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Bu sabahki 
haberler · 

Yeni Alman 
taarruza 
bakkıada 

talsllAt 
Almanlar TimoçenkQ 

- ordulanna karpda 
şiddetli hücuma 

geçtiler 

PERŞEMBE 2 BIRlNC!TEŞRIN 1941 

V.işf, • (A.A.) - B'&V&S Ofl - aov. ... • 11.t.ua Alman tleera bJvrAhı 

~~;·t:?!~~~: Almanlar (" ... K ....... AF.·;A ...... s .......... "'
1
· 

detle devam e:mettedlr. Sanıl:fıtma f n • 
aıöre Almanlar yulı:arı Dean.adan Azalı: •9 ı.,,, : VQ L U 

Makineye 
denlzlne tada.r uzanan yeni of'1)he Ü.. W ıD ı .l ı 
ser.inde merkezde:ı bir netlce almak ia. J verilirken 

Bulgaristan da 
isyanlar mı çıktı? 

tenıektedirler. 
Mevsutan bilclir·ldttlne göre aeneral Bir Alman albayı kıtın Ra•-

Von Rundatedt'in kumandası altında _ -'a harekatı Jurdaracaaını 
bulwan Alman ordulan, mareşaı Budl. yaa o / 

enıty'nin mühtm miktarda kıtaat tah. lakat bunan Alman ordu.una 
l5k1. e~ oldutu tahmin edilen Har. • ... • • •. 1 .. tota dotTu sür~le ilerlemektedirler. ıı:arar vermıyecegını aoy uyor 

Merkez cephesinde: Len narada kar. 
ıı Yatıılmakta olan hUcumu haflfiet. 
mele üzere mareşal Timocenkonun yap. 
makta oldutu manevraları akim bırak_ 
maAt mabadlle Almaıı~r çolı: tlddell 
mukabil taarrwılara b&flamışlardır. 
Lenıngradda harb ayni şerait daire. 

alnde devam l)tıuelttedlr. Sotukla.r V1! 
çamur Almanlan ıZ'aç eylemektedir, 

HarekAta iştirak eden ve içlerinde 
Enıden kruvazörü buluna?ı hatif Al. 
nı.an kruvazörleri Lennigrada karşı a. 

Vişi, 2 CA.A.) • HaVl.S • Ofı - Ber

linde intişar ede.1 mU'eaddid gazeteler 
k1$ muharebesi hak:Clilda Alman genel 
kurmay aZMından albay SCh~!f· n ea. 
yanıı dikkat tetkikatını nesretmekte. 
dirler. 

Albay Bcherff kış muharebesinden 
bahsederek deın:Ştlr ki: <Alman ileri 
hareketi h!Qbir surette zayıflamamıştır. 

tee ~lardır. Kış blT gUıı Almanı.arın şnrk ce~he. 

l~-----~-9fm•Jde PhılUer 0n .. a sölU llfnde J'APID&lcta olduklan harf'kAtı mu_ •• •-ı"elaı ia.ı etmlf.. bakkak b:r 8'Urette durdur.acaktır. Pa. 

aıordasa 

cenubda 
çekiliyor 

Mareşal Budyeni bir 
kısım kuvvetlerini 

~~"k!·Rostof hattının 
ıloınetre şarkına 
çekmiş 

~ bu hal blob tr Teohile Almao ordu. 
--. ...... vwm1Teoe1rtır. oeoen barb 
emıasmc1a Alman orduau ııu.n.. f 
:Yada birkaç kıı ııeçlrmişU. 
Bugün.kil VWYl't cok daha 
müsalddlr. İki cephe üzcrlnde harbet_ 
mlyen ordunun iaşeslndekl usullerde 
elde edilen terak!tıler ve yenilikler sa. 
yesinde Alınan ordusu, kış mevsimine 
Rus ordusundan daha iyi d~yanacak
tır.> ---o·---

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

Moskova 2 (A AJ - Bu sabah ne§. 
redı"en Sovyet teblftı: 

Harkof a karşı 
yeni Alman 

hamlesi başladı 
Ayaklanan mıntaka-

General Wavell'in lara İtalyan kuvvet-
faaliyete geçmiş leri yollanmış 

b 1 d "' ·· l • Londra, 2 CA.f\,J - Londradn Sov. u un ugu soy enıyor: yet harbine iliıır neşredıleıı haberler_ :
1 

den öğrenlldığinc göre Bulgt.rlstanı 

4 b •• 1 d : Sovyetlere karşı harbe sürüklemek .ıs. 
O g e e : tiyen Almanlann bu teşebbhsü Bulga_ 

! rııst.anın bazı muıtakalannda ıS)an!ar harell:&ii ı• ıç•!rmM•Da sebeb olmuştur. Ayni haber. 
ıere sanı. ~ baa~rmaJı: Usere bu -- J l llUIKablara ııttratlıı ltalyan fırkaları 

LoDclra ı <A.A.> - Un reci ~: l s&ıdel'Jmı.tir. O rdunun bam cllziltam.. 
~•tli mahl•lle.rde 9ÖYIPn - : larında da falvanJJU" olmuş, firar hAdL 

d itme s öre Alma':.llar .kır.nu, giden : seıerı kaydedllmtştır. Bu}gi\rlatandaki 
berzahta Perekop'uu cenubunda '1 : blltiln hububat Almunyay~ sevkedil_ 
mile yakın bir ilerleme kaydetmiş _ ' mektedlr. 
!erdir. • Bu!garistanda bUyük bir et, yağlı 

Pol!vanın zaptından sonra Al_ maddeler. şeker, sabun, peynir l:ıtıığl 
manların Harkofu ve Dorıetz hav. vardır. Hayat Pl\halılığı yUzde kırk 
zasını tehdid etmekte olduklar. n :Sbetinde artmışt.ır. 
teslim edilmektedrı. Almanlaır, Bu!gar endüstrisini de 

llarkofıı karşı fOntrol etmekted'rler. Memlekette te_ 
Harkofa kıu,Şı yenı Alman ham _ merkilz kampl:ın kurulmuştur. Siyasi 

les1nın başl.ıdı~ını tııglllz mnhft'l_ cinayetler ol : nakt;ı.drr. 
· ıert teslim eLmektedirlcr. İnRliizlere oı---
göre Harkof düşeceK olursa K11.f • 
kas Yolu Almanıar'l tamamen ncı. 
lacaktır. Du sııbebden d,. Genf'ral 
Wavell'in faaliyet~ geçml11 bulun -
dutu söyleniyor. 

<Radyo gazett>sD 

' bölcede battkit 

Macar tebliği 
Buda.peşte, 2 <A.A.) - Dilşnısn Dnl_ 

eper ile Donet.z ara'>ında rnuhteı 'f nok. 
talaroa mUtte!ik kıt.aa~ tarnfından ya. 
pılan hücumlarla fll: hatlanndan geri 
atılm~ır. Birçok es·r alınmış'ır. 

idare itle ri telefonu ı 20203 Fiab 1 kanq 

DIUhim bir. derdimiz 
Ev, Çocuğun tahsili 
bahsinde ıazımueıen 
~Iakayı uostermiyor ! 

Bizde, Avrupada 
olduğu gibi okullarda 
(Ana - Baba geceleri) 
tertib etmeliyiz, bunun 

zamanı arhk 
gelmiştir 1 

YAZAN 

Profesör doktor J 
Ihsan Hilmi Alarıtl 

O.tadın bu 

yazuını 

' ıayanı Jikkct. 

bugün 3 üncü 

aaylamız.da bulacaksınız Profesör doktor İJısan Ri'ı.ml Alı&ntu 

OBullarda Bilab meselesi 
Maarif Vekili 

bugünkü vaziyeti 
izah ediyor 

''Türkigede okul kitablarının 
yetişmemesi diye bir 
mesele kalmamıştır,, 

Ankara 1 <A.A.> - Son gUnlerde ki.. AfYon, izm!r gıbi bilyllk il'llir!eripde 
tab meselesi hal!kmda. yapı!mış olan birer ya.ymevi ve 1t t&b deı><>sıı olan bu 
neşriyat. münasebet:le Anadeı\u aJaı1sı teşkllAt, okul kitablannı yurdun hıır 
yazıcılarından birının sorusu Uzerıne köşe6ine ayni zamanda dagıtmak va. 
Maarif Vekili Hasan Al! Yücel ı:şağı - zifes!ni üstüne almış bulunuyor, 
daki beyanatta bulunmuştur: Bugün tab'ı bitmemiş kltab yoktur. 

Ellmizdekı kanun muc.b·nce devlet. 

l.ıo?l<ira 2 C - Dün bütün ıark cephesi boyunca 
~ hart> ' A.A.l - Sovyet Rusyada şiddetli muharebeler vukubulmuştur. 
"' -~~Ziye~ hakkında diln Mosko: Pazartesi günü 25 Alman tayyaresi tDn aau 6 lncl 11Qfacla7 

l.etıı .. - .. !11 haberlere görf': dilşürulmü11tür. \ I 

Şark ceph~ nln umumi heyetinde 

ı~tirilen işlerden biri de okul ders kı. Yalnız ilk \'e or..a okullann gramerle. 
tablannm Maarl! vekllllılınce hı.zırlan rlle lı.senin mantık lcit3bı, b:rı rramer 
ması ve bastırı!ıp yayıınu>.sı işıdir. Ki _ kıomisyonunun kararlarınıı. ttlS:-e yeni_ 
tabların basllınas.ıııı ve daihl.Jruıı;ını den ldtab ya.ptuma zaruretinden, d • 

B 
'
• B •• •• k kolaylaştırmak Uzere Vek.lllk bülUn feri de felse.fe terimlerini buaOn or~ er ın uyu memleketi dikkate alarak esıulı blr or. okul ve lise tedrls3tın:h k:ıll.'\nılan te_ 

rtı bır-~~;da kı;t alimetlerl ıırtık ba _ _ ___ " _ ___________ •• _ •• _ .. _ .. _._ .. _ .. __ ··-·· .... ··_··_··-··_ .. _. _ •• _ .. _ •• _ .. _··_··-···. ·· .. 
~ <lefa 

0
ette kendfsın: göstermı.ştir. 

)'~tır la.rak dün Ukraynaya kar 

gan.zma kurmuş•nr. Umumi meorkc.z • rlmlere uygun bir hsle get rmelı llO • 

Elçl·mı·z geıı·yor lerin Ankara ve :tstanbuldl\ bulunan w rundan, hl!nüz bastımılmamıştır. 

"'1tnan1~r . 
ıtıuvıuralt 

0 
Lenıngradda nerlemete 

nıı>ınaıa~ ~llladıtar. B!ldkis b irçok 
b Pa!tat Pinı~aua araz, kaybettiler. 

lr llokta b ler flmaı:ıe CQk mühim 
l'inı taı>tett~lanan Petrozawodsk şeh. 

Ukra le.ı·ını blldırml.şlerdlr. 
~etı~ Poıt.avayı terkeden Rus 
re1tet1erırı Y&ı>nıış olduldarı ric'at ha_ 
'lıta~t l"attneıı sarsılmam~lsrdır. 
~l na 8udi~nny ordularından bir 

onıeLre rkor • Rostot hattının 120 
OJnıllştUr farkına cekıneğe mU\'a:ffak 

Jtı . 
detın~ Alınantı.r bir ilerleme tay. 
Oct~ erı!ır. 

tedir. •·ddetıe mukavemet etmek. 

M~sk;vodaki 
konferans tam bir 
).f anlaşma ile bitti 

t... Oskova 2 
''li lt,l"e <A.A.,) - S::>vyet; Rusya, 
ha.lıarı ve Blr!eşlk Amerıka murah. 
•lfal'b 

1 
.arasında aktedllmiş olan 

taaı Yet~':unı konseyh üç günlük 
bu1ınu ı. sonro. <lün cece nihayet ur. 

'Oc; devıet ar 
rtıa Yal>llnı asında tam blr anlaş. 

Bu t.ştır. 
!tı ıı.nı~nı:ı. 

rıeş.Jt Anı .. 
1 
tnueıblnce İngiltere ve 

ttııı .. r ~ So ' 
Yardımı "Yet Rusyaya bü-

l'&rttı arda b 1 
Zlrl lllların !" , ımacak!ar ve bu 

'Yacaıtıard;~ it ş.:ı.rı için Plfmlar ha. .. 

memleketin Erzurum, D!vamakır, Trab 

C Aske•I •azl•et ::J v.on. sıvas, sams••un. Adana, Antaua._. _r_ne_nm.ı __ s_ıı_ım_sa_y_rada_J __ _ A W '7 ,Edirne, ı <Hususi) - Berl1n B ü. 

~ark cephesinin vaziyetini :E~;~~~~;;;;j~ .h0t.uk'! 30 dtantfatzllda 
Y • • k . ı ı ar zap ı u u u 
kat'ı şekılde belit edece pa~m~==~::~~eA~!.. Zabıta fiat mürakabe kontrol teşkilitile 

Un-nlere dou-ru şa~:.c~:::ıı:;~n :ı~e:;~~or. taııınmış ,. beraber. çal.~şmıya b~şladı, bu. teşriki 
• • • • Öyle bir şaiısiyd kı, muh3rl"benln mesaı musbet netıc ~ıer verıyor 

u&lrabım filen ı;ekmcmlştlr, memleketi 

E ki • G 1 K Q fllen h arbde dt!ı:ilair, mubarebeyı na. Yazan: me ı enera • • zari sahada para kuvvctue yapmak. 
ı - 3(1 Eylül tarihli bir Londra tel reket olsa gerektir. 30 EylU! ve ı Bı

rra.fı, 29/ 30 Ey:iil gecesinde sovyetıe. rlnc!teşrin tarihli a)anslar ve gazete 
r in Hıırkof ile Desna nehri arasında. terde buna dnir tafsilat olmadığı~a 
k i ce,phenln bir mıntakasından çok göre de ş.md.ye kadar Sovyetlerın 
buyuk bir kuvvetle taarruza geçmiş 1 yaptıkları bü•iin dlğer mukabil ta.ar. 
olduklarını Ber lln radyosuna atfen ruzlar gibi genışleyemcınış, inkişaf 
bildirmektedir. Gerçi 30 Eylül tarih- edememiş ve küçiiit mhal.i muvaffa-
11 Al So t ' · t b1111-ıer·n kıyetler harıclnde bir netice temin e_ man ve \-ye rcsmı e -o ı • . 
de buna dair ma:ılmat yok ise de I dememiş dem;ktır. Bunun~a beraber 
Sovyetlerin boy.e teşebbüsleri ihtımal şurasını bir .. ef.ı daha ıtirnf etmek 
haricinde değildir. zıra, Kiyef Mdl. l ıftzungelecektir. ki Sovyc~ler:. ~ızı~or 
aesi üzerine Sovyetlerm bılhassa ken. dun'!n bu son gunlerde düştuğu muş. 
dı merkez cephelerinden ve ayrıca kü1 durumu bir dereceye ka~n~ oısun 
umum! ihtıyntlnrındnn Harkofa \'e ıs:ah edebilmek ıçln çok buyuk bir 
Ukraynaya mtıh m takviye kıt'alnrı metanet!e ınsnn kudretı üstünde me. 
göndermekte o~dukları ~taraft ... n sal sarfetmektedır:cr ve rnesl: sistem 
işitilmekte idi. :rşte b~ ·~ uk.ı lerl S(lvkulcey~.n nno. ka idelerıne UY-
b!l taarruz, bu takvur.e kıt'a gun ve Kızılordunun ha+'ati menfa. 
da inz mamıle o clvardi, .. \"Yet at erini knt'iyetle temin eder bir şe. 
vetleri tarafından Hario.ıa-~ k kilde olmamakla beraber. birçok di. 
kından tazyik etmekte' ğer memleketleı de o!up bitenlerin ta. 
krvvetlert üzerin" endirekt . ır 1 mııml!e hıUHınn olarak panik ile, te. 
icra etmek mn~adile yapı!m ha {Devamı 5 inci sayıacta) 

tadır. 
Ne zarar? Avrupalı müstakbele mı1-

zat olan vidlncfon dolayı on.ı. ıeoe 
minnettar olmalı. 

Harb Avrupanın üzrrlnden bir silin. 
dlr gibi geçti, silindirin bıraktığını ih. 
tllAl ateşi kavuru3 or, geriye kalanın 

bir kısmını da açlık bitirecek, muhte. 
rem Amerikalının ,.adinden istifade ._ 
debllecek olanl.u-m sayı:;ı bPrıün blras 
daha eksiliyor. 

lztırabı şimdiden durdurmaya hşeb. 
büs edeni heniiz ı;önneıllk, vaziyete 
el'an barb ilahı h~k1mdlr, ı:iizlerin ii_ 
nünde yalnız muhs•·yel bir mükifat 
var: 

- E\•vela :ı.ar~r. diyorlar, A\•rupa da 
bunun için ~önuyo~. hunun icln ölü. 
yor . Kabahatli ayııl me?.arın içinde ka
bahatszi ilf! vanyaııaıhr, 

- Bir masumun ceza görmesindense 
bin suçlunun cez.:ıı1an 1mrhtlmaıın yek. 
tir, diyen h ukuk kaidesi sulh ramanı_ 
nın prenslp;dir. Uarb zaınaıunda bu 
prt'nslpln ak!!I tatlıik edill3 or. 
Yat&Sın medenıyeı! f!. U • 

Dla lı:entrel ..... J19Yllftt ............ ._,. 
(Yazwnı 2 ncl sny!iııun s·n 4 üncü sütunlarında bwtl.Cabmız>. 



2,Sayfa SON POST~ 

Her gün 
lngiliz ada.larınm 
İstilası tehlikesi 

'1aesimli lll&kaJ.eı = = Kendi şuurumuz .. 

Hala var mıdır? ı 
~----~ u,.klııil 1 S ark ccphestnln uzcrlne tekrar 

5 kalın bir perde lndl. 

Facia. yeniden başbnınk üzeredir, 
şimdi hazı.rl n yaptbyor, fakat sahne 
karanlık, önünde siyah ı>enlc gerili. ha. 
zırlı,tm neyi istihdaf etl~ goreml)O. 
ruz. 

- Cç beş ı:iin sabretmek liıını. 
Bu cumleyi :Berlinde askeri n:ı;ı.~ 

lar namına. se;'z süylemıye s:ıllüıiyetli 
olan zat sôyluy<>r, demek ki bir müddet 
için şark mes"'l ini munıkünse unut. 
mak lcab cdcc:: • 

Gazeteci cüh::u. sabırsızdll', ı;:ıhnc:rt 
örten kalın ııcrdc~ i biraz kaldırarak 
kenanıtd:ın lıakınatt !:;ter, mutl:ık &Ü.. 
küt içinde de bir ses duynUk cmelhı.. 
dedir, nl'drun işte bir Fransız ajansı 
çıkıyor, Almnn ordu unun yeni bir ta
arruza glriştitlnl, bu taıı.rruznn Dr\ansk 
eh annda lnkis;ıf cttlbinl Moskova • 
Jlarkof dcmiryolann tehdid altm:ı. :ıl. , 
dığtnı yazıyor, belki doğnıdur, belki 
Jtınlı$ cıkıır, ~k cephesini unntmıya. 
ralışmakla beraber cepheyi örten ı>er. 
denin kaldınla :ı~ zaman.ı kadar sal\'. 
dan ,.c sold2n gelen ve ıı:elecek olan 
bu gibi sesleri de dinlememe1L 

Her insan saadetini ofdafn gfbı felaketini de kencllst hazırı r, hayat bJ. Bize her fyi)fk yaparuı. fyi yolu her gösterene dereceleri ae olul'S3 olsun 
na.sının iyi vera fena olmasııub, ömrün şen veya kederli geçmesinde ikinci mlnneUar kıılnuyı bllmcllylz. Bonıı ınukııbil bizi fena. bir harekete veya. Y0 -

la sevkedeııi tam mes'ul olarak görmekten ~ekinmcllylz. Çünkü onun u::ı.s'I. 
şahsın tesiri, iyilik bahsinde çok olabilir, fabt kötülük bahsinde tlll dere. hat Yahııd tav.siy~ De bizim Iıareketlmh arasında. ~ur denilen bir m:ı.nla 
cede kalır, ~ü karnn veren, tatbik eden ln.s:ınm kendisidir. vardır ki. o, blzinı dlmfadedir. ..... ............................................. .._... ........... ___... ....................... -...... -.. ............... _ ............................. ._ ...... , ____ ...... ...-.. ...... , ... __ , ..... . 
(, __ __;__e_h_i_r _____ a_b_e __ r __ e_r __ ·~] llu dakik.ada şark seferinin ııkibeti 

muallAktıı.dır, mkı.\ Sovyet ordıısu mil. 
yonlarc& asker, on binlerce tank, tay_ 
yare, azfnı mikt•mb malzeme kay~t. 
ti, fakat cJar.Mıı:na hcdreUni el'an mu. 
halaza ed(rOT', hatta şurad~ burada 
mevzii mahiyette taarruzlara bile kal. 
kışıyor, ycnl barekli.I. netlei'Sİnde bu 
ch1aJıma kudretlnl kaybedcccJı: mi, onu 

Dükkanlardan öte- Dün 30 dan fazla , .. Y ........ , ................. h·····~·····:·······\ 
beri aşıran kibar(!) anız şe rımız l 

tavurlu adamlar ihtikir zaptı tutuldu san'at okullarına ı da biJmfyonn. 
Kış kapımtııladll", l\fo kovaya h:ırıf 

m.IJdarda kar bile yağmıştll', son za • 

;:;n;:;: :a:~ :ı:d~~ı:noı~;~!; Mahmudpa§ada bir dükkan- Zabıta, fiat mürakabe kontrol teşkilatile 
söyllyenler vardı, fakat kışın b:ıfaklık.. dan aıırdıkları mallarla ka • 

LOOO kişi 
müracaat etti 

Birincitqrin 2 

Sahte mübadil 
bonosu yapanların 
tecziyesi istenildi 

Sahte mübadil bonosu tabet.ınek ve 
bunlan birbirlerine clro ederek zıra.. 
at Bankasınd:ın mnhtellf defalarda 
külliyetJ.i mlkt.arda p:ıra çekmekten 
maznun Hüsnü Alkın, Nilıad Özko. 
yuncu, İstelyo, Yervan~. Refia Rukl_ 
ye, Havva Tokses, İbrahJm Tokscs, 
Hüseyin Avni Ak5el, Ali Fuad vesai
renin dunışmo.lann:ı. 2 nci ağırceza. 

mahkemesinde devam edllmlştlr. 
Dünkii celsedi! müddeiumumi İh

san Ya;rsuvat, iddianıımesinl. okumuş 

ve suçluların ceza kanununun 64 ün.. 
cü ma!!desi deWetlle Z-12, 346 ve 
350 ncı m:ıdde!erlne tevfikan tecziyt>. 
lerinl ıstemlştir. Müddeiumumi, suÇ
lulardan Ali Fu:ıd!.ll ise suçunu s::b~t 
görmedi.,ffinden bernetlni ıstemişt.r. 

D:ı.va, müdn!aayJ. kn'mıştır. 

Şoförler 12 den 
evvel gece zammı 
alamıyaca lar 

Bazı şoförlerın gecelerı sant 10 dan 
sonra müıJterilerden gece zammı a.1_ 
dıklan yolunda yap:lan şikaycUer n. 
Iflkadarlıı;rca tetkik olunmuştur. Şo

förler tallmtnme hükümlerine göre 
ancak gece sa.at 12 den 5 e kadar ge
ce zammı o.lablleceklerdlr. Bu znm da 
ancak ru> kuruşt:ın ibaret ol:ıc:ıktır. 

Saat 12 den evvel gece zammı alan 
veya 12 den sanrı 20 kuru§tnn fıı.zlı:ı. 

para. iStiyen şoförler cezalandmla ~ 
caklardrL 

Mühendis mektebi imtihan
larına 603 genç iştirak 

ediyor 
Yüksek M'ıihenddls Okuhına alına.. ları donclurarak motörlü msıt:ıl:ınn 1 ~arken heyecanlı bir takibden beraber çalışmıya başladı, bu teşriki 

bareke&Irrlnl ko!ayla~ırm_:ık bakımın • •onra yakalandılar • •• bet t • J cak talebelerinin müsabakn. ımtlhan-
dan bilAkfs Al.mani r.\ mufid ol:ıcağnu mesaı mus ne ıc-:_ er veriyor Yiikaek Mühendiı ve Tek- ı lıı.nnn dün Gümi!şsuyundnkl okul bf-
soyliycnler de 'ıktı. İki lddL-ıcl:ın han.. Evvelki gün Mahmudpaşa.da ga.rib nik okullarının maarüe: nasında başlanmışt1r. 
l'isi d ğ'ru, lal yan~i liunn. cer.ıh bir hlrsızlık vnk'ası olm111, muhtelif Dünden ıtibaren flat -mürakabe jiht1Ur a.re.ştırmaıa.nnda 30 küsur za devri hazırlJlları ilerliyor ı ı İmtihıı.n.':ar, dün cebir, hendese ve 
,.~un':: == :a:l~-~a:ı..--son aıc- dükklin:ard:m öte berı a..m-an iki a.- kontrol ~kflfitı çok geni§ bir §ekilde bıt tutulmuştur. İlk anda böyle bü.. __ müsellesat gruplarından, yapılmış. 
ınlndc Sovyet ordasunnn çökmesi ihtL çıkgöz bu m:ı.rlfetleıtıl mütenkib k_a:.. l§lemeğe ·başlamıştır. Evvelce, Vali ve 1 yük bir ykeftn gösteren 1htik~ vak'a. Yüksek lUübeııılls ve Tekniit o - 1 tır. B~ün fiz!k, kimya, yarın da ec.. 
malini duşünnı:crin bo:unduğunu dıı çarlarken halk ve zabıta. tarafından Belediye Reisi Doktor L'titfi Kı:rdann ları karşısında ltizumlu bazı ani tcd- kullannm ?'tlaarif Vckllii@ne dev.

1 
nebi_ dlllerind~ yapılacaktır. 

gcrdilk, boyle bir ihtimalin t:ıbakknktl yaknlanmışl~rdır. Bu hırsızlık vak'a. Reisliği altında alfUcadariann yapmışlblrler alınması ka..'"tlrlnştırıımıııtır. Bu ri üzerine mczkür okullarda le.Dl. Musab:ı.Jra tmtlhanlarına lise me-

tahmine çalı.şanlan dl\ işli.tik: dur: teşkilatmn şehlr zabıtasının ve bele.
1 
vak'alarda ihtikfı.r auçlulannın evrak &es1sa.ı etratınd:ıkl ha-ıırlıkbra. de. tcdlr. 

balinde vaziyet.in ne renk abcnfmı aınm ma.hlyeti ve cereyan tarzı şu.. oldukları bir toplantıda, müruknbe arada. ilk düşünülen tedbir, bu glbil den yapılm:ı!ll lcab edt:n teşkilit ~ 

1 

zunl:ı.rından 603 genç iştirak etnwk.. 

- Bu takdride Avruır.ı k.Jt'asınd:ı Al. Mahmudpa§ada g5 numaralı dük- diye teşkilAtmın da yudımı kararlıı§ I iarile birlikte fla.t müralrnbe komis- vam edllmekfodir. 
m:ın ordusn ile boy ?lçilşebllc~k bir luindo. mıı.nl!a tu;acılık yllpfm Rece. tırılııuvtL Bu kararın tatbik mevkii- yıcnıuna; değll, do~udan do~ruya .Bu cümlcdcn olarak oltullıı.nn e_ M .. h. b. r kumaş 
kuvvet bulmak mümkün def;Udır, de • bin matru;nuı. evvelki gün temiz gi.. ne konulması, 1htikfı.rla. mücadele işin milddelumwnUl~e sevkedllmcsi olmug iüd ve proje mcsallerl a.rtl.l'ıla.cak l U 1 ffi I 
nildl 1 i h d •-'--1 dil "-b t netlcele t 1 ve li.boratuvadıuı modrrn clbaZ-1 ·ıht.•ka"'rı ha-dı"ses·ı "-lu:.,_1_ do•cr-.:an .. , 80.,,.,.J ord"~ <'Ö. ~~~•" ve klb:tr tn.nırlı ik şa 18 ge- e. ~ n e en mu. e r. ur. •• _ ~ • uu .. • • .,. ""'u 3~ larla takviye e•lllecektir. Önilmüz. 

A kıt'asında Alm:ın ordu. ıerek mühim miktardııı man[fatura eren dahaı tnzlMının elde edilmesini il3undan sonra tiat mtlrnkııl>e, opUs deki yıldan llibıırcn de bu okullara : Flat mfiraknl)e kontrol memurları 
kcrse k~'":~abıleeek bir kuvvet gtr. eşyruıı aıacak1 annı söylcml.şler<ilr. temin etmiştir. Dün şehrin muhtelif ve mbıtal belediye nıemurlartle bir- alınacak t'l1ebc adedi ıa:r.ı lastı.rı - l dfin mühlm bir ltunr.lş ihUklirı vak'nsı 
u~~n b~unam. z, fıı t Alman o~du-1 Çok titiz bir itina ile önlerine çıka- mıntakalanndıı zabıtai belediye, sivil/ ilkte ihtikar araştırmalan doğrudan l:ıcaktır. • tesbtt ctmı.; crcllr. Katırcıoflu hanın.. 
~nun Alnıp.ıda tek kuvvet halınde nıan muhtelif cinsteki manifatura emniyet memurları ve !int murakabe doğruya müddelumumlliğe verilecek. Diğer bnıftan kız ve crkel M. ! da., Asma katta bır manıratura ma.. 

bir mesele bu ordunwı iki bu. ı uzadıya te•kika ko t - şt 1 tir Bu .. uretıe komisyon faaliyetini retmen okullannuı talebe k:ıdro • ~ ğazasında külliyetli m ktnrda kumaş 
kii n·~ı süren )'l~ratıeı bir s:ıvastan/ eşya arını. uzun . -dd' t • kon rolörleri muşterek bi: ara ırına • Q 1 ta d:ıha 
~uk l A kıt'ası harlrinıle dôl'ÜŞ. yulan müşteril9r, bır mu e sonra yapmışlardır. Dünkü programa göre yavaşlatan bu gföl kırtıı.si muamele. Jarı da her sene bir m k r : ve mani!.ıturn eşy~ı b dn"iu e 
sonı;:l =a modem ,.:..sıtaL-ım :Cazla. kendilerine gösterilen çeşldlerl beğen blliımum kasab düktıin'an ve peynir ler ortadan lro.ldmlmış ve doğrudan genişletilmek sııretUe bilhassa orta : bunların gfzl!den g·zIJye yfikselt flat-
nı • lr d k d""kkA 1 ol- öğretim müesseselerine lüzumu Jta.. i la -otekln~ berikine satıldığı h:ıklO" 
sile malik, yrn mUyonlan lrolmuş b mediklerlni b:ı.h:ıne e ere· u un- satan --rıerdeki sat"' f!J:ıtlan ant blr doğruya. merciine hn.'Vflle edilm ş ··x-t tı ... ıril kUr Rıı • "' 

k t ,,_ ~ d.&T Oı>~" men ye ""7" ece • . : d b' "ltAyet yap~·mıştır. F 
onluya karşı yeni b\r lıamle cösteı-mc dan aynlmnk istemişlerdir. Faka tek.ilde tefti§ edllmi~tlr. Yapılan bu maktadır. 3'11 Anknıııda bulunan .l'tlcsJs Ot. ~ a r Şı arteri d 

1 
nye e-

kU\'VcUne sahlb kalm&Sl blr başlıa tam bu sırada müşkülpesend müşte. l retmen okulııııa 100 kadıır talebe : rakabe kontr~l bir Un ÜtneşhUd 
mrsdedlr. lilerlne çok diltkat.U bir nazo.r ntfe_ l M"l}"' M .. d f Hukuk ve ikhsad alınacak ve Maarif Veltil\lğl hesa..: dilen mağaza. :ı. ~ nn , bU 

Bununla benı.ber tı~r.mz ,ba!)'·ı:~"li deu a7.-:ı.za mı.hlbl Reeeb, bu adam. 1 1 U a aa V C hlDa. parasn ollı.r:ı.k okutulacaktır. i yapmışlar ve yapılan. i_hbarı doğrlle blr-
ııö) ledlf:I son nutukta böyle b.r tht.i - JO ı:; • • • v k•ıı • d- faku••ıtelerinde hib kı j] maıın ae ı:özöounde butundutunu kay_ ıann eıbıse·~rıntn aıtıMa bır takım Dahılıye e ı erı un Ba y:.ı sa.n·aı. okuııanna memıe_ ı larak mnğaza sa 1 ını evra dtr 
cledcrck aynen: gyrltabit şLşkınllkler görmüş ve bu va .. d"'l imtihanlar !:~~caS:~eı~a.Ze;:;~e:u~::~o~ .

1
. llk~ müddelumumntğe vermişler~ 

- ilkbaba"1a şlmdt:re kad~r kar$ı.. ziyetten şüpheye düşerek her Wslnl Ankaraya don u er . dan yalıl& olarak Bl•u&caklar•n M E v L JD 
l11.$1D3k ıneclnıriyetfndc kaldıtınıız mu. de tepeden iırn~ftıı kadzı,r tekrar, tek:. 

1 
D hill- Hukuk Fakült.esl !kincl, üçilncil. vıc müsabaka irataı"nlan ._ •ayıd • 

harebelerden a:ma alır muhare'beler rc.r sfizme~e başlamıştır. Şehrimizde bulunmkta o an~ a .. - ü sınıflaruun yazılı imtihan muameJelerlne nlh:ret nrllmf~ de 1 Tahranda vefat eden 
,..pma.k mırantula ka];a.eaiımtzı, h~ Ma.Pza sahibinin bu kuşkulu re Veklll Fallı: özt.rllk diln o~leden ı d~rd~ illin edllınl§tir. Birinci sını! ;:ratJSDI talebe alınmasına devam e- TAHRAN BÜYÜK FJ..ÇİSİ 
muharebelerin şarkia dalla &eniş bir ba~lıll'ı üzerine bu ikl adam conra. belediyeye gP.lerek bir müddet neUcel neticeleri de kflğıd- dllınektedlr. nu yıl J'D.).nn: ısehrt • 
lnldşaf ııahJMP b~mı:ıı Ye dah~ seri ve anı bir hareketle dükkti.ndan meşgul olmuştur. Vekfi belediyeyi a- 1mtihanl~~;asını nıütea.kib cunıar_ 1 mizdekl san'at oknllanna 1000 l SUAD DAV AZIN 
ınızaa: c!~ d~ıik.:ıı,; bir :an.ıe c:ııddeye firlıllnı3lar, knlabalığ:ı. karı.. Iakn.dnr eden muhtelif i§ler ba~. lannınünoü ~talebeye blldirileeektlr.. .. mlitccavfz talebe kaydedilmiştir. Ruhuna 3 Birinciteşrin Cuma giiftil 

~hur cdeblleceilıti hesaba. katmalı. ııanı.k kl\çmk ist.emlşlerdlr. Bu Thi.. da Vali ve Belediye Reisi. Doktor L~t: tes~er taraftan htısad Fakilltcs1 u.. 11:::·~~~:!3~ı!~c 6=::~ek Cuma nama~~an &on~ ~~:~:J. 
')'JZD dedi. yet karşısında manifaturacı Receble 1 fi Kırdar le Belediye Reis Mu.avını ü ve dördüncü sınıflarının eleme okullarına lüzumlu bulunan bflu da Va.lde camıinde mevhdı l ·n 

Böyle söylemek Te en ~uk~. en im. tezg~htan da; d6kttı.ndan c;ıkauk R1fo..t Ycnal'dan 1zah:ı.t. almıştır. çün~eierl bugün, birlnCi ve nrtncl sı- morn alat ve edevatı okul atelye : kıraat edilecek;ir. Arzu ~d~ e~ı a 
u~z ;ı,tımanl!J'f dabt gÖZÖnuncle ba- u-ıaklaşmakta olan bu liMmlarm pe. Dahiliye Vekili akşam tizeri Hay- neti da yanndan itibaren talebe- Ierlnde tm:ıl edeceklcrd"l!'. tepif1erini merhumun aılesı ne 
lundurnrak on~ ınre çal=~~~ ılne düşmüş'ercllr. d~rp:ı.şaya geçm~ ve ekspres1e Ankara nına;:_n edlleCCktlr. Elemede ~uvaf.. ) ekted" 
vekffin n.zifui, ~atta htettm Mlster Tklbe ctvar dilkklncllar da iştirak ya. hareket etmiştir. Vekil Raydarpa. ye 1~ birinci sınıf talebelerı esa... , ..................................... -....... e~ ır. - -
borl.'udur. • tekim Ulll • •• tm'· böyle bü...ttk bl.r kalaba fak o an - - &Ultflar Eınc:val- ş h. r· t [J 1 ~rçl1 lkt.ıdar mevkllnc ge(Uii ı;un - e "'l ve ce .JU - ıa go.rmda Vall ve Belediye Relsl Dr. si e J.klncl ve üçuncu 7-~ e ır ıya rosu A ) y o 1 
el ~ hl bir :ı:ıman kendisini lünım.. lık1tı. hırsıuar arnsında. heyecanlı bır L\iUi Kırda.'r Vi.16.yet ve Belediye ve Y • t dordilncü sınıf da bar'b lktı- • • _ 

~~ n binliklere knptın::ııımt.~, nıemlc-ltovalamaca b11..ş!tı.mı.ştır. Pa.rtı erkAnı 'tıarafındo.n uğur1anınış- sl~S:t~ derslerinden önümilzdekl S!l temsıllerı b 1 d 1mR$E'1.BE 2/10/SU 
kell daima en kütil lhtlmallr.re karşı Bir müd~t. devam eden bu takibe tır Mılll Müd f v klllmiZ Sn!!et &il I~ ünden itibaren yazılı 1mt.1han. . + ne aş a 1 cPi.·;o, =,,.45s"na; t. Aayja.nsarı, h7_i3n~)::.a.!16!: mBOazf'!k~ har.ar butnnnı:Yl\ d:ınt etmekten çe. zabıta da müdahale etmi~ ve nihayet · o. an e t enle ı1 gun erdir .....,._. '-> 

in l kt'nıll rfklirı ummnil'esinln b d lann "kts· de vakalanmı"tır Arıkan da dün 15 de kalkan r ıara gl.recekl . Şeh-.r T 
k mcm ' .. d nls u a o.ın ı ~ ., . A kaı'a d'" ü tü V kil roıydar u ıya.ros.ı dram ve lromedl ılo. m{lzlk. CPl.), 8.30; Evin saati, ı2.so. 
önunde lmkllnın '""r<llgi musaa e - Karakola. getirilen ve üzerler\ ara_ n ya onm ş r. e • - • • k 1 mnıan dlln akşamdan it.ibaren tem - Sa.at ayarı. 12.33: KanŞLlt şark1~ar. 
betinde a ık ve acı konuşmll.$tur. B~ bu ndamlo.rın üstlerinde mütead. p~da. başta. Örfi İdare Komutanı lngılızce ura arı slllc+ıne başlamışlardır. Dram kısmı, 12.45: Aj:ı.ns hahel'lerl, 13: I{nrıcık .şnr: 
nunb beraber bu s•ın ~utk~~:ı~rmın ~:gömlekler çoraplar ve kunuşlar Ali Rıza. Artunkal olmak üzere o.skerl :&mfnönü Jla.U,evindeıı: ~da. Halide, EdL'l Adnan bulunan kılar, 13.30: Kan'lık milzik <Pl.\, lfl . 
cumlele;ı _,.oylı~rken r!:;:te: lin~nm1~ o- la -t38 lira. ~r.ı bulunmuştur. İbra. eridin tara.tından teşyi edilmiştir. ı - Evimizde lngillzc!,.,}ki"urslarmo. uw..ersite Edeb;yat Fakültesi i.,slllzce <>--t ......... ?'I, 18.03: RadYo caz orkes~ 
ts"llisı ibtım:ı ne ge v- :t , , o lO/lS41 ıarihiude aşa&...... E&at • GUbe6inden l>.r hey t ta ! ..,..... ....,.... i) 
tabllecdi s:ınıbnuz, ol ols:ı nı:ı1.c. him ve ;:Kadir adınd kl açıkgoz:er, 13/ ...,,.,ıanncaktır. Kaydolmak ~sti - e ra mdan ter • <1brahlm Öf,gilr ve At~ Boceklel'' ' 
re,1 ark 51'ferlnin açı1m:ı..,,nı mütea - lt::tlerindc çıkan bu eşyaları muhte- Ortaköy ainagonunda yangın terde .., .. .,,iki foto~a.fla ıdareye nıüra - cilz1;1e edilen Şckspirln «Hamleb tnı - ;~.30· Kadınlar f'e.slı, 19: <DerCI .:ıııe 
kıb derin bir emniyet hlstlle ıe ~emek lif mağa-ı.al.ardan çaldıklarını ltiro.f E\"velki gece, Ortak.öydekl ma<>evl yenler.n ~~ ~~~\1 kısmı da M.Ulyerin, 5811u), 19.15: Radyo cnz orkes~· 

hl k--'mlcn korumalt maks."ld•nı taklb :ı dl. sinagonund& yangın ç.ıknnş ~ de it.. es.atın. ~.30 dan 5,30 aş tarafından çevr!Jen 119.30· . .,,,"t ayan. V"' aja!lıı ba.ber.lerl-
k ' ~· kt1 tte ln:!iltere et.mi.1 er r. ...... U.tt1 13nenler "' <Kibarlık budalıtSı nı tem u on.<> ~ 
etmi olsa ~enktlr. Jb 1aı -ı· d l:ırı Mesruk mtlllarla. 438 lirn suçlular_ uw.Jenin vekti:ıde mUdalıalcsile b ~- AZ bllaıler 5,30 > 6.30 diı > s etın.şlcr. 19.45= Sem"st 10 dn!dk.a. l!l 55: D • .-. 

'\ f!ranı:ı.kbn ve nıı:ı ıı: a a hO.dlsc t o. medt'tl baatınl:nıştır. 6 30 l ( 1) "0 15· Rndyo fa-e~. ı tn "" n ""ô:.. olmaktan kurtatmuş, dan musaderc olunmuş, .. c r - Ruhani meraslnı SlTaaında yal>ıla:ı BUmlyenler • • 7,30 Ulamlet11 temslllne ald tenkid' ş:ırkl an P. ' .. . . u' 91'& 
1-'n de msı"' u ta b l u•ır .,,.,,_. iz ar 1111besi kız ve erkek .,.,,.. ........ _ buln""'··-- - ı yan:ıld 20.45: Yaylı tanbU! ve k.anun . c_,..111 "'' ._ ıturtn'mu~ ~lirfinmck • fmda tahkl.ita. ş anm,. · kandiUerın tes!rlle vukua geldlğl. anın.. 2 - ı:.v.m ,,_ ......,.__ ~ıu.. ~-
b:ı.tti cbeduen • '"..... _ __,__.. ve mıllt rakı~•-rıa · es-Ierl, 21 •. Zlraat takv'mı, 2Ll0 .~·. 

tn d" es' mntlüb oıı- rılan lbu yan~ neUeeslnde s:nngonun talebe ""'.... -~ ..,.,... ..,.. '" nt !l>' 
t edlr İngiltcren en • '- • • ib la y• .o-1:.. :t·-'an d _. T •~.... k 1"" .,, ·-· CŞllr saat.4' ~ . t 
m _...:_ .... _,..., plib KC1memekte ve ba Tı"yatro mekteoı ımtı an n çatısı mmen 7anmışlır. ltitaT ve ~~:!:'.:: .... ~:~ ...... ~.~~;~~~: aleb 1 . • h ııcıu. şar ı ..... =.uu. • e~ 

)ü 
.. 7:":d--n -aell •vrıuıa ;ç•ntle asır J8$lUl11:J .1.- Ta deV!et 1ı:onservamvan ti • •oooooo•ootO-••H•---••OU•OOOUOOOOo•ooao•OHOOOOOOOO-OOa••• e e.· ıçın ususi Radyo senfoni C'rkcstrnsı. 22.30" 2245: 

.. ,.. """ ı · tL İ f 1 avarı, ajans 'haberleri.: bora:ı.. 
rolunü o,..IJ&m:ım:ı.ltt.-ull'u'· Ll "l y.n.tro ftıl>.,.-sine girecek ~ebd eerttınn..~en iSTER ramvay se er eri yapılacak Dancı mllz!tt (Pi.}. Ekrem fOR ıgr sa.baka ı.nrtBıanlıırına dw• C!l . ..,:ı, İ NAN 

1 -............. -·--········ ..................... __ ~1anmışbr. tm~Mn lıeyetln n ~"lll- ' Mekteblerln açılmasından sonra 
da Karl Ebert bulunnuılctadır. :ımtı. • 1 S T ER f NAN M A 1 bi:hassa. .sa.balı ve akşam Üzerleri 

TAKVİM e 1 inci T Cfrİn hanlara fclu"im.1311eı birçok cenç J,şti - tramvaylar çok kalablık olmaktadır. 
2 Anin rıı.k etmettedU' Beledlye ne Konservatn:ır müşte. l'lelcdbede cöriiştüfümüz Bat Ma.a.rıf idaresi. talebelerin sabahları 

Ra~~;- P·-be 'Jl/30 ... 1 AB ·r· ııı. /!t:[eri ı rekcn blr «Dede erendb ırecesi tertlb efldll bir Darülelhan m cmuası kol.. vaktinde mekteblerine yet!şebllmele 
~,,~ - .::."> iM V eUaer. OnümiWlekl cünlenlc bu mu- lcksiyonu çıkardı. Bunun bir U7b.... rini tf>.mln maksadlle hususi tale~ 

E11Cl Ru:ıü • • tiı&ır siki ziyafetinde hazır bnhınacaeu. sm.ı açtı, oradaki ı.Dcde clendla nln 
1., 191.1 ı5ll Şubeye dayat -•-· öst---· 8 ...... tnı.mvaylıı.n tahrik edilmesini, ıranı_ ~ ... Bö"le bir gecenin aumi parlaklı.. rC'>lllllll 1 =uı: • n r,,..,,m, musiki "da.resi d :Is • 

.. san'a.tkli.rlanmıvn fikirlerine G"ore vay ı n en tem~tir. !do.re va. 
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Beyoil11 Yerli Askerlilı: şubesinden: 
Yd. ptyade en Şl1krU oğlu 313 

doiu:ılalu AWullah. Sczainln <14348) 
l llemen mürıı.c.aa.tı 114n olunur. 

(/12780) 
tilkiidar askerlik tubcsln4eıı: 
K dl Eker! . riyazlye ~et • 

i ...... iatôr.ı ederek İstmıbu::ı. pl 
~iş oldutmıu c1llekQesinde b!Idlren ve 

Mli1 olm.1.ya.:ı emekli :ı.ıın. 
dArzııa ~ Osm;ı.n Dork.-bln der .. 
bal ~eye mllr~ etme&. 

fmı temin için elden ~elen lef esir. Dede erenalye en Cok bendnn bir zi:yıett tetkik etmektedir. Ç~k kalaba
cenmlYor. Bu arada. bir de broşür resimdir. Sizden rtcamtt mncteı ol:1._ lık ola.n. semtlerde sabah!.an talebe 
tertibi düşünülın • Bunun içhl rnk bıı ft5tnl almanız(lın dedi. Bal,. tramva.y seferleri yapılacaktır. 
sa.n'atkfi.r artcad:ışımrz l\Jünlf Fehim buld ırödenllğl resim, smelerce ev. 
Belediyeye clavet edilmiş. Arkadaşı. vel benim muhaV7ele lal\'\'etlle yap. 
mıı; aalatıyor: tıtma bir r~l! 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Nikah merasimi 
İ'ttanbul komutn.nıı~ daire müdllıil 

bb:ıbaşı Fikret Klm.J kızı Amerlbn 
\x>lleJfnden mezun Perll:ıan Altıntıırtı 
ile İzmir t.ücca:ıınından Derviş Tlınu.. 

1 ruxı oğlu Ahmed Tinıur ile mklihlıın.. 
---------------------------" ~. Ta.rareyne sandeUer dileriz. 
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Bugünkü meselelerimiz: 
• 
lhtikir hakkında 

bir hasbihal 
YAZAN : AHMED HAMDI BAŞAR 

m l •) ıaımuı tabll iOrülebillr; takat bizzat ~da bu pJAn bir 

v n . ./, .. J kt lh u ·ı . A 1 t B bb4I ark<Aelaşla husml ba mec kend.mizin Jatıh»&l cWti evanm iht.1.. rüşüntı iht'va heyeti mecmua sa.. 

C Mobim bir eksiğimiz _=r 
Okullarda (Ana- Baba 
geceleri ) yapmalıyız! 

ı azan: rro
1 

esor ao or san nı mı ıan ar - .. u.., ,.. ....,..,. .. ~ .., ıaıor1n ........ -· ıwıw .w.. ı .... -..:.. .:.'::"'.::" .. .: .. -
. lmus lrmıuşnal.anm~ hll.lAsaamı iti lemez. • . lııuaeaJc ~~eleri bQtQn ~~~ 

B 
al tıA.bJrkr vardır ti haldld ma 'ret oldutmıa da orada *enecütb'· bU Jı:a111,1ıtJıtıara esaseıı 'Y6tıf bulun- nveıtı 1UQDda bildirm';ftim. Bueün keres~ r.atla.n, eskı ıeviye. ı&t.ermelıdır. Birook it kunetlerl la.. • • . . Bir arkadaşımız, iStilılıiLltleri tıama7a nJn lk1 mlalln'1an ~azlaya çıkmıştır. t1.baal imkt.nlan böJle bir Ilıı ' 
nllda hlObir eeıJ' ifade etmedil\ NMıl? mıakt.a idik, tM:a' ba hal! bice tGd1r ad tedbirler almadan t:a.tlarm )1lt.. HattA bu nl.st>et ~ttikçe daha yllkııel- olmamasından dol P mevcud 

baldo __, ,..._ ..... , ~°' b;ı. A.,_ _,,.,,,. .... De '*"' .,._ edm ba -· - ..,,..._ .... ...., mAnt olmmun sannndan mekledir. iti ""'' mel kHy1"den "'' Rallıu>i ehndln ~ -:.~=~··~· 
dhir w aımı te.rk1b eden ke!ımelerln slJ1ClQ1 batııl* o14ttkca ıakldır: om.. rus ki yalnız biA deAll. talebeler de ay ba.bsetml& bu husuu. a.ld tıkl.rıerini bi kuruşa satın alınan buğdaya Towak ayn ayrı meaeleıert llyrı QTı za " 

.,_ ""' ..,.. ,.......,1mayacak larda okullar bul-- ..-Ueie. al .... ne ..,......, bls> - -~ ., -tL Bu , ....... ben bu ıı:: Ollsl dotus >uru• ftat v"d't; baldo, lanla halletmetUr. -· m= ~ bir mana )aqısmda t.almır; rin birer mertealdtr; olcaI\&r4a ara&D'a okU1 allbe8l btıwk art.adaol•nnm da k.rleri &'YDeD na.k.lediyorum: tOylll haricde bunu on iki kurup ka. l k~ttn ıaıihs&IAtıua ve mal stokuna ~ı« 
...,. in . fDdrde bulundutmuı - tııtik&r işi ile mücadele üç taratıı dar satmakta oldutundan, Ofl&e klı.fl bir dava. onun bir bııhran geç mı 

_,.. - ba ..,.,.......,,, b :ı., "":, ~~ - ,.:;- - ....,... U.. blr muameledon ,...,tur: ıı Kaim .._ bulda> gefümemektefü. A•tt ynll aY baolad•t> zaman el• alınmakta<hT'. ;;; 
BllDıMl ~ Ye babanın eu • oe er edfitr, batı • m.uml tıereftmaD da oluJOt': o he.ld ııtina ta1'l1 ıeımek ve piyasaya ook evvele nazaran tereyatı fiatlannda le bir hal olmı.yıne'\ ııstn normal r<'rı::.. 

berhanl1 blr IOnftntt tarif etmez; beraber ıene oralarda mun1:&uJnA11• tam zamanın4A bulunu:vorus demektll'. mal eelbetmek; 2l t.stihlli.klerl tahdid Jilzde kırlı:tan fasla yükselme old11. yan ettitine hUknıolunarak, devlet ted 
u t.ebir umumi btr tansttlığln b1r belti a:vda, be!Xi flo ayda bir tıoplan- a de ~ olduta g;ı,1 bir ana etmek; ı> Plat.ıım kontrol edip gayri Memleket m.aıh'l'ltllerlmizdt'k bıı f'.at blrlerlIM ihtiyacı olmadığı zannolun:. 

~adıeısieltr., mese!A heThangı bt' or.du. tıla.r Y81)11Ir. Bu toplantılarda ana ı... batı& pıces1. kill'&lım; okulda mua.nen talbil f.lat yükaeltttkier1nın onüne ıreo~ yUksel~lert ned~ ıca~ etm<'ktr.dlr? maktadır .• 
bir --"--

1 

ba okulda kencll vraıan nottasnıd&'D --ı.-... J8Pll&Caıt toplantı met. Plkrlmce btını3!', lst.hsalA.tımızm lh. Halbuki btıtlln bu ·o1ıer, tam b'r plL 
_......... oinde kalması nettcesl ya .--- 1Arda Gt. Bu mevzulardan acın iki lı:l8Dll ayrı tiyaca kft.ti ıelmıyecelt miktarda oıma. nın. bir heyeti mecmna görUşt1nf\n i.. 

oember lıoine sııa,tlnlm.ış olanl.ıınn amı ettikleri oeyleri ~erler, bı'Jllara retmenıer" ua babalar lcal'Şl b.rJrya bir te.skilA.tın, iqe milsteşarlıAmın' meş sile, yani malın azlı#lle izah ed!lebDir. cinde bütün t-.ferrttatne tetkik olun-
hali bu 1ıMJ1r ne lhıde oıunah11diti g:bl tarıı atretmenler V! okunan idare e.. aıeJsbıler vıe maradlannı aöflealnler; gut oldutu meseleleri teşkil eder. m: Pakat dJyecet:slnlz ki. bu istlh~aııer mat icab eder. BOyte bir plln otur ve 

- ..,.., ,,_,. ,....,.e bakma denim' de kendi noktaıarm""" ..-. --'"'· -lluler, mOna- · d """" "' bor balnmdan dmet ve ,.. aı aenedo. be"'. mtmam•Ot"' ev. \ bu nmhtellf koUar.lsn '""'"" ve dik.. 
!a'P"ma dllolOitl ....., :rerlerde de .. - - ..,_. tam b•kkm""' - ,. bunla<da4 ...., netloe ,._ mfil9' m""'-· ,,.... •·• .,.,,,_ ..,.,. ne k...., mal ı.ı:hsat •d!ll-yona iatıe taı<lb .,. ıa1'>1• o1ununa mem.. 
ne bu - • ... ....., ,_.., ""'1e<: - .,.._ ......,. -"'· ..,_ """" -· ba ıaıer _. de o ...,.,, "'"" ondan '"'" ıetet ......,.,.,, çotaıtmat. onhm 

tullandlr. tar ve mttkalıQ arzular bti am-eUe me:r. ba'kkmda yaptıklanmvı. bence, kUl mat :vetişt1rme1ı:teylz. O halde flatların mükemmelen nakıl ve muha.faza .,. 
Bizim burada babletmek iltecUltm1z dana ko ~eti ünat edil1r VakıA elmd1 de ana b&ba Jlzım ol.. detfldir. İolnde bulundutumuz fevt.&.. J'(lkaelmesi mal!n azlıtından detil.

1 
~i etmek suret.ıle kendi mallanmıtı 

bu nevi lJtr '8Da babs gttntb detfi, DuP em aşa · duko& otuıa davet edilir ve orada bn_ lAde prtıar ;cinde maı mevcudunu ve b~ka sebeblerJe::ı doitmaktadır. olsun ftıtfklr mennu olma.kUn kur. 
- - - dlr" .- bu -. + di - .,.. ..,..,, oton ,..,.,, .... moml""" ,......,_, cotaltaoak. tan.. _,. mabdd"' "" .tıra=1' va"•· tuhm1$ olur. Mnl zamanda ook ,. 
1'lmlz ' , ""'1 bu - ,........ ..-... -: fakat ba. ne de oı.a f - - deha .. .......,. ,. dahan.. ona da oevab ..,.,,m, Belki IStlhu.'lt kmdl a>tıncum..ıan ""'' mal ı.-

ı.ıe yukanda tarıfinl yap.ı gasetembıde 18 ıı:,1ft1 tar.hinde çıkan. • bir tara.na bır erdi rlmll birçok ~!rler alınmalıdır. miktan dllşnem·,, hattA. kısmen ço. edel'elc yanımuıda bulunan ve geniş ih,. 
418Ün> Un ~tr mtln•sehetl. yoktur: dllv ftl olrub a okul taıır. ana_baba h?9l. Bu hususta 7aptıklarımızın, yapıl_ falmıştır. Bunu kabul ederlm. l"atat ı ti'8(! içinde ç~ınan AV111PB p!yas .... 
bu mevzumnuzu teşkil edecek olan .p baelık1ı yazıy ~ 1 gmda bir l!lreQ'.DQ. H~lbı.ıkl b~ tek.. ması mOmkün olan işlerin azamisi oı- buna multabll ihtiyaç, yatıl o mallara na cok kArJı rııatlarla maı aatarall 
ce. btlsbfitttn başkadır; f(tyle ld: Okul.. taıebelerlniıı blrlndc.n aldıtmı bır met.. lif ettlltmill usulde bir tarafta 0 okula dutunu kimse iddia etmemelidtr. Dal. 1 vaki taleb miktarı, istihsalin çokluğu. i memlekete bu harb zamanında b~ 
lard'.a • ur: mektub namıma yamlmış olup d998Dl eden ta1ebelel'"n ana batıaıan ma ileriyi düşünen ve yapılmış hamle.. I nu te1'88lı ferssh aşmıştır. Maim eski_ servetler sokmuş oluruz. 

. ~tmenler w talebeler vardır, ııııetl ve dikkatıi dl;UyUCUlltın ev1cr hak.. ~&da geno 
0 

kt 
1 

• ıert az görerek daıha çoğunu ıstiJ'en ın. sinden fazla t.aıebl, tevkalA.de devrele- Ş1md1ye kadar yıı.pılmı., veya yaptt_ 
birinci öaret!r, dl~eri ötreıbr tJDdak1 ~ ihtıYA etmektedir; 1eıi belki. de onları 0 tun ötretmen.. sanlar bir millet I~lnde takdire ve hür. rin neticesidir. Memleket müddaasınm mamış olan işleri bir tar.'.Lfa bırakalnn. 
<bsında taldltı hal.dl! okul ne .,. okula ba?1l nttt verinde oJan aJtete.. ' a beraber o bGl • mete JAyütırlar. Bunlar mllgaılta ya_ icab ettırditl ;st hlA.'!tA.ta :vetlıJt>cek ka.. Flkrlmce bu daldkııdan itibaren ltavbe-
gidenler ile sılı:ı bir mttnasebeti olan il• · lı i genin okullarla alA.k:alı memurla.n parak memleketin siyaııl haya•ım sft_ dar !stllı.salA.t cota1 mıo1 detlld!r. ck!cek bir santyemıZ olnw:lıJtına .ınana. 
:ver ve k1mseler de vardır ki bu " ve tın. evlerinde "1 • çocutun ea şab ime. Jımur; ve tş l>tı suretle ferdt olmaktan kQnet b&va6lllı bozmak istemedikleri 1stlhsa1Mı mümkün olan en ytlksıok rak. yeni mahsul ıctn çahşma dPVre • 

. • si iç1D b1r oda, bir köte tahsis ed11me. çıka:ralc tekmil okw talebeın 
1 

, mllddet4:9 if yapan adam\ars. ve hükQ.. haddine kadar çoğaltmaıı:, bunun na. sinin gtrml.!J oulundul"mn görerek der. 
ey hartı • a.n.a bab& • dır: iete t~- dili. onım herban&i bir yerde ve a.le. dalı bir şekilde ifa ed1lm1 t»n fay. met başmda bulım'Ullıı.ra tenkld •e i.. kil ve tevzi işini tanzim etmek, btlyük hal 1$tlh...<ı.alleruntzı her ıv.h!\da QOhlt. 
ıntz evin, daha dotrusu ananm. baba~ n1n ~ arasında eab:şt$. tale.. IJ olur. k.azlarlle bQytlk hizmetler ifa eder;er. mal stoklan vücuda getirmek hükQ.. mat. tedbirler!ni almalıyız. Bunun tein 
nnı okul ne .nüna88bet1Dln 1fadeısi61r. ben1n çaJışına vakttnhı de mımtaam :bste can&-baba geceeı. bu demet. Benim fikrimce memleketin :sth.salL metin başlıca Jşıd1r . Zat.en hflkOmet te 

1 

de ileride daha mükanmeı ~kl!n1 bul. 
Bu demekttr ır:· ana.babanın ooeu~ ImadıA1 ve bu oaI anın f1V l . tir; .ana..bal>a eünil11 ne lı:.adar tmı... tını. hart> vazlyatleri karşımnda .;:otaL muhtelif sahalard'\ bu !ş•ı>rl ywpmak- mak Uzere bu senelik mu\l\\kltat bir tfittl~i okul il bir rdır 

0 
ışın . O• ı,ıe_ şık, int1zamsız ve hodbini A' n bir ıalA tacalı: btJYlık tedbirler almmahdır. tadır. ~oordlnasyon kararları. muht~. pl~ ltaıbul "'t."tlell: b:thassa bos ka:u °' • ""' -- " · - ve _....,, ....., elm·-k za.. me<I .., blr ..,,._ _ _, • ,.,.., ...,,.,.,,,.., h" ..ı.ada 00• ut emt.a ot.oklan t"k•I, Top·ak Ofo•• -nm'"" sllrlllmesl, ekltm"1 L 

ada neler &'ect1ğini ve oraca keı>d1... manlarda yap&lablkliti ıtıcrohmı1'0r. tatlı ve fa d 0 tadar taltılabfHr. Bu suretle memlt>ket ıcın_ faaliyeti bu cllm\edend!r. Fakat blltiln ınevanu 4/!l del 
ne ne g1b1 vazifeler terettllb ettJ.llıı1 AdJm ve adrestni açıkoa yamıa'kla . ry: ~ sfl'kfuıetli ve içtlma! de, kendi istihsal ettiğimiz mıul.ann fL bunlan klfi göımilyor: bu f~al!yetlerl 
bilmek, atrenma ıerekhdir; 

0 
be.ide JıUmtlDiYetmi g&ıt.enniş olan bu •ki' b'.r teşe~ür • okalu yalnız :vavnı!a..: at ytlksekliklert ;naruısı?. ve yel'l!iZ bir t.azla6lle çoğaltmak lcab ettııt n ve .ıı 1. 

ana baba olrul !cınde ceoeıılerden h&.. Tl1rt ya.vnıstmmı yazılan b-.z1 tasalan. rmmm llWii bir "1' ııibi detıl, bu. eeY olur. Avrul)9.d&n gettrttttımlz eşya.. nun mthnkün olduıtunu tnhm!n ed vo_ 
olmak lstemekl . nunla beraber b3tün Tilrt eoctıklannJJı nın bugfuıkü .,a~e~ ltarşıııında plya. rum. 

tun okulda 
8 

beraber dıMı; hekimUk dola.VJ81.le dolaşt.ığımıs de"8ım ettitl bir metln olarak tellkld. salarmwıda azalmaM, tıatlannın ço.. Hükftmetin mal lstlh!!alMını coğalt-
Uerl clıdebUmesl lain Jr.eı.. birçok evlerde :vavrutann callf,lJlaal ettiğSmiz gün bu hayırlı it basa mak. stok yapm"1t hmusundakl feaıt 

dine ... g~ _.2.1~ !f!~ ~~~ _ ~ ~ _h1.zb1!. ~ık_{~em~IP. bflttınl rı1mış demektir. tıka.. c•) tik yazılar U .,. 1'1 EılfU tarthll yett, bence. bir umum! plAna g6re ya_ 
•'•r••·.-..~47474.n• .-.-v~ saJ'l)anmlSdadır. pılmak icab eder. Harb vaz"yetleri kar. 

Bulmacamız bugün l 
5 inci sayfan11zdadır 



"Bu herifle şeytan uğraşsın 1,, 
- ııo - Cn&an> kurtuluyor ve bu tek talan a,... 

<Zafer ~) meşeles:n!n şekli ha_ damın imı.ine <Zafer abidesi> diyorlar. 
r1cisi bu suretle bilm ~:;i, * 

Faka.t: Ş{~i dahill31?. Bay1macı ııort11e>r: 
<Zafer ab>de.3i> piye;iai (Komik! şe_ - Jak ... 

h!r Ha.satı) defidi v-:ı kumµ:mrası oy_ - Ne 'f'a.r usta?. 
nıyacattı. ' - B!ze otu~ kuru.,ıut bileti ylrmi 

Muanen rrce te~dl. EsaMn bilt.'tler beş liraya satan bu Zafer efendi d-OIJ. 
elden ae.tıım.ıe. Ha L '!; bftzı l<lCalar üç mi idi?. 
L'!Ştye Mrden sattlmı,. 1 Çıralı:: ustası.1ın sözUnU cerhctınemiş 

- KaVU?I.. 12 tlUmau ıoea bl'niln olmak için: 
locam değildir. Ahb1r tam 2~ ıra da ı - Ona benzı:vordıt u:ıta .. 
bıl~ paruı verm ştim. - Balı: ne ltumaz herıft!r. Otu~ do_ 

Locacılar ıtanter ıç nde uha~rtır- · kuz kişi öldü. o kurtu'du ge!dI. ır·m 
la~ı. TlJa.tro hıncahınç oolu idi. blllr. Belki 'lir yere sa.klnnmıştu. Bu 

+ adıım&n nasıl d~vıı. ed p bilet parala._ 

Oyun başlıuh: 
Evvela kr.mouu:: Kuçük Şam r"m: 

rını &erı alacağ12. An:an.. aman ben 
vazyeçtim. 

Koşa kop., y~nı ya.na, ıcldim dost_ * 
ıar aman .. aıı1'ın .. aman - ttıı. Ha:n;ı9.!'!;on1; Bizlm ôiikldna 

Ben şu meydan:... gelip ellı kur>JS!U1{ b1let içh r.lli ııra 
A. be. ııim. l'm. c'ltk, cı. yirim alan bu Mıızam~r cfl'ndl dı>~11 mı ini? 
Ne. o. la. ,·ak. anıan. aman. aml'ln. - He ... Buna bn"zordu, 
Ah benim halim.. - Kavuy .. b~ h~r f'en pır~ a mır! 
l~.'.\.yatmısıo •. ii7.me de beni .. kavrul. Kır'k: k1$1nln icind~ Azr ·i- bil•' ranını 

ınuş "'•'" kı'-ır .. i'Jhr çıtır.. alamıunıs ta ıturrı.fmak p yangosu bu .. 
Aman bnd~m ıeker~" tıa dl!şın!1ş. 
Yusyuva.rl:.l{ ... tGstoparlak. b~, nim. 1 R'z bu 'bil 0 tfn füı~1'n'i b1•ndan alıH·:ı-

y.::.rinı. aman. 2mıı.n, aman. (112? Zo ben bu dııvacla:l vazı ı;tlm 
Yallııhi çok par•a.k.. 1 ahbllr. 
A be. nhn. fın. dıkçı, yaıim. • ..ı.. 
Ne. o. Ja. r.ak. aman. aman. aman. - Mori b:ı <teğllni o Z<ıfer efendi. O 
...-h bcnan hıılim.. herifi ben ner-"d" gorsPm tJınmm Sul_ 
U<ı~atım..:ııı .. iirm d" beni .. ka•ruL tnnahmed cam:eı •m ımına hrı•1lyor_ 

mas kı'ır kı'ır .. ~ıtır çıtır .. du S:-ıkallı o·r h"r'rtl. Pnl's mlldiir!ye_ 
Aman badem eelreri.. •!n° gitum ılı> c1°rha: f!'lilmrlte başıa-
Milteakıben ki\cUd: VirJ'nl: d"ıır. tımıriılar. M··zaff>" rtendl dıo_ 
Sallasana. ııallas:ına. mendilin:.. r'hrı:~ M3htn•ı:i A:u:mmı~. Tıı bre 

SON POSTA 

Gayri menkul satı§ ilim 
Bip İcra lıt:emurııı:uncıan: 
Bipda tuhaf;yec1 Ali Ha.ydar Altunobaya blrinOi derecede tpotekll c:up 

paran, çevrilm.esinıt karar -rerilen Biganm Bozlar köylliıde Eyüb ve brdeol 
İlllna1l Çalara aid Bl"'..,a tapusunun Şubat 341 gün ve 115 No. sınd.~ kayıdlı 
B~ Bozlar l:öyU Sazlık meTkilllde şark.an göl, şimalen sahJ:ıi sened, 
aıart>en HamJıaıbe:r OittliS'l ve cenuben yol ile çevrill 300 dönüm tarlannı 32 
l:ı.lssed.en 31 .als~.JnJ.:ı 243 hisse ütb.ar•le 138 b!ssesl. Ve gıme tapunun eyni 
gün 116 saYISllld.a. kayıtlı ayni mevltide şarkan göl, şlmalen Azmak, ııatben 
l!Mnzabey ottt,1.ti ve cenuben sah;bi sened tarl.3aile 580 dönüm mennın a2 
b!9se ~arile 31 hissesinin 248 hisseden 138 htsse:;l: 
B'Ysalı: Bu tarla ve mer'a hali hazırda umum.lyet itibarile mer'a halinde !ı..ul_ 

lazımakta olm> iki parçanın hududla.rı blrt>lr!nc karışmış tılr vazı _ 
yet'te ve bir arazı olarak kullıı.nılm.aktadır. Düz btr ar~y; ihtiva 
eden bu yer daha. ziya.de r.ız mahsuıa.tına elver;şlld!r. Şuk kısmın_ 
da ~.!:r göl ve mer'a kısmının şl.ınal clhetlnde b!r azma.k mevcuddur. 
Senede yarını milyon kilo ot ıstıhsaı edilebilm hu yerin hati ha -
sırda 70 dönllin kadnr bir parçasında ziraat yapılmaktadır. 

Muhammen lo.JmeU: İki Pftrçanın tsınamı 8000 liradır. 
Birind acıık MUırma: 41111941 t.atihine rastlayan Salı günii saat 9 da~ 11 e 

kadar dalrede Yat>ılaıea.k. birinci açık arttırma scınunda 
gııyti menkul muhammen Jaymetın yUzde yetm:ş be -
ş!nl bulduğu t3.kd!rde .'ihale eoı:Iilec&:. aksi halde stı.tış 

fkinc1 açık arttırmaya te.lika.n 10 gtın temd.d edile -
eektir. 

İkinci aelk artttt'm:\: 14/111911 tarih;ne Tast~an cuma günU sa.at. Y dan 
11 e ]$::'ld:ı r ''a.nııacalt ikinci açık art.tırma oonunda. 
gayrı mM1ku! en farua arttırana i.ba.le edilecekt :. 

Satış T>CŞ!n pa.ra ile olup satış.1. iştirak edeceklerin muh.a.ırun'!ll kıymetin 
yüZ'dP. yedi buçuğu n!sbotinde pey akce.si vermesi veya milli b r bankadan te_ 
m'na• mı>~u1'u ietlrm"si ;cab e<ler, V"r~ b..,~ı.arı boı·clulrır:ı. ald oıuıı satış 
bNle11n<lfn tcnıil o!tmnr. 3890 sayJ!ı t. t. K. 126 cı m~rtd ·sı muc1b'nce ~c!'a 
kılınacak. bu saf15 hakkında 1tiraz veYıı. Mdlaları bul:ınan .:ıla1-"lldarla"1n ve 
irt'ts.k hakkı s.ah'ble:in.'n bu ~dla \re Wrazlannı ,1An tarihinden itl.bsren 15 
giln içizıde ·cra da'reeıne b"dirm~l~Ti v .. <l.shs. fft'Zla i1J1hat alm~k 1s'iycnler!n 
8/10/ 911 tllrih:nden itlbnen d11.ln-de a~lı bıtlunacalc açık nrtt1rm:ı .osartnn_ 
mı>s'tı' ve 941/(:53 ~vılı do~ad!ı mev~ud vaz'yet znıbtt vara':r"smı gilr~\o an_ 
lıvaoo.kları il~n olunITT'. (441 'GM> 

1 Devlet Oemiryolları işletme U. M. den: 1 
1/10/941 tarihinuen D. D./101 No. lu tarifenin .mı_'!) ve aile grnplarına 

a.!d a.h.kAmı, halk t!caret b'letlerine a1d D. D./102 !~o. lı tarife ile amele 
grnplarms. aid D. D./103 N:). ıı tfrnfe lAğvedilmişt!r. Ayni tarfh·en muteber 
olm:a.k tı:rere ıraz!tec'ler:J mıı.hsu3 seyahat b.rtı tarifesi ile Canınrı _ Zon_ 
gul<la.k kı.smma mahsus amele ta!'ife.sl. hias edilmiştir. Fazı.a tafs'lM için 
ısta.syonlara mtlracaat edilmel:d'r. ır8767ıı 

Sayfa 3/2 
~-· .................................................. --... ·-····w.-................ _. ____ __ .. ; , 
1 

. . . . 
- 95 - Yazan: Nusret Sala Cotkıın ı 

Ayşenin ağzı bir karış açılmıştı: Ara.larmd:ı müthiş b1r mücadele! 
- Ben hiç böyle şeyleri bilmiyo_ başlamıştı. Bu boğu§ma. arasında, ba.: 

.rum. yırtlan aşağı birk'lç metre yuvarlan-~ 
~ - İstanbu.la. gidince öğren.irsin ı ~ dılar. Yuvarlanırken bile erkeğin tt>L! 
: - Ben de öyle mı olacağını. la.rından kurtu!anı:unıştı. B:ığm,od 
i - Yook.. sen sahıden kamn ol:ı.eak çırpmıyol', Ecvedin saçlarını çe.ldyod 
2sın ! .. Güzel elbiseler glylnccek, boya yüzünü tırmıkhyordıı. Lllkin bu mü~ 
bacak, süsleneeeksin. O zaman k.lm cadele, tazy1k1ni :ııayıtıatmak şöyld 
~ilir na.sıl o~ursun!.. dursun. büsbütür. art.ırıyordu. ; 
i İçi titredi. Bun!Arı rüyada görse Bu çekllŞ:m.e, bayırdan yu.'Varlaıuş,j 
~nanma:ıdı. Sedad, onun için bir ha bir müddet daha devam etti. Artık: 
:Jaldi. Hem Sedad Nazan Hanımı ae- genç kızda derman kalm.a.ınıştı. Ba.; 
sviyordu. Onları bir gece öpü~ürlerken ğxrmak, yaJ.varnıak, ymnruklamak! 
~örmemi~ miydi?_ hiç hiç bir şey fayda vermiyordu. ! 
~ Bir an bütün vücudunda., tatlı bir Mukavemeti, saniyeden .saniyeye~ 
!ürperme duydu. Ecved, kolunu be1ine düşerek, hıçkırıklar içlııdc erkeğ:n~ 
;:ıoıamıştı. Kendine doğru çekiyordu. kollarında bltsb ve harek.ctı;iz kaldı: 
:Mukavemet eLmeği d~ünmedl bile.. ; 
~mdl yanak ynnağa. gelnl.Lş!erdi. ........................................... i 
~yşenin kendini bırakışı Ecvedi cesa.. .......................................... i 
!retlendirmlştl. ................... · .................... · · : 

~ Çenesinden tut:ırak, genç kızın dıı Mahmud ~ğa'. bir k!~ım .~.uv~:1a:1; 
"d k1 d h rr .. t" İşt .. a tren almadıgı ıçln, gerı do.1ınuftU .• : a • arın an a r çe op u. e ruy • . . .. , edil. .,, : 
:ıarın hakikat oluşu .. ooh, haklka.ten ancak ıki gun sonra sev~ eccb n ·: 
:_.. d ki kad ı •ı d .-·· ·oil"' on den bun!arm tekrar ambarlara ko -: •• uya a ar .a. 1 egı.se "• - . • 

Göndt>rsene, güu.lf'~n-c rı v.r ·rnı. hayvan h"rif.. b~nı nMıl aldsttı moTi?? mud .Asım mt dad:ler. l\fort val!e.hl. bu 

Ectan aşağı olmıyan b1r zevk .. gözlerini nulmsı lcab ediyordu. Çıftl. '°'"11 arkni 
htapadl. Ba.5ını biraz daha yaklaştır. tarafmdaki kcstir:r.e yo:<lnn c!o~a5 -: 
:dt. Ecvedin yüzünde şeytani bir te- mış ambarların önüne gelmı,,tı. Ya-; 
~ssüm vardı. Gözlerini kırptı. Genç nındaki iki yan~ma, çuva!lar: ara ·i 
ikızı biraz da.ha kendine çekti. Zayıf badan iç.eri nakiedcrlerkeıı blr taşın; 
Etarafını ya.kalarnı~tı. üstüne oturmnş çubuğunu ynJ."!l11Ştı·i 
~ His' erini her zama.-ı yenebilmek Bir aralık, ambarlardan ç.ft'. ı!I;, uza1 
hktidannda bulunan kadınların bile nan yola gözii takı!<.lı. Kim odu· nıı; 
Emu.ha.kkak zaylf bir noktaları var _pek iyl seçemiyordu, fakat u 1 blr er.i 
~drr. Ka.dınlar, umumiyetle zayif malı kekti, çirtliğe do~rn ııde~:i \;o~ !l rdtı ~ 
51ükturlar. Fakat ekser:ya mubve - Buna bir mina veremed . Göz ;nlj 

sılsa oldu ... Kanmadıın a .. boş bu'ım_ ~metleri bu zAafla.rından ileri gellr. kırpıştırarak dtkkat:ı dlkka•!. b.,ıctı: 
Bir clnlda iki 0eviz.. :ıramııı deryıı <l~- * sahtekar herif .. ba.z:.ın sa.lc&llı. be.zan 

nlz. <Paydos) 1 sak.alsız. Tu .mori hayvan her'f .. bt'ni. 
Sen MAda Mn b11rada., no °1><''1 k:t ld1, Sb:t.ü l.şitilince ha.lk söyıenrueğe baş_ nasıl a.ldAl'.(:ı mori .. vall.ıüı: bunu sok::ı.lc_ 

ne lJl'lnlz. ladı. 
sıı•ı ııana ııalluımR memUltnl: - Elli kuruıjıuk oyuna elli ıtra aL ta Yalnız bir vakalasam blz!m RRce~ 
Gond~ne. ~~nd .. ncn,. scrdli:'nıil. dılar. a~anın işkembe Ic.snnına sokacağım 
E.n ~m-ıı. bllvlilc: Şamram • - Otuz lmruşlıı'>C yere yirmi beş l!.ı-a mori Yalla.hl. 
.Nn'l'i eınf{nhı M"a d1ı3·m11.y<N". verilir mi? - Icıt ahbar .. ~.'l.ka1tndan da utan.. 
Nt>ylıı 'im tedb'I' tak"ir 11.vmttyor. - Bir locayı üç kişiye sa.tınışla!'. maz.<;ın. B15yle olur?. ElU kuruşluk ye.. 
Derdi m'hnet tenie rnlıat l.Q~·nnıvor. Glirüıtü; ;;>~u·tı bU.yudü. Ben d.ahl\ re elll llra aldın. • 
Nrv!f,yim ~r.d'b're takd'r uym ıvor. orada dı.ınır muyum. Kapıdan bir oto- - Ben alm:ıdı.n yahu. O Mıl.bmud 
SoT'ra <Km'1 k Hasan ef"n 1!> bıış'a. 1 mobile atlayınca~ cız.. Saim. Ben Silleym!ln Tcvfl:c. 

dı. (Köv dllaı\.nü' n'\m'ndaki .;a~kıh Zıı.vallı <Süleyman Tevfik) Beyi y.a_ _ Sen seklz ismf' girsen b?n gene 
t:ameı1M l'lynaflı. kalamışlar, ıca.r.:ıkol:\ götünnilşie•. seni ianırım. :ilana menşur Hampar _ 

En sı>nra ;nr;ı (ZafP.r ab'decf) p've_ Arnavud Süleyman Tev:~i görilnce: 80m derler ... ~sorsun. Eret .. m.l'lğaza_ 
ıtıne ıreld' n;zi:'l'I ($\i1evman 1•,,ı;fi\'.) - Mor~ ~all~~1! s:ıl:"..allı ı•te. b'l .. Bu.. ya geldi#in zaına.n bir.az boyınıu kı.. 
EPv;n vnzrlılh e:;r!'.. tada l.smını Suıe~·man Tev!ı'lc d ynr. I . 1 akla· 

ttfl!l\Sllı:t l)lr k~ tıılkı muha~">"'cYC Ben!m mağazaı.ia 6\fuzaffer efendi de_ 1 saltmı<;tın .. faht !.>°yUnu kısa ~-t~ 
,ıct ıvo~. p;\n•":t" ya'nı? l>1r nefı>~ kur_ miştf. De..'llln •ıy<mn sakalsız cıktı. Şlm_ uzatmakla Hampa.som kınar?. u 
tuluvnr n'"••l"M ~örl oılt-·-..:- Fatı:Rt. di gene sııkalh. Ben mUaür:yet~ gittim. 1 borsayı vaktilem pamıağımda. oynat.. 
bu otuz do:rnz k!ş n!n ş.2had~:ile tı:r .Bunun ismini Malımua Saim ml, Mab_ I m.ış bir ad.a.mını. Den bna.rım? Na.. 

dum. ffilslerini ruhunun en müstahkem mev İyi göremi-'rdn. Yaııaşmr. a:.dım bH, - Hıı.ronııçi bendeniz. Ben b:ı para_ • •;rv 
dan vam~tlın komiser bey. Ek.ilerinde saklıyabilen dişi mahlükun, rlne seslendi: : 

_Neden?. :c;ok defa, basit keşif hareketleri ne_ _ Hasan, bak buıtıya!. ~ 
- Bu adam demln şanoda sakalmz_ itioosinde ric'at et~"ii görülür. Hasan, "UV!!l sırtında e.rnbnra gir.: 

• .. 1 'Y • 

dı. Şltndi sakanı. B1zim ma~azı-ya ycL : Işte Ayşe. . .. mek üzlreydi: l 
di~i vnk!t gene Mkallı. Müdtlr'ye~tm i Bir erkek ellnln eHne değmesini en l 

,. .. ~ .. - d 8 · • - Söyle aıta... , 
so'l"du1c. Buna meşhur m ........ uu aım :büyük aünah sayan blr telakkiye rağ 

1
. .. l """'?: 

• ,..~ • 0 Bak he1e şu yo a;ı .. o ... :ın tıı .. " dı3"Jrl.ar. Aman .. aman.. 11man. ,pazı : kendisini bırakıveriyor. LA.kin - ' • ·· ,. : 
sa"ıta.lh bau sakıls17~ Gi!ndti?: Y.U'fıhh ~men d b Yanaşma, çuvalı kapı dib_r e bu~·: 
gece sİlahlı Heın· s:mdi söy1üyo1'lar idudaklaroa başlayıp, gene ora. a rak ..... k·a~tı : l 

.. · • • - =t al · sanu.ık verd'.ği bu mlısaade, • "~ ' · : 
dı. 40 kişi muharebeye ylttılcr. nu y<ıl_ : ece., ~ı . ,. d lmı deh _ Gördüm, hani şu İstanbullu e-: 
nlz ...,er· ycld' A-a.ı·ı ib'le ""ŞITdt o bi ·onu bır zevkın kucaı;;ın an a ş, 1 : 

.ı l ı . .n.ı.• • .,... · • : fendi. Yeni geldi ya : 
çarelerin canını aldı. Ba~1m alıımadı. :şetin pençeslne atmıştı. _ •'e? : 
Biz nasbı para.lan yeri a.Jaca~Jz. Ya.:..ı_ i - Ben!. bırakın 1 - P>eki amma, neye koş:ır boj ı 
nız ki: Rnronaçi ete-.ıdl btı p;ı.ral.ardan i o;ye bağırdı. Fakıı.t, kollarında b~- Has:ın, çuvalı tekrar or.ıml ~pi 
vuyeçmiştir?. Ba herifle şeyta.n uğ_ i1unduğu erkek, binz evvelki erkek ambara girmişti. : 

...... · ı....... : (Art"ıSt varı : ra.şsın -..m.ser .... ı... :değildi. : 
(.İll'kllsı yann' , 

H~llmt.td Satm Altt1"1at \-..-....-..-. ....... .-. ........ -..-• ....-.... .-.--..... ....-. ......................... • 
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1 Eıwniyet Sa•dllt a 1 
T,_,_Jtli t~1-

4A:il em1em. satıp sekiz 
senede 0/o 8,5 faizle ödenir .... __ .... -

2500 



Bugünkü 
Meselelerimiz 

•Son P0&ta> nm tefrikası: 114 

k 1 s· J bı kl k ediyorsa ameıe seterbe:Iiği b.ıe yap_ idman güreşlerinden çıkan netice 
azanın imarına ça ışıyor rr ~ amlı::ın.ad;:;:t""'""n :x~~:E;:f:F:~E:?: Ço"'"' altı., Yu,ut u.tte mlnd'1e PoWnyaln .. keoı~ ..,.,.. ..... 

hımir CHuauı.1> - Kemerdd Kahra._ t.alıs.saUJızlı'ktan, adam.-;IYllktan vPsai_ yııpışıp kalmışlardı. A'il gibi soluyordu. 
Afyon (Hu.su.si) - Buraya. ba~ edllmMi ~ kazada. ve ıerette vı.. maıı1ıar maballes.nde bir vak'a oimuş, reden dolayı IBUhsaller!nl azamı hadde Beyırciler; Yusurun attığı kuvvetli Cilnktı; Yusuf ağır basmıştı. 

Bo.v .. dln kazası belediye reisi Hasan l~yette b1 Dız.tılanmıftır. Hasan otlu HUsnll adında biri, Osman çıkarmış değtldlrler. B:r takım husıisi ve keskln nara .karşıı;ında korkuların- F~ pl; Ywm! t.a, beş on daktka 
Gemici, kazanın belediyeye a1d bazı Bolftclln bir .sen• ÖtlciJ19 kadar ip_ oğlu Re.ulu bıçakla. laı.rn~n tehlikeli teşebbüs erıba.b1, araz• sahiblerl de pa. dan zangır zangır titremişlerdi. boğuştuktan mnra; sa.bneden çekildi. 
ihtlyaçla.rı iÇin İstanbula. g.ltmJ.ftir. t.ldat denebilecek btr manzara arzet... =· 7aralarnıştır. Vak a. şöyle ol - rasızlı.ktan ve ado.mı.ız!ıktan dolayı is. Hele: Coreskı ns okluğunu şaşırmıştı Şimdi sıra; Fllibeli Kara Ahmede pi. 

Hasan Oemıcl Bolvad n ko"y'-rm· in ........ te 1di 'K' .. -ba. "'A--'"tlar '"1 d . tihsak bl1erini QOfaltamamaktadırlar. Ar_ Muharebe meydanında. dUşmaua sa~ mişti. 
• 1 « ...._... · w.ww ..... n e Haıl!ıan adında bar k ık Hüs tı u menh!IS para.:;ız'ık: ma11?retl O!'- lan olr asker glb·. hasmının nara sal_ Filfbeli Kara Ahmede de, olckalı Wr 

ötea·.:nber! hakiki bfr derdı olan un yilsibordu. 8olraklar dar ve tvicaqlı, n1lnQn emıe gelmek~en!~ ~ra~ 'kal : tada.n kalkmalıdır. t·tt~aU ço~altma_ ıayıp hücuma geçmes ecnebt pehll. Belçikalı pehlivan cıktı. 
değirmenleri işini ba.l!enıeği ve köy_ etraf mezbelellk. otel, lokanta ve bu)m8kta 1m1ıs. HUsnüntln Glllter Cditer ya matuf her t.ş, gerek devlefül, g~rl'k vanlar llemınde ne işitilmiş ve ne de F'lllbell, Yusuf !tadar ağır bır ;>ebL 
üyü uzun meaafelere gitmek k.lllfe- na mnmasfl umum! aılıhaile allkaıı'namı Sultan> adında bir ıeno knl'l81 ferdin t>linde olımn, leab ettııtı tadar görülmüş hallei'den değildi? van delildi Ancak doks:ı..11 beş okka 

tinden ıau;amıa.tı düfünmüştür. Ka.. 7erıer berbat vaz.lyette idl. Kaza be-lvardır. Hasımın bu şekilde wıe gelme_ pam Yat'dımma m3?lhar o1malıc1JT.ı> Seyirciler. donakalmışlardı. M~yd vardı. Belki de da.ha haf"!ti. 
sa.banın e.ekktk aa.ntralından Terlle- 1edil'e J'elai Hasan GemlOi blt...,.n bu sı.nı Hfll'ınUnün dip k01Jlı1WlU Rauf hoş Arksdaıc;ım ou Pl\ra bahslnd" vUzlL Piyer. biraz eovvel, kafasını dld'lcleyen Fakat: aıaturica. gUreşte çok çeTit 

k 
' k _. bl ktad "" 'a'n me baltafak, bE'nfm Para ve in1ı:ı1Abıı millAh.azalannı tamamlamaya va:klt ve usta bir ....ı..t·ıvandı. 

cereyan.a mer e~ r no a 1 .. 1 ...... k görmedlt!nden t'VVellci akşam gene ~ k·•-~ d k 1 h t 1 ttı · .,.... .. 
ta.oh btr dettrmen kır.ulacaılt, bu ..,.ere el a.vYM\lf. uabaya eczahane, ll&Dm eve gelditi sırada kendisini ç:ı. • ....,.,ın a i para tez·m a ıra ve o. bulamamıştı. Fillbelln1n ust.·ıl:ğt; Ytısuttsn da, dL 

uretle beledi.yeye de varidat temin ~ldrlk. parkeli yollar tuaooırmıı- tırmııt: radan mehM getırer"k dcdl kl: Polonyalı, bir daklka gecmcden yenil_ ter &rltadaşl&nndan da yükselttı. 
otel ~ lokanta.la ıaııııı •-ı.. - Zannedf'rlm. arttk «Para V" lnkı. mşti. Hem de gôğll.s caprazile. . IAldn; alafranga güreşte Fil bellnm 

olunacaktır. n e~, fehN - Ha&ı.n bu ~ sık sılı:: giriyorsun. lan> kltl!bınt olrud11lı:ta11 son.,.a, hl{: bL Y"•ufun """'r·•zlnrı zaten, ala .. u ... ft -1 bir ,...bre ....... ı.+ı. B l ..., .......... .. .. .. .,,. bildikler! geçm'!2"-dl. O!<kasmın ufakltlh 
.Fllha.k:ita Bol'Yııdinln elektrik cere- .......... ,,_ v ....... U<J....,. • Reisin bu Doğru blr 12' ya.pmı:yorsun. uraya ıre - rlmiz ııbu işler gftzel, falı:at ne yapa_ güreşte de meşhur~u. Ko11arı. diz ka~ da tehllken ıdl. 

~nı D.sabaı:bn ihtiyacından fa.6 aeJ'Bhatile tlrtn Bolvadfnin mtıhim mel.. lım ki paramız v~kn gbi bir mıt7.eret. p.aklaruı.dan aşağı uzundu. F'lLbeli ııe; Beıçlkalı arasında ldm!Ul 
e tesisat moderndi!'. Boşa Ciden ce_ bir lhttycı daha cevablanmış olacak.. Demie. Ra8an ds: dııha dornıım ~am.az 6~U .!erdet. Esasen tam; bır pehlivan olan YU- güreşi uzadı. 
eya.nm böyle hayırlı bir ş;e tal:ı.&13 tır. - Ben ne !tanşryonrun' Diye batı - "?l"V"" oesaret edemez. ııutun uzun \tollan bilsbUttin tehlikeli Belçikalının o~kast, P'ilibeliden fazla 

'------------------------------ırınca aralarında mlliıaka&a bilYilmüş, AhmM Hamel! Basar yaratılış ;di. olmakla beraber aiJ\franga gi\reııl de 
Bigada tayinler 1 Tokatta nüfus Rauf Haaanl tekmelemls ve ,era dtı - tctınan güreşi devam ediyordu. Yu.. fevkalft.de biliyordu. 

şünn1ıştür. Rauf. burulan sonra ev=ntn Muhası·b Aranıyor suf, hasmını yenlMlktf'n sonra. bıraktı. Beıçlkalı, P'i}..bel!yi yenemedi JJaltA: 
ye terfiler işleri f aaliyetİ 1JBt katına çlkın•lJ ve pencerede dlIT?llll.!S Tekrar ayata k.alkıp kapıştılar. yere bile düşüremedi. IAkin, Fillbell 

\ 

tur. Hamnm manıs kaldığı ş'.ddetli •• •• • • •• Polonyalı. hasmmı çalıınma get4'1P de Belçikalıya lılQbir şey yapamadı. 
Biga (Hııswd> - J'.ceabad maliye eleyi ::ıtrmen HU.snü. derhal e_ K.ızılcabolük nahiyesı kil - an! bir surette boş bir yermden kapa,.. Yalnı..s, elenaelerle hasmını yerden ye.., 

memurlanndan Mebmed Uslu, terfi_ Vl'nden oıtmJş ve pe!lçerede bekllyen çük aan'at kooperatifi için ti- raık yere d!lşünne:e ve yenmek isU. re vurabildi. 
Ra~: •n mca huawd muhasebe 'Yaridat caret ~sesinden mezun veya vordu. Kara Ahmedln, idman güreş.1 taUı 

- BfeHt etmek ıater.n qatı seı de Ziraat I• ve dig" er bankalar _ HattA: bir lı:P.reslnde Yusuıun kafa_ olmadı. On beş ytr:ın:. dakika si\:,.n bu 
katiblltlne, Qa.nattaıe mali.,.esinden görUee!Jm. • '•• s • • • sından kaptı. Bö1..de aşırac.aktı. Hem ıüreşten de anlaşııdı#ı veQıh!le: Pillbell, 

t.erftan Biga ~d Dem.it; Rauf: da bilfiı1 muhaaebecılik etmtf de bu oyunu t.am manasne ve yerli ye_ alafranga güreşte öyle, kolaf, kolaJ 
memurlutnna. Yen!r.e tıa.hsil kt.tıbl - Betle! CJettyorum. D'Ye bııtınn!s kooperatif muhasebesinden rine geçlrdl. muvaffak olanuyacaktL 

ft dethLl aoatı tn~ llOt:ağa fırlamış 1ar • d"Jik l00 Jir f YU:ıl bo duruk il da B&ttf.; baaunlan Pillbeliyi YeDl'Dı.e.. 
Necmettin Kurtulut ierfian Biga ma.. tır. mıımtı. aten ı-llnde bulundurduğıı an fllD 1 a maaf a erce yun • man seler bile; Flli>eU de onlara hiçbir şey 

b. h "b IA dır Tal"ıb- boynuna dönm'lş ola:ı Yusufun ense'Sl 
liyesi varidat lcA.ttbllJine taytn edil.- • Rautun kunmıı. saphun!ftır. il' mu ası azım • hiç öyle kolay kolay ele geçer ve bll.. yapamıyacaktı. 

Lşler ve gelip yeni vazi!elerlne baı. 
le.mışl-ardır. 

Biga ziraat muallimi Hüseyin Oör. 

uallıınll#ine t.erfian t.ayiıı olunaralı: 

eni Tasifeame gitmek ilzere tebri -
mlzden ayrılmıştır. 

Atrr Jaralanan ve b&rsa.kl&n parçala_ lerm fotoğraflı kısa bir ter - k1llürmü idi? • Mö.516 P.iyer: Pill.bellden ekmek Q1k. 
nan Rauf yere dfışrntlf: cümei hal ile müdiriyetimize Yusuf, kafasından birdenbire tened.. mıyacatmı bll' ıörftşte anlamıştı. Et.. 

- can lrurtat1'n yok mu? YRntYO • mek Yu.su!ta, bir de Flll.zdo idi. Kala 
-- ,,__ "A""rma- kn~ıam1ştır, 1!.'t- mektubla müracaah. lencllğln1 görünce: hasmını derhal ar_ lım 
• ~ "-'1.J.. uoı;• "" IX09' - k lrl ı.iı k oemanı da ıörecektl. Balta o, ne 
nı.bn }'etiişenler HUmüytt ~ltalam~ --------.------- a ça.:prazına a. ı ve e6 ere aşırma. 
tardır. Yat'ah ...__..ıınE"ye ltaldınım"". K. D. Eretllsi IUllı hukuk hlUdmll • sına meydan vermeden lcald.Jnp ayak_ ya.paea.'ktı? 11-~ •q lannt ............... esti Pll.lbe11 de sahneden çekildi. Seyircl-
snolu karah>la '"'5ttırütmtl$ ve müddei tinden: ""'"'"'m · 
umumt unı.arM\t Rttşttl Us'kent taratın~ Ereğlinin Mültü ma.halles:nden .ka. Olanca kuvvetlle. askıda bulunan ler ve ~ebi peh.1nınlar. anlamışlardı 
dan \:aNdkata el konmn'ıtltr. 'Hüsnü saıb Hacı oğlu Ahmed kansı MUnevver Polonyalıyı sallıyerak yüzl koyun yere ki; Pllbelı Yusuf, ve Pllız t.ade.r de.. 
..._ __ ... _ •-M !şeri tanı.tından gene Ereğlmln Akar_ vurdu. Be:.Inden y kaltyarak .kaldırdı. itildi. . . ·-JLUUUa teovklf karan verıım ;r.•r. ca ınahallesindc."l eşçı .tmam oğlu Da_ Bel lrllndeslle aşı:arak yarım dakika 1 IAkin; Pllibell yağ' gtı~eşlnın şahane 

Tralnonda tenis maçları il . mı MU6tıı!a. ve rUte:cnsı aleyh:ne skame geçmeden omuzlarmı ikinci defa oıa. bir pehlivanı ve b:Ig1cl idi. 
Trab1.0n (Husıı.sl> -- Trabzon böL zmırde bir kadım kaçırdılar eylemiş olduğu Ereğllnln Akarca ma - rak yere getirdi. Kara Osman da. Pillbell ıribi oklrA. 

gest baf]cMılıtı tarafından terUb edil l , 1zrnir <Hwnııd> - Tah1r ve İbrahim halleısinde kAln bir bab hane maa bab. Görülüyordu ki; bu pehlivanlar çok ~ı. O da dolcsan okka kadar ,bir~-
en tenla mWJa.bakaları gayet alAkah . naınlarında 1ki şahıs Beşteıpelerde PJr_ cenin taksim veya iz:ı.lei .şuyu da.vası. kuvveUi ve Jeğerli olduklan halde, dı. Ona da, bir P.ransız pehJ.van C'J.. 

blr &a.tbaarzetm!ştiz.TrahzondaUk de- To~ <Hususi> - Tobtta ıı!lfııs tş_devs namında bh' kadmıo evine gtde_ nm l'Örülmekte o~r. muhakemesinde: Tl1M pehlivanlaıına çok hafif ve pe;y_ kardılar ... 
a olarak tertib edilen tenis maçları... leri hararetli bir şekilde devanı etmeL re1t kadını ka.;>ıya çaitJrınıslar ıcendlsl- Mookfu' hanede h!.sseda.r olduğu bllA_ nir ekmek gı1J1 geliyordu. Tatsız. .,. hio tıymeti olmayan bil' 
a on iti sporcu l~tlrak etmif bun.. tooir. MUdür Kutbtittin Türıcmen çok nl itfal ederet Kız•lculluya göturmil3~ hare an~lım ve dahili da'l:ı. o1tına..'l Beş on dakilta botn'IŞilladan sonra: idman ~eşi yaptılar. On b0ş yirmi 

. ' cerllemi.ş olan daireyi ıalsh etmiş. bal_ lerd1r. ve 1.lı:ametgft.111 malO:.n oımı:yan Enıtli. d.aldta aüren 01I l.,dınan gü\'eşlnde Kars 
lardaın t•na.le kalan d~rt tenisçiden tın ve bDhassa k&.rltt vatandaılarııı Keyfiyetten h9.berdar olan zabıtı.. bu ntn .Akarea ma.ha'ıes1nden aşçı İmam duğundan yevmi muhakemede hazır Osman basmmt emıetle beraber hf(I 
Ahmed Nemlio~u blrinc11lğl, Niyazi tşl.erlnin bQy1l.t bJr tolayl\kla görttl - iti oaııısı yakalıyarak adliyeye tt'sllın oğlu Mehmed kansı Eml.neye ülnen bulunması ve bulunmadığı takdirde bir oymı tatbP.c edemedi. HattA.: birkaO 
Ta.ra.kçıoğlu da J.klnclliii kazanmış. lllfJSİlMI çah.şml.ştır. Resim nntıu mttdil. etmt.,tir. Tahkikata devam edilmekte ) tabliıg.aıt ye~ılmasın& karat' verilmiş o. kanun1 blr vekil gdndennesi için dave_ defa da alta düşerek hasmı tarafındall 
tır. rtt ne Aı:1 memurunu g&termettedi:r. d1r. ) lı•P ve muh.aıkeJ:nıNl de 9/10/941 Per. tiye yerine kaim omıaJt üzere 11A.n o • tıehl1kell oırunlara ılrdl. 

- - - - - - - - - - - -. .- - - - - - - - -~~ sem.be ııünQ a&~ 10 a bırakılmlt ot ıunur. Ml/1-i ,. ~ __ ... _ _ -----......., ....... (Arkul 't'U'l 

ne Avrupa k11-asınaa .ıuıır.ın omu.. terek mühim mikiarda manifatura 



SON POSTA Sayfa S 

... 
Telgrd, Tele~on Ve Telsiz Daberleri 

Belçikada koca 1 C Askeri va~lyet :::J 
bir şebir halkı , (Bas tarafı 1 ind &Qfada] , bu iddia ye llnını tckzlb etmekte ve 

1 t k l!f ve knr~ıklık ile hiçbir alfıkası ol- tilhaklka İtalyanlurın bu taarruzu 
ası SIZ mü are e mıytın bu mesaıyl takdir ~tmek bir vukubuım~. NcL~on muharebe gemt. 

kadlrşlnaslık eseri olur. at eheınmiye~z bir yara nlıruş ve ay. 

haberi.ne ı·nandı D..ğer tarn~tan Almanların ce~ub nea. yaralanan bir nakliye vapurunu 
Ankara, ı (A.A.) _ İktı.sad veu.,aurum, .Ağrı, Kars, Trnbzon, Van vi.. cephesinde gırışeceklerını beklediği_ b:zzat batırmak nıecburiyeti hasu ol. 

!etinden teb!1f; olunmuştur: yetıerile Polatlı kazası. mi2 yeni ve buyut hareketlcr1 başla. muş ise de kafilecren b:ı.şka hlçb"r za. e am 1 - Mil11 :tonınma kanunu bilküm ~ - Yukarıda blldlrllen 81 vllA.. H lk Jd 1 d o nadı ö • mış bulunmak•adır. Bunun seyir ve yiat vukua gelıuemi§ o!dutun:fan bnh 
ıerıne mlMtenUien apğıda gösterı.en yet Ye bLr' kaza. d:ı.hilinde bulunan !!' _ ca b er e .J akt ' N" inki;atı hakkında mutalca yürute_ setmettedlr. 

dl ... b bllUınum hakiki ve hü.km.t §ahıslar el puftü, fCD'a su gı 1·• ı- bilmek 1Çin vak.it hen uz erkendı.r. V" ...... blr k .. , 

(Alman tebliği] Hükômet 31 viliyettel 
••eıcam yapağıya el koydu 1 
barek tı 

e J'ol' ..... vill-yet ve 1 
knsa dahllhıde ulu.. lerinde mevcud yap:ığılan. 2 Bir n-• hayet haberin yalan olduğu 2 - Şark ceph nde bu h d~ler ~. aulen n yo'una devam 

' ' 

pağıla.r ...ı ... l!H.l ...._ [J ederken tdarrunı u "'mosı ve zayıat 
nan 711 a 2 Bir~~..... .. teşrin 1941 Perşcnıb~ gunilnden ıtıb:ı hazin bir curelte öğreni a.i cercynn ederken ve Sovyetler, cvve- vermesi mühim bir had "'dır. !<'akut 

Berlb:ı ı ı.A.A.) - Alman ordu'an Perşembe gününden ıtıoaren hukft.. ...... ,... on .,.;;" ıç.nde bir bcyann"""e ue l!Si gun Baltık den zınde Almanımın 
....... .,,_ ........ ka~n n bu t111r u a ve zayLıt.tı. rağ_ başkuma.n<L:ı~~ n tebl ~·= mırtçe el kon~tar. Bu vllAyetler en y.akln Zinat Banka.: ı §Ube veya Paris ı <A.A.> - Pe:.tt ParıS en G!l.. 5000 t.onluk Kôln kruvn7.or erı1e bir men buyük tısıni1..? g dc"e 

1 
Y c vfı.. 

D~ doğwıundıı. hücnm h:ı - §Unlardır. ırjamna bildirmer,e mecbur tutu'muş zcıe& .Brilkselden aldığı şu telgrafı neş muhriblerlnl 1b_:ıtırdı.k. arını ilfın eder_ su o'abilınesi ondıln d:ıhıı. muhırnd,r. :reklltı eslrts1 • bl muvaUa.ktyet:,., devam Edlrne K kl il ki ğ İst redıyor: ı k ihl İ i 
tmek._ ... ,_ , ır are , Te rda , an ıarcıır. Ziraat Bankası şube veya ajan 1.. er en 29 Ey.fil tar 1 bı.lyan resm Bizce bu hadı.:;"' taraf ardan blrinın 

e c.:u.u. b 1 İ k al d L.ı.ese'dc h..ç bır aebeb ve mn.ksad 0 •-bJıx. d Akd ·.,d 1·~~1 ta ~ 
D;nyC'.PCf Pe rov.sku1 do~sunda bh" u' Buua, Balıkesir, Çanakble, z_ sı bulun.mıyım nz ar a bcyanna. maksızın harbn bütün cepbelerd! bir. ı"" öı ,_:_ __ den~ e ~ !,a__n blryyarc. bedeline vllsı.l o.a.bilmek :rın tehlike. 

zır:hlı tümen b1r baskın neticesinde mır, Manisa.; Afyon; Esk~lıir. Kiltah meler taym:ı.Jcamhkfara verilecektir. denbire durmuş vo umumı mü<ııkere erinln ~ ık.lan mumuı. .mu. !i bir mıntakndan geçmek, d rin!n 
d!i.smanın mü~ddid bntıu-yaJannı iğ_ ya, Konya, Nığd". Kayseri, Sivas, yoz ı Bu beynnamelcr kaymnkamlar tara.- imzalanmış oldu"una dair bir haber vaffaJdyet.ten bahsctınektcd r. Filha- de onu oradan geçirmemek hausun.. 
tlnam etmiştir. D3h3 şiıualde d ğe= bir gat; Tokat; İç• ; Seyhan, Mardin, fmdan en yakın zlraa.t bankası şu. yay:ılııuştır . .su haberin doğru oluP ol. kika bu tebliğe göre, Cebelütt:ırıktan da.Jd azmini gbstcrmek ıtıbarı!c nyn 
miılı tümen dtlşm:ın zzrblı kuvvetleri_ Urfa, Diyanbak:.r, Muş, Bingöl,; Er. be veya ajansına. gonderlleeektir. madığmı hiç kimse arn.ştımıağa 11.L"rulll Akdenlze açılmış olan ve re!ııkııt!n_ bir ehenım yetre gCizönüne alınmağa 
le ~ re il> Sovyet t.ankmdA.-ı gömıeden btlut.n ır-h~r h"metı şe-nlen - de birçok da nakllye vapuru bulunan del1;cr bir mah.ye•tedir ve b.ızı z yi_ 
45 inf t.ahrih etnılştır. Geri kalanı kaç_ Necib Alinin cena- Kafkas yolu m.lş, ıhalJc c:ı.d:i?lerde koşuşınnğa, oyn.'l_ 33590 tonluk N~son muharebe zırh- ata u~ ....... aklıı be abcr lıedefine ula-
mıştır. m.ağa şar~ı söylem eğe ve üpllşmeğe 1 " d ağ lu: knı.. "' ..... .. 
Alınan sava~ tayyareıcrı aan aece zesi Ankarada başı~ı.ştır. ısa~ ~tead .:1 ~ uva.ı:~dctdlşabndi!i içın bu azım maçındakı ga_ 

Moskovad.akı askeri t'?Sls:ı.tı bomlıa. • [Bas tarafı 1 rucı 63l'IMla1 Pencerelerde beyaz bnyraklAr gorül. vazor, yyue gem ve m . etenin bu d.e!a İn izleı: t nfmd:ın 
lanuş!ardrr. merasimle kaldtrlldl 41Xilgedeha.rekM devnnıetmtttedir.Bu müş ve kahvelerde ş;ıra.b .su gibi ak • torpido muhrlbindım müre~keb bır kaldığını kabul etmek ıztır:u:ı var-

SovyeUerln asker lll1'ae1 t~bmü bölgeler .Leııingrad, İlmen lıtilfhıUn ce. mağa ba.şlam!Ştır. filo TU'nns şark burnu ile Sicilya ada. dlr. 
Berllı:ı 1 <A.A l 30 E:yl<llde bolşe Ankara, 1 CA.A.l - Denizli Meb'u_ mıh bölge.si. s.ıu.o~ ve Kırını.dır. iib- Halk ın.a.ğazalnn Lstiltı. ctın:Ş ve- re- sı arasındaki Su:i~ya k:ın.ılmdan ge_ Bu suretle İn ]izlerin MnlWi:ıki 'le 

vlkler Şluselb~~ doğusunda ı...ooO: su ve Tii.rk Basın Birl;ği Yüıt.s:_k ba.ba-e göre tım'!.D- göltı~tın ccnuo MI_ fah <lew.nfn yeniden avdev ~·mtş. ol - çert.en torpille mücehhez vt dal~ar ki Akdeniıd~ ıao:a.nna eniden 
ga gölünün sahiline asker çılı::ıırma.lc te. sek Heyet Divanı Rel.sl. Neeib Ali Ku- gesınde AI.mantar f:Olı:: geniş 6,çtıde bir dnğuııa kani .:>lan dfikkı\ncı.:nr ~eslka halinde birbiri ark sından ge!en rtaı. şar Y 
6ct>bliısünde bulunmuşlars:ı da AJman çüka'nın cenaze merasimi bııgiln bu- çev-.rme hareketi Jıı.pmaktadu-. nu ı:e bile aramda ıtızu~ görmeden ın:ııa.. yan tayynrclerınin taarruz ve hficu: ehemmiyetli b!r lı.uYVE! ~sh:ı .ınzımam 
ttıınenlm SoVY~·ıen, niyetlerini vak. ra:da ynpıl.nultır. Ve naMı Yeni me_ vinne hareketi ıe 50 den faz.la SOV)'et nnı satışa aTZPtmislerdtr. nu dit11lik muna uğramış ve İtaly&ll tayyare'erL etmış b~umnaktndır. Ir.glliZlcrln e.. 
thıde haber alarak düşmanın ıeşetıbil - zarlığa defnedilmiftir. Mer.ı.simde Bu tümeninin ~ alınacatı 66y!enı - ııavnsmı ruısıl J-.arşılamn.~ llzım el • nin bu ta.a.rruzu tam dokuz sant sür. sa.sen Nil havzasınc!:ı ve Libya hud: 
sünn akamete uıtratmışln.rdır. yük: Millet Mecliai RblBi Abdülhalik ,vur. Fak.at haber heali;ı; tee}'yiiı;! et diiiııde te:red1üd eden po.i!ler de ken.. müştUr. Tebliğ bu taarruzun net.Ice.. duoda çok mükc.ınmel .surette müc 

Sovyetter çok büyült kayıblar vere.. Re d Halk Partisi umumt İdare memlştir - dllerini bu habere kılptırmışlar ve hıı.l. ki ğ 'ter ö I bl h tlf bez 300 bin Jdş:lll: bir orduları -.ar. 
relı: geri a.tılmışlardrr. n .~· azal B"..,,.ekil Dr. Re.tık Kll'ım~ da Almanlar ranm.adaya tın çıl~n aevlncnl du_rdurma.k 1çln h.ç =~rü: ~uhnnkv::/ esurct~ :rıL. dır. İt.aıyan - AJ?1n.nların da, uçte 

Sovyd mu.kabil taarruzla.rı Rey-e.ı an, _,,. .. ru paraıJUtçiller 1nd!rmlıle.rdir bir şey ya.Jml3.Illışla:dı:. '"el '"'--be .. 
1 

d biri zırhlı ve motörlit Alınan iilnıeni 
Berlin ı <A.A.> - Blr askeri kal'- Se.ydanı, Vekiller, Parti Mustaldl g • . • Akşam olunca da 1$ltlıı.n mas ... e - tığını, Nemn mulllU., gem~ e n.... olmak tirere 20 tiimene yakın bir kU"'I 

nakt&n blldir1ldiğ:-ne söre. Sovyet kuv. pu Reia1 Ali RAna Tarha.n, Millet Mec Diler tar.a.tt:m Alman r&tbosu ş1 - mcie artık Jilrum kalml\dtiında:l so - ha. küçfik hacimde altı h:ırb geınisi- etleri DM:vcuddur ve çollerd" hare.. 
vetlenntn şark ceph~tn merkez mm llsi Rqaset Dmtnı aala.rı. meb'w.. malde Rnlttin Pet~sk;\y şehrını el _ kaklar donamnış. fa!ıat fazla ileri gl. ne ve torpido muhr1blne ciddi isabet_ v t vshni • :ıı: kl .. d 
taka&mda yapt.ıkla.-ı ehemncyetli mu. 1 VetAleUer L'.lüstcşax v:e müdlrl !erine ırec:lr<filtle:r1ni blld~. Fin - d.1dlğlnl gören resmi makamlar işe k.a. ler vaki olduğunu bildlrmektedlr. Bu ke =iş oı:~pe ya ıaıı.ş:ışh n ~ 
kre:ın taamu:l;ı.rı:ı he:>st tarded!lmlşttr. a.r, ""'...: Ttirk llukuk Kurumu men l.And11a nı.d)"o5una &Ore Ha.r!cof tama_ rı.ş:m.ış. bunun ilzerinı. nlsbt bir sWdin esn:ıda nkua gelen şlddetlı ha.va ~ar ta g şu sıra. r er 

SoVJ"et cemllerlnc taarrus umum ..... ., mile deği?se de tı.snıen cevrilınek üze_ kaim oloruŞtuI". pışnuıları yüxünden altı İngllls tay. t.araf da bu ı::uvveUeriru daha da ar. 
Be:riln, 1 CA..A.J _ Alın.an atır top.. subl&n, tirt Ballın BlrlJii idar.e he.. redir. Anc&t: Alm3D tııarruzı.arının baş Şelırn tek bir insan gib; inandığı bu resinin d~""il düğünü İt.nlyanla... tımıağa. hummalı bir surette çalış. 

çusu Kromtadt ıımanuwsa bulunan yatı aza1Bn ne Btrnrın Ankara Mın.. lamJş ve devam ~tınekte olduğnnu nı_ miltareke haberln~n yabn oldu~ tok :ı da sekiz tayyalerlnln 'fisleruıe aT- ınakt.dırlar. 
d31rinciteşrin lhtiUUl> adır.dıı.ki sov_ takası idare heyet! ve bütün bMın. tiyatıa. b.l'detmf'k lbımdtr. hazin btr tar"".d..'\ öftrenilmiştlr. det etmediğinl, ta.fire içinde bulunan O hal~ şark cephesinin bu yakın. 
Yet aa.ttıharb gemWnJ. bir defa. daha me.mublan ve mitten!tanın 90k ka- Berifnden h:ıber verild.ğlne göre AL bir nakliye vapurunun Sicllya ~a- larda biraz daha tat.'iyet.ıe belli ola-
muva!!akiy~ bombardıman et.mi§. labalık bir kitle ~kil eden arkadaş- nıan hava tuvveıleri şarıc ~eı;i!l.de Almanyanın sulh zında 'f'e eenı·an 23000 ton bacmln- cak vaziyete göre t.arafiarda~ bi!'lnln 
tır. Son gün ercle Alman obtW~e-.rı ta.. lıı.r:ı hazır bnlnnm~ ve oennze ala.. hava hakf.mJ.vetlni kazanmışıardır. Tay dekl diğer iki natrye vapurunun d1. Libya bölgesinden de yeni b r har~ 
rafından clddl .surette hnsarn ~r:ı.tı.. . ad j:ı.ndarma oplliı müfre.. yareler dün de brçok demtr,volu nokta.. tekıC>·ıı ettı• g>J ,. hl Tunus açıklru:ınd.ı batırılmış oldu. tetlne int.iza: etmek pek ynnhş bil' 
lan bu gemi yeruden ~ isabetler YlI111 pıy e, ' ı-t Jannı. köıx1llm Uhr:b e'1nlşlcr, nakli.. :ır..·nu n•:ve em-tektedlr. tahmin olmaz. ka.n:ıatlndeyiz. 
almıştır. zeleri ne bir b'lndo mmıika ma..... yatı kesmlşierdtr. Bilhassa Harkota u.. f,V • 

ye~~~e;~:; !~::::~:k~y:~e ~~ eylcm>itlr. = :O:!i~~ck~ı!1!~d= ~~: şayiaları asılsız İngillzOamkir&lliu"ğillitalayanrdtaebllğinlnkı·tab meselesı· K. D. 
cum edilmıştfr. s E s tunu tahrlb etmlşıerdlr. 

Heı!!ın~crı bf~:;::;ı lşı-n~e=~i'ntn ,... rafından sulh te!r:l flerl yapıldığına dnir 

~ 
CH.a.dyo gnzetes.il Buda.peşte ı (A.A.) - Almany:ı. wı. 

iıcı8allne ald olaralt n~"'Cdile.o rftım! p k y k d Laval şatosuna çekı.ldı" cıkan haberler Budıı.~tede tamamlle IBastarafı ı lncl sayfads) l imkfını verllınlş Vi? camekAnl.aroıa cou_ e a in a uılııız ola:rak kar~ılıuımaktadır. Gaze - Okul Jillabl&ruıı yolı. za.ıwcUiren r:ıda okul k.ta.uı saı;ılırıı ıe.hıısı ~ıl -
nıtlsakı Olnı!Jrma ---., ... 9 M.,L, .._ ille 41• vıoıı..v ı CA.A. > _ ıı:sıcı bil Ye.idi maa Uler A1-ı tell!bl.oi ilk a&7falanı:uı .-eWu m,Jftır. 
razıde Ya.ınlan .. ~ _ ~ ~ Tepebapada sa..l 'bir 'tCnl Ple.rJ"e ı:..avaı dlln Parlat 0 """"°-~ Ye Rua!arr.ı dış mukawme. JlstanbuJ g1b, li>U,Yül: merltıı:alerde o.. Kltab Clıatl:ırı 
hn:fl>eler '.n!le dtlşman adım .._ s s s lıille Vldı7'Ye 20 ltiloınotre mesafede tine raiınen Almanya ile mUtt~iklc - .ııuı kita.blar.u:ıı. ~ak .unueUltcn b.rltag Birkaç sene var ıo TürklHde okul 

"'1Jun&D Chate1doo"dak1 şatosuna git_ rınln bütün cephelerde harbi knza.'14.. aebeb vaniı:r: l3unloırcian blunc~ .. el • kltatılarının yet.~cmcsı d.ye bır me.. dım Petrovısko1'Ye ~ ıa.rdedllmişitr. ~r. caklannı ya.mnat.tadır. deki kanun ı:nucb ne :ıt~ ma~baa. .sele .talmaıruştı.r. A!d$mız ırrtıtıat N:.r 
Bu harekM emas:nda eheı:ımiYeill smda.n .t.itabları."l he!ı .. mcha.l sı~ln pa_ yıJ b:.raz daha artar.U mtiyo:ıu geç _ 

dliJman. kuvvetleri 1m1u oıunmusıur. - '\il .m ile veya !:reel! mr>ict.ubu ile alınmaı.ı miş bulunan .Jk ve o:tn öğret.ı.m ıaıe _ 
llkt.eşrl.nin blrnci iUnU Wlt UO da E s Es E 1 lUzumudur. Y~ter senn:ıyesı bur.mını_ belerlnl tita.bsız dm;e b!ı$lamnkt.'\11 be 

Pin lı:uvvrllerl Pettovskol ~ehr'll:n mer Bu akşam SARA y s·ıneması yan okul k.oopı!ratl!lerl ancalı:: o~Jar men hemen kurt.armıştır. Bu ~ll kı.. 
kezine «inn'..}lcr ve belediye datresln:n acıhp talebe deva.m<ı. b:ışladık.an son_ tab fiatlarında. yalnız küçuk n· bette 
~e Plııl!ndtya bayratmı asmış .- ra onlardan para toplıyabUmckte ve bir artma ne bıı.sımm tcmlnı için dev_ 

r.tır. bunun için, her ders yılı başında, kl • ıet, btitfin imlclnlardan s':ilade etrutı 
ı S S Yeni b!r muva!!~et teşkil edecek olan tal> alışı tabi! olarak dô;rt ~ Cfinier' ve memJeket evladiw:uı. khab pahalı 

ktısad Veka!etinin 2 01K1Noc.t FEVK.AL.in 1 WEKPROGRAMINA HRAABAŞRlLIYOR.ft n =~::ı~:kirK:ı'::;:~~:ı, ;:~~ ::~~:!:1 ı:~~~;~:erce lıl"a !eda_ 
Panca ·· h ·ı • bilinesi için de btiyük yardmıı o!nuk. Biltlhı vatandaşlarıma şunu hatır -r nıusta Si - tadır. !atmayı vazife bD~ ki talebe OlllD 

lerine d Hem duyulacak İtlnci sebeb. t.ı.ıeba veya veıaer.n:..n. cocuklarma ıı~ güçui:cıe oıdutu sıbl &ıirzıe ı Yar ımı :tst.&ntıuı rıtıı hus'Jst .t tabcısı rok olan lı::fta.b m.eseleıs;n:fe de bh- :rıarluta utra. 
~taya ~1!~U3.t> _ Pancarl&.'"Dll Hem görülecektir. yeıeroe buralara müracaat etttk!eri ~ dıklan zaman ın bcış nıra.cak'uı in -
olltlJi:at1 "Voı..a ... ""eın.tYen mt.istahsillere cesaret... Zafer .• Aşk .•• ve Kahramanhk Wnsili. Bas Rollerde: man orada mevcud ohnıy.ın kitab lçJn san, otuı idare dmfrtcricUr. Veki1Jik "Nr" 

~lira 1~~ dttar ba.şma e!l._ s E s PRESTON POSTER • RANDOLPH SCO'lT - MAROARET L1NDsAY .-bende yoktur> şeklinde almaları .r.ab d.lii emirler ve L-ııkAnlarla onları blL 

~ ~:u:~ puı_ ZAFERE DOGRU UÇAN iNSAN KARTALLARI :ı~:.y:ın~:~· ~l~i~ ~~t~~~ti~~~::~~~lde va -
tıAveten: MJ:MJ.EKET JURNALi <TOrkce sözlf\) belli detfidir. 7olunda ba.$ka bir kit.ah. 

Akala pamuk fiatları cıya mtıracaatt:.n lıı:enıfüerm~ alakOlo-uc:.ı 

Yarın matinelerden itibaren ••••••1ııı şelı::f!dc bir cev.ıbla kal'Şllaşmnkt.a ol • 1' malandır. Anka.ra ı ffitw:s\> - Son yat>t!aft 
tetkikler netioeslııdc Aknltı p:ımutu 
fiaUarmda küçük bir dcğış'kllk yapıl. 
m1.1tır. Yarın ı buııilnl tıkacak kanır. 

na~ göre Akab b r e!i. Abla iti 
62, Akala üç t>O. Akala döröt de 56 
kuruş olacaktır. 

T AKSiM SiNEMASI 
Yıldızların en p:ırlağı ve en dehak~n 

İSA MİRANDA'yı 
«itlsTAV DiESL ile beraber yııratttğı 

BEYAZ İLAHE 
Büyiik macera ve a~k ve ihtiTns filmini takdim ed:yor. 
insanlar ve '\:alı~ hayvanlar arasında. bfr kadın .•• 
Çılgınları kt.ndisine raın eden Sah.bar b1r kadın ••• 

Lt.lKS ve İHTİŞ.&.11 • ZENGİNLİK. - TBESSÜK ve HL'"YSCA.~ 

Dahi Rejısör W 1 Ll Y f Q RST tar:ı.!ından vücuda gettrllen 

BİTUEl\tiŞ SENFONİ... :MASKELİ KADIS... :&IAZLT.KA 

ve nihayet: O P E R E T ıaheseri 
bütün .seyırcilerini g~decettlr. 

lütr'lyen unutulmıyacak olan bu zengin ve muhteşem !"Jm 

' 

5 _"" ""'" "'· C•km~.,.,. Pek yakında Ş A R K Sinemasında ~ 
alet <S>, Eski cteı C3>. -.._~----·• ____ CI _______________ ..,, 

6- Nida ll), San'a: (2'. ••••••••Mı••••• 7 - Avuc f~ (l), Ct!Ll <3>. En ve senenin iDt Supcr Filini: 

~ tıı~~\&yvan pisli~,~-. KADINLAR 
9 - Ylik sepeti <4>. Mezar kaan 

(7). 

ARASINDA 
NOB.MA SIIEAIU'Jt _ JOAN CRAWFORD _ ROZALiND RCSSEL 

19 - ~h (1), Zaman C2). 

Bunları bildiğim z .fc!nd1r ık. Ankara 
caddesinde ve :R?yaaıı:ida dol'rııdan doi:t 
ruya ~ımıza. b~ı b!rtr yaymevl 
açtığımız gibi B"yoğlund,1kf bUyilTc kU.. 
tübh.anelere lic okul kitı\b?.nrını ı;atma 

Sabahtan Sabahaı 

Resmi 
dilciler 

maa lupaiı) diye lliw cdi70r. lla na 
biçim ilin (memurlara ev 3 <iplır&la,. 
cak) dcoı-mcz mı? Bir tane d:ıba. 
hl'm de Ankara 'l'ürk dil. tarih fa _ 
kültesi dekanlığınd.ın ga:ıefelcrc nan: 

ııJ.'akülteye alın:ıcaat nunJu talebe
n 1 n lm tib.ıuıu 

Baa.ı Avruııa fakül1clcrlndc tahsile 
Yeni Türkçenin bam•runu hu:ıır _ devam edemi~en himayeye mu!ıta.c 

!arken kalem sahiblerile de\·let daire talebeye aylık verirler. Buna d:ı Bo_ 
luiala de 1$blrr'l-· ya)MD:l)ıı.nn.ı bt'k- urııe denir. Türk~esi aylıklı talebe o. 
ı rdik ÇiinkH 

1

"~ d 1 t ki ~ - JabiUr. İşte ifil btülte•inln maksadı 
e · u yen.' C\' e ma nt n. böyle aylıkla oktl)"'llcak talebeyi an -

de bir takım yenı cllıa~dar vardır ki ı ıatmaktır. Fabt Türkçe haml?T'1mdJt 
Avrupadakl ümeklere sin lu&r1ll - kanıı;yamıyacatı h~b cdt:tnden 
muşlardır. Halk ile temasları \"ardır. anıtın f)u molo.mn knlfünış ~Ylif 
Memlekette yeni bir lkl4adi, ticati 'Ve alıenrt tle yen! türltçeye dıt!nut 
mıem :tunnakh 11liib:lldtidır. B&l - yabancı k~lım.v" m:ıhknııı olılatums 
nun için de yeni Jrellmrler, yeni ıstı. dil f'akültai takdir etmene anerwvla-
laUarla 'ndlklarım belJl ~- rına (Lotman ~ yaptıran Toprak U:al'lı 
41lr. Nasıl ki membalarını urnunıi ha- su11t''i Ofisi tle nl:ihtrrlle taktrır "ler. 
nU:uı alan ı:netecıler, ve muharrir. 1"~ ntm ftav;ıt1111r1.i111 ft'friiltele.r 
ler de halk diline serle «"n )abancı çoğahp J>nf~ler MI" ordu ka~ 
lelimeleri öz tlirk~e. ka~tırmaJI. kadar mmd ıte•ıh ettik, .. htt fa.. 
la :ınftelldtirler. ~abt it• devlet 1 nilf"9fn. h"' rırer ·~~riht ıh ~ına 'ft 
ılalrelerfnln dil balıslnde dil lnkilA • bildltf yabancı dilin kırne'h~ röre 
••na uyg-un şekilde ~ ettlk~rL f 'Tfır!-r,. ... P bf .. h:ıylt m:u·~ lmt,.aetil 
Jll gördtitümüz ynk. H:dfi ~nl lcl. anl~lı:vor. Fakat •~ :rawlını b1l U... 
dla ederek b:ı yıst ktarPJeıin ııaa nı t"JIPrinde Y'Ofur;a• 'ft ınm<'idtti 1111 
dilinf' hiç ?a!.mıyacal< ''l' o'I. tılrkçede . hn h o1an hlı- ~·'r1 !lb k0tttT•li 
lrar'fllıta •ulunar.:ık YJLb.ıntt ırftmelr. hllklm n111-1ı. Tüt4r• uvnryn kaY1M
rl zsta lillana Hkmak gibi raflet 1 ya sives!. ahenırl hattl ııtrıuneri llt! an.. 
içinde hhmdtıklal"llU açıkç;\ söyliye. ft••· .... yolda a.cnl hiivlyl'tlnl bu -
bllirb. HraJa bilmem la:angf milli ı lacak. 
1tanb ~ muıurlan için ev yap. "'1l I C /. • J 
frnert=., bm uaenıurlua loJ • '--'<JuehaH °''"'t» 
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BAŞ - DİŞ - GRİP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJİ 

Ve Bütlln Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R J P I N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
' • 1, • 

1 ... • ! ' ... 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 ! 
~ _ KAıı6k& ~unun sal tıa.ra!ında ıctemlıA.t od len blnalardaıı çıkan 1 

mok>lılaı1D nu:ll ili açık ebi1Une7e lılDlıulm\lltur, ~ bedelı 8916 J.Jra s 
nr. ve ilk \ıellllnMI 810 Ura ıg kuruştur. K8lif 11e ~ Zab1t ve M-. 
me1At JılQdilrlQSU blemlnde a&'filebilir. :l!we 13/11/IKl Puartesi gthıU saat. 

14 de Daimi JCncll::nencle yapılacaktır. TaHblertn ilk tanltıat makbwı ,.,. 
mektublar•, lhale carlhlnden 3 atin e9Viel Beldfe P'en işleri Müıd.QrlUiQDe 
mÜl"&Cla&U& alacattan feonl ehliyet ve 941 )'11.ına aıid ncaret Odası 'ft8lka_ 
ı...ue ihale aıQnU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmatan. (8639> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturulu.ş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJe,nt adedi: 265 

9rai •• Ueari lılll' IMrri banka mumelelelt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

ziraat BankaSlllda kumbualı ve ilıb&rsız tıasarruf hcsablartnda en 
az 50 Ura.sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek nr·a ile ~tııc:lald 
pıt.Da söre Ucramlye datıblacak'tır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 l) 500 » 2,000 ,. 
4 )) 250 )) 1,000 .., 

40 ,, 100 » 4,000 ,. 
100 ,. 50 )) S,000 ,. 
t 20 )) 40 )) 4,800 )) 

20 » 3,200 )) 
160 » dak.\ paralar blr aene lciDde 50 llfM'.lan ... tı 

Dikkat: Hesabb.nn tıtı takdirde "' 20 fuluile verıleceırtır. 
dQşnlyenlere 1tram41Jıd :- 11 Mart. ıı Hıuıtr&D. ıı !:Jldl, 11 Birinci 

Kur'alar ~ede e · 
tAnun tarihterlnde çekllecekttr· 

'Jllel~!iaQi~ 
Plim 

Bil ~ 7/lf/Nl de Af10 ... 
~. 

1 
ıl 

6 
41 

~ 

l2t 
160 

Uot 
1.2 .. 
8.NO 

160.IOI 

l'7t.731 ~ 

Tam bilet. 
• lira 

ik.rami~ 
mılı::tan 

IJra 

So.tot 
10.liOt 
5.iOO 
:uoo 
ı.ooo 

GOO 
100 
50 
10 
! 

Yekün .. 

:tkramise 
tutan 
Lira 

30091 
48.000 
30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

l!t.000 
60.900 
88.000 

320.000 

966.GOO 

Yarım bilet. 
2 ı.rn 

yaz bllet.te 42,68 bUet kazana _ 
caktır. Hastlatın % 60 ı ikramiye 
olarak dağlttlac:ıı.ctır. 

Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Orman, Veter;.llcr ve Zlra11t Fakilltelerbıe bu yıl ıta.bul 1.."dılecek talebele. 

rln eeç1m ımtotıa.nlıın :tstanbulda Sultaruüımedde YUkaelıt lkt.ia&d ve Ttcaret. 
mektebi konferans sıılonuncta ve Ankarada YUksek Z\raat EnaUlfiattnd1: .,.._ 
tıda ya.zılı ııUn ve saatlerde yap1\acatındnn namzt>d t.a1coen•n 1mtihıı.n 1ıı0_ 

mlsJonuna mUracaa.tıarı. <6859 - 8377> "'--• 
Deni ~~~o_u_n __ ~~~~~~-..,..... 
p.zik 6.10.941 Pazartesi. 9.12 
Türkçe G.10 941 • 14,30_17 
Kimya 7.10.941 Salı 0_12 
Biyoloji 'l.10.941 • 14.30.17 

ZaJ1 _ Nutus cüzdanımı u.yl ett~m. S A T 1 L 1 K Cebir 8 10.941 Çarşamba 9_12 
h "'· Q Yabancı dll 9.10.941 Per embe 9.12 

Yenlalnı alaoa'-ımdan esklainln UAm ka: c·~- ·- bat ... nda "alı 1 ············-·---··---·······-···-·-·-····-··-· ..... ····--······..._ .... _. a Edirne pı a .... ng... •• " - .............. • _ _ . . 
JO\tur, şan Şevrole markıılı bir aded otobUs Son Poıta Matbaası : Nefh)'at Micluru: Selim Ragıp E.m~ 

Çorlu Hatib mahalle!ll {lt) No. lu satılıktır. Edlroekapıda manav Arlfe SAHIBLERl: S. Raııp EMEÇ. A. Ekrem USAKLIC1L 
ttde klraeı Şüan otlu Ali Burpcu müracaat. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 27 Eylul 1941 vaziyeti 
AK T 1 F 

Kaııa: 
Altın: aan kilogram 
Banlaıot 

72.604,628 

Ufaklık ' . ' ' . . . .. 
. . . . . . 

TUKD~dekl malla1'irler: 
• • • • • • " • i 

Jlariç&ekt mubalıirler: 
Altın: San ktlcıtıram 8.922.987 
Altına tahvlll lı:ı&bll serbest. dö
vizler 
Diler dlMzle~ ~e' ~lu · Kıı~~ 
bakiyeleri 

Huine ~b~U~:· • • • • ' 

Deruhte edilen evrl.kı nakdiye 
ltarııııtı 
Kanunun 6~ • tn'ct . ~ıv:İd~lcrln~ 
tevfikan Haglne tat'atından vlkl 
ted1yat 

SenM&t C~&4~;: • • • • • • 
T cart Senetler 

Esham ve lahrtlİ.t. ·cü~cl~nı: • 
< Deruhte edilen evrakı nakcu.. 

A C yenen karşıhtı l!Sham ··e 
c tahvllM <ltlbart kınn~tıe> · 

B c S· rbest. Esham ve Tahvta,t;~ 
Avan!llar: 

Altın ve döviz üzerine av ns • • 
Tahv lAt üzc-rlnc avans • • • • 
ıtazln!'Y kısa vıV!eli ava . • 
H .. nPV(' 3850 No ıu kanuna g{lft 

nr 'nn nltın knrşıhklt avans 
H' ~nrlar: . . . 
.fuhtl'lıf: • • • • • • • 

Llra 102.124.21'1.77 
1 10.839.625.-
1 560.555,78 

> 449.C24.1l 

L1m 12.550.894,'19 

1 -.-
,. 46.198.01 '1.91 

L!ra 158.7'8.563,-

)) 21.683.011.-

Lira 2711.227.947.39 

Ura 45.418.801 ,93 ,. 8.311 443.46 

Llm 4 948 04 
• 6.261.788,85 
1 -.-
... 167 600.000 

Lira 

113.52U98 55 

449.02U1 

58.1'8.912.70 

13'1.065.552.-

275.227.947,39 

53.730.245,30 

173 766 717 49 
4.500.000.-
8.149 851 01 

PASiF. 

Serma re 
ihtiyat akçeei: 

Adi ve fevkalAde • • • • • • • IJra 7.822.019,!5 
Husus! • • • • • • • 6.000.000,-

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci mo.ddelerlne 
tevfikan Hazine tarafından vatı 
te<Hyat • • • • • • • 

Deruhte edilen evrak\ nakdiye 
bakiyesi . • • • • • • • 
Karşılıtı tama.men altın olarak 
illveten tedavllle vazedilen • . • 
R.eeUont. mukablll illveten teda-

vüle va:ııedllen . · · • • • · • 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
a.vans mukabili 3902 No. lu kanun 
mucibince llAveten tedavüle vaze-

dilen · • • • • • • • • 
MEVDUAT: 

Türk Llraıı1 
Altın: &ft kllognm R17.150 
3851 No. lu kanunıı rllre hazineye 
açılan avaruı mukabUI tevcll ola.. 
nan altınlar: 
san kilogram 55.541,930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili "8.bıl dövizler . • 
Diğer dövizler ve ala.c:lklı Klırlnc 

bakiyeleri • • • • • • • 
~uhtellf • • • • • • •· • , 

Lira. 158.'748.563,-

• 21.683.011.-

Lira 137.065.552,-

> 17.000.000,-

> 251>.000.000,-

1 94.000.000,-

Lira 71.008.460.51 
il 1.233.'182.03 

1 78.124.167.90 

Lira -.-
D 26.965.022 87 

Yekün 825.l 63 248.64 Yek"ün 

l Ta.mu usa ~ea l,ıibanlı: 1*.0Dte baıldl ~ • altın U.erine avans ~ 1 

: : ; t. J :-: ı. \ 

Lira 
lti.000.000,-

13.822.019,15 

498.065.552,-

'12.242.242.54 

'18.124.167,90 

20.965.022,87 
120.944.244,18 

825.163.248,64 

Antalya Nafıa inşaat Komisyonundan 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
ilanı 

L - Eksiltmeye tonu:an iŞ: Manavgat. - Akseki yolu üzerinde Ahmed. 
lerbiikü köprusü keşi! bedeli cl2354• lira •61> kuruştur. 

2. - Bu işe ald ıartname ve evrat §unla.rdır: 
A. - Keşi! hültısa cetve\L 

B . - SilsUei Fla.t cetveli. 
C. - Ölçme cet.Yeli. 
D. - Hususl şartname. 
E. - Mukavele projesi. 
F. - Eksiltme şartnamesi. 
G. - Kazık ataşman. 

H. - 390 sayılı proje 
3.- Eksiltme 15 Teşrinievvel Çarşamba gfinü saat 11 de Aııtalyada 

Yenikapı caddesinde Nafıa Müdürlıl~ü binasında kurulu cAnt.alya Nafıa 
İnşaat Komisyonunda yapılacakt.ır. 

t.. - Eksiltme kapalı zarf usUlile ve vahidi fiat üzerinden yapılacak-

tır. 
5.- Eksilt.meye gırebllmek ıc;In isteklllerln 926 Ura 59 kuruşluk muvak.. 
kat teminat yatırılması ve bundan başka aşa~ıdakl vesikaları ibraz et.. 
melerl şarttır. 

ı. - Bu ışe gLrebllmek için Nnfıa Müdüriyeti ehllyet komlsyonun<lan 
alınmış müteahhdllk vesikası. 

2. - Carı seneye aıd ticaret odası vesikası. •B4frh 

ı aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 • 1000 1 - 3000.- 1 

2 • 750 1 -- 1500.·- 1 

4 1 500 • - 2000.-- 1 

8 aded 
35 1 

80 • 
3QO • 


