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Sene 12 - No. 4026 Yazı i§lcri telefonu ı 20203 SALI 14 BIRINCITEŞRIN 1941 

B ısabahkt 
haberler·_· 

Moskova · 
önlerinde ' 

tehlike 
~~tıyor 

Almanlar cenubd& 
yeniden taarruza ~ 

geçtiler 
Budyeni -ordularının 

vaziyeti ümidsiz 
görünüyor 

Sovyet g - -
nun k azcteleri Timoçenko· 
1. . uvveıler· . k k'"l 
ısıni geri ~nın ısmı u • 

ne takviyeç?htığini ve kendiıi· 
~ılacctı yollandığını 

Ycızıyor/Q _ _. .. 4e bllrb ateıtnln yalayıp l'eotltl bir tose 

ınr.Claadlas 
din tayyare 
ile Berline 

döndtl 
Almanyadan idhal 

edilecek maddelerin 
listesi hazırlandı 

ilk partide gelecek eşya 
Alman iktısad mütehassısı doktor 

Claudltm, diliı saat 14,30 da emrine ve. 
rllen husust bir tayyare ile Y<'şllköYden 
.Berline ııare:ret et.mlştir, Doktor 
Claudius'u, Yeşl\ktiy istasyonunda Al
man 11tonsolo311:ı.nesı erkAnı ve Abnan 
kolonisi teş>1 etmıŞtlr. 

T!1ıtt _ AJmnn tlcarat anlaşmasının 

hemen ta.U>Ut mev'kllne ge~esı tein Pi.. 
yasa.da hazırlıklar devam etmektedir. 
Bu arada Aimanvadan mrmleketimlze 
ithal edlleook ve nıemlekotlmizdcn Al. 
manyaya seV'"ıtolunaca.k malların mUf. 
reda.tını gö.5~rir l:stelerin tanzt.m.1ne 
başlanmı$tır. Almanyad:ın memlt>lteti • 
mlze ithal ed.tebllecek ba.şlıca. madde 
olarak şunlar •..esbit cd1Imişt1r: Her 
nevi demir ewı. borular. sffndlrler, her 
nevi ala.t ve edev11t ve makineler: zl. 
raat, mensucat ma.ldnelenl ~e lok?D'1o
tıner, ııer nen demiryol ma.zeme81, ln.. 
şa11ıt malzemesi. kOorU malzemesi, e. 
lekltrik eşyası, ampul, prııı, abajur, <!üA' 

rDevamı '5 inci sayfada] ;:;:~= ... ~~~ .. 0\.:~: i~gmiıötb~ s~b~tl' ' ('""·~~;~;~'""'''\ 
tad~~ şlınalden l!k1tıQı ısunu yazmak- harb vazıyetını bir cephe ç \J e 
Tula 1stlkatnst 'le aer~ cenubdan ocugunu gec 

idare işlerl telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

Yunanistana uardım 
Kurtuluş vapuru 
dün akşam 17 de 

Pireye hareket etti 
Vapurun yardım eşyasını taşımak üzere bir 
kaç sefer daha yapılmasına lüzum görülüyor 

Kurtutııs vapuru harekeUnı!en evvel ' 

Yunanistan& gidecek yardım eşyaı.mı B\IAday, pirinç, sllt ve s1hh1 malzeme 
götürmek Cz<>J"e hazırla.nan Tavllza _ ne glyeoo'.'d: eşyasından milrekkcbdır. 
delerin (Kurtuluşı vapuru dUn saat 17 Vll(l>urda Kuı\ay1 temsil etmek üz ... re 
de Slrkecl rıhtımından hareket etmiş. Kızılay datns :nUdUrlerinden Saim U. 
ttr. may ve Ferldundan mUrekkeb bır he 
Yardım için gönderilen maddeler. {Denmı ı mel '"~fada! ·~~":.;~~~::.~·"·~~!·~ nasıl görüyorlar? şehri oldu arsaya gömerken 

~;=:~~~ıı:ı~iA:an ~!~~:ı Merkezd; Rus o~~usu Halka tehlikenin ya- yakalanan kadın Kadın romancılarımızla mülakatlar 
da ma!Q ~I t~ııı•" k }ıyor k 1 "" • 
...... ~~d?=i ~::~::::,:~i,~·:e

1

pazh~y·: v~ıi~!: vaanzııayteıtıdin1 r::.ı.~"'::.::v;:::;,.uı:;e;;:. Muazzez Tahsin, kendisine 
S b A an wı '" /inde yakalanan a11a neler 

Soav •bld ":."=~~~::;,!./ıuvvel Şehirmüdafaatertiba- •Öylüyor, vurulan adantasyoncn •et 14 <AıAJ - &H">'ct RUS- k d Evrelkl gece Büyükndada mlslıne l' 
'7 ı:..ondrtl· aiark'.kmda go ~n mal1lma~ iınzn ÇO m O ern nft.dir tesadüf olunur bir vak'a cere. d d 
Ji"I ::;::~~~ .. m:::::ır~ olduğu söyleniyor ~~".:-;:·:.,:::~:~~:uy::'. damgasını red e iyor 

Ilı 1>f11iLI' bir tlddetlle devnm etmektedfi'. lan:ınıştır. 

V ·-- .Ruslar Vi3Smll şe'bırini terttetmlş o1- Moskova boşa\tıhyor mu? Büyi1kadaıda •raşocağı mev'klinde, Yazan •• lbrahı·m H oyl iasm h du!klaTını blldinn~-erdir, Orel ve Bri evvelki gece devriye gt>zen ikl bckçl, a şe fİ ansk'ın lbundan e>wel t4hltye edi.lıniş ,,..,,... (Devamı 2 ncl sayfada) uK:adın ve erkek taıııd~ı. hlkAyeci 

t h 
Moskova 13 <A.A.> - 11.03....,.. • M 

a I• d"ld• oldu~u nazarı dikkate almırsa Viasma muhabiri blldırlyor: romancılar blrbır _ ve romancı uu.. iye e 1 1 nı te k. 3-A'•I MI'"· b' tl d Al Ih l leril.t P"·'· alı'kas''". zcz Tahsin Be:r • n r: ı ~ enm~ ır ne ce e. SOvYetler Bırliğlnm menkezi ar. manya SU aar• .ıı.. • ... kıındu konuşuyo • 
So ~va. 14 ~lldlr. Rus ordusu munt:ımnwı.n çe. tık bir geri t\s.5ü deıi!d!r. Moskova Va.kıtlle meşhur rum ve kıymetli ro. 
:!~ t<ıblliiı (A.A.) - Bu sabahki kllmektedlr. bir cephe şehri <>lınuştur. Dlin öğ. lUZU şayialarını Pen Klübe benzer mancı, oldukça he.. 

ş~°;;""l bUbUn v· B ın~-'· ı-'lk tJ i leden sonra sok.ı.klarda iyı ıııyln • bır edebi klUp ~a - yecanlı, fakat hlo 
etıı ... _ cepheler boyunca. çok ıasma ve r <WIDA, ~ ame er n~ tekzı"b edı"yor nalını d·ye epeyce ,_ k ilmi l3ıöcı -·~l.Ş?nıı.ıa l.ld U.""-:.. 1 ml.ş yeni ihtıya.tlar geçmekte ve "' • · te ara ... n es • 

tunı.z ~l.li ınuharf>b:ı Vui.ua gelmiştir. clıe feV'kll' e m .... ~ ça.ı·pı~ma.nr vu. cepheye sevkedl\mı::k 1.lzere bazı uğ"ra.ştım. Londm .. yen cllmlelerle ede. 
Cu.rna~ ~hrıtı~r~en sonra lntaa. kua ıelmektedlr. Alımanlar taze kuv- ! noktalara gl.tmektechrler. Bazıları Berlln 13 (AA.) - Alman radyo_ ııırıa muhabereler.. blyat Cı.lemlmiz!D 

tnUhar-e?:ıe~· KUnu. VUltu~ket.nı.ışterC:ir. veUer sevQcıeıtmelctedirler. ! yepyeni olmak üzere top ve kam. su, A.Jmanyanın lbl.r sulh taarruzu ha. ~tb~~:1~ !: : h:ıkikaten kangren 
resme nı~r:e Sov.veu.er~e~i hava Viasma'da vaziyet vaıhlmdlr. Teb1L i :ronların da ıreoUki görtllmektedir. zırlad.ığına dair ecnei>l propagandası rnadım, Bence bir olınu, bir yarasını 
dlişürulnıfişttır 122 Alınan ta~l-Y&. ğe llave olarak Sovıyeıtlerin t>Udirdlk. İ rDe,ı&mı s ıncı pyfada) tarafından yayılan ru\a;berleri kat'l edebi cereyu.n ya • ~ylor. Evet, mu. 

ı..._ 1 • JJW°eai I ,_._ .. 1 ratab!lmAk i"ln e.. harrlr ve romancL 
~ıuı ardan 1 lerine namran Aı!m.anla[' genis mlk. \ •' surette tekziıb eylem.e.ıı....,.. r. ~ " 1 b' b' 1 inl 
~ dl11(1 G hava ın h • 1 -"= .. :":'":··:"= .. =·=··= .. ~··~ .. ~··~··~"':..."":...·_··_ .. _ .. _ •• _ •• _ .. _ .. ______ -:----:;~-;;;;;;;;;;--d deb!Yatçılaruı bir. ar ır ır er ta -rında +~Uş, 106 81 hav~ arebelerin. tarda seyyar kıt'alar ve tat yynre. er t :J blrlertıe bir parça nımıyor, daha fe _ 

tary~ova clvı&rında r. inkişaf ettlrmete uğraşmaktadırlar. s er v malan lAzundır. Ba eeerlerinl de baıı 
~ ...... IIİb Cd.Uını~tı txl.eydanla- lkullanm3k suretlle büylik aan'U'ı: ar c A k 1 azı· ye görüşınalerl, tanış.. nıw birbirlerinin 

~lilltnllşt:rıca 7 Alınan . Rus ta}G"arelel'lfı dÜlpnana ağır za. .-- na Oyle i'eliyor ki 1st.lmaıarla, hlg 

~1~n tehligv i §e~.t:::=.~:~:;:~~ Son Rus teblig~ inden ~~~;:·~[ ;::::~ "::, 
- ~ nıan olacaıtız. İyi ıilt L:ıhslllni bitirir 

Viazmada ~~e:ı~:~ m:~a:ı~~~~~;e::;!~; 'Çık·ardıg._, ımız manalar ;~:naı~~. t~e= Muanes Tah;ın Berkand ~!;:~~n p:ıt~~kv: 
,yeni kuvvet!er sev!ketme!üecth·. Bura_ blmlrlerlmizi hio tanımayoruz. Bu ise 1 mesl üzerine aileslle .ht.ınbu~ hicret 

35 da kuvvetJ.er meyanında 'lbilhıassa İtal pdc bUyUk bir eksikllkıt.iu eden Muazzez Ta.hain huswt tı.h&l o bin :-:::a:.aca.rıaa- 'Ve Runıe~er bulun_ Yazan: Emekli General K. o. Son Posta okuyucularının pek jyi (Devamı 5 incl ssyfadaı 

e .. _ kala 1 Sovyet Rusya. efkarını e.ni bir he. 

81• .. alındı Rus çetecıleri cephe gerilerinde :ve Şark cepbeSillin. blL!~~:;~~.ar~ yecana dli.şürınemek için lltôznml bir 
.- hususile Drtiepe.peıtro·ı~~ arkalarında rında. Kızı:l:orduyu t h.Adfselcrin sol!Uı1rkanlılıkla yazılmış olan vt A _ 

Alma.n'rı ra1ç e,Yt.emektedirler. ağır akıbetlere uğra. an -A ı. - B 'tı:k fil . .,. devam et.mekte olduğu zak denizi şimal bölgesindeki son va. 
Zqlf d , . aı osu Almanların gerisinde ayni ı;üraı.-e .. da n • hlm hlldiseden henüz babset.mlven 

b . enızı meyd h b' +ft••~ ~- , •·ı t . - .......... ~1enn hulAsasın n a ., 
eııtıd an mu are- :![' mınwuuı.ya ..ul~a muvafol·n. ye - dürüm ·-..,.,,. bat b tebl'ğ zyı tahlil edild~i ta.lc.dlrde 

en kaçan kuvvetler d le as!ter i!hra.ç auniştA.r laşılmaııotaıdll'· Bu son taarruzun - u ı , 
Yakalat1dı e --- -... · ladıtı 2 Blrinclteırindenberl ~vye~ Kızılordunun ne kada.r tehllkeli bir 

B ıtl 
-• tebl1llerile t>szı tı:aia.tıiyeth Sov. duruma düşınllf olduğunu yeniden 

~run 13 c -- DZVe D re.:sm• ı ı ·yet·n ~1~~·' - Alman ordulan yet maıhfelleri ve ııızete er yaz, 
1 

anlata.ca.k blr mahcyettedir ve anu. 
-..vtu 06I>h ... un:ı tebliti· ciddiyet ve vahametini pek 0 kadar dane mukavemet meselesinde de ~-
~~ edildi!! t~e lıareıı:e~ler evvelce beyanatı saklıuıuyacak ifadeler kullanmışlar, k.lkatın tA. kend1sin1 söylemektedir 

• .re devam etmekte. ha.ttA çe\fl"il&ı 8oıvyet bırllklerınden Filha:kl.ka salfilı!yetli Alman mah. 
df! ~ deniz· bıle ~rdi. Bu cümleden ° - telleri de ~üşahedo ve itiraf etmek. 
h~~. lcn.cnı~~ Ineytl:ı.n muharebe:;\n • ıaxaık 13 Birincl:t.eşrın tarllilı Sovyet tedirler ki çember içine alınan Sov. 
-.ıtı~ıerıni nıuvarraıı: oıan dtısm.an "Rusyaya yollanan · 'h k • tarzını • ret ~li n tak b. ıııra~nnda bir •Sov tebliği de sanki bu are ·e.;, yet kuvvetleri son e.na kada.r bllyük 
llliştu., lOio Ynkn.lannus Ve lmh:ı, edil - mühimmat Ve levazım teyld etmek .. ~yonnu.~~ına 12 Bi ~ bir şiddetle mukavemet. et.me'ltte ve 

I:>JI\yeııe \!\Sırie 33 top aldık. - k "b" k or rlncit.eşrln gununde butun cephe bo. çemberi yarıp ılrnrt.ulabilmek içtn in. 
1'ebecıe bir rtn do~u kes1nı'ndeki tnuha ırma gı 1 a ıy " yunca, bl1h:ıssa .. Vı/n$llll ve Blryansk san kudretinin üstünde mesai .sarfey. 
larak ~ llırva.t alayı da tik de!a o: Londra., 14 CA.A.> - Birleşik Ame. mıntakasındn duşmanla anudll.ne çar 1 ktedirler Sovyot komutanları -
re VJ.e.~ Y-a'eı~şttr. rika Cilmhurre.sl R:ı~veıt dUn vennJJ pı.şıldığını, günlerce süren çıettn mu- eme b ~ + ....... bbUs1orlnl muvaf. 
bt t Tl~ıertnuı :ıde çevril."Diş olan Sov oldutu beyanatı l SovYet Rusyadn.':ti harebe erden sonra Bl.ryansk·ın tah. nın, u 'il ~ . 

tlniştir, n lınh!LSl hemen h"men hıı.I'b vazyetlne •emas ederek Sovvet . rr k t in faklyete iktt:ran et.t.irebilmek Uzere 
ı-;,.:_-· 1 ~ • • •1 llye edildiğini, adeu tew u u em 

Yüksek mühendis mektebi 
dii.n merasimle a~ıldı 

ioUı-uıı.grll<i llnllnd Rusya.ya gl.inde;-ıten milhi~t ve e_ n dlişmanın merkez mıııtakasımn Sovyet askerlerini tıa'lll yer!e-rde bir_ 

~~~~ın npt~iı ~=~~ı~~r~~~ ~~:rtn~el~~bl !:1:et ~~~~~~1: :!~ noktalarında kendi hatlarına birleri aı'ka~~! g:~~~n:~kte 1:,d: · 
a:ılııı~ Pe'k bilyUk 2ay.:atla püs- sllAh ve mUhLmınatın ay ]:)itmeden ev. glrmeğo muva.f'!a.'k olduklnrın.ı, fakat ga lınllnde . üc ' . Dün ıneldebde ıuaarlf Vffrlllnla lammfle in: 11t!N ....mılDIB " 

lc<nr_;;a., ~a.r 1 . - ve! gönıderileoeıtml ~~r. gene a.nudane mukavemetler.e karşı.. ıarı ve lbu ~e.n meııel~ 200 metrelıkl Bu yıl "Yüksek mektebler içinde Jlk tedris yılına bnşlı,yım Ybksek Muhen. 
''-ter, .. a..'llterı e erıınız dlln sece Mos. Ruzveıt So;yct R~·;,-vaz,ye~ln la.ştıklarını bildLnnekte ve Almanlar da.r bir mulıa.rcl>e sa.yesınde ~o Sov. tedrlsa.ta bafl,ıyan Yilksek MUhendlaldla mekteblıide merıı.'lilll yapılmış n 

~~! eh~nımıy~ haiz olan te v8ihlm olduğunu ~tş.~*ık'-t mut.. h&k'.kında bazı ~iat rakamları ver. yet neferi mak:tu1 dilşeeek ve bıın ,. _A._._,,.. lmUltW' I>üıı ubah yeni (l)eY&aU ı inci u1fadaı 
'~~lilardır - 1ıeflklerln matııl.b!'o1P.t1taca ~ı bil. ...,.... (Devamı ı nol sayf.ıda) -- 0 ' 

ı 5 i•·et ~'lrlıwlal t ,.,...? ... • ~. ~ • met....-. 
d.rın _.... ~ ,· • ..~ » ... 
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& Tabiatin kanunları degiştirilemez 

Birinciteırin 14 

Askeri 
vaziyet 
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GÖRÜŞLER: 
~ -~~ 

1 C Sıhhi bahisler :::ı 
zaman Gamsızlar ve 

basiret sahibleri 
Şeker hastalığırıa 
tutulanların riayet 

edecekleri tedbirler 

Bir erkek ok•ıyucum, Bay E. D. ev_ ı nlsbeUe çok basit bir a\leye mensub, 
lenme ıtalebinın red-dedl!mış olması üst.elık bir Wı olm.ı.dığını da. bllıyo_ 
karşı.smda müşteki, hem de mütehaY- rum. reddedi.şinn sebebi ne olsa. ge.. 
yir· reılc? d.!:yor. 

ya.pı:na.nm bi.r fa.2li. 
Gamsız insanlar Yazan let olduğU.IlU fıö.Y ,. 

kadar, sevimli kim· ı h · • terler. Allah esl:ı' -seıer yoktur. Meşhur Fransız m~ arrırı ges!nl Bu ~ 
Sa.adet:m!zden 2ı. Fracı·s de Croısset memurıarm yek_ 

Yad.e. kendl rahat_ nes.l.k 1nti:z.aa:nını 
lıklarını düşi\nen ve ihtima.mını ha • 
eb&veynım!z, Gtüeü.lc tırJ.atır ! 
ken h:c bir 'Şol!Ye oa.msızlıX ~nç -
aldırmadtğunızı ııö.. liain bir ihSa.Ilıdı:r. S eker b.aııtalığına düça.r 0 )eT C)dk ndximdir. Bu yaral.a.T çok 
rtlnce b•zıerı pay - yasın reni(< so:ımı.. J )anların kendilerini bir çok güç !kapanır, bamn da kangrene lSoldantins~;;~ite. 
larıp dururlar. Ha.1 yan bir fh,;a.n! l d bUltl. blra.z dt\şün Gaııxı&Z adam. hususat halk'k.ınd'a. aık sık kontrol kadar giden vahim arJ7a ar mey a- nn mühim bir 
seler. &a.ın:uzı~m": İYi bir zevc olmaz, etmeleri lazımdır. Me9Cla perhiz a getirir. şubeSl (7). Bır gı. 
hayat•..a her şey:n, hoş b:J" eş olur. AL )"lPmalaIUiB. rağmen idrarda ve Bu !lebeble şek.erli hastaların de- ruı. maddesi <

2
> • 

tnuvaftaJtl;yetiııı:ı, hat le ba.b:ıst olamaz - bilhassa kanda şeker miktarı ne de- Tilerini azami bir surette temiz tut· 2 - Sonuna bir 
tl servetin bile .a.... 1 Unkü bstif (\)' mwe edin!z, 
n~to.n oldutu:ıq ı:~~~trler, faka.t :recedodi.r~ ~unu sık sık tetkik et.. maları ve \ıer'h.angi bir sıyrtk, ~r - bir milleti ifatle 
lrOreb.1!..rler. çocıklannı daim$ meJeri J'azlm lr. tık ve çiban gıoi ~ylere mey an ets:n (2l' Bir no. 

GanısızııAı:o.. bir mec;'ııd t'derler. İkinci mühim nokta tansiyonla -vermemeleri çok lazımdır. ta (2), Bir g<l3 

fUiJet olıclu~wıa Gam.sız erkekler nnm gene aık. sık ıkontroludur. Ba. Böyle vak'alarda bir tarafta~ rengi C3>. 
tabU iddia. etmlyo.. :ıa.dık oımazl.a.r. Bu zı şeker !ı.aıstahlk.l'arında ş;İryan taz- idrar tahlili yıaptınnak ve şeken 3 - Sert bir 
rum_. Insl:l'.ı mea'ud ,w, doğru.dur. l"akat sa_ . · içki (4), TUrke 5 etın.iyerı nloe fam ·- ~. ım.amak geıne b!r ı;a.d.l.ka.t creliU - yikler.i., yanı taınsıyon çok artmış had'di asgariye, hatta stfır derec~- mensub m!r millet 
~:er V.a.ııdırl Han;, yalnrı pınsıztığın, ~ .. o .... _"".ca bir k.a.dına is~ ettJğımiz bulunur. Ve 'bunun neticesi olarak ne indirmek ve diğer taraftan a (3). 

tlyarıı~ n.işa.nes& olduğunu ıtai'i_ ........ ~· ta ka'lh damarlarının ant bozuklu-yaranın.. çıbanların mevzii tedavi - • - cm doğan 
Yetle SÖyl&~tim. bir sadaık&tin delllid:r. 

B 
ğu nıeti.ce..<I ağır vaziyetler ortaya sine zn,üsara.at ettnıek jhmali a-sla C-t), İsk.Smbll 0 - 7 

azııan, gamaı .. ı.~- b"•rl'k bir kU.. "'nr sadak&tsızlı#tn bir kaba. 1 d bü 
SU?' old,,lh·--~uı ....,.. aanısı.,...' ed çıkar. caız· olamıyan esaslardandır. yunwı a e.'1 • 

-~ inanırlar M.aama.fıh hat olduğunu bir tUr!U ldrnk emez.. k yük kAğ"ıd <2l. 
gamsız bir adam, hafitnı~şrep, baYaL b:r kadını al<.Istsalar bile ona Üc;~ü m~ no ta da şek~r Pratisyen dokto.riar <kaç defa 5 - Siyah in. 8 
ı>ereıst. şiT1n . , f ıer. Bem · hastalıgına d.üıçıa.r olanların perhizb .. 1 !l._ma1 edilmiş vak"alar sebe - san •.. 5). 
~ Hid ı , n,kbin, biperva. fey.ezo e-ıler kil f d" 1 . l oy e :uı 

a sahibidir. banet eıtro yapa yapa zayı uşme en meac e-b"l b. ğın hat:ti bıir bacağın 6 - L.'ti!ham 9 
şe!!,~ız tnsanlar!a görUşmek pek hoŞ Gamsızlık. birço:{ şeylere seb:b o'.ur: sidir ki bu da verem ara:mnı'n bir. ı e lT ar:_.ı • elbebile kesikl$ni i~adesl. ı2l' Ajan_ 

.r-..ır, , Faka• doğru scıyJeyı.niz, ba 1 :L l kanıgNM 0 8 s1m'"'n remz·ı C2> :eaşta ısraıa. ' denbire ş amıaaını mucw o ur. .. .. 1 di Hatbuk.i vakt:ile idrar ._ ' 
de~~~!rsert, !htiyatıı suratSJZ, titiz araını7AB. rnüsrıflltl ııaslsllie tercih Hakikaten ~k ıJeıkerli hasta - gohrmlil~~ er r.mizler tatbik edilm.iş =:: ;1~1:11ğ~aZ2~~-
k:~ıer· . Polıtlka hakkında sabit fi_ !:si . ? 1 _a._ t d ··ıd··~-'1 . ta ı ve pe 

u ' Yokıır etmez rn nız arın 11A1=Ye verem en o u~ e ._ kk k k' b "b' '1 zaman 

• :lıhtıyaır dejjllim, dilşkUn değilim, Genç krıın a,dresint b ısevrllm ve 
ta14b olduğum gooç kız ise benhnlkine (Deva.mı sayfa 4/~-

"Son Po~ia,, nın bulmacası: 6 ~ 
h.r Yazan: Doktor /brahim Zati Öget 
10 

6 

rirler ; olsa bile slk sık değişti. kcn -- .J M fih h .. .. b olsaydı mııına a ı u gı- ı 
N , Q&mSl'Z kadınlar!l gellnce. ııenç .fum::ur. haa~a , .. ~.tun un -1 arızalar görühniyecekli. C2l' Bir hayvan 

za~~r~ ya:an söyleseler b!1e, hiçbU: sevimli, fak&>t lhtiyar:ıkta :dtif o~~; lara r~gmen , uguın ~nsu m v: usu Bugün yukarıda söylediğimiz ya;~u p~:iı~ blr '2 - ==~~!J 
ktl'dı~ırnız YÜzlü ol:.unazla.r. K.alblerinı l 11ır thtiyarlı!t kedersız. ve hüzU dai~esınde ~apılan bı: tıegadd~ sa - gibi §eıker ( ensüÜn) sayesinde es • nehir C3> • Uyuduğumuz yer C5>. 1 4 - T~iz ve ikr~"n ıra de 3~dcn bir 
lenıezıer· b~~n bize kat'iyen diş bl .. •·~b.ul ederler. de.ha doğrusu kıtl~ul et nde eskıi<len oldugu kadar ıe - ,_!_, k- .Jar ko-"·unç bı'r hastalık ol - D"'rt hafta (2) Huysuz, aksi eııkelk ismı C5)' Tem ' arııc l . 

• ızımıc" ....., ölümi.ln KJ.lll 11<U ~ 9 - 0 ' 5 - Sonuna blr uk> ekleyin:z: sı.. 
keza ltLkaM ini lncrtt'kleri zam.an lışır:ı.ar. Başkalannın - ker hawtalığınd.an. korkulmamakta - de~il~ bile vart ve beOeıılksiZ (5) · . 1 caklıı. soğuğun ::ırtasını ifade l'tsin C2), 

vucudumU2lda istinad ctit ğinızl uzuv_ 
larımı.Wan bir çift < l>. 

d>ırur1ar 1J1lytl ça • - 1-tıa t--arn-"O - ""-' J b' (1) iJAVe _ .. ıD Z BağUını b?' · 
1 

tıe kendilerinkinden ıSe dH· max .uk•~·-- ıo _ Sonuna .r "' P• • 

hazın ' nıideye ik 
1 

iyi den ha&5a5 ye ' üz1 inde • yanya çı mtşt!Tı. yaraya. ve sancıya konan btr şey ol. 
ederler. Zate :naı tir er, dl kla ıeJısederler. y· er Bir de !bu gibi hasıtalaTln vücud. . • • o~ sım (3), Yaş delil (4). 

dl, gallls1z Oltnaı:ı.~d fena b.amıetseler- IA.kaYl ı bırrıı~kluklar vardır: tkı.rında çıkan çıban, yara gibi şey. Dr. lbralum Zati get 11 - ~ alfabem'zde bir bıı:, lınrf 
Her an '-t1 ı. zarl:f çlılgller. ·d· - - - - - .. ....,,_ "' ltbll ı~· üınün ç:2'4ııerı r. _ - - - - - - - - - - - - - - -~~.-.v47.-r4V.-r.., c4), B1r kanadlı ba.yvan C3>. . 

ve clt>rhaı bo '\'ın ı>lln yapmıya. BUDlar tebet'!S -.r•~..w.n.•~•·m~.-r• • - - --- 12 - sonuna b:r (!\) 1111.ve edinız, 
Ztnıy,ı ha mütecessis kalrr .. ---------------------------Velha.ını anı Ztrdırlar Saygısız oımadan mut.!a.k edeva.Lmdan mtlhlm birlsi ol. 

yaşanır; ba.ht~:aca~ını:ı: Onla.r~a kolay ınazll<>rinden bahsettildeii za. başka bir şey bildirmez. Bulut.'l\IZ &akln zlh etse bile: derh.'.ıl doğrulur: ,şaşa. sun C3>' Bir n<Y..a (2) • liaya.t arkadaşı 
~tlyar ve ~:t lll.ıhlfikla.rdU'. ~ v~zleri ;lr Jıikı\Ye glbi nUttelidlr. bir semaya baktıiı zaman, cBu~ün cak bl.r şey ~önn:lyorum, bu evvelden (2). 

letinı veya ....., Utndu.rlar Tre b. , "nv"' ne gUzeh demez. belli 'dı' • der. T.?hlikeden kaçınmak .s.. Yukarıdan ıışatıya: 5) T . -....-a "Uuu\ · n ı.. * .....,. .. • w l _ ,,~.,as..,r"' ""ana.,an ( . enuz 
Um etmenı.eı: .. " asını onlara tes.. ,......... •• .... ....,_. 
olur'-r varıııe :.... k id·r Bun ıı- Oöreceksi:ıtz yağmur ya~acakt t b.&Lbukl ti.zerine koşar; evvelden kanlıllk (6). 

... • "' Yol ark.adaşı · amsızlı.ğln e. 5 ' • er, 2 _ Btr komŞU hü.~funP.t C4), "Öfle_ Mu'hav..eıeı..... BaıS;l'et, i.SC g ı 1-..ıı,.t yoktur. der. ··ro:ıx.ıı bir nAoide.ı sakmır, f:lk.ıt dl. <3> B' ~h <2> 
... , ~·· k ık tıli b r =-- "' sahih' bi d go _.. n.eın bir musiki aleti • ,r r......... · 

şey lcad. edlver1.tı uvvet.ı'.dlr, derhal bir dan daha e ı.a l"'ı1 evvelden Basiret ı r a am, kat'lyyen ğerine ş.yağı ...akılarak d!lşer. 3 - BUyUık o!r Türk şairi (4), TOP 
yere dakikası ds.!ı:~:· lllcbi.r zaı:oan b1r ,Basiret, can sıkıcı ~ , şüphe etmez, o bilir. Kader karşısına. Jale Seden v.e al.Wı namlusundaki çi~~r (3). 
ama.fih bir tefl , ~~~elmezıer. Ma haber verınek sıı.n'atı~. feJ.akttten umuımadılE "bir kaza çıkararak, ou.u t.1k 

--.ı&ı de.k:ikasına l5afiire\ aaıilM>i bir ıuınııe. 

6 - Başıka.b•ığın arkadaşı ıuı, S.ı_ 
nuna bir m ekleyiniz bir nt'vl toprak 
olsun <3>. 

7 - Sonuna t>lr Cz) ek'ed ğ nlz m .. 
oıan bir ecn~l ınuskl olsun C~). Bır 
deniz nakil vasıt.ıuıı c ~'. 

s - Ezm.eSf.en enırt hazır <2), L;SS.
naıınıda bir ,ur tarzı (4) • 

9 - Bir uzvumu?: (2 ı, son de~ıı '~ ı . 
10 - Taık.dir ve b«~ği.'nm•'k nı~,..<\~ın& 

gelen bir ~k5k .s.ro.i (tH, içt:ğ!nuz !if!7 

(2). 



ların birlnc meıturuıu. Ağzını dört eJ1! ıcr_ kime teslim eylem\şsill?. Meni 
m!k'tan atanış, düda.des1nın G:!J'.nsıru sahne müdUr:1e bOğazln.ştırırsan. Valla.. 
<fınUYol'dU-.. b1 senin brnm d erlm; barsahlarını: 

Aı•••••••••••••••a.a••••-.••• ............... -•-.. ... ••••••-••••--••••• .. •• .. •-• .... ••••....,.. ~ 
I / u , .. ... '"5oft 

~avaaç.a: clğerlc:r.1ni, işkembe er.i!ı.i a.yınram ba.. 
- Melmıed Bey; k1lNler geldi; bu S:ı.hne :müdl\rü mesel yl .km ere 

çoeult gctlrdJ, dedim. ıw.latmıs. O Rkşa.m mecburen oyunu 
- Ncmenedi?. İyi yıı. .. ap:ır sahne. dıeğlştiJ"mi51er. Sivil olarak w.ıssci ~-

ye teslim et , dcdl. yfa) P•'YCSini oyn.n.mış1ar. 
Çocuk tn tiyatronun dırektör:t\M Pa!mt <Karab tı e!endl Acemdt'll 

ktlı1kler 'tu>lim e(U]ı;li diYc ve ~ i:o~usundan oyuna 81rememıŞ. Karısı_ 
komşu klZl.arild' beraber locaya kurul_ nı al.mıı.ş, s'.nemıı.."lın b'rin~ -g5türmtlş. ütün tıuınla.r birer j)ırer kocasının g- arlan ~ 

--- mak lıUlyasUe dön~ gitti. Sinema.da <Kara.bet) bllsbUtUıı lçPrle_ gfuüntin önünde.o -geç.l~. bir. şen ham.ul.ığı da ek enmlşti . C-eııl b > 
~ .12~ _,... l ~lsuıl.Şır... t?>ta.dcıuki ı>9yle rek?AmJa.r Beni o~·.a nalcı c!,v.lsile mıl,ılamadı. m:!ş· bl n1n 

San'nt:kt\r sahne ar tls ı CNure~tin J~Paca.ksınız, bendeniz de ha<id!m oı.. lar ya?. Kapıda bet.11,ycn ik.Urk araba_ _:_ Ka Manol1'; bu heıifler hırsı!Xirr. : !i ~·~. taklJa.n bu tcsad.~ f . ve bi~eut>ire yat...ğ ı du~ .. ıı };.1 • 
.§efl.mt) ve rüf ası h ~ bale cu.ms QUY~ oıı Ura ~t yap:ır, y rm1 sına kuruldum: nedir?. Ben işi yıırına bıra.korum am,... _:bii.d.1:;ele.ruı suratı txı9ını dö:ıducti _gün.dur de kendl.nı bilm y ceı> bil 
gunl-eri cOdeon> t.y;:ı;ı.rı;ıwu~a oyun i'iİl~ pır ceoe .içw O'l lirn klrn alı.run. Çe'k Taks'mel crnr.;Di vcrcUm. ma saboodeımlyi!ceglm. ş:uıcU çıkııc:ıs !Yordu. Ha.yatını d.oJıdurnn !e.cıanm lha.ooe .. e:ler:.ıe kına;."{ıarllll ı a1'11ll : 
reri.QOTlardı. Oyunun idare mtkiürü 01.maz?. Taksimde <Salhbış ApostoD oomın_ seni eve t;ı ı rainp ka"altob. ,iid~eğ.iın. ~n ı>e.tıdesl de GJCnl kapa·n.ınıştı. &ll1a :xağmen, r.uıgkm ÇI "' 
Mclımed Bey uamımln bır İranlı 1dl. - Olur_. Bu mu~afıktır!. da. IJl!r t1loca.r vardı. Bu rfbl malları ~ere şlıttıyet edeceğim. E Ertesi ~ gazeteler, Beyoğlun_ ruı hı:; rrttsı _gene knfıı ının .çinae ' 

'l'armı oyun r o.mo.dıkları veki<t ıN olur, ne olmaz; be.llrJ Karab&t e_ hemen alıuıdı. Kl1ı1deri doğru ona. gö.. Filvaıki öyle yapmış. Gece yan ın<!an :cıa, m€Şhur rande;vucu :Madam An Jtuyo::, z.ı.,man zı.ı.man ı; n • ı.e. ınd 
ben <gnrdrop) Lakım:.n.ı &udaU:>Wea. tendi c~an .evvel ~atı-oya gelir türdUm. Y1rm1 kürıı:tl 1200 Ura.ya o_ bir saıaıt sonra karakola . dıım'amış. :n. anın eWrrde muva !tfaklyet.Ie ynpılan lkur.ularak .,.daeı.le ç rp .. m P ıjur 
tenıU~ıı teear!.k ed Y.91\1um. işten len de sor_u:vcrlr diye idare müdürü Meh_ kutıtum. Paralan oeb m<! ycrleşttrd!m. ef d1 atım 1m 
cşyı:dann b;r iS~ sı y:a.;ıılıy"o::· ıdtlit' med .~e mese1ey. şöyle çıt.latt:m.. Ertesi sabah do~ <bı:nır> e ... Esasen Kool'ıscr en Y ış ış. :b:r cünmüm~huıd sonunda, blr çok mı gı:ru.tusu, kopclcerln u , 
mUd.Urti Mehnl :ı Bçy 1mz.;\ cQ\3'or, ben - Bu hat.t.aıki CU1e devrı> 1ç.n ha_ hayli zama.n.dır tzmlrde bir cserglizeşt> Polisin biri: . 

1 
iJradm ve erke.le yaka.!:ı.ndığını y zı. yen ulumaları tti:y'lerinl ürp rt yord11 : 

gl.d p a lr:ordam. O Cuma <I.Al~ devri) k.ik1 kürkler g&U.r Yonıın. tasar~orouaı.. Va.pıır ıbe:ıı ııötürdü, İz_ - K.:ims'..n!z? · Ne Jst. Y.omunuz? • d ~ ~r!nrdL Ya!mlananb.rın isimleri a. Bu gece ruhunda her lmJJlodll • 
o~ nacaktı. - Beh!. Nuı·elt n Beye de söy:eriz. mirlJl ıııcak kuc.ıtm~ atıver,di. sormuş. ö •

1 1 
!rasmıda ınaJ.Unı ızntın ndı da \"tlrdı. daJı.a taıJa bir stkıntı le c .. r ~ bıtl 

ş~ bor defa ~nı ... ta'.1lı:ılş, .ı:tç Q:lılı mU\'a!ık olar aita!. * = KaYah.~.seti g receg m.. ..s Bı"r nacq yarısı. . Şı.;:ımet haV<ı.Sl."1.ltl ~g-.nı l ~edıyol'. 
b 0 n ~aıt b r:ücr m ' .. B.r hafta ev. Cunın sab.lhı .• Gn ~P listEsme Yir- Gelelim sahnen:n IçyUzilnc: ·~" •ı:"hmı :J"' -
v.el BOOestend <Ja~ Mehmed> in mi de klltk yaıQmı. ~saı;en bu llsieyi Oyun: Ldle devril. Her perdesinde - Klmiser !.'atar?. Kaldırın. .. .. : du. 
d"i'kkanındıı.n kavuk lt'ü ~~1 vıes.-ı r gar. mülıUrlel1P unu edel'ten t.ıehmed ktlril, k'Ula.h, ka\t\!{ ıa.nm. Büttl:ı (gar_ bir mesele var. K1h:.k. 'lnesel?Zt. : Çılgın 'blr tipln'..n etrn!ı birt>:rıne Odaya giren hafif b.r a.)d.n r.ı:. 
d~op eşyalaJ"1- aldı~m znıtıqn <Ka"a. ~·n dru~uğu b ~e yok~u. dratı> esasen btmlardan ibaret.. - Sen k.~msln?. ~lrattcğı korkunç Q>lr gece.. d.oğ'ruldu. Celil bcy.uı suL n e c ı.. , 
b t> erendi na.mın:.\a bır kür.k.ı:U~ tıe_ .Elimde blr .de buyUk bı.r ilnn, ôoğru Perd-e açılma saati yaklaşmış: - Kaçan illkt. S Ç.ftülrteyiz. üçük idare 15:mil:xısı kapııun e 

duf etm m. 1 Karabet efendıuuı Clµçan tilki) ma.. Sıa.hne m!ldUrU. Polis komls,.re ha.ber vermiş: tind S Rü~ J.ŞJ.:,k 93-}arak, ağaçların hı. de duruyordu. BaŞUla bey ~ bir : 
<Kara.be ı efenc.!'n•n Mahmudpaşa_ ğazasına. _ ~ardro-p n~rede?. Kilrlder nere. - Beyl:m lttl.t\'{ meselesi. Kaçan !şırtıs;.nı da Jk.endl glirilltusw1e eklı _10 r ü sarmıştı. Lfu~nın d<n.Uı.< zl ~ 

da ~UI1 çil h:ı:unı ıa <K.ıcan t Qc.) na_ - Kara.pct. e!,ndi, b.1 k ba-kaı:m; bu de?. diYe teplnme~e başlamış, 
1
geld1?. fa·erek büt.ü.n hızJ.le 'kôşkü dövüyor. sında .sıapt>arı yuzu c00ü.kuyordu. S': 

mm<la biiyilk b·r kJık magazaı;ı "ar. iH'l..n muvafık mı?. <Eacan tilki> sah bı Karııbet efendi Komiser ı.ıyku cıersemi sorm.uş: j Vaıkit gece ıyar.ifiı.. s l tıtreyerek: : 
mış... İlanı a.çt.ım; ııoyle olrndtun: eli! madamı Mannilt hanımı alınış·. . j - G~ldıi lıa?; .. :Elbell.e s:clır .. ;Mab_ ; Naza.tı, odasında ve uyanıktır. - K:z.:m, dedı. bıraz benı.ınle 

Karabet etene! Jn!JO:l ?ıHhTJıedc sor_ CKwk alacak mısın~z?,. Hiçbir yere '&a Ma.:ınik· bu a-k:Ş11.m bıZ!.IJl mud sa.im haıb::s\dir. Yaı:ın tutuLaeaiı- : I1 
du: git.meıd n e\'Vcl mesnıır kUrk mütehas. kUrtklerl sahn~:le •i'ireceksln .. diH ko_ nı bildı. A.yağile geldi. Tutulup gelaeY~ : Y~~ı, \her ak.~ gıbi snsık - Yat.ağından :rırt .. dı. l!ht.yru k~d ; 

_ Ahbar. bu klllıi.hl:nı, ıkavW\:'~rı sısı ~ bet efe..'1ctln•n MııhmJ.dp~a.ı;la ıuna W.rnu.ş. Ode!:lna gelml~. dl yUz sopa vura.c:ı~tım . .Ayı.:ğ1:e ~ı_ 1 pam. Aj} ama:ktan €ÖZleri ş.ıım ş. Riiz kendisini çağırış.nın c;ebeb.n. an 
ne ç.n alırlar?. . KUıikçU hanıncla. 120 numaralı <Ka_ G'şeye smulmuş: diği iı;dn yamını ıı.tfediyorıl!Il. ~stırın ~garın panjurları kopnnroası.na \"ırr. m;gı.ı. Koı:a.sı ~ ~m~ o.ac ı. Sll'. 

Jaıpon Mehmııd şö le cevab verdı: çan tilk') bUylik kür9t t carethanoone _ Benden:ı: ıKaç.a.n 1.UkD sahibi elli sopa ~o. Nezarethaneye atın ... ı ~u.ğu <lıarbeJerl d~ak ıç:n Jru • tına $3.ba.hlığuu Alarak oo.a.., :ı.a kM 
_ Beyo"lunda Odeon tiyı\trosu...'lda gıl.d:nız. Hem fla'tça aldanm:u·., hem Karabet etendi. Bu akşam.'d &ilf'kleri Yarın ifadesini alırız. Haydi.. l ~a·k:1:armı el.lcri e t11kamıf, uyurrıağa tu ı 

(Nuretthı ~:ı.tn Dcy n kuropımy.tsı mWtemmel ve son moda bir tdl!k al.. veren zat... - BaşW."tüne bPyı.aı. ş mdi !a.lak&.ya.ı!çalı:şıyQr. Öeuı bey, &et.ın bir ıztıra.b b ~~ 
var.. Her hafta müsamere ver yorlar. mı.ş o!ursunuz .• ) Z te h ile işe arasıMa ~Kürk- t - • 
Bız bunlara ıı:ırıı ile elbise Ye gardrop Karabet ook memnun o1du: 111 n sa ne e ya ıracagız. ! .AG-lar var ki, Sedlrlı ka.ybetm~. şuyordu. GQğsu h.z!ı ~ ı lp çı 

H ,.,...,. U '" ,_ ler .D:ere<le?.J diye kıyam.et :kQpuyor~ Karabet Ağa; banker gib kanapeye : Bir .,.,k.. ... '""'"'·n~·"" ..,..,,.,...,,,1 Se"- - -'-r·ın "--ı.rı· ~"fes aJ.ıonrdu 'f . verıyonız. tes1 - e .. ,,..., ... m nns..., ;azı .... ,ıı.şt.ı.r a.h.. Btzım tranl Mehmed Bey hemen oturup kurulmu Komiseri ıünnt"k is : ..... ur.a.u. ~~- ~· _ ....... ' ....... ~;por, u.ı= .,,..,.. .... "- ' 
- Ka.vuyl. İyi bir !.,.dır he. Er bar!.. dedi. Karabetin eltnı yakaltıı:mş: t.yor ş. - !dm .kocasına bır:ıLktığı veda mtktu ç1ndeydi. Nazan, elini koc sn n 

gtin malınız G'.?Oe size geleor; iun':ll.<f:an Ga.rdroı> pusuıasını kend \ne ıteslım - ltede orO!t<>p'I çooutu?. ıtUticle,r Ü; .. ,, ... nnı•- S·"nD•nn alıp ncJ ... lnlar. ~. e 'VA.?tyetini öğrenm!ştl. .Sedad, nL nı.nda dolaft,ırdı. Tere r~n. g "e 
para alıol'Sı,ın:ız. Aeab bunlara ~il~ etıtim. En iyfü:ı:-ıııdC':ı 'l:lrm. t:me ,,kürk eıl cak.. .ıud.: yoJc .,. ......,,.... ,..v .., ...._... ... .. ...._ ebeı'b1 oö 1 la rd. y ü ınr .. ıım ,,. 
J!zım olma.ı? . Paşa oyunları, padış:ı.h seQtıiım. ne~?. Poel'd.e a a . I' rop ~ - Bak ı;u rezıı h~r fe. Bı.>şl k ~.miL :c;ın, neden, ne s e :Y c on ra az baTa.retıl '!V1:ı ı. uı. :s •il.• 
oyunlan oynaorJars.ı samur, eım~ I - Sen ş1rodı yauıma ÇJ"akla.rından N.eye ~llrklerı yollamı>.mııJı;ı':l.. . gibi de kuru1'.nuş?. Kalk bakılım. Elli :görünmeden çlft!ıği terketmlşt~? m~rl d.lşan çılmı.1'tı. O!)ı l: p=: 
tilnk gi)'\llleZler?... .. .. b·rinl vt>r. Şurıı..ct.~:ı. b r ar~a çağrrt. - Nnsıl yollamadr.ın ahbar .... s~;.~ sopası arta. u~ra.d.ı. Y:ıt aşatı. Elllyiı :0no.an ayr:ılmanıın ır.ııt.ı.ra.Pına, .bu du~ırını mütemad·yen oy!'latıyor b ~ 

Durur muyum l> :ı?. Hc..-ne.'l i;oıu.I oın;p idare m~lurUo~ teslim edeJ;:n. =~!:~~1;;:.1~~?·A1~:~~~ "':ı;:.ıcJ~. ssya.catız. • ~~limü ~menin ~e aC2.i. ka.r.ış.ıyo~.' inUyerek, 'bır ıntn 'btr oola 
mü açtımı?.. Yarın gene sa.i>ıı.hleyin b~ gcrtı.ri.r.m, lkl.şer ytlz Ur,ırlır?. A~n.ııorsıın?. H{'Dl Karırbet ea~r.ınış. " l :~nç ık:adını bu jkı t.a.rarıı üzi.ıntu du. Ancak i'şitllir bır sese k nuştl 

- Glym~ :ılurlar mı? E'l.>::ıt>...e g.1_ deıd!m. suçlu. hem GilclUsün ;."les'n?. Ct:ııenin . - ~e soyı1lorsunuz? Ben n_ et_ ~malbıvediyor, saıbalianı. kadar, .ıSe - yorlardı: 
y.:rler!. On lira,Yı da çıı.emo pe~.n vcrdım ... penceresinden bir ele eıımı ya.kal:ıor_ tım. ki ah.bar?. ~çia.d.! Sedad!> diye inletiyordu. _ Çok a!h.r1aşt..ı kızını! Hem n Ct 

- Ben chı kıı·:ı ile ver~ ahbar?. H~ de cebden? Yinn.I kürk on ı:rasa. PoHs ıntl.dUrll o zaman meşhur <Az- : . 0 

- Meselö yırın k(lr:t Aldık, bir ge_ aJınmAz mı ıılç?. sı.ın?. Ne:men'!dl töpekoğ!u?. Kürkler m!> BeY<l.1. <Sa.Oıkalı'arn> ~!Wt at.il_ : sedndsı.z çf•t;Jik ne kadar OOş'. zeV'k- naıbılıak Jco.rusun! . 
00 için lcira ue ı ~r n .z?. Yıintıi .I>Ulik r.de-:tt bUyüJc b r -yn<tak batıded'r?. maısı emrlni vermıştl. :sız ve tatsızdı. Mlrlt:lbele gorme.se _ DOktor getirte!®. 

- Y!?m '!rtlt'!t. •t:ı.b'."I. e.1 ;yllcıinden bağı o!du, lMr ::ı.rııbs Ç3ğt"llctı. Ya~ıma - Ne hararcladı!'; ne do.abda .. ~z- Karabete: :ı,ı!e, onun mevcudiyeti kMiydi. - Fırtınayı gömrtiyor mu~nn. 
olaca!·. Sahn~ye '\!-: r.:ı.k: B:niel'Cf' k$i b r cıraTi verdiler. Dn .. -nı Oçlecn ttYs:t.. dedir. Pıısula.nu da c<q)• ~dznn~izde_ - Yat. ... d:ye b:ığırtnışl11.r, E Ş.iımıdi, gömü, ha~tı ~u. H~ h'lvı::ı.da kasa.baya kad.lr km 
göreod!t .. yirmi lira k ra vemıezsbUz?. ı r-OSU!la... dir .. airoaorsun. Ka kllrttlıeri ve.ir~:en - M.a.hmud Salın değil ıni bu?. tb:r haber yok.tu Sednddan. N&Vlne lr?. 

- Yok. OCJtt l!'I. iR.z ayni za.'Jlnnda Çırağın da. araıba.da a~:-ııı b!:' par_ de toerlme G"eldl~ oyuncınr<ı mal U>sUm - Komi.ser bey tan17or, odur. ~ub yum2k, Seda.dm nerede ı0l. _ Admlardıın bir.ini göndere 
localara. koltuklo.rm ıganma se 'n ::.ı~n- m~ bal galdun: olur? .. Yiiztlnü oonvıp ~ atan he_ - Bak b!r de Ermeni Uıklı.di y.apı_ !duğUDU öğrewne.k .if,~J. Nevinin. se_ Sütanne. başörtüslle gözler n 
!arını d3 nsnrız: <Kllı1tcU. hao~da - McjOOla r.ana psrosz bır loca a_ ritlere peynir tulumu veril!"?. Ka ne yur, Ahbar. mahba7 diye bizi de k~- : n....ı~ .. üm okluğunu 
me?nur Karabet eJe..-ıcUnla büYiil'! kurk ,...,.n,,,~ A~" .. ııs1arı~ı. ko;.n~ kızla. r6~" •·-alı:: , ..... -ır?. ~dadın k,... ......... On>:i• ne , .... ~rSedceda a'd ma ulayordu.. .:ıli .,.. da .~ bu ,., • ..,.-....... P'.--... f"t.tlro bPn?. Kavuy ... M.ınntlr.: .. ah~ııtı.2.. ....... ,,..,..,~. ~" :r• i d <uı:ı. a 

1 
Jl)"'! 

mağazasında ~ son mo oı:.üritlc - rını al gel. gtirllorırun baş1mıı.a gek!ı!. bu şok ş!\. - Bu her kı1ıta &lre!'l. Ermeni o~u:: ~b liyor u. a e. - _ Be;Ul.ude k.wm .. Al!.ah\an \l 
ıunur> dıj>e bU.yllk rek nıuı.-r.:.z o kaillır memnun oldu ki... furtulu l:ıem kfü'klcrt sıld ıar, h~ Acem olur: Kürd Qlur: Yahudi olur; flfımat verebilirdi. Faka.t bunu dn g~.1- kesil~ aromo. . 

- He.. bu 131\lVa! k'. ~ Jl nJarcisn ~ Mimnetku'.ınu: olurum; dedi, §"'11- tıost.a.ndan par.1ıcan seçer gıbl en ·yı_ A:ınavud olur; .he'P t::ı.klid.lNl Kel Ha. !b"ırnma yedlrem.edi . NP.vlne karşı ku- ihtt k dmın bu ~~ 
bir tant? de sanoyı;ı sm. Sı.z!.ı:ı ~töZ- diye kadar teatr va ço!: gltmi ·'ın ,am_ ı ... ..ınt ., .. ..+:ıer. hem de zc;rt.•nya~ gib! sanın orta oyunund ın öğrenmiş. Blr çük düşmek ıstcmi.YO!'du. Na-ı3n. .. ;ya_: .. a • e ~o.t 
ler Mğdan ~ırhn-. soldan a}.1ı::ar. ne. ma· locaya 'ı:Ç Ötunı1~mdlr. ımıyıın U.;t.Une ~OTlar. Ul.1<? devrini kıyafete girdiği zruruı.n anası, babMI • Günler hergün bir parça artan me. 'l'lW>!ndan büsbüt11n eru.1oey vıırl/ 
oen a.k.ş:ım o!.r tanesı d 0 o~n;,m hrp dL · 1 k .... ~ ı : b 1 - t,ü <Arta J 
Y otırı ~ Jiı;:ımı ~lclı ısu ,l)aı~ları Ar.abayı 'ka.pr:n:ı. önliode bır.ak:.ık. Kara.,e-t ajanın Urkl:?rıne oyna,ya_ bile ~myama1.mı:,.. ıanlool.J. içinde geçlyoo-du .. Bu a.za a, muş . 

l , ··r ı'" çı-·'·'a ~mız ;ılçen gird!.lt. l\fehmed eaksınız?. Yat ulan kodoşl. \ .... .................. • 
ne yaınror1ar? "Enav ı-rc1:M1 a ac ,_ -ıwru 6.t>ek. A' hard le k.., (Devam.ı &affa 4/Z de) "4.. ... -··-··· ............ "" ........... .... . . ........ ............................ . 
cöılere yecUr.or!rı.:-?. R;ç :>lmazsa kt1rlt Bey -prova.lan -sevred yordu. O d.a tı~ - OtlAt k o .u.. a.dır Ur 
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Yazaıı: Gug de Maupassant 

~en er iç ne g6mUlm ş kadınlar /" 
~. b rçok .arn»a ar ar d . bil.. /f 

YUk Jind siiratle !lerlb'Ord'tl. Kan j? 
'lt:lı.r.ı.oın C".Qdı: b:QTamı tdi bu.. <F.Dll. 
:la r > bu Jtarı a ge1ince ımuhtırr.be b.'.lş. - ~· 
atıııo B.ıı1>.r.ı rtue Q:cıık .dolusu ~ / 
:raıa tl.ıuıdı.. tOU1ter, mı~er. pJP&t. 
~ r, havadan 'b"zan b.r top suraiile 
fi .--0r, .bu;uı l;ı.r kuş aibi ~ı.ıyor. 

nra ıtozıar cru na ~~r .\le klıçiijt 

1 Jt ~uklatı ta_rnf'Jld~n ıtoplanı. 
d I'<lu. K ıl bir halk kütlesi ynya taı.. 
d mlan Uzerlndc J> r1Jtml$ı. At üstün. 
) 

0 
Jandıumnıar bu mütecess s eri JtL 

na ar, Bmbalırm sr.ı.,ın.\ kan_şpıRlnrı, 
it luy,ırla ·cıı. BUylM: '1&ndo:ia 

1 
kadın u®k!a,. nd&l:i ııurnn 

er bo,a nuı lar v • §lmdJ. :ınut.ı-ı;s 
d Y..a~ur-una tutu ır.us:arclı.. ~.r 

e un t't'l~ r ıanmuebedm 
a ~ FPruldv.kllJ.1:ll.l)tl • &r3ba, 

r <W~ nı tmr •• ı . ;;:>.ı~ tepele. 
t ne ~f.ah <la:ıt UI ıı""U ı ~ ıl lla. 
i.f . Z!'?l gllnC'ş nr4Jt .tı.a.tmak ııze~ 1,. .dedi, .uabacım .tar.a!uı... I - Heyecan nmıiac mı? Hanr, tıu k fWtı an :\rgm e• ~ bakınan Jr.n~ - J/Ieflt "'• dt'B" . Gmum!UU okşıımıtk "'e 'belk'l ... 

nlar~ 4>'rı. dan... b:ı.fı!ce 6nıııınseye. Hangi eı1tel ıarumdtın ~ •ırsa '<> ınm 
N ~ ' Jıl,ada.aa MAriM 

m, ~ e b r atı1a. detil ııu1 uar- rd ı;rııyet ,YJl·ıı.ş btr s.s:e: . 
ötttt. sorcsu., senı tem n ed r m k ' ti:r ı1:.adln 

•. - ({ ~r,ı.flt).d.fıJl uvilJJl"k çok t>ğ. 
Evet ~4 n gQ2eJ Catai dıı;iaııı& ıcın uşa ıbtmWl laa$Ull8 b r 
olan b r ~ 'Yar , ıeneell ol~dl ODunl&rıD lb e bir ıbctb~ 
Ne « b ? • ... _. ıh cdf'fa .~ · 

aıı B.aUı11!d bf'ıı lk.en ... .u ...., Jı oo4*. ıŞ:m •l lcl.ı:r. 
rıen lııa~t 7a h iJIQl'um. ır'~ ı:srı . vardU' ~,, ~yadeleştiğ n sb te bb 

ıtt1acı,ın Fok Tabı! bu a..,. 
&sl.l Yot? IDU • ~en .mrııL rtleş'riz. sanm en 1t11çil; b r !l:rımtt..cı 
n<ı "kadar r.atuı.t olU1"$8 k 1a. :ı b'ça~crı ~apı (h an ederh:. 

ee lllt ıla <>lar;ı« ğlınız bır .sınzon önüne b.ılt.'IY r ve d n. 
nıu? ~ bırden .lsY!lJl rdcrr • : 

: E~t n mı ltahsed YOTWn? ı yerdu sour: r d ~ U$ ınıuı kıı!bi 
- mıyır. ~! ~ u ı ouıarın 

fi •ular ö beSli tausı.tn ıpu eaı. • 
h- ' n mne b:tbYOrinrdt, d kl rır.t failt,cder. 
- 11t nxl'tıcle O'"". sevzneğc ba il ı 
- Bana ..... • sın r ca ederim. 1 

~ ~ ib !ıayat,. a ksız tabanımm e.. __ , rnı? Tıpln 6tek 
., ;a a;~ı-JvUYor, s v ımetıe nıtı. bl-:-- Na<>S ... e-"ınıe~ e ba 

nı var h tt" ,.,~ 
~ tı1·ıı.ıırıa a " Peıt eh!ımmıye•6 z bL g ·· 
ı n lan bile ol~ . . Sen ne s~. gorUnoe • ml' e b :ı ınca ban:ı e ft v;, Ö' "kiler se\ 
r t .ı d <!!. nep::n z b ı 1ht.lyacı du. - ~ görUnmev • amma · 

o tadar sen~nınınei!•r ırı o tıddis 
:ra ı?;: ııte <l~tl. l~ let~}' n btrı tA. - aerıı~~ de buda.la o!urtar. 
\tr G eııa ll'Q.(ı.Jıkten.s0 .. ev lnıemc~I ~= 1t~-azl1ır. dnrttst cevatı 
~v~r~ M~eli.. ıı:ıes Jfı... ıer 

anYor \1, tı;~ verem ycccı;ı \)itini •·eremez d:"ı" b r uşağltl atin sıml he'YC
:~r 1'&:>ar ıfma bir ~!)z ge1dlrdlkten - !! P ' hud gurnnınu okşayn_ 

S>atlaJt dU~ arabl.nının a,.ka~ındııkJ rJlll!andınn veyıı . • 
sırıe Uzerınde dur:ıladı: bU1r ınif 

c en ve -ç erde 
mehareU olu aradı • 
tınıolcuclum . .adıeıe 
b~ meoktub '1 m v e .esı lb lnN 
mubahl o'l&n Ah s mmc ~eld . 'CG~ 
uzmı tıoylu, z:ayı'f, !t 'Yttz m henb 
tsvmı bir 1ct~ı. Sltnstrnh -cfizeı f!fit:le 
rl vardı. Dcrb ıl hoş ıml\ ~ tt B rıt n· 
talanzıı istcd m: On en tlmb :'i )ıı: 
nında knldı~:ıı söy Lt'ı'J 'Rsm 
weU tarafınd6D lncll.zce o'arak "Yıttıln~ 
bir 'kıl~: 

:p:alis tam~ 
::al«Ht:ni SÖY. 

Sıvas Beledi esi Elektrik Müdürliığünden 

.uA.A ........... z esi ı aca k El ı~· ~ 
e 

osu '3 'X 10 mm 2 

10mm:? 
)( rn mm 2 

~ı :Ht 
3 a1 
3 a•t. 

1 - Sla.11tıı .clo!.-tıik ıklart'Sl a.nıb:ı 00 
Dll4Jl \~ hcs:ıbma olar!l.k: cins, mkt:u' ve 
ma1zı:mes1 15 gQn mUdd -ile .:ı.ı;ı ek 

2 - 'l\Tnha.mm n b d 1'753 bın ) 
m nait 131 1 ra '48 kırrnmn-. 

!stanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Müdilri3'etimlz «nn yet 'flmfrler! için d9• taktın ıremıJ elbıae t e el > 

çln. totin y.ı,ptuı.ltnası ıa~• eksi~~ konulmuştur. Bı.r takım ~b " 
blr aded ttas:k~t ~bir ç. lt fa.t nfn rnul~mmen beddJ c49• ir dır. Muvak.. 
kat tmrtnw 7• lını.dır. Ek t.me 2'1 ıo 941 P~ gu u sa.at ıs d 
mtidfirlyet mtz bın sınd.ı yapıl;ıcnktır. Tallplerln ayni gtl.n ve aa ıe mi'. 
dür y; t.ı.mlz b n Jrurıılu komı.<tNna ıattmııme:yi günn t: ç n de Ş 

arı. <903!> 

b<-ıi ~ «llYonJZ, G '1i. 
Delt el>i ıolmDS"..tmı Beaı tork\ıt10I' 

:ı- -mı ınans:ııuyordum. 
KomiMer: 
- iııbe.tı kolay, madam. {j ı 

kolunda dn~e b r I aret vn~ır 
Elb!M!6hıln 'kolu sıyrıldı; bu btr ha.. 

lclkattt 
Polis gUlerellt ı'Avr. -etti~ 
- Bi3e her hus•l3ta it m:v\ cdeb Ht_ 

Yok. pal.t 'Yl anı nmndım. 
- Hele bir dilşUn ca'lım .. Bu co. 

._.,v· vur4'• lar cuk b1r ganç kıza tcca'VUzden ~taV'I 
o 11n<'lq h'clll •tr11 nnııu bn.~ırd1~mı bttkikn g~.ştl... 1~- O kıf.ı ttoeıı.~ 

0 m romıım ltı malc ve o•ıu kurt:ır. ~Ut\ o g~ tızı ('!ttş1btıyn~ı·m: ve 
ıntılt ~im. tıu aıeaım 1DetinefS'ftle <ktkımuyordn. 

Koırı'«""' b- t ~·rr ••mı .. ıııt· etınd.! ahla<lm un? 
_ Mndnm n•"" h'7lll"tç1ntz. l'\l"\'rırı. 'Madam Slmotı oav:\b vmn yord\l 

-n,: ... ~r :ıc•ıı<ı t,orıvflr"n" ı'0 .. :>'111 hfl. önlhldtllti ı:ırahacmr:ı parlnk l'fi'I m!'l~ 
lrOwı g;,.~ "'°'""' '1~ bir ~ııtll m"c:"ı" Tine, bazan bdıntard:ı. ır?!TCJ:en • 
-..en 6'Qlnıe ~ edilen ~ra.D,. .6fel1i'a t.ebe&UmUe b&k~tft\ı. 



Memleket Haberleri 
llgazda dokumacılık 
kursları faaliyette 

İne gölde 
Kadınlar ceza evitUle 20 ye 
yakın kadın diri diri yanma 

tehlikesi atlattı 

Mahmut Saim 
(Devamı sayfa 3/% de) 

Dört kişi Karabet ali'RY& bir yap~. 
~lar. M&hmud Saim diye fal.'lka ya. 
tll'Dll&lar. 

- Ka delisiniz; nE'Sini2:?. Sabıkalı_ 
larr. dayak atılır. Ben sabı:.calıyım?. 
Ka Mannit... Ka komiser bey... Ka 
mMUr bey ... Ka can kurtaran yoktur!. 

Kara Osman güreşiyor! 
- Ben cankurta.ran imamını da ka_ Lıt 

tooe toymUŞ51m, 0 da seni arayor. Orga.nlza~r. elinde magafon bağır_ kolay, kolay hallolunamıyacağmı ow 
Bereket versln ki 0 ar:ılık bağmş_ dı: dlği i~ Kara Osm.ana cnktımıad-' 

mağa ko:ın.18er gelmi.ş... 1 - OUreş ta.m oncta başlıyor. :tIJc ıü- ve hatta., yüzllne blls baltmıı.dan, Dub< 
İnegöl <H~u.s!) - Brvelki gün {eh - Ne yapıyorsunuz?. Bu Mahmud1reş; Kara Osman ve MarUo.!kll An_ llyeye oevab verdi: 

Ça.nkın CHwıl.151) - ~ kasa~ 1 :rinde de dıokwııs.e~ kur31uına bü. rimlııde büyük bl.r yanr:ın tehlikesi Salm değll, demiş, Karabeti talal:adan gilyo arasında. - Bu, mllşkW bir şeyd!r. İş çJc•" 
d.Okumacılİk tuıw açılmıf ta.ali. yük dh.emtnUyet verlhThl ve bugüne atııa~ır. ~vınin bu1unduğu kaldırmış. ı Seyirciler; tiyatroyu all:ış tufanına mata tıelmeı; Tllı1c pehlivanlarını' 

este geçm::ştlr. t6 Ecazlı genç klzln kıı.d.u' b1rk1t9 ı;enie ~a.ıı kurslar~ TaJıal ıha.uma b1t;lşllt bir evin - Ben kl.msaı?. Neye ıelclln bura_ boğdular. hepsinin boynunda bir muska vard 
~m eWi1 bu ku?3 S ay sllreoek 'ff muva.Uak1yetle Detlıcelcruniştlr. muttağında.n ~ tlJtu.şınasile ya?. j P.lyer; Kara Osmanı goyuyordu. Di_ Bu, muska dinl blr şeydir ve pehı \sJ>' 
kapat ben, Ant«> alacası, yatak çar_ Kurşunluda aooıa eren kurstan 15 çıkan yangın bana. alrayet. etmi§, - P&'$8JD... Koruudan çene:eran ğerlert de soyumruığa başlamıştı. lık pirlerine nkl blr yazıdır. Dlln:rs 

,..,......,.., t~ !rln tı.rtmuor. Siz gelmt'Se ldıulz, ~ ı.u- Sayunma yerl!!rl, ayrı oldu~undan boyunlarmdan bu mfilkayı çı..--cara şa.fı ~ dört. af3;k timrine yünltı fflıer bay&n. mezun ..,........... a. b' ela.~ gören ma!Hkiı:mkırdan Hesan dan geıın-ı-e '--"ar da·Ju ..,1 .. ccelttlm. ecn ..... l ~'-11van•·r•- TüM pehlivanla- ... n. • tına-• o •- U6~ 
~ ' bir +-'l'Wla. 2 -.ıı. t ... ,.... . te ,.. ___ 1 V<J ....... " ,, ,, ..., ~.... ... "' ., .... eş .u u!U'.. nw.rca; :n ·-~· 
"""""Uecekt.lr. o.ana 11<>«& .... • .., ...... e l..,..- mec. Ipeğin b:ıC':m13SID.l ışl. n ~v Fakat bu yanlışlık b9.na b!rk~ tefadır n blrbirlerlni ~önnUyorlardı. ırali>iyet, kuvvet sembolll.1llr. l·nll' 

S .ay sonra ldnel ~.r 114"ft baflJY&- ecmen 11er1Jrniltlr. gardiyanı Ll1trl ~u 15..20 ma.ltldımu oluyor. Maltazanın isml <Kaçan tilki). FÇJ.tz ve Yusuf, klOp!e sar~tiklcri a. yok söYllyemı?m. sonra, sahneyi tı.rff 
ca!lt ve buna da -4 dan fM!a talebe Yalnm Cur8u tJit.1ı1s> dokuma sa.n'a. r.tefln tehdld etmıe1tte olduiu kadın_ Bu ismi ılJyleylnoes hıı.nai menezde damlarla güreş yapacs.klannı v..nnnedL kır ekler. 
devam edecek.tir. tını ötreneıı:ıler serbest. iş yapah1lmdt ıar Oezaevinl kurtannıı.ğa gondenniş iş1m olM beni ssbıkalı 2annedeorlar. yorlard.ı. Kara Osman da bByle C:Uştın. _ El Başka tUrHl olmaz, ne ya.p•ııi' 
Dokumadlıık ıtpm muhlt1nde çok için i,p::1k temln edememektedirler. ve bir tarta.tan da erkek ma.1J.1[0mlan <Nereden ka~tını?.ı d~rlat'. Sapanın mllştü. liriz, Jllri itJraz ediyor. 
I1Iı bir ~ u:yandJ.rmlP. I]gaı Knrs!ar lç\n ta?Ja usta buiunu Jandazma mı.ıha.t\ı8ı altında Jandu. .ters tarafına yaın$10rlar. Yann &abalı Hoş; Mll5y6 I•lyer de, b6yle söyle_ _ Olm&z dlyorum, iM anıanıı1' 

biraz daha Heri götürlil" ça dtlt.kAna ~m. Tabl?ll"Yi tnd!rece_ memlş mi idi? musun? 
kudannda l>u sn'ata bl"§l. ~ bu -" urse n ma kumandanhk bl.namna sevJtetm~. ğim: <Kaçmayan tllld> yaza~ım. <?n- F.ğer; Kara osm.m, zebellA gibi bir 
b1r heYee 'fle ~\ 1'1ardır. kırı k6ylület1 kend.1 ~ecE"klerlnl lten tir. OLtti.kçe etn.la ya.yılmakta olan dan sonram lfade vermeko aelece~. Arabın karşısına dlkl!cccğlnl bllinlş - ~le bir kere seni... ) 
Qamnnın ~ köy •e nahiyele. <ileri dokumuf ob.caklardır. ateş e3M6n ı;t>1t yakında olan beledi_ Tak ta.hanının altını öpeyim tonıiser ols&ydı. hiç, :.ahncye çıkar mı tdl? !Arkası ~ t 

~ ttfaeyesl t.aratıruian lW>er alına_ bey_. Sopadan beni kuııta.rdın. Yaba: ve, &latranga. r.tlraşe yana~ en idi? ~ 
lnegölde 19 yaşlarında Kızılçullu köy enstitüsüne rak yangın :mahalline koşulm~ ve Horop\k hanımın gecelik hırkasına Ne ise; Kara Osman soyunmııştu. 1 .Askerlik işleri 

baş.ta kııymaıkam Remzi Ö'ıkan, Cwn döneeokt.ım !. Hay Allah senden razı PiYe.r: pehllva.nı alıp sahneye götUrdU. _ 
bir genç bir kır bekçisini yeniden talebe huriyet müddehmıumisl ŞillASl Blkem., alsun komiser beyi (Arkası Yar) * Şubeye çag.., rılanıar 

1 Jandarma kumandanı yüzbaşı . uRhmm1 !llatm &lt1ndal İşte; yukarıda b'r yerde YflZ<hğımız ,,,, 
bıçaklıyarak öld~rdU a mıyor ÖZinen, polis ve taıxmman askerleri_. G .. .. •• ı . gibi, Kara Osman ayağında. mayo 6ah- Be1otlu :Yerli Askerlik Subesln 

~ hınır uz! dınl ODU iŞ erı neye çıkmıştı. Aşağıda smıfı,, rUtbeS, bat>a 1!.Dl1• İneg51 (HU1uısl> - Kazamıza <Hus ) - Cumaova na mlzln çalışmaları sayesinde ka ar en.... tarafı 
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del Zavallı Osman sahnede.: bir dudağı mi yazılı Yd. stlba.ylann acele ~ 
~nice ~kır be*çiB! .ıl4 ya~annda yestnin GölcüJti.er ~nde to.d#JMcat cezaevi, hanın dokuz odası, dört ma- ._ d b1 dudnğı rök.te ır alelAcayib mlze mUracaatlan. 

an a:""'l ~- 19 .-..1 a.rında 1 ..,......,.,ak.ta olan Jrın • ...ı.. ullu Eğ""-~n ~nnn, blr bti,,...k -""·-, Veli _,.,u Aliye te.şebbllsü mümkün IÖl'Sel'd\m ırid·P ı.o. yer e, r ., l oı1'. ·.;~ ......,,,_ 'T-1' .;-.-- .._...ır 'WU'C "'.._. .;- ... u.ı V&- rardım, takat ma.:1emk1 bunu yapama_ bir y~am görUnce ça.şaladı. Bu da Top. Tim. Ahawd Falk otu ~ 
zekeriyaqa ortada hiıç bir sebeb olma_ kursu mensııplnn, lıııı:nir maarif mü. ad flV eşyas&le k:m.nın v.b'netieri, Ha_ yacağmı, haltınma gel~ ısöyllyeyim: ne Jdı? Bununla mı gUreşeceıkıt.1? . sett.n C4473l>, P. Tğm. :Muhlttlıı ~ d 
dığı halde OOkat.lamııt ve dönnüftftr. dürü Re.Jfd Tu~u tarafın.dar ti.boğlu Mehmedln l.çlndek.i mallarile _ Genç itızın gÖ'lJ{l res331Xll,n g:SZ!lne Altık; meydana Çlkm~tı. Ne s6ylı.. Ali Güncü (47114>, P. AtA'Jn. ~ "Y 

Bundan a>ıı derece müteessir olan terttş eclllmlşlerdir. ~nlerln tôy. >ata.tes depoou ve yr.ngınm çıktı bemıer ~Qğü ma:azaranın onda bı- yebllirdi? Meydanı bıraı~ıp kacacak : Oe~~ ~= <~~~~;>. c!-i321~~ Zekeriya ~ oebnif. bekçl Os. ~~ tatbikatımia mu•:ıtfakcyetlerl CA3manm evinin mutırağı yılndıktan raJı:ıtıtt° tnbba slzde kalan intıbaa ben_ deifldi yal... Atim. Hasan ŞWoil oğlu Sezal <l4~ v 
nı m ..-,_,Lt • .-erinden yaralıya_ görülmil.§tfir. sonra .söndürülmii.ştür. zcrnez Ostcllk dl'tlD.~ın muhwme DUbl:iY'! mag~onn öttürdü: x.__ ~ı~ 

uıuı...,. '"u Ü ve ö~e kabiliyetleri her zaman vasat _ QUrcş yenlşincıye ltnclardır, A~a- P Atğm. vuwr Cevdet oğlu su ~ 
al'dtirm~ür. KllQü.lt ka.tU l a. Aldığunıe blr habere söre Cezaevinin ~ ve gece yarısın. yaştaltt in.Sanın bblliyetlerhw uymaz. !ranga gU:reşecckler ... GUreşte, kasid.. N~ (14243), P. At~. Abdilı 

lanarak a.dılzyeye teslim edilmişt4r, Kızılçullu 1töy en:tııt.tiaU birinci sını. dan sonra tekr8l' yerlerine la.deleri Bu iki mülA.haza!lm harlolnde bir a-enç le ıkınnadan başka memnu oyun yok- Atam. Sami ~lu Az!z <15082>, 
tına köylerden 30 talebe alınacaktır. hAdlseslz cereyan etm:i~ir. cumhurl. mm ya.1nız kendi içinde kalmış bir tur. oğlu Hüseyin Htl.ki (13517/162781· 

1 D .. AnaJoluda uki uerler BtrnMın &eQIDek ~ Uk tedrlsa.t mü. yet ınfu1deiumıım61 yangında mah • sevgisi ~ bir Uml.tJl olup o1madığı hiç Piyer; Kara osmana, tUr".ıtce teıoU_ Attın. Rıza otlu MUnlr (13029»• k 
oga ar,.....1••m''... tettlşleri vil~etm munteılf köıy1erine kümların nsıkil v.e iadelerinde fe'V'lta- b1r zaman kat'!vetl') anlaşılamag_ son me ediYordu. Arada gıra.da da şöyle A'tğm. Sellin <.'Qlu bmaıl <40~93 ' m 

~· ... ' ._. " Atğnı. RU:şdil ~u Pcrld Apa ~'4 
Adana (Bwrusl> _ Burya gelen ~erdir. lt\de mesai ~ ga.yretılerl ol~n jandar_ nokta olanı.k söyliyeylm: Madde u. nasihat verjyordu: P. Mim. Meiınıed Adll otlu 

re notu Andoludakl ma kumandanı ~ı Selun. ~- nnda ~ta olma.tııJtımıza Ta#. - Korkma Osman, Arab koftur... 5 P Atğm oaman R 
maa~-~.-.: -•·ında Aak1 ....... r Bartın Beden terbiye•• "'"' Şe·"·et T .. "-............ , ...... n Lütfı Okçu ~ sena her uman içln 1'kse de Yalnız U2le?'lne gl~.ane; el, enselerle, bo_ Şevlke~ (4411 ), . ır.:.... Mukbil 
ArnJs ......,...._. ........ y.,,,.,. ._ ~ • -. -. """"" &.U"''ll" tlld1r - yunduruklarla ez... Fah:retıt.ln <31988>, P. A &ü'• S. J: 
raştırmalt.mıa :Maadf vekAlet! tara- mükellellerine ~lbue ve zabıt ktı.tlbi Damıd Erimin t.aıtıne_ · TEYZE Dubliye, pehltvanlan da eöyle tat.. lu Ahmed 1hsan ErtUtCt <26923>~ 

1 lüzumlu t.e.hsba.t veri?m;ştir. Barlın <Hususi> - Beden teı1>}yesi rinl ~ müddelumuınUiktcn ıstemış. o d1nı etti. Ml. Me. Fuad ofdu Ömer ~ R · 
tmda.u mQkelletıeri için aBkerl tallmle~e gıyı. tir. Zabıta tahlcika.tı devam ~tmek. Hergün _ TU;k, Kam osmo.n... C323/7U, 'I'l». Tğm. Sami otlu old 

Seyhanda Parti kon..,.elai ıecek tlç takım ~lbl.sa nümu:ıesı gl3n - tedir Seyirciler, ola.nca kuvvet.lerile Os- Por:tes (36395> • Ecz. Atğm. ~~ 
o• derllmfştir. Ge;ıç11k teşkl!ıltına dahıl · (Bat tarafı ı ncl taJ'fa.cla) manı alik~adıh.r. el otıu Nımed BUrhAnettin 2 baılaJı ırençler, bedeli vlan 850 kuruşu vermek 8"1 "k m&DTBDID uuianlanberi clil..<rilncliliü _ Martlnikli, meşhıır Angilyo... * .. -~ la 

Aldana CBusust) - Oümh:.ıriyet ııur«Ue bu elb!sclerdcn alacaklardır 1 ecı teUde. Alkı.ş... Beşiktaş A.lkr.rllk Subeal Ba$P"'• ına 
HaYı: PaNf3i Bey.han vU!yet tefkllltı Bu pe.r&, mWcellefleretı idare heyet:ne de yangın işte bu ma.hullf dlişüncell'.rden do_ DUdllk attU. OUreş ba,,lıya.ca~ 811'&-_ tından: ~ Y 
oca3c lıxmgrelerlne baflanmıştır. Bu yatırılacaktır. Bllec!kten )'8.Zllı:yor: Bilecik harl - )ayıdır ki, bhr ıulh nkrlnio S'tılişmes.lne da, y\fJtal'lda bir yerde yazdı~ım veç_ Şubembıde kayıdlı yedek f~ o 

Bazı ıerıcıer:n velUeri veyi\ U.'Jtaları cinde bulunan meml&ket. hıı.stanesin_ müsaid muhWo benli& bazll' olma4ı., hile: Fransız ~üreş hakemi reisi Kara tetmeni Bıtkl ~lu Saim B 
yılkı ltongreler pdt hnra.retll olınaJ(\a tarafından talimlere ııöndcrllmeditleTJ de bir :yanguı ç.ıikm' falkat yetişen tını cöritJ'onıs. O&manm boynunda.Jt1 muskasına itirag (30914>, nm pek acele GUbenllfıl P 
.e ocaklara lkayıdlı hemen bntün lua anlaşılm~ır. J3unlar hakkında muame. Jandarma a.teşi sftrıat.ıe söndünnüş _ Daha enet şark harbinin tasfiye Ye etti. racaati, etmediği takdirde 10711 R 
müzakerelere lştlrak etmektedir. V.L le yapılm6ktadır. tür Zarar a.noak l00..200 Ura tadar. AYrUDMla kal'i bir statUttonun tr.nrl Dubllye, :Mösyd Piyere; Osmanın kanunun maddel ma.bsusastnS ııt' 
ıtı.yet meı1rez mncrclerl de ayın Y~urlu ha.va.tarda ırenclere Halk · eclU:meıd tcab eder. mııs"tayı cdcannasını s1Syledi. hakkında muamele 7apılacail d 

tnde ba.ı.tı.yaealctı:. evinde askeri ders ~rllmektdir. dır. Elaem Uıalılıail pjşer; bu ı,;ıı 6711 herk06ln aııril• lunur, n 



SON POSTA Sayla r. 

Telgraf, Telef9on Ve Telsiz Haberleri 
Moskova önlerinde j Kadm romaot:ılanmızla mülakat L~n.d~a ~ele.diye 

tehlike artıyor __,;, ........... 
1
_ • .._ °",,,... ....... -.. Reısımn Türk!yeye 

nıas t.'lr. rı 1 ln::i s:ıyfad:ı.J ırördil P'ranst7.cA almanca otudu. Çok ufkunu genişletecek vesilelerle m~ışa. bı·r mesaıı 
taarruzun p!An dahlltllde inkişaf et- genç yBfJD(i& byata atıldL B:oealık hedelen1e bulu~. seyahatlere cıka. 
nıeı..-tc olduğunu bildhmekle iktifa et etti. Urmmıl Barb aıralarmda .Halide cak. palkla lıe~e ~ecek. bir ıltel!me DUn .ntşanı saat 2() 15 te Londr"l\ 
ın~ew.r. Edib Hanımla ~.e. Jdllttır propa_ ile her mlllüLin 1pınl çe.kecektiT ki, o. · 1 0 

mer 
Sovyet tebliğleri dfişmanm mttdsfae ndası yapmak Uza~ SUrlyeye gitti. truyucwıunun karşısına ha.zır:ıklı çıl>"..a. radyosımda A.nıkıarıanm T~ Y~_ _-

ıınevzilerinin !.çine g!rd1k.lerlni bil.dır_ ~18 mütartfs:es!ne b1r ay ka'3 !starı. bilsin. re ds'"..e<ill!ni an!atabllsln .. :ıı kez1 iJAn erlilmecr!nim ~l.donümu mu. 
ınekle beraber bwıun vüs'aıtln. tılldlr. bnla döndü.. nazı mmtebierde t:tırtr.çe Dalha ~&de F'ra!l.Sız edebiyatı pen_ nasebetıle belediye reısl tarafından 
ıneınekıtedll'. ve fransızca hocalığı ct~ten sruıra cereslııdeıı dtinya romanc.ılı.,mı seyir ~e bllr mesa.j ne§Iedilm.§tlr. 

Cenubda val!lıyet ~nfiz vazıh o!ma. serbest mesleJe atılarak husus! şirket ve takib eden ~uazzı!'Z Tahmı, son zıı.. Bu mesajdan balb:seden Anlt.e.ı9. rad.. 
tnakla. bera.ber Alman ordularının bu ve baııblard& C"lıştl. 8urlye eenha_ manlard!' İngiliz romanlarını sevmeğe o gau;etes1 demHJIU.r ki: 
ınınt&ıtada iLınal ve .simal! garbi 1sti.. tinin intıbalannt cıSen ve BcnJ islml1 b~lamrş. Btml~n unın bulmakla bera._ Y n tlmım ba~ıar -
kaaıctıcrin.de yeniden taarruı.a ~ı;ercl: nmda i:m uyoruz. J 937_33 ısencl~., ber, muhitleı1n;n ııenış alınası, k.:ıhra. <Bu akşam eŞT!ya. JJ~' dl 
llerJenıekte oldu~ haberi a:ınmıştır. :e Pıaris. tm~ ""' 1talyada fki ay manlarının üar bir sahada. birblrlerını ten saat tam 2ı0.l5 tıe ~LO~a - e.e -
Bu trurıetıe Budienm ordnlan bakiyesi_ kadar dolaşan romancı, gı.trfitcr!nl ga_ dldiklemey!ş;erl. ı ~ky.anuslar BŞArak ye retsi .ı\nka.ranm 'r.urkıye Cümh~ -
nın ric'at haUn.1c bulı.mduiu sab!tUr. ~erde n~ yem yeni ın.sanlar:a ~rsılaşmnsı ho. riyetı melike~ yapılımasınuı yıldönü -

V"ıŞ!, 14 <A A ) - H o . Sto:dlalm.. Muazzez 1'!ıhSin l! y~rumbe.rt ya_ Ş11IlA gidlyonn:ış. İngluzlerden Emıly mü m~ 'l1ilrıldyeye bir me. 
:~n gelen ha.b~lere gÖre ··burada BU.. zıya urşı tri!Yl1k bir ~V!S .ve iŞtt~ Bro~;:·u~~~e:ı~pt~~w;. Mar_ ,saj gönderecelı:ti Mesajın mahiyetini 

~~ı ~usunun vaZ:seti çok , ciddi cfUYdu. Me tuhltrt.rr ~ ~1!nd~lr hı; f:r-:.n e Maurol.s, Oide, ~e.n~~ bMmfyoruz. Fa'ka.t bu dostçn teza. -
tedir. iz olarak telAJr:kl ed!lmek. şflr yamı~ı ~m~ bastırmactı. So!l~ Z~ beA'en~ zarif ram.a::ıcı Halide hürden dıılaıyı I.Dndr balkma ve be. 

Dacens .._ .......... __ _...,. r1 man Y tfJ." 193~ yvmıa kada:- ta Ec11b .iOin. cOnu hep!mlzdcn üstUn, yttıt Iediye re~tne teşekfıtürlerlmlzl bildir. 
,._ ~'J:u,.oc.ı- gazetesinin ....,.._e senelerce, sek onu bizim nraıınıza lroym """""' 

ın ...... ~dl alb:ıy Brabt'a öre TimO- ınr eser ıca1eıne almadı. Sadece okudu, ·· · uyonnn. me'kle ik'IJ!a od""-.0~z., 
ocnko ordusunun vaz. ti 1 daha mü.. m du tşte btı sıralarda b!ru ev-ve! ŞMBan çok sever'~ .. onu alWı g1b: (Radyo gazetesi) 
oSai<k!ir. ye. u bt~lm esen ve B n~ çıl:t.L Mu.. severim. Camrum ıç n tcsır eden b::r --o--

Aliıay B t })aMe . . çocukluğund-. yazma fislQbu var. Okul'kcn ıfades1 insanı öy M k b• h 
ı...ıııı""la nUz ıttlke~us mu'k:ıveınetınin h:- ~ez T~:ar kuvvet.ti, derin ve le aürUkleyor kı, baŞk& bir şey dU.şiln= os ova ır cep e 

tadır. ş olduğunu yaEiııa - ıqtiyakı d1 o ki tıekset gt'C2 yat'l.tan kal. ~eğe imtft.n kaimıY?'· Esasen Hailde 
Ma.anıafih . ~ıu i oluyord:ı Edib ha4dcnda ııöz st>ylemeğe sa~§.h!;ye h • h ı· d 

tehllCeU 'tıelAk~~~~:ıa.t.buatıAı:~yl~ kı~9~:~ aoorıı hu~mah bir faali_ tim ydJ.. Onun ktllttirüne er!şeb!lmek şe rı a ın e 
rın birkaç f8t! 1 ve an atılan romant'l b·rb!ri ar. için neler, neler J!lzımclır. diyor. 
dtıhlan ta kametten yapmakta ol~ Jet aııJıasına l;f eserleri verdi· Kerime Nadiri biraz sant.lmanta.ı bu.. CBa$aralı ı lncl A:rCada> 
-Yll7lnUlkıtQd ~l'Tınun durdurulma::btıru nama bize iU te Bahar Q.çeji &ıns-.m lul'or, ve ıllve edl.Yor: cB'.?n ı:ie öyle.. lılıo*avalılara muıe;in tehlike 

Q,.. ır ar. Al/K. Fırtma51..l K zb • ..ı~ ~ Mebrure samırt Halide E·"'·"'en saatand«J bulunduğu açIB:ça söylen. 
uvyYet ınaıtn.ıa, o e .KıZ1 e ım. J ...... _ \.UO.IU v ~ 

oeokoya i61ld . tı f1nıidlerini T®o~ aece, v ·r h;lııin ingiliz!e ve fran sonre., listenin başı.aa geçlriyor, ve m.lşt.fr. Dilşm.a.Dın ıazma -
ve q ıne~en talı::viye kıtaat:nda llllJaZ2EZ~ roananl.ı.rı vardrr: • ı cı:Mnhaldkak ki kadtn mnharrlrler ara. alnde blr ~esmıln müdafaalarını 

Gazeteın e ilÖl'rnektedir. ,azeadan Yu7ası, !>ai'lann &mda en iY1 vaza.n odurı> d:yor, Peride yarmış olduğu ve d.b remzlle ~nı.. 
do~ Y&ı>taı Alaıarılarııı. MosJro,ııııJ& Mualll. :SU~ bldlvac. Aşk ve İntL OeW ıcın sl}yleı.l~ri ~r: «YllıU... lan nehir geçidinın muba!azası tC n 
şısında T'trzıoç arı ıaat-~nun liddeU Utar. :ıı:sran. Garib ır :yecek glht ıörilnüyor. İst.lk:bali ;ar. g(lnlerdenl:>eıri Dmlds!z muharebeler 
klllltalııi cerı ~· ord11\a.rınm ıosını .ta.zıı... . yüzde yüz yerli oldu.. I QörUe1ar1 .ıtuvvet.lldtr. İyidir. Evvelce cereyan eı:t·~ı Mo!Jkova ballondan 
lere 1erleet.trdı~ ittnı ve yeni mev2!1_ JDtAYelerlniD ti! romanıan yU hissi yazıyordu. Simdi ise meraklı ro gizJemnenııot&r. . 
kollannın Alın.:: ve O!'<lUl'ltmlD gm tnmı söyliyen~ıds:usız yere vuruıaıi' man ceşo1slnl izliyor. MeaeJd Kızıl va: Moslwvalılar şimdi asıl ~1~: 
mukavemet eılıtlA" •rıı b~ı fj.ddetle !lflnden tettd e suu '1ddetle red. zosn ne ııtısel.> lll1»ılm bir yola a.yak. blwna.k 1c n -

Almaıllar M'~&9ııaktadırıa.r. ~ncu ~. roman ,,e ro_ Cahlde üçı.ıga r-ttnce daha ~iyade manın sar!ett!ği m~temadl gayretleri 
Rus mukaveuıeıı •Ya nklaft*oa deden ~ tnc"r ve gayeleri.. kllçtır.c lıikAyele:'Lı1 tere~ edIYOl'. den ıilerl geJll.ğhl bi!mcl.ıted:rler. Ayn 

Mcrkezt cepn$d!rt•llak.tıLdır. mancıiık haııı.ıtmdati Son Postaya CKU9fllt IIAnımefendll zamanda Almıı.nl.arı~ bu çevrede sav. 
haldOOir: halen vaziyet şu ni 80rttYorum: dlyor çok büyük 1slml1 ve mevsuunu aşktan alınış o'an :yet kuvvetlen g~e tıç !tere ~Uyük 

1 - Ş!maU ıra. - RoftlSll yaıınak. cı olmak ta çol'.! adapte bir roman ha ırl 'V'a"' ·ıYtn l mlkıt.a.:rda paraşUtçU ':1111lrerck ~ bırçok 
Reshva dom 1ı.ın::'' isUitan:tet1nden bir işdir. Tatn ~ür ki cesaret kı. romancı, Tilrk romancılığını h'c te za.yiaıt verdlklerl de bllmmektcd~:ı.n&"k 
oldUklan hlkıuın v0~1'ln Yapmaktır. gttcttır. O ıca.dar ıısa her romanımı miiteki\mil bulmuyor. Bu sahada emek Son 48 saatte Atmanl~nn 

1 
d ğ u 

ra!mdan br.şıla.nnı.a,« of orauıan ta.. ncıdtr. Ben ı;a ~ olsun bir d~. leme devrinde olduğ\Jmtrru k:ı.buı edı: çevresi ist.ıhkAma.tında qı~ e 0 r 
2 - Almanların tadır. ydd.UD l'ODra~ « ar ğım> d ,.o. yor. Reşad Nurılerın, Yıı.ltub Kw:r!leli.n bir hamle ya;1tfrJll'l'1 ve 1~ a~a çev. 

la ya.klnşmala.:."Inı 1'rostı:o'l'aJa en fas.. ha ttıaıeınl eU!:nC slınıYonım. Kan4im yazmaktan .artık vug0çmtş alhi gö_ reıt'nde so~. mild:ı.!aalann-n arka -
ına otomobil Yoııı ~-;ı!Q kılau Vio.s rum Çtiiı.ldl beit~ b r san •ıı t eseri rtındülkle.r.ind.en çıiktlyeıt ediyor ve d1 sına var.m.ağa aşebbOs ~tt!klerl bug.ün 
:yapmak'ta oldukları llnoa ..\lmaıi!a~ ki ııtr panıa yazabilen k gıbi bir vui. yor ki: - ordunoo malOm_udUl". .B': tank t.al>uru 
olarak ~l!ftln ~ taarruz teblikeU yarataınasa blle. yaıım anım çöl B bi «- Son on BMle sa.rf:ruta Ytitub V61L\y~ karşı koymak üzere d:ıha btl.. 

Burada btıylik. ı!lııt,edtr. fesi vardır. l:."dsblYM s:ıe okuyaca~ız. Kndrhı~n Yabanı ile, HaUde Eö!.bln yitk So?Yet kuırvetie;ı gellnclye t_ada~ 
pı.şma!itadır. MUhallıiktarua, kıtaat ça lfuranttO'. Ya MP tere ib bas·t aev :yeli Sineıkll bn:ltal, ve Tatarcı-ımdan bn~a tehHlrnyl durdurmuş.ur. Fak.at b?Y~ 

Rus menablınden r~ er Wk kanhdı; ya.mı~ ~ biz~iler gı bbıd~ sonra.. tesir ya.pacak h!r roman bnhrlıyamı kuvvetıeMı hare\' ti de bu lmsım e 
re çıok tuVVetlı Re1en h'\beriere ö. romanı.ıudan bııştıyara..oı:. zı:nak hevesi. yorum . .,, - ypllnrı her tara! an bombalı.yan nak.. 
d mlş bulunan bir surette tahklnı. g - kilere bell!ti ıyı roaıa..'1 ya rte:ı gli~tü_ I Mevzuları d'.ihn z"ya.d_ ha alı okş:ı liyatı güçlrştlrruı büyük Aln.ım teşkil. 
il ınrm elinde ;:fa.snıa. şehr1 hen~ ni vereodiz. Roman yaZ!l. an .genı;; kızı yıcı ve hnvat•n ç!.rkln ve mad1t taraf- lerinln faalcy tl yüzünden kolay olma. 
ye Rus ZlrfUı k Ulunnıa.kta old~u ğünı gaye biZde h'; o!mll.Y toynıııktır. larını m !tün o'duihı kads.. g ter- mı.$:.r. Faı'k.at bir al.,nda b:.r limıı.nı 
uı.u.,..-·" ta ~~~ ~ t:ıtaa•ının romanı ia.nnnı :ıneYd na ucunun ha. miy ve Binb r g ... masallarını o: harb dJ.sı kılmak k b l o'mad ı grb; bir 

ı Bo1'>dınonun ısır1tınd:de Ahnnn_ 1 !lundan ma..ıtsadmı .da ~!!i'e tatmin e. kuyı.ı.p b:tlrd·~ n sonra, h :v:-th yenı 1 yolu birltnı;; bom'.lardımanlıı U\'llanıfie 
rlııd.en cert P!lskll.rtlilcıllkı 'Mo..~ail;: J'a.Hnf şliYle ıAtif bit ~ • tatlı tatll o. ka~ıl n ve b '!ola:-ı ve kalbkri binb:r, fl'P l.rrıalt da kb.1 de ıldlr. 
~~ er :ıi bil_ dece'.lt. ona kitabı :ı:u • ıııeYda.na ge. h1llya ile dolu n!;ın gı:>nç kız' !'A :n: h. Moskovantn müılafaa t<-rt.'batı . 
~ kut.a.cak bir vaaı ' ım n" ~lı sn <GE-nç kız rrımıı:ııl 'Y zan muhRr_ Berne 13 (A.A.) - Burada intiŞar 

ın a t 
ttnnekt'r. :sen~=-:r:~eıtİr. H çbir l r!r oldufı'unu, ve tlplerınl bl~o bfle ve etmekte o·an Bund gazetesl, önümüz. e ı•g"' 

1
• roman. ~e.z:e yok. Gayeıın esttlmi Lst!yer~ hep mO.'t nunE'l Jnsanlardan dek! günlerin MoSlı:ovnnın mildaiaa 

[~ edebi id mertebe B!!Vkl~ okı.rtmal:, ve seçen Mue.zzez Talıs'll B rknn1 ksd n sisteminin AJ.mQn ordusunun ta.a.rrue: 
tarafı ı iııcı s •f ~ bir n:.ild1et için aya·amak_ romancı! !hnm istlö>al!ni oydml1~ gö_ larına muka.vemet edebilecek halde 

.. _ 350 ı..ı_ a1 ada) ~- - rtı b ' ··zı ·ı ı •>erlin 13 • oU.ll esir ..... vor ve u .rumr.mı şu so erı e ve& - olup olmach!hm gü;t.ereccktir Mosko 
ba., ~<A..A.) _ A1- _......., aomwcıltğa ıı~lince .• h 1ç te ko1ay bir ks r.""<imyor: Sovyet' Kızılla ··t ht. ·· -

Bl°ianaıt ve •liın.uı husu.si tebllll: tı de· ı. BiT rom 'le el vaP11 ı u ett,. dn$3llah b'I r:iln bli.,ln eks'k1 klerL va 
1
• r :pa~ ~ ~ . ın~. dun. 

beıerlnde Al ı.aı.::na illleydan munııre - akuy.ııcak. hiç otmaısa bir ccneb' llı;a_ m'z g'ıbl. 'Jllh~~ler yar~t.acak kadın yanın en mndern ve en ıYl mikla!aa 
&I.~ esır ~ .kıt·aıarı tarafından nmdan istitnde ed~eık. eski 'l ürk ve romancı eks!ğ'miz ifa h"nllm:1rıaca.k_ edilen şehirlerinden !birı haline ge. 

I 

Harb haileleri ketleriDde vukua gelen mubMiı' hare_ 
bUeri, itte J'Ukancla b;rılef.tiihalz 

Ya.zan: Hüseyin· Ragıp Emeç ~-.eve şartlar içinde vuk.ua gelmiş 
acldef.mekl.c aerr~ auaha.w tasaV\'111" B ir harbdc .mağhi.b dii$en ve 151.i.. 1 edilemez. 

IJiya uğrayan bir me.mleketin bD. Mesela son r.ilnlerde, eski (.'ckyanıa 
'lin evlidlar.uula dcğılsc bil" hemen icrai heyet reisi olan Elias adlı bir çelr 
aZİZll ekseriyeUnde m111ılnı bir irde d. vatanperveri kurş11t1a dizildi. Da adıım. 
fı baş ~österlr. J!u, ins:ı.n kalbine his Cekyarun ilk ~ı:-ali sıralarında rclıı 
tabii bir tezahürdür. Duşm:mıuı m:ığ- Baha ile berı\ber Alman tdaresııe me
lüb ederek onun araz Lcıin.I .İf&'ill eden saf birlikl ;yapmalı kabul etnıiı.lerdl. 
mw:affer memlekeı. şayecl bir Jl3.f~a Bittabi bütün ('ekler bu aü.ını Tatan 
IZ'an sahibi ise. lş~al ettli!) memleket haini adıleltiler ve oııa, o go:ıle bak. 
halkına hrsabh mınmelc yapar. Bıı maya başladıbr. Düşmanla te.ş.riki me. 
muamelenin beklenmlyıın yumuşakbğı_ 1 al Tapan bir devlet adam nm halk 

.. .. . na:zannda iyi ı:orıılmesl clbc le ki 
nm doğurması t.alm. olan mu!!.aıd lıa. mümkün değildi. Nitekim Çekyada da 
!eti nıblye, lnuıun ıntlzar hilüfı olan iş böyle oldu 
mahiyeti ile mebsuta.n mtiıeııafıi.bdir. ı Fakat ~:ı!a bu .adam, her ş~·-

Fakat lıJt;a.l dcv:ım ettikçe, ilk sa. den evvel bir Çek olduğunu 1drnk ,.t_ 
manlann ruhi haletinde de del:lsikllk., meye ve o suretle harekete b:ışl.'t.dı. 
Ier bA.sıl olmaya b:lşlar. J\fağlüb rnem- Bunun netlccsl. bir b dk askerin J;:ar
leket halkı, kaybetflğl a:ıa iUyadlan. şı!lma çıkarılmak ve bütihı btr kıt'" ın 
nm lıasretinl lıergtin bir parça ılaha salvo a~şihe manız kalmak ol ~u. 
ziyade duyar. Çekyarun csıu liderleri va:dydin. 

Eğe.r, bu ı;ırada, ~ıal imvve.tterine tehllkesbai anlam~ olaca"k.lar ki, ~ 
başka mmtakalarda lhtly ç blssrdlllr biu.iin lmYVetlenle, bn adamları, JSpl 
de oralara yollanırlarsıt, onların vazl. idaresine fazla kafa tlltmamay:ı, bu 
fesi. iabiattle ha~ kuvvetlrre ve me.. .am fiddet.11 ceaabnn tertUtlne m:ıhal 
selı\ hususi :abı•a teşkı1ahn'l tevili G. vermemeye 1esvik cdirorlar. Çünkii ,..,_ 
lanıu. B9:rie alelicele meydana setiri- d7et bu -"de devam edec:elc c.Jursa, 
len bir teşekkillıin. moa) yen bir irade yarın, (lc.kyada, memleitoUn en ileri 
ve 4ltlsilnce ne hareket edea onlunwn ceJealeri, kendilennden flJ beklcnebile. 
vazifesini, ayni muvaffak\yct Ye ince. celı: :mahir Ye mali.matla ill8anlan bl. 
Jikle ~esi mrbnkün deli)db·. B11 rer birer öltiir •ünJ'.ı:o,'I bo,.Jtyacaklar. 
hal, bir takım galey~nl:uıt, belki de is.. Tıpkı, b!r &ama.nlar, bolşevlk Moskowa_ 
yan)ara sebebiyet verir. Bitfalııi IMm_ 7a b"1 ilYan eden ve g'tmÇ!ıt nln f'n 
lann terhlbi ve tenkili dt! o denıee tue 1llUl1lftanm ba 7Md:ı h:da r.clen 
şlddeW olur. Bu arada meııilekclin -O:ı Gtircüler ıibl. 
ve va .. aperver evlidlarmııı fnaraW Görillüyor ki. bv ttaksl7on, al"llritl
hattı barekeUnl istismar ede<'e'k ko. tt misallerle 8U veya bu mlllf'te hls 
münist.ler giW bııl&oık sod.ı ballk av. herhangi bir tezahür değildir. Bu, u_ 
lamasını iyi bilen v~ dünya. ihtillli Pf'. mumi bir karır1'$Alılın dotur"dıığu be. 
ş1naen llopn ki11111e beHrlne. vaziyeti oerl bir halleclir 1.-t blıi ne kadar h:t)ıf. 
blisbtitin kanştr. So.'1 samanda Avm.. landırsa yeri \ardır. 
JllUUn işgal edilmiş muhtelif memle_ Hüseyin Ragıp )';meç 

Bu akşam SÜMER sineması 
Mif,a,!lsenl MUyonlarn :Ma.lolmuş emsalsiz b r Yılın ... 

AMERIKALI MiLYARDERLERiN LOKSO ... 
BOVOK REVOLERIN ve MUSIKf N N FiLMi... 

• 

Baş Rollerde: 

ANNA NEAG
LE ·RAY 
MlLLAND !:sır J?ılık:t&rı du rı 35<> bini aşmıştır. 'Ş&rlt edabiy:ı::ıruı. mttmklin merteb-! 1 tır. İhrnhim Hoyl tl.rmeğe 1935 sene&nde karar ver -

Ele ~~.artmaktadır. miştir. ı 
:::_ ~e~~r-...,n~ıze~e YUksel< ~1ühendis rr.ektebi 1 Dr. Glaudius dün tayyare nı~93~=r~:!:1~:rı1rt~~r:üd~~=0:: 

Bu :Pilmde lşldile -
cek earkılar, hcrıkesin 
Ağzında dol~. 
Bu filmde ıa."ii1ccek 

muhteşı;mı tuvalet • 
'\er, bUtün kadınlar 

tarafından gisilecek. 
t.ır. 

!~ 1: ınUJha~ 11~:l~ka~ı~aa_ dün merasimle açıldı i1e Bsrlina döndü temi vücuda. getiıilmesınt ıeıtıır e _ 
nta.n.da ı:,~_ıı.ı.r <>.etıc~de ~ CRutu; f 1 . ~ ...,_

1 
11.Sa.ştarafı ı inci s11.)fada' den, Sovıyet!; ol"drt.'>'.t baştmmanrlıanı 

2ieınesi d --:-~ ~Ok· ha~ illa_ ·'' meı !lal·•.... _ me, kordon; b:siklet, motosiklet, oto _ olup 193'7 senesinde idam edilmiş o. 

15 
e ~uıanı. eclli.ınlıııtır. rb ltla.L ~rasJıınde, .M&arU VekUi H~se.n A!i nwbil, kaıncywı ve i:ıı.m.yoııet gibı naıkil lan mareşal Tonkatehevsld'dir. Tou. 

den İ:ıkteşr.lnde b!r çemberi Yüceı de hazır bulunmuştur. Merasi. vasıtaları. musıki o.ıatıerl, saat . 111bi aktclıe'9dti, :m1hlı fırkalara müe.salr 
kUl'tUlniak ıst\yen b n lçin - ıne 'hec> bir ağmia!l söylenen İstik - h&SISa.s m.lha.nilı: ~yası, her nevı !As- surette muı1mtveanet ı-t.me-iı: için sıra 

Jet ~Ülü.nü ~ kaç Bov_ 1~ raıarşne ba.Şl:a b d m. ve kauçuk eşya., ıkn·tas:ye ıeva.ı;ı - BJra vüeud.a geürilecek ve siperlerle 
ın~!'i'a.k dle b' geri PUskü.rtrne1!'e lllek-tebin Reıııt.ör nmış, un an sonra mıııtı. mob&lya ve d~ra.syon malz€m~- blrt>iri.ne ba.ğı11ı.nacak elan birçok müs 
fırtası 4A t,_ n. ır tek Aiman pi~de lebe ile bi il. Tffflk Ta.ylan ta. si, cam mMnulMı. !,pek, sun'1 i.pek, yün tahkem adaetacıa.r ,rardımile umkl o. 

.. .....rı ~t.lna...-n. etıını~t; tör 1' Dı~l yapmı~ır. Rek.. ve pamuklan ma.ı.nul men,;ucat. odun-
a ~U..<ılaruı nevmıd:ı .. ı_r. ~en aen«*i faa.ll.yetin netic<!le. dan ms.muı uıa.ddeler, film ve fotoğra1 ı.aralt bir müd.a/Qa sistemi 'Vücuda ge 

ı:ıı.n e~ın 13 <A.A.> - ~).1;.:ebbüsıeı'i r!ni hüIAsa etm.iş ve bu seneki faa - l~vaı:ı.matı. bo'Yı\ ~dd_ri.'!ri, klıny~vı ve tlmtdi deııp~ ediJOrdu. Bu muko.ve 
tetlri! ldirQJğltıe g5rc Brı · D. aJansı. llyet halı:ıkında. da iza.hat vermiştir, t:ibb! m.ıWdeler uk planda meaı ekete met adaeıkları ha'.Yl'ete 63 yan bir 
So\'y en CdıJ.enı.s Ceıınbe tı.nskcta htlSU!le Bundan 8GD.ra mu mekt.eb1n kim.ya. ithal edilecek m'.Uideler arasındadır. surette mestur bi.r hal~ getirilmiş o. 
dafrı.~ ~t'alan dün k~ı~e alınan profeSlırtertneen iı.h.A.mJye vermLş ve o lup ba.zl]arında tank'lar ve zırhlı <>-
~tı\lsıer:ı ao:.nak, içln n~= ilk a.çılıl dıem1 bu .mreUe yapılm~ - Yunanistana yardım tıomo'büler için yeraltı garaj1an vlr_ 
d tL.,, ..... _ buıunnıu ar . de tır. ln . ı- ... -1 .... a :-u~ Altılı\ ıSe her _ [Baş ıararı ı cı say aua . u.u. •·• k 
wıe gerı "'.'!. 'l-O:>çmunım minia Maarif Vek.ilt Hasan All Yüeeı öğ_ yetle beyne!nıilel Kıı.ı.lııı.ç htycti.nden Motörlü es'lılha ric'at luıllnde en ıy 

Y~t.ıer Pek a.~~ filmilş.le.rdir. Sov - leden sonra da Güzel Ban'a.tıar Aka. bir mU.messil bulunmaktadır. K~ulu.ş met.U f)a.t'3ryaı.arı dıahlle ç-e'kecek su. 
Be .\lınan ta zay..a; a utı"amış!&Tdır. demlısinı zl:yaret. cıt.rniş V=! Ak:ıdcmi vapuru Çarşaınba gU.-.1ü .ı!cşamı P ı·ı•ye retlıe sistemin dahi.!L..,e do.ğru blr sı. 

rıuı l3 :YYareıtdntn faaliyeti dire~ -.-nı l . lat ...,.,ecek VP ha.ınules cl be.şal. ra u·zer·ınde •~rtl!b olunmuştur. 
~._ CA.ı\.) ~ D N . .1~ ça ıl}lI"..a planı muvasa ~ ··' d. ,~ 

l -r aateırı b. · · B.. hakkıruin. iza;hııt OOnıştır tır boşaltmaz tekrar 1stanlıwa oııe • tt~yan kaymıldarına göre Mosko. 
~ına btı..a•-u Ynaıttan D. N. B. a _ · ccıld<ir. ö'ü uı bil _ vı:ı """"""'ltılm:ınrtarlır. Memurların bo_ 
.ur' "'oc il':ll'· Al F.ş.ya.ların bir sererde g • r e - ~ 

be~llslt. c~ d.. manyada Hess mesi mUm'kıın olamadıı:uı.ctm vapurım şaltm:a ~i ıçin resm! ıta.ğı.aıar hazır_ 
k Yet.ıi a:slk rt uşmanın e - birkaç set~ yapması mecburi gö:fil - lamakta oldut:ıarı, dlp:mnatıann da 
.,.:;tJe ~ ta.h.şidatı muvaffe- sokağının ismi ml'd!.tedlr. d verfien d!relct?fe gıöre hareket.e hazır 

()Jun.ın ıştır. 5 tren tah Kızı.laıYl :tıeıınsll edm heyet. yar un o"!tlulldıarı ll§Ne ediliJUr. 
t.ı~. ı:ış. 41 tren c.!dd.t haaar .. ui değiştirildi mıı.ı:kklerillln uıstlmlne kadar Yuna - (Ra(cyo gazetesi) 

St.okhol.m 13 C A.A.) - Jioyter: n'standa uıa~(,~·ıv.:'~:tı:r·:___ ____ -:========::;;;;:::;;::~;;;;;~;:;;:-----

m:.unl.}tır. 

---·u----

oü~ın bütün a.~kı. .. ve bütün iıh.tirasl'l!"ı. •• 

ROMEO ve JULİETTE'I unutturacak film ..• 

ÖLMEYEN AŞK 
( WUTHERNG HE/GHETS) 

MERLE OBERON • LAUR.ENCE OLİVER 

Deınakroıtıen g:ızaıteM>.~n BerHn mu. 
habirine tröre Alınanbr D.::-e.sden'deld 
RUdolf Hess sokağının aclı değ'şt rile. 
rek ~hard. Wagner ha.,tanesi konul. 
mu.stur. Bu suretle Alınanlar Hı>ss'in 

canlı son hıv..ıı-asıru da silmek r.;te -

mi,5lerd«. Bu kararın ne !ç:n bu ıtadar 

1 
geci:kıtirilmi.ş olduğu tıll'nır.iyor. Ha -
tırlarda o!du.,~ Uze:-e H&S h:ç tılr va.

1 kit Parttdı:,ıı ve hli.k:ClmeUen çı!Aarıl - ' 

Fia t mür aka be te ş, :i • ~ı-..mc2mı••-n-1B11am-111uııı:n•-=ısaw-an•z"*l3l-1:22~·1 ~~~~~~ 
latlarının takviyesi Pek yakında: Beyoğlunda 8 4b, 
için ayn!an para ELBAMRA SiNEMASI 

AnDtara 13 <HuS'.ıs1) - V"U\yetler 
!ıb.t tirakabe ~natı lc!!.drolarma ya_ 
Pllacak iliveler 1ç.ın koo d.nasyon he. 
yeti, Ticaret Ved.l~ emı·in& l'enkien 
ıs bin lira ta.W4:su.~ verm~. 

tamamen değ'şmiş, tezyin edllml§ bir halde 

yeniden açılıyor 

uht.eşem ve b!lyU'.c baya.t ... Balolar ..• En son moda tuv~eUer ... Yeni 

Danslar ... 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

YARIN AKŞAtl1 

MELEK 
Sinemasında 

Gençliğin sevgilisi 
Herkesi güldüren ve düşündüren 
A.mer~ada dünyanın 1 inci artisti 

"tlNV A."'ilNI KAZANAN 

MI C KE V ROONEY 
JUDY GARLAND - CECILIE PARKER 

tarafından nefis bir surette yaratıl9.n 

ANDl HARDt AŞIK 
l 

... Şahane komedi !i:mi takrlhn edilecektir. 

1 

.... 2 .. sa
111

atlltd•u•rm
111

n•da•n
111

k•a•hk
111

al1
111

a .. ~•n•e•ş·.e ... •Z•ev'k .... ve .. eğ .. le•n•c•e.
111111 

.. 
1
., 

~ı-•• TÜRK MUSIK1SIN1N EN BÜYÜK 3 iSMİ _, 

M 0 N I R SADEDDIH Müzeyyen 
Nureddin KAYNAK SENAR 

(LE\:'Lı\ ile MEm.illN) d:ı.n sonra sinemacılık alemini 

şehamet ve ar.ametile yeniden saracak maan.am ve leni 
bir filmde tekrar buluştular. 

EVVUBİ 
ve 

BOZ JCSLAN 
•rlla.KCE aiblü n TilRK mualk.Dl p.Jıeserlerfn phe9el'I 

• 



• 

6 Sayfa 

:.,.... .~ ·• · .. ,- -.. ... ·~ ·. ~ 

İLE SABAH, öGLE VE- AKSAM 
lle.r ,...._ IOlln ... it • ta ............ 

tlit1erhıid ~um. 
t ı . .. 

. '" . .., .. 

. 
Emniyet Sandığı ilanları • 

Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Senede 0 /o 5 faizle Ödenir 

Cinsi 

Beyotlu KarahaşmUSUlfa~a Hacımimi Ev 
mahalleısl Ka.rı\baş caddeısıııde eski 53 
mu. 53 yeni 55, 57 No. ıı 
BeyoJ;lunda H~ylnağa mahalles'nde 
Süs1Usııkst &d'a~DM eski 4, 6 yeni 14, 
16 No. lı 

A.P6t'ttman 

SWıcynıanlye Hocagly~n mahıılle_ Ev ve fıçlne akan 
sinde Tavaolınınslak ısokat.n:la eski yarım masura su 

Muh.a.nunen 
kıymeti 

8&0 

12800 

3000 

22 tyell• 1 O No. lı. • 
1 - Ar.ttır:na 21).10.941 tarihine d!lşen Pa7.a.rtos! §:ilnll yapılacak ve 14 den 

16 ya kadar devam edecektir. 
2 - Atttırma.y:\ girmek lç'n muhammen keymetin 3 15 ~' n 'sbet!nd" pey 

t*çe.s! yatmnıı.Jc Urundı.r. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte bfrl peşin ııert k.alıuıı sekiz senede sekiz 

m<i6avı taı'.rn~te ödenir. Taks!•Jer ~ 5 fa.fv.e tAb'dlr. 
4 - T~l.er öd~lnC't!e kad.l\r gaYrimen'lml San:!ığa biri.ne! ciereocde 

iJX>ı&li h\lı.r. 
5 - Rnalann fotıoıt,.arıan sımdık deh!llnddd sat.ış saloounda te~hiT o. 

lurvmo, .. qdır. 'Fazla tafııl!A.~ nlnınk için salona ITl'llraca.ıt edilir. 

Emlak Almak Ve Satmak istiyerilere 
:t.stanbulun her semtinde he:- ce$it emlllık almak ve sa.tıınnk için en kısa 

yol satış salonumu:t.u glyarettlr. 
:tst..cnJ1dii'l takdirde satılı"a konan emWt mu'kabntnde ne m\ktar borç 

verilece~ ~in edilerek a16l:adarlara b'!ld!ıfür, bunun fçin iki Ura Ucret 
alınır. 

Teş1ltr ücreti: 'Bir ll.ra.'1an aŞRfı olmamak üzere Uç ay~ bin lirada on llr.t 
buçuk kun$Ur. Ne satıcıda.~ ne de nlı~ıdan ~a o\r Ucret alınmllZ. (8930) 

DiKKAT: RADYO PAZARI 
r..:r nevi Radyo Satılır, Alınır ve Tamir edl;ir~ 
\...:Galata, Tünel karıısı No. 17, Telefon : 42685 ;..J 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Antalya Nafia Mttdürlttğünden 
Antalya _ Alanya yo!unun 81 inci k.llometre.sindek.l demır Manvgat 

boyanması ile tecrlt ve <enin yenilenmesi ~l açık cbiltmeye konul-
muştur .. 

ı - Ekslltme 16/ 10/ 941 Perşembe günü saat 15 de Yenlkapıda Nafia 
Mudiriyet.1ndc müteşekkil lıışaat komisyonunda yapılacaktır. 

Z - K~if bede..1 491i5 lıra 15 kuruştur. 
3 - Muvakkat temJnnt akçeal 372 Ura S8 kuruştur. 
i - Ek.s!ltmeye girebilmek iç!n aıatıda yazılı vesikaların gellrllmeJJi 

şarttır. 

A - Nafia MildürHltll müteahhitlik komiayonunda aimaenk ehil. 
yet. vesikası. 

n - Muvakkat teminat. akçesine aid makbuz. 
C - Cart seneye ald ticaret odası ~ikası. .8871> 

Çanakkale Nafia Müdürlükünden 
l - Yemden kopalı mrt usulJe es.Utmeye Gromwn iş: 763Gl ııra. 38 

kuruş ~ bedellı Ezine kazası Jandannıa. hasıt&Jıane& ikm1d1 
lnşabttdır. 

2 - Bu işe a1d evrak §Unlardır: 
A - Proje 

B - Hususl ve fenni şartname 
C - Yapı l~lerl umuml fenni tıırtnanıesl 
D - Ba.ymdırll:k İşleri genel p.ri.nam.esi 
E - Süihl tealsat., elektrik tesıaaıtı tennl ~si 
F - Flıa.t bordurosu 
O - ~ ıe.rtnameaı 
H - Mıı'lmveıe prolesl 

3 - İstekl~er bu işe ald keşif evralkını QınaDdrale Nafı& Mftdllrlil. 
ğiinden bedelalz olunk göreblllrler. 

4 - :i:ıuılc 27 blr1ncite.,rln DU Paa:artesı günll BQQ.t 16 de Nafı.a. Müdllr
lliğ\i bimaında toi,>lanacü komlsyon huzurunda yapslaca.ldır. 

5 -~ glretblmek için taliblerln 5'12'1.ll liralık muvakka.t te. 
mina.t vennelerl ve ah!e gününıdıen lN:ıık.e.1 3 gü:ı evvel Ç~a... 
ıe vih\J'et4ne mUmoıı.a.Lla alacalk'l:arı ehJ~yet vesilr:a3Ue Ticaret 0-
dısı vesikuuıı komisyona ibraz etmeleri 1'Mmıdı.r. 

6 - TeJdlf mek.tubları 27/10/941 ~ günü saıı.t 14 de ks.dar 
mak!xız mukablllnde kom!..c;sona veril.mit o1ma8ı ve po..<M. üe gön_ 
derileoe1t mekt.'Ublann ilmle günü sa.at on dörde bdar ~
na gelm.l.ş bolunnwıı şarttır. Postadald geclkme~r lal.bul edilmez. 

7 - Mü~e arzu iWğt tak.dırde mu'lm8e'bel umurruye tnnununun 
83 üncü maddesi muclblnce vereceği teminat m9kt.ubu karşılı~ 
olara3c ihale beckılltıın üçte birin! geçmem.ek üzere MnM verile_ 
bllooelct.ir. 11901 h 

Üniversite Rektörlüğünden 
Türk İnltllı\bı Turibl ikmııl ımtlM.nlan ayın 27 inci Paz9.t'tcsl günü 

saat dokuma konferans salonunda yapıla.elktır. ~k.ııdnrJarın hazır 
bulunması. (9115) 

lstanbul Emniyet Müdiirlüğünden 
Müdilrlyetun:z muamelfıt memurları için c54> t.ıı.'kım resmt elbise ıle 

c5411 aded knskct ve •54> çlıt fotın yaptın'.m~ı açac ekslltmeye konul.. 
muştur. Blr takım clJ! le bır nded kasket ile bir Çift 1'.ot.fn1n muluun ~ 
men bedeli c43"> lire.dır. .1'. • · • " .. · ~ \ ı J 'li 

:Muvakkat tcmin:ıtı c18'2• liradır. 

Eksiltme 2'Tfl0/1Hıl Pazartesi günil saat 15 de müıdürlyetlmn binamn. 
da yapı.kıoalttır. Tltıılcrin ,;'ili gün ve saatte müdüriyetlmlz b1nasında 
kurulu ~a 1trtnameyi ve n11muneyt gönnek için de Ş. 8 müdür. 
lü~üne mOro.caaüan . c9032> 

SON POSTA 

l_R_A_D_Y_o_l I 
SALI l4/10/9U 

7.30: Saat l\71\.l'I , 7.33: Hafit mlizlk 
(Pl.), 7.45: Ajans haberlerı, 8: Senfo. 
n!k müzil:t <Pi.>, 8.30: Evin saati, 12.so: 
Sao.t ayan, 12 33: Tilrkçe pl!\Jdnr, 
12.45: Ajans haberleri, ıs · Tllrkce 
pltUar, 13.30: Ktı.rışık. mUzı'k (Pl.>, 18: 

Birinciteırin 14 

Saat ayarı, 18.0'3 : Radyo salon oı:ıkes. 
tıuı, 19: Nihavend V"! hicaz makamın 
dan ~~ılar, 19.30: Saa+, ay~rı ve ııJsns 
haberleri, ız.45: seroest ıo daldka, 
h:.55: Fasıl şarkıları , 20.ıs: Radyo ca. 
:ııetıesı. 20.45: Marta Eggertten parçalar 
<Pl.>, .;zı: Ziraat takvim\, 21.1 O Man_ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİ P , ROMATİZMA 
dolln ~martetl, :::ı.so: Konuşma (100 
sene önce nasıl yMıyorduk?l F.. EITon 
Talu tarafından. 21 45: KlAs:k müz.{.ri 
Pol'tremı. 22.30 : Saat ayuı, ntnns lıa. 
berlerl: borsa, 22 .45: Dens ·nUzlği •Pl > • 

Nevralji, Kırıklık ve Bii tiin Ağrılarınızı Derha l K eser. 
İC'abında günde 3 Ka, e Ahnabilir. Her Yer:le Puliu K utt1ları lsr r lJ İslevi ,iz . 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden 

Tabip ve eczacı, sıhhiye memuru ve 
ebe alınacaktır. 

Mtt'ıtellt yerlerdeki !abrlkalanmızda istlhdlm cdılmck üzere t.-ıbib ve 
eczacı, sıhhiye memuru ve ebe ahnaca.ktır. Kendilerine 3656 sayılı na. 
nun hükilmlerine göre ücret V'Crll.ecekt.ir. 

İsteklllerln ellerı.ndelti vesika ve hal terciımelerlnt istldıı.: a.rına bağlı. 
yarak umwn müdürlüğe müracııo.Uıın. ı9(}:J8> 

Askeri fabrikala r umum miidürlüğünden 

Mütercim alınacaktır 
İnglllzçoye tayikile vakıf ve türkçesı kuvvetıll blr mütercim a:ıınacnktır. 

İngnl~en maada Almanca veya Fro.Mı.zça Usmlıa.rına da vukufu o_ 
lanlar tere h olunacaktır. Kt!dro ucretı 210 liradır. 

Taliplerin lmtllianda gösterecek·eri liyakat derecesine göre bu ücret 
b!r<len reyn tedrıeen \'Crllcıcektır İınt:hana g ireceklerin en az lire me • 
zunu olması ve o.skerUk!e hiç bir al~knsı bulunrrı.run:w şartt.ır. Yüksek 
tahsllll o1ım':.ar tercih oolllr. İst.lyenlerin mibblt evrakı ve iyi 
h :zmet. voolka.ları ile bırılikte 31 /Birlnciteşrin/941 akşamına kadar mü • 
düıfiğümüze müracaatları . 19090> 

Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı dil öğ·retmeni yetişt~rilmek üzere 
açılmış olan Fransızca lngilizce ve Almanca 

kurslarına talebe alınacaktır. 
Alınacak tnlebe bLr yıl ünlversıtedelti yabancı dil lmr.s.lanna devnm 

edecelı:ler ve ııeyusi VQZlyet normalleştı,ğı ~:kdlMe ta.mın&rlnl ta.kvlye 
etmek ~e b ir yıl da dili.al öğrendikleri memlekete gönderllecz:klerdlr. 
Her birine bun.da ayda 3<l lırn verlleoekttr. se~me sınruv.la.rı 27 ve 28 BL 
rincltefşrm l>ll Pa2U.rtee1 ve Salı gunıeri isw.:nbuı thıiversitı861ınde yapı. 
:ıeaktır. 

Sınava gia'nıQ ıç<n: 

Türk olma'k ve yerli veJIB yabancı bir kolleJ veya liseden veyahud bir 
öğret.men okulwıclan mezun olmak lli.zımdır. 
.o·gunlın şart. OOl;ildir.> 
Nanızedlerln 21/X/ 1941 de 'Ontvenıitede muayeneleri ktapıiaookt.ır. Ev. 

Uler alınamaz. 

Sınavda muvaf:f3fic oıa.tıl'ar t9.hsll müddetlerinin iti micı!i MaarJf Ve. 
kBle.tı emrinde çalışacaklarını taahhüd edeceklerdir. Kurs tAılebes!nln 

hiç lbir fş!e m~ul o!mıunıısı şarttır. 
Talip olanlnrın 20/10/94ıl akş:ınuna kadar rektörlüğe tahsll ves~kallln, 

nüfus hüV(yet w.rabJan ve G a.ded fotoğraf ile milracaa.t etmeleri. 
•91U> 

Memurluk mllsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankası Uınum Müdürlüğüncien 

İstanbul hnrlclndekl şuıbe ve ajnns·arınuzda ça!~ırılmak \i?.ere lüzumu 
kadar memur ve memur namzedt lllınacağından, Ada.na, Ankara, J>lynr_ 
bakır, İst.anbul, İzmir, Kars, Konya; Mer&n, Samsw1, Sivas ?C TrabzOn 
§ubelerlmixıdc miisltıaka lmtlhanı aç.ılacaktır. 

Müsa.ba.kanın ann şartları: 

1 _ ASkeri~ yapmış veya bA.len Mkerli'kle bir ilişiği bulunmamış 

olmak, •-ıaerd"'" ...... Q""n ol k 2 - En az lise mezunu veya muadlll mck....._, ...... • • ......,.. ma • 
3 - İst.l!lidnma mlı.nl h:ıll bulunmamak, 

. • otuz beşten yukarı o1mama.k. 
4 - rQŞtel :ı..:.~ bı~~~l ::az eunek ve ban4canın giiatereceğt yerde va_ 
5 - m n~ ve.sa~· estni tınrz:a.ya amMe olmak 

zife kabulüne ve memurluk tanlıı'.hütnıı.m ' 
DİÖElR ŞAR'IDAR : 

1 _ Ayni tarihte ayrıca. yapılacak miisalt>lka.ya. orta mektep mezun_ 
k 1'>t.an!>ul Ankara ve J.?ıınlrde orta m Usa.ba _ 

ları da alınııcaktır. Anca . ' kişi ışttralk edebilecektir 
knya mUra.cıaıı.t sıro.sile yalnız ılk onar - . 

..._ na h"-1 daire ve ınucsscselerde iki sene veyn daha 
2 - Barem ..... nunu ll<WI 

~ade hizmeti ol1l'"'ardan iyi ~ferau.sa malik o1n.nla.r imtlhansız kabul 

edilecektlT. 
3 - ~nlerı tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hiiküm.. 

ıer:me gôre 120 liraya kadnr ve ilk defa intisap edenlerin tahsll derece. 
ıerine göre muayyen haddin tamamı üzerindc!1 ~ık verilecektir. 

4 _ Bir yabancı d ili cFransı7JÇll, Almanca. Inglıllııçeyia bihakkln bllenle.r 
ve mesleki sahada ç.alışmı.ş olanwrla mts!ekl ta.hstl görenler uıilsnba.ka_ 
da rliohan hakkım haiz addolunurlar. 

5 - Memur~ kabul olunacnkltır, dahili mewuat dairesinde ten ,. 
001Uk ırcJ.'rnlnden, sa~lık sa.ndı~uldan, yardım birliğinden istifade edecek. 
lerdlr. 
İMTİHAN VE Mtt'R.AOAAT TARİHLERİ : 

ortamektep rnecrunlarının !mtlhnnı 11_12 İkinciteşrln ve daha yukan 
tahsill o1anla.rm bntib.anı 13.14 İkinclteş,rinde y04>ılacıa:ktır. 

Müracaat.tar lm.tlhando.n \lir gün eVV<?line kn.d:ır kabul olunacaktır. 
MO'RAOAAT: 

isteklilerin ım.tnıan yerlerindeki şube müdürlüklerlne ve Anknrada 
ban.'kanm pemoncl iŞleri müdürlüğüne müracaat eUııelert lAzıındır. {9161) 

Galatasaray lisesi satın alma komisyonu 
reisliğinden 

Muhnmmen F. 
kuruş 

Miktarı 

kilo 
İlk temınab 

Ura 

35 2500 elma Amasya 
23 4000 193.50 > Gümüşhane 
l 7 1500 • İnebolu 
15 3500 Ayva 

Yukarı.da yazılı yemişlerin 21/101941 Balı günü saat 16 de liseler satın 
alma. komisyonunda a.cılt ekslltmcst yapılacaktır. tcıtekliler kanuni vesi_ 
kalarlle gelıneleıi. Şartname Oalatasar&y liseslndedlr. c8~> 

' ; ' • •• • !' • • • • ~ : .~ : 

'----·--- ---
Askeri fab rikalar umum müdür: üğün _en 

Memur alınacaktır. 
Muhtelif yerlerdeki fa.br. kalarımızda ıStllldrun edilmek üzere aşa~ıda

ki şartlt.ır <iaıhlllndc m~ka ile nırunur alınacaktır. 

1 - Memurin ka.nununun 4 üncü maddesinde yazılı ev.c::ıtı haiz bu • 
lunmak. 

2 - Mecburi aBkerlik vaz!lesmı ıtnetmış buluıunak ve yn.'.}ı 35 den yu. 
ks.n o:mamnk. 

S - La11knl orta mekteb mezunu olıruı.k . 
4 - İmtiha.nd:ı muwırr.ık ola nla ra 3656 sayılı barem kanunu mucl -

hince ücret verileceği glb hususi kanuna verllm!§ sılttr..t sıgortası 

ve tekaüdiye hakkı da vardır 
5 - HJ.zmete alımıaı.k:O.rdcn: Umum nıiidürıüğün göstereceğ,ı her yer. 

de en az üç sene hızıınet edcc.:'~lne dair noterlikten mus:ı..:IC:ak te. 
ahhüd sıenedi alınaca ıc ve ahvali sıhh yelcri çalışmalarına mO.nl 
olup olmadığı tam tc~kküllü n~eri hıııst:ınelerden bir. nde yap• -
lacak muayene ile Levslk edi'ecektJr. 

İmtihan 3/ 2 inci teşrin/941 P J.zl r lesl günü saat 14 de Aı;knrada 
umum müdürlükte İstnnbu 'da Bakırköy barut rab r ilro fa.b:ikns•n. 
da yapılılcaktır. Taliµ ohrnlurın aşğlda y.:ı.zı1ı \'C s.lkaları ıle te rrü. 
melhal varnJolarını ıstld'9larına bağ'lıyarak bu iki m-.ı.h.:ıldcr. h:ın
gtsln<i,e ımt.l.han olmak istlyorro 31/Blrlneıte,rin/941 gUnil akşıı. ın 

saat beşe kad:ır burıı<arn mi.i:-ncaatJnn, v~a.ildnl tılm ibraz et
mlyenlerin Jmtiho.nn kabul edılmiyeccklerl ilan olunur. 
A - Hüviyet cil?dmı ve~ musaddak sureti 
B - İki aded ves.ka fotoğrafı 

C - İ.yi durum m:ızbatası 
D - Okul şebadetıınmesl veya musaddak sur&tl 
E - Askerlik terhi> V'Cslkası veya musadda.k sureti 
F - ~lce çal!şt: kları ~rlerden aldMt0arı bonservislerin asıl \'t 
y.a mus3dda4c suret!eri. c9161> 

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

Öğretmen ara111yor 
Askeri fabrikalar umum müdürli ğünden 

Umum müdürlüğümüzce Kırıkkale ve Küçük Yozgnttn aç.ılmı.ş oıaıı 
hususi <>rta okullıırdan Kmkkal<;ı için bir matemn.ttk, ıb!r tar'1'ı..c~raf>'1&.o 
yu.rd bl]glsl, bir Alın.anca ve İr.gillzce, lbir fl'llk-kLowa, blr resim.el ş. 9f 
küçült Yozga.d IQ!n de blr türkçe, bir matematik, bır tnrlh..coğrnfft'• 
yurd bilgisi, bir A'lmanca ~tmenine ihtiyaç vardır. 

3656 sayılı kanuna tevfi'-an ücret veröecektlr. K anunt öğı'.:tmenllk 
prt.ı-arını tınız ol.anlardan bu öğretmenliklere talip 07.nnlann ace!e il· 
mum müdtlrUlğiimUze mürncnntlnrı. (9100) 
--~~~-~--~--~-~-~~~-~~ 

lstanbul orman çevirge müdürlüğündeJJ 

Müsabaka ile memur alınac J 
1 - Orman umum müdürlüğü teşltUat.ındclld 10 liro maaşlı veyn s0 

lira aylık ücreUi vaZif~ere müso.b:ı.ka ile memur fllınacaktır. j.s-
2 - Yazılı müsa.OOJca ımt.ihanı 17/ 10/ 94.1 cuma günü saat onda 

~ınbul vi1~t kon$nda yapılao:ıktır. ,,,. 
e""' 3 - Taltp'!.erin imtihan gününden evvel nüfus kAğıdı, ta.hSa derc.c i); 

rlni ve askerlik durumlarını göı;teren ve36kaiarı, sıhıh&t raparu, ~usıııı, 
hal mawatası ve dört. kıt'a fotoğraflarını bir anuhnlıe ckltyerek :ist3 
bul onnan müdilr:lyetine müraeastı.n. <9096) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
"t:unılUŞ tarihi: 1888 4 1 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lira., 
Şube ve aJam adedi: 265 

.., llni 't'e Uoaıi ı.. ne'ri kDka mumelelerl 

r.!JllLSl!fliri~~ J~JtO~ , ~ ~ ~ ~~ 
PARA BiRiKTiREN.LERE 2s.sOO 

LiRA iKRAMiYE VERiVOR ınd" eıı 
~bıar d ki 

Zlraaı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h ,_şağı a 
'-ur'• ue az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek • 

plAna aöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lir• 
4 )) 500 )) 2,00o ,, 

()00 \) 
4 )) 250 )) 1, 

000 )) 
40 )) 100 )) 4, 

100 » so ,, s,ooo » 
120 )) 40 )) 4,sgg :: ~I 
160 » 20 » 3,2 •çinde 50 ııradan ,,şa 

Dikkat: Hesablımndak.\ paralar ~ :11~azİasıı11e :!,rill"~. c~ur:Bırtncı dQsmlyenlere ikramiyo çıktlltı takdirde Haziran. ;ı;,J .. 

Kur'alar 6eneı1e 4 defa, 11 Mart. 11 ... 
ktırnın tarihlerinde çekilecektir. • . ..... ... . ....... . .............................. 

................................................. -··· . R Emeç 
.. d •..• • H~eytn ıa~P 

Son Poıta Matbaası : Neıriy•t Mu llN• 

SAHlBt: A. Ekrem UŞAKUc..ll. 

.. 


