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Bu sabahki 

ışıye gore: 

Libyada bir 

r ....... ---··-··-······-··--···· ... -........ ___ .. ......_ ........................... , 

1 Zirai 1 

1 seferberlik 1 
1 -

Başvekilin riyasetinde 
1 
dnn bir toplantı yapıldı ı 

i Toplantıya lktlsad, Ticaret ve Ziraat i 
~ Vekilleri de iştirak ettiler ~ 

iaglllz 
ordasa 

tehlikede 
Vişi, 8 (A.A.) - Libyada se

kizinci İngil i ı: ordusunun vaziyeti 
Qdk tehlikeli bir safhaya girmiş 

bulunmaktadır. 

ŞaTk cephe•inde muharib taTallaTın kmıılaıtıkları 
müıkülleri canlandıran iki resim: Kma aaplanan 

bir otomobil ve yolları kaplıyan çamur 
tabakasının kalınlığı 

I• Ankara, 7 (Hususi) - Baıvekll Dr. Refik Saydam refakatinde i 
lktıaad, Ticaret ve Ziraat Vekilleri olduğu halde bu sabah 10 da 

1 Cümhurlyet Halle Partisi wnwni merkezine gelmif ve burada Parti 
: mnmni idare heyeti azasından Şevket Rqld Hatlboğlu ile Cümha.. 

1 
rfyet Merkez Bankası umum müdürü Kemal Zaim Sunel'ln lttlrak 
ettikleri bir toplantıya riyaset ebnlttlr. 

--0---

Filipir.lerde Japonlar Müttefiklere göre 
Amerik~n _hatlarına ~Felemenk 

gır diler • 
r ~ı.şi, 8 (A.A.) - F ilipin adala- lılosu Bn an alınan son haberler e göre 

ata an yarımadasını b .. .. ı b . v 1 
~~~~attihmuüdafad eden uyuctener~~ sag am •• 

r or usunun . f -,-, 
n azik bir safhayıa j{İıırniş vabzılye ı -r 

maktadır. Japon hüc ~ un-
Aııneri•kan hatlarınm b kıt a lan Japon haberleri 
nna ~irmiŞlerdir. azı noktalıa-

Ru f~I tekzib ediliyor s ı osu Rumen 
sahillerini topa 

tutmuş 1 -Londra .şark cephesin· 
deki vaziyeti nasıl 

Holandalılar bir Japon 
kruvazörünü 

batırdıklarmı bildiriyorlar 

Singapurda 
vaziyet 

( Japonlara göre ) 
"Biiyiik bir 

mabrlb 
' 

batırıldı,, 

iki kruvazör ağır 
hasara uğratıldı 

Japonlar şimdige kadar 
29 denizaltı batırdık
larını bildiriyorlar 

Bir şehir 
i,gal edildi 

SingapUT 7 (A.A.) - Dü~an, Tokyo 7 (AA.) - İmparatorluk 
bu sabah enkelk.en bombardımana wnuımi kararıgahının tebliği: 

görüyor? 

Lond'ra, 8 (AA) - Almanlar, başlamıştıT. Mermiler, ön<:e şehriıı:ı 5 Şubatta bir Japon denizaitı 
~·yet ordularının ileri hareketi- dnşına d~. fa1'.at sonra birfkaç . gemisi Cava denizinde büyük bir 
ni ıdurourmak ıçın ibü- me~ varoşlara düşmüştür. düşman muıhrilbini batırmıştır. 
Yil'k ~ayıretl r sarfetmekteclirler. Sınıgapur 7 (A.A.) - .Akınsız Hasara uğrayan tremller 
Buna ., e d geçen bir ~eceden sonra d'i.işman PI'dlcyo 7 (A.A.) - Umumi ka ,. 
il l ra~me~ Ruslar me~ez ~ tayyareleri, adayı bu sabah tekrar raııgab. tarafından neşredilen teh-

er eınekıt.edırler. Rzevde şıddetlı ziyaret etmişler ise de bomlbala - liğ: 
Qarpışınalar cereyanı etmektedir. rmı atımağa vakit bulamadan tay- Alınan son malumata dayana -

Cenubda Timoçel'Mko taarruzu, yare karşı koyma topçusu tarafın- rallt tesbit edildiğine göre, Marble· 
Alnıanlann i!ık.bahar taarnuzu için dan lk~ıla~~lardı~. Japon tay - head hafif Aımeri'kan . kruvaAzörü 
hazırladı/klan ihıtiyat kuvvetleri- yarelerı! ... k~çülk .. hır yan~ından ile, J a~a .. sınııfından bır Holanda 
nin sarf . ba~a ,e;oru111uşe gore az hasar yaP- ·kruvawru 4 Şulbatta Japon harva 

L . ~nı mucıb olm~ş.tur. mışlardır. Singapur civarında iki kuvvetlerinin attığı bombalardan 
enı~dda dahı Almanlar ~an tayyaresi yerde parçalan- isabet almışlar ve işe yarayo.mıya-

t~:e kuvvetler ~etirmişlerdir. Bu mıştrr. cak derecede hasara uğramıslar -
böl~ede Ruslar yimıi mevkı ~eri (Devamı S inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 
alrn şlard ır. 
k l<erçte çetin muharebeler vu- ı:: Askeri vaziret ::J 

Rus ordusunun iki aylık 

• Bu toplantıda zirai seferberlik hakkında bazı kararlar alınmıfiır. 

Bası ada · '·······;;;~--~~;~~~:··~~~~~~~"~···;~:;···~~~-~~;~~;········.) 
savaşlar Gıda maddeleri karne 
renlden . . 

ştddetıeadı veya vesıkalarını tahrıf 
Alman tebliği 

"iki tümenin 
mühim kısımları 

imha edildi,, 

edenlerin cezası 
Müddeiumumi kanunda yapılan tadillerden 

bazılarını izah ediyor 

Mill.li korunma kanununda yapı. kıa.nunınıun teısmi evrak Üz.eırİnde it 
lan son tadlilata uygun olarak, ba:z.ı lenen sahtdkarlık euçlarına mübeaL 

- yerleNl'o yalnız lbu ç~id davalara lik hüıküım'leri tat'bıik olunur, denll. 

/ki hafla içinde Alman- ?~acak h~u.si mab.keme.lor Leşkih mdk.t~ir. Re.smi .. evrakıta yapılen 
ıçın, yapılan hazııırlıklar ıierlemek. sahtekarlılk da TuTk cerza kanunu • 

/arın aldık/arı veya tedir. Diğer taraftan, yapıla.o &0n nuın 339 ve müteakıb maddeleıin.. 

h 'b 'k . tadi'lahn 'kanunun gaye ve maı\tsa • de :yıazılıd1ır.Eğcr, sa'htekarhk me • 
fa fl etiz L erı malzeme d1nı tamamile !kaı:şılıl)--acak mahiyet mın tarafından işleniree, mczknr 

te olduğunda büitün alakadarlar maddeler muıcıbı.nce yapılacak ta -
Bertin 7 (A.A.) - Alman ordu- mütıtefik bulıu.nınektadıırlar. kiba.t milli k.orunma kanununun 64 

ları baŞkl.IIllandanlığı.nın tebliği: Bu huBUBta dUn kend5..ile ko - üncü maddesindle yazılı sarah~t da.. 
Şaıikta şiddetli bir soğuğa ve çolk nuşan bir muharririmıize İstanbul İı~dıe ~~uırti.n ka.nunuın?akı m.e.. 

fazla yağan lkara rağmen savaşlar Müdd.ıeiumllmlisi Hikmet Onad, ka. raeıme ta.bl tutuhnaks12ın ıcra cdı -
devam etnnelctedir. nundaki bazı yeni tadilatı izah zım liır. Meımur olrnıyanıar i:lenıc, Tiiork 

Cephendn meıikez kesiminde ikı nmda, apğıdıaıkıi beyanatta bulun. ceza ~a.mınunun 342 ve müceak~b 
Sovyet tümeninin mühim kısım .. muştuır. maddeleri hü.küımlcnine göre takıl> 
ları !kuşatılmış ve imha edilmiştir. «- Son taıeltilatı i'htiva eden olunur ve gene kaınunun 64 Ülıcü 
15 top ve 44 mitralyöz ve mayın 4180 numarıalı kanunda milli k.o - maddesine tevfiıkan da Tüırk ceza 
topu elimize geQmiştir. runma lkanunu ile milH kOt'Umna ka'!Wnunıdıa. yazı1ı olan cezıa.Lar ilr.i 

(Devamı 5 inci sayfada) kanıununa dkldlUJl.if olan 1'anunun kıııt verilir. Mesela, 339 uncu mad.. 
--0--- 8 inoi madd~~nde bu kanunun tat.. denin 1 inci fıkraı!'l1nda yazılı olan 

l•lkb b bıikatına mıü.teal'liik olaıraık kullanl . suçu bir memur ir.ııilkab ederse. cıe.. a ar lan her türlü evralk veya hüklımetçe :r.a 3 seneden 1 o seneye kadar ağı'I 
istihlaki. tıa.hd.id olunan maddelere hapist1r. Meımur olmıyanın 342 nci 

taarruza müteallik kame veya vesikalar res- maıddenlin 1 İnci fıkraeıındaki su -
mi evrak ve vesikalardaın maclud çun<lan dolayı vetileck ceza 2 ae • 

Macar radyosu halkı 
. lıkbahar harbine 

hazırlıyor 

olup, bunlar üzerinde iışlcn~cek eah- n~en 8 seneye kadar ağır hapİ•. 
tokirlık euçları b.akkıında 1 iiırk ecza tırr. (Devamı 6 ncı sayfada) 

ubu.lm::ııkıtadır. Alman ve Runum 
l<uvvetıeri Rusları mevlkilerinden 
atınıa1k için çolk gayret sarfetmek
tedirler. Karadeniz Rus donanma
sı faaliyet ~östenneıkıtedır. Bir 
Runıcn tebliği Rus donanmasının 

bR:uın;en sahillerini tıopa tuttuğunu 
ıldwmiştir. __ _.., __ _ 

Rumen Genel Kurmay 
başkanı istifa etmiş 

Toptancı kasablar et 
narkını ynkseltmek için 
don de koyun kesmediler taarruz hareketinin G~~~çtil!~~;b:::i~~~sy. 

Bu sabahki neıı·ceslne bı·r bakış ~8!i ~~=.tak8J~~~un~~=~1:~ı~ Alakadarlar, fiatların arbnlmasına sebeb 
-------------

bile hazırlııklarının açığa vurul - •k• - k d k l M S t t bJ•"' • du.ğu görulmekıtedir. görınediler, ı ı gune a ar oyun ar ez-
ovye e JgJ Macar radyosu hal'kı ilkbahar bahaya getirilmezse bunlara ef konulacak 

Moskova, 8 (A.A.) Bu sa- Mareşal Timeçenko, cenub cephesinde haııbine hazırlamak gayesiie yap-
b ı.~-· tı<rı ne..,.iyatta .,,, manalı 80··zıerı· T.M"\tancı kasablar et narkını 
au.~ı Sovyet resmi tebliği: vu""cude t• d.ğ. ·1 ,.. ..,. ..~ .... !"" a·ı a·· demez ae ır 1 1 cep ı e ne yapmak smrleın;..+ir: ,.:~.ı~ıtmek anaksa 1 e un 

7 Şubatta kıtaatımıız anudane • ~J ~· ·' ~"' • • h d f" " 1 - Bo~evizme 'karşı savaşta Ma bahada koyun kesmem.işlerdir. Top 
ruhar~beler vermi~lerdir. Alman- ıstıyor, e e ıne vası olabilecek mi? car~stana bü~ık .vazifeler düşmek- tancı kasablar fiat mür,a'ka~e bü -
ar cephenin !bazı böLgelerim::le y E ki• G tedır. Bob;;~vı2f!'O~n yıkılması için rosuına müracaat edere.ı< fıatların. 
tnuıkabil taarrurzlarda bu'ıunmn""- azan : me 1 eneral K. o. M 11 t f d kl . d' Al~ 
1 

._ acar mı e ının sar e ece :m yüıkseltilmesini istemişler ır. a-
trdır. Bu tıaaırıruilar tardedilmi~ , 1 - 4 ve 5 Şubat tarihlerinde pasi.,. Ancak, bu te,şebbüsler esnasında mil. gayıretler asla boşa çıkmıyacaktır~ k d 1 yapıtığı tetkikler sonun-
ır. tikte yenl bir hadise olma ışt r rı Cini da Av:rupanıın dini, medeniyeti, kül - a ar arın . 

m 1 
• ı ha kolaylıkla bu işe imale e. turu" .. tehlı'k· -..J d' B 1 M da et fiatlarının artırılmasına bır 

A --o-- z - Uzak doluda Japonlar, billneo debllnı.ek için ona kar&ı ııkı askeri tecL t.""Ue ır. u gar ve a - .. .. · · B 'fba l 
rnerika Pasifkte üç cenw bareketlerioe faaliyetle devam birler lttihazından da geri durmamak. carlar yeni Avrupayı kuranlar ara seıbeb gorulmemıştır. ..u l l r a 

etmektedirler ve Fillpinlerde Bataan tadırlar. sında bulunımakl a iftihar edecek- toptancı kasablarm muracaatları 
yeni kumandanlık yarımadasını büYük bir metanetle mü.. ı _ Şark cephesinde: (Devamı 5 inci sayfada) reddolunacaktır. Diğer taraftan a-

ihdas etti dafaa etmekte olan Birleşik Amerika • ) SOVYetler, merkez ve şimal mmt•ka. latkadarlar şehirde fazla miktarda 

Vaşington. 8 (A.A.) - Pasifik
te. üç yeni kumandanlık ihdas e
dıhniş olduğuna dıa.ir bir tebliğ 
neşı-edilıniştir. 

rna~nulb~ Pasi~ik mıntakası ku
orta ~!~~na vısamiral Glackbird, 
ral H -rrfık ku.m.andanlığına ami
lan(la a Avustralya ve Yeni Ze-

. . mıntakası kumandanlığına 
vısamı.raı Lini tayin edilmislerdir. 

Fllipln kuvvetlerini gerilerinden tehdid farında kar ve kışa bakmıyarak Uu ay. BUGÜN '\ koyun olduğunu tes.bit etmişlerdir. 
ederek süratıe teslim olmak mecburi_ danberi büyük bir şiddetle devam ettir SAN' ATE DAiR Alakadarlar şehrin b ir iki gün ct-
yetinde bırakmak üzere denizden de mek:te oldukları taklb ve taarruz hare: siz kalabileceğiırıi, fakat toptancı -
b~zı çıkarma. hareketlerine . teşebbüs 'ketleri neticesinde bir mikdar ar.ul~I Hayalin vazifesi ların koyunlar için arpa, kepek te-
etınişlerse de Blr.~eşlk. Amt'rtka kay • geri alınata ve Almanların birlikte gö. 
na.kları bu teşebbu.slerın muvaffak ol:ı. türmeğe imkan bulamadıkları mühim.. YAZAN darikine medbur o1acaklarını, bu 
madığını bildirmektedirler. ce sayıda malzemeyi ele geçlrmeğe mu. Ustad maddelerin verilmiyeceğini söyle -

.la.1>0nlar, milli Çinle uzlaşmak bu .. varfak olmuşlarsa. da Alman hatların. H l"d z· u ki ·ı mişler ve iki güne !kadar koyunlar 
susundaki t~ebll_li,slerini de ı;nuhtelil da hayati bir rahne husulüne sebebi. a 1 ıya şa gı kesilmeğe getirilmediği takdirde 
1,1ekUlerde tekra,.. eylemekledlr"!· Bu wet verememişlerdir ve bu cümleden o. (BIJ€'ün 3 üncü e.aıyfada) rol.ili korunma kanunlJ.. hükümleri-
defa da Siyam B~k.llini b• me • Jarak ne Leniogradı muhasandan kur \.. J ne göre bunlara el konulacağını 
mmur etmişletdir~· .. :; ·. ;_• (Devamı ı.t ncı ı.a.vlada) ------------ bildinniilerdir. 

.... .. ' ' . ... "'I. 
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Hergün ~ Resimli Bakaleı = Büyük pi/anı bozan küçük sebe b 

Bizim için bir altın 
Mesel..si yoktur; 
Bir fiat meselesi 
Vardır! 

\.. ___ Ekrem U,taldıail-J 

Gene o mcsc.-lc;re C'ellyoru:ı. 

Galıba sık sık bu meseleye ıclecetlL 
l'tll clls kw-suswıdeo bh4e bir altın 

meselesi olmadı.gını su1hyen BaşvekU 

h:ıkikaU ifade etm;ştcr. 
Altın ibu6un dÜI17&da bir sa.t.uı alma 

va.sılası olmaktan fıkı, z!J'net evuı 
imaline mahsus bir madendir. Alelide 
bir. maldır. ller mal g ibi fıah inip çı.. 
kablllr. An \'e taleb kaidesine bilı. 
dır. 

Bütün bunların üzerinde tereddüde 
mahal )'O~ mutabıkız. Bununl.& bera.. 
ber bir.de iblr deni vardır, mühlnı bir 
dcrd nrdır. Teni deiil. eski ltlr clenl 
\ıırdır. 

Bu derdin adımı kıs:ıca pahalılık 

füyonız, öyle l>fr pahablık kl, 19U ,-ı. 
lmın Ağustos ayınt'la başlamış, baza.n 
bulanarak, hazan ;ravaşlııyarak, fakat 
hiç durmadan, hlcblr sahayı msuu bı
rkm an mütemadi1en artm$r. 

Göderlmln önünde iki istatistik nr. 
nfrfncl. 1914 lin, Odnclst ele l!HZ nin 
flatlarmı gösteriyor. iıdalnln ua • 
6ında buldutwn fark garilı ltlr &esaclüf 
ttıerl olarak altın paranın kfttld para. 
ya nlsbctlm' müsavi ohışadur. 

Demek oluyor ki altın bir alım s&

tun vasıtası olmaktan c.ıkmakla ben. 
ber blr ölçıi olarak kaim hr. Bu mB. 
denin bu şdUde ö'rü olant kullaml 
masmın önüne geçmek mümkün de_ 

bı 1rir fDdr, mükenmtel Mr pliu, Qoasız ealll!D& mutbka miisbet aeUcc 
lverlr. Fakat bekleneni temin eUıaezse l>llirslnb ki, Jaaia tatbllı: 6eklinde oı. 
maş, bilhaıısa l>lr 4ikka~lltt.en ilttl ceimşt.lr. 

( Şehir 

Hohltlnlzln mutad plışma samanı lleklır, dolaız. on saat mıc1ırf Sizin farla 
canct göıdererek H saat plışmıuusa lüzum yoktur. Herkes kadar, herkes gibi 
plışuıız. fakat çalJ$ma ıaüüetlaln bir du•asını bile clikkatsh ceçhmeylniz. 

aberleri ) 
Yarından itibaren 
ekmek karneleri 
kontrol edilecek 

Milli piyango Olur mu? 

Dokuzuncu tertibin birinci çekilişi dün 
Ankara Sergievinde yapıldı 

Boğaz otobüslerinden 
şikayetlerimiz 

ği'dlr, iuüne ~ınek için atrasnu,a MemurlaT, niilcıa tezkereleri. 
lıizum ela yoktur. J akl Mim :PJyanronun 9. uncu tertlb 1 ln. Son bet rakamı 95671 ile bit.en f 'bilet B er rin T&blmden Botaz sa 

Ulzlm fçin oldutu gıöt blitiin dünYl' ne qrıca '!""fla varac ar• ci çeklllif dün Ankara Ser&ievinde &ant hillcrlne utrayarak Yenima. 
için de bagün mühim otan tek nokta geçen aya md ekmek karnele- 15,30 da ~ ve ~kllişt büyük bir 5oo lira kazananlar halleye kadar devam eden otobüs 
rıatıarı santim ~az şeklide sabltleŞ- rinin adre• kuımlar111m halk küUesi taklb etmiştir. Son dört rakamı 3822 Ue biten 411 bilet servisleri Japılır. Bu servislerin 
tır.mektm, fakat ıuı ün tiatlanna 11önerilme.i mecburi İkraml.re nzaııaa numaralan aşa.ğ-17a Son dört ralı:amı SOG9 ile biten 40 bile' birincisi sabah .saat 7,30 da başlar 
ıniımkün olelutu kadar yaklaştırarak ·- J1W1ontz: 100 lira kazananlar •e ınuanen bir t&rlte7e tlbi ola. 
sabitleştirmekten ibarettir. 1 . Kaza ft ınahiyelerdeki iaşe te§ • 20.000 lira 'kazanan &n üo rakamı 961 ile biten 4!19 bUet rak devam eder, gider. Fa.kat bu 

Bilmeliyiz ki bu da1tlkad:ı elimize kiliunın bütün memurluı yarın ibaUa tahsis edilmiş olan otobüsle. 
geçen para bize şu kadar kilo ytycceğt, ı mıibahteın iti/haren lnlntakala.Tındaki 190120 50 lira kazananlar rin hemen hepsi ~ürük, çarık şey. 
bu kadar metre kuması, filan yerele ba

1
evlcri gezecekler ve ekmek karne- 10.000 lira kazananlar Soıı üp .rakamı 843 ile blten 490 balet ler. Yolda ya Jastlklerı patlar, :ra 

kadar topra!J veya binayı getiriyor, rint kontrol edeceklerdir. Bu kon 10 lira kazananlar siliDdirlerJ tıkanır, ya kabloları lto 
bu hayat stan4arclını temin ecli:rorsa 1 trolhrr<la her kame sahibinin nüfus 

366277 3116954 /par veyahud da motöreri bo:mlur. 
attı ay sonra da, beş sene sonra da •Y- ı~j.ı ecmılacak ve g~n aya 5.000 lira kazananlar Son iki rakamı 80 ile bit.en 4tlO bilet Gö~ batan en baslı akaaklddan 
nl işi ya~acak, hatta. on yıl sonra ha- ı aid ikamekırin ad:cs Jcıırmı da gö - 2413:11 ~77939 30245Z 3441S7 2 lira kaz.ananlar dahi mazur &'Östermck için .. ahvali 
leflerfmfzı a:nı şekilde yaşatacaktı~. ııüleodkt'ir. Nüfus -tezkerekrhıe cıelk. Son rakamı 2 ile biten 40.000 bilet hazıra» talılrlru dillerine pelesenk 
Ancak ba, böyle oldutu takdlrdecllr lti.

1

me'k lkaımcsil verilmi~tirn damgi\.Sl 2.000 lira kazananlar Son rakanu 6 ile biteııı 40.ooo bile~ lk.. edin
1 

·. enler mlsfllft bu otobds sahlb. 
paranın k1ymetlnl bfllr, lkt1S:ıdıınm ~ 31 _ _ ._... S ....., ....... :ue alırlar. erıne Japılan müracatlerden da 

~UTWa..._HT on ~., rakamı 16634 ile biten 4 bilet .......... 
YJIJtllr, bayat ölçümih:ü kurabfllrl!!. N""'f ~ . lm 1 Son beş rakamı 17055 ile blLeu 4 bilet; Bu ~lı~ 20.000 llraJık büJiik ik .. hiçbir netice aJamaumız. ~'ünkü 
Akııi hald~ 1914 Atust<ısuncla ba !ayan u uıs •• eresı 0 !yan ar .nü • cevab hazırdır: Yedek -.r,.,. bula. fu!s almaık uzcre -,...•--. ..ı ... :r d .. ~J 6on bC$ rakamı !6943 ile hlten. 4 bllrl rami)'eyl kazanan bilet Safranbotuda, - ,,.. 
cereyan Uttıs di ha•atımızdan ba a oıaxau.... .... ere mıyonı.z. "~ ...... _ bu ... mıy~ruz, --'•k " · ecle kl Son beş rakam! 55426 ile biten 4 ibllet 10.000 Ura kazananlar, l\lalkara, Tekir- ..._..._ ... v =•~ 
'ç' lmai hayatımın da leıdr yap ralı: ~aıca.a:t :ımaır ~d':, m~dcf. Son bet rakauıı 61%85 ile biten <l bilet datuıcla. bulamıyoruz, ki&tek bulamıyoruz. 
devam edip ~'der. nn YAP1' ta. ugu.na r a. Son bet rakamı 63980 ile bit.en • blle~ 5000 lira kaaananlar: ikı.et" parçası Saıunnnı:ıı ki bu sevaı •art m-. 

Harb içinde harbin anormsl dnlp_ ıe !bürolarına tmere getinliltten Son beş rakamı 60340 ne biten .ı bilet İstanbul, birer parçaaı Zo~utdak, Un.. Jıellete fahri bir blanet. >'•Pmak 

laruıa batlı oİdu(:umum blljyorum. Fa l'IOrlm ıkııımelerini alıe.c:aklarclır. Son beş rakamı 70Z86 ile biten 4 bilet )'ede satılmıştD', ~in bu otobüsleri lslettrler ve mu 
kat bu durumun l>lı:e kayıptan ı:J1ade Aank.a.mrr.lar karne i,inde herhan Son beş rakamı 85764 ile biten 4 bllet 2000 lira kazananlar: 11 tanesi fs .. kabilinde h~blr şey beklemezler: 
kazanç retlrmesf. hep b a hedefe mil- gİı lbir "istılnali önlemek Ü/Zere sı- "--bulda, ı.A., tanesi Ankarada, 3 ıa---ı Boğaz otobüslerinin, takside işle. Son beş rakamı 88596 ile bi&en i bilet ~ ~ ........ 
tevecclh olma ı ob eden caJTetlerlmf. b ~ ittihaz edeceklerdir. İ.zmlrdc, iki tanesi Kars, Tokat, bir ta. yen araba lar gibi 7edek parı;a ve liı 
ıı.I ele kolaylaş1Jrma ı icab edeccttıı dil. 1.000 lira kaza.nanlat nesi Konya, izmit, Gazianteb, AntakJ'a, tik ted:ırUdnc!e s~ıntı çektikleri 
şünüyorum. Y Oksul ÇOCUklara Son beş rakamı 053t!I ile btten 4 'bileti Adana, Teklrdat, Keskin, Kasaba, Er. inkir edilemez. Sahlblerlnln bu hu-

1930 da Türk köylüsünün butclayı d • t• • Son beş rakamı 0625% ne biten ' bilet llUJ1UD, EKişehir, Zile, Kemalpaşa, Bal' nstakl şlkiyetlerinde yerden göke 
Uc kuruşa duştil. Bu r.ata bile alJCJSa yar im Cemıye IDlD Son~ rabmJ 17210 De blteıı 4 bOd u, Nazilli. AJı:dat maclenl, Kayseri ye lr:adar hakları vardır. 
ka1dL Şlkaro borsası bu!'clayı iki t.uru.. ı •k k • 89.n beş rakamı 19919 Ue biten 4ı bllei Orduda aatdmlıst.ar. Fakat sabah saat 7,30 da Dk se. 
!ia Verc!lğl için çok pahalı St\11ldL ,Eier sene J ongreSJ Son beş rakamı !%275 ile biten. 4 bilet 1000 IJra kazananlar: 1t tanesi :btan ferini ;rapacak olan bir 01-0bü.siiıı 
Tüıtc köylüsiinUn muhtaç otdul.'ll ma. C. H. P. l8tanbıuıt i&olcuUarırı.da Son bee rakamı 3513! ile biten 4 bileti lnılda, dön tanesi Ankarada, iki t.uesl radyatör suyu, saat 7cdlyl 29 de. 
mili eşyanın fiatı da toprak mahsulle. dlruyaın yo.bı1 çoc.Uldara yardım Son kııt rakamı 39325 ile biten 4 bilet Bursacla, İı:mlr, Emlrdat, birer tane.el klka ı-eçe ınl konıılar? Şoförleri ve 
ri fiatıoın Jnls 11eyrini t:ı.ldb etseydi yl. cemiyetleri M:rli ... · dün Mat 16 d'a Son ibeş rakamı ftZ99 ile biten 4 bilet 71U"duın1W1J1 mııhtellt fdılr ve kaaa'ba - bOetçDerf sokak sokak mllnadller 
yecek f"ıatlannıo lnmlye başlamasında gı Son beş rakamı 64928 fle bi"ten ''bilet IanDcla .. tılnuşt11". TaSıtaslle mi aranılır? Benzln.f en 

Sabahtan Sabaha: 

Öldüreni askmak, 
Ça anı sürmek 
<Jeri degil, i.eri 
Harekettir I 

\. ___ Burhan Cahid 
wı.ı.u g.o&e~·~lle :Profc:.ur u Irmak, ceza kanunumLüUu "" e, h 

m .. adeJerwın cıe:~J.nuııcst ruu.u.ıfl" 
fın;a' buJaı·ak )crıude bir tekıut~ ~ıka 
JuııU)'ordu. Profesor (Bir .ıaman ıı;ifl 
kaydile adam ildıirenlerln olum c;csJı krl 
ı;uıa ıarııılmtıloırını doiru bulu) or 
kanaatini J>Ck ku\"Ve•L sebebıed c: '"le 
bit ediyor. üso.aduı fikrine zamıı~nd 
ela tabid etmeden tamamıle ı.;:u~ış 
edenlerdenim. Bu sütunları takıb td 

karilerln ha ırlarwda. olsa .-erek: l\l 'l"a.k 
ıtelıf vesilelerle ceza kanunumuzun •-:- • 
ve cemiyet nokfasınclau sakat tarafPı!"'rine 
nnı göstermlşmdir. Halk arasındaı-ı .. ba o 
çlmsi:ı:Uk hidfselerinl tak'ib etıi~m ı~ ikin 
~eyrek aamlanberl edindlfim liao in. 
&odur: Bi2dc adam öldurmek \an. .. 
en çok fU üp sebeb ilstlinde topl 
mıştır: 

l - Fuhuş ve kadın, 2 -
lok, 3 - Toprü elavalarL 

Bu Yalt'alann fallleri d e başlıc~ 

zümre7e aynhr: 1 - Rencber, z -
çl. Der iki zlimrenln f;J[lr ı:ıe' lyes 
tahsilt'len :rukan detlldlr. Gliruluyor ' 
clna1et va)(alannın cemiyet lrlııdrJI 
sahası oldukça karanlıktır. Bu kartı 

lıtı. kökleri İsviçre veya italran kano• 
laraua da1anan Türk Ceza Kanunu ll' 
a:r4mla'mak iohı eemlyd &evi) es ni o ' 
tifaa yükseltmek liiı:mıdır. ince, ııari# 
'bir jilet bıçağı Jle ekmek k~ml)·ı: IJJl
kin olmadıtı gibi hassas, yumuş.ık blf 
kanunla henüz sertıitinl maarif tcrbı.. 
,:resile clelereme,fen bir cemiyete adil.ı 

let mefhumuna izah etmlye de lmkaı' 

yoldur. Eldeki ceza kanuna ile ''lcdaııl 
kanaatleri arasında mücadele eden ıJ 
ldmlerlmlzln de adalet tenllncle bn)'1İ 
ıtereddüdler geçirdiklerini tahmin t>dt• 
.rlm. Kanunun bünyesi o bdar nnzll' 
ve elistiklc!lr ld hiklm tam bir vkda11 
emnqeU ile büküm verebilmek için kıll 

1 kırtt :rarnıafa mecburdur. Tahrir edlcİ 
löebebler o kadar çoklnr k1 blitün bunı 
!arı röze almadan cldamo kellnıesin 

~atın hUe getinnete im.kin 3·okhı~ ti 
Halbtıld bayat sahnelerinde hangı b" 
vak'a rö terlllr ki sebeb6lz olsun. işte (~~~ 
bu sebeb ne olursa olsun ctahrlko sa.. ~ 
yılır ve her tahrik bafifietlct maddi' 
olarak hakimin karşısına dikilir. Bit 

l 
•haydud ev basar, lofncleltllerf doğrar. 

;,anelıklan kırar, her 1erl soyar. Talıtı.. 
lanar. Cezası iclamclır. Fakat bası!All• 

· so71dan, ötdtbille.n adamın v ktlle bll 

lfoyduda karşı bir husumeti seı.ilmic:-. 
h aydudun mcnsablarmelan birlne fena 
gözle bakmıssa. bu bir haflfietlci mad. 
\ıe otabllir. Gerçi adalet elUe cana kJY. 
ımak lç'n çok temldnll olmak lbımclır. 
•l<'akat meseleyi ferd delil cemiyet eeP .. 
ıheslnden almak li.nmdır. Ferdi :kur. 
tarmak if.ln cemiyeti feda efnıemek 

şarttır. Geçen uzun J'l}lann tecriıbele. 
rf g-östermlştlr lı:I ddam11 hükmünii ver 
mdde hiklmlcrimfzln elini tatan k•. 
hun lı:endlslnden beklenen terhlbi ful. 
letl gösterememiştir. 

c2JUl!/ıan Cahid '. memnun olınaklığ'unız lbıınclı. Fakat ı Pıaı:U vilay~ mcdwez binasında. ae. eon claldka ve hatta aaniyede ml 
d .. t ı ı ı k k b ı tinin - -'ık ·------ı L-.. .-. ~lantıaı- ya::p •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• en us r m z urma mec ur ye Dea ...... _... .&Q,..,,. """"' •• almır? S~s saaU, p ve1a bu se. 

yuklediil ıaruretlerle m amul eşya na. mlfl!lr. Şehirdeki ağaçlar Vitrinlerde yemek beble tehir edilen bir arabara :roL Motördcn kaçak halı 
tını indiremeyince köylüyü cCaleıten Top\aıntı -.iıtaydı iıdaıre heycd Te. h• . k eu doldurulur da a.rabArun hareket çıkarırken yakalandı 
kurtarmak içln buğday 11atmı hükfı.me isi Reışa.dl Mimatıoğlu tara.Cındnn budanıyor, bunlar leş 1r1 yasa Limanımızdan tramit ola.rıık ge. 

~,...__n_.JL _ saati haber vcrllmez ml? Daha 171. 
tin ıuüdahalesllc artırmayı duşiındük. açılmış; u.ü..~; ycıri yıJın bir. fakir belediye müstah- edilecek mi? ~. arabanın a-örünilr bir taraflna çen külliyetli ımi.ktarıcla lrıın halıai 
Zarurldl, yaptık. Fakat cihan piyasa- tik fd'are heıyd'iLe niraki>!a:rı eeç.iL hareket aatlnln bi.ı olduğu yazıl_ yüklü uTev:fulchüda. motörünün 
ı;anın her sa.hacla blzde.n ucuz mal ye .. mişth. demlerine vetilecek Beıeıdiyıe lo'kanta, ~ ve anu mı? mı&inisti Receb halılaırdan bh kıs.. 
tiştirmesl iiserme ihracatımm.a old11- Seçıikn netiloarinde birlik Teislıi • emısaH yeıileı:in vitrinlerinde yemek (Dmunı 4/! de) m1nı B~ereıdc karaya çıkarmak 
tu gibi ithalitımız.an ıla. i.ec!rlcen na1. ğinc Edebiıya.t Fakü1ııeei dek.aılı pro Belediye, ~ir iç?ndclci ağaçla• teşhirini mahzurlu görmüşıtür. Be • i'steılken gümruk muhabza memur~ 
mıya ba~taclığını rön1ük. Ka"'1 tedbir fesör Hamid. ~; ilk.inci reis.. rın budanarak od'u:ndıann belediye ]ecliye riıyaseıi bu lı~ yaktnda • la:rt tarafından cüıım.ü:mıcşhu<l htı • 
almanm tabii ı:orlakları 3öniiııılen bu li'ğe Maarif Müdürü Muh~n Bina!; ~ilatıındla'ki fılk !r müstahdemlere ŞeMr Meclisine biT tiek!lif yaapcak, Macarıstandan matbaa llncJıc yab:Janmıştır. 
durum demm edecddl. fakat. muhasilb1iığ.e Çoc:.dt E.d-geme Kun: .. verilmesini karaıl~tırmI§tır. Ta:k • Meclieten karar alllındtıkun aonte k,...., d • •1 1939 harbi çıktı. mu lstanbıul vilayctiı meüıi Reşid Çav sian • Hmbj,ye arns1ndakl sahadan vitrinlcmle y~ tqbir.t yasak. c. agı 1 getırtı iyor 

Bugün Tü~ köylüsünün menfaatterl da.T, umum1 katilbliğe Atıf Ödül ve başka dliğer yerlerdeki ağaçların. bu dilecektilr. Baızı Macnl' firmalan man?eketi. 
Tilrk şdılrllsınln menfaatlerile bfTles- aza!ıadara muallim Aıhmed Ha • danma!8'lna ~~~mı~ttr. :K~ıl~n ımi~cfen kitre, b:a1murnu ve deri aL 

lrd Yaşanoğlu; profesör Zühtü Jn - ~~laT be1cdıy.e, ıtf~ ıye... temızlık Çocuk .düıürürken öldü ma!lt için bazı temasla:r yapmışlar. me yolunda.dır. Yelı:dlierinaen farklı 

tedb1rler alm , ba arata h 'IIJllumi 
menfaati gözönünde tutmak rorlııkla. 

rından kurtulmak üzettylz. 
1939 harbi b!Y.e iç fbtlan 1914 ün 

ııe,iyestne elotru indirerek sablUeştlr. 

mek lmklnmı ftreltllecell kadar, thra. 
ca•ımnın flatlanıu be:rnelmllel fiat_ 
larla blr h'zac1a yUriitebfimek kud,.ett. 
nl de bahşeder. Önümüze ook lli.ıyük 

bir fırsat kapısı aeılmıştır. 

Tekrar edelim: Bblm ~o llir nltın 
meselesi 7Qktur. B1r fiat meselesi, bir 
de f11'Sattan istifade etmek meselesi 

yardır. 

Ekrem U ıalrlıgil ........... -....................................... 
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han : Asnf Hbay; rnü:ralı:ıblı.k1ara da ~1 • lltamıvay !~Teel müstahdem· 0_...ı;ı..-..- M <I" ..ı..ı __ • d d'lr. Bu teıma.Sfar netıceısi.ııdc, veri. 
günuiilier başmüdürü Mcth1 Ad'a.. lorıTtC verı~:: . . uq•ır.ı~ Ul'a iye .ca~~n e lecek mallaıra mukabil tnJc.as es.aısı 
kan ve lmor Baınlkaısı mü.dürü Cefill Od\Jn ve ıko~ IE;tihsai mıntn. 6 num:ara-dla ot~:ran. B~ı-~e :ı.smıı:ı~ı: üzerine bazı ühalat qyast ve b ir in. 
m i'hn k.ııdliır ı1c&larına gönderden m<ıtör&r de btr lcnd'ın çocugunu d'U'Şllrmek ıçın . ıa & maııbaa k ~ıc. . il 

m en seç • ıı... • ...:,_ı _ _..]I _ _J_~ t.o"mur·· --=~Llü 1 ilaç a'-ft fakaıt cfüşürurkıen ··1 - cı P ~n a.g getıı• m e. 
Rurma:med!c WUDfln rnaddcieriın ...,"-öuıı=ıne ouwı ve il 'u.. "''~ 0 mu1- si ıkaTaT a1una alınmıştlır. Bu mallar 

ınüzakeııesini ımüıteakıb topbntılya ola.ra'k gdtece'k.leıdlr. ltıür. bugüıllerde ydla çl~arılacak ve kJ. 
nihayet verllmiştirr. r sa biır miid'det ean.ra da memleketi.. 

rl · mize ge'lmıit o'laca.'k!tır. 
Şehrin temizlik 

bütçesi ve kadrosu 
artırılıyor 

Be1edfyıe temitliftc i.şleıi müdür • 
iüğü yenli yıl kaid'roeunuı hazı.,Jama
ğa başramı~Lr. Y eıni• kac!Toda te -
mi:zlik aırndesLn'.in eklbii 2000 e çı. 
kcrıiacak ve oe!hrin teıın!izlik işl'erine 
500 l>i:n linıcYa yakan bİ7' para ayn. 
lacakttr. 

Ankaraya gönderilen ticaret 
mümessilleri 

Şe!ırlıınizde ll:niunan iıf1nlat ve 
ihracat hi:r!i:k!crine menısuh tüccar. 
laman man1faıtura. çey- vıe mndbrn 
eşya ne ~ quh.rruınT.aıı birer mü 
m~it ~ok Aıı:lauccya gönder -
m leıdi!r. ~ oraOaı alaka. 
dnr Veiraled~ yeni sene faaliyeti 
halitında !bazı tıemlai!ıfar ya.pacı;k -

laırğiı. / 

STER 1 NAN, Da'hi1i ihtltyıacı kn:ıvılamak üze. 

' 
S T E R 1 N A N M A 1 

re geri:rilmdlat.e o1an elcıktrik pille-
ri de bugünlerde ,d:ınimiızc muvn • 

Romuacı arkadqlardan biri, ce • 
~!erde k!rika edilen u betenllen 
iki' rom&Dlll&. &"Ördütü alüa Ye 1.q.. 

vlk üzttlııe ldta.b hallude bastırmak 
ısıecı.ı. Kendi&! çekiııgen bir ıulamcbr, 
bir müddet lltklecll, kltabcılarclan .ses 
Ada yok, bunwı üzerine, lanulı{iı bir 
ki:&bcıya, lif arasanda., romanının 

'ÇOk nlfıka C'önliitünü, titab halinde 
~ıkan>a çok satılacağını söyledi. Ki • 
tabcı, urun tercelclucllerden sonra, ar-

ta.bcıdan haber bekliyor. Ne ı:aman. 

danberi? Tam iki a1dır. Arkaclq, aL 
nirU ve bedbindlr, bunda da haklıdır. 

jFakat bundan daha garlb olanı e • 
5erlerlnl nesir imilıımı bıılınuş, dL 
ler bir romancının bu arkadaşa tav. 
siyesidir; diyor ki: 

«- Eserini koltuğunun altm:ı. aı _ 
Jw;tıracak, Ankara cadelcslnde kapı 

kapı dolaşacak, tabllere dU dökecek. 

kadaşımıza ŞU teklifte bulunt'lu: sin. Belki i~lerlnelen biri insafa gelir 
c- Basalım, pyed satılırsa müna. de senin 20 formalık romanına 15 li-

-'ib blr şey vcı(ırlz!» ra verir. O z:aman eserini kitab ha • 
Romancı, bu akla, mantığa sı!'maz llntle görmek bahtiyıı.rlı{.'lna nail olur 

'ticarete de razı oldu. Fakat hala 'ki. sun!• 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

9ala't etmiş olacakttr. ---o--
Merdivenden dü§erek batı 

patladı 
Kadtköyünde. Yrusa cadde!l'inde 

b.T ba.'k!ka~ clüklk.Unmıda tamirat yap 
makta o1an Zari tsminde bir ma 
rangpız meır.divenden d\işerek, başı 
paıtlamış: teclnıvi tiç in Haydarpaşa 

ümune ha.Stanesine knlclırılm ış.t ır. 
--- o<J 

Tarifelerine 7.aJl1 yapılan 
limanlar 

Devlet Limanb.:rı işletme mü • 
dürlüğü btanbul İzrn!ir, Trahzon 
ve lskenderun fonan işletmelerinin 
ücret tari felcıninlt bir miıktaır arttır. 
ıruığa lkarar verm~r. Y-aptlan ta • 
dilata gör.e hazırbnacak olan yeni 
tarifenin tatbik:ına 1 5 Şu'bcıtıtan ;ı İ
baren başlana:c:a'ktJı. 

RADYO 
PAZAR 8/ Z/ 94Z 

8.0: eaıat ayan, 8.33 : Ho.fıf m üz.9c 
(P.l.) , 8.~5: Ajans h ab 'l'.Ul , 9 : H~fd 
paı~ ve ma.TŞ'.o.r <Pl.) , 9.15: Evın 

~I 9.30: Milzk ( Pl . ) , 12.30: Saat 
e..vaıu, 12.33 : S:ı.z ~ ve OY\111 h a -
,~, 12.45: Ajans h'a<berleri, 13: Muh 
teın ~. lS.30 : Rad:Yo sa'on or -
~. 18: Saoıt a.ya.n, 18.03 : Radyo 
dans oınlt'Cd.resı, 18.40: Faaıl ~. 
19.30: &!ot aşıaın Ye ajecs hab«;eri. 
19.45: Serbest 10 da:\ ikn, 19.55: Meşhw 
~ v~ CPl .> , 20.15: <Tnli.a.t 
6!llla), 20.30 : Knnşı:k makamlnrda:ı ş::ır. 

tom. 21: <Zlımı:ıt &asili). 21.10: Şarl"'2 
ve tttı'ddteır, 21.45 : D'.ıns mU1Jjjı ıP!.), 

22.SO: Setat aunn ve a jans haberlert, 
22.45 : Anadolu cıJamSll!lm epo:- sen"..sl.. 

lstanbul borsası 
7 / 2/942 ~ - kı:ı.:ıxıın:ş f~ 

CBK.LER 

Açılı, ve q 

1.ondra ı 8terlln 5.22 

"ew.Tort ıoo TJolar 129.69 

tadrld ıoo Peçeta 12.:89 

'""~olm 1oohnc Kr 30.72 

Esha m ve T bril1' 

~ - Erıı:ı.ınım 20.10 
~~ 155.-

\. .1 



~. abphnam.. bemerlerine 
• tesadiif olıımınanHş bir 1m1BtJd... Sat. 

pan mı geliyor, soldan ım, önden mi, 
;al'kadaıı mı sefi:ror, :roba &"Olderden 
iDi{ :rahJ'or, yabad ovanın röhiindeu 
lmı Ofkıyor, bUDll anlamak mtim.kiin 
ldetIJ ... Sonra ba nasıl mwılki1 .. Ne şar 
km, ne sarbın ttHet edtlmlş mmlklle. 

-~------- -

Birbirine 
San'ate Dair 
Hayalin vazifesi 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
rinl andırıyor, ne de bhıe bilinen ta Düızoede oturan bh- okuyııcum kıendiırne onu tekrarlıyorum: 
.:reblardan blıinl gettrfyor; fakat rah: evlemniye karar vermiş. Yaı. ch.L Arayan mevlasını da bulur, be.. 
titreten, kulaklan okla.Yan, bizde sarlb rurn. geçim. ahlak. bakımlarından 18.smı da d'İyorum. 
bir heyecan uyand1rarak ha:ra.li daha ;.;ı l"rllığlini yapması için hiçbir en- y I 'da 
geniş utuklara sürükleyen bir ~~iri gel yoit. Yalhuz ke!!di&izıin rengi şu Ö ~v ran oturan .~Y C. S. 

üaei SIMl'atlerio mab&ullerıo4le;f:ir renk bll'akarak oeıkUmlşUr; lo~ bir Jer, boo bir dönya lıil üzerinde nadh 1 nr: garabeti nlsbetinde derin bir tekillde, müstakbel zevcesinde gör. de 'bir bafka aleırJn numunesi. 
resimde, m11.1<Jdde, şiirde, ha,ykeJ. leYha~. ba,rvan kaflle.erı; tetı: tük kerraal&r te'!dr... ~-.ı_ 1·,......ıı;.~1- k ;_ b t Bu o1c'U'yuoum da evlenmek heve_ 

• ~ •• c:ııc ... <~ ren <De unun ama. . 
e, haı.ta mımaride olslHl; eeerın rııhwı• Sade ganeş detll, yaz da batmıştır, l'!'Çerken 191J:slıtuı& bir par~a h~at Bu muıılk.i mnhteUf Aletlerin lştfra. rn !L_

1
· d v b' .. 1 .• b J aınde, onun da durumu her bakım. 

-1... · ...,_ ı·•- ~"'l d"'klilmiiş ,_ ·'*- en ax. ı ara ıgını L1' turru uıa-P'1!'&1na.mlle gireiJlhnek, ODUll ı -..eısrn...,.n ....., ya..,.- an " ata.o ... r..-.. ve harekd verebUmeğe mınaffak ola kinden mtir~ktu~b bir m~cmft, 1ı:I onun N 
1
• .,, daın m.. id 1 k d'. · · · 

lkacall 'Dlelha..mu bii iia şiiıaa)lle k ba.boe . . h lhld 1 B1uıla eri • m lyor, e yapması azım r uısa • ya nız en ısını tatmın 
,_ ·..ı-. av1 nın perıf&n1 _ 1:~ uryıuı a e

1
o ıaQ'or ar. rın eol ne, cenub A.. eczaınnı ay1ldllT&mıyoruz, dlidft mü, İ11taın'buıcıa eski zamanlarda ecLelbiO.eoek hıiı;Cir kızı tanımıyor, 

19tn temaşa edenler ..... , m-ea- anlaşılJYelf ki Ey u ...... son saatleri ga. medkası.&ıda, hllHuıJle ArJMönde Panı k~vaı mı nl'dir! .. Ara !nra, kir.i:ıtJeri bir . . ., .. . 
lerin, okayanJarın, girealerin, d'hı•• •ışill', o da ı.atınak üuıt't!•lr. Bunu pas ~ ovalara dair bsvtrleıi d" inleylşlfti d,. geıtyeT: ttm.~ mi. ea- dli eelı:r p~arı • ~arı:nı:ı., ŞI~- a~l~ mu.~~~lerı dıe hemen yok 

hayaline terei.tüb eden bir vui.lfiriinee ı.e.en anlamakta ~~ kalma. taadr edİJ'Ol'US; o halde ~rm eee 'ıra. rnı, n~lr! ... Batil darhkalar da ni ydti kı, g!dıp seçmesı. 1 gıbı.. Düşumnuş, bıımı müracaat et. 
e vardır: Olllarm yatım .kalal.'!I, ya. ym ld kacluı da, dralında batan bu rille Tdfti i8iın hayaHmtdn öniine Tar pllba. tarabın adun.larını J~ret bQ.yhws 1: .~~.-:y im.. Haurımı: meyi kararlaşnnnı~: 

ıılfhad söôt. ile ıeçiş1'iriımls, Mş 1nrakıi rüwltklerin arasmıla, ~Hi aa1a' ın. dii.faek içbı kAtldir. eftl birer ahlt•"· ~2_a __ a.ta. r soza gelıyor, kend, (Deva~ıı __ d_e_> ___ _ 
ış Jteligatba.i söyletmek, enlarm na • ..ıuı Ntan IQ'leri dü.tiiımtdtk, ufkun Bıımen, hayal, bizi bi7fe 'bir onnın Bu ner~n geliyor! Delllclt OVMllD 

n~• ... aııa şerhler. ıe,·şihler ,a ... (f.ara&ldı.lara Mtalm.ata. ~>?· do. ıeıtlşllj'lne götörüp bırakır. Blr '~:· ~nde. blsden ~ .. bir h•rat kümesi "Son Posta nın bu'macası. 23 _ (7) 
:'tak iladelertni ı-enişlet.m.ek ioill raıı iı.ıuunl~ ~~.ı o•rüuı.ı.: _ı~t e ...... ll'ln kapı .. ~~i kaldırarak, o. daha var; belki pek yakın, bayır, ar:ı " ~ • 
ha7aUerinin iead ve teYsl' kaeiJlyetıe. litini, birer ~ senen emellenııı, U.. nunde, sll't üst.o; g-~ler. ~hYorlar ma, sıra ya&laşayor zannedilf'n bu sesler 

e IDİlraGaai. eimeleri Iizım•hr, ta ki mhıllerial tekrar &'ir'mete çalttarak ha. l'iiliimseyorlar nu; bir şeyler .mi f111ıl. daha Z"lyRde uzakbş:ıra'1: oYanın l!ISıı. Soldaa sata: 
u eserieftle mündemiç olan ma.'ni. tm tıraanııla oalara bir tlaklıkalı.k can Tet da.şıyorlar, birdeftbin bir« da.ml1, ha. Iıtma römttliiyor. Bel1ı:l ıa ötede, kim 1 - Papas (5), 

n dairesinde bir vusuh ke0ede1"1. mdrWlr. !inde bu bee o•alarm ~rine keudile. bilir, nttelenle ~lr kerTMı konak ver- Blrcleablre (3). l 
iıı. On11.11 mehil, mumalllJ ı.alindea; şu riııi salı..ereeekler, ajır aj'ır diışüvere. mlş. .. Buna düşöniirken btnlen st'!'llf'r 2 - Bir meyn. 

811.yallnde ~le bir k8"et JıM&la.mı. ı.atan l'iillle.tfa -,e's veren esmerlik.len. oekler gllii sallanıyorlar mı, pek belli duruyor, onıun sökft•u 0 atetı~r'n h"r (4), Sa (%). 2 
Ytlnlamı. 0 eserlerden alacakları ze .. R(", yapraksız ai~Jarın kMlhl eıplak. olmıyan yıldnılara dHdlmiş, yatıyoruz . .s;ni yutuyor. Artık çrt yok. ~kllvor 3 - Bir renk 
'*sik kabıu.ta mahkümdar. lbyal ~- !arma. didlerek hatıra arayau cöcle- Silkitu dialeyoru. Etraf btr müthiş ııonm, bl'Jdlyorsunuz, lJtr şeyl("ı' rehne (2) • Argo dilin4e 3 

ew11:rae aDea& o zaman bu et;eri rinin dikka$nıden anlanz ki o da bü. akıhete mantaw1r tml~çe9ine nefes al. yin('~ tekrar sırt ii<ıfü yatarak J.ala fiyaka (3). 
rbt lisanı' gisölir ve lıenılileriHcle ne tün bu. etrafını u.ıayiı.n ha.sin maııza maktan korkarak ımauyor; yalnıı oYa. kendilerini o..aya atmamı!i olan 11ld11ı. 4 - Gemleklere 4 

ar saklanmış ~ler varsa elllar yara ile keMi laayatının husranını dü. nm aı:im cötsünde bir helttanın kaba. !arın 1~.ıtııarına dalan ~öslf'rlnh: nlha yapılır <•ı. S 
· y..._ sanki slslerinGen sı;rrilaı'all iüaaek1.eda'; ve biylece hayal, üzerin rışlart hiıısolunUYor. Bu lBSttlıAın, bu ye• be:vntn;zi ayustaran uykuya ka.rşt 5 - Bağışlamak 

ıaa.1• ~. •e J'Ürineeek Wr iz 'bulunca, artıli. )Ü. yaln1Z1ıiın, etrafi.a sonu gelmlyecek k""""'"'flr. (2l, Zengin deltl 
Bu-. bir ınlsal ile izah eıielim: IJeA :rii .-öriinllriYea lllu kadının, yalnı.ı; sır. vehmini veren genişliifo, yl!.kar d:ı de. t.,te Rus besttlı:l.nnm ~orı. AsYa 0 (5), l 

ele taııı._ tberine yağ'Jı bofa ile ıecsinı tıJMiaa, t1anqıallflan akan ca.m ve ma. rinl!l'.\lerlnt birer .sarı elvi ile de~nmlş ""ı"-'"th l'~,.,.;,,; d:n1ftO·k"n hayal bu 6 - Pay (5) 
lbniş bir .k1i9ük levha vardı, al'a sı. ıe-aı ifa4eıslıai uzun uzun tefsir emek sPma.nın ~imle bır adem havilst orper. vazifeyi ifa p•meUdlr ki onun lfa<ll'sl Bir rabıt. edatı İ 

~ oııu riNüqe, öniiıMle durur ]>akar. 0011 elemJerinl takrir ediyormuşçasına tilerile belrli:voruz. . ~-·~ •'m•s ol~un. <2>· 
elan ı ı ., On bilnıi Bel 7 - Yımanhla. t : Bir nlıoenln Sflli•de, yan yük. işitip •inlemek imkanı buluıı.mw.'i o ur. Ne bekl yonu:. . ~ .. yoruı. . • Miınaride de böyle değil midir? ... 

llkı.e bir duvar 41a anmış uııa· ıara Eter lllöJle elamusa o küçük levha an ki uykuyu! .. O bır turlu celroiyor, bizi Onun hayalde en çok ilh3m kablliyet. bir mabadu 
bıı.Jı:aıı bir k"41uı; adüş~eierinln ~Qioe eak az ~ iyi yapılmış bir resimden alıp daha derin bir yokluga got.urnıek. !erini uyandıran eserleri; lrısanhğa; < 4~-- Eskiden g-iy l 
clalııuş, dirsekleri duyara. dayalı yaşı. ıbal'et kalmai'a. mahkümdar. •e tercdctüd ediyor, ara s~. bır uça. din, uliıbiyet, ölüm ve, iliimdc mııkaıl dlğimiz (

3
), İng-l_ l G 

~ı oldtrk~a aştıtına delalet eden ~ir ta. Güzel san'atler es rl r "nde hayali~ rumun keRa.rında kaym~k U'lere . lmi.

1

1 der alub t d .ıyguları telkin eden eser lizlerln bir ınüs. 
ll"da, Delki &iizel ı..-u.· d ı..u bir ...... .....;fesi denebilir ki, san'atltirın vazı. şizceslne kendimizden grçl'rken birden leridir: Cıunl'ler, kiliseler, pagodlar 

dın ki ' arcm.ı e5 • ••. ...... ' d h temleke askeri (5) 1. Y&lnwz arkasın-"- .. .. .. .,_,_ bir __ .,.., •• bu iki -.a:d.fe birle. PJ.kuya teslim olursak bir a a uyan. tekkeler, türbeler, mezarlar... ve bun. 
Le ha -.n ıorunuyor. ıcaue ~- • . k klril 9 - Güzel ı-öı. 

v nın bir adı var: Giineş batar. 7"bilmelit?!r, ti. 1rl matliıb ola& t.e'slr mak mümkün olınıyacak ur e & e 1ar da m'marm zihninde hakim olan lülere söylenir (Sl,l~ 
11

·: · ,basıl olaıtilsin. . silkinip gözlerimizi a.ç~yoruz: '9~ ~t.e 'hep b~. ~islerdir; onun içl~diı- kl ~~- Nota (gl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lJ 

ttencıwı..:- ""'"° .. v••• eğer b :ı u.u• u~- Hl 1 10 - Ay ardan b i (5), Nota (2). 4 - Yazı (4), Ter.sinden okunursa 
Guze.1 san•atıer ..., _ _.-.:-e 

1 
· n--u ........ z ela izah etm1~ olmak ~ın böyle ltir uyamklık sanıycsindc bırden. m~n bu' an ma'bedler keıadilerlne yuk 

1 
ir l 

•i.uıizden bir ad 119 tl'je lbl isale daha geniş bir mik. bire ti usaklardan, kim b r, nere er. 11ek tepeleri, göklere lınkiın dlrestnde 
-. 0 llaıtimaJe -anı oı ... aL yanuya<'.ak.. ~-•~ r .. r~-n,' edelim: den --'en bir ses, bir musiki bızi büs- yakın olacak noktaları aramışlardır. 11 - Bir uzuv <2>' Deniz seviyesin_ iskambilde birli l2) • Telefonda siiyle.. 
sa ......._ - hlaımeti ı y ...... ma __.. 6 "' den a.lr&k meşhur bir :ot (3). nlr (3). 11 a_..r rös'erir, ve e~rt . 0 

' •• •. .._._ ... ,,_ı ,..ft·edin.in bit 'bütün ııarsarak kaldırl.)'or. Artık ya_ t. Bizbn güzel İstanbula tabla tin bedi. 
verir B """ noı ad:ını o Rus bayii.k ...,....,,,.... ._. 1 1 d 12 - Nota (2), Şimali Anadolu.da , 5 ......, İlim (3), Zaman (2 ). 
Ur · u ad bir ibre vaı'resi .. . . inli oraz Bu eserin a.dı: «Orta mıyoruz. oturarak ild kol anmız a ız. yeterine daha başka ilahi bir gfuıellik 
tb' ha)'allıı naaıJ bir iz ı-•-ı rorecek: es4"nnJ d :_...,_. dır Rusların s epl leriınit:i .kuşatarak, kulaklaırmızdıı ger. , bahşeden ulu eami'ler hep şehrin tı·p bir vilayet (4), Boru nidası (2)1 G - Mevcud olmıyan bir ku.ş 14), 

Gı~electtine ilk ~t· - b Ptmesı Asya. ovalan.ik'", .... _ _: ... ~bde 9'e11pe diye Kin blr dikkat, dlnlemeğe, anlanıağa terini yükıteıt.mlştir. İlham buradan Yuka.rıda.n a.şaiı: Teessür nJdası (2). İıı'm (2). 
UQeş ba. .. -..1.._ ı o ver~ekUr. namını v~ ..,..., •· ,_, l l - Haddini bUmez (6), Bil' tenvir 7 - Su (2), En büyiik ılenlz m. ,._ .. ..,.•aen• ..,._ d 1 hakkında okunmuş çalışıyonı.z. başlar: hayal oradan -er. Sonra m 

--llOlibe d.:...~'- "· uu a uı cleli.leU Lı1n1Jan bu ova ar 1 ate d ? vasıtası (5) , 8 - Bir enek ismi (3) , Viliyet 12). 
k -"Wee heıne . 1..-•·--•.ıia a.z çH vuıh blı Bu musiki hak lı: n ~vcu mu na.reler ... Beşeriyet lı:tlı St'111.alara fışkı_ """-ekte . b (2) T 

9 
b

. adının l'izlerı .. ~ ... ~ fa.rked.er vazılar ~--;-lr Ucu ı.uca"'ı cöriinmi. Yoksa ovanm sükıltnnda saklaııan bir rbn birer taştan dua şekUndr. yiiks .. _ 2 - ..,.,..... n emrı Hır ' «». ..._ Ayınl <4 ı • Kırmızı C?l. Bir sıuı 
ır IOlrQb - C-ucuen manzara nakııi baıu-:ı- : • . .. . humun büyümüşü (4), Beraber (3) . (2). 

ba 'mıstır IDanzarasıdır; hat&& ıriineıı yen, sonsuz otluldarla ufukları yaka. ı\~ esrar ~.ı dolu !il'Sl mi? ... :ıu len, uzederınde hayatın sefaletleri için 3 _ Işık (:l), Et.r.afı ka.plafan tabii 10 _ Nota {Z), Koymak (4). Ter. 
' Ufukta nmlı, büziinlii esmer lamalı: ioln luıtayor zamıedilen ı:en\şll\ beliniz bir n-e; 0 zamana.na k 1r du.ına,n (3). ainden «»kursanız blr hayvandır (21. 



«Son Polfrn> 11111 tarilıi tehiluaı: 1l 

·;ı1PATRON·A_ HALil. 
.. San'ate dair 

(Baş tuafı 3/1 ı!eJ 
lstlmdad feryadlarlle bulutlara, 1ıldtıı • 
.Jara ha1kıran bu narin, &arif miDare. 
~er ... 
! Kaç kereler bunların kartıS.ında 41.. 

- Sahibi devlet efendimiz. mm 1lDDJlk dini alıp öptü: - Edemezdtik. «B•11- macera doğru kildim, kaldım. Daha sonra c.a.nd'lere 
Cumba ardında te1işlı bir luştrtı ve - Benbn saltaıwn, biz1erl feramaş bnie, işte Asltaneden lı:alclırıp ta.la.o ve girince, bunların birer n.iyaz kameti - Bu resimıleri seyrederken a- da'kiıka bile sızın sözünüzıd.:n 

lflr l..-ıpırdanma oldu: 'btmB"dunuz ııaıunıştılı:. ::ı-11 mahalde arpa!• ihsaıı etıııı der- şeklinde uzanan sütunlrınm dibinde ve :na kalbinizin ne kadar heyeı.:an he etmemiştim; fakat siz de 
- Az etlenln. Saltan Ahmedill dıuaıulı n'dü: · r idi! lnsanlıi•n üzerine >iiksek, 6eniş bir ü. :ve teessür g('Çireceğıni tahmin e- nim yerimde olsanız o zarn 
Kara Ali alt YHHll aial~ lö.n.m - J[ilfök bir hlsmetimi• var Zeliha. Kadın sapnrı kesildi: ınlıJ ufku açmak istiyor unnedilen kub :ınyoruım. Bakınız, şwılar. madam Nerimanla bugüın!kü ş.ılk ve 

cörmeclen celditi J'ere üad.11. EfelulL ' - Can ve baf ile saltaıum. it.emen - AaHaa kaD&rJ'anm dwerine ka. helerinin altında nasıl huşu' duygula. aSü.rıPikle bir arada alınan fotoğ- kadın arasında bir münase~t 
alnı duvar lt6'MBda 111k sık solurke. ltayunm. panıp ıiz yaıı dökerken l>i1k sö1~e. rile ha1alimin kaaacllarlle uot.um. :rai1lerdir. Bir QO'klannı otelde bu- lunacağına Lhıtimal vermezdıni'-
tJııldu. Boynunu azatq, 1'&1'&11a .üaıl. ' Pata llir tld ~e yutka.oclıakt.an son. mez idiniz? ' Diitiinöyorum: Beai en ziyade istli. :ıuınan amatörler, kendi tecessüs- Nezihe hanım cevab ve:rrn 
dadı: 'ra ZeUhaıua ~k aaçla.rını okşa. Sadrazam &'üldü: raka Rvkedenler lıa.ncileridlr, diye ... ilerini tatmin için <;ekmişler; onla- bir saniye durdu. Z 'hnincien 

- Haydin sultannn. tı: ' _, Ya De der icl k? Sıraalle Beyand, Saltanahmed, r~tlh, Snn elinden ahna~a muvaffak ol. <;enleri a~ı.,ğa vurmakta tered 
- Kapıyı ach mı! - Büi791'11L llizlnetin pek. sadaka. - «Emir e7le heaim sultanon Asi. Sultaa Selim ve nıha;ret Süleyman(. idum. Çü.nlkıü onların nazarında o ettiği belli idi. Nihayet daya.1 

• - Açar elbet sulta•Dll. tta .uioerreWlr. biteyi ~lere T,erellm.» der idiniz! ,.e ... He]J9'nln lı:eJMlislnl' ma.bsus güzel_ :zaman Neriman gülünç ve acayib dan sorou: 
' İltrahba Paşa sat eUle IMıllHekl Jı.a•. . Olpn Zeliha kıntın-.ktan kalktı: İbrahha Paşa cevab vrrınedi.. Olgun ilkleri ....,., elbette!.. Hele Saltanahme. abir !kızdan ıbaşka bir şey değildı. - Gelininizi böyle görm f 
l)eria kabasını adnp aisaaı .. baf.w,. lllmtlriae kalan JNşir.mek ıstl.,..rd11. ka41ının ,.anaimı okşacbktan sonra eU. dbt tezybaa.tma, dini ltlr ilhamdan ıııl. : - Evet, ba:kını.z burada otelin menmun oldunuz mu efendirtı 
bm kulatına uzatarak 'SOl'ft: Saiılrazam bıra~. Zeltılanm altın ne bir kese altın tutuşturd11: 1ade, aan'ate, aan'atin ufak tafsll~tma ikapEında. ba$ka birçok insanların - M.e:mınun olmak ta JÖZ 
' - 'Kör ıaiieu:ialn il• sinde teYk lıiledk1er MI• ı..az 'ltlkklertaı '11tup - Gel " 0 rec.e ııeniole sulh olalım. il.ayran kaldım; fakat ._llDli manulll! Earasında Nerim.anı ~üıyarum. Hayatmıın eın büıyıüık sevinçl 
~ar mı? iiniiae otwüu. Dcndea tepedea aiJ'. Xaıılıa Jıeee;ri koynuna soktu: ı.enı doldm'an 8ille1111&nlye olda. Noe 5 - O zaman daha saçlarını kes- '.:len 'birini duvtlum. Ke,ki ~ 

Ali sesi tltre7e titreye cenb verdi: leştller. - Cenkte detildlk nltanım. nman bir ima• hualt111t'le harekete itimıernişti. da burada olsa~ ve karısını 
1 

- Yok. Merak lnıywmaa. K:ör hafa ZelDaa :ibrallİlll ı-.,a,.. ftll•taıık e. - Zelilaa se.nclen bir Jalımaet isteriz. gelaeld on11D tatmin esh'!lbını 'rlcllp •. E _ Evet. nim gördü~m ı;6bi ~Öl"Serydi! 
~Vllk &ibidir sııltaJllDI, :r&tsı7ı kılar ~n '*' l'h aiTtlM'ıMua biriydi. Sö. Zeliha Paşanın ellerini öptü: rada, .ı.hriain keııanna clayaaarak : - Şu resim onu ilk defa J6v- Söylediğıi ciiırnle~rden mah 
kılmaz )'atar. ıril ,,istanwla lnildl &'rilnlJ di7e ...._ - Bin oaaımıs olsa verirb, ferman arardım. id;ği biçi.nili bir elb:se içınde g(&. o1anuş ıgtbi bi:rıdenbire sustu, 

İb'iJ'ath ihtiyatlı karanbk ev kap·sı nın Mahıaac1)1lqa kUJhimdan aalet. 'e)'len. Yine k&lll'l fettanın mırö kcmen Anu-pada R)'ahatloerimde de meba. :ıeriyor. ne !baktı ve mütereddid bir 
önüne reldller. Kapı aral•tL İbrahim :t1rclilf. Zöl&ll zacleain •Ilı.er kanaıaa• ıli sultanımın mübarek sönlünil zincire 8111 slyaret edelt(en m&"bedlerl en n. : _ .Büyük değişiklik var. yavaşça şu suali sordu: 
P114a etik önüne sellr &'ehles Wr kadın setirhs.ce, ıdı-tli sitemli ıllı:i:ret etti: lll"dıı? Yel cörmeie oalr•ırdlm. Bunlaı'an ne ~ - Değişiıkl.iık asıl şu fotografi- - Nerimanla Ömeri·n ni ·• 
fısıltısı acele ~le sü:rleıli: - Göeetı11ten aslanım. ErPk tktil İbra.ilim. Paşa derin derin onadı. Ze kadar meşhurlannı rörip dolaştım: 5de !başlamış. nndarki ıh.usu.siye-ti biliyor ınu 

- Kerem 1Nıyunrp t:a..ık ekim .ı. ••~. cK<>narn» YJ •lıtt9aiaıı düşii,. llhanın rözlerl parladı: Kolonya Te Mtlnchen biytilı: k.illaeleri 5 - Fakat henü:z daha pek zayıf- nuz? 
tanmı. riin~edelt alı n vah tMlenk. - Ka4ı haHlea, vezir celhıl ı1elll ;raT 1 Romanuı Salnt - Pierre baailltl, Parl sımş. - Biliyıcınmı., her şeyden h 

Sadrazam iperlye P'tmee k.aJll iriiil_ Pata ellal kMmln &Pına kMamak - Yok. . 
1 

., sia Netre Dame utearah, caae Pari9ln : - O zaman henüz iştihası ye. rim var. Neriman bana bi.ıtün 
dil, Iara Ali dışarula ilaldı. lsietlt: - Ya, esnaf ktın mı as anım. ı ;reni Saeri Coev kilisesi laep ayrı ay. kine gelmemiŞ imiş. Madam Sür- V'e üzüntülerini anlattı. 
' Karıuahk kap& anuıiuacla İlırahlm ' - Yek. ÖTle •etil. - ~n dahi bilmem. rı mimarinin muclselerile, 1ıesytaatm SP.iık yemekleri zıorla yedirmeği ki- - Fakat oğhınnun bu izdi 
Paşanm bileğini J'lllll•ş&k lt!1' kadın ell - Öyle nhaaıa Ziil&li ...,_n •~ - Ya semihli dahi bllml'S mistzT iıenet.a n ı..meu ne 1-etll uaa 9S1lll !fi buhııyıor, onun iştihasmı açacak ne kadar muhalif <>td.uAunu ve 
tattu, titre~ •J'eeaalı Jtlr wle 'J&.. ft bw7aamı dabi i1le et•ıflnC - Sllltanaelim clTannda. ;Fral eüi; fakat bellı:i 1"m'ar il& eıPI syemekler hazırlat.masını pek akıl nU razı etmeık için ne kadar 
fqlıa: mi? Ya s!se raa olıl• tleya mu efen., - SWiı.iıHa t.efeniice ce'tir llliiT hüner eeer1erbıJn bollatımdan elacak. !edem.iYQt'llllUŞ. lkıiilM çektiğimi o da bilnıiy<> 

- Banı1a meb qlea Rlf,eaqL •- dlMai ••••-ela• eUlats~ Ya bir Yll Sairi.um lı:111&tıam araaından ma. oala ... an ~ daha m4ltnui• olan Bav. S - O rejimi siz mi de~iştirdiniz? Ömer birinci kansını fevka • 
yabhm. P cıa.a ....ı.n.a ._..P drt drl caa katUSllJlu eıbrıp 1"r parıaak aldı: :reraaın BambeJT 1f8hrlnd•, 'bittin et_ 5 - Evet, onu tanıdıktan ve sev- Ç'Ok sevdiği için ikinci defa evl 
· Dedi. İbralılm Pata &iiWil. 11er ta.. •is ,...,auı Mlı:ttittbliz aifeti devraa• - Yok Zellha :rok. Kiieiik bir A rafa Jıiklm bir tepede mebni dom..aan jdfkıten sonra samimiyetle alaka.. melk isteıniyıordll!. 
.. armı ııok l:rl bildiii kiiçük eThı ..-- mıe olcl• I•I? Bir dem Jaaiuiar DLısaz? !me4eıı desti De sa allll' ldl. d11Y111&n terleri b .... acbm. idar oJımağa başladım. Yalnızlığı - Onun bir defa evlenmiş 
lak intlnden .ecen 1aşhğuıa doğ'nl - !- zenın 'bir t~hHJta attı: Bu bbiik lı:iliııe .&1m1a;raıwı BemaDtı ;beni çok müıteessir ediyordu. Ben dlJlğundan malı.lmatım vardı. 
rürtidü. Dar b& merdiTea•ea çıJdıla.r, - Safiau 1Ja süah bllll4la ldL • - Öyle ise elem ~ ..ıtaııua. üslibaMa en muhietem mi'btıdleria. izaten acı RC)rımüş bir kadınım, ök- - B"ıikaç aylık müşttrek 
arka tarafı. karan'* l>lr eü:ra gl.cli. hraldm P-.a saranlı: - Tafsata d1işüriir müaiin? den ltlridir iti onunca aarda tanene. :süz kızcağızın hali içime dokundu hayattan sonra Nüveyre öldü. 
ler. Kadm kOfDp m11ma yaktı. Sadra. - Ya ltlsleri ha&ırlaJ'lP IOIV mı ' z,.Uha bir dalla giilclü: l'I at.ılm11t ve on iioüacü asırda t1en t* ive onu himaye etmeğe karar ver- luırn ümiıdsiz bir vaz.iyete ·· 
1&am kuanlıktan 1'inleaWre al"dmhia ldlT - .ıbaiile celür aultamıım! ,Jial aJmıttır. Buciin 7edinc:I yüs yılı_ ~· Bakınız, onunla tanıştlktan Bel!ki ~ bu sözlerime inan.m"l 
eıkhh ipin kamapn söderla.1 9.,._,_ oıc- kadaı ıl.ertn bir l'iiiiia c~lrd.I: İllrahim Pqa btr kese altm dalla ._ nın ~inde blsaBlıtm Mit bala atcfle :sonra ne kadar çok resim var. nız amma onu !kinci b'r izd vaca 
kurdu. )tadın m-. rıtlllnl Jaee bir _ İnkisar erler lcll. 'atarak a:rata lı:alklı: malbetle eero·an eden iarihJae atla.. :Torunum fatıoğrafi mera.khsıdır, zı eden seb blerden biri, kend· 
makasla keser kesmez ıJeft el&. - Bfemli9inl ma-bında tata idik, _ Bak Zelllla, •- banca eyiilül!ii. yor unaedilen bir laali ftl'. ~ başına bir resim çelcmeğe ilesini kurtarmak idivse. ik.n . 
ha canlandı: Oda ~tiki.il. Pen.. dtnere d8'1'n macer&DUS tel'ketlu Pa. mm .,.ar. llrlltlml:ri Va.lide Ham önibnie Alman ean'atkirlaruım en metlıar. :heves eder. de Neriman ~ibi i.c:kenceler içl 
c:ere perdeleri sımınkı bpan • dişaha akaedecek itli. ııal'bettirtp sem pike o*•rdık.. Jarma akl levhala.rla. o7'1Dalarla, tiil'lü 5 - Buınlar çok muvaffak olmuş. de yaşıyan br kızcağıza karşı i 
ınııştı. Be:ras &rttilti bir ~·r, J[a.dm aiildil: Zeliha kmlnP batmı Jaı. Sadnuaın zl:rnetlerle 1"r nefı\'le meşheri rl1t:.tlr, S - Bu sayfadan itibaren oodaki sani bir :harekette bulu.nmaık. oD 
,yerdo ıüzel n yumııpk bir Jaah he. _ Vezir İbralalm P&1& Padiıtahtaa ıiiael kadmrn oeneeini tutup ;rhüni faıkat ruha en ziJ'Mle ilhamlar ~ Stebeddülleri daha iyi ı?:Öreceksiniz. zalim üvey anasının pen~eleri 
rille rellşl pzeı atılmış Jıılna<: !e.r şll. bnfed.er ıai? 0,.ırarak &'kltthı' ,.a.ıerıne •tti: den onun ilnıı.besi aitanlan, n -,.u: SBaıkınız, her türlü pozda çe!<ilmiş ~asım:iıın ce:k1ı> almaktı. Bar. ki 
test nrt!L İbrahim Pata sölı'esi per. İbrahim Pata rtilİİmaeJ'e plümseye _ sana nfir Ihsan ederim. Ba kadı tudnr. Burada h~bi.r prb ma'1tedincle i'"esimleri var: Evde, sokakta, .~ez- se

1e: Ömerin para h~rsile h re~ 
Belerden askl'Cler di;re setllre otUJ'ma. başını salladı: lıı ~afmle bir rececik laanet eclebilür duymM!ıtım hislerle uau bir eaatl Is.. i nede, spor yaparıken, otornobılde etmiş ol<l~a zahıb . oluyor 
dan yerdeki ıııteltınlen biri iizerlnc - Yalnız padlşabiardaa eclu. Anlar mlainT tiğrak içinde reolrdlm. Bu müddeı ur !bak>da. · · Vellbasıl karşını.zda tam aımma lhak llrat şudur kı .. · 
bafdaştL da vefa olmas Zeliha! 7.eJiha Off&b ftl'lllecJen dösünilr ribl fmda bayallndn; dta, akide a)Tllddana amaınasiJe bi: h~yat kitabı ~Örü. Şaziye J!anınn l!"ne sustu .. S. tı 

K.adm p:ışanm ininde d-.rarak g-11. - Ya, Satlaazın denfliıılni taı,rada )'&pt.ı. ~ iki emuaiilla udrp arın_ da teclbnl;reıı )'alnts .. toprak ilsUill. r-on;umız. Sımdı artıık kanaat Re- ~ ya.şlarıle tı'kanmı~. B r l • 
lümsNI. orta 7aşlı eldtıta ı.awe olKllll bir mall9ab sahibi ed-ez mlyd"nls? t..ıı: de ~irilen ~t...ab saat.lerinieıı eoma :~infüriz mi? d&ıfa vutllruınduktan .FOn,...a de-:.r TJ1 ı 
bir riaeWtt vardL Sadraııamm öniiae İbrahim Pata bat&Dı serin dotra - Bak, 1e11 Wllnla. biz •nlhlan ltek'e7en ~e tneodh ~ - Aıman hanrmefendi, ben bir debilıdff · (Arkuı v,.. l ) 

tekllfals &ekllfabı diz oöiler:ek :r4l4olı ada .banıket ettirdi: (Arkası Y1U') eden penuları oldu. B. Z. U:sakhcll "--· ----· --·--............. . 



Gönül işleri 
<Bat tarafı 3/1 de) 

- Bana müm.sib bir kız tavsiye 
ıeıc::liniz, di(yor. 

Pazarlık üs adı Güler miaini7., ağlar mısınız? 1 
Farezcd1im k.i, tanıdığım aileleı 1 

arasında evlenecek yaşta, çocuğun 
ol~ keındime gelin yapmak istiye .. 

V F M l Ç / Jb h • U cegım derecede beğend1ğim bir kı,zl ı azan: erene O nar ev ren: ra ım ııOgi bulundu, bu çor.uğu aari çizmeli 

&hte antıika m~bil):_a .sa.tan ~ir,za:nd!. ~tıcl, mas~ya. i~k önce binj Günleııden bir gÜıo, ~e baıka bit ~ehımıed ağaıya na-sıl tavsiye ede. 
mağazanın kıtzytu bır ko~ınde, yuk füa ~edı. Maçın ılık ıkı ravun-Ou:n-ıbsahaya naldediJ.cn bir memuz PL r.ım?.. . , 
sek aırkailı'kJı bir iskemleye oturmus, da bınden &ekiz yüııe indi. O. raca müthi§ bir sıkıntıya dÜfrnü H~edıy~rum kı, muharebe 
sır~ım be:kTiyor~um'.. Jıte b~ beklyiş J çüncü revuod.da ha.sınıla.r be..• Babaeından topu topu mins k.aJa~ hame gmn_~ıt olan ~llctl~ ara_ j 
eenastındadıc kı, 1?1LLıfıl.:i bır pazar • .ra.bere k<aldthı.r, fakat döıdiin. 9olk 'kzymetli, paha biçilmez bir .Yii- sınd:a da sınır hutalıgı dogurmuş_ 
l'ık dlı,el]osunıa şah •d ol~~m. Duello. cü raıYUndıda aaıtıcı ~. nakavut- züğü sa.tınıya k9.ra.r v~i~. Eh •. or. tuT. . • • . • 

ya me;ydaın ver~n de, .. ı~~ı ktvrık Ja ~Y~. ~ yüz eYı hr~ sdit: .- tada Şaylok dwudten başkasına .Amer~ Y'llPl!.an hır ıs.taUıstı~I 
ayaka:ı altın yaldız!•, ustu sarı m7r- ve-rdı. Mtifterıt a,panetzın neı clcndı. baş vurulmaz ya .• Derhtııl hiç te.rr-cL t~n ~~~ıoa ~?'C ora<l.a. J ~ ~ı. 
mer bır masa zavallısıydı. Altcı ıl~ kahkaıhe.la.T savurdu ve mücadele- cl1üd.· etmeden yüzüğü eelıi mahfaza.. şı~ hır lcişıı tedavıy~ ~uht.~ç __ nı:ıış. 
satcl arasında ~ulunma.ktan sankı dıc.ı bitüc bir hotle gdıeo satıcının eı.na ydeştirip paket yaparak kısa ~o~ar~ haırtah~ hızı._-n ~onul ı,l.e 
ödü kopmuş gihı bir hı>l a 1ı1 1 ~·1 elini ha.ra.retle sık.arak otlkkı\ndan lbi·r mdlotublaı birlikte, Şaylok'a p<>&. rı ile ugaraşa.n ertteklerımıze de 8L. 

ya.vrucuık.. ayırıfrdı. Kapld!a, dlöl'Yiip bana ııeıt ta ilJ.e yol'taırnıı. Bir mektulbda flKl}ar raıyoet edecek. 1 

Refia Eerden'in resim sergisi 

İki aıcla.m maSctnln üzerine d~ru sC'llt balkmayı da unuhnadı. Anlaşl. ya.:zılı imiş: TEyzE 
f · - .J h Serpden bir cöriinüş i-ğiliyor, ve avazları çıktığı kadar tan onun bu kaba za eırlrKıen O!\. - Size biricik aile yadigarı o. Kocaeli Sulh Hukuk Hi.kl.mUğin. Üetaıd ÇaBı İıınılıiı_c . 

bhıbi.deırine bağırıyor. baykLııyor. :lanmad'ı.ğmw a.pı~tk çabnıştı. Müf. lan >'izüğümü gönderiyo:-ıım. Üç den: sec,;lin talebcı;indıe ~--gençR ~e demn. profelsör Levi'nin Akademi 
lardı. Satıcı, maıLının meziyet~rh teni dükkind<an t;.ıkıu çıkmaz, san. yüız Jiraıya kabul ederseniz, a1lkoyu.. 23/1/94! tarihinde vetaı eden hmitte Er.denin· ~ n ~an efıa ye g«;tiroiği havadan tamam.ite aı.y: 
den dlem. vururken masayı habire el bir koltuğa !Yığıldı. nuz. Alkısi taokdirde yüzüğü derhal 1Lll ıüce:u"ı ve mU..eahhifl Salih otlu Zllrlaclı·ı· ı..,__~ • zatnıaırı1arda lıa. ırılmı§ o~ dloğıru.dazı doğru • 
ollc~or. Böyıelilde kıy.metli ~aaı. Adam<:ağızı ~eslli gayretile: geri yollayınız. Be, pıııra eksiğine Rasim Görgilnün terekesi vereseden za" g k .... ...,;:::;zl&y'On, portıre, pey. ya kendfı benliğıiniın r~iyonl.arı 
eına kartı duyduğu sevgiyi gösteri.. - Ne d-e ohıa karın var .. Sen bu bf.le saıtmak niyetinde değil.im. Hele babası Salilıjn mtetile H/1/94! tartı.in.. 1• v:.: ~ en müreıkkeb 48 e. na ibize vermeğe çalı~tığını anlly'O: 
yoT, mü~CTi ise, mermere durmıı. masayı ta~ çatlasa iki yüz elliden paızarlığı hiç yııanaşmam... ~e İmıill sulh hukuk hi.kimlifi marlfe. ~e~nı untlva. eden sergi dün Emin_ rur. 
ınacasına ,ıunar!ar indirerek nefre. fazla. veTmİş değihindir, dedim. A<fumcağız Ht.i gi.ın sonra §Öyle tile tahrir ve ltsbitiM başlanmıştır. ~~ Hdtev}. salionh!ımda büyük ve • Refia Erdenin Ada ve Ordu in.. 
tinıi, ibeiemneımezliğini açığa vuru. GözJlülc'Jerli.ınri s.iierk yorgun bir biT telıg.raf almı~: Mü~veffa Raeiın Girginden kefalet n:ıullevveır b:ı.- davetli zümr~i ö _ ti.balatıını .&ilıiendircn peyzajların.. 
Yord\ı. Ha-tta bi.r keresind<! de yat aıesle CC"Vab verdı: - Yüzült üç yüz etmez, en fazla ien doiayı alacaklı olanlar dahıl oldulu nünde a.çı'tmrştı;-, d~ renık uygwıııu fc.v.kda.de kuvvetli. 
dızın h·-ı·y......:nd-n ....:~-1..elendig"ın.i - Yüz ti_.ra,ya aldim, httifçi oğl_u i'ki yüz verİTİm. Şayi.ok.. balık öle.in tekmil alacaklıları ve H~ bi....;...i ._ .. ._A dır. Portrelerind'e elle mtUıanın bü.. 

- ..,... ... ~· 1 be 1 lıar bir -- ıgenç san -....aı in ge .. • r~-ı . . eöylodri, ve ma.&Q.yıı bel:i belirsız bir inadeı, o tıid>ette de. kab.n_ın ~ n.. Memur tekrar tellemq: rç u mıa. ~ ıarfuula alacak ve nİ! hamlel • . .. • ıt'ün 'lnc:e u; er'lnı ~~Ol'UZ. Genç 
te'kme ibik attı. İptidai bir irıean. a.nwne.. pa-za.rl_ıJc. etmsıı:i bıl~l;ı."OT. - Yüızüiüın fiaıti üç yüzciür. Pa. bortlan nraa w.:1a'blarHe birli\.te is - hüi.m ~nırı 1toetıeren ta~lolarda r~mı bara.retle ıtelbrıik ederiz. 

Ö '- ... B k _, ,_ k ınitie saDl m.a.lıık~e mti.ra.caatla renk.leııdC'n, Refıa Er _ t H. 
tnf.leela bir Pok>ny!'l k.öylüsü bu man - yıe ıDI • •· en ıse a sın.e .a. zaır~ltK yo • -::============::-_:_------------~~~ 
2aradan ..,, SIOll'U çıkardı k.i, bu de. damı bu iş.in tanı erhahı, dahısidır, Üçıüııcü günü Şaylok yeni bir teL kaydetıtlrmeleri n müddeti u.rfıada. &. • 

.. - 1 ı_ lıaoaklannı yalldııma:ra11 alaca.kltların ( v • • ) 
rece nefret edilen ma.aı:bn kurtul - diyıordilan. Q ~·~ pazar II. . r-_trnslnl graf d'an'ıa gönderıniş: tnlruçılara :me ....... ft .. de tere _ _ J eOJ Deşnyat ( TIY ATBOLAB) ına:lc istiy-en müşte-ri, ve malt adeta ~ kim b:.hr canımın ıçı~. - 250 :ri 1:.abul ediniz. On pa- lı:eye lzafeieıı müracaat ha.ldal'ı olma• ________ ,,;,.......;. ___ ~ 
tapaeaJr. kadar ecıven d~ aat·cldır. Dıt~&ıcı: ra f..zia olmaz. yacatı ve ie9di edecekleri evrak Ve -.e_ İıliın .. Türk Ansiklopedisi İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
fepebajl dram kısmında 

Bugün 15,30 da ve 
akşam 20,30 da 

RÜZGAR ESİNCE 

Bin:len pazulılt alevlendi, ıeyta.. - Kim mi?· Bizim baha " S » Meımur gene, tab~. telgrafla ce- sallı: mukabilinde mahkeme kaleminık.o 
ni bLr şidldct Leahettı. Saucının rM yani bu san'ati baui\ öğreten üstad .. vaıb vermiş: !naklim bfıeyebil~ ilin ol.nur. 
~i uçtu, yüzü bembeyaz kesildi. di- diye cvah vardi, ve bana fU hilı;aye. - Yüzüğüıı fiatı üç yüzdiir. Pa- ====:::ıı:========== 
lın~ ve tavrına bir aJayıcıbıktır çök. yi ao.fattı. zaT1llk yok. Yüzüğü iade ediniz. ze 280 lira verecğim. Kabul ettiği.. 
tü. Müşteri de baba hindi gibı k.k Baba S.. vila:;et k.ıasabala.rından Aradoan b.ir kaç ~ün geçti.lı.ten niz ıtak.dircl.e, mahfazayı açmayıp, 
~ardı, köpürdükçe köpür~. Ağzın- birinde ted'-oeilik eder, f":izie. parct 1 aonr~, merm.~ra postada.n bir paket o.lduğu giıhi baııa y~yın~z: ben dıc: 
daın çık~nl.ar~ kulaklu_ı _ıııtmez ol-lverh, ayYlca u~ak tefek ışkrıne _de iehnış .. CJ:~in.de Ş~yl?k tarafından sıze ~aJ -~~r~~rı .. g~nd.~rırıı:?· Aksı 
du.Sa~~ı g~iide efıendı'91ne yeklaşır İ::.OfaTmll· Muhıtınde namU'S!u dıye gön&erildigı yazılı ımı~. Adam pa. ~de, ~unuzu gule gule lruL 
hlış gıbı olan ve yeni sıaıhibinin eH. ladı çı.kıtığı için de memurlar, onu keti açmış. fçtnden doıe bir sıidm jJ.e lanınız. ve hen de almaıkta.n vazge. 
n~ g-eçeceiini, evine y<>Hanclığı tak- sevdikleırd :kadar 1cesıdh.ine derin hir el'lnS!kı bağlaırımıt, ü!tdia: d-e kırrnı. çerim, 
dı-rde hiç de saadet yüzü gönniye. inanç bceJ.eırlemıiş. Ôyik ki meml11"İ zı balhmmıu ile ~ürlenmiı mah. Memur bunu okuyunca feM hal 
c~nüş gibi davranan masanın a]ey. yıet :zıonı. ile bıaıka yere nakledildik fe.zaı ile biır mekt.ub çıluı.ıış. Bu mek.. de kızrntş; yüzüğü-na satnıamlya ka 
hııne dilini uzatt•kça w:attı. Beri kr.i r.aımam bile ()11'1lnllıt füşlkkrini tubda da ~nlar yazılı imiş. rar v~. nıühürü ko-parıp mah-
tında ise dük~ancı hıç_ de ist.if~ k~. ~ima mdtt~§tr, it yapar - .. ~İz~~; .. .. . . ~a~:1 a~ış, bi:r d~ ~akmı, ki yu. 
0~d'ı. T6"lne, rengi b~butun yaınl sen.tın a11lıyacaKln pa:ra alıp Yu:zıugunuzun uı; yuz lıTa etmıye. gun u:mırınde yeller eııfl\Y°'", onun ye_ 
~u. Hiç onlı olmadı. Sandım ki, 'Y'elr'irlmml.,. Aaıl İsmi çok uııtm oL ceğhıi bir mii'rohants olmak sıfstL rinc içinde şöyte lbir p~1a vardır: 
~~<idct, şiddet, afur tıafur, iridniin duğu için de kendisine Şe\spİrin le amederirn. Dünyanın hangi bu_ - Pe'k8:li .• dediğiniz olsun, yü. 
~kiinun ka.r.,19ında boyun e~cek. V~i.'k Teciri hrim:li pi.ye.indeki caığına götirl'.!enİz umduğunuz fia1ı züğü üçyüze kabul. .. Na.,ıl ... Ba. 
tıır. Y'!lnılmışım. Ak!i çıktı, ve h!d.. yahu<ll mürabalıac.ıoıflkinden kina. bulanıı:racağ!nıza ~imdiden •ened yım~ 
<leıti burnunda müşteri davayı b.. yo oJa.rak Şaylok ismini tabnlJ.)u. vıere~im. Sırf güzel hatırınız için ai. İbrahim Hoyi 

l1 iııci niisbası lnU..U- eLınişür, Bu. 
nüshada emabclaıı, fu.kab.ıwlaıı, ülema. 
dan, feylesoflardan olan imırler, bu 
maddeye dair .tuıkuki ıstılahla.r, Ki&.1. 
mi halifesi E1imi:rt Billilı, i:lnme da.. 
vuuwı esulan n fetn devr~ i.m-

me daV1LS1 hakkında miihim. t-kikler, lstildil caddesi komedi ld'smında 
Mehmed Akifin şilrlerl. baınti Emlne Bugün 15,30 ve akşam 20,30 da 
hakkında tsıanı Anslldopcdisinlıı ra. vh-ıı .. 
reKi.raııe JlfŞl"iyab, Şcrel'et.tln Ya.. ___ n.ı_IU\._U_K_O_:_D.:.ALAR=.::.:-_,.. 
lıob;ıoanın bıa isnadı niçin red,. D 
~ıtın.e cla1r 1Ulları w.r • oktor Hafız Cemar 
do-. Yazanlar: Profesör İsmail 
)lakla İzmirli. Temyiz Mabke. 
me.ı;l reisleri Ali mmmet ve Fa.hı et.tin 
Ömer Rıza, Ömer Nasahl, SadettU: 
N~ Natlz ))anıpıan. 

(Lokman Hekim) 
Divanyolunda J 04 No. da hergüıı 

hasta kabul eder. 
Telefon· 21044-7.3398 

Perde ve Sahne hiyetıı iınzalaJ"m nnlan ve pek zen.. 
IP'vde 'ff Sahne) nln Sııbat sayısı cin resimlerle çıkııuş1.ır. Ta\"Sfye ede. 

alnema ıre tiyatroya a1d bil'çolı: saü. r'1s. 



SON POSTA . 
cSon Posta» DID tefrikaau 210 ._ JSPOR 

Kocaelide gaz/ık 
ekimine haşlanıyor 

Şikayetler 

ihtiyaçlar Bugün yapılacak 
lig maçları 

)<ocA1Zfusu F 
Yusuf Hindliye aldırmıyordu 

Mösyö Piyer ve Du,bliye Kana· 

Köylü ve çiftçi faaliyet halinde 
Eskişehir de 
tenvirat işi 

İstanbul lig maçlarına, uzun süren dalıyı Ameriıkaya beraber götür-
bir fasılad:ı.n sonra bugün Kadıköy sa- ımek .istiyorlardı. Hatıta; Amerika. 
hasında başlanacaktır. Lig maçlarının }a gıtımeden evvel Lundrada bir 
sahaların bozukhıtu dolayıslle sık sık ilki güreş yapanağa da karar ver. 

E~irrden yazı~ıyor: BİT ay • tehfn bu&iin yapılacak maçları pek ta. mişled.i. Y.usui, çoııbcııarın bu ~ 
daınbet1İ. şdırimizi.n teınvhat bak.ı - bii olarak alika uyandıracak bir şekle rine Ş'U cevabı veımişti: 

yıon çekiyordu. Muhakkak surette 
sürekli bir nefesi yoktu. Binaena
leyllı, döve döve, ezerek kolaylıık
la leşini yenmek daha ehvenişerd~ 

Koca Yusu:f; Hindliye karşı ya.. 
pacağı müsabakanın tabiyesini ta
yin etmişti. Hem, Hindli boylu ol
dıuğu için çapraza da güzel gelirdi. 

f21nit (Husu91) _ Bu ;yal Koca.. Cölcü!kte k.ı~ık ekhn geçen yıldan mıından h.aılkunız birçok sıkıntıya 90itto. Bugün ilk maçı istanbulspor ile - Birdenbire meydana çıkar. 
· · 8ıZ'1 k kim dah j . ımıaıruız kıaılmı~ır, Her ne sebcbden Be:rotlDBPOI' yapacaktır. mak olmaz ... Eğer, ınağlUb ol~a elı ç~iınde ! iv e e a bir ıka.t d'ıaha artıktır. 211lllt ve Ada. dolıaryl olıursa e;bu.n hayreti mucib istanbuls r bu~· kolay bir oyun.. bir daha kı~eti ~alm~... Uste 

fazla onem verılmege bqlanmı~ır. patZarl çiftçileri bu yıl telc.eT panca-b. d şd İm biT takım Po de aşkla baglandıgı gureşten so-Kı,.ıı ·~- ek.ilmi köytiileriıniz zamanın I .. . . . lir şey va Na 0 . a ~· v la kazanabilecek kach.r sağ-lamdır. v Am ik .. t.. -· 
d ır·_~ıL.J1 __ • • • b ·~' k L--1 nı:ı.a. da ocı.em vereceller ve ıst.ıh,,alimüstıeena yerferı. tenvı:r oluoougu gur... er aya go ureı.ım ••. 

a ~~ı ıçtn u :t"' ço marıDU v l . k 1 k l İkinci oyun lir Jideri Galatasarayla Daha ·bilikaç ay çalışsın, iyiden 
UIJlU)'Orl•. Yazlık ellcime dıe dört iki ınilsline ç1'karacaklardıT. haılde diğer yer e:-ın a:an: ı ta .~ - Kasımpaşa arasındadır. Bu maç'a, Ga. iyiye kendini toıparladıktan sonra; 

. . ... _ ı. B __.._ ·ı· · · Gölciikte Jı.ö ... yoll&rınJn yapılması maaıd:ıır. İstasyon caddesı, bazı luks 
el ıle saruaTa&: saıyın a,vC' .. ı ımızın " vı ı. i muntazaman ıatasaray için en ufak bir endişe olma- yenHmez olaı-aık sahneye çıksın ..• G ._.,. ,,a~- L" ll il ıl ve eg ence yener H b' böy" 1 b. d ı· un emirleniırııi yıeırin.e ~eğe çalış • wctMroC &oy . yo a n_ın Y~~ ya.nd.'ıiı lı.a'1ode bir gim olısun gerek nıak liı:ımdır. em, ıze . e ır a am az ... 
m.aldta.cl~Tlıııır. Adapazar •• İzmit • rnal!llna önem veriim~ted..i.r. Nuzohe. yuka:rı mahalle, gerekse aşağı ta~~ Son mçı Beşiktaşla. Beykoz yapacak_ Bana çok iyi idman vermeğe baş. 
Co .. k'"L _ K~aeıu r_...._i hu yıl bol ~n.Hasıanın k.oyJ.eJ4I arasın - e-~'-isndıe·, eokaklaır münavebe ıı.ıe. tır. Beşiktaş bu maçı diledt,tt şekilde ladı dedi. ~ .... y-·-- 1 w..... Mösyö Piyer ve Dubliye Koca 

lara.k Mısır ekmeğe hazırlanıyor. ctaılti ~ ya.pılarak umumi şoseye ol$\lll. tıerw.iır edHse daha İyi bir ış kaza.nacak bir kuvveWedfr. Yusufun yerinde ve aküane olan 
lzmırt ve Gölcükte ıtütünle.rin de . Ullal:I~. Köylil bundan çok o!uır. --o1---- fikirlerini kaıbul etmişlerdi. 
metleıme İı§fer.İı bitirillmok üzeredh. memım.ıındur. Uçak pulları Edirneye de Olur mu ?. Yusuf, doğru söylüyordu. Ka. 

nadalı iri, kuvvetli ve cüsseli o1-verilmelid i.r . C At t .. k k ) cn-.... ~-&r 2 ncl sayfada) ma:Jda bera;ber ne de olsa . ~cemı Edirnede a ur oşusu Ediımeden yazıhyor: PC>sta ve . ~.-- . e idi. Padobni ve Petersen gıl:>ı fev. 
___ _::.:-----------------·------ tdgrai umum müdiiTlüğimce ta?et. Şişli, Taksım, Clhangır. Bomouı.ı v kalade usta olan pehlivanların 

rirııi'kn uçak pul\-<trtnın yalnız bıı1c.aç bütün o havalide ollll'up da Boiann karşısına birdenbire çıkarmak 
bliyoi.iık medc.ezleı-e ve:rİ~etıinden o. muhtelit noktalanna erkenden ulaş_ doğnı değildi. 
türü f.ı!i:r:rı.edıe bUluna•n pu•I merak. mak mecburiyetinde buluııanlaı- iç.in bu * 
blart buı halden üzülmektecl'ir. otobüsler, haldka.ten faydalı bırer va. Bir hafta çabucak geçti. Hind'l!i 

.Aıl'.i.kıaııdakı.rWl. nazal>l di'klcatine sıtadırlar. Şu şartla ki :1&manınd.a ve ile güreşe turtuşm.a günü gelmişti. 
vazederiz. muntazam servis yapablliinler. Hele İnıgiliz gazeteleri, Hindliyi şi. 
ı==============:lsaat 7 30 otobüsünün Yenimahalleye sirmişlerdi. İri ve adeli gövdesini 

saat s:ıs de varan şirket vapurlarile ~erıJ;;Ün gazetelerin~n ılk sayfa~a
tela.kl yapmast ve Anadolu ve Rumeli rına koyuıp neşre<iıyorlardı. ~akd 
kavağı yolcularını Köprüden 6,40 da kında türlü tür1ü efsaneler ıca 
kalkan şirket vapuruna yetlşiırmesi ed ·,p duru'.Y(>.rlardı. 

Samsunda gizli binlerce 
~ilo gıda maddesi bulundu 

Samsun, (Hususi) - Mağaza ve 
dük:ka.nlım:ia lbilrıkaç günı içinde pi -
riınç, bıdgur, tuz, pekımeız ve kibrit 
gibi ma.dXlelrin birideınıbrre ortada 
çeld1meııiı üıJeri.ne b.üıklımetçe bazı 

esnafın ev ve deıpolarıında evvelki 
gün eıık.ı bir a~ıırma ya.pıl.mış'tır. 

- _ _ . :~raıştırıla.n ev '"e diepolarda yüz.. 
- -

1 
a_. • ·ı·w · H n ç ki lerce tendoe peyrur, zeytinyağı, pa.. 

Edime (Husuısl) - Şehrimiz. koşuda 'Dl;~ahı ı_gı K al .... e .. l~ m-··ı.y,.;;.l sadeyıagv ·, r,ııva.llı0.rLa fa • 
w l :n_· ·1·v· ıw- ım ıtır, uçuncu u.. uıı.. - • -s-· de havanın pek 90gllk omasına ""-1ncl ıgı J lbUigur mereiımeık. ve ayrica 

rağmen beden terbiyesi Edirne ğü de R~. Oruç ~az.aıunı~tır. . ~~:ekl'Jodaın 1fazla dıiğer muhtelif 
bölgesi atletizm ajanlığı ~nfından Gönderdığ.ım. reısım beden te~ı: ııcfa maıdldesi vreea.i.rıe me}"daınaı çı 
tertib edilen 4000 metrelik Ata - yesi Edlıne bö}geai spor muallımı karık.r&k miisad.ene edilmiştir. 
'":rk koşusunun ~ı:fdııitnı teıg.ıafla HiDeyin AlbayraUlar ile birinci, Şüphen k.İ.ımı9e!krm ev ve dükHu 
bildirmittiım. ikinci ve ü.çıüıncü gcien ark.adaşlaTI la.rında. araştırmaılaır devam etımeic. 

Heyecanlı olduğu k.adu munta.. ted'ir. 
zarn bir tdkil<ie devam eden bu öaterİyor. 

ebem.dir. Aksi halde. bu .-ıbt yolcular İ~Iizler, at ya~"1~rın~a oldu· 
lçin bu otobüse binmenin hikmeti kal. ğu gi!bi, Yusufla Hındlı musabaka. 

sı dolayısile yıüz binlerce kuanar mar:. l d 
Beledlyeye __ de b~ ba~iste milhim bir oy~~·~d~~~~;:~ a:u~~yor, sigara L 

vazife terettup ettııtl şüphesizdlr. Oto- • rd G·.. lülk' hayatı o kadar 
. B.. '"-d E çıyo u. un büslerhı ı-ldip gelırken uy...,.. ere m t derrilcfi. 

w 1 bl munı azam n . niyet komiserliğine ugrama arı .. r M.. ·· Dubliye; Hindliyi bır 
kontrol sayılamaz. Bu hal blr surat ~ato··r ve meneı"er crözile ya-. ')r(!anız ,.... · 
ve saat mörakabeslnden zayade ad.ım kından tetık 'k etnıişti. v !'Coca Yu. 
başında meveud uğraklara bir uğıak ~ f Hindlliyi yeneceg~ne kana.
daha ilave etmekten ba$a bir şey te. ;~\ ~~dı. Nihavet: afyonkPş bir 
min et.miş olmaz. Bug-ünk·ü· şektile ve adamdı. Koca Yusufun he.r zam8!1 
vaziyeti yakinen bilenler ıQın bu oto- dediği · g'ıbi, il•kleri boş bır pehlı-
büsler üzerinde bir belediye müraka_ vandı. Kaba soğa~dı. .. . . 

bahis mevzuu dahi detlldir Yusuf· H'ındli ıle gureşını ça-
bu!k: bitkmek istemiyordu. Ma
demki; bu pehlivan sigara ve af. Olur mu? 

l'v.1i00yö Dwbı1iye; Koca Yusufa; 
Hi.nıclliy.e ıkanşı nasıl bir tabiye tu.. 
tacağmı sordu: 

- Pehlivan, Hindliyi Petersen 
gibi çabuk mu yeneceksin?. 

- Allah bilir çor.bacım... Ba
karsıın biz yeniliriz? ... 

Yusuf, hiçbir vakit galib gele-
ceğim, şöyle yapacağım, böyle ya.. 
pacağım demeı:di. 

Mösyö Dı..ıtbliye; Yusufun bu 
s~iyesini öğrendiği halde, nasılsa 
gene ağzından başı boş laflar çı
kııy-ordu. Sözlerini değişti.-di: 

- Evet; Allah bilir ... Yalnız.: 
tutacağın .ı;;.iıreş tarzını sormak 
istedim... de<ii. 

Koca Yusuf. alay olsun diye 
Dubliyeye sordu: 

- Abe!... Sen de bunca St!nf 
pehlivanlık ya~ı:f!? Sövle ba· 
kalım bu sihiroaz Hindliye nasıl 
bir güreş tutalım be? 

Mösyö Duıb1iye; Yusufa vere. 
ceık cevab " bulamam~ı. Fakatj 
yapılacalJc şey Pctersen gibi car~ 
çabuk yenmekti. Mukabele etti:. 

- Benı:e; Danimarkalı Wbl, 
cal'Çabu.k yenımeli... 

- Baka, neden be? 
- Pehlivan Allah sağlık verit' 

ise, nasrl olsa bu iş olaca1'.{ değil 
mi bir an evvel olsun? ... 

- Heµten bilmezsin güt·eşi be? 
Hem. haber getirirsin Hindli af
yon yutuyor, sigar~. içiyor .diye._.. 
Hem de; birden bıtlrmek ıstersın 
güreşi be? ... 

- E! ... Nasıl olmalı? ... 
- Görüırsün er mı:>ydanında 

bek~ca Yusufun Hindli ile 
Londrada güreşleri 

Y·usuıfun Londra güreşleri Hind 
liden sonra, hitama ermiş buluna. 
c~ı. ( ArkHı var) 

• 
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8 Şu'bat SON POSTX 

TelgraS, Tele:fon Ve Telsiz llaherleri 
Yardda 

imar 
la aliye ti 

1 Ama~ikalılara göre JLibyada rni~verl Yeni Mısır 1 Ç' ·~ ÇJ;.J.? ,qı, >- • 
ltaly(lda .kuv~etlerı • kabinesi D .· ... ~~JALkMiNDbı 

hoşnudsuzluk ılerlıyorlar iŞ başında Bahara doğru .... ~,.., ........ ,,. " ............. R~ 
hüküm süru••yor ı• n~ •ı_• Z ere için kış saTılabUecek daha önilmiiBlt 

Demiry lların11zı:1 
inşaatına hızla 

tevan1 ol tUY nr 

" Halk ıtalyayı Almanyaya 
sattığı için Mussolinid n 

nefret etmektedir,, 

D N h p • 1 A rtık her c-epen ~n bld tuştan bir artı haftalık' bir zaman vardır. O vaktf 

O
•• t a as aşa ıngi iz parça dah:ı wald ş\ırmııkb ve kadar Alman kuvvetleri csa lı b r o re 'Wl".ımz ve bahara yaklaştırmaktadır. Bahar de. ... • v ~ .. ~ te..•e geri atılam:u: ve hiç olmM:sa bıı .. ~ efı"rı•nden te,_kere me.k, nonnal şartlar içimle, havaların müddet içinde kıt'twı A\TUP:\Y kuv • 

_ r • ısınmı:ısı, odwı komur belisınw bcr..araf tıı ı 

K-"-:re 7 (A.A.) -- Ortft~ft..1. u. im ve b r ihraç ynpılama7.S<l ondan son. tın. ~ o ası, ağaçlnnn yeşermesi, uzun bir 00 ımımi karargahının tebliöö: ·ı t • t • / d• ukluk ra yle bir teşebbuse glrffmek çok zor ..- 1 e emına ıs e 1 uyuş devral gcçittn tabiatın )eni bir ~ olur. Bütun bu ihtlmalut Jak ~ 
Dün ıki taraftan yapılan deVTiye bir hayata kavu.şması demekllr. Bugun, ı "ot 

I 
_ ı: • n bahar içln, Yidettlgi l'hneşli .,.,0 , 

"İtalyanın hakiki 
diktatörü Alnıan 

aöııyetı.le ~ düdlbıundan ba• • bu, ~ene, bö.t·lcdır. Şu fadla kJ bahar lere ve yemy fi manzaralara ral:";eıı 
ka kara durumunda Mçbiır dt:.iişik. Yeni Başvekilin A. rafa ile beraber muhtelif cephelerde ve blL ~im zde büyük b r is'f'.k, her zamaıı Zongul ak • Kozlu 

hattı bu sene son1arına 
doğru açılacak 

lik olmaımışbr, hassa l\usJ'Qda bir nevi vaklt ıeçlrmc dıı,yageldiiimiz tabii evincl uyandınnı. 
UçaUarımı.z dün dlc pek ziyade gÖnderdİg~ l mektup muharebesi ynpan kuvvetler, tabiatin yor. Filvaki mevsim dcti.şmesUe bcrnl>er 

m~nunl·.n· v•..:..ı· ıbı· ·· 1· maddi imkan ızlıklanndan ynkavı c•vı. 
-.... ~ ......... r gun g~ r - rarak ellerindeki mucadcle vası;aı:::n. hepbnh leln bir üb hnline r.~lcn ki. 
işlerdir. y Tunı.ııs 7 (A.A.) _ Mısır radyo- nuir n odunsmluk derdi ortadan ltal. 

büyuk e çisidır,, 
- B . Alman tıebllgl su, yeni ıMısır lkabinesinın teş k - dan azami i.stlfadeye koyulae.a.Jı;, &oğuk_ kaCBk. Fakat onun yerine l>iin:rn Sa ' 

E d 
L! Ncıvyoğ 7 (AA.) rıtMK>. B tan meniiç bir hale cclen tanklar ha_ rzincanJa da önümüz em . erlin, 7 (A.A.) - Reemi tcb. kıiil etıt•O-.ı,rn haber verıyor. vaşuun yeni bir yapratı çevrll•cck v• va 'h rek~ savaşac.-.ak, siperlere mıhlanan k 

İnfaaf mevsiminde faaliyete Uf mocrnuasında S K b · 'İğ: ŞimEJ!i Afrika-da fflnka doğru Nahaa pAfa1Un krala mektubu onlıtlar ileriye fırlıyacak, ura ve k~ b:t•aıar, birbirinin üz rine Wıha büyüt 
e ilccek harf~ile imza a.tan bİ'f ~n~i ~ yü~de Aynelp..zala'y.a va. Ankara (Radyo gazctesı) - Mı- ratmen taarruzda ısrar edeıı kuvveıter r hızla saldıracak.-** 

g Ç . . j a1yad hoşııudsuzlı.ık hüküm rılmı.ştır. Almen eav tayyue k:uv. sır radyıosu Nahas Paşanın M sır daha müsa.ld 1?rtlar tçtndc daha ve • 
~ara 7 (Hususi) -Nai.ıa Ve- J~nı .. vt•· ~eri . ·ı . vetlcrli müttciik bt'aların tnldbi kabinesini ıkunnadan önce kral rimli neticeler peşinden koşacaklardır. Amerı·kanın 

kaletı bugün!kü şartlar altında her sürdug:une, fl d w V'C ~1".11 mııneV1- c:ısnaşında ya.pılaıı eavaşiara yar - Faruğa bir mdktub gönderdiğini Kanada nazırlannda.n bir zatuı dcdl-
tü:rlu imlkanlardan ıstıfade ederek ye.tının zayi a ~~~ a:ı~ 60~ dUJ. C:., dım ~i,kr ve Mcırt1a Matruh'un sövlemişt.ir. Mckıtub şudur: ti ~bt Anglo.Sa.kson mlllelleriuln ingL haVQ ordusu 
<J:miryolu inşaatına devam için manla.r~a ah.nan_ R eırıa!:y~·ı.a batıaı.nda malzeme dıc;polarını bom c.Bana birinci teklif yaptığınız ıtz adalarını iıs ittihaz ederek A\Tupaya 
bUyülk b:r ga}Tet. sarf etmektedir. mdcted T. Bu aıa.n ı:n h;rıC: b~ış}a~dır, .Bi.T Ai-rnnn doı;i~ltı zam~n bu. v.azı~emn n~l~:{{ını. ve bir çıkarma yapmaları hakikaten nıu _ V .,...,.,.~ 7 (A.A . 
lı'16.aatf mevs?Crinm gelmekte ol • nıod1a ve. daha ba'Z.'I. şc gemisı, Sıl'ftW\İka açığında bır in. mes ulıyetını garerek ozur dtle - karrersc böyle bir ihraç için onümu:ı aşı'-'fi...,n ·) - Hnrb~ 
duğunu ~önünde tutan Vek'-Jlet rinde Mihver aleyhındıe 3o ay .ca. 1rili:z kefi'Lcsine hücıtsn etmiş ve bir JffiŞt.m. Kabinenin ~line me - ddtl illd>abardan daha mıi.!ald bir za : nazırlıi{ın~ bugün bildirdı!,rine f?Ö. 
m.u:htelıf nafıa işleri etrafındaki ~.uk yapmış ve tyiikeek ;mevkıl~ geımjyi ltorpillıemİfl!İr. mur cdildikime dair ikınci emrinizi man tasavvur edilemez. Hareket lzllklc. re, ~enk:ın hava kuvvetleri hl 
haz~1dtlanna devam etmektedir. i:şıga:l edcın lıa}yan ':e .A~n şahıtı. Ma'lta adas~ncla dcnia.ıahı üsleri. ~!ckığ~ zaman, ~czı.mc ra,ğ<men riııl Rus ikliminin şlddctlne aticden ı se~e hır mılyon subay ve ere, biı 
Bu arada El{ız·~ v Van hattı üz<.> - ıy-cıtıkrile temas etım!Şt!T •• ~1an, hal ne ve Valetta limanıında!k.i do4'1ara ıra~~mıze boyun egmek mecburi - Alman iddialannm da, bu arada •er _ muddet sonra da lbunun iki m1sli· 
rınde Elirzı.,:tdan 16 Oci'om"tr" me- yıııcla halkın yüzde 85 ıının Mvus • enickn iri çapta bıombaJıar düş • ~et~e _ikaldım. Ve derhal mütte- peklik derecesi meydana çıkmış ola _ ne çrkanladkıtıa:. 
~afetle bulunan Çapakçura 'kadar 

90
lini tejimİne alc,)'4\tar oldugu • Y fiklerunızle dostluğumuza güvene- ca.ktu". --------------

~nşaata büyüık ıbir hızla devam o - nu haııti Hitlerle ~alini arasın. M"ır: 7 (AA ) _ 2'4 saat '.!'~ Mısırın müst.alkil b:r han;'ıtet 1 Mevsim şartlarını hesaba kalmadan 
lun~a:'kita<lır. da' yapılan ~tı..lı:adaırda hazır bu • zarfı~d:oMi+tver ·lc~vvederi. Libya. ıçinde ~ul;ımn~ıru,_ d~hili işl ri. - Rusya içeriler.nde fazlaca ileri git.tikle. 
.. ~~Y.arbaıkır - Çizre hattında her kına"l ha ıca lte.}yan naz:ırb.rından da 1 ()() 'kilometre ikrkmişleroiır. mıze, hükiiımet işleı:ımıze ıkımsen.n .-ini gordukt~n ı;onrn kış durumuna bir 1 
~rlu ırışaat b'tmiştir. Dıyar'bakır brrinin de gi:zli lilr ~ist aleyhtarı Libya arazisinin ~ d.öroü, bu ~a~ı.şrnaa~ıas~ı ten_ı~ m~adıle 4 nn evvel donıniye mecbur olan Alman. 
b ~SVUnuııa 70 Jdlbmetre mesaf cW W n<hığu«ıu temin etmektedir. '---·etl . eli ~~ bulumı uzdat;tıa ~lız seiır ,. ıe ~ı.r te~ere t:ı.nn, filvaki haritaya bakılarak gerile. 

u unan Sinan islasvıonu işletilmi-ı L'f ındaki makalenin g,vvv· t:ırın ne • ya m\ bu hususta sarılı tcm·nat dikleri mesafe ölçülduğii zaman lıWlun 
y~ açıfttı b d s· 1 e mecmu yor. istedim • istas ~ ulunmakta ır. nan nJıabi'ri yazısına ,öyle <Jıc,vam e • Eıtıcsi .. . •w• '5&Slı bir )·lli4:erl et.mek '2'yılamı ae.atı 
lan ~undan Kurt~lana ~.a~_ar .?- d" or: M f ki .. . .gun eılçı v~ı~ .ceva~a anlaşılıyor. Fakat uzwı zaman muka .. 

1 
d~l. S?nın ray :feırşıvatına OlllllTlUZ ııy • .. . •-- L ,,_ f ütte ı· ere gore İng@terenın Mrsı.rın ıstıklalıne daı - vemct kabiliyeti gosteren bir kunetln, 

Ol. so...ı. h rd b 1 k F~ıst reııınıne -.a'f!I na-.ın ne - ı_ .. _...... •w• • M .. n·-. uva a 8 aş anaca tır. . dk • . . d od.il i.kıİ gizli ma OUnı>= eıttiğknl, l lra mustıı.. birdenbire çoı;ülüp gevşem 1 gi)rulme,. 
~~r taraf.tan O anancık - A - rdtl ~ ry<ı ~e ~ cUnekte- <Bas ta.rafı 1 lncl riacla\ kıil bir dC'Vlet muame!esi yaptığını, m.iş bi.dlselerden detildir. Bu eb~ble _ 
edil a lkısnvnm ctüdlE>rine davem t~ kı ~~ b~ . Mus9olini in Felemenk tebliği iç iŞl~ne asla k.uışmıyacaiını yaz dir kl şart; cephesinde Rus ordularına 
hattlne'ktedi:r. Zon.gulda'k - Koz.lu dıır,42 . a~ ~~~Wıttüğü Gi; Batavia 7 (A.A.) - Şarki Ho - d'ı. Bmı.un üzerine ltahineyi k.unna. karşı koyan Alınnn batı rmın ilkbahara 
nı ş 1 bu sene sonl~rına doğru .~1t-ı 19 ~~~nmo tara.kadarı et • ıanda Hindistanı umumi karar.g&- ğa ~anr vcrdiım. Baf}ıca gayem kadar diledikleri hat.ta kalıp kalamıya -

olacaktır. Dor.t buçll!k kı.o - corno a ı....._ ..ı Tı • • hının tebl~ · MtslTm Brumıluş ve r.e.fahı felaket.. ea.k.ları ehemmiyetli bir sual mevıı.uu oL 
ın~tre u.z.uruu<runda olan bu yolun rafında toplanma~&ı1r. rxınoı tc • u,,..,..;;n du·· :mı.~ ıar-z d S ._ ihay .eli. ' le.k • 
1600 

" 1 L'K.. • 'L_.J .. kk b :u""u ..... ~n mm an u - ıeııe n dt vermar>.. mem etı dQıı cibi, Ukbabıu1a b raber bu lrov • 
:metresıni l.lflun bir tünel teş ',&kü o<ı..naesa. ışçıııeırucn m.ure · e b . ~ l etmekted;r. Bu tünelin ::ı.çılması olan mulıaılif ana İi$tlcr tarafından ra aya ya yapılan bir hava akını hatb dı~ında tutmolk.. ana ye..ay.ı vetıerin kıştan eV\'elki kudretli hareket. 

ışi bitmiştir. İç kısmının döşenme- vücuda gcıtirilrn~~. esnasında limanın medhaline atı - riıvyet ~ müttıefikleriımi.zle 0 _ lerlni tekrarlayıp teknuiıyamıyaca.kları 
sıne devam olumna.kıt.adır. ltalyadaki Alman ordusu lan. ~lar hafif hasarlar husule lan muahed~ bağlı kalmaktır. lik rene rlblnıeri ı..-urcala)an bir m rledir. 

Erzlncanda in.pat Halk İtB'J.ralrı A'lmanyayn sattığı getirmiştir. . . ıvım yeni eeçİmi gerçekleştırmek B.usyanın Kafkas sahasınd bilhassa 
Bunlardan b~a Erzıncan bele- ıc..: Mussol' .. d ndfıd otımekt 6 Şubatta denız Uıyyarelerı Bor- ha:reketine geçımek oldu. Korwna garb sahilleri 'lie Batum mıntaknsı Fran 

di esı errrine verilen iki milyon J.1n I 
1 

~h e~ikA d."1t,tat·· .. Ar neo'nun ~ari> sahili açığında di.irr İaşe ve ib d nemrcderinin işle' 1 sanın RiV?era ayarında. mutedil bir 
liralı!k :fcvka ~de tahsisatla bu şe- ır. ta~- L.' • 

1v Moruk - manm bü'YÜ • bir naklive gemisine nn" 1· "'---'- g"~:.:.:-~ H-in bun .. aıuıtakadır. Kırını kıyılan, oralardan 
. . menya IJ'l:T'°' e""ıa on ac en • ta etın'şl rd" B" "k b" .~ 0~11 

.,.. • • hiı'Cle ya.pılması Otararla t ı;lau bı- een'di:r. Elçi her sabah ea.a.t 11 d~ .~~z ·ı eb' U:· ı...- uyuk yded'lır laırın ç.ahşmalıaınna n~ verdıim.» d_aha mutedil ,.e daha barınma1a e~e..t 

İstanbul11 çalkalaynn 

Harunurreşid'in 
Gözdesi 

filmine hayranlık ı:ö teren lıalkL 
mız aslındaki harlkuliı.de Arapça 
ş;ırkılnn da dinlemryl ısrarla an.o 
et.tiklerinden bo haftaki progrıı _ 
mıınızı tehir ederek bu müstesna 

filmi 

BiR HAFTA M'ÜDDETLE 

Şarkın Ses nrınesı. 

Ommü Gülsüm 
im libütl rkılarla bcttnmlş o • 
lan kopyn ı gö termeğe b l n • 
mıştır. 

1 Alemdar l=IMi li 1 
nalar n bu ay sonlarına d~u iha- . ziyal"elt ederde ona Alman.. ~'"'."'° ı e ~m ır ısa'\X:t a ~ • Yeni bafvckll bozgunculara hücum r.ışlidir. Kının yarımadasında Sovye 
}es apılacak. öni.iırmizdeki inşaat Duçeyı _ ,_,, 

1 
ı. 'l.J' _,_ miştır. Gemı derhal yana yatmaga edl çıkarmalanna Almanların muvaffakı • 

:-.:--> f . . 1 ie.rın o gun1"1 al'l!U artnı o.l alnnc:s- b~~ı <-+ T 1 · · ___ ı,_ yor ı b Dh·L'" "T ' 'al k la A ınevsımıı.ııue aıılıvete geçılecek:t:.r.ı._..ı:.. V Maek -4l 7 b' s.· ..._...amıço•lT- ayyare erımız l.UdA Nah d·~· b' d yeUe it.arşı koyduklarına bakı ırsa, u,. u:u~~ : .a ııız pr ı r • 
Diğer sarsıntı mıntakalannda ha-~ · . on .en9f!ll\ ln ı.. laşniken bu ~emi batmakta idi. as pap veı ı:gı lT • emeçte ııun ınüsald mevsim şartlarından ilerl 

1 
rapça, filın Türkçedir. nıı filmio 

nıfumıi.İŞ b"nalarla tamamen yı- _,ııtc ~1' Alrr•ın ışıgel oırıduıııuoa da. Japon ta"""'areled -...L.i Holan • bo'llg'lmCU d<em<>kı- a'J.eyb.arlarına -"d':ı:..I hu""lunetm"k lcab eder. nu &erefine: 
sar ,.~·M·· lrt.aıd Bu ~ t 2 in ,,_, ru• h .. . "- _ L ·zr b '"' .... ne 'kllan binalann inşasına <ievam e- Y~. ır.. 0 . da Hindaanıntn biT limMıında Ho ucum ~ış. ıounwıTln ~. ı e~~- takdirde, Ukb har Alman mukabil ta • AYRJCA: i tanbulda ilk defa 
d' l kıte<lir. ktp.ı şımend.ıfet+erı e~de bu - 1Brı.da bahriyosine meneı.ıb bir ge _ name dag14ar.alc kend ının İngılız on So.,,.et ordularına bir hay. başlı başına bir pheser olan 

ı 'ITl<". lıuru:lurm•kuı.dırl~ır". . mi ile ibir ticaret vapurunu bombar Y~ ile ikltııdan ele aldığı.'.11 ~':r~ıa; çekUreectl c.ahmln olunabi.. ÇAM SAKIZI KONGO'da 

R d Yaşı ar S. K. Muuobnıırwn Alm~-.ya d:ıman ~lendior. A.tıian 55 bom yey.iı.gını. bwıun feısadcdık. oldugu Ur 

usya a sa kaışl ha'I'Clkıet tar.r.mın başlıca f.ı,ist be.dan biç biri hedde isabet elıme. mı söyı)ıemiJt!i.r. ~~~~ag~iin~~Ş~ııb~a~liın~il~ki.iha~f~taisiı~l~çl~n~dit'Y~iz.~~i:ii~~ili~·i"ei.:ecl:ı~· ım~l.şil~r.iiiiii~ 

dd 1 d
• şcfleT1i anııı8t~a bir :iki~ik doeur • miştıİT. . _Kahire 7 (A.A.) - ~r~l Faruk --

yeni.den şi e' en 1 duğumı temın dlnelcıtedı,.. Bir Hdlanda deıQıoyeTİ Holanc!.a lıkardı lkaram'b~~ .n.eşretmil~ır._~un ----<r . . sularl!Dd . an ırınc sı par ameılılıOnun Afrika~~ dehşet cdıiınncmi ~an onnanlaTında a~lda nefrclio ... 

Almanyada IOO bin =:::~~oahl.ı.!h«~~'.:r; ~~;?,~2,~~:,:;.i~;3~ KıKdt~AJk.laRkininAmücadyeksınldeınlya~Datııanl ZlbüyüklhaAyıat roRmanı (Baş tarafı ı lncı sayfüal 
Son ilki ha1lt.a zarfında cereyan 

eden ml.l'harebelerde yalnxr. bir or
dunun bulunduğu kes"mde 80 
tı.rhlı -ara:ba, 300 den fazla top, 1000 
rn:tralyi>z ve mayn topu, 400 _ma
kineli araba ve 850 kıza:k j?anımet 
olarak ahmruş, yahud imha Edil -
miştir. Alınan müteaddid esırler -
den baŞk.a diJşınan IS,000 5lü \er • 
nıiştir. 

Cephenin şimal kesiminde Al -
man lkıt'aları, hücum kuvvetleri -
n'in yapt:ılklan ımüteaddid sav::ışJar 
esnasında düşmana ajtır ve kanlı 
kayrblar verdirmişler ve çok mi~
tarda BlocMlause tahriıb etmişler
dir. 

Fransız işçisi t~~~~~~!1 a=::~ k~ ~~~Ü~~~~ :an=n:tr;~ılacağı 
vazörünıün banrıldriı ve~ hır ----o-

çahştı . lhyor ~i:1ka~IJ.~~=i~ Almanl_r Amerika 
ıBerlin 7 (A.A.) Yan resmi mern?~lı.ğına lbildinilm~;r. B~ i4d 1 d 6 

kaynaktan bildirili~·oc: g~nln. b~ıp ~tm~tgı t~ıt e - su arın a vapur 
.FlralGZ başvekalet müsteşarı d.ılunemlştır. Bu tauru:z:B daı.r baş. 

Bcnoist Mechın. :A~!1yada çalı - ka haberler fbc&de~ek~i;. daha batırdılar 
şan Fransız ışçılermın durumu Japonla:rın POl!!tııanak ı ışgal et-
haldcında ımüzakere eroe bulun - tiklcni simdi taha!Jruk etmiştir. Bcıriin. 7 (A.A.) - Resni teb. 
maık üzere lbir müddetten1>:r~. Ber- Holandalılann tdalbl y Jiğ: lrıgitlel'C etrafı.ndııJd deniz böl 
l!ınıde bulunt?ak~dır. Bu ~~~- ~Maıvya 7 (A.A.) - Tebliğe gosinde sava.ş tayyazeler4 dı.itma _ 
lerin urnumı netıceler verdiğı og- e4ctıı-: nın 10.-00-0 oonilatoiuk iki tknrct 
renilmi~r. . . . FdmtQnk H'nd'ieteını dlonaımna. gemiai.n.i batımı; laTtdır. Diğer 5 

Salahiyetli ıkaynakta:ı bıldırtl - sının başbımandanı, fılionlM'l bir ha yük gomi · ~aı.uıla kı~ ru. _ 
. .:ı•v• •• b " 'C'!Cnl altında · ""ı~ne If:JCe, ugun 1"1'Fo va hücumu ile tamemen talırıb e - sara uğram~. 
bulunan ve bul~~an Fr~nsafaıı diM"ği haldkıonclak.i Japon haber - lngiltercniın batısında l>ir deni. 
gelerek A~ a ış .m1:1. :ı-ye e - }erinin tenıine olara~. Felemenk d~ µkı gem.isi, ibİT lngTiiz toıpido muh 
lerile <:~ . nstz ışıçısının sa- nanmas•nın denizıde ırağlam hh hal rLiıni baıtınnı.ştır. 
YlSl 100 bindrr. de ve muhal'C!Ôey-e haztr o~u Ş'mıa1i AmC1?1.!kenın doğu eahiHn. 

Kareli cepiıesitıde Alman ve F'n 
hava km"Vetle!'i. Mourona.Ilfft de • 
miryulumm temslerini muvaffakı
~etle <ıurıbalamı$lar ve dü~ fla 
ta!kalarırıa da hücum etanişlecl'..r. 
Dün a4 &79ıyet ta)'IYUe6İ. hava ITl\J 

harebeler:nde <füşürülırn.üş, yahud biklinniftir, dıc Alman deni:ı:a)uaırı tıopyekun 
,38.000 toniiiroluk 6 <lilman tica.. Ye~e tabrib edilm~ ve biz;m tB- ·ı~al altındakı• 

rafı.ını2Xlan hiç li!" zarara uAnnıl • ~ l lkbahar taarruzu ft'.it gcmiei batırmı,lardır. 

rn~ıcAı-n ....... öldii Fransada hadiseler <Bat MLr&fı ı '0~1 ,ayfadal 
. Bertin 7 (A.A.) - Bir Ahnası leroir. Bizimle beraber birçok 

l>ry~e tiimf'fti !kumandanı olan ~ 7 (AA.) - fr&l'l$llda milletlerin yaşa.nuı.'k hakkına ma • 
~neral G@i.tner-'.in ~?it. C~!:. altında ıbuhınen bölgeden ge. lik olup olmadıkları önümüzdeki CBattarah l inci sayfada) 
::ı:~ a~ yaralar neöceslnde öldtı- kıl ha,bedere pc lbıuı bö1ge0c yeni baharda meydana çııkacaklır. dır BUn'lardan başka Tremp adın-

Japonlara göre 

MADELEINE CAROLL • DOUGLAS F AİRBANKS Jr. ruuJo 
CARMİNATl'nln yarattığı etsiz bir filmdir. 

Bugün LALE Sineması 
tstanbula senenin en heyecanlı bir mücadelesini en ıüze1 bir AJk 

romanını ıösterecek. 

DiKKAT: WALT DISNEY'in en 6"Cf1i renkli MlKlLERlNI 
alkıtlamağa koşunuz. 

Bugün SMt 1 1 de tenzilath matine 

~Bugün TAKSİ M Sinemasında 
ı büyük ve fevkalade 

-1-

Madam La longa 
Danı ve •tk f llml 

Bat Rollerde: 

L U P E 
VALE Z 

film b i.rd en : 

-2 

Yaşayan Mumya 
Deh,et, korku ve heyecan filmi 

BAJ Rollerde: 

DICK FORAN 
WALACE FORD 

.,u ~r ııoerilty.o.r. .•1 __ ...ı..._ ........ -. Diğer taraftan Londra. radyosu • da:ki hafif kıruvnzör de b!r deniz 
1.e lınıınd ceplıııeslnde To::ı~w AlnMı nöbetçi.ine nun bul:garca yaptığı ncşrıyatta Al. mu'harebesinde vahim hnsara uğ • ~~~~~~!_:~~~"~ea.at~~l~l~d~c~t=en~z~i~lid~ı-m~a~tlıı~e~~~~~~~ 

tesi~ra 7 (A.A) -: T~ ~ mikaec:I yıc>ı1dığtndan göı:ilXm~ ya man~,?ın, Romany8;nıın. . ilkbah~T ramıştır. lan ler 1.tanbulun bütün si.nema ımer.ıklıhrı 
Jıa'b~ ~hndeki hususı ~ • ağı saat 20 ye indirim.iştir. w ~a:zır.lı~ı~a d~a. gen.iş mıkynsta 1'· Balırı ceml 

ad' ~. Abnenia:r Lenin - R 'd Al:man)enn owrougu tıra'kıını ıstec:fırg nı. bu eeıbdbckn Ru- Tokyo 7 (A.A.) - Resmen ha. B AY A N K o M ş u M 
~ çevresinde tuıttu'kları mevzi • . o~c bomb ıbuhmmuş ve men genel ilrurmay b~kanı general ber verild.iğine göre, PaSiflk hnr. 
do"' ~i::a ve şlırurl batıya bh b. . ev1df ;~İT. Yalroviç İle muavini general Kntıı- binin ~aşındanheri Jnt?on bahriyeei 
_ ~ ~ilmiye !ha.zırlanıyorlar. 200 kı!fl t ranonun ve bir çoık gell6&llerin is. topydkun 300.000 oonı~eoyn vnron (La Mal!Oll d'en Face) 

• d tHa emıklerim hilclıirmi?tir. 29 düşman denizaltısı ılc 50 gemi da toplanacaktı-r. Pariain şuh muhiti • Zevkli maceralari • Eıı 

r Şehzadebaşı TURAN tiyatrosun .a ı Londra rady'06U bu habc~eri batLTtnıştır. sevilen Fransız yılldızınıa ııaiıeseri. 

O
Yarın akşam: Şehir Tiyatroeu 96il\D'&t\adart lıttmı lcNadroeile ":erdikten ~:mva şunları söy-lemış • Tok:lr7 '(~~Al.ş)gal-ed~ci a - EL ViRE PQPESCQ • ANDRE LEF AUR .., - 1 ttr~ Acaba Bulgar komu:tenlı:ırı a. jamının bildi~iği:ne ~re ~~n EL H A M R A s·ınemasında 

l 
.m. .lia. raıında dn, Rurmen ~ene.ralleri gibi kıt'alar! Borneo mın dbğu sah.ilinde 

eınle1t-etinin jştildb-ıdini dil~ünccek Dar.-el koyunı:l'n Lalıat Dı:ı.tıo tdı - B...- -t 11 M t.eaz"lklı Jllıllıtlae 
Piyıce 5 perde. Yerif;r numarabdtr. Tel: 22127 

4 
,, i: VM mıh • ri.ni işgal etm.i;ieTdh. ~-----
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KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Ve bütün ağrıları derhal keser Her yemekten sonra günde 3 Jela munta:zaman dişlerinizi lırçalayınız. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

C Askeri vaziyet =ı 
CB&I ~ı 1 lnol sayfada) 1 muvaffa.lli;retler elde etm17tir. Bu se • 

tarabilmlşler, ne İlmen gölünün şimal beobledir, ki AJman_italyan kuvvetleri 
ve cenub sahalarını tam olarak ellerine nin bugünlerde Malta adasım zapta 
geçirebllmiıler, ne de henüz Vlyasma., teşebbüs edeblleceklerlnJ tahmin etmek 
Birmansk ve Orell ellerine ıreııirebilmlş kanaatimlz9e dufru olur. 
lenlir. Şimali Afrika.da mihver ordu~le in. 

Sovyetkrin Kırım yanmadasına kar_ gili:ıı ordusu arasındaki harrlit gittik_ 
fi olan teşebbüs1erinlo de muvaffald çe daha entresan bir şekil almaktadır. 
yetsbliie uğramış oldoi'u meydanda • Gerçekten, İngilbJer, 4 Şulta~ tarihli 
dır. Ciinlrii, Sivastopolu muhasaradan tebliğlerinde kuvvet.lerfnin bü:riik lı.ıs .. 
kurtaramamış oldukları ıibf Feodos _ mmm Musos şimal dotusıındaki çöl 
7ayı tekrar düşmanlarına kaptırmışlar. kısmında bulunduğunu ve bu kuvvete 
dır ve Öpatoryaya çıkardıkları kuvve. mensub seyyar kollarla mıhverin o 
fıin ne oldafu da be1li olmıyarak Sivas. bölged~kl kuvvetlerine karşı sıkı Vf' de. 
tıopol muhasara ordusunu yan l"e geri,. vamlı taarru7J faaliyetler ıösterildl • 
lerinden kuşatmak hususundaki plan. ğ:ni bildirirlerken Cebeli Ahıerde Hind. 
]arını tatbik imkanını bulamamışlar • lilerden mürekkeb Kan:ıda kuvvetleri. 
dtr. oln mihver tazyiki karşısında mütevali 

Sovyetler, şimal ve merkez mıntaka. geri çekilmeler yaptığını ve bu yiizden 
larile Kırım mmtakasında durumun Demenin de tahliyesine mecbw·iyet 
bu şekli aldığını görünce Almanya ve hasıl olduğunu ilave etmektedirler. 
müttefiklerinin kuvvetlerini geniş ölçü Dernenln Mlhver kuvvetlerince lşgall 
de bir geri çckilmete icbar maksadifo sırasında Mu.<1us bölr;esindekl kuvvet
Marcşle Tlmoçenkoya a.5ağı Doneç garb ler yerlerinde kalını' bulunuyorlarsa. 
havzasından Dinyeper dirseği genel ı.. 'garıö ve- İncllizlerln bu bölgeden şi .. 

tikamemtinde büYiik bir sevkelooyş ta. maJe doğru muvaffakıyetli bir taarru
arruz yaptırmak kararını vermişler n ~a başlıyacak bir kudrdte bulunmaları 
lbir hafta on ıün kadar evvel bu ka.. 'ltakdirinde de mihver ordusu için teb._ 
rarın tatbikine başlatmışlardır. ·,ikt>ll bir vaziyet hac;ıl olacaktır. Ancak, 

Büyük kuvyetlerle yapılan bu taar ~ İngilizler böylP. bir kudrette mıdlrler 
ruz Kızdorduya bazı mühim muvarra. ve Romel gibi bir komutan bu tehlike. 
kıyetler temin eylemiş ve bu ,,rada. 'yl görmüyor mu? Sualini haklı olarak 
Harkof ve Taganrog bölgeleri yakın • sorarken bunun ePvabını önümüzdeki 
dan taQ"lk edilmekle beraber stalıno yakın günlerin vereceğini de Ilave ede. 

K. D. 
--0--

şehrinin biraz şimalinde ve Dlnyl'pcr ri:ıı. 
Jllrseğlnln 115 kilometre doğusunda 

bulunan Gavrilovka şehri de Kızılordu 

Milli korunma kanu· tarafından lşıra.1 ol1JJ1muştur. 

Gerçi burasını işgal etmekle Kı:zılor. • h •• k •• } • 
du, Alman cenub cephesince Lşgal edU. nUDUO yeni U Um CTI 
mekte olan Darkof-Stallno. Taganroır (~ taralı ı inci ı;ayfı&dal 

hattının ort& kısmında. ve batıya dot. Milli konmma kan'llnuna aXI. suç 
ı:.ö& bir ceb vücuda getirmişler ve bir larde. llle§hucl şuçlar muhakeme 
taraftan Harkofu ceoubdan şimale doğ usulü ıka.nunuınun taıbi.k eıd:i.Leıceği 
1'11 ve Taganrop da şimalden cenuba d~ gene kanıunun ınuaıddıel 68 inci 
doğru çnlrebilecek bir va:ılyet alır g•bl maddesinde •tasrih kıılı.nmaktadır. » 
obnaşlardır. Ancak, böyle bir tehlike * 
bir derece7e kadar nazaridir, çii.nkii MUdcleıiWnıumininl bey-anatında 
sevkelcen eebleri. tabiye ~bleri gibi temas ettiıği ceza kaırıuınunun 339 ve 
detUdir. Biriaeilerbule zamaa ve me91l 342 ncıi maddelerini aşağıya naı.k. 
le daha mühim bir il.mil halindedir ve ı . -11: 

ııecıı.ı yonız : 
ceııhe ihtiyatlarının o ceb kasnıı karşı.. M dld 339 B' 
ıma röoderileblhneafle cebin daha zl. .at' e. . d ır menıur me. 
yade renlşlemesinln önüne geçilmesi =ye Ln~'ht ıc; a ~m.a111~ veya 
ekseriya mtimkün ohır. nattli, ihtiyat_ . ..a __ eın sah-~k~k;ıra... ~a a ktıınzıım e. -
la .. d k aıeır veıyıa .., ~ ı 'D'l•r varıa ıaıyı tagy!T 

rı fazla olan bir mudafaa or us11 ar h 'f -~ı huınd ..ı l 
şısında 'bu kabil cebler, yanlarmdan V'e taA rı ~;r er ve. an uı0 ayi 
tehlikeli lı:ar.şı taarruzlara bile r1arıu um1ı.r.m1 .. d.ı ed'"~._ ~1 . 1 -~~ır mda.2larr1aıt te.. 
kala.bilir ve u cıo ı ı rse, uç sıen en O se. 

· neye 'kadar ağır hapis c-er.ıa3ına cıah 
Alman cenub cephesi komandan.ı~tı. k• ,__ Ew · b _,__ h ı· 

. l Unl Oıur. ger t r U V8r1:1..Ka sa te l-
bm KızlordunaD tahakkuk et.hrdiğ v. • _ .J•'-- d ·i._ b l 

• 1;:. 0 gl ıspat oa 1 ıme 1""""' mut.e er o aın 
,bu tebdl«Uı:ar ceb karşısında hl' te._ k kıab'l' d · v L_ • 

·· t ed'&-· 1 1 b .. d H k f eVTa 1· m en ıse agır napıaı ce.. cos erm ıı;ı r b u yoz en ar o S nd 1 2 kacl 
veya Taıanroıu tahliye ettirme veya z~~ ee en sen.eye ar ve. 

edecetine dair herhanrl bir lla~r de rılır. alk ·dk:l " ı.er· ka-
meveud delildir. Hatta, bunun aksine Evr m. mll9a a suııet ı 
olarak SoyYet taarruılarmm birçok nuncn zaıyı <>~a<n ası1ları}naık~ına 
bölı'elerde önlenip durcJurulabUdiğine kıaim olmaı'k lazıım gıeld~ı takd.ı:rde 
dal b be 1 nl Ş d - 1 ek meı!kur su.retleri ha.lcH<ınd.a a:sııHan r a r er va ır. unu a soy em 

1 
1 

mümkündür, ki Tlmoçenkonun taarru. gibi muamele 0 unuır.. . 
nızu biraz daha. lnk~af ederek Tagan. Madide 342 - ~r h~se Tee • 

rogo ve Harkof hakikaten tehlikeye bile men memur o1m*'1dl~ halde 339 un 
düşse bu iki bölgedeki kuvvetleri biraz cu maddede göetterill-en resmi hiT 
da.'ba garbe çekerek müdafaa hattını varaka.da salhtelkar1ık yaparsa iki 
kısaltmakla cephenin genel durumunu seond:en 8 seneye lkadlaır ağır Lapi'!I 
emniyet altına almak cene •1ta1tli olur, cezasile cerzalandım1~T. 
ınütaleasındayız. Eğer ves!aca kıanıunen eıah.tıeliği ~-

4 - Akdcn1z sahasile şimali Afrika pat oluınmadılkça mutobe;r olan res. 
cephesine ıellnce: mi evrailc kabiliınıden dse 4 seneden 
Mar~ Göringoin İtalyaya relmeslne ı o sıcneye kadar ağıl' hapis cezası 

ve tk.ametiDl temdid etmesine ne kadar hükınol\Jınm. 
mana. verilse yerindedir. Acaba Görl~g, , Ve eğer sa.'hteacarlık asl~n vücu.. 
Halta adasının, Sicilya kanalı tarikıle dunu farzecf eırdc yahu-el sah ıh olan 
şimali Afrikaya karşı yapılan nakliya_ f a.shna muga;yİr surcliıe yazarak ve. 
tı azami emnly~ altına almak üzere yahucl' eıdıih biır 911,-eti talırif eyli -
haftalardanberl araı.ız bir şcl.ikle ya_ e:rıek 11e9mİ hi:r va>rakanm sureti 
pllan hava taarruzları neticesinde kilfl ~d'ıe i,knmiŞse b.iT seneden üç 
ııerecede t.a.ıırlb edilmiş ve yıldırılmış lkacla.ır ağ-ıır haJ'$C mahkum 
oldutunıı ileri ı;ürerek bu adanm zap. ~neıyıe 
tıru istilulat eden bir hareket mi yap. 0 ur. k 

Ev eıJku varaA<a anun.en tı.nna.k ve b.._ suretle onsun kendJlert. gt>r m r 
nin. bir üssü haline ıetlrerek Pantella sa!h.tie~İği iıs!baıt olunm.aıdılk.~ ~t~ • 
ria ad:ıst üalerfle birlikte İngiliz barb ber add'oluna.n evrak kabı'Unden ıse 
remileri ve konovl1erlnln Sicilya ita - veril~ Oe2a ~ ~eden 5 seneye 
nalından geçebilmesini büsbütün tch • kad'ar agır hapı6tıa-. 
likell bir hale ıru ıe~rmek arzusunda. -<>--
dır? Bi21, böyle blr hareketi bu.Qdan biıı laıe Müdürü döndü 
ay evvel yani $İmali Alrika.d.akl mihver B , lM y----.1- üzere Per 

rd .. ti • · b hi 8.iZl temas ...,...'""""' 
o usunun su.ra e taln·ıyesı a s mev embe günü Ankaraya ghnıiş olan 
zuu oldutu bir sırada hem muhtemel ad ş . .. -'b . ..:: M" t R k 

b "l ıa.şe mucı;uıu um az e detmemekte, hem de dol'ru bulmamak. 0 ge d . .. 1 
· · d 5- • -1.r'imizıe bnm.ıuş ve yaıpmlş n • ta fdık. Fakat, bugün urum de .. ~mı5. i"A' l 11.._a_ıı_ d '~ka 

d v •• .. nıuwı;ln a aıa 
t ir General RomeJ ki.fi ta.kviye almış ugu gor.uşme er -. · --~ ~ .. ı ru 
ive esasen uzak dokuda ~ok sıkışık bir daTlaıra Jzain.a1lta •u...,.uın~ . r._ 
doruma diişmili; olan İngllizlerl şlmali Ticaıreıt Odlasl um~ kat~ı ~v~. 
Afrika.da da. esaslı bir tarzda. tazyike ni Albacroğlu da yenil yıl hutçesl~l 
başlamış ve mukabtl hareketine başla. tascl'i.k. etıtıiırmelk üzere Ank.a.ray.aı glt 
dıtı gü.ndenberi önemmll denebilecek mi!f ıimı. 

• iyi bir muhasib aranıyor 
Şark vlliyetlerlndekl büyük bir yol inşaatında i.stihdam cdllmek 

üzere muhasebe işlerine bihakkin vü:ıf acele bir muhasib arann.ıalda • 
dır. Dolgun aylık verilecek.tir. t~. lba.te bize alddlr. Taliblerln saat 10 
dan U ye. 14 den 16 yıl kadar Taksimde Kristal Banda 9 numaraya 
müracaat etmeleri. 

TÖRKiYE İŞ BARKA.Si 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANJ 

KJ:Şİ.Dl:LER: ~ Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağustoıl, 2 İklııci.te§rin 
tac1hleriııde yapıll.r. 

1942 ikramiyeleri .. 
ı adet 2000 I.J.ra.lü = 2000.- Lira 40 • 100 • ""'4000.-
3 • 1000 • .... 3000.- • 50 > 50 • -2500.-
2 • '160 • - Hoo.- • 25 - 5000.-500 .. 11500.- 200 • • :a • • • 

10 250 • "'- 2500.- • 200 > 10 > - 2-000.-• 

Türkiye Cümhuriyeti 

• 
• 
• 
• 

ZiRAAA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJa.OS adedi: 265 

Z'ıral ve ticari her nevi banka mua.meleJerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zlra&t Bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarmda en 
a21 50 lirası bulunanlara seuedııe 4 defa. çekilecek kur'a ile aşakıdaki 

plana röre l.kra.miye dağıtılacaktır. 

4 Aded ı ,ooo 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 )) 

Dikkat: Hesablarında.ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

diişm.lyeıılere lkra.ııüye çıktığı takdirde % 20 fazlastıe verilecektir. 
Kur'alar senede 4 dela, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birinci 

kinun tarihlerinde çekilecektir. 

1 LAN 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Nepedilmıt olan 2000 ve K. 25 7 No. lı kararnameler ve İktı • 
9ılld Vekaleti tamimi mucibince bütün memleket dahilinde mevcud 
yapıald.M için Zır:uı.t BankHl şube ve ajanslarına ve hunların bu_ 
lıunmad!ılklan yerlerd-e kaymak.unl.ııhla.ım. verilecek beyannamelere 
d'abit yapakl.utn Anka1ada Yenişe!hirdte lsmebpaşa caddea inde 15 
No. da. Sümer Bank )pEk ve Doiruma Fah:rlkaliarı Müessesesi ya -
pak mubayaa ek ipleri ta.rafından, beyıannameler mlntaıka ıtibarile 
bir slrıa')"a tabi tutıularak, sıralan geldilkçe • aıŞclğldaki Ticaret Ve
kalet i fiyaıt ve ğartlariyle satın alınacağı alakadar:ar" bı ld i rilir. 

Y apağtn Mahallinde mü. Buna ve İsten. 
Cinsi bayaa kilo fiatt bulda mübayaa 

KW'Uf kilo flatı kunıı 

1) K i rli Merinos 170 170 
2) Khfi Yaı ımkan 150 150 
3) Meırin<>s Kuzu 130 130 
4) T rıak.ya mallan 77 81 
5) Tip Trak>•a 71 75 
6) İzmir1 69 73 
7) Aycl1nıı 67 73 
8) İnce Anadolu 67 72 
9) Ka.ba. Anadolu 63/ 62 68 

1 O) Lnce Şark Malı 67 73 
11) Kaıba Şark roali 62 68 
12) Erzurum Kız ı l 67 75 
1 3) Erzurum Beyaz 6S 73 
14) Van Beyaz 58 73 
15) Karayaka ve Koç 56 60 
16) Deri malları a id olduğu cinain o/o 5. nohanile al ı nı r. 
1 7) Besi malları e. İ t okluğu cır.ein fia.t.iy!le alınır. 
18) Norırnaiden yüksek randmaıı.lı yıapakların beher ıa11dıman aşa. 
ğıdaıki fia.t\arla alınır: 

a - Trakya malları 
b - TJp Trakya 
e - İzm i r 
6 Aydınli 
d - Aydmlı ince ve kaba 
f - Şark ince ve kaba 
g - Erzurum kızıl 
h - ETzuruın ve Van beyıaz 
l - Karaköse ve koç 

19) Gömlek hailindle olmayım aşağıdaki 

1,47 Kuruş 
1,42 )) 
1,38 )) 
1,38 » 
1,38 » 
1,38 )) 
1,47 )) 
1,43 » 
1,13 , 

mallann beher ramı ~ 
ıma.nı a~ğıdaki fiatlarla alın ı r: 

a. - Kaeapb.aşı ( ince) 1,20 K1.11rUŞ 
b - Kasapbaşl (ka.ba) 1,08 » 
c - Kuzu ve güz yünü (İnce) 1,30 » 
d - Kuzu ve güz yünü (kaha.) 1,20 » 

20) Ya.pak.larda bulunabilec~ pança. deri, keçe, koç, pıtrak, 
çalldJda.k; ruı:ubet v güve gibi madldeleıin ııoJeransları ve bunlar 
içinı yapllacak tenzilatlaır aşağıda göst:ıeri:tm·işti r. 

a. - Parça: o/o 8 nishetine •ka.d&r esaıs malla birtikte ka.bu! 
oDunuır, Bur ni.sbeUen fazlast esas mıal fiatının % 25. noksaniyle alı. 
ınıır. 

b - Deri malı: Esu maJ.1a bh-li'k.te gel.en deri malları bu 
mal fiatı.ın.ın o/o 5 noksaniy1ıe elın1r. 

e - Keçe: Esıas malla birlikte % ( 3) e kadar kabul edi. 
1h. Faızlıası yukarıki 1 S. ci maddede yazılı füatla alınır. 

d _ Pıtrnklı: % (3) c kadar sıvama pıtraklı mal kabul 
o.lwıur. Bu niibetten fazla sıvama pıtraldb. malla.r esas mal fiatın • 
dan kiloda 1 O kuru'! noksan i.yle altnllr. 

c - Koç: Esas mal ile biı11ikte o/o Cn e kadar kabul edi. 
l'iır. Fazlası yukarıki 15 cİ maddede yazılı fie.tla alınır. 

f - Güvel'i mal a1ınm82. 

g - Çakı1<lak: Esas maUa birli'lote % (3) e kadar kabt.1 
orrunuır ve bu nisbetien fazlası daradan tenzil edilir. 

h - Diğer yabancı maddekr: Azami % ( 1) e kadar ka.. 
bul! edilir. Fazlası daradan teıızil olunııır. 

iı - Rutubet: Normal ola~ıır. 
j - Çuval: Çuvallı mübayaalarıda çuval darası o/o 2,5 

nisbelt!ini ı:r...,..amaz. Bu nisbetten fawlast daradan tenzil olunur. 

' Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
101 numaralı yolcu' tarifeslnln ıidiş dönüş bilet ücretlerine aid olan fklııcl 

kısmı ııe bu biletlerin mer'iyetıerinin temdidi hakkında.ki tarife şartı 18/Şu.. 
bat/942 tarihinden itibaren lağved.11,.ıniştir, Bu tarihe kadar alınmış bıleL 

ıer gidiş ve dönüş seyahatlerinde muteberdir. Fakat mer'iyet müddetleri 
temdid ettirilemez. Daha fazla. izahat için istasyonlara mıiracaat edilmen. 
dir. «2988» «97'1 )1 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM -
Belediye Sular idaresinden: 

idaremiz kadrosunda açık olan yerJerde çalıı;tmlmak kablllyetı göster_ 
'cUklerl takdirde sene sonwıda esas kadroya ceoirilmett üzere im&ilıan lle ye 
60 Ura üeretıe stajyer olarak memur alma<:aktır. 

:isteJdilıerln şartları öğrenmek üzere 12/Şubat/942 Perşembe rüniine ka... 
dar Taksimde Sıraserv:Uerdtıkı idare Merkezin.de Muamelat şeflitlne müra.. 
ı:aat etmeleri lli.zımdır. d-083ı> 

, .. GÖZ DOKTORU• 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune ha3ta.ne..I 

göz mutehassısı 

İstanbul &ledlye karşısı. 
'fel. 23212 

'@oktor 1. Zati Ogel ~ 
Beledlye ttarewndakl muayena. 
har.esinde ölleden aonra ha3ta.-

larıru kabul eder. -
•••••••••••T•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Son Posta Mathauı: 

Neşri.vat Miidürü! Clba.ıl Baban 
SAHİBİ: A. Ekrem OeAKLIOlL 
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