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IDlWtemmeı bir Muh•ıra det:er le 

Bayat Takvimi 

== 

~~~tL Hayat taı..vımın·n takl!dleri vardır. 
aııınaınaıt .ç n c Hayat Takvl.mH adı_ 

na ve tMaarif · KU tUbhanesll \JJ1Z8sına 
d'k.kat ed :melidir. 

:ne 12 - No. 4090 Yazı itleri teleEo .. ı 20203 

Bu sabahki 
haberler 

Moskovaya göre: 

CUMARTESi 20 BIRINCIKANUN 1941 idare itleri telefonu: 20203 Flad s lr:urq . ... 

i Hükiimete salô.higetler veren 
geni kanun dün Mecliste 
müzakere ve kabul edildi 

Kanun mecliste görli,tılti.rken meb'usla1' 

lltlll 
cepbelerde 
Almanlar 

ric'at 
8dİJOI' a-.. KonCcla ı...mz ava c1a11 ~.ı.ri bam temennilerde bulundular 

( Japonlara göre ) Boğdayİarın ~ 20 CA.A.l - Bütün oepbe 
'eıt Aı1ıman ı1c'at.i devam et.mü.. 

... ~ lerleme:Cte, killlı6"d 
bııııt> ~ i"e esir almat".ad'l:W. 

Looclı.., 20 <A.A.> - K:w'kMdu bil.. 
;:_ ~e ile!'Letnekte ve ıtaeylkille 
..._ etanekt~.r. Dün gece oeşred1. 
rrtııda El1 aoın Rus tebl1tı Mo31cova civa. 
~ ~ Dooıetz böl;esinde tanlı mu.. 
.. lıeır old'uğunu bflıdlrmek.'"..e ve Ru.. 

Müttefiklere göre 
MJleaang 
ta11ııre 
edildi,, 

••ı-•~ı tevzi i~i 
adasına Y 

baldmız. it ve Taausa..vı ie1P11J e ıttıklerini, ce. 
O..!Jhde. Grel'ln 30 tlometre yakııun. 
'-4 ınühlll bx demirye>lu b!ı1.eşmıe not. 
eli' lrl4' Y~:Crmı i!Ave etmekte. 

Ticaret Vekili 
temennilere 

cevablar verdi ~~·:n:=:aF!=1~e~ Hong - Kongta Malezyada vaziyet 
114 tlutm.ıa blkaın !kuvvetler 

~:~;: 7:~:71~ vaziyet vahim Japonların lehinde Mal.ar Maıit1, 1tananan ıat· 
~. ne~1 '* tebl~ 11 ııe 18 ı:wc.. bilıatile meıwal alacalı kim • 
~ _. ,aınız M081kxıva. ceo. Manilla'ya ~iddetli hav.a Japonlar 4 noktadan Mlerin iyi intihab edilmeıini Ticaret vekili Milmtaa Ökmen ....._uuıa 
~ .Mııaınla.nn B tayyare, !19 Y k iıtetli tel.enin açılmuinı müteakib Tica.. ,reaini teklif ettiii milli konamna 
tıaa· 48 mıtüı otomobil. 1093 tüfek, 81Unf&rl J8plldl adaga Çl tı/ar - ret Vekili Mümtaz Ökmen kürıüye kanununun baza maddelerinin deii1o 
'tanı.Ton aa.)1 ıattAtler.ni ve ıene Anlr.era. 19 (A.A.) - Büyük ıelerek evı.k •tlLllnda muvakkat tirilmeai hUkıodaki lu. ıun layiha. 
~ Ollllhenin bu kısmında ölll " k t Millet Mecli•i bualin Şemtettln Gü. encümenin mu.taceliyetle müzake.. (Denmı 1 ine• ..,.fada) ,tt= 2;u:m~.ve ukteır "Bir Japon nakliye Japon ıt alan na1tayın reiıliiind• topluımıttır. ~ 

~-==~~:-~ a•mısı batırııdı., ıehrin merkezinde Alman ve yeni kanıınla 
~ A.lın8D batJlııınDl Y81'11UP Sla&ılPr 11 (A.A.) - Hoq..Kolıl& T ok)'IO, 19 ( A.A.) - İmpara • 

r oMdtJ&nDI bllcftrmlıltir. mObıiım. aıılılllaldıa Jaıpon tu~ tıoıılulr. umumi brargahıo.ın tebliğin. so-ret lı eek A l 
Hi ın adal rında : : a::~'i:~;:ıy~-a: deJar>nlarınmuvaffakiyetleH'e>n~- • U umete verı· en 

~~ ~ ~. bL ~~~a ~ıkı.rı kaıd 1ebllllerl • 
mu~arebeler Peaaq &a~e edJJdl Domei ajam& Kaulum'dan aldıi ba l Alı • t I ~ 
Şl.dd tlendı· lAJDdla 19 <A.A., - t.ncJ.Hz tıt·a.ııan bir habere •tfen '*•• hareketinin Beıı1iın 11 <A.A.> - Allmlı Ol'duJarı Zl se a ıge t;.~ , e Penangı ~ ~. Qaa1*Jn ı • 8 hkkanunda aat 22 de yapıldı. ~unaıdlnlltlDın tebl111: v 

V · teılıefalt vermeden ~kl\m.iec.ır, H.ebel" .._ imı turib etmektedir. Çıkıt Hong.. DltJmıan tiacruzlanN tardederbo, .-
, llflngtıon 20 (A.A.) - Va - tmıııb'-'kl~ ıın. •va ahaU Pellanada'K ..ı__ • 1· kA k eadt cepheıııiınJo muntelif lııesimleriııde El k k 1 ı 

tll'igtoada ne(fredilen bir tebliğ<l~ ka1mlŞ11r, OD8' .aQtWlnlft flma 1 fal' 1 181111 • anudıMJıe hMt>ler lntil&f efmifdr. 00.. oyma arar arının tatbı•k2tın·ı 
fılıpı..ıı d muh b 1 • i MaıılUicla nın üç nolttaeıada ve aarbde bir (Deftmı S lnd sa:rtadaı "" 
d •• er e are e erın yen • dtada yapllmılll k ı ı 

en tid.detlendiii bildirilmektedir. lılAıPDA 19 (A.A.> - Ja.pon tana.. r. B . o ay aşt k k d·ı v ,. 
Japonlar Pana adasındaki İloilo ne1ıeri. ~en aoınra teştlllm- halimde Honv~ong'da kara~ çkan Ja - QŞflekıl ırma ma sa 1 a a f V8 
~ni ~enide:d ~k~bal~.:·lar ;:_ ~~..;:'~:·~~ fı:·a~:;r:;t~~le~arj.::nal~~t== A k _J Kaymakamlara arama selAhı·yeıı· verı·ıdi 
~ e & asına a 1 1 yeni ava ldl'n 9 ~ik oldutu llÖYlEmııeit.. larının ıiddetli atqile himaye e • n aruu.a CI 

U Ya.pmLflardır te«Br d·ı-~· 1'"\::- b · ı et · 8lddeÜi ~~ ı ·~lr. ~uan u atete muka. · 
Londra m~~) ~ Singapur- Loodra 19 cA.A.> _ Reı.mt bİ'J" ~- bele etmittir. Adana, 19 (A.A.) - lıaıvekil U.t Ank~ra., 19 (Huıuıi) - Mec • ni unsurlarla kU'VVetleriı:linnok. 

da ne redilen tebW.e göre Malez _ ııaJııtan 4JelVid edfJdıt!ne göre, HOOC- Japon 'kuvvetl~ri Hong.Kong'un Dr. Refik Saydam bugün ~at 11 e m~kere edilen ve kabul olu- 2 _ El koyma kararlarının tat.. 
hda ~unet vard~. Britanya tay. (Dnaml 5 inci sa:rfada) (Dftalm 1 iDcl •:rfada) de Ankaraya hareket etmittır. ~~n;:d~le~~a v ~a~~;;;:m~n ha. bikatını kolaylattmnak makeadile 

)'~~eleri Çin denizi ve düşman ara.. c A k • =ı kı dal" k n e~ııtırı esı hak- vali ve kaymakamlara arama aall • 
._,lıadı rrüz. erinde ke•if uçuıları yapmıt- s eri va ... ı yet od ı . anun tu ıki mühim mek.. biyeti vermek. ... aa ı temın etmektedir: r 1 _ı_ h-t....- b d l 1 _ H lkm ·ıı- .. ~e ecCA IUUl aıın a neıro u • 

Penang k.ıt'alarımız tarafından nın ihtiyaçİarı iv~ mı .;l~kdafaa • narak tattbikına ge-;ilecek kanun e • 
llltılrruıttır. Malezyanın ıimalinde kanunuoun hük~ın tmı 1 rd~~nma ~larına göre hükumet hallim ve 

Japon ilerleyiıi •atr olmuştur. Bri- u kşark vazı•ye lliıl mott 1 f ı• ki 1 r ı hi .lcoyma lahi t" ~e e vel ıgı el mılli müdafauıın her nevi madde t - l za e ne sa ye ını tamam aytcı ye_ (Dev-.ıı 5 ı-1 sayfada) -
lnya~l.ar yen.i mevzilerine yer eı • ' ..... _ 

lrlelt lçın vakıt ka~amı~lardır. 

}.~lE:;;::~ çevirecek çare Amerikan Çok •lldm bir •••• 
~~$.:tj?:!:~S:i:;Q-;~ donanmasının Filipine gelebilmesidir 8t~~~=t~:z:~'b~,~ı~~=~ ·~:~n:~an 
lrlaaı mubltmneldir. rm••·--··-.. -·.-· ........ --·----·- ---......... - ~ Japonlar, lngilizlerle Amerikalılar' 
l 100 İtalyan : Almanlal' Sovyet Jnıvvetlerfni lrii~ıem•it• Jevani ede;rler, Sivadopola almalar ,,. i 

: hattan daha Berilere plıılulerN altı ayJanlHni Mrlettilıleri emeklerin boıa ! 
tayyare&i ingilizlerin i maayyen 6itmainden 1ıor1aı1ar ı 

eline geçti '-·--·-y;s;a-;-:EDiekıTieaei&flf-:D:--·-· .. ..1 
lol"klra 20 (A.A.) - Libya ha. 17 w 11 ar~un t.arihli ha • ' 

llekatı btıtlıadaiındanberi dütrnanın beden l&'e mubtelif halt> Oe'PM ~ 
12 hava meydana ..,.. 70 tahrib edil. ~ bul"Qıı.t1l cfıın.anıu fU 
ıtni, tayyareai elimize ıeçnıittir. Di.. Jıe ~ edıilıııbiHr: H .. ..-.. aahUlll-
ieır taraftan kalyuılar ric'at eder. 1 - l'llllf!kte ve 17......._ ... 

~d ı 00 aailam tayyare bırakım .. c:I&~. u-tdoiu ~ ..._ 
ıı..- lr, • dıtı 7 BIN!dlrtnundaoberi ~ 
Dahiliye Vekili sehrimızde HmdWe,,.. tMITUZ e~ Bu.. Ö bu ._ nıa. ft1imen, PiUplıı adlüarile Avustni-

Dah9" Vttili Faik ~~ sel ya ve M•hke Ja.rımAdMt ·~-.ı~a 
~ .A.dau"a ek,spreslle ....... -:--"' ti bu1ıun'UP swnıııtıa. C&va, Boım*>, Selılb. 
~- Vt*ıli tıstaıwonda Parti. Vif.1 • Molük ve YmtliM ad&1ı&nnı ve bu ~ 
~ edtf.m ıtarafmdan llaarŞllaın.. da1sıD ~ pıt.irdıtl ıe.000.000 D.. 
~.;::~;;.· İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ _____ , ı.omı*e llal.1'e araziı tıMrilıde H mıtyorı 
"" nutusu m~ bulanan ~ 

~ h~ .ıilıde f)u]\mdut'-

BBVBYOll 
Noel Te Ydbap ıeceleri 
TAKSIM BELEDiYE 

GAZiNOSUNDA 

duiu bldt#W 7ÜZ tana.re ile aynca 
lcQoUt ve mımteem bir fJo tlle Slllll&.. -"" 
pUl'& )'~ Bol"MO ~: Aaerlkanm Pasifik donanma- ,J ' 

pnaı ~ eden ~ mea. dotuısuDd& bulunan P'elemaık hlılinde likı Miri mevltloe bCı' çık.ar. 
dıoı1aflll Her B'rdj«erıtna. Ul Anapıbaa t.alkım ıı.d&. ma )'81111l11111&T. 
JıeriDe -. • 0 lat"IDllllııl &ııem1i b.edenerl bombardı • Bu mnbtkl D&S1l bir inık1şa.f aöa.. 
halde ,.; muı eıtm\h' ve 18 aında. da ın.& t8l"dltfoe dair henüz hl.ç bir taraftan 

cı. ...ın totl7oa ve atı.rprizler ~ ti "919 Baml90IUDllD b&U ceoubun.daki )'81W.. -1'1 bir b8beı' verllmemlştJr. Yalnız, ..,.....,..ll'I... eneldea ieadD ecUDls. H w 11 • • aı tılllııl edllL sar.wat mın'tıdc.a8l • - (Den•n 1 IMll 1&1fa4~) 

Siyai mahlelleri, bar ve aelalaatlaaneleri lokan• ı ..: 
th l • L f • ' &G an, necı-re ane erı, meynane erı, zenginleri lakirleri :::..ı ti · • l · il L .. L •• H ' , uue erı ve anane erı e PUgun"a . on11·Kong, Kanton, ~ha 

Nankın· Pelıin, Manralro ~. 

Pazartesiye başhyor 



2 Sayfa 

Hergün 
Fin, Macar v~ 
Rumt:.nler ~ harb 
Açan lngillere 
Ac~le mi etti? 
~--- Ekrem UıaklreiJ_J 

TAKVİM 

Rumi sene 
1857 -l uıcı K&otı 

7 

1 inci Kanun 

20 

18 12 
ı i9 

li Dlakale: 

Beıiktaı Halkevinde 
konferans 

da.ır HalkeTinclen: 
Son Pocta muhaırı~· r ndcn Nusret 

saı.a. Coşkun t.lır.ı!J.ruL:4u CUmnrtes.i gU_ 
n'fl nonomi -re arllrm& mevzuu (tra_ 

fsıda. bir konferans ven wekttr. 

SON POSTJ\ 

iSTER 
iSTER 

Geriye degil, ileriye bakınız 

iNAN 
iNANMA! 

Bir:ncikanun 20 

-· Burhan Cahıd 

:lngılt.ere 

l 1taıya 
1.ogfilere 

1 füı.tyn. 
İngiltere 

l tta.tya 

Am 

l İngUtae 
Bulgarat..ın 

1 Almanya 

1r.wı 

j ttaly 



=-- SON POSTA: Savla 3/1 

"Son Posta,,nın bulmacası: 10~ 

........ 
~i, ·;,;i; Wıt;ı;;. wiZ::· .,,._ ......,.... -tillll 



ı 

SON POSTA 

ben de ~rın peş:ne takı:Jıdmı. 
.BSllrıtmı biUn Antn&nilt eia havuzun 

,.--·-----------------·-·-·-------··-.... ··-····--··········-········-·············· 
l(Wde çupm.ıp duruy~. 
Beş on daılda uğraştllıar. Güç beli. 

b.aıvuzıctıan çıkardılar. Kend.i.sme sor_ 
~. 

- .Ayağım kaydı düştüm. dedi. 
Gece ben ya.v~ eordum: 
- ~. .Nasıl havwa d~Un 

7a.hu?. 
- Suıs ot Cocukl&n kr/Airrdnı. Pjç_ 

f Son Podanın edebi telTi'kaıı: 8 
i r:il!ll!lm•• . . . 

Nakleden: Maaun T111a.in Berlumd 1er miÇı!er dedıiaL 
- 113 - J - Beo y81)tun... _ Niç:O?. Ne olUTSa ol'Sun, bu hain ve a:cak Zavallı ya\'rucuk! dedi. ~et ettı.kten sonra ağır a<bm 

KUiYumcU <At.ran..ıcı ağa benim iyi Der:w. Antrani'lt bileti kuvveıtJıl P- _ Ahbe.r beş daldkada bir <vay be_ .kadının bir parça hırpJ.lanm.ası. ve bu.. Neriman o dakika.ad All.1.hın kt'llrli_ Fl€lı.lmıe han.ımm &Tk.asınde.ıı gi~tı. 
b.r dbstıwndu.r. Çoo.ıtti ontmılıa. bır bile Ç&ı'3.ir mı?. Yapanı büe biiıe: aım lcii6e aaılra.Jım) diye bl.'lğır deor!ıaır. :nım için d'e .Lstıyerek vey.üıud istemi_ sine b!r kurtarıcı göndenn:ş oldugunu Onda.r tamamile gö::den k.ayb:>l 
mUdaet ruıı;u;:haın«.e de ıaııikadG.ş~ - Sen y.apm:ızsın?. dıyt> itiraz eder. Qocu.."t 618.f U'.lı!a.t. İnsan kabTinln yazı !Yexelı: u.şağın yardım edişı Ferklllll Be_a.n.ıa.ını.~ mıydı? Ş21fai denecelt ltaaarNerimıım yü.zil koyun şıUe üzerine 
ett.lit. ~ uıt.ı .. ır> t&raJına. <a«ı.n> ~ Ya ikim .vaııı.ı .Allıt.ııaoik Mta?. var, k1'l vs. Arkalnda.n bir it.is ittiler. aYl ~mnun etmişt.i. ıl ellerinı birblr.ıııın iç.nele kıl.dle_ tı, aooAli hıçkırıklarla ~la saz, 
~oıım~ <Cıi."'D.ıilme~udJ h.a.liu.. - B:;ın ~?. Ben mu.nece.mm?. Ka ih~r adamım ne olacak. Gallba E NJıayet, bın .wnukla, Felüme hanı_ d.ı, göz yaşl.arile dolu b.r aeaıe J.lL a.ğlıa.mağa. başladı. 
de y~·dı. Beni umumi be.pis.. Ben fıafxm'"'.m?. Hangi ~ oğlu €şe.k ~ dıe benim gih! çUriikmi.l.ş. Tak !mı kurta.rmışlaı·, Nerimanı, öfkeden vardı: 
baaıed'e ııL4ıciı lto~UJta görünce: · yapmışsa. oıcıa. hita.!:n Acl.zıılıeöe ı f ı bu. havuzun orıtaısı:na fırladım, ne derin !ve rorguıı.IU.:.la.n nefesi tı.kanm~ bir - F-erC.un amca, bana merhamet 

_ Kavu:Y, Manmud Şam Bey! dıedL ıu:ıııuonım ti bu şaka eşett. şabtsıdır! im?ş cttwbet? .• Marmaa denı.z.'ne dil.'1- ~halde, .şiltesi ~erine yaLırmağa muvat_ ed.n.z. Beni kurtarınız! Bu ooıJc müt_ 
Bı.mlda dılı U.rşıl:ışaaı.ğız?. Su !ç:ınde kıa2nuşım. Beka:lun gcim1tık, mü.şl!ım ıımınettinı?. !fa.k ohnu.,>ıardl. hiş! Allah rızası için benim ?mda<iınıa Fehime banımm yüıil göztl ko 

- Va;y A.t.re.nık?. Ne 8Jem<la;ln ya. faa:ıllQ, don varı. Ya nbk ne ol.'l.e&ıt?. _ Pa:ıti neden cocl!kluaı ittiğini l. : Fehime hanım h!ddeten kudumıuş geliniz! da.n ve yaır.a.dan o derece bozuliln 
hu?. Bu ne hal?. Bu aı;..;ııım Jtımın. ya;t.ağıı:ııda yatacağım ~e 8Öl")emedin?. :b:r ha1de doğrwdu, etraiın.a. ba.k.tı. o daıkik.ada bakışlarındaki yalval'l6 ki, yemeğe lnmeğe, mlsa!irln ve C!V 

- Sus ~ alllY.ı.r. Ba:pına. bir kaza aıhba.r?. _ ~ at olur?. Bir defa Oı!lılel"Jll E - Mel'un ywnurcak, siz olmasaydL Ferlc:hm Beyi.o kalbine dckuodu. d:am.Jıarnıın k.al'ŞlSlna çıl'~ıın.ağa ce 
geldiyse ömr\Jmdoe böf\e ~ t6h. A.nltıraınJt ağa ba.hceyi cok severdi. bo.hQe eaa.t.:oie bahçeye Çll(tığım .çlıl :rıız beni boğacaktı. - Üzü.lme, korluııa çocuğum, se_ edemedi, Feridun Bı:"'0 k<'r.ük SJl 
m;.n etpwıoıc!mJ. Saıbeh~ *'8ma. tadar bahçeden ben JAf ~. Sonn& bir daha E Hakik&ten acınacak veya g!ili!:necek ninle mesul olacağım, ben... husus1 'l:ı&r sofra ı:ı.aız.ı.rıat.tı. FWldun 

_ Ned'ir bu kua?. ~ garmerlJCl.1. Köse saka.El b!r adam_ 1:4WQeye Çlklllı08, pıç!ac ba!l.& bilsbi.rtün ~br halde idi: Yanaklan .tırmık lıç.nde SözlPi bltiremedl. Kru:attz korkak buna memııun olmuştu. Fehlm.e b 
_Ben uça.kç:,yım?. dı. Çoeuı.llia.r klGm.ıucn bahçe ıiaatındt! lle.rez oluıp bu defa ~a. tutacatlıar. ra.cıarı .. ~ğ~mış,. y~il'?: boyası ~e.~- baılnşl.anru kapıya d!kmiş. elile on.'\ nmı'la konuışaea.k b~ şeyi ilta1~.a 
_ Ne b!feyl'ın ben!. de bıahıçroe Oıl<lu3ı: lcln velediZIUtlar F'akat ~ sonra Jwia'Y. :den dökUlmüş, bır gozfüıuu altı çürü_ yavaş koo'llŞm3.$ını anıla.tm~ istem.işti. •ildul'un& gilre ya.l.ntz Jaı.1mıek 1ki 
_ Yaııi secin kab!ine so:ra.rmın n-e etnı.fınıa. toplıamr: _ Ne yec:ıe.c.aJrsın Anıt.r.ı.n'..kr,iğim?. :znü.ştü. Çenesinden kan 6l23)'ordu. EL _ Dtt.at edini~ ... Btne. merhamet ıumdan twşun.a gitml~ti: B'.:r1n 

doeTm?. - Aaı.tnm:.k ata. CV81'J benim tt~e _.Ne ~ğun. He· <ba@ll'• dey·ş_ :b'besinin önil yırtılmış, boynlllldaki ettit1ınizi, bmi kul'tımnalt ~tect',tmizi görd~rinl sWdm.ef..Je dllşti!!mek. ık 
_ :seın.;m ka.lbime eoıra:n;a.n: ıııaka.Jıım..J diye batır. roka val:.ah len4ııde cvay benim köse aıa«a1mı> d'~e :gerdanlı.k Jwpmı.ış'..u. Göğsü helecan!a atıılıa.r6a her şey mahvolmuş demektir. c:si de, b:r fıırsa.\ tr.4ürUp Hayri e! 
(İluıan otlu hi~baulır kimse bllır.eı seni ıı.ıwı.ıı:aa. atanz. bahrac~ım. Naaı.lsa diin ş~ytana uy_ :;.:,aıbıanp J.nayordu. Feridun Betv 'Neı·:m.anm bu tıelk;ma \ti? tomı.şab!J.ınellt ... Teredd.Udü hm" 

lentlini) - Heıvuııa a.t.ar=rnız?. Ben ördei!m?. chıırn. Baığııımaık ta paTa iile pul ıle de_ ~, Ha}Ti ~E?al~ii. J_llilbalağ~!ı b'r hürmt-.i. ilkl!l gUlmdk i.>.edt amma onun y1L n'ıye artıyorou: 
de:r'ın. 1 - A~ız. t'J ya. :•e onu bi~ıei kend. odasına gö_ zündelti ddı.ee'f.j görllnce lei şüphe ve _ Acaba Neriman hakka.ten 

- Ne doorsıın atıbar?. SE':kiz tane - Ka ooışımın c!crdl. Yeb:IUş tane Er'.ıeısi güo oocukuu:da.n bd'i aes:ıe_ Ettirdil. derhal bir ibı:ikle l~en ge~ırd., teredd'i.We doldu. Fllhatldka. eslLi do&_ il'? Yaksa. bu alim üvey an.anı .... 
şaıh:d g!etırdim kı Cbu A-tıraniS aAa doe_ de çocı.:ık. Aıtar1.ar llt&l'laır'. BonT.am berı oryoc: rnuın eline su dökt.i.l.. yüzilııü yıUtma_ turum dul bın..-mı pek iyi tıa!ıllJllllldı. elinde işk.ence görerek hareb mı 
doğnı tıll' adamdır> d.ye on para et. haats-.>c1 ~nk:ıst'ım. Öyle Ya. <Çocuk~..n - Aatr.aınıilc ata... :sına yandmı etti. nelere mııktedl? O:Muğmıu bil_ yo.r? 
~ '>sıhı:ıe seıaıthıd.e sen baJıOede ne ua_ _ He. H.a.s:ınaı. vay beoJm tQse sa_ 5 Feridun Bey hAJ& biraz evvelki sah mendi. Tdmı.r end'lje Ht- bı:ııya yak_ Biraz evvel ıördll~U hlddet ve 

_Ne u:ta.r c~ta veniiler? on:tıun>dem:treceıkleri'. ta.lıım. :nenlın tesıri altında ldi. Kap1 eşiğnde ·~ı, Nılme hanım!\ bsılttı. 
_ Aı1tı &LV!. - ~ Aıntrank ağa!. tki dllllıı:lra eonra başka. b!r çocuk E:iuvara. dayanmış, Fehime hanımm .. lbise6:n!. mUmltlln olduğu le.adar dU.. ı mı yoksa a.k.ıl bo~ mu? 
_ A2. vermlşleT!. - Bailreorum: ıVay berılın til8e 91!1S.lmi!YOr- ?'!O.ünü yıkama.sını seyr~iyordu. R?• ~ş. saçı..u:u eıııe y.atı~. y1L 
- Sus cA •• he. Yakayı k:art.&t'dw dıe_ 98hJ:ım.• - Antrıııoık ()Ol'bacl. ?"ini ~ bai'lam~ı.. Birdenbır~ rlmtı tri)r;finU sllmi~I. YerllHl~n kıpır_ ,i.i<nmn eıbt·lk~ sonra onu yüz{l g 

orum. - BiT dıııha... _ He. V8iY' i>oolm .köse eııJra1ım. Vay ~er ,çindıe yanan ~ küçük elin b· damadan el!ru a'rlt.asına. göttımtı.. N~rL lr,a.DılıaıT içinde, öfkeden ktıdımnuş 
- H.a.nıl -big'.inatı.t.m JŞ.?. - ıt.ann at:nsı. Boışka. işhli.2. J'()k!. bım.'m kıö6e til&JUMım. v~ ber.;n :töse :1eklerJoe arıklığını hı'SSB(}e:-elo başını l!l1ln& Ye'T'kıe g'tmesint ~ etti. Kız. ,s,lde bmal'tmış, .süı1dllıiıtle yerlne otur'. 
_ ?...... - Vai'f!ııllıi hsvuı.a a.tAruı. ~.. ~ıtoe çevirdi. Her ne kadar ev sa ca.ttz ~ a,ya.k~annın ucuna. bati&_ uştu. H.atU iki üç dakb geçme<! * - V.eıy ~m k')se saı"tıa~. Zaıvaı:ilı Antran"lt bu aôze havuza e_ :11.'bl bu dXıkada sade kendi şahslle :k ya~ geri geri gittl. kead!tı'ni UEbütün başka btr kısaın olm'l.1$. pe 
An.traınıik aAıa ilapishanede bir CEUm.. - t}ç olacak Antran'.k Qğ&. tllmaik. ~dan o kadaır al1ıŞD1~tı :me-uı g~Uyor idiyse de onun ıı.ıı_ gene şUıtıem Uzeriıle atlı Onu gören, rkhn Beyin a\Ylllkla.rın:ı. kapanar 

rti<iüa.nı.>a ıkuşu> olmuş~u. - Z&ten bu yaşta h:,ıp:sıumeye d1L ki, eorı gilnü tahliye •Wı.di?ıe ~okuşa ?8'1'1 dtkkatini ceıbetmeIDi!k daha mu_ CMl511l b« ltemlk .,,~1 Zl'nnedıeTd.I. ındııd ~şti. 
On& ıneler yaıpmae!Drdı ki: ..n (lOCı.ıeeır nıe olur ki. hal:i6 piçler ... ~ ml.l.dür seslendi: :vatııctı. . . Feridun Bey yer.ne gtttiğine emi<n FaıkBJt, ~er bu çocuk ha8tbterı 
Y~ağı uı.m:uı ya.taıma b:r stiırahı V:aıy bm:m kxJse aat.a:ım.. - Tahlilvecl: Şimdi çıkacak .• Antra_ E Neır~ cidden deh o;w> ~ın;adı. olmak için ~elle ona baktıdttaın başı.nrla bir lnsansa bu zulüm ve . 

ıru <löiaerılerdi.. Y<>1'glloJU aoar. Oözl'UğiL Antır.aın!'k ağs '.lııJma. küçük tabla n.ik. ~mı henüz anııya~tıil? o aıı Jo~~ dun sonra kapıdan dışan ç1~tı, yüksek &es_ eınct!'31e n36?1 tahammfil ed~ardu? Na... 
nil çılcarrr. Donla gömle'kle yatağa yu_ ~e h:aıvuzw ba1D<la. otıırur. AntnlD\k ıı.me cocuklardao bir 8e3 :SeGT bu ~ bilAihtiyar '1tredı am_ le Fehlme hmnma ht.te.b et.ti: S1l olıuyor da bôy!e yrurı cw:r.att, ya 
ıııarı.amncıa suf.a,ruı içln.e glmıül~dil. havtWClzl'd. k11mızı bai!ıkl.a.rı sey.mde:rdi. 7!1oınıetti. :ına bu ,b1r san·iye<ien ~ a.z bir~ 131: - Bakımz ş>rndi nasıl sUkünet bm_ ah'7i blır halde yaşa.yordu? Nıçln ken. 

_ Ka.vt\VI. tuç kepa.zelik.tiır! Ya.ta. - B'.:ıti:rlıel''1J.: kov&lıyar.lar e.hbal". - He. mmrım. va:v beoiım ~öse fa_ ~ bç.:ııde hemen u7 01~~· ~g. du uslu uslu yatı.yor. B·rarı evvelki dslrıe verilen elbiseleri giyece'!tı yerd 
ğl!ln...ı. gene su doldurmuş'Ja:r'/. Ahbaı BunllaJ' de. hısıv.ı g·bi. İçinde dişle: var. kaı!ım! Varv bE<ıılm köse ı.akalıınl Vay ~ilik bir hür.m~e d z. ço e~ uru buİmw rıe ld;? parça. pa:rça ediyordu 1 
bu olur?. Bu ~kadU'"?. Nedir?. Ne ~- eııf.deği v.aır; ka.bs.dıcyısı va:r. Bir tane l)ontm Gcöı;e 119Jt.almı!. <ArJr.au """' :dudaklaruıı mısafırın avuçl.arma değ_ . kr N rl Eğ c.ldden der :ım-asa. bll-e on'\11li 

9fll1t "'' eşek ı;ryah 00..!1.!t ve. Biz'm k~ Fer>k5Ylü 1\Tahmnd Saim A1tındağ ~ ım'şti. Bu ha.rekııt a~'U:ratı feıv~l~ P.aı'kıaıt ...... :~ea:ynhkan:sm~k da:ğil ese_ ;ı., ......... :!'~,.'"· s~·ıkas"'~ '),,sabt buhnıın.l~J1ı ştıkl ıktlr bu?. Hangi c ogıu k. Emllt.eeıssiretti. Bu teeı>Sü.r<inde dıerın ..,.r manın ..........,__ . ~' ' - ..,.,.~,,ı:UI.. "' "' ..... ... 
bunu y-ıysa bm y.aıpt..ım diye sôy_ Lu~ ıbrnzeor. m~:keışe ~aı'tor". u _ Basın 'ailesm" ı·n balosu :msrhamet verdı. Bu da.itik.ada. 3sıl a_ s!nl bite ona jşj.ttirmek istemedi, aVU:;. geçrrdtt'ını ve bu bu~ranlar~ kar~ ... o1 
lc~..ıı?. facı.k ba,~k'!aa'. Ekm€'k ~ası eıtıor_ :cınacak kimse Feh!me hamm olduğu kata tıaret ede:ek aııkasından gelme_ ua,madığını ka?u~ e'.'111eit 1.ızmıdı. p~ 

_ Ne ya;paoa.ksm ki?. wrm ytyws. KU;td pJTÇ.<lSt eıtıorsam Baımı BiNiti .Istıaııbul MJıı.UlAı;a.şm.ın lıı,aıde onu wıutm tu Tekrar gÖZUc.ile s·ni r.Gı. etltL Ferldun Bey, içlaı ~~ rldun Bey, bırbiırlnı ruıf"..zeden ~.'.l 
_ Ne yapacatını?. Anlrantk ~ yanlyo~: AJıial\ Alk~. ~~ ~ &aıesrm ~mak ~ere b.ıırıır - :ev . b&kt.a~~ sonra vaziyet.!... gülme1ı:ten kendini a-lanuyo:rdu. San bu iht!.ına1~er ~:nde e.'kfa. En yaaan b -

11 
k.Lnı olduğunu ona. gös.tere}eğim?. A.bhın .ş~?. Su lc·ndeki min:mnı lıaıcbğı ~ık bıaılıo, 10 İkllıclk&mm 1942 : ~ kızea.ğ ell:ni çekti ~ defe. Ner'J!Jlan.a baktı. Kızcatız o_ lıt1ma'I ollaraık bunu gl>rtıye>rdu. i 

K.atillıerdeo b:rt mahsus ~erÜT: ~Jk.laır b~lıe ben.c:!e!l akılll. H~t gl'b! C1.111l811f:e.9i M.şaon. Taksimde Belıed\'ve :m ~ ardıızın ett' •- · nun uzaCd!la.şınıak tze'.l'e ollduğunu en.. Yemde sessiv.ce geçti Terbiyeı1i bi"f 
.,. .r. '--· a:ptım• uarıoı- --"-'l ... ft.,..,, •uh·•.o- _,11- ~ ....... .,..,..'""4 .. veril~·-·=- :Yerden k ....... u ...... ına y m 1 ve -- . . ~ 

- Antr.a.nt:r ~{:S .r>-Jl Y .. ·~- ...... ':'"""" ~ ~"': ... - LJA.lClı ,._.., .... _ _.,...,....--:=u.wıırw.~~ ~il görünıneğe çalışa.,.ak iki adım ge laYlllo& S't'lbe •ki elini ka.vustu:rua.k . kız misafire lelzretd:i yemek 
An'Jnı.nlt )Uılt.!le ya.ns..51r w?. O :i5ti_ dım de polliS!erın ıcınden, hem de ta Biltııın • ...,....._...., .. _ıne11 '81ıooull • . . . · .. . - . ta«dim etit.!ılden son:r.a lyi b&- ikahV 

fc.r ki oii-m bir adamm, ya)aı6ın1 tut_ otıballaır.mıt:!ı""l!l geeerek binneğ~ bPkıııs. an'aıaevl muwı.ffakivetini tıaDn .için ?"iledı, gözlerini Nerlmanın go~rıne yıa.vaeça. · • idun B de· iri yaprak si.: 
a.un: tımı. ıtar;ıaJı:ıçt adam 1çin böyJoe hen'.lik çaı:ış:rmar;ladlr. ~hrimizde en ~ S<Lk.tl. Kız.cağımn yana.klannın iki ta_ --:- B&Da. acıyımz, 'bQnQ. acıynmı get.inii. Fer ak e:eniş bl:r ko1tu~! 

1 olur? 7ec Ta1oSm wa.zinosu olduğu halde :rafından eeaıılzce yaşlM a.ln~. Bı.ı dedi. yuar 1 
~;zs~ bllegi kuvveııi_ Bb: göıı behçede btr pa.tırlı koptu. bkllıme ...., olan.l.ann 360 yi '"*1JUl i'cU yeis yaşlı adamı alt.ü~ etm~. Pel'idtaı Bey bqDe oırııa. «Merak e:- ya.slaııdı. (Arkaaı l J 

Jıer ana ile: Gtlftftyadıa.r PleTle ko~. mwurı bu ;yı.l d~ davet edillederjn .._ "Erini oınm saçlarına aötlirereık: me ..,,i ııaut.a.rarAkım~ ıdbl.dııdan b:ır var J 
_ Bal ,..ıa.,. W'alJl!A ~1. Merale fJ~hn. w - ıfllq!jMınelı:tedir, "-··-••nOH-W•w ... -•W ... OOOWOH-•n•H--O-nOONWW ·--•nooeoeooo .. oeH•- __ ... _.-

m 
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= 4/t Sayfa 

Yeni 
bilmecemiz 
• ~ı:t;t nlt:rıle aılım ııck fazla ge,. 

Ç\} or 8 h" rı· . ı· . k • •• r ıyım. lk 4 harrım 
h:~:ı d r, 5 incı, 2 inci, 8 inci 

4 .. erim ınutraı.J;.·mıa bulunur. 
ğı.ş~~ü \'e 8 mel harıtcr.imle ba. 
ve 1 ~·. 2 inci, 3 iinc·ü, • üncü 
lllids ın~cı harfJerim lıir erkek is_ 
ıns:.· • .inrı ve 6 ın .... ı harflerim 
lık nı dcsin:Je ola.o bir basta.. 

• 4 un<'u ve 6 mel harflerim 
~~at rwı.u.:ısma gelir. Neyim bi.. 
il,. 

ll.t:'-~u halJedeıılt•rdcn birinciye 
;. . turkün :vag-tı boya kopyasl bil.. 
b~ bir nıalbu t.abl9su, ikinciye 
.. :~.~işe kolonya, üçüncüye renkli 
a ış, ~t .. •. ılli:er 35 Jdşiye ayrı 

)J"t ıuzelllıtte tıediycler verile 
CCktir, • 

SON POST~ 

İki mıaıymun ok o.tan 
val\şileri görmü.Şlec. kal 
dlli!ri de ok yaıpıp nişan 
alıp at.nuı.k sevdasın& 
t,apılmlş!ardı. 

Balnbo :lwnışl!aa:m,. Bu as.da. i'e'llıedam 
g"Clrdtıı~: dm. oklar 1a11>t.ıla.T. Bu 

oklan &f.ıa.ca.k: yay da. a~~ 
~mclı ~ on1aT ya,yı 

kola.Y elde ederJ&di. 

- Senin buırnı.mdanci 
boynuza bir hind!st.aaı 
cevızı k<>YUP :rı.şaın ata_ 
cağız. H:.ındist.an CC'iiZİ 
sonra ssUındlr. 

Gr~edan razı oldu. Hlndlf;t.e.n cevl.zini ~uzuına 
geçirdITer. Maymunle.roan birinin ~ yay Je.. 
rina kullanıldı. 

Diğ'er m.aumun. r:ıt. 
fan ddı. Oku 1641.. 
verdi. 

Faıkat acemi ~ .. 
cı idı. Ok. hlnd~ 
cevizine değmedi. Ger# 
gedanın ku.luğına sa;p# 
landı. 

Gergedan kızmıştı. MA'Yrnunların peşi sıra ılroştu, 
:raııta.t onlar e.ğaca. çıkıp kaçttl.a:r. Abdal gergro8ll, 
albdaıllığı yüzünden y.wr.aıla:nm.ı.s oldU. K«ıdllli ~"'
raıla.yaa.lara da. b:ır şey YnıPaıınadı. 

den altıya kadar atmış olım oyunu 
kazanır. 

Bu oyun daha uzwı saman .ı;Urdü,. 

rü.lıllr. Bunun için her oyuncun\Ul bir 
rakamı çift attığı zaman diler attıık. 

ı.arınm da Jtayb&tmes1 şart koşuıw. 

Mesela. ik\ defa !ki attı mı... Evvele1' 
üç, beş. altı da aı...;ıış olsa onlar da 
yruuu.-. reni baştan başlar. 

Geçen bilıncccmizde kazananla. 
rın ls1mlorl f'anrtesl giinü "ıltacak 
A.1"Jmızda ilan edilecek'lr. Hediye 
kazananlardan fstanbulda bulu -
nanlar, hediyelerini Pazartesi ve 
Perşembe ~nlel'i fdarebanemlzden 
alabilirler. ·r~raclı. bulnnanlann 
bedi.veler! ııosta. ile adreslerine 
dnden1lr. ..................................................... 

Bu &ıiOOalyeıyt karuir.niz ya:rıar, 
~ iç;;nde , hatta. cebin.7xl'e 
her ~de taşıyab!lirsiniz. 

İ.şte yukarn:lıa. m sandailyen.ln Us_ 
ıtıı.ı lkıaıtlıalnınlı> şeki td'ıe. Aışatıda. da 

<2> a.çJok. şeıat üç Jroşe biT bez, Uç 
kenarına. genıe ~1 bezden ulak 'l!c 
köşe ceb!er dikilmis. 

~ 6lYilıi tmınlukta. lkıesihn~ 
ıUıc; değnıekt.an (4) iba.rfftti'r. Sam _ 
d'.aı1YE>nin Uı.rttlDılln Uo köşe oeble:rlne 
~ilen Uç de&nek t.ıun ortaıcUuı sağ. 
lem b:.r sicimle <3>. bağla.u.dıjı zaman 
en üstteki ~elk!lde bir i.5kemle ha1Uıe 
gelir. 

Bir.:n cikinun 20 

fj TİYATRO& 
Aktör Bürhanettini 

seyrederken 
Yazan: • .._.usret Sefa Coşkun 

Aktör Ilüıi~aned.din Tepsi, ihti-ı Mizansene hiç itina edilmerrıİ~ltİ. 
yarlamı~tır, elınde lşc yaıar eleman Bazan oda kapısı olan yer hazan 
Y~~tu_r .. lç inde bulunduğu şartları da! sokak kapısı oluyor. Eve s;ğdan gi
müdrık1m. Fakat, bütün bu esbabı ren soldan çıkıyordu. Baba rolünü 
~uh~ffefe.ler~ ra~en. «SiJven' in şa 1 oynıyan delikanlı lüzumlu lüzumsuz 
kırdı. ':11arıfetı» nı geçen a~şam~i !gülüyordu. Bobsi'til elbise g'İymi~ 'ol 
teımsılınden dolayı mazur gonnege masmı da ne ile izah etmeli? Ben 
bir türlü "muktedir olamıyorum. Sa~ henüz sakallı bobsitile ras-tlama. 
lı alkşamı, Şehir Komedi Tiyatro. dım. Hele konuşmalar başlı başına 
su~d~ onu s:yred~~k~n. d~şünı:lük ~ bir alem. Ömrümde böyle garib bir 
lerı1?111. ~~roıgıım huk;ımlerı yazmak Türkçe, dıiJ lba~ka, jest ba~a, dura 
benim için çok hazın olacaktır. dura konuşma tarzı görmedim. 

Şu kadarl•nl söyiiyeyim ki, bazL- E~ber' e g 11• • 
1 k d. . • b . d ~ e nce, 
arnın 1 ·en ısı ne :mn at aremın e, B .. ıh . . k r l . 
«baş altörıı ~yesini verdikleT'İ BliT . u anettı.nı.n .e ım:.erı yutma~ 
hanettın Tepside bir fevkaladel!k takı me'haretıne dıyecegım yok! Bır 
bulmadmı Kendisini refika nefeste çıkarıverdiği beş on mıua 
sını arkada.şlarlını azam

1
i bir hüsnü~ da beş on kelimeyi son harflerini 

· ' 1 ·v• · h k d söylemek. suretile geçiştiriveriyor. 
nıyet e seyrettıgımı emen ·ay et.. d 
meliyim. Biz, memlekette, derme u. 
çalma da olsa. teşekkül eden tiyat- J estlerindelki mübalağayı, ölçü • 
ro heyetlerini teşvik edenlerden ve süz kol ve ayak hareketlerini de hil} 
:bunlardan fayda umanlardanız. Fa. beğenmedim. 
kat ciddi bir çalışma, sahneye. tek- Bürhanettin, bu kadar sene Av. 
niğe, eıaere itina, seyirciye hürmet rupada hulundu. Ümid etmek iste. 
şartile.. Tim ki, oralarda., tiyatrolara uğram l§ 

Bh cümlenin hacmi içinde görü- ur. B~ tiyatro. sahne telakk·. 
şümüzü hülasa edelim: Gerek Eş.. si nedir, tiyatro tekniği ne gibi isti. 
her, gerek komedi çok zayıf, ba§ta ha.leler geçirmiştir, konuşma san'atı 
Bürhanetti:n olmak üzere bütün oy. ne durumdaıdı:r; bunları öğrenmek 
ntyanlar çok sakattılar. zahmetne katlanmıştır. 

Halk sahnelerinin bile inkı - Mademki, memleket tiyatrosun. 
lab geçirdiği bu devirde, ha.. da almak isıtediği bir mevki var. 
la eski teknik. klasik miza.nsenlcr, bunlara dik.kat etmeli, halkın kar. 
demode konuşma tarzı ile iddialı şuıına çalışa~ eserlere emek vere. 
bir tiyatro kurmağa imkan clmad~ rek, itiına ederek çıLnahdır. Temin 
ğını bilmemiz lazım. Salı akşamı, ederiz ki, o zaman, kendiainj ilk aL 
Bürhanettin kumpanyasının «50 bin kışlayan:ların başında biz bulunaca. 
lira» adlı 'bir komedi ile, uEşben> ğ1z. 
in saray fashnı seyrettik. Komedi 
adeta facia. fa.oia da komedi haı.•ası 
iç.inde oynandı. Evvela, komediyi 
ele alalım. T~in ederim ki, en pes. 
tenkerani tuluat kumpanyalan bile, 
bu komedinin. ötesine berisine do~ 
kunmadan oynamazlar. Çok basit, 
hareret derecesi düşük içine öteden 
beriden a1ınma nükteler, şiirler ko
nulmuş. tatsız bir eserdi. 

Nusret Safa Coıkun 

zayi - nnnuet dlirdilnoü şube mü.. 
d\h'lüğUrıden ~ 28/9/941 tarih 
ve 16869 numarn.Jı J.kıamet tezkeremi 
zayi etıtim. Yenisini aılacağımdaın es_ 
~ hükmü yo"ktur. 

Şişli OSmanbey Kır sokak 11 numa. 
raaa Yunan tebasmdan Yorgo Yani 

Sh·ris 
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Memleket Haberleri • 

Hergeleci yenildiğini kabul etmiyord 

( Ayvalık Halkeviain temsilleri 



'/), e: 20 Birincik&nun 

1 ngiliz Başvekili 3 
gündenberi Lon ... rada 

gözükmemiş 

SON POSTA Sayfa S 

{rl Tebl"ğlere göre JI Yeni kanunla Mi li korunma kanu u 
'- Libyada vaziyet . hükOmete verilen ı .... ı..an , ı •• ı .. ,"' •• ' ık•ndaki u • ..,,ı.nn da hfuınü tatbi • 

lcı l bazı se(a:.i etler a:;:m ~:;:ıeye aedlı~ml asl~I ve ter- k.ına dikkat ve itina .edilmesini ıica 
ng 

• • l c:.ı n!\ m ere ı mesıni tek.lıf etmdctir 
l lZ er mat tamı. ı ıncı u1rada> etmı~. ve ~abuı e~il~iştir. lk ~ ~r ,put meseıesfn 

D t 
ve yardımcı malzemeyi değer fiatı. . Muteak~n k:unuye gden Ma - g'.rdit;::ını \'il Veki1.lerin ga-yret,,. e r ne Q Y Y Q re nın tediyesi mu\n.bilinde el koya _ liyc Vekili Fuad A~rralı gene bu - ve:Ui!deı1 d rekt.rıere rnğnren 

d 
rak almağa ve rnsk11ada göre tevz.ie gün gelen evrak Iİlltesinde buğdny Gi ~ ed:'.:lmmıesi yt!z.finden ~ mey anını ve 68tmağa ve ihtiyacı olanlara korunma karşılığı vergisinin kal - lıi!tı düzr~.nl ve net.'!re:!c bu ütt,fi ler Sto\1.:.hoin 19 <A.A.> - D. N. B.: karsız vermeğe salnhiyetlidir. Bu dırılması hak:k:ındnki kanun 15.y'ha- bımmuıı. tcıfb'~ meşgul <>kı<'n km 

~ bl.ıd..rtı:yor: ~ ot". ı·şgal ettı"ler maddeleri ve yardımcı malzeme - sının şırndi mü:;taceliyetle müzake- =.!' tn.th:ıb cd lm1:5'.11." iüıns 0

-

ar d k 
reci bu.:u.nduğu mesele • ~t.menıto resi kabul buvnrulan mıll1· 1·orun~"' T'-~ \~'ekffit.rhı. bey 

asın a .. se { mrahfe3tstode ve s~asi mehfellcrdle nin el koyma kararından evvel sn- .1- .,. ..... ~-.. t 1 Kah. kan il ' dd l ı~k d b 1 rı anaı gıtg.de ~ merak u::;aud:ııaıW:.tadı:r. ıre, 19 (AA.) _ Orta tk ~ bulunmaları <lolayteile veya uıuı e şı et c a a a ar u un.. :P.Iı::z:tı:ır M!ifid Kım '<b.n Tl 

b•ır h b ı· • tng:i.z OOşı.-ctill Uç gtindenberi Avam l~gıliz mnumi karargahının te~~ı herhangi bir scıbeb!e bulunduklan masındll!l dola~ m~~at. encü .- eaa-et Vdt'.!i .t.tL."'SllJe ~ ~ be.. r m 3C iSi ~ goztıkmem~ ve oıi:?.da. ğı: - yerlerden ibaşka mahallere müşaa. mene hava~e edıımesını ı~klı.f ~tmıı yena.tıtn bulumnuştm: 

k 
cere,yo:n cd$ bıa.ı.L mUh;m mümkıere. I Mekili etrafındaki ·ı · · nd de almaksızın nakledilmeleri mem- ve bu teklıf de ltabul cdılmı ıı. M~ ru-t.ndaşlar· 

Uru' 
• ht ı !er'.o h;Ç b.11.8':Jlle iışı.lnı.k ct.memşt:r. . ki d~ kuvvetleri v\!ı~~ısı ~ nu olup ibulundukl~rı yerlerde _ llaUb rln södfo.ri Po.rt.f:ın~ Meci.s g~uuun değcr:ıi 

ması mu eme Çö.-ç:l, G:J?t ırera. böyle CS!W"elg\Z bh'" D . y wuycaının . . . Bıınd:ln sooıra Pu3lt Sihınen CR:%cl ve ~ tetldk.:nd ,..,J..,_ ~ o;ta&.n boidııtu zr.:man eme ye dogru takibine dünk bıblerı veya z:ılyedlerı tarafından müm.lteııeı&ınıe kDı!'e.r v ım· omn ~l tşH.m · sıcsleı .. (.'ll ge"---=~ ooore 
- A~ R\lZ\ Le bn'!'tşnnş 0~ Perşembe günü bütün gün deva u hüklımet emrine teslim olur.malan 1torumnn aııoununıı=ı ~ ;ş~e.~ ~l~ k:ın~ ~~~Mbe_: --~-V . cd 1 . • m --"- Ad' ,, ... ...,... ep~n 

lurn l.\}l.ngton, 19 (A.A.) - lyı ma. tu L<ıcl.ti.~ oo•..ı..-:a~ıh}u-. Pe~mıbe ı mıştı:r. w m~~r! ır. . • .. • ~~ kmıı.m lAyiha.sı hattnla. ü:ı:erıode ısro.m dtırdutu b!ır Mı:Useyi 
d at alan Amerık nhfcll . gü:ıü, b:.."'Ç<lk mzb'u.:.:.a: , mtilrrtiM.<ı lor. Ortalık kara.rdıgı z.nman Dem Hı&umct baltıkı ve hiikmı ~a - m:tlst*'1 grop Wl.na drz. alaro.1t: d'e _ b!:r mevzınm h.'.ı.llı:nı ttmiın e;a~~i giL 

en bugu
0 

b klırıld~-:e ör erınek u A,. • C' ::-ç ~· b:iunm B1 ta~are meydanl bızim elimize ge: h~lardan ellerinde bulull9n her n~ ~ ID: dco b!r ltıyilı3.dlr. l1ı.lt nda Ameri.k ba C h • g d e, J1ı.. I ~.m&l ct.ıcruiunU sormuş;a.rdır. Nazır. mış bulunuyordu Fakat dü.şmn vı mackle ve yaroımcı malzememin ~. iç;iılde buhm~m ~; B!lyü!c ~et Mec
1 

:nin 
Vere k:arıı müca~ I ~ rın e:}} ti ~ç ~= = ~·::: kıt'aları henüz ~ef'ii Oerne'yi v: nev'i. miktar ve va~ıflaılnln bildiriL ~~ ~ün~:rttl!; =:.~Uza:re:~inde mflkcrıı-eren 
:'::;"' lle.inin e e akİ 

1
"',1 'l e< ~ .. ÇikÇlın !notl•reje bu...,,: Mckili bölgmlni İtıt•l eımelcte ıdi.. mesini ve bunlu h•kkında lüzumlu or - ıo:.,,..; """ ~ d:;:'y~b""-

0

, bl 

1 
a \>iWı a ba ~~pac kar. ~pd an. rrııııdlA:ı ~cı ~ memle;re t" ol _ ler. Tayyarelerimiz çok miikemmel görülecek değer bütün malumatın H~ t.e.eyikl. 'altında ~ mışttr. l!.ı. o.:aııa. 

•ne n>n sev 'e J are.. • hod fl ._ __ ıı 1 'hn . • • _L·ı k. 1 llld ibırinci l -u fi~ doğu, omttı m!We'fik maru&.-et.ıerln e er 'lTUım~ ardır ve dünkü verı esını ısteyeıoı ece llT. münferid om goo~ ~ bu.. Hllk1lınct. mfivazeneyf mllmkün oL t ar da yiih~~~ mu l'e t - 'l ~ da'..et r ea: !" mf\h m syast Perşembe günü bomba tayyareleri Ceıab.r g1Jmdi ~ ltall.n do!'mrdufnı mUş dutta kndru' mem!eıı:eıtl!ı ilıt.iyacma oo.. 
lı IJİ o1 alr. rnec ısı ef m ~bğı. ı.mdt Lo:nı:'~ nin fnaliyeti, hnrekat!n basıncl - El tı'oımı.bıl maddey, \'-e )"8ol'damcı kW mesıfe1ler h:ıolledılemez. Bugtln nLb wıreook b:ır Ş<!"'~i1de taıw4m etmeac 

1 

l0pı-~c ttt.. . . . ho.~ :ırııtln sO,Yleruııek'..edl.T. Bu bCJ1i sarfedilen faaliyotin ~ -~~ - DllMmmeyi ıtEsl.:andıen lm':i.m edeıılcr baClkm ve orounun ~rurl ihUy~ - tç'.nd!:r kı ibt!yaç m:ıddcle!'f fize:riı:ıd'e 
llf1 ~ vazıyetra eon :ı.oltışaf- cmııda.. ıma.tıef":l*rin V ~ ve. k . . l ,. ....... - .....,... ~ı-.......ı~ ııe"a ımn-ı. ..... w nnı ~ 'V'e bunları te:mll et. v-e ~ hububat gtb· h'.ı.:km ve Ol' 

t rıet,~d d- · · · · 
1 

a:tı1e ~ se nı etıne u aşnıştır Oerne' • ...,_ .........,....,.........,.. " 'lr""....,,.. • nJdt ""'""' bu ,....o~-ın. -;ı~i . . e unya atrate1ıaın.ın ya ~ lronfmt.o:\$ ar t ~ - MekT 1b . · ye buna t.eşOObüs edenler ve bôen?k y.uır_ ..,,..... ... ...,_.:s ccvab te:tdl e. duımn ena gıdas:.."t te~ c<l-n tı.'!ı' 
~la tllJ ıçio müttefik bük.Umc:tler a.. Jeıt. ~ bu }:ouferar.sd'ı.ra btz:z3ıt ve. d 1 .1 a.~ısına gıdcn yollar ü - d:!m ıeı:km1f.sr veya ye.pbıranls' 2.50 h ... dt'CE!k ~ ~merm is:ihnllndıe. it. madde ~ ıjaha. verlmll '\oe daha 
hir l'ttıdan tnu:rdtkeh, birleştirilmiş ııöy1rolyor. z.e.~ın ekı .~uşman kollarına kı:ı11ı nı.duı 10 tin ~ h:dar ~ır pGnı. ~ ~de vıe budm'daıı tutumlu ~ 18ll>lr' eJm:aAı m."U'rl bul. 
hı tlııcc:Us·n l:. im 

1 
}üzum] Bu ~ ~uğı.ınu ıos euı. mükerrer hücumlar yapılmıştır. BiL ce'l'JIS:;°'e l:Oi1kıte Uç ~dan b±r .ı;oıeye 8tnk vücu:lıa ~de Te en o1 _ m~ ve bu ma.kmdlG <b kammu hnzu.. 

.~ olınıı.cıı·ı .::ı a~ b u 0 - h"= b'lr (ict71d yd.:ıt.uT. .Ln dikkaı·m;z ıic'ac halindeki düş 1ı:ı:Qıır hapis oezM1 ıtat.blk olunmalı:fa ~t tevT:! Ye t.ib1Wel'ind
0 

J'Ekdi - ru Atmre seı;kctmışW'. 
c"-ltt~. g sun a rar VCTC.. Londnı.. 19 (A.A.) Avam man üzerinde yapılan şiddetli ta~ be:mbar 6U(Q mevzu. tc.şkU ede!l ma - ~ ~(YlC.1 ve memlekdin bi.-ı Bf}yfik M...."CUıse ıı.ne~ ~im ki 
Ha~ • . . Kamanıs!, ad> durumunu müza - yikin devamı iç.in teksif ec:Jıihni L mm QYni c:ıısteı. mevcud: ~en ~ UYgtm ve ayni zamımıh \ht- - bug1lın ~ ha!k:n ve orduntm 

aa.ner!c devam ıçın ha~ı uıtıh - kere et:ınek üzere bugün gizli bh <iu!undan Gazala v G 1 L~ o tamam::mn müsııı'lLres!ne de hükmolu... ~ cbecffd!e mtt•et1'3sib tecn>r. hububalt .ih!..,yaCl :!stikl'Sl dtib:ır'Je tam 
il l &ıamt milı:tan:la sılah ya - • . g e aza a ucıtıaı oo.mktır ler a.!mvıt'""''"'' ihtiya~n zaruri o'!du. okımk tem!n e!m k hususu c.ddl ve 

11 

ltıe --,L __ ,.

1 
··u fi:L.J ce1se akde-..mışt.ır. haıb ıneıy<lı:uunda alınan ganimet_ +~-•·•·.',.. _ •~.._.,,.., lhma ~ ve hüktllıl"'t~ b1l:.. esıı.s?ı (leıdbhtcıre Jlle\ıııtı -..?.il edecclt 

d·'-! .... ~ı e mu e u• er ara- 1 h '-"- d h .. LtJ• UA.,..._........ -~ veya ı,a.uu.u ""'il"' 

d 
""'1 .:_d·. d :ı_. I er aK.'K.ı.n a enuz tara at mevcud edilen madde!lım .mal eder! ......., tün mı ~ e!metni :rı:ca. ediyoruz. b:r ~~. 

~ .. taıı,ıinıi ifi d i l Ictn •• 1 ere lf ore egı ır. 'nt'(. uı:ı&r.ı.e 6!lltcınılar ha,,..Jtındn 25 Jim. Odun ft kömür meseles1 HWı:Q:met BUyl.W.c Meclisten b!r 6:11A. , 11 ...,_ ı urumun ıoır e - tt t•kı •• d Y'ld' ·~ .. ~ -
~ ~nce :".~~ !J Ban:lia ve HaJFayu bölgelerinde dıın 250 ~ilm&-n !kadar $r para cez.ası Fuad Sürmen (Rize) den sonra biyet istemen topraıc ilr~n n ııS -

~-N~rk., 1
9 

{A Aa)&o_ R · (n-
4
ft_.

1 1 
i sa•f--2-) henüz mukavemet etmekte bulunan hlll:ınwlUooelkıW'. Rnsİh Kaplan (Antalya) söz nla _ ~ ru"tınnak ve ~e:rfmi_ :~1!:1;\r ı · · e-ıs ...-. _....,. • .....,. d" - n.hk ·ı · k A.raıruı.\al" ze b(lyfilt öltilde ~rdım etm :c ted 

lcr] e ~. lı'-r haftad:mberi müttefik. Kon .kılJQn kunoetl'u ndm mUrıei.tkfb .uşm.an mii9t em meV7!1 erı e - rak mü:stabsilin mal getirip aatma - b!ır0enn1 d!e beraber nlm$r. "OctincU 
~u e g~~ yapılmakta oldu - morum b:r :ıu:aınıın çrmn ı Uzıe. sıf bır ba~a hombardmnan:na ve Kalıumm to.t.b'kıinı tenıln ~in vali sına mümkün olduğu kadar mey - bir ıtedbir o!:ı.nıa mütalaa. ett;ğtm.1z, 

tru lfjylc:nı' ir. ~ btatıdıı ~ bır muhrınb oe. topçu aıteşıne tutuhnaktadır. ve ~tım'.ıan:ı ycn.ı emnl'e vazı - dıın vemıCk için liizmı gelen tedbir. stoku me,rd\na çık.amınk keyfiy<ltı 
e:ıurııı:rmr. Hong..E.on.J gaml • Çevirme hareketi !~ me:ımır?ar, Dl9ğl\za, tıea - lerin alınmasını Dahiliye ve Tica _ Mecl!'si OJ!nın ~ vereccğı mezrn.'yete 

a 
r.oımı ı:ıtd>e'.aı az m~luCw- v~ mü_ Londm. 19 (A.A.) _ Afrika.. ==·~Ü =~o:uıa: ret Vekillerin<len, odun ve kömür ~dllr. 

J pJn ara göre =-:~~~et g~e b'.ır ın. Pn geneııal Rommel tekrar lngiliz.. bl!eın LYeltsrlz anıma yapabilecekler_ meseleaine de temas ederek bazı Kame nsulü 

1 111 

._...... • • ' . ler tarafındruı sıkıttırılmaktadır. rur. A.""1Cm ~da maıın:ı.ıı z:ı.b!tB yerlerde görülen müşküllerln ön _ Mazhar Mühd arkadaııımtz.ın buğ 

11 

aş t 
1 

lnd ·fada) Hong..Koog mücbraa Jtuvvat.lerı kıs.. tıJrfır V'f:Y8. memuru tıe a-nıııa.cak yerin I i i d Zira t Vek lind claym temin edilmesıne rağmen ek.. ~t ta arafı In3l Kıııınodal!:ı kat.'aı'.:ı.r:t.ın mürekkcll - Zıtblı kıt'alar Gaz.ala'nm 30 ki. w ma.!ım s.:ıh!b veya z1lyeHC'l"i ve bun.. cnmesl. n beld a 1 . ·bı end ve mek b' k 1 
d.,_.,: f.nda haukctledne oUraıle dx. '""°" """""""" •l<: ay<> _.._ lomct"' cenubu gad>ioinde Alman br ~ ... ,,., mUmessllle.. gene sıan u au gem O azı a am levzıaıının ı.ço Y"' enle ka. 

l'o' etnıektedırler. ~ ~ çııktıı:dan hrJıt\ı:ıdaki Ja_ bıvvetlerinin sol cenahını çevirme.. ri veya. hwıımlnruıci&n veyıı toend s9e larln Anadoluda ?olaşarak 1?ul~uk.. nşıkhğı mudb olduğu hnkkındnki 
'-Yo 19 (A.A.) T k la ı d k la ı •st b ld ı t ifadeleri ooun hnkıkaten v-.lk·ı ol. 'ad~ • - o yo ],)Oil ~loe dıaı;;r lııç b;- malamo.t ğe lba ln~lardır. General gece zırh sa.km o~ \'E'YUlud koımş\lla:rm.. r 

0 
uma r • an u uc -ların Lt bu hdh saat 3 de jspon.. lm'Vcuıd ~. MUsteml'ekcle.r Mil.iTi h tümenlerinden ikisine ve belki dan ~'YİZ b'.ı:ri h:ızır culunduru'a... c~r h~bma topl~dı~larından ba - maktadır.~ ~ak~ ~rk~d~şlo.r d~in ctnı ClOJ4ı.Kons un yonımı iJga HcıDllJ h . ~ ele A i t . . . ta l • lt l tiL oattttu'. hısle Tıcaret Vekulctınce bunun da de arzettıglm gihı hukwnet bırç.ok 

~~ ibuhınduklarını b lid nniştir .s'.cıaımeı:.a:ı ~ adıı.da.n c.YTtldlifı :tr..Jt menh: c eg i ~~ı·ı ş ~~n a. Y. n KöYOOrde yıa.p.üeın 'U'ama!arda muh. bir an evvel önüne gec;ilmcs· ni r ica müşkülat ve bazı mnhzurlar tna rağ. 
·~noıy 

1 9 
(A A } • k:ında;kS ...,._....,..~ il.oG; e er ç~ mcıı; emrini ver- h ...., d ....... uh.. b ' raf ki li • .: . -Stcfanı: _ ...... ~ ~ cıt.ın mnhall mi~ir. Bu tüm.enler sahili takib c- tı:ıır ~.1hrtr9tlll" ey...- _~ en uuı ,.em et:mi~ir. men ır ta tan sto arrmızı mu 

1\ nbcr alındıgıına göre Hong - o?maı••ca ~-ll'. Bu r'~el..)ıs(n derck Dernc'yc gitm k i . 1 ,.. bu .. :uınım111dığı zam~n ibf.ıYar heye_ Buğdaylartn tevzi iti hofaz:a etmek hır tarahlın do b ev 
ıni:. ~ıahhm mevkibinin Ü· :;:;:,,.- ''"""" - m>.ıardır. lngiJizlc< d~~;:' ~iC:: = ı::...:.:"k~,!',:"..,: Ra•ih Kapland n ~n' Ma2ha, zian "';" bi< intİ<0~YI ahn .. 
l,,,ıaİ 1>1• vazı.yeUe bulunm.~ d~- Sin.,...... -- .... rltt • ..,., a~ lhn<tını ke~ck için Tmimi'yc ----· "" ld$1 ,.,,,,.. Müfid.~•= (Ço~mJ künoüye s~ =U.-~ıle bu/''""" l§inde. kame 
M 1 c Hong - Konk valısı Sır L<ındm. 

19 
CA.A.> _ .J.ı !« J\I.:}... bır ~kınç .alay göndemıişlerdi. Bun_ ~er. lerek ıc;ınde bulundugumuz hfıl ve ~lunu tu a arar vennıştır ve 

bt/~ : oung'un tayyare ile~~=-~ul lıE1J"a mm ~ : (lst~Qğtl_ !arın şimdi çıarp~a ~'1al?l'I~ ol Gece arama ya ılıuı..VM.ak ?lldi~tın ~~l ol~rak Meclisten fkı buçuk yyda?beri çalı".1r~k hu -
l\'İln,~ ~ete hareket ettigı ogre- ü ~ muTnllak O:mlllan pek maları muhtc:::mddır. Dıger cihet _ ~ :r.arar göı1lkn f~ _ ıstenılen saluhıyctlcrın ve tahsisat- nun hazl?hğ•nı ıkrnal ctınıştır. Va _ 

T lftıır. ~uhtem.E!l ~· ~hakika. s~ len Hindli1er. Yeni Zelaodaltlar ve 116.de hall'tar müstesna o~mak üııflre mm.. ların bila t.creddüd verildiğini on _ tnndaşların böyle bir. tedbiri seve 
· okye>, 19 (AA.) - Domei n. pur ~ trıgJı~e b!:ll:te m:Udıs. Polonyalılar Rommcl piya<ic k:uv- kıen w:yn s:ıi!ır b'ınalnrds gece orama cak hunlara mukabil ibeklenen ne_ aeve kabul edeceklerınde tıüphcrniz 
~~:.t\J«ı Kowloon'dnn aldığı b'r raa oaııdc Uzere oı4Ya. Amerikaııı ıas_ vetl~nirı büyük bir klılmınt ffU» ~· ticelerin görülmediğini klBa bir za. yoktur. ıl. •e gö<e Hong.Kong'da ke,..ya -.., -"" bab" ver!!iyO>'. Dl. ,.k!ındc olan bi< oahanm içine ka- I man İçinde kanunun üç defa M~ zı,,..t Vekilin.~ bcyan>tı ! ~n )aponiaz )anlin..Hilb'i i,gal p. ""''m> -·-·• b1l>tlk .,,_.,da -ludt<. U.e geldl~ini beyan etmi ve de_ Ti=« Vdtill Munılm Ök"":"..., tın erdir. H"BD .tııt.·~ gtliJÜ$ ve ~ mm İtalyan tclılitl F E B BAT vamla Tıc.aret Vekaleti tarafından son.m Z'.!roelt Vekıli ,tınsuye ~erek Ra_ Şehrbı cnezbıde :hıl'cr.IC!a gönder·a;ı:Çh'. RomB 19 CA.A.> - İtalyan umumi verilen buğdayltırın tevzi i§inin s1h ~ cAnta1Ya• run uer1 61! -ı,._ m ~ 5!15 numııı.mlt td>11ği• •

1 
s ı• R t'a.T t • ed'l _..ı•w• • bü.t" -l.' düğü ochm '\'.e Jw.niir mese;: UlC -

li ~kx.ı 19 <A..A.ı - Dfiın ~ Bir Jap0n nakliye gemisi bahnldı B~ ~it bölgeslnde, D~ 1 8 ~ :_ınzım w ı em._,ıgını, un t~ı - :n:w; ecfırdc icat> cdco tedbı.r~-iın ah.. 
bu ClnQ..Jr~ knr'ııUa ~ilam ~ V~ 19 <A.AJ - Am~t:tııln etm.fırdl., lf.dd~ nruhıı.retıe!e' cene - s !atta u~ nla;~~ ~ah fazla çalı,, - nacağw ve Mec n~' f)jy 
tı:t~ ıı dıc bırçck ıst~üan ~ u~'• ~1 bh' yan ~. DUşm:ın. bumdıl Mı.. Şa:m.m on ~ ~:ı: er..cm.nm me~nrı !cab cttlg!nı, ~anuı~..Y~pmak_ lem:ş ve ~ .h€.Y...t! umunı~'ff>l 
_ ~·,ı~ ve ~ bstan'a;ıal"JIB ~ ~ mııtut:ktaık olıanılk Te sudan ~'bı yuıJ. zırh\& bl!rlilrl'!ın y:ıc_ I Sas:ın1 rorayla.rmın ~ltği la ışlerın hıılledılemıyecegını aöyle ba);ıhı"8 ~lw müm.lca olıt!OO.lğmdılD 
~~. Japonlar b1l ~ bl' muhf.bm mah~ ol;;:nıtL batar. ~· Mihver ıat·aııı.rınıı. ~ ~·\.. Ttrn.KCE - TÜRK MUSİKİSİ dikten sonra !binaenaleyh 'benim is- rn:tddebre geç11mıştj, 
l>tltı~ bi!!iJII hrutMnrl!rliar. Ja.. , kiı)1 e.Ttmrnnl'rıtıı. ve bu kıt~ mısnl EN NEFİS ŞARKILAR tirhamatım bu knrnınun da ve ,im. Ba.şroki . kiirsÜde ~O 'Bllaırı şehrlrt merkeze cNarm<ta mııp.:rıcbr· te:jki OOecdt bır Jıuı.l.1a caıtı>731»'llıia - ' ' ' si diye kado.r verdiği salahiyet hak_ 

1 
vckiU 

tf" ~ tvUkseitlikt.e bııl.Un.&Jl Jeıt_ s t dıı"..;aır. Maa::ı ler oııt.wuiu.:.ıtı:ın GOD1ra; ~'C-
l'IS - i mpta:m~leırdlr. Alman u~ ovye B3ırdf~ ve SolJum cephclerlnde top_ Yı!d.a.z31' kroılı.çesi kil v~ ve H.ıı.rı.C.l.}ie v~ ŞJ)'.rü s.ı.... -~ inde 11 .. cu fuo!!~ vnrdtr. Z)l'hh oto.rııobi!Jer rocoğru üıümilye tscl.crek şu b.,.va.natıa 
~beler Japonların leh teıro!ııxkıın bir ıtGıınuı pUsldlrt.(l)müş_ D E A N N A D u R B . N bulucmu :tur: 
~ 19 (A.A) ·- Ş.nıeıli ~ - teb'ı"g"'~e,.,·ı tur Ar.k.:ı.aıaş.a.r uzun (;tlnlcr b!"rç-Ot: arka.. ~ ~er. J~ponl.ann tev_ İ t İ 'ttnı1'snn ~ .AJ;ına,n hM'B- ~tll1Eri En son ve en gl.lzel ;t.cm.sU1 ctlşlanmıun ya.rdun.le Czenndo ça. ı~ 
it!).,_, _~r. J~pcn r, Kedoh vtirüYüs ~ ko'le.r1. çok rn\.l _ nmı.z uındl:!clcr huııurunuz:ı. ı;edi ve 
--~ v.• W E;;s1,~ cyaı .nı ıı,,_ (B:lş b.."'llt• 1 inci sayfBd:ı.J kcmmıe1 rı~~ a\malt ş.ırU!e, bOm- • • b1rer btn:;Jo otuwmJt kabul o undu.. 
'1:tı.1 ~ır. M,a:ezyarıın btl Wı ş _ ma.n ~ ~:.a::a ~rnmı tır. H:iwınn h"•'amt ır ı; pe'k a'çak•an llÇ'!lnı.k Yı!!nıız d.1lıa. ev-. el kanun heyeı. umu.. 
~e bıı.tı ln::mllll6 ~ H:tıd d~.!zi cıht.. kO'Al ~-<lll!B rağıll~ A~ tcyya - bım'nro hücU!D otm ll"e'"dh'. D!l'.<'J'?Uln m!yesi h: !kbnd:a. konuşumen SO'.& ~ 
~'lı:ı. ~- g!ttan lôO Ll.:ımet.ııeUıt b~ reiıe.Iı<, a~ °"~.,hlltcı:~= ,, +a~ M1:voot.rn'ş"ıır. 3 tt~'nn tay_ muhterem Dd> us ı.tazha:r Mtifd a.:r 

""'= bU:unU}'orllllr. Penntle ıa... topçu ~.ne, ,,.. v~ lır'Vlbdır. lr.a.daymı, b~ ne isted len.e \erdlk. 
~ ıŞga.t ed 'm ·~. ~ r.t~e klt.'a.!a.rı.na ~ et:ı:mŞ. 17 t lclrl\mml. ögl •t'l11 OO!ll'R. toTPll F.:mlıı.de; MuıJıkLU, Şa;rkıl1 LUlaı ,-e .mıt!şa.mı i!ıı kan.un ııStcdZ.er v-crdik. tWfill ~-et iste. 

J pcnlar hiJdın lıe.ntr. tavv."!t""ıe:ıı 1""o!ia.~. W"nl?B"'ll su1annd.:ı . •• dılcr verd:lfr,, p:ı.:ra istedsler '\t.-:-dJt.. fa.. 
~ 19 CA.A.> - oom,· aja~ xo.ıa ~. o:ta büırükJllk'..e b.T b'rıtı'ıtı1ı'!q ıtr-klı E'dnn m-•mı· ,. h·',...ıd"' Hergün UMER Sinen1asında mt bekledğ!miz ne cm e.bm.:ıdıık Vt: ~ ~. dün a.."Ua.tn 11~ tiıooıret. trmfSI, br b'lmb3 ue cld!ii su.. Ah~. tnglıllz dm1z .~lll'Wt.? ~ beki~ dmoam eci.lortız. d ~. ~ çıkı:;;c Jaôoın d::.n ı 8ı;UV'VC1lfri, retlte bııs:ı..""ta. ~ır. h~mt etrlV"1"Fır. 3 'kru· ~ va-ı ffl _ Zcı.!erden . ... lir'Untız. sözleri!.e, ~ Milfid Kansu c,Ço_ ~ ....__L m!?'VZiıe.. 19 ~"kfı.mlD .,.,.,..,..,-r,"'1- n'"'1 Mal.,,, <':v~~.., "f!'• zafere koşmaktadır. M bu I o nah> un y\taıınd b:ıhis ımevmıu <>:imı 

""..-uıt müdıU30. MooK.o\~ 19 (A.A.J - -~~ftı..- ,_....., . ·- o n....ı>- b .. _ . ..... , _ _.__ ·--- ""~r,-ı. lı'"·ü--•"" ~--~'«- bÜ~ ~·~""'"' b 1T k.r1Jvs2J5r. txı.yy<1Il-. <''·im•zıffı:ı v•'P ..,"ti"'"' mı:vt 1 Qe t.cn:c.:lat lllt\tme. ""'-'~uıı.&C ~ .,,.,.._- ..::.. u.r.. .. ..,., .. , 

'"' bu Mb:lh saat 11 ~ ~ ~ ...... ~ ...,,,.,,..,. ..,....'1',.. b:ı.lıl6 mevzuu tcaıc:dlerln reti dahi sustu ~J:'. cttışnvıınitı. ~rdU'. o ' H *inde, Ç!ll'~"'• ha:. dnb , _ _,_ .. a~ ..... r.rmı-. 
n~-~...ı- eınub batı cepba erkcsin !beklediği büyük şark fibni .. ~ UJolJ1: ........... ws :ıa:!bt b:.:ZUVVe mı..L.:J~- BB~ ~ ve c ~- B k h w mma.u mman ha'a edilse bile bl?' 6Uçlu 

....... .,_,. • ..,. bflUl bWı ueıııı..eri.dne. ~Jierı - İf a f a ffialllll Artist ve okuyucu san'at'kar g~ !ll('-rhametm?.ee Ct'Z:l~ 
mlz ş:rlde!2' nı~.J>P.ler ya.pal'llk be... A B O U L H .;IR 1 d:nldığmı ~an her Dodt'kınm he: 

J • ı · • k • }11mle~ ~ 5e!'\1Ukov cenub v • • cabını ~ vermeğe hazır old'Uğunu ngı lZ~~r A ana a ı ~ Ruz;:a. w T8l7 ~ve Kı'.1~ og u çın 'bd hUkfimet. ~ r:nücssooz, \ za~ 
k 

i 1 oaımb ~ Knn no şeh1r:e:r:lı:ıİ E ' u Tson ı aGı u N L E R çaldldikQe bu m-vi ıS~faııhı m.ennunı yet nı açı azan ı ar ~· 18 bt:.k:ı.nmıda. 5 dilş. • . • le !'robu! ctt ğln! beynn e(mtı; ve cğry 
Adana, 

19 
(A.A.} _ Adanaya cxı::ı ~ düşürllim.~. Bz 3 Ruzveltın 1~56 seneıındekı , ~ böy.c b'r şey vA.k olurrn 

•len ""Çukuro"" gençliği ""' • - _... meçhul halefıne bir mektubu p k =-=..~ = ~~· :':: 
ll-1- L _ ~1 k ıla.nan lngiliz MoeJtava, 19 (A.A.} - Tula - Vaşington, 19 (A.A.) - M. T e yakında u- z:r o'd'\llnl:!nıuzu. ?ı•ız .. --·-'"ft +...:k...., .. "' ~ nnra!'eue nr§ k üh" b' R 1 B' 1 ik A kan l956 .....___ ..-..~•·-. ._..~ ~ ·- "-

okul b .• ılk temasını Mer nıaı c::emi:ıunda pe m ım ır en- uzve t. lt eş merı ın. ve .............. u-•UM~= Bundo.n aonrn gene Mazhar Mü _ 
fid :Kansu ~Çoruh} ve takiben Baş.. 
vckıl Vekılı ve Hariciye Ve-kili 
Şükrü Saracoi=;lu tekrar kürsüye ge. 
)erek söyledikleri sözlerle aralonn. 
da görüş itibarile esaslı ve ihtil&flı 
bir nokta olmadığını söylemişler ve 
u:nwniyct itibarile ıtemenn · ıerinde _ 
kı mutabakati müşahede ederek söz 
krine n•hayet vermişlerdir. 

İıı ~ ugun r-t. he _ d&tri ıObrj olnn Çekino ik:i gün aencsin<ield ~ümhurreisine lhıtaben rnuiıtelıtıle yapm~br. Y"""" ıL . __ JL .ı et' .n.d Al bir mdmih yazını~ Jnponlarıırı Hcı- sinemasında 
~ .. ft-1 . • 6 2 süren olr mwıareue n ıccsı e -
--...n ı ve eamtmı geçen maç - l d 

1
• lınmıc.tır Bu !ha TUnn %lılhlısını batırırken ölen tay -

11
. • . . . man ar aın ger a ,. · - • :-.ı A 
12 takımı lehine bıt.ınıftır· •d' Al l "mk" yare yfubaştsl Kel}y nın og.u, • ~llillm&m 

_ ..,- her resmı ı:r. man ar mu .un .k ımill tın.ı' • b - L-ftına ka"" 
ek

. merı an e n. u.u<»> ..... 

ELHA 
Brest liffanma tekrar t>ı1t1u.ğu ıta<lar muha~ebeden ç ın .- oııı.n mıionetıartığını sösıermek Ü -

mekte ve Sovyd kıt alarının srkı bır zere. Birleşik Amerika askeri nka.. 

taarruz edildi tazyildne maruz kalmadı-kça çar - demisine talebe sübay olarak yaz -
pışmamaktadırlıı.r. dınnnsı:nı bu meçhul halefinden ri. 

londra. 19 (A.A.) - fngiliz 
arcltman tayyarelerinin bu ge.. 

~İden Brest limnıundak.i harb 
~lerine taarruz ettiği resmen biL 
tdiyor. 

.Azak dcnh.inin timalinde şid - en etmistir. 
detli muharebeler olm~ur. Alman.. lkiıncl cihan harbinin ilk Ameri -
)cır ağır zayiat verel'ck garbe doğru kalı !kahramanının oğlu Collın 
çekilmektedirler. Kelly, 18 aylılrtır. 

c 
LİL DAGQ.VER _ TllEODOR 

LOüSE 
Fl"tl n .. ız.cn 

~ güzel kaduun si~ 
Maoernsı 

RA'DA 
ç 

CLAUD.E'ITE COLBE~T _ CLARK 
GABLE 
Tilrkçe 

Neş'etı, zevklı lıssJ 
:fılın 

Bundan sonra kanun layihası be. 
yeti m.rrmrmiy i reye konarak k.a _ 

••••••'" bul edilmi ir. 



~ Sayfa 

1 Askeri ~~~ı1et :J 

24 adet şasi kamyonet alınacak 
MaUye Ve~taletinden: 

~ dıadrelıeır }Çin 0,5 Ua. 1,5 tanl'Uk Port, Sevrole. Entenı&syonel, Opel 
~ her h&Dgi birlndeın olmak tlrlıere Yirmi dört ;ded müceddet 
.-. 1umJltY<lllı9I; pazarlık.la Mtın almacaıkıbr. Vemıde talib ol;anlaının 27 / 
12/941 ıtıaırf.hjne rastlayan Cumıartf>si günü saat 11 de L~vazım Müdürl;(i. 
ttZıld!e ~ eul1t.me k~syonurııa mtım.caet etmeleri. c9512_11259» 

·Üniversite A. E. P. Komisyo"1unda~: 
Mevcud ıniiınune gibi 180 çift. met"01141 terlit &Wııaca;k)tır. Ta~·ib:eri 25.12. 

941 P~ gllnU .saaıt 15 d~ klar1 mali işleri müdürıüğline gelm!elerJ. 

ull250ıı 

Bntüo Tnrkçe razeteleriu çıkmad ğı rünlerde 
Bayramda çıkacak 

Kızılay Gazetesine 
Verilecek i ıan lar için: 

Münhaauan IL.ANCILIK Şirketl'ne müracaat edilmelidir. Ankara 
caddesi • Kahraman Zade Han. Telefon: 20094 20095 

İlan sayfası.nda santimi 50 lr.uru,tur. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Oureıba hast.ahan~ dahiltY">? anfisinde ya.pt.ırılacak 7676.25 lira keeif'll 

kalor!!er bağ~a tı:sı.sat~ 25.12.941 Perşembe gü:nU saat 15 de Rekiörlilıkıte 
aça eksiltme ıle lıaıe edüecelktir. Şartname ve keşif Rektör1Wtte görülür. 

(10861) 

oepo.m: 

Z. SAATMAN 
suıtanh&"'ıam. canıcıbaşı B. 

SON POSTA 

(TiYATROLAR) [ 
lST ANBUL BELEDİYESi . 

ŞEHİR TİYATROSU 
T epebaşı dram kısmında 

Bugün 16, 30 da 
Türk. tiyatrosu 

tarihi matineleri. Akşam 20,30 da 
MÜTHİŞ AİLE 

İstiklal caddesi komedi kısmında 
Bugün 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20,30 da 

SAADET YUVASI 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Zan - Btmdan ı'ki ay evvel dör • 
cNlıncü ~ aılıdıtun ikamıeıt; ~
reına lteô't:ııdt~. Y'el'ksini al!aoatmndıan 
~ilıı hülmnU yoktur. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ıaarla 

İran tebaasından Robabe Büseynl 

SLZIN DE TAKD•R 
ETTIÖiNIZ ÜZERE 

Alınma. modasının zaralet ve iDcelıttne lııdmam eden 
üst.MI terzilerin ml'bareU. kacuna da gençliğe ıııatuf 
şayanı hayret bir beden tenasübü arzeder. 

}'ak..'\t yüz ve onun but.otu gevezedirler. Eter bu nok.o 
taya lizım gelen ihıimam röst.erllmezse, seneler bo hatla_ 
rı başkalanna pek çabuk farkeıtirirler. Bo. sizin bir sırn. 
nızdır iri, ufak bir dikkataiz.lik veya ihmal neticesi raki. 
belerinisiJı dikkat nazarından ozak kalamaz. 1-;te senele. 
rin (bilhassa nazik ve ha:..aas cildlere musallat olan o t.ah
ribklr senelerınl cildinize çizmekte olduiıı en binlerce lbl. 
dayette ırayri nıahsos) ince çizgilere ıhmalkir kalmayınız. 

Zamanla eitdlnlzl solduracak olan ve sizi pek ~·ok dela vakltsıs harab 
eden bu :\tuahn akşam ve sabah Krem Perte·ıle yapacainnız ufak 
bir masajla refedlniz. Krem Pertevin bu muciıcsine yüz binlerce 
hemcin~niz gibi siz de hayret ve memnuniyetle şahld olaeaksmız. 
Göreceksinb ki slmanı'I, ebedi ırençliğini herkese mağrurane sö:vli. 
yecektlr. 

KRF.:W l"ERT~V'in terk!hindekl raat anasır en derin çizgileri bile 
lzated.. ırecikmlyeel'k•ir. Buı:iin~en itibaren slz ıle bir tüp KRli:'I 
PERTEV'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O. ayni zamanda sert 
rü:ıgarlarm \e kuvvetli giirıeşin en iyi muhafı,,ıdır. 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı dikkatine 

lstanbul Defterdarlığından: 
Ke0anç vergilerinin Utinci taksit tediye milddeti BirincikAnıuı 1941 an. 

dır. Tabıl:tlerin ileride o;., 10 zamla ve icra :yolille te.hsıline mahal ka1ma~ 
ına.t üzere sayın mlik.ellef1eı1n vergi borçlarını bu ~ sonuna kadar batlı 
oldı.ikları Maliye Tahsıl Şube;erine ödemeleri rica olunur. Cl0813> 

' R Y~r~;~~ 7he~ ~öş~s~~e ~!~!!. ~!:_ ı 
tuğu ve oo: çeşidlerile tanınmış: 
Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir alnıadan ba,tka. yerden 
mobilya almamalarını tavsiye ve mutlaka sa • 
tonlarımızı gezmelerini rica ederiz. Bi'.bassa İn. 
glliz karyolaiarı ve A vustu.rya sandalyaları 
mevcuddur. İstanbul, Rızap~a yokuşu No. 66 

Ahmed Fevzi. Tel: 23407 

M. M. V. Hava M; steşarlığından 
Haıva müsteşarlığı teknik taburu için ot.omobU ve traktör ma.kinlstl 

re meyıdan ve yol 1nşaa.tıına vakllf ı.ıstaJara lıht!Jraç ~ardır. 

Verlleıoelk ücret mlktarlan yapt'ıacak imtlila.nda gösterecekler! ehil • 
yete göre 54U20 lira M"asındadır. Taliplerin dl.lıeklerl ~ hava müste • 
şarlı.ğına münca.atları. c9310> (11054) , . 
MUHASEBECi ARANIYOR 

Askerlikle ili,iği olmayıp İnşaat işlerinde bulunanlar tercih cdi ~ 
lc:ıcektir. Taliblerin yedlerindeki bonservis suretlerini bir mektub. 
la (R.G.) rümuzile 1 76 posta kutusu adresine göndermeleri. 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Gümüş bir llralı.k'arın darp ıve piy•auya katı mikl.a.rda. çıkarılması üze. 

rlne U:.941 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılmıt olan gümüş yüz 

kuruşlukların 1.2.941 tarlhlndenberı ya!nız ma1sa.ndıklarile Türkiye Cüm. 
hurlyet Mel'k~ Bankasına ~ Merkez Banka1Sı bulu~n yerlerde ZL 
raaı Bankası şuıbe·erince yapı.im.akta olan tebdil mu.:mıelA.tına 31.1.942 a.k 
oamı nihayet verileoektıl.r. Bu tarihten sonra mezkür paırala.r na.kid ola • 
rak hiçbir reçhile kabul edılmiyecektır. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanla;rın 31.1.942 a.kşamına kadar bun.. 
ları malsa.n.ciıklarile, Türkiye Cümhuri~ Merke2 Baınkasında ve Mer • 

kez Ban.kası buılunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerinde teıbdU et. 
tirmeleri illn Glunllıl'. «8262.9836• 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
. YıJdll'lm motorunda ücretle calıştınıma.ıc üzere bir n•otorcu maklniste 
ih~ç va.roır. 

İstekliler«ı ~ilda l'\U.ılı veaiıkalarile birıllkte Kaaunpaşada bulunan ;ts_ 
taııbul Kom.ute.nu~ı ma.k:ne müteha19&8lıtı.na mÜl'ac&atlan. 

ı. - Nüfus cüzdanının 1lti kıt'a sureti 
2. - Askerlik terhis vesiltaaı.n.ın sureti. 
3. - oa~~ı yerlere a!d bonservialıertn sureti.. 
4. - M.akinıstlik «Motorcu,, ı,ehadetnameslııin su.retl 
5. - Altı aded veSlka fc>toA"rafı. c1117h 

Hava Kurumu Gemlik Şubesinden 
Tüıı1c Haıva. Kurumu Gemliık "'1ıbesl tara.fındeın bu .;ene t.oplıa.nacaat ko 

yun, keçi, sığır derllerlle barsaklannın a.çıik aırttırması 25/KAnunueıvve-l/04i 
tarih.inıe ·rast.leyıan Perşembe iünü saat on beşte yapılaektır. 

İsteıkllBerln şutnamesinl gorıneık: üııere İstıa.tıbuJ ve GemUk şubelerine 
Ye pey .sül'«ll.ek için .Lharie günü Gemlllt fuıbıesine % 7,50 muvakkat. 7e % 
15 laııt i temiao.tı:ırUe birlikte miiracaaıblan ilA.n olunur. d084ı7ıı ...........................•.................•.. 

Son Po.ta Matbauı: Yazı İtleri ~~~;;;;;:·~·;~~··;:ı::;·~·· ........... . 
SAHlBt: A. Ekrem UŞAKUGIL 

-------------------------~ 

Nafıa Vekaletinden 
Eka.ilıt.meye konulan iş: 
1. - Aydın su işleri 4 üncü şube mtkW.rlüğ;ü mınta.kası dahilinde '1"' 

zilli • Horsunlu ovalarının sul&runa.aı ioin Pesieık mev'kiinde yapılacak ol~ 
retıill~t.ör. ııalerl, t;Uneı ve kanal 1Jl4&&tmm llunall ı.leri mutua.uı~:ı Jtr 
bedeli ~ah:di fiyat esası üzer inden ıc 924064ıı lira ıd7» kuruştur. 

2. - Eksiltme 8il / l!l42 tarJı:ne rastlayan Perşembe günü saat ı5 dl 
Anne.arada su isleri· reisliği bnası içinde toplanan su e!ts ıltme kom:syanıl 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3. - !ste:Cliler, eksiltme şartnamesi. mukavele projesi bayındırlık 1~11 
genel şart.ruı.mesl, umumi su !şlerı feiınt şartnamesile hıı.suc;l ve fenni şaı:•, 
nameleri ve projeleri c46> lira c20> kuruııı muıka.billnde su işleri re;sı ıt ~ 
den alabilirler. 

4. - EksJtmeıy'? girebl!meık içın isteklilerin c40712> lira «58& ruruşluı 
muvakkat temlnaıt vermesi ve Pksil+menin yapılacağı P,"ilnden en az Qç gtl1l 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla. ıbirlikte bir dlle.<çe ile Nafı'l VekAletifl1 

müracaat ederek bu işe mahsus o~mak U7,ere vesika almaları ve bu vesJtafl 
ibraz etmeleri ~rltır. 

Bu müddet ıÇinde vesika t.a ıeblnde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edt .. 
m&Ier. 

5. - İsteklilerin tekUf mt":ttublarını !'kinci maddede yaZ!ıı saatten b;r ss .. 
at evveline · kadar su ;şleri rPis1 l ğ!ne makbuz mukabilinde v-eraıelP.ri lt1zıııı. 
dır. Postada olan ger.lkmele!' kabul edilmez. c925:l11 d0945-, 

Fen Fakültesi Dekanlığınrlan: 
F1en F'aıkilltesl. umumı kimya enstittısü için bir asistan va bir lA.boran~ 

alıın.acıaiktır. İstelkılile;in de'ren:ığa müracaatları. <I 1 '?5:!) 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
~ taraıi: 1881 

Sermayesi: 100.000.ooJ Türk Lirası 
Şube ve &Jam adedi: 281 

9"i " ttf'larl .... 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zb'aa~ Buutasında kwnbanll 'fe Jhbaraıa ı&aarr1lf t.eu.blarmda ea 
u 50 Uraaı bulunanlara senede 1 defa oekllecü tura ile &4&ildu.I 
plt.Da ıöre ııuamiye datıtılaca.ttır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 » 
120 • 40 a 4,800 • 
160 ,. 20 • 3,200 • 

Dlkkal: Hesablarındak.t paralar blr aene 1cinde 50 llradu ..... 
dQsmlyıenlere ikramiye oıktıtı ta1tdirde " 20 fulull;ı venıecektlr. 

Kur'alar tenede ' defa 1 ı Ma.r'- 11 Butran. 11 EılQl, ıı B1rlDC' 
Unun tıı!'ihl .. rlnne Qekllecekt1r. 


