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Bu sabahki 
.... .,, -rn« C'\l'.6• ............ ,, 

Biiyiik Bayramımız 
bugiin Başvekilin 
nutkile başlıyor 

haberier 
Bazvelt'ID 
SÖJledljl 

na tak 
Donanmamız için 
parola şudurl 

''Butun suratla ileri,, 
C~n ~bi ve orta Ame
. rıkayt mınver 
lJa ·esı .. ae gösteren 

hdrna 

<cllitler bize tecavüz etti. Sim
dı me•ele •on atefın kim 
tQratından açıtacagıdırn 

ri;:'UQr.a 28 (t<.adyoJ - li.ı.~.,lc Ame. 
bouıı. Cı.ınıhurreJBı ttuzveı~ Aın~r.unın 
ına .Ye iWlü mıın.aos.t.betııe a,>ll1 za • 
b 

1 
naa rad3o ile neşredılcı.t ço.;c nıun.m 

1tlUtUJc. 8Öylem.io;.ir • 
, ,_ Uzveıt bu nul.kunda ezcümle demış. 
""'"~· 

p ıoo ıso 

t<İ Lomet ,.e 

Moslcova Y" civarını ı&terlr harita 

Ba sabahki 
Sovret 
tebliği 

ı··············································, 

Bir Stokholm 
haberine göre: 

ı~~ Bundan beş ._, kadar evvel Bir. 
hUra.t A.nıerika halltına hududsuz bir zu. 
ın~ı., devrınde bu undugwnuzu söYle _ Moskova, 28 (A.A.) -· Bu sabahki 

ın. 

Almanlar 
Boskovaya 
10 kilometre 
yakla,tılar 

o i~rı ı>ek Ook hMıseler cere. Sovyet teblili: 
fa~ etınlşUr, Dün bütün gün tekmil cedtrnll cap. 
nıa~~1ınizt. korumak, emnıyetımizl ta. heler boyunca muhar&beler devam 
<ta ıbulun~';! muvakkat.an 17.li.nda - etınıştir. 
c~n ett.lğlın z glbı HıUer bize hil_ Muharebeler bl.lhassa MDjavsk, Ma. 
tırdı, 17 · i Eylfllde blr muhrıo m.zı ba. roj aroslawetz, Ho.ıirof ve Tagn.nrog'ta 
~ltn Z1 t!Şrınievveldc d ğer bir muh. ı.dd tJl 1m şt 

Timoçenkonun gaye
si düşmanı içerlere 

çekmek imiş 

1 

il &aJtatladı ş. e o u ur. 
r u •ııretı . oı---
ik~ !tanı e Almanlar gtlnııhsız Ame. 

~~ "'ner~::_ı~ıu.ıı.ııar. Bu Mdıse Bır_ Barem kanunu 
a ~tı ~ ı>ck btlyll.k ve hak.ı blr 
ka btt.nı~~l'dı. Biz ş md'Ye Gtadar Yeni b:r emri yevmida Ru• 
illi u.n... ru ...... ~ınm&Aa ca lGtık. Fa- tadı"I edı"•ı·ıyor d b'l c 1eJ!ele •son-;;_::~ ateş b:ı.şındı. Şımdl askerlerine bir a ım ı e 

acakıa dır -~ıı kimin tarafından a. rekilmemeleri bildirildi 
I{eer-n-.,., · Ankara, 27 - Mail.iye VekAletı, ba. ~ 

ı -~ıe~~ 1 f la. .Anıer11ta hü etmekle bli ün Bır. 1 rem kanununun tatbikatından a ı- Stokholtn 27 (AA..> _ Mosko _ 
1 blltr ouına maruz kaldı sa. "-~ı~..ı ,._..._. d tu•ft-ak ,,..,n b'"' ""'hl kc = Ji tıertn 

1 

nan ne...u:;ı=.1 goa>uun e ww va şehri müwJ.1,\1 .. ""' : 
rneı-11tayı ~~.~~c~dAınan ınak adı A ~ bu kanu'llu tadil edeoek ve lhtlynçı.. ye maruz bulunmak.tadır. Qe. i 
d ~-.-..;, erıka ı acık neral von Book'un mUtenıadı. E 
~ zlerden UZ8.klıı.ştırnıa1ttır. Iua. tanı cevab ~rece'lc bir şe1tildf' fada) • 

ltaı u cok yanlış bir hesa.bdır. Am rı - yeni bir 11\.yllıa 'knzır'amıya ~l\- (Devamı li i.ocl say İ 
tı 1la.r h iç koııknıazlar, onlar acık de. mıştır. '9 ............................................ .,,, 

ertien uza.kI.aş•ırııamazlar. _::_~ __________ _:_.::::::::::::~---::::-;--

.li r!n Amerika ruhunu anlııma c 1 t 1 
l)~ ilk defa Vdi.iı ol.nınmnktJ.dır. - skerl v az _•e _. 

o <IUk erıil hllrrcyet şimdl her zaman J 
Bat~ gibi B rle.şllt devlet:erın elmde _ 

Bu b r surette bulunnınktndır. 

br" hürriyetin he br suret! ve hı; ş k ephesı·nde çamurun etın echJe 1hldl ed.Imesin:ı mil ıı.nde ar c 
ı ~ecetiz. Bunun iç bUtün tedblr-

n ~t~:t~ Pliınlannın A n•ik de. adıu-ı boynk rol lca~ ın öte tarafına ram olnrndı(;mı bır oy n 
b\;:~ f~e :ı1r:~~;~raknt buna h lc 

14.n ~ınanuı.kta haklıyız. IIltlerın At ~ 
<1a r 6~ tarafında göz.il oldulıuna 
b!r ~ddlatarunızı tevs1k eden e~imızde 

Ser rıta bulunmaıatadır. 
t~ın OoA'ratya mUtehru;sıslnrı tara 
ce.nut>ı tan?tin cdllm.ş olan bu harit; 
ıneıc-..ed ve orta Amerikayı lhttva et • 

l'. 

oı::;ı~ bu mmtakalar M hvere tAbl 
~ eş hUkfunete ayrılmış bulun _ 
~~ <lır. Panama kanalı da bu mm. 
&ı.r~"ln iolne alınm~ır. Mıhvercller 
biı rnınta.k&A.merıata iç.n çok mfilı m olan 
lan alLına larJ ele seolrmek, klJ<!ar _ 

Bu almak istiyorlar. 
detıı ~ Ytllnız Birleşik Amerikayı 
dahi. Qok bütün mut•ef :ıı: devletleri 
d!r CU Yalcından alAkadar etmokte. 
ı-alııız ~ bu suretle Hı.tlerln de~il 
hlıt• Vl'Ul>aya. fııJcat bili.Un ciUnyava 
nteydan:lriuı.ıc attusunda bulunduıtu 

~l'l ~tadır. 
de bu~ ~crııta hWlOmetüıln elin. 
ıı~ tadan maada ba.Ş'.fa bir ve. 
~in d ha vardır. Bu veslbya göre H t 
~u!.alln.ya Y'<bündeın hırlaL:yaulıAı ve 
tntıa1 nlıtı k.aMırınak. lur.st!yan ve 
t"ıtıı ~an dınlnı ve multaddM lclt.a.ola
'«etn ldırar.Jt onlann yerine cebren 
laş~ı ~ame etmek Lstedltl an 
~ tr. 
lt t t. ıunu aöyUlyıorum lı::I: 

dut<! lerm 'lerlelri8 durduruiabH!r ve 
lt!~rulabt!ecelttır .ıı 

Jl le erizınc karşı mUcııdelede bulunan 
lı~ t dC'V'letler faaliyeti ho.kkın& 

b flıtıları söylemi .... '-· -- ner 9
"'""• \'et erını ~ ır~en 8'Üll zarfında kuv ~ 

1'1Z ea ~ eurette artınnaltta. 
la •llA.h ~lar tein ırtttikee dtı.ha faz.. 
bu ıı lhı.:~Pcyor~ ve ya~~. Fakl\t 
larda kaün~~~ levumı,ı ıınıan _ 

Yazan: Emekli General K. D. 
en ıunması bu lkolaylıtJ, aynca artınr . 

.Ab1terl hareldita m:;~ ~~a~~ndan Bu kısa. izahatı vermekten makfladL 
fena hav.anın ttar, so ı mız Almanların şimdi ş;ırıe cephesinin 

üreltll yağmurlarla çaınur o - •n••ft 
ziydu~e .. ~ ...... 1,..

8 
ile sabittir ve gateteıre,: merkez ve billuısıu cenub mın-......ıa_ •'4 ·W\a..., ıı şa .. rında kışa takaddtlm eden en fena 

rln verdlltlerl ııa.berleıe 8 ro .ı..... mevsimde, yani ya~ur ve ramur mev. 
estn1n birÇOk kısımlarında _. •• 

d~h halde hüküm süren havala.rda siminde taarruzl harekctlerını deva~ 

bu 
, .. tncl kısun y&nl sulu kıırlı, ~nil- •ırmak meoburiyet ve vıız.lyetlnde bu.. 
""' Junduklarını ve Mosltovaya, Dont c 

murlu ve Qalllurlu havadır~ . ta havzasının son kısımlarınıı, Rostofa ve 
l\uZ ve don ile aı;tı.şııı•~ kar, blı • Kırım& karoı başl.unı;J oldukları t.aar. 

rafll.an ıtankların yo.la.r ha.rloııı~enr --· 1 ld 
hareketlerine imkAn vermesi ve d.te ruzlan dünya vu ... nnın tı ı.şmış o U-
tardtan tayyareler lc•n. sanki bllll. A"u ııüratle ilerletememeleri sebeblerln. 
tizam yapılmış tlbl bırQO'k: mutavaı:.Eıt den bir :mWılmmlnln de bu olduAunu 
tanare meydanları ihdas etme.sı ha. okuYucularımızın naurında daha bll. 
sebtl• askerl ııa.reU.tı hakikaten ko. yWc bir vuzuh ile tebarUz ettirmektir. 
Jn-·•+ırır. Hele BovYet RusYa atcple_ Bununla beraber bu taarruzl.8.r, hem 
_.._.. • d kızak. de BoVYet nslterlnın uaml 1nad ile 

rinde bu'Z .. ~!. .. don mlmaevs m nme h n... ıı»terdi!U mulcavemet ve müdafaaya 
!arla nakı.v•~ yapı r;ın __.._ il ü ttlnd bl 
mUm et.mit olması ve hemen her şe. rağmen gene norma n s e r 
hir. k.t.aa.ba ve kOyd! birçok ~ı:ıak bu_ (Devamı 6 ncı sayfada) ----
- ;;-un Jçtn bitaraflık kanunu <\ı -ı mlltemadl zaferler ile yaşıyabllmek~~ 
tlştirtlmelldir. Ticaret ııenılJerl ııi!A.hlan dlrler.> 
dırıimalı.dır. Malzeme yüklemi~ bulu _ Alman - Rus harbınden bahseden 
nan bu temiler dO&tlarımwıı limanıa.1 Ruzvel~. Rus halltının cesare~ ve me-

kadar ıe11>eııtç11 ıııtmelldlrıer. t.anetınl medhU sena eyleml4 ve Sovyat 
nna lası u. Rusyaya btlylllc mi.ltt.arda tayyare, top 

Bahrlyeımiz!n buaün içın paro ş aond~llmekte olduAunu ve diAer yar_ 

dur. Ulerl Allah be!A.sını versınl dunlarda da bulunulacağını söylem ş 
eTorp n ve bu hu.susta .Amerikan ıstlhsal!tma 

Bütfuı &ilratle ileriyeh vazlfı dllşmekte oldu#unu biıtlirm~ır. 
Blrl~ Amen'a ordusuuıian bahse. Ruz\elt nutkunu şu &özlerle bltır • 

den Ruzvelt şunları demişt r: mlştır: 
c- Birl~ Amerika o:dusu h glln « Biz!m afşnıanlayıp, tembel oldu-

da.lıa m<ucenunel surette s lı\h"aıı "- ğumuzu söylüyorlar, bu yalandır. Ruh. 
ı:na;kta, techl.zatını ~~~illi Uırımız sergtlzeŞt .ateJl ile taıımaktndır. 
müdafa.n.da gayen:ıl:ıı~l;~Url~~ı~ Tarlh.anlz bizi dünya devlet! ve mllletı 

811A.hle.ruı.calız ve ~~~z~J!'lt yapmıŞtır. B1z Şimdl büyük bır meydan 
terin sukutunun ba.ş:an~f.S:ô~'ıy. okuyuşu karşısında bir haıb vaziyeti 

ı~ • wcat aldık.• 

Bütün şehir taklar ve inkılaba aid afişlerle 
süslendi, yarınki resmigeçid çok parlak olacak 

Dün yapılan resmi 

Prenses Şivekar 
miras peşinde ! 

Şehrimizde vefat eden 
Prenses Nevcivan, 
kızını mirasından 

mahrum mu etmiş ? 

Prense• Şivekar, Kahirecle 
mttlJtemeye müracaat etti 

.Prenses Şlvrkiir 
(Yazısı G moı sayfaua) ---o---

Prof. Sadi 1 rmak 
Doktor "Son Posta,, 
vazı ailesine iltihak etti 

. . 

Profesör Dr. Sadt Iruıak 

ceçid provasıncJan Ye teh\ıde kurulan taklardan birer rfirllııUs 

CUmbur.yet Bayramı oı.ıgiln s:ıa.t yolu gar ve ~lan, kAıa v" be.. 
12.50 de Başvekil Dr. RelJt Saydamın lediye şubeleri önündekı meydanlar 
Ankara radyosunda söyllyeceklel'l nu_ cllmhurlyet devrinde yapılan lukıllb 
tukla başlıyacaktır. ve ilerleyişi g66terlr a!işlcrle aUslen .. 

Sehrlmlzde bayrama ald son hazır. miştir. 
lııtl&r da Uanal edilmiş, tstanbulun Bütün resmi daireler ve o~ullar bu.. 
ba.şlıca caddeleri, Beyazıd Vd 'Önıversi.. gUn ötleden eonra Cuma .:ıa'bahına ka
te meydanlan, Fa.tih Bıılcd•YC parkı. dar tatil edilecektir. 
Sultanahmed, Taksim meydanum. Oa. CUmburlyet Bayramı merasimine iş. 
lata köprilsU. Galata ve Eminönü tlrak edecek birliklerle oü un okullar 
meydanları, vapur iskeleleri, dE:ııılr (Devamı 6 ııcı sayfada) 

Münakalat Vekilinin 
"Son Posta ,, ya 
mühim beyanafl 

Cenub sahillerimizin iskele, 
rıhtım antrepo ve liman işleri 

sür' aile halledilecek 
Cevdet Kerim lncedayı, Türkiye ile Avrupa 
arasında şimendifer seferlerinin Şubat 

jptidasında başlıyacağını söyledi 
ı 

Bır mllddette.nberl cenub v~ garb vJ., iç n Devlet Demiryollar.ı Jdaresi. 5'U an.. 
JAyetlerinde tetklltlerde bulunruı vo da bütün hat ve istasyonları tesellllm 
evvelki ilin şehrimize gelen MUnaknltı.t etmJş bulunmnktııdır. Buradn.kl köprü_ 
Vekıll Cevdet Kerıın :tncedayı dUn ek. 
şaınk! ekspresle Ankara h ~k t t lerln ınşnatına hararetle devam olun. 

,.,.,_ ya 'lr~ e e • maktndır. Köprüler, Şubata kadar 1k.. 
m'9~· 

MünakalAt Ve'.dll harekcı.ınde.n ev_ mal cdılecekUr, Bundan soıu·a Avrupa 
vel kendıSlle görüşen bır nıuharrlrlmı. ıle kara münakıı.lemizı doğrudan doıt_ 
ze şu beyanatta bulunınuş~ur : ruya biz temin etmiş olacar:ız. 

P ton _ Svllıngrad hattını lş~etmek (Devamı G ucı sa) lada) 

!'. ··············-··· .. ··················· ........................................................ _.\ . 
: 
i 
; 

~ BADl:IV 
BiR DBraı 
SBVBB-~ 1 

'Önlveraite Tıb Fa.ltülte:il pıofe.sör!e_ 
r.rıden genç ve kıymctlı doktorlal'ı 
Dut.dan Sadi Irmak «Son P..ıst.aı yn:z"; 
aheslne iltihak etmiştir. cGon Poataıı : 
'Onıvcrsıtemizln lluymetll bil uzvu ol_ •ı 
duA'u kadar razı Ale'mlndt: de alMtll ceı. 
beden makalelerile kuvve;U bır kal m 
sah.1b1 olduA'unu isbat edı::n genç profe. İ 
.sörün tahrir kadr~ yer almaBlnı : 

Kırık hayatların hikayesi 
Bir saatlik manevi bir infilak ile har.ah olan, 

500.000 - 600.000 saatlik ömürler 

' Herşeye rağmen yaşayan ve ancak 
ölümle sönen hakiki aşk evıncle karsılar. Okuyuculanı..ız, pro_ ı1 !csör Sadl Irmağın ilk yazıs:nı yann • .J 

sUtunlarımızd& bulacaklardır. '-. .................... --------··· •• - ...... -·-··-·---•1111'•----•-r 



2 Sayfa 

r Hergü11 
Şark cephesi 
Harekatından 
Çıkan iki netice. 

'-·----Ekrem Uııı.klıgil.} 

/" - -
' 

SON POSTA 

Genç ihtiyarlar, ihtiyar gençler .• 

A! 

-~----

Kıskançlık yüzünden 
arkadaşını yaraladı 

DUn N"ıŞ:ıntaşında kanlı blr yara. • 
lama vak'ilSı olınuş, bir genç Goskanç 
qik: yüzünden ariroıdaşmı bıoafttll\ vur
muştur. 

Oarllı, MaQknda oturan kzıet o.dm. 
dA bcridlr. İzııet bir mü®ettenöeri 
müruıseret peyda clt1ğt bir k:lld'mm 
son giiruerde ıu1kadaşl G!llihle seviş. 
ıUğ1n1 d~uş ve bundaın mntoesınr 
ollnrnk da dlln Nlş:mtaşmdn. tesadüf 
ettiği GOJib'le knvgeytı tutuşmuştur. 

Soko.'k ortasında. bir müddet devam 
eden bu dövüşme esnamnda İzzet bl.. 
çancla Gftlibi vücudilntin muhtelll :yer_ 
lcrinden ağır aurdte yaralımuştır. 

Vl&'eyı müten.'!alb firar eden c:ı.rlh 
r:a.'bıt<ı to.raflnrllLn yn.kanı.um:ış., yara.. 
h BeyJ:ığlu bastancstne kaldırılmış -
tlıl'. 

Ga.fıl>ln yarası tl'ade ·~ 
kMar ağırdır. 

Birincite§rin 28 

Balık ihracatı 
niçin yapılamıyor? 
Balık mevsimi geld~ halde, bl.IZ 

Jmal.ft.tı için gaz, nmonynk buluna • 
maması yüzünden balık ihracıı.tı yD.
pılamamakta ~ tutulan binlerce kı.. 
1o balık denize dök~ktcdlr Ba .. 
lıkiarın satılmamnsı üzerine balrt .. 
Ç'llar fazla balık tutmıUtttı.ıı vn~eç .. 
m1ş1erdlr. 

D ğer tara.i't.an ala.tada; buz ima • 
la.tı lçln gaz, aanonyalt te:ııin. husu
sunda te.şebbü.S'.!ere glriymtş b1J~un .. 
maktadırlar. 

Bir mildıdet evvel Rom:ınynyn otuz 
çelik tüp ıgöndertiımiş, bu tüp1ere gaz. 
amonyak dok'lurulmw;tur .Aııcak va.. 
ziyet dolayısile tüp!er getırtı:.eme .. 
mektedlr. • 

Balık J.hracatı için gilnJe 1000 ke, • 

lıb buza fht.;yd.ç vn.rdır. Onz, amon .. 
yıı.k temin edileme1lğı tıiKdrde buz 
ynpılaamyacak, bu yüzden balık lh ,, 
racatı da mümkün o!dnnyncnktır. 
Bazı bal-ıkçılar tıadltadar1e.ra mü .. 

racaatla balık ihırncatı mukabilinde 
LtMyndan gaz, runonyıı.k t~mln ede .. 
celderint bi-1dirm!şlerdlr. Beled'ye btı 
balıkçılara dcmz ts:nin etme{;e de ç1l• 

Iışacn.ktır. 

Romanyadatkl amonyfı.k tüp'erlnln 
de sürti.t.ıe getirtilmesine ~lı.şılı::calt.. 

Lisan kursları imtihanları 
Yabancı dll öğremıeni yetiştir-1.ınelC 

uzere ttnıvcrs1te 11.san lrursle.nı'a alı .. 
narok tall"beler!n yazılı lmt h:ınJa11 
dün YWtsek öğretmen oku'ur.da ya.' 
pılmıştır. 

Bu ı:ene kurslıınn !ransızc..'\. lng;Uı.. 
ce ve e.lmanca şubeler.ne 150 Y1 m~e .. 
cs.v'.z müracaat yapılmıştır. Yazılı ıııı• 
tlha.nda mUVfLtfnk olanlar b'lfıhnr6 
söUil imt!Mnlam tAbl tutulacakla~ 

lstanbul bor 
İstanbul bol'Sıı. o:ının 

ftatıarı 

Londra 
New-Yorlı: 
Cenevre 
Madıid 
Yokohama 
Btokholm 

ÇEKLER ~ 

Açılı~ vı Jıt&ı>l'rııŞ 
1 Sterlin 5.a2 

100 Dolar 132·20 

100 tsviçrı Pr. 
lOOPeçeta 
lOOYen 
100 ı.veo Kr. 30.'15 

Eaham ve Tahvil.ti ___...... 
---------:;23.25 
Türk borcu ı 

19 
65 

1kromlycli % 5 938 20.60 
Sivas _ Erzurum 2-'l 

}Jtl 
YarbaY Nahlıt Çok:başaran"UJ 

Nihal Çokbaftıl'an 

Teğmen Dr. Sait Ataözdet' 
NİŞANLANMIŞLARDIR· 

1 !Caraburgu: 'l.5/10/4 



TIBBI BAHİSLER: CBDEBİT .&T:=l 
TEZ ADLAR Arpacıklarla kirpiklerin 

dökülmesine sebeb nedir? 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy Çocutı1*ta, gençlik'*!, hatt.4 ort.a y Az AN 

• 

1&ı11ı 1n.sa.nla-'ft ..... ~ iliklere tatbik edilecek iliı.çların reçe _ 
uhterem profeı.ôr :hın.ali H.Ukıl1a~aldan _....... mlUI &IJ&tro.' tiyatrommı 1oln pek etstt bir llllsur • ._ - sı.ı; görülen bır a 1 t.e.erını burad~ t.a!s!l etnıt'k tabı! mUm 

aıea·aı ~.ıoğlu, . «Şehir Tf7atr081ll"a. tl7atrn ım 1»a4ar.• . teetil eder. ı.te :ea tac.or..unun tezin .. ~=İ>ir~°:1~ ~t!:ıa;::r~1~:: Doktor lrahim Zati Oget tün delildir. Fakat okuyucul&rımızd&D 
Dıüdiir?» iUDJ..i bir m&'kalesınde Bence haldır.at fl1(1ur ti, profeaöı11n den en IODuııd& böyı., mUpbem bir ka rıçten k.irpl:klerl taklb ederek bu kök.. j . . arzu eden olursa gazete vası.tasile re. 

ou 't~a.tronun (geliti giiz.;l Avrupal.ıla. senelerdenberi mQda1&a.&ındaıı uaan • ııaat bAaıl. oluyor kl fiktrlerlni tasrih ıere riren mikroblar lltilıabm önünil alma.ic., kirpık döJuU _ çete UJeb edebilirler. derhal takdim o 
fıap~ı.ğuıclaıı ~et ederek bu derde maclıtı bu tes. sittitce berra.klqacatı. etaıll81ne bunun tç;:.ı lflmın Yardır a.rpecE denilen iltlha.bı ~ zaman mesınin önünü almaık ve kirpiklerı btı_ ıunur ve tarif veçh1le ıruııanıhr. 

Aç olnıa& üzere şu beş maddeyi aa. .•na &falenlp buluUaıı110r. Vlkıt. bu 11_
1 
Ka~öz ve ol1tıaoytmunda hezel 've tirlr. ~ k&patmm b'r :r t°: ge - yütme'Jcten ibarettlr. Gerek umumJ ve gerek mevziJ teda. 

YlYor: lain altıı:ıda •6DO.l aoan rfbıel bir levha hiciv hü:lmd.tr. Hele muhtel~ Uplerin mata ve fl{!Dl e ' a ı ızar - Derhal temin edelim lc1 bu tedavi vller yanında 1U'1tusu.z kalmK, pot 
11 Bacünkö t.iyatnmm Türk ckil1 • var. f&bııt bts onu eü::'..si g1b1 ve nkisf torıuşm&Jan ve lebçeı.m ile alay et ftl'tr. Hatt.A ~ ~r. oldukça vec.:a muntazam tatbik edilirse has'.alar ta. dumanlı ve sigara içilen yerlerde bu • 
~ fÖllkii dfbiyoau T1irlı: Hilldir· bdar vmuhJıa ırl)rem\yorus. 1 meık, bu hicvin en ~da gel!r. BU : n&et bile yapar Göz ı~n: ve ~afıf ma.men şifayab olahllirier. Göze ve tir. (Devamı J/t de: 

lyona Türk.le:ftirmetl &"UMUr. Bir tere tarara.11, ortayoanunu ve mem amma, modern V! mnıı tiyatroyu ~r niba:vei kendi : d zan -------- ----
dirzı Barinkö tiyatnmıu Ttlrlı: drjll. tulftatı - Jctne ~ so~ cyuıııarmı bu sathaden tutmak•.ı biraz ileriye ve Yae>ılan ~ımanla.rla le en ıne:::::. 
.,._L~ilnkü deldlm.uJona Tttrtı: Wiltlr, ııatal'M • ele alalım. M:uhakt:alc k1 bü. f~zlaya blle s~ ol.:naı mıyız? Yalnız nm bir t.ıp·~''"d" ,.0,."ha.t~~~r b 
-.aın&ayona Tö~ek ~dr. tOn bu esprfier TG!tith'" Tttrlı: tlya.t_ Racivadm Enderun efendısı tipi ve 11 ı. patlar bir m!kit4u' ~ • u '~Son Posta,, nın bu~maca;ı: 18- ('> 
_ ıı Buaibıttl tiyatl'omu Tiril WU roR bunlardan ı.tifade etmed1lt tcbı tılahlı ton~ ne ala,y eden Kara: ak&r ve ~rtee· gün d : • t ve kan :r oiinldi aksiyona Ttlrk 4ethtllr. a... en canh ~da:ı mahrum ıcaı.ı glbıe hat Yerebiltrls. CUnkU modem ta1* Aram ~ ka,.,:lur m~~ ~-
1ong Ttirld8'tlnaelı: .-e~. ~· Jl'lıkat diler taraftan, mo -

1 
bayat.ta da, ecnebi te imelerle bir nevi müddet 80llra yeniat çık~ ve bö 1~ Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arudcı yollıyan ha •. :! ~rinkii taatromn Tiril c1e1n dem t.17ammun bQ~dn unSUl'ları dal m~mı omıanııca koouşarılar eka1Jı: arpacıtl&r biri bitip dlteri m~ana olıuyucumum bu hediye takdim ecleceiü 

1ert' e~ tenılerl Ttlrk deiiidir. Tem. bundan l>aret delildir. Bilhaua Ka • d~ıldir. Bul fntbll,re her zaman im gelir ve hastanın ırözleri de tvaV&$ ya Soldan .a~a l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tiirtı8'tlrmek rereldlr. ragö:ale 01'tao71llıu, U3t.lo:\ıu evvelce b1r1 ün vardır. b'!11u lta>:agöc, ortaoyn:ıu vae daimi bir tmarı'l hali tlati.ıeb ~er- dotrıı: .U:! Bariııkö &i7atr'omn Törlt delil m«Uleslne y...ııtım cevat>ıD'~& da. Ye tul~ an anetı.l.ıden de C?kannr kirpikler dtlışer ve A.deta çıpil denile~ ı - tstanl:>ulun l rr--r~F:ıe!!!Y--rıı-rı-l!!ll!jF!!!!!m~~~-.;~ma 

• etbıktl tiyatro idraJdmLa Ttlrk de- k.ayd&WtJ,m gi>l, çok eüı ve tar;hl bir amma. lf bununla bı•;cnl<J olmaz. hal m~na gellr meşhur bir yeri rwlr. Tiıatro ~ artılı: Türk • de1'l'in malısulödör. Arlatofan ıtomedi., HWA.sa, kom>k un·;urlarL1 trajtt un Baım!annda ise böyle büyük (10). 
~et cenıkfir. Bls moclMn bir mil. lertndeti teakin haltı:: tenlı:ıdJerlle P -

1 
suru tam man.aaile orta.ya cıtarılm.tW ç*lar eeltllnde temhUrat Y&pma~rp:J'!'- 2 - Bir renk • 

• •; IDodena n lllilli bir t17atı-o lafe.zete olmıyan devtrıerde onun 7eriJ11lyalnıs ta~ ve ort.ıoyun•ı lle kabil J>lılcl~ <Fc>lert bmıızı d~ııır v · dik- C2>. Btr uzuv <2>. 
ıw.. . tutmakta ve ballan tenltldlel'\111 ihtiva! ol&ma&. Bıele bug{lnktı hayatın icat edileoett olursa her kıl deb' d- 3 _ Bizi ya§&. 
~iddrlerine kısman ~ ettitlm bu stmetted.ir. Sonra dl~<.ıtıt edillrae sara. içinde nı.h " oemJyet tahlilleri Y&PDıak beyaz ltes>t* rlbl t&buklar g~';ulür ~~ tan <3l, Birden • 
e . ınadden!n ne yam ti bir ·taıtw haıtle ,orttlGr ki, re.-ek taragOıı, ıeret tç1n taraca. ve oıt..&oyunundac ne is. katmar. kaşıod*ça kızarır ve k1,;'kler bire <3>. 4 ldııeıertne hiç 1$irM f'dem!J'8Mi!m 0rtaoyunu fUlasile eehirllcfı'I'. Vl.ltı&1 tifade edebllecel1mhıi sormak. pek ye_ de ;vavae yavaş d&Ulerek e6B k .ı _ Eski ~ • 

de bunları sayıyorum: tı:öy sohbet oyunlannı dJI. zl'krNmetle/ rinde bir sual o~ sanırım. Mf'!t'll lan hautwten ~h1tin bır manzara e=~- maaın meşhur bir 
~ Dtlcs!~n Tttrk delildir; cUUi)'onı· '3altacıotıu biraz daha ırenle blr uluda Reakfzade Narçın Be'1i bir Be:voft'lu sab eder. Bu hastalı.it oldukça mUz - tooıil'l <5>. Ba • S 

ltleştinna gerektir. \nadoluYU da tıasnlf!n:r. içine alıyor i bob_at.W, Blla'i'Yi bir bar sarhoşu, Bl. minıd.lr. - ,ına cP~ gelıl'&e ...,_,.__...___, 

1 
2> DeltIAın.asyon Tllrt deflld\1-: dt.lt. Ancalc bU Utt defllj:r. BütUn halk beruhl'Y1 bir salon tıtlppesi, baltası o_ Sebebi: Uıtnumlyeıtıe t:ansıslllc ve ıııa !cargajalılı: olur 

~asyonu Türkleştirmek gerektir. ~Urkülerlni. mAnl. kosnn n destan?Ar:,1ı muztmda hamam kUlnancumıı ııu!no. f1yet kll"pUt hastalıklarında mühim b~ cu. 
'I'Q Aksiyon Türk deıtildir; &Uiyonu 'JUtün ata sömerini, tekerlemeleri. fıt • larda avaz avaz bdırar. bir yeni za_ amildir. Rat•A birçok röı d<*t<>rlan 5 - Anne <3>. 

rltıestlrmeı.k: gerektir. ralan da bu çerQe"ttn.in içine ınltıst.JT ·I man mötealıhkU yapmakla iş biter mi? yalnız bu ha.stal*t&n hastanın tansuıı Sessiz <5). 

1 
'~ Tem 'llUtlt detildtr; temi TOrlc ınaık JAzmıdır. o :ııama:1 da buna f~llr_ ~imi bana, bugünkü garb temaşa e. ve ~ıf olduğunu teşh!s ederler. Bu 6 - tnce 7a • 

eştj!'nlek gerektir. •or demekle hata etm:s olmayız ve eilP-
1 
serlerlnde de, eü::I tıpJerln yenileştıriL ı(bl va«'a1arda gözlerin merzll olarak i pılı <5>, Atlamak 

S> .M?dern Türk değildir: takat artık "ıestz dahıa derin suret•t mevzulan de. miıs v~ asrllef)tirikniş n~uneleri glls. tedavfısl He beraber .~cı.~ veye gen_ 1 tan emri b.ıızır 
k@bdınııze 1Daletmişi11Cf:r, lta!ablllı-. rlnl9'tfrm1' ve &(Gll'5 oluruz. Y'lksa tertlebıllr. fabıt bunlar n•hayc-t bir ta_ cin umumi olarııık bunvec:,;ıt a" t~ı'r···,,,. (f), 9 
N~: bazı fitttrlelin ifAdesinde df' "'alnıı K'.araıt"6B ft ort.JITT'll!l'ı ne tulQa.tl kmı içtim.at ve s.vast fanteZı1er etra. eıtmeA1 ihmal etmemek llzundır. Kuv_ 7 - Kalın al • 

dlara ~emete çal~alı:vu arasında modem ltir Tflrk tı,,at• \SU - tında ~azılmış eaerl!.''!'l.ıı kah'!'aman!an vet ftll'Ublan, bahltyslh, kalsyuın ine. Jlm <2>. 
karacös, oriaoJ101a Ye &aıtat ·nın u-meıınt lrumıab kslkml.$, MP1 olabilirler. :Mesell. bir ttıılysn mUelll _ 1-erl ve bol bol taga(fdı taıtbik edilme _ s _ Elektrik 1 O 

taı ~etil mUteft*:ldrımlz, aynl ma q;ynf nolrıtadıa dönen b:r cemberln Jçlne flnln franal!JC& olara.k Y2.zdtih Anjellh lidir. ölçüsü <f>, cezir 
1!3~ın BOnunda şu sahrlan yazıJOr: ·"lt19rnaltıtan fal'ksız ohn· Jeimll piyesi, bu neıv1n en gtlzel bir mo. :sezan da göz kapaklarında görülen değıl <3). 11 

.... ~.~ U,.atrosa tarnıi oriJlnleri elan sonra eu da var: Karagöz, orta:>yu_ delidir. O ~si Or Anda ve Panta_ bu gibi Arızalar ırörme kuvvetin n bo 9 - Bir renle 
~na. ortaonuuı, Ttlrlr sohbet 

0 
nu ve tultııat. _ pek a~ oyunları mUı. lon gibi eslı:l epope vara ltlA.slk komedi zultltıkun<lan ileri gellr. Hakt'katen bi; C2>. Tok değil <2>, ı 2 

; llll6at &11tt milli n orlJJnal uy tesna _ nihayet lı:omedlya unsur hazır. t_,lerinln zamAn fantezisi nisbetlnde çıcılc defa böyle vak'aluda iyı blr mua_ Sonuna c.K.. ge. ,....=:;;; 
__ lara kadar rerllemek, 

0 
milli Te tıyabllirler. RalbUlı:i t:yat!"J yalnu to. yeni birer çetuoe aldıklarını görllyoruz. yeneden sonra hastanın gözüne uydu_ lirse sofra aksa -

·-.tıeı hallı: .. he9erterinden aldıtı medi detudir. Facl&n.n, ıl'!'anıır unrur- AIM:alı: tme'V'SU da buna mUsaiddir ve de_ rulan bir gözlük numarasından &onra mından olur C4). 
llledenı f.ebllla içine aUaınd '1\nnı nned~ &laca~? tranlılar Mr ditlm gibi bu eeer. biıt.lln şümulü ve görme llruvveti normal vaziyete? ı;elir ve 10 - Vücudu kızıstıraıı bir nevi tç_ 

~· işte tiyatro lnkıl&ltmm ,ene HüseYnin şehluls.~i facia.mı Kt-r. m.anasile, _ bu asruı bütün hUkıimet göz kapaklarındaki bu &lbi Am.ıalar da ki Cf>, ~acın kolu <3>. 
._....,., betl'da bir nevi teaıa.: mir.snsenle ve rejimlerile alay eden • siy.ıs! bir he1.eı kayıbolur. Ekseriyetle bu gibi göz zfJ.f 11 - Bir göz rengi (3). 

hı - lldlB WIJialere bclsr rerile71P !!Okaidarda .temsil ederler. :tsı~m tArlhi_ mah~dedir. Velhasıl böyle satirik lan mjyoplutun a.kslne oı&rak: lpertt : 12 - Esmekıten emri hazır (2), Hay_ 
.._~,. n..-eab JJlttin 81('1'& rı'n bu acı hAd!seıi muhakkak lrt bir ve slyast lromed.valard1& belki Jtaragöz roblulardır. , van ölüsü <3>. 
~ tiıatre11nı• ~ n euret hen traJedi sahnmidlr. tatgt Ummet ede_ ve ortaoyunu tipl.eri cıe yeni birer ş".kle Mpad!t ve kirp1k: dökülme mP.selesl_ Yukarıdan aşatı1a dotra: 
....... ltlae ~ .... ve it bl.yaıtı leme rinıbillr u bunun iç\n yal- ve ruha btlrilneblllrler. Yalnız, davayı nln ı.mıumt sebebleri bunlardan iba _ 1 - Tramva;y şoförü <6>, Bir deniz 
~ Y811i .W.. •rlal&rmtla n nn '!'Om bAs oıamu. o halde sadece genltJletmelı: dotnı ohmaz. 17te Balta_ retıtir. Mylece umumt sebebler izale vasıtası <5>. 

· rla ll;f;'f.ı etmPlı:. modPrn ın-nnıı 3/2 ılf'l edild.lılten sonra .ioğrudan do~a 2 - Parça (2), Ktlçiit Asya ('J). 
mftldi W&vi t.lrpik.lerin d~lerlndeki 3 - Cemi eda.tı (3). 

4 - Kalın detll Cf>, Kral Pı*a&t 
(3), 

5 - Hücımı (f). 
6 - tllmıerden biri C3>. Telefon nı.. 

dası <3> • 
7 - Asillik (8). 

8 - Abide <4>, Lezzet <S>. 
9 - Horozuyla me~ur bir yer <7>, 

İçki m. 
ıo - Kem'ltlerln !cinde bulunur <f>. 

Sersem, budala <&>. 



Kasıl 

Edebiyat 
(Baş tarafı 311 de) 

cıojlunun bu son ma.ka:es:ne karŞl bil_ 
hassa ttirazlarım bunbıdır. üst.ad bu 

Maliye Vekili 
Ankaraya döndü 

r··--··-·.-w. . . 

.DÜlVTA 
davadaki fikirlerini biraz tahdid Vil Şeıhrim!zdıe bulunmak.ta. oilıa.n Jıla.'.1-
blraz da tasrih etseler hr.:r h:ılde zihin_ ~ Vekili Fuad A;}ral.t dön aık:şe.mki 
!erdeki istithamlann h'ç det:ıse bir .. ..._. 

1 Y kısmını çözınUş olurlar. sonra eerı" ~l'resle Anıkaraya bareUıt <~ - • -119 - azan: Nusret Sala Coş 
tezlerinin içinde rahat rahat fi.tir :ı-·U.. r. :'L st.a5\Y0llım ~üç\Mt meydanı, her ~-•a.tlı bir eşya araıbası,Ydı. Arntacı 

134 - 1 vallı Ahmed, Aldıkaçtı Basan, Piç A.. rütebl!irler. Ye(er ki biz, anlıya.cağı - Vekil, Hla~ d.rında V&ll ve :& man olduğu gibi gene ~ur. T.enı dadı görün.cıe bir sevılnç çıS...g. 
1'stanbul umumi hasipshanesine ilk &'(>p, Karayel KB.zqn, Poyraz MU8tafa., mız kadarını anlı.ya.bileilm. Belediye Reis!, Pa.rti ıreiSi ft MıiıYe .~seyret.mflık için hat boyunda toplan_ 1 ra.raıt atııaım~t.ı. 

defa dilşmüşt1kn. <lzınır> li tUccardan 1 Ferlıkoylil İbrahim, Kanlı SiL.t)'Ul&D, Halid i'ahrl 0zanso1 eı1kAnı tai"ai'ınd:aın uğurlanmıştır. la / 
Ziya Beyden bin lira almış.ım._ Haram Kız Abmed, Uzıın Agop, Twıcı Raıt, o !m.ış o n birkaç ~ü de dağı.mı.ş, - Vay beyim ne:eden Çbk':ın 
para. detudi ha. <.Mal> verecekıtım, 1

1 

Çarliston Ahmed, Kürd Musıı, Yandım T bb" b h• l :istasyon memuru odasına girm!~. or_i Sedad da onu tanıınuştı. B. t 
<maD. Hüaeyln, Duidızcı Hasan, Topa, Kı _ 1 1 a lS er Ôgr"" etmenler :talıkıta kimse .kalmaım.ıjt.ı. Bavulunu ıt~ı. KJöo.J(ü, eUrııe sanL'lıışt•. 

Ne malı?. Ne malı olursa olsun. ;tş go.r.&, Arabacı T&hlr, Y&hudı hak, Ye. ~ tat'&lı 3/l de) Ve :~ bıra1taa-a.ıt, elleci~ arita:uıa/l'ede i8e kueaıkhy:ıcaktı onu ... 
ocağın ıtriliğtnde detti, dumanı dotru ı di>l(.IJÜ Mustafa. lunma.Jt, çok nezle oı.-oak, şldd5l1 e_ talebeler İçin kıyafet ~bağladı. ~de ü.n1reJt blr ~vınç var-,1 - Bey~, b~ bıraı:up nere e.e . 
er.uıın .. Mal verecektim :va. bu kAfl de. <Bu esami zabıta xayıdlanna aynen lElktr.k zil'aaına maruz buluamak c!bi :eh. Bu aevınoe ga.rlb atr heyecan da tin.? Biergun sizden ıat açaı·.ı Y 
t.J mi?. Paılta.t her muamelemde oldutu mutabtJt.ır. Hepaı bir za.ma:ıl:ır i'stan- ~Ö'ıJ!l tahriş edici şeylerden de alon. DUmUnelerl• haztrlantyf :.on.aöı. Kalbi oiçin -..-..-du buıfğimizı yaıkıtın!. 
ııbl b:.z parayı alda; o h&ll <mal> a-1 bul zabıtasını pşırtan takat sonwıda malk IA.zımdır. -·r·.r-· 
lacak. blıtitabı zabı.t.a.nın muvaffakiy&tile neti Ölretme ika.dac?. Acaba Nazan tendislnl na~ Demek uınuıuıLıııamı$L Bu sa 

Dava etmiş. muhakeme edt!ılik. ne_ oelenen oyunlar oyn1Ul11$1ardır. İçle • Dr. tbrabbn Zati Ö&'d . nlerin ders ~asındaki tı ~ka.rşıltı)'lacattı? ÇiMkten ona cAl _ •Wkaıdaıı ~k müte.'m olmuş. 
tıcede h84lishaneı umumlyı boyladun. rinde birçok enteresanıarı vardır kı on: ---.o---- 11lfet.ier1nı kanı'leŞ.mua.it ttare ala. iiaiha uımarloadllkl> bile demeden kaç leri ya~amııııııtı. 

<Cuma> gllntl kadılllaıın zl,aret sü_ ıarı sırası düşt.tlkçe :.tarilerım!ze aça Karısını bıçaklıyan lradarlarca ,.., ... tetklk~re devıım !mıışt.ı. Yüzüne nasıı bakaca.k. vd -ı - Uzata gttml.,orsan. bil: za 
atı ım~. Bilir m:y!m ben?. :alr kenara catız.> • ~· Kıya.fe~ii!l' -'>lt edil - Etini nasıl .17ılllh edecıeıttıiı' Bıınua ~et benı ~im~e bllıabver .. 
çekldlm. oturuyorum. Seraardil'ana sordum: adam mahkum oldu lklten S>nra her öğ.retnı'!n okulda :ümJıcl eımJGıordu amma · N J ı:r.;;..r- ıha · a«al 

<Z:yaret Uate> leri yapılmış. Sergar. - Mahmud yok mu? ders ve vılml.tede bulundu#U r.ıildıdet. fk.enc:l.iBlne k•-ı -. .. ~ az?tınr .._.._..:.ıu..... 1~~'
1 

:'._ .. 1 !.."11.Ş, ara 
dlyan Molla Mebmed Efendt eUnde - Ne Mahmudu? Tabimde. Tariabqu:.ıda. geçimsls _ çe bu remıi ıltiıweyi &iJ'Dlete mecburr. : Daık~an -; .. = .. ':. .. _ arursa · a. :Pe·~ ı....--: m.._.....-· 
JiMeler koğıış -b>IUJ aazerek ziyatttcL - Mahmud Sa.imi. lıi'k yüzünden dtanaı Hayganoşu öl _ dur. : .. ~ .. ...,.yecanı ar- - Aıtıla beyfm, a.tla .. aeın1 dört 
leri ge1enlıerın ısımıerinı okuyor. Oku.. - Böyle isim olmaz!. dürmek kasdllıe bıç8*ltyarak yaralı_ Kadın ~tmen4er '"in de ;u...et- ~. • kalbi gôllstinu J>a4"çahyaca.k de. ıa çit't.llığe atı.vereyim 
nan taimlerdeJd <lAkao> lar o kadar - Niçin beyim?. ,. • ..,. >-Y ~ recede çaırpıyordu ı ~uma. gi .. tı ki ben Je elıme bir kağıd JaD Artinin dU:rurması ı inci atırce. 'ı menn: meSek ft otıoıri.tesine uygun : . - - . iıkı tarafı qtid ağa!Çlari!e çe 
.._ - LA.ka.bm YtlC mu sen!.n?. • Batını ~-~ne Jta.ldıır"· ç·ru ıı. ta;eın aldım. Sergardlyanm peşine ta_ _ N.as.ı.ı lAkab?. za malhlk:emeslnde neıtieeye varmlf • bir klya,fet kabul edilteeektir. :. .._.,._...... ..ı. • -eıe Jll)lı1.a.n leftJıone.~. Sedad. 
tıldım. Boyuna. o okuduk1,-a ben de va.. _ Okuduk.!arımı .şıı.medın tır. 1 oter tarat't411Iı Maarif 1cıarea1 l!se :ilk defa gıeldlği trıınd.e o.duğu g.b.,~e sordu· 
.s.;.yo:dum: - lşit.<Ql mi?. Maımun. a.Tala.rındjlı dalmt blr ge_ ~ ort4adtul talelbe-lerl iı;in de bir kı_ :sema bolllt.suz ve maama.w idi. Nef:SI - Çtf,tJtkte ne Yar ne yok? 

Se.rgardiyan şöyle söyl!lyordu: - Ba'.i heııatnın birer lüabı yar: çlmsi.Zliık bulunan w bu yüzden bir 1 ya.fet nizamnamesi ~ktadır. ~bU ilkbaıbar rWgılrı yüd.nü oklfuYor- - SiZ -"'11;!.lk;ten oorıra tadı tuzu 
- Haydl ziyaretç.&i seı·n~er .. İs!mle- ... ı.a '.ll•ed ~u Hlel' ta.raf -..11J.-..-4e ~A... . ..... '& -eee .• ı - dah KAzlm, Deli Paik, E_ aeoe cendislnı eve almıyan tarısma Her derecedl'ki <*ul ta."ebesl 1,.ln ,...,_ : · .. . .,....,. ............. Uo'i• "'"".a.'ı. 1.r11. - m-"· ... ,,.,.....,,_ Bıi ...... ·k """" ö!imee 

r!.nızı okuyorum. tamı okunanlar ma deıbsa Sür l " ...,, :tün mcr.ını ot.ıra.ta şt De j ...,. _.......... ... ... .,...., oıaun. ıörü.şmek ~erin9- Dik.kaıt. ede_ eyya. e~i gıünü aak'b rastlamış, duy_ n a,.-ı taaket tfplıeri teımlt ~ : gıne serm: ı. rm ıilk 90k OOılmn•ız kgJıdı Ne ı..~. 
liaı: ıaca.;ıer halde böyle b1r lAkab mı o.

1 

d-.Cu infialin test.rtıe bıçaiını çelıe - 'ft bütün telelbe bu JDyafeti taşım&.. :der: nefes ~. clierier!.ni te~ı.zf.od ata hai>'sten ~ıktı. p1dı d~ 
Beı lcıaşh Ayı Ahmed, suıı.n mahal_ _ Öyle yat. Olmuııa 11e111 b~ ret ra...qlgıele kadına 384)lamıetı la med>Uır tuıt~tU'. ~Ue b~:u. ÇOık aevd.iğl parc;a tşler dinıeldi. 

lelJ Kör Vell, Silne;>e Z.ya: Ç!nek.op · yız. Sirin.ci atrreeza maıtı..lcemesl suı:u :...._,_ .... _ ~ . ~ . ortasın~Jdı. Demet. .Mahmud ağı;. çiftlik 
:lsmail. Yancöz Mu.stara. Te'kblYJk Ah.. _ Allah Allah. dlit olıAın Artının netıe~t&rı 9 aene. Al" R" A I k 1 :..-..ac Nevini düıfündökce sm:ayan . , . 
med, Hororun Sllleyman, Pastırmacı _ Malunud ne dem it? Bu tay 10 gün müddet.le hapse mahküm 1 ili r UI 1 it* yara olmaACla berai>ft, bu llltlrabı ZaıvaLl.ı ~zy-ar, ~ ve tıtm•ı 
Mıhran, Arab Kadri, camcı Kemai., Ça.. • e . rası. u - A l : • !UDUtt\1hn b'1' huBUr ft raıhatltk da ııile gıöııllnun öıtune eeıldJ. CL 
Itır Vahan, San ~ustafa, Dandinı Pik. :=~ap::O~g!!:1bt~::~ eıtmııttJr. ft.(lflJI g.ttl ~rdı. Ketıclini mıes'ud himed1yordu.jol~nıa P 89MmiıfU Ha(. <'lımll 
~. 1:~özz~:11~ ~i· Rı~rt ~~ ı girer, birkaç Mahmud çıkar. _ Öyle ille •. Madem ki meıı:teb med. ManiSa met>'ualutuna aeçilen esti : Bilen a1bıooda, blr aşağı blr yu- Çi11tl.!11n ed'.l eŞtıasından blrka? k 
Me~ed, Jtayse;il1 t:ria. ~!.ene·1;:_ - Nasıl olac8:k şimdi?. nıse ırlh'dUn, ıaıstıntln nurunu claa•im, örfi idare Kooıllt&nı oe-:ıeraı Ali Rı_ ?an doleıllOllJa baf]:adı.. Zaman z:a... ~ mereud olu.ş~. .. çU't'~ı ~ tıüst:i 
ban. Ökll& Şaban. Bart>UL Hamdi, 01_ - ~~a da bir lAkab takacaitz. Camgöz M.atımud dlyelım.. n Artunka.l d1in a'qaımJd trerıle An. ,ima.n: tün garıib ve bfüıruruu bulına.iına 
vur Ali, Vanlı osanan. Kaııro Klzım, - ~.ı:ı::ıb ~ıl:ın b 

1 
Sa da - Onu da bet«mıedim.. kara.ya gitmiştir. oe.nerah Vali ve Be_ : - Nazan sem ~um.I n1 olaeaıt.tL ViıloA Na,.an da. k !: k8=~r:; Pı:mıyıJr. Muhsin. Cav - bl;-cı~~ u.vduru:U~~!~re~:ı~rine = ~"!~ı. gQzel bir ıey 'ecMye Rela LM.fi Kırdar. Partı mil. ! ~ mırılrdaqoniul Qer Nazan, de. ıltAbya d~ den:lil1 ldiıer. F<l~~ı 

vud Şaban va.h!u ~:;-ııeoA~~!~~- söY'" .... .., seni b.'jyle l&kabmla yazarlar. olsun yahu.. .fetıtişl Reşad M:lmarailu. generaUer, :Onu umduğu gıibi bqoılar.sa, ge~lşıeyl umrtabllırler, yeni w rna· ud 
ber. Sulu R.eceb. Çete SÜkıii, TatıÜ Dilşilnd1Dm? Ba$.a çare ya"rt.u? Mu_ - Cici Mahmud. J!lmnl)et Müdürü, !l'lA..vet, beieıdlye w ~adını, kollan aruına a.lmak, cıuı..1ba~t ya.ra.ta.biı!!.rlerdı. J!kafrna 
Ramazan. Sıçan t.nail. Tango Puad, bakt.:a.k b:.r <lfı.kab> 11.zlmdı. - O da alay eder gibi!. l!lmnoıet MWtiiriütü erk&nı ulurla • !kalal'Ca seınelerin ~ili basııeU.e,ıet.ıe ba.Qtı-yoniu. Gene yamaçlar 
Kel Bek'.r, Bdeb8iz sil:-f!'YYa, Ayı Ra. Acaba ne lAıkabı bulalım? - AiZında dif )'ok ki Altındi•U Mah mllPaı'dır. ~u bıriı:ımamak, mü.ıif·ilt göPünde}'elÜ, dere OOfkun, delwr sevuıill. 
mazan. Eli lıkbmed, Bet Mehmed. Pul- Sereardiyana sordum: mud diyeyim. Biraz ta.fan telce olaal'. ~ birl!ktlrdill ıA-abı erttme!tj'orı.ı·erırıı kapadı. Bm'aJll' ilk ge!d 
lu İbrahim, Kefalo L!~r, Kel Şeref, - Naaıl bir Wtab bulalım? di bari?. ~ 1 :ıcararııııda.Jdl. ..n.ni1 lıırtırladı. ilki gdlııt a=a~nda 
Meded Mehmed. D6Jıtıı:• Mehmed. - Bak. mesea.ı Kılku.Yruk- - Ne olacaıktı? .A$/"erllk işleri : .r. .. 
Deli Faik, 'I'ahtalturuau Cemal, Berkisof - Kılkuyruk mu?.. - Kel Mahmud diyecelııtim. i Sabır&Jdanı,orciu. Yol ıımn_ o~t~ ve ta~ar sü~ g~.,~n 
Ahmed, Fantoma Mehmed, A'k6araylı - Öyle 7a, burada. henüz bu lA • - Ohnas yahu.. Şubeye da••et :tmm.. baıvulunu omuırıı.,.rak yüril önıiindeıı geç.ti. llk ge.Uıjinde on 
Cemal, San All, Bizim Kebmed, Gam_ k:ab yok. KıJa.wruk MııJunud. - Meşhur bir alm bula.hm.. ' ~. Mü~. bi~ oltM288. ~ bJr fuıl aç~ Bu 
auı Fuad, Berbad TevtJK. .Kol1*esik Kl_ - Yok. istemem. QDlt tena lAkab o? - H.sb ben buldum. 8etlbt ~ 8'1betıiaden: ibıı- eva ara.bası., lıir 1cainJ J>u!m da beniz mDpbem oJmakia tw>.-'tlbj• 
ş t. Arab Himmet, Yahudi Kas&dor, Ar. - Oflum yalrııs burada tuacakam. - ~ boldun Mahmud Salmf C&A:alıotlu YerEbat&n caddesi IJBJl1 :tlm:MlJe etrafm11. bakm~rdu. 1ı~t.ı.nda yewenıl bir sai'lu başl. 
navud Mmtafa, Eyüblü Halld., Çölde _ Dışarıda çı.karınıın?. - Jıle!Jbur Katımud olsun. ~da a numa.rada. oturan ~et i a4ı:ıt l truıma • ftımidl~ 
Yesl Veli. sersem Yakub, Çarıkçı Ha_ - CKılkıcyıruk) u burada mı tat& • - Olsun. Annene &öyle, lJUDdall .mı- emacı tetmen 'nıbaln otı11 318 dotam- : Yorulmuıııtı&. Biraz dlD1enmeık lçlnlc ı. Bu ::ren ' ' 
aan. Terzi Mehmed., Tatar Ali, Kitçilk cağım?. ra kapıya ıreldlkle1'li mman ~le pzı._ hı Al>cff111radir <JM71> m pek acele o_ ~ dotı'u J'ÜXÜıdÜ. Tam bu sı..1canu 'ft art1.k rat.ııraftla paydos bo 
Hüseyin, Arzuhale! Bayrl, Sıçan sa • - ı;Ja.kayı bırak. .. Muvafık detll mi?. ıoers:nlel": llethar Mahmud. .. fUbmıJse mtıracntt, etmediti Srada., lıırtuJonun at*ulndakl JOldan!oaieıra& pmek ~u. 

Buan. Terlikçi A.. - İstemem 7ahu, Kılkuyruk., bana - ?...... l.ıııııltd!rde be'lrlrmda 10'11 nsrılı bulunun ittr ani>& ptiumfll&ö; mş.tu. Bu t.Kr (AdrM' nz> 

(MbıA ~ maddei :mabm8uD& aöre mnameı.e 70- ı._ -----.. __. ' ·--·----www ---
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Bik&ye SPOR "DOGAN SiGORTA ANONiM ŞiRKETi , 
MUESS}SLERI HEYETINDENı ' 

Cü\nhuriyet Bayra· 
mında yapılacak 

futbol maçları ANNESi ... 
~ aeıma,pashıin Umtmına J4tim.k .Wlhhiid ve {CJbflij bedelleri te .. 

dJıre ecl1ımJf buiıund'llmıdıan, t.icaret kaınununun 8..cıı maıddesine tn~ 
~ tea mnım!l ~mm akdl Içtimaa daveti ka.rarlaştı.rıJm.ıaıtır. Te,. 
• ıımum.1 ~ini ~ Te aşafı.dakt nımamecle ,azı1t hunıillın müm.. 
bre 'W bıva ~ mere hlss<?d&'liılı'Jıı lamılllerine .,_ töndell.. 

llayram ma\hn tertlb heyetinden: lecet ~ ~- H. lkı"nci~ amı.ıı CUIM. cilnö -' 
ı - En bilyU:k bayramımızın ti ın_ (11) de Jısıa.nıbulda, Aşfftfmdl caddesinde 35 Nlo. 'da bulunan Tl1rJd,pe 

c1 yılının te6'id1 dalayı.silc ve Ug ıa:ıç_ hna.r Banıkasmda 1b.amr bWunmala:n J1irıa 'Ohmw. 

Yazan .• E"uREM RE1ç/D ıarını• re'l'BllSI m~ettncıe Dhna.k 1L a • • :n • • • ... n. · "°l/· zere 30/10/11>41 Pe~eml>e &1m'!l. saat 
8 

ClQ .altı y.qmda !stacix.ıla ıelmiştL aa~ p aeomedea tAındiD! ~- mutfağa. mut.falctan bab,eye b>§lzyar, 13 den ;waareo Af8ıiıd&ki .maçların 1 - lnss"el'erin ıkM!restne iŞtlrnat aahhilıd <iundlllunun w bıırlarm {411M 
:un<ian geliyordu. ~ıyatl, pıua ~a.:1 dirmeğe muv&Uaıt olmQtU. am. Be _ herkese: .Bf>,ş1Jctaış Şeref stadın.da oynanması ~ ~ ~bı taadad. 
-.: &a.oesın.e i~JHlermeJt, amıesını yJıı:ı ~!arı, sandalda, a-eree sermede - Annem ~llyor ... Anneeiiim. seU.. taltan1lr etmi$ir. 2 - t.d.-e aıec'UI! eeıı:gnın tA:ıtYfai '9111 icreti hmuıiaımm -..ı.a. 
-. lııaf'li&ımattı. aay&t:.a aımu!a • .olısım, geN!K ~ Av.wda, terıdisile u. 7orı... 2 - CJitıeter nat ıuo 'da ~- 3 -~ tw.9mi w iicretlertnlın 1ıMbl.U, 
lltiz -.. Gaııe.aı ~ta. ~ he - zun uzadıya &aoUjUtıaırdı. Olman da .D.'Je kai:*ll w:retle doldııraa ha caMlr. 1 - ~ ~ ~ 1btl3'W olman masra1llann tasdlc1 w f1t'bl 
.lt..J-~e iken b!ılMsı ömüş:ü. Y&dUZ itti~ m -ve ~lıl&ra mem.Ieıut ~ blldiri70l'liu.. • ~ - Saat 1! de P!a1•hı()e _ Js. s.--s.- a.c.-·- •A-
~ Glaıı bd.ııa - -- --· tRlu '9lı~ .Qabalamlş .biU,reler1 &llWlr, lııi1"8M0 tıımea!Ddell - ADDeaı •eJqorı_ Wbıel annem• tanhu'lspor: Ha.kem Fer..dwı X.ılıç, ~. --.rt Anıonla 'Ş1?keU lfteasialnl 

O&ıaaaı bil Jalll .re.Wa:şt.L Şimdi tııalYeclenii. ıılml- - mıwı. Babaettln. .._., 
~ ~ ~eslae Qekacaktı. Bil. Bil",iaç .hatla wflllııla.. Bıu Jkı7.ill Rıaa Beyin çocuklan ve onun ah 4 - Saaıt 14.415 de 'Ma11mat .. CJa.. = ::::! 
Cayre! azım, yorulınaı !ı.Jm!yeıı Oir sıalJ,smda .herk• Osm&IUJl .amwsinmı bablan, 11t"ha.yet meraktan bır\u1.a • 1aWa!'SJ talmnlan: Bües Rurl Jıdllımılll Ba9ıbr 8dla 1.' 0 IE a I 
ı: . ça•1111caı1t • .&D.00.'klle tatlı 1"t! her hususiyetini tiıP'~t.t. Fabt bet'_ ca.klardl. Bu mmals!z l'fiııel;, bu tıinıa: BMut. 
il~ bir bayat ~ edecektı. Ye • sem nwn«•ı .mlılcli> ola.o .aokt.a 1lu m alnllı 'tadını g~t. o.mm 1 - 8uıt U.JJ cf! ~. Ga. ~ = ~=:~:= 

v gayesı bu .dı. bdınm güzelliğiydi> ~ünkil oama:ıa &il. ise u:ıeslnia mun•nt.ırnlıua GD 8ÜD W&sıll'AJ': Ha.lrıem .ş&zl Tw. Nal. •••••••••••••••••••••••••••• 
»'al\!i"urcı:an. Galata .rıhtımına 1nd1ti ııaini IÖ'J'~ tarJt' ederdi: jenıl!l buırlıttara -~ Gerçl 7& det. Peridım.. ..ıııı 
'b.r k C~inde sıkı sıkı sak1amış olduğu - ADneml.. Dllaıradı annem bldar pılaca«. talla ~~ . .flŞ 7Qktu aIMma as: =======-==-==-====:a:ı:::===:::::ıı: 
fı!hrı:f ~ bçbr<1ı. Bu kflğıdda hem - gtlzel var mı acaba? .. H&Di eg gôrdtl _ mau .Di.itLtn dUŞiin.celerını annesine ve hayl'et do1u bakış}a.Th. gençleriıl tbre -
c illan a a.n re.sın . ıı.dresi yazılıydl.l r ..z 1rndm'Jııar rok mu. vai:ah h:..C · DWl kucaklayıp &Pmek saade-tlne te • Mele ~ nı aıılann: cBot ~1-
e'<lb rle.m .~f\gıd10 tlzerm~e'.lrı k~l~elerl ,,lrt annemin eline su b:le dök:emt!z. mel11ı:ilz etıtirdi: o derece ld denisln ee.. diııis, ll&la a;eldlna Jerizle kekeUYerdt 
d kat v~ olmasına_ raf,-men btİYÜk b~ / Aftnec(aın. benim ••• Dalu ıtm1.ktaa ce-1 reyan.anna dil!laııt e'..mtye!'et. '*1ııtq.a &1içlükıe cev.ab ftll'jyord•J. : 
zer heceıe rı.ın.a ile ıtebmPlerl biTer b._ Ilrken herkes oını 16r4r, n.ııa baur ..• 

1
. 1t'limt ı~ ıK ilk YAkidi. Rıhtımda herkes bu b~ça.re, nttiyar, 

tı•z tabv edi. •Azablcapı.sında Ka~cd~ - Annemin lhr boJ'IU ltcMıcl .vardır ki halti N:hayet Rma Beyin Ja1mnd& herkes ~. ha'd Alil tleMb&cck kadar cı_ 
°fJaban ree:: salrlbı 'Tahir ata YUıtaaıle ytlk lll1l ~le~ -.Os •eıvi ata.çlanr.dB ve bıilıasla OiJlıaD ıan.tırıdan Ml1tlt I• lmıdına Ji&Fıetle J:rakQ> _.ek# ai_ 
~ ' ... araftl& •.. :Annemin llııyle ~I ,rbieri 1tır aabn:sWılda ~ene!l •m celdi. lam* .aıumd:a WıreddiU «lı10rdu. Ka-

'1ncSa1ti n .Yolıı~u sCJra ııora Ar.abkaıp! - 'Val'dıf' k! lıııa.btıeıa •n•n• tA ta'l:dnr.Joıman. aaoeaii:U kaa'şılamü il.zere ilk CmçajM bW'111Uk :r1bü, ~ &ÖZler.ı.. 
lta~ırecı ~dm~. ınıtıv~~i 1nıld11. udıar «Mf' ... Benim un~ ılt; cil?el -vçurl.a !atanbula ~dl ve saatlerce .-m b~e lnaanda:ı r~ta .m&J • 
'-a 80 • r yüzüne dlkkai.le 'bütK. d~ 1'it' dtlaa ,_,_ 1lir t9.Dedb'ı .aaıa:.a rılY.ıımında oe"~le::li. muna benziyordu. Mlitemat!17en &7ınk 

hl'a. ~ awcJt'lm... Rıza Beym cocıt.dan. ~ m ve blan 4ud*1arı &19WP~n Jr&'tlnm b1r 
,.;;;_ ıtvacı. n:ıem~eteıtten mJ ııelir .. Ba:ııan kend1tdm soran ohmtu: deU!kanlılar. aflıbsb{aıile beraber yalı_ *'* ~ w c&ik 411 .aimuına bir kat 
l'~ı üz~~ sordu,. Osmaııı:ı mttsbet ~ _ Osman. 1leD annene be~ mu_ nın !mUnden den!R tfrı)'Ol'lardı. !de • da1ta Oi.tıltiD1lk ıııenDell:t.eydJ. 
leç er.u:ıe de Şabanıa ancak akpm l'lnden btri 'btl' 18nm,ı1 göaterere: Dllnyanm en l'ilzel,, en akılh 'tammı 

0 
vaJtıt geleceğini söj'1e01. .-uıf eddöd etmeden _ aımum srl"'°"! .. dedi. bekleyip bu zavall mabWıtt" b~ 

JHlı ~an ne yapacağını şaşırmıştı. 'He- Arma~ ık ter §U ce. S.et OCDU gdiJQıd-.ı. Anne&la1 ,ftL pnl.vm d!Qduklan aa tıeatd izaJıe et. 
•eraıllt.;aına bit's:a~ saat Tardı. Se!'eket v.abı ;ver.iJ'&. . ~ iein M*eledeıı bir undalaı mıık. beıt1 ~ ba a.ahot ...wzaradan 
Yanı:~ tı 'Tatıır ata bhYe ocatmm l - Bıell .•• .Anne":'9 bememek mı?:. b:nımlfU. Daba uzMta olduğu b.lilde kurtWmalt iç.ıı Rıza Beyin oğlu Oa -

- akı ıskemley, tTÖStt:n!ftk: l Ne gner ... dedJm Me, e.nrı~ ıı~ldir. ~deki sevinç alAmetleri gfü11nU .mana; • 
ita. Oıturd& ... ileiderswı, eellll'I .. çot gU:rel. bini f'Olk mu .OOV!e gilr.eUl - - Haydi, Osman, ann~ ~ 'l'Ö_ '. 

ltı~ft Mtil'llu •e OeıkledL ÇalIJın&k, bunaJıı.rda eörmek kail ıdcğ!l... , i ~~da1 nhtıma yaruı.ştı. Oeman ke ti\r, d!nlensbı. mutlak ~k JOıwandur ... ,. 
.......... ~ ~ heye.\, amıl o elence oı;man •'111 hararet.it' de .aımrs nın ali ibt' iht 'ma.ınla. an ı i -dedi. 
;::._~ ~ k~ytli ki 1tema.ll abıl'la 1 tıeıttsındıla. ilia ve irtaauıdan .b.ah2 -J m ıram ve , .nea:n 0111181l memnunda,. bahti}'.&rdı, .-n_ 
~l~t Nilı&'Y4:'ıt. T h. 1 d rdi' karaya çıkardı. Şimdi R1za Beyın ço_ HlrnsQ.vordu. AnneslDJ! sevgili annesine 

- H a :r .ııla ~i. J e · ctJklan 'ft diğer •~~,r .. 'l .&ıütıde beli ' ı 
~~.'il ... Safa tıeldım Un ... Ha iy;çJ - AntMım bet' tıeJ1 bll1r. 'her ~ bMdiln:ı(i.ş. ilti kat olmuş blr lh'iyar ka kavuşmuş, onu lı:em.:ı.ıi HlttharbL Aleme! 
h111 \;!·,_ 8etıe iyi w i4I buldum. Bo. anlar ... Hani yok mıı. ne sorarsa~ oe.. dm duruyordu. Ka.~ın. re!'lg! soımui gl!S:~rtyardu'.. Kadmı·~zıl d~~ 

•r ınlsın? Yll> ırer:lr Vcrdlli cevabi&rm kar(llsın ~ -• .... _ t ~ -.ı ,_, m~~n !:f\"flye '1'8 u;·-.. ere ıs-•~ 
~-- - w. • ~, ~ıatsız ft .,.,r ...... ....-r ııı ~-erU&I 1_,_ .._,_ft -ı-ı- i · .ıı~-.. ö•"-dU 
--~ 0ı>h21datı "lıuz btr defa bir da da .m ,..r Uiırsın .. Annem ne ı -- """ ....,,...,,.. .,....., QenFe ~ .. 1 OMı• ·, 

Plll'J& at ~ı. fstanb•ıla reli!'ken 'va j derse iyi der ... Dcıitıl der~ .. Seben· Yalıııuı nhtımında kalan genç1er ne 
teı.~ ~~. Jl'alcM. ba itiraf f3Ua~ 72J 11t~de okumuş .anın>ın!~ j İŞ(t yurttq söy!iyPceklerinl bt1mlyor"ıardı. H"° hal. 

_ ·~~ ~ kaldı. HemoeN'ilerinin hUatma olarak ~ M:a.it'.8ek'rde Jata~'. de kimsen.in lftıti!e etıra~ C{frılü .JOk_ 
&''-ı Ôl'rentrsün! ... _ .. d. 1 "" 11c· ...___1 ... 0 oaman annes!nln bııbsf M*ineledn de hir lımı11 "Yar. tu. Herkes kalb!nde şu zavallı kadına, 
l'I' u g •• LJIO& ın e ...... 1 ...,.._ ,. • 1 Onla bıo bıaJtaa• çabuk ilı.. 06m ı..a_.. bnnütc bir 

derler U vardur ... Bir.ne aşatı llUYU 1 setmce su.smat bilmez . .töyler, 5lSY1erd1.J ra r l&ll bitballa aıı..a --~ Y'1f mıcr. 
• .- .,; t>t.eıtı~lle anafor ... Sabah elsun l Sörlf!!tten ek •özleri narılclar. yil.ıfl td'arlar v~ ölürler._ h.amet du:mı~dı. 
tıı1 ~ tılıkoycıe 'Rıza B~n nlısma eti_ Darl.amr. mıa« b'.r ooU~:ı d'kırı'' ot1 ~ ıYJ bıı.kar.;a.n dalma ırıı.nç B!: mUddet sonra Osm~ görftndQ. 
d"!er "1nı:n... 'Benden b~ sand&leı ilıtıe- dıı4ıı nazan muhabbet "e hayranlıkla• ve dm<; kalırlar. YÜ?:Ünde hA1A. gururla ıte'l'!DÇ ı-.n1tılan 

· 8end2n u mu tntlacaimnl. "olardl.. Onlara QOCUklann gi:Jt fY1 bat. vardı. ~ bir emn1yelle hedcele hi-
Ulmıa1 Ekeneımt 'ft tılb edet'ek IOrdu: 

OSMANLf BANKASI 
T0RK A~OHIM ştRKETt 

TESIŞ T ARlHI 1863 
Stonlıeri w Türi:ive CVmJuuiyeft ile 1"'i•akic tA"..tbmeieumm 

Z292 N1/ifftlfl.rtda ~l'I l933 tAmllli kn..ıta Wdik diiaiF 
(Mi'I ~ tcrihli 2435 Hit"'4'Ntt Ram Gaetıl 

Serma,_i : 10.000.000 lacili& Lirua 
ihtiyat elrçui : 1.290.008 J.sila 1.iluı 

Türıa,.a;. 6 ı' a ~ 
PARİS. MARSILYA ... NB'de 
LONDRA " MANÇF.SlER"cie 

lıUSfR. IQBIUS. YUNANIST AN. IRAN. JaAK. FIL.ls11N 
N MAVERAYI ERDON°de 

·-- .,. Şuhleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA. YUNAN!sTAN, SURİYE, LÜBNAN 
. .filJalleri •• bütün ::>iinpc1a Aeenta ftl Malaahitleri Tardır • 

H• .-.i BlıMa Mwaznllleri ,... 
Hesabı caı1 ft ıne?duat tıesapları küşadı. 
Ticari krediler ve ~ikft 'tredlleı- küşadı. 
Türktye -.e Ecnebi memleketler fizeı1M lı:eştde ~ 1l'taııD1oa. 
Borsa emirleri. 
E.sbam ~ talrrillt, ..ıtm w ,...... barine avam. 
Senedat tabsilltl .a satn. 

Piyuanm en mü..ut f&l'llarile (kumbarah ftJ'& 
kumbarutz) tasarruf hesapluı açılır. 



Karı,ık bir güreş 
-------



SON POSTA Sayfa S 

e Telsiz •• 
erı. 

['.'fa:_ıc;~ri h~du?u:ıd~!Ruzve~t korsanlarınif ransız rehinelerini! Bir S!okh~~m 
muhım hır hadne üzerıne yürümek ıdamdan kurtarmak haberıne gore 

Millr Şef Çinin mi:li 
bayramını tebrik etti 

:. ~po11 ve emrini verecekmiş için çahşllıyor yen ~:v-::r;::a!u ":?m;:-:~n or. 
U Cila duları, gerek ~ülcey§ı, gerek tlrtı. 

Bazı kimseler SUİkas..: snd.i bakımdan Rus satvet nın sembo. 
Alm~:r: 1 .... ra göre: 

Ankara. 27 CA.A.> - Cin m llJ bay_ 
ramı mllna.sehetlıe, Cümhurl'1:!ıs İsmet 
lnönü ile Cin CUmhur yet. rc:s. M. 
Lınııen arasında tebrik ve teşekkür 
ttlgrar.arı teati edılm şttr. 

So yet kayı~.ı 
6 mi'yua ki · yi 
t~cw -z e."i 

'lnl8t Amerikan donanma- u oıan bu §ehli zaptetmek ı~ mu -
• 3 failleri hakkında harebc etmektedirler. 15 guncienberl 

1 . sının bir kısmı maıumat verdiler d'emm e<Mın son derece şldde u mu_ Ciano Ribbentrop 
...,.,.ıı;c_,,,,..... 191 Sıngapura geldi harebeden sonra henu .1taı ı hlç 1.>sr 

etıoe ~Jıde edi.l.mJş değild r Mnam - ·ı b 
700 rehinenin daha fih Ruslar, mud ta:ı hnt1armd g - 1 e arışması 

Londra, 27 CA.A.> - Londr:ıda cı. ı"damz teııı·r edildi dlkrer açılmış olduğunu k:ı.bul ve tes. 1 .... JtAn DaUy .S:.:etcll g zctl'f...nı.ı V ş.ng. f, Um etmek medburlyetindedlrler. ı·çı•n mı• çag._ f rılmış? 
ı.on muhab..rine gore, • C:üuıhurr .si Pari5, 27 <A.A.> - M"rkezi Parlste Heyetı moomusı itibarile Mo ~ova • 
Ruzvelt.in, Birleşik Amerı.ro bahrıye bul Af jamının b ld rd ğ ne 

~'.Berhn, 27 CA.A.) - Alman ordu arı J 1 •-~.a mıan 11 
!PD a • ~nde 24 .5aa.tt.enberl eıhemmi,et Roma, 2'1 (A.A.) _ Kont c r.o _ 

Al l l günil münasebet! e ....... edece~ nut. göre bazı FrallSttilU", Nan~ ve Bor. -
m tebl<iı: ınanga, Q ya, kunda, Birleşlk Amerlkanın, tarllınıct de.a~ i!Uı asd rl m!!'5UI • nn bu un. 11 br değil klik OCl mıştır Alımın nun Am nya ~ah inden Gt> l, e 

~a. f ba?&Ya r e:ı ta.ır. } d beşinci defa ols.r.ak tonıanların Ust.Une ma.sınn yardım edeb lecelt ınnh yete tayyare!erlnm bombardımanlan, mut d'İtalla cau e inde bahooden Oa.yda, l'lıa hare!tl!tl t ra.uJ l:ıı~d~ aponya arasın a ıı t Al ~. m Ycnı e eı • 
1

_ l d ~yeceğlnı SÖY yece • zanncdi·mek.. mııtCunat vermışlerdir;._k .. Bf ~.!'"1nınlar, arkl sure te deva8nı et.mk~kte1, ve ,,_,_- diyo.r k: . 
Ilon mÜza1eere er en t~. h r turlO maddi mu ö avwın vazgeç_ manlar v.ıamna ve r nns yo arı ouv_ Mmanya He Itnlya a-rasındu me. 

lem.en: .;:v tmak d~~~ ~: yenı Cümhurrcisi. dün, bahri.Ye nıwrı Al. mlş1erdır. Bu vaziyette, Fra s d iş. yunca çok mut.hiş b"r tazyik lcTn et. saı birl in bu ye 
~ h bahsedi 1ı"gor baY Pranık Xnox a hit.o.beG gôodf' d ~,, sal kıt'a an kumandanı gene.al Von ınCkted rler ...c """~'yetin sura ~ f et te ~h .. _ Ucuntl&r, n .ıı:ı a.w• saır. '' bır mdııtubda. bn.Jırıyen n, ı1k m ill mU.. Stllpruıget bu Frans arın lıalerı A u •uu 
k .. "«l atım hlııluıttır. D'~ ~:.r da!aa hat mı ıteşkJ etmt:Jı: m ·uı.,yet.L man ada 'es r bulunan a.krabalannı;; Mojnisk Vtı M lojaro avetz kesim - olduğu bir Iı.na tesadu! etm t. r. Sov 

aYlblarla een &tılm1S. yüz' erce CE>o.r :M.oo'Hva 27 (.A.A.) _ Vl64iwMok. nı a a ne derece) e kanar hazır derhal Prnnsa.ya 0 nmcler nr.: mUsaa. lerlnde A'!man r, hem !en b vay • yet er n tam amile mu a _ 
~fi.kl~ eline ~m:Jt!l'. tan T ajlln.s.:ıla Jdhil yor; olduğunu, m .. leı..e " er .. uvvet rıne de edllmesı.n .k rar vermlşt r. hem de Rusla.ro. hrşı ha:rbctmek ;an ya.khl ır. Blr lnhızam harbin 

ltn !7 (A..A.J - Şa.ı1k.t.a cereyan 23 ateşrtn gftnu Craaklns bllCOO J.sba'ta amade bu}un<fugunu sdy tmılştır, Şilinin taTUSUtu mecbur yet1ndediı1er. İsveç gaoote - inklşa!i e z çok d - dan do"ru ıl 
~ lnuha.:reeD1n al:ıbetl t.a~ ıet ~..;ı.. .. -,..,~ biraz ur.ıkta Jaıv;>n asker- Slnp•IU'da AınenJı.au ~~erı Santtago de-Ohill, 27 <A.A.> - H!l. lertnde Rus cep1ıes\nc ad olarıı.k neş a-lıı.tn.dar olan memleketler üz rınde 
D! e dalr Amlal'l ma.tbftat na-zın Ik ......,....,_en Şanel Y. 27 <A.A > ;- UMın Cin 'ricıye nezareti, şu.mı "Berin ııef!rl To. r00.1m.~ o an tot.o~enaT, y ~-.sek ya. fükls!er hl\sıl etmekten hfili ta ı:ncya. 

•etrteh ~ Berl!nde ına.tb:.ı.. Jıer'.zıdeıl ımürek.kelt b1r mü!Nle hu - ~. U ed Preas m M .. n lıc den ib rs Bamo 'u Framm: reh.nel rtn n 1- tn:ı bü ük manto aıa bürünmüş o 
at ınunı ssmerı t., d~ Bokha leberk>va te Pind~ okiuıtu bır naber• bllyük damlarına nihayet vemı !c;fn Alman 1 Y - ca.ktır. 
lı!tnan e ~ 'tlle Japı! n beyana 1 u iP!~ - . - baflıklar a1'mda ueşretmeıu.etlll"ler. Bu htikfttnetl ne-ııd nde ıs arJa bu•unmağa lan askerleri kar fırtmw ve :Sis ! - Ruzve t 11 harocu utu da.ima m da 
~ hükf't:net Mte:I pec;:tıde vdlie ııoren onbqı Anikın haberde Ameraanm Asya do:ınnmas.ı.. mtımur etmi}'tlr. çlnde Herler östermektııdir. ihale yolunda seyrctmekt.ecUr. Amc -
t4!tı ~nde ~n ~ llrumaı:wasmıhdd ~ hnduj mu - na nıensub birçok cilzütaınlarınuı Sın. şll! bu ~ .. harek:et eden llk A- Rus membal.nn, MoJa .rtt ÇeTre.!lnde rikan dev et reısl.n:n son kar r an, 

lrti2 e~. bıMıltlhrma iaan'YZ etmı,tir. Japon - ia.pura gel.m1Ş olduğu ıht:ıya; t.aydı ııe merllı:a h6ltCım idlr. vaziyetin sa'ltı.h bu mu, olduğunu ıd. kendisinin her ıne pahasına olurss ol 
ra~l'ika.n llC ~ ~&rl ta - ı.nıı m-lr••h hiç fUplı~z lwdud budf.rmelı:Mıdir. Re-Jlm bin tthlncdir da etmekte ise de Alınan kıtaat.mm sun sebebiyet vermek ıstcd ğ1 cıncş. 
~an ~ enhımınun 890 tii ,. ..&-.~- .,..al&mak "R 1a - C~eso .Amerlcnn Dally Nevs gaze_ NevYOrk 27 (A.A.) - Nevyork He. payitahtın ga.rb nde ileriye doğru ye. h!i.d' n1n t.lak 'ı 

lllendıen . m---~ talnin m.Utaıea.ıa.rı Tchounk1ng gaze. rald Trlbune gazetesi yazıyur· . . um iSe> pa verm . ı\"'n 
rut~ .,~ .rdiıtu ~ ıt pen ~ma götürmekti. Jıfnsn - :teier.lll11l Uıldb etmekte oldukla., hı\.t~ Peta n Nazi teUıişh:ıe nıhayet ver. nl b r sıçrama hareket- yap~ 0~ - zarurl ve lktı.fl olan §artları meyda. 
Ye t -uı .... ilee, dml:e oeıUcıesl-t'le }ter iki taraftan da harek~in bir DU:munesıdir. Bu pzete :me'k ~e ıkend!slnl rehine g6stennlş duıc:nn mnnedi!me'kt,.dlr. Fi l r na get.ı.rmlştl!r. 
ha adar 8ooe!lsd& • ~1 ._ ~tnttntar dmuft . ~ponlar ken cıeyor ıcı: olsa da olmasa da b rdlr. GözönUne aj~ruı havndisl, ~m:ınların RU3 pa _ Almanya ile İ.ta]Ura, Aıvrupadn bu_ 
k edadllloe cGte. b1lm:ı ~ ah an&J ~ftPrdlr. Knox'un nutku, Jaı>ony~a ar91 ıes.. getirilecek tek nokta. mareşal ile rcJ1.. yttahtına 1-0 kilometre mesafede bu. tiln rnllletler n mesai bırlltme da -
11~ Olbınl~ ~ eo tıwen d ,. rm' lk1n siya:;etı taJUbıne niha)et. vcr.Jn ş mln n eıs:as n rehioc oldukları keyfi. lunduklfı.:rım b"ldirmektedlr. vn"'nn yeni lktısadi bünuenin es s _ 
'"Vll Jl>ar • , J.,n 8*er bafl.Wı ve me ' ..xJ-eltte<Ur Amer.Jı:un Udi .,.ı.,,, d M sko .,ı J-· • •->J ~ e .. lııa'llllO demtt:!ttr. ~ 2111 ıı.ım oldutunu 5 .....,_._ • ye r. • Ruslar, en -.ra e 0 vnnın 'l' - larını va.zederlcrken diğer ke c ı()rde 
-~Qenn btıt~ ~ı ~rımı a .ış .. aıemi]erlnın puru zıyare e:melc. Mare.şal '\'C reJ'.m • Fransa hükfunf'U mal v~ cenubunda fazla muko.:remet , 100 fı1bnenı m l'l JıJ:illzlerl .Amerikalılar ta..nf d n n. m~erın ve onun kudretini:ı er}$e_ . b'f" talwn hareketler teressüın etme. 
~eri üb «lım • · :nıaıklıMı ne• J~po~anın ye.;vılma ~as t1Le yapıl. b ı.eceği noktada tut.nuı.k g ı, meş'um göstermektedirler. ğe başlamıştır ve bu barek t enn az 
re, lltl() lnebamttrlırıın ıtaıul!L:M IJÖ - Japenyama usıdtı lfU!ma· gelen mış oian son bir ihtardır ve Acil ted- bil' ıkararı vem klcri .andan it baren rr_ SOOc~olm T dnl~r.en, başmakale • QOk yakın bir zamanda harbın ce. 
larlll t~~ ~t.a Man.tm'i -·n-.a elcrinin Ja - birler aıınacatına delalet etw.ektedır. h:ne hal ne gelmsll'rd r sinde şoyle yazıyor. reyaru üzerin.de mnbsüs bir t ii.'"t o. 
~ı dk::ed'lerı !9:> ~ RllıB _ .JaSJ)ll ıı.nwı-.em ChenY~ ga.zıete& i&e 8 ııgapurda Karar tehir cdıldi Donetz haw.nsının tnmnmlle l§ga - laca'ktır 

~ndaa 9Cıik dsba ııeı:.sır ehoııM?ır. pMıtar tuat:mdan ihdM (dfdği .Amerfk,an gemilerinin bulunmasının vıeıv 27 (AA) - Gene a: von 1Jnden sonra R~ann ~lerinde ma. ===·========== 
ili ncün beyan. ıed:Dlftilıne .:;re, Al - ara'lrsMın ü tnıNdaki Rıııs IEUV'Yet - .Anglo,.8akısonlann Japon W;ebbüslen. stulpnac~l. v·ohy hUkOonıetlne Nan- kine harb kuvvetler'.nln nııcak yarısJ man piyade taburunun son ne!e.rıne 

an Ueıt ~ &erSaa ıee1k-I llıdnin pma aıımnaıruım aınfule f:.'- ne ım-şı Si7tUUt' ıarant\ vennel ıme tes ve B:>rdeaux'da bulunan 100 re. kalmıştır. Halihazırda elinde bulu _ kadar hnlıa .edlld'iğ nı soy emışUr. 
~ nı~ hlnalann w yot_ çeret A2m,Mıh.sa ,.&ıdım o!cfutu 8ÖY- mec1Ar olaeatı mütale&!llll a rl &Ur. binenin 1damlnı tehlr edeceğlını blL nan sanaylle Rıısynnın yeniden si _ Doncçte vaziJct ":'1um . 
d1 ~~ ileri ~,__...,. - ~- 1d ııllr. mcktecfu'. Wf haTb emile. 10.h.'nnabl mesi, nsk"'ri kuvve.tff!rinl Kuybl.şe!, 27 CA.A.) - un. ed Pr ss. 

r. fil!8Dl:i J eaYed Amerikan ı g kk " ül Kızılordunun gaze.esı olan «K•a ıa 
Ar..,___ D'-IM taraıtaD yan. apon rinde& bitttac AE;a su\ nn ge. zaqarkta ş:mcı h!çbır /eni tedb r tenslk edebilmesi ~uh~ ak gor - ya Z'<esda> Donetz hMzasınd!1 duru: 

dıın ---·~tleruı fCılt?;Jıe kadtt ·.ıin - mab6llerl ~. ~a ve. Ja - 1eedc olures 0 zaman Amerikan _ .Ta. almayacağını tıı.hmln ediyorlaı. memcktcdı.r. Bu Lş, Ingı.tere 'lfe Aıne- mun endlçclı olduı,"nu ar et.:ı le eı.1 ı. 
Yan ?.e.yıaı .l'lalbndo. eu ~ ee - ponya uaı.mda :veni ~erm vu J)t)n gercinlli e oidd re\.t: val'.amet A rustos aytndanberi müı.'lkera~ r"kanın yapacakları yardıma da bağ_ cenub ceDhes de A1ll n ~. ın ha.. 
d edll<ıl.tlıııe cfire. ~!Jer a&l'M Di ·rmektedir. k mu~e ili.. başlanmıştır ve devam ed mekt.ed r. Iıdır. rebeye yenı kuvvetler go.•derly Jıht" ve 
~ ~ · :encflfferine rülıım beyanat ., TOJO k bln<'Sınln durumu, roomen teb. Muteakıben Rusların hukumet mer Mojai& ve Maloyarosl~v~ boı c• n.. 
~ ıy, nndan ~ a n, 27 CA.AJ - G tecıı~ lig <>dilmemi.ş olınakln berıı.o ı, :nU1.a. kezi olarak Kuybfşef'i intih!ı.b etmiş de tazyiklerine devam eaıyorl D er 

lStrtı-ltitl lta~eıdJır~ \le la DOi milli ~ mu ek- . » diye tavslf edılen be"ida kem ın devamına müsaiti odluğu aöY- oklultlanndan bahse:1en bu gazete oOl elCTde Alman ham c ~ • .ı. durdurul. 
aaıtt..~· ~ ~,.,. eC12m bu' natı dınl ex Uı.ere Beyaz 3ll ay~ - lent~or. . muştur. 
b ,-~r tA.A) - D. N. il. nin ı. Btı eni:a -" ~ :.§ vet. edilm~ erdir. diyor ki. Alman ku\-vetıen •S• Ue zıkred len 

lrldaıı '-tr Almlll af!lke:t'i mMn- l.aa.r.rw idi. . , 8.U.•• _ _......_.. PJ'l't!Üerl .._ :t p E .... Bu şehir, renubdan OıırM'ı çev - ve Moskovaya giden b.l.,Jlıca yol a dı:::ı lb;,ı. nıııa pıre, 9 At:ıs Gene ~e :Btıa edikaış o an V&şt~ton, 27 <A.A.> - lyi baber1 _-. ren ve MoSkomy:ı Türk stnna ooğlı.. b:r olan şcllir .iSti.kamet.ı..ı.1• y;:nı bir 
es.ı~ ~il lJm2al Jn~ U nel ~ olarak ya!-u:ıı lan mabfeUer. S\llhuo muhafazas ç;n sinemasında.: yan ve Erga.nlstan tAr klle Hind de. l~leye başlamışlardır. -
ları hııı.L- illlba tllllen ~ wdu - \13 '\le l&9 Wlıôll tümenlarl vardır. J"&l>llaB müza.teratm ar.am:t ~~~~=: miryQta.arı şebeıkesine u ~ma~ tem n Sovyet hU.kOmet meu:c.wıı müdafaa 
r~ --cn.ıa Dit .tela eıal'11at ct:il li'dlat ~ muk · 45, ~7 ve 48 un- catına dair ~apon rica.;~c .;ıyanın u. Türık9C sötıf{i ve Türk mı.ıs&ldlı eden fim,endi!er hattı u r1nacd1r. eden Kızılordu el'aıı MoJaı:>k V" ?Yla. 

:Su ... "tılrı nsn ,.....,._ eu atııı ~ tli ~- naat bAaıl edilmedikçe ~ - Sela'" haddin Eyubi Bu gazete, ilawe ediyor: ~~~os1avet.z kesimlennd.: t.:.ıtuLmak_ 
töre 8~ -..... •ilen J18118rla.ta !W. M.Ade ~ müre~ ~Ü.. ..ı RuS!nnn 6 ~ya de~l,, İngillz R~lar Harkofun sukutunu h ıı~ 
~ b1r Ooll ~,;:-' ......... men - b.lm ~ btnetlc"..ne m:rlı~· ,,- A R K ve BOZ ASLAN hnparawrlu~una ist1nad etme.eri mfi. tcyld etmemişlerse de, bu eh~:u.y~tli 
~un taaaa ~ntuı " 11 illet 8Deraıdaıı 44, 41, 11e 'i2 nci dağ ıu - nldardır. sannyl bölg nde dununwı vall.aı ol_ 
t&r 11 ' ...._ .,......._ m z Mı 8flltllya ~ edBmi*tr. 6 Yakında RuS'.arm Kaf".cnsyadnlı:i ouğunu zJJtrcdiyorlar. 
ı.0 ncı Sovyet •l"ll4ıın ıa, :t•, Mı, acı ... 'u ocı .m.r.-ıııı bo tıımenlerJ Halıkımmu coşkun temhü.ı1erlle münakalatı tehlikeye nıAruz kala - Timoçeılkooun gayesı nedir~ 
1 l'e 

197 
ilci ya.de iöm~ U... aie& h lııılılllilen .llnba edil eiNEMASJNDA alkışlı:ı.run.aitnır. ca.'ktır, çürtkü Moskovn • Tifüs hattı Berne, 27 (AA.) - Ofl: 

~ö piyade tWneainden ve 15 mılfbir abk 1 ID l\IUSİKİ: d:ıhn şimdiden doğ'rudan doğruya Al. Sovyot başkwnandnnWıındr.. geçen. ~ . B ÇI ıerde yapıtmış olan değişlk~!kLr, AL 
Bu Ak MÜNiR NUREDDiN man tehd!dlne mAruz bulunan Ros.. ırum efkfırı umumıyes.nl ve askeri ın". ıam Bu Akı- tordan geQmekted1r. hafılinl işgal etmekıe oeıiev:<ım<Li. s c E... T.&. ~st• Barısı SADETTiN KAYNAK Sof)'et emri yevmlsl :Hale'de çılonabta olan Neue N.ıokrich. 

ılAll ..._ MÜZEYYEN SENAR Londra, 27 {A.A.) - :MoskoYa rad.. ten zeıtung'wı Berlin muhal>ı:-ıı:e gı>t~ 
lltn~.---'ıa.s l"OSUı MoSkx>vanın IJ mal ba.tısınsa, askeri mehafil, bılhassa ma~aı T mo_ 

fft t s "1QJ'Ml FmseWs bil" ~e Seanslar: 2 .," 4.30.6.30 ve 9 da Nara nehri boyunca cereyan eden cenkonun kab Uyet ve mcz ~etlerini 
'Dl4: ,maı ....,_ kabul ve teslim etmektedir. 

de._.. edio'Or. muharebeler ba.kkında c:Uyor ki: Avni muhabır. mareşal Tu:.oçonko_ 
:ırer- iki aılMW• le llilııMn 

vD:-roR. BDGO'Dım OJıınez ~ı 

NOTER BA 'ın KANBURU 
Qiaı!.re Daıne de PaFisl 

l!u --.ı için ~ &'?.dQe ~ p4ılıltf.ıı 
~- yegioe -.uaıızanı fiJllı. 
~ Roneree: 
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nda 

( ' R. K. O. Radyo Filnı Şi.ı1'1"tlnin 
1941 senesi için h:mrladıı;ı en 
büyük filnıi. Üç bayıik Aml'rikan 
anlstbıin blrleşerelt yaraU.ığı 
kudretu şahescrL Slncmacıllk 
iıleminio erişi\m z b r zaferi 

Baş rollerde: Ra.ıard DİX. Chester 
MOR.İS: Lu "BALİ. 

Esran eng z b r haydu- cetcsin n 
eeıhirlerı birbirıne Acatıın müth:ş 

maceraları. 

OOmhuriyet bayraır.1 şerefine 

IH 
Matinelerden itibaren 

Merkez eep'heslnde çarpışan asker. nun. Ru.syanın en güzide kuıvct ı tı:i 
lere hıtab eden yıeın1 bir günlük e - !ıudud arM.Wnde yani e..ıc 'B ı lk 
mirde şöy1e deniliyor: ıncml({.(etlerlnde, Besara.bya ve Pinlan. 

crBır adım ~ri 9f!kilınem.en1z 10. _ c ~a budu undn Almanlara k ' ı <''· 
ımndır Fa.,lstlerl bu ne>ktada dur _ karmanın .aleyhinde bulunmuş o'!'uk. 

tarı soylentlen a.skerl şeflerd n 01du_ 
durmak lfızundır.> u 

1 
ve r-+mrkted r. 

~ s~ şeb.Ti önünde cereyan Mar!'sal. d{işınanı tnClllleıt.:ıo;;.n tcerı_ 
eden ş!ddeUl muharebeler· de t:ısva- r ne c~km k tarlk'.nl it z m e1ıyor. 
-+m ş ve düşmanın burada blr fC- Mumaileyh Alman erKt\oı hn .. b ' 
dik açmak 1çln yQpt.l~ bütun te eb- thr fından kullanılmı., olan c b' • ta"ı. 
buslerln durduru!du!'hmu ve b r du~. n t .ttı · etmek l t ~ordu. 

Sabahtan Sabahas 

Taşralı'nın 

derdi 

dJtl tecrübe ile SÖ> lu) orunı. Nufus 
kesaft" ı oldukça enmi.) et 'erici bau 
ınıntaJı.a • .>r vardır 'ıd en rc\·nçlı si. 
yasi halk guıeteleri bile tek tuk gibi. 
dlr. 
Bwıunla beraber Uolu Hnlkevi 

mecmuasının haklı şlki\yetlni kayde
derken İstanbul ve Ankara cfbi mi. 
nevver sınıfın kesit olduiu ınerkez • 

Bolu Halkeviııln .. nua:ulu» adileçı.\ krde olnımanın ibtl1ao .şeklinde~ 
kardıtı bir mecmua uır. Kendilerine riindutunü iddia edcmCllZ. A\:u bir 
ıore i)i hazırlawnış del'li toııJu lıir her nevi nesrlyat ıtendlne ld gor:l!.ıle 
mccmWl. fıışralıum cıeulı acile\, sınıf okuyueıı bulduğu ha c terıısiiS 
halı bir baş yll%.1Sını okudum. Anado böyle bir kltab standarhl 
lunun UMID )-ıllar Iildr h.ı)atında~ c•memiştlr. Fikir hayatı edl'hi ce::v~ 
mahrum kalmış olmaı>ındaıı şikfıyet yanlar zorla yarııtılmıu.. D.ıhıı ttin 
cdi)or. Sonwıcla diyor iti: umumi scvi>eyl kaldırac.ak ve u:u~ 

- dii .. olmazsa An:ıdolu u kltal.a fikirleri lndlrel'ek zemlrıı hıılaırla _ 
~· • "' B dA da n~at ın--

'
ötiinnelı: cbvanıız kadu kitabı Ana liWmuır. un d +aaıab 

- 1 1 ı nn hatası ,ar ır. " • dolll)a gcUrmek davamıı.ı tıııllede • gu 0 an 11 n 
li yük ek kı\lıteU ;>azılar, sarm.ı s;ıpa 

m.» tık ·stı enleri de ürkuteeelt 
Fikir do"--dur Ur.mmıık okumak şiiri okum ı Y ... n1r ••" • • "--'• k lerolr Munevva D• 

istiyen ip ve kenar Anadolu fikir soı; ...... ca fJ"Y • oırumaz halk ta 
malscmcsine muhtaçtır. n lbaki de. beze.') n m:ıhsulunu adı 1 )~:ulnra i' 
ili ltürük kasabala.rda, hatta biıyük ~akı\Sl da ~":ıa~a;. Okwnak ~ev_ 
merkezlerde bile bu nıalz me)i bul. Mat etmezh. 'a e ihceU _ • 1~1 '.\nrııtmak, 

. kini veya u ı ,. • il 
mak ~~Ur. Uu.kdotu vıl.i) etlerinde h zı de neşriyat uzifcslnl • 
bol bol rakı ve -sarab bnlabillrslniz. da Jıırt yaalanlara alddıl'. Su 1 ti) ene 

w:er e ne " erir Fakat gazete l"e k.itab bulamazsınız. lik r şampanya f"tiyeı1t" ga oz ' • 
inhisar bayll vardır, fakat ı:azcte ba. k iki tarafı da m nnun cdeml'YIL 
J'İi >oktur. KKabı n edebi, ilDli ıa:ı.c-1 e "'ll / C · 1 
jelai bir tarata bırakalım. l'irml beş ~"'1/t4H a U'9 
yıllık bir baUı: ıuetecisl olmamın \er. 



1 Sayfa s 

MünakalAt VekilininlBoyuk Bayramımız 
''Son Posta,, ya bugün Başvekilin 

C Askeri va~lyet ::ı 
muhım beyan tı nutkile başhyor 

<Bae tarafı 1 inci a)'faclal ı kU, hıgil.tere Tebrizd! veya Haur de. 
sürat ile Uerleme.kıt«l.r. Meseli. dUukU olzlnin cenub limanlarında Bovyetlere 
tarihli bır Vişi telgrıı.f4-u. göre !.enin- günde üç bin tou hacminde malzeme 
grad ile KroOftad AlmAC topçusu Ue venneğl gaye edınm~ ır ve ona göre 
tayyarelerinin dev.un'ı bombardıman_ de dunna.ltsızın çalışmaktadır. AJni 

ıaas ~rau • .ııci saJ radaJ C ... tarafı 1 lnf'I "&J'fMlla 1 lan altında bulunduğu g.l:>ı Moakova Veohlle Birleşik Amer:ıta hilkl\meti, 
•- Oenub ve ıaıt> Yıl&yewerı.ııln b&_ dün aaat 16 da Ta.lcsim Cilmhuriyet mıntakaaındK.I Alaıaıı kıt'alan da fabriblaPfla lstihs& ltı iti mla!ne çı_ 

lll&rında MıüDM.a At Vt*A.eı.tnl ahi.kah, meydanında bır ıeçld reııml Provaıı.t Volga nehrinin mühl!ll bır tA.bU o an kanlmaısını emrettlgt gıbl daha d!ter 
t~ cihetlerden tett1Ş ve: tetk~erl yapm.lıŞlardır. ve Mostovanm 90 kilometre kadar ce. tedbirler de almıştır. Faka.•. acaba bu 
1aptmı. Her sene CümhuıVet Bayramında nubundan geçen Ok.il nehr!nl ş:ınall tedbirler, Japonyaıua son günlerde ta_ 

ADtara.ya döııerken bir g!l!! i(!ltı İs. ~en evvel yapılan ıeç.d resmi bu şa~e dotru geç1ırelt. Moakova etra- kmdıtı tetı<I d«&r v&&iyeti de hesaba 
ti.Dbuld&ltı umum müdürlel'l~ yakın- sene öileden 90nra yaınlact.ktır. tında da bir çember vücud' ıtet1rmM k:atal"611ılt adeta koşar~ ilerlemek~ ol
Gaıı ııörflıımete ve yapılac.uı: b-uı :.şlerl Yarın saat 13 ten ltib&;ec villyet a!'ZUSunda oldultlaru.: daha bü,rük bir dutunu söyllyabllec~:mı~ t,ityilk t hll. 
teUlik et.meie ıeldlm. Buna ııo:c ekatlt binasında Vali ve Beled.6'e Relal Dr. sarahatle l'Öllterm~~erdir. Kezal:k. sov_ lteyl önleyip durd'.ll'abllccet midir, işte 
Ulım.1' Ye t,amamJanQ\Ml IA~ ı~•en LMfı Kırdar eehrlml2ıd*1 mt:0'wılarlR yet kıt'alarınm t.ahiye sahasında bü. bunda ısiiphe edlyocuı. 
~ Arıitaraş.a dönllJte ~-b edip ta. I as.kert ve mülk! eıtt.Arıın, reeml ve hu. vUk b!r elddetle yaptttıart mukabll ta- Biz, bundan evv"'1 bir defa daha 
mamlamata çalı.eacaiJDL svs! daire müdtlrlerinlıı toorlklP.t"lui arruzl&ra ?'aimen Doncç havzasındaki vazmış ldliı:: Zam~-ı ve mekAn h~abı 

Cenab aahill~rimiz +. bıba:!rt ~~=~~n 13.46 e ta:tnr da ts_ ilerleyişlerinin devam eyledit'ni Vf: b'r harbin 8eft l'e tdaresinde ı:ok mu. 
Cenub viliyetıe-lm:.leCi s yaha.... taıııbuldatl bü.tün konaolo.> •• &r vally! blzat Roıltof mıntatımnın maruz bu_ h'm t>tr esaatır ve he: tedb!r, bu mU_ 

hedefi bu •hlllerde lalıele, ııbtın:ı, an.. tebrik edeceklerdir. lundutu tehlikenin do\ha da. a~tıjını h 1m eusa ıt6re a'ınmalıdır. Alts' tak_ 
&ı."'41PO ve .alehlmum Uman 1-erimlzın 1 BWcl)met tonaiınd&4ti bu meruim Sovyetıer dahi itiraf e~P.ttedlrlP.r ve dl~ onun, betlenen netıcon vermiye. 
.itmalı cibetine ~.Bu arada. ı.e blıttft:ten 90llra merume d.üı!J olan_ gene bu cümleden olmak üzere mütte_ cetıne ve o t.edbırc b"' bai'1yl\,1 tnrafı 
ablllerln meftllnlik mamu!A.t..-ıın ·, lar saat 14.30 dan evvel Taksimde rıt ordular, 25880 ki.iometre murabbaı da.ha milşktıı bir :turuma dllc:ıtlr•:,.t:ne 
t.lhltlt Je!'lerlı:ııe n 41emlrJol.ı ibtl.S}"OU. CCknhuriyet meydanmd~ tribünde maahasında oluP cem'an 815.000 KL de inamnalıdır. K D. 
!arma nakli iıSinln taıı&imı ile de met- 00,lanmış bulunacaklardır. nmh nWuaa mal~ ve başşehri Ak_ 
rııI oldum.• . . . '\ -ırıın·,.ı.. rLw>id resmine ıJ;rak ~ec•:c a~erı meecld veya Yttıi imlLc Simtrepro! o. 500() t• Jık h ) 

"'t Vekil m.uı . • - ~ .,,.. ıra mücev er ır• mıf M.ünaltara 
1 

•·• ,,.· meDll!b. kıt'alar ve dlter b rliklerle C>«.!H'lr saat lan Kırım Sosyaliat Sovyet <..'ümhurl. T-

DeniQollan ve ~ ~ki sua 13.30 dan itibaren Cümhuri,yt!lf. meyda. yeHni iaıt.111. matsaatıe 8 kilometre ge_ 
.annm maa.e zamlar - nında toplanaca.ltlardır. nlşlltfndelci Pretop !>erzahını cenub. 
Jtne de eu ceıvıat>ı Yemı!ftİı:· 1 vali ve Belediye Reisi yanıru:hı. ts.. dan müdafaa et.mele!" bulunan &wyet 

K.adıköyUnde, C~tehavuzlard'.\ ce. 
milpaşa &Okağında 12 numaralı köşkte 
oturan kereste tUccar!arırıdan Fer"d, 
Emniyet M<idllrlüğüne müracaat fide. 
ret y.ataı'k odasında blr kutunun ıçln
de bulunma:ıı:ta olan 5000 lira kı,.vme. 
tlndelti mtıcevherlerinln meçhul bir hır. 
sız tarafından çalındığını söylemıştir. 

c- DeniZJ'Ollannm Ye ıunan şlet_ tanıbul Komutanı ve Parıt.i Relsl bulun kuvveıtlerlne karşı da atır taarruzlar 
__, '-'-etlerlnln teşkı~ k~rol"'rı ı· · "-•lam l d 
uoaoı uıau ly göre tan.ıını dutu halde meydandakı a.ıt'a ve oku - ıcrasına ~ ış ar ı~. 
:renklen YMlfe. ve lııt ~ ecmır ve ıann bayramlarını teıbr le ede.:e!c, mUte. Şar't cepıheırinde cereyan eylemekte 
Ye tesbiıt edi~·· ı:e:.m ~ n.-ılfele. 8'.cıben Cümhuriyet ab desi ön tine gele_ olan bu .Alman taarı uzları eter bu. 
ml18tabdemle n, wa. eslerdir. Burada İstiklA.l marşı çalı. gilnlerde istihdaf ettikleri ne' icelerl te. 
rlnın kıymet ve h~ı n~tJ,nde, •··t_ I nacak ve hazırlanan direği! bnyr.llı: çe. min ederlerse, heıe bu esnada Sovyet_ 
~n artırıldı, yenı 1811llarl.!1da "' - h l 
blkına Jasmen geçen a..v. lmmen d~ bu kllecektfr. Bundan sonra a;.~r anan 

1 
ıer yeniden ordulannın bir kısmını 

•Y baıılandı. Yeni zamlar Y'-P' .ın~ çelentk'r Cümhur.iyet ab de6me ko:ı.ıı. 1 daha dilsmenlann:ı kap'ırırlarsa o za. 
bllha8s.ıı gemici, mavunacı gl.Oı (2000) cak ve geçld resmi baı Iıyaca.ktır. man yalnız Sovyet RusYanın asker! 

Bu müraQ!lat üzerine hırsızlık hi.di
sesinln tah'.lı:l'lı:atına el koyan zabı'a, 
bu işin faili olAr&k aynı \köşkte a~ı!ık 
yapan fizeyirt tesblt etmış ve ''ak'ayı 
müteakıb b!r semti me;hu1e kaçan aş_ 
ç.ıyı ara.mağa ba.ş!amıştır. 

kadar maaş erbQbınm dw un.u gfiz!L Geçld rt'Slllne ordu bır ' klerl, mıı!t'.\l I durumu çok fena olmakla kalmayacak. 
- gaz!ier, Polis kıt'alan, at.f'a!yc., ize ler, f&1ı:at bu fenalık di"'er demokrasi dev. 

~
nün11e tutuldu.• ıırr kkUl 

mektebler, sporcular ve d ır.er tcşe - !etlerinin mUşterek cephesine de sira_ 

Ş . kA • ler lştlrd: edeceklerdir. yet ederek İnglı !z!erin Libya hududu. Prenses lVe ar mıras Gece hazırlAnan zengin pr:>gramlar Mısır, Fili6'tln - Surlye - Ira:C - İran - Bileo"k meb'u•ları SöğüJJe 
. d 1 dah lınde Halkevlerlnde meradan ya_ Katk.asya .alanlarında 'kuvvetli bir su. Söğüd (Hususi>. ·- Bilecik meb'wı. Peşm e . pılacak, konferanslar. t.ernsliier ver1!1.:_ rette kurmus oldruhrmdaı1 bah&e-yl~-

1 19 ... A k t bir! 'er ve brı doktor Muh!ls Söner, Kasım Gö. Geçenlerde :lstanbulda vefıM. eden cekıt r. Saat ...,. as er ''°'' dl:kleri umumı O~~.:ı.5'.r'ıı: c~phesi d" 
Mıaırlı Pren&e6 Nevcıvan, m.a!Oın oldu. diğer teşetoküllerln ı,'Jralchc :·~ai~:~ sarsılma tıehlıkesile ~arşılaşacak.:ır. ~ yanlarında Bilecik val~c;l olduğu 
tu üzere M11ırda mühim emWc bırak. alayı yapıla~~· ~a~ 22 :.~ J:• Ra Mihver kuvvetıerlnl:ı bn cepheyi. ~ıide buraıy~ gelerek halkın derdle-
mışWr. Varisleri r.evci Feı1dun <Paşa>, lMedtye Re.ısı ra ın an ır 8 ' - Katlta.$ya _ Garbi lrau • Irat yo!Ue rinl dini.emişler, not almışlardır. 
ilk :kocasından olan Jı:m Prd:ı&eıJ e ve.

1 
zinoounda bır balo veril~ n uhte·it , mi. yoksa Libya şar'c hududundan mı ---------------

klr. yakın a'krab&.larından Pıenı; Meh_ Bayram rtınlerlnde şeh: ~l rinde sarsın.ata teşebbüs edecekıerln!n tek c • ) 
med Ali İbrahim, ömer ve lbrahım ve ı;emtlerınde kurulan halk .urst c t blr kelime ile söyle9'ıme31 mUmkUn dt'. )'. eni neşrıya~ 
lıemelreleri A'YDllhllıvM lbrahandır. l hıwtöler tarafından CUmhurıye, ve n. tfldlr. Bu, geniş tatıllllere ıhtıyaç gôs_ "'----- ----------

Prenses Ştnıt:lr, Mili avukat. Yu- ıtılaltb IBeftUları etrafında s.:>~ier SÖY. teren coıt ehemm!yetU b'r m~e!edir. talim AnslkJopediııi 6 DıCı cm 
aut B1 Oulndi Bey YM!Uaılc Kahire lenecelıltir. Yalnız ~ bir kelime ile söYlcnmeosi Maarif Vaklllitinln t.~rarı ile kan. 
hukuk mahkemeamıe müracaa~ eıdert'Jt, kabil olan bir nok~;ı vardır, ki, o dil bul ünıvemt.esı EdeDlya~ Patültesı ta_ 
Prenaeıs Nevclvanın emv.ıll.nın yeddi Macar 'fe Slovak ticaret Mihver kuvvetler nhı. şimd!kı halde rafından neşredilmdcte olan İs!Am An. 
adie tevdUnt ve Jı:endiamin de var.la aı. heyetleri şark c~eeinde yaıeakta ,oldukl,ar~ s}klopedial'nin 6. oilzU çnmıştır. tık 
tatile bu ~11 idare etıne&lnl i8km ştı.r. Macar ve Slovaklardan mUrektf'b h.aretetlert muv.ıfa.l::'Tttl'! b.tlrdlk.erı .beş faslkUlıde olduğu gibi bu cU'ade de 

Perldun <Pata> nın 1''*1il A.bdülha. b"r tüccar grupu dlin ~hr m'ze ~1- "*dlrde derhal )>öıvl'! bir teşebbüse gl birQOk maddeler deterll ll'mlerlmiz ta. 
m d Abdillhak Bey JBe, bu t.ııebı'n red. ml(ıltır. Maear ve SloY'a.:t taclr!erl piya. fıfl'Ce'klerlnın mulu\kak bulunduğudur. ratınd&n yeniden teli! edılm~lr. Yal
dlnt istemiş ve ~es Şlvek1nn mi_ sa ile temasa geı;ıerek bu memleket_ Bugün demutresi c~hçs1nln illi ~ nız 'l'Uılt dünyasına değıl, !s1'1n lle_ 
ru hak.kından ma.hruın ed !..!·tine da•r lerle huaust takas suret lP yap•'.r.c:.k devleti olan İngiltere lle Birleşik Ame. mıne ald bam mewuıaıın böylece dlk_ 
İstanbuldan mühım evr•ın vurudunu mtlbadeleler etrafında tetk lr.lerde bu- rııı:a bunu hasablamıy.:ırlaT mı v~ buna kat ve ihtimamla lilerımie olmaaı, 
bekled tını bı1dlmı'1tlr. Avulca..t., mil.. hmacaklardır. ıöre icab eden ted'> rlerl ittihaz etmı. he mmım küı.türümila, hem de ~ 
velıf? 1 Perlctun <Paşa> aın bu l:ı le Şehrı·m'.ze • elen dericilik yorlar mı? Buna '<it!" C"l\Dı z cev.ıbm, lı:Wt.üril için blb'tiX bır lcaaanç teekil 
tavzlflnl tıetlif etmıe. ~ teklifi de, • m1'ııt>et olacalmda ~IA&>he yoktur. QUn. etmelttedir. 
• rk ede cari un nla. m ı b ne~. mütehassısı 

mıra.sın ıumu azammın mUvtkk~lne DUn şehrim ze Ahnanyadan Şaft 13_ 
aid o du~u tebarüz eıt.tırerek ııerl m nde bir der!cllik mU~hassısı gelmiş_ 
ı rmUtıtllr. Avukat şunu da 111\ve ct-1 tll". Alman miltcha ısı şehrlmlzde de
mişt1r· . rictl!1c sanayiı etrafında tetkiklerde hu.. 

•$&Yed mahkeme, heıiwıgl b r se. l acü ve dericilerle go.ilşecelttlr. 
bebe b naen tekli!! kabul ~l,iecek o. Ull , 
!ursa terekenın 1dares ne mecl!sl iane kutusunu açan ikı 
meb'usan re AJ'ımed Ma..-ı r P.ı.şanın bacaksız 

tn münasib g rüyorum Mahir 
P..- dava do astnda m1vl.ud V"S a_ 
d n da anlaş la ı Uıeı e, ıa!ttU bu 

f kabul e mlş bu unuyt.T"<'!u. e a_ 
Rıı d va r d bu t..a.) n Jiıuha. 

mı me ~ rl ı. d,. ıı ' r. 
H k m karan hart.aya b ra. mı ve 

İsntnıtdn 11 b rl 
m \ın evrak n M a g \r ae mez d 
va d RSuıa t.hall iç n avuk t Abdll _ 
bat Bl'V'e m&aad verm 4t'r. 

SELANIK BANKASJ 
Tesis tarihi: 1881 

• 
idare Mert.esi: isTANBUL <GALATA> -
TiirlriyeJelıi Svbekri ı 

tS'rAMBtJL. Ga!Ma ft Yenlcaml 

MER.Sbı, ADAMA JairGIU 
..... 

1' •nani111aıwlalıi ş.w.,.; ı 
aa,lıgQ[ _ di:llA 

• 

DOYÇE ORIEilT BANK 
Dresclne 

Tlrlıi,,. ..... _., 

Galata _ Lıtan ... taıır 

Dep0q: ı.. Tl&IR 06auiıit 

···························---····· ............ 
ha Posta 'Matbaası: 

Es!rgeme Kurumu n<tmına rozet r.a. 
tıt.m.a.kta olan iki cocuğı:n evve'kı gün 
KınahadadA M i b r arsada rşı 
ta a oturup cem ye•e ala kutunun 
için n çıkaroıklan paıa an a•a"arm_ 
d ;aıl.m ettikler! oı adan geç n er 
tarafından görülereıt keyf'.yet polise 
ihbar ohmmustur. 

O en zab ta memurları her ık· eo
tu da cllnntlme~ud halinde yaka. 
lam ardır 

s v s ad ndakl b•. çncul::la_ 
14 ln 57 kuru ıan~ 

m'l!a'.<l~ olunmuş. 
rn 
par 
t ır . 

At çifte.ile ölen zavallı yavru 
Evvelık gün Em r 

da b r çıoc un ö Uml 
ikaza olm Wf,ur. 

m. 
bir 

Em ıırtında Te'kiD sok:ı cıda. 2 nu_ 
mara ı evd oturan M 11hat r. 10 • r.ş. 
lartndakl oi u Nejad, evvelki gün is. 
kele c varında oyn'lN ı o sıra a o:a_ 
dan geçmekte olan ar bacı Em ne a1:1 
beygirin çl.tteısıle bMından ağır au't"e'tte 
yaralanmıştır. 

Kazayı muteakıb. Beyo~lu ih tane-
ıkıe na.lı:led en Nejad yo ö müşt.ür • 

Arabacı Em n yakalanın ::.ı vak'a et. 
rafınıda fahklka.ta ba 1ıınmı ır. 

Maaıla1' verildi 
Memur maaşlarının tevz ne dllnden 

ttlbaren lbaşlamJuj ır. M'laö ve ücret • 
ler Zira.at BaD°kaslndan avans alınmallt 
suretile ted ye olunma.kt.adı". 

Alacak yüzünden yaralama 
Sultanahmedde, Akbıyık>;ı. 12 numa_ 

ralı evde oturan Alı lle Kapalıça'"şıda 

seyyar elb sec lk ya.pan Sa1lh dün bir 
alacak mesel~en kavga etm!şler, 
bu esnada Salih bı.Qakj;ı Aliyi mUtead_ 
dld yerlerinden atır sur•tte yaralArnış_ 
tır~ Yaralı teda.vı altın" ahnuılf, Salih 
ya.iı:alanaralc haldı:ında takibata bat.. 
lanmıştır. 

( TIY ATROLAR ) 
tSTANBUL BELEDİYBSt 

Şeb r ~trosu 
Tepebap dram kısmında 

Bu aqam 20ı30 da 
HAMLET 

ZAYl - Devlet. DeınlryollArındAn 
•ldıtını htlviyet cümantmın suretini 
Ye hüvf:Jet varakasını ibybettım. Ye_ 
nı er nı çhracatımdan eakHerinln 
hütınü roııtur. 

Devı. l>aalr7eUan b.riuei itletmede 
a.ot • ..._ uıu 111e;ı •llbanlıa 

'Nftl Yolaf 

Milıi Piyango 
( umhuriyet Bayramı 

çekti iş 

İkramiye İkran. ye t:ao.mlye 
adedi mLkvarı tutan 

Lır.a Lira. 

1 59.tiOO 50.000 

1 20.000 20.000 

z ıo.eoo 20.ooe 

6 ı;.ooo 3(1.000 

20 2.000 40.000 

40 ı.00-0 40 000 

80 500 .ao.ooo 

400 109 40.000 

4 000 10 .f(l.000 

80 000 z 1601)00 

84.550 YP.kün 480 ()00 
===--

Tam Bllei Yarım Bilet 
2 Lira ı Lira 

fi ZE 

~ 
A A CAKTI~ 

Sümer Bank iplik ve Dokuma 
Müessesesinden 

Fabrikaları 

1 - MUeııseee merkezimizle fabrikal~n ıçm mlliıa.balka fmt hanile memur 
&lınacaJı:ta. 

Ta iblerın en u orta metteb mezunu olmaaı, asılı:erlllcle &ilk.ası bulun 
mamaaı earttır. ıTıcaret mektebi mezunları tercih edilir.• • 

2 - İmtihan 1.11.941 Cumartesi gUnQ aaat. on dörtte An.lcarada Yenlşehırde 
ismet tnönU c1Midesl numara 15 te müessese merltezlnıızle, ist.a.nbulda 
Defterdar t.abrıkamızda icra edilecek.tir. 
Müracaat ayni gün saat on ıltlye kadar Ankara ve t tanbulda kabul 
edilir. 

3 _ 1'stolt1llerin mekteb diploması, hüsnUhal vesWuı.sı, iti boy ve dl.Srt ve 
sınca fotoğrafı, evvelce çalışmı.ş o.duklan işlere a.id bonsenr;sı thal~ 
her hansı bir nıilessesede çalışanlar için o inttease.senın müsaade~! 
şarttır. 

f - Tayin edileceklere 36S9 nınnaraıı kanuna göre ınaa.ş ıv.r~Jııilr. MU.. 
easese imtihan ntek:ffinde W.yizı «llp Mmıım'tie. &eriaeeWr. c9447ıt 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
- ,.. '*3 ...,. ,... l'c ..,. _ ..,. __ 

ditlerinbl flrcala1w.m. 

Urfa Gümrük Muhafaza Alayı Satınalma 
Komisyonundan 

Odun 

Mittarı 

kilo 
"6160 

Tahm•n T. İlk teminatı 
ıın !ıra 

34641 2600 

İhale 

!(ÜDÜ ~~ 
6.10.941 gününden itibaren b!r a1 

zarfında pazarlı!ltla. ._ 

Yukarıda miktarı yaztlı odunun !hale günü olan 8.10.941 günllnde teklıf 
edilen flat aall g6rüldUğünden mezktlr t.arllıten itibaren bir ay müddetle ıha.. 
leye ıaçılı: ihale> b:.rakılmıştır. tatekUler odunun teminat alı:çesi o!An 2~ 
lirayı Urfa gUmrük kıt'ası veznesıne yatınp vezne makbuzlle prtnamenıll 
• cü maddesinde keodllerinden istenilen vesikalarla birlikte hergün sa.tı.na1· 
ma tomisyonuna mtirac.ıa.t. eclebllırler. ı!MlB• 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesinden 
:Belll otlsimtmen Terllmdt ilzere MJO 000 _ 1.000.000 aded un, kepek, ~ 

mJıkaet çuvallarının imal•Yesl kapalı urt usullle fltailt.meye konul.Maktır. 
Tesllma.t: HaJ!ta.da en az 20.000 çuval. 
Mnva1dı:.a.t temlna.t: 5.000 T11rk lirası. 
K.at't teminat: 25.000 Türk. lirası. 

Eksiltme günü: • 1ıclnc'teşrln P41 Pazartesi gtlnil. 
Şartnameler topra.Jt m lohsullctı ofisi fs+..anbul Ş\lbe61 muhaberat servislndell 

bilA.bedel vcrllmt'Jktedir. Talib olanların muvaklkat temlnatlannı en geç e1ı: " 
ı;Utme günü saat 14.30 a. kadar ofis veznesine yatırarak makbuılarını alma. 
!arı ve zartıarını münakasa günü saat on beşe kadar .t&tanbuJ şubesı muha
berat Servisine makbuz mukablll tevdi eylemeler! 1A.zl1Jldır. Zartlar saat tad 
ıs.ıs de açılacaktır. P:>stadıı w.ki geç!kmeler ltabu1 olunmaz. <9426) 

Devlet Demiryolları şletme U. M. dan: 
4128 numaralı kanunla işlet.mest idaremize verilmiş olan nıca _ Palamut.. 

luk hattı 29.10.941 tar!hinde:ı it baren işletmeye açılacalı:tır. Yo<culara ~ 
bazı mevada hatıtw işletmeye açılacatı taribten bqlanmak Uzere esas tari .. 
felerden tenz11At yapılmıştır. <9420) 

Belediye Sular f daresinden 
Elmalı ilzinlm1z lçln saç fıç.ılar !Çer~ Elmabdn teslim edilmek O.. 

ııere on bet ton AlilnWıat de &ut aatı.n almacalttll'. Bu ma.bemeyl vere
bl!ece1clerin 3/11/Ml. Pazartesi günü saat ona kadar Taksim Sıraservtlef,. 
delcl fıda.re merıltezl.nıde levazım servisiıne miiracaat.ıa fiaU'arım blld1r ' 
mel«!. < 1Mtl9) 

.. , 
::.1 

::~' ,., ,., ... .. , ... ,,, ... ... 
'J, 

T 'ttRB:t YE iş n.A.11K.A.s• 
KUçt!k tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

~~er: 4 tubaı1 2 M&Jll, ı AtUlllıoıl. 3 :bu.ncltefrlO 
tarlhleırinde J&Pılır, 

19 41 ikr amiyeleri 
250 liralık - 2000.-- 1": 
100 ~ - 3500.- , 
60 • - •OCKı·- , 
20 • - ----


