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Bu sabahki 
haberler 

Vişiya göre: 

Cenab da 
Sovyet 
--al~KI 

za ı 

londra vaziyeti çok vahim 
görmektedir 

Yazı ioleri telefonu: 20203 PAZAR 26 BIRINCİTEŞRIN 1941 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuru' 

Milli Se .. in 
!I 

tesekk'iirleri , 

Dofu seyahııtlerlnden :ıvdet buyurnn l\lllli Şef Ankarada lstlkb;ıl ed111rlerken Moskovaya gide~ 
bütün otomobil yol· 
larında büyük Alman 

Almaııların işgal ettikleri Barkof sehrlndcn bir ~ör6nilt Ankara, 25 <A.A.> - RtYasetıcüm_ ya.ha.tte bulunmalan dolayısıle g ç a. 

c---A--1-m--a-n_t_e_b_l_i_gı_"' ___ J""- (""KA"T";i'B/R"""•l Amerikada yükselen :=-: ~:z.;;~::~=·~:'ı::~ =:=:.::~.~·~E.'.~·~ 
kuvvetleri ilerliyor 

y~~l 26 <A.A.) - H. o. - Soyyct Ru:;_ 
len h 1 harb hakkında bu sabah ge_ 
dC<t abcrlere göre vaziyet şu merkez.. 

J'. 

"Sili ı MUHAREBE! heyecanlı sesler: "plgraf ve mclctublnn kcndllerıfnin. Ee_ Janslını memur etmiştir, 

sa 811 i BAŞLADI ı~'Japonyayı ancar ıat arına on 
~ovyeı Rusyada :ınrb sahalarında 
llte.ıt ler blr'blrlerıni stiı-atle takib et

tecı.r. 
Mos1t0 arr...... bvaya karşı yeni blr Alınan ta. 
" .... ., aşlanı•..tır 

erkezl ı Moskovaya karşı! abluka para zam yapılma ı 
a kol taar~uz. 2 günde~-ı edelim., kararlaştı ... dd t• ....... 

rnan e .i topcu hazırlığından sonrn Al_ 
Ya g dtıı.nkıarı ve kuvvetleri Mos:kova.. 
:rne)Qt~~ı~tomObl! yollanndan llerle _ • 

h!oJavSk' berı şıddetlendı 1 Amerika Bahriye lltUhareb 
1 

ve MaroJ'l,roslE.vetzde çetın 
da Alrnae er VUkua gelmektedir. surıı. 
lerd r. nlar Yeni ter!lkicller kcydetmlş 
Ral!nınde 

nıa- .tecı r In\lharebeler devam et -
I>onM.~e 

:rn • dır Rus :.tıil1afıuısı zayıfla -
8oV3'et. • erıı:a. 

tıy ı r ''!kal nlhartılyest cenubda va -
ine <'d r de end~e vericl te'akld et. 
ll . 

' a: Al 
lar ~ l'l~ıı.r ileri hamle'erini 

"Be: or d müna
kale ve il isa < 

n , ası z pt i di,, 

· K"" l b·ı · dl 1 Nazırına Japonların c oy er ı e ına a . k b 1 . 
: .. d f d"l· 1 mu a e esı i mU a aa e l ıyor Vaşington, 25 (AA.) - Bahriye na_ 
: zm Knox cAnny And Navy Joumıı.11> 
E Londra, 25 (A.AJ - Bu gece 1 ! ga.zctcsınde neşrett·ğı bir makalede, U-
i yarısından sonra Pm a g :ı; • ~ za.kşarltı. btıtUn o ·ı.ın11 :ı i itl!Pcck 
: sı tarofından cepheden alın .n ve • blr gürültü e ınf ı ka hazır, biıyük bir 

Moo1rovn. radyosu tarafından dJ.: barut fıç ı dltT'e tav f etm ltted r, 
: Endişeler 

verf.ıaıı blr hn!be.re göre Almanlar : Londra, 25 <A.A ı . orı: ta('1.,.ı r ta ~ ıu111 ~ektedir! ~r n.us_ 
g nn • t dl..c,n<1ra v 'ltıırşı!ıyamnmıı.k -

r. aı Yetı çok vahim • 

lo~ya .. 
Moskova 

bom ala dı 

MOO!rovıı önlinde lkJ~1 bir mey - S Dün gece gelen telgrnflara göre, tek.. 
dn.n mu'hare'beslne ba 1ıınıış'ar _ : rar hararc'lenlr gibi gl.frilnen Uzak{ar.ıc 
dır. Dün ehemmiyetli bir de&.ş <:.... : Mdlselerl. LOndrada, .ızaml b.r dit.. 
•. ._ -!:n.9.ını.şsa da bulı\in gtın J.nıııcl. : katle t:ıktb ediliyor. Londra.yı Vaşlng. 
..... v d +- •cı.ttr : tona b.ağ!ıyan sıkı tesa.nUd dolayL"iıle, 

vor 
son_ aziyet 

Petrol boru hatb .h nın 
nı ayet bulduğu 
Rostofda şiddetli 

tnuharebeler oluyor 
Loncıra 26 <A.A 

tad o u cephe v ·! ;- Dün M:oskova 
d :rna linuı.t zıye:.ı hakkında ver 
Vet r·n..~ ta MoS:Kovn mUdafaa kuv· 
b -..... lrı.Uldcn ti -•r surette ha g n~ dnha anuwuıc 
A. :rnan a rbotnıette olduk arını, 
Yer. Rus~ z:ı.y atıa.ının nrtnuı.kta ve 
llt c cıld UV\ kr1nln c ph :-ye gel -

... uğunu b.Idınnl lr 
•YJ. ·ova ..,. • 

b· nde M nın garb1ndc ve cenubu gar_ 
.\lrr: ları:;lavftk ve Marojaroslovetzde 
I!aı n.ndc t.azy ki d~ vam etmektedir. 
d nı çarpışmalar ayni ş'ddetle 
nıu1ıar ctnı .'rtcd r. Ruslar mevkilerini 

l aza et..meıı:•e<1ırıer 
nin · 

J> lnıakt sradda s pcr muhnrebeleri ya. 
biri rıneadır. &zı yerl,rde sıperler bir_ 
lunnıakt.a:cak 50 metre mesafede bu_ 

Cenub ... h 
ınuhaf c l' esınde vazıyet ciddiyetini 

aza etıne'ktedlr 
lla11~of · 

haberı R. un Almanlar tarafından za!l)tı 
ed lnıenı ~ltır t.arafındn henüz teyld 

'l' ış ....... 
Oldu:O ajansı carpışınalann nrtmakta 
&anayı u ve AlmanUı.nn Donctz mUh!m 
gayretl ınıntakaaının zaptı icJn mtih'm 
t:acıa er sarfcttiklerı.nt ve bu mınta w 

nı kte~~etln vahim olduğunu bildir. r. 
bo:~tassm b~dirdlğine göre petrol 
lan tının nllucyet bulduğu şehır o. 
kua Rolrnstoftda şiddetli çarpışmalar vu-

ıı:.ı:e ekted.r. 
du- llnda muharebe devam etmcdt:te_ 
b!r. Rus kıt'alan mevkl!erlni sağ!run 
kil surette tutmaktıuiırlar. Bumda beş 
01 <>nıetre kadar 1lcrlemeCre muvaffak 
.. ınıış olan "Almanlar pUskilrtUlmt~cr_ 
uır. 

cı muhartbeler eY.:ım e ..... ....., · : (Dcrnmı 2 n •I s:ıyfnda) 
Alme.nlıır yeni t ~lye kıt' . .dar• : o---

Betrn 25 (AA.) - Alınan ordu -
ları b'J.GktnIUndanlığırun tebliği: 

CDevıunı 5 inci sayfacla] j Moskova ı adyosunun 
"' ............ - b" h b . 

HaTikot 24 İ1lı:ıteş.riruie alınrnl§tır.Bu 
8 Ul'e.t4e en mfihlın sl.lA!h sana(V i ve ik.. 
~ad nı~<ıtlcrıncı.en biri Alman kıt_ 
a.:ıtı.nnın e11ncıe bulunm:l~ır. 

"•································· ır a erı 

Aynı gün Alınan kııt'a:ıarı Hatkofun 
75 kilometre §ima doğusunda Bel -
8'0rod rnünaıkale 1ltis fit ,ıu:ıdtta.smı 7,ıjp 

tetınit~rdlr. 
Hava kuv:vetıerinln gece tanrruz - Stokholm 

25 
(AA.) _ Mosknvanm 

ları ?ı.t:>smvanm askeri tesL:ııJ.tına tev müdafaasına. memur olan general Ju_ 
c!ih edllm;Ştir. il bir lboyannnme ne§re _ 

Kınında vaziyet kof rady-0 e n·· kt1me!. merke~ni 
Londm 25 (A..A.) - Mbs'koıva ::-ad. derek h=Jl müd~fna etme">lnı ıs -

yoounun bu sab1h erken oildlrdiğıne sonunn k işd:ırl:ı.rının şehre 
göre, A!manla.rın Kırım chvlannda t.emış ve AJman b: mesafede bulun • 
ilerlemek 19'n yaptığı bütıün hUcunı... 25 k:Uomrt.ı.:~1-
lar şiddetle püskürtü.mtiş.tür. au:üannı sJ:JY • 

Londro. 26 (A.A.) - Mos:!~..ıva ra<L 
yosunun AI.nuınların Mo3ova~a kar_ 
şı yeni bUyü:k bır taarruz hazırlı • 
ğındn tbulunduldnrını ma.amafıh Rus_ 
la.Tın bunu kar§ılama~a hazu· olduk. 
l:ı.rını blldirmektedlr. ---o,---

Budyeni ve Voroşilof'un 
kurdukları yeni ordular 

Samaro 26 CA.A.) - Budienny ve 
Votoşilofun yakında haıt>e g recck olun 
yeni orduların tanz minı ikmal c-tmeı":t 
üzere oldukları Losovslcy tarnfmdan 
blldirllmektedlr. 

Harkof nasıl düştü ? 
Cenub cephesinde kumandayı ele alan Mareşal Timeçenko, 

ikinci bir Kiyef badiresine meydan bırakmamak üzere 
Rus kuvvetlerini geri mi çekti ? 

Yazanı Emekli general K. D. 
Kızılordunun oephe tnl'i~atlle bu nUn en mfilıl.m bir hli.dlsesidlr ve Kı.. 

cephelerin lltOmutanlıklarında bu şon l'.llordumm bugilnk1.l durumunda görü_ 
bir iki gün zarfında blr deiıişikll.k ya. nen büyük buhranın ayrıca bariz bir 
pıJmıştır ve Londrada.n verilen bir ha- işareti 68.yılaa yeridir. Esasen bir har. 
bere göre mem.ez ocıııtıeGI komutanı bın bu suretle co1c buhraniı bir safha
J4J'OJ&l TDnooerılco buradan aJ.ınanık sında btıytl1c Gromutanhklarda de~
Mareşal Blı.dyeııflln :verine oenub oep_ ır.c yapılması, bwm yapnınğa mecbur 
~ı 1tcmıuıt&nlı(;1na naklolurunuş, mcr_ ı bir !hale gelmiş olan b-.r ord\lllun zaten 
kez ve şama! o:;ııtıelerlnin birle$11ra. I sarsılmış olan biinye!lıll bir ka.t dalıa ---o meslle teşel:icül eden yeni şimal cephe_ sa.rsaca#ı clh!Ytle u:>ek o kadru' arzuya 

mnl ceplıelerlni birleşt4rerek bir ku. 
manda altına vermekle iyi bir şey ya.p_ 
mışlarsa da ıyeni teşkil ettlkterı e:maı 
ve cenUb cephelerini doğrudan doğru_ 
1a askerl bir b~utanlığa raptet. 
mlyerek gene Sovyet mlldafaa kom1te 
s!nln emrinde bulundurmakta Kızılor: 
dwıun Y'il.kı50',c se\1t ve idare mekan-z.. 
mruı.ındaki fitllkatlığı eski haLnde bırak 
mışlarQır. -

B k
• al f.mmuıtanltkma. da Bovyeb mUdafna şayan bir şe:y de~ir. Ancak, bUtOn u sa ha ı komitesi nzasmdan iken s:ın muhare_ I :ıııahzur1anna r$nen oır dera bunu 

bel.er csna.sındıı. M~ovanın garbında- yapın.ağa karar verdıkten oonra artık 

Sovyet teb ı•g"' 1• ki en mühim mmte.ka:va kumanda et hiç o~ tmdiyc kadar kend!s·ni 
mis olan Gmeral Zllhkof tayin edil: ~ göstermiş ola.n mahzurlu vaziyeti t.o.. 

'M ~!.r. ).;.ııre"y&l B~1 ile Mareşal mr.mile ortadan kaldıracak ve Kızılor. 
E3o ~a 26 (AA.) _ Bu sabahki Vo~ lof.a g~llnce: B:ınlara da bugUn. dunun henüz elde kalan kısmını bu_ 

I> teb "l: kU ceJ)herun arkssuuia Er.!.ıte:ı.Jtıi:> mU.. günün opera.ti! ic!lblnnna uygun bir 
b Un bUtUn cep'heler bo unca ,'e dafaa hatları hınrlamal.c ve yeni ih.. tamın seVk ve tahrfi edebilmeğl tem n 
'r hassa Moj ~sk, M j y .91 etiz tlvn."' lirnvv tıcrl t..'Tt b ve •anz1m etll)nk e:ıccek bUttin tıedbirleri hep bir nrada 

nro~. Make e aro aro av 

1 
va.z !esi vnilm:ştır. _.ifJ::•~ .. ·• ltt.ıhaz etmelidir. 

YUl:ua ielın~t.eJ v'kada, ç.arpı.şmala:r Kızı!o~U1lun ~ksf( k~~~ ı. Sovyotler lbu dcla da ~lerınl tama~ 
.r. lerln~i bu del!şikllk hiç ŞU.pl}~ U. ynpnuımı.şlaaır. Gerçi, merkez ve şı. 

... 

~~-
• c. 
...., · .. 

ı .. ~ 
• 

I 

t .. 
~ 

Biz, bugün bu hususta ba.ş~:a blr mu. 
taıen ee.rdetıoı"yeoeğlz ve f~imlzl da
ha tam olarak denneyıı.n edebilml'k 
iç!n dalın etraflı nuı.lüınata 1ntiznr ede 
ceğiz. -

Sovyet. mildafaa komtte.s!nin Kwlor_ 
du c~elerlnde bu değ'şl.kliği yapması 
haberini bua1.lnkü hususı bir Alınan 
ıtebllğlnde de blld!.r.i1d~i veohile Harkot 
şehri ile onun 75 kilometre doğu şima
linde bulunan ve mühim b·r dem':ryohı 
ilttsar-' me~ezl bulun.an BJelgoroci şeh • 

(Devamı G ncı sayfııd~) 

Ankara, 25 (Hususi) - Pancar fiatbrına kilo başında on para 
daha zam yapılması karar altına alınmıştır. Bu suretle şeker fab
rikalnrlmlz için pnncnr istihsal eden mıntakalardaki ziirra korun
muş olacaktır. 

Tiyatromuz gerileyor mu, ilerliyor mu? 

ı 

tJalid Fahri Ozansoy : " Muhsinin yerini 
dolduracak hiçbir san'at adamımız yoktur. 

Fakat onu üstündeki bazı fuzuli işlerden 
kurtannak lazımdır,, diyor 

Peyam! Safanın, tiyatromuzun te ed-1 çok far.klı bir hale se~m ·r. Ha k r. 
diye doğru g .t ğ ni idd..a edcn, reJL mUh.m bir kısmı bunu ar.:ıyı.;> da bu. 
sör Muhsin Er uğrul'u oandan mes'ul 1 ı mndığı g tn tiyatro n ı c l:t 
tutan ve Şehir T.yatrosundan lslahnt bilir; bundan b!.lhı:ıssa sakınm."\Udır 

lstiyen bır yazısı yüzünden çık n mU_ 2 _ Yalnız, Mulı nın r,;t ;rl 
nakaşa devam ediyor. vaz rr ı kadar milh;m ril r h r " r 

Bu mevzu etrafında ve bu b h.ste &! daha var lt , onu on :.runanct:ı. ta. 
mütahnssıs olruılnr arasında açt.ğ.ıntz mnm le ihmal ctm t r Y nı d .rr. 
anke•e dcyam ediyoruz. trr m ki, Muhs:n lı rş yden cvvcl r 

llnlld Fahri Ozanso.>un cevabı 

c- Muhsin Ertuğrul ş hir Tıyatro. 
sundan çekilmeli m ? Tarzında bir an_ 
ket açarak b~:m de !lkr!mı soru or
sunuz. Bu meseleye dair geç n h.ıf n 
yazdığını nçık mcktubda bu ımaUn ce. 
vablarını bulabillrs;nız. Maaınafıh, bu_ 
roda bazı fikirlerimi teKrar .ı:ah ed _ 
ytm: 

1 - Muhsin ş-.h r TıyatTosurıdan 
gidemez. cuınu. onun yerin do1dura. 
oo.k bilgide h!obir tiyatro adıunımız yok 
tur. Bunun tein onun :;..kilmrsi bu 
sahnenin cok fazln zayıf.runası olur. 
S.'ıhne tekniği onun el"nde csklsinden 

rm 

Yeni aşk 
ve macera 
romanımız 

Ölüme kadar süren 
hazin ve saf 

aşkların hikayesi 

Bir tarafta sevilip ıevmiyen, 
öbür tarafta hürmet ve takdir 
gördüğü halde sevilmiyen, 

fakat seven erkekler 

kuvvctlı aktönlmtizdlır. H ı y.ı h; d 
ğllsc b r p ~ c e salın ey rılana ı le r 
us ündeki lüzull işlerden kurtulma 
15.zımdır. 

3 -- Muhsinln zayıf larat.ıırı, man~ 
sız inadlıırı ve krnd~ınJrn ba k kıv 
mot ıtanımamıili diye anlatıla 
bilecek ncaib \'e izah cd '!n 
dilşilnre•rr·dır. Bu nev·den kuprls 
!eri yüzünden .nlç n :ıklıyay•m ı _ b 

de dnhil olduğum ha'de, blı" zanınnuıı 
piyeslerinde bnş rolleri almavı san'& 
tm:ı. değers·zıik gömıed ğl blitil:ı esk 
t;',ya!ro mil~lllleroıl sahneden ve 

(Devamı G neı sayfada) 

iğfal, firar, hayal sukutu, te~.~lli, intizar \'0 göz yaşları ... 

! 



2 Se.vfa 

Hergün 
Sabit kazançlı 
Vatandaşı korumak 
İçin alınacak tedbir 
Bir tane değildir 

\._ Ekr U,.khıı1 .J 

Rami 1CU• 

1Bi>'1 

1 

s. 
6 Bakır~ Zcyt!nl!k mttlıe. 1e _ 

sinde otura.n ıtren rnü..'i.::ıblemininl.len 
ıı--t-Ô-:-'.f!l'-c:ıT7.~'.".0-:--:---+-1--ll G:ılMı-:ı.tt.ının 7 ıyf ınd~ kızı Güler 

ı-5~~D.;... ii-::'-r-fl-:-T-::0-• .ı.ı-5..;..=.;:.a:.. • ...ıı bir dükattuıın önünde oy;n.ll.rken ba _ 

14 18 4.7 
1 ~ 

vına keJ>en,k dttsmUş ıre çok ağır ı:ıu. 
rette ~anmıJtır. 

Ynntlı çocıı:t Etfal hlı...-t.Anest:ıe 
lmldı.rılıru:fbr. 

SON POST~ 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Salim karar Bir Japon- merikan 
h rbi yakın mı? 



• 

26 Birlnciteırin ,._ SON POSTA 
~-~---------------------

[Dasta,..,..J--1. ..... k....-.--.l ..... ma,r..-.v ..... l.~Dl.ml.--.Z~]~~ 
sırada. bahçede ç.a.lışm bir ıköylü ame_ 
lBsJ.nin yanına. gelm~t.Lk. Ben köylü _ 

• - ye sordum: 

1 Ş B • ı · k t b ı ı • k Baş~:ç 1t~~:ı~e::nı:ı~oü:~: s 1 z 1 ve en e 1 ~:.:;~:oo::;:, ~~~=
1

•!"!; 

mesel esi. nı· n· ıçyu .. zu- üo~::.~::·.;:;=~~!~·~~ sahi'bin.e soyl~lm. O, bu bahfalerin 
amele yamında. konuşulmasında. m:ıh_ 

Yazan _. Ahmed Hamdi Başar ~~=r görmiyerek hızlı sesle cevab ver_ 
- Evet, otuz kuruş yevmiye azdır. 

B iıı~ a.nlıyan, memleket' yan gel.ip ywtma« idealine ka.vuştuk.ıra topra.kıı köyüne gltmlştiık. Kara .ı;:aka.t. bunun !,erin: 60 kuruş yevmi_ 
duy lbaıhislerı konu~ulur.ken zeV'k tnn BOlll'a. AnCaık borçlandığı, yahud topraJlt Ege sahilinde, tabia.tin siyah .Ye venrsem, dort gun çalışacak yerde 
~ ar1aıdhışla.r arasın<ia. hubiluııJ. veıPd.en ta~ gördüğü za.ı:nan ha.v- 1naisi addediılmiye cidden lıiyik bir bu aıda.m iki gün çalışır. ~ğer 3 liraya 
~ taıt.ıı şey yo"'.tur. Fikri ekzersiZ 2lBô"Q. dönöı:Yıordtı. yerdi. '1Upr9.ğını!1 sonsuz kudreti, ik.. ihtiyacı ~ onu on gun çall§tıra. 
lius J'a a.l1Ş3ınlıax buıiliın alr'SZ'l:a.T. - Faıklat, dıedik, ameleye me..dende lirninill h:aırL'kuiMe müsaadesine ek. bilıne'lı: yolu, yevmiyesini otuz kuruş. 
~ &ıbdaş !necli&.nde il:ıtiıkAc tamlıa. gündelik vermek !Atmndır. o. ıenerek orayı bir insan iÇfn tasavvur tan fazla yaıpmanıaktır. Yoksa üç lL 
Ytı.c yap.t.ığuruz hltsb:tb.ali oku- nun tAılbiatm en açık ve te.mlz bıa.?aSI edilebilecek: en müsı.e&na ve en ideal rayı çıkardığı giin onu burada kimse 
lli Ulanma Yazıırla bildlrm!ştinı. A:y. iÇ!nde, insan meS!e-klerinin en hürü bir 1ıaibiat parçası haline koymu.ştu. tutamaız. 
~ bir ba.,ıta ırün dıe o~a.n tq)rak Jıışletmeslle uğra.şan bır Toprağı ~~erek tohum se.ıpme-k Bu lA.fia.r konuşulurken köylü bem_ 

eseı ekette Jo ve işsizlerin çokluğu a.da,m ı>'d.uğunu unutma.malıyız. Za_ şa.rtile daıhi en bereketli mahsul elde beyaz dişlerini g&tererek sırıtıyordu. 
Bir esl.n.1 kon~ bqiı.:.mlŞtık. nn:-et otınıa.ymca. köylüyü tarl~ınd.a.n, edilebiliyordu. Bımı.ya. ~en izden ayak Bir de ona sorayım dedim: 
fara:::ft.a.n .yıaptl-a.ca.k ~lel"in, öbür da.r ve ~ dehlizlerde, yer alt.la. b.astı.ğınuz 11:ıma.n ktiçuk i_qkelesinın - Oğlum, sanst otuz yerine altmış 

u da ~ çokluğu, ya.ni rındaı çalışmı:r.a sevıketm.enln müm _yanında pis su a..ıcı.n. çamurlu ve si_ verirse daıha. az gün çalışır mısın? 
beets, tlc.l ~ hliU bir muammadan k~n . ı>lm.aıdlğl düşünülmelidir. .Eğer nekll bir . meydan kenar.ın.da sııtılan. Buna a.klım ennedı; ne dersin? 
küçüık b1r şey değ!l'.11r. Şehirlerin ~ köYlü, maden ~arında. tazia para~· sessn ve hareket.sız pinekle~en Derh&l cevsbını aldım: 
8lıı ka&ııtcala.rm .rc;mı dolduran ış_ ,ııı~ea.n~ bu .şı k.9.r içın yapınııya yüzlerce çocuk ve gene ile, oracık:.a_ _ Ağa doğrıı söylüyor, beyim. 
~ '11t Yan ~iz ordu.su, köylerde kah. al:r.şırsa., ancalk mahdud gün1~r içJn ki ka:bvelerln peykelerinde ÇU'buk çe. Bu itiraf, doğruyu aleyhine de oL 
kın=erinde pinekleyen ve iç sı. bir zaruret gıide!'.mek ına.ksa~e- ça... ken vre . aya;k karıştıran~ bi~ç.<>k 0~ sa kalbul eden Türkün meziyetlerin _ 
rek eğle aın y.erd.eki bapra.ğı eşeliye. )Jı1Jcalk yerde. onu .. ~beten ıler. ~ir yaşlı. iri yapılı, l?sırn ~r~uk. Hepsı den birini gösteriyordu. Fak.at onun 

. ~ insa.nla.rın çoklu~ içt.L bayat ~e.9llle goturecek bir vaz!.fe hareketsiz, neş esıa, limidsız bo~luğ'a., tenbell!ği ve işten kaçmasına gelın-
leVilıa, ~en, lk.tmdt sef.alettım d]ye bütün boş zamanlarında, ~ışın bl:r boşluğa do~Tiı bakıyorlar. ce Avrupa:lılarrn ve hat'ta n.ra.mızda 
erk.ek.'far ç~. Küçlik büyük, k.adın ~ k&ldı.ğı deWelerde oellıkl.ardo. iş Köyde müteşel:>b:.'> bir za.t, son dere. ~ılarının ıddiası ve kanaati b1li'ıfı_ 
hiç kati mtk:ta.rda çalışmıyuı Teyal~ medbur blır. ce itine. ile bir mandalına bahçesi na tell'belllık bnim güzel ka~yeUeri. 
SUnd: ~~~ı~ içiu çalışma kadro., ~n.ç milden ınUhendJsi, tecrübelı yapıtUŞ. orayı ziyarel ctUk. Munta - ınlz ve meziyeUerımlze tamamen ay_ 
cı ın.u üSbutu~ diŞ&rı.d'aı kalan bel. bir adam tı:ı.vrile ba~ını salladı, ve gu zam çimento oluklardan su ~ecrala.lkırı olan ve sebeblt:•'ı son a.sırlaıın 
bunı ~nlarla ın.sa.nuna var. Fakat lüıns1ye:rek cevııb verdi: rı, su depoları. tertemiz bır 'bahçe] içtJmai ve iktisadi hM!.seleri ara.sında 
lst'i.y:'11 · ~nı ba.şJ.nda da insan kolu! _ Bunu da ~ecrübe etti:k. Hatt evi, ğenç ve ın~ntazam ağnçlar ... Gör aranm:ısı lcalb eden bir ha.st.:ılıktan 
va.r. ~ LŞÇi e.ra)'!a.n binlerce iş.iml.Z ameleyi teşvik i~n gündellık!erı artır düğümüz bu guze.l eserden ç.ok ın~n_ ibarettir. 
bu derd' nasıı iza.h edilmeli; nasıl mak tedıbirlnl ~ye eden ben ol . nun olrluk. sahibi b:ıhçeyı gezdırdı. zonguldaıkta>kı r.n:şal:ı.ade köylü _ 

A e çaıre bulunmalıdır? duım. ]13.kat neticede büsbütün ame_ Mand<illna yet ş.t!rnleK ıçln K aratop. nün a.çı:k tabLatiaıı yer altında.ki deh-
lllfihra.nuzı:ıa ıbunu k.onuşurken maden le buJa,mil.dık. Çünkü meselô. otuz l:rn r:ı~ hıenli'ı: ('D, on 'ki ıse~ı>denberi l!zlere girerek iş ve muhit değlştir. 
lllaQ Cnd~! olan genç bir arkndaş e7Atli Jı::a.zanmnık için oı..uz gün çallŞıln ame ~ mış. Bübün mmta!ta. bu yuzden çok ınck suret:.ı.e nhşrnadıgı ve se.vmiye_ 
Zon: i§çil~ .:ne~elesine ckı.k.undu. ne, ft.lr4!n yevmiye aldığından yir.m.ı zengin olalbıllr: fakat kımSe bnna te. ceği iŞde çıa!ışmu.sı itli. o .n.da. tenbelllk 
veya <bk köınur ocaklarında. borQ gün çıalııtmakla ik!tıta etti. Anlıyorsu. şebbus etmlyvrmuş B~~ç~ snh 'bi, lren dışında sebe'bler bulabılirdık. Fı:ıkat 
olan ~-rgi lçin para bu1mıya m~bur nuz ki onun ic;ıin mesele çalışmak. dL5inin bu .baınçerı guçlUkle yıqıaJ:ıil. i K'a.ratoprakta koylü, bıahçe Lşin.de, 
unun oyl~n lhaxet amele kadro _hatta bu yoll:a fazla l)lra irn-zamırak diğini, çünk:.ı amele bulamndı~ını yani kendi 'll meşguliyetinde de, zon 

fayet nasıl devaımıı bir istihsale ki- ken.di hay~ sevi,ye.s·nl ıslah etmek söyledi, hayret et~n• . Biraz evve: . L>_I guldalk.ta olduğu g:bı ıztırar karşısın. 
Yiiz !.şç~eOOk derecede değişt~ğhıi, değil, sadece bôrç veya verğı ıçın keledekl ı~anz'.ira i'.e. bu zatın smıe . 

1 

da kendini çalışmıya vermişti. On • 
nu.n a.zun. olan günde bazan bu. rou:h'taç olduğu otuz lı.royı elde et • ri açık bır teo:ad ıdı. Dexh.:ı1 bahçe dan ıbir an evYcl kurtulmak ve rahat
lünün~~ bulunamadığını, köy. meld.ir. sahi.bine köyd()ki boş insnnlaroan lığın ve harekel.'>izliğin yumu~~. ~~~ 
Pa.l"aıyı k ısine lfi.zım. oldnğu kada.r Baıhsin bn ı:ı,oktasırıda. ben de kend. bahsettim. cağına, kavuşma.k U,ılAy.aıkı. koylunun 
edere11t ~ığı ~ün. k:amla.yı terk müşaıbedelertıne dayana.Tak müıhen_ - Ha.kk:zıız va:, ~c?I: .. onı~.r bütün tenfoelliık hastalığ:nın tezaihüründen 

Bu ameı e ndoı~iitünü a.nıat .•. di.8 aılka.da.şıına ha.il: verme~e mecbu• gün işte oy'le gordüğunuz gı.at bom. başka bir şey değildl. 
eık, köy ~~ tiıyü~de tar:asını sür • lca.idIIn. Bundruı <:!Öi't b~ sene evve boŞ otururlar; fakat. gelip lntrad.'1 ç:ı_ Biri genç mühend1.'> arkadaşa, diğe. 

ııin1 gornıek değil, takat bir tesadüfle Bodrum cıva:rında «Ka. Iışmarıla.r. (Devanu 3/2 de) 

r -

G'ON~LlSLEBI"'~ 
ihtimale dayanan bir aşk muadelesi 

BLr genç lkız, y:ışı 2'1 yi geçince ya. bununla beraber namuslu.yum da dı 
:: ya~ genç sıfatını 1hi.cyar sıfatı yrx, sebebini soruyor. ' -

değ.ıştJrmek rnecıburiyetı ile kar. Cevaıbının bulunması güç bLr suAı, 
şıı'aşmlŞ bir genç kız berulen cevabı demiştm, gerçekten öyJ'.cdılr . Eğer bu 
oor bul unaca'k blır suaıı soru.,lor gen" kızını m··'ı"''ti d yd • B . · Y uıu• n e ya§a.>a ım. ya. 

u genç kız ıy.ce tnıhsil görnıilştiil', hud lrendis.lni birz yakından örmelt 
1:.anınmış lblır ailenin çıoeur'ildur ü g 

, • . 0 • g - fmsaıtmı elde etmiş ok"1lydun tah.nılr 
re.dk, belki zengın denılcınez fa.kat edlyorum k1 derdin · · 
mtırı sayılır lb!r servet saJllt:ıidir. Bu. fetm.ek'te • n seıtıebinı keş_ 
na rağmen işte şUd'cyeti. .. pek ~lkmemım, halbuk 

. • • ŞU UÇ beş saltıra baık:-ak bir hiıkürn 
- «Bırçok gençleri ~trafım.da top_ çıkaımcyul ~ışm'!l·k pek ·•üç Bi'til!ı 

!dun, fuka~ hiçhlrini alıkoyamadım, (Devamı 312 de~ · 
1 

( "Son Posta,, nın bulmaca'lı: 16 ~ 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Soldan sata: 'l , 
1 - TUıkıyenln "l .J 4 5 

kalbi C6>, Snrat l 
(3), 

2 - Nota <2), 
İnt.ıha.pta kulla. 
nıla.n !31, Çıok de 
ğil (2). 

3 - Sarını eda. 
i tı C2>, Nefıs bir 

meyvemiz < 4 ı. 
4 ·- Yeme"<ten 

emri hazır (2). 

5 - Allah l3), 
Şöhret (2). 

6 -Husu.si <4). 
Kısa zaman (2), 
Arkadaş, benzer 
(2). 

7 - Nota !2), 

[ 
Saman (2), Lez
zet <3>. 

8 - Tüfekle 
9 

10 
9 - Mısır'da 

bir yapı l5ı, Be~ 11 
rabeı· r·dn.tı <3>. 

1() - Bir sorgu • 2 
(3). Va.11.Şl bır hııy. 

va.n (5>. 
11 - Uzun ağızlık (5). 
12 - Savaş, muharebe (4). 
Yukandan aşağıya: 
1- Bir renk <2>, Bir nevi giybn ih. 

tiyacı (6). 
2 - Oüıel kokulu ot (4), Sonuna 

~L> gelirse elektrikli çıngırllık olur C2>, 
«Hep» in a:ksl C3l . 

3 - Nota (2), Bir nevi yemiş es>. 
4 - san•at (2), B\r gllzel su yeri <6) 
5 - Bir arabt &Y (5). 

6 - Geoe güneşi (2), Renk (2). 

7 - Sıkıntı (6), 

8 - Y~ emri ha.zır 
Sa>kaıt (4) • 

(3), 

9 - Başına <Hıı gelirse keder olur 
C4>, Bir gıda <2>, sonuna. o:LE• gelir_ 
.se Osmanlı 1mparatorluğun.da me.şlıu.r 

bir devir yara.tan çiçek olur <2>. 
10 - Yemek (2), M~ur blr ~-

miz m. ' 



tunıı anladslar da bml mi lu4:utta.. 
lar? .. V~a bazı a.bbeb .nanımlar W&.. 
fmduı rımhms mu }'Oilarunışlanh? 
Bllıneml. 
Yamız somadan itrendilime g&-e 

benim böyle (p1rr ..• ) diye ~ er
bmdaıı çok gülmüşieı;. alacSblar da 
oc* Omııeıw. 

DÜIVTA 
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- Bjç yok efendim. Müteessirim.. f T il 
- Bu civarda bııŞ'ıta otel de bulun_ a p 

maz mı? 

-- == 
çıkmadığı11dan pazar1ığa 

çıkarılan iş BilcAye 

Bir Otelde 

- !s~nda, tam karŞ!Slll.da pusta. 
canın kanruıın işlettiği bir yer var. O 
belıki sizi kabul eder. Eğe u.rıkuda. de_ 
ğilse •.• 

- Bari crertıa.ı teıelon edeym. 
- Qok sağın:lır. Bir kere uyudu mu 

bir daha kaldıramazsınız. 
-Ya .. ya ... 
Adam tela"ar t.ezd,bı tıkırdattı. Bu_ 

11.un da fa~ına vardı. Kız elini çdttl. 
o da çekti. 

Yazan: Wafdo Frank 

- Bavulumu bırakabilir, yürü..verek 
oraya dönebilirim. Kaç kilometre.-Jir 

Çeviren: lbrahim Hogl "°~nç kJD1 sesi. sanki ahmak bir ı:o. 
Gece taUı $U'&p gl>i idi. L•avulu da cui1ı Jııand•rmak tsterm.iş gibı garib 

hart! ve ağır!* verm1yordu. Küçfik ıs_ bir '6kilde ~ .di: 
~a inince, kendıs:ne 4 tllometre - Ete- oıman Yolunu t.aldb ederse_ 
tted.e ve derıız 'kenarındaki oteli hara_ biz dö~ kilomt'tredlr. Deniz tarafmda-
19tli hararetli taniye eden. stın~rıa, ld 101 da altı kilometre sürer. Amma 
0tobı.ıs şoförünü: daha güzel bir yol. .. 

- Y'ürtıyeceğ:m .. dlyenit eme savdı. Her Jkil5i de, genç adamın teldon et_ 
~ u.,;yaeı vardı; nsatıı bu enfes nıS nkrinl unutmusla.rdı. Del!kanlıda 
Y_az ?lrevsimindeı:ı mı?.hum ooer:elt ve i_ ahkQ)'UCU. davet edici, şehvet1i ağaçlan 
~e tıY\Jlnaktan başka bir şey yapı.. ü.lmdaın sllmiştl 
~Yan, 'ka.STetU. ~el )tb.smdan, e. Gayet milhim bir mesele ha~mcla 
1~ !t!ldiği ka<!ar nzaıit .kalmak. ora. karar verl.lmedeı önceki ııeııslrJiği a.n. 
: Dıtimkttn olduğu kadar g-eç varmak dıran bir sfltilıt oldu Climç adam dü. 

Antalya natia inşaat komısyonundan 
1 - Kaa.plı zarf usulile yarılan eksiltmesinde talil> çıkmamı:.sından do. 

l~ Manavgat - Aksekı yc>!u üzer ndeki Ahmetlerbü.kü k6pıilsU inşaatı pa. 
zarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 1235,i lira 61 kuruştur. 
1 - Bu ife aid şartname ve eVI"M cı.a:ılardrr· 
A - Keşif hillka cetveli. • 
B - Silsilei !iya.t cetveli. 
C - Ölçme cetveli. 
D - Hususi şartname. 
E - Mu1cavele proJesl. 
F - Eksiltme şart.names .. 
O - Kazık stAışman. 
H- 390 sayılı proje. 

4 - Eksiltme 17.11.941 Puartesl gUnU saat 10 da Anta!yada YenJ k'tpl 
caddesinde Nafıa Müdürlüğü b:nasında kurulu Antalya naf"ıa ı!lşa.at Jcomis 
3"Qnunda yapılacaktır. • 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve -Yahidi fiya.t üzerinden yapılacaktır. 
6 - Eks!ltmt!7e girebJmelt için isteklilerin 926 lira 59 kuruşıu·: muva kat 

teminat yatırılması ve bundan başka aşağıdalci veaik.alan ibraz etm<> eri 
earuı:r. 

1 - Bu işe glrebllmek için Nafta Müdüriyeti ehli.yet kl>ınısyonundan a.ın. 
mış mUıtealılıidl.lk vesikası. 

2 - Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

l'.Y'Ordu. eitndü. Karar.. karardı. 
'D,._ sami. Ku,ııılmru dalları andıran seslnln nustan 8l.Jltrla.Yan çamların tize?" de 
.uv,yle b!r Haz!ran geceslnde uyumak O zoman ıtfllUZDSe'!ereık kendi.amin ı;a.tırdıurı.şıı del kanlıyı ;aş l'ttı: yük.seldi. Antık otele döonıentn taı: 
~ YaQ)T.a.k!ann tUrkU'erile uy.anık a_ gjlm'6Slni bdtl(Jen, nazik. t.ert>i'yell ll"!flC - SöyleylnıZ bana bir odanız ur mam geldiğini düşündü K c · u 
J1 rrn altında dola4tı. Aıtt-ş böc~!e_ kızı , bu sefer yalnız onu gördft. ~- mı?... blyeslni çolcl.&n kurmuştu. D nlz:n 
~clız nokkıc:ıık'Jlrı ~ pmld.ayor, !arı, ormanı tamtımile nnutumı;tu. Ar- Bu ~r. adetA ikisinin sözler, ara. ıa ı v c n ılığını dalı ha a 

Vıldızlar da lteş b:iocklerln! tJk d1$ lleın kalmamıştı. İçinde bulun_ mnda oyna$1, çarpıştı. Genç r.zm göz_, ğında taşıyarak otelın sa"onUn!l. 
andırıyordu. dı1".'arı oda dtx!1rl ır~ pek P.ana ya_ lerJ bütün bu kelime dlZıSitıı yuttu, em_ Aman ne müthiş b r d şmeyd 
.O 'li~et. . camların arasındaki oteU kındı. dı sanıki.. ve arka tar.ı.fına .lsabe~ eden ı taraf eoıut çocWı:, kadın ve er 
~ce, bır sa.atım ge:t.llltiwn sona e. - Bı:ıralarda ben.im için bir t~"lı: merd.lvene bakanılt: dopdolu idi. 
le. .lavan eW. Ataç.!&r. onını ılı:E'ndJ_ olı:ım ~ mu? .. df'ld'. - Oraya çı!'.t ve beni bekle! ıkdl. Eıiki zamandan kalıma köhne ba lt<>-

1'1lıı bıra3tlıŞllna san.ati .mlni oldular, Kız usuJca cıe.m verdi: De!Aa.nlı, bavulunu bankonun yarıı_ nun aı1kasındA tostoparlak, yilzü l]j :-m bir acaJtI• !le onu anlılar "I uıiyordu. Ormana, ai'aclarına cidecee_ı olmayan bir tQ,Ml Y'09m&8ı ııan.tJvrdu.j - Hayır, h!cbir yerde Yok. na bıra.lcarak şapkasını aldı. bir kadın oturuyordu. Bu otelin ı bb' 
tkOftnlı.ya çalıştılar. ti... . Sordu: Bütün mtı.~lerlnlz hepai de Bunun., m<ttterllertn çıktıfı merdiwın .idi 
- B!&lmle blr:i.tie neye uyumayor - B!riısiDI ~ anı:vorsunıa etendım?" - Bir odan. var mı? .. Bu1'daıı 11.. ya.tmı.şlar mı? detndt 'Ye zifiri taranh~ l!IOf&Y1l dola. .:_ OftnaJdm!ıı diye gij'D.ms dl. 
~? dedik!?-. ıta.nıdı. Yedlverezı gülle: Adeta r(a,bahat .lşlı:mif g bi. p.!erınl Z&'klaıımaık iıııti:Yonfu. - Biz burada heplttııZ er:k~ 11Y1Jnı?., nardt ulaşan karanlık bôr merdivendi. Kadın bu yeni m~"·iıdne, ı:. -
!'inin altında yavıJı duran kadifemsl RShı ~Jdjği tara.fa ı;twırdi. Od.mm bir j Kız cevab vercU: ermdbn. Gece treni ı:DnOn en amı hA. Bu siyahla içinde itıpırdamadan bele_ Meriıten koJ>UP ııebniş b'r .inaaııa b 
~~ btr yastalt yapıp uu.nabl_ ık~e. bir ba~~ ba!~ında~,.~~. ,,,,..-od&M~esef!... M~riım llZDIU~ di8e6lnf ıe.k1I edf!r. Jııfelrtublar da sa_ ledL tar gibi cözlerin1 d'kmlşti. o,. c :va .• 

.,,,..üuU Y•ldm!ara ve denize çevire. b"r l.Rmbanın ya'.tın........ r ıuıc. ay...., .... .._ r-· baha tadar dafıtılmaz. Hid>ir ee7 dtlşftnmtırordu. DO.art_ bı ,....o.ıt+ Tl" 'T ~ v.a•tf .,. de"' ~ 
bil ıııı. Göalerinde kllnatın çarpışı. dlJ!UYordu. Genç adam tereddüd eıt.tl. j i,&e o uman lftlÇ adam, 1tm tam Deli!kanlı sol eHnde tuttuğu fBl*ası- medeıı, lıfsııet.meden bekledi. Bekledi. Delikanlı o wecf'den bırPtmış o •ıtu 
~ gl\o/Jerinl .kapavaı>:1;r, ıkendfslnl A~ık ka.pıdan çaml~la, Aile.s ~an'll- olarak ve haıkble pdQ, O&terinin 1l nı. bankonun üzeırfne koydu ve yana Uzun mflddet beıkledl. bavuluna 1şaret ederek ı.- -·~w 
~ klinatın tA derlnl'klerinde .a sunun k.oılmları ielıyordu. Artı.c fazla serinde kftt&ne rengi bir saç bulutu ditşen 801 elile de yenidptı tahtayı tı. Aşatıdan bir ayak s~si ıeldl. Deli.. - Dün gece geç vakit gelmiştm Bot 

nk1enen rO:vanı.n kilQÜk ilenılnln ok. duymadı Xapı.vı kapadı. ve kızın ya_ kftmesi vardı. Sl<lllk. dik göğUslerini sa_ brdtlllma.va başladı. Bu tıbrdatıştar kanlı genç kızın gelişln! duydu. Omuz_ Oda yokmuş. Onun !ızerine bavı• "mu 
-.18ın. btralt.atıill:rdl. nına doıtru ilerledi. ran, belirten 11* 11e yuanıeK bir bhn makamlı idi. Tııplb telstz telgraf vuruıs. lan neredeyse le.endi omuzlarınA doku.. bıralııtım. Ptüm. Ço.- ız 'z"l ib'· ce 

Pak-._ cece ile birl!lie kıı.lQ> neden _ Attede.rsin.tz!. . . dedi. Elbet.&e ara. gbuıiŞl. KolI&rı çı,plaıktı. ıan~ andırıyordu. Bf?'den eııntn tA ntJY(Jl'du. Sonra kannlıkta onu. Rftr. ldL Bug'(ln, acaba bana b'r boş od va_ 
:-adıtına şa.şzp durduğu sırada. 0 _ yorum. Bir oda ar.a.yorum. - Oda ~ ma? vanı bafmda baıı*a bir karartıyı adl'tA meden. dftştlnmeden izledi. At!talann_ rebflecek mismiz?_ Blr .nüddct kal,. 
Plsuı~l'ltlSUndan içeriye ginnl.$ ve ita_ - Ya ... O~il kaçırdınu demek?~ _ Otobtlsten dört m{lştert ~. Bf. hillseder ~ oldu. Balttı. Gene kızın dan bir tapı kapandı Ye tflidle:ıdi. ınM istiyorum da ... 
~ &(lnı.şt.ı bire. Sora l}>ıssı:ı: görilnf1- Ne ya.zı.k!.. Yürüdilnilz m.tt? zlm de yalntE dört boş odamız b.1m$. eU. ma.sanm kenal'1Da da-vah d1D't1Ym'. * otel sahibinin yüzü lcınstı: 
iki-_.:-· .. _ ~lt be'k:l~e odasmd.ı. _ Hl~ te d!:kil. YUrilıMıyi aeverlm. Cdk yazık ~!eıdm. Ot.abtise bınmJı,, ve dtı. Delııtanh bu eli serrreW. ?e sanki U:vtm onu, J.G11ı. ta.brik edici t:arma. - Dün gece mı gelmış idiniz?. 
~~r J!Oktıı. 1'1klan gizler.mi' Ba.kl$lan. daldığı rüıglr ve ataçla. öteltilerden dam. enet buraya gelm.it ıtlıtlı. aeı.. burdt bir ~ 9eY181esl bu b.nşlk ımterle dolu olan bir .şafağa u_ Delikanlı başını saıladı. 
!ar --;ıa. berine ıneanmaıar kAtıd rm hülyalı demlerinden sıynimaya olsa.ydmız. .. ımıvdım sOıınlerElı: kendi eltne "ktı. mlca 1tU. Başını cevirdi. ve ondan aon.. Kadın devam etti: 
lıııllte~iriJnıış bhr ınasa ile,' ttuytıi baş!adı. Fakat daha hllA da k:zı ıhayal j Ot'!DÇ .ıwıan:ı• Pn<li m&M.ya ntlaş_ Kınkuru b!T sıı.ıe f!>Yle söylend'ğlnı ra. gözlerini ~ yanında yatan - Otobüsü ka.çırdımdı da .. bı•-.,da 
?'alı: <IGııııanceti kovu ıflklar SAc;a.. me"V3l !amdt,or, onun keıtrllsini 8'!V. llllfT.ı. Sağ elınl üzeri.ne koydu. rluvdu: genç kızın Y1lzQne dıkti. Uyuyordu. - Bos oda yot mu Mi. ded'n ,., 
~ &ı:ir. tnaıın renkli dııurlaıı göl~. re.t..,eı!t.te oldutımu ~r görllyorclu ..,., tı·- rn~l~ . dedi. - :EA"er blr parçıa acısa'Vdmn balla, Saçtan d&rmadaimdı. Ka.ı>&h gözleri bir genç hanım vardı. Ook nu.ı"k rlav. 
O(Jab.;:· Derin bir le88tdltı: ... Ofce bu • Teltl;la ntıne denım e«J: Kendi&ni davet eden, k.andıncı a.. gecenin ba saa.ttnde beni altı t.nomet_ belirsizce titriyordu. B!r ell açık ola_ randılar .. amma bos oda vokmuŞ. 
-~1 ~ du~n tebr!f editm:ş, - ami .. böyle .. b!r oda istemek fç!n !taçları unutmuştu. Bankoda. el!nin ya~ re yol yf1ıiiterelt satır bdmm pansL rak örtünün üzerinde kalmıştı . . Dell_ Kadın derhal atıldı· 
tın ~~ fıetltılan. mı;p da.Tmada_ rahatslz edecefk kadar vak~ gecikme. nı başında genç kum eli dtınm>rdu. yonuna göndermaıdinlz.. t:anh daha hAlA. hiçbir şey düşünme_ - O kız bos oda .>h\a.dıl!mı mı ~~-
td. Of.." <hı\llı.rıda hlnııkılnu~ı san- mısttr .-oırım... Bu eı. hat.?ki bir nrııtı ifad.ellyor, Ağzı kurumU& eap kesilmişti. Amma den kalktı, afylndl ve dışarıya çıktı. Jedi sfzt'. Ah ltAf,. 11.h n...,,.t'k 1' 1tün 
ha,~ ~!'atiıı. ~"'ftil: ın9111 aT_ :re. :veni ~arı teıUarladı: kendi VMlıihnı tedfrgin ederken bunu gene devam et.ti: Denhıe vannca tekrar eoyu:ndu '1'8 o yolu teperek lı:öye dönöllnn.,, 1.~1 . 

~ "11\et I~ olmllSt\ı. ot.elden 1cş. - Otobf~ ~cmmıınıza ~ ya.•ı 2ı0rla on.a dm'tlnıyordu. P&ımaklarile _ Beni burada ahltonr. bana b'1' SII1& daldı. Ytmlü . .,.azdO. Derblni e. N°" '.V'SZ1lr 'Nf' d<> ııavrtıic kıııım.ış!.. Sill8 
lefbı ~ ~ d&ıdn. Dı.81\nnm °"'" adıım. kızı ~I V! sl"fı'ı" ba.nko•'U tıBrıroa.ttı . ~.başımı toyaca1t blT yer bulurdtumz. men suY1ID temuı1e rahatladı. oda mı bulunmazdı, e,., _ _,,..,?1• 

--__.;.:::.....ıwııenııt1a...-..:_...:._:::.:.::.:::_:~.:.:.;.::.ıL-ıwiıı~ıda;ı1-.ltwlta....b.l.ı:...J:evki, d'lencesl - Hiç ml boş oda yot?. o da onlarla beraber nefes &lıJıordu Saat da'kuzda gtıneş, topralı OQ&- ibrahla Ho7' 



4/2 Sarfa 

Mem eket Haberler i 
Yurdun mnbteRf yerlerin~ Osmaniyede 

kar ya"mıya ba~Iadı ~':i ::::n ve;:~:.~ u y fazlalaflyOT 

SPOR 
Bugün Fenerbahçe 

ile Galatasaray 
takımları karşılaşıyor 

•Son Postu nın tefrikası: 127 

Y azan : i:Jmer Besim Fakat; Ytk>-u.f daha ilk ~li hasmına 
me;rda.n vermeden tekra.r hücuma gcç

lig maçlarının oııt.alığı coşturacak ti. Ko~lııkle. ikinci ça.prazını da. taktı. 
Biga <Husus1> - Bir bat'tMlanherı Ye Di1ı:meu 187ialarrua 9Cl4t m.ikt.arda Osmaniye (HUfillBt> - Birkaç yıl oyunlal'J«lda.n Jlkisi bugün \V.&Pılac.aktır. Fransız aslanı, tekrar harman süre_ 

burada ha.val&r fe9MlAde ~ kar Yaidli:ı ~. danıber1 Osmaniye halkının durmaksı_ Bunların en mlihimmi h:ç şüphe yok rek a;yak:ları, yarı yerde, yarı havada 
Kaana 25 ~ olıdıatu halde birQOık • Sqödde zın, bQyQk bir hızlı& bahçeciliğe ve bil_ ti Galaıtasa.rayla Fenerba.hçe arasında_ minderden dışan çık.arak en biiyü,k is_ 
lerde sobalar kurWıımş ve ~ ta 8öt1ld (llwuıı!Jt) _ 3lcllk ıPden ha hassa. ~e aon derece ehem - ti m&Qt.ır. tina.clgfilu olan sıı.hnenln duvarl.D'ı ya_ 
saat mes&tıeddd «.Apbal11 da.tına. kar Yalar binleıobılre ~ Ytttnrur~ m\vet vermeeinden osmaniyenin dört Amatörl~ Te profeeyonellilt lhtiıa.fı pıştı. 
y~ıştır. Bu sebeblıe köylüler, teQCSa kıanf* ar ~ .. ,......... xa_ taratmı narenci:fe fidanlarlle süsle -~ tam lkuvvetinden oldukça Arbitr düdüğünü öttürü~rdu. Yu_ 
sene tııç buç:at linJra kaclnr almaıl 0_ ~& cıu:,en kerlarl" erJımelııte Ye cin.r miı}t.ir. Blnlerce dönUm arazi portakal, k~ olan Fenerbahçenıc bugün su!. hıza ve aŞk.a geldiğinden hasmını 
dım arab&larm.a bu yıı altı ura iSte.. Cıeıpekmte bmıbeıraz cörüıDmeılctıedı. 0 _ ltmon ve mendaJin fldanla.rile dol _ Yaı>ılacak fevıkalAde IJtongre ile bırden- bırakmıyordu. Güç beıa., Yusuta ça.p-
meıktedtr. Seksenlik. ııbiiyarlar ;.-ne bu dan M sab&larmı teduik etmeden b- muştur. ~ parlaması iıbtlmali çoktur. razı sökıtıtirebildiler ... 
v&ltitae ntaıa ~. rm bildeıııbbıe p ir.- bala döll1DdıQr_ Kaza JtallnnmA8mda ön ayak: olan P'enerbaboeliler a.rası.ndaki derin ih_ Polpons sırtını sığındırdııiı duvardan 
Diğer taraAan Bdremid b&Yallsine mllblh'. El:>twatım W1aTdati ttzünı- kam ~vi rei$i bilhaSM portakal tl.IAfı lkaldırmata vesile saydığımız Ga_ ayrılarak sahneye geldi. 

de çok kar Yatdıiı iem Bip J!ldremid ıertn boP?mpınctap ~. babeeciliiine ehemmiyet ver~k yur _ :ıat.asaray maçı umarız 'iti Penerbahçe Yusuf; sö.Ylenisordu: 
senıisinl yapan k.am7cmlar. İaoeıt bat~ dumuzmı d~r vi!Aysıt ve kazalarından iQin bir döıı.(Jm nartası ıtıeşkil eder ve - Tehe!... Hepten maak.aralık bel.. 
ta -~..:ı-:.- alem cAlanctılt> .........-.. ~..J :...___ .JJ • hııea Ankarada.n 4.1 şahsa bir <kist ıkWp Cıe bu suretle sebimeıte çı.L Güreş değil, köçek havası be!.. 

,.,.,..w......- Y .....,.,,.,_ ~~a .__,_,. Na at bin d&ıftm ara2d. alarak yeniden por- tmş ohır. iBug(lnkü oyunun ttzer!nd Arbitr tutuşma düdüğünü çaldı. Yu_ 
kadar karlar ieinde NYAhM :J8PNL ,_,.,. eJiliyor bah(ıad yapt.Jrmağa ba.şlAm•ştır. duruJaeaaı: yeg§.ne n.o1kJta.sı budur ve Fi!_ su!; bu sefer bllljk& türlü düşünüyor_ 
lardır. I:tardan sıorı.ra. 48 sae.üen tu'hı ~ ~· ~ışianın P'* yatında kazamız bütün yurdun net"baıhçe llrongresln1n müsbet neticesi, du. KuvvetU elense ve boyundurukla 
sürdkH "Pe fa.vd&Jı Jaimurlar ~- · 1 ~aemı karşılayacağı gıbi orunun en ehemmiYetli taktiğidir. hasmından hırsını almak. 
aylanianberi SUl!l8IDl5 olen .topraklıan . l'tlf8ll Snıa&.x.,.rt flJ8e har1oe ırönderecdı: derecede de porla_ 0aıatuara.y takımı, bu mevsim sağ_ Yuısufwı; ça.pra.zlan gibi, elenseler\ 
kandırmıştır. Ha.valar ~ ~· 4liDıbl ırwlıadalı ffl!98R Dımı ba lte_ ·kal yetıştı~. lam bir halıde gö?JWmnekle btıraber, ge- de meşhurdu. Hiçbir alaturka pehliva. 
ya.:ııa baı1an.ınrı* rençberler t&1'1&lanm ,. ,........ orıaıJhnaia. ~1'tJr. ----o---- cen hatta a.Jdığı netice ile tuba! bir nı YU6uf gibi wt.alılı:lı elense çeke_ 
süımete başlamışlardır. eıuaııııamn bfi3ı'öıt caddelli ~urd.aııAJanaJa bir -k otomobil v~ b.ldı. Galatasar8.Ylll oyun me2Xil. 

Bena.Me 3'--- DlallEa.l'aaı güzel fakat aldığı neticeler Fransız aslanı çapraz vermiıyeylm 
~--~?'. BeleıdiJıeden de ist&&_ altında can verdi b'1 ..t.wıı ...... aalaıtaearay için aeçen diye kollanıyor ve büzülüyordu. 

Heoıdelc CHUl!JUld) - 8ıoD -.n)ar. a-......-...1- ,..ıı-.,_ ~...._..... • 
da Yaisn llOr*li ~1anlar:ı. snara JOn CllOWl ~~ ...__._ bek.. Mana <Huswıt) - Panr günü teb- hıaAa talH::ıeizıdi diyelim J:ııa.kalım bu Pa.kaıt: bu sefer de oyun kolpu~an 
IC.a.wım c1Tannda bahmall ıtenm Alf WO~· rmıJme feci bir OIOOud>ll Jı:azaat ol - ırftn nasıl ıtev•l edllecd'.c?... - delişmişti. Elenseyi yiyen aslanın, bUr

Raflta.nm asıl sa.yılı fırtınası, Şeref nu yere vuruyordu. 

) 

uş ve bir çocuğun ö~.U.mile netice_ sa.basında Beşlttaşla Vefa arasında ko . Fransız seyirciler, aslanlarının hiç 

C Akşehir genç.ıe.rf Konyada lemn1$tr. ı>aeaı~tır -bır şey yapama~ hasmının karşısın_ 
....__ _______ ,;;;;. __ .-. __________ _, , ..._,_ .....ı ..&.- hali · d •'k.ou1 · da bir eocuk gibi bocaladı~ gördük_ 
- ~T&.U- """'"""' ma e.sı.n en nd.J\.< - Ndrsan ve a.yıt halile Jip:te liderllk çe asabiye(ıten kuduru..vorıardı. 

llııih otlu Hasan idaresindeki kamyon, eden ~ta.ş. bugün Vefa karşısında, 
bellki de h&ftadan ziyade terli- Yusuf, gaddarlığa baş~tı. boyun_ .balinin önünden geQeı.icetı, yan 

kla.rda.n. b.rinden süra.tle çıbn 
bir b laikletl;ye oarpa.rak. altına al -
"'',ttr. 

Za.mıınında k.amyonu te\1d.f ede 
en f(>ffır, sonıııadan tren yapmışsa 

da blsflr'letıi Çocuğun çiğnenmeSı.ne 

mAni oWn.amışt.rr. 

yeoeıın..r 8'eQeD duruk, elense ile Polıponsu ez1Yordu. On 
· dakika sonra; P'ransızın tutar yer! kal-

Vefanm bugijne kadar saha.da görü_ ma.mıştı. 
len ıtaıkmıı, öyle Orolay icol.a.y bOyun e_ . 
ğecek b. ba.ld d~ı-"- n..n... t Pons, Yusufa. her ne vakit bır oyun 

ır e ;>-'...,..: '-'.r ~·un ser çe tatbik etmek için saldırdıysa. bir an L 
devamı milnik:tlındür. Kını ™; derse d~- çlnde ve kolaylıkla defedildiğlni gördü. 
sin, lbu maç mtııhim addedl.ecek çetın "--tıık k d ' ·nı ko k h bir ka 1 lacakt ...... ; en ısı rı.una ve asmı_ 

~aşına 0 ır. na hlç olmaz.511 kolay ko1ay yenilme~ 
!s'-..anbulspo.r, KasımJJıaŞa :maçı da bn mek icin çalışmak lazımdı. 

Der'bal hast.a:ne,,e kaldırılan çocuk ha.tltaya _uyglln bir 0~1:11'· İkl takım Bir aralık; güreşin on beşinci da.ki_ 
da eneı-jıye daya.nan b>r si&temle oyna_ katarına doğru Yusuf hasmının boY
dığ~ için maçın sonuna kadar ciddi bir nuruı. blr boyunduruk daha taktı ve 
çekişme Uııt!mali fazladır. Kaztınma iyice boğma.ğa başladı. Seylrc!ler, bu 
şan~ı daha ziya.de tst.a.nbulspor leh1n. hal karşısında hep bir ağızdan b:ığır_ 

CıeclaM aitına a.1.uımış, fakat yara.sı 

'aP old~ kurıt>a.r~~ıştır. 

Ha. 
ded·r. mağa başladılar: 

IY.ter ma.çla.rın llcayda değer b"r hu. - Bırak!.. Bırak!.. Va.hşettiı· bu ... 
Çanpazar kM. nahiye.inde su~iyeti YQkıtur. Ömer BP.9lm - Yusuf, oralarda detildi. Hakem 

-., heyeti de karışmıyordu. 
telgrallaane açıldı Sivaa valiainin ve Şarkı,l.a Arbitr de seyr!ci duruyordu. ÇilnkU; 

l. Biga (Hususi) - Kaııa.mrm. bağlı Yusuf; boyunduruğu durup dururken 
Konya (Hll3usb _ .AQehb' eenf.. Ja.a om ~ ~. Oyun ve f1taiJıı ı11C88i:l.e şöhret alan Çanp>9- kaymakamının tetk ikleri kasten çekmemişti. Pons ona. hücum 

terinden m~ Wr kaı&e b&fla.. gttnd&lıOıı de Y'UllZ smemMta, tıeıcrar mr köy n.a.htye mer'kezinıcle geçen Şa.r_kışla.dan yazılıyor: S ivas vallsl ~~ş. kol kapara.k: aşırıp yenmek is_ 
~ _...,. Besim ~erı ~-E: - •·-'"tlı ı., tel <ban• ııl<lf -n ,. Şarinşl• •••ym>.kanu -""'" olduğundan Yusuf ta, h..,.,,,_ 

nnd.a (Cretm.enlert Oımıan ve .--...... ....- ~"" --~ ~ r gru M••'h,.... • dan kurtulma.k ve mukabele etmek 
( Zeki oGduğu halde Konya,. geımtıfler Je'llle bir snda KoeyalJJ&r eıumda açılmıf, posta muhaberatma başlan.. ..,_..,rem Vezneda.rotlu Gerı.ıercgln için boyunduruklamıştı Yusuf haklı 
r ve bun. lklkeTlnde Qok m11'nıtfa;t o_ ~ . 8U ~ı tellt;ş ma.kı;adile Geme - idi. . • 
~~~~~~.-._;----...-...~~---~ıııııwıiw'~.--.-...~~~'llııııliillllWllllllWl'W'IW'~~~~----.-....-....-ııııııı,_.~,..., rete ~erdir. SQirciler; m1lll bir uab179' s öste,. 

rerek bağırı~rlardı. 
Nihayet; halk o derece gürültü yar 

tı ki; ha.kem heyeti Jşe müdahaleı' 
mecbur oldu ve, güri!şi durdurdu. SC. 
yircilere kararını ilft.n ebti: 

- Türk pehlivanı ha.k:lıdır. o:vuı-.ı 
mukabele etmektedir. 3eyircilerln ııılo 
da.halesi yerinde değildir. Eğer, her 'Ol 
sebeble olursa olsun, bir daha gürül. 
yapıp güreşe müdahale edrlirse, ııaıcdl 
heyeti bilmeeburiye güreşi tatil ed
ğin i ilft.n eder. 
Güreş tekrar ba.şladı. Polpan bl~ 

mlştl. Yusufun acı kuvveti karşısındt 
sıfın tWcetmişt.1. 

Yusuf, canlı güreşiyor ve durmadaf 
hasmına hücum ediyordu. 

Bir aralık; Yusufun, hasmına çaP' 
raz toplıyare.k yere V'Urduım gı:irüldü. 1d 
hareket o derece ani olmuştu ki: blııl 
kem heyeti bile nasıl oldukunun tat. 
kma var.ama.mıştı. 

Birkaç sefer, C84)raz toplavıp h~ 
nı tl; duvara kadar ııüren Yusuf atı 
lanmıştı. Bu sefeliti ça.pra.zını oıdııl' 
yerde tatbik ediyordu. 

Yusufun çaprazı çok kuvvetli !dtı 
Kurtulmak imt:A.nı yoıtttu. Ponsu sırtillf 
tü yere vurdu. 

Fakat; Pons kt)prü kurarak dflt;; 
miiştü. 

Yusufun; alafranga güreşteki kMM 
rüden filin haberi yoktu. Haamını at. 
ta. üstü yere vurduktan sonra; bır~ 
tı ve, alaturka.da olduğu gıbi, gaUbtYfll 
temennasını çaktı. 

Pons; birdenbire yerden kalkaral 
bozuk dii2len a.va.k:ta duran YwrufA. hO.. 
cum ederek çapraz topladı 

Yusuf: ne olduğunu şaşımıı.ştı. Ha9.ıı 
mını yendiği halde üzerine gelişini b1' 
Jı:avgava hamletmlşti. 

Hakem heyeti lle Axbitr de; hasın~ 
nı yenmek Uzere iken birdeııb; re o1dı1 
ğu yerde bırakarak, ayaAa kalknfl 
Türk pehlivanının bir yeri saka.tlannıil 
na zahib olmuştu. 

Yusuf; Pol Ponsun jurup dururkeO 
kendisini çapram alıp sürdüğlinü g6 
rUnce olanca kuvvetile has.ıı:ına mukllı' 
bele etti. 

Axtık: Yusufça, alafranga gtireş kal.. 
mamıştı. Ponsun topladığı çapraza kal' 
şı alaturka bir yan baş oyunPe muta. 
bele ederek, hasmını altına aldı 

'Axbitr düdük çalıyor, ho.kem heyeti 
bağırıyordu. Ciln~ü; Yusaf h&sn•ına a
ya.k: oyunu yapmıştı. 

Yusuf: gürültüye filft.n kulak asmadı. 
Alıtına aldı~ı hasmına bır de alatu 1t1t 
künde vurarak aşırdı. 

(Al'bal yar) 

I 

it 
n 
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graf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Almanya ve 

İta'yanın 
iktısadi hayat 

sabalan 

/ Şimdiye kadar 2601 B. Hitler f Japonya hir sulh l 

Sovyet fırkası Kont Cianogu teşebbitsUnde mi J 
imha edilmiş kabul elti bulunacak? 

Ber1ln, 25 'AA.) - Aelııer1 bir tay. Berlin, 25 
(A.A.) - Resml t.eb lğ: Tokyo, :ıö (A.A..) - Unit.ed Press: Sonu gelmiyen .......... ederlene mubaftlae ,.,., 

ndd;an haber 'Yel' r: Jl'ührer bugıün öğleden eovıvel !lmu - Japonya har c e nazır mın ıraze. • f I ki bMU tetinabdır. Bu eRPısma her • 
Sarth aıqt.ırma ar net!ces nde, 22 mi ka.rargA.'hında Alman har.c e na. tesi olan KmJ pan ömee A.nG Adver. SlyaS pazar 1 ar paUaJr ftreblllr. 

it-' Halliıra8Mn 30 ~ üle hdar 200 den zın V\?n Rl rb'un d e l ıirlıe e tıser Ja.ponyanm su!h ınde aıac.: k B ı.....n. AIHJ Knos'9a ba llklerl maltJll • 
:-C)'Glnn hayat aha.ıı Alul• fu:a RUB fınkasının :!dild:t Almany ya ~ıınl.ş olan İ'talY'&n ha • ya~mı bır k d a a em _ liil'::;- .~~rlbrun mlbier bir. :... bir ~ lliın e&melden ...._ llf 

nı.z il T BalL A Ko t c ... ~... te ve 1 y a.ktadır· ..... _.. eden Almanya ve Ya ınamaa Rerlıemoe methal de 
e ana ue 1ean r>- anlaplm1'ıtr. Bu tırıltalar ya !cAmi - rıt! e n 1 n ıuı.oyu .. ...,uı et - e · it lya ile ve ren bu biri tin iildlr k Uuqartr Yhi7e&inl • 

1'llpcumın biiyiilı bir kuını ıea imba, ,.. MU' edlJlııl,lf veya & ıra.. mıı,ttr. it memleket a:nwrdci an'a. Böy e b r u h d e klm e rüknü olan Japanya ııe mwıa ti keti baıun detn lt .... n ı:..a..ııea 
dar alır b!.r e ır .ltl, nevi uk h ını lı'!Çinn Ş o. edan z. hak.ika&en tuhaf bir safbadadJr. Tuhaf be4 sene lı:adar en-el .Japon • Cin 111, 

Ronıa 35 A.A.> - G ma e d'İtal a dalı~ k6'1ik birUklerden :baret bl lan s t.h aıit ı haıvaaında ce • kelimesi IM!lkJ &'•rlbdir. Buna, &'HWin lifmıa bqJaınaslna tetraHUm ..._ 

llae Gayda yazıyor: mıtt r reyan eden u e er d AL Kat'ı bı·r muharebe ve naaik ılfatlarile vasıl1an4 rmak da. a1bılenle h...ı 'balm11$ " Ol' ... Naaır R.:ccard Avrupanm • .cicUıd R.UI fıdt n man barıc ye nazırı Von R ha doiru olar. ba &'erıtnllk m bani! anı lar !!! .. ittıaadl niııamınm esaıı batlannı A:1rıca, m ' hasır bulu ur KDn cı Birletlk Amerfltaam Avrupıı b rb ne ftl'elı: mtlteu)'id Wr sofaklukla a 
~ etm erd r. :ttı nuınn Bom da harb kab ıye erııı n yüllde elL.tlllde.n b r moodet kal başladı ve bu harbcle batbea JNlrti latan ill&'fL " "" r Ba "' " ad h r .... 
-.ı.rlad*ları it 8.flar *4 aı tıtdik tHleeını ~tmltlenflr. ma~a ---o- tere e karşı duyd tu 'Pil yil ve alika. &'la 11U11 her an patlamak lııtidad iMia 
lldll tin ittJaadt menfaatleıi ara.mıd.a Kırkı zıılllı oiıınak mııere 260 fır - dır ki ba vaziyeti do nnut&ar. Ban.. ~ d ... <' m f • "Mlı 
lllUaava tem n et.mt't:tedlr. İ\alya " tanın ft dalha M çok Dl Jijn tahnl> Sovyetlerı·n yenı· (Raş tarafı 1 lnt't ııı~adal dan dolayı Bır.letik Amerika • barb Demelr ki. Nal ltlbarlle u~ 
:-~ mUteltabileo iltıtısadt ltlrer ha. ednmiş oı.naısı, Kus tııt arı i9lJı, ıL g tlnniıv gibi gorünuyor ar. Top a • dlŞlllda mı ıellkltı etmek, )"ok&a 1 ine zıyettmte dPtlsmis bir ~ :volttur. ner 
--.~ hal: an oldutunu ta."lı. t tMr Dı:mı esir edilen m1l1Joolarca h kO t k . teş dun şat ki b b t mi ıtl"llUI adft7lemekie ııo ı vardır. h nd bir tahavvül vulı:ab ab 
--...a lar Bayanın iöı.a.dt bayat ır o me mer ezı gun tank piyad hüc ' Mihver devWlerlnla pliltl7e&i tak.. JaP9D71UUD -.e7a AIDerfb Q tnsme. 
lllhaaı Akdıen lle T\ll'la ve Balkan Av. asterin ~ı clemeık lr. .laıua d ' e uml.ın fası • dirlnde kendi vaz tının atab ı e rettin lı:a"ıhlı:h olarak ha b k .,.. 
~ın bUyiit bir kuıımıdır. XUJbiee'f, 25 (A.A.> - UDited Pre : iC evam et.uUttir Alm nl doruma 7aklnen idralı: ed n B rl lk A.. melffl ve bana başlamalarıle müm 
·~ lk:b&adJ ka.ltınınaaı mese. M • t d Bir kJS1lll So9yet hlltdme da re en- 1 OOW..da .SO.V: eri piaıkurt - lllttilanın -tlMii teıielı laan!ketfni ol&c:'ak&ır. Ba ı.e, benöa &abUruk e = kat an end~ sin n !nk t a acans an a Din ye kordlploma.Ui'ln eııki Samara mülfieree de Rmiv d\llllD&llln ye - w,ie farui7enln tahalıkuka iJb mile de ek bir ihtimal o arü prtlnmemell,.. 

.___bir surette batlıdır. Yarın adanın d fehrlne nakli, voı.a Ülle!'.lodeki bu ta. nJ bir ilerlem. ne bJt1 lıDyal:>lknif • lhtb'ar edila" •YJUk&a bat& F*'-· ted r. Çünkü AIMrl n ltahrt 
-uı nGltsu tamam le araatle met- yedi ka ın ıere yeni biır ha,)"at vermtştir. lerdir. Fakat her iki taraf kanaaUerlni ili• .. tarafından lııarb 'Ndlttslaln - .. ::::bWr. Bu itlbe.rla 0n<!üstrlsinln Ameribn, :tncruz. ~. Japon. ç n. Moıı*Dva.nın fimal bölcealclde RW\. -" ve bmllardaa berhmci INt feda. patlamak iıl*Wadın4a eJda a n,~ 

101ıra hıldtaf etme& n ttaı1a. d d•td• tran, AJPD, Polonya, Bulpr, 1'8Veç, Jar mevzllertni .satı Urlalı Ja.-.ll bMlaa mevc .. ....._ ti daWlralai'da Birlqik Amerika 
:ı..~- tabil yetinin daha r.l7ade )• am e J ) Norveç, Çekoslevalc, Yuıoslav ve Yu. aktadırl ~ olaıK tut • dJtan •fYirmlt elmüla lı:...ulerl ~ dine _.., .lapoa 88ftrl d~ ~ --.. •U"dlr. nan dlplomat;k bıe1etleri, Kuıbleefe m ar anın batıamda her tlıft rlcı'at luıt&ııaı ~ ... -. .Ml'tebe mi ..... rmı ..,..... _.. • .._ 
O.,. ~ o1anıt f6J"e demet.. erl8'11litlerdır Alman t&al'rmunun G>tu ve 2lmale malltaıilllar. Demek ...,._ 1ı1 AJM1t,, oaaaJa llıi Ural ......... eerena .._ 
~: Budtıpefte 25 (AA.) - Diln :!..; Y 11 Molotof: KU)'blşete gclır gelmes inıtiptına O&- Jtılımüıtıadır. Köyler bl. bam ...... '1llStba Wllle JteMmellal "79 lııir •Mıh& lıtla a.w., teaar .... 

-a .._ t&ratmduı tahakkuk eW- fUllk1 JılacaZ ~ memnu lıonic> omatıtm relal traıı bttyOk eloia! le lnadla mödıafaa edillllelttedlr B r ;,ama inıtft4ft 8e &7Di .na _..wre ..._ ...._ IDeftllll elall .... lan.. 
l'ilea tu1't •ı M!hYer devlet arwada tapulk ve llomiiniJlb propegandaaı Muhammed Said! ve bundan sonra ln- boleede t.aıtrb!on '10 ta1* ve Alman brta ...,... POlllMI m11kadı1mllr. len ald wlelerl .......,__ Delılll 
~ olan tanı ı!MnfWtl teyicl aıe ya.pmi.k .aıııçı'lılrllıe OııBtJek örtı dhıa. siltere ve Bırletiıt de.Jetler bG7ük el mtiı o:tıı ıdH11, ıoo Jtww ı ..J..e --- ..-n b4ar teabldlr ...._ ...._ ........... •h• rzleTla •W. 
--- - - tad llulUıll&Il lr - ... , _.. .,., ... _ obaaaı. 1117ed tahminlerde ........ _ valfül7etinl. Blrletlk ~ ... 

t nmın IU"lı1anDıda - 111 
oUerinl tabu! etmiıft · de Uvası 2 dlti t.tıaeyaaı imha ohın.. -. _, Wr ..._.... meeeı~ ft IMmu " laanıb&ble .,.., .... i ni7etiDe •aall&lr 

• 8 lıfti(1ı ll6a ~ Biiı1*6ım etıtL • • • m.uştur. ...__....,.. .......U eltata .. ..,._ &el ..a edl7er Gar1t mlllet.left. IW-. n(hltere - Rusya ınl 11rri'tıwhr. Napolıye yenı hır Diler bir böCede de 21 tank Te 8 hetıildlr. l'abı mevslba ber lld tara.. .............. Da~ ve ........ 
6 • Arni .-&w kıomüoia pnpa - tam;yon iJDha. edlblft.lr. lmdan •maa wa 1'lkaelea ..ıer. lb"ul •l•eJr•l*len hMıim oJaa .um1. 

t __ .,. ~ dol..,ı diiniu taarruz ld __._... eimcli)"e kadar pamuk llPlltlJe ........ rU uthY m makta olduklannı iddia 
Ve r ·-· yapı 1 PrMda a---e pe lıloı*maya ........ nlh ra'1dunu 1IUd etap ellerler. Şanla mille&lerln, bil aibi ..... an adın oim* ~ 8 ,ılllıud.iıyf .ldlıml b.111 taam. 23 tründenberi devam da el'&n lı:e)IU'IUll&dıtı JaaJdbim JDe- sarbklarda, &Dairi WeJllı D ..,... 

a d • •f k mal*tım ~. ımt,__. fu e- AA.) In« tır ed yor. lWerin vldet iti yıld:.r.nı reJr aJ'UUlmn lılr llUIRdlr. aın.u. ......u.m ucarWJe ttılta eWklN'lal 
rasın a ıttı a dlJID.lltir. Kabil'e • - 1 haııbl hareketi alkJın kalmı.Jt,ır. ?vr.os. Amerika IUl'IJe naPl'I Alltaı KnftllD 861ler ve banan ~in birçok mı.:.n.r 

llıan. boml>a ıtayyare ermin Napo mer 0 
. Amerib • Japonya miinaaebetlf'rl bak., l'etirlrler. iU)"lldlan 7&P&D s~ 

ııa;:::-..ı ta:, 26 <A.A > - Busiln • 1 ·ı· ler f ~rı yenl bı.c ikın n mda kova surları onunde .Aılm.aınla.ra öl .. lunda lra4I ~ 10D h.kabe, ba N.hlL "khıta nasan tllkbte ahınra. pıtı 
~ dtlı&lftle lıılr Butuk lrad Nea ha. Rgt Z flftSIZ pr 'bkıalanna, V'890n a.yırma merke. dıürücü bir d&ıbe indl.recek olaıı mey. te Uest .tlriilebileeelı: 1&1an1 dilı:lw 1t1r ilemlnba. ba baJaWe. ee1ı1 --~ 

ı..,,,. ~ -- d-lşt .. ti: ,. ·ne ..... ~.··- mi? 1tınde iaıbelıler g,ydedllm}ftır ve ye_ daın mube.rebe8i. ba4lamıotır. misaldir. AJaas haberlain n kl9aea teb. (' k tultt lı:ay1t9Ui11 ~. Paur. 
ta;;>~ h&Dda en ~ 1111 t1'i 111111 iSI • fllll 1 ~ınlar çıkaııünış.t.ır. Jrloskovada yaaiye& Ut eylediklerl lııa h"taltelenı ı-öre .&llla7 bk nba anw.ııan oralara da ıln7e& 
......... P•4ir. han hWtCnett daha AA> _ Prww 8Dma- n re'e Knoz tarallann miinwlte&ln.I eseimle etmiş lı:I rinh N seaitinde 24 defa 
ile ... ~ Bir ti ve tns Mere Londra • ( e Orta bü:yüklükt.e bomba ~ • • Son ~ S& it zarfında ~u cephetiln_ 901le tuvtr ecıı1•: hal'Wer illn olDDDJor ve .onra va yet 
'-!h ~ llrd ıetliftal preıaıelp iU. U.81 ı.aum1 ftlisnin ~ IO!' rl, orta Alidenıme bir d mra.n tic ret de harekatın ~.IJğı şu ikl nokta il Usak Şarkta vui7et son .ıereee .-er. blnlenMre saldnletb-w. Ba 4a .Wnlr 

..... -w ~. 300 ~ aür~d> 2 hai İne z gemlı;ine hücum e erdır zenne toplanmıştır: ,tııdll'. Uer .Japonlar ya1ıhıu pJln- ki Jifla İl &l'Ullldakl meeaff'Je lıir JaQ. 
l'1lı ~lllda bu bavallde 1lt tra. w de GaulleOil lı:ol ~ ge • balyan tebtitl 1 _ Mookova.. 2 _ Cemj) bö~P..l lanndaıı fe.rap.t etmesler ve n yolu mandu. - ++ 
~ •lan ,._lflmlf aiQMtA ;JaMım e. !erek Pralllll! SomalJsinde 'I'aJuran n Roma, 25 <A.A > tta an ordu~ JI•••••••••••••••••••••••' b~ ._. ı-.an aktedilditin' 30 kılomet.re tm.t ~ısmd& Dagena. \Hlluml k.arargMun n 510 numara ı tel>. Most.o,: uzerine ola.n baSı 2 gun ... 
-...ı ~ -. r. toyu -.ptetm.UJtir ı . denıberl şiıddet.ıenml.ş bulu ~ır y 
~ "' ~ Su yede F Taj ur c n. 3o k BNtıınya ta ar 1 r, d n g Ra- i r e Ruslar burada mu -
~ :~reank gam~t~,: dar IJ· a batısındadır. gı.ıse ~ :uca.ta .sı .~ .. - b 1ar vat rv mete devam et • 

-· "' oı:.u.. ~·ar e N Po Y ~· lı um et_ m&tedir Bu yü:zı1 n de Rus ö>aNe-h 
Reu*er ajanll bu haberi ~ klJ' miflerdir. 11 rinde 'Vatrolıar' ,.sinemalar açJknıf. 

• d .. e llelfeder ?e hiç '* ~an IJcata abal anemda ~ ~~ 

Yeni teyıd edilmedlt1nl blJbe•a beJiıt'Ur 1ara • ~ 

b • baAa enel ,araıı vtıl'dır a..- .er- ~ lıitt ........ _... J r vıav. bunda.n bir - tA<fenizde tıorpll ta.n&Mlerlm • Olnul> ~*1 bueUt AJma.n 
~ Jn J•l de budud muharebelenne dair b&:Jer. balinde bulunan dQşlı&n -:ruıe bin lara enerllll bir i1*flat tlıtib ~ 

let ~._as <A.A,) ler ~· Bu haber~ ~ wıcum etm.lolenl ~:. bin ton. tıed1r s.ıtm>Na clurmJpn Alınan 
..__~ --.etı ~ ... __ - llarial .-.. oldutu ..,., ed.lmllftir. tonlm Wr ~remi al1l' .ı.sara utra- ta'&lan ou f8bre 2i ~etre tamA1 
---.ı ı..a.ac.;;;~ ... ~ aea.. ide dJter de miblm bb' anar f9br1 olan B1Jel. 
-::. <na•.-.. -- Polonyalı pilotların ...ıır. pQd f'!hr1ni ~enJ r. Bu 

S1nana&ında. lltlncl ve 

!SA.BEL 'ıtt -..ı 11 • , • saretıe Ulcrap&nm tuıeli Almlnla. 
at ... _~ mlatiedtr ..... -~:: ~ bir aıuvaffakiyeti Ba.iln ve yarın r e ine ~· ile bu seneo n de Taib t rekorunu kı.. t;;: ortM:ia.n taldırwır Bil ne ~ il' <AA.> - DUn, Gl!edeft edDd o.. .... relll •• orduları racak, saferler t.uaııacaktır. Btl1'0°' 
~ ~n Dle.1'UU,etıinW aynİ eonra, l"ranaa ftmerinde T'I AJman aftl .-

8
.ur..t s• Gelen br b8M e &Ore RU&.ı.r ge • ~~*:,:~~··~\ar f mi... 

let1ıı 9irtmda !.'*rl>~ memleket. tanarefiln1 ta.lU'!> edm ..,.,......_ s ri!erde, b~ oene bölgıeolerlnde Dti MVtıi arasında çarpışan b r tadın . .. 
S.ct,, ~t:reU kadar ~ ~ heıpst Poıonnıı pOM&ar ....,...... -1.. ,eni onh~ar turmaP başlaaıışla dır o&ıüllerl heyecanla t.iıtnucek bir 
•rufa tenııliıduıılen &tteailen t lanılan bir e.ı n& w ..._. ........_ ..._ ort.a cep'>edm ahnerak möhim bir mevm.. . 
.. ~ .. ...._ ne oiura ol.aun. ra n.aıea 11 11 '*.-.ili~ SIDIF#,... ftmife 1'erladil1 hMJer' ..-Hen mareşal Zeneln mluneenu bi.r Sılpftfi'.m. 

-~ ..,..._ ___ ,._ , lftı& d'• r• iPE, -=ı ün ı.&.• td ı.urınm. 'l'Slnpçeı*ıo'nan ~ bu ordu - ~========================~ ;::- -. ..... -.ı,:_-:.....,_...aaa ""'\ a .. ...,..,,. ...... ,........., fakat - ... +..-n etmeit okl.ulu ~ı.yor. -- ,,__ •-•u _.._ ••-- ......,...,_._, klF"eA - ı- _.. ..,,,.._ -aca · ~ ,...... ... ._ ·-eı:ı, _,,_ .. _.... ... <~ c eıe eslı 
........_ ıes •H • am aetlnDJftiı'. E il E D 1 

A K Ame ikada grev 
~t 8 A L 1 .tK.e.&MJNDAN iTiBAUN 

B'Ct•Ea ve 'l'JLKSi• 
~lltRDKN: 
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Bltaa EL HAMRA Shıemasaada 

lALOGLU RÜSTE 

Vatincton. 25 <A.A > - N vyorltt.a 
Bendtx tanare febrlkasındakl rrev 
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ZAFER ORDUSU 
L 1 L S ' 1 en bİQGk ~ lawulturdu. 

a.re lıÇID amaratı ,er~!r gflndüırıden tapaıtürm.t.tadır. Tel: 0595 

B n aat 11 de ~mı at.h m tineler 1 

MERLE OBERON ve LAU. ENCE OLIVIER'in 

SARAY Sinemasında 
Buyöık b r Z6fer bzanma.tt.a old'*'1 EMİLlE BRON"l'E'nln 
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bir drun .•• Bir bdm Kalbbain Ba11 -

Bütün Beter lhtiraalannı Gösteren Film ...• 

BALIHClnın KARiSi 
(Die Reise Nach Tilai~ 

Dl ı.ı.termeldedlr. 

Oynayanlar : 
Claridine SönJerbaıım H Frilz Von Dongen 

Emaallıiıl w ~ lılr 
B. Numaralı Jerler1 suare lç n tı1IDdtldn t.edarik edtnJa. 
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(Baş tarafı ı inci sayfadııl J ki velev bu ırure11e dahi oısa Harko!un 

( TiYATROLAR ) 
İSTANBUL BELEDİYESİ 

Şeh ir Tiyatrosu 
Tepeba~ı drnm kısmında 

Gündüz aaat 14 te 
Akşam 2(j ,30 dil 
HAMLET 

rin.n Alınan ordularının cUne c~ct"ğl SovyctlcNı elinden çıkması kendileri 
ha.beri takıb etroışt1r. ~caba, Hcu1cofun ıc:.n b(brük. bir f.<a.Jılxlır. Zira, pek mü. 
bu sureUe sukutu, SOvyet müdafaa ko. I hlm bir menzil noktası olan, harb sa. 
mit~ile Sovyet cenub oephesının yeni nayllne aid b!rçıok fabrikaları muhtevi 
ko:n;ıt.anı Mnr~ı Tımooenkonun, milt. bulunan ibu şehrtıı Ki~ten biraz nok
tef.ıt orduların Don _ Do.1eç kavsinin san ohna.k frGere 833 bin küsur nü. 
garb sah.alannda ehaınm yetli bır 6U. !usu vardır ve sıraslle Moskova, Lenin. 1stıkl!l caddesi komedi kwntnda 
rette llerleıdSklennt görerCllt iklnci blr grad ve .Klyeften soora Sovyet RusYa. K.İBARLIK BUDALASI 
Kfy.ef badire.sınin t&haddilsüne meydan nm dördüncü bily.ük şehinUr. Bu dörıt 
J>ıra.lanamak üzere liar'kof mıntaf.ı:asını şehirden sonra Sovyet Rı.ısyanın böyle 
müdafaa e3nekie olan Sovyet kuvvet. 800 bin k~ nüfuslu yalnız blr şehri K. D. Eretıısı sulh hukuk hiJdmll .. 
Ierlni ıııtcyarl olarak gen çe!krnelerl ık.almaktadır, .ki o da Hazar denizi sa_ flnden: 
dola.yızile ml vukua gel.miş'.ir? Zıkr! ge_ bllinde'lci Ba'Itl şehridir ve bunl~nn Ere 
Ç
en husus1 Alman tmııır.lınde h!çbl... e. haricindeki diğer Sovyet şehirlemıin ğlin&n Mürul mahallesinden ı:.a_ 

~ d ha S&p Hacı oğlu Ahmet karısı Münevver 
sir ve ganimet &dedi b!Jdirılmed ti~ nüfuslan h~ 656 bm V'eY8: a aıı İşeri tarafından yine EreğUn:n Akarca 
göre bu hl1Stl6 ihtimal haricinde değ!\. miktarda nilfusu muhtevldırler. mahallminden Hacı !marn oğlu danıa-
dtr ve eğer halc'ıkaten de böyle ise bu_ Fakat, b~.lm bjr noktai nuanm1z 
nu MAreşal Tmıoçenlronun, nraz!dcn, vardır ve bunu h iç değiştirmeyiz: Za. dı Mustafa ve l'llfeka&ı aleyhine ikame 
şeh!roen, fabrikadan ... HUlA.sa her şey_ rarın neresı"nden dönülse ktırdır ve :a~~;!_, oldlk~b~lbıln Akarca mh..a_ 
~n evvel seyyar orduyu lmrt.arma.!t \'e Hatıkofu da. Kiye! gibi 4çindeki ve et. .,..... ..... e ... ~ .r bab hane ma~ ba 
onu YeJıl vaziyetler içhı 1.$e yarar bi.r rafındaki muaızıcn ordu ile b'rl'kte oerun ıt.atslm veya 1zalei şUyuu da.vası
surette e!de bulundumuıık cnsaretıne dilış:manlanruı. tesııme :ıneclıur bi: h:ıle nı.n görülmekte olan muhn~emes'nde: 
mal 'k olduğunu gıöa•eren doğru ve gelmek:tıen.<;e orduyu çekip yalnız şehrı Memcflr ha.nede hissedar olduğu b!ld.

1 m.antı.ıci bir ihareket1 olarak kabul eY- kaybe-+v;ıld'de ntutı:uıma.k, h!ç şUphes'z, harıe anlaşılan ve dnhHl dava olunan 
ıemeıc icab eder. lı::a~ılan mi.lşlrll.1 va~!n en dıı!:'l'u ve .ikame~ı malfun olmayan EreğH_ ı 

Yalnız, şunu da söYl1!me!c IA.zımdlr, hal tarzıdır. K. D. ıbn Akarca mahslleıslnden a.şçı imamı' 
oğlu Mehımet ıkan.sı Emine ilanen yapı. 

Tiyatromuz geriley r n1u, ilerliyor mu? ~:d::ncr~::n:~ :::~ :::~ 
[Baş tararı ı lncJ sayfada] ı tine havale edJmelicUr. Hiç şüphesiz 

yanından lic&çınnıştır. San'a.t rı_ bu edebi heyetin JçLııde Muhsınin de 
lmn.ndıe ne kadar müstesna 1 bulunması şart.tır. O zaman ona ister-
btr kuvvet de ol& bir ~un böyle seniz iki rey hakkı da vereb.l!r.&intz. 
dık+...ıtör kesılmesi do~ru mudur? Bun. 5 - Vazifelerin bu suretle Uıkı:lml 
dan Tıirk. sahnesi blr cihetf.e."l en bil_ muhak".tak ki Muhsin! ıs.mdJdnden da. 
yük zararı ve fenalığı görmektedir. o_ ha faydalı &lr yola söt.Ureoek le bun. 
nun temsilini UAn edip de senelerdir dan sahnemiz sadece kazanacaktır. 
haltı. sahneye çıkannadığı tel\flerin sa- Aiks1 taatd!rde, yani bugünkü 
YJSIDI Allah bilir. Daha geçen yıl bil yol ne milli ooebiya.t.ı:ı bu 

ve bunun (lzıer'ne mahkeme 13/11/!>41 I 
tarih!ıne mtGıdif Perşembe giln.il saat 1 
ıo a talfk kılınmış o!duğundan tarihi 1 
llA.ndan 't ibaren beş gUn zarfında iti_ 
raz etmedlit.: surette ma.hkemcye kabul 
edilmlyeceği itfı.nen td>liğ olunur. 

(90/14) . .................................................. . 
Son Posta M.ııtlıaaın: 

Scşriyat Müdürü: Hüseyin Ragıp Emeç 

SABiBi: A. Ekrem UŞAKJ.lGİL 

- . . . • ~.- f' . - • . -

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

f<'abıoda l'finde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lsrnrl 11 lstevi 1hı:. 

, BiR 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime üe S ı N G E R s A A T t demektir. Çünkü: 
Pırlant.alı ve elmaslı saatlerin bütlin hakiki evsafı meşhuru fi.lem olaıı SİNGt:R saatlerinde topinnmıştır. 

Bunun ıçin: S~at nlncağınız zaman, tereddüdsfiz SİNGER santi alnıallSlllız. ve snntin üzerindeki SİNGF.R 
marka.sına, muessesemlzin adresine dikkat et.meniz rn.zımdır. 
Moda!ı takib eden her asri kadın !çln kıymetli to.şlarile ve nefis işlemesile hakıı:aten nazarı dikkati celbe

den boyle bir hari!mlfıde SİNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

s i N G E R s AA Ti m~kb~ı ~~e~:kg::eı H E o i y E L i K T i R 
No. 82 - A. EL.'.HASl.I. \ 'E 11 PIRLANTALI 500 LİRA, EMSALLERİ Gint 15 SF~'IE GAHANTİLİDİR. 

Dikkat: Singer saaUeri Lı;tanbulda yal~ız Eminönü merkezindeki reağazamızda satılır _ İst.nnbulda şubcmi" 

yoktur. Adres: SINGEP. SAAT Mağazaları. İstanbul, Eminönü. No. 8 teli!lerden bir tanes'ni toskoca duvar sahnede lfllsını llAn etm~ b;r z:ınıret 
aflşlerlle Alemin gôzllne ı;o"..[tu <la, ge_ olac.aıktır. Netek'm, şimdi b!lc bu Jf!As, 
ne oynamadı. CUnkU, zaten oyııamıya acı bir ha.k1Jtat halinde gözle: bnl\nde 
niyeti yoktu. Yaptığı sadece bir göste_ sıntıııutılctadır. 
rişt:m tt>arctU. Tiyaıt.ro mecmuasının 6 - tı;te. Tilıf< tiyatrosunu teknik 
son 10 yıllık koleksiyonunu karıştırır_ tekAmUllerl haricinde, ınılli cephPden 
sanız ne gibi teli.! eserlerin, hattfı. llAn bir tereddi içinde görmek ıste..'tlezsPk, 
edildikleri halde oynamauıklarım gl). bu saydığım mahzurlan b\r an evvel 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
İnşaat Kontrol Şefi Aranıyor 

rür ünüz. ortadan kaldmnalıyız. 
?." hsln;n bu zsyıf t.ara!mın daha Füa.t. bugün gbı yarın da Muhslnln 

haz.n tecellileri de var. MeselA, Alınan hl'ıımetlnden it;tlfade ctm!!!c şarUle. 
şa:r. G<>ethe.nln yüzUncQ öllım yılında Çllnkü o. art:st ve rejisör olarak sah. 
kon"eranslarla ve bUyWt dekorlarla yal nemlzin en ba~ gelen uns•ırudur. 
nız bir gıecc için blr eserinı tercüme .et. G. O. 
tırlp oynar ve bu suretle beynelm'le; Bir tavzih - eelıir Tlya.trosu san'at. 
bı.r hare«ete pek yerinde bl.r adlrşinas kArlarından TalAt A.rtemelln muharrir 
lı1tla ~irak eder de N24nılt Kemnl ı Pe-Yami Safa al~"hlne dava açtığnıı 
ellinci ölUm yılında bir <:serlnı tems\1 ye.zat"ken, ~ami Sa.fanın makales'n_ 
et.mflc şeyle dursun, b!r fotoğrafını b.Je 1e ağır kel'meler kullıı..nılmış olı:'ul{u 
astmp iki çift söz söyletm~. BUyUk ka.ydedllmi'.ti. H~k.T:uı.tte dB.ıVallın böY. 
va•an şairıne karşı bU :ıankörlUk mil_ " bir 1-t'"°''a f; Ar'1m•c; o:dı.ğu"'U h":I., 
ll b ld ğlmıZ bir Türk müessesesine ya. b~r verme.laten baŞka b!r ma.w~ıınız 
kışır mı? yo.rlu. Ta.w!m lt11zt'lD görüyoruz. 

4 - o halde Muhsin, hangi cephe. - -o 

Mussolini doktor 
f(lodiusu kabul etti 

den b:ı.'kılırsa bıı.k ::sın, bu s;ı.hnede oy_ 
nana ak olan te!lf ve t.crcüm.. bW.lln 
es ,.!erin yegt!.ne lnt hab lX'!ic s. ola. 
ma \C o'mıı.rna'•dı,. Yanız bu ~o·., 
da nun en at şll. mut rlzıeı:il" f kir Roma ıs <AA.) - Düçe bug'Un ve_ 
b m vardır. B s. mut~ka, fli sı ne<l.ik sarayında Al."ll.an orta. e~Lsl 
l" b r el" d . f at ş tt yet' rl Tn ı ....... "'ul ._ · M löı §t 
t a•!'O b lg ~eri H barile iyi sec1?.m's Dr . .n..od usu ."'u.u e.:u . ı.r. u -' ·ı 
b muharr,. v wn b r dare h r- uzun ve samimi olınu.,tur. 

- -- ---- 1 

ayr·yeden: 
Cumute

ın-. Tarı.1'€ler g .şelerde sntıl _ 

S 
~uruluş tarlhi· 1888 

ermayesi: 100.000.:ooe> Türk Lirası 
• Şube ve aJans adedi: 265 

Zlnı ve tlcarl hu nevi banka muamelelerl 

~~M'! ~ ~ 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800~ 

LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat B~asında lı:Wl\b& b 

az 60 llrası bulunuıl ra ve lhkrsız tasarruf hcsablannda en 
plAna ır5re 1kra ı ara ııenede ot defa çekilecek kur·a ile ~A'ldaki 

m ye datıt.ılacaıı:ıır. 
4 Aded 1,000 Liralık 
4 l) soo )) 
4 )) 250 » 

40 )) 100 
100 )) 50 
120 )) 40 
160 )) 20 

4,000 Lira 
2,000 )) 
1,000 l) 

)) 4,000 ,, 
» 5,000 )) 
» 4,800 » 
» 3,200 )) 

Dl1'kaı: IlM!'.bl9.rmdak\ paralu bir sene tçinııe 50 düşm vcnlere ık .. amıyc cıkt tı bkdirde % 20 fıızll\Sil llHradan aptı 
Kur'alar «'ll~de ot t1e!a 11 Mart. ıı Hazıran, 11 e ;~nı.ecektir. 

lı:~n t "'t'h1""'n~ .. çeldlecekt!r. 11 Blrtneı 

Nazilli Kayseri ve Hereke Şantiyelerimiz ıçm birer 
kontrol ıefliğine ihtiyaç vardır. Namzedlere tecrübe, tah
sil ve mesleki olgunluk derecelerine göre ücret verilecek
tir. 

Talihlerin nihayet 5/11/941 tarihine kadar veı:kaları 
ile birlikte Sümerbank Umumi Müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (9405) (7899) 

4 Şubat, 2 Marıs. ı ~ııısto.s. 3 !ıwıci~rln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iks:~miyeleri 
ı aded 2ao:ı llralık - 2000.- Ura 
B • 1000 • - 3000.- • 
a • 150 • - ıso:ı.- • 
' • 500 , - 2000.-- , 

8 adod 
ss • 
&O , 

S-00 • 

250 llrnlık - 2000.- lira 
100 • - 8500.- • 
50 • - ~OOCı.- • 
20 • - GOOO.- , 

---------~ 

lslanbul Vakıflar Cirel<Lrlüğü ilanları 
Kıymeti muhnmmiııesı 

L. K. 
-~ -

7-00 00 

775 00 

465 68 

415 39 

415 39 

63 84 

163 68 

261 97 

Pey nkçesi 

L. K. 

53 00 DavudpaşaQ':ı. eski Kasab İlyas yeni 
Y'!llı m:ııhallcs ndt Da vudpaşa ıste .. 
lesi aW.deslnde 19 No.lu ahŞ:ıP ıı.:u 
nenin tnmnmı. 

57 00 

35 00 

32 00 

3:2 00 

Fntllhte eski Mollıı. Zeyrek yeni Si.. 
nannğa ~halle.~lnde eski kilise ~ 
mil yeni Ibadctbnne so!rn.ğıncla <53 
No lu a·'hann hnncnin tamnmı. • ....,.....,... Ol 
Qarşı sıro odaları hanı alt Jtnttn (2 

No.llu dükkfı.nın Lamamı. 

Mercan Daıynh1~un mahallt:Sl~: 
Pastırmacı h'.ln nlt katta (21) NO· 
odanın tamamı. ete 
Mercan D~hatun m.aıh:ıllesi11 ıı 
Pastırmacı lhan a1t. !b.--a.1.ta (20J rf.J"' 
ocl.a.nın tamıınnı. 

1 c18 
5 00 Meroon D:ı.ya'h:ıtun mah:ıJ:cs rı 10 

İmam Ali han üst kn.tta (2) ~o 

13 00 

20 00 

oda aırsasının tamamı. 

Çarşı Çukur hım iç han üst ;ı.ııttJ 
12 Nolu odnmn tanunıı. ,ıll'ı.. 

Şehrem.inlnde Seyyid öm er IJ1. rŞ ,, 

lesinde eski Korı..k Mamnud ~o ı.s 
mesı )eni H ıea.t ook.ı.ğmdıa (1) 

hanenin tama.."llı. .. •r' 
Yu'knr~d.Jı ya..,"'111 emlak satılınn'k üzere on be.ş gün müdde+Je nç " cJI 

tırmaya çık:ır•1mı.ştır. İhale ı 3 ıı 1941 ~aozıı.rtesı günü s.ı.at (15) de .yeP 
edl eceğinden is!.ek!Her n Çcmberlitaş~ ıs..anbul Vr..:t:Ilar B.-ı~ı Jı.ır 
MahlüUı.t kn!cmine mUrnc~:::ı..tıe:rı. C92!rl) 


