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Bu sabahki 
haberler 

Yası ifloeri telefonu: 20203 CUMA 10 BlRlNCITEŞRIN 1941 idare işleri telefonu ı 20203 Flats s kunıı 

a Türk-Al 
ani ma 

Ankarad • 

t 
rı dün 
zalan 

Almanlar 
lloskovaya 

200Bm. 
esalede ~~~j~-$~~·~~~?~~.~-~'.IHer iki memleket iki yıl için 

-:Z:wıt!fl'W.r•t·:,,,, ·!ifu ·••• 100 er milyon liralık al 
Volga ile Don ara-
sındaki Rus müdafaa Blr .ı\lmıuı motörUl lroln lılr Sovyet kasabasuı3 girerken 

ha:;:~:d~a~i:;lik [Alman tebliği ) r-MöSKO.VA .. 1 mübadele edecekler 
v"1. 10 <A..A) - H. o.: Sovyet RUS- ••• kezde T'EHLJv~DE= ~ıcı hart> vıızyıeu .hakkında Havas IJ' AL..;.· 

t&dır: eri :nUnekk.ldi şunu yamıaL 

..;: tün ceptıeı.,rden yapılan taarruz.. 3 SOVJ8t Londra, E 
lb eden yamın hareketleri ller. • 

lcntstır Bunun netlı:esi olarak mel\ke. d .. azı• vetl f 
cePlıeıtt. diter büyült bir çemberıeaıe 01' asa • ~ i 

~~l'd>esib~~ıştır. hi 
:a~nsk mı~t.akaaındA rerllerlnden va m 

Ol>k t:uvveıtu Aımıuı zırhlı u.ekıttıııerl lmba 
tararuıctan hücuma utrayan dJlha Uç O'ÖrÜ vor 
8ovyet ordusu lmhs edılmelctedir. D J 

l.otıdra, dOrdUncü Alman bılyUk tA.. edlll•or 
&rruzunun bundan evvelltile: glb! mu.. J 91 . lsviçre kaynaklarına 

göre Almanlar 

B. HİTLERİN 
GÜNDELİK 

EMRİ 
"Düşmana kıştan evvel 
son darbeyi indirmek 

şartları hazırlandı,, rattaklyetler ile ba,l.Unı' oldutunu ve 
Rus!ann OOık atır bir .ımt.'han ıeolr. 
ııekte old\Otlarını bildlnnektedır. 

Muazzam hart> mıntaıkalan imtlda. 
fınca Rus orduları t.amam!le aşınmış 

"Rus teşekkülleri 
Viazmada da 
ihata edildi,, 

Moskovaya 100 "Bu düşmana ve 
ldutu anlaşıltiınlı:.tadır. 
Moskovaya !tadar olan mesafe 200 

\llometrey; eçmemektedtr. 
Vo!ga ile Don arasındaki Rus mü. 

llııfaa ceı>heslnde takriben 800 kilo. 
ınetreıtt: mua.r.zam bir ııedik acılmL,!ır. 

---o,---

60 Rus fırkası 
muhasara altında 
Budyeni kuvyetleri 

Rost~f istikametinde 
ric'at ediyorlar 

kilometre yaklaşhlar /ngiltereye altından 

-
· kaikamıyacağı darbe Mareşal Tımoçenkonun . 

E . . . "G . k"I · indirileceklır,, . mrıyevmısı : erı çe ı e-: -
Derlln 9 <A.A.> - Alman orduıarı : k h k "" ldU Ü 1 k ~ Berlaı 9 CA.A.> - Hitıer Rus cep -

~=~~:~~~~~~ı:de bildirll • ~ce er as er O r ece "E besindeki 63ker1crıne aşa ıdw rtwde. 
mis olduğu üzere bir Alman zırhlı or. i : 1 emri gönderml~tır: 
duau 11.a.b'an, Maoar ve S!ııvatr ıtqldl. Londra D (A.A.> - ing!U basını • .Doiu ccph askenorl, 
lerile t&kvi.Y• cdllmlş olarak D nyepcr. Rus ccplıealndcki vaZi)'etln \'ahim. MtllethniZIIl varlıtı ve fsUkbali .endi. 
J>etrovakun şarıı: ilc:eslmiuden hareket IiA'lnl ııçıJcoa ortaya koyma}ttadır. G&Ile düşmanın ı;on andaki tchdid e. 
etmiş ve Az:ı.!c denlz1:ıe inerek Me:tto. Orel'in b.>şalt.ıldı~ı hakkındaki dc1 taarruzunu lluleıno.ıc Uzcre 22 Ha. 
pol yUınlanııda matlOb edilen o uncu Rus tebliğin.den \'C teslim olrna:t • zl.randa sizlere mllrnr.aata karar ver. 
Bovyet ordusunun rk'atlnl kesmiştir. tansa adını adını çarpışmak Jcin d.lm. 

cephenin merkezinde derinllğ!ne del. Rus lbaşkuman1s.nlığınm gil:ıdellk Kromllndekilerin fıkri yalnız Al • 
me hareketleri dıter blr b!lytlk çe • emrinden sonra Moskovanm (iklbe. 1 manyayı değil, ayni :zamanda Avrupayı 
virme meydan muh!l.rebesi hazırlamış_ tl ba1Us mevzuu olduğu g·zıenml • \da .lmh:ı etmek olduğu!lu bugün blli _ 
tır. Arkalarından ehemmiyetli zırhh • yor. • yoruz. 
kuvvetlerin taarruzuna utrıyan üç Sovyet süah endUstrisinın büyük .Arkadaşlar, 

V , ıo <A.A > _ H 0 • 8 •et Rus S<nryet ordusu Briansk kes!mlnde im. blr kısmının Almıuılaıın ellne düş_ Bu arada lkl şey ı;örmil~Unüzdür: 
fada. her tara.ite. harb d. ~~ b - ha edilmelerini lbek!lyorlar. müş olması İngütc:-e ve Amerikayı ı - Bu dUşmşn en bUyük korkula. 
rette cereyan etmektedl e~ 1 ır SU· Viazına clvannda çevrilmiş olan SQv her çareye baş vurarak müttefik _ rımızı bile aşacak derecede fcvknlMe 
la nll:iların Len:.n r. yet teşk.llleri de buna ilQ.ve edllirse !erine ynrdun etmek zorunda bı - silMı.lanmıştı. 
~ lllUlca.btı taa ıırad~a yapmış o~duk.. Mareşal Timoçe::ıko, Sovyet ceı,heS1llin rakııliakta.dır. Mıı.amafih, Sovyet 2 - Eter l>u barbar dllşman on b·n. 
v \ar taratındun~Lartn . hCJ>Si Al. heyeti umum1yastnde tam verimle çar lerce tankını b.zden en•ei hareket<! ııe. 

Iıus 8.3ına " 6 B~n~ÜSk!irtillmUştür. pışa.bilecek son ordulannı da feda et- generallerinin Mo.;tovayı ıkurt.nr • tlrcbilmiş olsaydı b:z\m mllletlmlz de 
t kuvveuerı .ı\lnıanıoırasında bUyük m~ bulunmaktadtr. lDHamı 5 ıncı PJfada> bütün medeniyet ~eml de ınahvolıı -
e!nber 1-•ftc "1 lar tarafından (Devamı 5 ·ıncl savfa.a-) \. _I [Df'vam1 'f ınc·I snyfadıı 1 CUda t~ı 7' ... ınmıştır l3 ., u.ı. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• se rilen Ceb~ · u ııuretıe vü_ 

tııvveııerı :n lclnd, taıa r:: i t :J :~ir. 60 fırka olarak ~hnınn e~~ Askeri vaz ye 
~t~ıerı li.Ytıacıa znar 
ı.ı% Il.oator ist:ll BUdyeni kuv. --

8~~:·aı et. Şarkta muazzam Alman 
~~Ye~ ı:bli~ taarruzunun hnynk 
~~!:;A·: . .: 8:.::: neticeleri nelerdir? 
illi.?) Ulıal'f4>eı:~ e~!Gt!r. 

11' ~ b'4&ın.a ilt Briaru;k • d ff k• 

Kızılaydan 
para ihtilas 

edenler 
Sabık veznedar ve suç 
ortakları 14 sene hapse 

mahkum edildiler 
• ltyUJt bıl" oıddet aI- Bu meydan mu~::rebesı. e tam muva a ı-
Sof~. . . yetle neticelendıgı tak.dırde :ır~k Rusyanın ye::ra ~le~~ı.usi~e- ı:ı::1 c~k 

Anlaşmanın akisleri 
"Bu yalnız bir alışveriş değil, 
ayni zamanda sulh vesikasıdır,, 

R. Clodius B, Şükrtl Sar:ıco~lcı 
An:'.cara 9 (A.AJ - So:ı haftalar zar Bu husustaki anla.şmniar bugiln Al. 

fında Ankara.dcı cereyan etmis o:an manya namıcıa büyük elçi von Papen 
Türk • Alınan iktısadl müzakereleri ve Alman heyeti relııi cıç: ClJdius ve 
bazı anlaşmalann imzalanmasına mün Tü~iye namına da Hariciye Vekili 
cer olmuştur. (Devamı 5 inci sayl.ıdal 

lktısad ve Ticaret Vekaletlerinin birleştirilmesi 
etrafında Ankarada tetkikler yapılıyor 

Ankara 9 cnususlJ - tktıs:ıd vo Ti.ı lunmııı!ttadır. Her iki veklLlet!n ayn ey_ 
carct eklletler.nm ııMdll İktısad Ve • :n faaliyetleri ikt.lsadl mcvzulıırdn ı!L 
klUetlıı isml altında blrJeştlrıilllest b,r nün fe\'OtalA.de şnrtlarma uygun olarak 
tetkik mevzuu ol:ırak ele alınmış b~ (Devamı 2 ncl nyfad&l 

·Dedikodulu odun 
meselesi kat'i bir 
neticeye bağlandı Ya elçımızın askeri bakımdan tas_ fıye ed.ıtmış oıacağını karda ook derin t~sir husu _ 

1 le sotiren zımnıet, ve lhtiJAs Epey bir müddettcnberi sürünce • Vefat h b . kabul etmek zarurı o ur sucundan dolayı Ankara ağırcwı mah_ mede katan ve bır hayu dedl!todula. a 8f I 1 · G 1 K D kcm~inde bır nıuddettenbeıi maznun ra sooeıı o1an odun mese1esı dun kat·ı 
d "' Yazan: Emek 1 enera . • olarak duruş.ma.ıarı yapılmaJtta olan blr neticeye lbağlanmıştır. Bu işi mü Ogrud "'•I b l v ı hrl Kı.zılay cemiyet. lunuml merkez ve2 • . _ • egı Xiyef earkındaki muazzam inıha şark eteklerinde u una.ıı o ga ııe ncdan CelAl Sunel vezne kAtlbi Sami zakere etmek fiıere Fın.t Muraıltabt 

llıı dan .... , ı in zam.anki Al ıcaynaxlarıle bzak denızı arasında ce. Tibaş ve mu'naa"'be' ..... tlblerlnden "'cm. Kıomısyonu Mıntaka 'l'icaret Müdür-~ Cıta ıney m..._reo~ n ° - ed :;i'Iııd ki meydaı: muhare ""' "" "' 
~ a et~ ş,.!, ~eırkar~acı~ıarımız mada 1:.rreımıtc-... tentef>Sol~~c~ıtııncebniuldbırdo~~u~;: ~::1i~e ~a. şU~uı ~·c ehemmiye.t ttı: settııı Ka.rcuuızrak haklarındMi du - lüğünde dün öğleden sonradan gece 
b\.~ _bı>~~l ~ ·'1 4t e.rın f .... ..... • ., d ha b d ,.,..,.... ... eona enn'• ve ittıhu olun.an ka. ııeç va.ıc.te Jtadar devam eden fa.sıla. ~ ~ verzne1tt ve at et. dan _,_ 1 ölü 1 ak üzere bır barlle KiYel mey an mu re esın en • ....,...._ .., 
~ -~ edlrler. Son da ._. • yara 1 ve 0 m ly . daha büytiktılr Bu bl!yük muharebe rar gece eaat 22 de tefhim edlim~tir. sız bir içtlma yapmıştır. Toplantıya t'" <fo&U c:t ıt lllalQ:nata göre b~ milyona yakın S.:>vyGt asker!nln z baaıt il hem scwyet • cf'.nul> ordusunun mü Bu «arara sure O bin kUsur lirayı Vali ve Belediye Reisi Dr. LO.tf! Kır. 
l?ı:... -~ eaildtr s r Je neticeleıun;.ş odlutunu sanki iS e - ·h141A.s "-t ke 2lınmetlerine -~ teıer ve bu ~ o Ya . eıclmlz etmek i6tlyorl.'\rmış aıbt Alınanıaım tebaki aksamının mukaddcra:..ı, hem de ' en ve m~ ere n dar riyaset etml.7 ve oehrJmiZde bu -
~ 'Ollla kon~ ah aııe.sı 6efir!. bu defa Sovyet ordusu cepheıı.nde ııu_ Sovyet Rusy.ı.ım nü!u.~u. sanayi, kül.. geçirdlklerl sabit olan her üo mazn~ lunan Flat Müra.kabe Umum Müdü. 
~~l'\ı. otın llelen vegoıı Uşlantır. Ru su. ı el b b ' ğ hesab etmek su.. tllr ve zihniyet bakımından en kesit nun ceza kanununun 203 ve 80 Jncı rU de ]Otlr&ık etmiştir. Bu top • 
~ ıt."t1ıtı ııı en bu haberm su e G en 

11 Jş.u u eni bir yı mıntakasın: örtmekte ve mUda!aa et. maddelerine tevfikan ve ihtilAs olunan t ksadı toptancıların 
19 

_ 
~etıe kaY!d~~ana çıkmaktııdır. ~!~ yaptı~r~l ~:= :Cnra B:rln: mekte otan .Mareşal Tımoçenko ordu. paranın Kızılay gibi kederli gUn!crde ~ ~ın" ~ od r· t1 

Kadın r 
ornancılanmızfa 

IYOruz. n ve L e ba ?amLŞ o~duklıin ıarmın ıtalllii : •• uy;;Un edece(ıl g bl bU. felt\ket.ıede vatanda~lara ve memle • e uzerıne un ıa. ar ın ye • 
citeşrın!n ikisinde r el ı . inkişaf yük 'kısımlan LennlgTad ıle onun hari,.. ket.in müdafaası gibi mukaddes hır va nlden tetklklnden ibaret buturunak_ 
büy~l tnaı rruzun ı. blrdnUnkU0y1azımızd:ı cinde Wolho!ve Sh•İr nehir veya k6 _ zlfeyi !!a eden erlere elini ve Jcıca(ıı~ ta idi. otKomlsyonun bu 1çtlnıaında 

>'Q~ lllUIAkatıar 
Cf>c Q": / hr . 

k. hlt. ahım HoJ'i 
•nda S 11 00 P<' •a da) 

~_) 

merıu. oo ne u aş.ıısını • ld b · 
h 1 't' Bu pUyilk taarruz nallan mıntaıt~mda bulumm v.:ı küçük açan hayırhah bir mUesscscye a u- evveke beledı.ye tarafından yaptı.rıL. 

:~ a v:1e~:t;i ;ı:~Un dah:ı büyuk ve bir Gcl&Illı en şimalde ki Murmansk ha. lunması keyfiyeti mahkemece bljhassa DUf olan ve eski narka esas teşkll e. 
daha esaslı ınk'şaflar göst{'r.ınişt!r. vnlls;11de mukavemete devam edm V~- t~kdlri teşdld sooebl eayılarat: h r bL den rapor, 10nra da Fiat MıirakMıt 

K'yef meydu.~ muharcbesme bari> rosUof ordulannı da çok mül!kül bır rinln 14 der sene müddetle aAır hnpse Blirosu tarafından hazırlatılm11 o:an 
•~ h 1 b · ı·k imh:ı. muharebesi duruma sokacıa~tır konulmalarına, 7~r sene memur!}'ettt'n ,.A t....lru ed .. 
.... rı n n en uvu • · , "'-~:..eıı rl . tl 1n ve 11enı nar ..... e6a8 ... ,.._. en r.-
smı verilmiş ·ıe bu muharebede Sov M Bu sebeble bu cieT!.kı meydan mu • .maıu,wuı.r e ne ve Mnme er e CEı. . 
V" IPr n e!l' •.ım"nler krıt'i b r ft.lı:ibet Juırebeslne «1941 SPnes!n!n kat'i :netice çlrd!lı:lerl meıoall#o mulcabll, CeWin por &Jil ayrı tett:ıt edllmlş Vt Dlıi 
•, k ır"llıısmış u . Walday tepelc:- ııln ıoevamı G n ı G!\JrRc1a) (DevGnaı 1 ncl sa1fada) (Devamı 1 D4d eaıfAMla) 



2 Sayfa 

r •• ergun 
Bir Türk muadelesi 

SON POST.,{ 

" - Af1ırlıgı gittikçe artan yük .. 

Birinciteşrin l O 

illl iktısad 
Vekaleti,, 

Ulabilecegini 
Sananlar aldanıyorlar 

'-.. Eknım lJ lııil J 

(~tarafı ı inci sayfada.1 
alınması :ca.b cclen dcll tedbirler ve 
kararlar bıı.kımın:lan bir nhenkslzlik ve 

1 lıa.ttd geclltme hl\'Sıl ct!lği kanaati hA.. 
sıı olmu.ştur. 

akınşark işlerini düşünen ecne. 
biler .ırasında bir v.TUrk mua. 

deıe:.uı lllll .wevcud oıdul;'wı;& inanan. 
ıu buluııd~u &'öriilı11or. 

Bu ecnebiler d.ı,yorl.ır ki: 
- cYalwıµrkla ISat.kan ve Akilenh 

muadclelerinuı heyetı umnmlycslne 
)a ıııdan bagh bir Türk muadelcsi 
mevcud oldunıın hlo kimse inkar et. 
ml;>or, fakat bu maadclcnin mcnuu ne 
oldutunu da lılç k msc bilmiyor. 

«Alm:uıya tarafından Rus>D>'ll karşı 
açılan seferin Kafkıısl:ıra do&ra bir 
ilerleme lhtlın:ıli ile b~lin ı:osterdlğl 

• inJdşaflar, sonra da İngilızlcr ile Rus. 
ıann i.nında yııptıklan askeri faali.> et. 
ler kabul edilm k l b eder ki, ı:oıleri 
'l'ürkı,ycnln uzcrıue çeken hııreketJer. 
dir.D 

Ecnebi mliş.ılı lcllcrın dıişuncclcrl bir 
det bu nok.uya a-elınc:e artık dura. 
maz. 

Bngiln yaptlae:ık bir işi 1llnn:\ bırakm ta ba x...- d h ı H kendi kendinize u • ayı S3r. 1
• ..... ıı: zaman er a ayat mileadeleslndcrt mal:lüb çıkmış olnnlann hablımnı tetkik edecek 

Ynnn va şu aua sorunuz. olursanız, miicadrlcyc kablliyclll yct~Urilmemlş olmak hariclnılr, en büyük 
-t .__ imar mıyım, b•ı iş: :>npııblleoek vaziyette balunac:ık mıyım. fır. hat.ayı bugfinün işini yann:ı bırakmak itlyııdının gittikçe ai;ırlıtı ı:.rtan bir 

sa -çmış o yacnk mı? ..:~.. balln · -
........................................... 4...... de omuza blnm.ış olmasını gorilrsU.nüz. .................................. _ ...................................................................................................................................... . 

Türk~ e barb t!ı ında kalmış bir ı:ıcın 
leket.t.ir, bu m"mlekl"Ue mub:ırlb dev. 
!etlerden h r ı irinin sefiri vardır, el
bette sefirlerin nezdınde milmessll bu. 
landuldan memleketle miına~tıctlerl J 
olur, siyasi, th::a.rı, ikhsadi kO?uşm:ı. l 
lan olur gldlp gelmeleri ulur. Jşte bu 
münasebetler, bu konuşrn:o.L&r. bıı ı:idip 
gelmeleri cotrııli ' ' zlreti ve h vveiinlı! "'-~----c:--~-~----------.... ıı:..--------=------------,------------..... ==-=--== 
d ·-cesl mü,; ııtenedc rul <ı)nıyııcak t 1 •t d•ı d;~ede miilihn blt:ırnl bir memleket_ Ün av ( e 1 e d k d r··········· .................................. , 
te vukua cellrse. her biri içinden türlü e ,· o u u odun : 18 . . c·· h . t: 
;n:;:0::::::-:~~cak bir hid~e. bir ve ahl<Om olan ~ ıncı um urıye i 

Bir ya.hancı mıis;ı.hlcl lıcsabınıı bu esel . kat 'ı.A b ·r i:i. Bayramını h· er ·ı.! 
tecessüsle, bu sıbln 3urmayı h:ıtt:i, bir 1·1111· a" r suçı'u arı s l 
Tiırk muadel mevcu:I olabilect'f:nl 

~ebu::~ =~ ~~~e~fp ~~~ r:~~el~ . . . l a ""l ndı 'yddan daha parlak ' 
le gunun eereyanm:ı b:ıkarak istikbal lkı kaıab lahış fıat a et sat - e ye . k 1 
hesabına hüküm ç.ıkL!.mıuı :an E'dln. maktan mahkiim oldular, 5 İ Uf ayacag'"' il 
miş bir muhııkıınıc \c istidlal uzrrs~ muhtekir de tevkif ediltli ::· 
nddedllebllır. Bıı münasebetle yapılan __ 
tahmlnlul, ortaya atıı.n rlvayeUerl bakan ~Rı\starııfı J inci sn) !'ıı4-J tlrlltne:d.e olan hayvanların mikta - : 
dlnleYip geçn ertesi c:un de t.ıuname.n MDil arorunnıa. davıı.larınadll d tehassıs:o.r da dln1enil.mt,tır. Vcka - rı barız bir §ekllde azalmıştır Şehir ! 
unut~ Bu~a multab\l r\\'ayet "e şa. cı.sl.ye 2 ncl ocz~ mahkemesi n e let namına sOO: söylemek salrıhlyetile deki et sıkıntısını öulemeit ~adil; : 
yi J:ı.nn hiçblr :ısıl ,.e csa53 lstlnad bir çok Md.lsenın dunışnasını yap -~a :l.şt.lrak eden Fiat Müra : 
etm17en bedh hanel .. rl vardır ki, dot- ı mı.ş, ıkl ıt~i hakkında. maıhkftmiyet, kabı! Umwn lllüdüril, gerok bPlcdi : 1 oele'blere yapılan tebilgat üzerine 2 [ 
rudan doğru a m"mlrkelln huzur ve 5 klşl rotkındı:ı. da. ~f kararı ver- yenin ve gerek Mllra.kabe Bürosunun bln kuyun geıt~ek satılmı.,Ur. Fi.. 

Vi~ayette bir komite teıkil 
edılerek lstanbuldaki me· 

Tasim programı 
hazırlanacak 

- ı ·~""'· ..,, = n rapoT arın ma ı.. Cilnıh.....ı .. 
rahatını lstibd;\f etmişlcnllr, kasden ..... ~~·'· iıaa;ırlatım.... 0 .... u,., 1 h" 1 at Müralkn.1:>c memurlarının kontrolu 
u)durulmuşludır. Bunan maıu~mkgourn. 1 Ma.kasçılarda. kasab Hüsey.nle, Şeh yetln! .13 Ilı ede:c:C narkın ~10 ku _ altında !kesilen bu koyunla.rm §ehre ~..,etin 13 inci }'ıldönQmü 
mek, bunlara gô:ı kap lIUlk mu 1 rem' ninde ,.. __ ..... ı:!~ eti ıMıtş Lat. ,ruşa inıd.1tfunesind-"' t-a. ... .,ı teb-..n.. tewU bugün ynpılacaktır. Bu tevzi- nün bütün mcmlek:ettc Uiyık oldu • 
d iildlr 1 1 

.,......,,.., ozv• ""' ~ ~· ~.,... ğu aJA.ka ve '-oSkun tezahura1b 
e Bu rl~·ayetler m<'ml,.ke•imizl bir ıfin , ııı. satmışlar 'Ve lhıtlkn;r ~uçurulan ad. etıirımiştir. atıta., dün olduf,'11 gibi, il1.i>ncc leyli kuUala.nıwısı i~n haıarlıklara b:ış. 

taz) ik altında, ertesi l'Ün fiıtimalom JlyeJe verilmiş!erd.ir. As:ıye 2 ncl ~-e- Bu vaztyeı karşısında. Uk na.rkın mektelb!erln, lhastanelerin Urt.'yaçlcı.n lanmıştır. Cümlıurl;rct Jlalk Partisi 
karsısınd:ı. :östertr. Bir s:ıb h bir hu. z l m:ıbkem~l her iki da.va:yı dun yüksek o1aroık te3b tine 5.:mil olanlıı_ düşünülecektir. Ger! kalan ct!er şeh.. tımwni idare heyeti, cümlıurlJ·et 
duı'lnmuzdB, ertesi snb:ıh d: '1' lmdu. netıcelend~. dut~mal rı sonun. rın w ilk ırtl3)tlru tanztın e:len ibele _ re muntazam bir çekllde . doa~ılncak _ bayraoıuım bu B"nc her seneden 
dumın.da ynb:lncı bir onlµnun taha,_ da Hu:.eylnin 25 Lra para cezası ver_ diye mümıkı.b!arından SUre1Yamn tır. Şehrin otsız kalmaması için dün * daha prlak bir eldlcle kutlatan • 
!jUdundrn b hsedrr, bu rhayeılrrc ı:ö. mest, 1 aııırta müddet.le dükki.nmın mahkemeye verilmelerine karar ve-1 ccld.blere yeniden tebllga.t yapılmış.. ması için le.ıh eden tedbirleri ııl. 
rr TurklJe hem n h en b r hucum sedd Şev'klnin 30 llrn. para c~ r mlşt'..r. Bundan mnkı:ad da, iko. tır mış ı·c bir talimat hıızırlamrstır. 

ar~=~= teı:mrt ıılan r.rçlril~k. I vcrnı~· "fdle oknn~r n~ı~:;11~~:r~ 8n;1~ır nBuun .. bu~e:ıe 1:~~:;:!cı. :uatı:~: l Fi~t mürakabe komisyonunda ~=m~~~i~a~~nı ~~~!.t~ 
d o r 60)'1 acrex daiınll dost c. nının _.. ,,.. . o • • tif l ., bir ku.t.lanıa komitesi lqkll cı;.ı.,., k 

~~ı:ı. bürtındurw n b rivn;ıetlcrl D n m ~emeee te?kl! edllen m uh işlerin sat.iha<t&nı tetkik edecek, Jca. 15 a ar mı· rn lstanbulda yapılacak merasim 
ıı.ım ~ıkamor. Bir i im, bir kaynıık icltirler ise, 61ıikeclde bak'knl K1rkor , bında 'bu husus'un bam fikirler ve F iat Mü~ Komisyonuna Ti - programı lı4vrbnaQktır. 

Bir aralık kurulması tnsa.vvur cdUen 
MilU tktıs:ıd Vo .Al~ n e MU 1akallt ve 
kAleti tcş'.tillltın ın dıı. bağlanı:ruısı bahis 
mevzuu olmuş fse ue bll4hare bun&n 
VaY,Ceçilmiştir. 

Yapılmnlct..a oı:ın tetlı::!kl~ ne' cestn. 
de varılacak kirar ynkınd.l nnlaŞ'la .. 
caktır. 

Kızılaydan para ihtilas 
edenler 

(B:ış tarafı 1 lncl sayfada 1 
0977 liro. 80 ı:uruş, ve S:ım!nln 35~95 
lira 80 kuruş ve Semscttlnın de 2070 
1 ra 50 ·uruş Ql\tr ııara cezası ödeme 

t -ler.ne ve bu parayı da Kızıl:ıy c"mlyc • 
Cne tazmln eyleme:erinc hllkmed lmiş_ 
tir. 

Amerikadan Rusyaya 
ilaç gönderiliyor 

Vaşlngton O CA.A.) Amerıkal' 
kızı!haç. cemiyet! re.isi Mister Dav!s'in 
beyanatına gore, hal:h:ızırda inı;U _ 
terede bu'unan 800 ton kadar ll!\ç 
acele olcı.rnk R~aya. günderilece!:: -
t.ır. Amerika.da ihzar edilen 250 bin 
dolar kıymet.inde diğer bir kısım ilftç 
da. kezn Rusyaya sekcd lecC'ktlr. 

lsviçreden bir ticaret heyeti 
geliyor 

:lsviçre !le mem~eket:.mlz araSJndakl 
ticaret mllnas'.lbetleri ron g{ln1crde ~ 
gevşek bir safhaya giraılştl. Hnbl"r 61.. 
d$mıza göre mal mlı!>a.delesi::ı ı:ı tek < 
nır başlamasını arzu eden İsvlı;re hll. 
tfunetl 'Xilr'tıyeye b1r ticaret heyeti 
göndermese !'..arar vermiştir. neyct.ın 
6nümfu.deld h9.ftn lç"nje şehrimize ge_ 
.lcceğl ve yeni blr anlasmanın ernsıan .. 
nın ıt&.1l't cdilece#I söylennıckt<'dlr. 

Bnbnış bir ltalyan vapurun .. 
dan kereste çıkarılacak 

Uç yıl Once italyan bandıralı Ka .. 
PoPinl vapurlle İspanyol bandıralı Mo .. 
cellanU& vapuru Eceab:ıd civarmd 
Poyro.z tıurnund!.l çarpışmışlar ve Ka. 
popini vapuru b:ı~ış;ı, 1';-erlsl k•"·e~te 
ymm olan bu n.pur, kumpanya ve 
kereste !abrlknlıı.n ta.rafından 1'rnoa. 
kıalı'.1.t VekAlcıtinden mUs:ınde alınmak 
surotUc dtn:ımltle pn.rçalaoarnk çıka .. 
nlmakıto.dır. Kercstelerın kartesl bo • 
zulma.mış c!.\>~ır. Fır>nlnnmış kayın ve 
meşe ından db:ıra~ olan bu keres .. 
t.cler m ı!m b r yekOn tu•ma1:~dıi'. 

Çama ır yıkarken tutuştu 
bulabilmenin imkan ııl•tı kar~ınııdB Haskoyde sromürcü Melluned, Kasım_ ~tıaf nazarlar ıle-rf sürmüş olan ga.. caret Odasından seçilmiş olan aza - &yram ı:ünlerJadD bühin şehir 

kn:iktm "• ·stıyen· ıuırb . ... •.• ..w.fa 1n ı-•·t t.tııırı ve ı ve kasa.baLır süslene-•·, ""dde .... Kadı.köyünde, Moda caddesinde 23 buzurumau . • t. ı.:. 1 •ad!l. ıkölnurcü Idrls ve ınw:>..... zetecllerin düşüncelerinden de isti _ lardan Hilmi Naili'n ~1 a e ~ ~ .... • ... 
d ı 11 kendı ınd~ bulu•·uruz 1 P ., d meydanlara \'ecizeler asılaca' .. ır. numnr:ılı evde oturan 70 yn.ş1 arın:J" 
c~[n)OI •ınak bl,.lmezll lılr ı"şt.1'--. le Jhtl_ ııe B r ... m,derede .iSpirto ihtik!ırı ya._ f.Me odi'!ecekıtir. Htıttt\ mahk.emey. e tüeOl_ .rdnn s:ı.mtnın de Lstlfa e ece- 1 ... ~ ,, ,,.. u.r ..... Devlet, hm."USi idnrelt-.rin, b<-lcdi.. Ester adında bir kıı..dın, dün çnmfl • 

rasla, but.ün duny;a millf'tlerlni ya~ p:ın ec:rzacı Alrons'dur. a!Akadar khnselerla kendi 1-kirlerın.l ti sıaylemnektecıir. ~ - . Jclcrln bütıio milli kurumlarm şır ıkaz!l.nındnn su almakta. iken o " 
)a tal~n bu kanlı dev istlyor lıi:i ba. \ Dün ya.kal ruuı nıubteklrler, bftdinnesl de temin edı;eee.ktır. Dl~er t.ara.tt.ıı.n Fi~ ~urn1t'abc BÜ.. Jtöprü. fabrika vesaire gibl J'nptı ~ 1 cakia Ylltınıaktn olan a.tcı cnt rtaı ... 
'1$ l~ınde Y yan kimse. ,.e birbirine Flıı.t Mür :ıl>e Büros~un ihtıkô.r. Et meselesi roounun Beyo~lu §ubesı de ynnn fa. racaklan <'Ser:eriu temrlatm;ı. me • : ne siray~t ederek tutuı;t.urınu~tur. 
uşınaıı olmayan ınlllct kalmasın; bli.. lo. mUoo.de'e teıŞtnUı dun muhtelif Son günlerde hnyvan tıorsa.sına ge_ a.liyetc geçecektir. ~ De bitmiş olan islerin açılma ! Kısa blr zuııan içinde blit.ün \' \1 • 

tun dosUalda.r 1ıkılsm; bı.ıtun dc\let_ lh'trkO.r vak'a1nn teso:t etmt.şttr. Bun.. ıac~!aır.ı bayram PıtlerJndc 1apı_ I cudünü at .... saran E;tııer ev aınlkının·r 
lcr ı,lr .. ır n 1: .rı..n, ka ı.ıkh anlamıa 1 mühlm1erl ayakk'.a.bl, ıpas • B N • • • • "'""il b 
ve bi ıeçınmt' )l'rıne nd.ucı ,.e bo- ann en ~ ~ üı.erınedır tnhisarlar Vekilinin ayan acıyenın vası- ~ehr1mı~e • baıııenn Tali ve be yardım ve müdMıaıe:erne feci 
ğ;ul~ kaım ııban \C böyl ee kendi. ~a, kömur 'Ve e.. • yet•ıne zevci itiraz etti ~el reisi, viliyet blnnsmd;ı teb:: .şekilde ıynnmıı.kt.an VC muhıı.kkak !)fr 
sl de mu ı,y b lensm.. tetkikleri ~ kabul edecek. müteakiben! ölümden ıkurtnrılmıştır. 

bilik > erlne ı"tn ht'ı, do Üuk ,-erine Yün ve yapağı deposundan ük ve Bir müddet evvel teda.'Vi edildiği bnl ko:a.~'::1': ~~·~-~ t";;_ İ K.nza. net ceslnde vücudünün mub.. 
husumeti, barış yerıııc do\u~ü ikame t--L. Şeauirılizde lbulunan Gümr ._ dQ A'-""' ._ _ _.an ...... nde vefat eden ba - P _..an e • .. Alif , ,_.... yıı 1 ih~ıyıır 
etmek is l)en ıı"roln bu habis ruhu yangın ÇIKu .. K den.>'> n uıı.w• ıuu"'" ~ bliJfkte, btitün rnrı>ların Ye hııllun ı "" yer.cru.ıuen ra anan .~ 
dumanın bu kı;nıwWı. olsun sulhu Dlln akşam at 18,10 da Emlno - İnhlısarlar Ve!kili ruı.!1 ara . ynn Emine Naciye Hnl'm.oğlunun bir bayramını kutıu.layae:ıktır. Rundan kndm, tedıı.'Vi olunmak üzere Nuınu ... 
maharaz.aya ıııac.ur lan Tüı1t _ Alm jnfinde Emtrler ~ağında 8 numnra. sabo.h'tan Qfkş:ı.nUl. kadnr inh!s:Lrlar ~etname üe İstanbul.do.ki emva _ sonra İstikW marşı çalınacak ve 1 ne ıhastanesine kaldırılmıştır. 
anlaşma uıı :t;ııılı bir mucadcleye çe. 1ı Mı:nrlıoğ1u Ohunnesc Qid binanın umum Miıdürlüğünde me~uı olmuş Unden bir lltısmını Haseki hastanesi h.azırlaııan dlretc Türk bayrağı ııe. J 
vlrmek ıÇin el nd.:n r;eldıi:ı kndar ra- bodrum "katındaki yün ve yapa~ı de- ve ummn mtidürlilit dairelerinde tef- ve Darfil!toerzeye, İzmlrdeki emlfıkini JdleecktiJ'. lUüte:ıJdbm ordu 1 
lıştı, rll-a)tı c. e rh.ıyet '1ktı, sı_ ·"'m• ... ır lstlkW ve fnlnl"b lft'- 1 , R A D Y O 
n rlf'rl bomı k, bozul n sinirden kını_ posundan ,.angın ç... :.>~ • t•~ıer yaıxı.ra nltıkadar memurlar - de İzmir 1:em1eket haste.nesine bı _ ~ ~· t'an annı ~ 
eım ç•kumak , cdı. Yunter tamamen yandıktan son - "P muvlarmı vermiş olan sübay u L_ --------------

1\luharcb nın >ckdlt:erinı ,-ıldınm ra )"9.Il...<'Plll itfa.iye tarafından söndü - dan izahat almı.şt1r. rcı.'ktığını :ycı.zmı.şt.ık. ve nıalıil cnzllerlc, ~clıld n~rı. 
suratlle t.ıkib eden fbııl.;m aras•mlıı rülm~ür. Vekil bugün de gümrüklere bağlı Baynn Emine Nll(:lyenln zevci be. yedek sfibaylıır, polis kıt'alan, iz.. CUl\IA 10/10/l9U _.., 

1 --'M-. eller, m~bliler, """orcıı•-r, uı·-• 7.30: Saat n.yan, 7 33: lbfif y..-: 
şln:.ıll blr a r &:ibı uı;ık r:oninen u. ==::ıc::=========:c::== Aır.er dairelerde meşgul o a~·r. ledlyeye mii.roca.atle vasiye~ kanu. uv "' u:wı s 
nıanları bırnltarnlt >nlnı'Z ~ 00 üç ~ nınm hl, td , endişe ve Jıcyee:ın lçla. ~ cemiyetlerin trtlraklle bii:riik bir çalar (Pl.), 7.-46: Ajans llabe.rlerı. • 

h t d l _,, -- ni şartları lhaiz olmadığını ner! sür - geçici J?SmJ :npıJ:ıcnktır. SCııfonik P"""'"'l"r (Pl.), ".45·. Evi0tı nyı a ırlamay:\ r:ılışın;ak hiç biri ae c ca kalaıuuı bir l)r.lıre nyak basacoaa. • .................................. _.. -:r- .. o 

h bir ~ ;ı i3t.\nMI etml t-n haberle- tır. illı.lbnld, daha ilk dakıkal rdan ı. 1••••• .. ••... \ müş ve iptantni iStemiştır. Beled ye Bayram ırünlrrlnde Pnrtl ve san.ti, 12.30: Bat ~·nrı, 12.33: Turlt • 
rlıı duzun lerl bu: muş ultluğıınu ı;ö. b ren anlar ki, yamlmışhr. \'C 'l'ürki_ , Sadalcaı· f ıtır 1: kencllslne ıv~etcn ko.nunı §:ı.rt.lar Raltevlerirule topbnlıl r ynpıla - ler, 12.~: Ajans hnl>erleri, 13: J{O,· 
rUrüz. yenin blll,jŞChrl bütün Avrupamn en cak, konfernnslar verilc~k, eğlen. ık " ' " (Pl ' 

dalres'nde yapıldığını, blruıenaleyh celer tertlb olnna--•·tır. rışık şarlular, 14: Karış muz.... .... ... , Bu haberler, blri tan\amm bilip sön. &lldn, rahat., atiden emin oL'ln şelıı't. 1 """ ı .. ~ ... 
rneden dl ti t,.ıkıın bn asıl u h!ı.berler dlr. u ıNkfm, bu huzur '.l:ürk'-mln fst:uıbul l\liirtühi~nclrn: lptal olunamıyacağını ~ildlrmiş, bu_ ' J 18: Saat nynn, 18.03: Fası ~·· . 

.., ......., Ror. .............................................. 18.40 ""'-·d"'O Swln" kuarteti, 19: <ı: 
blr arahlt 3ab:mrı nıahfrllcr arasmıla duşUnmüş, h 1bını yapını~. k rannı En tyi ...,,. r nun üzerine lb:ıyruı Emine Nnclyenln • ~ J' "' }tı.r 
() drrecc)l buldu, ki Anhnraılıı bir ec. vennl, olm ndan lll'rlya ı:eliyor ıı 1 K K. 1 movcl m-'-kemeye müı·a"'"nt etmış· - Cıbali deposundaki ameleye tısad Slnt.l), 19.15: Radyo Swing _, 
nebi razctttın n tnır~ıoas daire daire İsvlcrcll ııızetecinlu y vtııv1 ~üşa. K. • ""' ....,. ........, d k .

1
. a.rtet.i, 19.30: Saat. aynn, ve M~ı;'i 

dol şarak rr k .ıd' musadcınPJ n hede Ankara için (IJdufu ctbl Türk ,ı;ı... Buğday : 27 24 20 r tir. . . ~ yeme v~ı ıyor haberleri, 19.45: KlAsik Türk mii~-
b:ı$1amış oldui:ıı haberlerinin do~u o. tnnınm en uı.:ık ltöşcs1 içln ele aynen Arpa. 40 3S 37 ·ı InhiS:mnr Umwn Mudfi.rlüğü 'Os _ amı 20.15: Radyo ga-ıett'P" 
tup olm:ulıtını heyecanl.l Mım turc1ıı u dotrudur. ttziim : 234 l'iO 117 V E F A T kUdaroakl tüt;ün deı;xızur.dan sonra ~~~ s:ızina:k makamından ş:ıt~ 
bllft ı:önih:lli. Bununla l><'raber hu he,,. YUrlrlye muharrbenln b:ı5ladıiı gUn. 1 Fıtra ve z·.lktı.t ıtaslic mükellef şiın.dl de CJ:b:ı.li tütün deposundaki lcı.r·, .2ı: Zlraa.t takvimi, 21.10: Te11' 
~tt n ve bu t.e1S.., hı•r :ıam:ın lçln bi.. denbttl ecnebi ıadyo\J\M knl"S'llıldı ola. olan muhterem ahalim~. mU:ctl - 1 ı ~ k t ' 
rlm d•ştmızda kaldı. rak dinledi, ecnebl ı:nzctele1"1 karşılıklı mizln en hayati ihtiyaçlarını knr.11 Tasvirl Ef'kfir re!~klınlz~ idare mu_ ame eye ~ yeme evzllne baş - 22: Rndyo salon ot12ces.trası, 2 '9' 

Epl"ye z.aman cvvrı Ankar:ıdıın bir olarak okudu, kendi ctrafıncla muntn. '"layan ve elde ett ~ teberrflatı dUrll KCizım lJcslır ~n va.ıd!3i s:ılıhatı lıya:a:ıttır. Inlhlsarlar Umum Müdür_ Snnt o.yan, Ajam hnberleri, 11" 
t \içre g u:t<- ne ıızılmı olan tr zam n nl:ın riva etleri de ~b et- ..,.. nisvandan Fa.tcna :ı.ehra C\'V<.lki gece lüğu yemek verme tes.ısatını bütün 

22 45. Rndyo salon orkestrası. 
m<>kttıba okumı:•ttım. tlkçc kendi cazete.lerlnc bile CL-çlrcll. 0 kendisile Kı:r:ı!ay ve Çocuk Esı.rge_ r sao.t 2 de eceli mıw'udlle vc!at. etml.ş irthisar de,po!anna teşmil edecek ve ~· ;.;..;,· __ ;.. _____ ... _~ 

l\Iesleld&$ım Ankanı:vt muharr-~ a. d~.e sakin ve here.ket h.ıthnın doğ'_ me Kurumlan arasında paylıı~n : ,.e na.mazı Dotaocılnr camllnde ed!\ böylece a.meleye lfurumu itadar gıda 
tr. i ortasında. bJr lb vnJıasıruı ben.. rulatundan o derece emindi. Bunun Türk mı.va Kurumwın ha veçhile E edildikten so:ıra KaracMhıneMeki verilmiş olnc:ı.ktır istanbul bor ası utiyor, y1 dlyol'dn: ıç· ı!lr ki, cıTürlt ve Alman lıilkiım.et : yardımda bulunmaları l(lzumu e - E makbereslne tevdi ed!lmrstır. _ · 

- Ankaraya J;l"l'n hl'r ~ab nt'ı sa_ lerlnln bir m kiadı malı us n .. tşa; : hemmeyetle a?T3lunur. ~ Son Posta, miıte!ltıın arkEıdQŞlmıza ~lball ıtütün depootındakl tevzlnta -···- 11fl 
.................................................... cdllen rlvııyetl1"1"c Iı~blr ıamıın ('l' l·ü \ ı baş sağlığı diler. önumüzdekt haftndnn itibaren baş.. İstanbul oor-.,a.smaı 9 110,'94~ 

T AKVIM ç6k bı-r eh,mmtyet ntrcimrmi old~: ~ .............................................. ,... lanacaktır. -
ıı------..--'"' 1 inci Teşrin ıannı aa ka,-aed~ mıııs• reıı: tehtıtt ıo ----o---- CEKLER ___./. 

Rumi ccı:ıo 

1'57 
10 A me letuıtten t.l1ıı.ac .,. memlekett~ " """ Cezalandırılnıı fırınlar 

. rahl nao laka 1'&1\dlrmllJ olm~ıdll', hususile ki: i S T ER İ N A N J ... 
1860 tebllt «her Ulrlil nsıl e f'Stl ttan iri 
H:;;; ot:nı neşrin.tın iki me..'lllrket ara ( S ·r E R i NA M A 
153 da 18 llazlr:uı 19'1 tarihli illi n~ 

Rcarııl 111 

1941 
J -Eylil.I 

:t7 
teyid eclllmlş olan itlmadk;!r dos'luk lllr meell te bllmr~ ı-ıöyliyr!'ek 

üU EŞ Ramazan IM.:iAı< müruıııe tını hnı~ıd r ellf'mi:rccef'lnl c!leniyorLırdı. b.ııır butwı:ıntardan 
::ı. u. :s. u. de la.• det.mı tir. Rımunla lı!-ra.ber b"ri ıra kendl 'ııc cel nu ~ s3ruyu 

Anlaşılan bu m~cliste o d.ıklkaya 

kadar oralmıı'i olan ;ı.u:tllerln <'ll lto. 
layı bu. sonuncmıı olı\c:ılı: ki &uall 
cllnliyenl~ tJ!r atndan cevnb "r. 6 06 

12 

Oııt• 
:ı. ı..>. 

v. 12 01 
E. ö ~8 

lir 
s. L>. 

w ıı 

9 83 

nıa~l'!:l~l m ile i I" nmekte o sordu: 
' ~.. bn a t E haberi rhı lıu tehlıt 11; - 'l'ürklyede nılı lıergün söylenen 

1 ı t'i bir sona erecetlnl tlmld etmeme- ''e oozil ınuUab en aş:ıtı y.ırım s.'lat di'er: 
Yattı '";tı. c yok ki: haber, rlvııYf't. ,;ı_ dlnleneu bir tc.k ad.ıın \ardır bu a - Anknra rtdrosunun sp!kerl Nu. 

i'l. myod:ı Uta. a bl.r ınll ~det l~in damın l.lm ohluf'uau blllr m'lşinlz?. rettin Artıım. 
11 • fa.kat bira~ soun tekrar b:ış ·sTEL.J 'ıNAN ,), J. 

17 t7 
12 

19 u ı · al' khr. Clinkü h:ırb Clt'vanı ,~tme~ 1 - :r", J 

1 tsu ;;:ı~t~~kii nll'nfa-ıtıcr mUsaarm" h • İ STER i NAN M A 
l!=~==::C:::=:============:!I Ekrerc U§aklıcil ~--------------------_..) 

Yeni ekmek nar.kının tail>lkına 
dünden ıtlb:ı.ren b~lanmıştır, 950 
gra.'Tllı.k antekler dün:ıen itibaren 13 
kuruş 10 paro.ycı. satıım:ıkt.adır. Ye_ 
nı ekmek narkından oonra., son gün_ 
lerde bazı mıntakalatda hissolunan 
mevzii ekmek eıkınt.ısı tamamen kalk 
mJ,ftır. 

Dün belediye müfet.tlşler1 tarafın • 
dnn yn.pıian tertlş1cr esnasında Be _ 
yazıd ve Ku.mkııpıda dört. fırıncının 
hamur ekmek çıkardığı. Fatihte bir 
rınnın tem12.lliie riayet etmed ği gö_ 
rülınli.ş, h&:klann:da ceza karan ve. 
riJ.miştir. 

!\nı' 
Aı."llıs ve ktb 2.J 

Londrn ı Sterlin 3~ ~o Ncw-Yorlc lOOD:>lar 1 

.. cnevre 100 tsvtçre Fr. 12 9 'iS 
~ııdrid 100 Pcçeta 
xokohamıı. ıoo Yen 
:• kh~lm ıoo tsveı; Kr. 

B!.r altın J!ra 
24 O.y.1rlık b.r gram klll~ 
altın 

F"51ıllm 

ta~ramlycll % ı; 933 
., r: 9'33 Er-

:l:ı-rramiYcll 'lo u 
g!\nl A. B. C. 
.Anadolu l)etııın·olu 3 
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r--=:BÜ B i TA. T ----, [Söz arasında] 
L_ _J Mareşal Petainin 

Mustafa. Nihal Özön'Dn bir hizmeti: Vatanperverane Bir mektub üzerinde birkaç düşünce bir arzusu 

"Edebiyat kütüphanesi,, Bua'Uıı Prans!z de'riet rei6i bulunan Sirkeci otelleru:ıden birinde -•-atı'r 
ma-• Petainia 1914.19111 Umumı 01--1- t uu.ı> va&tlan k.ayd.~Um!şUr: Beyas ten. 

• ...,,.... -..... 0 uran ıç meınleket halkm .. -n 
Baıt>1 esnasında ....... bn..Uk ..... arlı'-lar b'- ..... san saç, uzun boy, orta twil. temm ..,._ .. , ,,._ .. .. genç erkek okuyucum Bay eli Y b 
aıOsteııdltı ve kumanda.sı altında buıu.. bana iki kıııımcJaa mürek.keb u.ıwı' b~ ir aile vesaire gibi 
nan aakerlertn Verdunda tarihe mal mektub göndermiş. Az taldı unutacaktım, bir şart daha 
olan kal:ımmanlıklar yaratt•·'" - bu. ,., .... ub , var, hem şart.ıarın en mWıimmi: Bil Yazan: Halit Fahri Ozansog ,.., "' -e... un :.>irinci kuınıı kendi şa"- ... _._ + .... _ 
na ....___ !)!la cVerdun· "'-""----· 01 ._..... hasr ,,.,.._ ıeııç ~ :rnutlakıı .LM.anbuU11 olması-
~ • a.ıuu~ wuue edUmlştir. Bu kısmıdan 

•
uet&t. ---~ k-~ ....,._ . ı _ Z&valh eoYUt CN&mllt Kema lll8k A7l'&r ~ bild9 de. her zaman sıfatt verildili maltl.mdur. Verdunda istlkba.ıı parlak, maaş Mhlbt bir gt>nç nı da etlyor. 

edeb 
··- vzou, ....... ,_> ı.IA-.1. ..._ ..... ,_,_ - na_ .. ,. ·- _.,,. •ıen ..n~ b'-'e- ---·· ask• .. 1--' ı...: .. old··""·-u 1 Beyaa ten, ~ı sao. uzun boy, orta ı.. .... .--.. - ..... ,_..... _,. '"'..u u ~Wl.o AU ..... ~,......,...., ... "" ....... "6••.u anıyoruz. ikinci kısımda ise .A.__,, 

~ln s ..,.:atı taı:ilı!nı'..ıJ en esaalı ,·_Zoraki t.otb <Ahmed Voılk ~ertuden blrı ~ak ka~ o cl"i'Brda bulunan Douaumontta mu_ hayalinde yaşattığı müstakbel zevc~nin ............. temiz aile .. Evet bUtlln bunlan 
hiç Yo tırette tet~ eden, ba tetkikten Papnm). ıta. ı:teod.ı.tn.ıı <>1111 Ue- söa birlıi'i ede. azzam bir bir mezarlık yapılmıştır. Ge. ______ .<Denmı sa.vfa 4/Z de) 

nıl?.clır.~fan Jı:ı:mıem bır ·~ad6şı.. 1 _vatan yabıri sı.ıııw CNaaut nıt ~ orım edesı bu Ulat. baran çenierde buralarda bir seyahRt il'.'ra ,-r-;;;~--;:---:-----~;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;::::::::;;:::::::::::;;::;:--
rihlnd erde otunatı edeb.,,.ı ta. KeQı•MnL adale&.111 b&faraımdıtı rauı ıet b~ıı:ıa eden mareşal Pet.aın bu memrlıA'a ut- ! "Son Posta b 1 2 ..... , 
hlık ~tnbaşta c.Dia.ie roman. n &Na.. 1 - Çok bilen c<>k .Ja&dar <Recal. bacian7or ilbtdir. Berlıansi bir dtı-wir r:ımı.ş ve bir dınt Ayınd .. h:ı.m bulun_ • '7 nın u macası: • (4) 
&erlerııe al ve İ'bret ga:ıe-ı.esiıı ııibi e- :ııad• ıı:trmıUı>. dil oylMUlB& l.IYJLDdua<:aiı ııet'e ve taıı: muştur. Mezarlığın bir mahantnde her ..... 
bir bo.<;l de bu tetk~ 8llhaamda bOyük BuDlardaD Ş&tr .ıı:nenmeal. .ma!mn taJıalar d& bunun iOln ıUreklld.Jr nasılaa boııs bir yer bulundutunu gllren B I d 3 _. 
ıa çar uğu doldur!llu~. takr.. aynı hnı.. oldutu fizere, b!7.de i!k J'U>laa tel HamJt Kem&b bfitlln bır ~ mareşal bu ma..~alltı k<'ncUsbıe t:ıhsiıı un ar an O t,'lne~ini hallederelı bir araJa yollıyan hn 
Niteıt:1alarına hiç ara vennem!şt.;r. sahne eeerid!r. Şinasi bu k'll'Dedtslle ve ibtlW neelt retl$lren Ye battl ten_ f'dflmeslnt ve öMü~ vakit bUTaya okuyucumuza bir h.,Jiye taltdim edeceii• 
«Edebt RemZi ltltabevin!a deıa.ıetııe eıslci de'lrin ,mııno mahane AdeUertni. dil1Dln netyedUmes.ına aebeb olan eser defn.ed11mesfnt ve oradı yntan J!Slrer_ Soldan sata: 
~ e:t ~~ttıbhanffi' nsmı altmda ımun nfk4hl !Je JA.Pl'.an ılzd1vaqlann leli. anıaında. «Vaıt.&n 7abud Bil:stre>: lf'rden farkım bil' t.saret vaz'lnı 61'7ll et_ 1 - Sou asrın 
hizıneıı tt bır sert tt!ı:tılı: eııerıer de bu basan ne baslıı " hazin oldtıtu kadar o ııııedtıur lta.ıııid!!51 ııı.bi hiç ~üı>hesiz en mı.,tlT. Maresal bu arzuı;;unu resmen büyük bır 'I'ürlt 
küttU:ı nJn aynca. bir safhasıdır. Bu etlenceD neıtıce!er cSoıurab!'.eeetoıt, ba- beP ~. Bu eseı1n tanıaınını tetli>tt etttnnlşttr. şa.iri (6>, Minı.a 1 
Be ~. Namık Kemal Şinasi Ali zı tmamlann para ile ne entrttalar oe. lfl09 neııWerin okuyup istifade etme Jıf. (31, 

-~· Ahnıecı Vet'ık Pata.' Recai~ v1rditln1 eok JcunetH btr ıeallsn ile meal bunun :gtn pek ırünah otwıcı.u. trş:: ı - Bir rene 
l.lehre~ B'l>t l'aaııımatm biJyU!c edeb! canlandınnaktadtl'. :S:thasa.ı tmamm, 419 bu defa. kaJıramanııt tarib'mJ Mareşal Fochun kıhCI ve (2), Büyük (3), 

Sllzn ertnın \".\ktlte Anw h•rtleri!e ba. belcç1olrı 'fili 1at:ıa bOyta mah&tle phts. 181211 bir sa;rfası.aı ınemı o1arak aıan bı'r Alman sUbavı Bat (2). 
lar : olan m~ıır eserlerini tam o Jannm tendi $1Vc1ert ne lconlJ!jCuııd. bu eeer ~ .reni 1'UlY& eeYrUuıL, ola.. I J - Bir nota a , ftneı.tın. flit~ n~; :m önü. ms.sı o zamana gı5re cM dikkate 091'- l"OJ'. ZM'alh Qoctlk dramına gelınce .. _ <:?>,Parça <:.I>. 
ne ko~ ' - paealt bir clhettlr. ZlrR ondan ıonre "8nllll tıa, mewua dettkanh .,. lnt1ha~ .ı.wal altında bulunan teblrwrdeld 4 _ Uze.klık ıta 
bulunan bu· Eüı t&bı!~ı bile tUkenmiŞ vazılan birçok ese11et"f!e b:te • '!Cam4t ıevbalarmt ihtiva eden bu es~ n Mnkalarm kiralık kasalarının muht.e. desi <2>' Kolll.§u 

le ~krar ~ınet.ı1 e~rlerln bu sıı_ KemallnkiJer başta ırelml'lk ~ • OOk veı, .aııbests atlln!b.al'tn n.!4?'1nl tercih viyatmm Wılblti Alman klllliaııdanlı • büyük bir ckvll"t 
bf1flt tarflıı dırUtıımesi ve sadece ede ~ere bu ~ ~ sııcle ıronuşm.a IJaanı_ edebiliıd2k. llMm&tib ihttnıaJ Nanut ğınca geçenlerde emredılm .ş~I. Pariste 
IUıı bir ha eı"lXıde .kısa Yey1 uaun tah_ nın ortadan hl!ı:tı~ım ırerctyonuı. De.. JtemaHn buram buram ronwrtıt bir bulunan Credit L1ounaJa baıltasm.uı es;._ Vakti ,as. 
~~bra 9'er.ı b:r nd balıııCe bı- ~k tı şınasi, ilk verd!ltt telif tomı. ptyesindm oUımme Yel'Dlek iç.isı de u.JarmdaD b~ln sahlöesi ortaya teren m. I?.abıt 
bir hfznıet l 03?' clhetce ts.kdlr ectile<-e".\ •füıl ile bitle &«tl y(trttnecek yolu ~tıer- bundan d&b& 171 bir nlhn.une seon Çllrmaml,f ~elmesi llAn edilmek mecbu. edatı (3). 
lerın detıı midir? B!Ihassıı ilse_ mişt;r, Eter o:ıu ta!db e~nler ete, Atl.. mesti. ~ tanLttaıı eaar, lecmll b':; ıVe~ hasıl olmuotu. B~cl&ıı b'r .,. ka 6 _ Cotı: dftll 
b1 tet:1 aıaına_nnda talebelerine eae m~ Vefnt Pasa g!bl datma bu aAd~llı: devrin psikolojtahıl ve bazı a11e'f'l'İD dar ~el banb,J'a ihtıYar bir ~dın (2), Sarkıcı •.7>. 
cak Olan ve tenıcld tecr!füelm yap: ıra. ıra:veslı!i ~zdnUnde rot.satardı 'T'anzf-I ıeno talbler1 anlayışt&k.l tıı.biıı7 . ~lınio ve kasanın sahibesi oldugunu 7 _ ~ındaki 
&erl,yı öiretınen arftRdaşlaruna bu matm bil'çot ,.se.rleri r:bt tiyatro ~ser_ llkleri ile bu ytbıden YUkua ıelebJEn eöylemiştlr. Bu. !şle tavzır, edilen Al • «A. yerine bir c:b 
tal"gf talebelı!rioe tatlb etthmelerlni lert de bugtın hıl1s ttırkçe olarak eli_ ta.elaları anlatlU&sı ıtıbarUe de btl' lb m.an eflbaYJ, sıyahla.r g y.nmfş tadına ilave edınlı ver • 
edibi~• ederlın. Zira bilyt!k Tauzım.a m!-ae tntfkal etmis buluneca.'!th. Bun_ ret dıeai tettll eıtmek.tedır. • neza.Utle: mee olsun ı3> , 9 
rinı otnln t.am bır halde hem eserle- da.rı tnrkctııtıt: ce!"M'anmtn daha o de- .Ahmed Vent ~anın Jıloliere'dıen - LO~en l>'..aaanızı açar mısınız? Boy değil (:.1). 

1 2 

b1 Uyacak, h-:oı de onlar hakkında virde neler Jrazgnaca:tmı isah etmPite d:orafıi taba. adacııteat Uo Reeaisade Diye rıo& etmf.ş. kadın titreyerek el- 8 - Dilimlzde 1 O 
le re; tenk:ld de:ıemesı yapacR.t oıan ta ise Jflmmı yoktur. Me-sell'! kend11!~inden Etremin cQok btlen ÇQE J1Ulı.1Jr,. lllmll lert ile tasayı a~. Alınan sübayı çok olan blr kA. l'--..~---4~-ı 
. be.erJn bu ~alışmalardan ek ~Oh~ anla.şrlmakta1ır. teUf ka••tw muhatta.it t1 bugUıı d ha7ret1e kas&om tçmde yalnız bir kı. dın iam.i (5), Kuv. 11 
istttacteier te:nıa edec •ıı:ıeJ şOphesll AYYar Hamza o;rett<Sr Ali Be,;n ~ otımacak iJc1 eserdir. Zwatı u,.. hem m99COO buhmdu:l'\ınu gllrmtı,tür. veW bir gıda ınad 
dlr. Bu sureue tal"beıe'r alnııı :Mo14ere'den adapte Bttlil bir komed1_ bibln ııadece t.e. Ağa roltl bUe, Pa.şa Kadm tılrem kocasına ald ., .. kocası_ desi (2). 
liYat ve Yalnıs b~ a; 7 ir üsn;;; dlr. EsertD ASlı Slcıı.pen'!n X:umszlık. nm ~ek1 bQy1'k muvalfa4cl~ nın mareşal ~ olduıtunu söy!eytnee 9 - Siz! ıık kil l 2 

4 ; 6 7 8 9 10 

kuru1rn11.. .ft ... ("1) n p caa ıan'dlr ... ..,._ bıı ad.apteslnde e·nasl ........... ·-·-- o ne C&'ll'" ne -A'--111 Alman ~ self&m vaziyeti almış ve ca.kla.Y&D l3) ııı-
• _, -.Ll U er e kalmayacaklar • All A.IÇI -- ~ı•.uı. - u~ ka(f b.lıc ' d )r ) ' ' 
ır e.serin kUJ halinde-'<! hususlyetını' ılbi pet tabii bir koııuşma dltt kll?la. ttpth-1 Han! bu k~r mllftffak oJm ına ın yerın e a masmı rıea tıyar kadın <4>. 11 - CJ&ıl1 gözctıeıyeıı mahal (9) 

bJr rom · ' ülı:dl • ın Ote6hı ~ ı · ~ -... ..__ .. ft • etmtottr. 10 - Sonuna bir cMı llAve ediniz bir """ (2) ' kazı· an glbl bir tiyatronun da ıne.. JlJYOl' v• m emeıM' e r yerli uıı: ....... 9.ltl ...... ~ bıS'!e.t 140 ......... _........................................ . . -roa • 
•Zhlasmı 5frenmt, oıacaklııt'dı:r BU ne m~ rema.lr, peJ.mQrde ııibt ue-e b!le bDd1 lo!t.d hakkmd.tn Taqe. Cided kad k eıttek ısını ol.sun (3), asker (2), 1 - ır.stı bir Türk meden eti <S> 

nun icCı •Ed2bıvat tfittıbhaııNi ~i tre11meJerıe de lıAlk dllin~eılti tnoe is. oerdt1 e ın açırmıt 11 - Yenmek on. Yarın istikbal <3> '1 • 
altında fimd.lltt altı k~ı ltrt~ e t9malara birer m\11&1 veriyor. Sonra bir eOok bilen ;,ok J&'lltlırı tomedisln Otdede ıbir tadını taqın:lıktan son. U - Alm:ınyanm meşhur ~lr llm.a. 6 ' • ... 
de.o bu seriye ara vemıede."l devam et: takım az Ulrkee halk tiblrlert Ye bu geHnce. bu 99erln bu def& ortan çtt.. a zabl.'l:eea ua.nmala bQf!a.nan ve nı (4), Bir nota on. nest -Z.~~ 0~2:2" Dövill 8IG. 
~esini Mustsra N!baddaıı da bllha me:vand• ata s~eri re, eseri, tam bir mam.. k.,t>olmue bil' m~enn &ek_ a.kalanaıcaf:mı anlı.yara« İırt.anbula Yakandan "9&tı: 'l · mu 8 

• 
r ca. ederiz. alıallalt hav3.Sl ve oerçevest felnde r.a.r butunması ırfbi eNret 't'erlol btr ırar eıden H1laeyin !aminde bir au~u 1 - Bir nota m. değnek C3), - ~ <4>. Mlnia ,r». 

Sımdilik bu seri:Pe tlahi: olamk: şu •· yth1ltft?or. Dendbr.r ki Ahmed ~ bAıd'ıııa!Jr. Z1ra eaır ~ b~ Kit- tın felbıim!lld.e tut.ulmuştur A.rasıDa bir ıcDıt ua.v. ediniz tavur ol.. 8 --: Bir nota (21, Pariste blr nehir 
cıa~ıdakı attı temasa esen intişar et. Paışanm1dler ıtbl bu adapıtede de MD. Nlll'!n ,. nlrab6 fle'\'dast• mnbatTfrl · sun. <3>. Bir boru nidası <2>. 

ş!t1r. lllıre Pransızhğmı tamamlle ~ romıuıcı Drmdn avni tudretla ttyat Hilse'yiD dezlhli adliyeye sevıkedll. 2 - Son detil <S>, Matrur, U>lı'U 9 - Qoltc& C3>, Eo&ŞıU& bır t.Mi.1 1lL 
1 - Şair evleıımest <sınastnın>. mekte, gerek Usan goret: mevzLt na- rodati ba. nmn.ttalr\JeU neden9e etse- mif 'f8 Sultanabned 2 ne! sulh ceu Ul). ve ed1niz vilcu.::lumuzun dahilinde bir 

·~~2~~A~vy~"~r~R~am~za~~<Aı~·--ı .;B~t!Y~in--).~llll\ıırfl~e~Tftr~~-~~M:~tad;,mlr._ . .iniiii·~ahli;a;;ıı:sa~~Jı:tt":;:'--~--...--..~(DP.~.va;m::;.ı~t~fl~ll=fıt::_..~~~lt~ lıar&rlle tevklt ..uımJa • ı - Uzalı:lıılc ifadesi <2>, ABJada bil uzuv olsun C2>, Sont edatı c:u. - • .... 70k bir oıı rın. ıo - Kanusu• <B>. 



Sayfa 3/1 ' 

..:.=-~~:.:'~ __ ..... _ öNAHKi"R ~~~::~1 
şeker Oll'ieroi bunlar. Y~ aIMmş be_ - 1 
!ı~ Qecmiş amma .. l&llll kocar • a.. -· .,. - 1 

Bele içlerlnde ~tr (Ma;.aerJ de<:!.ik- AW A .. 
!erinin bir mrUi var ki: inanın bayatı J 
gidtyor; bay.alı k&\U'Or: ' 

bm ... Yıyelim; ıçeUm; aarılalım; ;J11ta.. - 103 - Yazan: Nanet Sala Co~lnın 
- 118 - Sizinle illr~ete ıeld1k. dediler. Odanın içi; Yasemin, 8'limbül, mmek... .B ~ mmkili zat l~elen ızaınilnde nldlşi 'kadar parlak ve düz_lsin, takat. sakın kiırtte görmesin! Di 

CCümhurlyo~) in H!inae betabıtt ha_ - Buyurun?. dedim. oıe. leylak ko'ırntarı icindc k.almıı}tJ. .haıtı 'VleNJOe, madam Anne.nın gilli vücudunu seıyrederek, gı)lniyor. ye sıkı sııkı tenıblh etti. 
ı:ı.ıtiiları.nız içln de v'sJ <ışJ sahalan - BJ..z.i beğendın.iz mi?. Yarım saa.ı; 80nra. <meddah KA.. [Y'ÜZti müstelı.'zi ve meauıun ha:tlarıa1du. Renıni bir t.ı.ad'ta i.Ç.in Anka.raya Hi'Zlllletçi bunları söylerken prnstö 
aç:Jmıştı. o vak!t bende de bfr merak üçü <ie b.1rblrinden ıUzeI .,,.ıentı. on .. zım) «eN~; -'-'u ..... ~'--"d Salın 'D,,.,.?. :.genişledi. ıtif..n:Uçt.i. oo. &'iin. dür. hiçbir yere çik., lA.s .. ının_ ceıb. inden elini C}Jlk.armıyord.u. 
ı.r...sıı oldu. <Rollvu.ıla. ıı.rt.st gönGer- ınr: ......... ._. .-o.w.u.w ~J 

8"" "? Acem.den altı yttz lir.:ı.yı aldın mı?. ! Hemen: m:ı.yor, vaıkıtını odıı..:ında harcıyordu .. Çunku b1r beş lirnlı.L: a.vucunun ~ilı-wek) ... - Beien.-rnek te ...,. m.. . 1 oaze!elere bir n~ koydum. <Uulivu_ _ Bl.zimle o~urur muaunuz?. - Aldım. Demin ıetirdl. : - Ondan kolay ne var? Aynıa.nın k~ısında yarı çıplak vü- de tu.iyordu. 
da gibmck ıstiyenlerin: Mıhmudpaş.ıı._ Aiizım a~ık kaldı?. - Talltsim at bakalım. Üç yU:ıU. ıse.. S IXyecek,ti. r'ak..tt. ltendinl tu!t.~u .• cudunu b\iSbütün · gergilllettıren bit Zarfı yırttı. Süra.tle içinden çık&Jl 
da Kürltçll h.anı:ıda 121 numaralı ya_ - H-anginiz.le? .. diye sordum, ııill, Uç ytl.gil benim... _ ~u i.şde del)ıfeill pan YU.1"8bilinii. Bu.. iki gerinmeden sonra, saçla.tını dö.. i:ki büıkl.fun kağıdı açtL İmzayı görül! 
z:ha."leye mllr.\caatları • ... O(U~tııer. - M1i!i\m. brdeilm; P.ara .. dlzQa .. tnuıı içlıı m\ıfkülat Ç>karmıiı, koia.y_ ı.elıtmeğe baş1adı. Mc.s'udıdl.ı, rahattı; görms tlPkı..ı.ınuzı ke.sikll. Sonra ytı_ 

Ne kadar mUracaat vaki oldu biJir - tfcümUzle... nmıM. Ctlıclan d.a. çemıeuin Y~n:;:;;, !ca b:ı.lle<ieceiini ~ etmcmellJdi. ıooc.ası.nı seıviyordu. Kocası üzerine zütııde bu renk dalg:llanm""5ı dutttl· 
m.sinlı?. 1'75 erkelt, ~3 tız, ınüta- - ti'çUnfiıle mi?. kıı.~::;.,,!:~m.llallm yolı:. er ! Duıdatla_ ı:uu .ı.mw.r~lc mll'lldandı: gül koklamı:yordu. Mezbeleden k3.şa-ldu .. ya.Taş ~ kırmızılık yerr~ 
caa~ edenlerin ıs!m v~ at!resleffie rros_ - Evet!. 1'ab;:mde güze. bir kat ttL .............. ~... d t! 
koca blr defter dolm'l$u. EV~• <'Z!i> tacaksınız!. Slzl ara.mıza a:ac.1ğl4. B!z - Gene ne otdun?. :Buralan livan_ - Guçl. neye, ıztıraıb u.çurumunda.n saaı e kü.flü bir sarılığa bıraktı. EH aya 
kuruş ka,Ydiye ah:vordunı. Şu sureUe siz:n $et'gÜZeştlerinl:.'.İ iş:'.ttık. Kadına ta kokuyor. Gene melekler r.enl ~ - Güç Sa 1 

... zirvesi'ne y\lkselm~tJ.. Ii1r dediği :lıkı tıtremeğe başl.amı.ş.tı. Elite hlzıhet.çıyel 
altı yedi yü.ı !Jra blı: para aldım. 1 ooyma.zmışsınıa. m•mı röztlnUz dJşa- J'& çevirdiler ga11Ga... - Fa.kat imkhnsız de~.U!. mu:yor, Remzi üzerlne titriyordu. Ona ~ı çıkmasını işaret ettı. f 

BJi\.h.a.re g~tıınC'k 1stıyenlerden 30 u_ 1 rıda 1m!ş. Ahur cubur; p!sbo™ hniş_ - Evet, yedik, totik, u.rıldK., yaı. - Nasıl~. M!caıTÜzÜIJ.e maruz bldıAı ad&m.l ka- Evinden aıyrı dlğı günden.be:4 
ra alında karar verdim. Fakat doğru.. &inl'z?. tık.~ - Masrafl.l olur. yınpede.r olaral: mun za.ltl.An D?Jl.. sesi ç:tkmıya.n M.ıdam Anna kc~: 
sunu s6J'lem3k ıuım celi ·.se h'~bir ım;- j - Evet. Cınsl ııı.tıre cok hllrmet.kl... - RilYa.da mı?. , - Razıyım!. sındır. ~nmek ~ıa çok ağır gellyl)r- clliıin<ien ne mt;,i~rdu! .. 
dan bu parayı almt' değll:ıtı. On~r rım. Amenna. a.mın:ı. .. bu alluı· cubur; -d.Rüy

1 
ada 0~~a.le iY1;~~~~.eveı!ıe~ i - Bu tad&r mt DıbaO'l yaktln11:?. dıı. ~ant ber şıeye a.lı.,tı~ı gibi ba~. Mektuıb şöyle yazılm$: 

bcn:m ezen w e!>edl dostlarımdır. H~ç j plsboğaooan bir şey anlıye.m2dıın. ken ım 'Ze rıvayv .• ""...,.'?" - • N d d A gl)r d" .. b ülı: 1 ha. t n 
canlarını yak ır mı..vım b 0 n?. - Canım anlamıyacu n" \•ar?. Her sil .. derler ya ... Omın tribl. E .-:-- e Lyo:.sun ma. ~nı nn:ı., onduren '11 m em:me .. ~:1' • 0 .Kızmı. 

Yiliı ylrmı eı-!t~t' en. otuzar lfa aJ_ I iradının peşind~n g:de,. im'5s!nı:z?. - 1v'i amma; buracıa cilxdan müz~ ?Iıığüm dakik ı 5.şık olauın. ya.va.ş ya.vaış hılemet.ınek, butun b~.n- Seni muha·klka görmem IA&ım! Ba., 
dnn Etlertne bir <Tlirk _ Hol.vud •

1 

_Olur ya?. bs·ı!l ha ·rır. dan yok. i Konuşma çı.Ht uzun sürmedi. an -lıarı kaderin bir :ı.ürpr~ olar" gor.na bugünlerde ~ye sel!'ıdirmt'deııi 
Amorl·~) d'ye bir kMı.d ~erdim. . _Mesel~ .. c°!tçU birden yan,roa ge_ - Orada yahu?. . ;ı~llar. M'ıa.dem Anna temin etti k.i., mek te.se.llisini baaırlamış\.l. Mes'u<l- Uğra. Çok mUhlm t>.r mesele için se] 

Ne vakit ha k t ed.ece~;erıw kımdı- lereo>:>. ŞÜJ'le üçümflz de ya...rı•nt?A:la o.. Kal'k'tım ba"!ttı:n. Hak•katE"Il clli'Alıan ;.eııeı dlrek;törün selini onun Qla.su... nlnle ıronı.ışnınk istiyorum. Bu me-k 
Ie~ne blld!re,.,,r: ·:nı •pyleoı.'11. ~ de turaca~ız. )'Oktu. Bir an dtltarım~te hacet :ıa.r ~cakt.ı.r. l'o!.".•:.·ı ut söa 10erdi ki, bnuun Kb'ları.nı &.çlJ> a.ynanın k.llrşı.unda. tubum.dan ~ye baıhseıtmemenı= 
yazıh~n .. yi Jca,pıye.rak a1el1\sul b:r k;- - lvl... mı? ~nd\11er bnllr~!\ ı°"c>~uuştu, ~Q a_ (için hiç oir fedalirlık.~au ç~k!nmlye_ rtndiği zama.n, tekraTl1ytırdu: riea ecıer gtıı;lerlnden öperim. 
nllra çekildim. O yazın gezme ve eg_ _ Eirimlz sağı:lı.zd;&. tı;te bi:Syle... nın yerı e Ye er N Y m • • 'tirl 1 ' 
lettt e parası husule geım!ştl. - Alft... ıtazım bana balı:tt. Be'l Ki:amıı 'ba.. ;ceııt, verece t, vert"Celttır. - Me.!! um... Anna * - B'r'm!z.. 1eınnmna... tşte böyle. bbldım. . 5 Ma.d.am An.na., bu i~<le elwi, ka- Kap~ v_uruımuştu. , • Genç kaıdm, sas.tlercc ve güul&ce; 
Hanımlar CS3hne) ler~ de hücum - Bu da C~Il .. fa.kat tıçüncUye yer - Ne olıdu y:ı.hn?. Bana ~a ~im aantor m~nsinln kesesine istediği İ;çerı bametl;l _ırı~l. Elı~e ~er_ tereddüıd iÇlnde lt1vrandl, Oitnıenıekj 

et;tllf'r. F".ı.kat <sahne) !er harumlar kalmadı... gıeldl? Sml SOJ:nu$lar?; fl'ibi sokup çıt.&reblleoeğıni anJaaıı.ştL memek lo$tiyen bır J~..>tle bir mekıub doğru olacaılctı. .1 
için maalesef <mtllid blr 1.ş saha.t-'1) o. - o da ltııt'a~ıııızda ... tşte böyle. - Kim. eoydnr. Para.a~ ne oldu?. : An.ns ola.Ta bir i&1 yüz Ur<ilık ye. turoyordu. :tıla.dam Anna ona. mühim ne aöy •• 
J!lmadı. Bir;Gk T[l .. ıı: tız.Jaruıl..i.1 per·fi,all - Bu he-ps!ndı>n ent~a!. - iNe olacak Uç şeytan gtldl. Erlni değ:.cıi!rdl. - Ne va.r Düt>er?. l~?.. i 
olmasına scbeb ollu. Hele s!'yyar sah.. - Nasıl razı otnr mu"runu.ı?. = ~ı· l"f" tuttul:a.r. :.· Bu adam pıı.ra He sa.tın alınama D~r. t.ü(:ük ~mıbı:: yanmaeds~- N" ı..ın· kon•_,.,,ı>k Lstlyordu?.. ! 
nel .. rle A.nado.uya seyahate giden bir - N~ıl olmam?. .DÇU .. " kuld "1? ~l .,.,.en .u ı.nsr:ı.n .. "' ~... ....., •• _ ı 
çok zavallı tecrlilnsiz genç lmlar tür_ - övıe :se yan.'l 53.b&h r!le1'm... - Ey... tdı. Para hususunda namusu garan~ . u, - Konu.şaca:kla:rı, görüşmeleri i~aib e-: 
lil türlii skı.'leti ... ı·e: türld turlü !acıa._ - Ala.. - Paralar da uçmuş. Etili.. heprm:z.rn zayıf nokta.ı.arım~sile: ' . ı den hiçıbir ma;ele yoktu. O kirli gun,! 
lara marıız kııldılar. - 'Tuıks:.me gld~Um. - Nsm uomn,ş. ;.,-ar. Bu bi2"1n kusurumuz değıl. Nı_ - ~ı.2e bir mektub. ler bitntlş o yüz kızartan devır kapallS 

(Saz) sahası ra.ğh.,.. görmedi degU. - O da eı.ııt.. - Amm.& d• e.,ek br~ıı hı-,.ifs!n it.ekim. bu itde o mühim ze.\ da ma. Dedi. tı Şimdt naıınus:u bir a le kadınl§ 
Ne çare ki bu saha da b·rkaç şarul_ - Otl7ıol b'r n,ııl\r~!m:m ltAtı tutahm. h~ ... Bana 1\nla.tma<'!ırn mı?. Y'yece_ :z.urdur - Bana uu, k~mden?.. . · 'bi clwet s1nısa:; 

.. tız: ioçeC'sith; s:ınLıcdı~; .va•Matlz?. i · . . Hi.mıeıt"·1 kız dudaklarını biismÜŞ· idı. l..!a.dam .Ann:ı iJı. ş.. •• '• 
Y"t" miinhcLSlr J:;almı""'l. - () na en ll,,<n.. a B .. ......_ ~,.,:-1., ... rtth _,_ ... ,..,,nı yer y ]Al.,,..,. o'~'bilrdi? 

.y· - Ya -r.ıla:-?. ••• U uı;uuu »lr'"""""' ıw~ - •u". Jie ne a.,:.,.....,,. ..., ı .. 1 Kim ~ d~e desll'. Kr!ldi kanaat _ Yl.yelL'n; ırellm; ııı.arılıılım; yaıt.a_ ....... • 
ve !kr'!nce Clı:a1m eve yakışan br çL hm. - Bu 1!1('.a~ hT davanır mı?. on_ :ı~tiren tab.."tın lş?l1.ır. Paranın aça- . Bil em Bakk:ıla gltiJl'im rıa_ G~~medi. 1 
çf"k) tir. - Aferin s .. :ııe? .. Yabıı .. yoksa gö.~- lar da erimiş gı,t.rn\ş işti!. kıadlğ1 kapııcla. şehvet mükemmel bir - . m 'Mı- hanım \foerdl. MektUıbdan de. titnseye lxııbBetme1 

1ş sah.ala~ı; aıle bakımınd<\.n raf! yil?:Unden inmiş met~ m :sfnlzL Ne_ •• • • roo !Artc .. •.JC11• v:"~ ima'YJiluncu:kit.ur. Şeıhvetı.':...~~sradan man =e~ -tlnnedi ani!.. Eklendi. Ar.adan blr ba.fta geçti. B.r ~rütıı 
,,,..., .. .,, .... ,... .. ,~ '" ,,,.,,.... ibaşka bili se.yıt ta.rafları.uLUAAan en. :---- . .,~ ,,......ı.v. . ft'""'ak :rın Beyo~:una çıktı.: 

b!r şey o1mft5'l g rtı!d: r F.:tka.t bu be_ &in'z... .................... ................................ • m..:. gelıyor? ... VVO'JJÇrı cı.u.ı.ı LY• o • : 

n!m f"krlmdlr. Beliti yanlı5 görilyoru:m. _ Yarın 'kı9..(t.a ıelellm Mahmud Sa. . Kapatılan sinemalar ;seıe~n neler :rok ki.... _ Evet!.. Bir iki dü.kk~n oolaştı. Geç vak:t e1 
ıır im Bey? Be:ediye ~n muhtelif semtle - i Madam Ann:ı, bu Işı bir meslek na Ali h, Ali h' Diye mırıldandı. Unde J;)Qoketı.er otam~lle binerken o-: 

B:r g:in yaz.ıha.nede üh.:rm·ordum. - Kaçta i!Jtersenlz. tind-eki .s\r~m.a:ıarı atıtı bir te!\'..fe ta_ Fusu. (!) ve ha~~et (!) ba.kmuı~dan -ıl ?>: kadı: b~?.. Seni. ı:ı.erede muzuna bir eLn dokunduunu hsset.E 
'Oç g{lu>l -klz ge'dı. Bunlar Beyo~lu ttı._ - Saba.h1ey!::ı gayet erken. bi tutmıılkta.dı.r. Son ,....,ıııe .... 'e ""'Pı - :mü. "ta-ea eder g6rüne.rek bir muşte_ Nag ı t·ı. ,,....,ını ,.Avirdl#! ıaman ortcasın·: 

....... • · ış - Ala ... Ben gil.."leş d'.l;::ı.rki?n bura._ ı-.u Au .J~ tl ı.. ı tanıyor .ı.-."J ,.,... : 
rafında Tarle.?1Ş1n-. .... C> unıyor ~mı . lan ten şler esn!&S!lld..ı Ka.ıumpaşa • :riginJn arzu.sunu yerıne ge mı~ o - . id d Maıdıam Anne.yı buldu. • 

- Siz Mahmtt1 Saim Bey deti?! mi_ da;ı.m. fuıaıt lÇin, ağır bir yük altınıı. giriyor_ - Bilmiyor~ kl .. baık'.kala "g Deer- aEllnl ........... uzuna değmesi bile onu: 
&lnf1'? dffi.ler. - Gilael lıir otomo1Jll h1zırlaTSınız. <la Oeyık1l., Beştia'Şt1 Su~k, Or_ : ~ .. ,_ . . reıı: l:ı.arek.e.te geçti ten. cKızım bıraz ba.kar mısın r> _ n v•.. : 

_ E\•et!. cied m . Güle; oynay:\; fıkırdaşa.; k:ı.ynsşa g!_ tn.köy VG Arna.~y a1nıımalamını !muş ~.......,.ını ..-ere · di Herhalıdt Türlk değildl. Rum veya. tiksi.ndirm.l.şt1. sura.t.ııu bunııturdu.~ 
_ Meşhur Me.nu:u.:.d s..1im ıni?. dl- der:Z. be!tdlye aıbıtası ~ııma.tname.sine •Y~ E ................... .......................... b~u ~rmeni.. dıll çalcyw .• mektubu _ Ne istiyorsunuz.!.. ! 

ye~:~~~ oltlttıumean henüz habe. de~:o~~e~~la~u~::::cıu1:~ olswı. ~n =~~n ha:!:!~=:-ı k=:~:;:;. i s~i~··~~~·k~~~ .... ~;~~~~ ô-ua1Aı, bunu küc;\lk ıwuma ..-erecek. IArkıuı ,·ar)) 
·uahnı d Sa' b c:a _ Yar rı prkeıı bursıdayız. \ ......... ·-·-•••••••·--•••••••••••••••••• .. •••••••••••••• 11

•••• 
r:ın yok. Fa'<Dt ıv..... u llD. 0 karar verllmlştlr. '-·----.. ·•••••-•••••••• ... .,._. ____ ,.. ..... _ .................. . 

....... ____ .._........._~ ...... -m benim,~de~d_i_m_·~~----~~---Bek ___ ı~e_r:ın~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Güze 1 f~aizerin marifeti 
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8 a~4a. pra,tılr usule 1 

~ 
ra.s &ılrab •ırfa 111 dedlrl • • liz rı.yellc g ze çarpın.azdı. B r ke:-t- bu .. 

Ce r n.. ı> ı rı b imli olaa 
uüıf:ıbaaı ook esk den berı «llmmı.if. or 

1 
ta4aıı kaıtmış•ı, sonr~ bu eser bMina· 

_J da h.et>!r :!Sman clddı b r tPıt t ydrtL 

HAZIRJ .Ay ANLAR-: ----- t.~"'Dlıl.~tı. tşte bunun ıc n, bu t~
metıı kom~in!n 7enlden tab'ı bu tet. 

Prol. A. R: Thom •on ve lrlan Koır.r" kiklere de ;mımn haZ7?1~acattır. BG 
.ı d faJll!ayı d~rPlt, biz d . baş .a b r ... , ıacı ers yaıgwnızda böyle bir tenkıde ayrıC'l ye.r 

V verecetb. 
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mleket Haberleri SP R 
A a şehir planının bir 
kısmı tatbik ediliyor 

Dilekler 
ihtiyaclar 

-... ~ . ------------
Güreş federasyo
nunun hazırladığı Alafranga güreş ba.şlıyorl 

Program Ya, olamaz, nay1r c~v bile 'lı:arş1la..r:mı.ş Piliz; bu sö2lerlm üzıerıne gülerek: 

I L d l d k. ~ olsaydım. Sonra; bunları buraya nasıl - Doğru, geçen, denedlm ya ... B9 
•Ren eran imanın a ı raa· ietlrebllirdim? Usı.e de: güreş bana çok kolay eeldı, dedi. 

Mana C.Rusus1> - Ado.na eehir mar tür. vaımm tetkik ve teftiş mevzuu_ yet yüzünden ev buhranı baı Güreş Federasy.:>nu 1941 • 42 mev. - Sen bizi aldaıtıp buraya gavur Bel.ki; Filizi Pol Pona Ue gUreşı.a--
p!Anın~ bır kı.snuncı bu Yıl tatbik1 mı biJhama ms!l.rı1 ve tO<; i$1en üe il... •• d. &1m.! zarfında yapılacak gur~ !na • i~l yaptımı.atıt getirdln... biliriz ..• 
tar~. Bu lSln tahakt:ulru !ç.ıı raat. mmelelerı l.e$t\1 etm'&Cr. ıoıter ı llyetı Jçln lblr program hazırlamış Dı)-erek, pılıyı, pırc.ıyı toplayarak - Peki; şimdı bunlara nası. açacıı.. 

dana beledty ! Anka.radan b?:' mitte. A•cılık '" atıcılık pol~ooa tır. Tanzlın edikın ma nazara~ Osmanlı sefareltlıancslne müracaat.la tız bu 1.$1. •• Bil:.Vorsun vaklt te )ok..·· 
~ ~yet cclbetm:.ş•lr. H~-et edn"l.. Adana avcılık \"'8 atıcılık ilıtı.sası tıa.. hıbmdenm 'Bu.su.si> - mıntaıkala:r kendi =etJerıne gö memleketlerine dönmea& teşebbüs e.. - Evet; erken ııclcmcdiZ k·'·· Otel. 
m.ıze «t'lmiS Ye beledl.Y ne temaslsn. b1l 1«l1 ~ pollgonunda atış mllsa ıımanmda son gUnlerde b:ışlıyan faa. ·derlerse ne yapabiliriz? den saıı.t yedide çıktık, ancaıt, 1ltı bu.-
aşlıyam:t plAnm tııt'..biL baurhklar.ma b.ımJarm& başlamı$.r. At141ara ~ liyet Uzarln.e blıook iş adamıım ve re A ve B nanıne iki kısma ayrılmış - Biliyorsun ld; muka\•eıename.erlmıZ.. çuk saat halkla mücadele ede ede bu.. 
~!r. :ta: hamlede eeh1.r soll&n şehir balkının ~it edebilmestni ~- mütehassıslal' buraya alem etıne#e ~- ~.ır. A. sınırına İstn.nıbul, Ankara, de alafranga güreş diye bir kayıd yok.- raya gelebildi.< •.. 
dflzeXilecek. .:nnteatıbm yeı.ı. b!nalar m1n için gen1' bir prognırn hazırlan J.am.ıştlJ'. Bu yilıxlen emirde mahsua uıuur, Kocaeli. B sını!ıoa ise A}'dın, tur. _ Mayolar hazır mı? •. 
inşaatına ~laııaoaktır. matıtadır. ev buhranı bq göstermiş ve bO.Ş Balı'tesır, Bolu, Buı'Sa; Burdur; E _ Sonra; bwıları ~ınbul'Jan bin mi.iş. _ Heıısi ha.zır ••• 

Van tetu.ıertnden dllncltl l!mnt:r~ mlld.lir llUl&ftnUtt ev bu1ıw* ..:ıemt>n hem.en imklnm dinle, l!l~ır. Hata.y; İçei, ~- kUlM ve fırıldakla çıka,.al:ılldık.. Ken. - F'illıe; lSlnarladığm mayo olacak 
:Br hattadır S~ kazaların.da trl. Adana emntm mtıdQr mus.vinlltlne b1:r hale ceıJmieUr. . ta, KaT->eri, Kıı:tkfa.rell Konya, Sam. dilerinln bunlarda.1 haberi yoktur. mı dersin? 

tlı$ ~ bulunan Ad.:ı.na valt81 Corum emnb"et Amtrt bay Atıf .Afs1n tnenıdenmıda daha altı. ay önce bır sun, 8ey.han. Srva3, Tut d Trabzon Eğer; osmaoa sefarettınneslne ilti.. _En büyük boy bir mayo .•• IDıttA: 
'Pa'flt tMnn bugthı •ehı1mı.. dOmn- taıYtlı. ed"-4-04... _.. eıV!er ....._ dururken ftl en tr. semt_ a ' 'ca ederlerse her ~ey meydana ı:ıkar, b" bl ,_,_ t""l pı1•-· d .... -

v -... UAOMQov - ""9 Zongu]da3c; DenlzJJ meqsu.lxlur. A btlsb' .. ün -A'"volu-'uk ... Şımd.'ye k" ır Çı.ııaue ge :.ı. P ..... e bera ..... 
--- terde 4...5 odabk l'!Vlel"!nt yıllık kirası u• ,...,.,., •u ... ma~azaya kadar götürdüm. 0, farkın.. 

Bergcuna rJ4t Kemalpatada JsmirJe bir çimento tiiccan 400 lira.yı l'e(llll!Sen şimdi ldra'~r tıe amı!ı ımınt.ulası programı şudur: dar verdiğimiz parall\r havaya gldcıdi. da olmayarak, boyunu bosunu g6std'-
- 1 ~ _, -yh dört mi<ıl!ne çıkmıştır 84.r ecneb miJ- 13 İklnc!Jcln un - İ.sta.n.bul - Ko - Binaenaleyh; buraya kadıır mecburen dlm. zannederim bu '• trunamdır. 

. orwıan van17'1man cıuı inde takiı.......... yapılıy· .. r --e. ,,,___ ·-eld ~'--ı ...,,. lt-.. ·n .. "il .r o· VGl' ., ~ .. ......,...... .,..... ... l.Tn<I .,,,., ·- CM!u <KocaelJda), 14 Şuba.t - An _bu aureUe geldim. _ Pelı:t; Ö11e ıse, ahaliyi fazla bek.. 
P.ımı!r CH'Usml) - Kom~~'.L ka- hmır (Jnaııus!) - tmıır zatııtası tbı\ret o1An bir ne t!JOO Ur" kira tekl~ kara _ İstıa.nbul cista.nbuldal, 14 Şimdi; eğer, Türkler idman güreşin_ ıetrrrlyellm. Haydi ı:t söyle .• 

17;.wırım Oumalı ve Dsyındırm Ka.ve.. çbııen1» aa.lclamat .ruMtlle snilll t.o' eıtt~i haldto ~ eline recmemilJIUT. .Mart - İız:ınir - ıtocaeli (İzmirde), 2.1 de olduğu gibi bura<la da ses çıkıımıa. Halle; güreş gecikti diye aabımzl&.. 
kalmn kf.G'leı1 anl!lmds.kı arazide yan rumn.a kanunu hlt1hnıenne aykır~ .Bu\"Jl~ "' hUhnmne beraber ha. Mart - İstanbul • Kocaeli <İstan - yıp ma:vob.nnı glylp meydana çıkar. oıyor, batınYor, tep!nb"or, ıslık çatı
ıın oılarmJ ve etn.ta. fnzla GellJileone-~ ettıtt :k1x11a olunan \aşçılar yaıt pahaltlıAı da g1ttlk?e artmaktadll" tıulda), .12 Nl8an _ İzmir _ Kocaell la~kn~ı~~112 diye ayak d rerler ıse: )'Ordu. 
~n vertım~en cin:r k6}1er Jçtnde çlnıen-to ve lt14aaı ~e3l o de!'eeede kt b1rçot et;\Y& n Clda m.ad. (Kocaelide) dtarş!.laşacaklardır. 30 evvelce verml.ş olduğumuz karar muci- Pranmz; jttri heyeott de sabn tUken.-

halkı., Jandarma w orman idamert tüocarı Mebıned oğ'iu Ali Ruıa bak- dt!1crintn t!Mlan .btanbul ve A~kara_ ve :u Mıcyıst.aı dört şehir ara.'Und:ı blnce ahaliye fU yolda 110.n edr.r!s: miş ldde birde Dubllyeye mfirar.aat ~ 
tand'mdım ~~. GO hek. kında + .. ~...... da.1tinden ~\r. ).{&&ma.f"Jt ., ve ,...__.__ A..... diyordu. 
Uır anc!de ~ çam apcı ee 19!5 ken B ~ )'B.pbrıınttadll'. aanç hanni de o n!.sbette yüksel- ,,,..CA\) - Rumen m.çlan yapıla.c-.wr. - Tüıitler; b!z alıı.franga güreş yap. Ne halk, ne Fransız lfUr" heyet! 1S1ıl 

u tacir, el1oı1e k1llli,yet!1 m!.ttar mtıfM' dJ)'tt>mrls B a:uııtı mıntaJcl&r gür~ller1 de 18

1
ıınayız... Tü~ gür~ yaparız diyot'_ tçyüztlnü bDmtyoTdv. 

tal ~ )"&?UD... da Çimento bulun4utu halde ~te.. • tk:incJıklnun, ı Şubat, 8 Şubat, 18 Şu. lar ... Blnaensleyh: Pra:ısız peh;ivan_ Eaa.sen: halk bu işin böyle ıcarma-
Yruıcma ~n Musıta.fsnııı ,.alttı- ri sı!a.tile ~na ekten At.ıf ba.t, 22 Şubs ~ Z2 Ma.rt ltaı:ibkrln _ larına Türk ı&fireşi yap'.P yapm:ı.;racak. karışık 01ıdu!un11 bilmiş ol.saydı. hic. ır. 

ğı at.et aebab~ TenI11ftlr. 8a~u tu. tel adında bir za1.a Çimento bulwıma. HatayJa ıebze H m~yoa de mtl'btelif yerleme mftsabaka!ar larını sora.cağız, e~er; pehllvnla.nmız, derece tehalilkle 8POT saTayınm ·ç;nl, 

tutan* adU.YeJ'8 ftfilmiştir. dJtmı aöytemek]e maznundur. Ke, kooperatifi laali)'de geçti Y~roır. = =~~~JU:~~~=:-~:e: dışını doldurur m:1Y'1u?. 
Bcıgamanın IC.ozak n~ tl7et zabıtaya a.tseturllmie· depooun.. Adana cmıauat> - ili.taydaki lebZ -------------- diR! bir güreş ııeyredecek:s\niz .•• Şa}'Cd, Ptyer; naçar gözünü tarartarıık ııo .. 

Goöellcr t6ytı ck'ann.da.lci <>1'1Mnda da yapılan araştırma. net~e 180 ve metVV& b>operadfi tu:lycte gı:-ç.ere Gönül işleri onlar da; biz TUrlı: t,tilreşi bllemediti. V'\l.Dtna odasına :vollandı. :tcert girel' 
yangın ~ıkmll}. BOO dönllm Bahftılt a- toıt>e. çılmentıo bu.lundutu toobıt. edil.. m&'tahsll eHnde r.ı.s meyva .c arbzelel'J mlzden bu suretle mUsabaJta yapama. girmez: evvelA. PUiZ Nurul:.tıha hlt.a.. 
razidc oo fıstllc oamı ~aa yanmtf. n:Mttfr. ~al\'Y& ~laımı,Jtır. KooıperM.lf AY. <Bat tarafı S/t de) yı.z iddiasında bulunurlar&a; sizlere, ben: • 
ttr. Yangının 801>eb1 ağıı.ç!e.rm d!ple_ Bunun li:lerine ticarethane .sahibi nt amanda bu mey~ " ırozelıet1 1h.. anlıyorum, bu vas\flar birçok genoJe_ Ttırk pehlivanüm :nrasınd::ı. mllsabaka- - Filiz; sen, alafra01ca ırttreş yap; 
rJndet1 kurU otıann ~enmecsi ~ Rızanın IJ'adesi alınmı ... tır. Bu za. raç f'aatıydJne secm şttr. rin aenelerce hayallerinda bt!yUtülUr, 1ar yaptı.rrpı oriJlnaı bir gUreş seyrine ~ güzel olur.. . ~em. ecn !ler sevt • 

v sonra baltarsınız ki, aile b.'lhsi mUates. fırsat vermiş olacağız. h~ de, ook ?>ahşış alırsın? • 
fçin adıip!eri ian!ındnn ~ j!ndesinde UO tott>a çimentonun sa. /negölde bir muhtekir na, ~ tam emıer ve tısıı.lar a.raıım.. Der, işin lç:nden sıvnl!rız ..• Backa: Piyer; ortaya bahsiş koyarak peht .... 
dır. ~\ devam oluneyol". tılmış okh.ıiunu. alanlann iki güm_ mahkU,,. olJu dan aeçmişttt. Evet bllWı:ı bunlan an. çaresi yoktur. Yalnız; Plılz Nurullah&, vanlan ta.hrlk etmek latiyordu. sıızte.. 

r1nt memuru bulnduğunu ~. Iı::vorum. fa.k.a.t İstanbullu olma& kay şakacıoktan açıtım ve cted!m kı: rlne devam nttı.: '"' 
Urlanın Mercihan nahiyesi Bu gllmrtik m.emUJ"lan celbedilcr~ :hı.egöl CHwnıst> - Şehrlm!zm na c1ı neden? • - Piliz: sen\n vUcudun tam ala_ - Burada, Türkiye® olduğu gluı. 

köylülerine toprak tevzi ma!ü..ı:mtıuma mftracaat edilmLa, ta- midJye mahalleiliıde :l.sma•ı Yd'cmm Baıı,ta muhaceretler vu muharebeler franC"B tçin yaratılmıştır. Bu gtıre.şte kırk para, beş kurue parsa vermczlct'· 
kaıt ~e Ur teY\ien bbeniar olrn2 ttcaretJıanef!inde benzin olduğu halde olmak bere hinbir aebeıb neticesi ts. dt!nyada 1eni kim.Be yen~z. HattA; en 6.Şalh bir altın lira ... Bınlerce, halk 

edildi aıldarını .s(t1'~erdlr. - ııakladılh ve bu suretle ihtlldr yaptığı tanbulda İstanbullunun eka'l!Yetc dUG Koca Yusuf blle alafrangada sana, da. var, para,yı ncrt!7e koyacağını bl:nıCS.. 
Meıclhan - Urfaya bıığiı btr na- Alı R.IGa b\ttıMıı z!lıbıt varaka- sabit oldufuDdan Jnegöl uli7f ceza tuı11,!ç memlekette de ymi 

0hatll~ yanamaz... sbl. hatıt.A; parsaya Clkmen b~ ::_ 
olan Me.reihanuı m··'-•-- -. -~-.... ._ 1.- d kabul edlldJ~· da beri at yamla mmdİl al, öyle Clk .. lU.lCt 

uu...:;u.ı. ..... ..,,_ sı tutulımue .., kendist adliye~ .,_...,~wce YAPtıau unışma so - &• zaman n q.ve me.. re.da böfledlr sonra. top'adıtın p:ır• 
~erlndeltS mtnııe ara?4'Jınln mu.bta9 miftir. unda blr hafta mtld.dcUe hapsine, ~lll aele61 kalmadı. btan:>ul ile m<'sell İZ.. !ı'krada.n e.nh.vorum kl, BA7 eli. Y.• indir ·atı tığın kad j6.. 

JXl..?'8&E ciru'ak tevzllne baş. 1h"a para cezası alL"'llDasına ve on beş mlr, meaeli Ankara, meselli Bursa ve İstanbula mezuııen gelmiştir, bir a.y heo sen · re.s ar , aşın, <19 
dUzanelerce d!A'er btlyük eehirlerlm!z otu:racattrr ve arzusunu bu müddet eter tıali> ııelain, ısta ma{tlO.b o:m.m t " 

~. Bug(İ.n)erd.e 26 11..ilaye tev. Edirnede •ebebaiz yere biT gün Ucarethancsln~ t.apatıım.Mma ka bir &Yardadır. o halde İstanbulluyu zarf:ında tahakkuk ettınnelt ni7etlnde- ladığınız para PJ.Y .edilmez ... 
edlle:n Melveıoen, Süsik kayler1nde ltö ·· b hranı ~L.... ,_a=r=vet\lmio==t=ir=. ========\. tercllı etmek için husus! b1r sebeb ol_ dlr. yani mektubun blr iZdlvaç llAnı P!Uzin; eözlert fi'rnşek cakm~ı. ~ 

150 den :!a%lA nüfus p=ı.ra.sız ~ak mur u ~""u ' t toplıy.aca,ktı Sonr ..-
........ ak ~ edttını...... Ed.me <Hususu - Edımedc son gön losn dokuz kunıştnr. o da bln mfi.5. mak lltzım. oeklindıe 1ıa.zeıteye girmesini istiyor. işin ın para, parııa. • • ~ 
"">'4 ..,..... lerde aebebsl.z b1r tOmUr buhnını ya_lt:WU.la buluna.biliyor. AJ.Atad:ırla.nn Den bu sebebi biraz geç kcşft>ttlm, o tt!M.Qest dlt>nmek arzusunda.dır, İBt.an_ ı>8(f yoktu. Nasıl olsa. ııallb iel ta. 

Bu 1'dc v.nltınn btUıassa al&ltndar ratılm1fbr. Halle t&nür bulmakta ç.'.>lt ehemmiyetle dUı:ka.:: nuanna a.rzede • zaman da bir htddet gt>Çtı, ~!ne b~. bulda da elbette onun gözile btanbul. Dernak &VUÇ dolusu para 81\hlbi 
0 

lm~ ve cm.ek aarfetmlıtfr. sürnıtı çelı:l;vor. l:ndl:fen tOmürfln tL rım. b mahiyette ola.n ilrlnciai geldi. ıu vaniır, İstanbullu ka7dının konul_ ~ 
Mektubun aonunda, UAve edilmiş lllıGSının sebebi bu. TSYD (Arkul nrJ 



SON POST~ Sayfa · 

Telgraf, Telefon Ve • e 

B. Hitıenn ı lllca .. Palamutluk demiryolu Yurda f zla 1 Türk -Alman iktısadi an ıaşma-
günde~ik Cümhuriyet bayrammda işliyecek petrol ve benzin lan dün Ankarada imzalandı 

emrı 
.... _ A1•• ıamutlnk denrl:ryolumın IA.'"Viet De oeı·ırılll ce Wastar~ı 1 inci ılaYladııı ll("fn tesbıt etınek sureti} ft•· dJ ıoaı taraiı ı lacl a.8h4&l An'k1Lra. 9 cnusustl -·B......,a ;ına - .,. .. ___ ..... ___ . - ~ 8araco{l1u, T1ir4t he:reıt re.si btL hada Tfirktye le Alm.ııe nv~S:ra<~ .. : 

~tı. BUtün A\'rllU!l yılulacaltt.ı. 0UU.. ~-"'"'"an i.Şletnmek:te 1. ııılcytılln.rı .ı.uaresill.lCe 1şlıst1lmesine .. m,. aı .... N M ğ! ...,.. •• ........... 
~ b den ştitteti ı;anw~ ,...n,,1 "-""' haft>or al n'"''"t B d 1

""" .._. uman enemenc.'Q u _ve dafma mevcud 1rnlunm"" olnn iıkı mü "~ ı..::_ dÜŞman &.;kerden değJ, bUylllt """"" tini tatil u..,....an......_. ı ..... -.ı ır. U e_ Tlcaret Vek!ıletı mnr•~n H"'•A '"'"• . -,, .. ,., .. ~ ~:ı ~e 'eket mızın ~ .. uu .. ~ ...... nasdxıtı en eruı' ml".cyasta. nazan 1t.L 
kebd ı itaurıle cana.varcum mürek.. ten liOn anmu.t.l~ demirYOhı - :mleyDlunun ~ i belli .. T v k·ı· b .. mı Keşmir tnraftndmı fmz:ıınnm~ır. bam alma~a gaV'"e: ctm şlr~cllr. -
~ eden Ilıca. .. P-i a:ı.tın aıınmnaı üze. başlı bir zeyt1iıcillk bölgesinden geç.. İcaret e l 1 ugun Aııl&şm:umı esasfa~ Tebllğfn akisleri 

cennetini kenill ı:<Werlnlıle nun ~~jş!eW:Dıe:il Devlet. De- Uğ1nl gömnünde bulunduran idare idha at birliklerinde İki ınemleket anısındak h<".ııri mU_ Türıkiyu lle ~nyn. arn ındnlf 
Arı. .... __ ._ _ c-irJiiı .... u :rıne bu ~ __... edilm'• bu.. zeytlncllf*: .txıbrnmdan mlihlm ~n nasebcLler.ln tanzlmı!1e c:ılr oıruı bu u.. müşterek tel>,,,.,. Mfüve s : 
~ idaresi~ teTU• 1.9 g l o uyor zun vft.dell anlaşma ne ~ısadf mUna ..._., r gazete en 
~ ve ~ cennctnL kendi gôzle. nı.lr,90llan önümür.dekl CümhurL max1de1er için temllli ölr tarife tat - meş U .6tbetrer 31 Mar~ 1943 tarihine kada; biiyi.ik b:.r al~~ ~rmiilerdJr. i • 
~e g(!J:'dflnfls. Blltllıı dUn1a11 bteH. ıunınalrJtadı:r~ itibaren Ilıca _ Pa... blik cdecekttr. Şehrlml.7.dc bulunmaktı olan Tıca- tanzim edllmiS buhmmaktadır. Bu müd talyan ve Bu!gru1ar da te!>l ğl ıwnı... 

derecede geniş ve berek~ bir yet oayram ' ret. Vokilı Mümtaz Ökmen dun ö~e- det için her Jki tarnfta:ı tllkr ben mi bir fdd de .ka.ı\5'!lamışlıı.rdır. 
~enılekette biz Almı:ınlıınn dö~ k • l B R ıı· • den evvel Mıntnka Tie3.ret MüdürHL 100,000.000 ar lıratık llrrac.•!. t~b t e- (R dYo gazetesi) 

~r.:ıı: ~~ ~~:;~~l\~~~ za: Çekyada 14_ . İŞi • uzve ın yenı ğüne ge!erek Ofisler Umum Mü::;- dllinı,tır. Bu hM dahilinde Alm:ıny~ Falih Rıfkı Atayın makalesi 
~~ın· hı devam eAen Yahl'AI hald.."lli '- b·ır ınaka' es·ı krl mUJıv1n erile gorü m~ ve pe ' tarafından Ttlridy~e bu mt:ın!Eketi '"'' " .., d d 1 1 """~l'- - " .... el inin bllhMSn AM.ktıda.r eden l!lllaJ mn.multıt Falih Rıi'kı lı:. y yarın (bugun) boı...-~ bir net~dlr. Du ha'kim~ 1• am e 1 1 benzin ve diğer iwuı ut w.u.u.u er 
~k ı ıı ve betahsls denı.::r sanaYil ve hnr'b le_ ~ mus'to. «Almnny-.ı ile imza _ qı olınaJcıa beraber, ~er dMin- ~ uıikt.arda. memlekete get r e -

.....ı.,ı_::ıırse ancak k ptal~ ğtn u:nuınl 
9 

,,, "' _ Br'"" .... v __ __,, _ Nevy~ 9 <A.A.> _ Coll en: M.'l ..... _ biimeı;i için lü:z.ım gelen dlre.k11!.erl vazınıı da dclıll o!ma..t:: ilzere denılli ıŞ. ladığunız tlerui tınl~ıı> b ~lığı nl _ 
-.-.ae ben 1de de ..._11o ~ ......... .,...,_.,... e.u 1 yen ımınf ma.ınu A.tı 'erı1 cektfr. tında bir makale ne~ret~tır. Bu 
tıu umtatooir. Her iki ha n-ue1ktısadi -"~• .. j "ft•e•·atıe....,..de bu- Einc mecmuasınd~ ödüne verme ve t.i_ vermiştir. ~ d Al b 1 .. et ~1n Um 'A1r• _..,.._ ~ ..., ,,.... Tilııuye e ma.nyRya u meme,. c anl""'Tn'>nın kıs:ı. bır tarlhç~ ,.ı.,. 
Yab m e&sruerl hep ~n"' · leri '"-·-Aft ... do'-''lfl 14 kişiyi idnmo raınma kanunu hakkında ll""ret:Cır.i blr Vekil, öğ'eden sonra Tıc:ıret Od!ı. :ıasnu -...~ ~ 

Udiler '\"e P..n.cak YabudUer. ıurutuk-~lUf.4AU ..., ..,, 5 mütevecc:.h !hroı:atınm dama dikten sonro §Citvle denıektedlr: 
2 m .......... "~· etmoşlcrıL'r. tdıı.nı hn.kmil 8 nıOOA.ede r~Qmhur Ruzveıt ŞUn'an sına ge~ ve Od:ı relsl Mltıı.t Nem- mflh:mmınt ~kil etmiş o!an mevnddt 
~ Bazlrandanberi ~~e ınınz edllml~. ys.zmaıotadı:r: ıı ııe ve Udn<:i reis Ahmed Knrn ile tpt:d.alye De zahLre!crı ve tere han pa. - Dünkü Alınln - Türk muşte • 

~tanmuzı' tehdld eden debşetll ıteh.. Birleşik Amerlbnnı s!ytı~'ictı Qt;fnıa rrörüşmü$Üf. Bu go~şmede Ticaret muk, ıUlt:On, 7.eYtJnYa!P ve madenler re1t tebliğlnl taki'b eden bu imn ha_ 
R~-~Ol'tadan kaldmn.ıııx l;µı 22 HA- y .. , k kabı·nesı· Amer.lk.nyı hArt>den uzak buiunciurnı.sa:_ OdaS!nl alftkndar eden iş.ler mevzu.. verccdtttr. beri birbir erme knrşı aliUrn ızlammı-
~couua Bize J:nllrac'.Ul.t ettı.m. BJtUı:ı ta. enı ra t.lr. Fakat demokra.s\:ıin sou b~esl olan ubıı.bG o'.muştuz. Ticaret. Vck.lli Fi:lt Tediye anlaşmnsı sı mfunkun o1m:ıynn iki devletin fk_ 
ktıvv btycı~i en ımut.:=ı.!ll a.kerl Britruıya yıkılacak olursa, bu gayri Müra'kwe Komisyonuna riyaset et - A$n1 z:ı.maruıa im~!annn ~!ye cın- tı.sadl ba'kımdan sıırn!m1 bir arılaşma_ 
n et ve klldr:>..ıe karsı eav~ atı"Aı - Ba..~ 9 (A..A.) - Renter: . ~ bir hal~ gelecektir. 1ng:ıtr:re mekte oııın Vali ve Be edtye .Re1s1 ı~ ile de Tilrkiy 11~ AlmnDYl' a_ sı değil, aynı zam nda laırşıllllı po. 
d~ Buna l'akmen üç Qdtm az b1r möd 1oıgUtere - Irak lı.tira.k muabedesı- donanmıvsı dcnluerin ta.rmunıyetlnl Dr U).tfl Kıı:do.rla telefonla kon~ - rasında t!carl mtlbadelelero dair anı~- Ut.ikanın (Yeni bJr inancıdır ve tc.ç1rl 

DlanJ .lclııde sız 4I'bdaşl&mlln bbra - nl üzıkere ~ olan Irak devlet mn'hatM8.3'B ıcadlr bir vaziyette kal _ m~ş ve et. odun ış:e~ IJa;ktmda eli _ :=~~Utc=d:::~ ;~ı;:;r 11~~ de iki ka.t.1ı o!nıu ur. Bu ynlnız bir 
~ığı· 8aYe.ml.de IJıı dtısmanm Eırbh ~ ~ osJrer genernl Nurl Said madıkça Amerrkıı.yı mlldata.a edebile. rektillu verınl-şti.l'. Ahmed Kara da mllruısel:mttan mfitevel!kl tedıynt ook al1Ş vcrış değil, aynı zamanda sulh 
~ C?'in1 blı'b!.rt ardından tmba et - ............ .-~ etmiştir. ceğlmlz1 şimdi ıınlıyoruz. 1 ı "--:kkında vcltl.e ızaııa.ı;t.a .......... bir ($ll.S dllhn!nde tanzim eanm'~ vesl'k:nsıdır ve iki memleket e!kArı ..n-~ • l!8Y1m t.a.anıızıan dttnYa y1l .. yeni ııı;u;u .... Q,1.. et mese es ...... . .. ......., ~ 
~-=uen kaldnınah, saymz bru'b esir- hl•k d lbulunmı.ıştllr. T caret Veklll bugun bulunmtıktadır. incell~in tnr'Jtınd:ıdır. Çıkanlan ~ı 
~rna~~ l\Zizotdu~lar ı,,a! etme_ Moskova te 1 e 8 Alman tebıı·g"' ı· ıUııılrıL birllJdcriDde meşgul olacak - Dostluk ltav:ısı lrinde kodu ve §aymlann maksadının ne ol.. 
~.., ....... .._ .... Milzakemt her ık! hrafça Türkyle dutunu bilme!k:tedlr. Bu a.nlnşmnda 

Ocpbe gerhlnde [J1aş tarafı ı lod s:ıyrai!al tır. o-- ile Almrulyıı. nrasındaki an'anevt mtL ır.ıyretler.i geçen lwr iki tara! iktısad 
Ahn:ın devlet re!si son nutkunda ----k olabllccekleri Umtdı rBas t:ırar1 ı lnd suraaaı Berlı·n dı·yor kı··. n.a.seb:ı.tı tavsif eJen tam dostluk ha- acı mlarl e ynkın temas!arile aldkıl. 

badi d'ıı. mala cwvv.o•u"" Haft&lard:anbcri :IGtıe bıu ordulann va.sı içinde ıda.ro edl~ir. :tkt hükft_ 
r -el esirlerle gıı.nalm mlkt.azml k:al'b<>lm~ değlldlr. devama ta.ıı.rrnztan etrafında ~mış d 1 met memleketleri arasınruı:'.d iktlS3d1 lan olan şef ve salftılüyctt. rlarını 

bllıdirdıkıten sıanro. ~ne §Oyie de. A)maD belllW!rıiD Kala:ıa TU - o!ruı ,alan propaır-ında bu 6U?'ctle "Bolşev·ık or u arı mübadelelerin esasını uzun bra BalN\D tebrik ederiz.> • (Radyo ga !tesl) 
vaın et.nılştir: Ja'Ja dolru deftDl edecdi canooıun - .ta.t'f olarak yere vurul aus;tur. 

Bu muaa.:zwn cephenin gerlsin.de ~· Bu ~ ~adan 50 
mil Lenhıgrndm batısında dibnanm ı k T k Al 1 B k 1 

b~anmn lf de keza m11amamdır. BO ~edtX!ir. ~ar R~~t'ı:ıı~~ ~n't:ula 18Ptaiı yarma teşebb6"'1eri faal unsur o ara ür • ~man aşve 1 acar ve 
Y\1 12 metrecren razıa ı bln kQprü i.1e knl~~rlar Hiç bir v&kit git düşman iç1n ağır ~yıaıUn aklın kal. d k b B ı k f ı 
~m::~r~~~t: =:~~~mı:~ hnva kın-vetıerı. orounun sahne en müştere eyanna- e çi a se ir erini ::= :nn:a:eg!ı~;:a ~ ~~el ~;;ei~:ryortar. =ıe::!:U~~~;~n uzaklaşflrdmıştır,, mesinin Sofyadaki kabul etti 
bin kilometrelik dean1ryo1u yeniden LOndra 9 <A.A. - L1m4ranm sala. - rma, to;ııçu mevzlle.r1ne, müna.kal; ..,ft~1ın 10 (A.A.> - D. N. B.: k • 1 • 
YD.Pılm~tır. me?ıafitınde ei)y1e denllmek .. ~· ' md t .ııc.c bolie a IS erı Geniş ~eme sivil idare tesın ~ır•. yollarıoo. v.e ~encutcr ere tım mu • Berlinln &Skc.-f ı e er -

"""' wffakiyetle ttıarruz'\ar nnl:nuştır Diln vizmc !karşı ya.pılan mücadelede artıke 

.An.'.mra D (A.A.> -· ~şvekıl Dı:. Re. 
tik Saydam Ba.şveld\lctte ~nt 10 so da 

edllmlşttr. 'n:ı!bll bıcytr!. makul t.a .. Hali bmJrda. sn:vet Rusya.da cere - '--t.•ı '·ftrar'" :;er.lıniş olduğu keyi!.y -
nl ı 1 uha be gece Alınan :v.a;ş ta.yynreleri Len n.. ..... - .... eh fil nu ar n te'krnr ve stırJ.tl.? baş ıya .. yan etmekte olan m~ m re • t ·sı tmde ısmr ..1dllmcktcdır. Ayni m a 1 

catır. h9ttmdn ll3l'lh ve etraflı malitmnt gradda. ebemm:Ye~ı a.skerı es ere g rçi şarkta 'ıŞgali laum gelen ı;enlş 
Benzin, ceııhane &tokl:ın mevcud değilse de mertre'L1 bö'll"de va- hücum etmış."erdir. sahalar bulunduğunu -.e SovYet Rus. 

Elımizde muazzam y.ycec.k, benzin wet pe:t ~e vab.amet ~yda et - GO tren tabrib eılfüli ynyı .arazi noktaı nazarından ne lt1ı.dar 
ve cephane st.ald:l.rı va.rdır: mişt.Lr. Bel'lin 9 <A.A.> - 8 Blrinc!t,esrinde icııb ~orsa 0 kııdar sıkı mırcttc tut-

Bft'•ün ıbu n~celer ueçen Büyük oskovay 190 kilomntre A.1Jmn lhava ltuvvet'eti Sovyctlere ye_ ımıı.dan evvel dalı'- bir takım askeri ha. 
Hart>cııe ~1111 r~ :iıw;çe kao'DSldıi:rUUD verdlji bir nlden son der~ şlt'IC!e'.:11 d!l'"b !er hı • rekAt ıcrası ı.esb otf. it nl ı;öylcmclr:te_ 
1>0.h:ımnn elde edllmlşUr. - Arknd.'l§. h«!bere gOre AJnı&n orduları Mosko _ dimtltftlr. Bu hücumlar emMmdA .. rrır dlr. Bu mehnfılde denıliyor ~i: 
larımızın ~ allclcrının elhn 1*.ıbet... ._ya ıoo ~et.re ya.kıaşznıt14:rdır. y11klü 60 tren bir sarnıçlı vagon :tntan Muhaldk.ıı.k olan bir Ş"Y varsa ool.şc. 
tini de tylce g&r...öntınde tutarok - <Radyo gn'lletos1) ve 17 lm..-ornotif tnm.amne tahrfb cdU- vlk <>rdulan faal unsur olarak hUbin 
yüme beşine b!le varnııyan fedakflr- Mareşal Tlmoçcnkonun c."Urt yennlst llbfJ ve daha bftyilk miktarda. tren rve btıytijt gabneslnden artık uzaklaştırıl_ 
lık:a elde edCm1.§.tlr. Mareşal T.anoçcn.lro 'b?r emri yev _ ı~ hasarn uıimt11.ıu"ak dur.nn"n mı.ştnrd•r. 

Slz llMa.d!l§ları:::nın ve kıymetli müt m1 neşrederek kıt'alann t.csllm ol - meobur brrakılm~.r· Bir takım garl.u Bo~evlklerln kı~ vey:\ gelecek ilk. 
tetik eskederin bu 3,6 ay içlruie oo. m1m1.a arını. t.q>ro.ğı adım adını mn_ t.ahrlb edilmiş, k llliyetil m!khırda ,al. b:ıharda Ural t>•es\nc1e bir h:ltta iki 

et -~ı.-• .-ı .. t ve <t.lıfaa etmel'ertni, herkesin bulundu_ cu ve marşa.o.diz va«onıı knl~nılmaz ordu teşldllne muvaffak olup olmmı-
r ' ltn!hnma.nlık, uuu•u•~e bri ha1e retlrilmı$UT ...ıı lt ._. 

?OrgunJnklarle. başnrdıklarınızı ge - ğu yeme ölmesini biltr.esltıi emret - . . ca!tlım hak'tmd:ı t!lhmt:ı ı .. n m"'l'i.\en 

Belclkn orta cıeıısı PatcrmoLt de la 
SOf'ya, 10 CA.A.> - Türk _ Alman , 

müşterek beyancı :.ınesi Sofya slyıı.~ '\la.lllec'yl b .rnberınd" beyneJmllel Kı_ 
melıtıJILndc Ç01' mü.:a d knrşılanmış_ zılhaç ko:ınf.esi IIllltt..Jıh:\Sl Dr. Junod 
t.ır. Bu mohalıl, b<!y'l:lıınmeye büyük olduğu hıı.lde k.:ıbul etm ştır. 
bır clıenım yat ntre:mektc ve bunda Ank:ırn, 9 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Tilrk ve Alman !ıUkı1metıer:nin, Bal- Refik Saydam bugün saat 11.30 dıı. 

lcanlıı.nn cenub doğusunda b::ı.rışı mu_ Macar orta el~ M. Jıco.n vorcnle'yi 
:f.nd~ll~: g::~:~.ri fyl n yetıertn kabul e~. 

Bul.gar &yasf meha.flli Tllrk _Alman ----o----
müşterek beyruı0M1esinln, Bulcarlsta_ Tu .. rk ·ıng·ı ·ız t•ıcaı·et•ı 
nın Mihver de-ıletlerlle birlılcte TUrki- • 
yeye mütevecr..ıh bir hareket yap1lWt 
üzere Mkc:r1 ham"lı!tLrda bulunduğu Kudlis 9 <A.A.> - Royter: 
na dair olan* ecn.:il ıtar.ıaklardan sı: Öğrenlldlğlne göre, Britn.ııra ;ıcaret 
zan haberlerin tam \'e knt't tekzlbi lh kt>Jl>Orasyonunun Kudllstc yaptııı kon 
tiva et;nt*te lduğunda Utt fi&Ur • ferans tam oir muvaftaklyctle neUc.-c-

o m e • lenmiştir. Tetlcik et.filen .başlırn mcse_ 
cen har.bde b1r nefer olarak vazife. mlştir Geıa Qekll~c:!t be:- asker öl _ Berlin aSkert mahft>lleri lmUna etmek_ 
sı ı tecıırıer. Maamafih b·zzaıt Sovyeı:. baş_ Londra bu sabah harb 

n l'B.Pmış olan ben heı1testen ev. dfiriileoektir. (Radyo ga~) kumandanlığının dahi bu mesele üz~ 
lelerden biri '11lt1ı:ıyeye csuh madde 
ve matısullerln taSJWJZ bir surette 
gznder:llmml oımu.stur. ~ll>takdl.r ediyorum., Rostof • Rttkof ~ • • • ) • ~ e rinde henüz ~afıı. -ponna.dı~ı tahmln °- vazıyetını nası 

ııltında., kalluı.mı7aea:ı Almanlarn ~e '13clyet mü.cıaid ot ~- luıınr.ı'kta, Sovyetler Btrlığln:n eıı de. •• •• 
J\ake~be maıntecd•~ duğa takdirde Rmto(nn ve Hark<ıfun ~ ğerU :tunı Avrup.1 c.heti olup ur~l goruyor? 

Kanfcrıı.ıı:rta. Pll::stinin Türklyeye ıh.. 
ıqacı olan muhtelif mahsullen:ı bU • 
l"lik bir b;ıruDl ver~eceki tesblt c • 
d~. 3.6 11lY ~e bugünlerde iUe.ll beklenmektedir. o"tesi:ndeki Sovyet ara:r.\si:ıın b~m: b r 

1 

Londra, 10 CA.A.> _ Rusyada.'l alı.. 
q ~~~ - nıhayet bu dfişmanı CR2d,vo gazetesi) '>:'.!"'ÇS.Si step1er:1en ib:lre~ ol~nl'nt "e ~"n ........... 1erdeo aul ..... !dığına ııöre 
80 ~_,..~ evveı ı-~- yll ihtlv et.. _. ·~· - durm.ala mm'nt!e?:. olmuşlardır. 

n daıt>eyı indlttnet ~ edecek Alman m.&tbu&tmm mfilalf'aları dikkate de~er tıarb snn'l l! 
11 dü tdmnll oep!le bO)'Unr..ı eoıt ş:dddll Dalla cenubda Almanla.'1ll Azclt de-

'ttlandı. Bir ins:ı.nın •a.ıtıarı da. h3. Berl1n 9 (A.A.) - Gnzeteler, dün m«!lğ; tcynyeti hatırlıı.Wmnktadır . .Bu m~lcr cereyan etmiştir. Mulı&- niz1 c1vanDda MeJltopolun ş:ırkında bir 
ttln ha.zıılık} yU.pa.bUec~ı btL a!kş3.m neşredilen Alınan fevkalMe Büy[ik bir nnı.va.ffaktyet akşam A1man ıumciye neznl'('tınde IJÖY- rebe IJllhaSS& BtilWsk ile \~.azma ara.. ndktaYa varmıs ol!!uılan blldirillyor. 
-· ar tsmamıa.. .. - t rln""- &..~l il ha.be lerl bii- ş .4. R K lC denilmiştir: 61Ildll pdt büyfijc bir eiddet keibet.. '17'·-&ıki Rus kuvveUert AluıPnlnra ~:1 "' d"-- • ...,ı.ş. ır. Her bültenle .....,. ıu.l.'u r en r ""'.ır.er "''"'deti mıılO.m olan Rns:va kı. m' ... 'r. ........~ be. ~ıanı Yere .&ermek harll rle iktibas :t Tim.o """5 vlU 'VW karşı muvatta.!i:is~lc harbetmektcd r_ 1A~ ~ll~n l>llnlar için ~ yük e ve gere - şma raıPıten ıenl bir bolşevi!t ordusu Ruslar şklde H muharebelerden Jcr. Burada Almanlar Derlem "Jliş1e!'. 
~an 'Ya ?JUıdblnce mun çenko gerok Bud,Teninln kendileri - Si nemasında tıaı ;ı.ı ~ltBten mümki\n olUTlU bu sonra muntazam bit suret.te geri çekil_ 
~ tn~ılnuştır. Bu senenin so~ ne bl~ bile :ıınıtıat vermiyen Alman orduyu fmh::ı etmcıt lçln b lly11"< blr ~1. mekt-Odirler. dtrÖdes:ı henfiz tesl m olmnm ıtır. 
tlln <hr. 'Bu d~~arebesinln b1§lan. kU"V'V'etlert tara:tııu:lw açılan ı:nuaz - ldeTam edLyor. ma.n ordusuna ihtiyaç h!ııul o1mn. a_ Aımanlar uyiJl.tln!'m:l bakmadan Lenn1fraddJl. Rıı Is.r $ldd tıe mukn-
i bu ~!n "' ;\ ve dolnyU;!le bü zom m~ere .,ntün m.flııJe11lh ~ caı\tır. taarruzıarına Jevı:ım etmekte ve mu.. bil taarruzlarda bulunnuıt:ta.dırlsır. 
ilgi tereye aı+.-v.nYük mes•uuı olan kuvvetlerin dr.ldi su,.otte sürmüş ol. İtı"baren .. harcbe.Ye yc.nl fnlnr sevketm~edir- Rusların bu mmtAluı.cJakl ku\'Vetlc_ 
~ lndı-~an knlkamı""'cnxı duk:lannı JaıGıdetmektedlrler. # N* Bugün Matinelerden ıer. rlndcn tılr kısmru merkez cenh ınde_ 
·--nı k ....... 1:kt.ı ,,~ ı:. ----o . • Ta.n!c olarak ~ rnühlm zıı.yia; lanna k. muharebe meyclıımn.A se.ıt: tmişler-

IQrı &on ı~a ~: .. ÇdUntt~~-dUş_ s· ~ 1 denı·zaltısı ı I I M A 1 rağmen AJmnnlar muha .. reb~ıı ~ent dir. 
ılımı nıilttefikb .... a .u~re - ır ;:, ,.,m:;;.r,; tanklnr tdanaid.adırlar. Almanlar dün mn~dl rı VCf'h ıe bir 

Ya iŞ OIUJoruz I de ortnd:ın kal- ban~. ı .. }rt 144 esir alındı TinıocmkO tazyUdne devam etmek_ te.'rnn mUbal ğalı h:ıberler llE retmiş_ 
"e Yı \re bütrın. :u suretıe Alman.. ~ ' .., 11 iLK BÜYÜK MACERA FİLMİ; TAMAMEN RENKLİ tecıır. Budtenny kuvvetıerı ılarirora ıercttr. ozrtann bu h9b..rterı!l alışıl_ 
t tonra da !ı vrup:ıyı Hun'larm LoDdTa 9 <A.A.> _ .AmlralUk ma - doğru ilerleıne:cte o~n Almıuıl:ın dur_ mıştır. 
~ıas: ...... ~ırıcı~"Ol kn.bllelerlnln 18 - ltamı b!l.dirlyol': . 1 T L. H ADA ~;;;~~~~~~--~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;-;~;;;;;;;;;;;; 
nun """11~on k rl a&A görUlmedlk Bir .Almaıı tenizeJ.t,ısı LQdy Shır ey re balifanmllkla kabildir. fin fena ilı .. 
deı.ı ~ k1 lll'ta~cnj?ız. 4te tıu. i.sınirukk1 İllgil!s bnl:tçı gemlzi ile Ti Sabahtan S baha 1 tlmalleri dusuncrc.11: tedbiri. oını k ıs .. 
""d"! h.ı:rt.ı.ı __ ~an ıını:ıetı ö ... funüz tığı bir muharebeden ıon~ tes11m o - Bu··yu··k "" e ftı..._ ~a h .. . muştur. Denizaltı sonrndrul batJrılmıı. tıyenlerln llc iıaş mrucaldarı ç:ıre nn. 
lerın '"'1!n b~ee~ ~a.ndan zi - tır. Balıkçı ~:s: 144 es1r l~e Cebe - Hissi, Müessir ve 1htiroslı filmi başlıyor. , cak bu olabilir. Uir Enlncıı.n zl!.l:ı.clesi 
Old l'e ınnt.terııc er-aberd!r. sız - ınıtanka gelmlşt1r. G' . o binlerce vıı.tanda:Sı pcrlşaıı cıtl. l'ur. 
tı,. ... 11'.knhırı d.-ııa, ~!:!:erıerın ya:ıımı11 ;;;;;;,;;~;;;;;;;;;~====:::===:=: Esrarengiz Adanın Ba'ta ·rmem_ış rmam... S :gorta dun bir mamur~ı harabeye döndü • 

... 
1 nı .-...uue.n he ı.. ...... ı ""'-benrr ""nltü All-a-lUn d T hl k d ıı Ne fenUcrln ph i tdlblrleri, ne 6i. 

ttr ınn~.t........ r .. e.si en .:ıu.ın e ....... ı . y.. Hay: utlar ln1·11de ... 2 Ka m e ı e e ... f'kı ---...."<>~ mecbur etmiş _ ina(Vetile m!!mleketıe ynlnu: :tateri de. ... I rorta kumpanyalan bu 8fe!<- karşı 
rı..::::~~ ınr.-- cu. sul:hfln en eaa.slı şartını cUı. getl- Amerikan Oon~nması Tarafından Kurtarı 1$1... Canını, rahalmı ,o•t ııe\•enlcr bet 1 koyamadılar. 1''uk:ı.t Kmlay dl'rhal 
-~eket ~Ül günlerde bütUn recekslnis. ll!I~.;~· mm:mmmmcs;~llii~ZllCE•:m~~mı;:mll:ii~DEmllllV ihtimali düşünerek tedbir alırlar. Bir imdada yetişli, ııo çııılak binlerce ,.ıı. ---=v nef~!nt kısnıUi b1r halde .. 'D s-= tarafa ihtiyat pa.ra ayınrlar, ınaUa. tandll$ı kurtardı. Çokiıp clf.mlıı Er. 

ıJ::>~ ~-------------------- lstaı1uulJa nag"' ılıedar ve nefis geceler.. ruu yangma kl11'$1 ı;i&ortaya kc;b:yar. r.lrıcan yerine )CJl eni bir ınnmure 
~<..ar Q ıar. Çocukları olunca namlarına :ın. Jcurmıı.J!'a başlaı'lı. Haha bır fki hafta 

1 a Hasan B Jıı.ıı~t.a MARMARA ııl!ıemasmm ~ünae knya para yatırırlar. Butun bunlar C\'\'el bir l ıvılcım istanbu!an yıize ya. 

- ıtllztıQı 
.,.n (!~ 1 ltasan Bey 

l':l bı•ınıı • n .. 

_ akıllıca tedblrJerdır. Takdir edilir. J.a. kın evini kül etti. IJört lıeş yuz va. 
"{ • kat talihin alııı 1ıu:ısı dı.te lıcr frrd, tıı.ndas açıkta kalclı. Fnknt Jri'nc Kı.. 

l mukadder kıldığı bir akıbet vardır ki zılny yetişti. lletı~inl ycdlr<li, !çirdi, 

... Şu mu ..lıi.ş harb ne 
zaman bitecek?. 

nas:m Dey- Cok ısür· 
mcz zannederim bu gi. 
t!cŞ'!e blrltaç seneye ka_ 
c!:lr ) eryılııilndo ne .ıeo_ 

' mUr, ne :tcmlr, ne de 
petrol kalacak•. 

MEMLEKETİMİZİN E."i YÜKS~ SAZ HEYETİ: Kemıı.nl İSMAİL 
OKAY, Cünbfiş Bestekfu' izM1RLt ZEKİ DUYGULU, Neyzen NhiAD 
OFLER p,yiln'.st ve Ta.nburl ı~AiZE. Hwende ARTAKİ KEMERLİ. Ha
nende İrAFız İBRAHİM TUGBERK. Bayan NEZİHE UYAR. Bayruı 
MELEK. :s.ı.yan MELAHAT MARDİN. 

Her akşam saat 7 den 12 ye kadar 
IIer şeyi 11 .. \Us ye 1-'C\ ka\ıld • ıtin&'iı ueoe ve gündllz ne-! s Tab!odt - Akı.. 

!kart. sıcak \'e .&'.l~ yemekler. 
TIRY AKİLER iÇİN HALiS KAHVE. 

'- Gazinomuz ~dllılerı açıktır. Flatlar ucuz.dur. MIW'' cwcl 

kimse buoılan cannu dı\, malını da ı:lydlrdi ve b.'.U"Dldtrdı. 
kurtanınııu. ı::cmavı afetlerden, akla 1 İşte bu mıhtcrc.'< prantl, en tcıl. 
~etmez ka:ı.:ı \e belll:ıra kadar bir birli rntandnşıu b le en cı tdı tcuıL 
y1ğrn meçhul tehi.keler nkı.llı in n nat olarak kabul cttlti tehi te karşı_ 
oflunun bütiln o tedblrkrlnı bir nnı!a 

1 

ııtı U'.ızıl:ıydır. O herı!mizlo malıdır 
sıfıra indirir. Ill'le dun)'anrn şu and:ı_ ve biz hepimiz onun ıwliıdıyl'ı. Biz 
klnr benzer lıa:ı.ı buhranlı devirleri sn"'lık v ktimlzc1c on:ı b:ıkars.lk o da 
vardır ki ferdin lı.ılt 1e hayatını ı::eıçe d:ırlık r.ımanımırıb blZl' b k ıc:ıl tar. 
ku')Un bir damlaeılt canı kadar ~ayır Onun eli biztm eliuü~, onun nicudu 
düşürür. .. blılm bedeolmlulır. I\: ndlnılzc h i ba. 

Beklcnmlyen ve büyulc mikyasta 
gelen tchli~lere karşı komnmak an.. 
CAJı: gene berkesin mü41t4!rek mrnraıı.. 
tini müdafaa ne mükellel milt.sscscle-

kalım. 

~uel.an Cahi.t:J 



8 Sayfa 

C Askeri vaziyet :J 
CBae&aralı ı tacı ııatllMl&J 

aıubaftlbeısia :sıni veri~ ?e bu 
meş'dıan aıuha.rebe6lniıı, eereran tanı 
a.arue b• isme liyııka.t. kesbctmek.te 
olıduiu da anlaşı.lmaktadll'. 

Şimdi. mtNefiX ordularıaı kaandılc. 
ları ilk muvattak'Y~ri dunnabıma 
ırenls'ı•ete ç.Uışnaları ~ dün 
deDberi ıtaarnı.I cephes!ntn her tara_ 
!ınıda elde etmış oklulc\an ab& bü 
1ilk neUoelertn aelu oidutua11 teebi 
wı tahlil edelim: 
~in ıimal ve ~nub orouları 

tbıerine 7Uk:lenıın airr Alınan taeyilunı 
Ulbtit 11116'5ile bir mlidd~enberi ?.la. 
?fJt&l nmooenıton:ın P.mrlndekl SoV)'et 
onılulan Smolenalı: umumi isti1tame ~ 
tinde devamlı taarruz hareketleri :vaı>.. 
makM. idiler ve cenubdan ~ren Bir. 
:Vandı: _ Yelmlye • W1yasına ve f\mali 
battı kıendi olleriDde bulunacak veç • 
hAe eperoe de Uerteın:ş bulunU701"1ardı. 
Almanlanlı bu defa bu merkez mınta. 
kasında. Voiga t.aJlllRları baYliainden, 
Smolen* şarkından Ye Hart.of garbi 
ile Deıma nehri aruuwiır.ki mmtllltadan 
baışladlklan bfbrük taarruz ayni ıra _ 
manda Mareşal T~Jtonun cenllb 
~ ıteŞ!tıl ed'!lll Diryanakı tebcM 
eylemet.te idi. Palt&t., Sovyaıt C.uvvetıeri 
bu bıbil ıtebd!.d\ere anl~ıla.n h !ç e _ 
bemm.lyet vermentif olwaklardar, ld 
cenubdan şimale clogt'u iler~ JDÜ • 
him .AJmaa kUYVeı&iııl'i bımdan bir at 
sin ewel B1ı7Mt.lkılı lto lı:üometre 
kadar ~a ve ııerl9Ddekl oreı 
mellt'ii lliıerlne ;rQridüklcrl u~e Bir. 
yaımk şehrini tahliye ederalc eradıa 
kuvveUerinl geriye ç~Şw. yabud 
Almanlanıı yıldırım harbl yapmakta 
o!malan dola.yıslle buna "Gtit ve im_ 
kln l>ulamamıslardlt' ve bu eurıetle Al. 
manl&nD ille evvel W~.asmada yaptık. 
!arı ,_rma hattlceti netices!Rde ku(lat. 
mış oldUtl&n mOteadd<d SovJ'et erou. 
ıarma ~te:ı Bf:ryansk ile Wi,.s. 
m.a arasındaki diğer ttç So?y~ omu. 
summ da gentşçe bir oeml>er ~çlne a. 
ımmımma ın~hsl bn-alcmışlarmr. 
' Sa1Mli7etll Alman b~ları hir 
hafit.alık taarruz n~tnde Wiyaana 
ve Blryamdt tıötye\erlnde çember a~tı_ 
ruı. alman Ttmoçenko kuvvetlerlnln &<ı. 
70 tümene bali~ oldutunn bUdınnek. 
tedir1er 'ile eter bu ilk tahmin bir ı.a_ 
k.lkat ille Ye bu kuvvetlerden Me lııılr 
kı.cnı Alman çember.Jli yararak ft1l _ 
dilmni Jcurtaramazu o l&DIMl şark 
ceptıeainln tMrkez mınkkasında cere_ 
yan baldııde bulunan bu imha meydan 
mUbıattt>t'tllnin K!.yef m~n !muhıa. 
M>etrine n.anrnn daha bilyük öl;{lde 
bir muharebe olduttınu ve bu meydan 
mııhar~ t..am muvaffakiyetie neti • 

oelenditi ıt.aiail.rde ar~ık Sov7e~ Rua 
y.amn askeri bakıaıd.ln tas!,ye ed.ıl : 
wş ot.caınnı .kabul~ zaruri olur. 

Miittdi.k ordala.rt.n oenubdak.l mu 
Vail~ de den.:ıı etmektedir~ 
PiHWdka. eneli&l cWı Azalt deni.7.i tl 
mal ~e VP. Mebta.p,;l şE:hr. IV<ı. _ 
tmlannd& aO.tı.eli.k ordular bra!ın _ 
dan mallalt edilerek takı.bine ha.şianan 
V'e een çeltilme~e uğra.p.ın dokuzuncu 
~ o:rdl.lllWltm. İtal1"11n. Macar ve 
Siovak 1uı·~arUe takvJye edilDbŞ blr 
Almazı zuiılı ordusunun G.aha şimalden 
ve DJ.nyepar Petı'onk çevresinden yap_ 
tığı ook seri ve cok cür'etk:Ar&ne bir 
haı"Setle Asak denizine inmesi Gzerine 
ric'aıt b&Uoı kesilmiş ~ A:ma.ıı _ Rll.. 
men .lruvntıleri Soyyetıeri garbduı şar_ 
'ka doiru ta.lc\be devam ederken Atman 
muhaofız bt'alanna mensub b!r seri 
tııt'anm Aaak deııial. sah·linden ilerll _ 
yerele şimalden !nm zırhlı kuvv~lerle 
birleşneie muvaffa-:C olması aayeslrıdc 
bu So~t ordusunun altı, yed! tU _ 
meninin her taraftan sıkıştınlarak mı. 
ıı.aae.n yatın bir hale se!miştir. B~ ha_ 
beri veren h113ml Al.ınan tebliil, bu or 
dunUD kuG&tılmAdan kurtuıııbllcn ve 
Rortofa dotru çekilmekte olan bazı 
zayıf k\wve~lerln!n Alman muh.cıfız 
lcrt'alan t&ratmcLm ta.klb edilmekte 
•1111> ttu l!l11'&de Ro.,fun 164 kilometre 
lcadıar p.rb:nde IMllunan Mariapol ş9h_ 
rint «-1 ettiklerinı de bUcUrmekte _ 
dtr. 

Sevyet ordulılr.:.nm bu haline b:r in 
hiMm clemelı: fazla OlJBJYB{'.alt•ır. On= 
lal', IO:ref badtnsinde-ı ıonr;a, ı.tınm 
etleoeli fed&lclrhk ~ kadar btlyttk o. 
hıraa oleun, Ros'ef _ Moskova earbi _ 
Onesa ,ölü _ A.rbnô.liln umumf hattı_ 
na çe'ldleceider, Leninırad ile birlikte 
Ba~ SoYycıt f1\osnnu VI? aynca 
m~ra aıt.ırınıkl Murman.sk ve o. 
ctesa mUsiehltem JM"lkilerıni kendi hal 
ıertne t«kf!'deo!!kler::!i, bunu J"l)ama • 
dılar, hiç hir hNü& isttnad etmemek 
suretile arazinin her kanKlm müdafaa 
~aısmdan va~cr.1~. 
~. So'7eııer claha ,-erllerdeki bil' 

batta ~ijyorlar, ta:<a~. nuıl bir hAl 
ile? Kezallc, r.ter barikulft.de bir py . 
:ret1e mtme.sara aıtındtki SovJet ~·a_ 
lannden bnr1arı k«tdt1er;ni kurt.ar., 
da bu rmdııiı:i h6'Jta iltihak ede-~ • 
lmı• 1'randaki b~!ılerln talmY'! mak 
SMffle Don m!ll•alı:;asma ft"l~ertne de 
artlk ~l mlmsmtş g-ib•dil". 
Sot~ ltetı!Jtla de~ll tnadla mu. 

harebe e4ımi,J~rd•r. Hslbulı:I muharl' • 
bede 1nAd hlo doh'u deıtfldir •~ Ioadm 
~B.h!)\ne ancak ?...'!.t'ılr g<'t.'!'ell b '" vg <;ıf 
oldufu tııu !!'t!Tetle blr d-ıha sabit ol -
mtı8tur. K . D. 

'l'itBKi t E iş BANKA.Si 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

~er: 4 Şuba,, 2 ~. ı Atust.o.J, 3 !kıııclteşrin 
tarihle.rinde J&pilir. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 200~ liralık - 2000.- Ura 8 adANI 250 linlık - 200G.- llia 
1 • 1000 • - 300t.- • il a 190 ı; - 150i.- • 
1 • 7IO • - 1580.- • 80 • IO • -~.- • 
t a 500 a - JOOO.-- • aoo • 20 • - 8000..- • 

S O N P O 5 T ,. Birincitep-ia 10--# 

denberi meşhur 
BiR 

1 

GÜZELLİK 
REÇETESİ BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser· 
İcabında ronde 3 Kaşe Abnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla lsteyi .,iz. 

BiR HAKiKATi Sa11n müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Pırlantalı ve eL'llaalı saat demet. blr kelime ile S t N G B a 8 A A Ti demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bfitiln hakiki ev.satı meşhuru alem olan SİNGER :;aa'Uerinde toplanmU}tır 

Bunun içln: Saat alacağınız zaman, ıereddüdsüz SİNGER saati almawunu. Ve saatin üzerindelı:l siNGER 
markasına, müesseaeml'Zln adresine dikkat etmeni• llzımdır. 

KUSURSUZ 
jİR TENE 

Ma'\k olmak için 
Tecrübelerini 

Modayı tatib eden her url kadın lçin kıymetli taf}arlle ve net1s itlemesile hakıkaten nazan dıkkat.i celbe
den böyle bir harikıılMe SiNGER saatine sahı'b olmak Adeta bir saadettir. 

si N GER SAA Ti m~kt:ı ~:e~:kg::eı HED i YEL i KTi R 
No. 82 - A. ELM.\SLI VE 11 PIRLANTALI 5to LlRA, F.J\ISALLERİ GİBİ 15 SENE GAKı\1'~nLmm. 

Dik.kat: Singer saatleri 1.stanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ıtğnzamızda sa.Ulır _ istanbulda şubenıız 

GEÇiRMiŞ REÇETE 
' yoktur. Adres: sbmm SAAT Mafaıalan. İstanbul, Eminönü. No. 1 

ı• tte: donıılc ,. ..ı bir clldl be· 
yazlat.ıp 7umuşatmak ve bu ••· 

)'ede .. yanı lulyret bk cilde malik 
l,olmalc için tecrübelerinl ıeçtrmi4 ye
~DI bir tedbir... Nefbur b1t aktria, 

1eencllk manzarulnı idame tçtu bu 
sCbell1.k reçete.ini JcullanardL '10 J&• 
llnda olmaana rapaen genç kıs rol
,lerlnt OJ'll•rdı. önce Perıkreatln De 
bumeWrllmJ.t bir m.lttar atlt krema· 
• Ue ayal m&tıar J1De bumetUrU
lldf ..,ıtn J'&tı kanfQnnıs •re bıına 
iti m1aU taae alı kremaaı lllvı edi· 
DiL Bu terU.bl kaeııııa da ham· 
ıa,.bWr. Patat .. mllctarda pahal&
J'& maı olar. ae,.. ren.tıeld <ratsıa> 
Totalon tremı terkibinde aaf Ze}Un 
ıal1 ile buaat surette bumettırtlmlf 
dt kremaat nrdlr. adden elldin ha
t.iki radaaı olan ba Wırt.ıp aa,es1Dde 
cUdlniı beslenecek 'le ona ldeta lna
aılniı7acak dei'ec:ıede bir rerıçlllt ve 
t.ue11t Yerecektir. Yaltanda resmi· 
nl s6rdütlllıb DdıJl biM 7uayor: 
cıteodlm btle lnanamı1onmı, Toka· 
loD kreminin Oç glinliilt latlmalln1en 
~ cildim beyazlandı. tuelendl H 

güzelleşti.• Siz de (yağsız> Tokıılon 
kremini • tenin ıilzelll.ğt için tecrü
beslnJ geç!rmff ve zamanla takarn1r 
etmiş bu glizelllk reçetesini tecrübe 
edlıı!s. Bugün dUnyanın her tarafın
da milyonlarca tadın her sabah 
muntazaman bu kremi kullanmalt
ı&dır. Tokalon ltremlnin memnuni
yet bah.f temereel teminatlıdır. Aksi 
takdirde paranas iade olunur. 

( TIYATRULAR ) 1 

iSTANBUL BELEDM:Si 

Şeh!r Ti7atro~u 

Tepebaşı dram kı.,""Dlında 
BAl'tlLET 
~ ttniversite İngi.. 

liaı edebiyat şube31 

f.,tıtıll caddMl komedi kısmında 

IİBARLIK BUDAL:\81 

TWttçeei dolkıtor Alı Süha De1ibaşlı 

Doktor 1. Zati 09gt 
d119 tarşısmdald muayene
e.tnde ~en sonra but&

lanm kabul eder. 

Zayi - Şeıhrem~l nüfus memurlu -

ğundan alan~ olduğuaı nüfus tezkeremi 

zaşi .etıt.im. Yenisini çıkarttım. Eskisi_ 

Din hükmü yôlttUT. 

Mehmed otlıı :t'eUıj 7cki Yamac 317 

···················································· 
Son Posta M.Atbaası: 

Ne4ri7at Müdürü: Hüseyin Ragıp lllmeç 

sABtıd: A . Ekrem U$AKL101L 

Maarif Vekilliğinden . 
Vekllllğlm.b mel"kez teştHA.tına bağ1ı ınesleki te'knik öğretim yapı iŞ'e. 

rl müdürlütftnde ça:Jıştırılmak üzere yitkSdk mimar, inşaat elektrik mü
bıendslerile fen uıe.ınuru ve ressama ihtiyaç vardır. Tal.b!erin şeraıtl öğ. 

renmeık ümre t.ahsil veslkal1ır.11e bulundukları vazifelere ald evrakla bir. 
lllııte Veıkil.1.ğimlze ınüracaa.t. etmeleri UAn olunur. «736718910> 

Tekirdağ Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından 

ı _ Tekirdağ şehri ı~nde ynpılacak tehir stadı futbol sahası, k~u 
pist.i drenaj kanallarının yapılması ve sa.ha ile pl3tln tertıb ve tan. 
z;m itine talib çıkı.nadığın:dan bu kere tekrar kapalı zarf usuıue 
ekslltmeye konulmuştur. Işbu in§aatın keşlf bedeli «13760, lira 

129• kuru.ttur. 
1 _ Eksiltme evrakı her gün Tekirdııi Beden terblyesı bölge Ba§kan.. 

lı.ğında görülebilir. 
ı _ Eksiltme 13/ 11J/9tl tarihine miisadif Pazartesı giınü saat clS• de 

Tekırdai}ında Beden Terblyesi Bölge Ba§kanlığında yapılacaktır. 
' - Muvakkat teınıcat miktarı 0:1032.03» liradır. 
5 _ ist.eklıter teklif evrakı meyanına Ticaret Odası vesikasını ve §tmdl

ye kadar yapmış oldukları bu kaba işlere ve bunların bedeUerlne 
ı" başında bu tşierden anlar bir fen memuru bulunduracatına v~ 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları lı:oya. 
caklardır. 

6 - Teklif mektubıann:ı ald zar!lar kapalı olarak ihale gilnü saat cl4> 
de kadar Tekird.ığınci.ı Bö'ge Başkanlığına teslim edilecektır. 

7 - Posta ile gön<lerl:ecek teklifler nihayet ihale saat•nden bir saat. ev 
veUne kadar gelmiş ve zarfın kanuni ~kilde kapatılmış o•mas; 
lA.zımdır. Her türlü gecikmeler nazarı itibara alınmaz. f8623. 

ı.Jevlst Demiryouarı işletma U. IVı. den: 
İdaremiz Jhtıya~ı •v n ka.ua;ı zar! usuuıe 560 ton kuru gUrgen odun satın 

alınacakLır. 
Eksiltme 17/10/9·U. tarıh ııe mıl.sadlf cuma gtinü saıı.t 11 de Ha;•darpa.53-da 

b:rlncl .şletme kom~ııunds yapılacaktır. • 

Muhammen ton bedeli 1740 lmruşrnr. 1steklllerın 720 lira s·> kuruşluk 
nıu\a.kkat. ~1ll&t vermeleri ve saat 10 a kadar t.-a.pllı zarflarım konııSYo 
na tevdi etmiş oımalıın lAırundır. -

P&&l& .l&aıh&4 ve 'i&l'tn&me almak istlyenleri.ı:ı !Şlet.nıcye m!iracıı.atları. 

.aea7. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Kasalar 
Yeni Posta.hane karşısında yenl Valirlehanı altıuıda ya.pt,ırılan KuçuS 

K.saılar klraşa verllmeğe ba.ş!anınıı.~tır. 
Te.llb olanların ve fazla. malılmat alm.a.k iSti,y<ınlerın nıe2fitl'Lr mahaldi 

lııi.ralrk Kasalar Memurluğuna müro.ca.at etmeleri. (8&4ı1) 

Vefa Bozası çıktı 
İzmir Belediye Reisliğinden 

Belediy~ merbut XWLilrprak, İzmir entemaa.vo.ı:ıal luarı ve turımı id.ı.. 
resi ~ aşağıda )'azılı evu.tı hals bir müdür üe bır yazı 1şlerı şefi ve ınfl.. 
tero.m alınacaı.:tır. 

300 lıra aylılt ücretli ve ihtisas mevkii olan, 
1 - Mildürlttk için: 
A - Yüksek t.ahs11 görm(4 o mak, aGüzel San'atlar mimari suaesındeıı 

mezun olan. veys daha evvel turizm ve fuar iŞlerlnde ,htıs:ıs sahıb oıdı.ılt• 
tarını Uıbat. edenler tnolh olunur. 

B - İngiliz, A'mıın ve Fransız dilledoden bmne vak•t bulunmak 11 
veya her üçtinü birden bllen tercöh olunur.> ' 

C - Askerlik filli hizmetini ifa etmı.ş bulunmak. 
D - Şimdiye kıl.dar çalı~tı~'l mşesseselerden bonsı>rvıs bu!unm.a.ı: 
2 - 170 lira aylık Ucret!i yazı l.şlerl eerutı ve mutercımllıt ç'n: · 
A - En az lise mezunu olmak ayüksek mekteb m zuım tercıh edil"" \ 
B - Yabancı dlllerdcn İngilizce, fransızca \'e Alman.-a ı b r n" vuıf 0 • 

ınak dazla ,uı bilen tercih olunur.• -· ··•-·# 1 1ıı bir m,..,_ C - Muha.be;e ve dosya işlerine vwı. ..... u olmak ve her ıaı 'un ır , 
üzer.ne de dilııglin yazı yazabilmek • .-eoser 1.ellt etmiş o!.3nJ.ar tere h'J u' l1 

D - 1 inci maddenin c ve D fıkralarında yazılı şar.lnr bu \.lZ: P ç 
de aranacaktır. 

3 - 'I'a4radan Y&?tla.cak mürarMtlar için nlifus hlviyet cU danı, nıelt
teb •etıadetn~meai, askerlik terhis vesika suretlerlle tanıtı.~ t.h o~dtJ!t
larına dair bir hekim raııom ve 10 x ıs tıl>'adında bir foto~raf Vt.' hal tet• 
cemesi gönderilecektlr. tateklilerin 20.10.941 Pazartes gtınü akşamına ~·· 
dar bir lstlda ne Bele<llve Re!sll{l'ine müracantları ve aı·rıca 8 1res'erıııt 
bi1dirUecek m:.tsa.baka ım•nıanı gUnUnde 1'ı:ın rde bulur.ma?arı ıuz mu ı1~ 11 

olunur. (4045 _ 871)3) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
~uruıu.s tıa.ribi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
6ube ve AJana adedi: 265 

mai w tleari ı.. neri baDb nıaamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 2a.aoO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR -

Ziraat Ba.nıtasında kumbaralı ve ihbarsız t.asarrut t.esabl•rıııd~ 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeltilecelt ku.r a ile -' 
pi.Ana göre ikramiye dağıtılaca.kıır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 ,, 2,000 >• 
4 )) 250 » 1,000 l) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 » 4,800 » 
160 » 20 » 3,200 ,, uNCtao -" 

al blr sene içinde 50 
Dlkkat: Hesablanndak\ par ar 20 ıazıaaUa verııecekti~ düşm!yenlere ikramlyc çıktılı ~dlrde ""ut 11 l!!JIGI. 11 
Kur'alar >enede 4 defa. 11 uart. l1 H ran. _ .. 

_ ~n~ ~:!!.'l~~c~~ı~e~~~A"~~.aı""J"·•r•r..uır.w • 
~WA6?4A4?4A474P-----


