ar da ileı-lenıektedir. Bu RiyaseLİcümhur locasını ,ereflen • nel fkkretert Fikri Tmtt ln nutku ra4- meğe mukabil 2

6
S gram un veri • 

y:ı. b"ra sişeshıdcn ca:rrl su '*51 için çahpalara önümüzdeki 91.Y içinde dircliler ve eürek.li tezahüratla kar• Joda dinlenmiş, bilahare EınlnönU ııaı leccktiır. Çocuklara aid ekmek kar. 
d U 1' çtn de h b cımıs varoır.~ daha fazla bız verilecektir. Diğer ııla.ndılaT. Merasime Riyaaeticüm • kevi Refa1 Doktor Yayuz Abacb.n ~ neleri mukabilinde un veri1miye • 
il.ile ed~lm ki. tıp:ı makin" ini retırtıo.. taraftan Maarif Vekillfii, ziraat ae-ı bur orkestrasının çaldığı latiklal nutuk söylemle ve ezclbnle tunları soY. cekrir. 
cc tap:ıyı JBPDllY& maJı U'i ~ madde. feiberligwinde irfan ordU9Unan da ma-ile başlandı ve bunu CümhurL ı 

t • .,.. lc:mlşt r: Un?ar fırınlarda ambalajsız o 
nln Hal)"Mla bulunduktan scn.ra rerçe vazife almumı kararlafllmılf ve yet Halk Partisi genel eck:reteri _ Uallı:ev1erlnln 10 uncu 7ıldönümfi larak verilecek, halk keeekagw ıdla : 
ve.ra cnaç olamk meml<!keUmlzde teda. bu h'U8Uata alakadarlara mühim d;i. ve Erzurum mdb"usu Dr. Fikri Tü.. ı-• .. _... bl ha 

mly &.öreninde evim un_ m~sna r maı rını beraberlerinde götüreceklerdir. 
rik edllcmlyeec{:ine lhUm11,I vere 

0
- rektifler vermi;t.İT. zerin açıı ,nutku ta.kib etti. riyeUne ıtareUe 10Mı baelamak ~rtm. ŞebTimizde bundan SODTa h& hafta 

ru-ı. 1 Bu direktıflcre göre her mektch 1 Partı ııenel ack~eter~n!n hizznt Emlninll llalkevt lHZ de ~ Turk Pazartesi günü ekmek karnesi mu-
n:ılık ınseltslne gelince: bahçesi talebeler tarafından ekilc.. M m Şef ve bütün dınleyıcıler tua.. mukaclderakıım uaıwk bekvhıl am kabilinde un tevzi edilecektir. 
l\JuhAttbenln ilk .,.ıannda, şöyle böy cektir. Çal~aırun intizamla yapıl. fıodan zaman zam~n al~ı!lanan Milli şerımta ismeı lııönU'Dün uturlu Diğer taraftan Mart ay104 aid 

lt 111 buçuk yıl once ya.lıın 63hll v:apur ması ve ekimin mükemmel olmuı nutkundan eonra Rıyuetıcumhur eli71e :i.stanbul Balkevt olarak açılmış.. ekmek karnelerinin evlere tevzii j. 
lannd:m btrlle köpribe gcllnen bir düı. . kteb miid. ürleri birut talebe orkcstraaı Halkev'lcri ma,,ını çaldı •- . 

ada t ı t ritt çın me d C"--ı. · et ..... -~ ..... ft tl de önümüzdeki Pereembe günü ~ine kadar nıa\'n n sa ı amıyan o - ile alakadar olacaklardır. Müdür ve bundan aocua a umoırrıy E\'imlzin ııavasınaa lna kat.sal .....,._ bitirilecektir. 
lmn denlze shldıl'tnı cörmii$ ve "u •ii.. muavinleri, Dl1.lallimler ve mcltteb Ha!fk Partisi • tarafından yur?un rlyetln .lkıılrlnl kutlamak, faallyetıerl. ======--========= 
~la1'd1 1tabs1nl yaparak tenelerden. idare memurları arasında bu husus- muhtelif yerlerinden davot edılen mhde 1Ha ahi başlaDK1cın tükenmes eetUc1e belirlen bir nutuk sü:rlcınlştlr. 
bPrl söylendlti halde ko~rve sana:rU. ta iıbirliğl yapılacak, mektebin ha. mümeseiller; milli oyunlar göster• fey-ı!nl l'lrmclt her an r.ıtimkündıiu Çok çocuklu ailelere yardım 

1 bl t .. , .. ıüı.umlu bır rellşme ve_ • rıd d'l rdd 
m ze r 111 11 

, demeleri de ek:im ıılt-rlne ya lm 1 er. Yııvın Abadan JDiit.eakıbcn 7U aş Bundan sonra llalkeviıdn 9051'&1 7ar. 
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1 Sabahtan Sabaha: 

Türk polisi kadar 
iş sahası geniş bir 
Memur başku medeni 
Memleket, erde yoktur 
~ Burhıın Cahid _ 

il ültiımet kMlremmmı aı karısık 
vuile sahllll memuru ııells ol • 

duillnu kabul edelim. Polis her idare 
iUbesinln lcra YaA&aaulır. l'olis her ııe .. 
ledi1e iqkijitmm eli, ayatıdır. l'oı&ı 
ıtuıun nizam Ye kanun hiikuaılerınl 70-

rlne &'C~k lchı ,aı1$lla bir lns:uıdll· 
J.'akaı IUraf etmeliyiz ki insan takaU 
üstünde emek Mıf en iblr lnsanı.lır. 

Adliyenin icra n t ı pellstir. Be~ 
diycnln fora vasıtası polistir. Tapu clal
nslnln, &iinıruk ldarcstnln. nkaf, lktl. 
sad, ticaret, JDAllye U$flitmın ıcr va
sıtaları l'ftle pellsllr. Bunların dışınd.ı 
vatand !aran emnlyettnı korumak va • 
ı:ifcsl de onun omazhn.aıdadır. nuturı 
tt.!lmİ teşkilatın tebllg, takJb, tatb k me
mura rene polWlr. 

Polisin kanunla çizilmiş nzifc huda.. 
du bu tadar cenls olmada!J halde asıl 
vazifesinden PJ'ri lşlni bu kadıır cilçlcş
Urcn scbeb 11edlrf tık !b:ıbşta rlirdü!'fi· 
muz acbeb ccrnl7et terbiyesinin hamlıfl-
110'. Bi& devlet nln.m Tiı kanunlanro UJ. 
matta kusur etmesek Polisin Ynt:lfl'SI 711 .. 
n yar17a asalabillr. Uakkrmnı IJllsek ye 

başkasının hııkkana saygı etmeyi öt. 
ttnsek polisi kendimizle uira$ill'rnııya • 
blllrfs. lkledJye talJmatnamelerlndc meY 

cnd ns:ıklan J'llPmasak polisle mllna., 
sebetimizl azaıtaltlUrU. Fakat tramvaya 
asılan biziz, dükkinımızın inünu, Tl'Tol 
kaldırımına lşıal eden bish.. Dnlet emir. 
lerine karşı kaı;amaklı )'Ol &nJ&n bh:fs, 
başkalarırun hakkına ıanısulık eden 
re~ bizls. 
,Bwılan itmat etmekle kralter bu me.. 
ı;eleyi bir de mem.ldı:et ce.Pbeslııclen &'ör. 
met lhundır. Uüldi~ Ye ı.eı.lln mü• 
bd ve menfi ,.asaklarmb, emirlerinde 
kesenkes Jınrdtet etseler, :menud nisanı 
ve talhnatları aidietle ve d.e-ramlı şeld1.. 

de tatbik etseler polisin atır vazircsı de 
hafifler. Yasak J"Uakhr kaıısaU vatan.. 
daşlıınn dJmatuıda )er etmelidir. Bu-
nun için de ıasaklan Uln etml'den ev. 
veı tatbik şeklini iTi ıUişünaeli. karan 
verince de şiddetle ;, erine cetirmell. Del'. 
let yasatunn üç rUn surecei'i kanaatini 
körletmek için 'böyle hareket etmek 
&"CN"ktlr. 

Blzlm şdılrlcrbnlz çapından daha bil. 
yük AYrUp:ı şeblrlcrlnde sokaklard.ı ip., 

ret memurlanrıdan ltaska resmi '[lolb ye 
b ledlyc mf!muru rlrü:m~. ihU)'Uç yok. 

tar. Hlikfimet ıeblltatı, em!rleri posta 
vasltasllc yapılır. Bunun sebebi halk se. 
vlyesfnln polis mfidahalrshıe Oıılyaç rör 
mlyecek kndıır yüksek otmasafı1'. Fakat 
h:ıJk seviyesini ve baUnn büküıncte kar. 
sı bu muhabbetim temin eden ~ rene 
devlet nlı.ıım ve kanuntraının şal<"I ır5 • 
türmez bilkilmle.r olduiunun 11llcn ıa. 
hakkak etmesldlr. nımmı" otımmtt.dan şitaı et dml$ lk. edece.klerdh ı Şiirile musikiaile: renk ve ahen- ft Halkevlert menailıı etü4iinll okumuş.. elam subes! tarafından mıntalcasa clahl

Bun'" vaı.lyct gtnc iki buçnk yıl evvel Ekilecek 
0

01an tohumlar mek.te • giie; aan"at beyccanile bütütı ~ürlt tar. lindetl dörttc!n futa çocuk aalılbl ıo "
ktnln ta.mamrn amidır. Ba'ılh b 7n bin ve viliyetin yanhm dcnıelderi yurdunu saat'lcace aahne ü~er;nde Müteakıben hallı: şa1ri Ali lDri Ö:a... llcye Jıallun hazurunda ZS er Jlra mU
r.nk tutar, sarfedemlyerck denl-ıc a •- tarafından temin edilecek, kazma, yap.tan bu oyunları b~ta. Mıllı Şef un 'ftl Hamdi Bayrak tarafmclan Jıalk tirat dııtıtılm1$hr. Bunlar arasmd:a 3,9 ··---····-·-···00 • 00••-•"000•••• 00•••-

n~ füun da bunun auıne otarak en 1cüre1c. çapa: tupan ve orak gibi zi- olmak üzere bütün dav~~ıer 800'.'1· tUrkwen eö1ıenmtt 'blllhare 11aıkm ve ıı ~ıu oıanıarwn cıahı buıunautu Bir ihtiyar evinde 

cJJ,U!;, an Calııd 

1 

bil' inin ltllosunu lkl yllz lturuşa satın rnat aletqer.i vilayet tarafından ve. na kadar adeta vecd ıçınde takıb ~ kolu sttıçlerl •Detisen Adam• rirülmüş ve bu -nıt.anperver ana ve ba 
ahr!7. .rikcoktir. ettiler ve sahnenin aonund~ Halke. plJftİDI t,emllll etmişlerdir. balar halk tarafından alltışlanmıstır. Ö~l.İ bulundu 

F.kun sderberlltı yavtıtunız, endu!l. Ankara radyosu dünkü neşriya - vinin salonu dakikalarca dınmeyen Sergi açıldı Mütt'akıkn, halke-rhıln sı>or pbesl K .. ..k Abd'. h.. 
trtmlzln verimlnl artırmıy3 calışhı:ımnı M "f V ,_"'lcti i b h a~larla çınladı. Balkev~er1 valdonilmil b yramı müna- ~nçlerl tarafmtan eok mırnffaklyetıc 9:rag~dnablte .oh~an "ndurr~ı·· 
b nd ba ,_ f · ·· e tında aarı eOö n n u uaue.. Milli 1 19 dogvru • J t man ısının e r ı Uyar evi e o q 

r uma a servet ... ra ının onun bl·-· . b'ldi i bu t b ı oyun ar; saat a betli "-'-önü Balkcvt eehrlml:ı:de sı>or gijstcrUert, mah elif danslar yapıl lbu,___ f " h 
1
. . ... 

1 
k 

ctçmenln samana ela arlık celmlş1lr. ta.ki te glnl .ı drmk.ı'L vüt.e.. M ea - nihayetlendi ve Milli Şef ile Bayan e .,... ... u ı . . ı.unmU§. ve atı ıup e ı eoru ere O' w. · · T .. klye e ı '1 un a • b 1 tarihi mimari eserlerin bazıla. mış, m Ilı oyunlar oynanmış Ye müsame b dl" t hk "k 
Oöra1orm ki, mncad konserve fabrika_ ıgı lftten ~r. ka - d ılmı İnönü eene gel'dik1eri gibi tezahÜ'l"- u wıan lnllerln4en müteşekkil ltlr ser.el re b&ytik bir nes'e lrlnar: sona ermiştir. z~~~a. ve a ıyeye a ı ata ge • 
lan balık mahsulunlin yckfinıınu f$1e. nl_ 1~~übrle~;nın~eizi!

1 
;crhal faa~ lerle tef)'i edilsek locavı ve Halk.. ~~~b ~-•--4Jr. Berri Parti idare IICJeti Beyo!J~ Halkevt temsil ga'Hsl tara. çı l§tlr. ___ 'O'"' __ _ 

mck kudretine malik detlldlr. Yenl fab. t~o ıgıru e e'!' . 'ld' . ·r evini terkettiler. "" ~ fından du ak saat zo so da iisc1 
rlkalnr tr:sls cdtcek l"~bbus c1e maale- lıyete gcçmderını hı ırmtfti · Mu"te:mad"ıycn davetliler Halkcv. Reisi Reşad l\llmarotla tarafından a- n şam ' ' Çig"itlerin ıatın alınması İ§İ 

.....,, tarih üzeler kolu He bir ~m,;11 de ftrllm~lr. 
ııef görUlmüvor, bu vazl7eUe tı sene '.hil }erinin muhtdlif faaliyet şubelerine ı;ılımştır. Evin ve m Be lk••• H-"----lnd ,_, 1 G-en acnedcnberi tatbik eC!Hen 

-n B v v da bı·r ark ı Jı müzeleri Jdarestıı1ıı müStttek ' ~ -.ev e" menı m -y 
ltf:m,.UI\ llzcrine du ~ clem~lr. "- ogaz açıgın aid mesaiyi teSbtt eden fotoğraf ve eo o "cucl.a tlthen bu serıfde l ktaş JlalkC\lnde de Parti Genel wsuJe tevfikan. Egede üzüm ve Iİn-
mül edrrlı: ki, hadden •'Sın mı"'..ı!&'Ul ot.. d resim sergilcırini gezdiler ve tören mesalsllc vU '13re . tqlılr edilmek Sekreterinin nutku dinlenıllkten IOnr& ciT tarım aatıt kooperatifleri birliği 
mM na ratmen bu va~fe:r~ ayanıcak "lr cesed bu. un u bu suret1e sona erdi. mulıtellf boyda res.m llalkevl Reial Dlikmü Arkiik llalkule- ve Çulwrovada Ziraat Bankaaı pa.. 
umanı da bulAcaktır. Şebrimlule tedlr. rinln amaçlan ve B~taş llalkevlnln ~·k _;:·--·esi kendilerine arzedi. I Kaıadeniz Boğazı açığında sa - H kevl d ki mermim ...... • .... .,._._.. 

&k 1;d i/. hilde balıkçılar tarafından bir er • naUtevlerlnlD 10 uncu :rıldônü.mll b:ı1 Beyoğlu a n e taallyeti hakkında bir konferans ver. lecek bütün çlğit!leri aatın almak 
'2.l!tun ra ~ UJ ok.ek ceaedi görülnıüı ve had.ise za - dün mcmleketlmiz.Jn her tanıfm- Beyoilu Halke\•lnde de dün saat 15 mlş, mtllroluben nıllli uyunlar oynan. ve birinci derece.de dahili ihtiyaç .. 

-------------- bıtaya biidirilmiıtiı-. :'°~lkevlerlnde olduğu l'lhl eehrlmlzl de bir spor mUııameresl ı.ertlb edilmiş.. mi$. temsil şubesi rençlcri tarafından lara doğru eev'keylemekle tavzif e. 
iki bakkal ihtikar suçundan Ceaedin hüviyetinin teebitine ça halk terinde de bii)'iik merasimle tut. tir. l\lüsamttede Beyotlu Kannakamı Alev piyesi tems!J olwunuştur. da1miıti:r. Bu ihtiyaçların tatminin-

mahküm oldu lııılmakta ve vak"anın maMyeti a. ıanU:~tır. Parti ve Ordu mim hazır bulunmQt. Oaküdar Halkevlndekl merasim den aonra ellerinde kalan aed>esl 

Y ~ilköyde Pavli Çakuli ve Bey. 
oğlunda Asmalımescidde lııavri ie. 
m'nde iki bakkal ihtikar MJÇUndan 
adbyeye verilmitler ve dün aaUye 
2 nci cezada yapt1an dURl!fınlaları 
aom.ında Pav.li 5 lira para cezasına 
mahldim edilerek 7 gün mlid.detle 
dülc iınlnln şeddine krar vcrilmit -
tir. lstavri ha~ındaki dava da ba. 
zı tetkikat icrası için talik edilınit-
tir. .................................................... 
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r~ll'ılmaktadır. is,anbul daldilndekl bıitün JulJm•lc- bllilıare Vali Ve belNôye Reisi I>Oktor t}aüdar Halkevlnc1ekl törene tsliklil miktar için yalntz bu müesseselere 
rı ve halkoc1alan g'iindüt ?>srratlar gc_ Lütfi Kırdar lle Parti B.elsl Rt.şaıl M1- Martı ile başlanmış, Parti Genel Setre- ihraç lisansı verilecektir. 

Bir kadın so iuktan 
donarak öldü 

Çubul&ıda oturan Katina İımin. 
de _.O yaşlarına bir ka.dan dün e -
vinde ölü olarak bulunmu~tur. Ka. 
tinanın soğuktan dıonarak. öldüğü 
alnatıBmı§Cr. ------

Basın balosu 
28 Şubat Cumarıtesı Basın balo-

9Unun verileceği gündilı. Balonun 
ü~~üğünü mtfıafaza için terdb 
heyetin"n çah~aları ilerlemişth.Bu 
tarihi unutmayınız._ 

e:r tramvay caddeden geçen 
bir yolcuya çarptı 

ce elektrikle dona,almışlır. mıırotlu ve :lstanbul Me\'usıı Nakiye de &erinin nuUı;u ainlcndJkkn llOllra, Ev ---·o---
Saat 14 elen IUbarcn bütün balkevlf'- toplııntı1a relmlşlenllr. Belal Rt:S&d Ka1aar Jlaltevlerlnin pye Dunkerk zırhlısı 

rlnele ıoplantılar J'&pılanış, Cilmlıurlyct l\lcraSlme Dalkevi zençlttl =ınclan tıl, taall7etl Ye hart» zamanmda laalku. I 
n Ik Partisi Genel Sekreteri Doktor söylenen hmlil Ma~ı tle nJ11ıe. Uleılıı YUlfelerlnl anlatmıştır. MIU.ealu- Vidhy, 22 (A.A.) Marıte 
Fikri Tmeria Ankara Hıılkevlcrlndc &ÖY bunu takiben JlalkeYI Rclal Ekrem Tar ben eWı tem.il kola g~lcrl (Detltcn Kabir" de ağır haS8'l'a uğrayan Dun
le4tiklcrl nutak ra.Qo De cllnlenmlş, mü halkevlcrinln 7filtsek mnanmıı TCCh 1ıir Adam) p11ea iemsılJ etmlflerdlr. Ban. kerqu.e zırhl'l»ının k'Clldi vesaiti ilo 

dan .oma milli etlenceler &ertlb olan- T ou1on° a eeldi~i bildirilmektedir. 

iSTER 
lSTER 

(NAN, 
[NANMAI 

mllflur. · 

1 
1 

Diker bütün babıte.lerlnde •e rllndüz R A D y o 
ve rece toPlantılar nPalm.at. konferans 
far ve müsamereler ftrllmlştir, -------------

Bir adam kansını teessür 111andı.. 
nıc:ık bir yazıyette g-onnuı. eok &ıkıl. 
mı~ buldutu Uk cazlnoya glrcrck hır 

Edimede Halcevlerl 'ba,Tamı PAZARTESİ 2S/2/1H2 
içmemeye Ye ltu müddet sarlmı!a da Edime 22 (Hususi- Ualkevlerinln açı 
«umumi yasfo nln ıılaresl llltmcla kal- lışma rastalayan burunkıi P:ızar rünll 
maya mahJdun ediyor. 

7.30: Saat ayarı, 'l.33: Darif paroa -
lar (Pl.), 7.45: AjııllS haberlc.d, 8: ıp.. 
lif parµtar (Pi.), 8.15/8.30: iMıı s:ınti. 
12.30: Saat a7&l'l. ız.s3: Muhtcllr pr .. 
kılar, U.45: Ajana haberleri, 13/lJ.301 
Şarkı n türküler, ıs: Saat ayarı, ıs.o3: 

Bu hidlse isvlçrcde olmuş Ye bu kadeh )•uvıı.rbmış, bunu a:r. bulunca 
arkasından bir Udnelsınl, bir üçuncü- hükUm de ce:sa kanununun muadelet 
sunll, bir d rduneıisunu atıştırmış ve hükiimlerlne 11ore Uk de!a olarak ye_ 
nihayet b3 ı dondllt-ü uman gidip rilmiştlr, Dotrusunu sorarsanas fena 
kızdıtı adamlardan birini yaralamş.. bulmadık, fakat umumi vaalnln idaresi 

H6klm bu adamı sorrurn eeklyor, altına vcrllebUecek yiblercc mahkfl
neticr.df' ae müeccel olm k ilttre lk.l mu cöz altında bulundurabllecejhıe, 
ay h:apse, aynca uç sene müddetle hele l~i yaaatıoı tat.bUt edeblleeettııeı 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

saat 15 de Dalkcvt salonunda her sene 
oldutu rf bl bir kutlama merasimi )'ll. 

pıldı. 

Merasim Ankara Halltcvinde Terilen 
açıll8 nutkunun radyod:a dlnlcnmesfle 
ve :lstlklll M&1'$1 ile başlandı. 

Radyo dans orkestrası, 18.45: zıraa• 
tatvtnıl, 18.55: Fasal heyeti, 19: Saa' •
:varı, ve ajans haberleri, 19.ts: Ser~ 
5 dakika, 19.50: Mahur makamındad 
prkılar, Z0.15: Radyo pzetesl, zo.45: 

Vatman Şük.ıiinün idaresindeki 
79 sayılı Harbiye • Aksaray tram
vayı Voyvoda caddesinden geçer. 
ken Haaan isminde birıne çarpmıo 
ve vücudDnü.n nwlıtelif yerlerinden 1 
ağır auret.te yaralamıetır. ı 

Yaralı tedavi altına alınaıak., '-----------------------------' vaımıuı y•katanmı-ır • . 

llalkevlnln bir senelik çalışmalan bak 
kın4a DalkeYI Kelsi Dr. İsmail llaklu
nln bHabestntm llOIU'a alafranr.a Ye a_ 
latorta mlidk konsuf dinlendi. Tören
de başta Umami Mlifcttl3 Vektli Sabri 
Öney, Vail Ferit! Nomer mtllki Ye askP.. 
ri bütün memur n SubaJlar ye Mnleree 
ı.aUt hlndtL 

Bir halk türldisü ötrcnıyoruı. 21: (Öll 
retmcn saati), !1.15: Kansık prlu fe 
t~ler, 21.ts: ltadyo lellfonl orkes " 
trası, 22.30: Saa' &7an. alana ı.aı.erMfl. 

1 .. 
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••h1.· 11. b- eser~~o.:: j:ı.ı.~-: a· ıı k ' .... .- :.::....... ...... oı::-.: ·:..::.-.: ır güze i ve bi.· çirkinlik meselesi 
c "Avrupa edebiyatı ve biz,, 

Yazan : Halid Ziya 
mUnasebetile ::::J 
Uşaklıgil 

lllncad oldailuulaa hio liİPbıl ~ -
Olk&fk. 

* Kadim Yanan Ye LlUıa tdeb17a&mdan 
llOnra mubarTlr AY1'11~ orta amanı,. 

1 
za.rUa tam bir JIQID.i.y9' i('iııck;rbn kil;ralıil:mek iobı Uk iiaee kencLilerinl ıanı.. ı u. S"eomit ol117or. Ve ıı. .kanfık umanı 

-
1 

- :lsde tUdr ve ... •at ıı,I~ ba;"Wıkla.rıjmak kab edenll. Muharrir de ba Hiza.. lleli bir IÖldeD ~ att&tan llOIV4 

b IU'Junda 1kl bil.Yük cllcl clu.rU7or, oıanlana bepal bu eeeri &'Ozden reod'lr.lnuı takdir etm" olQor ~ medeıılye&ind.eıı bahledi7 0I'. 

q. ile Yakitıeııberi bunları yekhu'o. iten 11.7nl ı~Ue mlıMetld ol.ıoaklantu.f Bea de :meşruU1ott m~ DariH- ~ «A'fl'llPa edebi,Jata v~ bla .. 
""- ediııerek 9e. 1 DamJDı taf17an bir lı:l&abda islim ~ti• Ye yapraklarını ders lıai Bende molııarrirtn hlmme&.lae lı.al'fl da-

1
rw.- edebiyatı prbl;re müdentaUitne ~ baıhsedilmi 

134 '°"1lnı. Birinci cildi 1940 da, tldne yalaa &aMlnleu batka l>lr de ha,Jret ~lnec ıaaaıl W•mak iismı I~ mıed t - en . ·- t 
~ l de basılıp ,.ayılan bu ıdtalnn clld. duH11M ı.uıı oldu: Biscle bir asra 7a.l«'~cıe d11rmıql111L Sabahları ders .aa., man ıki bir aebeb l'Öl'Ü1JDU7~ da eşe. 
d btiyilk lut'ada GOO sahlfC'cJeD aeatı km bir •maedanberl, hele Tanzlmatbn'tındea enet Hayret F.terwlinia mlidört,. rin lllD~. ~n çıkmak ıeab f'Clen 
ıtetıı, "' bn IZ&O saWfe tıklım WtJS pek sonra. hmnslle eimhmiJ"f'\ idaresfnde1;ret odaaında toplanıılar olardL Bu :me- mana ~~üJtiuce mubal'rirlo bana lii,. 

'-de llaerakı, hat.ti. ha1reit celbeden ıere~e .erilea ıenit el~ ııı.1retlercı 111e1e hakkında Ahmet Mit.bat ve Mah.. sam fOl"IDDf olımauıa hak Yermdrte l'e. lllaın..._. ·· u tatm 1 clJtllmlyor 
da -·~ ile dolu ... Böyle bir C9'I' TIIC - raiınM 1"I seminde lhÜya~ı hl e. mud Eııad Elendilel'le fikir teaWerinck Birinci .cildin 250 sahife;ro yakın bir 
'l'lit te.lrebllınf.k için onun salalbf kadar debilttek kadar verim temin edememit bul-m-uk. Bfta kendi fikrimden, yani 
t .· "1İiiiin, ;rabus Türldiitün detfl, bii. oklutamllD dair mneucl kaaaaM tett.ly-..n ftl Lltin edebi)'atlan iarihlne kısmını lsa"al edas ba bahsi ben de ılk 
ilıı dİibyanm, irfan ve aan'at bayatını -'b ecleeek sarette bu kitabin ırettrcll.~lı&eri bir cös at.taktan sonra ırarb ede,. önce ;radll'C17'al'ak brşaıamıştım, fak3 
~ ıı• IOD!'8daıı dedlm ki: aGarb edebl;ratm-lıaı &4- •-'-'b ·•-•. 01-~1r ye hiç b',_._ __ ._., ıörince taflD&lllak ıntimkön bi;rattna ıeçmek niyetinde oldntwndao 

.... ..uu ........ .,, ...-. UT-· dan feyis almata 'ba$1am.adan eVftl Türk 
eden ;roluım iiııerinde tesadilf e olmaclı. bahsecUnoe onlar ild8i de, busu.sile Ah- irfaumm ve tlklr ~a~nuı nasıl tealr. 

~: ~dın husulüne yanyaeak afak Bemı ~ilmek tçia kila1n 11111Jıte. med Mlhat Efendi bu fikrin lubetlnl ltt altlDlla k&khiıaa rikıf olmak ieab 
bit el( ne bulunursa onları loplaJIP kOCS lif t111unlanncla taklb etmek ve 'b_anun teyld edecek aareUe l"S11n btr ldtAl>tde edel'di; ve bu tesirlerin cönaJeai elin etra. 
llıı bina inşasında kullanm~k ıazundır. l(!ln ele ~lrlncl olldden başlamak lazım.J1>11ıundu; bf'.ll de onlar tarafından tPSVlk loda toplandıtındaa maharrlr Tiirk l
"ir; Yalna bir vukuf meselt>sl d«'iil, si- -lır. bte bhiıtel clldtn f~drki fasdlar:(g-ören ba fikirde dalla kuvvet balaraltb~ ilminin IJOll uman1anna risıI obbll 
ı.~- erı barab edecek bir didllllllefe &a. Utitt edebtyatlan w terce. önce Yunao, daJaa sonra Latin ede • melt ı...:.. ;rolanw.n iserinde yiiı. .... ıen b --...ıını:• b l:'Un&ll • • y-. --r-
\ıt 'I! IW'rma3 esi vettcek ka.clar sa ır le ,.atı hallkmcla talebeye den vermece miiblm merbalede ınanca tevallııt d 
~Sebat lllesel~ldlr. Bu, ancak ismail mto:~ _.ncla An-upa 1'e hırı.üyaaldı. bafladan, ve 1Ml suretle «Yanan ede. mete mecbur idlıt 
~ b kadar zama.ıunı, emetlnl eslrcemi islim medeniyeti Ye Türkün rolü. lıiyaıt. ve ııl..i.tia edrb:ya&a~ tarihlerine isal* elm11t lı:l 'bö71e 1'11Pmııt. Ben 

"' btittin faali:ret lmV?etlerlat yar A'"11Pa &iDessam edebi1atı ve -~- dalr olan ta"aklv Yiicucla rdmlş 01 ... kf&aban hemen her taslınd.& birook il'i-
1- 1111 e9liclı nel"tne ftkfeden 1tlr ıaa.. 1smau Habib de &l'llİ maatatı Ye ta- iade olıuıacak malüm.at klpladug; tabi ;il-in --rablleeeii bir işdl. meler. samana n H Del uarda Tirk rilu yolu takib el.mittir. l[itabJa lOO aa. her tubnclao tJ,.ade lslam medeniye • 
~er feJ'den evvel kltabm ı.atade orta tlan. bifeye yakın bir lusırunı ltjpl eden ba üne, hususile İslamlyeUa saf ve berrak 

llf ~IDeli: Avrupa eclebl1atı v ed:~ı" or ki mulaarrir kendisine ede. fasal okananea Prb f'debiyahnm men.. ln;rnatına dair olan sahifeleri bU)'ü 
.. ru uy • tarihi ln b .. ük bl O('r-şe'leri hakkında kifa;ret edecek derecede bir aü.ka ile okudam ve muharririn ba 

..._,il.. ı-.... d=t"~ -•t•"" manacla el• bfyatı uaumı nb ~---.. l~•ar~k bir fikir edinihaJe oluyor. _ _.do. 1 
'" lltı -..ıı ~ .,..,.. .,. ,., 1 ewC'Sfnl ıılz.m1' n aaıı • ...,.. .., " j -· .. •hada .J._... araştırma ara, 1'9nllği 
hıı. -ca baacıan iki bÜJ'iilt cild olkan a ç . - b•-llf l'.rbaJeleri aşa aşa. Borada afak bir l8i.lıkada lus11111 S'O- hükümlere hayran Bldum. -~tı '-'il o ~ırasile, mu ""' m . ...,_ . in d' da i 
h.. ile ihtimal verilmez hep ,.. 1' 1,_ 1 11 Türk edebi;ratuun rüYorum: Yası a>cmın ışın r~ .. Bn sabada biç bir uman bu ~ - -q iti .. • .. ~ıı. tedrici bir 11..-r eme e • dan 
' .. "'"'-Da edebl,atından. daha .._. 1 bi isUfııcle temin eckbü renle.rl bıra.lı.alım, bu alemln dotnı dotru re açık bir Usan il(' bana islaıoi. 
t-ı A.vrupa namına en g"eDIŞ sabayı . prbdım. naat r J(Ü ük rmatın fe_fdotnJya içinde J'&$fyaıılarca da biline • ~tm, İslim medeniyetinden b-ıh.sedil-
ll.--~ l'ranstt edeblyatındao Türk liğine, oradan ahn ç dlı khiını mlyen bir meeele vardır: Türklük irfan di.ğine tıesaduf elmemişiim. Kitabın ber .,...,.~ 1 1 . daipcaklarfle ken çer& 
' lıttıtaı edebilen irfan 18JYa es vıs vtten ldtti kad r vilıl olmus- kiitübhanesini tefkU edeG, eü:I ve ;reni kMUDmdan ziyade bu faslını ı-enç Tür!> 
bir hıııcaaız Mr ummandan kilc-ük nasıl salayabi ne a eeerler nelerdir, nerelerde bolun•. elde oeslinlo lstifadeslnıe tavsiye ederim. 

~b~ llles&besindedlr, eu halele ki 'ar. lanll t.pretile hükmo_ lbanlan riiıl'erecek bir rehber uıncwl Bu tasalda eıı d;rade alik:a 117ıuıdırıın 
..._ ~ ·· iik bir ser Yalnıs bll fasıl . ~del'ilclir. Hazrc-tl Muhanuned'in İslamiyeti hn.k_ ._l'~ Bennayesl kil(! ltab bize g-özlerin yriişeaı.I L 

6,~ rJ.en ibaret olaeaktı.r. BaklkaUe hl9 olunur ki ~ bir ufuk açmış olayC'I'. Eter bana: ı<Eski Yunan ve Latin e- kındaki kısınıdır. Muharrir harada ulfl.: 
ılıyt~~ttı. M'ulıarrlr ba kilçük mnaiın yttdl ıeruş~~e & cbba 7akuıdan cöre- deb!.)'atıodan türkçeye eski Ye yeni neler mlyetln clerin felsefesine işaret el.tikten 
cıllııtı klal'lııı yorulmadan takib etmiş, Bu fasıllan .,.ra ıterceme edilnıiştk?ı; diye bir ınal trad IODra İslimlyetl karıştırıp balan 1Jl'an. 

'"ıaıına~'l'?'ıJıp bükülen çi.ıglleriode, yo - llm: • tabii bir bafbnrıç o. edilseydi verilecek oevab bıılRmaıdını. ve onu Uk saf"t't"tinden çıkaran SPbeble 
1-ea bil.nıı;ren bir azim lle dolaşa do. Muharrtr ıa;ret babsetmekıBunun cevabını muh:ırrir bulmu,lur ve röetc-rlyor. Bu sayfalarda muhaddlsleriu 
~ bı-te kos1ı:oca iki büyük olld ar tarak carb ed~lyatın~ t edbahıraslle bize bu tercemelert haber veri. ve müttfessirleTln isıamivf' ene bü.vük •:ı 

... 

11 

t-lınışıı ~için l'unan Ye Latin edeb ya ını m 1 rarlar lru etuklerhri ıaarahatle rörüyo. ~il k r. . ittir Garb edebi1aımılyor. ltıltı b Cildi hesabıma bu eseri JJC'k mü- olmak üsere sıetım · kadl ede Kadim Yanan edebiyatlftdan Oml .. nu. 
'-ta ~ı"1un, ve ondan en bilJiik mi doturan ve besllyen ıbu Ud IAchn~ anlı: ros'dan. Sofoklis'dP.n, Esopos'dan, Kse

stııacıe tcınln ettim: bu satırları bıl;rat olduku ~in en ann ev 

iımuıa bir :mekC.ab aldım. içUaclen blltyoanıına ld, btı bu alabiliıwbaı., ~ 
bir qk blki.yesl değil, bir saat ~b,ı kM abrsana mes'ııd olabilil' mWıds. 
mektuba .;ra.mn cllyor ld: Almalı DU11mmf 

- Farzed.iııb lı:l erkeksiniz ve çirkin Ba ınıaıe em ve;ra haN tekllncle 141c 
bir 8*eklbıls, iisSeUk ~ız da kırkı 1 kelime lle ceorab ftrmeyl mümkün ~ 
belmuştur. Fakat senılnıJ.lnla, bir ba;rll madun. Ealen meaelede DIDllDÜ kalde
ıe~L Evlenmek isii;rol"SODUS. kar lere bailanmuı miimkün olaealı: Dlf8e 

1 -ımna hem raıo, hem de 90k Ailzel. Ul,. I lelerden detfl Cevab b:ıaaıı misW ._ 
ıwmand&n fazla ıüsel bir kıl ~or, <Devamı 3/2 de) 

''Son Posta,,nın bulmacası: 8 - (8) 

'---------------------------------.~ 
Soldan ıata dot 

ıa: 

ı - SemıııaUk ve 
deryadil adam (7) 

.Numaranın knıal -
"1ınıtı (2) • 

2 - Dik (4) , 3 
Temlı kanlı 14 l. 

3 - Bir ~ki 15) 4 
Bir erkek adı 14). 

4 - Bü;rük Ok- 5 
;ranaıııta m~ur 

bir •ela (5) • 6 
!> - (.:O<'uk mi 

rebblyesı 14). 7 
6 - Bir trkek 

adı (S), Vticad-. 8 
da ben olan (5). 

9 7 - Şehir harlein 
de ,.ezinti yeri (3), IO 
Gece &'ÖD~ (!). 

8 - Afık Ye va 1 J 
sıh (5), 

1 9 - Bir bayyan12 

1 
l!l . Sonuna el.o 
celine ututın sıd_ 
dı olur (Z) , Hesabda bir ıstılah (fi. 

10 bık (3), Ten okunursa umaJdaD 
emri buır olur (Z) • 

• 11 - l'rlilleUerln kökü (3), GiiDetln 
doğdufu yer (3). 

12 - Aded 15). 

ha 

1() 

4 - Den.b ortasındaki kara ı 3), s.., 
7a JDeDSab ( 4) . 

5 - Bozukluk (5). 

6 - T&hammü.l ( 5) • 

7 - Bir kadın ismi <G>, Ylirürkeıı 
arkada bıraktıtımıa (2 ) , t:zakhk nida 
il (2). -

YU.arıdan aşai17a clokra: 8 - Muhterem (5) • Bir erkek i.iml 
1 - Ekim salkımı (5), Yemek alet- (5 ) . 

lerinden (5). 9 - Seslenmek (4), Nota (2) , Yar. 
Z - Kör (3), Bir renk Cl!), Dola.ı.. don (4) . 

ma (3). 10 - Milletler arası sp0r müsabaka. 
ı - &.rsa4a ıloian m' Beyaa {2). :.ın (9 ) . 



SON roaTA .iayfa 3/2 
r-·- w-.. --... ··------··--------···---........ -

Gönül işleri Son PNbınuı ei.lıi ıJriJaaı: 66 

<Ba.t taraıı 311 de> 0--" K~u ~U ~< I labU., bua• da ... tı. Çarcııia, ltöklim -~ 
ali"N.arlara ..a.ı.riaa ırir• de~ 

- edttıir. 

Patı-ona &alil, ~ &ebk lı.itesla••ı - Y-.. Ya.. mllrth • a~ Cenlll ıre19e k1q oluıt wçacaklara1. Fakat, ü. •a Bfttan lı&J'lleitlktm .,.. ırüseJ N 1d 1. • M T h . • it. tl 
nbll"SIZWu1•rdo. Bir clıela p kM&Urı- ,.ıı mabddca Mr Eraaealnba bıuıaa ... M.tınsu,&ı art•. Ukt.c .ı•llh rUJı ~te dı .mutlak B . • e en•. U-™.Z • 6 'n • lln 

yı ese ~Wiaeydl, .ııt yaauu Wl1 ce,. ~idil ~ ~ 7Qıaeak !ıııled bir ~ ki .._ aö7llJ97im: u meılrtuıbu hır defa okuduk.~n? 
'1rec~lni Wr kenAfa1. w.r .. alWa WA.. A1J 1iJunbırı ~ı 70ıı:.._ BirisiaJ &"ilıeJ ft',Ja oiı'kln •.ıın.ak'b ~-~ 1.&rar, . teokra.r .oxen - Aimn yarabbi! Ona yuttur 
Yordu. Allllıin hızlı Jaalı rel.ıtı.i c•riir - B:a.&aw ll•nw'•• a....ı.twlanu Ali llwrü: IU1Ca.k .-1ı1ıııns. l"allM piıokla ftJa &'Ü- ~geçırd'.im, ~ keliJnKinin %.ilmi.~ ~~iniz bu tatsız tuzs 
cönııea aauıla art.&&. Arkaiat&aUl J"iiria siırler idbala? - Ayrıla!-, süab lnlluşup &asan sel •ulur lnılaus •- eirin 8"iWIJi w :me yer.ı.,t.itDıe kanaa.t z-«i.ıtli:k.. u ~l.rul bulantı veren Y ._ 
de WllMla ıulamlanak1 rlW Wr eeallk. - Jlell. ...... aıW• 419 ...._.. EleMl,-e rWell• 1~. 7a Ntuk hlaak khsl tııqi:U.. o •ma~ ~ 60JU'a !k.atlay.ııp kaıyııwald~ nedir? • . . . . • . 
bir pemMllk ~L o 7ullıplMlan keıı I& Palrelta wrn: ia ~lulltwiaııhıM" a,.nııru .... 1-;1an :~ ve o zaman kabkab~il - BnZis, ıkendisirun l.iyık ol 
dıııi llerlqerelt beleeaalı Jaelec&alı Mr•u: ....._ ~ Jl&Ul k..,.. illüe _ Sa1'&ıa ka1ayeye ıeıeıu. nılT 'I'M.a sıo ~ 9eftl'a meerı-ı. bıee.. ~c başlaıtim. m.adııiı ika<iar güzel, sev.imli, nıa1 

- Nll&ll, Ra& bUa enia aı? lıM\L KUHi Ali INqılw JlaGi lıl&M1a lıir 1ertle wat ~ lenwlne ceçelia: L .. Ş~y~ ~ımın ne a~ndü..; 1Unaıt.1ı ve naınual.u bir koırun.~. 
Ali rilbuedl: Wrtl ..uı: AH ~tea l9nra k5ttrıll· Hms.lia a'IAldMiara . kiifecetinl :eunu lbil:mıtYQnım. ~;ıokat k - Böyle fev.kaJade bır ~oca)' 
- Detn 1oldaşma. Da1•ı erine ctlle_ - Kiralauı eeuüı terillals aU- _ Yet, bkftfe r-rlaen. 'Saru~ .e.,.ıe-ı.tı.. ...,._.1nh c:e erk k iinitn ~ 'ayet ı1e.DÇ ve ~'eli bir ses ~nim liı.yık olduğu.mu uı.r..a:ı. · 

llıa. •- ..... 1 . e c .:ÇJ.k.anıi.ı. yor musunt12? ~ ... .... • ..... - •n--. Jd79lie WhsaJwm. :RTkİ fJfl91Me k-.aa lııtr .. amiJr, W. : • ~- bb" ö 1'T • ~ • 
Bir tr.Y IÖyl~mNe.a JilrWliiler. llA!l - llell, illa MaJıı ..._.. aallılliil Patı-.._ ...._1 •ltAiı: b.nfbtı .. ~ ~ lan : - n..11Mo11 yara ı. mer Bey - .uer;ınancıgım. .ş.ımciı anlı 

lmldpaşa Şer'lye MPll'nımt.lıl •mk alila 1 ... elaq lıll. - Ohn- Ali. Aw, aerrie! prüom 1&ra~ ·.ur, ie b.~~~ ı ~ne ıtuiıa.f . . ~ .. V~ bi yorum ki bu_ ~vaçta zacoıdi 
sın llacJ SlilQ'maa JUuıılb.a. •ll1Mai11 _Ya~ ~ .._. tai, _..,. _ _ Usnçarıı _... Ultecl lsmall aı ~ Hbıua sirm me llk :hayıvan .. g~bı sm:rli, ölkeli ve he- n sen değilsın, odur . .B.ınaen 
ev, autta •elUdl. lı:ite>'l •htiace era- _. -- _.... ıbulııalT -. - taot. 11 . es. 1 ;men hucuma tıazırJan~ 9ir hali leyl:ı, evlenmenizi istemekle oğl 
cıktaydı. Baa iiilqmaa EtMıil laaf195ını SarılllJlıı iJlii$tüler. Ayrı iki lstlkame.. n e. ivar. Bir hiç u,in.w.a her şeyi yıkıp ma deiil. bir ibaşkasına karşı 'k 

Sokak kap11J1 inündckl iki Nsanlakh zerla4ıtı :Ultle kadına .tunt.utu 8tatl te ayrıWilar. Pabna Blllil Tmılşe tıulf. - alr &iiatbı lıq1ti1 ~ltkttr, tlycn ~eıçeceik!_ F~at encek mantıkile baihat ~emiŞ oluyorum. 
taş mcnUnn üserin•e bHook cislu 'lr IHr *tirli laatrlıyamadı: ...ırmıu,, 711 .n ka"1Sl inun•e 'alnr .lnsnnClamhr. •u erkek iç n la9ŞlaniıtJ ~a hır fıkre saplanıp ika~. - Kime karşt? 
fOCUk eyın~enla. ıtalnıecl All dm'up _ .u; am ıu.tırda twb.-IUll3ıs eTIW, 1tDb1 ~en ~• Karpmıcu dtll •enç kızı '° eartıar içtde Te 

1110 ~n :Elindeki avı bır*mak istemiı,vur. - Sana lkı.zmı; emin e1 k~i se 
sordu: tletll. balı eHa••ı talata kafttı lştlbalı ıştL lı;ln blla_n araaı:aa almakta la.ip lılr pral.Laıb.i böyle bir adam benim k tanıd kıt~n ve sevd kten !ıC>nra b 

- Deden evde ml? ~ P•tn.a Balh llkriıY• ur11 halı J'IPoiüü.1an seara ıtUi.., çim1eti içi. mahzur ıonnea. ~am ~ mutlaka ona i~ık olu~ yürıden çok nedamet ve -
Çocuk ince ör1dü. F~ UltftQıl ı.: 11e 8KQ bn9t11'1nah t.:a,ıach ' ını Jluna aulı:alıU f&rnılllnlı ki hem ıö. :dtmı. Çok ~ ve orijinal ibir t.ip. nımediyo~ 

t.aaıdıtı lçbı: _ Ya w wı.nı .. ı.t ltll..ea alsls? kalıiraaiaa .U:ra airıen Patrena' D~tba ren. Jııelll d~. hem tle içli lıfr selam : - Ale.y etme Neriman - N~irı pŞnan oldunu~? N 
- BeK, '1mdl ıeıcıı. Bacı böa Mflnı eti~ •ilıMlülrlea anlmü.a seslen.ti: auus. MaU..mız ia tlcva.ah lılfr aile ~ - Ne yapaymı efendim? Ko-deı üzülü~uz! ~ 
Dc41. Aralık kapıyı U.ele,111 lıterlYe ... ,. ldı)ıGdert &taran .ı7uıarı 41..a• _ Jle7 ... Y•"aşım, ra.1uaettı bubaıı n 9Catı kurnak, cı-tuk ç•cuk 3etlftlrmek- :cam hana pençelerini göstedyor, - Çünkü Ömer akılsl.7;Ca 

dotru Kalendl b rizı.rt.I blıiınb: U"Jl8 tarıaanı "lal oftndlk. 
1 

&lr. o laaWe 't'Uiyet lleriul Mtl1iı. .ıse :&en de yiliıüıOO buruşturuyorum. mantb2'Ca hare~t ediı°y'Or . 
ilacı Süleyman Efendi 1•• ewU&- _ Aaı w.e :a&lak~c aakaniıll Ha. Ba.llt een' ~. Btr bııa!h kı- ıııaı.ialzle aötena.si1' lalr 1uz aramayı E Ayakta, ona dönmüş, çapkın b ir dföüst w müşf:ık Ömerı UiP 

ilan öbünlil: •• EfeUI Wliir. r-. c(Jiiklilktekb ytiztl yam:ıh ~ n. tıa't'Sl;,ıe ed~rlıa. TEYZE ~~vırı~ ciilüyord.ıxn; fakat onun oldum. 
-..: Ne.,..,. Ali! Allaha ıiıda1 ..,.ldı: f.aiaı çılı:ara.rak keıaıli8lne 1D1lhsas te.. ~ennıa.ı ibird.nıbire yaşlar ak.. - Evlenmek onu 
Ali clmlN alLuaa Mkul1111: _ .u.... ..,_.. (,(eıı.aıeu ıaau, .. aa ~e ~l •..-nceU ii.~nee!l ildtkle. MarJirule JuJu..m.n erlaimi ~mı:~ ~adıj'ıııl, dudaklal"lllın tit olmalı. 
- Al. ıer~ nrılı ,_..az- ıı1a m•anı. _.,., rial ~ 11~. • ~Jtini ce;rünoe OOA acıdım, cay. - Çiir*ü Tür1dyeden e~ıtn 

la B:ıcı inalla.. .illıı7ar -.ıaı •lladı: M1IS'I• .sM isli 'JlillT çtm~ı Mr:ak- se lnılılı hel.ıye ~~uuri bir kareketle ke~ boynu y~ ıısrar ve inad ediyor. 
R.aeı NA -1r cbıaa iksiinli. ~ _ s-.. anllallır. m.q, b•1 atnaa ıell11 ~.Sırı _ Mar«in (Ballll9i) - Manlia laalkmın :na saritdım. - Filhak:ka üç !le'!'leden faı1 

bc1aa ıakke91 "e aui.uMb Mı re.qI _. - Ya •a.kiilü b:ıll~ cimdacb e.ıer iarU y&rıeaa etti: kııihraaaa M&a .. lere Iuş Jııı..ı11e lıı:l • : - Afiedersinrz., si.zin ne kadar bir za.manoanberi gelip si2· rf:Jr ·ı 
hırkasile kaııı &ralıtuılli' siribulu: mi! _ ...... em tarlalanm mı çitne- l1flar.ı lıLıllla •evaa ~te4.ir. llilllLI _ ~ır oldujunuru, oğhmUEun mesi kabildi. Bahusus ki b"n h"f 

- Hele kyurwı eTIH. LPatroaa Ba.. - U«, eller. Dena ltlsdea ..ıı- •lk iemlftılk ,.ıhfım. Jelli kaUı.aauaııa lılir Jaaıta i~bwle ftni!tl :Si%e ~ da diş bilediğini unut.. rada ycktum ve benimle ka~ılll 
ille dikkatli dikkııtll ~l iıaalla.k •• ulcn. _ !... para 2Ht llra7a 7aklatlıla ?nuştum. tehlitesi ll'le'V'cud de~ d 
iıına Ueyhi ra.clun •tiwa. Kal'ıa"Yall._ ötıarma ~Merhli itraualıtl .... I. _ Me,ylaaa9Ci kleş pra1t nnnedl mt ü too ~ ~ ' Ye ~ : - Zavallı çıocutun asıl kiıni Şa~ Hanım göriinün ttc-ı ırJCl~ 
nlz .elat elledi. ıte4ler eylemem. lleme.a Bacı nlılaaıa J1Ulmda llalla siyadl uı.. 7.ı•ııeıa'! · foa... biriken bir damla y~ p•Tm3ifJI. 
cmalNbarlye tcn:cctih eylea. ~ ..,_ ılkr. aauyar ...ıı-.. .u_ _ 1_. BulgaıUtan,, .Uuı ka w i - ınzkh yOktur. Bu :mtfvaca s.Hdikteon sı:mıra be!\:\ ~ , ... a 

Kapıyı açııt 101 verdi. llallI NSUU .ı bb e*tilar. Jl&lilılm ......ıu. •urhhınu röriinee it llı B l hL'!~ırmaga :bil6ek nn oltiu. - Kf!'nd~'.ni para için e-vl n 
etdi. ••nta sa-. utmak tıwereyit. EY- '7IWU.a& rW~ ..,.ıu Wr .taıee ~l. na_ a an u ~ar ma rcum oldu i - EW!t amma o mman ~n ite ~r ett;?imd,.n dolayı beıf' 

YanKa ~ye rlrllller. Hacı Silq- krt.. rilaelerı bl'plamai&k.I çatılara ka. Ma rizlıerl ~~ali~ cfbl l Edirne (Huewi) - Bu!Car te. §bir tıalde Di, bunun ehemmiyetini ~z~lerıdıırNOT. Ne i~. M ~zı~1 
man Efenil 1tu ~klenmeiik aQ&a al. tar yiibel•1'tl. tlç ~ .. ua 1üriclilk-l ..ıanilı. aYln.nr ıiM titrek ft "9tuk i>aalı RateVw adında \tir-inin '-acak.. f"*ilr ~~ bırakalım artık. be-nim aerm ~ 
)"IU"etinden lıllr tcY anlam:amti&. JUllvecl tea Hara •urllular. Pa'r•aa naırı Ali _' 1ı11r SNle •mlıl&niı: larıne aar~Cl '1 adcd Türk alnnı.. : - YaptıtıDa bilmiyecek bda ıztırabım kif.idi:r, bos ye-re ~·n · 
Alinin )'"Ü%Üne manalı manalı lıakıY•r: nln blhıtıma cinli: - llal.a\se ~n lihıl karmh$ım. nl Buhı;arıstana kaçırmak ieterlten ~ mü .idi? n21n.;y.e....fm k~mı. Simdi sen f:iJ" 
«Blll'&7& ka4ar sdaenbin •~lllai an- - AQııa •illa 1oltaııa, • lletha, M.Ua Wr ~au aüı, elindeki saps Kapıkule hudud cümrl\iiin.de yapı. : - Baına emniyeti ve ım1ıa.bbe.. bana bakaysn, ne yapın* f ikri 
lqamadıb Mınek lstly..-llu. Ali Jlalllla ienıls! bık talı.fa beıtı &'iste~I: lan ara~ırmada meydana çıkanldı. iti 'Y3J"d't.. ~,,.,..,, Jf"riTY'lan? 
nfkA.hlm N"ıcinn birdenbire •rtalian Ali ı.aeuıı sallMlı: - Pilin. •aı.ı kaşık çahnı,.aeak mı- iını ve hemen tevkif Ciiildiiicıi biL S - Onu aldattıntz mı? Bu sual be-ni ha:f'!çe şaşrrttı 41: 
lıayholmMı nvaeı~.ı.ae it~ 7ımatmadan - •u uat ...ıaırtme 41mM. Raan 11111T tlimı.1'tim. i - Zanne~den az. çok az ••. -ıTJ'l saattl"'ll fa7Ja b!rr z;.m~nrla!I 
me9Cle1i Jtalletmek lsüyorllw. •i'o aiia EleMi11 d&1ll 1Ml1ıuna7ib. - YH. İstebüzib! Dün eona eren muhakemesi ne • i - Fa.'.k:at ümid eıttilinden çok, hm varı alav. yan ciddi b;r tıı 
nftl ka.bve illinden D~ oesme. Patrona: »lusJ11 1nı sefer 'kedml artmdıı.,mm ıs. ticesinde Raşev 6 ay hapse, 2500 :pdk çok... : "l'lT'ıQ ~roi.11--m ~m1f!!"dttı er> 

iline dotnı çıkarken kahveden &'Ördük- ahc ülai -ı •itin&- Yt. tlJe aınl- nine tız çikttı. BallHn oeneslnt tutıııı lira na.kid cezuına mahkum edil _ i - Şa~ il1ftr ~ seni tanımak hi~nbire ciddileırt"m. 0!111.l?'.1~r 
l.t J'lflllJll bdmdaıb ~ at*&. llMI clandL :risülıil bWlrcb; mit ve 91 liranın da m.üaa.deıreaiDe Samı edlenııe btmuı kabul eder mi kaldı::raııık: (Arlı:uı .... } 
eıeaıll ıiilWmedi: 9&ıUt .._...,, aUalar. ~ (Arkuı nr) ,k.a;rar veırilm.i,tlr. \..._ ••• _ __ ----------

-~-NA HALiL. 



- __ _, , ,.... •nıJl:tl n 
n evvelki blnb r tarih 

4/1 Sayfa SON POSTA 
Şubat 23 

San' ate dair 
<8-e tarafı 3/1 ıiel 

vuan 11111n• ıoBı n adam 
M1daanirbt lnı s-ta•e ara~ır_.bn 

dd4i bir Y1lftf Ye .. ..,. llılr -...rla 
:rn.Plbmt'ır. iıılb.ıretl _.... e._ i.al1_ 

1er ~ ·~ .. "*- r.ı.. 
mmıfs mlılir? i.a•• ,.ek IMnalr. ve fel. 7 Şuh t bilmecemizde kazananlar 
eefi, abli.ki, ıttı..ıu ••• •lal O'lt1I tulb 

Yazan: Ro:la Roda Çeviren: lbrahim Hoyi ecıen1er1n eııeria•e. mt .. -..ıarwü• 
ba.şlıyarak arta aria nl)ıayet erta ça!ıla 

'1 6W.t tarihli bllme~zıle ldturcaz orta ohl suur 3/ A da 5 Ömer 

Hayvanların dilinden. ~1~y~ 1 . Adam katıla katıla cevab ver -1 Adam pence!'ede durnı-q. komşu en son ifrat :naeneı.elerlne varan ve 0 
bir köylüaün abırınea bır o~~ıle,dı: . ların gelmıeain,; l.eldiyordu. Derken amaıtdıan ı.gp.e kadar trıılrlni Dil._ 
(rnecl:isinadcn 4ıtarı) l.ir qe• nr - Hıçl.. Eteilm cüıünç bir §CY borezunun öttüiünü İ§itti. Köpek lamı.yan tallrilJere ııe1'elt eı.a.ı., •lir! 
dı, ve 1tualuı sa\>ahtan akfama ka- siylctU de.. onn cev.alt vcrcli: Ne >"aaıır.t. ırı i1•hr ıwl .. ı..n telldıı 
dar tarlacla aaltanına k•rdı. ı Bilinıiaiz lııi kach• kumı meraklı - Hero:r; kare.., :r.avanı efendL ~ıerta lliiutf7eUün. aynls •J'tila 01_ 

Bir ak.şa.m, iküzün. e§ekle tie~- o!~:· içi ~ •lur. 011~ için de 1tu miz elüntüae kaYlıtmak üze~ bula. u 1 et enlal'DI ea ınklr ~eceklert Dtr 
leştiğini ve enun y•rzunluk.tan ı.ıt- suhınç fıCyJn ne oleua-unu anlarnaJı: nurluea Millin ~le ötmen ne insaf- hurafe teklini almaıtlartır! .. 
tığin.i, töylc y.İrmi dirt saatlik .Mrt 1 istcci, fakıat aca~ ayak 4Üred.i: aızhk ne \,iiyük bir pddarlıkl.. * 
başı mamur 1.ir flinlenme için im~ - Y·~~t ... Cı~~ ceci. Siyli. Herez Clerhal karıılık verdi: tsllırıl~ctln oeasnıa Te ona taklit eL 
r\inün yarıstnt aile vcnneie haztT yemem. lılırsın kı, •Mn hayvanın. - 0 ö1.eockmit diye nıeyıc üzüle.. mele ,.eltenealerta ma-.rratıaa bir e. 
ok!uğımu yana yakıla anlatı nl duy 1 d.an. cluydu~lan~ anla.tırsa hayatı cckmd§İm. Ka.rJ .ezü el inleyecek ka... lan fasıljan seara maluırrlr hlam fd
du, Ve diğer hayvanın ne ccvao ve- tchliuyıc girer, elür. dar budala iee canı cehı!nneme!.. &desine ~79r; itin ..... lasılia Elt• Ha_ 
teceğini merak eıılerek belt.l.edi. Katlın lbfu\ııütün fitili eldı. Mc.. He\c alr 1.ıabana t •• Benim tam yir. nlfe'yi, K:eılimbaaa, OciNVH'.a. ıtade.. 

qek o feleııof tavrilc i§i k.ökün- raka düıtü; ve illa .la ~~iin aiyk. ml ıılekuz karım var. Hiçl:ıiri:fi de rfyea'ı anlatar.ı.k tariır.atlırıiMt lt&hso91 

den h.a11etti, ve: ldii'ini, hiç olmazsa lli~~~c}i~~~\ ca~asını benim işkrime brJ~tırmak Yw •e hla• •etkal:.reüaıle ,.arahcsl. 
_ Bundan daha kolay ne var~ .. daha o maıısa ne de.4ııını bd.ırtır c.csarctindıc l:ıulun.l\maz.. nı im :raratıheıhki& Tiirküa )ılz.mett hak 

Diye f.etva vereli. ltu gece yemi~İ ltfr imayı ierenmek ist~di. K•cuı !unu duyan er-kek kcnııHsine gel. kında •zua talıııili.t nri.nr. 
Yeme, y.arın aabah efendi 1.unu go. iıin içinaen çıkamıyacaıını, kanaı. di, ~ütün cesare•İai topladı eüne S~le :fsii.a ve Tiirk Olwı aılanıla
rünee, senin h.as!a oWuğunu ııanJT. nln elind«1 yakasını kur~aıramıya - 4öyle iricesinaen ltir sopa alarak ~nı corü7er..: .. lann tarlJat~ ialt&lıd 
v'C seni ahırda bırakarak tarlay 1 cağ nl a-n\ayınoe ıba.ş eidı, ve: lkapıaın ardı.naı~.ti. 1 t • coıtratya.da, kfnı,y:uJa keşfrtcrlae ri._ 
ç k l'\.. .. L • ~ l .ı \, · k . .. kıl ohıyorw:. Yunan kbdeslntn tfl9lrile ı annaz.. - v)"l'C ~ mşu ~rln. a.:ı ır ·a Karıaı, kem~ularından donunc~ tsıam felsdesialn lnk~fını ta~ 

Öküz dıc. C(lek a.rJtad~'nln na• çini daha ç.&glr atıl Vealyctlml yapa.. cJe ena mÜk«nmcl bir dapk çektı sıra_ 
111- - • • • • L • •• .. ~- v • • l aile takit. .. b•l'U&. Jlatta tı.aı Slnamn, •14lttni dinledi. Çıftçı de 01Lu%\lnun yım, ~nra Qlil sana e~.:- :mm ne er v-c: Eml an..oı•·· Fl-.e.L·• in 
ha l_ 'b" .J" vran<lı . - . . 1 D d" t..~ . • n Uoi• illi, .no•ı. ı\YruPa rel 

.st uındığıına kanar i-1 ı. <ı& • söykd1gını an atayım.. e ı. - ı.pc, dedi. Hayvanlarım bana ıııefl'1Jine h0C2lil t'ttfkterin - . 
Nıyeti baıtka idi. Gaye•I aahtek&r Kadın. pekala«.. Deııli. Gecik.. lıunu eöykCiler .. Aldın 1ta1ı11a gel- Telr.ra .....:L...-a.ı...... ,,_,._ .. 

1 
c•rüyerwz. 

tışc .. i L " d ele ..ı·· im il .r d' '? r - .. ~-. &"*•••~.kısmı na . g ne mükeımnel 1:9Jr er5 ve~ :mem. Hemen c;;ener , .c _ı, ve ı mı ... it"ttCC kJY•ei ft eııı-lyetk •eJuiıır 
ti. O gün, e!tek cenab)uı, k-cndı ııın aıdeta uç.arak ev.len çıklı ıııttı. lbrahhn Hoyl • 
den rna da; üstelii: öküz arkada 1- * 
rıın bütün angaryalarını yapmak Bu lasılılan s911rıı. nıulaarrlr erta sa-

tnecburiyeti:nclıe kaldı. 1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 llllUld.a Türk etıeWyahnllaa 1Nıhsnleıl • 
O b" .k b. . hifelenle ıııek g"eeilı:nılyettk <ıAvru..,ı 

l ak!'nm yorgun 41rgın, iti ır _ Jtö 
cıaldc ahır yolda .. ına ul.aştnıea, bir nmsa.ns oıidti1atıv tarUalDe C"eçlyer. 

:r K--- ı.,.,. mü~h ıi ııaldi7e _.terlcıl.ıa ~ l1.1allaaılıaa1' tizere Ve --'le 4•• .,~ 5 t•- is-gcce evv~l ona vt-nni~ bulundu~ .. ...,.,,. n..-.... .,.,_.,.. arasıacıa ... ı,.a11, 
n "( w a'·-·--" 8% kalca atv1 e ıenıwaı YC3alrc açık ekallt.e,e k-almaştıır. Tahmin ......... 01 ı--"'- - d 111 t 
asınattcn pİ~n olan e~ek sıcaıı ıu......,.... r--.r ' •>&uuo, r•~nsa v.s. c ~ ~ _. 

kazanan okuyuculılrıı.amıı iaim1cri a.. Cek&'er. 
f&tıcla ya&llıdır. ~11bulda lıııılu,u.a • 
byucuJanmmn .aclllJ'elerini ~: 
P~be &'ilııleı1 v~leilea "ara ltluai 
id&rehan lafta ~ lhı.allu. 
Ta&rada bulan&alara h iyeleri po.:& 
lle adteı1lerine ciaıilerillr. 

Bir ıiıe lrel•ny• 
İatanbul Dc.vuılpa,,• 25 aı:I U\: •kul 

auuf 5/B liea fi! Nükhet ıt&ıt1aetıu. 

Bir At«tiirk tabloıu 
ı.t..ıı.bul Aaafflala.lsar 3-C tineü lllı: •

inal 1'1!lıf 5/A elan 279 Serim Yalur. 

Bir ~li§i k•stcti 
E*!şebtr thkü ilk ekula ınnıf 4 •r 

AUlli Tarcan. 

frfürekkebli ltalt'm 
ISon Pe31ıı hatıralı) 

Konya Erkek orta okula ı:;ınıf 3/ A da 
"8 S. llaslıay, tstanltat lrıan Jllı: okulu 
auut J ele 217 numaralı Selıbae. 

Kurpn dolma ltol~m 
(8un Pe ta batıralıl 

A.Dlıua l!Jaarlf \'ckaletl laUSUlll ka -
lemde Haydar llulır km G1ık. ı Jlldır, 

Waabul tlatitiar Befaacılar Sınnalı se. 
kak ıs numM'Mia ~ ı·dik. 

Diı fırr•n 
!Son Pest.lo laatıraJ.ıl 

Kıddplalr Arlft1e aalaalle.si :al.lclt •
kak S4 nuınanda Tarsm Sııneren, iı. 
mir Ka1'91Jaka mellr.a ona •kala auut 

Kokuln sabrm 
l8en Pos a hatıralı• 

Ankara Dllmlap ar ilk okulu suuı 
3/A. ıla 12H Miiflıl Öıılıı; hmlr Karşıya 
ita Ala7~ 1119 a7al ııolr;alı; ıs numara
aıi Mukaılıler, İataaltul Jtab~taş erkek 
lisesi suur f/C ele 14!1 Turcud urun. 

Yuvarlak dünya kalemtraı 
C on l'o:ıta hatırahl 

İstanbul 4% ncl ilk •kal mır 3 den 
Semiha Alı.uahş, istanlıı&I Strt.ecl Der 
ritler &Hak 7 nwnaraü !\lakt.alc TC::, 
can, İstanbul 49 lliletı ilk okuJ swıf 214 
ıılan %31 ll&fl• McUıı. 

Alüminyom barılak 
(Sa:ı Po:; a hatrral.ı) 

Tt:klralat Na•ık )[caıal ilk okulu sınır 
' ien 15% n-araıa Adnan Tczbaşaran, 
Aı11.Y1lman husuai .. lllıa be tah.slı me. 
muru Alilcttln kuı N-.'Ytn, htantlut D:ı
VUdJJap %5 nct olrulıl:ın 609 lletül Da 
ı~ -

Ayna 
!Son ro,.ı hatıralı) 

İstanbul 39 mıcu ilk okutaan 282 
Guner Atak, fstanlnıJ Amerikan Kl~ ko
l~Jl tale~ün Ayten J.emıts. İstanbul 
Catalettu wta ekwlıa ..uaıt l/C c.cn 5!58 
Ali Enlotaa. 

Kitt!lb 
l/A da JH auaarala Erı-un Onanıa, TeJdnlat eda obl smıfl/A dan 110 
CorbJ Ciimluırlyet. eluılu •~taeaıe _ TiikRI, Esıd.,eı.tr tl•i ek..U.. ötrctmenl 
:rbıdml Mustafa Öcal ellle Salih Şenelli. M~ean Baka1 ottu Ta er, İstanbul Enı 

Dis rıac•n• nl:ret Sanaıtı •uluıııebe in mhrmda.n 
Ankara fçı:e~I Oba u«ak 28 nu _ lUulaltUn Tuı,er otlu Oktay 'l'un~r. 

marada l\line {)Jal, Saısıflli* X•n:.ri Karto,.,stal •!cağına: becldi 5C6 lira 'ft Uk ı...tulı 42 lira 45kur ... r. Şariaame Z&bıt ve ?ttu.ameJ~t tlu deYTe,re aJd ltlr lnaa iarlhbti 1ap&lk_ 

Ba & d d. l\ludurlu=u ııaıemiııie c•rul Jtlllr. ilıı.ale Z/3/942 Paarteel rinii eaai U de tan •nra • ilene tair ve etllbAeriatku 
<:! . - na bak öküz kar ~. .e 1 .,,., 1_, .. -...r.-~"- 1apll&caktır. Taliı.krla Uk tcmıu.at, .skbm veya mektulı. ı·· k 1 

mDll1e ca4desl 131 nmııurada Ka;ra Teldrıiat orta olı:al sı11ır 2/C den t89 

~na kötü haherkrim var. Eğer bu- ..,..~ .,,............--. ur çeye 1a111 maş •lıuı teroomelerl IŞ3 
gun • . • k l lan Ye Hl ;rılm.a ali Ticaret oüsı Yt9'k..ıılarile Daale siiai mull.JJCA aaaUe ret ediyor. 
cf ,Y'Cın: nı yemıyccc o unan, •-'--" ,.._·ume.aie JJ..U-aalara. (tZff) 
cndı acni kesecek .. çift 8Ürerlc.en: .,..... .....-.. - -- l<oı'tha;,e& k IWlad olWill Hnu.nu 1C 

Kurlböke, İs'.aııbul tl&kü.ıar 2 ncl k1& Ner.ınfn ŞenY&r4lar, lllleeik Gaüpaşa 
orta okula sıaıl '/,/A da 752 Jtamra ö. m2hallesl 1Z n...arau lteım:fye Gü _ 
9C!', Yftl, :lneı-öt )[a.saııe.fcndf d~i 161 nu 

maralla Er&iil Uçla. N k ncı nsınla Türk 9*:1'11ahaa .. nmi Wr 
İ)"i K" c a.dar tez olursa.• kad~r Tllhınl• B. İlk T-. llakış ka11tTer. h bımıla Salılir fllll ile (Son Poeıt& haıtrah) 
le l oftelleru air ffTi bır k.c.m~k IM,H U,.z5 All5araJda M~s:.hpqa ~aıı.lalıı Oe.Ylln ~ Fımıll'yl. JSald'yi, B1lhi'JI nl113enu. Danca Baıtarlılafl 'Z nvmarada Meh. 

Albüm 

MaTJin Kızılay Umumi 
merkezinin yardımı ,t' 1;~•ya kadar l>ckkmelcten!'C, 62 ucl aiaia 19,t5 metre aara»ıu uhah arsa. mlSleYlellik ne Tllshcah YahJayı ıu _ mecl Enlem, :bmU Ula.p'll Uk ekula 

h~ • d":n kesml"k ııl:ıNa hayırlı ola- ı ... Abara1h ııe:ıı:ı..JNl ıaa..llıı.11.ıUe Said efeai.I 50kıı. · --·' 4/B -"'c 99" Ecllb "~-"un, '-'-n .. ul '""'"'. Drye mlrt1dandığını duydum. !t,71 .- • ruyoraz, sadelik cere1anmm • saman _ ........, • " vv,,.. .Llıilôi& ., 

Çif · tında 52 ncl aıiaia 5,95 metre •urabbaı sahalı arsa. dan başlailf1-a ~hli eıu1oruz ,.e halk Anadolakavatı askeri J»Uta ICH il. Fik.. 
dan t~-1~ ll'ZUn kulağın \)u zcUsın.. 0__. 11 ilk h lnat mll•tarU.rı 1uksnia yanla iki ııarıa arsa 5l'rfne uraıı: 'lılr teınasian Httra 1"ı keca ret. 
cı·· .... 0 IU\dar hoşlandı ki evine eön- Tahmin ite~ CTI e ..em 

Muhtıra Jelleri L' Ugu 2arnan daha hali gülüyordu. sahhnak il~re a7" aJTJ açk artr.ıı1a kenulall.$1.ur. Şarl.aa.mclcrl Z:allıt n clld nthnyet ıl•IKun 1Jlr maliim:ıt ııa _ 
"-fırJaı ıaşırarak: Mua.mtliU Müdıirlöiü kaleminde ciriılclıı"llr. tııaır 5/3/H2 .Pcqembe ırünti saat zfncsl &'ibl cM.kı1mlzJ baaşhrarak ııa_ 

- N 14 el D:ı.bli Encümend" ynpıJaeattr. Ta.,,..terln Ilı: tıeminat, malttlaz ~a p11annı Jı:.ap11or. 
9ardıı, e var} Ne oluyor}., Diye meJtl:blarll.e ihale pnıi muay;rea aaaUe Daimi Encümende oıılo.nmabrı. (2'27 D. Z. Uşaklı.ıtJ 

Teklnlat erta elnıl nuf !/C de a93 
Yıldrz Olı.çaollu, lanfs.-ı 8 Eyl61 ilk ._ 

kula ıwuf a deıı Sülepıwı ösmaıı. LU-

:Mıırdln lllusmi) - Kızılay umumi 
merkezi, vilayetimiz llalıı.Uinacki muh • 
taç YW'ıldaşlara ••tıtılaıak Uure 2000 
lira conıiermlş ve ltu 11:ıra, mahsuatı, 
çcld~e tahrit.ataa -tra)'an Cb:re, l\ltd_ 
yat, i•u ve Gcrri.s ka%lL81 ciftı:ilcriııe 
utıtılmQ"a Nşıanaıotır, 



,,;ON POSTA Şubat~ 

cSoo Po.ta. nm tefrikası: 221 

t~ l,_o_av-ıe_ı_~_a_u"d_ı~-~o-1 ~-~u_·~'_ı_::_~_ı~m-r~-Um~um~ 
Bilecikte zira... 25 Şubattan 1 Marta kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

Sef rherıı• faaJı•yetı• ve saatleri ·ve kalkacakları rıhtımlar 
Earadenh h~ma - ~tes'i ı 7 d? CEge, Perşembe ı 7 de <Aksıı> Çcv.ilk, çalfık Lcv:ıs, daha ilk Levis, üç metre kadar nncak 

ahsulün iki mis ine çıkm1sı bekleniyor 
Bi!JcdJc (Husu ) - Soo znme.nj Devletin zirat ısefe'l'berl1k. Ol'%U ve 

larda yurdun her tnrnfında yapıl .... p~l vilayette Hilen tatbik edil 
lnlya b.nan zirai seferberliğe mckıtcdir. Bu busuatu ba~ta valimb 
Biled.ktc de baflandığını bikiirmiı Rıfat Şahinbat olmak üzere kay -
tim. Valimiz Rlfnt Şahinbnı bütün makam Te nahiye müdürleri k8ylü 
kö)iüierl.e yakın alaka.dar olnrek~ile dbirli.ği yapmaktadır. 
bu sene yeti§t.irnecek mahsul luı.k Diğer tarahe.n vilô.yetlmizl ti. -
kında uzun uzadıya meşgul olmak.. malden ocnuba ikiye bölen demir 
tadır. Bu ite memur memurlara kat'i yo) hattının iki tarahn<laki kaza, 
em~rler VeTe'J'ek ?ilhasu. . patates, nahiye ve köylerde bu sene 3.0 .b!n 
Bugda.y, arpa gibı en mlihim mah- dekarlık şeker pancarı ziraatı ıçın 
sullcrin veri~lcri~ iki rn.ialine 

0

çl • bUtün h.ızırlık.lu teker ı:iraat ~ki. 
karacak tcdbırlcrın alınmasını ıate_ }" f d ı"kmal edilmiıtir. 40 

· · T buml eld' utl tara ın an 
~işti~:· ~- v lmarak g d ıkçDe 'ğhcmcn aded tohum eken makinesi köylüye 
KOY uyc uagıtl ta ır. ı er ta. d w lın kullanma şekli öğre
nı.han rrl1mlurlar da kendi bahçcle- .~~tı . ış ve 
· d faali · 1 d1 tımJJş.tlr. nn e yete geçmıı er r. . im' . b"t" 1 ırlnrmda Şiddetli kışı mütee.kib hanların Vııar~t . mn u un 

1 
1 hl faali.. 

'leşmesi ile vilayetin her taraftnda daha şımdıden humma 1 } 
kıştan noban kalan ekimler eldi _yet .görülmelctedlr. Topragı~.a t~m 

· L-..:ı A · ·ı '-- büt"n köylulerı -iye UD9 am~r. ym zamanda nası e aarlnın u b 
50.60 g{in topnızile meşgul o lamı. miz geceli gündüzlü çalışarak ~ 
yan çiHıçilerimiz de yazlık cltimleri ıl sıı~ik lıavalisinin en b.erek~~ 1 

apmakla meşguldur. ah.aulünü venniye azmetmışler ır. 

Söğütte 10 eğitmen okalamını Akltt.arcla Şehir ve Aile 
İn§aatı bitti ı kliibü açılıyor 

Söğüd (HuBU"Bi) - 1<a:zamızın Akhilıar (Husıai) -. - Kayma -
avclbey, Düzdağ. Cündüz:bey, 'kam Naci Rollas, şehrtn nok~nla 

Kemran; Tekke; Hayriye; Kızı1sa-jrını tetkik ettikten llOnra Akhısarın 
ray, Sıraca, Rizapaşa köylerinde in. vehtr ve aile klir'bünc Je muhtaç ~l
a edilmekte olan 1 n eğhmen oku. duğunu gönn. ve alakalılar! hu lt-

lunan in,a.a.tı bitmil}. eğitmenleri ta le tavzif ederek bir şehir kiübü 8t;~ 
y' n edflerek tedrisata başlanmı~t·ı. masını 9C:iyt'l.cmi~ir. Bu klüp: Balı· 

Kazamlztn 52 köyünUn 23 ün.
1
kesir, Manisa; Ayvalık ve ~amsu~ 

de b*r sınıflı ilkokul, onunda da cil>i b~ioyiik tehirlerde oldugu gibı 
üçer sınıflı eğitmen okufo mevcud-~za taahhüdatile yaşıyacak, haftada 
dur. Köy"Lülerimiı: eğitmen okulla-bir defa aile gecesi yapılııcııktır. 
rından i ifadeler görmektedirler. Kaymakamı:mızın bu teşbbüsü 

o-- - nevvcrlcri memnun etmiıtir. 
Bigacla deri liatları çok --<>--

yühsddi Bifia Halkevi reiai iıtila 
Biga (Hususi) - Burada deri Biga (Hususi) - Şehrimiz Halk 

fiatlarl, son gÜnlcrde hayli yb"ktteLevi TClıtİ ortaokul direktörii Ziya 
miştir. Geç.o hafta yaı msndn der!. Öç ahvali sdıh.iyec::ine bina~ Hal'ke 
sinin kilosu 142 kuruşa kadar fır. vi • rci-sliğ' nden istifo ctmi~ Ziraat 
lamıştır. Bir çift çank iki buçuk li. Bankası müdürü Tahir, bu reisliğe 
dır !vekaleten tayin edilmiştir. ra • ....... ..-.. ......._ ............. ....-... ...... ........_ ....... .-. ........ ....... __ ............. ......._ ...... __ ..-... """"""' 
~~~~"W'~..........-..r .. ~ 

Mudanya haıttuıa 

oa.ıo.~ rıht~ hamlesınde Koca Yusufwı elense hasmına karşı gelcbilrnıştiı. Yusuf, 
Cumıutesi 18de <Anatarta>. Sirkeci nh:ımmdan. ile ıko.t"ışık dış tırp,mına maruz birdenıbirc olduğu yerden daldı. Ve 
Not: <~·an ahire kadar halt.ada bir posta yapı_ ka1dL Levisın topuklaruıdan ikı kavi pen 
lAcıı.lttır. Ve bu posta tnebolu,ya kadu i:<1ecelttır.J Zavallı aıdam, iri gövresile min. çe.ınıi .geçirdi ve çekti. Z<lıvallı a
ı,-an ahin! Jr.adla.r pıoolıa. Yııcılnusacak:hr. derin !haricine savruldu ve ringm dam, lhavalanarok olduğu yere 
Pazıırte.sl, saıı 9.50 de. Cclrşamha ve Perşembe ve i{plerine yapı.şa:kaldı. sı.rtüs1Jü lkalıbı, kalıbına duştu. 
;:ın:az!~ d:5~T:k.>·<'1;:~~·t~ıa'i!. %ıt~~~!:> Sixk yerinden oynamıştı.ı. Arne .. Derhal köprü kurarak yiızü koyun 

B&ndırma hatta» _ Pazanesi, Carşa.m.b& ve Cuma 8 de <Marakaz>, rikalı seyircıler avuçlarını patla - toparlandı. 

Ayvalık b.&ttma 

oa.\:ruta. nııtımllldım eşnro CUıiı.an.eS 20 ~ (All_ tu.reasma Yıusufu al:kı~ıyorlartlı.. Fakat; hasmı yetişmişti. Şimdi 
tıaıynJ tt'oph:ı.ne.nhtmm:ıdlln. Güreşi dikkatle tak:ıo eden ha - Mç bilmediği bir oyu.na giıımişt.i.. 
Noı: c.ır~bıı. gilnlerl sua~ 20 de İstanbuldan sun ıpclılivanlar ve menajerleri şa Koca Yusufun meŞhur kurtıkapanı. 
Bandır.n.ııya kal~ ve ~rşembe itlnleri sa.at şıırnuŞlardı. Bu da ne b)çim oyuın. Levis; mindere yapışarak u .. 
2:!.30 da R:ındırınada.n tst.anbula dl)nroeltte. olan du? IDç birisi ne elense oyununu zammştı. Üste de, deve yularına 
arıı'ık r><>sta l.ş'arı ahire lada'!' 1A#'VC'dilın1•·1r· ve ne de tırpan nedir bilmiyor .. yıcım:işti. Artık Yusurun elinden 
San ı:ı ct::ı <Ant~a>, C\llna 19 da C:Bun.a> Top_ !anlı! kurtuılamazdı. 

hane rıhtmıınctan. Pehlivanlar, eğiler~k ustalan o- N :&dm; deve yuları dediğimiz 
aaı· 9 da (Buma> Tophane nhtınwıdan. la:n mcrnıjerlerine sordular: alaturka boyundurukla çarpılma. 
Not: Bat!c.ma İmroz po6talan 1:.sıanbuldan Pazar _Bu ne biçim oyun? ğa baışlııyan Lcvis yavaş, yavaş dö-
sabahı yer .. "le S:ı.~ı sabahı ke)kacatlıardır. _ • • • nüyordıu. Köprü kurmak imkanı 
Ctıın3r'.esı 12 ete <Kemalı> S!Mecl ııiılun!llldan. !Hepsi susmuş kalmıştı. Bilrni • da yo'ktu. Çünkü; Türk pehlıvanı 
Nol: Carş::ımba PoSWsı ~ktır. yor: ardı... Levis de ne olduğunu kur.:ıkapanı ve deve yulan boyun.. 

izmlr Blrfnol 8örat - Pazn.r 13 de (Tniı:an> Gale.tn nht.unından. şaşırnııştı? İpleri bıraktı. Toparla- duruğile 9ıer tarafı kapanu~L 
Not: G'd s ve donüş+..e Gcllbolu ve Çanakbleye nm ıı..~ • .,...a d,.,.ıı;.,,..., geldı. Fak.at; N'thayet; çok geçm.. :.den Levis; 
uA'rayncaJı:tır. ·-.?"' .ıı~ .. ,.... vo•.. 1 1 l t yat.. 

bu seieııki gelişi ılk gureşe baş _ zor ama, zo~ mıa sır us ? yere 
NOT: Vapur seterler! ha~kındıı ~r ttıruı malOmat aşaAı.da telefon 

numaralım )"azılı acenteler mlzden öğrenileb!l'r 
O.lata B&f Acenı.eı ti Galat.a nhtımı r.Jmanlar Umum 

MUdür!Qtü b!nuı :l!t·nda 42362 
Galata nhtımı Mıntiılca Jjman 
Rt'lslııti blrıaın altında 40133 
8.rlı:eci, Yolcu Salona 22";'40 

Gala.ta Şube • 
Siıbcl ŞıJbe 

<2642) 

lslanbul Levazım Amirliği Satan Alma 
Komisyonu ilanları 

ladiğı gibi değil<lL Şaşk.n ve dü • tı. Bes. d~ıkada mağlub olm~u. 
.. ı· :..J· Seyırcıler; Koc& Yusufu ust, 

şu.nce ı wı. :~ tık .. ı 1 d 
Koca Yusuf; biır hrunle daha uı."f•e aı ı,...ııyorıar ı. 

ya,ptı. Bu sefer de, hasmının öbür Koca Yusufa ~asım olan pehli
ta.Taıf na lbir elense ve tı.:rpan arta. vanlax ve mena]erler hayretler 
rak minder haricine yuvarladı. Ve içinde kalınışlanh. 
Avrupa ve Amerikalılarca meşhur LM değil; gözlerinin önünde 
narasını salladı: ivan Levis gibi kudretli bir peh 

_ Haıydi. pehlivan be! livanı bir tek hamle yapmasına 
Yusuıf· çok keyifli kii. Aylar - jmeydaın ıvenmeden beş da~adn 

danberi Paristc, Belçikada, Lon .. mağ'.1:0.b etmişti. H~m de;. bıl~e t 

drada güreştiği halde bu ne:ş'e yok dikleri ve akıl erdıremediklcr o. 
814,600 kilo fırın odunu alıııacaktı.r. l'ıııı:.arlıkla eksiltmesi 27/2/942 cuma t Ç"-1...::. : .... ediği 11ibı.,' serbest yunlarla ... 

L • u. U~lll"U., ....,.. Eı • • 
&'ÖDÜ saat 14 de Tophnnrde ast. LY. Am ılıı;, ın alma komlsyonund.ı yapıla_ güreşlvurdu. Koca Yusu:fun ilk galibıyot.1 ve 
oaktır. Odunlar plyas:ıcb bulıınabl~u odunlardan olup Isteklilerm teklif ede. S w. •1 . Tü k ehlivanınm. oyunları bütün Amerika ve ecnebi 

ceklerl miktar ve ıı t üı.erlwlen taıııiıı..ı.larlle belli saatte komis> 0114 C'Ü&mlerf. Lev~ı:i ~lr atl~mı pufak bir do- peılli'van'.l:anru düşünd~~~ü. Ga 
<
5so_tb3»> konuşla yerden yere vurduğun ., zeteler lisanı değış1ırmışlc:ı:xi1. 

Beher Jdlogana 95 kuruş tahmin edilen 3500 lı.llo kadar K:ıraman koYUn 
eti alınAeaktır. Paurlıkb eksiltmesi 2t/:?/94t Salı günü saat 14 de Tophane. 
de Lv. Aınir'llL1 satın ıı.lnuı komlsyonnnd :raınlaca.ktır. Kaı'i teminatı ..ı:ıs lira 
75 ıı.urostur. TaHblerlo bcJJI vakltf.t komisyona g-elmelerl. Şartnamesi koınis-
yoncla görebilirler. (5!H .. 2Gf.0) • 

Beher ldlosuruı 95 lturu' tahmin edilen GO ton sıtır eti alınacaktır. PaıcarlıklA 
ekslUm~l 25/2/942 Çnrşambı &iinü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amlrlll:l 

ı.ıu alma komisyonunda yapılııcakhr. İlk U-mlnatı noo liradlr. Sartname ve 
evsafı komisyonda ıörüllir. İsleklılerln belli \'akiUc komisyona gl'lmelerl. 

(578-2576) 

dan dolayı bağrışıyorlardı: Tü.ıık pahl.ilvanımı ~~upn gaz~~ 
- Yaşa Türk! lerinm yazdııkl.a:rı giıbı nnmağlub 
Levts telkrar toparlandt. Ümid. ilan etmeğe başlBllruŞlardı. .. 

siz ve ne yapacağını şaşırmış b;r Koca Yusuıfun serbest gu.reş 
aıdam gi\bıi', tereddüdle hasmıına bildiğini.. tıa~. Amenkruıla~n 
doğru gehneğe başladı. bile bilmediıkleri: oyunlaı-a sah ılo 

Koca Yusuf; iki aynklannı aç. oldlığunu ilan ediyorlardı. 
ınış; iıki umn ılrolu önde; ayak par- Koca Yusuf, daha ilk güreşte 
maklannın ucuna dikilmiş şika _ Aımerikalılann sevgi!isi olımuştu 
rına aıtı'ma'k üzere bulunan b!r Soka!k!tan ıgeçerflren bile onu alkış 
kro>lnn &ribi bcldiyordu. layurlardl.. (Arkası var) 



IOR POITA 

'l'elgTaf, Telefon Ve '!'elsiz aberleri 

• 

Llbrada 
ıaauret 
ba'1adl 
lngilizler 

esirler 
aldılar 

Almanlar bir 
destroyer ve bir 

vapur torpiJediler 

1 Sumatra ile Cava 1 AlmanJ'&J'& 1 B~bnlan İngiliz 1 
ara~mdı muva- ha~a 8Er.1am zırhlısmm 
sala kesilmiş ~!'1~ ~ - mDrettebabndan 
<._..,. 1 bici aay1•> ~ ..... 1 _. •- 868 i öldü MalJzya CangDl'Una ::.:.;:m ~~!,~t1 • 

w .-•• ı1a ,....... ewrte.1 - ..... .-- aea dair ~ ı...w.r 
· (AA) Zann Wllalnde" prtı1 ~ .... ı.e Londra 22 (AA.) - Amiral. ,. _. ~ "' ada • ._ fe)'d• "· 

. ~ıa 22 d . e,.; t1e11eft taarrm e6mltlerdlr. Dilw n lık dairesi; seçen Sontetrinde Sol • :1 ~ ·•• Jarnlar ........ Ma. .. .._.. ~ ~ ll•ı·oaa ""'-
clild.i'::,,,~:~~etJ.i i:ca... ı... ..,..... .............. lam açıf:oda batan Barham zııh • ..._ ,_,,. ,. f· =m wıe M :ranm.ı. ~ee:'* -.aları 7~ 
un . fi . J Öt .,,........ ....... ~. lıc1ında 868 kitinin ölıdüiünü haber ,.. •••••• &elkU .... BlDcapgr • ia ...,. llPç1.&n ...... 
lar~ ~ bar Ytıp w_ ..,. BerUa. u (AA.) - ...... teblll': Yeınnektectir. J .. nıd ve Matapuı ....... luua Meilniuı aillııiıreU Join Ue llallar; ~ lu8a .. WD ar. 
birlıgı Beli de karaya çıkmap :-• ı.,tıtenınla deta ,........ 1ıir ati*I muharebsinde kendısini göstennit ,...._ ,.._ mallaı'ebeier -. fti " man &erbdildlld• ..... a•,-maw. ~ 
nffak olmuftm• Ba hUIUllt& _,ı.. 1 

• &elıWae Mblk .. ,.. •-balada hae- olan bu zırhlı bir Alman denizaltıaı lılllıat llaftallk ık •Yqba -. Ja_ 
111 

dallarm 7&1UDMuadaa üaal olan ' 
llt alınamam ... lr, .K~ray9: ,,...an eden .... ~ ... mbetllr tarafından atıluı .. llOrpille yaralan.. ..... 'iM....., lııialılrlWıell&ltli de~ inlerin ealcbiı JSlaklar, .. ftkj' .... 

müfrezeler llııı~rde kıtalarıle ~ tmiıflenllr' diktan 90Dra S dakika . inde bat • llar ...... -..... •re'9bn lıqtan ......... bu lmmaaı ... eebennem ~ 
li kıt' alaraı 11dcledi ..._vem~ı- bJde . mıttır. . .ııç ..._ illa& .swer. llalbllkl PNll lbap. .._ aeürlr. Ala9 Ye ..._ anana --. 

le~. B •ı h'I' Akdeniz flosu kumandan mua. 9U • ..- eaa nnaaüa enıe1 PflJ.. ...... elaa ._ ...ı ..,.._, ... ~ 
Busin ~.-.~ Japoa !aa.. rezı ya sa 11 Tini viaamiral Wppe.ll kurtulmut üe ..- - ..._ • '"'* llaleQa Al'.A. bir mu ltiDıle ...._ -•·ı ... JedM 

Ya faall7etı Semt 3lı;ide denm et. • de zl'lblı aüvaıiai Cooke. timdi ar. ...._ ..._ .._.. 7e1 ...._ Mr -. alular.cCewsll- la ~ • bW 

millir· açıgwında b·ır ıng•ı·ız ti\ kayıh tetik.ki edilen Ye ö1müt ....... elcllli'll..... ........... rllaUt " ................... lllrln km 
Holiada t.Wlil im la muh emel b ki S6 aa. J1hald •OeQıill• dlallen .... ...._ 5 ,...,, '°" 1 1....._ _,.... "'" 

- .B.ta'Yia. 22 (AA.) - Pazar si • • ld 0 
• 

11 
t u nan lelrıeüetla enaıuılak " flllldallk .. ..._ ltlDie kahı..._ = neıw. Plabt u • 

~ u (AA.) - ..... ~ al ...Uilen Holanda tebliii: gemı-:ı hatırı 1 bay aruındadıır. ....,_ .......... ~ ................ alaçlılda --- ....... e&rafm. 
thnunu Kararc&lullm PUar tebllll. ' 2S Japon bombardıman tayya. J F ld 1 6ıtua ~ bdaı' oJul7ap ~ • dakl etlatm 7aaa ,.._ ldU .ı..aıarmdaa 

Dun l&Y&f ~ Timi~ ıeaile bir miktar aY tA77G.i dün Nfiı.a. 1% (AA.) - Haber .erlldL e mareşa .U. _.. • .._ W. ltldmltll Blitla-. ale9 daJcuı C'taciil'la keaılmemli 
.... J'ol-1111 ............. ~ .... eabah C.Va'nıa sarbında bir hava tlıee ..... lllatl7• -.Dl açıtmda bir 8a7a. Japea lıl&Uia ........................ ıellnee. ..... ,..~ " ...... 
..._n milrewe!:rlne lııle.a ~ mııjdanına taamlZ tıhnitl-clir. Ha- ........ pmlll dmuüı ıemUerl Keı'lel Slovaky..)da nam -kh•• .,. _... .............. rtitüetl ile ......... IÖD ........ 
ime de d6tman bir ..,... ..._. tmlill n meydanının a.tünde ea Af&iı taratm11a ~. llanaa nıdıo. ~ ta.-.... tabii 1ıılr wdUem. ı......_. ~ il*-. ....., ~ te 

-::....::--· " • il w_ iç ve plib bİT Bıatimalle d&rt Ja • -. ............ eılllemben lllr ..,_ 11enı. il (.&..\.) - bl -- alaD da, e Ülle&ae ..... Jıılr ............ lıftapll, lluıot* ........ıaruada ~D. --• '* ..,. ".:_. llifWr pon bomba ıa.n--i dütüriibnüf. mifea Jtiılıa ..ıaD1 ......,. bir t1mlsaHa ..ıatillerden ~ae sin .&ı..a kani ı.ı.a117criL ..,_ ...... .....,, ........ 81'-a ı.... 
'-ta anı .. .ı.. ..... lı6ılah Ba&I ..... *· .......... ~ wlnJank ı.at. ON- ..... k1ll'lwaW ~ Fe.. >!aft. Yerli UlkJa (l'anm(\ lılmtnl -.erdik. lcılnde ll)'alldanlJta yaıt....,ı. harl\lt eler. 
~ lıııalıal -=-...... laMlar AllCtlarlllllrl Canaın prbında mMta ........ ....._ 1ıılr imıllMI ita eaı J(dtel. sıo.Qama tuk :e119lıcda- la1 1"oak 1ıllM w el llaltalarlle :reı a. ÖSeldler llt!h1rlerUc renlt bluilt t •tu'. 

Mr ı.,m. ·- ......... lala& kain Baadoene• e doina ııiden 18 nM aı-1liml laalılr teı Uefir. Ba ~ deU 1WüMA lltlrüi hMk•h Bsr. v&a nJal»erW ........ llaleQaaln ite. lar. 
:::' ..... tiz, I' Dalla ~ uwa Japon aY ta~ JOluma ke • Dl ta.aırwmr. &wlhNnw ... - Ham ı.17e Nami o--aa c_. " 8I09alı er ri1erlaıte _...., lc1eta lm'"lene•141r. 11a..\ Malesıanm Pl'b lmml daba ._1ı1 
tarUa w ...., • •· ileri Nlse4e eeırek banlardMı claıdiai d&ifiir • •-• pcı&rel ...wJe NGr'ftt'ln dm senet Ur.ıaQ ııetal De aiilılm .a na _...,,. elalllann baran& " natu. •u.lalhr. ClbalEI ....... ..........,. 
~" ~ ... ~· miiller ve dijer bir.ini aiır haara ~ ııe&nl sı '±r ltilruao ._ sakrrelerde balanmM IMn 1ar111 Bn- Wtea dlod1*lan 111tarabı anlatüll.-1ı:l•rdı.r. Kala1 madenleri nrdır. Denile. -== ıalwffr qratm!fl..dır. Bu ta17are kaybe.. ..,_.. ,...- tumlllan takl1t etwk &Wan'Ja ıeleo*Ur. de kallll tettWlr. HaliA m.aıı. 1ılm&. ba lılllr ld llalft,yanm ea slılel •ı Kliata_ AJa.n-. dilmit aayılabillr. 2 tayyuemiz d6n ....... ..,...... JaPTUI ft o ..., ... ,....... .. _ ~ör Bo sehrin .._ona, tin 

BerUn. n tAA.) .... Mlllii= memiftir. k Tuna kl'"nferan~ı madaa ............ fikir .. ._. ,... - .......... -= ..... . 
sı...ı Afrlkada iki-...,. ......,.. Pilot~11mızdan biri bir 1~ Ameri anın _ ~ Jhl enun1ann ... sisi s1rma bJ. Japealarm Males7a .... , tWkıfrl 
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T'Ü"RKİYE İŞ BANK.AS 

1 K~~~!..~:8.!~, 1!! l~!~:!!ınPLANI 
• W11:ıleriııde )'apilır. 

SON POST~• Şubat 23 

Parti genel sekreterinin 
hitabesi 

(8&$ ıarafı J. wcı aa7faü) 
DM'°r Fikri ı·uzer bütün halkevleri-

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten •onra günde 3 dela munta:ıaman ditlerinüi luçalayınız. 

al Ye bu arada Loodrada a.çtlan baıke. tı••••••••••••••••••••••••••••ııılııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
riAI ile ı;elimlaehkl.aıı &Ollfa hiLabesine ııl 
devam e&miş, llatkevlcrlnin kurulıaşaa
danberi yapt.ıklan hlr.oıdlert u1arak 
demifür ki 

Halkevleri ve odaları, bö7leee JaaJUan 
alan ve halka verea, Türk JJıllleUni cm_ 
ııallls bir birlik ve toplıahık için.de 711-
turup rellştlreo 'urum.tar olarak her 
&"ün, ltiraa daha llürmetlmlzl ve şük,. 
ran1JWZ1 kaı.anacakıır. 

Parti Genel Sekreteri her münevvere 
· düşea vazifelere işu'et etUk~a sonra: 

«Ualkevlerlnd.e 11 7ıl içinde 25 konre. 
rans, ıs bin temsil, 8 bin konser, 4 bin 
ders Ye kurs 420 bin kllab, 2300 serci 
ile 7urdun muhtelif köşelerinde halkı. 

mıza lnlul&banızın ~ ve heyecanı aşı
lanmıştır.• Demiştir, 

Doktor F"ıkrl Tıuer hitabesini şö;rle 

bl tlnnlşt.ir: 
Bugün, bu hayırlı Ye verimli kurum. 

lanı altı llalkevl ile ylrmi lk\ luılkoda. 

sı daha knttlıyor. Bu suretle Jlalkcvle
rimizln sayısı 389 :ıa. halkodalarınuzın 

sayısı 21'7 ye çıkmış bulunuyor, 
Aziz arkııdaşlanm, 

Sözlerimi bitirmeden önce blrbirile el 
ele vermiş, birbiri ile kaynaşmış, birbiri. 

' nl sevme)·! \'C saymayı vazife bilmls 18 
' -milyonluk n il bir mtlletln, aziz şefi çev 

resinde, biltün lhtbnallerl göze alarak 
hazır ve tetik bulunduğunu gönnonln, 
zevk ve gururunu belirtmeyi, ve milli 
blrlii{mlzin yü3lsek tımsııll olan değ'lş. 

mez genel b kanımızm huzurunda biir 
met, ve ti-ım ile etthneyl vazife bilirim. 

Ast, Türk milleti; 

Şimdi de, son sö:r.ürnü sana tahsis ecll 
• yonım. ~ 

Jlephnh, senin bizmeUnc1' olmanın, ~ 1942 ikramiyeleri 
1 ade~ 2000 Liralı.k c: 2000.-Ura 48 • lGO • -4000.- • 

-:ısoo.- • 1 • 1000 • -. 2000.- • 61 • IO • 2 • 750 • - lli09.- • 
1 • 600 • -1600.- • 200 • 31 • 

10 • 250 • - 2500.- • 200 • 10 • 

ıtımıhtş tarihi: ısn 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai 'ft UCMi lter aeorl banka lll1llU1tele:lcrt 

PARA BıRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraa' Baakalmda kw.ltaralı ve Uabants 1aaMTaf laefıaWarutda en 
a. 5t lirUt bahınanlarn senedıe 4 defa cekilecek kv'a ae .!f'llClakl 
plina &"Öre OtramiJ'e datıtılacaldır. - -..., 

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

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 J) 50 » 5,000 )) 
120 » 40 )) 4,800 )) / 
160 » 20 » 3,200 >1 

Dikkat: Besa.bl&rındakl paular Wr tıen• lel&Mle 5t llraü.R atatı 

dıq.i7eıılere lkrami;re ewı.tı talulinle % Zt fuıa.tle ftl'UeeellMr. 
K.ar'alM' ~Mele 4 dela, 11 Mart1 11 Baalrıuı, 11 E7lil. 11 Birinci 

ldnlDl t&rlhlerhMle çeklle~Ulr. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Makine Ressamı Alınacaktır 

l.\luhtellf 1erterddd fabrikalanmıı. loln askerlltlnl yapmaş futa miktarda 
bolge san'at okahı mezunu makine ressamı alıhacaktu'. 3656 sayılı barem 
lıanıınuoa göre kfıllclaerlne ücret verilecektir. Talib olanlann aşalıda 1azılı ev. 
rakını lstidalarına raptederek umum müdürhile mü~Uan. 

Ni.ıfus tezkettsl. askerlik urhl \~kıısı, ve mekteb &elıadetnames!nln res_ 
mi makamdan masad!lak Clroeklerl. ı•oıis k7,kiye evrakı, aSkeri hııs1ahanelerI,. 
nln b(rlndeu alınacak utlık raporu. (2620) 

Doktor Hafız Cemn I r: Doktor 1. Zati Oget ~ 
'(Lokman Hekim)' Bekıd1" ~ mUQeoe-1 

l)innyo'-da 1 <M No. ela laerp haneeb>de .,_,.., ma bam· 

... kabal eder. ' IUml UJN& eds. -~ 
J.W-ı 2 ICM4-2JJ98 

rıevk ve heyecanını yaşıyorm ve bunan ~ 
b ve l'onül huzuruna d117uyoruz. ~ 

Ankara dil ve tarih· ceğrafya "edebiyat ve 
felsefe,, fakültesine kayıt şartları 

ADbra dil ve tarih • coğTaf1a fakültesinde okıuıan ders ıümrclert Guıılardır: 
Türk dU ve edebiyatı Tarih 
Alman i) 

İngiliz il 

Fransız il 

Arab il 

Fars il 

it 

it 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

}'elsde 

Cel:'raf1a 
Hindoloji 
lllUtolojl 
llungıırolojl 

Rus » • » Kli.slk llloloji clitlnee..Ywı.anC2ıı 
Antropoloji YP Etnoloji Sumeroloji 
Arkeoloji Sinoloji 

Kayıd muamelesine lG Şııbat tarihinde başlaııacaktar. Kayıd lçiıı ne &"lbl 
evrak lir.ım oklutu Ankarada dit ve tarih • coft'a(ya fakültesi dekanlıl'uıa, yt 

liyeücl-ıle maarif Ye Ule miiıdürJWcrlne mliracaM ederek öircnll.eblUr. 
(1165 • 23U) 

AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 
Taşra mllştcrllerimiz .ç!n pırlantalı ve e1maslı 63at2erin yeni modelleri gel. 

mişt.lr. Emsali gibi 15 sene temınatlıdır. Taşradan siparf,ı etmek i8tfyenle?9 
btaloğ göınderilır. Mcktubla <İstanbul PoSta kutusu 184> adresine ruUmcaat. i 

. . : ı . ' ...... ~ ... . . . 

Istanbul Belediyesinden: 
Şart. proje 

murabbaının vesaire ev. 
tah. bed. ilk tem. ıak ~d. 

150.IO '1812.50 

150,88 '1415,50 

150,00 6305,00 

150,00 6305,00 

150,09 7%l:V,OO 

G,SG Pangnltı mahallesinin Şe.hldmuhtar so. 
kağında eski meı.arhk arsasından milf 
rez Z parsel numaralı ve 875 metre 
murabbaı sahalı arsa. 

6,16 Pangaltı mahallesinin Şehidmuhtar so. 
katında eski mC7.:ll'lık arsasından mü!. 

rez '7 parsel numaralı ve 822 metre 
muıabbaı sahalı arsa. 

5,06 Pangaltı mahalll"Sbıln Şe.hldmuhtar so. 
kA~nda eski mezarlık arsa ından mür. 
rez 8 pa~J numaralı ve 674 metre 
murabbaı sabah arsa. 

6,06 Pangaltı m:ıhııllesinln ebidmuhtar so. 
katında eski mezarlık ar 
rez 9 parsel numaralı \"e 6'74 metre 
murabbaı sahalı arsa. 

5,9'7 Pangalt& mahallesinin Şehldmuhtar so. 
katında eski mearlık arsasından müf. 
ıtz ıo parsel numaralı Ye '796 metre 
murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedcllerl ile ilk teminat miktarları ve mesahai sathlyelerl :ru. 
kartel& yasılı Taksimdeki mezarlık ars:ısında.n müfrez 2. '7, &. 9, 10 sıar. 
sel numaralı 5 parça arsa, eeraltl \.~çhlle binalar inşa edilmek üzere ka. 
palı zarf usullle artırmaya konulmuştur. İhaleleri U / Z/ 94:? Perşmıbe 

günü saat 15 ~e İstanbul Belediyesi Daimi Encilment odasında yapıla • 
c:ıktır, Bu arsalara ald sartname, proje 'tt!lalr evrak yukanda hlzalannda 

gösterilen bedeller üzerinden Jlesab işleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

şeral« ötrenmek isteyenler hergün Beledfye imar müdürlütündcn matil
mat alablllrlcr. Tallblerln ilk teminat, makbm veya mektubiarı. lıraalı 

rtname, proje \•esalre ve kanunen lbrazı lazam gelen dlğ'er vesaik ile 
2490 numaralı kanunun taıifatı çevresinde hazırlayacııklan lektlf mek. 
tublannı ihale ~nü saat 14 de kadar Dalmi Encümene vermeleri Jf, • 

(20G'J) 

......................................................................................................... -
Son Poa Malbauı: Neviyat Müdürü: Cihad Babaa - - , 
SAH1Bl: A. Ekrem UŞAKUCIL . 
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