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Sooyet mevzilerin• bu Alman /ıicuma ve fGJ'' 
ceplaennde bir muharibin hali 

Bu sabahki T eh.iğ.ere göre 
haberler 1 Libyada vaziyet 

Blcamve 
Moıkova makabil 
ininde lllcamlar 
ran1aa 

rıaı llatlar 

1 sıaer 
kravazörl 
batırıldı 

(Alman tebliği J 
•oıkova 

1 kesiminde 
gedikler 
açddl11 

"Rostof kesiminde 
çarpışmalar 

· devam ediyor,, 
Leningrad önünde 

birçok çıkış 
teşebbüsleri geri 

pUskUrtUldU 

Çörçilin Avam 
Kamarasında 

Heykel Cumhuriyetin 
20 inci yıldönümüne 

yetiştirilecek 

s.ı.li7*1• din 3'aınlan 
toplanh H INtİcuİ 

Yol vergisi kazanç 
nisbetine göre 
tahsil olunacak 

---··---
Yeni bir kanun projesi 

gakında meclise veriliyor 
Ankara, 2 (Hususi) - iyi bir kaynaltan alınan 

malUınata söre, hükômet yol vergiai hakkmda yeni 
bir kanun projesini yakmda Mecliae Yerecektir. Bu 
projeye söre, yol versiai bundan böyle, her vatanda
ım kazanç niıbetine ıöre almacaldir. 

Mühim bir memleket davası : üniversite 
gencini nasll yetiştirmeliyiz ? 

Prof esor Sadi Irmak'ın 
teklifleri bDJDk bir 

alaka uyandırdı 
Üniversiteli gençler "Son Posta" ya bu 

husustaki düşüncelerini anlabyorlar 

Vnlftnitell renoler «Son Po9fa• mabarrirlerl De konapılarken 
ı Proteeör dottıor Sa.dl Irmak'ln dün_ , YOtaek tamU rıencinl hayattan. bir 
, kil nUlhamnıda çıkan ve çot mWıim l'1ID k&rşıl&lm&k 90WUDda k4'Jac:&b "
' bır memleket davuıua temu eden fidll bayat eatbalarınd.an ve memıe.. 
yamaı 'Onlveralte muhıttnde ve bizzat ı ket meeelelerinden ayıran, dar bir 
Univeraitell rençler arasında büY1Jk mekteb oeroeveei icıGde tabıaiUn 1'S. 
ve yerinde IW' aWta ile karşılandı. (Deftmı 6 ncı UJ'fadal 





Edmond Rostand 
(EDMON ROSTAN) 

m.lşler "" e&irlD oserlni reddeıiemif 
lerd:l.r. 

Kıra.at he7et;aıin blı karanndaD 
münfail olan müdür Yules ~&retle e 
serin akıbetinden vaire haber vermek.. 
le beraber kendi61Iıe bqkaca bir per_ 
delllt blr eser yazmaınıı tekllf eder. 
8&ir' buna: cHayır, b~r perdelik detıl, 
slırıe ~ perdelik bir eeer getirecetım I .• 
oe'V8bını vertr ve aödntt t•Jtarak se. 
tJz gün sonra şair ile perdelik Les 
Romaaıesquer aoıerinfn ilk penfe!li:n" 
ibnal ederek getirip otar. BUDU dın_ 
l!J'eret meclm> olan Pımludy ,alrt al_ 
kışlıyaraat eserini bitirmP.k için te.<ı-vilı: 
eder. Az. zaman içınde tamam olan bu 
eaer müdtirün tava68Uttle kıraat he _ 
Y\FIİ·' tara.tından dıa l':abul edil'rtıe de 

- ı - ıo.temı.i,...S ~ için on do. bir mervadı:r: bu bir va'd detikttr bl aamıe:ve vaz'ı için nöt>et beklemesi 
Bu m.ıib.leler aliııt1t"S!ne b.'-l.flar _ tummcıı asın1aA enele aıoradım. ş.ıır san'atının hakıitl bir nt.r~d ~ ı H.zlm ıel~nden Pir lkl senrlik bir 

ten bana az çok rehberlik vazı. ooncourt kard<~er tçın de nazım üs_ yeni bir a.es, tçteıı ıreıen b.r ~· intizar devttal recırdilcten sonra n'ha_ 

Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil 

ftıei cörebilecelt esaslar t.a71n e.m k. tadJ:&nnm dıısın• utradım'. \ mıı:·etıe dıolu blr ıfa.de ltl U:17et ,,~. 1894 de Les R<ımanf'squea tem.sil 
YOhıı:ı üzerine geçllect*. nottaıan a6&-I Şimdi bir t.evaıkkuf nı>k.ası bulmak lhtizazları kalbde ın··u11 eder tn.c;.a.n olunur. 
beren lmtldaG me.w.felerin! ınilbeYYıD lAsım ıelb'Or. Bu noktayı Edmon~ f8ıŞUltan ceearetlerl, d&.h.1. zi7ade eaşır ı "Rı•"'l ıialr yudı.tı bir m.akalecie Ju_ 
t.&şıa.r d..ılmı.ek iat.em.ı:.im. ][endi ~en-ıRoatanıd.da buluYO~ .. ~lllr kil Lan m.aha.retleri var. TaŞkın tab'mııi Jee Claretle diyor t: icBu temsil b•r 

tı'Bu sonu geiallyecek dt)ayaya w m~ almak ;çın ip~ıda Mk. arasında sallan ve sıhhati tııam blr t\ bfif mahlyetln_i ık;'sab etti. On sekiz 
tıJnıllk lçaı her lşien evvel hududu taaı olarak V!ctor Htlgo_yı almalı kU" k r .. . Ne bir alDir lhtllı\li, ne th yqmda ikı1 ruşanıının sa"maşıJt'!dlrla 

cb:ınek 1cab ~~.ıu decrm. tl.k h~m Peık ~tnJdur. ba~ başına koca blrı tereddi emM'eS! ... Sevhıçıe ve i~lut. ile 6rtttlmüş bit' e&lcl ıtm·ar dibinde yavaıs 
lede llaan bududu geliyoniu. Tered _ a.anıı şılr, nazım. ,ıaan, h1k:A.y~ hay~ıdolu bı"r hayat mettuniyetı ki vlrdıına ~e mınldandıkhın bu leziz 

8~ şiir. 
düel etııneden Fransız ve .hrlliz lisan. tını ~nda ~111arak ~ü'hi.' bır l.atlTahM bıııh~n hafif bir me!ı\l lerinm hıa~ bulunanlar üzerinde hu. 
laruu iht~ar ettim. fra ınzcayı alır heyıltel meha.betıle s6renlerın öottnde

1 
renc;ne maliktir.. As çok t.adil 11 sule aıet.ird:ti müstane bir haz içindeki 

t~. lneıllmeyl aeça~ken ~enlden bi; diJr,ilm1e ctur&n o koca dA.hl71 na.aıl l teroüıı:ne olunan bu mllta.ıeada mün~ ha;yre~l düşünmelld r. o manzara, a. 
~~~ aml~ne lüıum vardı, bitin_ bınıaııak mttmd lkdün olkdu? ,ond .. ~~~ boşd tid ~enç şairin Aı~de tebarQz eden ~ka~bedlf.ğbı' alltınhda şebab~~ ve 
COl!li için Belçlkan. t vı f!f' tk"nc'sl :ı:aıan yeri o urma o-.n ........,..,n haaa.Slni keşfet.mit oluyordu n ı • :r ev Rsı teslrını yap_ 
ç'n Amertta.vı, ıta.naı:1~ı.y~r A~s·r~lya R<Jl(and ~ uıuv&fı1cl1 Fııka.t asıl o? :&u ilk manzume mecmua;ında ırü:en tı; Hele lisan.' fransızcaııın en güzel 
:n. Yen .Zellnda11 şurasını burasın· Onu ne iÇlın kale a.madun? Bunun pir ve atl13"&D şair ıörüldtlğü ıth. b!r nat~ idi. Gene bu tem&l ea_ 
bıra'kJnat, Ylanız ~Sll.s&Ya ve tngllte_ sebebi var... ven şair de gört1.ılyo&"du. K.tabın ı =~ n.ıı.sınd.a gıö:-dUm kı genr şa!r n kanın_ 
l°e1e utrarna sahaya nlııbetle dar ı.:ı Bu makalelerde m.<\nzumeıenn ter., kısrnmı şair gevgil!sın~ taha!ıı ed r da sahne haya.tının ee,•elilnı v.ardır. 
clatre eiıılne\ olaoalttı; bu sureti lht' ~ümesi ı~ kabul olunan mu1ti v;c+aı du. ve kitab henüz intişar &t.nı-et~ ki Hayrete şayan bir mebaret ve iaabeUe 
" r et.t m Yeın *° ?>lr t..,bdid am"l' qUgo I~ ta.tl>it etmemek ve ondan genç şair if'VCi!:s.le izd.vııcı vutua el naamının nasıl inşad edilmesine arzu. 
J't'sl !Azını geJiJ9rdu· bunu da b1>11' ·:ın.acak parça:ara tllrk(.'ede de az çok di. 1890 da yl.rml iki 1'8.şında :.e- keş olduğunu gösteı-meit iç.n mUda -
ett'ın: On d-'-·-·- ' Td r.l•r nuntazam b ir lc'sve vermek nly1.>ti11de.! Roemonde Gerard ile evıendi Bir 

0 
hal· ed yo v uzun t~rrilbelcr.e te. ı u........uıcıı ası an ge " bilyült şa r ç1n uzun · · ae lcemm.fll etmie b

1
r san'&tı:tAr tatil 'ln'ncı aEıırdan "er·ye ırıt.oıemek B' r.m. eonra o . • . ı ı M llODl'a bu ıenç zevcesi de Lt's p:: kenıdi eserini - aı e 

8Ure.t1e bir iptida okts bi de mün >lr mat:altııı sıı.nesı :;ah&ls etme'k dotrut peaux namında l>r ma.nıume _oynuyordu.• 
teha taYiıı edllmin oı:~rd~ Bu d• ı!ur. önnmde bu ?şı yapı•b'me.tc fır - mUMile edebyiat s&h?.sma par:b~ R~aç yerınde telhis ederek nak.. 
kA.r. ~ld1. Ha o . ft& . ediblerilsaıtmı bulma.ık mftmk1ln olursa cr.ıu dl. suretıt.e a.talmı4 olU.Yordu Bu ı lebt!~:m bu . mBtalea, ömrünü sahne alacatmı . « nıı aını n .,.,.r bir mi:arlB tıratma ı d'ye dü_ birbirinden ırQsel ve c : ne=-nma edebıyatı içınde IE:ç1ımiş olan Jules 
lta!dJın • diye 91r sııal t.arfl61D.dA ~ ıntıeit'ın roman ıçın de Honore , d <! d as.b manzume_ Claretie tarafından şar·ın büttln par 
ft'ın: .'T~rh.a~~'bun':-8 cet-b.abmı Y~~- 'ie Ba.I~ ile ourta.ve Plııubert ve l!l ge:ç ,:V~~~ ;~O:r1:; :hnç t ':'1rln lak Lst'ltbali. evveıde:ı keiredilmlş el~ 
kendt 1!: . • n .-rı .. r. ~ u ;ure e mile Zola için böYlfl dUı:;llnrlüm. ve zandımıı.s oldu. re a - ma.Jı: tıymeCindedlr. rn·ş end.Gı buz gençl rle rlc M. ~- • flv'"!ıe taheılı:ı"'ruıcu ~ b "klenPmlyenj Bu sıralarda Rostand ı.. Bu eser o derce bir mergublyetle 
haya~ ok~~nlara dıı. bir nebzeld!1ır ~ emelle fU Oır; b'lırttk dıvi aırtnndan ser.ilıe Fran.sı<J, sahnesın.u b ~o~sadUf e_ telAdılkl olundu ki. Pransız A::ademie.sl 
~. verm'9 olacaitım Um1d!nde iDl. ....~,, , oldum 1 , zamsn_ her sene o yıl 1ç:nde sahneye v;-z'f'dl. 

0 

llıı>ı~n b'rlnc k•ammda muvaff.aiı: &tıp ,~.._.emış · 1~ kadar en b(lyUk san atJtl\rıarıııdan loen f"" ui..,zel e-sere Y"Pr"lm"'k fl'ıere tah... 
ldıınn. bu !lf'yranian ruhumda bir * biri 01811 meşhur Feraudy il !'tanıştı YP. s1s ec:ı.:ım;, olan bü.vfti mükafatı şııılre 

nar-es taııelik hMıl ?ldu ikinci 1cısmın.. !'JhDODd RoStand 18t:8 de Ma.nıı1ya.ı ona Le8 d-eux Pierroı.a namında uıan rerdi. 
a ~~ taşıyorum: Ok•ıyanlarda. hıı.. da d.otdu ve 1911 de vefat et~. Tah_ zum bir salıı:le eserini verdi. Sa'r bu Eserlıı 81lhn1!Y9 vaz'ı için 1k1 sene 

'nı'Jlle .ııır tıe i;iııaı eden gençlerde sı1e )l.&l'Si!Jsda başladı, f&ka.t 1 aeYi it_ eseri dJlha z ya.dıe bu•ıı.5ı b'r salon ?4klemıi< rnz·rn ıreld .:rın k
0

yd tmlş 
bliyı.e bir le?3.et husule setirt'bi'miş .,.,aı etmeden Par'se gelPrzk. meıohU! sahnesi için ya~ıştl. Wraudy <."evab tik. Şa.1r bu zamauı boşuna ıreçlıme_ 
~ıoıın hiç l)oşuna yoruımue oımryaea.. ~enaıAB mtıeeseeestnde bııtınf.. Hukuk ma1tammda S'l&makla iktifa "a&.ıek di. Bu müddet zarfında La I'r;nce.:-se 
tın. · tahı!IB etti ve mezuniyet ımt'hanlannt eseri o zaman TluiAt~ • ll'r•nçala r ..,•n·a ·ne ~m ·ı.. b r "•er <!ahq rzeı 
~ hareket hatıannı böylece ihti. muv~le reordt. 1800 dı bmilz m!klürü olan JMşhur edlp Yules Cla. Bu eser!n La Renalssa.uce t'yatroaunun 

•1,. ed'll<V' sa.,~ u.tm b·r dtıtrYanm :r1ırm1 ftci yqındA iten ilk man~e retJeJye götürm3kte l&Peal ıtl5stf'rdi: kını.at heyetinde lsbnıaı l'STlasında ha. 
-r'tasmı trnde hatt..A. on binde blri -ııecmu.ıısmı n.f'$l'ett1 1d Les Mu~ro·sNı o da bunu pek ziyade beğenf'rek he _ zır bulunan meşhur Fransız büyUk 

e indiren bir mlk")"as tutmut olUJOI' • .,ıımındA olan bu ilk e!ll'T ha~ın~a rıren tf'lllBll ed11mek UAere kabul e1.ti. ~n'af.k!rı CoQuel!ıı afnıS <bu l~mde 
1ı.ttn: mademkl umumt b!r edeb'yat '3M1lanm m e!\~ ıeçen m~ekk·dlerın_ ff.ıkat bil rmıeeseaeye tem&it fqln gön. b'.Ti btt.vUk. diterl lcüçilk namile ayn. 
tar!h; ~ def!""'d'm &&<!ece f!J!'ada den Aııguftllı Filun bir makalede !rPM derilen eserlerin baş'ıca tal"'stkl\rla:-_ :ıan lı1d m~ur san'at«Ar va.rdıl eseri 

ada kısa ~va'k"ıt••fl~"!'ll\ b:r seY?an <Jairln edt'blyat h&yahna dnh11'tl."tü 'blr dan mDreltolreb b:r he,rtçe bbıılü ö d:nledikt.en sonra MPta VPcd haline 
&'Plluıktan fb"ret bir toP.se'b~ trrlııi lıJ'"~f baMas!l ~~~e scl~?Y<>r: t.eıdıeM>er! mer'i u:ru

1den oldııtıı için gelımiş b1r meftun=yetıe şairden ken ~unı: en lkola.Y ve en ça;bııık '.'10110ene IJ8.İT umumun mttvacehl"S·ne frf- na..~lsa iQtlma esna..c;ında heyPt1 p~~ dlaine ma.bsua olarak bir eser yaz : 
bundan U.reıt ol~bll'rdl. . · ıe bir fl9el'le oık~ k1 bu biT konca. m!ltrecı~r ~ bir matem haberi üze. masmı rlc.a ebtL Buna mukabil Ro 

1tıı b.al't!ltel; hattına iki defa sade.kat deflldlr. h.attA b"r ~!çeı'< d 0 itikllr, 1ez·~ rine te1As anısında ll'T." mPnfi re'v ver_ CDt-vann 4 /! ""' 

C DENİZCİLİK~ 
Almanlar bir ayda nekadar 
denizam yapabiliyorlar ? 

Atlantik meydan 
tahmine yarayacak 

muharebesinin neticesini 
çok mühim suallerden biri 

D tlnyanın. g~eri Atlln.tik denJzl. muharebesi!) lısml.ııJ verd'li bu m&. 
ne oevr'.121111 bulunma.ktadır. Bu cadele g.ünden güne eheınmi7K aa. 

~eki İngiliz tlcare~ yolları lteal. nıyor. ~emm.yet kazandıkça da mQp. 
lirse Almanlar lcazana.cak? Kesilemf'Z.. bemleş;yor. Bat.an wemı J"ak&mlanmD 
:ı mtler ~yası mağlQb olaca tır. sıhha.tle verllmedti tü;ıbesi )'üılOnelım 

yüzdem Çörçiln (Atı:n•it m 1daD IDenmı nrı saJ'fada) 

("Son Posta,,nın bulmacası : 24 - lsı) 
Bunlardan 30 tan~ini hr;ı!lederelt bir aradrı yollıyan Jwr 

okuyucumuza bır laeJive takdim edeceiia 
Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 
1 - ~ mek. 

kb!ercL.~ bir da. l 
vaıt şekli <6>, tcl 
ne öte berı k.o. 2 nur <3>. 

2 - Bir ııida 
<2>, DQşünce t4> 3 

3 - üatünlüık 
te1taddUm 16), 4 
Eşya <31. 

1 

4 - Sıvacının 5 
kull.andığı 4>. 

5 - Yağmurda 6 
açılµ' <'1 >. 

6 - LAnet, sert 7 <3>, 1sYa.n eden 
(3). 

'I - Bir mü. 8 
teyyifat Alet! <7> 

11 8 - Yükselme 9 f 
<3>, Nota <2>. 

9 - Cam!delO 
v&rdır (6>, Balık 
tııtmağa yararıı 

<2>. 
10 - El sürme}2 

(6l. Nota <2). 

-. 
!!! 

11 - Nota <2>, 
~ a,ydınlıtı <6>. 
12 - Beyaz CI>, Den!zyolları 

hatlarının eski ismi <4>. 

l lık (3). 
yakın 5 - İş. .. <4>. 

Yukarıdan aşatı: 
1 - Süpürgenın yoldaşı <5>, Em.. 

mekten emri ha.zır < 2 ı. B r gı>z rengi 

<3>. 
2 - Ceylft.n C3>. Sonuna cE• iko. 

yarsa.ruz bizi doturta.n <2>, Mal. 
mülık C5>. 

3 - Ceb'm;zcie durur C6). 

6 - Yemete konulur C3>, Son_. 
4lber.o getırın yol gösteren olınuı <I) 

7 - F.ğlence yen <6>, Uzalt nJdMI 
(2). 

8 - Bir nevi bıcak <4>, :eer.-
<3>, Bir renk <2>. 

9 - ~ soyadı C4>, H.&yvanlll 
;yoer C4>. 

10 - Yeniçerilerin '.kul\an<biı lalli 
4 - Doktor:ı giden C5', :!1fif ıs~al. <4>, Adalar deni.:. ,:), 

-----......:;.....:..-------~~-----~--~---------'--'---... ---...~-............. .__..,u..ıu ......... ra.1ıoın..L..._. ___ _.___::...._......:..:..ı.....:.. __ ~ _ _J.:___,~- .J..(..i.no!.w' ..:ı...._ 2-ld.ıdı hiır 1 •• • ... ,. • t ~~ 





•ıı s.n. SON POSTA 

(WK•·•& 

.A.'1111 Ye kapan ' 
ADdra 18terUD &.22 
;ew-Yark 100 Dolar 112.20 
eunr• 100 hviore n. 
1.adrid 100 P...w. 

i'otob•ma 100 Ym 
totholm 1001ant D. 

lir a1*m lira 
M ayarlılt bir erun 
~ &lltm 

bmJ:yeli " 1 933 Er. 
pıı1 
Anadolu DemirJQlU 1 ft 

n 

12.19 

ao.'15 
36.40 

109 

21.IS 



4/2 Sayfa 

ı Memleket Haberleri 
SON POSTA 

Büyük Fransız va 
t1 il:z edib,eri 

tJ 

IBaş tarafı 3/1 dcı 

eo 

KOCA usu 
Kırıkhanda şehircilik Ada.na.da. 

ha re keti eri devam etliyor v!::;~~e;::::;:. "':apeJ;:,.. 
t&ıd Zihnını tA m ::. b haya ndan 
beri .şgal eden bir s mad n, eslı:ı ı.a • 
man şa.rler.nden Cyr~ııo.d n buhs :_ 
tı ve ona d.nır b.r e er yazma{' başlıca 

Yusuf tehlikeli vaziyette 
emel olduğlli.u söyıedı. TUI1k pehlivanlarının manevrasını 

tayın ve nakıller Buna karar veıilJ. v şair h m ıı goren &e;>lrcuer. durınlldan .liergelec Y• 

Belediye bütçesi 17 bin liraya yükseldi 
işe b:ışlad.ı, bir yancı~n da '1t1r La a...a.•s1ıyor.ardı. ~ot.\ değ.!; Fransız 

İzmir <Hwıusl> _ Vll~etimiı: çer Sa.marltalne lsmmde ınci!!n b.r fıkra. a.s.auwın dı2Jn bJe y re getlrwıed.ğl 
çeve:slndflk.l ct.tmcnU köy okull.armın 6.llldan millhem t-ser nl yaııyordu. Bu Yu.su!u, bır avuç Heıııelccı üst, Uste 
d~erı arasında aşağıdaki tayın maru:um dınf ldlçilk es-'r 1897 de La a.ı..ıruı. alı\·erm şr.. 
~ ~ lm • Renalssanoe sahllesınde lisanın tan • Hergelt!c.n u 1.>u s f r n yotı ...... .a.a 

Kır.ilhan (Ha. 
suııi) - Ha:L 
yın en güzel v e 
büyük ka:zıalarıa 
dan birisi o laa 
Kırıkhan, Cüm • 
hur yet Hükil .. 
meti elinde h« 
sahada olduğu 

ebiklorini cidermek Ve kasabalıyı Dft .. _ ~~pl "'\Ş Jl', eri ta ha .,.._ 
ih 

. --'- ~aı.e .. v,.. e51t.ınenı S te Razık nası, ve, nazmın şmet ile geni' idi. Oyun teiOl ğlnı ct._ğşt mı şti. 
umumi tıy~rıcı~ k.avufturmak Büyükikapılı köyüne, B!lyUkkapılı e. dlnljyenlerl adeta cezbe içinde aarıttı, YU5ut; bu savaşın ı ;::ıt..eesl kendıs ne 
yolunda takdıre deger surette ça.. i1.tmenl Ha.k'kı T&ll,1 Suluca Kl>yüne, rene bu aeneotn sonund~ Porte..Sa n _pahalıya ma oı.acağını b .d ğı ıÇ n son 
l~ktad1r. ~uyu eğ!tmeni Abdullah Ça!ışkan Mart n saılınesl.nde Cyran de Bergerac bir ga.yret.le hasnaımı altından kalk.. 

Ktrtdchanda bu yıl çdtık çok be..1sına!liYe kÖl ün°, tsmail:ye et.tnıotni tıcmsJ ed!lŞordu mağa gayretlendl. 
reıketliGıir. O deı-eeedeki, aeren .. Sami ~. Kabasskal kdyUne, Ka. Bu tem.silin beSirıni b.r mııvartakl. 'l'a.ın, sarmayı s&lip ka kacaiı sı. 

• ,.. -- basaılc ı et mı 
1 

yet d!ye Itudetm~ do~ oimaz. teın. rada, Here .eeı gayet nı.ah raue b.r 
ne rekoltesinin üçte bir n ·&betinde a ' en Osman OQıtüz K!lş &ıl b!ı ında.n sonuna lta.dıı.r azım b r ust.alıkl& Yusufu sa.okl, k.urtulmus ı bl 
~ 91kı1-:.ağı umuLmaktad oba lcö,y(lne, Sarıhamzalı eğl•menl m·-'f•-'-et oldu. Asıl b&ş va~"eyı boşal'"'ı. 

. . ır. Mustafa Ocşkun Gerdan ıköYUne. Ka!' .,,.__. ... 'J "" "" 
Manda ~are91 zamanında S.000 kın eğılmeni Şeri fÖDl'!t' .ıturtlar köytl yanı Cyrano vazifeslnı Coqucl'n alne Koca Y'Ui9Ul da; ıı:urtuldum sannıte 
tonu l(eÇ!mlyeo Ha.tay çeltik İ•tih. t>ltttıınenlit.ne naklen ta.yln ed lıniş:er. ifa et.m!şti, pirin dahıyane lısanına ve derlenip ı.ope.rlanaraıı:. kalltacatı sıra. 
.... latı 940 da 26.000 tona ·r..ı•. ıdl.r. nazmma tercüman olan bıı bllyUk da: hasmı tarafından paça k.aSD4k o. 

_, · Bu 
1 

H san'atUrın dahiyane hüneri d0 nzl. yununa ,,,·rdl. 
eelm:iıtL Bu yıl 32.000 tonu bul Yl anın~ eı'.titımm lcumınu • caöı tahmin edilmektedir. a.. blt'r, en 24 Eğltmend~ Ali Tarak A. ma.m edtnoe ilılt ~rclede'l ba$lıyarakj Hergel c:n.n bu manevrasına Türk 

• rab:ar köyüne, ömer TaŞ:Cent Denb bütün haz.r bulunan':ın mı~ evall b·r pehlıvanları şaşıp ka'mı.ş.lardı, 
n 1 ve gösta Kn-ıkhanın diğer mübım bir ih. ~'USU ıltövürwı, Abı:lullah Arı Ba~" gaşy haleti ihata e;tl. Hayret.ten, me.ı Koca Yusw: els.z aya.-sız 11.d:yor. 
mektedil'. raç maddeai de Meyan köküdür. köyü.ne, M-ehmoo A6lıı.n P'evzlye kö. serre!ten, bu de!'eC geüzel li.r esere du. Heıııelecı yili. yı.ıml okkalık has • 

ıchırcılık 

bakımından da 
kay~ değer jn.,, 

k ~flar göster • 

Büt~e:s nı 17 Kınlchan dağlarında ve hali arazi_ yüne, Osman Ko:ı:an .M:kuvıı lt3yQne, şah•d oımanın verd ~ a.ıa 1et.ten mU. mını paçasından ve ıç .kisbet dikfi!n. 
b n liraya yük.. de ga.yet 'll'W!lhzul olarak yetişmek. Alı Oöl Yaz'amaz!ı kövOne, Ökklş Ce. tevell'd bir sari hava temnşagA.hı aoL den tuuı.rıı.k hav2lancurmıştı. 
selten belediye Belediye Reisi - , ı likbran Huunlye k~yQne. Ha.san Avcı dumıu.ş, adeta burasını sar'avt bı.r Fransız pehlivan.arı, seyırcilet' hep 

te olan rneyankoklerı 111kenderun.. ~--'-·- "-h• t mestlik ıÇ ndıe bıralmuş ıdl. birden el çu-nıyorlardı. 
bundan önce it" Kem.! Fala• . ..,.....l&.ill ... v.rtıne. smail Dol'!ru Cuma ., 

1 daki manıpu .. la..vonca alırunakta v ..,._,_·ı ....._.._ o rd hn ed .... BUtlln mün~dler şalrın bu •"fe. Hele; k.ontea durmadan ba.11-1·,.,..·ordu: ~ı.ı>ıaınln İçme ........ ihtiyacını te • -J e r....u l -.v:vuue, u u M l AA.. _. •• .., -ı- -- .ı • l" Am "k y{lz ö Ik .. .ıı...n M h'... Al rlni alkışlamakta l~t'fak ett ler. B!z _ - Yaşa, Herııeleci! .. 
mın etrni• m·.,."-aha kurmu• ça-ı . oıauan ,ıma 1 erı aya aevko.. rene ..,.,,;'/ !le, u ,....ın _ ... .....o ,,, •y tuıdit Kardin'e Jt.11.•fl H ki MllldUt ler. o mman bu eserı temsil ethlir«en Reşad Bey de ayni na.ttaratı tuttur. 
ları tanzim et:mı'. par'- t···ı- eyle lurunaktadrr. Kazaya bu yüzden M .... 11 '"''··"-· V;/ D•', a ı r •. k • • .., ıı; ....... "' - '~L • • • k eli 1 ·u:.r -.v,........,, Ahmed Tamer Boz görmüş değild.lilt. !h.:ıt .,a ta ki ba. muştu: 
m şti. Kuabanm elektri;..; İskende.. muuı.m nispette para girme te r. kuyu cö··"-e Ah ed A d T ,_- sıldı, 0 zaman klt.ab burad.l kapışıldı - Ya.sa: Hergelecıl ..• o• b .... ı_ d . :/ ...... , m y ın opra,. •• 
nm sa.ntra.lından uzatılan bir hatla K:ırıkhanın en '_IYUır.. erdı olan •ppe köyüne, Mehmed Ce 'ııkara KU. Ben !yloe taha.ttur e.:liyorum, kitabı Mösyo P:yer: He•gel!?cln:n mahlra.. 
temin olurunaktaaır. bataklıklar ya.km bır atıde ortadan tDk köyUne, KAm'l aarı Karat P" to okurken. okuyup b:tird kten sonra d:>. ne hareketi karşısında. Yusufun teh.. 

Son senelerde aarfolunan • a-t kalka.caktır. Hükumetim.İz bunların vilnt>. mlse:YUı Oünu cıı.cı ltÖYUne. yamıyara.k tekrar okt'rkP.n hayııtımın 11.keye g.rdiğ'nl görünce olduAıı yer -
" .1 ·- MllTael Ka M d' tltl.1l en nefis saatler n'ien b'lnl yao;am~ den JllY< ihıt.yarl fırlamıştı. 

lerle caddeTer tanzim edilmit. çar. kurtulmuı için lizml8elen projele. Ahftttıod 'C'fl,~Taa1!_ 1 ~-~; Al ne, tım: fak.Aıt o z:ımannan sonra tekrar Kara Ahmed. ha oldu. ha, olll'.\'or 

1 
· d.. · f 1: ·1m ı_ ""''ql ....sr.ı -.u_v1.1ne, uned ~ya .ve pa~aT y~ eline uzen ve • rı yaptırımış ve aaıııyete ıreç:. ex E:rdutan Kı.rtlth k!Wün", Nurl V.:ı.nıı b r fırsattMl i&t fad~ ederek şa·rin tavrıte oturduiru ıSkemleden ayata 

'!" lmı., şehir 'huıtası yapttrılm1,bT. üzere bulunmuş.tU'f. Bu te~eLbus ka ~alh!ıs köyıllne. Ali Kava Fadıl ltöy11ne, şaheseri olduğuna hilkme'mekte hııtR kalkmış eme. ııözlerlle hareketler ya_ 
939 danber1 belediye reisliğini yap za halkını derin 'bir aevinç ve tfilc_Ali Cellk Booaılı: lcör.1 eğitmenliğine olmıyan bu bed!ayı gene aynı sahnt'de pıyordu. 
malcta olan Kemal Falay kasabanın ran İçerisinde bırakmıştır. ta;\ • <l'''!'l 1Prd1r. tomsil ed'illl"lten ,;örme~. d nlemek saa_ Bunların içinde en z·yad,. soluk • 

t Bruıd'ltAnun 941 tarih nere ~ baş det.ine nail oldum ve hey•can ile ft. kanlılığını muhafaza eden Filibell Ka. 

/%mir Belediye Reisinin Edirne müddeiumumi lmıcıı.ık ota...'l bu e~t.menlerle b rrkte redım durdmn. Ah' Bu sa:ı'l\t heye_=============== . . v. v11Ayetım~z ~ ı'mi!D sayısı S8 obnuş•ur. canlan. Hayatın türlü elemleri ara _ Eserde Cyrano.nun oir bu:-wı p.a çası 
tetkikleri • muavınlıgı 5 1 Adanada. ı ı osmanıye1e, 3 u sınd& hısana ne saadet ve \es.! yet vardır tı şair bu burun k.elimı?Suıtn U. 

!mır <Hususi> - Beled :ve rebô Re. Edirne (Hutııuai) - Vilayetimiz Ba.h(:ede. 1 ı Kad·rı·d·. 1 ı R'.•"''8l!ıalL bahşeden l.t.r nmPttlr. zerınde türlü nU. te.erle, c naslarla, 
şad Lfb eb:cloğ u, Hanııul fabrika. cümhuriyet müddeiumumiliği muL da olmak thıere 11 et!tmcnli bö'ge teş_ Eserin ilk temsilirdeil aonra 7irml le dolu tuha.t!ıkl.ar yapmıştır. 
ında tetık kler yapın~. ·~ • , k'l f'dılm~"' H~r bölıren'n ldAresl köv ~en fazla b.r zaman gcçm!ti, fa. onu okumuş olan·ar elbette tahattur 

Kok GcomUrü imaline de•am olun.. vı.nlıgıne 1ıayln edilmiş olan Keşan elrtmoeni :vıeti6t'rme Jnınılarına ı<ij,.ıılt kat o taravet!nden bir neı>ze kaybet. eder!er .Bu parça b raı uzımdur, hattA. 
mütadır. Karataş:.aki kömür lake'e. C. müd.de•umwniai B. Fikret Dava ·~ .. b'r g!'7.'ci bıaşöğTetrnen ubde~ıne mem$. Hazır bulunanlar kim bliir, b.raz değil, sanlcı ~a.l.r lter.dı tuhaf _ 
inde lıkl ltayı1[ köma:- Yardır. Bl'!edi. l:"-1' 1 k ·f · b 1 d verilmişt.1r o~u it.aç kere okum r·ar. lı:Jç ke·e ıiltlanndan eı"len rek hadden aşırı u. 

Y
-!n ~ ........... "·il• bunun b•r '-ayı"ı l:JOlmeye ge ere vazı esıne aı a ı. Y--ı ... .:..,_, ba.Jtı...etm- n~-~ O ö nDı rdi b d kir k 1 .. .11-a d"---"~t"· .. ~ ~.,..., ... .. 

6 
...... .~. ;,'15• .... ~ g rm_.e : en e aren o umuş. zun _... ._.."'il ·w . 

hal.km fhtiYacına, dl.teri de kömürcü.. S 
1
• • . R" gaç dördüncü. N·y~ Gflı1nl1Uotlu do tıun, fakat blrıncl defa ılarak gö:ii. Le Bargy bunu dyte lco.sarak, Ade:a 

lere a.yrılmı.ştır. ammn oa ı muavını 1%e kuzuncu, Ali Şahin onuncu Vah!d :Y"Ordum. Ben de b"rııber hep bir 1ktt> b'r solukta ıncad et~I ki evv~:dcn bU. 
Kilosu 7 tunı .. .an mtıracaat eden. oali vekilliğine tayin olunclu Okta.von b rlncı bölg eg ~ ~öl. şa rden gelen b:r ne'hanın 1h·17t&zlsn miYt'nlerin tak bine lmkA.n bırakmadı. 

lere çuvalla sa ı makt.adır. KOmUrcQ. S (H O ş h . . re~JAiı!ne ta.yln ed'lm:Ş.erdlr. lç nde tltn.yordu'.t. cvrano vaz feıı nde Acab& selefi de öyle mı inı>'ld etm1ısti? 
1ff de ayni nı.tt.aa alarak tehrın muh. . a.msu~. . usus - w e Tl~\z Geçen yıl 66 etı.tm"'n '>089 talt!b" arıt.ık Coquelln ya'~tu. o vaz'.J •yj ona Bu. bütün güııel11t!ne ratmen usanç 
•ellf yf'!'~NlıdElt.I dtıkltlnlanna nak!et. vah muavin! ~med B~yoglu: Rıze okuttuğu halde bu yıl eğitmenli okul_ en ziyade ya.kla.$an T.e Bargy ifa f'. rennemelı: ma.Jcsad le tıtıza."11 edilerek 
ıJ1Dflkte ft .ekis turur..an ~ ..illyeti .alılıgı ne tayın o lunmll1-- !arda olrutula.oü talebe l&YlSl fOOO e dıyor\!u. O da mem1eketlnin en btıyü'k yapı"mış bir acele m: idi? Galiba öyle 

... ;,-_~llııı-~~-.. •1111d-~ı-..1.a-!...1111· --~---.--111ıııııı-~-~--111ıııııı-~-"llıııı-~lllıııııll..:....__.-~---.-.... ._~-"llıııı--111ıııııı-11111111ı-~--111ııııı11-~-"llıııı--~~ıııııııec1111!!_~şm--~ı,şt;.l-ıiiiır.;..-~--....--"'""-....,,_._.-...-.M111.._J san'atkArlarından b:riyd1. Yalnız bu olac&t .•• -,,,..... ~~'4-M4?~~~~~~- ıeoeden bende talmış bir lı&tlra var: 

ra Ahmed ki, O, Hergelednilı 
.ko ay Yusutu aş.ıraml7"C8.,... 

ıu .. LA.kın, tehl~. JÜZ(le ck*aıı 
kuz Uc çeyrek ku. ÇUnktı: paça lr'f 
ruık oyunu nib.ıcys; Herpl.ee& dil 
P~h ivanın elınde bulucuyordU. 

Kara Osman da oldutu ,_. 
nıyordu. 

Kontes, hazırl.adıj! bukeCe el 
mı.ş ı. Hemen, hemen m9'daDa 
celttı. 

Pol Poııa; Yuaufun bir ooout 
Hergeleclnı0 eUnde asılı bJd.ıtmt 
rUnce sevinclnden atsı 
varm~L 

HUIAsa: bütün &rk Yusufım H~ 
lec nln elinde böyle asılıp& ta 
s •vmç duymııştu. 

Koca Yusuf; paça kasnak ayun 
aır:p a.sıldıtmı .ıörtınce, texa• 

kend u kurtamıaJc ıçın hasmına 

ters b r çalım almağa gayret ettı 
nitekim, kuvvet zorlle ve kollannJJJ 
zunluğıle ha&mının paçasını eline 
ç rd . Biraz sonra: He:-gelecln n 
nunu bozdu. Ve, sıçnyarak af 
kalktı. 

Yusuf, aanikl; cendereden ku tu 
muştu. Çırpınaraık ~Uler yü?.\e g 
bır nlra aıtıtı: 

- Atnin Herge~I bel ... 
Hergeleel, hamıının kolay, tolaf 

!inden kurtuldutuna !cerlemışr 
kin: Ytl6ufun manevrasuın ve ust 
nn bayılmıştı. O da, onun nara 
çuı>ı,paraık mUkabele .?ttl: 

Aferin YUBUf bel ... 
Güreş teıltl'ar a.vakta bnşlamı.ş~ı. 

sufun .tı.al.aızl tı, basta olduı:tu ""r 
yordu. zorla gllreşıyordu. 

Herıeleci, gene hUcuml.ara ba 
Yusuf da, elense tırpan .•• n du ro 
çekiyordu. Bor aralık. Herııeıecı hal 
mına daldı. İık1 paçayı el.ne geoıt 
mıt;tl. 

Yusuf: en nil&yet; haamının e 
geçen psçaları.nı venn ştl. Be 
versın boş bulunma.mı,ştı. Hemen 
'kanadını tali.t.l. Bu paçalar öy e 
yundurukla lcurtulaca.k g bi dctlldl. 

Hergeleci, iki ellerim Yuautun 
ze~rtne Iyice doldwmuştu Ha 
çekip taldırara.ıt ~ilat..tl yere vu 
lstiYordu. 

Yusuf da: önden kaz kanıa.dına 
dıfo HergelP<' y habre, olanca kll 
tlle yukarı dotru kasıp zo,.lllYQrdU 

Yusufun maıksadı ~az karuı.d 
nUe, hem hasmmın el'nd n par 
nnı aök'UP kurtarmak. hooı de . 
üst.il çevirerek yrr 
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Telgra.E, Telefon Ve Telsiz llab rle .. 
Petain-Göring 1 

mülakahnın 
akisleri 
Berlin 

Pransa i~ln 
üç tehlike - .. goruyor 

Vesika nsınnnn ihdası ı 
kat'iyen doşnnnımnyor 

.A.ıbnı 2 (Hl.IMlll) - Sal&hi. Vesim uıııulü biır çok bakımlardan 
yettar ~luden alınan haber - çok ınMmwlu cöriihnektedi v . 
lere gÖft, ftÜk<Jm.et memlekette ef- ka \BU}ünün tMhilt edilıec w~· L~l-

'l'evZi ofisi 
kuruluyor 

Giyecek ve yiyecek 
maddeleri bir elden 

tevzi edilecek 
~--__,ı~~-1- !'L_ ı·• •• 0 L egl u.g; • J'& ~ veıe-. utıu unun in. ~ ~ l.,t"~ ı_._ 

da.tnı kat'~ dii§ünmemektedir. <hr. ...,~ -.J.ıma; - Ankara, 2 (Hu~) - lstanbul 
iaşe Müdürünün f t mürakaıbes n • 

M ·ı ır . ·ıı d ddci mücadeleyi f'l.ddetl~dımıesıı 1 ıngı ere e erkek ıiçm saıan·iY.etleı1 gen ıletılecektir. 
Bu müdurlu'k, bölge İaşe müdürluğu 

korunma ve kadınlar seferber: ::;:;·b~ıı.:t.:::ı .:.e.: 
:';7efCll Göring: «Bu miil&- d•ı• 

1 
cahıı-. Giyecek ve yiyecek madde. 

.. fan laydaJı ~eyler ~kaca. kanunu 8 ı ıyor ar lerinhı bir elden tevzi ve İ<laTeaİn 
ftnı iimid ediyorum» diyor rerınin içiın bir Tevzi Ofısi tcoldJi 

<.ltet. taralı 1 lııol aa;yfada) n:ıakM'T'eI'di:r. Buından mak..sad, baL 

C .lond'nl, 2 (A.A) - Peta.in • Ank--. 2 (Hmımi) - Milli ~ ~ tnllbaıd-: elde mnocud bn :iıtlyaclDI k.endiıtıi:ne ucuza an 
'*ıormg ınülak.aıtı:na pek. büyük bir k.orumna ...,,.mund. yapıı..c.lt de • e v~ ~ milli lDsan kaynak,. ıiım.kıa.nını remindlı. 

etnrnıyet etfcdilmektccf r. Gö • WJJııJdere dair pro;.rı te&ik eden ~ ~te ~ıırilse.lt milli eervl.81.u 
ll1.ng B de Brmon'a piyle demi,th: P-1İ 1r.~9)"0ftU bul D~ bak.. ae~ulm~~e.ıiGd~ PM"1a - Tebı·ıg"' lere go·· re 
ç~ u ınulü.attan ınemlek.etlerim_iz ktnda bük~~ ~t .1mağa =--~. . old""u ~ 
edı faydalı tcYler çılıcağ nı üm'İ<l lijzum 1röateımıfl.lr. Komısyon ya - fedeık.i.nı w ..= ıı~ mİıJcye.ata L•ıby d • t ~orurn » rm aiiua Vekileriıı 1'umrile top. · ıa.n..J' . ı& ettır~ek ye· a a vazıye 
ei t, eta n - Göring mı.ilakatı hueu - lııınmWk. ],u ~T M.kkıada iza.. aı T.-'-:--~~ elm.ak lAzımclıT. 
l-a r "agonda yapdmlf ve 3 saat hat: ılsı • ....,., ec:H:-AWKL-"- -ı.:~~ izale dan (~'~!~.~ ~]--'-1 

Al 
ar de,.am etm.lftlr . t.edaikkıri . bb Wt lf ve u.n> tcy~ı.ı.o huaün Ye ~ an ı en.cyen • 

V'ôchy, 2 (AA) _· Stefanr: Kc:ımliı9rm ~r ._ art.am ve ~yen bir clalwa halhade mmı ~etlerile bidayette Zaaf _ 
M&l"~-ı p . · .k . • "- ya kadar' • de'Y9bll t.anln o~ An cıvartnda mevz:ı alan kuvvet • 

L ~ etaın ı ıunlraı 1.AI'• K ..ı_ • • ~-- :___..:L_. • ~-:-' • 
"tQ\ Vıc:hy· d- .. _

1 
d a<nn ve 8kelı: IDl!IMl kuYVetın"n .--ı:n ~ ~ --=-ıu llıtaç ey. 

lo ye onmuqooer ır. D .. mızl•iı ;iındı kencl. . - . lemi,tir 
<J 1:ı ld.ır':1t;::r:2 (A.A.) - Vicyy'doa un gece lunduğu g·hi 194f~f:~e ~ Huthxı. ~~ . ~ulı:avemet 

Med.hion p · · ·· • V •ık•• d butrnın cWNL bi.kım aırette hi.sae mmıltezlerinın .iızalesi ıçın yapılan 
• 4tı h..ır.ıu~ıda eta.i.n : ~orıng muıa - I eŞl 011 e dilecektir. - lwırekit devam ~te<lir. 

rııe.rl!'t remnı bır beyanneme 3 &ı buhran n başlıc.a eıebebi t Dünkü ~ bütün de -
'-iı...• .h r Bu Oeye.nnamcde Pe.. •• d aıeat- b.. ..ı_ bı' L ' e. - vamı;ıca bava kuvwıtlerimı2 Rezeg 

.,., n bı'r F Alm · b. rw· yan l ... uyuıı; r ıı;lsmın n &Cll!lt Vucud~ ranerz. • •w•an JŞ lr l~ uç ev m.İ.]cyaata evveıdaı ~ edilm" bu.. bölgesi clvarznda ve garb nda bu. 
ıtı....L... iet.bmek stedıg-ı kayded L bımall'Kha- ş:- .Jj L ._ __ • b ~ . lunMı düpMlln zırlılı arabalarile 
;-~ ve L_ _ ··ı~k.a F · ııınıu uu ~~ısat J.ttn ş.. ~ vu m'! a tın ran11a.nın Dün gece Yeıt}ilkÖJ e lı:oca bir ma. tıİ'r. Bunlara t.aım l>ir b.dro IBı!md :r mak.tne taş t larına kar i mı.it~ 
Pi daha emrn bit surette der. halle büYük bir 1&DllD ıehllk~ &i.. Bi'rleşik. Arnerik.a.d b kkd w • di3 en taarruzla yapmak surctıle 
01~elt iın.kiınıııı nrd:ci iddia Ja.tmlştır. Dk çok eh i tr~ tb lg • lmra kuvvet)eri:mİze tek:rar yardım.. 

-··"IClllttadtT yangın ıeee aat 22 de YqJ.köyde emm ye ı a ma ze • la d buL---1--d D w d Be . K mahall~ M racy9:1 aoka. m~nd'on vazgeç.mt'ie ve bunla r a sunn~ıcu .r. ognı an 
~ <l~~ede netice olank fÖY • 1:ı-:: Yan admıııia b r tahl& w 17 Rwııyaıya doğru yola çıkartlmelar= do~a miıtcadd d imbetler görüL 
~ i-lınchcctir: numara ı evıdal çtkm • da T8ZI olmak mecburiyetinde kal muştur 

tın b..fta aaök.om" ntera pU - ~ - bir ıemsııda büytlyaı ·~ d k - Alman tebllğl 

iki yeni ve büyük .. . 
surprız 

men Sera Mr ilJ'illıaml'te dotra d6ne 
et* ohlnalı GnNla da mevsimin lkfnci 
'ft &Ylli ~ boı.rbk &urprızı Ue 
bı'Jıla.şarıa. A lman onlusaııım 11R r a '11"- ~ ontalanıuo Afrika taarran 

mesi Beriinde tıuncJ rl • l"'De İJuncJ~ •TJDın 18 Jnet Sah 
nm 23 ueu ciinti husı b r teb ii l'Wlll ıı.:a.la4ı ve mnhlel'em 1nc-U bat. 
ile n~di. ftkilinl.n Mi71lk tılr nu ku Hr haber 

Bir sahınd ihUyar ed~ ıraz te TerildJ. Pek iJf hMlrlayoraı: ki ıerm 
kolldartJo lanna b « eak y;ıh da Mister ÇoreJJ it• s ylevınıl, •erek in_ 
haf.IZlUIU7.J zorhyncak o arsak b.ıtı:rla. ı Uz ra.ıiyoı;u o akş m yap ı cmfll 
nz Jd, o ~e e bu tin 1ı tn l'T rady ı n yonda ve ertesi sün rıbn İn ruz ~ 
bn mUYaffa.Jnye n ehemm r itterin. lleCeleri 7Ullannda in iliz ordu on11D 
c!e O%UJl uzadıya dar aklan glbt nte. Yakı.nş:u1tta '750 bin klt<lik ıuuarnm 
f gün Çl)an b u M hv g-ıttt eJcrl blr kU\'VtU malik oldafunu, bn ~-

de sal fıı.b.ruuo en goı:c r ruuen sti. rma aylarda.nberf buyük bir itina De 
hmlanrıı cene bu kauncm temfn ,._ baz.rland.ıiını, a4led lııaJnmınilaıı bi_ 
deceti lribiik istlfad !eri belirtmQ"e 7'0t tiılı8nlillı tlıfmda 111 teryel bakı 
talı s etmlşlcrdi, İkrn U' nn aYınm mından Almıuılann brşılann.a 1 lı de: 
daha 20 inci guniind n il.İb ren Ros. a olaraJı: miisari. belki mıun vaatyeUe 
of eehrltrin !O ltllom tr yakı 1 nııa çıka.catını llÖJlemiıfkrdl, hava kunet 

kadar sokulma)a muvarrn.k olmU$ o. leriııtn mutlak haldmlyeUeri üerln; 
lan General Rund fedt o nfarınm ısrar ~dl. Miiie.ıkıJJ ı;unlerd •e 
şimdi birf Kafba p tr t banasma, MibTCr kuvve:J.erinln .-...ım erini olup 
etilen Astrakana. sonun!'tl m da aşalı lııi&miş blr Lt cilııi 1tkt rn ışterdl. Hal.. 
Yolca De Stal~ r,brtne a.rıJ&n buki ~ taarnmaıı U inci ıüntldir 
uç 7olan ltir1e:şme aoktasmda buhın. ve Atri1Ea ftZiyeCt eJ'an nıllpheaıdir. 
dulunu &oJ'lli)"orl nlı. .l\rad"'1 C'C\-'IDlı 0-. ..urtlldetl aa)ly.lnlar kemmlye& 
olan sam.an nihaJ"l'!l bir hattadır, ve Ye keylıyet. iisıaaJiiiiiaii, •ıe baflü.. 
ıUman on!u1anıu ştmcft o 'Yakit bu de. Jan hme=hma ~ının ııomus,. 
rece ehmunfyet Ttrilın\s olan bir eefır1 la&ııa• p.iaiine alarak kfladılılan 
Mp.Hmış ?aWe«e 1t&riborm. ıru iti aai1M1e 8911UIMla 1ılanb let"ekleıwe 
Celgrat1anna bakdacU otursa Alına• buuı.ı7erlar n 11ia h lıu ıliifbcada 
ontusu bu fehrf bofaltmakla ltahna.. l'erııefe P'-Mm• ıaatı.l1"U ballla~o. 
llllftD', daba certıere dnjTu tam bir na. .Palta.t ne ile ola aylarea ltiyul: 
nc'a.t hA!hıcledlr. 1 illa ile ha:urlanclıtı en salAhiydU 

Aalteri müehas:mslar Alman entun.. ~ Caratmd- .eYf'Jnmif olan bu 
nan bu muva.trak17etsiztt~ lobThkla taammın gene in&ilnlerln talnalnbae 
tamir eıltobilecel lıfr TAlİyede 1ıalan., Sift .. ,... J 1 Sepıy1!a sırh\ı dilş., 
dutunu söyluyor!ar. Mevshaln kJe, ta. :aaa hrkasl ~ f6yle iki ~ 
pJlaım krt, memlekeıtn ıle yohlu s9n iflncle ~ .ıarak bit.me7l_ 
malınım lMılarımuma l'lt~ bu dl,. siı.l ~ büyiill bir sıb1trb ol.l"k ka. 
şuncnıin h:ıJdka.&. çıltmaııı pek mtim.. bul ediFaru. ~- Jd. PoleQa.. 
ldlndilr, fakat ne ohlr83 olsan tama.. nın iki üc. ı.an.Ia. Fnnanm Ud &7. 
mile perişan oldaklan :ıraytmmlş olan da ~ ile lt~ıraa. Bııs ha,,, 
Jt111 enlolanntn lıu ta:ımız Jı:1'bl~. nrhtmın •~e •JH1 artaa sür. 
tini l'hterebDm" olmahrı lril,.Uk 1'h wrrlsier •alaanMnia sonmıa ...... 
sürpria ~ ~. .. ........ p)eeettlr. .llSJ&)"I lnnbrK qai1ya, tama. ** 1e.ı ~lırna.ı ıçı.ın Borlı.nde aktedi. ı,rene Yanl.nfn sahh buundutu 19 w ş··md· kel f ahuıd BerN.n. 2 (A.A.) -Alman teb. 

. ıton.fcra.neten sonra Almanya 21 nunuı.ralı dite'r Wt abşa.b eve aıra.. 1 1
!c ~ S.: cına, Y Y• - liii: Şımali .Afrihı.d~ Tobruk'un to~'Zi .. ··ru:ı 1 A ye( etm!ftar. Bu ma.hılledek evlerbı r1m teıslih edılmJş kuvvetlerle mü. c l'l'Ub doğusundaki ka:rftlıkh çar - Mançukoda Ruslar- Amer·ıkan - Japon 

'bt' n ~hu e yapbı a.nl v • kısaıı .-ı ahtfJ:ı ff brb r~ne ya kemrnd sHAhlı bir du§ltlana kal'}l L 
•1 ift_ ' aeın.ın 1 yası. ve l'J ~ kın me&afıede bu'u; Juk arında koymak mecburiyıetıinde hu1u.rıdu • pışmalar, son gi.irılerdc Alman -~~e F~na.nındbır ~e~rda bı.. bir müddet sonra aç evı da tamamen iumuz için :ı:araırli vaziyette idik.Bu t n kıt'alarıının muvaffakiyetile la Japonlar arasında muzakerelerı• 

a:acagıını v~. :h'?,ı!tır. .still eden ateş 11u r.ant !ç:n clddt t>L"l' ee.fh.a artık. kapa.nmıştir. b.tmişt.ir. Mu'ha!a'nl alttnd ki kın -
8'" :linde ne dutunuluyOl'7 te!illke hal almıştır. Nu kuna d ed M Çö l vıctleri kurtamna.ğa teşebbüs eden ld d d 
J)_ )Jl 2 (AA) - or: y :cm mah&!lcn t.fl yey~ ihbar e. L~ .. 1 e~a:n on . rçı el n geri püakürtülınü§ ve ciddi çarpışma o u evam e ı·yor 
""Cllni nıeııhldkl'den mulhem bir d lmed.ğ iç n ancak ku e tara!ında.u pın-:ı 8°! e~ ~ır: . . k l a uğran 

il ~k. n ...,~h yelt r ma..1ı • g rü . .m Ye bu ı.ure· Ba IrAÖY ve ku «Ş~· .bu:~ı._ m k~a~ta. k. Mm , ra,. Tokyo, 2 (AA.) - Domey a.. Tokyo, 2 (A.A.) - H'ül~tiinı.,.... 
to et"llr\ıın d F-..:z - Aım....ı 'W.aı bul it.fa:ye gruP.an &teşt.en m.a. :vve lnl'D ÇÇ}AKOye a 8 Y. •1n eevhe icmal şıerine yarayan jansının Hshlgk.i.ng'clen aldığı bh .. .. .. M. ı .. .. .. ibti _ı ~ Mk:lt!nd.a tmıatt&r «!ilmiJkrd.r. ~malan .mu~ . L~ . 1una homba ı_u... ki U---·'-oda. :J S02'C.Ual fll, gonıt -rın n Qıı, ~J.a.r JU ~alca ., Bu .... ~ .kısa IJ.i te hhu u mı.cib Yapmemlt ix:ab «len teY vrcfayı bıtr -. d-rryo ıı ve J&nu .... , fal: u~ apon m~yerine . t 

8er mı tasrth ed yor: oımus ~ * pler yan ın ~ ilet ~ 'k k Siıci • Banani ve Menıa • Matruh gamızon kuvvetlcrilc Ruslar ua - .. . . 11 . lng Oll ~ide ~ P~r Men ve kn t.eb • ~ t&:a SISIMlöı.ndıı. ye(. ş"!1lem4. :m aır Ast : ~ "'::ıd:· civarında ı ıaşe tes"slerine ciddi ıııında ıbiT ~ olduğu Te ilci muzakeTelertnı n ctıığini ba .. 
~ nd i l'il:>·. FrantA iU! lenUr. ~ Er.tekler :cı :m ~utt a.st.u.ık yaş b~ . v~r·ım·şw. . R~ ukerinin öldüğü bildirilmek. ~ top~~uaında teyid etmitcir. 
~ ._,{1 -~ eden ~ .. wa MJ" it.fa Y . grupıı d bi hııiddi •ı den 50 ye çıkarııaca. rr. 41 Ş d ye ~a.r ekle edıleıı malU.. ~· . . .. M. 1fli, eoıulaa bir .. ıe, ce..D 
'lft. 0~ ed ki iı .-öylenmekle •k -:ı~ bdarnn:_reı: =~an faalC ya.şından yu'kan ola::ı erkek n ı fth ı ma.ıa göre Ubyaıd& ~ıpnal.arın Söytenıdiğme «oııe hunlu, Tyn - obırak demi~ kıi: 
e.e 8ıer'1ftd ltad • Maaıtiaflı, se - ~:dadı -;r'&ıtıel1h!'kte olan r YS.:~~t··.::ıe kuvvetlerde t"l fa.al va~fele e YeT 'm ba bn cı.nda:nlbe i 9 binden fazla gmy"niın 4-0 lcı1ometre ce.Jnlbunda J v rıil Arn ikao 
te, \Q e beye ed.ilditine g6. dlimete mu.a.tfak OlınU 'ardır. • yecekfer<hr. Bunl.\r hatır u meU':l'd eair elınm>fU:. Bu eahicr arasıında g~rdh-. geri blan 3 Rua -.. . ~YT ı:,. ~ er ~ ~ ~· o!Tf Aı.- • F,...._ Y-.ı "'"""'• 17 numaca\< ..,. ;'"''"~ea:t.ı.ha ·~~ ~"~'"n ,.,,~~ 3 _.,ı "'"''''· BiT çok toptan k<Ti Ruo ....,..ı.ı..- b<ı<ılmıt • !:;;ı~· "' evamına eng 
tiilecel: otı., l~rl ~·1f_den gö - b t:.t i t:N'u n IJ!!!l't~ 8 ı bT şııh~a n:n~UIAllk.I V:1!.zıu tı i:df'n ar:&>! Y~kı bafk~ 814 l~ilb: tuaı tahrib e - tir. Sözıcü. J cevabm V · ~ olur la; eıheımmiyetı .~ım - a.!d QıÇ katlı 1 r P!'I de 'lı:ı•en a.t.eşt~ tir sure::ıte ilg ı ga.yr, askeri vaaıfe. d !ım-= ve ele geçıiırl.lıınf!ll.İr. 127 b.. • . ~on ın • q~ -
'-le..... Bu t.eım.liı&l • mch uç me mttt~ ooru~ ., h.&ura uğramıştır. ·~d-e fcU ta:öılaca.ltlardı.·. Mcbutt .auer. ~tli:z twyyarest de ~lmuftür. Sovyetlere go· re toaa 'Y~~ ~ oım..ıaı&'lllı eoy. 
---.. Zııd. ~ Anupe ca.. Ya..1':tım ..,. r; ıtumıdttıı 17 19 ve ıa 1*flllın 41 den :\a "e çıtı:m.maAI h.atyu tebtııu lmnek ı.tememııpı'r. 
tı--.._ ~ ı...h·l le ıa 21 lillft&l'&lı 9'ler ~~men y~~ır. · •'ı .-.~. 9" ...._ u. etme • Her iıc t'l'lllle -r .tı~ ti lt' ine 3 ~ ruiE't.lle 2 m ıron '180 b :ı t:şı tuınt.. Roma, 2 (A.A.) - ta}yan oT. h b • t• 
.. ~ lllri.... .. ~tiJcıe. bolte'Vlk teh.. tin r.,.. .....,... .. 1 olduk •rindan atP• !l ı.mtır. dularl bqkumaatd.a.nlığının ~.+& mı- ar vazı ye 1 Macaristan dan pamuk, 
.~ ~ z bütun ırull4!t(eTİ L M avretk! fJfklllt Al&.IU1dar1arca araştı_ M~ 00 011 '8A'; 

1~ allı\h • ı.ana maralı teb1lği: rr~ec 9 etı lftW'iaz abl11kuı ve rıt Har. ~~:-n:=21871~~ =~.j Mamıarl:ka me~an muharebesi, Ric~-= =-:-,,!_n1'. Ju mensÜcat geldi 
~le ...::: ~1t•ntn tllii - C!afi T k il~ a bin fasla ask.er kaz.'Ulacatnıı iUh ınütıeadd.d .alha.I&Ta ayrılmtf ola. nn _..... top, ~ Ja&nwCkıi ,..._ A.ohua, 2 (Hmusi) - Macaris. 
d ~·.ıe F letidit. lith qv ın 1 sime e~. rak 'dd~t \ile in.adla de· I etmek- bildikleri JSlcdl ~u p.rp"1111&lU &mııdmı selen pamuklu mewattlua 
~- .Mı~ ~ \tu li9 teli - ~ik'tl"C8a. heykel'er·ı il .,........ iClb&ftn tedıır. TobJ'\lk cephesinde her ikıi ta. d'nnpv. 

il n ~Avrupa fl')ieft't~ketleTL • " a ı Başvekil bundan ıcmrh 16 ne 18 raf iieni müfre7.elerl ve topçun ke.. Bu 90l1 8'nlerde Wr Bu ıam INr. bir kr .. -yili,yete selmit n eatlt& 
~ ~ ~La mu.ztarıh buktn (8- Wlll1 

1 
hlfl •JfMa) 1&11 aTa«md&tt ıenç erxl!!ıı: Ye :tmar. g

0 'i faaliyette bulunmaktadır. Sol - Jii1 t& başma H .tJJIW1 Wlkı. 19 amecli~ . .... :ı.:tte<lit. .ı,,., ı.. oop._,. heyk•I lçln 1.- ::.,, ""=.\.ı~'""" .. -ile.. !um ceıol-i..I: müdalilerimiz .dil>- =.. ":..,::':. !:; : ::!',..!: -------------
V~ kanMt MüdU'tliliü 1ı1ııta.f ndan haı.ırlMıan Kadınlar °"'1tta manm yeni bucumlartna anvclane Ald&D aker w ~ imha eUııl!.1- # su.an ••••llııı. 

\eı-11 ı ' 2 (A.A.) - •Reu • p,.je tetlrı* olunrtı~ heylteltrat Parı..ment.odan ır.adını.n yardtmeı mukavemet et:rrı!i.t\eııdİT. ur. mm . p.._ . Befti de c:NwYet edılereok ~ri .lı"L h~ Mkerl Un f.:ımıa ne .-ya. Sidı. Ömer'de muharebeler te - Kmlorda tuvvetlet1 Almaııl&rı batı.. s u M ER 
'ic~ri v· CirJıtıe müla.katıl\11\ ne.. na hUd llVI mlld.ıfaa ünfonnune ~1)1$_ mevvüçlu bir halde cereyan edi - n dolr11 1Uı:Dett4l deY&lll ett.1*1 all:M 
lika. ~ ~tonda huwe· bh a • mLf411T. t&:nna ıaal1h~t.IDI u··~!tlı B' 1e. M le k "mıiınde Sıdi R btr ~nunda da. d!ıfnWl ~ 
tr ~lenmekted, Hitler ~eltrat Belıns tarafından Dl • t.h~ 111tımce ya.lnl7., o da bir yor. cır ~ ea~ • - i.; 60 kilcmetrw daha ıer•N at.ıtmış~ 
A •'n~ don ' · Jİ aplace.Jı: topknt ıda Mıyke}" n neye llllddeı iıOiD. 20 7&f 1141 30 1aş ara_ :zeg çevrea e ı.mı çarplfmll - --v --

fr~\. r:,8ftn• .w:ıın . 11.e fi~ ~ olaıc.iı ınuekel de ıariiıi.il • aındai beHr :ta.dmb.r hükmd.ı tat olrmı:ştm: Bumda gündüz takriben Alman leb 1.vgı' 
t\ Jn.a.

1 
~ 1'11ı1Wlz ii~krmın k111la.. • ~tt «Uı.oeıkt.ır. Bunların aded 1 ~00 e!ılr alıınmıttar. Bunlar meya.. 

~ V mn temLn edeoelr. o • müıt<it. . 1.toO 000 dil'. n nda general M e» Reai-nal.d de t&t taralı ı tnet fi37fMal 

töre Jeıı,. ..... ton'dakı0 1nli$ahi'dlere Heyk8'in bİT eene içınde tamam- verd:rr. Alman hava kuvvetleri Volga 
~ on,.·,_ tartı hareketi ~ lıa11M:Ail, kaide ve d iet kısı~}-~. Fazla kı·ra badeıı· İtalyan - A'bnan tayyareleri, çok kıyt.mda BriııK civarmda bir tay. 
~etti l»t ""8 ~l de Uakwarkta tici- ft!ll'I cı.. rk~~ c;d'l~ııek Ciımhur~cıt:l 1" faalh·et göatenn ılcr, kıt' alara, ma.. yare fabıukasına bn çok bomba 
ti.r. ~ nWNle ... ıeeek. • 2~ ncl )'\ldonümUnde a(tlıt tören • t• t k0neiı vaa"t top ufuklar na ve düş.. 1-bet etUrmıtnır. Alman hava kuv 

0 

ntft Y2!' lacaığ1 •n~k.1.m." . IS ıyen apar ıman man:m ~ dC"poı.rıma hücum etmi• v.etkri, donmuş La~oga gölü üze • 

P 
V.tı ve Bıtledıyc Reıaı Dr. Ll\tfı d krdiT. rınde düşmaın naklıye kollannı da.. •--'I Kıırdarlın bugün AMaraya ıide'Mk sahibi mahkQm ol u Tobruk müstahk.m mevkiinde. iıtmııt ve Tık.vin'ln doiusunda de. 

... , dünkü toplantadıa verilen kararYr ki hedefler, ve S ~i • Barrani, MaT. mı.:ryolıu hatluıoa t.ah1'be devam et. 

a etnftnda alakadarlara izana-tta bu.. Anbn.. 2 (Huauei) - Cebeci. • Mat:nı1ı bölııeı9indeki firnendHer mıiştİT. Savat u.yy11ttleri, dün cece •apa lurırrwMı mUhtanel.dir. O. Kdl'IUtutt• Uiuı*a 90kaiıod.a 30 ieta.yonları !bombalaınmış. yaın-gırı - Lcıningnd'ı Ye fimal ltnımhH!«ki 
S- aumualı ..,..n.nanda kiracı oı.n.k la.1- ve inHıli1'~r o1muştur; SoyYet ha•a üalrıeıiAİ bombalamJıt.. 

~-. 2 fa.A) c Maar"ıf mUt'UrU Tevf'ık otltf11ııD •lh*Y F.tni. Tunçerden fazlıa Tobruk açıgnda torpil tayya • tır. 
~...._ lrııtp ""' - · B. P~ u ldn. bedeli i9teyeı apartıman sa - -relerimhxlıen bh teşekkül 5000 ton 

~~-. u ı:-::-1 ttia~Oi~ Kutu 1 cenazesi (Un hibi mühendf.e S.kt Tollu Mtiy4! Wt btr düfltlMl kruvazörünü 3 tor-

~ ..... u .... ın re.ıt;rut• .... merasim!e kaldırı'dı ~ 490 Un.ya mahldlm p"Oe .:.:i::...~rl..ı Kohlttde 

~ ~ı !b.llttlakıb geçen t&., tarafı ı lncl aartUal Lon<:hıa, 2 (A.A) - Kııbizeye 
YARIN AKŞAM 

ŞARK 
SiNEMASINDA 

ııbıem&Sınd.l 

JıdcBA. AUE& 
ve BABY SM'D'l" 

wa.fından nra t.ıı&n 

BİR BEBEK 
ARANIYORl ... 
POOıl cörenler candan ~ 

kah'!taha ile fillQyor 
Dave1.en; La C'ONGA 

Muısiıkill, De.ns ı .,.. şarkılı 
2 kldlllık Reri Pılm1 _ ... 

~s~~::; :;11~;w:'°:t k.ad• ıedri'lraitı ~,.n.n oı~il • Sidney kruvazörü ballrıld ~i:n 1ca ~r Alman eS?11 ıı~irit~a; 
~ ~ lDa.y1 m.ahrukun da.ha ida. lede Mekezcfcndıid.ekı ebedı med.. fit&$ tarafı 1 lad lllYfWal Uır. 1<~ Tede c;oktanhe:t _ u . ı 
>~ h 81lrEUe Jru a. t ı ı ı~ fenhl.c ftalddlcliılmııttir. Tııryyw.Teler ve gemiler Si<lney çok m lc.1uda AlmMı g r ~mem~t · 
~~ ne ı b tedb rler d1L Ôiretmenler Cemiyetinin kıwzaruıcleleri.nı bulma.k !hrlmalıle Tobnak 

11 
lrlbat .. 

B~ BiB rtUU>E- BtlYtİK BiR l'ILDIZ_, 

MAGDA SCHNEiDER ~ "-1 ~ ttth z t"1 d • hakkın. teeuüril ara~T yapmağa devam edi ~ Kahhe 2 (AA) - Aıke~~ aoz. 
~tar '-krırt 11-e tren k zal nnr!& B . cü Tobnrk ·ıe trt hatı.n d oma

11 

~"'~ •atand o ara ne eeJtl'de Oiretmenler Yardam Cemlyetia. yorlaT.. u arqtı~.ın aebcbı: h .}Qlline •tmen boııulmad nı ıöy 
k~ - ~il& lmeltte o du un ı U. den: daha zı;yad .tra.teJ ı kıu. u 
lt d.ı~ -.ın cUter br sual Wı t'ir Cemiıy«ırniz kıuruc\MN ve başka. Siıdney'in batmhiı geıni, 9400 km;;;;;i;;,,;;tr;;·===-~==--s::ı:ı:===== 
it 'l''llı111~ nı İetaın.bUI Maesri.f Mudiırü Tevfik ton1uk SteyennıMk gıerniaidir. 4f mı ,k.e1> mUrettebat1:nln :ıayi olduğu u 
~ ft>l@rı otnınmaeını m ttıak b Kuıt'u ~! aTMn :z:dıı.n ebediyen m.aıralı k.onan adı Ue ttuwnmlıtı Ye b

0

ldınni h. 
'1~· 11tt-! l~r Mil 1 Müdafaa: Juı(ybettii. Bu act k.aıyıbdan dolayı Kotmor.n larni altında ıder edl • Bir Avustralya muhr bı c1 h3 bat- l 

~ ..._~. a v M nııl:a fı ı· ·1__.:__ k.ad~ _ _.ı '-· ~ Vekil ler:.nl ilgileyen keder 1 a.bc:ııs..,. ve •)'Vl aT ...,_ ,...,.uu. . . S d •. ,. 2 CanbeTr: , 2 <A.A.l - AVU Aua.nm 
---~-Ofırab --~ cüm1 e ekıl M. Curt.ı.n, ney rn "' Parama muhı'il , torp ııennı .ş ve 

Çok h can ı ve nUv82J$Ar bir ro de 
B!l' t.ıdın k lb! nelere tad1nlT ... 

SEVMVER"HAKKI 
brDRAM .• 



1 Sayfa 

Spor niubitlerimizde 
un ün dedikodu mevzuu 

(Baş tarafı ı lncl sayfada) 1 lo.b olan en zengin KJ\lplerden Wohe& 
baı gibi saha.da hiç k~e g&ter_ hampıton takımının sol açığıdır. iruı.d.. 
meden oynadıklannı da zannetmemek cı ve e.yaık oyunlarile Ankara. maç~a. 

SON POSTA: 

69-• SATILIK \ 
APARTIMAN • KONAK 

Ayda Y'llz liradan fazla varL 
datlı Beştlcta.,<f..a Yılrlız caddesin. 
de Hasanpaşa deresinde dört 
dilkktuıı bulunan 30 ve 3!: nunın. 
ralı cmlı\k Beş=tt.aş Sulh Mahke_ 
msi icrası taratından fiatılıktır. 
Sa.tış 26/1/1941 d" saat H d o. 
lacaktır. Do~a No. su 941/18. 

Birincikinun 3 

- . . ' . 

lAzımdır. ı nnda nazarı d!!k<kat.i oelbettl. 
1ngUterecte tutl>ol bir geçim vasıtası 4 - Sağ iç Woodvaro da İng:iltere. 

olduğu için bu sahada. b!iyük em•lcler nin tok tanınmış takımlarından brl 
ve d:lın kolay kabul edemiyeceği 6eı·. olan BoLtxın Wandrers klübürulend:r. 
mayelerle vllcuda getlrılen blr takını B.zm meŞhur antrenör B:u.y Hun~ 
G!ı'ketlcr fuU>olü 1lil mükemmel b·r şe_ de bu klUbün oyuncusu idi 

lsTANBUL BELEDİYESİ 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaşı d ram kısmında 

B u akşam saat 20,30 da 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

kıilde oynat.arak halkın at~ ve he. :tneııt.ere .!Qcincl J.ıg..ndckl Newcastl 
ycca.nını bu spor Uzerınde top1arnaia t4kımnıdan Glitton ile aynı ligdeki 
muva!fa.k ohnuşlıı.rdır. Svenaee Town takımından Villlams ta 

İşt.e İng1 terede profesyonel fı._'fb:>! tanınmış birer oYUDCUlardır. 

MOTHtş AİLE 

istik.lal caddesi komedi kısmında 
SAADET YUVASI 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında Günde 3 Ka~e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla İsteyini 7.. 

heyecanı bu esaslar üzerinde kuru'du. * 
ğu !1;1ndir atı İngiliz futbolü dUnyadaki Ham dol.aşıslle tk.l scnedenbcrı kcn. 

~ .. • • , ...... ~ • '1 '.... , • . ' • • .. A • . ~ , • . • .. • . ,: .... • .. • ... : ·~ 

ilstUnlüğünü senelerdenberl muhafaza dl lig maçlannı.n yorucu antrenman • 
..ınelctcdır. tarından uzak bulunan bu oyuncular 
Memleket:m ze gele:ı takım Mı ırda Ankara.da bulunduktan müddet zar. 

bu'unan İngl'liz kuvvet!erine mcnsub fmda hem egurn·z. ht:m de mac ~a.;>. 
fu.,bolculardan mü•eşe•,k d r. tıklan içJl gelecek hafta içinde nşı\ğı 

İkı sene evvel lngU.tereden Gynlmı1 yıüan daha. iyi bir kıvama girecek.. 
olan bu futoolcu'ar aq"cr' it h'zmetle. lerd!r. 
rl arasında bulundu' ları yerde futbol İstanbulda yapacakları maçlarda 
oyruı.nuı;k suretile mılll 6porlarını yap. daha güzel oyunlanna şahid 
m:ı.ktadır1nr. mız.a hiç ştl.phe yoktur. 

M saf'T mkımda bulunan oyuncu. * 
la.rdan onu, L<koçy~ııdır ve bunlann Ankarada bazı ark:ııdaşlar İngiliz 

l de ts;coçyn b rltlc r n dahi! takımının oyununda b!.r f vkaH'ıd~.ik 
muh e ! k.'Üll ere m•nsubdurl r. görcm<:d.kler.nl &ôylediler. B·ı mesele. 

Geri • n altı ayuncudan dördü İn. y Zeltiye açtığım zanıı., d ğerlı mer. 
n<' 1 nd n. f • d tıı l 'k: z muhaclmmz: d3 n d ük dcta 

Cl lig oyuncu'anndnndır. I.mıdra.-da maç seyret• .ğ;m z:ı.m n b r 
V'C İs oç oyu cu' .. n an şey anlamAmıştım• demı?ti. Hakikaten 

oed lm.ş olan bu taltımdn tab ti. bu işaret doğrudur. H P öyle olduk. 
oç .s em Mldmd"r. G~U?.e yabancı gelen b.r hare_ 

H trı futbolcular bir konuraı:ı es. k t' 1b rdenb re a ışı.,ıcnne..t ve işin 
nasında baruı cB zlm i(' n İn 1 t k1 lç:.ndak.I ince'iA'ı hemen s mıelı: kab,l 
mı d.yc yazıyorsunuz. halbu' 1 takımın değ ldlr ve bu noktauır b.z• 6<JŞlrtmış 
ek r-.yetine core İskoç ta ·mu d ye o:ma.lıdır. Bır fit oyun sonra bu takı. 
~a ınm ... lC\zmıdırı> b e ded ler. mm hüneri hertı.alde mel·dnna çıka... 

Taıkımın belli başlı üç oyuncusu ca.ktır. 

11 ardır: Şındi b~ de hakem haıkklndaki dü.. 
l - Sat mUdafi ve takım kaptanı şüncemiz1 söYllyelm: 

Panı0ur. Beynclm.lel İngiliz hakemi Lorey de 
Bu oyuncu ta~ımın içinde bulunan ayu:na fazlıı müdahale etmed tl !çın, 

k m tördUr 1938 senes.ndc ik. sa. I maçın heyecanı içinde g&LümUzden 
at devam eden kr.al k'JP:tSl t n.: ınde ı herhalde lksçtı. Harbiye ı:naçmın zeV' • .di 
ı mıı. tıb ouın m :,.hur Hud rn eld oJ.mssmda LorcYin rolU m uUa.ka ço:t 
taJrnnındandır. Ankarnd;ı. yapılan kı büytll.-tUr. 
mnçta da fevkal~ oynadı. tng'lterede seyrettiğim takımlar aya_ 

2 - Mer ~ muhıı~ Fenton nnda olmamakla beraber. misafir t.a. 
Her ma~a gol yapmakla meşhur k1n1 b~ tatmin edecek b1r kuvvette. 

o'ıı.n bu oyuncu aı•mış küsur \in lıı a dir. Ömer Besim 
ıkıymetinde ve İngiltere b'rlnci lig nd'C 
bazan beŞncl, hazan yedlncı va.z.yette 
oln.n M ddel:i>unıg takımındandır. 
G«ıç!ert>irlil:'ine bir, Hnı1:ı•yeye d~ iki 
gol yaptı 

3 - ~m en mficadelect oyı.ın. 
cusu sol aç~ Maquire idi. Bu oyuncu 
1939 senes nde yapıltı'l cKral kupa_ 
aında.. Portsmouttı tskunır.J\ 4.1 mağ_ 

lngiliz takımı Adanada 
bir maç yapacak 

Adana, CHUSltSI> - Ankarada maç. 
lar yapmış olan tngıliz futb ol ta~ımı 
bil" maç yapmak Uzer.c Ada.naya u<.rra. 
yaoak ve bumdan Mısır.ı gidecektir. 

Mühim bir memleket d vası : üniversite 
encini nasıl yetiştirmeliyiz ? 

v - -

(Baş tarafı i ;nd snyfadal s6ykd ti g)bt, ar.tık yet.şmlş bir yük_ 
dlf: bl!gi ile haYatan vercceti c5"gllyü sek talıG1l genci iç1n, leyıt mekteb ha_ 
telif iınlltAn nn an ma.hrum bmıluı.n yatı çok mıncı ~ serbest çalı.smasına 
bugilnkü kHlsik ı;.st«nın d t şmes'.n:ie, engeldiT. B:r leyli mckteu d :plini al. 
Untwrs teıucr de ı:.ayın Pl'Of.:.:sörle o,y. tında ferdi m !ye m l'm bu unamıı.z. 
nı fl.ldrde. ! Bunun lçınde, taleben n serbe ... tçe ça_ 

Dlln. on!Arla bu m'?'VZU etrafmda lışa.b lmeslnl tem·n edecek umum! 
görtısın :k ted .nı z zam n g ne erl. -yurdalra ve taleb pana yonl rına ta. 
nı z\ büyil>k b' a la ve h can .ç n. raf+.nrun ... 
de bu dıı.'k Bi!lın • Prof. Sndl Ir. Hukuk FakliUest talebesinden 
nıak'ın ~ md~ cY .kseıı: tnhs 1 talt>. Emer K~üker: 
bC ne ya;n~ d \ et ~ :ı.rdunı b r 
m~n Jt z.hn ye uy ndırmamalı •- L:se ta.hs.l.nl ikmal ctm~ bir 
d•r ~v n. m e r n n. genç tıeka:mill et.m~ bır adam aııyıhr. 
oem y ~n. şah a ın bu işe k l'a' Bunun için.dil' ki, bu gencıu ley.I b.: 
b en para tm>, narak m t • rucya.t.la tecrld cdıı.m d:>iru oı.ınaz. 
d bır serma m ydana getir!lm:- cwı~u. haLkla, mcm et n n ı.sterı ve 

n yolıındakl f kri ve taıebeye ya- m~ lerile teması, hayat. mUcadelcsl. 
pııa.c:ık yardın un b r ikraz mah y tin - n.n ne demek olduğun ı 6;;:.renmcsı li. 
de o ı tekl f g iç' er m' n üz, rın· &ı.mdır. Un vcmite gaıçlerın!n aJcler 
de ~ fazla du ukl.ın ve caz:J:ı bul- ıçeru;:llde pansiyoner olarak yaşmnası 
duklan clhfttı t 1 'Xli:yol' - Cok faydalıdır. Zı.ra., bu sure le ımm. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
1turuluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 10 0.000.00 0 Türk Lirası 
Şube ve aJana adedi : 266 

Bni .e ticari bel' neı1 ban ka muamelelr.rt 

ztn.aı ~IMIUlda kumbaralı Ye 1hb&rsu tuamıf heublannda em 
uı 60 llrUl bulunanlara ICDede • defa OCkileoeit kur'a ile &ş&;ıd.UJ 
plADa ıö:-e l.kram17e datıtllacü'Sır, 

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 :t 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

l)lkka&: ııeeablanndaltt paraıar b1r ıene ~de ao liradan aealı 
dtışmlyenlere lkraml7e çıktılı W.t dlrde "' 20 fululle venltocelctlr 

Kur'alar ..en,...de 4 defa. 11 U l\t \ . 11 Hw ra.n. 11 E710l, 11 Bh1no 
t fmun trihlrrlnde cekllecektlr 

ra 

Sinop C. Müdt.ei umumiliğinden 
Slııob Oezaevlnln münh~ bulunan otuz lira maaşlı he"_;{~'lğ ne Uıli<b 

olan!nrın evro.kı müsb.telerlnl .Hin tarlhinıden 1tJba.ren bir ey zarfın.da 

pasta ile Sinob .Müddeiumumi iğine gondcrmelerl ve )'.:!hud bizzat encü _ 
men rlyaseUne müracaat otmelerl. (10<!8ô) 

Devlet Demiryolları lşletm u. . den: 
24/111941 tarihinde eı:t:slltmeye aoonuhıp taı:.;ıb zuhur emıed..,ınden do. 

lıeyı lha!esl icıu edllemlyen (43900} lira muha.."'Tlmen ıbedelll 30000 ınetre 
~~ siyah satenle 2ü000 met.re kıll2'Jall1n. 16/12/941 Salı günü saat 
15.30 d'a. Qm:paJ.ı zaırt usulü ile Arumrada idare :l:>.ıl!ASmda sa.tın nlın:ıe<ı.ıktır. 

Bu :e gamek lsblyemerln (3292,50) Urolık muvruıtkaıt teminııt ile bnu.. 
nun W.yln ettı!ğl ~lları ve tı;.k ifl~rini eynı gwı .sa::ı.t 14.30 m. ka:dar 
KDnı!syon ~ne vermeler! Uı.zımdır. 
Şlrtnume;'er 200 lkunışa Ankara. ve ~::ıgı vezno'.!o:rln.d.e sa.1Alm~ 

tı:ııdır. WH.93) 
Bu ıml'!'v'ZU e atında ne; 'ıhmız aıı leketınln aılesina tanımış o.ur; tç.nde 

k U ,e r r •ınd n verile~ Yaşadığı aUenın sevın.;leruıe ve ıztırab. D • ı 
c ban aş:ı. ?Ya de C'e voruz: la ına ortak olur ail m lhumunu ög_ en zci ik 1 lstanbul beşinci icra me -

., ~lııkıık Fakültesi talebesinden renlr. Talebeye ya.pılD.c:ı.k yardunı:ı U:_ murluğundan : 
Qultckin Taşb:ış: raz ş~linde olnuı.sı ve leyll mekteb. (Baş tarafı 3/1 d e) 
•- B tt;t n:Z makaleyi bugUn !erde old'uğu g:.b: taa b n.n id•aline blrQOk 1nsan;.ar endışcU günler yo.ş~ AL'l<:aklı ism:ıll Alpann. 

ben de okudum ve ı.ı of rtln fi.lt rle. kaVUŞma.sın::ı, eng-el olması muhtemel yorıa.r. Acaba haril461. düz bir su sat: Beyoğ;uııJ.ı. Tep -J) ,ına~ Sakıza a • 
rlnı çok cazb. OOk ye nd' buldum. m&t:ıkbe1 mccburıyetlerden azadı:ı ol. hındıı.n ibaret o'an w seu .er ı:üren c•uda. 36 numar da N'ıkola Mluıl d!sn 
Sadi Inn k, k ndi ta eb ilk h yama ması da çok yerinde blr tedbirdir. bu mulı.a.re!>e ~anında kıın ilcrll ı51 4/941 taı..bl:ı \ e '"'o 5 fa.z. 27 l ra 
a,d ha ıralan unu m ml..$ o'taca.k, çUn_ l Yal'dım taleben n ıru~acağı bir teşkılU yor, kı:ın geriliyor? avı.ıka.t. Ucr.., e bır k.e 269 Uranın te_ 
l..11, yfilu;ek t.nhsl s v Ye3ine ~ G ve mUtcdav11 sermaye tar fından ya * m.nı ~ ... ıl.e-n borçlunun yukarıda 1 
bulunan b:T cenc!n t1, ve ruh CU:a. Pılmıı.lı ve memleket zenginler, d~ b~ Bu mıale ceva.b vercbUnıek 1ç1n 6Ull n.dres. Y<ızıtı Nlk.ola M !ı udls • gönde. 1 

b nı pek gt.17.el tah ll, <: m ş. Ha.ltikaten, \&emııı.yenın lruru'u.şun iştirak e•me. lıın bllmek lazımdır: - rJen lem eınrin:ı k1 postanın meşru. ı 
b r ytr.:aıet: t.ahs 1 ta b s okudUk.arile 1 dir... ı - Batan Alman detı.?Altısı adedi lıntmda böyle l>.r şah~ın c6st.e ilen 
gördüklcrı.nl. yan ~ımte haya•ı telif • Huku k Fakültesi t alebesinden ne kadardır? adrost.e bulumnn.dı ından İs~anbul le 
etmek, mu ye~ yarımak ister n Namık lla.V!ia: 2 - TelA!i edilen Alman den zaıtısı ra lıAklnılik'.nin 4/11 141 ta.rüı v; 
aldığı ıkültürün d yardımı e büttln •- Uıey· adedi ne kadardır? 941/4909 sa:ı ıh kar r ıe b r 0 U-l 
t.ecesstısUnü bu lda harcar, cUnkU kontrol v 1 bltirm ş her genç kendaı1 • . de'Je b!.1' gaze•e Ue ilAnen , Y m 
bize ver len b .gl mU hc.;ıı le"e ~tinad blr vazty:tt!:Yatını tanz!m edeb lt>c k ge~lsl = \'il k:;A.~ ~Jen ticaret pılmasma karar vcrılmlş v~e\~a~~~-
et.ıned!.kçe, neye yarar' Profesörün hayat n tıı.bl ofciu~~hayat ve bu Bu .suallertnnehs-kik~r ır b' b'zlm det içınde icranın ecri bırakılmasın~ 
yardıma muhtaç tal be arkadaşlar teşebbüs kudret v k nizam onım ceva ım dall' b!r dtaro.r get rmed çe ccb ı ·er 
ha.kkıru:ln.ki cHlşünct'l rine tam.amile rür. Y'ükscat tahsile ~· k lerlnı öldll.. için ~anlı:kıtır: Anca! Amerikan mc.c. ~·'lpıtacağı ve gene mUdd~ lç!nd.c ;na~ 
l.şt..rak edıYOrum.. ralanak daha U 1 g c n ı a rbest bı mua ından bır tan.sı b zc den za,tı bey:ı.nında !bulunmanız ve b 1 

a Huk k FakültC91 h lebeslnden müc.ad İeetne aU:~erslte'lc;vk.-n h Ryat inşaatı. hakkında. bir •pucu vermMtte. l.scmz hapsen tazyik: oltınıı.crı~~~~m:~ 
Nermin Sıiley: bu'llnak ve hayatın ' on s dışa:'4a iş dlr. BıZ buna istlnaden Alman bnhrt.. hakikate muhal f b V'lnat•a bıılunursa 
•- Ben profesörün yazısında bir mat: lA-.a.- Prof gtıB clUklel'lnı tanıt_ Ycsınln denize atbtı den zaltı ı;emı.1e. nız kanun! T>Ollar d:ıiresinde İstanbul 

~. • n.d1 I rmakta h rı.nin adedini tahmin edeblrri J 
~ktayı b lha.ssa a:Abbahş buld\lnı. münevver gıenç bu husust.a b~be~r 1 z. beşlnci icranın 41/347ı &avıh dosyru;ı_ 
unlvenıitıe tlııobes n mem1cıke.t işler n. dir.• - 1938 + na mUracaat etnM!n z U~n olunur. 
de ca ıştımı.ak v onu m:mlek +inin • Tıb Fakütteıd talebesinden T eden :esnı.ı:ıe, yanf harbe takaddüm 
meselelerile ıla mrıak f'lk:rln'. rud Yürür: ur. tczgfıhla~ iclnde Almanya gcml inşaat tondan 600 tona ind!nn'ştlr. Bu hal de 
Bence, bu ıe ta ı zam; nıncfa yapılma. c- Profesör Sadi Irmakın mUd halinde ld~ 95 denizaltı botu ınşa d'.ılın sümtli gemi inşa c!me'c demek. 
Jıdır. Z!ra, a 1 a.ya ya. rn tatilim z ett tt fikirlert fev.k.s.lMe bu'\dum 

9~8:' gtı.hla.rda.n as B.:ı:n d bnş.ka aynı tez. tır. 
var ve mnd r!ında tanuun l günktl leyli me'lcteble: ve talebe ·Yl.1Td • ret gcrniSi inşaatı do~~Y~~b ve t:.ea. c - Sulh inşaa.tınm hart> in~:ı ·ına 
bOSUZ-~ b: ;k lt. yapılmalı ve tan olgunlıışmamış ııcucler için. ıu· bulunuyordu Aımnnlar ha e mt>şgul tahvil cdlbnesı dolayıslie de inşaat 
her 'Yl~ de crsite e: n,..'cr memleketi,. zumlu ola.bi r. fakat yet şm•, b'r Y.enc dilin eden ~lard~ 750'~n takad. sürat k~tmtşı.r. 
n n f.ş ~ oaıı 1m : ~c-re Ana bu rtlaT altında inkişaf edemez Ta. met.inde denizaltı gemtc;t yapıyorlıı~e8!; 1a lşt.e Amerikan mecmuası bu ihsas 
doluYA. 1r Bu le v e d t" sert>est çalışma, serbes vaş ma t>,:r gemiyi de {9) nyd;L deniZe ntabı tara g6l'e uzun uzun hesablar yap'ık-
dllnlelid . ,,_;, da m ... ;- rdunu tanıma lmk nlannı \'Cr UyorlardL - ıı'~n,.60nra Almanyanm ayda 20 dP-
n1T1 gerç • Jl<iY'•• ml.Uıuu me y ,. ......, .ı yapa,b lece""' n t1 -b"' rol ifa edec • Tıb F külteaı t 1 b . • * .... * e ces ne varıyor. 
ır e Hukuk Fil ü1 dm Uuyıızınan: a e nelen A7. Şu halde bugtln hayatını d nlzaltı Rııldkaten 'Mıll ler C<>m•yetı . t 

K<'mal Hakkı: ı - Yü tahsil enc!n' hav" tan müc:ıdelcsuıe ~lamış olıı.n Almanya t!stfklerlnc göre AL'nanvad~ <60> ~:e 
•- Pr<>f. sad Imı • ~<t rdUA'U ayıran Gartlann bilha ıı. kaldın1m'.lsı şua. ~tl~a~!ın~~~hunm~tadır: g<'m lnşaa,t tezgftJu vardır ve bu tez 

butün f klrlerdt' h lı. H n, yar_ 111.zun 1 o.kul d Slplln il0 yUk C' tah. tÇ!lldc tnsa cd hn~ m e.n zaman ıtlUılardruı b he nde, vss:ıtt olal';ıJt 
dıma muhtaç tt f>b n tedavll blr hasa ı bir arada yürüm . Talebe barb gemllerı.111 Oı:m~~ eo~~ ~cabret teve t'lllrt kızak bulunmaN.ncıı-. Fğer Al 
scmıayeden bOrc; o Ye &eıt>est Y: tll3 v çalı m hürrL cft.hlara da den :ı.attı koymu e u;1 B z.. manya .mı kız'.\.klann h ps ne di?n;zalh 
VE' b1!\.'h!ır.ı> h'lY tshs l et yeti Vcrllmek lAzım. Du da, bunu te. daha ooJt denizaltı inşa etm k. d~· koydu .se 240 dt>n'zn •ı ımnls d •ma 
t>ı,..., 1 nJ«dtıe §rend nd n ! slirü de :n ~t'hilec talebe paru;iyonlnrlle mekt.ir. - nşa edl!.m<'lttcdir. Filh k k~ b:ı m k 
-ek o<>'k yerinde olur. PrO e n ola.b Ur.. G. o . b - Denizaltı ces:ı.metlerlnı 750 tt\nn a.ylılk vasatıısı de 20 lld d n bu 
"'' lur. F. L. 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlüOU 
lşle ima Umum 
ilanları 

Bartın Postası 
Bug'Un.tU Bartın PoStası yapılmıyacn.ktır. İş'arı ah.ırc kadar Bar ın yol 

na 1sten.buldruı yalnız Cumar&esı gün eri vapur kalkacak 
İneboluya kadar ~ decektir. d0630• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Kurumumuz enstitUleri içm aşağıda müfredatı yazılı yer!erc 19 as 

almaoaktır. 
Müsabaka imtihanı 2/Mart/942 tari.hl.nde 

almaAt ıSti,vcnlerın Reıttör.üğe mtfracaaııan 

Nebatat Enstitüsü 
Umumi ıklmya 
Zooloji 

yapılacaktır. .F'ıızıa 
ilan olunur. «IS, ·s. 

.Ade:i 

1 
2 
ı 

Nebati Lif ve boya ve köY el aan'a.t~ Enstitüsü 
Zıral h!ıJn ma-Ode:er Enst.tUsü 

l 
1 

Zıra.aıt makineler cnst.tus ı 
BiL# _ Bahçe en~tansu 
sut ve sUt mamulatı enst.ı.til&U 
Toprak enstitüsü 
Fizyoloji Enstl:~üsll 

Patoloji Enstitüsü 
Dış haS'..alıklan Enstıtüsü 
Zootekni Enstitüsü 
orman Muhafaza Enstitüsü 
Silvailltilr EnstltUsü 
Amenajman ve Siyaset EnstltQsft 
Oeodezi ve SLy:ıset Enstitllsl\ 
Orman İşl~tme tk.tısadı Enstft0s11. 

1 
ı 

l 
1 
ı 

1 
1 
ı 
1 
l 
ı 
ı 
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TÖRK YE İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 1942 IKRA• iYE PLAHI 

KEŞIDELER: ~ Şubat, 4 Mayıs, 3 ~ustos, 2 İklnclteşrın 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikram iyeler i 
ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 40 I> 100 D =4000.-
3 • 1000 D a=. 3000.- • 50 > 50 =2500.-ll 
2 il 'l50 ll ı= 1500.- .. 
3 .. 500 > = 1500.- D 200 • 25 • = 5000.-

10 il 250 D .... 2500.- D 200 > 10 • = 2000.-

, 
, 
• 
• 

....................................................................................................... ..,, 
Son Posta M ti aası: Neşriyat Mii dürü: Huseyın Rugıp Emeç 

SAHlBI: A. Ekrem UŞAKLIClL 


