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Bu sabahki 
haberler 

Mis~k,_.o ... v_a_ 

-- ----- 1 

Piyasada • 
sevınc 

' Yeni Türk - Alman ticaret 
taarruza 
inklşal 
ediyor 

anlaşmasının tatbikı için 
hazırlıklar başladı 

y .. ~~· 12 <A.A.> - H . o.: Sovyet; Rus. onı hıırb va.zıyeti hakkında IIavas Özel ıu!ıısım lŞl'al eden Ahn:ın b~ lıarcki.t tımasmda 
AJman heyeti yarın tayyare ile Berline dönüyor 

:~::::::,:··:~ .• :':~ Alman h_ ~-s~si i1==~::;;·~·:;;~:;: .. ··~~;:·\ 
bin ile Azak <!enıZı şlmıılindekı har. _ 

ve 1:lha}-cte erm·ş bulunduğunu ve 9 t b.ıgı ·=·. MOSKO VANIN 
R lncı Rus oroutırının Alın3n ve • 
rn't:en kıt'ala.n tıırafındnn imha edil_ • • 

.. ~;:;·:~~.::!':· .... m •• _ .Azak denizı ı DÜSMESİ 
~~~:racı v~Udn~~~1h:~a :~; mubarebesi ~ ıUHTEMEL ... 
tın ve müh•mmnt fabr:Jwl.'\. 

1 
i 
1 

tire~ ~alik bulum1uğundan devam et. sona erdi 
raı•A 1 mektedır. Moskova bu gibi iyi şe. 

ı.ç ıruı.Ut bulunmamaktndrr. 

Los~;sky ·~'Hükömel 
Moskovayı terk 
etmiyecek,, diyor 

64.325 esir, 
126tank,519 

top alındı,, 

j 

Rusya.dan 
yükselen 

sesler 
!"Sanayi merkezlerimiz 
İ ani ~;,.. tehlikenin i 
!. tehdıdı altındadır i ,, 1 

uncu ve 18 inçi Rus 
ordularının külli 

kuvvetleri mağlOb edildi 

Losovsky mütareke ,,9 
şayialarını tekzib 

ı1 Nevyoıık ıı CA.A.l _ Unıted : 
Pre6.'I blldlrlyo:-: i 

f 
Amerikan basmı MOSkovanın 

d!1şmeslnl bir fhtımal olarak kabul 
ert.meğe ba~lamışt.ır. 

Bir muharrir, Şehir 
Tiyatrosu 

rejisörünü dava etti 
ediyor 

Londra, 12 CA.A.) - Moskovııdan a_ 
lınan haberlere nazaran Rııs resmi 
6ÖZclisti Losovıııty dün gece vermiş ol_ 
dui'u beyana.tta me11.:~ cephede giı1ş 
m1ş o;duğu cetin muharebe he Hltler~ 
enıcllertnı elde edemıyeccğıni ve Rus 
~ lkının hlcb.r Vaıtıt. s!IAhlaruıı elden 
ır:ı:1Yaca&ını blldlrmiştlr. 

ı'clcr<:e ~~rı'i;.1:a~t.rı:ı da.ha Jı:llomet-
ld"l'n' melM"mln ınUmkün o uı; .. nu fat.a.t bununı.-ı hcdctlcrıne 
varamıyaca.klan:u sö~ıemı~ttr. 

Losovsky bir tııarruz ıle Sovyet itti. 
hadını ~~k ·!dileblleceğlnl snnmal\ın 
gülüne olduğWlu soyledıkten sonra 
H ter n d.ıha yüz!erce muharebe ka 
zansa bile zaferi el:Ie edemiyeceğu{. 
söy1 "'mlştir. 

26 Eyluldenberi 123,365 esir, 
212 tank ve_ 672 top alındı 

Yarma teşebbüslerı 
akim kaldı 

Berlın 11 CA.A.) - Alman ordulan 
başkumandanlığıuın tebl;ği: 

Nevyork Tlmcs gazetesi bu ıhti. 
mali yazmaklı beraber okurlarıns 
tıu hft.dise, vukubulsa bile bunun 
cenub bölgeslnde Alman t~zylki _ 
nın Rostofa ve Kııflı:asyaya doğru 
Jlerleınosi ierec)S nde bir ehemmi. 
yeti halt: oıamtY~.atmı b ldirmlk.. 
tedir. Gazete Rua kuvvc>tlerlnln Ar5. 

(Devamı 5 tacı s&)'fada l 

\.... .............................................. ı 
Mütareke 

haberi 
doğru değil 

Hadiseye Celaleddin 
Ezinenin bir tenkiaine 

Muhsin Ertuğrulun 
cevabı sebcb oldu 

lil :sky hU!d\.metın Moskovada fes. 
Mo ova.cıdevıun etmeıtt~ olduğunu \e 
bevan ve ':u~lmnyı dUştinnıediğıni 
şaYlalan tek lb eke hakkında. tıkanlan B z cıt.mıştir. 

u sabahki 
S ovyet tehi· \J • 

Moakova, 12 <A ıgı 
So~et tebUğt. .A.) - Bu stı.bahıu 
'-' -~ blttün . cımheıera 
~ ~ " Ve Br!an,k•a e ve hususııe 
25 
c~~'!:a !ıelınişt"r. Mdetıı 1ııuhare. 

Azak denlzinın şimalinde, cok dar 
bir saha.da sıkıştırılmL~ olan duşmanın 
imhası yakında b.t.miş olacaktır. Mu
harebe meydanında, 18 ınc! Sovyet or. 
dusu başkumandanmın ceseai t>ulwı. 

muştur. 

Briansk ve Viazma bölgesinde çembf!ı 
altına alınmış ku·1Vctlonn lmhn~ı dn 
ter~!ler ka.ydcl'mektedir. Dllşmanın 
ya.ptıQ'ı ümldsiZ yarma teşebbüsler! l~r 
taratta Alınan kıt'alnrınm hücumu 
karşısında muvıı!!akiyels'zllkl'I? netice_ 
lenmlştır. Alınnn esir ve malzeme, dur 
madan fazlalaşmaktadır. 

Lena.drad önllnde, dün d~anın 
nefes almak içl,n yaptığı bütün kşeb. 
btisler. muv&ffak!yetsızl:ğe uğramıştır. 
'Oc gün süren çarpışmalarda, yalnız b!r 

Berlin 11 CA.A.) - D. N. B. b!ldlri,. 
yor: Amerikan .6>5.soclated Press aır.ıısı 
Almanya tarafıncia!l Sovyetler Bİrlilil 
ne IJQya bir :nUtareke tekli! edildiği 
b.Ekıkmda şayL'\tar dolnştı!tını blldlr _ 
mekle ve iyi malOma~ a.an Ame.rika' 
mahfellerinde böyle blr teklilin mnfun.. 
ktln görUldüğü ve şimdlki s:ırtını·a gö_ 
re bunun Almanlar icln tama.men tabll 
bir hareket .:ılacatı ft!crinde bulundu. 
ğu tasrlh edılmektedlr. 

Salft.tıiyetli Alman mahl'ellerlnde 

rn ~et~ hava 

L
an taYl'ar~•re.,ınc muJıar .. beler!nde 
Ond tt~.rnllkebıı us Al ra b ·nıGstUr -, us b . 
; \Taziyeti ~ ah barb 

· o-·· •• nı nasıl 
l<ılldra <S 

0 ruyo ? 
dan aı.~~ 12 <A l" 
<ilin ~n ..\.) -tnUha en son ha Sovyet Rusya 
~ ve ~e te.cınıı berıcre ııazar~ 

OYük blr ten Vlas ceı>heler boyun_ 
Aı- · ş1<1t1 .... 1 m'l. ve Br•-- "'-r~...,,ıanıo.r b ..... e dev . ..uı ...... ta 

d r1 atır za ~ u:ı lst ıc:ı etmıstır. 
'Et.er. Yoat Vererck ette son de_ 

d lıs!ar ..ı.. ilerıC>m5ktc_ 
ille~ Y'Qdetıı nı 

rn~il'~llra jnt.~f~larda bulun_ 
~n.... er. ıle ıserı çeklL 

de ·'-qaı 'I'ı
, Süvar· '-UlO~n:m 

fDevamı 5 inci U~fada~ 

ka.t'l surott~ beyan edıldlğine göre, bu 
haber şimdiye kadar m;urulmuş olan 
balonların en budalacasıdır. 

C: .Askeri vaziyet :J 
Kızılordunun sıkışık ve 
buhranlı durumu dnn daha 

had bir şekle girdi 
Yazan: Emekli General K. O. 

llıUttal"(!a ı. tank, t kuvvetleri plya_ 
b lltısıar 1.ak7\ye k~ olarak mUhlın Şark cephesinin merkez ve cenub detll hüruç Qıar~etJerinl her defa. 

Us t ~ ngr rl atı almıııtır. bölgelerinde Kızılordunun sıkı.şık ve sında SOvyet kıt~arına l>üyük za -
<1a taa~~lerıne arna~~t?fes:ıda te.şeb. buhranlı durumu ö.aılı:a hAd bir şek. ylat verdirmek suretile püskürt -

ltırutıd"~l'da b 1 r er. Buralar le gırm)ttır. 10 ve 11 BirinCl•4•rin ta. tlikler! ve Estıonya odalarındAn Özel 
t\ılnı.,... il J\lnıP.n ut.aunınaktndırlar. • ~ .\~•Ur. ıırruzıan dur:! rihll Alınan re.sıni te!bl!ğleri Viyas • ve Moon ad<ilarmın işgali 1.Çln yapı_ 
~"Yetı~: lıza:'.t den· 

1 
ı u_ ma, Blryansk ve Melitapol sahaların. lan mu'harebeler net!.cesınde So~et.. 

""ter eıcı e karşı b z. ş mainde ııus da geniş mesa.felerden kuşatılan ve lerin bu ad:ı,lard11kl kuvvet'er1nden 

R 
e~lerını u:~!t muvaffak!_ cem'an 65 : 75 ttimen yani bir mı!. cem'an 12,631 eıslrle 161 top aldıkları 

Oterc1 --o-~111 şletdır. Yo-'lU miitecaıviz insan kuvvetJnde gibi 2680 aded ~ m'lyn topl&dıkları 
haber am. borrbadımanı bulunan T1nDQenko v.e Bııeyenl or - nnla.şıl:naktadır ve bu suretle ıbu a. 

y 1 dularının etrtı.fı.nd3kl çember:erln da_ daların elyevm ık:aıt"i olarait kimin e-
~ ~ll(fra erı erek y cıpıldı ha Eiyade daraltılıp Slkıştmiıdığını ve ltnde bulunduğuna dair bır müddet_ 
tıı:~~ler~2 eı~.A.> - tng l.z h.ava g 1.1.:kçe &!'tırnakta olan esırlerle ga • tenberl movcud olan tereddüd de za. 
lııtrftın hUc~tan g ce Roterc:Lımn yap na ·mın, lnt.ızar oluna.:n kAıt'l neticeye 11 olmu.ş lbulunmakıt.ıadır. 
<faın ı;u. l<ıncır bıraz evve!, Ho'ıı.nda daha büyük lbir ~uzın y.akln.şılDl'aJda Şark ce,pheS!nln meı1kez mmtakn -
tar edt~a ~ rAdyoları ile Roter_ olduğunu gfuterdlğini bildirmekte _ sında icra ed11.me1™! bulunan A::man 
ler cıv .. ~ ve U"' n

1 
bombalanacatı ih_ d r.er. Ayrıca bu teb:!jtlerden A'mnn. 1

1 ta.arruzunun pek ağır blsmakta ol 
t r .. l'ln<ta vı..{ ;ır va ask l h la.r -tıeb il.o<~~ n cckllıneı~rı b~ldi eder_ ın, Lt-ningrad mfülılfi erin n çok duğu 10 Bllinci~rln ıtarl:h.U bir Mos. 
tnQ,1~ur1/~ bombudımanı:~~~:~ aiır tankları dA iştirak ettirerek kova telgrafının mcl.nındekl ifade -
~n ~~ t.ara.r

1 
e Brcnıen limanlarının Kronştnddakl So\'Yet ıh'3.llb gımurerl - erle de meydana çı'kımııktadır. Fil. 

&a!r,y6t.l~e btt 6e'\~n bombardımanın_ le mı..hil rotar:y arının d.:ıh. yardım- h;ı.:tlka, ıbtı te:gro.fta Almanlıı.rm bu 
~. oı..._ lllllh:nı lil Alınan nakl1ye lanndan istifade etmek üz~re d" mıntaıkadn adeden fa'k kuvvetler 

-..qlljll'. bir merkez ho.lme ziyade Leningrad gni'9 ~tiı~'ll\ _ tahşid etmiş oldu'1darı ve mlkt-arı b ı. 
dan sık sık#&'apmaW~401ttutlari1 (Dc,•amı 5 incl sa;yfada.> 

~ .:~·~ 
.~ J ... ' 

OeJaleUlu Eılne 
CelAleWn Ezlnenın Hamlet hakkır.. 

da (Ta.svlıi Efla\r) gazetesinde çık!ln 
ve umumlyeUe hakslZ bulunan tenki -
dine Şehir '.fiYatrosıı Tejlaörü Muhsın 
Ertuğrulun CTilrk Tiyatrosu> mec -
muasmda verdiği cevab Uzerlne C'elCL. 
ıettm ~e. Muhsin Ertuğrulu dava 
etmiştir. 

<Tasviri Efklu"> gaz9teslndek! yazı. 
da, ceJAlettin .Fı!ne, <Hamlet) i yarı_ 
da hıra.kıp cıkt.IA'ını, temsttden on beş 
gUn evvel, i!Anları görd.UğU z:ıman 
<Şehir Tıyatrosunda, Bay Şekspir1n oğ. 
ıu Bay Hamlet kat!oluıımustur. şeklın. 

(Devamı 2 ne! sayfada) 

Şükrü Kayayı -
dolandırmıya kalkan 

bir şantajcı 
Eski bir nahiye 

müdürü olan şantajcı 
cürmümeşhud halinde 

yakalandı 

Eski bir n ihiye müdürü, eski D:ı • 
hll1ye Vcktlı Şukrü Kayada.'l şantııJ
ln parıl çe'lonck istem~. htıdı.>e dun 
adliyeye 1ntıbl e~t1r. Bu muhtJU 
şant.nJ \'ak'a.sınuı tarsılatı (}udur: 

Mebmed Ali Blııokay ısil41ıae, ev. 
velce nahiye müdurlüğü etm.11 bir 

(Dev:ımı ~ inci sayfada.) 

Doktor Klodius ile 
Hüsrev Geredenin 

beyanatları 

"Bir kadının evrakı metrukesi,, ni yaz·an 
eski ve meşhur kadın romancımızın hayab 

YAZAN 

Qbrahinı Hoyi __ 
Bir kadının e~·rakı mt-aukcsı> ile 

CNedrctJ 1 Ue yıllarca okuyucu.arııuı. 

tatlı tatlı gözyaşı dbktilren, onum tnh 
ranı.ıınlarının elemleri ıle clemıcnd.ren, 
hüsranlan ile ıucr nlnııdırun ilk kndm 
romancılanmıt.d.:1.u GUz1de Sabri, saıık! 
yazmış olduğu b;r nc.ıı!r parcasını )eni 
bastım tekrarla.."llış glbl. ellini leri kı. 
n,p parçalama:1an nniatıyor. 

- 1883 de Kandıl!W.) doğdum. Fa
kat tarihini yazııın.ı.sunız d.ıha ıYI olur .• 

Ve glllere'.k !Uwe ecl'yor: 
- Sonra ihtiyarladığım mey.:ianıı. çı_ 

kacak. Pederim. adliye memurlarından 
Abdülhamid yüzilncleu sn·astn benfada 
:kalan Salih R~şaddır. Akr .. Lıam ıç.nde 
anamın amcası meşhur şa1r Konlçeli 
KAziın Paşa vardı. Zahir ondan .sinmiş 
olacak ki dahn küçtik yAştan ya21)a 
okumıya karşı bilyfik bir be\ es auy _ 
muştum. Bu lJen:ie ezeli bır has'alık Gillıde S:ıorl 
şc!tllnde başln.Jı. Henüz on yaşında ' mediler. Evde hususi tahsil gördüm. 
yoktum ki küçü!t dlmağund.ı bUyilk Biraz ewcl de i;;arec ettf{:lm ırlbı t;azıın 
hulyalar ca.nlanı:-dı. Yalmzl ktan n ha. lıÜ?llerce hayallenmc b ğlanı•, onlara 
yetsiz bir zev~ duyardım. Bhyük bir ısınu-. onlarla beraber y<ı~nı'<lım. Ge. 
alft.ka Ue dinled'(iun ınasal'ar, l'ı k ~ • rclerı ll:ı~ilk '.> r !şt va..ltb b ~l ycrek 
ıcr muhnyy11cml git.t kce inı(Ş3f ettirL duygularım ve ziyıwtıer mle b!ıS b~a 
yordu. Kendlmc g:ire ml'v:mıır bul_ knlmak saadr ·ne k.ıı.vu mk kı:iar ha. 
dum. 0n Jki yaşında yaz? ~ 8 ;nıya ))aş yatta beni SC/i'ldiren b!~ şey tıısawur 
lııdım. dly bıllr m. O dc-v rler m.ıll\m.. edcmezd m, ,ıen d edemem 
muhit pek mUtal\ssıb. Ü te'ık zı ıf <ln Susu:;r Ark rrı ·1 '1.0 l" 
olduğum için beni mı.et be gönder_ (Dtıl-aını 6 ncı sayl'acl") 

t uar 



2 Sayfa 

Hergün 
Alman -Rus harbinin 
Son safhası 
Ve J ngıliz gardımı 
~ aa Ekrem U,eklıgil J 

ark sc!crlnln nusya. aleyhinde 

Ru..t • Anlı.! •ae 
ls:Yl - uoo 
EylQI -Huır 
~ 16J 

laU EŞ 
~. "· ı.>, 

e 
12 

..,. 
v. 12 
E. 6 

SON POST~ 

Resimli lll&k&leı SevdiAimiz işi yapalım -=: 
= 

zuu o ID.lJ"&oa"ıudan ft'rilecek tcclıi • 
zac.uı sevki içln dde :ı.nıan tek yol vıa. 

1 dl~ 7olndur. nu d:ı döne dolasa 
Japo b'r yoldur. 

tclıl!Tll>rt"ıl"t Ud giln en-el A~. 
• J POnYQ 

lika tarafında Clndelrl emri "1lkiln 1 

ta. 
diitnf-~~fil bir çı m:ı:ı::ı clr. 

. hahtt vcri..rorhnlı. ş:ırk scfe • 
rllbn dlu al c dön mf'f!i A.. 
mcrlkan ' nnr.ı lr.t mlhna 1klir 
chYralJnun SCvkcdcbftc rn!, l'C JJ. 
J>CJDYanm J'c.nl ~et kutıısnuıa. du. 

? • 

son sauo.a......,a, ·' ~rk set'crhılıı 
ha. 3U donu bir nı ı1n.. 

E.krem U~aklmil 

r. 
iSTER 
iSTER 

iNA 
iNA 

1 

MA 
Fra.nsacla tütün stoku azalmış, re. 

1 
llk çare veslltıı. usulüne başvurmak,. 
tır. Uştlrllmesi giıç, dlşarıcbn rctırtll. 

mcsi ise büsbüt.liıı ctiç gorülmtiş. Tütüne vesika l onm11$, J'akat bu 
d kiti delil, c'laha esaslı bir tedbir 

Tütünü lktısadl:ı. kullaıunnk ın.. Jiu:ım. O da. bulunmuş, bu U-dbir ı a 
mn. Bu maksada varm:ılı ~l!ı. bey. duıa tütün iein vesika vermemektir: 

iSTE iNAN, 
iSTER 1 ANMA ! 

* Beynzıd Oımtxall Mh. Hncıusta 
Sok. No. 2 de oturan P. Teğm_ Ke • 
maa Erginin çok a~ele şubeye mürn. 
~-.................................................... 
Tahran Büyük Elçisi 

Sua Davazın 
cenaze merasimi 

1 Tahranda Vefa.t eden Tahrs.n bUYn.!{ 
elçüm!z Su:ı.d Da.va.zın cenazem dün 
a&şam!ki Toros ckspreslle şehr.imtze 
muvasalat etmişer. Merhumun ccna _ 
EOOi S1!1ked nhtımınn n~ledllcret: bu 
sabah saıat 11 ete buradan merasınll" 

kaldını~. Bcyazıd canrltndc nıı -
m!l.Zl lolındıkt:uı sonra. Ed;me-!tapısı 
Şdıldlitimfeti &!le kabı:ine de!nedile _ 

Birincite§rin 12 

lstanbul borsa•' 
+ ... anbul -bo .... - ıı ııo,!141 
~ rsasının ~ .# 

flıtıan ~ 

ÇEKLER ... ., ' 
~-Açtlı$ ve 6 Z 

Londra 1 sterlin ı29 
New-York 100 Dolar 
Cenevre 100 tsvtçre pr. 
\11.drıd 100 Peçete. 
Yokohama 100 Yen 
t-toltholm ıoo tsvıoç Jtr. 

B r nlttn lira. tuıcc 
24 ayarlık bır granı ~ 
nıtm -

Tııtırlli' 
;Eshaııt ve ı!!.55 



SON POSTA: 
~---.-....-..-----------.-.---~ ~ 

d,a.hilinde Blıl"minEdham tebrinde bu.. 
hman c'l'enneııısee Ooai İ:ron and. Ra
ilroad> ta.brJkdan çelllt ııevıwar imal 
~. Bu çıeHıt levhalar söratle 
blıbilflerine seçıJrilmek suretile kit ,.. 
çük erler vüeude geılımektedlr • .ikl 

Bir tara~ta lıarb lıazırlığı ve~'Er".=?.=:-~ '..J 1 '* yemıet odıa8I., ilci ya.tak odası, -ve 

Şark hududlarımua yatın bir yer_ re mublıetU aebeblerln teair1 ile 41 Pi" 
de oturan bir erk.ek okuyucum bana na gelinceye k&da.r bekA.r lı.:almJf b! 
garlb bir hila\ve anlııtı;yor, HülA.sasmı adaınun V~yetlm1!1 acılıtuu .ssçlan 
afllvliye:yG: beyazlandııktan sonra anladım ve W 

- cBe1ı başta ce.urets zlilc olmak, hUı aımenkı. imkAnı olup olmadılr 
ceeareılBfülti <le yer yer mütemadiyen dtlşllndüııD. Bu aralık bir tesadüf bllı 
dole.şma mecburiyeti tıürlb etmek Um. (Devamı 3/3 de) mu··naka . .:alar, öbür tara.ita :::1:8ımım:::::~·b~a: y '-J 1 lumrıaJkt.adır. Kmn Jı1e sıvamad-an 

anni eğlence çılgınlığı I ~~..,.!~":":.~; ("Son Posta,, nınbulmacası: 4- (4)) 
'.:I Bunlardan 30 tanaini ltalleclerelı bir araJa yoUıyan ı.. 

SU)b ,..,_ . ,_..._~ jJe ~lar. böeleri tiz&rlne Blrieş!t Amerltanm Bu sureUıe ~. Atlantik sahil_ L..... L• L-,ı· ı-Lt1• ti Jt.: 
. --:: Y&fJG'lllll ~ Am8ri -j~"""l'b bOildiıDıelt.i cPr'9on ,Aırı.. bfittm takii31telerinde t.Amerlıkanlnn> larine yak:lqmakta ola'!'l hart> tçln ORUyacumusa vır ms ıye a. rm e ft•••• 
.,-• ..., ~ bir hart> ba.VUl ea.. ~ ,,_ " Ü --rı _..,_,,,,,.,,_ "'"A__,..,.,"_." b••ı u..- Soldan Saia: 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 .17e ~ A'Tl'lJP&Jl iıkl sacialtiorı> 111ni hapl8baıneler mudilr \W.L.,..., w ........ ,.,..~. ...._.__....... wıunmaacı.w. .., 1 - Bir sahne 

edenberı lca8Jp ~ 'ftt 1umutcıen E. o. Bo}tıer lJapbhtl.neler, tev- c.Amemnlm» deftıı1«1 cAmeritan Işıkları karartma hazırhgı ıstılahı <7>. Ha.y_ -~~ 
denleasini K*~ &l'tıBraıı hart> te ltlt!baneler 'N ~erde bu. ~ dentıeri> cAmel'ilı:an ret nidası C2l. 

erinJ. Amerttadıa. .. ' ,;'ıunan ımevku.f 118 mazıı.umann ilOi ve hamı dersl-erb derm!ıktir. MiW __ müd.a.ta& nezaret.alin tetkikle- 2 _ Resim ya-
bıu;ı~ 'la:ı..1--. daha ~dahi amele olaıak ~ıJıowsını daıhillYe Fa'kW.te IMZUDllan mUıhattaıc au.. rine gore N~ta JGlkle.n tam mL pan (6). 

fcaret ft • ._..,.... .Amerlkada eUın8 tıeklif eltmtftir. ~ retıte Amerika.nimn dl'Ploması ailıııa.k nasile lı.:a.ra'l"tmanm temlnı tçln tam 3 - Bir erkek 
b~ ~ b~ ..... ~arm.. ~ald ~ ve buna. mil mecburiyetindıe builu.nacakla.rdJr. 30.000 aded e'lektzik eaıtrröptörü is.. ismi ve hart•J\d& 

Gün ~WeılDlır-· - ess'leıde bulunanlann sa. A k 1 l'kt timal1 lAtmneelme.kteıd.ir. Bunların bir arazi ıstılııJıı 
~de bu buıtranlar art.mıasl mucaı ... .....,_ ki tu m.zan s er er genç 1 en acı acı temm1 oaıre?eri düşün~ktedir. (5). 4 

___ ...., • hııakı Jz'eç ~emektedir.,yı.smın on -...-.... o. u + 'kA t d • f A 4 - Nüfuz ve 
ün bu hAıc:UaeJıer, au}h içinde bu.d.iılcıkatıe a1'1Illm8· ~ cheıı:ımi1et1 şı ye e ıyor ar lem gene ol Atemi hıik~i.yet (7), 

.Amerikaıd& lhad> ııa.naının eıa.J~. a~ır. • • Yeııl, Amerikan aılmaslter lubelerin lı§ıldıarı karart.txm. ba.zırlıkları ifaJ>l. Ortasın& bir rU) 

~e aıebeb olnalt18dır. Bır beden ferbıyesı de bui~ a&kert <lbldıor heyeıtıeri .a dursun ..• .Nevyorkun şAşlalı haya_ koyunuz te.ıe du.. 
. llnUJi16 beral:ıer ba:ıt> taraftarlar • • alb.vall Slliheyeleri dolaYJBile .kur'a ef. tı devam edJp duımaJttadır. van olsun ca>. 

ile alıe~ a.rammta be.rgün lba.. prOf8SÖr0ntln t&kllfİ ~:! = a&ketlikt&n mu.. Bugün N~rkt.aki gaziııolaroa, m!z;; :ıu:~ıni 
ha müıruıt&1A•r, mücadeleler Diler tıa.ramıan, cBirleşlk Amerika.da . . ' etmekte idiler. dans saJon.lıa.rmda, bar1aro:ı., oteller. uzvu m, umu. 

ttt mtidarebeıer vı*ubulmıaehıdır. Ubıan'ir ve aan'atıkArla.rmın tıerb:- ~aJbulti ile muıaıvene. devreaı netice. dıe, eğie~ yerlerin.de cenubi Ame- mi harbde terıtet.. 
~tin en 1'ftllB9ek s.nı.tından en e1 beden~e ~rü• Jerry MtJıllllbGr sin1!.e muaf~ nl.ıa>eti '9 50 ::vı. qıınJf nta ve Japa~ haWl!an pek biiy tıtımız vlllyetıer _ 

atatı auutma tadar bMfln taba.kalanı" . nezaretine bir IJ.yiha tıevdı tır. . 'bir ra,ibet Jmq.&nmsJrıtadır. den birisine men.. 
aıraaıncıa baııbe ıı,tir'8lk eıd1p etmemekılııaTI>~ <Chrlstlaaı Sc.ienıoe Mionttor:> gue.. Her yerde eJ!ıerinde KastanyetJer sub olıuı insan 

~Ütıallrqadaırı ytizüı:ıdıeo n.otıı naza!' Prof~ bu JIAGriıha.sında, sıJtlet ki. tesinin !'881ılxıa göre Amerikan ge_ bu.luııan ı.ıııanyol, Meksika!\, Kübalı, <S~. _ Sonuna bir 
htut.ııııarı 8t'lrlJe çarpmak:tadır. . ta.yetBblll~n <blayı a.skere alın_ nıeraılılıerınden E. L. ~ruıber Amerika.n ~ çaJgıcıla.r, da.nsörler, dan.. «F» ilıl.ve edln'a 
. AnıeriQ, ~ Raıwelt ım.. n ve Jbraç ~ delikanlılan deltıkaınlılannm fimı:lvıe kadar ta.t1ı aöZler göze oaqmıaktadır, Amir olsun ı2>, 

dıye tadar veımtş dıduta mtıteadıd1d :u1:aı seri bir fıedıaıvı usuJ.ü ne bir bııqa.t geçiıtlllderlni ve bu bara- Ne1J10ltia rombala:r, fandangıolar, Bir n<'ta <2l. 
~~~ llirletJlt Ameı.ib.ılın us :~ ti:ııerirıe aılma4tta<hrlar. tın oruan adamaJrtfllı ll'fUŞturduğunu ironga.laır, bıabMıerahr çahnJ112.kta ve 7 - Yüzilmll • 
~·~ ..... ı.e.re,ıe yardım etmek mec'burl - Profesör bu surede si.klet!'erı artan. ~n etııru~ir. GenerıW a.ynen şu 81'.YJenımelttedlr. Bununla beraber A- ZÜD alnımwa ce.. 
Yetınde bulundutunu w bu meci>u - orouya veya 1labıb.l&ra yaz cümreyi ~i.1': merlDlı tipinde m!izik parçalan da nemiz arasın~ 

Yetin lcendıa1 J.oin bir bayat w me. cıı: k isteme'ktedh'· "' - Birleşik .Amerika gıençleıi faal ral'bet. k:aıllanmelttadır. :m~~ ı;,:~ bir cN• ekleyiniz cıo1c şayi blr .eıitek ismi m. 
ınaıt nı__. oklulımu, Birletlk A. a O . •t I d bir ha.yata göre dettD. bir kıWem efen Nljll.ar Alemleri de b:ıhsl gamsız p.yız ve hU8U111et1 J.f.ade et.in <2>. 3 - AleV&Z ateş C3), somma b 
?lllerlbının hfıı1nımnm İın&'llterenln be. RIY8rSI 8 er 8 diısl ha,yatına. IPÖre hamrianmışlardır., bava iÇinde geçımSk~r. Coney İs.: a _ Asyalı bir millet (4i, Bır no. d) ekleyılniz blnan:n eezasından b 

::.~- yaıkmda,n a1~ bU- Amerikanizm dersleri Çe ik levhalardan evler Wıddaki p1AJ bu sene revkalMe kt.ev. ta9(2)'a·-..... to- .. aid bir ....,in sat• ~ ols':,~~.ır:;rr:~ :ı~~e ed!nlz, r 
_ ....... u ~ıeımJt '\ile Ame.; .... n sa.. • . . , si ~· Bu pllijıd~kl e.smer um ~- .... .,...-1 ... 

ayt AaemJnin baıt> laVMJ111atı Jm6li V8rl(8C8k .. Birlefik Aımerib6'ı teşı'k!l eden 48 ataJıdınlmış ,.m.n.e bey.atı kum d.ökill cıeı (6), sil mana.sına gelsin (!!}, Resim, tuvi 
için 88feıi>er haie .,..mı ts9B1ye &'f- . .. hukftmet huıdudlaırı da.hiı.tnde aaerl müştttr. Bunu temin ~İJ'I b'n:lıerce 10 - Sonuna bir cl"t ilA.ve ed:ntz (5). 

·,bu hUS'Uıllt.lı ıaecıı1 '8dbirler al- Birief1k Ame~. ı .. büyuk me. t..1 ta.ıJm ~arı rün ~ıkçe 90iai • ...__ 1.n--.nııan kuHanılmıştır. Bu muthak edevaıtında.n birisi olaun <2>, 6 - J!lvljyanın tUrkoeei C5>, Denlsl 
~ k "' ~ı '""'"~ 1 •-cır t _._._..,, acwu ........ ....,., Evf.mizde bann.dığı.mız 'Ve oturdutu- oı.ıt.aaıMa,1d ıı:ara (3). 

Pıailtt;a:n bi1ie ..-ıllıtlll!ln~ •. Hal..,.;,,.,. iıeb ve oue, er mı.ııu.w:ıer ""' iı8a m-ı.M,lır. ı ... n"OOO ..1.ncı-ra mal -'!muştur. 8 8o bl kl •· lz ......,... ··~ ı ..., -.ov .......... "' muz yer (3), Tanri C3), - nuna r cMı e l!Y .. "l , b 
ollnaJtıa benılber Biri- .AmerlA - rolraımlan'l'Jıda «Amerlılr&n vatanper. Bu kampların yanındaı adeta yer_ Bu ~wetl.e Neı\llY<>l'tcım t-tlence Mem 11 _ tyı, üstün <3>, San'at 12). w 9111Dan manasına ıplsn (2), Tos. 
daJd ~ pne gret!er ya inin t.ebaıiis etıt.l:ıilmemlş• oldu ~den tehl.rler bitmekıtedir. Müda.ta-at lerl ft sall'kleri çıotalnulıkt.e.dır, 12 _iştirak ifadesl <3>, Kışın beyaz ratın arkadaşı m. Emlf\k, irad <U. 
Pl'lınaıtta, sene il01 meseJelerl Ol'taJll dan f~i bulunmaktadırlar. mll1iYe baabma' ~·n :yelli !)'eni d ı·ı t ç!çeti (3), 7 - Talfb etmek (7), 
~. Kall1'omi& iini'versltesi müdürü ıdUk taaikal'ar te61s edı11!ıı:Mıktedir. 8 1 er ar IJOr Yabndu. qatı: 8 - Komşu bir müslüman meıdc 

Bu hM1-ler B~ Amerika dev- r Rtıbeıt Ooııdon EP'oul ve M'işi • Kampı11w:daı bllilm.a.ıı askerler, Ci • Fakat bu etıenl.)e tuğyanı münaıse. ı - Adana civa.muia meşhur b1r ket m. 

6 edandarmı lllfllll11} etmektedir. flniıver&itesinln en kıdemli pro ... vardaki halk .ıotn eMr, kıtialar 1Dfa. betile feci bk :taıkika.t ta meydana) dal si181eıs1 (5), Paranın bulundutul 9 - Hayret nidası ' 2'· nızp •3l. 
ar ba. hlr''Je>eri 1cab eden ebem.. fesöril Doktor G. WaıtlldımLn tefeb - aı meee!'8 haa.tıı1 ~ butımm&ıktac:tır. (DeTSmı •Jf• 4/1 •~' \ yer (5). 10 - Emreden (4) ~ ZabLte en Jltı 
~ - ....... --- - ........ ......_ - -- ................................ - --- ................. -- ............... - ....... - ......._ ......._ ........ - ................................ - --- -- --- ................ -- - -- ...... - -- - - - -v-4""~ ~ - Yalcan 881' <4>, Llsan!ml!Jda olalı er <7>. -~~WT~'WA47......,..~'W-W~ ....... ~.-.V4P-.V4T..-,.V--......- ..,........,... _ 
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=;~ pa::~a!;:.m-1~~ G .. ·· ı ı· 1 · ,,~-· ................... -.... .: .. ··---··-··-·············· ......... 9 
............................. " 

~. kumanın Yok .. 10.rk sene cambaz_ onu ş e rı i z o-9 A "'&ft ~o:~~,;)~tn ı 
ll!k ~ Xlm;senıt otursam ~talnımm : AW!, 1 
tenle ;lmdi .r.alıllt rah~ ~ebJlrlm. (Baş tarafı J/1 de) : ı 
y~ amma; hangi genç c. ~ OOCllikluğunu blldğlm b!r krzln ela tşto ~ j 

rıi .iztemez!. Onu bonmarşa bebeği &'ibl j 0~ bu bdar Yasına 8el:miş olmasına : !, 
arezdireocğlm,... Yal:ııız b!r şeyden maa r;ı-smen bektr l:Atnııs ~unu Oğrrt_ i 
& nesi ersik olD.c~?. Billn b!l.kay1m o, tL Ara.da blr dost D.ila var. Ve ıtcmın ! i 
btr şey nedı'r?. Me.takınızı !azla mu_ ediyor ki, istesem b:ın.ı vm.aooktır, haıt : - 105 - Yazan: Nusret Sala Coskurı: 
dllı olmamak !ç!n haydi s5y1Jyeyim?. W. bu.araya ge1!p, ~ikAbı burada yap_ : _ Evet .. bn 5;.; .. 1:er;-•-ın 1 Aı ff-'-' ı: • i 
&"ıl9leytm ml; blleoek mtsiniz?. E\tet... tınn.ı:Ya da razı Ola~k.tır. Teklif mü.. ..,_ .uu. a.ı:ka.wı. ına muva J.A.iyeW.u muzaffer ı§tk: 

- ı:o - bir ıkızı,m var .. ne zamandır l=i t)ek_ :ralınz o yolt Li~d .. NroiT o: 1'YCnı geldi. Hem~ kabul ectec!'.ıkt'..m. :dan ne çıka.cağını tahın1n edıyorunı}an içinde par.fu;yan göz'.erini yağl1! 
CCOımllurlye"l.J Jı.a.Jtiltaıt gtıneşt d~U l.lyorum. - Yalnız &Glcaa-& ÇJXnııyacalı:~. işte Faf'aıt son da.Xikl1a esk: korkaklığım Iolama.z, imkanı yok, sizin arzuları_ müşterisinin üzerine dikerek şöy e de-l 

ııw.rP. B.ıı.&!.i.ı l(~:ıdoğı.nas....! ll ~~ı - Kız da beDi bekll1or mu?. bu Yok. ~ olan bir ı.ey bul. gafobe ettt, Wr de mzlnle ıs~are et ~m:r.a ram o:taımum. miştı: i 
eskı ve ikfihne il.ı!l'Uer do bırer b rer - Elblttı:... Başka ne is.terse var •. han de hem~.n mey'i dtışll:ıdi.bı.> ~ ! Haber veririm senı Madam .. koca. - Benim elimden hi{'lbir .sey kur..! 
o.~ bıiü.lll~tı. Hele Lı.l~ın me~ - o halde, binlerce Qtişiye iitlstm"dln; hazır: Para. 1&terse: Ha.zır .• elbise is.. Bu okuyucnm b~lla. hustıs1 a<ircslnl ~ zab:Uı.fU, ffi:lbar ederinı. tuıma.z. Fa:kat bana. ~k pahalıya maı: •• 
ned..nıe.si, halkın tur.u Ulr!ü h~ ye de kimse almadı; bana kaldı desene. terse: Hazır .. b:rn. isterse: Hazır.. t.1_ de vemılşti. KendtS:n~ uzun b!r cevab : - Kocanı geç .. ba.ı1a kimse bir şey olmustur. • 
sıselerıe soyninı .. .,:na mAnJ olma'.k de_ ı - Artık 'karar verdlın.. Seni evlen~ yatroya; sinemaya gitmek 'lstexse: Ha_ Yazarak anb.k korkaklıklı, cesareıtsiz_ ;ya.paıınaz. ı . .. . .. : 
gil de nedir?. E:zu...,,.ınıtular; Tı.nı~lu.. dir9oeğlm hoe&m. GeUn ba~ım da ha_ zır.. li!k..le geçirfüıcek v"'1cti kalnıatJ.~Jlll u_ : _ KoC3m ö?tiürür seni Bu haı..heı~e deliyi:? donen yaşlı, miL: 
ıar; MaCr'ıbUer; 0 cüOOi~ güruh-;ı bu sır.. Hem onu ne hiklyeleri.e eğ1entlirlrim. nuttum 40 ını aşan brl at'l.:ı.:rn 1 • t E ' ..• ·:. • _ btnı mevıkili zat, Madam Annayı ü.ıru: 
meınleıkrt.in b~k ınasunı evli.cUannı; l - H~le blr .gôt"Cıirn 011. n..nı a.zl. Adeta: Kaı:nlki ;şehir Kei Basan Efendi ı nın te~akuf ctevres'"'"' ,.,~:;., 1 . ., . ınN;n ı... ! .. - Astl ~n anu 0 durüsün .. egerıclinden f:a.zla memnun etmişti. i 

d _,,_ il 1 . ~.. •~ d' ' N .. ,...... "'"u" ş,.r. ~re_ ~ kı • 
bele kadınla.n ~n az mı soym~lar. ei.. el#llUı: e ~v enm.ş ~nncu~r """n .:n··:· e .-..o- del\9! ~un inhit.a.t d&W!!n Q..vga.n : . ··· . . .. Her tertwıa.t aılmmış.tı. Her şev hl!-: 
dı. Onların daını iğ.falın~ d{lşm.ek Me_ On sekız yaşmda.: sarı s.1{:!ı .. uzun mro ıler; ne <>pcı·etler; ne fac alar; ne nıa'liiıe ay~ basacaıkıt.ır. H.ayatı ta.t ~ .~na bir;tenı'bire durmuş, bı.r g'Öril_ zmiı. Büyük zat, art.üt kabın; .sığ..; 
ıa Beyaza havuzuna dii.',lne ıe mlis.-ı. boylu. <aau,teıercle-kı evı~nme il~n!an mudh!keler; :ne dram.Lv?. mada.n bLtirme-mesı. 'izım Sıf sık - .. nu brpıuı ı.< nıRnldar mhuldıerle mu~ı M.:ıd . . : 
vi idi. Ycrour • .ı.<an başlarlar; s.yş.h ~ gibi l,68 boyundıı.?1?) L!tif bir dühteti Hem il'ıtlyar adam~a evlmmr.t: iyi~ değf.sıtirnıok mecburi~eıtimlc o~n..'\l:il ~ ~taft:ıına bllbnıştı. ~.IY?.r·. ~ Aunanuı tayin ewğ:i 
benekslz tava.;;; sıy.ııh ve benek.s ız h in İJOSISOıhb•tl dtr: ÖiUnce aJ-ks.sından üzülUnüp ağ_ bir -a'--ur · 1 b .. ....ıı k ~ Gen,. ka-dın tekrar lroLt .. 11-ıı. .J:.ktii ıgunu ıple ç.eki~rd!l, : y b. 1 •. ., •""' sa:ı;ı :n32 _ ... n arlm er ı • y ~ ..,.v • o g-n d 'di. • 
di; .-;ly8h ve ben!lksiz k.'.>ywı.. ya,·aş &Şı traz ekranım d'!~i\ amma.. a.nımaz. ~ gbi eıtkek kaıcl~.. üh . ı tl~ . • :Tehdld yanıandı. u e ge : 
y~vaş yumurtadan koyuna çık.n1r:ard~. ya (hep) ya (}ı:~:ı tara~tsrı.:ım. Ala_ İış~tmediniz mi?. Mısıriı deli bir prens yahaıt edi.vor, bir arkad~~1r~ ~;d :;:: E Mı.na. hfı.klm bir s~ devam etti: Gen~ kaıdın sa!t.ıJı.hın gelecek. k.j 
Çıl .kuruştan bışı,ı-Jar; b<>:J ı.~a l.i< çıı ~ğmı. kız da he:ı m gıb: se.~n c-:efa 61muştü. GenQ konsı aı:k:ısından: kıdır. Yalnız oku}".tCltY'U bh· oor!ta& rt,.,. : _ Eğe . ıd ed dil~ . l şama kadar kahLcaktı. Gecey~ bera..: 
paraya kadar ı;ık.ı.rlardı.. z.waı::ı ına_ ~ihaTe ile Ju:nde.-ı ıkalk:ıC1lk olduılc. rn-ele oh dfuıY3 nrmış) <iemış. Bm de y~za davet ett.'ın. Ot b• t'. - : r 1

Ita! er, 1 ~ erım y;ap ber geçiremeı:t münıkiin olıu ro.~u: 
sum kimseler d"; kôse bı>.şın.dakl dik'<_ tan sonra ne yapa:nm ben cnu?. ölürsem eioo~e k.\nm öyh! dr~~cek de_ Yıl ~ tanıd~ı ~~1.Lk ~~ht t.adar

1
.maz.san kX>ca.na. •• evrel~ babGsile yattı_C'_ k.. ürlıd t Vtl u •. ıı~ ·a 

ıkt'lnlannda ena.yı müştıer; b~kliyen bu 1 Ilani güzelini de tıra.1ıt~:n Yok. Pe_ tı! mi?. Zaten neden ilk el'el <Bankn.. sına ·uı • • ı a~ tını lın.ber verı-nm. O 'Zaman samrsm, -Ulli! u uzun m e e en a~r .. -: 
ava relerden meded urn.ardı? ruz hanımın bir kantosu vardı : da parası var un?) diye sonıyor!ar .. ~ld r cı ~ 01!n 5eç:kln a-enc kız de.! ;kocan intila.r ~z? jllU12Jdı. : 

Mah.altiml şe.'iye de ()l"tadan k:ı.11ı:_ Ben kalendM" me.,reb.9\1: <.iıi:rel ('ir. neden o?. <ölmesine ;rnc gün var?) de.

1 

;.;.;~k .buKlaıırşıklnşb'·~!~1rıd~ı~n onu df!_ : Genç lcerlm lbu facia. hemen Oluyor Kocası henüz Ankaradtm n-vdet et..~ 
m-· N .... , .. _, 1 '"'-ı · . ..... ..... .,, k" ~·· ,.;'"'l ..... M d -·ı ') ..,.. anı 6~ ce. • c.... - ~yal sukutu- • - l..+I B ~-..,.... n - i . .. ;ow. e .u..ı o .,9. .... ı arlJl ,..,,. ı lara..,..., · · .n &r&m:ı.m: 1 m=. ,......., .... '>eJ eg ını . · .. a,v c - - muş giıbi gıoo;lıerlnl ellerlle 'kapo.nus mem...,,.... u ı.<..uıul! gu.nduz 1,. n b r• 
M ayda bitmlycn q.ımn~ :ıav.ı.ları; türlü ı Gönlüme bi: eı;Ietu:e: l,;'erim olsan. ı ıı.aJ. Mademki ölc~im: mademki Hk na uım:acamtır. Kızın .sarlt hu..i"dla_ 'd h.: tle .. ·-u '"'Ja.hzur ~iu. " ~ 
tilrlü acaib şe.kU:cTc g ren boşanma da. j S!t<ıtarı samıır: Gfa:leıi 'mahmur.. evvel bank.ada".d hesııbı.'11 soruiu.vor; şu . nm~ y .. ~ın biT yere k:ı.dar, buradaki : e şe ~~rmış · . , : 
vaıan: kapılard!l be:tllyen yala.ncı şa_ j Biraz .ıa na-ıh ol"un. halde; neden gene. a-ilzel; a.taran bir ~\lh}t.indt! de akis'er uya,ldıran~ glt. j: .Selına ıç.n ~a muka;emet :ıu_ Asımıağa giden bir m~ıı:ırum gıı>l: 
hidler: amı..\. aienl btr hal alan h lei 1 şe.v almıyayım. ffçb'r şey deınf'7.s€ ar_ if!tıten sonra ıreri dönme-si PP.k acı. pek 1 ~a.nı yoktu. !es.im olnUlıl{ mecbu.,ha'Zll'ia.ndı. Bu btı.'tllianış bırkn>• de ; 
Ger'\yeler; ne ma.s.ı::ı.ra,ı.k'ar:h o·?. Ne ev Yan bakı.51 y:ı.lmıı: Ci.h·e~l yı\son. kamdan hiç ?lmr.zsıı.: ~-ısız olur. Bu ~ah.Uf etkt'fhı ih. ~rlyethırlıe idi. Ümlıislz bir teklif olma-/a tekerırür &tti. Bazan g-t.meme"k ~ 
barklan yıkıyor~ardı; ne hantimanları ı BirazıcLlt na.:ılı<"a: Nazlıca o'sım. _ Hele Allah canını al.il da kurtul- tlYar eUnesı anüreecı.üı.tıT. Hususile av ·ıruı.a rağmen, pa.r:a va,jeıtti. Nafile. rlrlle ~~a.<>ını başm'.ian atlyor. fa~ 
söndilrü.YoTlaruı, Ne gôz yaşi;ı.nn.\ se. fi D!delerl şehba.·~: G"'4ani be~a:ı. dum... d.~ mı d~?. Za.trn şinıoeiiye d~ 3eYahat.ö balayı seyahati YM'ine de· ~Lüks randevü evinin . saıhlbesl; ona1kat Anmı.nın mut:aka yerim• gct're , ; 
beb olı.ıso_rlardı:: . , ~".'z da tonı.lml olsun. kadar kul&klarun bal-'11" d;ı~ alışmış c~r. :mütemadiyen hayatını bir erkeğe vak ceğlnc emin olduğu teıhd'.llmı .h~t'lr . : 

Tdltkelen zty.ı,et t" bir huraf~ hal.nl Bizım de ba'>-!ı:a bir şey &radıtımız mıdır?. TF.YZE :rehnenin doğru olmıyacağını, buda • : 
almamış mıydı?. orada. ynt.\:ı za.tıann var mııydı?. : . , . -1ıyor, yuvasının yıknıcağını, sa·de ·: 
~ z ruhla.rı renc!de oluyordLı. r\e 1szni <Safinaz) ;miş. Çabuk uyu~uk, * dedi. :lıs.lık et.:ınemesıni te.ı:rarlıyordu. N ıha_I tinln ebeıdi_yıen ka.y•to'a.cağ~nı l1ü"Ü ·: 
idi o?. Parm~·cıık:ar.:t. bez parçalan <100) lira verecı·•~t im. Her ııey ona a. <Cümhuriyet) in !llt senesi hım181ın_ - Hay dilini et s:ıtır1 kessin .. son~ ~ paza.rlıık.ta nyuşuldu. nerek tekrar başıru ge;-irlyordu. .: 
ba#lamaıklar; taşların üstünde mum iöcli. Heıın d~ beki iye~ değUd!m. Bu I dan yür: llravı Milz-'!yyen hanıma tes_ ra?. : Genç kadını. bir daha Annadan böyj Yarabbi bu ne fecJ. bir muk::ıdd"Pat.J 
:ırakmatdar: hele o <til.."'beda:-) n.~mı a.L Perşembe giina akşarrıı rgfü•ey> glre_ l~ etıt~. Elli lir;ı d ~ tt:ndisine ııs.ı:- - KömUrcüye s:ırdu. CMe:--;lıur do_ ~e bir teklifte l:>u1unmıyacağına, bil- tı Bu h . bmiri.ne bcn:z· en ko j 
tındn kimseler:n halkı soyıışn .. evlere ~,-;,.:J"'? 1 ŞıŞ verdım. Perşeınb~ l"titıü akşamı g.ı_ landırıcı Mahmu;:I ~m) dır demez !di,ği sırlan hl~b!r şeki:rle fa.'?etmiye_ .wcps. , , ıy ;._ 
taşınan zeyt!ny3ğları; mumlar?. 1 - Düğün dern•!k gibi .'j(.yl-fori sevJ-n.~ gireceğim. Artı-k: hazırı:u;~yorum.lml?. Zceğine, bunlan teh.did vesile.si yapımı_ kunç, ıgrenç hıa.dseA!rdeıı .y·akas :·i 
Meşhur kelamdır. Bir sıçrarsın çe_ mem Müz~n hıı.ımcığ:m. Bilirain Dönt gün sıra lle ~ama. gıt.ım. Sa_ - Hay evi ınarsık1a yansın ~llah.f: w d . .. l-" . g- ··n- ka kurt.a.raıınıy.acak ınııytlı?. S!lkağ çık-: . .... ı b tt h . ... s .yaca.gına aır soz a '-'ı, oıu u - t y·· ··~,,.17 ha'' . t Ot ,.J,,.' • kirge· Ll{! sıçrarsın cekirge· uçilııcUde ya dedim ÇJmı. sa.,a um oya ım.. :mı yaş.,_~1m onre.: : d... ı. uru.~""""'" .ra yo.r u. om..,-.,, : 

' ' ·· · 11 h · · el '" •pıya.raı'I{ Ann2.nın ra.mına çırpın ıgı • avuca dlişersln çekırge.. d~rler .. eski I - Bilm~ miyim hocam.. ısen fam amma va a·. i lkl dır!le!ll b:r çck•r e.... - Ba1'mrala sor:iu. B;ı1:!rnl da hanım . : • ,, . ·n· ".tnl" ~- bindi. Annanın evine sapan kö e b ..: 
Arletıerden bazıları da unutuldu: (K.ı- kafalı b'r e:ı1k~'J:sin.. herkese k~ragö:ı oldum. fa2ı~ maıtımarun yok.Yalnız CUmnrtej :adamın ko n.r.na ken.dı.~ı 1 la ~ğlı şında otomobilden ind·-ı zaman 1 C..: 
nagecsı): CGelln hamamı>; <~~usa g!bl te.şh·r cdilru"ic elb~..t-e d?ğru bir Çarşamba _nün il akşamı ·bekçı MC>h_ si gı1nü hap!shaneden çıkar, Pa:zar ev ~kar1r verdi. . . fes~ dizleri kesiliyor, tit:~yordu. -.Sil ~ 
şerbe'ti); <Nevruz nıyeıti>: (Göıitc!.ı); şey değil hocacı~ım!. med aıra ~enı g5-rdü: de oturur. Par: ırtesı kar.<ıkoldan çaA-ı_ : Onun için ?iaien ya.p.ılcak ~ka bır w Nef .· . 'cd n! 
<Kılavuz kadınlar): ve birçok es.ki ld~ (Karagöz !,'1Öı tcshlı" edfünek .. ) de. - O.. Mahmud Saim Bev.. ne bu 1 rırlar. Sa.it :nc•·kezleri ~e:ı;Pr. Ç:ı.rşam. ;şey yoktu. kaga_ saptı. esı. duıaca.ktı, V• a ~ 
Jer.. ğll.. <Şu beyaz sakallı bunda b::ı.lt . To_ kıvafet .. vallahi H!lciva.d çelebiye dön- bıı müd!ıTiYette hnlursun. P"Tl)f'm'be ad : Hangi yolu tut.sıı, sonu çıkmaz so. azMııle kı.wanıyordu. Onu her .şeye: 

Meraık ettim. Ac!l.ba b'zim meşhur runu yerinde kız alnııs .. ş'mdi bu ıltız mUs.<rlln. !iyeye gider. Cn:n'l gi.iılU tmttb.ı.r.e_ ·kaktı raltınen kabul .eden Rtmz!ye, b ' r ran..; 
(kıl&vuz) Eğnll M!iı.eyyen hanım ne bu herife neler t::ıktırmar.? .. ) n:ye alay Dtye gü!meie ba~ıuıı: de.. dPmez rnl?. E ~. • k h d devu mnde, hem de hiç nrzasu U: -: 
~.ııpıyor?. Dedlrn. etmeeler miydi?. Rem o 1.ıenlmle kızın - Al&yı b•nit .. Mehmed .. artık ben - Hay allah dili ÇPngellere gelsln .. : Guzm te rar sa ne e.. jm .... o:ı,, rtn:net mcd:nı.riyetı karşısında: 

Ged8'J)aşada.ki evine giı.t~. Yaşım bllece~i bir iş. ElAleme ntt ge:-"k ya_ evlenivorum .. dedim sonra?. : • d An .... 0 t.·n .......... 1 • ..+ı. : · · • M>iluıın zıı t. Aca a.ın 11-..a _..,l l\.ll:s:ı.t "i• : 
mı d.lerledı; hıwa1:ır mı sıcak_ b!r.az ikı hu?. - Ha .. dedi.. b.ı.k saua söyl!yeycclc_ - Kı7.cağız .5~1rdı. : ' ' _ ı : 
büklüm g!.diyonını. Merd.\·enle!'i d 'nle_ :t~ <Cümhur'yet) Ue beraber ben tim.. az daha ıınutuyordum. Dun bu_ - n;r.hlr şey söylemedi m:" ;ııaı10Jduğu h:abet\."'li aldığı zsı.mıın, ~ Iztı.ra.b bununla dıa b:tm!ye..,ek·,: 
ne dinlene cıicıyorum. H.avanııı sıcak!.ı 1 de evleniyorum!. raya bir kız ~eldi. - Rövl!"<lL :dılıha sevinıeinden tın.nıym'<:lu. K.3.lbı tl 'kl.. Anna.nın bunıd&.u sonra il:ı.r ser-: 
tından olsa ;etek: Sakalı:nda da tek 1 Artılı: evim; ocağım: nlnos b'r karım - Sarışın değil mı?. - NP dffil?. ~durnr g~bi olmuş gögleri d~rı uğra~ m».~ «ı.>.>J. kenrl~n1 mutem:ıd ~n; 
siyah !kalmamış. r::epsi bembeyaz .. giL olacak!. Hem nıyet.im; şöyle b:r k:?nara - Evet. - <Allah be.Jı'l~nı VPrı:in. benim ba Em.ıştı: ~ist-..sınara k~ıyaca::'"l n~ nı.a.f:ı:ndu?: 
no.ş!n tesh1. çekilmek .. ı:ımdiye kadar al!ah ne ver_ - San.şın uzun boyl•ı. Güzel bir ş1ma. mı ekşl.yec>-kfü d0 :il. Clktı gtw. !. ; _ Ne d;yol'SUn Madam A.nna, sah _ Selma.!. : 

M"ı.izeyyen hanım ben! l'Örür gör_ mi""e bundan sonra yııv.1s v~v;ış on_ kız. Mahallede seni sordu .. ka.sa?ın sor_ - ???... :mi?.. (Arkası \·;ır• : 
mez: 1&r1 yemek!. Malfiııı ya: Dah., nn'eı:ıl. du. Kasab gfildU. ,..,,.,,..,,., .... T, : : 
- Aman hoc1m, nore,iesl~ ; sana göre Hl.adı mı?. Denizde su; sahl1rl'3 kum <Ona meŞhuT Mahmud Saim derler) Mahmud Saim Altı~i "---------··----··--· .. •••• .. ·-·············-·· .. ··•"'# 
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Memleket Haberleri SPOR 
• 
lzmir çiftçilerine 9ukurovada 

Üniversite RektUrlftğllnden 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirilmek üzer 

Bugün yapılacak açılmış olan Fransızca lngilizce ve Almanca 
kupa maçları kurslarına talebe alınacakbr. 

tohumluk dağıhlıyor 
Ba yıl ~ ma:Jmıla 
~ Hricl 

Jeree.Jedb 

AJtıınhk ta.ra.1UıdMı. bazıı1ana.n ku.. Aluıaclat. tUebe blır ,_ tintversitedeki yabancı dll kurs'Lanna deva 
P& mıııçllen bugftn Feneılla.boe '"' IJe- edecekler ve ~ YaZ!yet normalleştiti tıakdmie t.ah&llerlnı t&kvl 
ret abıılıarmda. ~a.ruıoı.ırt..ır. etıınet üzere bir .)Ql da dllin.I (ıirendikleri memlekete ~llec~er 
Tmmı-. olanlk Cıere\19.Il edecek bu Her b1rtne burada ayda 30 lira: verlleoelr:tir. Seçme sımwları 'n ve 28 

.tzma CHususU - Z!rw v~etı., ecDleı•"'' serrtıııaıı ~ liltıelL Adana (Hmu.d) - Çeltik mltahu = ~~~~a:: : rinclteşnn 941 P83IU"teıs1 ve Salı günleri İstanbul 1hliverBitesıınde ya 
Ada.puan, :lstaAbtü - Yeşilk.öy ıslah ne eıııı- detbııııl. her bJa ve kOJe tıo aa D8f' Harun Onuk cenub Anadıo- racatı iı;ln e bıdıar cAzlb da~J.1ıd1r. laca.ktır • 
.ı.ta.syonulaı1le şeUr tıretme o!~ l!nlDül* b~ anJrJDe b~ luıdaki tetıkiQbıu bltiffrek Manaya "6 Sına.ve. a1ırmf* l.çi:n: 

yet1:ştJr.llen 100 ton nilmune t.oııum l'.J-ıı .__......_ · gelmjftU. lıl'Cıtalıa.ssw eiüdleı1ııe Oaaat.ıasan;y '8Jamı Kadfcö,y 8'ıa. - ,...._,_ ,.__._ 
.._... -- ~ ..._. _ _. 1~ .& ı.ua. Ou~ Ve yerli ve:ya 7ab&ncl bir knleJ veya liseden vevahud b 

luk butdayı bınıre ,~-: ....... Bun.. ,._ ~ ..... ~ .. __ &öre, bu 7ılki -ıuıc mahaultl ---ır ~ .-...........& .._.,.,u. Anadolu.?-J.ııada __ .___ o1 -..._.....,..- - ---0& ..,..u:u ......- ıandm Y" •v•- ...,,_,,__ .... ~.,n okulundan mezun olm.ak l.A.zıınıdır. 
dan başka toprak ınahsal!erl ofiık de- ·daki bpMrelJara '*- ~-'- -kalite 'Ye gerelc :retol\e 1t.lb~ mem _,,....., .. ıctır. Diler ıt8nlııt-a.n Beşik - ~ult tarıli dei!Jdir.> 
P>larmdan tdıutr.uık olara .aQe*' halka alf.nm•-.._ .,.,_.,,..":':""..__ ve nun~t 1"8ricf ıblr derecededir. tat da, Şeref fMlhMndA. cene lkinci 
çat.çilerlne 1310 ton buida.Y ftrilmesi . "'l' ....... .._,.,...,. emlli tbe. 1'--- '1:T!1A111 .__ NamzMleriın 21/X/1941 de Vnlversitede muayeneleri k:ıapılacaktır. Sf. 
muvat• aörilldtıtü hakkında Ziraat l'ıD9 laoe müıdih'lüH, mubtel1t Jl]lar_ ......._ ~• o;JIDJJ'lle&.-.&. D:ler alınamaz. 
V4*Aletindtın villye'.e ve toprak offB mil da= -::.a:--:.!!.c~ .. ~ sartt_ I, JaiTui. rem Alpalla ıeher ıan~-1!_..~~~ ... ii Smallda muva.Arak olaınhr t~ müddetlerinin iki misli Maarıf Vı 
d\lrMıtllne emlr 1"e1Dı1~r. Bu buaust& ,_ --~ labrlka.ınJa __,....,. -v tıeblilrat 112ıerlnıe evmti gtın Olleden Bu:ııdaıı. aanıa pet.roı teımatı bu ıil. aön1lk ~ır. ttleti emrinde çalı.şacıaJclannı taahhtid edeceklerdir. Kurs talebesi 

nra vUAyetıtıe v~U l"'U&d TultMlın re. te eııas *'hu edihııreıt mun.tuooı. bir Edime (Hmual) - ktı.sad Vekf... p hl• .. l • ~ tıır if]e megıgul olmama.3ı §arttır. 
ıslllinde btr t.oplan\ı yapılmıştır. Aı{l. Pl'Olftlll1 d8hll1nde ~. letl :1§ daJnısl rel.st Brus Behl9 K'ı>ry11. e IV8n gureş ert Talip olanların 20/10/Ml ak§amana kadar reı1cWrlüğe tahsll ves'kal 
bdarlarm işblrMt ettikleri toplantıda Et llatlaıt Alpul1u teker Jlabrlk.aaında iş ha. Bama.un m1hluebetlle bua'fJn nüfus hihiyet wu·ab.la.n ve 6 a.ded totot:rat ile müracaaıt et.meler!. 

u tohtmılutmı Umd1 ~tış. her Son on aıQn 7.&l'fında fehrim:bde l:o ya.tını ve 1$ıı yüriitiim tart.ı&rını ~t. ~ SWeymani7e ltlU.. ı9112> 
avek6ye verlleeStmikta.r.halllcın_ :rım eti tıa.tı ao kuruşa rrrmıetır AIA-kl1c ettikten sıma şehrlınize gelmJ4.. bünde büyüt cUreş müsabaka ·ı-=:--------------------------• 

da b1r llsbe hazırlanmıştır. E\-wlce bda.rlar bunun Çin ortada mak~ bh tir. Enis Behiç .Lk.tısad mtldürliitü lan 7&pılaca.kıtJr, Gür~. Baba. - , b 1 • .. - .. " .. 
b:rırtr meb'usla.-ının yaptıkları tetkik. al>et> bulunmaıdıiı mııtal~ uame2iıt dıa ~ çlmılltlr eıılldll lbrabim ve Must-ıfa, Karaca - Stan U Orman çevırge mudurJugunden 
!er netlcell1nde n1ıı.,.et çHtç!lerinin to- Be~ et ;.ueeeı.e.ı. 1J.e &lttadar ol· mı -n ııe ' beıyt Haya.ti, LUlcburgazlı AlAett.in, 

humldc fhli1'3olarmm cen1ş m•Jcyas. maia haşlemı~n. ~.e narh konacakötıeden· ~- ... ~ ~mda ~ Kmaln.amelli Koç Ah~ed, Nlyazl, Po- Mftsabaka ile memur alınaca 
~ ht18U3anda teeebbtııs. wı be~. eneloe y~ ıi1>I. brln tıacl.rtıme .1111M1W1U V.kA.letAnJ :ıgtlelldi_ mak M'll!Jt&fa, Ramizli Niyazi, Rauf 

Jerde bultmulm~ur bul semt1ıııriode d:ıttluı açarak~ ren itJıler etraıfınıdla Pfııjm.Dşıttır. gibi bfStlln t.antnmıŞ pehllvanlar ara. 1 - Orman umum mUdürlüğll tefldlMmdak:l 10 l:ira maaşlı veya 
Ma>'us.lıar vlllyet iOhı 3850 ton tıo_ ucıs et ea.taca.t;trr. Plrl"lo ve hazır el~ Muımıailll\Ylh bu tıe4*Jk ve tettif imi.. amda ~ır. .lira aylık ücret:ıl vaz,f&le.re müsıabe.k.a ie memur elınaoaittır. 
wıluılt b1J1tta7 1stemieler ve 'rill.)et blse ~ tJa.t1an 11zerbıda bezı tü.. leri b.attmda fun.1uı ~1,tir. GUreşiere saat 20•30 da başlanacak_ 2 - YazUı müsaba.ka imt.aıanı 17/10/9tl Cuma günü sa.at onda ı.... 

de bu mlltt&n mu'V'Shk ,.omıııştür. İlk reııer vutubulmnş Ye t1at mtıralcabe _ cAlpu.lhı .ilÇSlerinl. ~an ba- tır. • t,a~ v~ tonaeında yapılaoa.ktır. 
ııerttde ftrlıen ısıo ıon deThal tevral memurıarı ıaaı~ ·~. lmnmdıan IMD1D~ fal.P'LI1 eör _ Ankarada dUnkU hg maçları a - Tailplerm ımıtihan gününden evvfi nnıus kAlıdı. tallsil derc.e 

SanuanJa: biT çocalr lıam ZongulJakta Çocuk Esirgeme <tüm. MiidJet ırıtb1•rta a.vcıet · Ankıal'a 11 - Bugün 19 M&yıa at.ad rlnl ft askerlik duruınla.rı.nı göst.ercn veeikalan, aıblbıa.t raporu, hüsn 
lnufUnla:rils ölJii Kurumuna teberrii yorum.> Yomundıa. .Maskeepor - Demir.spor ve bal mamata.sı ve dört kıt'a fototraflarmı blr arzu!baJıe ekl.lıyerek :iat 

Samsun <Hwıu.sU - Tttttın ış01ıem_ Zo~ - Buraıh modem bir it En1' BebJç ~ umum! rnö!et.. Harbi,ye ~u • Gençleı'bir • bul orman müd~ müıace.ıa.tlıan. (9096) 
den Tevfik YWna2 adında 15 yaşında • bJn6sı ~ Ma&rtf V*Aletin;ıt.It veıkili Sab1 örııeye vedıa. ederek Uği ara.unda yapüa11 tarştla.~alar. 
bir •en.c.. ~ borusundan keond: ~ oıan Ml!hmed eeıtkeı. nn:htaçA)pul.u 10ıu ıı.e istamuıa •vdet et.. 11 ııg meçılU1m. dewm edllmigt.lr. Antalya Nafıa inşaat Komisyonundan 
yaptıtı bir 3IV tütettm •tmaık bere oocu:tıarm g1ydirll:neei !çin Qocuk Estr mlotlr. Mask~a ~ e.raanıda 
~ QÖ'Jterirlam iri saçmalarla ııeme Kurumu.ne. 40 ıaklln kışlık elbise · yapı.lan ille ~ Mlas'kespor 
dolu ola.o tlltelt ka..ı::ı.en ateş almış voe tund tQoca.r'lan:ıdan İhsan Bor M • H lL • .-!1 L l takımı her fk1 dem!ıdıe de Demtrspor. 
o aırada yanların:L<l dttrmarta olaıı ma An ernn a ReVı temRı R.O u 
...,_.._ .... _..._. y 1 .,.x..,,_ .. .__ da 40 ç;ıı ..&uodura hediye etmlalerdlr. K •J• lulardan dalha üstün bir oyg.n çııkar 
_.,.,.... -..-.a ı ma.sı:ı • ._. .. n ... ....,._ onyaya gı ıyor mDJ ve 

3 1 ~ır 
bet edıehtt &lu' aureutıe yaral.am~ır. Adana (Hmus1 - Aldıtım malü- 4-.... __ ~ı • · . 
Kanlar iclnde f.eryad e~ekte olan ya Biglllla ilatilıar yapan bir .aııuncl lrıa~ Gençlerb1rliitle 
raıı can kurt.aran oı:om.oblllle hf>m.; .LL.o- olJ ta gıöre, Menııin Hslkevı temsil to. Baılliye ~u aruında ~. 
IJlf.IDlelııet hastıaaeslne kaldm':m'lfllL da likcat mallRfUff u lu genç'lerl dört tems-1 vermek be. DllllJ ve Haıi>i3eliler1n 3 • 2 plıblye_ 
!rj ısaomalarta her tarafı deUk deftk Blaa <Huswd>•- Bura.da fatur.ıwz 2'JeJ e bu 811 içinde Konya ya gidecekler tile bltmiftlr 
lan za'9'&llı ~ turtarmak l:abil tılnyalı atan tUcc1.1' HaUl Yumurtacı lr. Bu aeytıaıt 1çln timdi.den hazır -·---cı---
oı.mamı.e 'N bir müddet SOllra haııı_ ... , ını1a. yapılıw dul'UŞ!lada ıtendial.. lı.klara baıoiaDID.lfW'. Amerı·ka ne aA lemde 
tanede ölmüştür. T.ıhklt&t devam et.. ne oıı id e1kı hapla ve 85 Ura da para 

mektedir. :"1 ..:':iir~ı da on bet BigaJa bir lıamyon lunaaı 
Edirne meb'rıalarının Be& CHusuat> - Geçen eumarteai g1J... 

tetL!u_; EJirnede bir vnngın ü Bip • ıtar3b~.ı poetaaını yaııma1t 
1a«1 ... • ,,_. ta olan kam.yon, 1A8ti1t pat.ıamaa\ 

Edime CHu.suı&I> - Bdlme meb'us. Edirne CHuau.ııl> - Dtt.'l akpm IO. zUnden ~ d~, blrtaç 
larındaıı doiltor P&tma :U.emit., Palk rı.ııazıe ~1nd9 Uzuntaldmmın iti da muht.eltf yerlerinden ya."alanmıetır. 
Ka!hı!!clnran ve ?Jtıcumı dtm üpm ~ aatatmda bir numaralı evde cı Soför Habeıs Hl.beyin, makineyi 1Yt 
baHterinıle baitıo cUWderini dinlem~ tan 19DSDl ıtta.ı.yenin ıllr&Ua yetJ.sme. öare ewti lQin tehlik'ell yaralı JO);tur. 
lerdh'. llleb'ual:ı.ı'UDlS yamı köJlıeıde 81 Gneı1De em yan ve arta kısmındaki eomr muavini dlla1s Basan, biraz agır 
pstp kOy'lülermbıla de laekı.:tni •-... 1111'81> ~ sfr&.yettne me,dan ftl11.. ea 7a.raJwnnn1 .,. tedaırJ. De seolfUıil_ 
ltt edıecı*l~. meden .ıınct m,ur. 

CBat tarah 3/l del 
~ bulıunma.ktadır. B!rleşHc Ame_ 
?ikada son zama.n.larda cinnet '98:k'a
Jan biiyük nisbet dahlllnde artmıf 
bul nnmaktadır. 

1939 aeneande N~kta 1ı!ım 89 
bkı deU vardı:. 

1940 .eoesinde dellteriıı ayıısı 110 
bini buhnUlftur. 

1Ml ,Oö&bannda ba miktar 129 bine,.........,...' O. T. 

1 - Eksiltmeye tonuı.n lş: Antal:ya .. Burdur Jdunun O.+. 500 
O + 900 km. arası parke kaldırım. İAllll iaf.rı. 
Keşi! tutan 10516 lira 40 kurutturJ .... ( 
2 - Bu işe a&d p.rtıname ve eft'ait tunlardJr: 
~ Husu.si fenni prbname. 
B> »!babı muclbe ra.poru. 
C> Keşif. 

~Ra~. 
E> Eksiltme fa?ltınami!Sl. 
F> Mukavele proJea. 
3 - Eksiltme 27/10/941 tarihinde Pamrtesi g(lntl saat 1! de 

Yenll!Bpı oaddestnd.ekl na!ıa miidürlütü btna.uı:da kurum 
nafıa ı.n.p. tooı-ooda> yapılacalctlr. 

41 - Dsll1me lca.palıı zarf usullle ve vahidi W tizer1nıdm yapılac 

tır. 

6 - Etsldıtmeye g1rebH.met lçln isteklıilerin '188 lira 76 kuru+lu.k ın 
~ temina.t yatınlma81. ve bundan batta qalıdatJ. vesikaları ibr 
e1ıDM!ieıri tart.t.ır. 

1> Bu ioe glreblbek için nafıa mild~ ~ ~undan 
bmrut m~ vealkaaı. 

2> OILrl 88D4Qll akl \lıcaı'eL oda.il ftllDA .<9106>. 
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SON POST~ Sayfr .; 

Telgraf, Telef'o11 Ve Telsiz Baherle 
Vişi bildiriyor: 

Muazzam Rus kuv
vetleri imha edildi 

5!~~~!=~~ ~~n;;?~:~)si ı i'i*W(;~~Dt;. 
çeıı:ı:ber ~e alf!'WlllV bulnruiuk\n.ıl 1.. ~ bm:ıhrm ıçindck1 Srn- ptyade ttımeoi kerm!pde 28 ağır cms 

v· . .. tıra! edl1meklte 'te bunln.ntı anudane ret ~tıermın bir taraıtan da. tam tahril> edllm.lşttr. Rus harbinden 1 bö7Je bir pyeye nıiitevccclhttrı..r. Muh 
lfıye 60Te, Moskova ceııab- ~~rle Mma:ıı!ara v~rdı.rdl.k - taJ:18rclcrle tm!Dmmı çalı~~ bir Savaş tayyareleri dün gece Mosk<>vn •• •• td.lt sebeblcrdcn ut ru İngiltere ne bıı 

dan ihata edilmek isteniliyor m z:cyi:ttitan ~lı,oun:ı.kt:a.dır. Bu_ sıra.da ı~vanın, bolx;ettı~ ve Len~ ehemmiyetli as!cer1 te- SOnra SU~h dUŞUnC8· h ustn esaslı blr ~~rlişmc :rapınanm 
Viş!,. 12 <.A.A.ı - Ii. o.: SoVYCt lerl ,K.ız:ton1ımun In3?'UZ bulun - bQann ~!darı lrunctii bir ham 81sleri ve aynı zamand'.l. dooı.lryollannı imklnsıüıtı luırşısınd ı bir tııraltan 

Rnsyacıa hartı pek bQylik bir Gl<idetle nıda, ve . in .tt.cy1Ndtiğün<l 1fl:rml le ile tegaı1 Mllmf"!li Te Mostove.y.ı bombalamışlardır. Si yersiz ffii sayıhr? Papa, dlter tarnrtan Ubi "•· Amerl'ca 
devanı etm~ duğu tehliken llıtsus1 bu yolda b:w adımlar atm31t mevki.. 

Alnıan.ıarm mkac bardtet.i g1ttik9f c~ ~ g{tnb mtUılın lıfl. - gar.be tnışı mfrtb.tln ctm.eıc tizcre btr Berlln ıı <AA.> - Almsn ordulan yazan: HW:eyin Ragıp Emeç lndedirlcr. 81rleşik Ammkruım muu.c 
darahn.a.kıtadtr. d.fse.erl ~ ~ o1ıan d~ lb1r lkı ~nber! qa eıdJ.lm::tie oılan başktmumdanb#mm lntsWd tebl!ğl • tıklcrl böyle bir uşebblis:: m ade e: 
Alınan ıileti hareketi 'l'l!\sdsn Mos.. ba'berl d ttı4ıl.B mov:;uu e~! m~ ~ntm da bu h bir ~ .AYk denizi mulut'eb~ 60IlS emıJş.. lrJeşlk Aınerilm De PAP arasın der mi, etmez mıf Or 1 b:ı.kndır. Sa.. 

kıJvl\Yl cenuoo o lha.La;rı ratnıdaf et_ ~ temin edemt'lllf61 aidn ge ebil1r, tir. Orgeneral LöhT kumandasmdn.Jd da :mahl,yeti ayclmlllUllYan 'b»l yed Amrrlkanm kafasında hrrhanJi 
ınetccnr. 'roflk ha!>e ~ or<tusu ~--o:nu. En C(!'Dulııd:ıacı duruma gelince· o han filosunun ı~ ğ1 ııe hareket e_ mh7.alrnrclcr cettYAil et.ti. Du ınlillkt"rc hususi bir maksad yo sı bn ı ;tn d 

Muana.m mllttard.a Rus km.....etlerl Bu r,:ı.nl s:w.yet. m da.tııa to- da ol!ıncn vnhımetini mullafaza ·et.. den Geım'al ron Manı>".eln kumanda_ lc.riıı bir netice \"Cf'nı mlş olması, ııa.. şlmdidrn hatif bir temelim' ha anabf 
Jı:nha ed1lmiş kuvvetli Rus me\'rlk'l'I tanlığını:n y:ı ö:mek dön.. .tn:Ck.tedk' B1:r V. telgra.!ı blT &mdıı.kl ordu, Korge:ıentl Dmn tttscu ıUJı; ve peUn ~ mewubrla alakalı ol- lir. Zaman, bu ı:aytf f Unadg hı k~ 
Wıri:ı ed~. mıtesinln bu J:rere: c var,. ' tara.f. lruınandasındalı:.' Rumen ordusu ve Or_ dokun şıipb bırakmıyor. Papayı, vakitte kuvvl't.11 hlr bPton nınım d ha. 
R~ Yeni :mevzııer ~ır: ı eyle..m:S met ,ok. Hiç ldmsıe b!r ad.mı bile ge.. tan mulnrna ~ Savyet. tü - ge?l.!m 1 von Klt'lst ıkınnanda.smdakl .tıaJyan f8$zm.nm JıardeUnl alt'nı bir Dne ge(lttbtrır. BuPnden bunu yapma_ 

de RtJS ku: 'erine ÇC\TIJnrlz nn.. rı Ç~t.r. Cc;Xı-ede lilmıeyı;ıl mcnlertn!n tmaxısınıı, ~ bU mtıll ordU. 9 1lllCU, 18 Jnci Bovyet &akJ>ihe ısevk~crck arada maneTf bir m:ık Vt' \'lihl yl r 1' lndt'tl 1 ~ 
r.:ırne lbnkılablllr. de seli çck1lell her idnm edile.. t!lra.ttu.n da Azlk denl.zi sn.lUlln.de ordnlannm tfilll kuvvl"tl rl.'11 m~lQ?> uçurum ihdas edip Jtalyayı tecride ve.ya koşar cörtlnmrk, do~u ı 

AZ3ik denizi ~t: ııa.ret:At Al. caktlr> tan; ve mcar.ınde vemı~ ol- k1Uı1 '1'1€a~ §clır1.n1n m!lt.tcfic ve imha etmtştı ... P...lc alır, ta..'llı za - matuf bir nenadan babSedildıtl scn4, affcdllınt'Z bir boık!imlıkt r. 
inanlar tıı.r.a.fuıdaa fkn!a.1 c~Ur. dı$ bir em:re ıtaııll~ etnıekte1ir. ~erin ~tne ~ını blJdinnek. ytnta uttra:van dUsman, bundan roşka ribi Pa.paıun bir sulh isknııdlli rr.P. IlliSl',in Ragıb ı mec 
~da Rusların huruç teşe'b_ ~ (Dk doğru olan bu tcdlr Bu e'.lutn Rk:ıgtora o!.ıln me 64,325 esl..r wrm~. 126 tank, SU> m:ık 1ç1n rcsmı Amcrlkaıı teınarllllerl_ 

en ~Ur. smı.mıa Rmvunın bu,..••·fmku du.. ~ s:ıdece 65 ldJametreden ibnreı: top ve tahmtnl 1mlcAnsız m!ktn~ nı a~ ek ma.ksadlle böyle bir g'OIÜŞ.. Nevyork - Tı·mes 
emrin Bov7ot 1 - h başka. hnm mıl mesı elde ed lml r. me kapısı aotal'ı rivayet olandu. Son 

Prag"" da 2 5 kı·şı· nımunı:b ~ y.um, o!duğmıa ~~ - tir ~er ıbu chcır doğru i&c, fitruıJ! 26 Eytfilden'!:>eri, yulcnndakl ordnJerla cfin1erde lnti r eden bazı ajans ha. gazetesı" d ı"yor kı" •. 
he ~ Ac:ıba 9:1V7et2etill, • K~ ~ ~hıi olup 323,COO mnttdik :l'tal.Yan. lbcar ve Slovak berlcrl, Papaya atfolunan bu tasa~ur. 

d 
gt1nk1i çember mıntaaaıJAnnın dcln nil!\ı$. marn: oo;ın ve Don nehrinin lt?t'a!e.rmm mertmt bulundlıru '-~- lardan aıdneislnln Dba akla unuıı sa i anı cezasına m.nda b~ mildruda ~ ~yani gn:rb saht!ndc bulunan Rcs... 6&1 von Rundıstedt. ordu\a...'"1 gnıpn. yılmak IAzmıı:eJccelfoi teyid etmekte. ''Ya Hı·tıere boyun 
r~ ~ d3. bunların gelip tor §t'hTi de ö.C;} b!r tdhlikc karşısın. 123 365 esir. :ıt2 tank ve 612 top al - dlrlcr. Güya Papa, muhnrll)J r Dl'Zdin. 

mahkom edl.ldı· Abm ,~ıerlnl kırıp parçabya_ d bulanu,or, dem.ektJ:r. Öniimüzde. mıştrr. ıısıı del 'si de tcşcbbime bulannrıı.k harbin usa. eg""meıı· yahud hürrı· -n n.kıt;!:!'.1 r;un.anı b _ t1 yakm gttn!ertn Kı:ııW>rdanun m Rumenler RovTd ~ı mı er .masmdan fMlaca mü~ obn mu.. 
bilmeleri için m mii ' • , - Beme 11 (.AA - J,;iVrçrc ra<tyoBn harib mcmlckcUcrdelll kadın "' çocuk.. 

Pra ıı <A.AJ _ D. N. B.: mnmeık maksfııdlle mi ~ - ra.t. ve mu~e ~ft.ka.dar ı;dt BükreJten ~onlyor: ıar i&fn müşterek ve ınürakllbt'li bir 

1
. d f d 

8a:li'Pra/l Vd>rtlnn cfümıı bartJtm, tkt1.. dsfa8. tomKnd belCm!n öJfınclye ınet;ce1erle dolu o?duğu t!ı!etn On dört .ı;ac,t. devam eden şiddetli 13.şe ~!At. rilcaıla cctirflmcslnl Is.. ye 1 mü a aasın a 
inak t~~ ve mem:ıu s!lAb ta61- ıkadw ,.r1nde mımasmı eımetmek- el ne tutu!Ul"Cttsma h1..~edUmektedir. e'belerd sonra ~ ıuı.tıa- t.cdlj1 gibi muhıuibler arasında ı;ynca 

~~.k~ = tOOlr? Mubtel!f ~;;= :&m~U ~eral it. D. ;:ı:en ~arı tıı.ratından delln_ ::1r~:llauıbnantaanı da utL yerimizi ahnahyız,, 
~ DCZa.ret1 eube m1ldQrter.lndell ddk haberlere d:a~ - mJ:ştir. Eht,mmlyet.1i b1r .sev1rl1lccY§ Pa.ıtanın ya~yı kunlllh teşebbti.. 
tor Pl-aııık:en00ıg d9 bul~r. • m4I veremJ,yot'llS:.__ _ _. .. ~ V -.n...fun ·--n ... n •ıt balmcde ....,..,,.._ noktAısı ~ cdilmişt1r. sün mev11uunu teskil cyllycn ba iki mad NeV'J'Ol*., 1.3 <A • .ı\.) - Ncı.ı.Yort 'Il. 

(!ene aoıııtııa.. nw,.ı.~ 0·~"" ~- ·ı U\UjWJ denin her iJdslnlıı dC Jıo~lJkb tahü_ Jll05 gazeteQ j'az!YQr: 

Ama .k 11 öre tmec - ~ giileri ~ı arl1E;:tkr1n ba8ına geçen ge ç v t . k"şaf knku kabil şey!e.r olmadığı aşlkirdır. Hli.ler.ın yenı.dcn l>:ı.tmı. döamcsin1 rı a 1 ara g ~in, ~ez mı.ntaıawn - sernnll yıldız Moskova aarruzu m 1 Bir defa, bmıun blrınci maddesi, har bc*lemek hıı.ttımız yoktur. Elımir.de 
en.. da 500 tnometıe genjfJ1iindıe!ti btr ediyor bi kazanmak fçfn çolı: mlttsslr bir sl. Olan her şeyi \'e benliğim.izi tc u eden 

1nfa ~= 1 ::aı~~ ay edlk dıııbQtnden tauruz etmekte o_ MIKEY RO NEY'in Iih otdatund:ı lnı:tUcrenm iman de. her ~ mu!ıaiaza için, btı.Uin kuwe-
nca babs e 1h 411 ~ g ~ flmal bna- nw tarafı ı ınct .,.radaJ ret"csindo kani bulduiu abluka ile Slkı tim.izi ~ğin mUdd.Cnas.ıwı. vcı~ 
devam ~ sonra &lıEtlDc fll 70 lan ,Aban . ederek bu ttı a:ııı cc.ird DCfü bil" M()Sôvaya karşı Alman tazy:tt bJJ.. sıkıya flı'illdir. l.lylz, Reis, alınması lı\z.ım ıelt'D karar 

R etmelktedrt: dile gerilerini t.ehdid - h.assn cenubU earbt ist.kıım~ yan! ikinci nokta ise, her şeydrn evvel bir lan açıkça gösterm~ T c.ıret. gem( 
illa usya bu hal'bda:ı çek.lise bile Al - arrımların1 d~ c:t.... kahlca.hn tııfanı: 1 Vıasmıı. ile Brianslt ınınWmlarmda. .ın_ askeri lcab olnııık ikta.a eder. Malum ol lcr:tmızi ~d~ ve İngıJ.te.. 
-rar n'Ytı. savaş ııetlcesind" muazu.m ısa.. meler! mi hestlb olumıyor da bu e_ ı Ctişaf ct;mek:tcdlr. dul'n üzere hatbdc zaruri goriilen her reye levazım göudennem!ze mfıni olan 

oıs::a =il olacaktı~. ~ ilı:ur:. m1r wrlli,or? ~ Vor~lof or - M 1 K EY o NE 1 Genenl Von .Book'un Mosk:ovayı ku.. &CY 1a:tblk edftir. TMhlrln insani olup modası geçmiş blr bnun altmd tit-
katı 'netlce mtma.~ ~uhare.. dn:ıırı grnpunun büyült b:.r k13DU Le_ I şatmd-ta tereddUd gl)st.cmıiYcceR'I olmadığı düşünillm :ı. na, böyle oJnın.. redlk. B:r dcllitk anında. kend kendi.. 
bcsı addecHen~ v:yet.i en fena ,e_ ntngmrltla ~ 001~ ?;b Le - :mnhıılk'ka!ktır. Ş:mııli g.arb de bulunan saydı, bluıU~i gayrfin riai ol n .~~~in ml2e ıta.1mın et·A"'.mız bu . YDS dtlar, 
kilde kabul ~.ırelt b le tmdtzı:ıiz1 n!hB.. n1 d ht\riclnde-:.rl .bs:nı hem za._ 1 Knl nln şehrine karşı Alınımların yap_ \'Ucndu şlmdıye. lı:ada.r o dan ........,.r_ Hl:t ere bln den ltı verm t:r. Bu 
Veto ~ Haztnındn1 h!ıle rllcu eımle ı:ıgra üh!m Al k t- K ıruı.kta oldu'klan hücmn buna bir delil dı. Çok sıtı mucadele ve mubarcbeff'l'C denizaltılar, bizi.n mtıd.l.faamız içln 
bu mnz. yı!tır, hem de m ma:n uvv<e ratmcn t.nratıann buı:ilne kadar ublr bir tchdld te;;kfi etmM..-te-ııtr. Konçre_ 

Moskon.ftlı rikselcn sctıltr leri ta:rafındiul ~ud ve t.csblt, e. ~~ıt.aa mın ileri hnreket.ı Mos- il gaz lmlla.nnıamabn. daha ziyade bir n!n niluıset otmu anlamış o duzumı 
MO&kova 11 .A.A.) - Unıted Prl'6S dllmekWdı.r B!nncn!l1eylh, bu ih'tlm!ll kovanın şa?ttııın doğru mkl.şaf ctmr-Jt. hesab meselesidir. Ve mukabelıwl da. ve fnfira n bir cıkar mı t~.ı E"tme. 

biıdlrlyor: d.e pek o kadar varld o:o.maz. tcdir. ret otmcmtit 1~ b şvunılmamı~ bir dlğnil görmilş b1lundı ~unu sanm:ınm. 
Ordunun neşir vıu;" .ısı olan .. ıtras.. o ln!Jde <ın muh:teım.e1 olan ş"'kil şu. Pllmt s:ı.ı vind r ' glildll - Herna.tde ~ınınn Ctumıınd:ınlığmın tedbirdir. Şu h hl", r.eblrll ı:n.ı kullan. Bu snvaşt.a yalnız iki yol V3rdır.: 

naya Zvextn.a cu~i 1nc \1.z ve Rus dur· SOV)~r tYl1 hep ya h ~ d~nr"' rec!'JkUr. ook muhaaar.ı etmeden evvel mak veya kullanınam Paııanm te. Hlıtlere bovun <' •m veyahurt hUrri-
k~ derhal hareket b:rl ği )"a. W~ır,ar gtbi ~rünmektedır. ~l~vayıedllrn ordul.ın imha &mclt şebüsü ile h;ıllolnnabillr bir mesele ol_ yetin müda.faaıilnda rolUmU lı oyna. 
ı>a~ Ahnan 1ruvv c.-.ne b r dA.rb" in ttAu mohnklın!CtlT ak uzaktır. vru m nıuh:ulb !J"C c;a ;a '.'l:erlm ~ almak 
~!~ ~lŞDalannı :ı:ırarıa ı.tema. ler ve bu itiyadın. on1a:rd bundan Jıst~~ilOld"'us pa..ı'l.lhtı ar~sıntlnld menılekcUerfndeld knd·n ve ço~uhlan ___ .,__ __ 
...,dtr. 20 k\i.cur sene ~ kl Sovyet .ht ın ._ .,.,...c ı e ""' :,. 1 iaşeleri · • 
~usların AlDunlar ta"'ll.fından o - C'3llnalnda huısuic 8' 14 o'.m.a.c! mel 'te bfitOn mmtakaYl t.a.m mnnaalc ıtonıı:_ nın • mcseleshı .. gc1!nee: ~ilte Şükrü Kayayı dolandırmıya 

rel m Hndc :Y&1>ılan ncr, luı...~C'tL bu7'dclr B seıbd)le 22 Ha nd3 ledlktcn sonra bu şehri kuşatmak ili-\ re h limef.i, m:ı.zldtki m saUcre guv • 
nl durc:turamıı.d•kfan kabul edUmc-lt - b:ı.ş'~ o~ bu ~ h:J.r~ tiyec<'kl~. . nttek ıilkı tatbik ohııı:ı.cak abluka ile kalkan bir şantaı"cı 
tcllr on.. ve çuluk çocuğun ~namııın:ılan_ 
~aya Zvesda gazete5i ınnka:l.e - lar: .. 21a:rarın neresinıden dönıilicı nın husule geUrooeğt ma.u:wı çöküntü CB:ıs tarafı 1 inci sayfada) 

sıru oÖYle b.tırryor: kArdın düsturunu_ hiç W.b!!t ede - ].'" a, ile her harbin kazaıııhbll~ k:uıaa_ &i.t, ŞÜ'k:rÜ K.a;yaya bU' mcktul> ya.· 
<Sanayi merkezlerimizin en mühn_ memıter ve, sm-ıkülceyş .san'atmda ı tindedir. Şa.)cd İngiltere ellnd mevc-ud Z3l'ak kcndi.s1Dden 2500 lira. .st.emif 

ıenncıen bi?t:O~ ruıi bh' tııhlikentn teh he.raket ve mıneıvra.nın her şeyden G A GARBQ' p \ k R k•b . ınalfıınat zaferin bu 1oldan da yüru. ve p1111yı vermedi~l taılcdirdc ~ı 
dk'! altuıda.chr> üstün olduğum!. d::l&r ollm kaideyi !blç ET nun ar a a l esı niilm.~k mıretlle isUM:ıl olunabUec«>ti-: bir me9e1Cyi ortayn atncağ:.nı W1 .. 

Pra.Vda rıazetesi. oöyle yazma.t1Qdır: g& Ölriine alamanuşiardır. Haystm S J G R J D G U R j E nl göstcriyo~ Pap~n bu h~-ıuıda~ I.cycrek, telıdd etmışt,ır. . 
bl~' ar.ı ~.ııde muvakkat esas:.annı '"'* hrl ~ik eden -...nk berband bir ~bbiisö c~c bir ~e~ Şükrü Kaya bu te'ldifi tabu· etmif 

suret.te dıırdurutduktıl ı ~ ~· .... ,... ce vermez. Su balde. KaWHk iJem on - W1se: 1 d r.hal zo.bıteyA 
:.ı~ 'Yaııtıatları 11erı h~eıte~~~ bir reallat: d~ıta!an blr şartla affe_ Bir QŞk turban.mm müessir v-e hissi tw'Jıçesini tıaBv1r eden en :rüksek ruhani mercli. dıinyanın gÖ'rÜnerek, . ~ e ürmum.eşhud 
dame~~Ynrelerlm.lz chlşmana derim: Mütenebbtlı obna:k şart.ile> ş ~tar sürecdt y.:nt bir tarihi >uılmaL ~ ~ır. aı::W.: t.ertlbat sa.. 
~ Ye hart>e d ,...ı..,.ı.• C3.k ao.-..+-1 •. u N u T u L M u ıa bu'undutu blrSU"ıMlaabesle lstllr.'l c. t.ert.ib .,..,... ....... ve 
S&.lQn &11111\a.nn hati> kabil sürWen e.~ı.r . .An , •:.r'°""er müteneb. dl.Yor: deınek'Ur. Maamafllı. bu iht1_ ycsinde şaot.ajeı suç ustünde )"alc5.. 
&anca 1*t.aıhrıa.r. 'P&Qt ..l!ıeu~.nı & - bi:h olımlmlş~n.rdır v.e Japorearn kar. ma.:ııer bl"rlanf edllıUkten ııonra, Papa !anarak, dün adliyeye te3!1m edU .. 
tunann: ı:::m~ ~::~11:, ;11- şı. Çın1i.lerin y~tığı gil>i her tanı - nın, bll&'ilnlrü. durum k*rd" ifa edeW.. m~r. MuddehımomSJJk soçluyu ~ 
lll&makta ~ bu ~koU lerını dınıtu~ at tan kurt.anp gerilere çekeceStlerl b:ı-_ E 4 1 ıv Jeceii bas• biuactltt bul~duta ~r ilcml> edJlmesi Içln SultanaJınıed bi. 
r--.. ___ ar manısıa - lt""' _,.., ..._ k ::.-a.Ü edilemez. Mcııcli SovycC. a.u&Ya • 1a>. 'd N 
---...ıı ıl:c1 e~ır rımız a_ .... erı yeıuuen ....,118 v~ muum. n manya harbi, bu.."'llnfı.ü şekline naza.. rtncl sulh cezıa ~ Reşi omt". 
::81't'tle ~ feda.Urtıkl · A ~rleriınız olabt dl~ derecede takviye edere>k JıUama cnnr.k ıtbf b:un aJlmetler rln huzuruna çı1:artmı:ştır. ~ 11' 

t.r. _ a tatl>ı~rıkta_ lt\elmıl ·eıt1.eriniın derinliklerinde mil- l=nde, bütün ~ircllerl ağlatıyor '\le ~J610r_ Bugün saat -or. Bu söcdc.a, Alman on'lufa.. hiye ;mudürn ~ sorgusunda: 

P• ~ him bi.r mut:nvemet yu,vas! vili:uda nnuı bol~vfk ıut•aıanm t.mamr.n ._ Paroye çok rhteyllcım vardi. 
ıyaoad • ge:Jrmelerl l!izım iken bunu da yap.. +WM 6 WUf 1l de tenz!lillı m-a•ıne mahY Ye ifna rWklerl mıuıa&ı rıka:rı.. Bunun ıçlıı bu işe t.eşctıblls e.tıtl.m.> 

~ a sevınç lamaL J'Ka& b6Uin aliml'Uer, SoTyet_ lftaı ta nıa.mıştardır. ler ordamnan pyet feaa bir dunıma Dem.1şt;ir. • 
ın~r talı ı inc-ı Şu nokt«yı da l-.eydetmeık !Azını - LtlKiS ... Tl1VALET .. ZARA.FE'l' .. MUSİKİ... DAN? .. · dotnı cittlklennl •ösiulyor. li ıyed ne Hftıkim, sorguyu müteantıo M hmed 
tobu, nıa~ac>ılnıı.ı!ır. ~Y1&cla1 dır, zannın&ı.yız; ŞAıRXI .... ve BİR QOK GÖZEL KADINLAR ..• ~: tice, bu müpbedryl tey141 l"dtr ve Av AU Blndta'Yln tc\'lldfinc t:nrnr ver .. 

lerının ~u:r 'le Cinle<>! 1.1 al"ada fo AlmPm!arm, 'V&q-eti.n b'ahşett.!ğl ANNA NEGLE - RAY MİLLAND ruparun bu mıntakasmdı. harb afeU mi,t.IT. o---
;uın!şt.;r. nını u d:l ~tıca l'~f Inalz~: fırsa:tıta.n ist.llade ederı!-:t Mo.*oW filen nlhaycllenim- o zaman, Papa 

1 oıar&t'ia b~ ı:ıı::!>al'ttz ettı. çevrele!'ın1 d'athi yoldaım.ağa ~tıs tıı.ra.rı.nd34l harı.kul.Ade bir <tiırL'da ~ için tamtıarı blmlrfn >aklaştlrmıyn Akhisarda Atatürk gUnU :a. a Ve d'·~- C'U.ıŞaıı f lllı:ıd;ı pro_ et:n.ı • ...:ı..1-.1-" rtrtlmal verlloo!Ur. • matuf' bir taknn tr.şebbtisler ~ııpılabl.. 
n tılal2Czı:ı ~ ı~ hat! Ot<>Aratoı'ar. ~ uı.u""'"'arıne . ur \'C 7apıJmalulır. Akhisar 11 <A.A.l - AlatftrltOn Ak_ 

C\Jd buı~ ~ ~ 'J(, eten ithal e_ ~ı. Bırtnc.:tıeşrtn:n üçünden tt1ba - Kanıuı.Umlze hhrsa, Pnpahk maka,. hisara cellşlt'rln.ıı 16 ncı yı1dunöümll 
lnabıeıne•er· llını 1 

70 ınin mcv ren .Alimanların eline geçmış ?e Bir- mının Birleşik Amerl ·~ il on r mnn milnMebet5~ bugUn b:.ırada CilmhurL 
v" tıtnı ' ~:ıtır ~· Bu ~ ~ WUnUıP ~-t~ da yaptıtı tema..cıbr, ilen sürülen muh yet alımında blr tllren ya.nılnrak Ebedi 
~ ~~ llıa~csi, kAM ec:: Çe'ldlemem;ş dlan aoızyet. kınwetleri temel berbarıgi bir mtseii'dcn ıl~adc l $e! n unutulm:ız hatırası anılm ştır. 
~ ~ Y*Pllll:l bu ıntıra de bu &!!.yede çmı!ber ~!:ne a.ıı.nmıe - Göz km:ıştırnn muhteşem film budur .... 

1chı 14~tnnıl$1r. B:ı ır.bi hll-dı. Bu çend>ertn şUnale ve ınrlta Bu Salı aıkşaml 
tn ızı~ ettııeeck ~ tn.q;ı emnlyıetJ:ni t.es:s ~ Alm:ıll baş 

~IAYe ~=. tıanuna am btr bmıuta.ımtııım bu iSfaam,et\erde 
-~ kıı'f'\llle!ii ~ ııemtmlş oı.cıu~nB 

Ç<>cuk tiy tr . • ""\ a osu temsıUerıne başladı Beyoğlunda ------. 

SÜMER Sinemasında 
Pek yakında: 

EL AMRA NE~n.-a-~·. 

"--:mıma yeniden açılıyor --llZl:Jllllml? 

Bugün inemasında 
H* giden... m.,endiren '\-e he:ı;ccanlandlron b;r !ılın ... 

.Relıgln blr barıltuı 'Ve tamam-on rcnltll bı.r 4i:ı.hcser 

(MARYLAND) 
Glizct h:r QŞK romrumıın ma.cıe~ m t.;: ır ctnı~ dı: •• 

Ba11 rollerde: '" 
BRENDA JOYCE ve W AL TER BRENAN 

\. !Buziln saat ıı de tenzıliı;t.lı mai.ine 

Sabahtan Sabahaı 

, Hadiselere 
Herriot Frıulıi:uun eski mlittdikl o. 
bn Rusyanm bılhassa bu ~eni cndıis
iri pllnları esennde lncelem<'lt-r ) al>. 
mJ.iiı. llerrlot. bu ıeyalıatfn;n i1ıtıba

lannı Orlcut lsmll yazdıf:ı eserinde 
•• toplam~. gore OD bidlsrler evvelce okuduğum 

bu esere beni tekrar ııvdct cC. inli. 
Itus> ada J!cçen hidl.,.eler duny:ı efki RusyadaJci san:ıyl inkılabını yakından 

ruu m ruJ f'di7or. ':İO\'Yt JW5yanm tetkik eden llcrrioı lı'kra' nadaki te_ 
\'lll:l)'ctl nıulktlr. Doğruda11 du~ya slsatı hah et.tikten ~e bu mıntaka 
moknvcmct nuktasına t •c h ed f'll endüstrisinin Sov,et R.u ya sanayi 
hifounınıı af:ırlı!ı birçok !'ieylt>r kllY· mf'lcanl:zmumın bC'lkernltJ oldu/tunu 
bedt'lı Rusyanın cblu gerılcrde rraı_ anl:ıttı taıı .ıonra l'ral lara l'Cfll1İ$ ve 
J;ı.rcb tutunup tutunDU>'ncatı nıt$cle- bu mmtaka itıin tnn m edıl og_ 
alnı de ortaya atmıştır. ltUSTa ŞU a. ramın da tat.b .in b :ındığını Uive 
na kada:r en muhim sarıa)"I mınt:ıka- etmiştir. işte bn ıır craınııı t"!il lann 
sını. muna .ılc )Ollanııı \C cıı o •l'k t dsn anlıyornıı ki t'ral mıntıık.ısmda. 
u arazisini n1betnı bulumQor. ki endustri d h.ı zl 1d bam m dde. 
Darbele kaybettı.tt bildlrıl n buytik lt'l"l, madenini d tasfiye ve asıl 
61çüd i silih ve maf:ıcmcnln Jcnilen büriik ve ince «'ndüstrfnhı 1 "" )arı.. 
mesl için ,lnh:ı ger'l rdckl <'ndı:strl yncıı.k ş!"!de gc irml:ve yarar bir kaba 
merke~erlnln verimi kifi gelecek mi? r.nıHistrldlr. 
ŞlmıE müt:?.h ısl rın üı:erlnde dur. Es:tst'n bu mınf.alt nın da!iık. or. 
dukları dddi ın budur. manlık olm "1 d& banu i<'ab etUrmek.. 

Sovvet Ru ~' b sl'r )'ıllı rncl . trl Wır. Su hald 11..!lıl b yük endW..trl 
pJiııl nnı pek muazzam tatbik cdı-•ı b lgemnfnf kal ~den :r.u, muıhf.ıası
bir kşkUAt kurmu tu. nu :ırada mıı_ nın t:ral'c! !ti tt'll t• n istif de et. 
denlcri Te bam m:ıddclcri bol oJ:ın meıı:i lmklln!JU: ı; runüror. B Dı:ısııa 
Ural mın'8.kaS1 ictn d,, bir praf'Tllm l petrol sahası da elden ~lkaT'S.l. 
:yapmll.'ll tablld r. narbdl'rı blck ıo ) ıl r]ı,. J. c / 
evel Rus:va:rıı bir t tklk S('fnh:ıtı l"- "--"-'"" ~ o. ıi~ 
paıı Fnuısı& Meclisi Rclsı Eduard 



UK ALGINLIGI - ROMA TIZMA - NEVRA Jİ 
Ve Bot~n Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat N EVROZI N Yerine Eaşka Bir Marka Ver"r'erse Şiddetle Reddediniz. 

Kadın romancdarı
mızla moiakatlar 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel iş~etmelerl 
umum müdürlüiünden 

CBn l' ınll 1 lMl lllQ'flMla) 

maziye Çfiiıeteic konuşn,ıor: 

- 1fte böfle efndim, 18 ~aşma ta. 
dar hep kendi kendime otuyarak, dll.. 
tünerN:, ruban maJQf vıe mlaZtarıb b4r 
kız ol.dutum tçt:ı ekaer aıtpmlan sa
at.lerce oturup balutlan ~erek 
Aimdd aantcl ~ tthfü müyüm?. 
bt<,t>lr eeY yamıaclllll. En cot okudu. 
tum romanlar terctime eeerlerdi: Saf<> 
L6damokamelya, OabrlJelın günahı, 
Monte Kı:lato gibi kitablar eHmden 
d1l.şme-ııd1. Hele Orazi,re!ayı, Refaell oku 
dutum ?.amanlar ne kadar, ne kadar 
atlamıştım. 18 yaşımda, hatitl hayat
tıan alınma, "511 ltmi Kü•h'Y'8 olan lttr 
a'l'tadafmım macer~llllı anıatan <Mü_ 
ııener> 1 1891 119le5İftde (llıtnınalara 
DlııbaUS pilete) de ~ ettirdim, 
llOl de de Jdtıab olarak Odwdım. aıt1 
'l'Urkoe ne dört defa, )'eQ1 lmllmısta 
ela iti defa butlan ltu eaerlıw Sıbçap 
da tercUme etllsr, ve aılkadzırlar bat.. 
tı ~lif otarat da, Nna. 'lcaret odamız 
v&altulle ancak blr telet'ttlr ı&ı«ltl'. 
dıler?? .. Müne.vıer romanından 80llra, 
hl4,t>lr fe'1 ypeemadun. On senelik btr 
tevakkuf deYl'Hi c!!~ebl?iriz buna.. ta: 
Baltan haıbl aıralannda ldi ki hatırat 
feldlnde yazılm1.1 ve kalbinden mus. 
tarib bir ıenç kıma aace:MlBı anJatan 
<Bir ltldııım c.vralu metı1Ucesl> Ct916> 

1941 yılının 15 inci Teşrinden yeni ilana kadar Pazardan başka 
günler için ilk ve son hareketleri gösterir kışlık evkat tarifesi 

No. Yollar İ!k Son No. Yollar tı:t Son 

- bl.ltı.ş blkllt - kal~~ _kaik~ 

Wi • Tünel uo 23.30 18/1 Ta1cıı•ın • Beye.zıd 'l.30 19.32 
10 Ttlnel • Şişli 6.30 23.50 ·- Beyazıd • Taksını 8 .03 :ıo.o5 

·- en 
11 Şit11 • Beyazıd 6.25 22.07 ·- a> 19 Kurtula'} _ Beyaz.ıd 6.15 22.15 

~ Deyazıd _ Şişli 7.08 2260 ·-· CD 
Beyazıd • Kurtuıus 7.00 :!3.00 

U>-..s:::a 
Ş'4L! oıdepo» E."llıncioU 

12 Paıtih _ Harb.ye 6.15 22.30 
m 19/a 6.ll 'i.00 
~ 

Harbiye • Fatih 
Emın5nfl • Kurtuluş 6.45 20.05 

7.00 23.30 Kur.aluş • Eminönü '1.05 1!}.33 

12/a AJt.s&ray • Hartılye 6.20 22.27 22 Bei>ek _ EminClnU fi 3Q 22.50 

Barb\7'e • Ak.saray -·- EmlııönU • Bebek 6.10 23.'30 
7.03 23.10 .!! en 

~-= 
Be"oaıt • Be~kta.ş - 24.10 

H Maçit& • Tülle! 19.53 23.M ·- m 23 ()rbkdy - Aksaray 6.20 19.35 VJo-..:::a 
TtlDel • lıılacb 20.H 23.Y CD m Aluar.ı.y _ Ortaköy 7.04 20.20 

11 Maota - :Be:vaa•.d 8.20 
mU> 

2323 34 Beşlıct..aş _ l"ıuaı 6.30 19.48 

Jley&Zld - Maçta '-05 28.00 Fa.tih • BeşiJt+..at 7.12 20.30 

lif& tlioll cdepo• EmiıllönU 1.30 7.07 
32 ToJllkapı _ Slrkect G.20 22.33 

EmJnönU • Maçta 7.G3 H .08 ~·-
Maçka • Embıöml uo 19.38 C'O U) Slıicecl - Top kapı G.52 23.05 

l'1 Şiell • Sirkeci U5 
:a-= 33 Yed:kule • Sirtecl 6.15 22.38 19.35 fi> m 

8lrtec:l - ŞJ.eli 7.28 20.08 ~ ..:::a Sirkeci • Yedlkuıe 6.47 23.10 

17/& llec\diyeltöy - Bmlıılntl G.20 19.20 
c~ 

l!ldimek!ı.pı _ Sirkeci 37 6.15 2U2 

Bm.lndaU. lleoidı.yetöy 8.b3 19.13 Sirkeci • EdJJJekapı 6.45 23.12 

1 

de doldu, ve mttt,h;f ~r al6ka '°Pla.. ~~~~~~~~~~~~~~------~----~~--~~-~-~~~~-----~ 

dı. Tam 8*1z dera tabedlldı. ot:.ıyu_ Doktor Kini us ile Hüsrev 1 Askeri fabrikalar umum müdürlüğü:ıden 
cularxndan )'Ualerce ve uzun UBUD mele 
tub aklım. Hep ben! göımeğe ~!tyo!". Geredenin beyanatları Mu·· tercim aJınaca tır 
lardı. Okuyu~uıarun, beni r01n3nın 
kahramanı Cll'iUet) gib! hulyalı, sol_ lllae tarafı 1 ln<'f sayfada] 
sun ince. esner s.\nıp dn. ı ,man. sa. Beriin büy'tiic elı;kniz Hüsrev Gere
nşın ve beyaz bir kadınla kat'fllaşın. <M de J&rln vuifeei başına gitmek 
ca şaşırıyor, ve: örae~ şehrimİ'lklell ~ılacaAttır. Al • 

- Siz hH!.taten OUzlde Sabrı mi- mıan beyetl reMi dıoktı>r IGodlus dün 
alııls? Di1e 90nna~ tendtlerlnı ala 
llUJOl"lardı. B'Jlttn bile okuyucularımla kencUelle gQrüfen bir muharnriDl.lze 
bal• kesmiş deiiılırı. lleldublar atmak.. fU ~ buiUIDUIJİ.W': 
tayım. ·- Türk -~ tlcaret &.lUaflllL * amm, ~ü ve ka$*lı ltanad 

İngllizçeye l'Au1l;kil.e Wlkıf ve türkçesi kuvvetli bir miitercim alınacaktır. 
İngill~n maada .ADanıanca veya Fran.s!.ZQa lismlıa.rına da vukufu o. 
~nlar tere.tı olurıpca;ktır. K't!dro ücreti 210 liradır. 

~rin lmtiıhanda gösterecekleri llyab.t derecesine göre bu ücret 
birden fty& tedrııceın verllc.-celı:tir. İmtihana glrecek.leırin en az lise me _ 
zunu obnaeı ft e&erllıkie hiç bir alakası buloomaml8Bl şarttır. Yüksek 
tahslni olıanlar '9rcih edlllr. İatlyenlerın mümlt evrakı ve iyi 
hiamıt 'ff8lıkalan lle birlikte 31/Blrinciteşrin/9'11 akşamına kadar mü • 
dilıQümüze müracaetıazı. c9099> Gtızide 8abrl '&ılkan Harbtaln aon. hMul lqind.e eenıvan edan miima • 

larıie Harbi Umumi.de, yani bu on bef kereler neıUıceeiMle, mielteıt bir '8 - -------------------__;·------
RD<e icinde, roman vermiyor, daha :ri- kilde ~ oJmMuıda,u çok Öğ t 
Yade hik~eler n~lyor. MUı&:'t.ke. memnunmo. MıedffteıUııl.mde görd\i.. rt men arftlllyor 
4e Aydedeye, ~ Pünuna, başlı:a tüm •eimJ ~ Dıbulden pek 
mec:mııalar&, ve Yeoıses sazeteatııe hl_ ın~ olerak - i1i ntibeılıula Askeri fabrikalar umum müdürli:g~ ünden 
tbeter, M8ı"J1er yazıyor. ıt20 de, bet 
defa ba.mlan ~Yaban Otıltl> nü, 1922 Bertine diintl311DtUllU 
de <Nedret> t, 1937 de hicran aec<'Si. Bet'Mn bQyfilt ~imiz de DLulmr. 
n • 1928 de de Btısra:ıı çıltA:-ıyor. Bu rirlmi.lle ~ ~ bulun • 
rom&nlann tleıpsi de ermenlceyc tPrcü.- muştur: 
me edilt10r. Sekiz kUçü.k hikAye ve ne ı- fik.i sened~ evvelA MrımL 
lllrden ıntlrette"t> (Oecenın Bım> isim: den deMiuia geçen ve gı.ttlk.Çe clıo6t. 
11 kitab da 1939 yılmı:ı mahauıt•dUr. 1.... _..nundıa anıın, at&n tariben 
Güzkie Sabrinln en son nerl, aslı <O. ~ ,,..,. 
4-cının ıtızı> olan, faka: tlbiln marl- do6t ,..a.uut ve e.sH. dÜflJıan olma. 
f.U elite tıerelı: k'lhramanlarm, gerek DUi Hd ~etıet anwnda. .bugünkü 
~-~ lıııllı1 detif'lrllerek <Neclt.> mee'uıd amifalı gör.melde, Türkiye 
,_ bir aek romaetıdır. d~ Berlinıd*1 mtimeaslh sı • * laW• ttendJm1 mes'uıd ve babti)llar 
m~ ~ Amıpa" hiç tGr. ~rum. Burada.n dolruca Ber. 

.. _ -.una,, OD f\6rt ~ baba. a.-..a- -11.-.ln sebe 
ıııun menfac olan Sivasa, ondan son Une dl!ınecetm. __.... ........,.".... • 
ra da Tota~. Atnaayan, Bunıaya ııt.. bl, cUmhurlyet ~ını Berlınde. 
mit. buralarda eı>e7ee t&lmlfbr. Onun ld waııdıaıllarmı arasında geçirmek ::U de eeerlerinde 'Yr.U renıc· en bol arrıtındw .> 
~ ~UJOl'UZ. OGs!de S&'lrl <Rmnaıı>ı ----t---

Tlda n 111tıenldesl oıara.ıt Danı·markarla sog'-uk 
drQ:por, 1'e .nJie tarlf ediy0r: 

- ıaence 1'0llWl abllkuı bir dersi- dalgası :!i.m ~-~· Ba,.tm bir ay natı. bt;"';;a Dkrlmoe, biT ıelir ka7 ~ 11 <A.A.> - Darıimarkaya 
dlslnce ._..._ •enblal detildır. 1-e bu blr IOi1* dalga& hücum etmietlr. Ter. 

_,.. 1tı sunao zuu.n tıa 1D01Detl'e, antırıta:ı a,şatı sekiz d~ece 
...,.. US1lll fu1Jala • bs ~ 
lılerlı*1e ~ ~ ~ ruhum ............... : .................................. .. '* IDe\lmı dab!Sode anı.:' oaa ~ buna varmak. böy\e1ikle h.ay:ıtm muh 
....... dollııJı '* 8Jk tıaat 1*r:rm. tel1f oePıelerlni ;dımektlr. 
..... U'Mmda ., ....... " * '* •~·•- m'llhMtcat tı um 
1111 

- bulunur ... ıw-aDda telcru"t Qtblde Sabrn!n dQnya roman_ 
dedbmı, bence Nmanda llMllnal cıblı 1*1anda hiQblr fJkrl yok. 

Umum müdür:rutüznüzce Kırıkkale ve Küçük Yo~tta a.çılmı.ş olan 
hususi orta okuMardan Kmkkal-e için bir matematik, bir tıarih..Coğrafya. 
1'W'd bllgist, bir Aılmanca ve İr.gillzce, bir f"~lık-kim6'a., bir resı.m..el4! ~ 
küçük Yoogad lQln de bir türkçe, blr matematik, bir tarlh..coğrafya, 
yurd blJgt.si, bir .Altn&nca ~.retmenine ihtl~ vıardır. 

365ı8 aayıiı kanwıa t.evf'iltan ücret. veı11ecektlr. ~nucl ~'Tctmcnlik 
fQl'tiarını 'ha.iz olıa.rıia.rdan bu öğretmenliklere talip ola.IWann acele u. 
mum müıdürfütömüze müracaabları. (9100) 

Devlet Denizyolları 

tlUdurıuau 

ı,ıeıma Umum 
l18n1arı 

Gemici ve kömürcü alınacak 
Gernilerinık iÇin Gemlcı ve Kömürcü aıınacakta. Talip o!a.nlsrın bi

rer dilekçe ile Umum Müdürlüğümüz ~t işler• şubeSine müracaıı.t et. 
meleri ıtizumu ll4n olunur. (t0S8) 

Devlet Demiryolları lşletme U. M. dan: 
D. D/101 Nolu tıaınre mucibince tıallebelere Mt7JS, Ha.ziran, Temmuz 

ve Aiu8tıos a.yl&noda saUlaca.ıt g.dlş.dönüş biletleri Biri.nıclt.eşrin ayının 
sonu olan gece yumna ndar muteberdir. Mer'iyet miidieti içinde 
gldlf - c:IOOüş ücreti yı&klinunun % 10 u a.yrıea tediye edilmek ıartUe bu 
müddet bir ~ da.ha matılaoblllr. Bu husuatıaki tarife rıefY'li 15/10/941 ı.a. 
rUıinden muteberdir. (7590 (9089) 

Askeri fabrikalar umum 
müdtirlftğünden 

Tabip ve eczacı, sıhh\ye memuru ve 
ebe alınacaktır. 

Muhtelif yerlerdeki ıabrlkalarıamzda ıstibdam ed lmek üzel'e t.abib 
eoz~ı. sıhhiye memuru ve ebe alınacakıtır. Kend erıne S656 sayılı 

nun bükilın!erine göre ücret verilecektir. 
İsteklilerin ellerandekl vesika ve hal tercümeler!nı lsUd.a.!anna b6 

yarak umum müd'iirlüğe muracaatl:ırı. c9098> 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 
Memur alıııacaktır. 

Muhtellf yerlerdeki fa.i:>r.Imlanmızda iıstJıbdam edilmek 'üzere aşa'1 
ki şıaırt.lıar dıaıhllinde müsaılıaka ile ınemur alınacaktır. 

1 - Memurin kanununun 4 üncli maddesinde J&zılı eınıatı haiz bd 
lunmak. 

2 - Mecburi a8kerMk vaz.iesıni ıtaetm.ış bulunmak ve 1Bf1 3G den 
Jı:arı <f.mamak. 

3 - La-akaıl orta metteb me-ıunu olmaC. 
4 - :imtihanda mımı.ft'ak olanlara 3656 aayılı barem ka..nunu mu 

tıince ücret verllec~i gibı husual kanU'llıla -ven1mif 8lbtllllt · 
ve tekaftdlye haıklkı da vardır. 

5 - mzrnıete aluıacıü!lardan: Umum müdürlfil'ün Pt.ereceil her 
de en az \iç .sene hizmet edecetıne da.1r nıoterliltten mu.saddak 
a.h'.hüd senedi aımacaıı: ve ahvali ~leri çalışmalarına 
olup olmadıtı tmn te,ekküllli askeri 1».ıııbanelerden biriııde ya 
la.oak mu.a-yeM ile t.evBik edi!ecektk'. 
İmtihan 3/2 Jınel te§l"in/941 Pazartıesi günü saat 14 de Aııkar 
ummn m'lldürlükte İstanbu'da Bakırköy barut tabr.ib faıbırik 
dıa. ,.apıt.aea>rtar. Talip olıanrann affııda )'lamlı vesikaları ile te 
~ .....-1ıuuu Ltıt.ld9larma ~ bu 1ıki ımJald•n 
gls!nde ımtiıha.n olmak iat!yoraa sı~ dnü a 
saat beşe kadar bura.ara müra.oaat.ıan, "R5a.JDdıni tıanı ibraz 
miyenlerin ımtiMna kabul edılm1yecekleri ilan olunur. 
A - Hüviyet cüzrlrnı veya. musadıdat sureti 
B - İki aded vesika foto~rafı 

C - İG'i durum mezbataaı 
D - Ok\ll şehadetnamesi veya mu.-dda.k .sureti 
E - ASkerll.k te ·~ voeslkas veya musaddak sureti 
F - Evvelce çalıştıkları yerlerden atdlıkları bcmsel"ffl!l9dll ..a 
;ya mu.saddadt sureUeri. c910h 

Maarif Vekilliğinden 
Veı1dll1ğlm!z merkez teşkllA.tma batlı IMSleld teknik öğretim ya.Pi 

ri mödürlütiinde çalıştırılmak üzere yük:selk mimar, inşaat elok 
hendslerlle fen memuru ve ressam:ıı ihtiyaç vardır. Ta!lblerln şe 

renmek üzere tahsil vesikalarile bulundukları va2i.felere •id evra 
Ukte VekiLlğimlze müracaat etmeleri UA.n olunur. 17367/891°' 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKA 
1Dınıl1lt tarti: ım 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Li 
1Jube ve ajqa adedi: 281 
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im telmlk '*-· <His> ala Jaz ~ e;mct;a terciJme e96ıTler de oku. 
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-·- •• tıaolanm oldulu --- ............... diye adlanc!ırdıih ka_ J J• .,.sım ve Y&ZlY9l'Ula. -n dm romancı1anmızın t'Serierinden de potas, sülta.t dö u, her nevi m~.\icnt v.e kiucyevt gübreler ve an.bar biti ·yE VER.YOi' !::: ba.tırtaıa!'Dn :U::1 :ıra'i tmı.tn.ı uılmuyor. PKa.t Hal!d" Edl. illcı maddelerine m.aımus olmak ve 16/10/Ml tarihinden. itiba!'en tatbik ••--• Banli ~Anda İ ~~~~ ,.___ ~--~• v,.• ~ 
übm 1nanın -.aa eeer1eıimi taıeme bin 7Mllanm • aevcyw, •O üstadım.. edllmek üzere D. D/2'K No.lu tarife yeniden tertab edDmi.ştir. ücretlerde -..-• ·--- •~ ..... ~- _ ... _ ~illlllf!' 

• IS ta chinu annu tAhl dır, ondan ilham alırım bena diyor. ~-·- - •• 60 Uraaı bulunanlara 18Dede 4 defa oekllecet tar•a 
~he'~~~ ~yacı befladı&ı .._ ~ebnft 8am\J\ beteniJur: •Sönen ışı; esaslı dell.tiJtill.kler yoktur. ~yonlardan ful& ta.151.IAt alınabilir. -..._. --1111 ..u aebetMia ızt 1ım •• ne IOlıeldirh BlıımatkendW.nlhiçbe- (7695) (9095) plln6 aöre ikramın dalıtııauk'ır. 
baftlhd11\nl an\V!:lll, ıra lena,....ıetde, iyi YaadıC111a inanmamak -------------------------- 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
~!: romanm" nYG\eri ht.tkbl• ~~~-~P.!Do:1:n~~~<l;:~: Üniversite Rektörlügvünden 4 ,, 

500 
,, 2,000 " Ceıt.ı ile h'- ı ı · 4 )) 250 » 1,000 » 

- :eenc;e roma.-ıcı talr, nlalr olma.. 111n1 art• ~ S::~m!. nı::~ı~ Türk ~ılbı Tari'hl ikmal imtiharuan ayın ıı lnıel Pamrtcsi günü 40 )) 100 » 4,000 it 
bdır. San &tir 0 11'. Rcnnanlanm * aa.a.t dotumd& konferans aalonunda yapılacaktır. AJlıkedl'rların hazır 5,000 » 
da metıer&Yı d ' fi r- ~ bul (00. 100 )) 50 » 
Oıslabu aranm. iıoırıan Y&ark~ tıll ön Uzun bir silk de'l1'8 «oe'ren 011 unmaaL 15) 120 » 40 • 4,800 it 
pJlna aldıtım $e:f it\ nhtı daha aO sid Sabrınin yen ba.-Un yazma'{ th~ -------------------------- ,200 ,. --~ 
ltlmüt ve daalı ıo.ırıu b1r vaıiıh s6tui ::':mı d=~ı:1 ~e_.~10~1l'n a.!'!~n@oktor 1. Zati Og§)l s.n Po.&& Matbaası~ 160 » 20 • 
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met. tnanı, k~ nl ııörmet, netice itl ~...,.,,., .. ·-- Dlkb&: Beeablanndati par~-'!' ~ası..ue ~·'ı 
bar ı <Ruh> u 7Qwltmet, atbn .,. "1dn aean wtmu bir T01111l'!l hamta.. 8eled17e t&rfıaandül mUQene. ~ere 1Jcra,mi7e ı:*tıtı takw.&w. ,,. ıs •-
alılAatm talıJillerl netioelblde IMan n.. ı dılms ı.rranıan:ıa D\ü1delıyevlm . bantainde 6lledea aonn. ._. NtılllVat Bldirtb Billqin Rqıp Bmeo ı ıtUr'alar teaede ' defa. 11 11.arl. 11 Bull'aDo 
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