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"Milli irademizin bütünlüğünü 
korumak için hepimiz çetin 

vazifelere hazır bulunuyoruz,, 
"Büyük yangına bulaşmamanın çaresi ve bütün dikkatimize 
rağmen bulaşırsak şerefli vazife yapmanın ilk şarb, yangın 

ortasında yaşadığımızı biran unutmamakbr,, 

Aziz vatandaşlarım, 
Dünyayı aamuı bir 

:"111 tuıır-ganın ttlr. 
te.aırıerlni biz de 

""1'~-llııae-ltet mlzde duyu_ 
Büyülı: yangına 

Kahraman alNrlerimi~ Be~lerlıen re•mi Beficl meyclanl •• 

Milli Bayramı biiliin 
yurd coşkun bir 
sevinçle kulladı 

"Almanlar şimale 
doğru ilerlemiye 

muvaffak oldular,, 



Hergün 
Mister Ruzve.tin 
Nutku 

\,. Ekrem UpldııiJJ 

bayram keşidesi 
;.., dün yapıldı 

br 
yo 

Kitabın aon sayfasını henlb okumadınn, kendinizi talihli wya. tallhsis Bir insanın hayatını Jlllsıl ~c~iS olllui'uııa dair del1$1DİYen kat'i biküm 
mes'ad veya bedbaht et~kte acele etmeylnls. ancalc: aon devrinde ve ebr.riYa bqkalan tarafından verilir • .......... ... ............ ... ..... ................................................... -............... -........ -. ..................... ......_ ...... ._.. .......................... _ ... .__. ____ _ 

Ö'nlfen:Wnın bütun fakillteıerlnde 
yarın merasimle der e b:ışlanacaktır. 

'Onlversttenın eSkJ ve ,eni ta!el>cle. 
r1 saa.i 8 den it :baren merkez. b nasın. 
da \oplana.eaklrdıır Sut 8,30 da me. 
raalmde ı.r.ı.r 'bulunan butun talebe 
h p bir a.ğız.d.3.n Ist..klfı.ı Marşını söy. 

mute&kı.bcn Rektör Cemil Bl'. 

- cek lr. 
Cem BJse n açış n lt!tundan son. 

te ra ün ?ers tenın en k demli ve en ye. 
RoaeeT r. n taild>e eri tarafı an birer h ta.be. 

ok::k ~en; a. de buiunulacaıktır. Bi hare merasL 
r nın ı-- ı.ı ..n. b nıf 'k ndı ince ve kuVV"e 1 hiasine mü a me n ..... .r<>., "V'e1' er.,-,. er sı 

eaa ecU ha.... 1 hda - de:->haneslne g dec t, det'S!er başla-
:yor.sa •u a.ey rlarmdan nacakt 

Pd~ü multa.vemet.n tabın nlrd n ır. ___ ..,_ __ _ 
çıkma_,ı nıeUeesıDde b11na 111ec_ p . 

bW kalmıl ola.bl e<:cl d~ünulet.ı r. e.ce~e merdiven dayaya
JlııMen göril yor ıo, M ster Roo ev 11 rak suerlerken yakalandılar 
n braftarlaın Amer.kayı harb2 ha. Yunus ve CeımaJ Wmlerlnde ikl 
sıtleıımJ& ça ııırlau~n Amerika ç·n ~ru; ht!hte Hacı 'Oveys mab.a.lleal.n • 
.at yolun da!ha dotru olduıtunu dü. de bir evin ıpencerestne merdiven da. 

er Mıl durm:unaktadırlar. En yamışlar, taıkaıt lıl;ert girerken ya'ta. 
eoa olarak Ameır!tanın en fasla ta_ lanmlljlardır. 
DUlll11' 25 .. hıiı.rel nın mllfterek tm_ Hırsız genç'lıer derbeı ad11yeıJe -.e • 
..ı e cimburrelstne nrilmek tızere derft. nöbetti Asliye ee-. bAkiml. 
b t nıft\ub hasır 11n 1tar blr taıaL nln kararil4 "-*il edllmlşleTI!l.r. 

teG da b6y6k blr mııını Wrlib Unede .Amertbnın tanınmış l&'l:m. 

~~~~~--~.!-~~°!'.: ~U.rt Amerika bMtm: ba1'tt cereya_ 

T AKVlM e 1 inci Teşrin 
nından taıhzlr eden nutuklar aöyl ye. 
oeklerd1, bu nat1*la? rtdyo ..aıtaalle 
bütilın memle!kete dlnletllecektı; takat R.ıaı .... 

1 1 
30 Arabi-• 

1aeo Amerikada. ~lert oldutu ı bl 
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radyo ıstasyon.lannı d:ı büyilk §lr. 

name ~yb haıt> alcy'hdarı olanlar 
propaganda ~ln llıl! derecede gtl2.'ete 

ve radş.o yoııa.mamı.ştn- Bmı rağ • 
men mücadele gltt.Utçe artarak de. 
V'BID. etmekte ve her n.sıtayı meıru. 
gôımektedır. Mistıer ROOSMel\ 111 snrt. 
1t1a ba mücadeileınln sath.a.larmdan 
bbtDi tıP4k1l edilfW, 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! 

... • ... ....,.. ........... ya. ttn 
Wık tatuhQ'or, nl'IBI memlrht c1I.. 
sına :rollaaıyor, Wa.aı 1ehir içinde 
aiı1Q'or. serin kala1U ila denize dö 
kfilli;yor. • 

B .__.__ pa.nuyor. 
a .......,rı can&ede oklllhlımn 'Ve bq senginln çıkıp da mev -

samaa ~ l;ab;yor: 
- Sebeb? di7e IOnayonnuın. S~- cımıilına il&vetea W.kac konserve 

lliyorlar: fabırlliaa lulnl&l'ı. amooyalı mem-
- Tllbdan balattn hepslnt • hn ~ iclmııhı ta.la ~ fsWasal 

urve ~ lc1D ieşkllı 70Jrtm~ tıhıle;yi &ini ~: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Şarab Enstitüsünün 
hazırlıkları 

Mecl.d.yetqyündeki l kor fabrika 
sının Bom.on.ti bira !ıabrfkasına neıc: 
ııne tJaşlanmı,,tlr. ~rikadaki tesısaı 
tamnmilen-aklooildi&ten~~&k~~ 
laca..k olan ş.araıb enstttü.sü için hazır 

193. 245 numaralı bilet 
50.000 lira kazaadı 

Milll Piya.gonun Cllmhuriyet Ba)ra.. 
mı !ei'L'llide keşide dun saat 17,30 
da Ankarada Serg evınde yapumıştır. 

Bu çeklllşte kazanan numar.ıuı.rı ile.
ramiye mlktarlarlle &ıatıda boılacak.. 
sınız. 



~a 

-Sı ühat-ı----
Tarilıten sag/a ar 

Padişah olmayı kuran 
bir zorbanın maceraları Analık ve analığın . ., 1 • B almetroe <totınuıtu. 4.SQl.ıkot. YAZAN----. k:&l'fı dlV1JP da aıöndfireınedili ıım. 

V fi Vazı e eri lu> d~ meşhurdu; faka.t bu 1 K d" Kafh 1 1braaııaı Be1den vıt&mıat .Lltıedi. Or. asi arı, :m~:::nu:~~u~~~ı • a ır~an .. fı .' !':':"ı!"::."<:::.-::::'ıı::: 
dıli kabad~ dedelerinin namla. d~~ daha ~ rutbe verıl31n,,dar ordusu 1d1. Bepsinln atlan bt.. '"' . . ı,_ u·ı . A , rından b&t*ın Çıbnlftt. İlyas ata em gönlunü alınsın. vurgundan hUıae ya&, aı Jabud ~olan taburlar var 

I azan· nro.çesör doktor ınsan nı mı ıantar aaıı &r86lnda eşi bulunmıyan bir yLlkx>pa.rusın. Elbet tı:-3nt ele ıeçer, oldL B~unun elbl.wlerı &U'lllaiı, ... 
• r~ 'J • ttt.i, Pil pek, Dü tekti; atla eirld'zaman da eıoeeslne pençe atar, cel. lMl!an m~ Hı. Manlaalfı mil. 

G '1et ı hemen t*ib eden da\1ka.lar HatJt&Wlı candan bir arıanm ha~ ıneı,ôa.nında, er a.Ianmda st:yran e. 1~ önüne tıri.a.t.lr6m. ha.sara etti; girdi ve bir htltllmdar lanJı. -c• bir ~f ~~~
0

-~~ hmlen tendbıe -~ hiç blı' YMit 6denmea; böttbı bu ftsi..: derken aörenJeri hayran ederdi. ı:ıy~ pqaya ~ tutJu Yeair rütbe. g1bI harelret ederek uterine ora,yı 1f •el!naıes, anal*ltı.tıidfr, dan :rard lan ı-oattır· felerl hlıl*Jle s6ren bir an1ıra ne mm Henılls gençken Kareai vl!iıyetını zor al Yeri.ld.l; bu rütbenin alAmet.1 ola. gün J111ma müsaade.sini verdi ~ 
• l'rienir ve 11>nra ana olur. P&.. ve OD& bOıWn ım n ' - balar •Jmlltı. ~ Ağl devlete ve altın Zincir llÖllderi!dl. gururu son dettıceyi bulmuftu: _. her ta ele hm' tanımı doyunıu.t mı lbun?. Pe hı... ' .._ 

&Da ~ am-,Ollun . mi JAmm; Yutanda canal* sonradan aeldılt 3.Aillaba aa.d* bir mü.slümarıdı; zor. Al't!t eati &lakoğlwıun ıururuna lal> oftnl,yacafmı Uru.Yordu ~ 
OOcutu &7ui aur~ bCb'Umes; 7al..1ti .. Onun altını teaUdemek 1 ll.. ne 161'9 tiııbidlr• demi~lm. Pak.at ~ ba ara öyle pala .salladı ki cümlesi yok ~n ,oktu. Devletin üç tutıu -veziri de biltiln Anadıoioyu ela ~çfrdJltni 
i11 ana1aruı oocukl&n i71 bib'ü7e -11'te.. Onu aol'uktan kot'ulnat aı 1 talblerhıde tt. dotuetanbert Mu; büyök~rin g&ı"erlne ~ı; pa_ o:d1*tan aonra cilftl"da.ki bir takım bbiimdaı1Jk llln ettillni, t-.Ul °'-
: ~ IAttam bfb'iimeleri.mn? Hemen .. ~an uyku.su. mu ~l? bar-:~ bir ill'l, bir meyU "Nkti f8 odu; Anadolu :&e,'lerbeyi mev:dıne k~k aanca beylerinin ne değe. man ofuDannı defederek Toptapı 
ODlann aatıaaı analardan dotmlıf Derhal.. Memesini Yereeelctır, bea!i7e_ u tadar Zil kalaa bıl • 'di; ~ad mooa..carasında Hl rl oiai>ilrdl; beie ad~ı da çoğa. as.rayına yerleftilin1 IÖl'fiYords . 

.-.-ı.aP1 Pl'etUdir; lit1n buna sün.
1
c8Lt.1r, ıl.Jdirecettir, 79tıracaktır.. pllDct~e blıwt ~ ltaraltter~ - mn: tız Pllf& ile beraber bu'undu; Ace:n lıyordu n da.ha çok paralıizımdL Hü Nıee qau:a adamlar kılıçlan n.yeein 

aatı.m dotan her oocutuıı artıt/ ""'-ut -ıteıtP de ODA memeden halka cuddur' a 1 er l1bi ordusuna u.ı.ı titrle yaralıklar gö..~r Uımet ettfii yerlerdeki halk iyi.:e ISJ). de, birer tıme oiduıtlan haJde bir ırtn ı1........ ...,...... •~ bu hill de ancaılt aamanı re ınce bıkişat . . 1' , ~ ~ taı..c.tını •nmö 7an _.,_.,lar da vermek iktlaa edince bu A... .__,... di 1tJ ~mnandan onu diğerlerine :vulmuttu. soyulacak ye~ halk ytr;ın. hükiiındar olm&Dllf'&r mıydı? Kahra lleıbr • - eder, meJdma - ; o ._..e •bu hl8 1JLrı b!mdı B1lnlar bl tak d "'...... rd • ._._~ CflntU aatlam dotut her r.amaıı mamalan tendi eme huırlamalttan kızlarda eıaaaen mevcuddur; dotuştan ~ ~ ~ ~ladı. LAiti~ 
1 

l öt ~ b 
1 

ın r d ~d e. man'* blkfG'eierlne """";~ıtmyo'~· t __ 

,---.-.ızı kal• earanti etımes; bu 1'1U'&D- haz duyaceık:tır; bul analar çocukla - . . - Husrev Pqa böıYle!erını çekemezdı; nan es e u 11nuyor u. am_ rafına bocalan, hacıJan, iM ı<ı:n ...,.._ 

tiri ~ olan ananm tendisidlr. lnnı her hancl bir kadının bakınaaın1 = ~~=~ ::O~bı:-ı::1:1:: ~n 'henüz çocuk olufundan 'ar:.nın en ~dan ~a MalL 'u,or; dalkavokları d~r. etlenl.. 
~ lçlo • işlerdir' bu g!bl analar yavrulan- 'tidad Pbi Onlar iohı IBtltade ederek b8411 bsıına saltanat mudla sarı Q.;man'ı çağırdı; yetecek ,ordu. Qot geceler Şehnameyt otu_ ~ atlmı talmalan ou,i8tem • ı lcendllerine tf'rcih et lan fıtrl .Is • •.• na. ürü)ıordu. İlıYiB pa.~dan Anado'u tadar adam "9'enll; gemilere bindirdi; muş, dinlenüt. sabahı etmıfıF.L Tımar. 

llhhatlerlni kla.m'! ett.trecek au - nm 1>l*ıcJ kadın . • aıl ki özel bir istidad 1Amm8a &nal* ~ylert>ey1!ğin. UdL A dt amma Uf. Mid1lU adasma &6ndenU. Adl bllkı 
1 

Dil tok ~mu· lfte 
0 

da be.. 
- l'1 _..,. """ ....... itle "tlni _,.,,,.. .. ..,..,,,.,.,... h•ç -ı ıoın do ..,..,,..,, fatat ..,..,, mWokle la aldı çmRi1 ~ - oenelonlon o 7">n Ye<P!nl ti defa .,...,.,..ı. lL .:..... h .. ümdar ....;dl. gen•Jlll ... 

it. ~ verilmlt*U. mamalıchr; buna tendllerJ sebeb ol • re karşı ia'idad sahıbi olanlar pek u beri ~~:nete bulunan ııoaü kara yu pqanın ne azgın bir müstebld ne ıeh!Steler ne aılantı~ çetmıpl• 
•- lard e binaenaleyh cezasını dal .. '"-b'I ... 1 ~ . • • -aalıtuı blroolt YU10&n vardır; bun. mut ~ ~ . . av bır Y«*ıln tu:maama m~ · •iZ arda ai.pa.hlleı1 der*ll t.opla.dı; baba yur. o dutu doyulmQftu; ondan herkes ~tt ea _.... iran .,. Turan fmı>aratm. l&rın birootu ltanalttere taallot eder; tendilerı ~aıeceklerdır. bir ana 

1 ·analık hilll yttııde .vflz hemen hemen duna döndü· orada bir hü'lı:ümdar ri)'ordu; t~ olmayınca ne verllil'l luiunu ele ~mitli ~ pqa onu 
ana fedakf.r, fe....qatf nefia aa../rusunu yabancı bir kadın eline kolayı yakındır; zaten kıs f!e otlanı &7lrd et_ glbJ. yqamı.v~ baş' adı. Ne pad ınhı, ne Verilmeyince Ka.ra Mabmudla San da tılıtblnl okvtuyo~; ditb.Ue, me.. 

. 8-bırlı ve cldd1 olmalı. vatt4nln kolay veımea. mek Mek1 ne tadar pantaton •17erse adruamı, ne de Beıylerbeyıni tanıyor. Osıma.n baJ.tın ~rını alacaklardı! rtııtU, lulıJrllDh1Eia dhıliyorda; o ._ 
...... ~ .. ·-u hat.t& 11.zım oldutu za • Oocult bilJ'üdt1, okul 7aem& s'rdi; ye_ ıl7sin, beıti de ne k'\dar aaolannı u_ du; bııwtt.a ı;ıoılt aman Al.&lu bl'e _ta. Zaten tehliaıde olan canlarını tehlL rihten ~maıc-* deraler 'Yar ~' 

nlarc1.a heıpelnl oocutuna ba.sret • nl bir hayata başlıyor; ona yeni me- zatll'M uzatısın, daha ilk zamanlardan n:mı,ordu. Emrinde oyl.e acar herif. k:eye a.t.araılt e1Mı3 sarıldılar: llti zor. Vardı ve alıyordu; Jnpllah pek ya.. 
lidJr • unını hol gördürmeılc, ona arbdaela.. tib,i,;:."tl onlann ovunlanndan, oyuncak.. 'er, öyle yaman efeler ıvardı kl her b9. He adam'aırım kötü ~&rşıladılar. kında bu dereleri tatbik zamanı ~le.. 
4n.ı · rnıı sevdirmek JmlinlarlDI verecdc o. ıarından, hal ve tavırl.nndan hemen bırt padlıta'h•n. altpt kulu d~~eıer·n. İ!yl& paşa ili? aralarında oeniz buiu. cettif 

. ar fctn hflsoll niyetten b&.şkalı e anadır. b!r batışta kolaylıkla anlaşılab!lir. den bin tA.nP.s ni pahsının onüne ta. nu§u da onlara cesaret. ?emı$i. Devlet ona hiçbir fE!Y 1aı>am11W. 
de bfici llzımdır; bu, coocut büı... an gen in erk talltacat ar Kızlarda fıtri olan bu hissi flı;mada tv da ~a.ta.r 'katar .:iirerdl! Midilli halltı iki zorbayı öldürdü. du; hatıtl ı&ııünü a.\mata c;alıfıyor. 

• Do~n reMı:li olan malQm&ta Ana sabahley lan e:vrusunun ·kah: büYültlerln, f!'I halkının, ırOre~etin te.. Devllat, bjyle Mlama ne yapab:I:r; !er; adamlıt.nru . d': öldürdüler. DJU du. Dotrusu o da hemen ditb&flıbk 
ota:ıa demektir. Ananın durumu tık okul talebe6ı o Y ı. si "'· Wc4rd b zı nl rd bu . anb\llda c·eğ ı ki b rkaç bostancı paşa onlardan h;Qblrin. bir daha trö. etm.ı,ordu Bır arals hastalandı· ne 

"' b1lc1al oocutun sıhhatinin emnlyet.'valtısını hazırl!yacaiC, beraber alacaeıl ri oldue .. ae ı.ta ır: ta I~ :ı veya çatVOŞ gönderip ~ursun· ya remedi; ya'nız <iüm haberlerini a2dı. heldmler ~e bocakr blr 181 7&P~ 
Pldır; yavrularına vakfı nets eden yemeği verece4c, mekteb çaLtasıru top. hiıSaf mC!1d.ana ıÇ rmaı Yod ,. .. n_.~ hud dtva.n yerine ça~ınp da ı ~Aset Ah, arada deniz oimasa)'dıı Araba ve dUer ee;;hırııUm Yahya Efendi Ue ara biıatJi rdım edecek çocuğunu ka-ı dilımeelne mukabil bazı snn a ..... ~ · • 

1 
il ki aft .... 

11
d it ... · 

Annelerin oocı.alsn ly! btıyür; iS.1 ıamaaıne ya · . . u ti ihmali c-rn~nde cci"Mıt başını kestirsin. a.tıa den 1l ı;eç mez ·· ._.., e ayı .. aı iyi idi. Hai>er pdırdl n beldm .il 
te r"tltafldKi l.yf ana tlb!rinden mat_ pıdan ae!Ame~l.iyeceıc, eter okul uzs.tça n:evcud olab Ur, bu hus sta o Hal't emt!}"ormll!; Didelim, onu İlvas da ka.Jm&mllftı; Malılar sahlblertne tecil. Dnrln metbur heldmlıerlndn 
~bu Jıdl; blr kadua iYi ana dl_ ise ona oraya kadar arltadaılık ede - h.ç bir surette mazur. görmet d tnı ps.şa esnediği e.:aman deV.let eziyor_ bol para ~renk kendi llmnlarma ömer BtendJ pa11anm buluııdulıı J9N 
l'billlı.* lc1n o kadının yqmı, lllm./ce1ctir. An&nm vuiteleri <>.kadar cc*.. detildlr: ~er ev an&lıiı inltip.t ~tt.lreoek du. Hiç olm&QS& dev'etln namuS"Unu çekmişlerdi ve bunda. gerçekten ısa_ clW; onu ıyue,tird:. Hütiimdartık tlııı. büıiaıııi, ltarakterı.'.ll, ehflmmiyetlt tur ltJ onları btrbo aatır ~inde birer .surette bırer ~es olmalıdır, aksi 'loorumat IA.zım. Bunun için de en bet ebnişlerdL • ku.raı1cen baaıııL döşcle blllı k9lml* 
lllrette aa.&ıOnde tu1111at JA11mdır, /birer ~ kabil detildlr; te~eıı halde oralara bir caUe ooalı• adını e.stiıme 10l fllldur: Bü.kemeclığin bL Ma.ıılsa Beyi Bıçakçıollu İbrahim rwıınmu bir• l:Knııftı: de._ ~ 
~ aahl>1 olan bır ana Yl'lllUDQ tikiler cana hJIÖ1 6denmeD demiller ... vermet abee olur. eli öp, (eıJÜl)el'. i1pa pli.§af& bir iki onun bir emıiD1 )'&l>maDllltL Midill17e (Dmaml f/1 .. , 

....... , ................. . 

ar Alman 
ön Una 

Posta,, nın bulmaca 11: 20-, <•> 

Sovyet tebliği 

Almın Oerl!t Reisi TU·k 
Generallerini kabul ttti 
nıu taraf• ı ıa .. ; sura.ta• 

ŞARK 
SINEMASINDA 

BALIKÇININ 
KARiSi 

l!mnktı bir munfta.kiJet!e 

deY&m e&mettedır 

lahane atlnlere llylk ..,.." pl'Qll'llll ••••11111~ 
.,.. &eJ116r cmon. B. ete Jıdı.urın rnu-.ı mm .,,_ 

ı ıdyh,JDt' RltiltLt 

ZIFEI ORDUSU 
GARY OOOFM • Mı\DELEiN C.AROLL • PAUUrrl'll OODı\BI> • 

n.ıı:&ToN F06TER wı AKİM T.AlııdROPrwı 
' Bay~ VWdii1 bilJf* San'a& ıaaraa.ı 

A 

Bugun l A L E Sinemasında 
Çılgın altJtlarıa ...... #msM a 

WILL Y BIR&EL • BRl81TTE HORNEY 

GÖNÜL ESRARI 



KADl:R BKR DBH•B ı 

m:a.hmut Sa.im ==."':·..::~ .. ~·.;':':~ t»»m»11mmmımmmmn SBVBR ı1»11»»mJJ111111111mmr:~ 1 
_ ısG - tcak!b mallar da ta.0ıı gönderilecektir . .boş olmuşıa.r, sarhoşluk sa.ika.s!le bir YAZAN : CEVAD FEHMi 1 

1 1 ,.... rıaı. ... t• l l dil aeu-ıa biırl.erile ~ tutuşmU§llardır. Kav 1 cocnız suyu> mamu!Mı Cko onye a - .... uva .....,e ın z erım. ......, r.. aırQd:a b ][adın 20 yaş!arJnda. ancak vudı. ça.ylı1Jldıl.rı1 çok WJtt&'.. Dilint tut, 'bir Ayşe şimdi tekrar ağlamağa başla 1 
rımızı> satmak içfıı Anacto:unun her Ma.hmud Saim ~ grt.tııcçe l:?üyiimüş.'..... buda ıçal • : Giyditl siyah Ç!lq&f duru beyK da.ha aeslni d~yayımı m.ışt.ı. Birden, artık daha fazla ta ı• 
tnr~fındn. bayHer arıyorduk. Gelen İsnı!mt görünce herıf:n beti benz.l at. gını çeken llsm1lil a ..... a şına sapı. ·teni . hl k ha ··ı d · k b r. . __ , .. ,_ :. nı r at d.aha beya.zıaştıran ı..... 0 Arkadaşlarına dönerek devam etti.·· rnmu e emıyere a5ltdı: ı 
mek.tubları tet.kik için ayrıca b1r me_ mış: yarak y.._....,aımışw bl ~ ınJI 
mur tutmağa med>ur olmuştum. MU.. - Acaba? .. demiş. Sa.kın bu meşhur vakıayı mi1tealklb yakalan suçlu ad ~ r ~e~ve teşkıl etm~ıı!.i. Bu ç.arp:t çe - Ya sizlere ne demeli hergele - - E. k ıpı.,ın.ı. b.ra:~mak ıcin Lsıl! 
raca.at. o kadar ı.ıok'tu. dola~dırıcı Mahmud Saim oı~asın. llyeye ıverllerelk suıtanahııned 1 nci j ~ı~nın altından iğnelenmemlş, ~ 1ıer? Ha.y~ı o acem'., ya s;Z? s:z de mı doğurdum bu çocu.ğu Hasan? Na • 

Bu meyanda <Samsun) dan da bir_ gerçı ~ haoishanesine du.,medl sulh cetW.da yapılan duruşma sonun_ ~: alt. lwmıında .lıki uıeu birbırme çeteye dun gece girdiniz? sus demeklkıyıyoruz? Allah bıze bunun he.sa i 
..,,,..ı. milracaatl.ar vardı Bu müracaat ı amma Lsmını memlekette duymamış a_ .....ı~ ,~ 'd ., h .,...,.,h.. : tturuı1mu§tu. Bu BW'etle iç.indeki yok mu? bını sormaz mı? • 
,,..,. · · - dam · mı? da 1 a,y 5 16 ... n muu. e ... e apse ...._ :elb· .. .. .. ı · k" kl i b kt K 1 .,4 lar ara&nda bir de <Samsun hapisha· ı vaı . . . . küm d nb:a.l tevG·i.f edilmi.ş.l;ir. : . ıse ve çok muntazam goğsunun Dumende-ki loırçilJı .sa.kallı ıh~yar Hasan ure er . ıra ı. aş arı., 
nesi sa.bık mildü.rü Mehmed) lm1.ah bir h:l~ı;:;ğ;:~~~~'.~1;1_ş. D~=ış d!~ re e 0 il/i. ~! ~'lll görünüyordu. Göz!eoıi yaz müda.:1ale etti: çatarak cevaıb ver~!: . j' 
melctuo vardı. rece deniz suyu. Zavallı mütc-..kaid ha_ • • • • • ~neşl ıle yıkanan mavi den!Wrden - Uzülme Salih, sab:ı.hın bu saa • - Yeniden mı başlıJ<)ruz, AHe 

Bizim deniz aularmuza 0 da taJLbdi. 1 pishane mUdUrü?. Saka'ını eline alınış Şırketıhaynye kıı tanfesı :b:rer parça idi. Mahmur, yarı dalgın tinde kim kime? Hani razı o'!.mu.ştun? Sana başka ııa: 
ıMuhterem beyefendi: bir müddet düşUnmtış.. · hazır ~ve. ~ok sa.! .bakışlar bu koyu Jılciyerd Gemi başını sahile çevirmişt.i. ar_ re yok demedim mi? : 
Samsun belediye idaresine. Sam.sun 1 - Anlaşıldı, odur .. Meşhur Mahmud Şirkett Hyri~ idresi kış tarifesini :gozleri daha faZ!a güz-elleştirry~rdu. talık gittikçe a)'ltiınianıyordu. Veri • Ayşe cevab vermed1. Aitıl~ sahili 

t!caret odasına, Samsucı posta ve 
1 

tel. Saim!. P&k&t ben :ıasıl aldandım? Na_ hazırütmışt.ır. Yenl tarıfe 2 ne! Te-1- ~:ı.rşa.!ın y.an.larııu:lan fı.rlıyan iki tu_ len karar sıl.nd.Lklıl.rın ü.stündek.1 a • yanaşıncıya kadar konuşmadılar: 
gra! mUdlirlyet!ne yotladıvnı::ı; rek.tl.m_ I sıl kand?U? Nasıl ınandım? K''lne sa - !"inin lbirinei Cumartesi günü tntbik :tanı kumral saç ıküçfrk elmas küpeler'damla.r arasında OÜ";;ı, bir alaka H'<lsan şimdi Ayşeye karşı bir~ ev--! 

b d . d .. d" Cenabıhak tavım şımdl ben bun1a.rı? Kime sat - :takıl . . ı .1....... • • t a·· . u • 
lan en enıZ e gar um . 1 . M h d s •-ı b ı vura-•· ı bLk edilml,ye b:ı.,~annı:akt.ır. : mış blr ı;ım mlnimini kulağı ya_ ve endişe u.yandı:runı<-~ı. Etrafı di - vel'kind~n daha sogu;;: u. oz.ıe!". i 

f!aılı: bilh:ıyır eyt•s'n Am•n sam ıı mu a,,.,. n aş na """"" . • .. .. ...., ..ı 
muva . . · · • · a is değil, gel;p ben'm başıma atacak. şı_ 1 Bu tarifede sonıbaıhılr tarıfıe.>lne ı1a_ :rı orluyordu. Hafi nemli ve biraz ğerleri tarnfınfüı...11 çevnlmiş iriyarı, fuklarda dolaşıyor, kadını ve ~ocu: 
BendenıZ s;.nelerce samsundail hedpl - şeyi benim başımda kırae!lk! dem!ş. zara.n biraz deği.ş:ık!.ik ynpılmış ve :kalınca kırmızı dudaıtiar beyazla a.. ınütehatkim tavırlı b!rı yüksek seslel1 ğı:ı b::ıkm:ımnk iÇin nazarlarım ca1 1 

hane mfldflr,mm yaptım. Tecr b ~ •-ğ .. - - d • t ·çık m. . . ,. " ... ,, ~ • f fm ı .. ı l rd l ordu • d c ') t;carete az çok lş!na c ! 1 b!r ı '8!11k.aç eiln sonra !izim hapLVıane traınıvaıyların a:ııu ı goo;onun e ı.U u_ ·: avı arasın-=, ..,.=ta şef a ~say endi: g~ a a oya ıy . f 
e · · ..... k .._ .. ..er 1 mildUrll Mı>.hımed Beyden şu mektubu· ıara.ık bilhassa ıBeşlıkt:u~ ve Bebek hat :glbi duran iki sıra dişı çerçevele j - Rels de Lş ara.5ında bu kaaın Sandalın burnu kumn .sıaplanınea5 

zatım. Cen.abıua nasıu ve muye.,., 

1 

. . . : k , . • ' • . k b •• . • 
ederse yoaek şahırlyetinlzin Samsun aldım. , tına yeni vaıpurlar ta.hsı.s edllmışt.lr. iıne te .dıler. dalaveres.nı nereden çıkardı bıışımı_ paçalarını snndı, ayak a ı.'"rmı. ~1 
müımessill;tini iatiyorum. uBehey nadan ~ ! H.ç ııtan~adın o : Hasan, altın zincirin ananın boy _ za? 88.h.ile gi<liyorl.12. Tam kurdun raJ>la.rını çıkardı, denize gırill. Ene-: 
Yapacaturı işin neden lba!"et oldutu... ı mı yahu sen~ Senın meltlmn ahbıette Dairel'er ve okullar yarın ;nun<io.n 90cuğun boynuna 1nt.ikal!ni ağzına 1 la Ay~yi kuc~arak karaya bı --! 

nu. maaşın miktarını. vesaiT şera\tlnw ~~h~o~he. dilny~~U:e. u:e~~ ~ir cevabı muvafakat saymış olmııJı Bir diğeri: r8ikt.ı. Sonra sandalda kalan çocı~~ 
lıltfen acele bildirmenizi yü~sek hlma-1 ık~ya/:~ y~u1:1 sen d~~k öbtir dlhı_ . aabah açılıyor.. ~l ~ fırlrya.raııt geminin arlta tıı_ _ Hakkın varı diye ilave et.t.ı. a.!arak ana.ısına verdi. Ayşe~in pcui 
ye ve sa.b.abetinl?Jden l!> ~iler ve hUr- yada zebaniler! de m:ıntepslye bastıra_ ~uriyet ba(vr.arnı ınun~W.e :rafına seslendi: DelhııjeUi iç&m sıkıtııyor. Allah sonu..ğu alınıya u:zıanan kolları bır tere~ 
metıerlmln ka.bulUnll hMıpa~I fllfieri_ caksın. Seni cehenneme sllrtlklerleıtten 1 t&tıl yapa:na.kta ol.an resmı daıre ve : - Salih ... Salih ner:edesin? nu hayret.sin. Ne zaman böyle içim düd vakfesinden sonra geri ç.eki'.dıi 
ne c I> :rUz sürerek r1ca eyler:m efen • ı ellerine baııil:a bir biçarey\ tutuştu.1'up ' mliesse&elerle dlrul.lar ya.rm sa.b:ıh açı_\: Aml>a d 'iğ' d . ~ftıı. ta .. 1 .. 1~- • her • . • . lacalclardır : r e ın en ıormızt, ""'l!t ~ s~ sonunda ya p:::l!sle ç:ırp;.şırız, · 1 
dm.• ....... ...__ ._h ........ ti fertiği çelr:ecSsin.. !rafında ~eden başlayıp ~rultağa ta. ~ gümrükçüleı·le ı Kadının sesi yalrvaran b.r eda il 

l!Jamsmı ll&uaa ..,.p,,. ane m ... - ,..._d k' b d 11 :.. - .. . 
M hmed n- em 1 _ana enız s~yu Y0. ıya - takai şerl!ine düşme. Yalnız senden :uar uzayan derin bir yara lzi Jle Gemi ıssız blr sahile gitti.kçe yak_ yukseldı: • 

e c:~~; sandı~~laşa,d b.,öy: nele~., dava filAn edecek değt:ım. Çünlı::U .se • :ciamgaıı, çilli Dl: b:ııı uzandı. laşıyordu. 300_400 metrP kala durdu. - Öpmez misin? Son defa ı f 
~era~ye~:ı,:li bu küçlilı: akla gerek - ~elt('s~r~ ~~ne deni;,arst;Yu ırd:a~rup nelerce ha.piısha.ne _mUclilrlilğü etmlts bir - Buıyur, re;s. Teknenin ar'kasına bağlı küçük san_ Hasan kundağı dudaklarır:a ya.ki 

vapma vermiş olsaydın dıı.h:.t rJilrüst, ada.mm bir kafesçıye altı:nm~sı .adliye - Gemi)'i en .yakın .>a.hile yana~ırl da.~ oradan çOOiilerek yan ıtarafa !aştırdı ve çarçaibU'k tade ettı.. : 
m;~ &:kını < !) adamları birer. Uçer, 11.arf"ket. etmis olma?. nııvdm? s:ınd~ı koridorların~ .~a pek ı:-ülünç bir eey - Başü.st.üne reı.sı 1

1getiri1d!. Sandala e~ıa Hasan at_ - Tenbihimi unutma, hıı.ı giti 
ta"' Jma•- 1 . 4.,5 ,_ t olaca-ktır. ömrum varda Plbette bu de- Has te•·- . .. .. ~ h·-' 00. 1 • 

~şer bize yolltNa.n elbette cenabır.atc_ pos •·an a ""' eın '' "urıı~ a pos.. . 1 bl .. k r an ... ar yerme dondu Am l:ı.dı Sonra ~cugu ar\ı:acından Aş 121ll n · : 
tır; ıc.smetlmizdir. Derba.ı. ltlr nü ha ~a. rdn·e. hamal paraı:t verdim. ~~r:~~~ı~~~ ~end:ng~~st~.anaah::b= bar deilğindeı:ı umnan baş sa~ıkıa)şeyi. aldı. Kürekler~ ~ll;_.ak çekme= Biraz sonra şeh:ln ke~~n ;111"ıa\ 1 
şartname o> sabı:k hap.shane müdlı • ~en beni .. aptal yeıı:ıc rıi ltoyaa.k ca, kardeşçe bir ricam var. Elimden :r~~ üs.tünde oturanlara birer blrerlğe başladı. jle!erinin ilk ev<l~rı~e d~gr~ i1er1.y?1 
rüne pasta ile yollandı. Birkaç gtıu Lstıyorsu_n? Ihkrtnce de~ıı; ııuyuı;u _ko - binlerce kanlı kat.il, hırsız. yankesici, ;goo geroil'drkten sonra birinin üze. Ayşenin güze-1 yanaklarında göz kadın, s!ynh b;.r ı nke na!ır:de ı.:aıı; 
sonra da mlr!mumaileyhten yUz liralılc ~nlly~ı. dlıye ykuttuıma.k ıç1!ft~ cldhlı, bi.. dolandırıcı. kaçakçı, hllekft.r, hokka • :rinde durdu. Büsbütün uzadı mey Ya<Jlarının açttkları ;o1 iki ıslak çiz göWen kaybolup, k:i.h tekrar n.ey 1 
bir havale geldi. cı 9-'o~c ere oynıussun: ~u - um - ba t' K.lm p b" . ld t d s : , - , -, . ıt r 1 , d • 

saralop, d~~il mi? Bende o göz var mı? ?. geç ı. s_ nı a 8 e~a 1
• ,.. ('U :dana çıktı. Herkes ona dönmüştü. gi halinde hala görünüyordu. Ço _,dana çl!karak gı.t ıkçe u a ı.}o . n .. ! 

Kolonyalar içln bir de lis~e gönder - Mektubundn nıunı tı:ı.b'"':nı görilnce kaf7se k<>Ydun: Burada, seni . arnım •. da : Sert bir ses gürledi. cuğuınu kollan arasında her zaman_ Hasan blr müddet onları g,;q,}e::-ıle: 
miş: <Yasemin>, <şebboy), Cmen!>' şe>. • , ~· yed:den yetmışe kitdar ismini her~<ı : • · . tt·ıı:t rı. d!\la b ncU! 
<Ieylt.k> istemiş. hemen şişenin b!~ aç.ım. kokladım. b!livor nrrma. resm:nı Rönnem!~ler. ne i - Klın o şarkı söyUyen? Sus u. k.nden daha kuvvetli sıktığı belli o_ ta.klb e ı en ~nra .~· n.. . i 

Bizim mamulfı.tımı.Ma bir tele koku Mantenn &tU~e b~ı: m~ekşe koku~u sıfatta. ne ha1d~. ne kibalde bir adam- Elan. luyordu. ve a~r ağır gemıye dondu. ! 
vardı· <Bosfor). Ctinldl Boğaz.'çinin stirmlişsün. i~ı ~ s .denıZ suyu ... Biz sın kim~ bilmiyor. B"'n hukuku çnı_ i Bu sözlerin muhatabı oradakilerin Has::ı.n hem kürek çıekiyor, hem de * ! 
hiliıs 'deniz SUYlı idi. sandığı bnğlad:k. hb.~'11ncdı. sSnen yo.cu odaduot~k eblbet.te gungUUn ranemden vııııgrçtiım · Yalnız bir reıı _ i2n genel idi. Kıpkınnıızı olmuş. önü_ son ta vslyel'f'l'ini sıralıyordu: Artı-le tamamen güudüz olmu~tı.ı·: 

ır e msuna Q\a asıp şu ı · ö d rı "b k u ı· l! b' • ld k' b"tun" ·~ .. 1n1arın ta-l'lrı: 
Be .. o,. kuru~1tJ]c esans alarak fişelerin 1 ... _ 'hn .... ;.,h d" D ,.,,, t G i m nı g n er f' şu mv are r y :z m ır ;ne bakıyıordu. Arkadaşları seslendi_ - B:ı.k, çabll'k dönrr.e11sln, ha! Se_ Gem e l l1 h..,,. • • ..,.... , ze..,..u • .....,..,~ an eye ış~c ... s n. erç .. y! '"· •·- , .• bl d • ~ · ,_ ·ı..ı !dl H"""en: 
iistline sünneğl de b!ttabı ihmal etme. mtı!el.:~ld müdU~iirn amma lıapiınane ııore ;ın· ?,~-ı;'"'y C: °;,a'h . r . ~ :nunn. :ıer: n! burada bekliyeceğiz. Çok bekle • kadının gelecegı saı ... ı ·•e · :" İ 
dik. tdares:. gnrd1yımlar hepsi beni sever _ İn mısln · C n m liin · Prrı ınıs:n. Şey. E - Sus ... Sus. mek işimize gelmez. Niçin o1du~nu bütün çehreleııde sabırsızlık a~a -: 

«İki gözüm :Mehmcd Beyc"iim: ler. M'lhkQm ve mevkufların hepsi •.an m~:::ı~:n: Eski h~"'-bane müdörft ~ Salih bağ'ırmaya devtı.m ed!yordu: sonra sana anlatınm. İşi ne le.adar metleri görünüyordu. Amba:-dıkı kli 
Mukavelen:z ve y!iksck dereceli (!) <baba> dlve peşimde dofarular. Bu şi.. Heb~eıJ S - Burasını tene?I!iih motörü mü çabuk bitirirsen o kadar 1ıyi! zıl yüzlü adam tekrar meydan? çık-: 

hA.lis <bosfor> ma.mu:atı koıoı,yaısn - şeJerl birer b!nu l:a!ana. ':1Tdıı.rup .kır_ CArka."1 """'' =sandın? Kaçakçılık aooin gibi acemi Salhle ad.ama.kıih yaklaşmışlardı. tı. <Arkası var\ İ 
mız postadadır. Hemen satar. satış be_ dınnak borcum oısmı. Bu cıhetle m·rfm \ ) 
d.:?llni ıCıtfen yollarsııuz; l.k!nci ve mil. ayağını denk al, sakın sanısun mın • Mahma.d S:ılm AltllWlai '--······---·-·-··-·····--··-···-------·-···-···--······-··-·-·- ........................... - ... ·-···· .. _... ......... . 

• . 1 ı ·-ri ~ böYl; bir vasiyet 9i)rli'mPdiğin • rallcJ:, kara, deniz, hava 1.lstsübayıa;ı.,duğu halde m ve enek bıcller, llise " Halk lriiraiilerin~e 
'bilir, belıki MLs'ter Roeseve.tl :.n alıic bir zam meV2lUUbahs cteğ!kl:J. Parti idare heyeti reis! ve azalan, Ü_ öğretmen 'Ve san'at okullarının :tız 'N "' 

'lwıben iyi knyn~k~ an alıruşbr; He n~:te, VilA.yet, Beled!ye ve d'ğer erkek talebeleri, Kızılay lbastabalorılık Cümhuriyet Bayramı münasebetlle 

Son maaıı <il ne •ibant buld 
40.000 bilet. 
Son raokamı C6' üe nihayet bu1a8 

40 000 bilet ikramiye knzanmıslardır. ...................... _. ...................... .... Bitler de A1manyanın nıevcud kuv. • • • ·ı resmJ dalre 'ile müesseseler erkanı, Şe- mektebi ,talebeleri m'.llltazam bir şetll,. şehrin mııhteli! semtlermde kurulan 
wt.lni on, on b~ d~Ia artırdıktan unıversı 9 yarın hir M~lsi azaları, muht~Jlf teşekkül_ de geçmlşlerdlr. halle kürsülerinde dün muhtelif hatfö_ 
a,~ otyanta doııanma.u olarak i"r 

1 
m~llleri ve ~n~ı ko~~losl1ar 14~ kahraman ordumuzmı ler a&ı alarat c&nhınıyetın kıymet, ı ~ /1 /Ilı I l / 

hAıkim olmanın yolunu bu1mu'}. din erası·mıe açılıyor Val !1 q'aretle tetırıklerınl bıldlrnıı.,,_ geclei .... }eralfl, en ilDde .. ZTZ:Sin b. DılUlnHlt Ye Gaemi llaJrtmda b!tal>e. ~S er f er 
gibi manevl kUMVeıt!erin şifahi bir m U f lerdır. muWU Oldaıiu halde ~ .-mı, tezde fııa11lmn I' ntlı. lla1lt bati>lfrl.. -
1111lr ne GRadan ka:.d:.t'ılal>ilmelert _ . .. _ .. d Vail, Otumandanlar saa.t ıuo a doğ_ mo~llık zublı alQIM. -* • mdah Dla Mtı•ııl•l Mrtlm:w •taıııııı'llt ıara.. Şubeye davet 
Din ~ da 'ketfetmlşt1r Nere OnnersKeQID biitun fakültelerin e TU Taksim ..,a,anma ,.e11ııUflerdlr. BU iQtomOl:>ll a.ı.,,ıan, moterıu lıllndl»Dllltw fiDrllıa .... ile din'••..-. 
dm nwl na ~ Dl ~ mı.: ıarm meras1mle derse taaf]anıcaktır. sırada ecnelıi Jııonaoı.s!aria Villyet. aJaYlar. ath ft motOrlü topçu alaYlan. Gece tenl"ld • =. ~~U:X.:~~~t1n 32249• 
elri~e ' :t g su , 'Oalversttenin es'1 ve JIMll talebele. Parti. Beled'ıare e*ADı. dain ve mile.. ıı8Varl aı~. fen ve Jandarma birlikleri, • en .. .-

i cewııb aramak ıahmet:ne rt su& 8 ıden lıtibaren snerkez binasın. aeseler müdürleri de hazırlanan trl_ babriYeliler Vali ve Komutanı aelimlı.. Gece bütün 8eh1r elektrikle tenvir 'llab. Ylb. o.aman Nurf 331.33, 
g1rm yeret M. at~r Boo~lı taratın.. 1 da qılana...,ıdw. saat 8,30 da me. ltflnde J"erierinl almıl}antn. le*allde 'bir intizam içlil!lle edUmiş, remıt ve hu.sual binalal', ~ ~ ~iı1:::.1 ..=· • . 
dan llel"jye sü~en Ski ~anın da Jrul.mde ~ lbullıııaıı bütün talebe ~ ıt.» de VaJl LQtft Kınlar Par. :=ı.ıer<UT. Kabramıuı aslteıler!mis ler projektörlerle aY<hnlatJlmışQr. Qeç 1111 l'"9. 
halk ara.sınde teerr Japaıbıleeek m.a_ be bir aiı:ııdA.n İ.st.:ıklA.l Yarşmı söy. tl reıSi D& btr?Me ctıaıılnfrtyetı abidesi ~en Tlıblm m.çünup dolduran vakte kadar tııoı ıışı.t dalgalan ar&sllldıP. 
lıiyette olduiunu kabU! edelim. ;p Rekt- Cemil Bll lnünde llıbartı '1ücud etmiştir. Burada b.iı:ılerce ha.lk -~"'·- teaahüratta insan kalahi.lı~ lle do:an sokaklar ıe- 1 1 

Uyeceat, miiteaıkihen Ol' - 1ıa.şta. Orgeneral Fahretıtln Al~ ol. on ...,__. · l:ııal alm t R A D y O Jmıeıaa bMlın ATııJp& cfh1 din .ı brr lbital>ede bulunacaktır. Rektör malt .._.. ır.ersenva.ı cemil c:aJıld bwunmUO. (yaşa, ft?Ol> eeeteri deıti... çllmez bır ış ır . 
....,_ il* etwmmıyeı, wri?, aon ba tüt..,..m:te :i'sta.nbul ttnnersttesi.. Tcydemir, Koramiral ŞlJltril otan. uıarea ~ hplamJttır, ~ SU' 19 da T&ksiaı meydanmd:ı u_ ------------
-.. •it.edenin ve müt&a&Jbdır, nln t>eynelm%1el Dkn sa,ba.smdaki ID&V ıcoıweaeraı Wi1 .üm, Tlmamerat br•ed&n .,. ,...._ lıUnıedm mlL ked bl.?Wtler ve Wit!r M!şek.~illlerln if.. CUMHURİYET BAYRAMI 
t..un ~ir kı R~13ya yarclı.m e. . pariifunlJllıııı Uga&mdan ıtL gemaı Balıkesl,t'U, yeni İ'stallbul Ko- tema~& tah:ramaD !lthrneılciti aı.. tirakile bir fener alayı yapılm•.ştır. 
dlmeal bsblt lıflldıtı zaman Ameri.. kli He her aene 11&1'fında muh.. mutanı T' r •&l Bi!a" 11.atracı, kJıll"-'llJbr. Bil auada tııtr 1aJJıue filo. Saat n de Vali ve Beledeye Reia\ PERŞEMBE 30 .ilk~in 19.U 
ı.mn bitin ~ ayatlananlt ba.ren ~ deıı <llıde edJıen mu.. ö..-n İdare Komutan vekm TUmgene_ n ~dan iitlelind• uca'laı!L mer..a_ tarafından Ta.lr.aim gazınosunda bir ba_ 7.30: S&.aL a,,yarı. 7_.3: u;aqıar (Pl.>ı 
1Ullnnm ~ tanı olm&k iuıere R.ıa.. tel f f~illte'ler tebarüz eWre. mı ~ Yuııan. Tümgeneral ZekM me iştirak etmllltir- To verlmu,tfr. Askeri ve mlllld erkAnm. 7.45: A,iaws hai>erıerı. 8: Hant millil 
Jllıdaıı din meetWn , _ _._ edl" 

0 
va.Haki.yet derece&lnl Okan. Hilmil Rıa 'O'ıısar. A8llm Tı.. ~ bjrllı!rlerlnlıı. cec1'ini mfltea.tlb birçok giJzide davetlilerin bulı.mduğu <PU, 8.15: Jl\r'ı.D aatı, 8.30: Hafif uıU.. 

• an .. ""' m •• cekth' naztepe • .Azls Mmabır. YUmn.11 1"resln. bed tettııtyest mükelleflari r 1 zit. proçammın devamı <PU. a."6 : 
11Dill taleb edllmmn; t.sWm'ştir n cenill B!lBelt"n aıÇJll nutkundan son. ıt"'Dlal YaşıMıIJG. ıı:trem Tamer. 'l'lıt- ea 1 ' po ıs, t_ bu balo cıok aaeak ~ir hava itinde geç Jtcnuşına; 1.&Lıaad VeWeti adına şef 
Aınlertb. ba JQ)ıla b.tr ~s.ıe n. \iniwra!ttıeniD en kıdemli ve en ye. bay He.ldcı Tekçe ve dlter generaneTle ~ii,':.n.~~~ ~..;,._.~ va.be bda1' dnram et.mlştir. let ~ l.IO: Balk. ııava.ı.an .,. 
'lı.+tnma8l mecı'bur;;,et:ni duJUluştur. Dl takt>e'lm 'a.ra.fmd&n l>lrer hitabe. tstsilba~r ~lamnlş btt?tmıı:rorlardı. measuıerı tribünün önünden. K~ Hallevlerind• eyunlıllrr CP!J, IJ.30: ıtonaşma: ztt-f 
tt-ll M'A&er ~ Alalanya a..t Waclıkt Bilahare merası. Jılel'w l6tiEak eden ~lanD. ...._ . Velıı6Wi adına. Rıa.hnti Öke, tUO Vf"f .. 
1'*Dde bir a8ib -~ Amerlkanm de ~'!'~ wrll~~ be; sınıf 'lmıdi cülen M Mm&UUl kl\'a.lar araam4a ~;e~a.ı::-.!~~e~..:_erilml~r. la~ eece blltün Ralkevlerlnde top. türler <.Pl.J, ıo: Konuşma.; llüDauIAf 
1"ı en lnee ft tuneUl bimlne mUra.. me ...,...,,_ 'decR det'81ere bqla. ~ etratma -l?tımtşti. etm~ en - devam yapılarak unierıı.nıslar. ~ Ve'Ule&t adına Dr. ~ A:klncJ: 

dersbaneısinıe 8!. • u .. "' 'eekin 'l.r boraaaA &Mini • sllleı ve bmerier Yerilme!: mreUle 10.20: Senton~ mflzft <PD. t0.45 • 
1aat ediyoraa balt> aleybdarlarmdan ~ır. mUıe.Ht &Mllmil! e.ttndeti direğe btanbulun blltlln kazaYarında da büyüt ~ .. twtlulaızımsbr Tam.sil, 11.30: KQ&lutma; OUarD 19 
ter.dt\til mukıwemeıtın ta.ıımıntr.dım • b81"t'lr eeidlınlf. bu sıra.da llallıde İıl. CUdıu:riyet ba.yramı coşkun ·tezaht\. Em~önü HaLlrevindeki me;a.slm saat tnhfuıiar VeUJetl a4ma. Hurma P.. 

.çlıtlnaaı ~ 1nma ıaec.. PwH•.J• mısdiven dayaya- tiklAl marşını çalmı.J, meydanı doldu.. ratla tutm?JuırmJff.ı:r. :ııuo da Adnan Otman açıı slıdle baş. ren. ıı.M: Riywticumlmr ~ 
hl UJ.mı.a ol.a.'bl1e'!Cli dllştlniildbtlir. rak airerlerken yakalandılar ran binlerce uker, ınektebli ve halt it~ • lumauı. buna DIUhımlr artadaşnrm Milli marşlar. 12.15: Konuşma: ~ 
...._ IÖri)iiJOr kl, M!ater RooseV"..lt Yunus ve cem.aı i.ıılmlerinde ikl bel> bir alraılm •Ull ..-şı sa,ıemıs_ menıam N\lSl'et Safa Coşkunun ctlmhu1'iyet ve ret Veltile'1 adDı.a ~ Yennan, 12.:;: 
.,. tuaftarlaın .tımer!kayı harbe hL NJ.bte Hacı OTfl13 mahe.JJeaın_ lmiir. Bundan aonra ha~lanan çe.. Beııs!ttaıJ mmta.tasuıd'akt Dtotnı t.a_ hıkılM> mewıtthı mnfera takib et.. Köy tilrlı:Ulai -.e aıtd1 o711Dlan, 12. • 
111f1 rlar Amerika ·çin .. ~ da le~ ou..i:nu'lıra :lbl4aıa• lııelml. !ebeleri Oiledren evvel Parti bönaaı ö nsı Saat ayan ve ajans haberleri, 13: ~ "* ,.,. ça}Jll sen ' de bir e"1tn pence,eslne merdiven - mllli1lr. ıaünd*f meıJdanda W--·-~ m11tir. Konferanstan sonra bir kollSer ürkill 13.30: Ko'l~' 

Jllla tılılba doiru oldulunu dD_ ... ıı....t Ü- prerten J&b • . - . verflıırlşttr eserleri ve t er, :;....a 
••ııı1et lı&ıl 4urm ktadırlar En yamışla.r. r--v ~.. - Müteak:ıben Valt ve Orgeneral Pah. Burada tlande r.tttlaı-.-. ~ Beeirtat. KızJ1- Kumw .moa MQnata ....., 
- :una · ıanmJ41.anlır. ret~ Alb.Y bilUa dlier aen.erallerle JıawhiMuı dinie bll:f?llk vetil•\wtlT. Baawia.ıe de ~J&l muşı Fe~ 13.U: Hafif m9:ııUt <Pi.>. H 

oluM 'm. lbnın en fula ıa. mrsı gıet14;1er derhal adlQeJe ft. birlltte ubrt tıt•a .,. otunum bfln. MUteakıt>en Parti adına lıdan hQetı .,. > •wı• mrz 'ı6 eını ClllJa_ Konuşma: cumhuriyet Mertez Ba~ = • 1Phı1 eıuutn m.Dftıettk tm.. rleN1k, ni5befıci Alltıe eesa blıtiml. den geçerek bayramlarını kutlamıstar azasından profesör Etem Akit ve ilko Yan> Resi temaıı olunmuştur. aı alma BaılObel ~ 14.31: Jilll 
ilk ••w..-. W1'i1melt Bzete nln brt.rile te*1f edihntşlerdlr. ve tr!bUndeld yerteıtne cecm!şlerdlr. tuftsr mımma !D Uıle"9 ~ ı,k Kalabalık bir halk lı::Utlesinrn bu.. 89IDlaF (Pi.), H.S&: Kona..-: et-

IDılk\ab t ıı_,.ar, bir tan1. .............. - .......... - .......... ·-·-·-........................ .,. -------· !Dndnftt 1M:adar ıra~ nteTllll. tet'b'yesl ummn mfkiürl~ adın• jff 
da ~ 1* aWnl teni> U!l8de amertDnm tanıımut ta.mL me- • aıaulilct a!l'Ma$1Rlz Bcvl'd Gü. lll Dinen. ıuı: ifa~ <PD, ,., 
~- Jlftsr1111a sere bU mL yeUerl Amerika ı.am:. ba.11> cereya. 1 s· TER 1 NAN Tesln açılış hltabesne bq\anmıe. mııte- Kam:rşma: ~ ıı:sırgane Kunurru at• 

~IP!!"'!~~~~----· ...... aı·=--=ı::ı;ı nmdan t.atmıir eden nutuklar söyllJe. ' Sıbm dil ve ed~at kola ba.$1ranı dına Kırklareli . ıneb'881ı Fu~d ~; 
TAKViM • 1 inei Tepin cetıerd1. bu natdda? radyO w..sıta.sile 1 s TER 1NANMA1 ::U:: ~ ~lll hu. ~·Ç:.:~~· ~ 

3 
bMGlı memtetete din1etilec~kt!; fakat 118m1111tur: "Bflri& tAn bir libtlevde bu.. Erzurum meb'usu Sükrll KoÇJ\'<:, ıs . .:M-

0 AnW .... Amerlkad.& pmelıelert oklutu ııbl lıııf ,_, ..-.ııa ....... J8a ,... .._, ı .....,.... .....,_,_. edileD toıdantı:Ja ~W:X iJıe ~ Marşlar ve hatır pat"Ça.lat' CPU. ~ 
Le:':!:. 18 ıw!Jo ~ ~ büytlk IİT- :': =· = ~in:; ::::.:!r.":::ı:::: :- temPJIUe niıayet verilınişfü, unun '! ::·:~=~~~urt. 

• 41 ketler idare eder, bu şirketler ise u.iılaıcar. seriye kalam da denize dö_ fasla SIDOD)'* ,.._.,fada 1ıaz ,.._ Baınam teıılitlntae bastıa de: denm Jah Esat Sıl'mer, fit 35: :ıtapan~ıı,.2.: 
l(!~;;-r-~---:.-..~~~ ıammnen lBıl> ıaraıtandırlar. Bl • ldilöyor. DMIUJ'OI'. • oltmacak', ~nde loi>lantıJar, 8aU Qal'l, 18.83 ~ ~ caz o•~ 

Şevval Ba. Jıüerl aase&ede ohlbltımn ttç bet ııenainbı çdap ela mn • etlenceler fapı?acaktJr, 111• 11.31: Ylll'd.lm Seftlllet" cnı~MIO 
rıaeml1eYh baıt> arey'hdarı olanlar samaa laaJ'ret&e talıyot: dına Mebrure Aksoley. 18.51>: ~ 

8 
...:,.__rıda iPD lıılf! derecede gt2ete - SellebT dqe 101'1170mma. 89.r· ...... l&wtea laiskao konserve en m1rP9tnım. 11: Dertteı;ra• -
.... ___ ~ Bıma rat itiyorlar: ~ lmnlan amoaptı mem- Şarah Enstitüsünün ıt.ıı: ~ e9 nl!WRS?, ı•.3D: ~· 

~;ır-T'A.::-ır.:-::1-:-:--~-L:::....ll:9.... ~-dele oLtWtç~ arl:.araık de: -Tllf.alan baı.tın hrpafnf ile hn.. llılrn ilWa tın.la n._a.._ bıtUlnal Jaamrhldan at avan v,.. alans hslt) .. rlerl. 19 45: dttl' 
............. ..._...,. ., .ne ~ tela feşkl1it 10ktm, etmeyt. d1I cCz:o;ı•ırrm: nuşma: Tlıtc ntaarlf cemiyeti ".et'-' 
ftlD. etmekte '99 b8r nımayı JDfJl1U. 1 S T E R 1 N Med.d'3'.e'tqyilnıdeti likör fabrika F<lru:ıt R'nrtiltıl'. 2'} rt'l = Ywf'tş_"_ .• ".•tt-.··'!'JI 

'" Bflmıeı:tedtr. ~ Rooseftlt'ilı ma AN J sımn Booxıonıti bira !ıa.brikasına ne~ 2fUPi: lhl~ ıra1Ptı>ııt 29.46~ ~ 
W O l7 ı& 4ı2 1 ı · llne l>at}.anmışt.ır Falltitad ki h.ııvalarl. 21: Ziraat taltviml, 21 10: 
• 40 11 ı ~ ita bll • t ddtm.bı safhalarından S T E R J N AN M· A 1 t.mıamile ~n so:ra. ı::~ meli ve !lf'mad tfll"lrflleri. 2' 31t· ...::.llt 

~-ııı------:...a.-:...1 bbai tııılltl1 fldilW, 16caık olan tarab enatt.tüaü Jıc;ln ba&u' ~Mtt. 21 45: R.adyO :;ıonfoni ~ 
...... u,,Jıllftil lıt!ara PelleciıUlt. 22.SO: Saat ..,._n ve atans ıı. 

22.45: Dans mt&ıfll <Pl.l. 



4/J Sa1fa SON POSTA 

Sarn11sak düşmanı 
Yazan: Gaston Guillat Tercüme eden: ismet Hulusi 

görüyor? 

. lar Alman 
ıler~8Jişinin önüne 

yüksek infilaklı bombalar ve almanca 
beyannameler a.t.mışiard ır. 
Bombaların sebeb elduklan bUyüt 

yangınlar müşahede edilm!ştir. 

-- 'V'-----
ldi!er. SOvyet.le.r de buraya faıla e_ kıt'ası aeıruıııamış ve Büyük Mlllet ToJı;yo, 29 <A.A.) - Royter: ş· IJ B d 13 hemmiıret -rermişler, Moekova önlerin Meclisi riyaset divanı asalaı'l .karşıla_ Umumiyetle, Japon hariciye neare_ ıma osna a 
de'ti i&U;yaçlazını bu•~ ••- DlJS)ardır. BOtün devi~ er.tAnm.ııı. mtı... ~ ncıktai D8ll&11DJ • :nüdafaa eden k • k d • ld 

emeseler m~llerinin Ye ltwdiplo_ Japume Tim• .And Ml'V~ &Me- ışı· urşuna ızı· .• 
tirm~er, ıaarnıziarı böylece önlemlf_ m.atittn tebriklerini kabul rit*ten teal, .Japon aııbl'lenle BovJıet Jmılud 

Volotıolamılt. MaloraJOBlavetz 001' biri lerdlr. Buradaıt: Alman gayretlerine BODra. ~ nmı.inlD ;yapılacatı ..ııa_ muhafızları aJ'U1Dda bir müsademe 
=~\ = ~~e~ kilometre rağımen Rus muka.vemetini!l ıesa.Wı o_ ya gt-Jen Milli Şef, eoşlt1m teıııaht!rat cseklinde va- ırell.p, Puarte.t ıüntt ~eh!' te~a gör~=~ 

e u m ıe ır. kı ıl ' olm.Mını gören AI- arasında İ21CTler1 ve kıtaatı tei'Uf eyli_ Sovyet aJaruıı ta:atından habe_r vert_ d& Tramilt örfi divanının tara.rUe 11 
Cenubi Ukra.ynada va.z1yet hAlA ckL 1'ara.k r amamı Jerek Rjı;ya8etlcDmbur ırlbttntlne ee_ len hudud hAdleesinden bahsederek di_ 

di;vetıııı mnha.fPM etmektedir. man bafkumandanJığı ,bafta .Ja11f ta lA.m Temılşler ve İMılcll! marşı ile se_ yor kl: kili tı:\U'4UD& dizilmiftir. Diier on bir 
Rua1ar Alman it,erleyıeıum önüne ge_ raJlla.rdalki n00ctalarda bar&kete geç_ llmlanmııtlan:lır Mllll ı;Jef Tllrk ulu_ Japonya ile Rusya dosta.ne milna.se- ~e:ed:eöl:=::.• :~ ed=~ 

o-mıltl-dlr. malt lürmmunu g\)rmüşl;ür. İ.şıte Sov- awıun. ~iğbun Ye OT'dusonun bu bet halindedirler. ~l~ b~r Mdlse, ha_ edilmiştir. Suçluların hepsi kundakçı,. 
..... ~ 30 CA.A.> - llOlkofa ..-.. ,....::._~ ......_ birU daha Yalı: • ~tJerin bahsP.ttJJclerl bu şehir )>ôlge. güRl Ylldönllmünü ı.:ııtlayan ve raıtyo ki~ten vukwulmuş uahi olsa, ancak, lık ile it.ham edilmil bulwıu;vorlardı. 
~'""IQ& n&.. 1 ~· sl ' h rek te mecbur la .. . . k!icıük rütbelfierln treya. askerlerin jf ./ • o ı· d 
' _.... oaTPlfJID• ar cereran etmet_ AJm&nıar 1G10 cSen razta saylat ve. nde A::manıa::ın a e Jle yayı n nu~u &oY•edikten aonra radlı heyecanından, yahud her lkI ıa: n.ont Lıano ver ın en 

----1ar 
a . rereic Perekop berza.hında bir istlnad olınıası çok muhlel:Deldir. ııava kuvvetlermuzin açtıtı g~ res_ rafın hatasından miiteveııtd iklncı de R d. d .....__'-~~isimleri geçen Mojavtık noktası elde etıniı;lerdir. Bu yeni taarru:ürla münaaebetll mine ~nmıştır. Büt.ün Ankara hal. recede mevzi! blr milaademf'den ibaret Omaya ÔD Ü 
~ olarak Ms.Jayk böjge&indeid taarrua. t tının takdirlerini. !.oı>lı.~arak geçen telA.klti edilmek lazım 1:elir. Berlin, 29 <A.A.> - Alman7& bari.. 

1ıar f1Met1enmll. yeniden krat_ taYYare~rlmb:l,. i?.cllmm.z, R&rb ve Gazete şu s&Lleri ılave ediyor: ciye nazırmm daveti üzerine bln.ao 
l! cı:.,.ıiecnrnı.tir. Anca.k bu ıerak.. Yedek Sübııq o.kullan alaylan 1Ie pi_ Mazideki buna bem.er h&diseler, ma ırQndür AlmanYada bulunan 1ta.ıya ba. 

k er _... .. him bir ınaıhlyet arzet_ yade ve sttvari, tx>pçu ve motörlü a_ halli laımaııdanlar arasında, ~ riclye nazın Kont Ciano bugfuı ~a.. 
tiler - mu layların geçl.şlerl ta.tib eylemiş ve ay_ halledilml.şt.lr, ya dODmilştür. 
miyor. Ural bölge n! 3Ul'etle sevgi ve tezahttr'ltla karşı_ --------------_..:..::.:...__.:.=;_:,----------

lnndra radyosuna göre - la.nmı$ır. Hava ve ~ar:ı kuvvetlerimi Şahane günlere lAylk Şam.ne proeram 
sindeki mlda.faa ıne'fliı.rlnt yarmış_ z!n bu geçişleri ea:ıasında Türk mı.v~ 
lardlr. l'lkat b11 ke8Zbe~in nuıl bir Kurumuna mensub yttze Y3kın para_ Büyük R.ejilıör CECn. B. de MİLLE'ln :vara.UJiı .soıı pıbeaer 
J.nıkita.f pıısterdili bııtnm~r. şütçttntln atlay~lan stlrekU aUo,ları 1 Ki.viı.EN RBINKLt 

AJmeuıar :a-tota 1akJaftılar ve ta.tdirleri toplamıştır. MiUl Şef eoıc l A F E R s u 
B1r baıbere göre cenu.b cephesinde m~ ailzel bir dekor !çlııde ge_ 1 R o u 

R1111ilar prl Çtl1'1Jmektedir. Almanların çen bu büyük geç.!d reklnden sonra 
aostofa 15 t!lometre yanaşmış o:duk a.yrılırl.aı'ken gelişlerln.de oldutu gibi 
ıarı rınyet edl iyor. tstıcIAl ~1'11 ile selAmlanmıç ve uğur_ 

lanmlf]ardır. 
8 Rus cemisl bahr•lmıs 

Bild\rildiğin~ göre Onega gölünde J:ııUraed51 =':!:et bayramı 
FJ.n deniz kuvvetlerlle Rua den z ltuv_ 
vet.1ert arasında 3 saat süren blr çar. 
p1'ffia olmuşı,ur. 1 Rus gemisinin ba. 
tırıldığı .söyien1yor. <Rad}'Q gaze.tesD 

Sovyet tebliği 
LBae tarafı ı lnl"I arl.aa1 

Edirne, <Hıusust> - Cümhuryet 
Ba..vramı şehrmİ21de c'*1lu tezahürat_ 
la kutlula~ır. Vi!A.yetteıki tebrik 
m~ini mUteakıb CUmhuriyet mey_ 
danında 'kahraman askerler!ınlzin, 
gençlerimiz:ıı geçid resmi halt ta.ra_ 

GARY OOOPFR _ MADELEİN CAROLL _ PAuı.BI'TB GODARD • 
PRESTON FOSTER ve AKİN TAMİROFF'Wl 

' Ha.ya: verdlği büyüt San'a.t ba.rllltall 
A 

Bugün l A L E Sinemasında 
Çılgın alkJıi}&rla &r&ıllll ~ 

llllli ljelimb isme& hıilliiaia w :iım'ttl 

• tahri.b edilmiştir. Biz 13 tayyare ka:Y
bettik. 

itat'l ra.Jtamlara göre Jıloakova clva.. 
rmda 27 1'lkteşriııde, evvelce s0ylendll1 
ıtb1 sekiı değil, 20 Almıu taşyattaf 

fın<ian sürdtli şelı: 1lde a!lu.şlanmıştır. 
Vali Ferid Nomer, o:r hit.sbede bulun_ 
Dl'Uf, süvarileıim!z arasında atlı mania 
yarışı tert~ edilmiş, teğmen KAm!l Ba. 
şaran birinci .relm'ştir. Teğmen Ah 
med Atlı itine!, İbroıhlm özer üçünciİ 
olmuşta:rdır. 

tpk'INoJa•n kJ1met \'e &z&metbal &eılıdlr ...... if1a wn W -. 

siye rica De •~eme etmSte f&1Ü nrtlr. 

Barb m,gJJAl>Jretlerinde ıörWen insan 
zinoirleri (5). 

3 - Avrupa.da kömürlerile meşhur 
IJ!r baVBa CJ ı, Arık. öz. < 3 >. 

4 - Bir nota <2l, Küçük değil <3l. 
5 - Zevk bir ıemet (3), Cer:ıne.te_ 

ki kJ& (4). 
6 - aıcat memı~etıere mahsus bi.!' 

tatlı ye.mit (5), Bel"l'eıt, varlık <U. 
7 - Gök efullltilsü <4l, Yemek <2). 
ı - HaYret nidası <2>, Bir ot'UD &-

18" (3). 
_ :portab.ll&rile m*ur Uir cenub 

döşürillm ilştü:r. . . 
28 tıatteşrinde. :Moökova. cıı.·uınaa 

&ltı dtıemaD tayyaresi dllşürU!müştür. 

Alman Devlet Reisi TU ·k 
Generallerini kabul etti 

nıas tarafı 1 ln;;i s::ı.yfada• 

Türk generai!el'i, d.ığu cephesin.. 
de yaptıkları ve ken<ll.erıne A'm,ın 

kıt'a arının ve mütt€fi:klerinın muvaf 
f~yet ve yiğit.Uk:er· hakkmd:ı etraf. 
lı bir fikir veren b.r 1eyah&Uen dön.. 
meıktedirler. 

Türk gencraıınri, bund:ın nıaeda kt. 
rtı ordulan b:ı~umandanı general 
Feld _ Mareşs! Voo Brauch t:h :.h 
genelkurmay başalrnı Fe!:d _ Ma.ı·ef&l 

Gece de eehirde büyilk bir fener a. 
Layı yapılmıe, Beled:yede b:r balo ve. 
rilm!ştir. · 

ŞARK 
SINEMASINDA 

BALIKÇININ 
\ 

KARiSi 
Emsals1z b!.r muvaffa.kiyetJe 

devam etmektedir 

1914 ten sonra firQe .wa 
36 &eneLk dilDl'a aiyaseUnin sıeçl.t nımıi · 

Ebedi Şef ATATÜRK Milli Şef iSMET INöNO 
Um'lllllİ Ban • :htildi.l Mlicadelesl 

Beritesiıı merak ve heyecanla g6reeeti fUm. 
Bu fimlde: 25 sene dünya.da geç.en sıra.si _ tktt&adl _ 1tUma1 en mühim 

ftlr:'ayı rsreceıcslnls. 
Bu ırünü t:vi anlamak ieln dünü gösteren f1lm Bu atşaın saat 1 ~ 

B L BAM B A llDea&llD•a 
Blletlerhı1si enekten aldınnız. 

WILLY BIRGE'L - BRIGITTE HORNEY 
Blr Devri Ta.sıvlr ilden Film 

GÖNÜL ESRARI 
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r--~,~~~~~~~~~==~~~~~~~ mleke a erleri: lSonPosturuntelrikası• ~ 
Halka~,:~:.~:m İç A_n_a_d-ol_u_n_u_n_g_iı_·zel Şikayetıer KOCA!i-:'(USU ~ 
ge~ikmeisnden çok büyük b. k b M f ihtiyar.lar Yusufa, vurgun bir kontes 

müıkülata giriyor ır asa ası: erzi on . T HattA; biraz da slnlılenmlşti. Mu - Fuad Bey; Yusufu kandırmak için 
Mardin <Husu.sn - Mardinde POOta Merzılonda mehta.b beklene- kabele etti: yalan uyduruyordu. Bir şey detil, 'YU-

işl artıik başta gelen bır derd o muş . _ ı rek elektrikler yakılmıyor? - A be, bana ne o yosmacazdan ~ gelmezse, güzel kadmı tendi.si d• 
tur. Memur, tücc:ar, halk, kımı gör!ir : Merzl.!on CS!ımsun muhabirimiz - zun bırçok koşelerlnde rağbet bulmak_ M . be!.. kaçıracaktı. 
seniz p05ta işinden der.d yancyor. iden> - Umum! Harb yıllarında hava. tadır. Ila.l!kın mühim bir ekseriyeti bu erzifon <Hususu - Cadde ve oo • - Görmüyor muswı boyuna sana 

'(jç n.y evvelıslne ka<iar İstanbul sının ve sularının gUzelll~ı dolayısile san'atla iştığal etmektedir. Geçen se-jkaklann elcktr.lıklerl, mehtaba ıntim • bakıyor, Yusu!; cl.ftlkk, ormanıık aözlerinl 
Ankara ve A.ruldnludan hatiada Uc de' cŞifa yUrdu» lsmile h:ı.klı bir şöhret ne tesis edUm!ş olan ve hl\\cn 150 azası ren yaikılmamaıkta, tcnvlran parasını - G&ze yasak mı var be? Hem sen işitince, gönlil ferahladı. HaftalardaJJ.. 
fa, Pazar, Çarşamba Cuma günleri d~ıalmı.ş olan Mc.rzlfon knzıısı, her )anı bulunan do'<uınacılar kooperatifi, buımuntazaman ödeyen haile saatlere~ ~- kimsin be ıkızan?.. beri hasretiillı cekJyordu. Nasıl cekm• .. cemıb demlryolu v~ Cumartesi, Salı,IYeş:ıtikler içinde göze ı:arpan şirin bir san'at şubeS1nin daha fo.zla inkişafı zuk sok.a.tla.rm karanlığında yUTÜıllıye - Ben, TU.tttUm... :rd~dl~e:ı~::~r 

0

~~~:? :~~: 
Pe~mbe günleri de D yarbakır yolu kasabadır. için bllyllk gayretler sıufetmektedir mecbur kalmaJttadır. Beledlyenın bek. - ~e ararsın buralarda be? .. 
ile Mardıne ha!taıda altı posta areUP Osmanh tarUı1nde ın~mlekete fay ~ Kauıda imar harekeUcrlne yeniden !ediği mehtab an~ 20..:ıı de sonba- - .Dolaşıyorum, gezıyorum.. lıktan günden gUne bozuluyordu. Ka " 
gidiyordu. $imdi ise, evvelce 48 saat. dalı birçok. h.lzmetlcrile yer almış olan hız verilmiştir. Merkez kazııdn bir orta~ bozuk h.nvalarının bulutlan ya_ - Tt'hel. Hepten aklın kıtça bel .. dını .tillln unuttu. Gözü çift.ilkte, bağdA. zarfında tsianbuldan "1ardine gelen değerli vczırlerden <Kara Mustafa pa_ ~·e dört ilkokul vardır. Knsabıının esas ~ll~ takdirde bir an icln kendini Güzelim memle'ketlmıZt bırakıp da bahçede idi. Bemen gUlcr yllzıe PUad 
bir mektub bir g:a.zete cenub trenin.inşa) nm dofıduğu bu güzel Yurd köşesi anıı. caddesine paıtte taşlan tefriş ediL c rebilmektedlr. buncaza dolaşmıya iellnlr ml be?... Beye mUka.bele etti: 
OOk tcltirlı ~elmesi ytı,ıUnden ancak Uç düz bir ova Uzerlnde kAin ve yaylala- mektedir. Şehrin içme s1,11u meselesi Ramazanda camle glden halk, saat - Pehl van, görmüyorsun bak bu. - Baka bel •• Olft.llk ne arar bura .. 
günde gelm rtedir. rlle meş'hur cıTabşan dağu eteklerıne halledilmiş ve ehemm!yetl! bir para120 de kapanan bUtUn nıııbsa ve dük.. rası ne güze} yer, dilnyanın her ye • da be? Diyarb.ı.kır clhetme gelınce, eo'dan _yaslanmıştır. sarfedllm~ suretile kasabaya temiz bir kAnlarınıdan dönen ıŞ adamlan bUy{lk rinden buraya yüz oinlerce adrun ge- - A, şehrin haricinde çok gUzel 
beri bu ~ldan da lst.anbul ve An. Çok aıüııb't ve ma.tuuld:ır bir nraa!ye su get.lril.m!ştir Bundan bnşlta lezzetlijslkmtılara maruz kalmaıktadır. Gece liyor... cifıtllkler vardır ... AıA gUzcl ayran, ıe.. 
kara postalnn gelme.meıtte ve Ada.nada malik olıı.n Merz fon kazası ayni za • ve temiz iki ~ daha vardır ki, bun - hayatı oln:uyan bu kasabada 24 den - Bakı\ be heyi ... Desene hepten reyağı, yumurta her şey vardır bu cIA. biı1ktfrUerek bazruı lıkı ve bazan da manda bağ ve b."\hçclerlle de meşhur lar da Kara Mustafa p.aşa ve Sultan sonra boş yere yanan lfimhaların da Soğan çocuğu gibi kn!Gdan filizlenmiş ilklerde. 
Uç posta birden M.ard:ne se'V'kedılmkc _,dur. Kazanın C&t;lı mezrwıtı a~ sulandır. Havza ne Merzıton aruınd~ blr israf teltıkld edllmed·ğıne hayret kızanlar bunlıı.r be.... Bu, kupjturu - Teheyl .. Bu avratcazın mı bu ı;ift .. 
tcdir. Halbuid hE'.rgUn mun~zıı.man A.. buğday, yulaf. fasulyn g!bi hububat ve nnıntazam otobüs seferleri yapılmak _ edlyot"l.IZ. B~ hususta alA.kadarlıı.rın na. yerde ne var bel. lilc be7 
da.naya kadar g61en Mardlne atd pos_,bilhassa a!y.ondur. Merzı!onda doku • ı tadır. Kazanın çalış'<an kaymakamı um dikkatınl celbederlz. - GUzel asfalt caddeler. binalar, - Evet görm!lyor musun? •. Her ta .. 
ta çantaları, Toros olduılu gün cenublmacılık san atı da hayli ı erlerniş bir l Sevket Ekerle gayretli belediye reisi her şey güzel görmüyorsun pehllvan .. rafı elmas ve pırlanta. içinde ... 
dcmiryolu ve olnuı.dığı günler de o. _ ş~llde, fakat çok sağl~ ve dayanıklı b1r sayfiye yeri olımnğa ç'lk mllsnid o- /çel takımı 4 _O Hatay - Al:ıe, bu susak agız!ılar ne bilLr - Doğru be kızan ... 
yaib:ı.kır yolu ile Mardl:ıe sevltedll'rse b r surette meydana ge•i.rllen yerli do-ı lan Merz1fonu daha !a.zl.l güzelleştir • k d" yatmasını, gezmeeinl be? ... Bu ev - - Ehi. Haydi gidelim ... ;,PoSto.lıı.rımız ınt.lzama ı;ıımt,, ve halk kumalar bugün daha fazl:ı inkişaf et. m~ iÇ!n azamı derecede ~t sarfe- ta ımını yen ı cazlarda ha.va.slZlfdan, gür.~izllkten - Dur bakalım; eorbacıya söyl!yel!nı 

l'),dn posta derdinden kurtulmuş olur. m!ştJ.r. Me:rz!!on dolnımalan yurdumu. etmek.tedir. Adana CHusus1> - cBugünn gazetesi hepten zıbarır insan bel. Tevekkeli bir kere ... 
( Mardin 7 kazalı bUyUk b~r viltlyet kupası için Şehir st.adyomunda Jtarşıla_ değil, e6ahtan lkeçl boy.1uzu g~bl ku.. Yusu!; gazinoya girdi. M&yö Pıyerln 
in' mühım bir Ucaret merkezidir. Kom.. Mengen - Gerede yolunun Alyonan yeni &el~rberlik şan İçel.Hatay bölgeleri muhtelit ta _ ram~ bu kızanlar bel. yanına giderek: 
, umuz Dly~ hergtln ~ geL yapılma• b kl . ""d"" .. kımları maçı, tçel takımının UstUn11lğU Oaz.no Döpari'! g'ÖStererek: - Çorbacı bel .. Burada çiftlik, ye ,, 

(\diğl hıılde Mardıne haf da Uç de • ı c enıyor mu uru . ile cere:yan etmiş ve maçı LO İçel muh - Te heyi .. Böyle kahve ml oıur şllllk var da neden bizleri tıktın bU 
•fa ki o da tehirli • po3ta ge:.mesl her Mengenden yazılıyor. Gazetelerde Alyon, <Hususi> - VilA.yet.·miz Se. telltl kawnnıı.ştır bel Hepsı okla.va yutmuş gıbt dipedlk kaz .kümes! gibi yerlere be!.. Hepten 

mi! halk tızerlnde tmll' yçmaktad!r. zaman zaman şlihretile, tabii güzellik~ ferberlllt MUdürIUğüne tayin edilen E.. · o dururlar be! •. sut.on beygiri gibi, dl _ nef~ almaz olduk be kızan ... 
myarba.kırdan aza.mı dört saat ic-.n. lerlle yer almı.ş bulunan ve haddi za.. dirne Seferber~l.t MüdürU Şevket Dm- At-' "" • k• I d" kellrler bel Kahve dedığln peykesi ol. Plyer; Yusufun brldenblre: ne ı:öyle,, 

_ • .....,,., .,.._ mek istediğini kavnyamamıştı. Sordu: de mektub alıyoruz. Yanıb:ıf!mmia bu_ tındo. gurur ve iftihar verici b!......t· ""_ glloğlu şchrlmıze aelerek vazlf~ıne !r"ıgımız ın ıfa e ıyor malı luun be! .. Yaslanıp uzanılmı _ 
ıunan Urla.dan ise Uc günde bır elimi- kımlardAn hizmtelerl ;ıöıllien Mengen başlapııştır. Eslcişehir <Husus!> - Ziraat ve İk yan yere kahve denir ml be? 
ze mektub ge;.me1ttedlr. nnhlye<d ~ coklarının takdirine ve Dingllotıu Kırklareli B 0 ledlye Reis. tısad işlerimizde milli mfidaf{lada da Puad. ne söyli)'eceğlnl şaşırmıştı. - Ne çiftliği pehlivan?. 

Pnartesl gUnlerinden maada Mar tevcootnıOne mazhar olmuş ve !Ayık ol- llı!lnde dokuz sene bulunmuş ve krv. çok kıymetli bir yer alan a.tçılırtunız Yusuf, doğru roylUyordu. Sözlerine - Te he! .• Şehir harlcınde clftllklet 
dine hergün tren gelmektedir. Mardin du~ mUsbot \mnaa.tı edlndirmişt!r. ml'tli hlzmetıerile ı:endlslni sevdirmişıhüktlınetlmlzln bu mevzuda verdiği hu_ de\·:ımıa: varmış bel 
\"e :tınvali:ıl postalıı.rı ya tamamen her. Mengen nahlyesinın ırere',c lktısadt ve bir arkadaştır. sus! bir chemnıiyetle gtinden güne in. - Tehel .. Ne istermış bu avrıı.tcaz - Ola.bilir, vardır. 
gün cenub demlı'yolu ile yahud da gere'kse içtlmat baOtımlıırından bUyük r.aruı.k1tale w• ııon olarRk tR E:iımP. \tlş:ıf etmektedir °Olked" muhtelif mm be?. - .t;vi ya; kızan ... Ne soknr durursun 
bir gün D.ynrbakır ve bir slin de ce. ı·fre ehmunlyetl h'!llz ve zarur1 bir 1hti. Seferberllk M!lrtürllillC\nU muvnffak!. takalara aynlıı~ atçıhmmızn başmd~ - Bir Türkle konuş.malt arzusun • bizi bu domWI mandıralnnna be? •. 
nup demlryolu Ue gelmesi çok iy! ola yacı • dolıcy?sile hayat membaı bu yetle idare etmiştir. Afyondıı. dcı. ba~a- gelen "ift 1 t U t ••ft da imiş, bu sebeble arabasını durdur • - Eh; ne yapayım? - · o ed il - - rılar dileriz • " e er a. yetıŞ rme mın SOY> • Gld llm iftll..., b caktır. Bu büy(lk derdLın;ze bir dev unan er c e Mengen merkezi ara. · -o sındakl faaUyete hummalı b!.r surette muş, ıenl alıp -0v!ne götürmek istiyor. - e • o ç ı:.ıı..ıcre el .. Orn .. bulun1ılmrunnı MOnaka.lAt Vckfiletinden smdo.kl vr te-svıvni tUr:ıb'ves1 çok ev • -- devam edil ~tedl - Balta be hey!.. B•ı ke!erecann larda. bir handa rahat, rahat uznnıt 
rlca ederiz. velden ikınn1 edilm~ 18 kilometrelik Çorlu Halkevinin faaliyeti Alır k m k~H1mil ltl 1 ıs:ne bel Hepten m.nskıırahk bir mem yatarız ... Bol hava alır, iY• :dmıı.n ya .. 

--o şose yolunun b r an evvel ikmal edU. Çorlu (Hususi> _ Mevcud binası zl oşum ve ze nm 
0 

an leket be! .. Kocası yok mu bu avradın panz bel. 
Biganın yeni jandarma mes1nl 32 köy halkı b:nten büyilk bir nm çalısmıya mUsaids'r.llğlM rar:ıne~ mre:~ek ~~yva~ı . aıt:c~ı ;runnm1en be?. P:Yer: Yusufun, bu !)lrdenb!re ortaya 

k (}m.
1
dle be'klemektcdlr. Ha.Hı:evlm!z faaliyetini kesmiştir. Parti k ~ en emın e c ve amam a_ - Belki vardır!.. koyduğu fikrin nereden geldiğini kav .. 

omutanı '° reisi Ziya Güray, Unlkcvl reisi SOICY- ma 
1 

re veterlnerlerlın'zln sarfettlğl - Te hey! .. Desene, heptın ~çük ramıya ı:alışıMen, Yusur. 607.lcrtni ilL 
{Hususlı - Muş Jandarma MerzilonJa hummalı imaT man Etenin gmçH~!n çalışmalarile .nl~- mcsa yetiştirici ve klMilyO sevindir • i.ş bu be?. veledi. Ve dışanda bulunan Puad Be.. 

bQ,filt lkums.nıd:ı.nlıl,ından tnhvllen faaliyeti kalanmalıın f.aallvetı hızlım~ırmış ve mektedlr. Mınta.kadakl on yedi sıfat - Ehi .. Bunlarda Met böyledir. :vı göstererek: 
hı'iIIili>ıe tn:yLn eclllen yüibaşı Ho.Ud bu arada muvaffak'vetll mtısnmPreler iStasyonu faallyet. esnasında bir pana. Baka bt'I .. Güreşler\ belden a • - Baka; Tel Bu kızan bmt çiıtllte 

Tüm.es gıe~ yeni v:ım~s:ne ooşln - Merzifon cuusu.sn - Mu.nzzam içme verilmiş. mnhs11i dckor'ardnrı fAvdnla. yir manzarasını ırae etmekte, koylU şağı tutmadığından naınus taşır bel .. g&türecek bel dedi. 
mı.ştır. Saıbık ia.ndarma yüztnşısı SUYU. tesisatını ikmal eden Merzifon nnrıık kl\vlli şehirli birto!t hn.cıta va _devlet damızl~larmdo.n istifade için Ondan ötesi blz

1
m karo.kucak gtlr~I P.iyer, yerinden kalktı. Fuad Beyin 

ol 
h•""'M" kazas böı•••· beledıyesl ve mUnevverlerl şimdi de tnnd8$ Halkevfnde muayene ve tcdavilsabırsızlru:ımaıkt.adır. ücıw devam eden desene bel.. 

1 
k 

UJ) .n.o~ 
1 

ı Wi kuman • teŞkil edilen c1mar kooperatlfü elile ~1kmtı1. ay ık, haftalık mecnıualıı.r \'!' sıfnt mrvs1mlndc mU.s~lre!l k5ylerdr - Ne olacak, gel senl takdlın ede_ yanına. ge ere : 
da.nl ma tıcyin ° unan Samih Kı - şehrin parkelenmesi !şlncı hararetle de_ yevmi gaze•eıer gelen ıcu•Uphanede delk.alacak veter1nerler1mlzin k6ylUyU ten- yim... Çok zengin bir kadın... Bunun - Sis kimsiniz efendım ... dedi. 
r8D""'1 eh yen! nu>•mrl}'e•nc g!tm"" vam etmettedU!er. K>şlan evvel bu "'" '"''"" otuma '"''°"'"'" tatmin "' ve ;,...ı bokunmdan yorolına.:3' ·mda =in ı.ted'lt'.n gibi bl!yllt bU Puad Bey; Viır'""' franm,,,..ma '"'" 
üure ~~.! ~bn_ı41..!!'.· .-. .-. .-. .-. ~ln-~~la~~ ~~m!!t~dı!.:_-.. .-. _e<!,.!,l_m~t.!!_ . .-. .-. __ :._ .-. .-. .-. .-. JC!!.~~ ...!.U~~a~rşılnrunnia deter. ç1ftllt1 vnr ... Yeşillik, Ol'tnan ık bir sızca mukabele etti. ~~.-r..wr.,r .... ~..-v~~.-..v~..wr~,..r......-..r~..wr~~~ yer ... Tıpkı Deliorman gıbı bir yer. (Ama.il TU) 

Klm b r, De~ M er H ~eTe.'Ti Jllrull .....,.,.,.. un •-ı- -----
h y k k n n mı tır H r d n h.c w zam ın \'ZUU hs d ğ!ldır. Parti idare heyeti relsl ve azalan, tt. öğ;clnıen ıv;-san'o.t o.mu;;; t;" ;;f Ha"lk mu•Ülerinde 
iV d Al d n.vt'I'S.te, Vıldyet, Bel d ye v • d ğ r er e manyanın me-çcu kuv. • • • •

1 
resmi daiJ'e ve mil 'eı· e kAn ,. er-"ek talebeleri, Kızılay tha.&tıı.bakmhk Cilmhuriyet Bayramı mUnas etll ~e n ~~ o: b d•fa artırdıktan unıversı J y r n h'r Mecl s1 aza'an, muh•clif tes~~~ me tebı ~ebeleri m:ıntazam bir şet!L şehrJ.Il muh~ semtlerınde ku~ıa: 

fi anma.sız ol rak ı r milm!&illeri ve ec.n t ko" , 1 de geçmişlerdir. halJc lkflrsillerinde diln muhtelif hatlb 

h .m obnanm yo: n b 'm ' dın n1erası• le açılıyor Va! YI Z-6'8?~.le tebr.klerinl b:!d~~~ M~en kahraman ordumuzun ler 6&z alımı.le cfunhurlyetin tnım'et. 
g b manevi ku• etlerin ş f hl bir J terdir. geç:şı bıış!.a.nuş, en önde mera.sun ko. ilst.Onlat ve &:ıemt batkın 
em r le ortadan lm'd rılab :me·c:ı Vali lk mutanı olduğu halde p7ade alayları Jerde bulunm~ da hitabe. 
n n imllnını da 'k • etmiştir. Nere: thıtTe.rs:ten·n b un faku ~erinde TU Taks~=~~~~ı~t~~r:ır~~{i mo:Crlü zırhh alaJlar: ~nılt ve z.ırıılı n1n J:ilt.&beleri bin:!:'~ ::ı:!n1=t~~ 
den n , n .. g b sua gfn,. Ja?ID mcra:J.m.le der ve b lanacaktJr. sırada ecn b. ~nso os arla VllO. ·et 'Otomobil ~lıı.n, mo 15• 1 bindlrtJmlf tından alAka lle dinlennılftlr 
c rlerlne cevab artı.mat: ımh.meCne Onlverstten.n eski ve ~nl talebele. Parti, BelecEye erkinı. d!\:re ve mJ~ aiaYlar. atlı ve motörlU t pçu ~taylan, Gece enlikl .. 
ginn yerek M s er Roo t tarafın. I1 sruı& 8 den lt...'00.ren merkez b nnsın. .eseler müdürleri de hazırlanan tr1 süvari aln.yı, fen ve Jandarma bırUkleri, Gec f erı 
dan l'erl:re sürü en lk ldd da tıopıan;u:-a~lrdır. S a.t 8,30 da n e bünde yer ertnJ almışlardn. - bahril-'eıaer Vali ve Komut.anı scllı.ınlı.. ed!ın/ bUtOn şchlr elektrikle tenvır 
hal;c ara.ııınd tesir 

1 
P . e~~nm~rı. raslıııde bn2ır 'bulunan bütün ttıle~ Saat 14,20 de Vali LQtfi Kırdar Par. ~raık .ı~u.IA.d~!r intizam iç ~e fer pı,J:~:ı~ ha~;~ ~al~, abıde_ 

500 :rnamı c:n ne nihayet buJAl' 
40 000 bilet. 
Son ra...\amı C6l üe nlhaye bulaJJ 

40 000 bilet ikTamive kazanmıslardır. f ... ~~;·;;·;jJ;"t;i;;·i'"J 
Şubeye davet 

Fatih Ask. Şubesinden: 
Süvari Tğm. Bllrhanettin 32249. 
'Ibb. Yzb. osm.an Nuri 33'7.33, 
Lı>v z ın Amef:m bma I 38045. 
P. Tetın. M«D:ncd o&- Abmed S& 

nı1 H°". h ye tc odu unu ka , • h'CP bir ağız.d!n hıt:.k A.l Marşım söy. '1 reisi ne btrlilı:te CUmhuriy"' abidesi geQIIl!şle r. raman asterlerlmıZ • mı ır. Oec 
bu. ede tın. lıyecdt, mutewıtiben Rck.tor Ccmll BP &ıUnde lsba.tı "1.lcud etmiştir. Buradıı. I geçc~en Tllikalın meyd.nn~ı dolduran va.k.e kadar tıol ışık d:llgalıı.n masında 

~erilta bu ün Avrup:ı. glbl t>:.r lhit.sbede b unncaktır. Rek.tö; başta. orceneral Faıhre~in Al~ ol. on b!nlerce halk coşkun tezahüratta insan ka_la~ ile dô..nn sokaklar ge. 1 1 
ne çOk ehemmlll ı. veril', bu hl nde IS..a.nb On er ıt . mak ilzre KDrıemraı Ccmıl Clllıld buıunmuş, Cya.şa, varol> sesleri da.ki. ç!Jmez b:r hal almıştır. R A D y o 

de-reee m t.edeyy n ve m as.:Jbdır, nln .._.,.,elmllel 1m sahasındak 8 :V ToYdtmir, Koramiral Şilkrü Okan. uınrca meydanı kap!amıştı:r. H lk Saat 19 da Taks!m meydanıru:U as. .. __________ .;_ _ _, 
b n içhıd r k R J'J. y rd:m e .,.,,,~ Kore!!ntta.1 ıınstU Alem, Tilmgenero.1 bJ,kDl3ıdan n 7orulını:ılc b!lmeden mtı kerl blrllkler ve diğer ıe~eık.itfillerin · batıısı aç.;M 

1 

- ki ile Da;rulfununun U asın.dan ltl. K~al Balıkesirll, yeni t tmıbul Ko- tem:ı~ Jtalmıman Mthmedciil aL tirakilc bir fener aayı yapilin•.ştır ı.ş.. 
bütün b ren €eçe:Il h r e rf nd nıuh.. mutanı Tllmgcneral Rla• Mn'racı. kJŞ!&IJllŞtır- Bu sırad btr ıa Sa.at · 

e f fa.kfilte' rd n ~e cd en mu. O n İdare Komut.an veklH Tilmgene_ sn tne"Ydan il7.erindtn UÇar:.r:e:::- tarafın~ :~u ve Beledf,ye Reisl 
va !ak yet dereceslnl teb r 2 eture. ~ zty~~~m. Tümgmeral Zekfıi me tşUrak et.m~t'1'. - to verllmlştir Ask r~~ bir b:l_ 

ktl • U Rım 'Onsat, Asmı Tı_ Ord bJUklerlnln · e ve m .... erkAnm, 
.:.rne!l , ıs em~ 

1

.. ve ce r. naztepe Az!z Akısa.bır Ytımun Ures!n u g.cçlş:ni mtıteakıb b!rcok gfizide davetlilerin buh:nduğu 
~a b t ebb te Cemll B ~n ı:ı.çış n t!tundan ron. Eamnl Yaşınkılıç, Ekr~m TUrktt TUk. beden teı11tyes1 mUkellefleri, ı>Ol!s, it_ bu balo iXf.c sıca.k t>lr h 

• t d t ra \in rs ten n e:1 kıdemli ve en ye. b3Y Ha~ı T ı;e ve dt r gener~nerl; f.n1Ye müfrezeleri. ~cular, &entll vatte kadar devam tn ~v.~ feiııde geç 
e n uymuş ur.

1 

nl ı:ı:~·erı tıı.ra.!ındnn lblrer hit.nbe. tıststlbaylar sıralanmış bu'fun~lardı klfiJ>lerl. Kızıl~ ve Ha.va Ktmımu mn e 
1 

ş ır. 
1 

...,.,nde bir Roooeve.:ı Alr. nya a.. de lb unul:ıca:ktır Bllahare merası. ~rasime iştir.ak eden nlayl.nrm aa.n • messlllerl tribünün önllııden a~ Halkevlerind~ 
,,... o ~Pak A.?r.erlk nın • • h ı! 'k d. caJtl:an d ...rı~...fı•u kıt' - bö 1 e mer.na!ıne lha bu en ince v k UI hi.ss ü m.e nlhaıyet veriler :ıc er s n n ı 1 ı. ...... "'.. alar arasında Y ec n yet verilın~r. Dllu gece bütün Halkcvlerinde ıto 

e uvve ne m a. de::-ıha~lne g dec~k. ders!ere başln. nb1de etntfma ettrilm:ş ı Geçd resmi Qç saatten fazla devam lantııa.r yapılarak konferansla- te P-
caat edlyor~a harb e.leyhdarlarmda.n na.ca;ktır Uzun ve keıskin bir borazan se11in~ etmı.,tir. sflI " m_ 
gôrdu!;ü mukn.vemet.n tahmlnlr.den · o mUtet\kıb a.btdenin önündeki dirr~e tstan"bulun bütUn kazalo.rnıda. da ~ ~ «tons~~ır :rllm.e!t suretlle 
faz.'a çı.kmnaı n ıtke.sınde boına mcc.. p d" d baynı'!t çekilmiş, bu sırach bando ı. CUmlmriyet bayramı coşkun tezahtı a.m u nmıştır. 
bul ka.lmı!J olııbl'"'!c~· düllUnül~! r. enceı:eye mer ıven ayaya- tııklAl m!lrşını çalını,, meydanı doldu: ratıa kutlulamnı.şt.tr. · Em.QönU Hnlkevindeki merasim saat 
E9U n goril yor kl M s~r Roo ev"li.lrak gırerlerken yakalandılar ran binlerce as\er, mekt bll Vf' haUı: B •1..t ._~ 20.30 da Adnan Öğütlln açış s&zfle ba.~ 
ve t"' ft 

1 

Am ' 'k ha b ha Yunus ve cemaı isimlerinde ik.l hl'P b!r ağmian mnıı marşı sll;'lemlş eftrı aftam merasim Lanmış. bunu muharrir ıırtadasmuz 
... ra ar :ın er. ayı r ~ - .. ~ !erdir B d • N ~ .amıya çal ırlarıtt?n Amerika ıÇ n genç Fa.tıh+..e Hacı uveys mabnllesln. · un an . .soMa. hazırlanan çe.. Beşiktaş mmta.:ımsmdııkf Uko'ktıl t ~~ret Safa Coşkunun cumhuriyet ve 

,.,_. ol ış ü de hı.., evin peneıe,.esln'" merdiven d:ı. lenkler Oümhuri.Y'et sb deane konul. lebclcrt öğleden evvel Parti bo'---
3

- .wıtllı\b m~lu konferansı takı'b et_ 
..._, Y n d ~ doğru oldu"unu d • muştur. nündeki --ıA_... ·ıı=ı 6. ml.ştl Ko f şu en•er ~t.ıl durm!UIUkt.adırlar En ynmış~ar, fa.'k,a.t tıçeri girerken yab. Mlltealı:Jben V: 

11 
m.,,, ..... ..,ua toplanmışlardır r. n eranstnu sonra b r konser 

• 
1 

rdır a ve Orgenere.l Pah Burada bando İstlklAl · vcrflmiştlr. 
eon olarak Amerlkanın en fazl:ı ta. an.mı:; a · rott!.n Mta.y bn~nn d fer generallerle hazrr.lanan marşını çalmlş. :eeş:ı.+A~ • nırrmı,ş %5 şah!iyet nl r..te k im.. Hll"Slz genç:er denw adliyeye ve. bırllkte askert kıt'a ve okulların e n direğe ba:lrak çekilm!ŞJr. """"9 Halkeorinde de btlllit M2rşı 

n m"9 re _,,_ JI. -"'"' ..... "l Asll..... ceza ~ n n_ Mllteaktben Part· d ve lton!eransı mlltWJ?> --·-• -a:ı ... 
zaa1 e cüm.burrehtne verilm.ek üzere cucroı:r., ı.ıuu.-"'!< ..,.. • den geçerek bayramlannı kutlamı lar 

1 
a ınn idare heyet! ~ _._ 

b r ıneıtıub h ram ar bir tara.L nln kara~e ~ edllmlşlerdlr. ve tr!bUndeld yerlerine geçm!şlcrdlrş ~~ndan profesör Ete-m Akif ve ilko_ Yan> piyesi temsil olunmuştur. 
•-n da ..,ü..n,. b! ·-~"" ........................................... • r Damtn3 ftrt tah!be tarafından bir Kalabalık bir halk küt.1esln'n bu-
- 'U JYA 1' mltlng ~""" -•••••••H••••••••H ltınıfu~ Ü etm rdl t.ıngde Amerikanın tanınmış ş:ı.hsL ................ -...................... ı;u S1dldar Haltev'.ndeki mensi. 

e r. Pnıgrama gare bu m1. , ....... "'-," • h-... • me de t.ecı 
.................................................... yetJerl .Anıerı.AA u.ıw.Aın. ~"' cereyn. 1 S T E R 1 N A N' gue ar.kada'Şlll:lz Ecvl'd Oü. nından tahzlr eden nutuklar söyllye. Tesin açılış hltııbesile baş1anmış, mUte-

T AKVIM • 1 inci T e~rin oeklerdl, bu nut\tklar rııjyo vuıtaslle 1 s T E R 1 N A N M A 1 e Tdll ve edcb!yat kolu başkam 
30 

bfrtün m.em1efketc dln!e~necektı; takat ı -·,..~et ezer bUyük bayr.aınım.ızm hu. Arabi seao •w..ı.r lerlnl bel rten blr ııoylevde l)u_ 

P ~aı'be 
R ıım ı,ııcı 

1941 

Şevval 

9 

1860 
Amerika.da. gnzcl;elerı olduğu gib! İstanbul nlarında arasıra yiiz •hı t ıunm. ..... .. r. Bn~m- b'- a"''·- ile ._._, .. ı.alık t t .,._ ama11m11 hslır.arak sak'-Li"--k _..... ...,....,. u: ........s ._...... 
rod-vn ıstn......,...nlnnnı dl bfi-Rl· §lr. 0 u • ...,.or, yansı memleket ctı. l:t' 1..1 u..ı-"""" edilen tophntıya &1>6U!ri~ kolunun b•r 

.J v .,-1 v J ~ şına yollanıyor, blraıı ~clıir içinde ne z.. h.kai Jnıbbild lmJ:ıı bo:ıı tcm.".l.llle iha t -Hıur 
178 

ketler l.ds.Te eder, bu şirketler ise satıLısor, ıcrlre kalanı 0 denize dö Tetlşmiyor, ~ 'nelcdiyenln eJtnde n ye verllmlştlr. 
k l 

- fazla amnn-ı. tt B:ıyram tenr.tcicrfne bogUn de. d--
tama:men h:ıı:'b taraft:ındırlar. B - u uyor. v .. ,,._ 70 m, hila lıuz n. olunacak Halkevl~ d ......... 

~cyıı halt> ıılej"hdarı olanlar 

propaganda ;ç W derece gım:te 

ve ra.dy.o yoııamrunıştır Ban ra~ _ 

Bu ha.beri gazetede okudnlımuz panuyor. • • r.nn e toplantılar, 
sam.an ha>Tclte kalıyor: Cç bq tcnginln çıJ.::ıp da mev eilenccler :fa.pılacaktır. 

- Scbeb? diye soruyorsunuz. SôT- caduna lliveten blrkac konserv; 
lüyorlar: fabrikası kurıa&l'l. amooyap mem-

f7T.:;~ı-~F-lr::::~~:!!!~ men mücadele gltt.ikçe artarı:ı.k de. 
vnm etmekte ve her vasıtayı me~ 
gör.mek:t<?d.r. :ı~ Rooseveıı ... ~ ınut. 

- Tııtulan ba1$n ht'pslnr de ton. lekı?t iclnde fazla mlk.tarcıa istillsal 
Şarab Enstitüsünün 

hazırlıkları Rl'\'e yapmak için teşkllU ;yoktur, etmeyi ahi edeme)işluine: 

1 S T E R 1 N A N J MecJ.d~öyiindekf lıkor fabrika _ 
v. 11 
E. 6 

14 4i 17 

" 40 ı~ 
18 Ü 

1 8.l 
ktı bu mücade'!c:n1n safhsı.larrndan 
b1rtni ~ edi1or. 

Eltreın Uıalılı6il 

sının Balıınntl bira !ıa.brlknsın:ı. !l'lek.. 

1 S T E R 1 N AN M A 1 l!ne l>~ıştır~ Fn2lrikadak1 ıe,,~t 
tamn.mile nWedildAkten sonra. kuru_ 
l3 cak olan çarab en&tltusü tçın hazır 
lıldara. ~Heoektlr. 

CUMHURİYET BAYRAMI 
PERŞEl\IBE 30 İlkl.cşrln 19U 

7 .30: SaaL ayarı. 'U3: Marjlar a>lJ • 
'l.45: AJans habcr1erı. 8: Hıı.tJ muı.ıı 
CPU, 8.15: EVı.n sa.atı. 8.30: Hafif ınU.. 
za pr<>&nım..uun devamı <Pi.), 8 45 : 
Konuşma: httsad Vcktuetı adına ~ 
ket SUren<ı. 9.05: Halk ha\-alan v' 
oyunları <Pl.), 9.So: Konusma.: zıraal 
VeltAl U adına RA!uıu Öke, 9.50 ~
türler <.P•.J. ıo: Koou,sma: MünatalA~ 
Vekrı.te~t adına Dr. Rüch:ın Atınelı 
10.20: Sen!on1.k mtlz k CPI.>. I0.45 : 
Temsil. 11.30: Konuşna: GUmrüt '19 
İnh:aarlar VekAleti adma Hurrem ee .. 
ren. 11.50: R •cumhur b:ındOI"• 
MilU marşlar, 12.15: Konuşma: Tici'• 
ret Veklılett adma Ce~ Yennnn ı2.s5: 
Köy ttlrkü!eri ve S:lhll oyunlan'. 12.45! 
Saat ayan ve ajans haberleri, 13: ~ 
es"rleri ve tüntUler, 13 30: Ko'lU$fllS• 
Kızı;ay Kurumu adına Umta:ı Jl'lliJ 
Fenik, 13.5G: Hafif müzUc CP .>, 14 : 
Konuşma: COmhurlyet Mert.:cz Ba~· 
St. alına Sanober Tanyeri. 14..20: !JPıl 
so•oıar CPI.), 14.30: Konu~: Bedetl 
tero yesi umum müdllr1üğU adms ~ 
ın.ı Dfnçer, 14 50: M:arşlaı <Pi.>, ıs: 
Kamışına: Comık Esirgeme Kunıın11 ._. 
dına Kırklareli meh'nııu Fuad Uıntl1• 
15.20~ Çocuklar ie'n müz!k •P•..>. ıs..s: 
Kon~a: Türk Hav Kunımu ad~ 
Erzurum meb'usu ŞUkrli Koç..'\'{ 16 o~: 
Marşlar ve hafif P!lrcalar CP1 ) • ııı.1'· 
KonlIŞmll ~ Ulusal ekonomi ve srttırtl\~ 
.kurumu adına An•alya meb'tısu Nur11 • 
'ah E~t. st'mer. lli 35: Kap:ını'!, 18· 
Saa.~ uan. 18 03 • RadJO caz criceı!lt~ 
ıı:. 18 30~ Yardım ~n1er cemıyeti ,._ 
d na Mronı"e Ait ol 'Y. 18 so· FJI~ 
CU m"!r"ll!"ııW 19• D tle-:m0 5-" ' 
19.15: R=ıdvo ~ orlt"1t.nuı•. 19 '?O' ~ 
nt aval"l v .. afans balJor eri, ı !) .ıs· ~ 
nn5IJ'l'l: Türk mani! cenıfyet nd t 
F<lnı~ K rr'lıl~ 20 ne;· Y•.ırlb" ~·ıı1tfi 
"t)J!i• l?nd~ lm7Ptl'S! 20 41)• tınb11~ 
h'lValan 21: Z1rM~ taıc 'ml, 21 10· ~ 
meli ve "Prhnd tftrl-flleri, 2' gn · . ~ 
AA<ıti. 21 45• Rad;yo '; :ıfonı oı-lrf'~~ 
22 30: Saat ayo,_n w• ajans JUb~rf 
22.45 • Dans mtırlP,i <PU. 



Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
!1• sabah'.!'.! 

haberler 
Ba ıababkil Ilıca-Palamut hattı 1 Başveki fn nutku 1 

Sovyet dün işletmiya açıldı londrada buy~k tir 

tebll
.
11 

be~;~;~. ~~~~A.~aralı:~!ım:ü:: afaka ile okundu 

14 lngiliz 
ticaret gemisi 

batırıldı 

"Amerika ilanı 
harbsiz harbe 
doğru gidiyor,, Vişiye göre : 

Sovyet 
gazeteleri 

lledbinl 
Moskovanın kenar 

mahallelerinde 
ınuharebeler oluyor 

yıaa edilen Ilıc-ı _ Palamut hattı bu_ Londra, 29 tA A.) Türk Cümhuri_ 
gün saat 15 de mülki ve askeri Te b.r yetinin On sekizinci yıldönümünii 

Mosko,_ 30 (A.A.) - Bu 
Sovyet tebliği: 

saba.ht.! kısım devlet ınemurlarınır. ve hususı kutllaması İngiltere matbuatında gü_ 
mfie..~t men.sublarmın ve Edremid 

Dün bilUln ıün tıekmil cepheler bO. 
7\lllc& ve bilhas6a Vololtolamsk, Mo _ 
j&vsk, Mala.ya.l"081avetz lst!ıkamet.ıer:nde 

nün mevzuu oluıaktadır. 
halkının huzularlle işletm~ye açılmış Tüıt!ye Hc:ı.ı>vekill Doktor Refik 
ta". 

çok çetin ~ar cereyan etmi.ştir. Al bJ•" • 
Cephenin merkez bölgesinde dli.ş - man te ıgı 

manm şiddetli taarruzları akamete uA 
ratıJmı.ştır. <Battarafı "ı inci sayrad•• 

Dün 39 Alman tayyaresi dü.şllıill - gibi hava ~uvvetler"le · "''-li"' 
mUftUr. .. _ ' . ı§u.ı .,. yapan 

Kıtaatımız Ukraynanın mühim pl,yede cuzuta.mları şiddet!; muharf:_ 
bir ııana.yi meı11tezl bulunan Hal'kofıı beleı:11e Kırım yarıma.dasına doğru 
tahliye etmişlerdir. geçidi mr.Ia.rn.ış.ardır. Dıişmanın çok 

Bu şehir düşmanın tazyiki dolayı - kuvvetli ta.hluır.. edilmiş mevzi:erlııe 
sile detil. bazı_ ~v~tllceJ.i sebclıler do_ ka.cşı yapıla:ı yarma bareketı ~m 
JayıITTle tmedıim?ştır. da Ruslar 18123 İlkteşrill zarfınd 

Sayıdamm nutku büyük bir alAka ıle 

okunmuştur. 

Türkiye Büyük Elçisi, öğleden san_ 
ra., Londrad:ıkf Türk Kolonisinin teb 
rllrlerlni Elç:! ! .: blnıı.sında kabul et_ 
m.ştlr. 

Ankarada dünkü 
• 

mera~ım 
Şehirde bütün fabrikalar, iptidai ' . a 

Vi~ • S -t- .J • maddeler, nakil vasıtaları gerilere a _ ı5.700 esır vermişl:r 13 sava§ arabası, fBaatarı&fı 1 locı sınfıa.d,ı 
L yl, OVye Or.:.IUSU:1Qa Iınmı.ş, ruıl:ledilemtyen fabrikalar ve 109 top ve~ ml~tarda harb ~e- Bu mes'ud yıldöoilmfinil kutlamak 
l(U • ,. k l müesseseler tahrb editmi.,tir. mesl ka}'t>etmlşlerdır. Ma.l!lfı.b d~an ictn günlerdenberl hazırlanma.kta ola.n 

\'Vet maneviye a • Harlkofun zaıptı için Almanlar ölil kuvvetlerimrı taldbine ba~lan.m;.ştır. Tüı1tiyenin ~hri Ankara, rlaha 
llladıg" ı •dd" d• ve varalı oıa.rak 150,()()1) zayiat ver - Rwnen kuvvetleri, Azak denizinin .Şı.. dünden, bayramın açıuşı da.tlltuından 

.... . Dl 1 la e IYO! ~i.şlerdlr. 450
1

_ tank. 3000 kamyon, 3-0 mal batısında btr adayı r.ıptemJşler itibaren başta.nbe.şa mUU renklerimlzle. 
cbı~.1!'. 30 CA.A.) _ H. o. _ Sovyet or. top ka.ybeotmi~lerdlT. ve düpnaından tamamı?n tenıiZ:e.ırJş caddeler günün manasır.ı lf~lendlren 
~ vaziyeti 1rltt.kçe daha vahim Moıııkova bombalanalı Ien:rr - J'elllhl!erle süslenmiş bu'unuyordu. 
l: let.il alım&lttadır. Berlin ve .JıılOaKo. Moston 50 <A.A.J - Bu sabahki 1 

• Bu «Uzel cieaor iç rA. bu sabahın 
~ alınan haberlerden anlaşıldığına SovYet tebliğine ettir. Donetz hawasında müı.te!ik kuv_ erAen aaa.tıerinde yo.lıı.ra dotillmHfs 
~ l«oskova civarında ve Doneç• ha.v Dün gece dilşman tayyanlerl Mos - ~ter rııeıat eden dıişmo.nı muvaffa. olan Ankara halkı bir ~ halinde bü. 
~ cot: çetin muhacebeler ce::eya~ kova.ya hücum ~sünde bulunmuş_ k:iyet.ıe taklb etme~tedir. y\jk ıeçid mmı1nin yapılacağı tJ)Odro. 
~tedir. Iardır. . d fi lerl Şimal ka<ıiınınde Ispanyol «Mavi Tü ma ılden ana caddeleri do!durmuştu. 
kı~n bir habere göre Alman öncü Tayyareler top at.eşi n A!_ a~ meni• geniş mikyasta harekfq neti.. :hıcılerin bonı ve tnunpe• sesleri btltün 
bıı.~~ 4161] Mosltova şehrine hücuma ile cı.atıt.ıımıel&J'dır. Buna r-men 08- Ankarayı samnştı. IMPün gençlik Can-
~ardır. Bu çok mlllılm bir key_ kova ilzerine .-eımete muvaffak olan cesinıde yeniden birçok yer_ler lşnl ltayadan itibaren Bü:YUk Millet Meclial_ 
~~tlr. Aynca Almanlar Kalinın, Ka_ düşman tıı,yyanleri geli$! gtlzel bOm_ etmiş \"e büyük mllct&rda ~ır almış_ ne elden yollar thıerlnde Milli Şeflerini 
..,.. charlannda ve Oka kıyılarında balar atmışlardır. Bazı mahallelerde tır. selimlamaılt için famlalarla ye:- almış 
~ e4mate0irler. zayiat k.aydeditmlttir. Savaş tyya.re.ıerindC'n nıürekkeb kuv bulımuyorlardı. Reisicilmhur inötıtt. 
~adakı vaz'yetin varuunetlni Mos ~tli hava tıeşkllleri günd·üz ve gece tebriltleri Jı:abul etmeık üzere Millet 
~ eıbn Pr&Yda ıuetesı aıt1k Ber llD ln.flıaıJr. ve yangın bomıbalarlle Mos_ Mecl.islne gelirken ou gençlik aaflan 
-~· Jwv.ayı 'bombardımana tutmuşt~ Şld arasından geçmiş ve Atattır1tiln mu_ 
,- Almanlıann Dorıetz havsasın:ı. Sovvetler detli lnfllü.lar ve büyük yangınlar vakia.t ltablrlerıni z!yare~ ederek Ebedi 
~tu ve Kırımı tehdld etmekte ol_ .,, çıtktığı görülmüşt;ir. .eeıın hatırasını tMiz eyleml~tir. 
dıı-Mnı Ye Ruııslann Almanları dur _ _ A d · . , d h •-

1 
..... _ • .........._ ma_ ..... _ .... -.-ı _. __ , ..,::uata muvaffak olamadıklarını yaz.. t&r-.a..aD &D Lenıngra.d da a aYa .... arruz an ,._.......... .,_.... .. -... .... -~ 

~tadır. J'IBPılnu.ştır. Milli Şe!, bu kutsal günde cilmhurl. 
~ dahi Donet.z ba9ZU1Dlll btl.. b mbalandı Yaıl AJmaa taarrua yetrmizin lı:urucusu AtatürkUn kabirle_ 

Berl!n, 29 CA.A.> -- Re.sın! ebliğ: Bir 
çok günler devam eden bır takıbden 
sonra Alman denıZaıtılatı ceoelüttarı.ıc 
tan 1nslltereye g den V.? kuvvetle hi: 
maye e<iilcn b!r İngil z den z kafilesi_ 
ne mep.sub tam namulel! l4 düşman 
gemi&nl batırmı~lardır. nu gunilerin 
hac!aıleri yekfuıu 47 b n to::ıi!Atodur. 

Bundan baŞka lı:afılcy; h maye eden 
bir İngiliz torpido muhr·b de batını_ 
m1'f,ır. Bu kafılenın bQvillt kısmı bu 
suretle imha edıım·ş bulıınmıık adır. 

Yalnız birkaç kilçült ge~ııı k..!çmağa 
muvaffak olmu.şt.ur. 

28/29 İlkteşrın gecl'S Alman savaş 
ta.yyarPleri İngWeren'n batı ('PJıubunda 
düşmanın liırum ve iaşe teıiislerini 
bombıırdıman efmlslPrd!T. 

Ruzva!tin nut~ una 
ber:inin cevabı 

Va.,!ngton, 2\1 lAA.) ·- Ohio Cüm 
huriyetçılerindE>n ayan ası 'l'aft, bi 
taranı.k kanunuııun .Iga.sma daır o. 
lan l~ıhan:n JJ1üzakeresı esnasında 
~ a:la.rak layllıanı.1 redd1nl şiddetle 
iıstemıttir. Talt, ttBu ı:ly;ha kabul edi 
lecek olur.sa, muhakkak surette har: 
be gireriz... D!:>m.ştiı· Tatt·ıu müda. 
faa ettiği nokr.!il nazara göre, cüm_ 
hur Rei.5inin nut~u. reisin «Ne kon,. 
grey,, ne anaya.>ay: nazarı itibara aı_ 
maınak ve nanı harb..->Jz dıarbe <io~u 
<llkta.t.örlüS yolunu takib et.me.k nı,,;_ 
tinde olduğunu açıkça göst.,ennekte_ 
dir.» Taft, sözüne devam ederek de_ 
rn.iştlr ki: 

«Müzakere edılmekte olan kanun 
llyihaaı eter kabul edilirse, kongre, 
ha.rbedip etmem<:kll~ımlz lüzumuna 
karar vermek. 1ırsatını kat"iyen bula.. 
mıyacaktır den~ek doğru olur.> 

Tait, ha.'ihazırdui tank ve tayya_ 
Berlin, 39 (A.A.> - D . N. B.: ,A ..... _ft,.t b! '-'! 
Gazeteler M. RuzveıtiJı nutkuna şid.. re ..,... .... ._.a ı programım r mı& ne 

detle hi.ıcum ediş"orlar ç.karmak i.Stiyen hi.ıkılmet.in bu te... 
Berllner Zeitung diyor lt.i: B&ıvvuru, .lrendı fikrince, bundan attı 
cBlrleşik .Ameri&acb, M. RuzvelUn Teya 12 83 aonra Avrupaya bir tuY. 

siyasetine karşı muhalefet o kadar wı aeferiye göndermek.ten başka bir 
1ı:uvv.ıi bir hale l'ltlmittlr ki, cflmhur_ hed~te müteveccıb olm&dıtını eöıJle.. 
relai, Birleıısi& Amerika efkirı umumi_ mlştlr 
yeaini tahrB( ~ yen• bir avam!lrib · 
wıul kWlanmalt zarureCnde kalm1'-ır. Katolik papa•Iann mabalefetl 
Filhakiıka, cUmlıurrelsi, cenubi AmerL Bir Vaş.lngıton telgrafına göre Am._ 
ka.yı beş vaesal devlete taksım etmek rtkadaki katolik p&IJıllsl:mnd.au ytı7.de 
ve bütün dinleri Usa etmek üzere ha. dok.sanı RuzveWn nut.kun'l rabıeo 
ınrlaıımııe &ö7ıde Alman pl!nlarmdan harbe girmenin ve Sovyet.lere yardDL 
bahsetmlftir. Ruzvelt, Amerikan mille_ da bulunmanın aley'rundedir. 
tinin eberi;?etlnl lcendi lstedl~i harb (B.a.ıfyo cazetesl) 
havası Jçine sokmak ;cf.n, ağlebi ıhti_ 
mal. bizzat M. Dona\'an'ın bllrosunda 
hazırlanan bu ıtalzll veslka1ara ı kul. 
lanmak istiyor. Bu s15zde vesikaların 

gülünç bir dolaıbdan ibaret bulunduğu_ 
nu anlamak için beş hissine henüz sa_ 
hib insanlardan hl( bırinin, resmi 1rir 
Alman tebllğine cidden ihtyacı )'O.k_ ~lr tehdld altında bulunduğunu, O Bovyetler Moalmva cephesinde yeni 'l'ıni ztyarete geldikleri zaman, Ebedi 

~ ~ Perelkop gf'.'çidinl zorlamış! f• "k~· b bir şehfr :iSrninden blt:hsetmektedir_ Şefin .. d:de<lı:~ b::~~uğ~ı:~~ bl_ Loadlaı 29 CA.A.) - Almanlarm. 
~edlr. ileri.emiş olauklannı bbul Yüksek in l a ıl om· ler. Bu şehirde yeni ve büyük b"r A:_ ~~sı:isi A~:~ltk R"~da vee Başv~: Rus - Japon oark c!U'hesine petrol nakletmek 'tlılıe. 

tur.• 

Almanlar tayyare 
ile petrol . 

naklediynrlarmış 

, .. ~UlAsa: Alman tazyllı:i harb cere - b ı r ve Almanca man taarru'Zunun başlamış olduğu kH Dr. Refik Saydam ile Mareşal Fev_ re büyük midcya.stn tayyareler kullan.. 
.._~ eden her üç mınta.kada art.makt. a a bild!ril1yor. Şehir Mosk.ovanın batı §L zi Çakma.k olmaik üzere, Veklller He. mu•• nasebatı dıklarmı, Mosltova radyosu, Sa.il günü 
V11Junın, .... t d ba b l t , d h 50 60 kil altşamı bildiımıŞt.ir. Sp ker, Rus tana. bin d - .. ur. Sovyet o'!'duluın a r. eyan-:ame.ı.Cr 8 }. l malinde ve şe ı·e - . ometre me. yeti azaları, Ctimhur!yet Halle Partisi relarinin, preJ kooimlnde, petrol nakle. 
Jıevı E!'Yaınını teml.n eden kııvvei ma - . sa!ededir. Umıuni KAtlbi ve idare heyet: ile Mec~ den bu tayyarelerden 150 tanesini gör_ 

Ye kalınamışt.ır. IA>ııdra 30 CA.A.J - M~ğ. a rad..ö 

1 

.... -~nıarıu b ·• böJg~"e veni taarru :;s Parti grupları reisleri hazır idiler. Son hudud hadiıeıi hakkında 

l 
yosunun bu sabaıh bild.Tdı ıne g re .nıu..... ı .. ""' • . dUklerlni söyleımi.ştir. Rus tayyareleri, 

O d b · h h b Sovyet tayyareleri dlin gece Berllni za geçnnİ.i olması şuna hamle<li~iyor: İzciler ve kıtaatı teftiş Japon hariciye nezaretinin bunları bomba ve mitre'yöz ateşine 
n ta bu 53 a ar bombardıman etmişlerdir. l Bi'indıği g:!>i "3 hafta.dan.beri KaLnln Buradaki meraBm akab!nde M llet b:r izahı tut.nıuşlar ve en az yüz tanesini tahr.!b 
"aziyetİnİ nasıl Tayyareler askeri ve sınai hedeflere bö~e.sinıde · aarruzlarda bulunmakta MeclUılne gelen Milli Şef: bir muhafız etmişlerdir. 

yWaıeık infilAklı bombalar ve almanca ı.:uıer. Sovyetler de buraya fa:&la e_ kıt.'&61 aelAml8ıD11Ş ve Bü.v!lk Millet Tokyo, 29 (A.A.> - Royter: şı·mall Bosnada 13 görüyor? beYannameler a.tmı.şlardır. hemmılıret rermişlet Mıoıtkova önlerln Mecllsi rtyaset. diva.nı auıa.n .ıtarşıla_ Umumbretıe, Japon ha.rtciye neare. 
Bombal.a.rın sebeb eldukları bü:Y!n . ~ı.•ı-.. .. ı bu•~ 88 JIJJS)ardır. BUtön devlet eı'.k&nm111. mtl.. ~ n.cıktai naaanoı • :ıüdafaa eden k• • k d• ·ıd• 

. lar Alman 
ıler~8Jişinin önDne 

· arlar 

yancınlar mü.ıJahed.e edilmiştir. dekı --arım - MSeeeJer mOımeelUJeriniD .,.. Jturdfplo_ Japuıe.e Tilll• And aa:rercı.ar aase- iŞi urşuna iZi 1 
t1rmlfler, taarruziarı böylece önlemlf. matıtin tebriklerini kabul etıtaten teal. .18POD 8*el'lenle Bov.Jet Jmdud 

VO!ob>lamllık. lılaloraJoelavetz lwr birillero!r. Buradak: Alman gayretlerine 90Dra. seçki remıintn yapılacatı 8Bha_ muhafızları arasında blr ıntısademe Benıe, 29 CA.A.> _ Belsraddaıı ııröo.. 
Molıkova.ya takriben y~r kilometre rağmen Rus mukavemet!ni!ı ıesa.llllı o. ya gt-J@n :u1111 eet. co,Jrun teahtırat (18klinde vt*u& pllp, PuartNi ailnü derilen bir teıeraıa ıöre flmall Boma.,. 
meısafede bulunan mahalıerdır · AL ruında "21Ct1erl ve kıta.Atı teftff eylf Bovyet ajansı tarafından haber veri_ da TraYDlık örfi divanının k&rarile ıı 

. laraık kırılamamış olmazını goren ..,· __ ... n...'.---ı .. -bur tr'--''-e __ - len hudud hAdi&esinden baNedetek di_ Cenubi utra.ynada vaziyet hAla clcL f ta ...... ~ ...... ~ .... LUIJ. ..,uuuu .... t.ifi kurşuna dtz.1miftir. Diter on bir 
diyetini mnıha.tau, etmektedir. man lbafkumandanlığı bafka P11 :ıtmı vemılşler ve btıkll! marşı ile ıse_ Y<>~ ki: 

11 
R d ta ünase kiş:l de ölOm cezaaına mahköm edilmlt. 

Rtsl&r Alman il.erleyıŞıniu önü.ne ge~ raJ!a.rdalk1 naktalarda hare}'ete geç_ ıAmlanmıelarc:tır. M1lll ~f Türk ulu.. bet aı:ı~~e<i:ler.U::.le 0~lr ~~e. ha: lene de cezalan bet sene hapae taımı 
omamıltlerdir. mek lüzumunu g'ÖrmÜft,ür. I.şıte Sov- sunun, gençJ!ğ!nin ve oniUStJDun bu k·ı.-t kub 1 ·~'-• , k edilmiştir. Suçlulann hepsi kund.._, 

ı ..... - a..ıı....•-- .__._ .._,___ ...... A .... ... ..... tt'""'erl b•!l "ehlr bôlge ~...,ı -ı"ön''--''-ü '" •ı -"""- ı.. ... en vu umuş u-u o.:sa., anca • !ık ile itham ...,.ıı .... ıa bulUD""or'ft ..... 
...._"""'llCD'a 30 CA.A.> - ~ ...._ .... -- .,..._ ......_ Y- • yetJerin g<Wwe 1"" "' - 15 '"- 3 ....,. ..... uu .. u~ ayan ve uavv kiJr;ük rütbeliler.in ''1eya askerlerin if. ......._ ...., ,....w. 
~ atır O&?Pıtmalar cereyan etmet.. '""' •l!lllr. sinde A::man.iarın harekete mecbur ile yayılan nu*1Jnu sö:v·edikten 10nra radlı heyecanından, yahud her iki ta. ı<ont L iano l:Serlinden 
-.ur r:=!°" ~=-b~yiat w- ohaMI 9Q1' muhtemeldir. hava kuvvetlerim1z1n açtı~ ieold res_ rafın ha.tasın.dan mUte .. ·eııtd iklncı de. R d •• d ·· 
~Hiinde is1.mle_rl_a:-~--M-o_J~a-wık __ no1t_tası __ eld._e_etınişl __ e_rd_Ir_. ----is_tı_n_ad B1l 7eni taarruurla münasebetli mine başlanmıştır. Büt.ün Ankara hal_ recede mevzii bir müsademeden ibaret omaya OD U 

olarak Majayk bfügesindedtl taarrUL f kının takdirlerini ~plı.varak geçen telA.'kki edilmek lazım 1;ellr. Berlin, 29 CA.A.> - AlmaııYa hart.. 
lıar d& şittdetlenmıı. yeniden terat. taYYarelerlaıbd,. i?.cllerim!z. Ha.rb ve Gazete şu SÖ'Llerl ılave ediyor: ciye nazırının daveti üzerine blı1tao 

&arb mstlablf"etlerinde törWen insan 
zU>oh"Ierl cın. 

3 - Avru,pada kömllrlerile meşhur 

bir ha.vm <J>, Arık, ö:ı:. <3>. 
4 - Bir nota <2>, Kilçlilı: değil (3). 
5 - Ze"Vlt bir letı9e't <S>, Cenne.te_ 

ki ıkıS «O. 
6 - S:ıoak menıleeetlere mahaus b!!' 

tatlı yellri& (5), Servet, varlık C3). 

der ka;ydoo lmiştir. Ancak bu ıerak.. Yedek Süba,y ~uııa.n alaylan ile pi_ lllaz1deıti buna benzer h&dlseler, ma_ gündür AimanYada bu!unan İtalya ba.. 
.... , """" .. h. bir m.aıhiYet arzet. :vade ve sttvarı, tx>pçu ve motörlll a_ ha.lll kumandanlar arasında, dostça riciye nazın Kont Ciano bugün ttal7a.. 
AUer - mu ım Jaylann ııecişı.erl ta.tib eylemiş ve ay hallec:ltlmişUr. ya dımmllşttlr. 
miyor. _ . e n! suretle sevg! ve tezıthttratla karşı: -.:.:...:.::===---------...:..::=...==:=-.:---------

Londra radyosuna gore Ural böli - lanmıştır. Hava ve bn kuvvetlerimi fahane &ünlere lAylk Şa3lane proeram 
sindeki mikla.ta& ıne~nl yarmış_ zln bu geçisleri esııasındıı Türk Hav~ Böyiik ReJı.ör CECn. B. de MİLLE'ln yaraibiı aoın ~ 
!ardır. !'akat bu ıresme~in nasıl bir Kunımuna mensub yüze ys.kın para_ ı KhıİLEN' RJllNElj 
inıkifa.f pterdill bll!nm~r. şütçUnUn atlayıı;lan stlrekll alkJ::Iarı 

A!••nl&r a-tora 7ül..,WV. ve ta.kdirleri top!amıştır. Milli Şef çok l ft F E R 
1 

R 
1 

u s u Bir bMıere göre cenub cepbesınne muhteeem g-ilzel bir dekor !cinde ge_ 
...ı •rl o•kilın41kt.edir. Almanların çen bu bilyiik g!!Q!d reklnden sonra 
~a 15 kilometre yanaşmış o:duk a.ynlır]aı1ten gelişler:ıı.cte oldutu glbl 

1 
-t ool iyor. tstıtıa1 ~np ile selAml.a.~ ve uğ"Ur_ 

ıuı r n,,- lanm1']ardır. 
8 Rus ~emisl batırılmq 

Bildirildiğine göre Onega gölünde 
Fin deniz kuvvetlerlle Rus den.z kuv_ 
Tet:Jert a.rasırrcll\ 3 saat süren bir çar. 
pı.şıma olmuş+,ur. 1 Rus gemisinin b_a_ 
tırıldığı söyleniyor. ıRadyu gazeotesı) 

Sovyet tebliği 
L Bas tarafı ı lnrl •rllMl• l 

tahrib e<Iilmiştlr. Biz 12 tayyare U.:V-
bettik. 

Kat'i raıkamlara göre Moskova clva.. 
nnda 27 tıkteşrinde. evvelce söYlendit1 
rt.bl sekiı detil, 20 Almacı ta.yyareııl 
dOştirülmilştÜI'. . . 

28 tlıkteşrinde. Mo<>kov.ı eıvannaa 
&lb diltmaD tayyaresi dUşilrUlmüştür. 

A'man Devlet Reisi Tü ·k 
Generallerini kabul ttti 

n ıas tarafı 1 ln~i s:ıyfada 1 

Türk generalleri, d ğu cephesin.. 
de yaptıkları ve kendi.erıne A'm.ın 

ltıt'ıı arının ve müttdiklerlnııı muvaf 
~yet ve yiğitlik.er hakkmd:ı etraf_ 
1ı bir fikir veren bl.r aeyahaıten dön. 
mektedir1er. 

l'.dlraec1ekl Cümharlyet bayramı 
ıneraaUd 

Edirne, <Husust> - CUmhur"yet 
IJa.yramı şehrimi:ııde coşkwı tezahürat_ 
la kutlulannılfi,!tır. Vilayette-ki tebrik 
mer~ini mllteakıb Cümhuriyet mey_ 
danında kahraman asıkerlerimlzin, 
gen('lerlmizin geçid resmi halt tara_ 
tından stlreklı şek!lde a!kı.şlanmıştır. 
Vali Ferid Nomer, oir hit.sbede bulun_ 
mue • .9Uvar1lerlm!z arasında atlı mania 
yarışı terlib e<lilmiş, t,e#men KA.m!l Ba. 
şaran birinci ge!m'şttr. Teğmen Ah. 
med Atlı tltl.nct, İbnhlm Özer üçüncü 
olmU$laldır. 

Gece de tehlrde büyük bir fener a. 
tayı yapılmıe, Bele<i'yede b:r balo ve. 
rilmlştir. · 

ŞARK 
SINEMASINDA 

BALIKÇININ 
\ 

GARY 000PER _ MADELEİN CAROLL _ PAUU!l'I'TB GOllARD -
P&ES'I'ON FOSTER ve AKİN TAMİRQFF'Ull 

1 
Ha.ya: verdiii büyük San'a.t ba.rlb81 

Bugün l A L E Sinemasında 
Çılgın alk14laTla -- «0"4'k*«lir 

llilli Sefimb İsmet lniltieü Ntiılllcrl 
1nk11"1&11Ul lu7met ve azametlnl l.ılılıdir .-- ifla aman w -. 

sb'e ·ncu De -~ etm_. laJ'da .......,. 

1914 ten sonra TirQe .... 

36 senelik dünya a!yasethıin seçi& rean1 ' O 
Ebedi Şef ATA TÜRK Milli Şef iSMET INON 

Umllllli ll&r1t • istiltlil Mticadelell 
Beritesin meru ve heyecanla gOreceti fUm. im 

Bu fimlde: 25 eeoe dünyadR geçen BiJrasl _ tır.ti6adl - ~Uma! en müh 
ftlc'&71 ,.ıJrecekalnls. 

Bu günü tyi anlamak ieln dünü gtiSte:reıı fllıD Bu akşam saat 1 ~ 

ILBAMBA SIDe•asm•a ____ . ., 
BlletıerhıJai evvelden aldınnız. 

WILLY BIRGEL • BRIGITTE HORNEY 
B1r Devri Ta..wlr lldell Film 

7 - Oök efu"Ultüsil (4), Yeme« <2). 
8 - a.ret; nidası C2>, Bir oyun &

Ti.irk genera11~ri, bund::ın nıaeda kr.. 
rtı orduları b:-.5tumandanı general 

ub Feld _ Mare,:1.ı Von Brauch t~h :h ~ (3). 

KARiSi 
Emsalsiz bir muvaffa.kiyetıe 

devam etnı~ktedtr 
GÖNÜL ESRARI 



Adanada Türk Maa- Malazya i .1~iltereye 
rif ve Ç. E. Kurumu- 2 milyan sterlin 
na yardın1lar yapıldı istikraz etti 

C Askeri vaziyet :::J 
lBastarafı 1 iııcı sayfadsJ 

yüklendıği sırada cenub cephesinde de 
bUtün müttefık se :ıembolllt lrnvvetler_ 
le birlikte Don ve Doneç hııvzalarile 
Kırım yaramadasına karşı genış hare_ 
ketler yaptırmakta, büyi1k: ve mütevali 

kal:m4ş olan kuvvetlerinin büyük bir 
kısmını cenub cephesıne mi gönder-

Adana (Husus1> - Şehrimizde Ttirk 
maarif ve çocuk esirgeme kurumlarına 
yardımda bulunan'larm listesi aşağıda 
aır: ıoo lira fabrikacı İsa Şakir Akdo_ 
ğan, 150 Ura fabrikacı Ahmet Mürşit 
Gqrgün, 100 lira fabrlkac! Sallnı Se_ 
mer. 50 lira tUccar Mahmut Malaz, 20 
lira cumalı Özgören, 15 lira Ziya Ak
soğan 10 lira Ahmet H.dayet, 50 lira 
Muharrem Hılmi Remo, l O lira HilA.l 
hanında ba.kıkal İsmail, 1 llra Ali Ak _ 
soğan' ı, 5 l1ra bakıkal Al9.sonyalı Ahmet 
Tulca.k, ıo lira bakıkal Mahmut özgen, 
5 lira sarraf Talı!r, 5 lıra Sevhan ek_ 
meık !ırmı adına. 7 50 kuruş Borsa ci
varında bakkal Hasan, 250 kuruş bor_ 
sa kontrolu Ahm&t, 250 kuruş sarraf 
Şaban, ıo lira Aziz Köseoğlu, 10 lira 
Abdi Pamukçu, 10 lira İsmail Emercikli 
250 kuru~ tbrahlm Haberci, 250 Ab _ 
dullah Durdu, 5 lira Muhasebecinin 
Hasan, 5 Ura Elmtekel Mehmet Vanlı. 
5 Ura Mustafa Bııvraktar. 5 l ira M 0 h
met Yılmaz. 250 kuruş hurdPvatcı Meh 
met D'nar. 200 l'ra tUccar !\t0 hmet Sa 
buncu, 100 lira tsa candan. 25 lira Çi_ 
meli H imi 5 J' .. q Nuri Emerc'kll. 

MmJinJe t'!ker ve lıumaı 
buhranı 

Mardin <Hususi> - On be.j günden_ 
b r' Maro 'nde 'l!'ftt"r ve ilkokul tAlPb,._ 
1Prin1n eM>ise kumaeı buhranı vardır. 
1J' :ırteıb,,.t' a<'t,d lh iı:ın , e'b'sPl'k kum&ış 
1"ılamıvan birçok yavrular mektebe de .. 
vam edl'UlemP'kte ve birçok kimseler de 
Dlval'bakır, hattA İstanbul ve diğer 
~ rlPrdeki akrabalarına mektub ya_ 
zarak: ı:ocu'klan içtn elbiselik ktmıa.ş ıs_ 
temPık•edlrler Bu hususta bazı manita_ 
t11,.arı"'arla yaptıihm temasta. çift en 
e b B"lfılt lrumamn İ'stanbulda 140-150 
kunıSA satıldıtmı halbuki but'ada ise 
ıao 130 1runıa satmak mt.eburiyetinde 
bulundu1tlarmı. şekerin ise kilosu var_ 
dinde 56 trunı.sa sa.tmak maarafı toru 
mı..vaıcatmı nen stırdfiler. 

E•lıi,ehir Veteriner 
müdiirlüiiJ 

llldlrne CRıısusl> - Eskieehir harası 
ve veteriner müdUrIQUne tayin edilen 
umumı müfetttellk vet..lt'iner mQısavirl 
Şevlct ttzer eehrimizden ayn]Jnıf ve tJ. 
Milfettlslik, vUA.yet müşavir ve ınfldür 
ve mem.urlan tarafından uturı.anmıştır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

11era11 • 8lrllD 

TiiTlıiye pbeleriı 

Galata .. tstanbı:d - t.mlr 
J)epoau: tat. Tattın Oıımrtıll 

* Her türlii banlıa İfİ * 

Son Posta 
Yerebatan, Çat.alçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 

AbuNE FiATLARI 

Tilrkly'! 
Yun n 
Bcneb 

C5 3 1 
• t: Ay Ay Ay 
Kr Kr. Kr. Kr. 

14uO 760 400 150 
234 1 1220 710 270 
27 vO 1400 800 soo 

Abone be.'.ieli ı>etlndır. Adrea 
delıştırılme ~ 25 kuruştur. --··--Cevab için mektublara lO 

kuruşluk Pul lllve.sı llzımdll'. 

Londra, 29 CA.A.> - Maleeya fede_ 
ral hüktmıetleri hükümdarlan, !nglliz 
hükümetine hAtb.n devamınca ve fa_ 
lzsız olarak 2 milyon İngiliz füalık bir 
.stikraz tekll!inde buıunmu.şlardır. 

muvaffakıyetler elde eylemektedir. Bu 
muvaffa:kiye.ler cümlesinden olnıak. iL 
zere Alman başkomut,:ınlığı dün neş
rett:ği husu.si bir teb1·ğde hava kuv_ 
vetlerile sıkı bir !.şb:rliği yapan piyade 
tümenlerinin on gündenberi devam e_ 
den çok ş!ddetll muhıırebelerden sonra 
Kırım yarımadasının m2tha.linl müda_ 

mekte ve bu suretle kıştan evvel KaL 
kasya. _ Volga sa:he.sın.da kat'! bir neti_ 
ce mi ara.m.a.k:t.a.dır,lar, ki Moskova ö
nilndek! taarruzlarını goze çarpar ro 
şekilde yavaş1atımı.ş.lar ve bahsettığlmiz 
imha muharcbelerlndenberi iki hafta_ 
~an fazla bir 'liRman ıeçmlş olduğu hal_ 
de MOIU.ova.yı esaslı bir surette sıkış_ 

tTımam.ışlardır. 

faa eden !kuvvetU Sovyet kıt'Alarının 
mevzilerini yaroıklarını ve mağ!Qb e

""' ir Amerikan vapuru dilerek ta'ltiblerine ooşla.na.n sovy~t 

R ·ı • kuvvetlerinden bu on giln z:ırf:ııc'a 

Müstemlekeler nezareti müsteşarı 
Lord Moyn~. Malezya yüksek komiseri_ 
ne bir telgraf çekerek, işbu ist , krazın 

tngil!z hli'kılınetlnce kabu. edild ğlni 
b!ldlım~ ve derin :}ilkranını i!a<ie et_ 
miştir. 

---oı---

Bu tahmin gayri varid değildir ve 
Kafka.syanın petrol sahası olma:kla 
1lera.ber İngiliz _ B:rleşik Amerika yar_ 
dımının da geçmekte bulunduğu rnın_ 
ta•ka olması dolayısl!e hatta kuvvetıL 
dir de. Zaten, mütevali yazılarımızda 

'1lzim de bu fi-kirde olclu!rumuzu ve e_ 
ıTer büYUk: İngiliz kuvvetler! Don - Do_ 
1 ç mmtakasında.ki Sovyet mtiıdai'aa_ 

USyaya Ve!"I dt 15,700 esir He 13 ıtank, 109 top ve bir 
Nevyork 29 (A.A) _ Den'z m h ,çok diğer harıb maıze,nesınln alındığını 

' · ı a - bildinniştir. 
f'tlerf, ödünç verme ve klar1ama ka_ sını takviyeye gelmezlerse mUttefiık 

ordular•n tam kara 1.<ıs bıışLamız<lan 
evvel K.atıcasyanın ilk petrol alanlan_ 

nunu çerçevesi dahilinde, 6.267 tonL 
latoluk ıMountevins> vapurunun Ru.s 
yaya verildiğini beyan etmektedjr_ 
ler. 
~e cenubi Ameri~a aeferlerini 

y1.pmaıkta olan cMountevins•, .şimdi 

Boston'dadır. Vapura Sovyet bandı_ 
ram ÇıEfttilecektır. ------

Adanada İfçİlere sıcalı 
yemelı veriliyor 

Adana <Husu.su - hıhlsarla.r umum 
mUdilrlüttt tarafından bir haftadanbe_ 
ri Adana ttttün deoosundald işçilere sı_ 
ca.lt yemek temine baflıa.nmıştır. 

SELANIK BANKASJ 
Tesis tarihi: 1888 

• tdare Mertem: İSTANBVL (GALATA> 

Tirlriyedelri Şubelmı 

tsTANBUL, Galata '" Yenicaml 
vnsbJ, ADANA Btlron 

YananidanJalri Şabelm ı 

8l:LANtK • ATİNA 

• 
Her nevi banka muat.-•1 •' ·

ID:ralık baalar aental 

( TiYATROLAR ) 
İSTANBUL BELEDlYBSt 

1 
febir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kı.amında 

Bu aıkş4m. 20,30 da 

HAMLET 

f.stıtıAI caddesi komedi tıamında 

KÖB DÖVOştt 

,, GÖZ DOKTORU"' 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hastane&l 
göz mtttehuaıaı 

btanhal Belediye kaqm. Saat 
<•> ten 1JOnn. TeL mıı 

Tarifemiz 
Tek sütun santimi .......................... 

makta 500 kanıt 
sahile 400 » 
sahile 250 » 
sahile 200 » 

~rçi Kırıma !karşı yapılan bu ta.ar. 
ruz hareketi bir alda ma. ve şaşırtma 
taarruzu olmalct.a.n ziyade Rostof önle_ 
rine. or~a Doneç kıyıların:ı vı> Ha:-kof 
şark sa.halanna kadar ilerlem;ş otan 
yani yalnız AM4t denızi sahilinde Pre_ 
kop berzahından 470 .kilometre uzat
la~ı.ş bulunan müttefıt ordulann ge_ 

na yaklaşruı.larına intizar edilmesi lA_ 
z•m geleceğini izaha ~alı.şoııştık. YaL 
nız, a.ynldığmıız ufak bir nokta vaT: 
Alıman ~omutanlıtı cenubda bu ha_ 
reketi ya.ptırı$en Moskova ör.illndeki 
hareketi i.lunal etmlyecekttr. Şimdiye 
kadar 200 ü mütecaviz Sovyet tümeni_ 
nl hesabsız mal:aeıne ile birl>kte imha_ 
va muvaffaık olan mütte-frk orduların 

bugünkü kuvvetler\ ını iki hareketi 8.Y
n ' zamanda i<"ra..va mllsaiddlr. 

Eraftıı.sıya hiç şUphesi~ Soyyet Rus_ 
yanın en ımüh'm bir can damarı halin_ 
"'Pd1r . Fa•kat, Moskova da a.ynf ülke_ 

alda.tına ve şaeırtma ıs.erinde de he_ nln ık.a'b'nt t"'Şkll etımektedlr. Bundan 
sa.bı elden bırakmamak itiyadında olan ba5ık~. Moskova önündeki Alman tuv
Alman genel •kurmayının gene şac.-ırtma vetleri, en şrmalde'k.i Fın ordus'le Le_ 
sahasına dahll b!r hareı.<eti olarak ka_ 
bul etmekle pek 0 :Cadar bUyük b!r n:ngradı muhasara eden Alman kıt •a_ 

rilerini em.niyet altına almata ve bu_ 
nunl& ayni zamanda oımak Uzere Si_ 
vMtopol şehir ve limanını tara ve ha
'V'a 1tuvvetlerile ya-kından s•kıştıra,.alı' 
Sovyetlerin Ka,.adenız filolarını batın 
c')ayılır bir şekilde lz'a<; ct.'11."A°e ve b"L 
ki de bu llma.ndan kaçırmaia ma•ur 
blr harekettlr. Bununla b 0 

.. <ıb"'" hu 
har .. keti, her şeylerinde oldnA'u gibi bu 

h9.ta yapılmış olmaz. ı 1~1 ve cenub mmtıakasm<la hareket et_ 
ş:mdi günün ve hıl<:l'selerln şark mekte o1an müttt'f!k ordular arasında 

cephesi hak.kında ortaya çıtaroıl\'ı ye- 1müh!m bir lrt1bat Jt"UPU halindedir. 
ni tahmine gelelim: Acaba. Almanlar O!lun için b'z. bahis mevzuu eWA"mi1< 
Lenlngrad ve Odeea ı1ibl Moslı:ovayı da tahm!nl hürme•ıe karşılamakla hera
kuşatı.p tecrlö etmPtle, hattA. Moskova ber Mo&kova taarruzunun ıreveetumt_ I 
karşısında lbugün bulunmakta olduk_ "'"'r"'k müttefik orduların cenub hava_ 
!arı meV'ZUerd-e kalmakla l'kt:ra ederek !:Sindeki hareketlerine müvazi b'r su.. ı 
Viyasma _ Briyant* çitte imha m~ rette dev.un edeceitı Aır ve kana.a-
dan muharebesi netlceeınde serbest t'nd~lz. K. D. 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
Bezi of!slmi:ııden verilmek 'Uzere b00.000 _ 1.000.000 &ded un, ıkepeolı:, ve 

m.l:kset çuvallarının inıal•Yesi .k.l\palı zart usulile elksiltmeye konuleca.ktır. 
Teslimat: Hdtada en az 20.000 çuval. 
Muvakik.aıt temina.t: 5.000 Tllrk lirası. 
Kat'l teminat: 25.000 Türk lirası. 

Ek.slltme günü: 4 İkinc iteşrln P41 Pazartesi günü . 
Şarta:ıameler t.opra.k m ıhsul~er1 ofisi ts:.anbul şube61 muha.bera.t serv:Sinden 

bilA.bedel verilmektedir. Tal.b olanların muvald'ıı:at temlna.tla,.ını en geç ek _ 
sUtme gihıU saat H 30 a tadar ofis veznes ne yatırarak ı.na.k!:mzlarmı alma_ 
lan ve zarflannı münakasa gllnU saat on beşe kadar İstanbul şubesi muha
berat serviaine m.aJı:bu:ıı mukablli tevdi eylemeleri lflzımdır. zarnar sa.a· tam 
15 15 de açılacaılttır. Postadı\ v~k geç kmeler k.aıbul olunmaz. <9426> 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri "e Türkiye C•lm.huriveti ile münaki.t m:ıknve~enameıl 

2292 Numaralı lfJ/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik ediımiftU' 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 
ihtiyat akçesi : 

10.000.'000 lngiliz Liraıı 
1.250.000 ln~iliz Lira11 

T iirlıiyenin bqlıca ŞehiTlerinde 
PARlS, MARSİL YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANIST AN. lRAN. lRAK, FILlsTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merlıez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANY A. YUNANiSTAN, SlJRIYE. LÜBNAN 

Fil,..Jleri •• bütün !>Unyada Acenta ve Muhabirleri v..-chr. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar ,, 
Hesabı cart ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve veaaikll krediler küşadı. 
Ttirtıye ve Ecnebi memleketler iizerine keşide ııenedat lskontoau. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvillt, altın ve emtaa ilzerine avans. 
Senedat taballltı ve aatre. 

~, 
• ~ 1 

-~J 
- ROMATİZMA - NEVRALJİ 

Siddetle Reddediniz. 
' 

Talip çıkmadığı11dan pazariığ 
çıkarılan iş 

Antalya nafia inşaat komısyonundan 
1 - Kaaplı zarf usullle ynpılan eksiltmesinde tallb ı;ıkmanınsından 

J.a,yı Manavga.t _ Aksekı yoln üzerındek.i Ahmetlerbük.ü kcipriısiı inşaatı 
zarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Ke.şif bedeli 1235-l lira 61 kuruştur. 
3 - · Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Keşi! hülıtsa cetveli. 
B - Silsilei fıya.t cetveli. 
C - Ölçme cetveli. 
D - Husus! şar'name. 
E - Mukavele projesi. 
F - Eksiltme şar~namesi. 

G - Kazık gtaşman. 
H- 390 sayılı proje. 
4 - Eksiltme 17.11.941 P:ızartesı gUnü sa.at 10 da Antalyada Yeni k 

caddesinde Nafia Mlidürlüğü b'nasında. kurulu Antalya nafia inşaat ko 
YQnunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi i'iyıa.t üzerinden yapıJ:ıcıMtt 
6 - Eksiltmeye g;rebilmelt için isteklilerin 926 Ura 59 kuruşluk muvak 

teminat yaıtırılrnası ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ibraz etnı 
.şart.ıtır. 

.ı - Bu işe girebilmek için Nafia MlldUriyeti ehliyet kı)misyonundan 
mış mfiteahbidllk vesikası. 

2 - Cari seneye a!d Tic<ıret Odası vesikası. •9307.11 

.,, ,, 
:11 

:!/'fz ... , ", .. , .. , 
"V 

TitRB:iYE iş nilKA 
Koçuk tasarruf hesaplan 1941 iKRAMiYE P 

~er: 4 Şubat, 2 MaJlS, ı .Alıı.st;o.,, 3 !ıwıcitefdJl 
tarihlerinde 18Plbl'· 

1g41 ikramiyeleri .. 

ı 
8 aded 250 ıtralı1' - 200o·-

36 • 100 • - -·-80 • 50 • - 4()()(1.-

300 • 20 • - --

1 aded 2000 liralık - 2000.- llra 
a • 1000 • - sooo.- • 
1 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- - • 

Posta kutusu: 741 İatanbul 
Te graf: &n ?oa a 

BClflılı 
l nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncii 
iç 

sahile 100 » 
•alaile 60 » 

En yüksele emniyet ptlarını haiz. kiralık 
Kıualar Servisi varJu. ............................................................ -.............................. . 

Te eron · 20203 

Son •a'lı·ıe 50 
Piyaaanın en müsait prtlarile (kumbaralı veya 

kumbarasız) tasarruf beaaplan açılır. 
Son Posta Matbaası: N"'rİyat Müdürü: Hü.seypı 

SAHiBİ: A. Ekrem UŞAKUGlL 


