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Bu sabahki 
haberler 

Almanlar 
Marmanskı 
aldılar mı? 
Almanların Doneç 
havzası ve Kırım 

Üzerindeki tazyikleri 
arhyor 

yazı ioleri telefoou: 20203 CUMA 3 BIRINCITEŞRIN 1941 idare itleri telefonu ı 20203 Flatı 1 kvaı 

r----------------------~~ 

Tziilii'lielılcif Oziim 
fiatleri görülmemiş 
şekilde ynkseliyor 

-----····-----
Harb başında 12 kuruşa 9 .. .. numara uzum bu hafta 

satılan 

borsada 
44 kuruştan muamele görüyor 

numara UzU:n ancak 12 ku:uştan 
satılmakta idi. 
Piyasanın açıldığı tarihten şim_ 

dıye kadar, yanı 20 gün cınd~ h.. 
mir borsasında 70.000 çuva! ilzUm 
ve 44,500 çuval tn:ili' ıı.ı •ılmıştır. 
'Özüm reto•testnln b rkaç hıı.ftiı. 
içinde \ll'.{eneoeıti muhakkaktır. ~ Vişl. 3 (A.A.) - Havaa - Ofi - SOv. .Müstahsil !!atlardan :nemnundur. Jet Rusy4dald harb vazil'eti hakkında ~ 

Hav.as Of! askcrJ münekkidi fUilları • _._ ........ _ ....................................................................... - ................... . 

söyremektedlr. Jtusya ormanlarıncla llerllyen " .. ~~ .. ~ .. ~~!~~,Alman -e:erl Mekteblerde ( Ana - Baba ) gecesı· Şlmalde Finlandiyalılar cskı hudud_ ~ ı ] ~....... 

111 larınıı vannak Uzeredlrler. İngiliz nıeM AJ t bJ•"' • S • d IDg Z 
blinden gelen fakat. henüz teeyyüd e_ man e ıgı 1 urıge en • 
dllmlyen ha.berlere ıöre Murmansk _ • 

!~~:.kıtaatı tarafından işgal edll- ••a kAt 1 Kafkaslara kabinesine Profeso··r doktor Ihsan Merkezt cephede: General Von are ilı J 

~~~l·~::::: ::.: ~ plAn ı MiHVERE KARŞI ltlmad Hilminin teklifi büyük 
~=· Uzerıne olan tazyikleri a rt_ ·bı 1 YENi BiR CEPHE Avam Kamarası • ı Ak d d 
Harkof şiddetli bir m::~a::.ce KURULDU verilen takriri hır a a a uyan ır ı 
"Alman tehdidi ediyor,, lngilizlerle Ruslar iltifakla kabul etti Eminönü Halkevi 6u fikri 
altında bulunuyor arasında Bağdadda Rus. mukavemetini k 

1.-0ndra, 3 (A.A.> _ Sovye~ l~U6YA· i planlar tesbit edilmiş takviye İÇİn her tatbikte Önayak olma Üzere 
daki askeri vaziyet. hakkında hugUnkll ... ' ' ltalyanlar 1 - çareııe başvurulacak tetkı·kat yapıyor mUtalealar 6U merke~edir: e• •ı 'J ~ 

Bovyet Rusyaela büLün Ct!phelerde 8 bı•n esı•r 1 Jr mı yon Londra. ~ {A.A.) - Avam Knma • 

... ••••·•· ......... . u,,. vukua 1 rea• hilkllm•te ıtımad takrlrını ıttı - AUikadarlar fikirlerini "Son Posta,, ya söylüyorlar ge=t.irdenıZ kuvvet.llll"ı Lenlnçadd&ltl al' -'ı 'ar,, ı kişilik Hind fakla kabul eımtşıtt. İhs 
d llsman mevziler nc hUcum etmı~er Uı Lı ' Bu :takrirde §öyle denUmet tedir: Profesör Dr. an Hllmı Alanta - Hukuk Fakültesi doçentle-
- v-"•u:u dajıtou.ıardır. d h r Mllt.cavn b:ırbıı rııtta kaqı açılan rın dünkü Son Postada n~redilen rinden Eminönü Halkev: bac-m.aın;~. ~ ııllnkrcto tebeddUl o l_ Finlerin cUr'etll bir or usu azı mllcade.lede Rtııı m111etlni m üt tefi k bir makalesi henfiz halledilcmemJ4 • - : 

Cephenln cı~ mmt.akalarmda Al.. "I I olarak mcmııuniyct.Je kabul ctmeğe bulunan mühım b!r memleket \·c mn. kanı Yavuz Abadan dıyor kı: maıı tazyiki devam etmekt.edlr, 1 er eme hareketi . Londra 2 ( A.A) - General ve mümkün olan her çar-0ye t114vu - arıt davamızı ortaya koydu. İhsan c- Bu fikre ben de lştırak edıyo_ 
Harkof şiddetli bir surette Alınan - 1 Waveıı ııe Rus general ve komL rarak mukavemetin. kuvvetlendirme_ Hilmi mo.arlf muhitimizde büyük bir rum. Mekteblerlmizin bucünkü vazL 

tehdidi altında bulunmaktadır. Berlln 2 <A.A > - .Alma.n orduları : eerleri Bağdad ve Tahran göri4- ğe karar verilmiştir. alaka uyandıran bu yazısında cevln, yetinde daha ziyade tedris ışUe uğra. 
Mareşal Budlenni bu C.?phedeki Al bıı.şkumandan!ıiının t.eblıAi: S melertnde, Burlyeden Kaflrosla_ Avam Kamarasının reisi dem~tır çocuğun tahsil ve terbiyesi bahsinde şılıyor, terbiye tarafı ikinci plflnda. 

ınan hareketine şıddet:e karşı durmak_ Doğu cephesınde harekM p1ln mu ,. il ra doğru Mihvere karşı kurulan ki: lazım gelen alakayı göstermedığın _ kalıyor. Evle mekteb arasında kat'i 

tadır. o:blnce devam etmektedir. cephenin kuvvettendlrllmesl için Ruslar marks!zm doktrini uğrun - denı şikAyet ediyor ve meseleyi esas. bir beraberlik yok. Halbuki, terbıyc _ Almanlar Perskop bel'Z!lhını geçe. İtalyan kıt'alan 23 ile 30 Eyl01 ara_ I müttefikler tarafından hazırla_ R · · k h 
U Uı. - da delil, mukaddes usya ıçın a - lı blr şekilde tetkik ettikten sonra nln ıst.ıuıııetı bakımından mekteb. re1r: Kırıma '/armalı: !cin pek b Y ~ 8ında Dieyeperin doA'usunda SovYot nan pllnhmn birçok t"ferrüatını d 

tıay " 1 ı..t• •~-- 'rd"·l · imha t :1o " ramanca çarpışıyorlar. Ken i men - bazı teklifier Heri sürüyordu. Bu tek- ıe ev arasında bir mcsli biri ğlne ih_ rewer aarteylcmektedir er. ... auuuıl oevı IJL erı ve e tıa. .. tesbit etmişlerdir. l ğlnl 
h Alınanıar burıı.lard'\ ya pek &3 veya !eri zaman 8 bln esir almışlardır. DlllJ. • fa.at1erlmıZ1e BovyetJer Bir 1 n liflerin başında mekteble ailenin ço. tlyaç var. Aile ile m.ıkteb arasında 
~lerıememlıılerdl?. man kanlı kaYJıblar vermiştir, 1 General Wavell Hındlstanın 1- menfaatleri bir olduğunu anlamaz - cuğun tı:ı.hsil ve terbiyesi yolunda. bu müna.sebatı temin edecek geceler 

ıecıır.e.sa ınuıcavemete devam etmek.. Kartli oeılhasınde, Fmler cUr'etli bir 5 aşe ü&sü olmak bakımından e - sat aptallık etml§ oluruz. mesai birliği yapmaları geliyor. Pro. tertib etmek tekllfı çok iSabeUi bır 
Bir ltalya _, . . 

n gazetesının 
ilerleme ya.para.~ Oneııs ıölünün doğu ı henuniyetlnl blr kat daha arttı_ Lord Jlallfaksın be.r~natı fesör, bunun tahakkuku lçiıı cblz de, tek!lftlr Yalnız, bunun to.tbik şart_ 
sa:hllinde bulwıan Petrookol tPetro • j raoak olan bu cephenin ~kllll. - Nevyork 2 (A.A .) - Dun akeam Avrupada olduğu gibi okullarda ana - lan ve İmklnları üzerinde duşünmek 
zawodsk» u r.aptetmişlerdlr. Petroza p 1 tını tamamlıyacaktır. DalmA bü_ CDenmı 5 fncıl '"''ada ~ baba geceleri tcrtlb etmeliyiz. bunun 

yazdığına göre: 

Almanlar İngiltereyi 
istila edecekler 

wodsk doA'u KareUslnln merkt>zidir . yümekte olan Hind o rdusu ı m u_ R zamanı artık gelmiştir!> diyor. ıca,,::;:ı;r~ttiğim müessesenin (Halk_ 
Bil' Alman fırbsmın muvalfakl7etl 1 yon ldf1den m ürt:kkeb ve modern uzvelt söylüyor: İhsan Hilmi Alnntarın ortaya koy_ e~)· bu teşebblisteld vazife ve lmk.fın. 
Berlln 2 CA.A.> - D. N. B . a.skeı1 : harbin ioab ettirdlli her türlü duğu bu mevzu etrafında - mesele - tarım arkadaşlarımla müzakere erte. 

bir membadan aldıtı 6U malO.m.at.ı '"· ı tedlıbta mahk bulunmaktadır. , 'Al ya 
1
•18 sulh nJn ehemmiyet.ne ve halledilme za _ 

rlyor: \.. ,. -' man manı aeldl~lne inandığımızdan - mil_ ceğlm ve tatbik sahasına koymak§!· CDeYlUD.ı 5 IDc1 ~ıulaJ ............................................ • kA d nevverİerın:ızin ve mııarlfçUerin fi - yeslle bu mevzu üzerinde duraca_ 

6u ha k: k· re atın muvaffa-
• k d ım ansız ır kirlerini tesblt etmek istcdık, Aldı - ğım.a Os Ova a . '~. ğımız cevnblan derced lyoruz: (Devam.1 1 ııcl sayfada) Londra, 3 (A.A., - RcısJcumhur 

l
. ı~etle neticelenmesi 
çın b" 1 Ruzveıt bir m ecmuada yazdığı bir mn veri en :ı~e bllhass~ §tınları söylemekte_ 

ka•arlar cYeni dünyayı tehdid eden taehli.. 
A kelere karşı hazır bulunmalıyız. v1ş1 3 \'armış 

ırçok sebebler 

C1an • <A.I\ ) 
cı1 aıı.nan b: - Havas Of. - Roma. 

t.a11a iaıe ır habere göre Popolo 
~nnıarın keınin askeri muharriri 
~ tenıtn et 'lnı ltereyı ist ilı\ edecekle. 
bJIJiı fliosu ıneıttedtr. Muharrire g3re 
ld Utereyı urtık nıUessır bir sureLte 
bt Uharr rın b ınucıaraa. edemiyecektir. 

l.nııcı e•- ku kat'.1 liUkmU ile esasa 
l t.:"'e tedlr· 

cı~r - -<ııgiUz - 1 · .. aa ecıenıe ·• osu Oirld adasmı mu. 

Konferansın hitamı 
münasebetile Molo
tof bir nutuk söyledi 

2 _ Alın ın~ur. 

~ktan hı:~ hav~ kuvvetleri Cebelüt_ «Dostlarımız Souyetlerin mü· 
nı rını tnUte edt e ı:n•ş otan dlişrnan fi_ cadelenin bütün yükünü üzer• 

Uvarrak a d.d defalar da~ıtmağa • 
3 _ lt.a~Iınustur. leııine aldıklarını kabul etmıt 

Birleşik Amerika. devletıerın!n em
niyet ve istiklClllerı ilk defa olarak 
barlz bir tehlıke altına glnn~tir. Nazi 
Almanya.sı ile sulh \:nkAnsızdır. o_ 
nunla sulh aktetmek teslimıyetten 

başka bir şey olamaz.» 

Yunan - Bulgar 
gerginliği 

Londra, 3 (A.A.> - Bulgarlstandan 
alınan haberlere göre, Bulgnristan ile 
Yunao.1'tan arasında gerginlik art. 
maktadır. 

~k: ve Ma{~n bahrıYel!lerl Cebelütta- oluyorlar» 
Tın~ıel'<i.r ntUstahkem l!manlarına _ 

M.olotof Garbl Trnkyadıı Dramada Bulgar 
!.!Uha • 

;~ ne ~~r ls~tic&'Je ne donanmanı.'l "Hit/er bu kadar 
~ arılına8ına ı.runatın karaya asker 
d. e b naenaı nı~nl olamıyac:ıklannı 

:Müşterek ıı:aynllklardan iatifade e • ve Yunan askerleri arasında çarpışına 
dilmesi. ıar vu.kua geldiği haberleri alınmış. 

Bu kaynakların, müşterek mesai utu tır 

tını y eyh lstııanı'l t.ahakkuk e_ 
~d,!_r. _ _ 

1t sab ahki 
ı.~!1"~ tebliği 

~'Yet teb'ı ~ . (A.A.> - Bu sabahki 
t>un • ıo l. 

tn h t(>krnıı e 
u are~•er C'Phe boyunca şiddetli 

to~VYet kıtn~~rcyan etmiştir. 
t\llt ve ıs tanıı:ı tnuhteıır çapta 41 

raıl·~ ı~un~ topu ve bır miktar 
m etnıışur. 

muazzam hükumetler 
itti/ akına şimdiye 

kadar çarpnıam 1şlzr,, 

runda ~n iY:1 çeklldo kullaml~sı. _:•_:__:_ ______ __ =:-:-
Tebll~ şu şekl~de devam etmektedir. f ~ 

stalinin bizzat .ştirak ett!tf faal şe. Bulmacalarımız I kilde iştirak ettiği kon!eınns muayyen 
hedefine müteallik mühim kararlar u_ 
zerlnde müta.bakat hrlsıl etm:ş ve Uç 
büyük devletın z!Mer lst!hsı.1 için sar. 

Moskova 2 <A.A.> _ Üçlü konferan_ fettlklcrl m~t.erı-k gayretlerde sıkı bır 
elb rliğln1n m"?vrudıyetıni tam bir it. sın sonunda ncşre:dıle:ı bir Soı•ycı teb. 

1 
t ' 

llğınde ezcümle şöyle üenllmek.cdir. tifakla ıSbat ey eın.ş.ır. 
Yırın! dokuz EylQlde l\1osl:O\'ad:ı tn~. .Uolo!ofım nutku . 

layan ktnferans nıcsats ni blr Jl~- Mos:rnva 2 <A .A ı S?vyet haı lcıyc 
t~rinde b!Urmı<;tlr. ...:J;. halk kom.seri M.:ı.oto!, tıc de\•let kon. 

Bu konferanınn hMc.fi a$.~kı l'l}e ansının knpan~ı mUnasebetüe soy • 
selelerın tnvzıhl fdl, .,,A; lC< ledll:l bır nutıııc .ıı. hüır,yet: ı;evın bü. 

SOvyetler B:rllQ~c nz.:ı '~·ard· yük memleke~lerln ınüş.erek oı-tuları_ 
nasıl ya.pıla.cağı. • ~ ~ • 1 DeVllm• 5 1 ııcı D:rra daJ . ... , .... . ..... . )• .. ,.,, .. . ..... 

I' inci devreye aid 
bulmacaları doğru 

halledip hediye 
kazanan okuyucular 
(}simlerini bugün 6 ncı 

•aylada bulacaksınız.) "-.., _____ .,....__ Piyasada 7aprak daküml 



2 Sayfa 

Hergün 

v. ıt ... il 
L t H t 

a.. •• 
• il 
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Resimli lll&kaleı 

SON POST~ 

Kendi menfaatinizi komşunuzunkigle telif ediniz 

iSTER iNAN. 
lSTER iNANMA ! 

Yabancı dil imtihanlan 
'Oruversite Yabancı Diner Okulun

da. bu aabahtan it.ibaren ııonaı ımtL 
hanlarına. bafl,annııştır. İmtihanla -
ra mecburi ve llıtiyarl olarak 16Urak 
edeeet ıalebenln illrnleri ilAn edil _ 
miftr. imtlhanlar aaat t da baflıy.a_ 
oattır. 

Birinciteırin 3 

çan.. ___..-:: 
Açılış n ka~ıl 

1 S~erlin .! ,e 
100 Dolar liJ"'• 
100 İsvlçre PJ', 
lOOPeçeta 
100 Yen 

:5tokholm 100 tavec JCr, 
Bir altın .ıra 
24 Ayt.rlık bir sraın külçe 
altın 

:tkramlyeli % 5 931 
İkramiyeli 3 5 933 ErP... 
Di A. B. C. 
% 7 1914 sıns _ ErZU • 
rum 2..7 
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-.h:a .. ao 

Şehir Tiyatrosu Dram 
kısmında : "Hamlet,, 

YAZAN 

~rel Safa Coş~ 
Şehir TiY&t.rolan. bu sene kapılarım 

ve perdelel'ıDi 1ti be111elmllel eserle ao .. 
tııar. Dram kısmı, Shateapeare'ın 

1 
cRamleb ini, komedi tımu. Molim'in 
dtibarlıkı budal.asb nı temlll ed':vor. 
cıBamleb i 193'1 de Ertutrul Muhsin 

tercüme etmio ve o:vnanuıtı. Ayni mu.. 
addet tercUml!'Yi b:rJtaç aene evvel Ta.. 
!At o:vnadı. bU sene de, 1111&De mm. 

1 

mlleesesen>iz!n bir şubesile, 7egt.na 
san'at müesseaemizl::ı J.şbirl!l'l ed•flen 

·bir defa daha bize ıHamleb i vöı· '1elr 
fırsatını verdi. 

ENr oe muharrir: 
~ lluhalll: cDan!marlcamD 

hud11duna ~OD 't'9 bQr&Pıı tam,. 
1D&1D bil'OOt in.an Yardır Jı:I Jlamle.. ............. ..... 

... -- ...... ·---- bir - .... ..-.F .. - ... -cHJor. B1s bu uatıt.a'l'ar.& tun• da nt tak tun bir manıaktJr, Bırak:1n ti. aı beJet.i. el\mlse ldllıb -. 
ec1ebfDriıl. em TevflJt Pitretl• tıı de1i1fllnf BamJ• ~ bfmt 1t1nı ıaıat twdfli Hamsff&eD dolan .-.. 

P'ıkret1 ııalr Yah.Y Kemalle. ed• ve fOYle der: c- "11 mecmua ta.. etmek ftllfemlsıUr. Patat abnire 
~- Kemali. birb rtertne ıamm !Cindeki batıll& taldıkO&.; mı..-~ dhmleh •bttn'. JCUb • 
ranıar vardır Jı:I Hauıletin Sbat Shabııpeare'ln haptı oot )'ULmıfbr, ilime dDi ,... ba.Ucbr. ı.aa.. 
peare'ln oldutunu bllirler. cHamlet> ln mevmıı muıe.ttcUcl defa.. let;Will bir ...S. ..ıme uerl -.... 

Derler tı. muharrir cBamlet. e te.n- tar aul&tılmıfttr. Bunları bmada t&. meal uumc!Mi fart da oot ırentştir. 
d1 rutıundan oot oerler tatmJttır, rarda faJ'da vot. • ,... .. _a. 
ytlııdeıı en tuvveW eseridir. Her mu.. Ten:iime: Re}iMJr • aııısanun • • ... 
haniıiD eserine p.hsl:vetinden, ha1&.. nilı: 
tından bir '8fler tattıtı muhaktat cHam:letı 1 bu defa batta Halide L _ 
tır BeDoe cH&mletı in bu kadar barcı.. dJb .Adnan olmü UHre doOent VahJd ellamleh l Blialru1 Mublba o,._ 
&l~ oıueunun '9k sebebi bu dtiildir. Turan ve tbııveraiıe İDIUiZ eclebi1'atı dl. Vatı& cllamleb TalAttı. Ukilt. 
Hem mecnun hem man:vak olan Bam.. pesinden bir he:vet terotıme etti. Bu Mublbı, akıör oldu oıııadt. dekor 01-
ıetın ptenUli ruhi ıeıahUrleruı eok ~ merMla betledtk. Qekbune.. Jı:uruldu. boru oldu 6ttl1, kandil ota 
b'i canJandınlmlf. eahıalarm oot en ııOTlemet ~: Bu muvaffak yandı. ışıt oldu ır&terdl. Bir kel me 111 
tonQfturUlmut Tak'alann, trajedi ıeıdme .JelUdir. N'ıÇbıt sah'!le dl- cBamleı• reJlaördtL Hamlet aahneıt 

Hne ptmed.ili ve dJie!' tercllmelertndett 
delerlni. btr tarata bırakarak, iyi ter. ıeme f~klarJa urı1m&dJl1 ve hu. toııuı111 tıa.n11nndan bir harikaydı, Blf. 
ti> ed11m1I oımaaı. niba:vet btl)'Uk 1Wd7etler taeımadılı lı;ln.. Avrup& aahneeıuill rtledttnü a.ıhn~ 
ıertn aan•atıanoı tam manaalle ıasıer.. bir'-'-'-• CDtftlm f/I de] 

. esil idil' Jı:J Allaium, onlar ne umn, na ._-.u 
meıenıe v e vermea • k11 cflmlelerdi saıı•attArlar bir ctım... ~-------------... 
leb 1 bt1tOn dQnya şaheeerlerl arasm .. :,,. bitirin ·tadar tanter iı;inde 
da birinci pJAnda ve blrlnoi pJAnın C8"o0ml unda efealerl 
en &ıOnde tutuı1qtur. kalıJOrlar, enuı ean n Bulmacamız bugun 

& inci sayfamızdadır '.Mlmahe& tdlllr: Hamlet dell miJ. tesWJor, bU J11JıdeD. ~e ton U:vt>olu.. 
di dli:ll mi1d1t d17t. SbKelpeare'iD yor, bU Jest.e de, mım!le de ıee1r ed1.. 
~fMmdatl lfamletbı dell ml, JOl"(lu. KUterclm he7et. l!s ~tııtoeJe 
mı ol41llUml billmerıL Patat eaer1D... ,_ verecel1D1 IOJlUJor, fataı. meaell '----------" 
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- Vallahi ha.ber' .. m:z y0ktu. Nasıl ..ta.. i~ ~~ı!"'-~W..'P • "Son Pc~u ı .. 1 
:! 

terseniz öyle yapalım. _ aı.w~• edehi romaru 
- Yapalımı map:Uınıı v.ıı.ı mı? Se _ : 
ne~ dlter hissedarlardan Jtaç.a tut_ : 
~m~ ~ 

- ttç bin Urayııl : 
- NJıSıf b!sse değil ml?. ~ 
- Evet. ' : 
- Peki .. onsuı bir '7eri msı! h!S"Se e>- • 

Bayram. gecesi? 
larak tutar aa; bım'IW. nmı -d:terı kL - 96 - YGZG!11: Nusret Sala Cc~kun 5 

- 111 - - Şhndi emri münlf!nlz na id: ha_ me ald diye sormaz mı?. ~ fi.hya, dm:iakla.rını biiktil. M1-jPatlamrş olmasın?! ı Sedadın, Mahmud ağa ile konuştı.ı-i 
Meş'um mi.lt.:ı.reke devri, Millt Mll. • cam?. - S-Ol'duk beyim. a-.. safir, acayib bir ıı.da:ındı. •Deli Sedad, Ja.!!llarmda:n ay.rılarak, .se-1iunu görunce Nazanl:ı Nevın de yall...! 

cad~le, Kurtuluş ve ııı!.hayet Cü..'llhıll'i.. - ısu ~!&eden meukul dftkkAnı sat Ne dediler? kız b'nnıi§ ı ldlğ • 
yet devri... Bu bpb.L·a b91Jlay.ıp "tll. lllı&k: ~tiyan.ım.. - ' · ~ >a. ı başlarına iş çıkarmıştı. s n ge .. _ l . lstikam ete doğru hızlı !arına. gcl.m.i..'lle;di. i 
aydın!ık bit& ~e blr,o'k ~ _ - llangi dükk~nı.. ilah& lneniiıı! - Eı.n.ftll m..-tnıt:e !lnlş. Vekilleri sma iBu _defn. da klmtilllr, gene ne- ha~t,hızlı yurumıye başlamıştı. Henüz be~~ Sedad; s 
lılder <ılıhı. Bu 'a;Mda lbi'rçok '4lcmt:ıtaT', ~ed:m deseıııe mllıetl~ .. hele reIJr .. ~~~ ayatJnv..a. geleeeğlz .. b.!z ~et1X!_ıŞt1. on adrm yürümüştü ki, karşısına. - R ica ederim hanı.m.l.u, ded i .. mi 
tanıdı&r 'kayoe~tJm. Yalnız ban gene 

1 
bir baklava daha. ver .baıkalun. Benin geliriz amma bir sözle gelir!z: Çık:n di ~ Clftliğe <iömni7e karar verdL Ya _ kahy.a <Ç!ktı. öşke döxıünüz. Ben gelir \'a z ·ye-~ un: 

eıskı Mahmud Salın idim. Bildlğin:Z b1r iyiliğin vardır. Valıdeden; peder. ,ye ,aell.rlz. :zıaşmalara da, aııı.har k&p~nnı iJ.cel - Hayrola Mahmud ağa, nedir bııla.t.ırun. i 
M&hmud SUR. :::> ba.!de anlatn:uya de_ den kalına d~lcanı satar~; dllkk~ _Aman kardeş!m .. ben buraya bu ~kapamalarını t~bilı ettikten sonra, silah sesi?. .1 Bu ~ {ıı.erı~ fklsı 1ie myecıı.n -i 
\'B.DJ. edellm: ~ i'Öre mllşterı C!e#il; m~..er;ye gllre kadar ımasnt e!Wm. :ağır ağır yürümiye başladı. Henüz 10/ Yaklaşınca l\1ahnmd ağar.ın pe.kbruruş!al'dı: S * dti~An bul:s:~ ~~ :!~ sanki - B:ı:1 de ona acıy~rum ya?. ~tre yiirfunernişti. Ağaçların arka- per~:m bir va.zlyette olduğunu .gör .. - Ne olmu~? S 

_ Sıhha.t ve Af1y~tteslnlz 1--'lah? smarmışb 'ım.' ...,ft •• ft ... 
1 
b·-~~er .... _YbaJ. - S~n hls<ıeye <le uc blu l!r.a d1L :.•;ından hafif bir inilti geldi. Durnrnş,1dü. Ihtiya.r adam, tir tir titriyordu. 'Diye meral(.:a sordular. 1 •• 

• .._.. nız .. şu en .,...,..,,,.. .. .. ,.,....n ""' aş ıstty B d .. t taksit~ ldtuf b • 1 
- Allaluı. şiikür; ya tatıfı.1ınz?. 

1 

ka bir ımam bul.~. Y.ahud 1111.bundan c:r· unu ar · uyur_ ~etrafım dlnlemiye !başllam.I.flı. Yolu.. - Beyim sana. teslim oluyorum. Mabmud ağanın perişan v.s.z;y<Ctii 
- Teşek'k:ür ederım. . bir m!lh!lr yag>aan ıaa boy.una bas~nn. sa~.Dö :t taksitte ~? 

0
.
1 

el !bl kA ~nu değiştirdi. İçinde bir h~ikablel - Burada büyüğümüz sensin.. beni lrn- de gözlerinden Uı:.mnmıştı. 1'1ınl aru? 
nedir~u tara.fa. +..eşr:.f? •• Acl\b& ırebebı 

1 

Şu yaştan 'SODI'a tmı.'lm bssı~ı da be~ pınıza ır~df:o gel~cc~?: 1 
en g_ - ~vuku vardı. Baylnn dönem~ klsmı_1pa bir yere, sonra ce.nd.annalara ha~sırada bir yarınşı:mı. .k.~ü yöln..an_! 

Şö •l b' ,. ,_ ..... ya sokmasan G>lı:naz mı 'fuıletJQm. _ tl'c taksitte olsun .. Blmdl makbuz :na yaklaşınca, birinin krpn'dad$ru1be-r ilet__ ına yaklqnuş, Seda.da: : 
- ~ e ır ztya.rcti Cın....: ge,..._.m 1 H ....,_,., .___ t' . "-- ı.:-d- =-· 1 G"-' 1 f lt 'b ılı: . : 1mamefendL - oca=-c:ı.ıı.ı.ı uıu.rr 1erı, .hele şu ba'k 1t\tur buvıırun. ~""' u. .........andı. •u..ıer a aşı gı i aç mştı. - Beylm, .ıLırt.ıınbullu bey, 1lrnni aır: 

_ Memnun oldum Mahm:ıd Saim la.vayı ~ ,aı bakıı.lım. - VesııK: de y::ı.rıımd:ı.. ııı~e mahalle ; Gördüğü manzara ÇıOk feciydi. Ol- - ~ m.ful.~bet Mahmud ağa, ner,· tn~ yatıyor! $ 
Bev· tn--,'ah .ırtı't ıs'alıı :nefsttn :B::ık ' - :ts.emem. d'y~r m!rlm?. On ae_ ilmllh~~rleri .. im'lm1':1 tr~''tl.. :du~u yerde taş kesil!verdi. Ay~ -yüzüolıduı?. Neler .söylüyor.s;ın sen?. Haberini vermişti. : 

. • ya.ı.• · • k z vıı.sında b r ~"er.ı pak .. b' b · ed rl ı · · l . : s na artık a!imh'!.l~~· nan ed;Jdi. S"Y- bak d 1 r. ben 
1 

ze ıc · •- - Rtı'a e .m beym .. ben s·ze onn ~gözü parçalanmış, s:ı.çları darnrada..; lhMye.r ıel!ernc snılmı.ş~ı. Ağ:ıya- Bu habe.r üze.r.ı.uc? , NauU1.a Ne\lni 
lf' ke:t:!d'ne ıg: >re mil!!aır.J:> bir hizmet?. ~a ne ~tv~;=· !_d. • Dl :ror

1 
.... ha_ somuıdım. ğm, per:.Şan blr vaziyette bulunuyor.

1 

a'k Seda.-dın önünt\1' d~z çöktü: birer .ç@ık ~pardıl:i:r. Seda.d., ~ : 
Mes"!it. b!r ,.,..,..,1 n ,. kô 4 ~1..: ı .. ~ .. ......,, ~ ıo ııea .-ıı. * •d • -: ..,_ :ı c zkı.;ı şerun ...,.ı.. _ şu beş liryı .al. ·- . ~ u. - Beyim bağışia benL ben .. ben~a :ile berab<>..r ıkoş:nıı.ğa başla _: 
ne otıırm.a:'k.. _ 13 .. lr~A- :~ E!talı.ıposun hissesin.l cebime toy. : Bir an iç.inde, basit idrakine rağ - attım sllll.hı.. gidip b;.L<wllar.. belki •t : 

- Bunla.rın h~3i:ıi y&pacafız bna.m. u ~ b .. kuzu ~!. dum. • .. . _.. .. l· . mLŞ 1
• . : 

efend.. - N.asü bili.forsun imam dendi. Her tar~ neş'e lclı.de. ,AJ.c;n ci.lmhu.. ~~da gordugu adamla, ~u muLölmeın.1ştir... . . Ecved, anrr1arr:;:ı ilemindek'. buyuk: 
- Ya ya._ 1y· oıur. Bu kutu ne?. - Yarın da. YAhudneıct.en b:r dayak • riyet şenlikleri Yi.Pll'Ol'. ?ış v~t :arılSUlda. b'..r mun.ııseıbe~ Sedad soyJ.enılenlere bır mi.Da ıve_ y:ı.ağm yanınö::ı, karJ.:ır Jçln6 e c::ud 
_ zatra.Un.ize ib~r:.ı.ıı; baklava ge~ir_ ye, ı Ya: Mahmud SJJm benıienlZ?. Biz gördü. · remlyordJ:ı.. S!l.ih kiıne atııl.m..lf, kIDı sız yattyordu na.sına y.a.na•lllJllarE 

dlm.. - Bu nasıl s.öı hor.am?. . ,şenliklerden muaaTa. m.zyız? G"rc' u. E Beyninden vurulmuşa dönmüştü. yaralanmıştı? to:plawnış1a.rd~. Onl~rı .birer ~~raıı:.~ 
İmam Hafız Bekir efentli .t8rt ~ırr -.~da 0 lır ın. Her şeyın bir m~- bbmnı atamı amma: ccmf11 :tıoau' mı .Birkaç saniye ne yapacağım şaşırdı. - Kimi vurdun Mahmud ağa, ka- 'terek, .Ecvedin ~<Serine .eğ.ll~ı. D:i!-i 

:Jtliktarı ~ ıaı;.s.?U: = bor_ de };ıa.badl olur_. mako.ı.b~ı: biç!. .Ş~:de ,öyle qüzel gil.-.el hanını.. Ay§e babasını görünce, ellerile yüzü-zıı. mı o1dn? rulduğu zaman vaEıyctt.i m?~ey:! ~: 
y dedi ~::ıe ~ya ıbl:fla:na avaı. şer~- k.ıızuyu .şer!! Mabadi cıklar" dUneşin ıovler var dl.forlar Fa. '" ·· ka 11- b ı t ~ - : ~ bi: .. ~s~t -o· sa ~- :gs-ek de: SQ:ıayı aer'L Zaten e.ıı$t.ık. Ben Jta.t bı'.a (randevü) evlcri!li tanımak Hl. rıu pıyara.k hıçlru-m:ı .. :ı aş amış L Zaw.allı ihti,y.ar. bir çocuk gi.b hiç.. ~riyM-du. Ecved, rum~ p.ralv n ~: 

amma.. ne C41'e ki.. ıhocs.nın göd.i ae m?11ürl~mı:sem _de. s~n!.:ı elind.:: imam 
1 
zımnıJ.'i. Ben üç kadeh ra.kı i.cil:ıce m;n ~ .... :..................................... kı.r1yo.ı1du. Sedad, onu yerden kal J.mile ölnrliştü. _ E 

lmon b..klıye.si .;ib! dört .8.Çlldı. mühürlü bir ka.ğt'.l ya.wadılar mı bu tara.fillwh kendimi ka:,mediyorum. Ev. ı ~ ...... - ..................... ----··· .. •• ıştı.. Fak.ıııt •}'lita duranuyor,f Bir a.n ne yape.c~ğeu _şaşıri:h . <OYre: 
_ Zatı 'fadıl!in eie!. ~ine .karş .. 1 bfjyle olsa~ . M.ahı:n~şayı. Veli . <ın:ıı:m velA iki Uç kadeh ra.kı ~çeyim. Sonr:ı : ........ - ................ _................. ri ık.asillyordu. Kofilan:n.da.n sıkı ir ciM-yet 'k.a!'§°mnda bn1unuyorfuı; 

şey a.~lıma gcl:n~z hocam.. ı Hafız Bekır ::~nd~:n işıdir. Dıye~ek.. da oraları tanıyan, bil<'!n blr Avartı bu. ~ . Akşamın sük.ütu ;çmoo, dnğ}aroa ık:ı tu'ttu: ki, kolay kola.y kara!' ve.r:lemezcil. : 
_ Bilirrm. Sen ı:ı iç~ çekmedığ1m ne ler. :a~m~ ~a m o .. sev"r. D yecek_ luruz; peşine takılır gideriz ded;m. R' :atis1er brrakan bır s11ah seSl.... - Cevn.b -versene Mahmud a~a !. Bu faciayı Nevine söyli,yebılmek.,: 

kald1?. Hiç gltnı~dtms~ 'ŞU bır'kıtç sene ~~~tilv~n gl~:c:~~~al'r~~" ~e~b1e; gU. 'k1 ?'1.1Varlamayınca. insıı.nm IJıs.'.'l'ft. per_ ~ Çlftli~in büyük kap1Sı önünde i<1_L - Beyim, İstanbuilu misafire cirte kahyayı jandarmalara te.illm .et~ 
sarfında eıı az le r'l::: ıe:l' defa kıı..ndtola; l ı · le 

1
· 

1
'. · m · e bak: desı ı;abuk 'kalkm1'.10T. Dördüneü ka- :.ıer Orta.ı.ık henüz kararıyordu. le ate~ ettim. bu fa.ciadan daha :mı az feci dş!ert!..:. : 

kırk 1U -d r lk!U ·• t :ı. k '1' de avayı, uzuyu Y :ve •ın t1e; ıımnı ne çı,. dehte· Dokunma bana.t • · • 
.e ea n l'hıe.e; ·:rı ~.ı - karsa bahtımıza!!. · · 1 ~: NaT.ll.Dl:a. .Nevin tenılş pa.rtislc.i bl - - Ne yaptın Mılhmud ağa, sen de- Nazan!A, Nevın dt ~m!ferdi..: 

ta nıııhkemeye gn t·m P :w ların.. a:ıp Ys.nım<la pare. bolca diye b':> - : . . . d d<> Li misi ? y tı.lJı:rd1 bil'!. ,, . ıı:a '1:.k: 
da kendllcr'ni ben'm ba•mıa yolJadı.. - Seon blr ;ey Yl\1.'3'Ca:k d~~~n. Yal ciL ka.f.avı tütsiilemlşmı. Dört :tir.mışler, dinleniyorlardı. Ecvc • • n.. Jln.aŞlll n .1eneır .ı: :ı. ~ : 
*m a&ımh.:ı-<lan l:ıtı~mna ııı"lız !kaldı- n?Z validem'!.; P~derim\ tasd:k -edece'k,. .... 11-<, vırm; ıfört kaum vu _ ~şmıya çıkmıştı. Sedad, avaetıte r.ast - Ben evladının acı.sile yanan bı_ ı;eth'm.l§t. Fenerin donuk zıy,.sı s1-: 
Rnn .s!llıt' :t:>ka• y~a ~~ ~ eııb!I. sın. varlamışm~. :9evo~1ı.ımh CllddE'J'e · eık.. ~G.diğt iki genç btı.ınla, bir iki cümle ça'l"e bir babayım müdür bey .. na- tında Ecvea!n görün~ 11akiknıe.ı:ıE 

Be?ı ba'dava 1t:ı11tmmu 11.Çbm. - Onları ifa mezarda Tahat y:ıt1r_ tım. rCUmhur;yet> 1ıan ed:Jm1!'l. Her. :konuştuktan sonra oda.sına. çıkn11ştı,,musumu tıeml:r.: edim. müthişti. Nevin, kocasını 'bu vazı -: 
- "Baywun lhoc:'im.. nı1yOTS'llnf. Peki .. ır.e'tr 'bl\!·a,ım .. lreh_ kes fesm\ htll'laya am>or. Şadf.1 han_ :Silah se.sı üzerine nk fırlıyan o oldu. - Ne namusu, ne oldu Mahmud· tte görünce, kaskatı 'keınlere'k ye~: 
Boca .sırrt~ bll;$1.adl: vede k'tmse görm<>den k. rt'Pıın ya.,nış_ dan .. ben dUTllr muyum .. b~ dn b~~ım ;Yanaşmalar da k.-Oşmuş!a..rdı. N:ızanla ağ.a:, b ilmece mı söylüyorsun? Alllatyuvn.rlandı. Nazan h:mımm elı ııyaJ;;ıa 
_ Şamlıdan a!ıınşsıa ıgal•b.a.. nA.nı ça 'bıı".1a ver. Ben ~m1ye .ı(der m Ora. ~ll~hı altı llTŞin hMayıı !fıı-1.a.tıı:ü can ~Nevin hay:rıetle etraflarına bakını _lşunu_. tıtremiye ha.şl<ıJIUir..1. : 

a~iz gbi bzamıış . .ıH'C'!c ışu tol cevizn ~ mdüi·~:lerlm.2;::~ ıra~~ '1b~m~ dan ve .h!bden: ~dı'!ardı. Sedad yan.Ja;rına. ~e.b'nce, İhtiyar, ellerile yüzünü kaps.mıştı: - Bedad bu ıne iha~? J 
tara.:fmdan bir Jtded :dl1san .bu.7tll' bt!ı_ en sana JV • • il a ır '~ - Y.aşMml. Yaşt.QD. .. yaşm. !-.... d ~ k ... 'l?lt' k acı Nrn.:m Glt te """'' ~"-' ıdi : 

ra veriver .. btT haftnmr tatll yı,mnn'cş . . ı flr!a.t ::l."laza.n .sor u: - ...,.o '\"""- ın, ço --J' · ·v y.,.,ı. · : 
cam.. sesi Iosı'-ı• ıt:ö!tehorı.m.. Dı;ı;e üç defa n.d.ıyı dilhıT&ş · • : _ Bu Sı1A.h Besi 'nedir Sedaıd lbey?.Ayşt:min halini gör .. brı yaştan Bonra Sed~. bayı1ması i.lıtlmalflne kar : 

Ba'ltla'\'ll'lyı "lltzm~ tı~nya-:1ık: nu ' tun ~ 
_ Gene işi ~a.t1ın b::ğ1ailın bzTIN- * şişıınm ra.udev!l1 evl.er.t:ıi ~aıı. tic ~ - Ben ~ onu merak -ettim pek namusmnu kaybetti~, .. ks.til <ıi!c.'l~. kolundan tı.rtrıroştn'. . ; 

Hını. Ya AlLah bıı ımamlann <ea.ıunı at. Taksimde Afta1!1pos gazinosu sah~i dôrt ta.ne 1.ht.yar rmn vamı.1$. Toks.t~ :,yakından geldl sedad, meseleyi butun dehı;eti'!e - Rica ed.er1m s·z bart ke:-ıdını:ze: 
sın; ya bu -tatum:ı den~. H:ık!kıı._ "Emm t>eıre ti't'tfm: ııyan önünde :iola~m.ış. :eı.ıır nt=. 1 - Bu saa.tte av taLa:n da oımaz. an:amıştı. Ecved, Ayş,e.ye tecavüz et.. ak.im oıu.nı dedi.. Bir ae bm.im v.a~E 
ten va.lan si\yl 0 m<>m1!:le". TatlıyJ. Eerlt - İki gf.tne kada.~ "l.&Zlnoyu ıte.blt,ıe 'yUn "bmıl&rı ben?. Seroe hıooalı"k var .. ~ çJ.tt.U.k.te ~ .avla~k? mi4ti. Bu hakiltaten .mü~ .bir iac.Lzbıetiıni dü,şünii.ıı, i)Ok mil§kill meı·.kı.: 
ller ~ talilya IMJh,r. Bllcezslıl. Dll ettin!c~t m. ~ 'Yı.lda bir bu filil2' başımın eeli. ~ _ 'Bir Ci!te sesi idi .. auba k,azaen aydı. deYim. (Arludı "'21'1 l 
ğtin geceı;i zifaf oclar.ma bil" tatlı ko.. - Nfcin be~i'lı?. -.erdi l,\Ae. Bir de o J'*]ıuo ıcımaetlarl \ J 
yar1ar... ~ h~ 'işin 1bqı ı:atl'ldıT. - Maltzm ya .. mstı ~ ıetrtaııe. ~amı _,. Cl.l ee.> '---- --- ----
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erleri 
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işle ı n nç cinayet 
Sivasda 

Muhtelif köylerde eğitmenli, 
öğretmenli 156 okul binası 

yapıldı 

Boyabad <H:Lmsi> - Kaz.a.nuza. bat_ nıcusu Metıınl'ld oğlu BilAl Koç ııe Ye. Blvaa (Hu,,wd) V;Ji\yetimh:de 
lı l.kı k.oyd:! .K..l ıı.yn c n.aye~ işlen.ın.lşt1r. n.ik<iyden Mu.stara oğlu Selım Yur<ise-'san maarif çalışmaları göğüs kaba~
l'ats .atını ver :;orum · ven arasında b:X ta.rt.a. sının meselt'ain ltaca.k bir duruma. ulaşmıştır. Maam 

Ektn veren k.öy!ln..d~n M~hmed oğlu den ka~a çılaruş, lMticed.e korucu Bi: sever vlim1z Ak1f İyidotanın maaxife 
Mehmedın Karısı Keı.il:an bundan ~ ı ıa.ı KOÇ Sellm Yuıv.lse-.•eni bıçakla üo1ımrşı gösterdi~ alA.ka ile bugün Si
sene evvel ev.n. terkedere:ı: Cemalettin yer:IDıden vurmak suret.ile öldUrmüştUr. vasta unutu.J.mıyacak irfan ab.de!eri 
köyunde Recı.."O og:u Hasan Köse. na - HAd~eye C. müdde.iumum.!s; Kadri Ö~ ;;ır.ala.nmaktadır. Bugünkü halde vı. 
ımnd ı b'l'lne ksçmış ve bı;.'Ş sene b:r zin el k~u~ ve k;ıt!l yakalanarak Hl. ete bağlı muhtell! köylerde tam 
arada y:ı.şamışla.rdır. D\~!'r tar.afta tev·kl! edilm!şttr. Y 
Mehmed de bil' kadın alarak onunla Blgadlçiekl cinayet 156 okula kaıvuşulmuştur. 
y~rna.tu l)a.şhmu;tn· H,.ıd'creden . bı.r B=e'ad·ç <HtmJL'lt) _ Kıız!l.rnlZ(l. bağlı VllA.yetim.izin kültür sahasında~ 
gün evı;·eı Kezıba.ı Meıhmettcn o.nı.a Yeni.köyde bir katil hadisesi olmuştur: bu artan varlıkla.n duramadan bır 
Döndl1 &d.ında..d kızını kocasının yanı. Bu köyden fs.'Ilaıl oıtlu İbrahım ve program dahilinde ink~af etmekte 
na gönderiyor, arfta..,ından keııdls. de kardeşi Ab din, dlıt~r 1k1 ka?'Cl<·şlerJe ve maa.ri! bütün köylerimizin içinde 
Mehmedln evı.ne gid yor. Bı.:nn habel' miras takı;lın eder:.::e.1 en çok (30> ku. kök .salmak.tadır. 
alan Ha..<>an Köse derhal kc-rucu tU:fe_ nııs kııymetınde dtılikli ~b!r edilen ve "k.n.-....ı. k" 

1
.. .. müşterek 

ğlni ala.r.a.k. E'.tlnveren kö:ırün3 iCiiyor yemek silzmeğe mahsus bir k.al>ın ba_ Hu ~u"'~ ve oy unun .. 
ve Kezl.banı gerı almak ıs.ıyor. Meh _ şınd9. gürültü etın·şl.?r ve Abld'..n de _varlıkları ile sıralanan bu okullar ko 
moo evinin ~a.puıı ônllne çıkarken. Ha. ltkllyi aldığı halde kur'a çekl1mesini is_ ye yenl bir refah, yeni bir hayat ye. 
san ateş e<iiyor, çıkan t<!k ıru-şun tiyen lb!iyUk kardesı tbralı!mı yanında nı bir in.k1şa:! müjdeci.Si halinde gel. 
MehmedJn kalbine sa.planı..vor ve an!de taşıöıtı bıçakla baca8lnda.n yaralıı.mış mektedir. 
ölilmün-e sebeb ol\IY'O?. Katil Ha..c;an ve öklürmUştUr. Katil Ab'.d1o hfld:ıseyi Vi!Ayeti:nıiz her sahada. yıldan yıla 
Köse yakalanmış >e ta.hk:lkaıta c. ınüd.. müteakib evind!lll aldll!'ı (flO) ıtra lle art blr ,,,,_ ....... fl ileri hamlelere 
deiumwnisi Kadri Özln el koymuştur. kaçmıştır. Zabıt.anın mı takib!ne rait- a.n 1·~ a k 

İkinci ctnayct men katil Ab>din M.lı\ ya.kala.nama - kavu.şma.kta ve 'bunlara hız v~e -
Yandak köy!lndc olmu.ştur. Ktiy kD_ mıştlr. tedir. Bayındırlık., sıhhat. maarif, ve 

sooya.l çaJışmala.r vil.AyettmiZln her 
Kız Enstitüsünün bıı seneki 1 Söğüdde çiftçi mallarım Jw. tar.abnda mem:ıunlyet veriel bir şe_ 

mezunları ruma komisyona kurulda kilde devam stmekted.ir. 

Adana (Husus!) - Bu yıl kız enstC Böğüd (Hu.su.si) - Çiftçi mallarıru • 
tiısüncliın 19 kızımız mezun olmuş. koruma kanununun neşrinden sonra Zrraat 
tur. Bunun 1k~ moda _ çiçekten, 17 burada bir komiSyon kurulmuştur. 

Vekaletinin 
denemeleri 

hububat 

sl ise biÇk1 - dikl.Ş' kıSmındandlr. Komisyon şu zevattan mürekkebdir: Dıyarbıı.lor <Husust> - Ziraat Ve-
Liitfiye Taşkıran, Fatma Tüxtmen. Rei.'J: H"useyin Ersal, azalıı.r Ahmed k~eti ta.rafından hul:mba.t deneme -

Nermin Yalçın, Mahlbbe Olgun, Mu_ Küfiü, Ali Zobar, Hazım Şah.in, Alileri yapılıyor. 
azze-ı; Burduro~u. Mtizeyyen Bul.acı. Fuçucu, mürakabe heyeti reisi. kay_ Bu denemelere memleketin muh -
Remziye Özrek:Ar, Nacl.yıe Göktürk, makam Yusuf Açar, a.zala.r: Asını telif yerlerinden oelbedllen buğday 
Edibe Gfılli, Semahat Ananlar, Mu.- Dav.şa.nlıoğlu, İsmail Kiraz, Rasih nev.llerb:nizln vertm ve b.astallklara 
teber Günaydın. Behire Erkin, Mü.. Heklmoğlu, Me~ Deri. Bu ka - mukavemeti tesbit edilecek.tir. ~ 
eyyed Güney, Mefhar Arı, Hurrem nımım hükümlerinden çiftçimiz meyanda. vilft.yctimize erkenci ve sü_ 
Evecen, Naibe Me9tl, Latife Çtltçı - . . _ . neye karşı mukavim nevi, Kıbus nevi 
otlu. Moda..,.ÇiÇek şubesi mezunları: büyük iırtJ.fadeler gormft§tti.r. Ko- kttr 

· nıma. komisyonunun tayın ettiği kır buğdayı gönderlleoo . 
Ha.lıde TUkyu, ~ Uğur• Tecril.belerln yapılması Dtyar:ba -

Tokad mektubçusa 
bekçdleri tarla., ba~ ve bahçelerde za. tın1şt1r 
ra.r ve ziyanın önüne geçmi§lerdir. kır hal.kını memnun e . 

B1r ay zarfında &1 kişi hayvanları, 10 
Tok.ad Wususl) - Mektubçwnuz 1s... .... 1..ı de bi"na$ zaı:a.r Jllptı.kla.rmdan 

m.a1l Hakkı villYtıi tarafından tıa.lcdir_ ,,....,,, 
name ile taltif &dilm.ls, Y~i tayin ed1L ecza. vermişlerdir. 4D llra ceza., S:t lL 

Bigada ihtikar suçlusu bir 
ti.iccaT tevkil edildi 

dlğl Afyon ınek~ubauJuğ'.1 vasife&'ne ra da tazminat alınmıştır. Bu koml8. Biga. (HUSUI$1) - Elinde otuz tene_ 
başlıamıa.t: ttzere Atyon.a Jitmlşt1r. Dl - yon Z'!lrar ve ziyan yapanlard1m 20 ke fatura.sız zeytinyağı bulanan ve 
ier tam.ftan Gökdere nahiyeai ~tı ııraya kadar ceza almaktadır. Bu ku-lfa.hiı fiatla çe.maşı.:r leğeni sattığı tes 

<
Turan Yılmazla mektubl ~lemi &lrinci romun teşkD.1ndenber1 zarar ve ztyan J>it edilen şehrlmiZ tüccarlarından 
Utlbl Bırn On1't dA uı~ ~tış - ,....,. lmı.ıu Yumurtao.ı teYk.if edilml.ştlr. 
LJS... y-6."llde seksen 'aUlnı.~UU.o - - - - - - - - - -- - - ............. ..... ._, .-.~...-ıv~ 

iZ: «Son Posta» nm tefrikası: 115 

}<ocA2:{usuE i
l ,:Altı ayda. 1 

lngi ize~ 1 
l HAZIRLIYANLAR J .,.. .. .,....... ~·~, ... :·- ~·· ...... "' ~·· 

Prol. A. R. Thompson ve 
irfan Konur 

Pariste güreşler başlıyor 

60 ıncı ders 
Lesson Sixty 

Plyer; Kara. Osmandan bir şey çL 
karamıyacağını anlamıştı, 

* Mösyö Piyerln; asıl ort..1.ğı ve Fran. 
sa.da yapılan güreşlerin baş organ.zatö. 
ril Mö.syö Dubliye idi. 

Exercisea from Lesson Hatta; Mösyö Dubllye Mösyö Piyerle 
Fil İstanbula beraber g"elmişti, 

ty-nine: Piyer; Avru.pa gi.lreşleı'inln içyüzUnü 
Exercise I: b'1mediğinden Dubliyeden istifade et_ 

1. Dfd we scnd hiın .some br~? molt istiyordu. 
2. Dfd 14ıey make him go w:th them? Duhllyede para :Jo'Oktu. O. alel§de bir 
3. Dld she seem very angry? Ot'ıganizatördü. Fakat; çok açıkgbz ve 
4. Did he ıteep my watch? eski güreşçilerden oldu"'ıı için organL 
5. Dld ~u see him yesterday? IZ8SY?n .işle~inde ma~'.rd1.. 
Exercıse il: Mösyö Pıyer; D11b ycnm vücudun.. 

1. 'Ilhe poor man dki not take tbe dan lstlıfade ediyordu. 
bread. Hatta.; bu "Pı·ansın tstanbula kadar 

beraber getirmeslnin sebebı de· pehli_ 
2. She dl.d not say she was ıll. vanlı'k lfhtJJsa ,, 'stı!ad ' etmek 
3. Re did not glve me his name. içindi. sm •. nn 1 e 
4. The two bor.> did no~ have a run. Dublitve, İstanbulda. fazla kalmadı. 
5. Re d1d not put o:n hıS coat. Filiz, Kara Osman, Fillbel1 K!ıra Ah~ 
Granımar: med ve Yusuf seçildikten sonra., derhal 

'!be past tonse ot ama.y• is mılghb Par'se avdet ?tınist;I. 
Cm.Ayt). Du.bllyenin Fransaya. a vdetindek.i se.. 

The past t:.eMı:ı of cwilb is cwowd" eb, bir an evvel orı:ı.da ecnebi pehli 
<Uud>. ~ .. w vanlan t.oplıyarak Mösyö Piyer; pelıli: 

V ocabulary: v.a.nıarıa gelinci.ye kadı:ı.r güreşi hazır_ 

&dvertisement <ıdvER.ti'2lm.Ilt) rek_ la.maku. 
IAm, llAn. Nitekim; her şe:vi hazırla.nuş olan 

amount CemAunt) = miktar. Dubliye; Mösyö Piyer gelir gelmez ha-
beautllul <byutifu1> =:= güzel rekete geQti. Dubliye; sanki, pjyer ne 
ble.de CblEyd) = ağra (bıçağın atzı>. beraber ortak değilmiş gibi hareket e. 
ohea.p Cç!ip) = ucus. diyordu. 
dear Cdİar) == pahalı, kıymetli, aziz. DubliYe Fransız pehlivanlarının ta_ 
dress Cdr.Es) =- eıb:se. rafını tutuyor zannını verecek şekilde 

hareket ediYordu. Ne halkı ve ne dt 
Fransız pehlivan 1.a.rmı ,şüpheye dıi.şur .. 
memeğe çal.ışıyordu. 

Niteklm; Dulıl!ye bu roliln<lc sonuru& 
kadar muvaffak oldu. 

Mösyö Piyerle ortak oldnğunu, ve 
organizasyonu müşterf".k bıı· men!a.a.$ 
daıhillnde icra. eliı:;ğini ihsJ::. e~mcaı. 

Fransızlar; eğer, D:.ı.bll.yeııın, 'I'tirk 
pehlivanlar.ile !>eraber oldugum.. ve 
bizzat Türk pehlivanlarını kendi gct r. 
diklerini bilmiş olsaı:ndı, kat''ycn: gü. 
reşlere !!,demi 1timad beyan e:lerek faz. 
la müşteri t.oplanmasına mfı.n olabıle. 
cek ga1,ete neşriyatı yaparfardı. 
D~liye ve Mösyo Pıyer, roı:e!"'ııde 

muvaffak oldubr. 
HattA; Londra1a, Belçi:.ad1., Li'de 

ya.pılan güreşlerde bile Mö~yö P yer. 
Dubllye ile ber:ı.ber haTeket et~l~i h~I. 
de. kat'iyen 1çyüzümi bellı e!medılt>r. 

Dalma; Dub1iye ecnE-b! pchl'ı:anıar 

tarafına geçerek onlan himnvc eder 
vaziyet takındı ve o surC-:le Tiı~k'ere 

karşı, güreşi organize edlyorm ı gbl 
göründü. Mösyö Piyer. sank · TUrk 
pehllvanlannı getiren ve tu' an b r "\. 
merikalı idi. 
Bazı; yazıcılar bu i.s,in içyUzlinil bH

mediklerl için, Tll'rkiyeden pehl vanııı.. 
rı götüren ve ParlstP. güreşt:ren Dnb. 
11yedJr diye yazarla':'. 

Halbuki; Dublivenln tstıı.nbnl:ı. g"l. 
mesl yukarıda :ınlattığım gl>!dir. 

Asıl para c;ahibi Piverdir. ve pPhII· 
vanları bizzat tutan ve besl:yen Pi. 
verd1r. (Ark'.l<iı varı 

!at Cfet) ,.. şişman, tereyat. 
hook Chuk:) = çengel 
rooney Cm.Ani> = para. 

oheap today>. ı Though she was old she st111 took ~:1 
'I'hia mornlng w!hen a woman .andher intereet in dress. <Yaşlı olmasın:ı rafr. 

new Cnyu) = yeni. 
daugh.ter were by Uıe cart they saw 
the ad.vertisement. 

silk Csilk) = ipek. 
T ext and translation: 

So tJıe wo:ııınn said t.ha.t she would 
ha.ve some oranges l! they were sweet 

W!th money we get tllings aı the <Bunun üzerine kadın, eğer tatlı olsa~ 
market. lardı biraz portakal alacağını s<iyledl 

lf bhinp tn tlıe market are chea.p, <Bunun Uzer!ne kadın dedı kl: Tatlı 
one will get a great amoun t of things olsalardı biraz portakal alırdım>. 
:for a small. a.m.ount of money. (E~er The man took from his pocket a kncfe 
çaşndaki mallar ucuzsa insan az bir with a ShaTP blade. 
para lle çok maJ alacaktrr.> Re made a cut in one of the oranges 

If they are dear. one wlll get a witJh the blade of the knif~. and sııld 
small amount of things for a great,that the woman might have a bıt. 
aınount of money. (Çakının ağzile portakallardıı.n birıni 

B:ere we are in the market. Tha.t kesti ve kadına b:raz yiyebileceğini söy. 
man you see there wlt:Jı the cart o! ledl>. 
truit Js very tat because he get.s a grea.t The orange was very sweet, .so the 
amount of food.. B:1s horse is thin woman said She would takc some. 
beeause it get.s ıtttle food. On the s:de The woman said that she would get 
of the cart ıs an adverıtisement han. a new hat because her old one was 
~ trom e. ııoox. It saya .oranıes are dirty. 

men M.lA 
yordu>. 

Slıe saw 
store. 

el.b~e karşı alfıJnı. b .&ı!, 

a hat in the wlndow of ~ 

It had a baad of silk on it :ınd • 
brigıht green feat.tıer. Io; was a bNıu~ı. 
ful hat, but dea.r. So the wom:ın a:d 
not get it. 

Exercise l: 
Ohıınge into the pa.st tense: <Ms1' 

siga.sı haline gct rin:Z). 
nı.e man saurs that she mny ha ve th' 

red silk :for less money than the b'ue 

silk, and that he wııı send it for 11eı 
if she wm give him the name of 11eı 
bouse. 

Exercise il: 
Mazi haline cevirdıkten ronra b r nll 

maralı vazi!eyl tUtkceve çeviriniz. 
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Telgrü, · Telef'on Ve Telsiz Baherleri 
' 

ingi:iz filosu !Memleket müdafaası bakımmdan Rumen radyosuna 1 ~oskovada Tahran radyosu 

Pa~~e~~~:s~:~an halk farafmdan kullamlması r:;~i:i;!~:::~: ~~~~.;a;;}:: ing:;~n~ü~~~~esi 
~orndıman etti zararlı görülen dürbünler cevab vermiş ~~::::!'.::~~ a.!::. ":!':.,,,':;: ~ 

Londra : (A.A.J - Reuter ajansı - Buethı Avam ıtamarasında bir .... ~ ıı.."-.. selesi etrafında te.l.iirlel'de balamnalcta, 
meb'u.s bar1clye :nazırı Edene .PlnlA.ıı - a .. .,u m._.~e edebJdınız. B.tler .Al hanın. bütün it.'&yııaJdannı ılngtlıaler nuı batı Akdenlzinde bulunan husu.. .F.inand manyası, mftle!Jerl kanlı b1r suretı; mırlne ~ taf.ac&kıDı bıJdırme ..... - _ 

aı muhab,rt b!ldinyor: Anb.ra 2 <Hasusn - l'dII1! litldafaa olarak memlekete &okutması lcin b1r ka d.yaya tevdi edilen notaya ıya- boyunduruğu aıı;ına almakt.s ve ecnebi dirler. ...., 
Hafi! İııgi!lz denıa lnrnetıerı Pll. Veki.letinden yasılan bir ~e rar -.erl1mes1 H~ti Vet::leye tek!if e. nm cevab verl,p vermecUıiini aormuş. &. &opratJarı sam meşnx bir ırurcttc n - Da.fl7 Heral 8Ueteai, bQ Al'etle +--, 

mı.ıuııt nwnJıeteUenlen ~ mat_ tC?YnlfW den ise henüz cevıı.b ee:mecııtın1 ibii. - hak etmekıdır. -~..1"-'- .muı 
zar •babı :hal,-anın Pantellarla i -· dı-•..+: •• Bir ba.,,ka meb'us ise bu ce_ n.-...u ~.ın mtı.r.erek gaJes!uc bGr. 
tal d ız - t .-ıJe ....,Wrr14m• ceti~ 1en dllr - Memleket m!ldafaası bakımından za ~'::~m ..... · 2'Ul!A.IIA "'""'"· Yer,~,,,;@ .. ......,.,.,.. ve QO:'r;lle minneUsrlıtını met etaı.ş olcaltttr, d.Yor. 
5 ~n en tissünele hkam edere bünlenSmı aetısc1eo laz1a bQyflltıea ,,e.. rarll o!dutu bMlrllcn dilrbtlnlerln .,_, --- ----- .......,.. ~ bildiıditien Ye bunl&n :v.amanımızm en Dlter taraftan İran askerlerinin mem 

fka içinde bed tiııel'ille 12.2 o_ me edeRlt 4!11 dftr1>thı~tn halk Un.. _....,,_ sorm~. hariciye nrı.z:n bunun milza - mürum devlet a.1amlan olarak taV&i ı..a.~ A.~a '"'kanlmtvnftaıı.. ... h· ... er 
büıs atnıı.oıanıır. .tından kullanılınar.ı memleltat :mt\Ga memleket.e ~~ Vekiller em - kereye bırakıhnasmı b!ldt~tir. ettikbell sonra M.o~ıot. nutkuna ...ıwıe v";'Pı~. ,... ~ .. -a• ..... _, 

İtalyanlar tamamlle ftl.fkm ~ !&ası halmrıından zararlı "'örilJdf'-.. - rine bIT&kılması ve ..... .utenJaD katar ~ radyOııSUDU.'l vcrdgi bl:r ha ... _. __ -+-ı..u.... _,, ....,-::::;:_ 
~-' ••• 1.....-. • ....U - eı-.,a --'--a•---- +...&_____ A - '- tn il' tn~nft ..... r .... ..,_.~ ,.gı.&•Wl IcndnP. r~un !a111Ca .. 14ie gelch't'erlnden borda. a~e den bu &Jhi !IOrb!lnlerin ancak Mflll nam ~ ~~ .LILl.-:ıt<l V• _ bere göroe Pinlllnd.34\ g ıZ no .......... ı::ounu "''"· .. -n t_ ..... _ _.._ e ... •--t 

1
,._ 

Mn .... .- --1 • :.t· B 1~-""'llk bitin .,, uau._... • .,,.. ıu. •w...uıc: lMol.IM Dflfl'iy&tmda Tahnm :mel.TOSU ncşrl;ra _ ancak bombardıman bittikten soma <AUaJ.aa Vek..1llkl ne dik~ Vek:!lllk1erln kilinin muı.a easına gc,re tadflAt Ya - şu cevabı verm~ır: o_.-...... - gelir ki faotzm;n ezilmesi ıtıımmmıu tının İngiiıZ mürAksbrnl altmn alın 
mukabele etınlşlerdlr. Atılan obtis - muva.raQU ıılırunak şarUie dem~ pılmaS1 karartaşbnhmstır. clye lı:adar harbe devam... Nazt f.aPst Alman,rası le harbdc tnı.. dığı, 've bu nesrcratta İ'lıgjl!Y. milra : 
lerin ~bl.d ıemncrimizln bir mil (Radyo gıızete~D lunan yalnız İngiltere dc~ıı. pyn mu.. ita.besine göre yapılacağı b ldlrflml.ştll'. 

:=:0 =.::: o~u:m:::~~ı:!~ Çinliler 50 bin Vunanistanda adam Bir Japo~ gazetesi ~Am~eroikalan .B::~dedval~l: .tnderg~ •. !cedt_: Sabık sah A1'i~:g~~~~cs1) 
medlk. ancak ateşt kestJğımlz n.nuın J b 40 .. ..._ .,... ,,,. _ ...... Buenos_A re.:ı 2 CA.A.) _ z nnedil _ 

~~ ;:..ı':;.":~n •Wnıı• oü•unıa_ aponu çember aşına gram Almanya ile Rusya- :, ~..!"':.: .. ~.:'ı\:":.!:~ ::..=,,,"."'·•,.:ı:;;:~" !:= 
İngiliz kabinesine 

itim ad 
içine aldılar ekmek verilecek nın sulh yapmala- ~=-::..~~:,,,,;.: m=·~E.;'·~=":t .. 

Çıınking 2 CA.A.) _ Çınlller, Hu - ZUrlh 2 CA.A.> - cRoner.-: ulaşacabmızı kat'iyen ıemin edf'2J bir göre PilistfJMk-ı k~n Kat'(!;; b~ttf. 

nan"uı merlte~ olan Şangso'nun oL ~~dalı:!:I~er~ ~k rını tavsiye ediyor Amildli. Bütün~ :n~~~:~s:r.::ı~a~d~~m 
mal dolusunda cereyan eden muha.. '"._.,_ ~- "'t _ .... ... 

ceğı Atinada resmen lltuı o:uiımuştur. Tokyo 2 <A.A.l _ Untted Pres: .. .....,. .. -e, caıut, ..._ er ......... ve bam İran hllk:funetı başmnmınun t~iınlnl 
[Jlq ta r ı in ı _,.raaa rcbede JaJ>()nlara karıı ezlci bir mu- Bu miktar ;ıünde adam baeına kırk =-' -aı...-t ırueteei başm.a:t:aıeııinde madde eevtjyatmm art1nl3cağını Moıs. Jaıpon -e].çflltlnden lst..mı!.şJe d elçilik 

u. ra 
1 

i~-- 1 vv.tta:Iı::cyıet elde ettiklerini bildiriyor. ~ oilıc9ktlr Atin& ~ ma---~ ~ .._ kova lmıleranu sOstermttUr. Bu m - mllttüntln elçUikt.e bulunmadığı ~ .ı.'11,;vyorka gelen ~"ww bitytt el - lar. Asker1 nporlara göre Çln ordu.. ··-· a..a.wa ... Almanya Ye Ru$yadan münferld bir retle Hitleıti hardlıd aürtlleri.ntn ü -
~181 lord Hallrak&n ıazetecllere söy _ t ~ır.... .. d~· 50 bin J"01Vlnun neşnııWklert bir beJ&nnamed;? bu l'eni sulh )'alllDAlal1m ı.stanetto Ye zama _ mid1eri <boşa ~1, olıtYor. Hıt!!.'r, nJ _ bmı ftrm'şt'..;_ _ır_·-....n----
led~ .. ..._,.,_ lı:ad su uz..,....... ı.o;ıCn ...,.... ta.bdid1 de ;rllkl\netı; tabuı et..mesbıl nın .-.... P ıııQuid oldulunu &a7le. 

ne gere ~ ar SovyeL - etra.rındakl çelik ~beri daraltma.le- halktan :iıl&enı.ekte:I r.er. -~. yetlerlnin hllAtıııa o.lar&k eo büyük de. ı·cra vekı•nerı .. kır Birliğine yaptlan yardmım ha.c _ - .....,.,""""'" mıotr.ilerin Masi aulmtıne ~1 sar • 
mık e.fkA.rı umumtyeyi hayrette bıra. ~,~ ...... anlattıklarına go"re, Klng in "( d d aueıe dl)'OI' :tı: :tettlkleri gayretlerin blrleştirllmeaiııi 

..,~.n:uu gt tere e emir Bu 80lhu Mo.>'kM.ı dfişı:neden eYVel hır.landı.rm&kta bil k b h ti 1 1 d 
acaJt kadar bftyüktör. Lan1 Balilaa .mıgıe Şmıhuapn ara4mda yapı - yapmalıdır. Simdi her iki taraf bi1'bl - mamıştır. DosU~ ~u ~ ~~ eye op an 1 

bo JVdıına deftnl etmenm ölriDel ıa.u bk t.aa.rru?. esnasında. -takrlben parmaklıklar rlnin tunıetlni b'llYo:'. AJmanya ve bir hır.& ve tiklr blrlıil ile hareket et. 
derecede ehemmiyeti hatz olduğanu 2000 Japon lS!dürtllmftş ve so Japon Rusya mOft.eı'ak dtlşmf\n olaıı 1ncilte- mek 11nretae Sovyetlcr Birliğinin fıı _ Ankara, 2 CA A.) - İcra Vekilleri 
llbe etmif n ~ dem.ı,tlr: tankı tabrib ed!1ml~t1r. toplanıyor rmin UserJne 7Urilmek için laıVYetle - şist stlrlllerıne karşı yaµıle.n mficMie _ Heyeti .bugün saa~ 14 de Ba~H.kU Dr. 

Oot :miktarda emtıa. n bu ara.da rini btneştlrirlerse b1 yaparlar. lenin bütün )ilkihıil üurl.oe a:dıtını Refik Saydamın r.tyaaeUnde mutad 
lptldat nınd~ler ve harb malzemegi d LoDd.ra 13 CA.A.) - Tank ve diler K 

1 
lcabul ~tmie oluyorlar. hattalık toplantwm yapmıştır. 

Ruayaya göııcier1lmJt ft1& cttınek il- EylOI için e ailA.hlar yapılmnsındıı kullanıl.mat ti- Bulgar ra ının lklncl zulflm yılı baş,ıror. Fransayı, 
sere yoldadır. Af1kAr olım btr f*Y .-ere kralın ikamctgAhı olan Buc _ SovJ'etler .BiriJi1ne tarşı hazırbnan Ub gelecekleri hususundaki imanı _ 

"VUaa o da Rasya7a ahıin ve bizim hatırı la ı·nngı•tı•z kingpa-~~ sadraemlrtyın~--ı:Onm~~-.kadar ld- •• u Yeni Macarlar lç.in kullımüacM bir ha_ mızın sarsılmu oldutunu SoyYetler 
ellnımden gel~ her yardımı miimkün ·~ __.. .,.wı yı onum reket üııatlne :ı.ahvl edilen Bu'garlsta. Birliti ~1.i ve Sov,ıet m1llet1eri na. 
o!dutu tadar siira.tle yapmamız 1! _ Tahmin edUdlğine göre, İnglllz ma ıu. bllttııı A.vr:u>a.yı soymak llze.re Bit. mma İngills ve Amerltan mümeulL 
zını oeftAUM 11!' ı·ıcaret gemı·ıerı· let.lne -.pılan hibb üzerine +-...11 - Bucfuı .Bulcv krall.DlD tahta çıkışı- lerciler ne kadar gsv~:_ sat'federıerse, lerlne temin ederim 

• ""&" •• ,,_ .&..UOl nın .Yirmi ~il yüdönOrnU ır.tınase. etsinler harbe devam ewııelt için kt'l.t · 
terenin ~aıhıeill 1'!rlerln.de bö71ece betile Şlşlideki Bulgar .kiltaesmde bir miktarda kaynaklar t>ulamıyacaklım1ır. Yanbm zor oluak BuJgarisfanda mJSJr Beı1in. 2 (A.A.) - Rum! ieb!iğ: 1ıJplana.cak demi: parmaklık 'ft bu_ kutlama Ayini y.a.pıla.caktır. Moskova konferansı mı1let1erl bayım _ Moskava konferansının nlhayetlf.11 

-L it · ad ed"ld" ~ lcaroı yapılan miead~ ııa bemıer maddeler, :ranın milyon BuJear kralı Borla bin &>kuz yüz on duruğu alttna alan Hitlcrtn snnıı bir mesinden sonra anevzuubahs edilen 
~Q 8SI mis ere 1 1 t\e Alman nn.J ta,ya~leri Ba.ro • - ton demir temin edecektir. sek:Z seneıinın Blrincıteşrın;ıı üçüncü suret.te imhasına yardım etm,ş o:an yardımın zor olacağı söylenıyor. Rua 
Sof7a 2 <A..\..) _ Jiazlrlar ~ dalannda bir lhnanda 2 bln tonnA.to. - gUnO,. .BuJgar.istanın müşkül bir devre_ bir hMise olarak tarllite yer R!acak.. ve İngilizlerin yardımı uzun bir d _ 

bllttın 1941 llUS1l' rekolteslle 1g4-0 .e ıu.t btr Ucaret gemi.si batırmış1ar - Alman teblı.gı"' • sinde kraliyeti ~ıne almıştı. o za.-nan_ tır. deye bağladıklarına göre şart cep_ 
nesinin rekolte atokW'.ınm müsadere : dır. dan itU>aren m!!mleketinl Ue:-letmek, Görlng, m•ıcr, Rlbbentroptan nefret besinde uzun 'blr harbin devam ede. 
slne tarar v~rm~tJr. ......ltll .. ,,ı •A:..de ee:m"an 683 bin ~00 ve siyaset saha!>mtt!l. komsuları1e iyi etmek Wi gelmez. M\lletleri boyun - ğ1 "" t• mevcuddur .Ancak Al 

-.. ._, ..,..... CBastaratı 1 lncl sa:u&daı •H~ 6lerin duruk altına alan Loprnk ilhak ~den ce .... nan • · -
Bulcarl~da m=ut~~ ~ .,....... .-ıı.& lıııatırm11- e&rk ceı:ıtı~lu cenub mıntakaam.. ~=e:ıı::~!:O~~;~~r~ ve beşeriyetin b r Afet! tarafından ida_ rnanlar Harkof'u alıp da Kn!.kasyny& 

da bir tına, diler ~Wte..tı önüne _ re edilen bu r.a.ntıer çetesini bllSblltUn inecek olurlarsa y;udım tedbırlerl su. 

::::;;:e~.=:.:w;; SES sı·NEMASI pıahvetmelJ"' Y• dilşmÜf o"!acaktır. 
lbnn lla1lıiD.de bu Llıb, m8bJm bir M. Jılolo&ot töYie dnam etm!ıUr: Diler tara!tau Maskova 'kararları 
malıal 1111&1 .ıtmlf Ye en.er .A:Jllaıı ~ Bltaer, bu bdar muazzam bılr hO.. Berlinl tellşa dllşürmilş değl1dır. Al. 

osta,, mn butrı1acası: 2 5- (3) 

Bunlardan 30 tanesini halled#e.Jı bir tUOJtı yollıyan l!n 
okuyucumuza bir h•diye takdim edeceği~ 

eekk1Dlerl seitnc17e kadar b.ir ~ Tepebapnda açılacak t.ftmeuer ıturatına .şımdıye tadar manlar eöra.meıeraen fQ1"tt.akı ha.r. 
başı vtlcuda get rmlşt1r. Bovyetıer, .AL ~am~ Te bu uanıette bır mu bin kısa süreceği mAna.sı çıJct.ıiını 
man kllıP11l başını ~ sııcnnqe bey - sinemanın adı kondu tabll darbeye maruz kalmak fırsn - söylüyorlar. (Radyo &tlUlesi) 
hude Yere ~1~ ve ook !a!k k.uv. Lını bulmamışt!r. 

Boldan sata: ·~ 1 2 3 ~ S 6 1 6 '3 .": 1~ -
1 - B.r &'.>ya. 

dl, b1 sün ıör 
~ gelir 
(3): Anl&r ~&par 

ı 

Mt" ~ *· odun, kii. 
lnt\r, çöp ~aeleiert bal.. 
lddltJWınq, 

Huan Be7 - Dnr 
l'OCl.lk, ben ana bUlib. 
kft Soete7i oku decUm. 
Bh1caç ııene enııelti ... 
llMeJI *NI 

vetlerle müteaddt1 defalar lıUcum et S E S «Ordumuz kuvfttle.nmiştirıt 
mişlerdir. Bu sa.vJı61ar eSIUSında Al -
manıar. 2141 esir almışlar, Sovyetler~ Şüphe etm1yoruz ki IDtlere ka::-§1 

açılan cephe, gUnde:ı gunc kuvvet • 
S8 tankını iş ieöreınlyooek blr hale ge_ Tepeba.şmda pek yalanda 'flçıiaca{\nlı lenecektir. Bu cephevl tahrib edebl-
tJnn.lşle.r ve 1lc Rus taYJnresi düşür ~ bil'"-''~ sın halk da 'J 

llşlerdlr .._UJ.fi .. "'"' ema.nm arasın lecek bir ck?vlet bolunmıyJ.calı:tır. Blz 
PERDE 

m · Bava akınları açtığı cisim bulma> Anketi bı'tmiş, bu en şiddetli darbelere tahammül edL 
Bedin ~ LA..A.> - Aslı:erl bir ı:nem • ıınkete !şt.l.n.k eden on lkl bin altı J'1.lz yoruz. Fakat bunu bütün dünya mu. 

badan ~enlld!iine göre ı Teşrinlev _ yetmiş sekiz kişide-1 sekiz bin yed: }1lz !etleri yava, yav~ nnlaıruş bulunu. 

ve 

SAHNE. 
velde muharebe ve ıstuka tayyarelerin. etli a:~ sinema sevar bu gllzel aine _ yorlar. 
den mürelı:kd> kuvveLU Alman ~ - maıım .adım İrademiz tırılmamq, bfllkis kuv _ Bu aylık Aiineına ve tıya t.ro 

mecmuası J8 büyük sapa ola -
rak ~ resim w yazılarla. 
çıktı. Sinema ve 1lyat.ro ile alL 
1ıpldarsan• muhakbk ~ • 

ldillerl şark cephesinin kara kmnmda ~t.lenmlft,ir. O!'dumuz nıukanınet 
Ye bilhaGsa Karaden z1n saba mmta _ S E S etmekte de9aın -e<kcelı: ye harbi lı:a-
lrasında aat.erl hedellari? taamıza de - zanacü büyük b'r ezici kuvvet ola_ 
vam etm:oıercıır. Koym .... lardu. 
Tayy~ler ı>trco'c bleleri. sahra ba. ur :mit kalmaktadır. 

tarya mel"Zllerini, şhncnd:.rer hstlarmı, SES aıneması müdttrltilü muhıettm ~:Ha~r~b~id~a=r~em~lzlıı~~ve~h~ürr~l~y~et~l~ıse~-~~n~urı~. ~~~~~~~~:~~ zutılı trenleri, na!tfl vu•talannı ye halkı:ınızm ır&terdlğJ y{!kSf't atAkaYa v:n bütün .aıUleUeriD düşmana iJ -
depolan tahrib etmlşler ,.e kullanılmaz teşekkür etm~kt.e, minnet v4ıemmınta_ ;::;;;;;;;;:;:;;::;;;:;;;;;;;;ıı;;;;ıı;;;.., ____ ....,_,,,_.,._ 
blr bale aetirınişlerd.r. 

' 1 

Yıldızların en parlatı n en dehakAn 

ISA MİRANDA'yı 
GtlsTAV DiEsL ile beraber yaratt.$ 

BEYAZ İLAHE 
Büyük macera ve aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor. 
İıua.nl&r ye \'&hli bay\'anlar arasında. bir kadın .. . 
Çıleınlan ktndl.slne raın eden Sahha.r bir kadın .. . 

Li}KS ft İllTİŞül • ZENGiıııı'Li.K.. TEESSVR w DEYECAN 

L A L E günün muzafferi 
OOROTH LA.MOUR • Bİ.~G GROOBrn:n yarattığı 

SiJ1GAPUB YOLU 
Ne.ş'eden )'1lratılan, fal'k.ı ile süs!enen, her kalbı fetheden 

haklkl blr şaheserdir. 
L A L E S i N E M A S J., günlerdenberi yer bulamayıp da dönen 
bütün İstanbul halkının bu harikayı .görebilmesi içla filmi bir hafta daha g5sterfleoefin.1 müjdeler., 
İ.sted!iiniz at:am yer bu:abllmek için li'ltfen num:ırnlı "Jt'r!eı1nlti 

bir gün evvelden kapa.tınız. 

Tele~ '3685 .............. ~ 

ı 

Sabah••n Sabahat 

Yatakta 
llarlıA W•clıt• uman wbn .ııılaa 
N-.oıee-n altıbe~ lalkbeıdnı .hatır. 
!adını. Ne ~bdlr ki buı;un o iddia. 
lan •taya atanlar A.lnıaııb.ruı lut 
mubare~I tlaha .mıakCutJDel yapa.. 
eaklaruıı reuııi atız.lanla.u i.tiraf e&. 

/ İ gaf TO 10t:ci bir 1nühhıı tıahnc, .Snpolee. 

,..,_ı.a- b · - aiaö. ı..~.,. nan ilk mCDl.'ll$1 olan Elbeden J.'ran_ DU"._ &'1ID enı eve 'c J .._a -- ı d bD lıy rahat.ut•• ınd lnunaJt su: &oprağtna ayak ba tıg'l an 
an -o•m ı..ır·a.s a o baherill \'l.Yaaa sara3mda ya.rattd'ı 

itiyadı, daha dop-usu UıUyacı Ue boş t rt "·• rr kralı A tuf7a 
..,_alanla c-öHeu ~mek iDenı ı ına. ~' usra ı, 'us 
•>'nlnue eRrlenW.n bir kafuu halJa- lııın~rdora. O z.'lm&ftkl Alıaanyamn 
ılım. Tesadüfen dimc itk ~elen Napo* diisunelerle rıre.aıılerie kauın fırtuaa
U.. aduaU.ld din perde 1'e etaz c14rı sma Rrt.ulmuş J"a.,-ııkbr riltl 
tabloluk BocbeUcr'ln pİ)'Qi oldu Pi sapır sapır dildiliıJ'orlar. Mba,.el 
7cs 933 kışı 901lundA Pariste ~ Wdltnctoa Ye Elllhtr Waterlno' .. 
ti~ iJ1t defa cilll&erilıalt, Son Napoleona sı>n dar~yi lndi.ri7orlar. 
baZ'b batına kadar muntuaa tMiJt Dinllnel ta.iM 1.aMi ~ B~len a.. 
eUiiim İlluıda'ation'H malum aqri.. dası. 
7atı arasında sulallllŞUD. Dala& da OrMa NapelMD İncili& kıervett• 
bir Yltuı var. Onları da elden c~lr- ller aqam 1'1İD htarllm atWı tep. 
mek için dilerim ki arlık sa,thk .&&. lan leitlyor: - Top sesleri! diye ~-

lı:tnyer. ~... ..... ........... ! Ya. 
man•nda bir tına' çıluıın. naniMUer an1qma!l tstlyoıter kj 1"I 

Plns, isminden anlafalddı kadar tn 
hem .kanpk, Jienı atır. Otıu dört rin~n battıtını hrlcllttn rı\lz top_ 
tal»Jonan dil1 perde arasma .clrme.i lanlw. :ıvapoıe.n'"ll 'baş 7Miıta 41.. ..,_. 
ile buna ~t eılf'r. Fakat NQflUon _ · Kwıl. ciMŞD ....WUU taa'-
cibi az samanda bib'iik iŞier 1Nıpr. 
m11 bir Mlaman ha.ratanı da dört per: ftl'm -.-... .._ 

deye sıtd•rmak kolAy detti. F..scr ~er: Sem pa.ıe aemlldlr. ~ 
el tarihidir. Fakat İYi bir ettiıl mah.. ha ılotarken Jtoml\ taht~ kral,..:
sulü oldutu ietn Napoleonu )'&)na 91 ._.. _... .cinliitl ;::-mı~ 
Tul ...e askeri cepJıcll'rindr.:n 4f'lfl: .....-. k&Te ldtye. 0 ' r 
eok defa ıitl&, kU!ka~ ı111r aile ....... tiye «&derhıl •Gnyap b~~lrttU 

lind . R Yat blr 11111Ammadır. ,..,u 
ntevk f'n U.hll! eflıyor. Bu70k ord• •. JıU &ile .._ 
ile 7aptılı ltosya seferinde Vilnacla 1d NanolEon da ııam'-!. lbtlraa -
kararrllt kwdwta ....... 0-- Wr ... lılL Faka& lf&IJuu' Mle uaılıta 
anJıUsı ı· en lllMUm blıklaraMlan 

JD ft ayar, Bu c-• lla,. it.ti ıtpnanmm taD 
ıleslnden N.....ıMn uhy• 1ı1 c:-m lılr ilkil ~- 6alfJ'e .enallrft. 
.atnn Yakit ba...-. Ye ~ td.. ....... ~.. c 
ide etae"ktlr. Dertuıl )dıftk~ -it ~,..Ju.,. .J.itJ 
ftriJ'W. ...,..., - .. • Ala-. 



.. ,.,. 
Bulmacalarımız 

ikinci devre bulmacalarını doğru halledip 
hediye kazanan okuyucularımızın isimleri 

«Son Po•ta» nın ArJTapada 
imal ettirdiği ceb aynaların ·· 

dan kazananlar 
1 - Es~oha 'l\liay komul&nlığın. 

da önyüzba.şı Zlhn.i Göktanotlıı Fı.kret. 
.3 - Nişantaııı. Gllzelb&hoa. Haete. 

mmefendı sokak 47 numaralı ~partı.. 
man Mübeooel Asal, 

8 - Bursa Belediyesi tahakkuk. baş_ 
tnemuru Ahmed Muza!fe: Erer oğlu 
Vehb! Erer. 

4 - Yeoll:Urel:, Tarakcı caferata 
aolcağı 10 numarada Zekiye Buharalı. 

6 - .AmasYa Veteriner MUdUrli 
Vehbi Erden kızı Ayten Er<ten. 

6 - ttnwersıte. Tıb Fakilltesl, Hile.. 
met ~anay. 

f - Ad.apa.zan OZandar mahallesi 
Dönüş sokak 68 numarada Hüsnü Dar. 
doPiı. 

Şık birer kalem •apı 
kazananlar 

8 - AyaZJ)3şa, ·Na.mıkpaşa solcalt 
Meral-Nur. 

9 - Mersin Oam .şerıf mahallesi 
16 l.nc1 sokak 29 numara.da. ~'ien 
Oatdae. 

10 - Kadıköy MQda caddesi, Dama. 
cı aokak No. 28 de A5fe Erdeniz. 

11 - :tnceım aoın hülm: Ballm Din. 
(Jel' km Stuı.eylA. Dinowr. 

12 - :tstanouı. Kuruceşme caddesl 
3 de A. R. Em~. 

ıs - hmlt Adalar oareısı No. C3> 
de Emin Öztüre. 

H - Uaküdar. Hayrett n caddesi, 
Ferath sokak No. 39 Clalmslz>. 

16 - Ltlllt>urgnz Kanaat bakkall,ye_ 
el Hasan ile Hadi öner. 

16 - FaUh. Atpazım İınamntyazi 
110k.&k No. 39 d.ı Ett&l Sezer. 

17 - Ankara, Adable cadJosl BU.. 
J.Qr aoartımanı No. 15 beşinoi da;rede 
Mettn Arman. 

18 - İstanbul, Tramvay, Tünel !o. 
letmesinde M. Afker. 

19 - Kırıkkale rruı> müatir muavini 
binbaşl Meluned Alt.d.otan. 

20 - TBPfbaşı, Meerut.ıyet caddesi 
No. 166 de ll&lld Mtıaılm. 

aı - Eretll kömürleri 1.şlet.mMi imar 
mUdürllliU muhasibi Beblo tısı Mu. 
alll.. 

22 - Seı'hzaı:leb:ıeı O,nçtttrk aot.atı 
No. 65 de Sabiha Meral. 

23 - Gelibolu orta ok:ul üçüncü fil.. 
nıf talebesinden 86 Perihan. 

24 - Patlh, Oa!'Pmba Beıyoetiz N<>. 
16 de umlMr memurtanndan HulQsi 
ttstu. 

215 - 8allhll avulta.t Hayri Başaran 
tızı Muazzez. 

lyl dn• birer tut>alet sabunu 
kazananlar 

28 - Anlcara Cebeo.lde Cllmhurlyet 

49 - LUleburgl\Z b:ışkAt!b Selim Nu
ri ellle Kmnal Başaran. 

50 - Kilyos, Kale ca'.idesl No. 2 de 
Mehmed Emin Talay. 

51 - lAlell, Dctteremlni sokak No. 
<9> da Mustafa Gökyol. 

52 - İzmir Annfartalar caddesi No. 
422 de Cahid TOıSun. 

53 - ıtızılto.;>rak Hıld!Fe. 
54 - isparta Dr. eevkct Tonguo Ja.. 

zı Ayten Tonguo. 
55 - Beylerb,W1, Kllplllce Mekteb 

BOkak No. cu de Lebib Kooum. 
56 - Edime Maarif caddesi No. 10 

da avukat Fevzi otlu İlhan Sengelli. 
57 - E!klşehir Bağlar caddesi Alpı... 

gut eok:&k No. 19 da bnınıı Tuı.oay. 
58 - Devel; emekli maarif memuru 

otlu TuriUd Atbayat. 
59 - Eskleeıh1r defterda.rıılt tahak

kuk memurlarından Bedri otlu Tur_ 
ıud Sünerev. 

60 - Fatih, A. Na.el önez. 
61 - D yarba.kır askeri hasbi.ne baş_ 

doktoru Hüseyin Yüceo~lu. 
62 - İzmir 141 inci sokak No. 59 da 

Zübeyde AlagU. 
63 - Sivas Mahkeme carşısı No. 23 

de perilkAr Amned Akveran. 
64 - Yaloia Bursa caddesi N<ı. 75 

de Hatice Ç!Ulım. 
65 - Ankara Para apartım'\ıu No. 

27 de HAmi AruS. 
66 - Bursa Me."inos ta.brtltaSı kazan 

aa l""Smde Mehmcd Akbu ut. 
67 - Eülş.?hlr Köprübaşı No. 42 

de perükt.r Elilseyın Yolserer. 
68 - Zonguıdak Yenicsml clvaTında 

tototratcı İzmirli Ahmed Soyaıp. • 
69 - :lstan-0,tl meyva hali 13 numa. 

rada Saim Çagın. 
70 - tzm.t ~mera~a. Alemdar cad

desi No. 17 de Fikri G~nü1.alan. 
71 - Ankara KAzım ôzal'p cad~l 

nehUvanlar ookak No. 22 de Bayan 
öncü. 

72 - D!yati>akır Birinci Umuml Mü. 
tett;şllk jandarma mülhak• bl:c.başı 
Ali Rtza Aıpan. 

73 - tmıır Karnkaş 301i mcı sokak 
No. C8l da Beh:Ye Sanlı. 

7' - Ankara Cebeci Sakarya ma. 
halle& cıra soknk 9 numaradıı smıa 
5-ydın otlu. 

75 - Ankara, Cantaya Kavaklıdere 
aşalı Ayrancı No. ~ da Sara Okay. 

76 - Ça.n.t.kkale askeri posta 1873 
yarbay Haydar Tunaholhı. 

77 - Blleollc topçu tetmeni Süfyan 
ör.em otlu Tuno özem. 

78 - eams'Jn. ı.:ııe caddeelnde 12 
numarada Jale Mera.\11. 

'19 - Pulatlı Kutlu sokak No. <2> de 
ouııen ourban. 

80 - Kara·otılt demir cellk fa.brı'lta. 
lan zat işlerinde tzzet Uzt.r. 

81 - Ankara, Yen'şehlr Akbaba a-
fırını yanında 10 numarada Orban N c5> d" Erden Ekrem 
~ören. partımanı o. v 

27 - Alpullu Ömer Dikmenli k.ım Talu. 
Muza.tter Dikmenli. 82 - Konya Belediye caddesi No. 

n - Balıkesir P. T. T. mlldilrünün 31 de Aydını Şamısn. 
961 Bayan HA.mide ıı:tt ·n. as - Kütahya tayyare alayı park 

29 - :tatan.bul erkek llıseııi sınıf 5 A. depo Dr. K. blnb&.31 Fevm Gökşen. 
No. 4 oman Danl$Dı&tl. 8f - AnQ.r& Kızılelma m11halleııl, 

at - Yalova aske?t pqst4 1636 bin. Anafart.alar caddesi No. 2~8 Ömer Er_ 
başı Zeki Arıkan. ıül. 

81 - Buraa Mer'.n.os fabrikası ht>sab 85 _ İzmir Kar~ıyaka Kurtuh.ış No. 
memuru M. Tahir. 5 de Nevin ~neen. 

a!z~~~~~~-ı\J!1~~. Müdiıru (Hediye kazananların 
B.~ cıe-~~8~ ;~rt ~:~l <F. K. isimlerini neşre yarm 

14 - Buna pazar yeri 6 numarada dtV m 9-f ece ""giz ) 
bakkal Sadtlt. ne A. El!cür. . .. 

H - lııık1eehir Odun paı:an Yıldı.. KARILERIMIZE 
rrm caddeal No. 10/ A. 

S8 - Ada.pazan icra memuru Kemal 
Dirim. 

17 - Keskın sıtma mücadele memu 
ru Ali Yılına&. -
0a3ı!.lçeern ktanouı. Alemdar mahallesi 

39 .e__~o. &O de Sermed Ulusoy. 
- -n.a janurına · h b llli!munı Mltat Anka aıay eaa 

kan. n kızı Necll Arı.. 

40 - tzmtr GU.&el t aı No. 1160 da 1811• n/\nQ cadde. 
. ~eca\I ÖZmen~ 

41 - Edime kadastro fe • 
M. Akan e1ile HMlhe eentu ~ memuru 

42 - htant>ul Tarl!lbası ~~a.n 
fU!lnda Kllc;Ulcmustata.paşa apar~ kar_ 
Elya Bölllkba.sı. manı 

43 - Bursa B~1ı&n mahal'eı\ Bat 
ranlı sokak 12 numarada Sen~ -

44 - Konya 'Kuıeı. askert lises ~mıf 
8, No. 829 Sıt.kı Ollnal. 

Taşra ltarllerlmlzin hediyeleri ken
dilerine yollanmaktadır. 1stanbuldaj[L 
ı r iıSe yarından itibaren :daremlze uğ_ 
~yarak hediyelerini alabilirler. Pazar 
1linlerf müracaat oıunnuunasmı aynca 

rica ederiz:·:...--------:==--

( TIY A TROLAR ) 
iSTANBUL BELEDlYESİ 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram k13JJltnda 
Bu akf8m saat 8,30 da 

il A 1\1 LE T 

İstlklll caddesi komedi kısmında 
IlBAR.UK BUDALASI 

45 - Kırklareli Cllmhur'vet me da 
nı yemişe\ Ht\seyin Avcıot~u. Y - B h 

46 - Buraa Cümhu .. ıv~ caddesi 296 ur •nettin T epıi Ye Şadi 
numnt'Mla Ali Sa.b Aqöl. ~~ ya~~da Beyo~lunda ttnyon 

4'1 - Eminönü Halke"VI kütübhane · .. ıyatrasunda, aalr gün!er 
memuru Şevki vo .. ulmaz.. Ka.dıköyünde ve i.stanbulda temsl1 

48 - Samsun, Oaz. cadd'!SI emeıt\i lere başlıyacaklardır. İlk teman <ae: 
a~ Dr. Hamdi Sofular eşl Behıre klzlncl) lkincı temsil: 50000 lira ko 
Sofular. medllertdlr. 

Belediye sular idaresinden 
tdare ihtiyacı loin nümu.'lesl. muelbtnce satın alınac 

<Sa.bunlu» köselenl'J ilk ihAlesl kDosu 350 kuruş Uzerl ~ 2500 kilo YBilı 
malı daha milaaid fiyatla vermek uteyenlertn nümun:. e.ı ö yapılmıştır. Bu 
r;ün Ta.mimde Bıraııervllerdcltl idare merkezine mü~atg rnıek Uzere her 
8.10,941 Çarşamba günü sa.at 12 ye kadar mua.mew. oenıı•tn v~A tekllflerlni 

ı. e ...,vdl eyleme.. 
lcrl. 

o sat.ten oonra ııetirlleoek tl"kllfler kaıbul edilmez. u8799.11 

Karar Hulasasıdır 
C./041/1168 
Milli ıcorwıın kanunu muhalefetten suçlu Mahmudpar"d" A 

ıl k 
ı J .,.. .. cıceşme 

sırası 42 No. da ayakkabıc ı t.caret e meşgul Kamlk Tavacı o~lu hakkııı 
da İstanbul 'lSllye 2 ncı ceza mahkemesinde cereyan '!den mohkemesı netı
ces nde suclunan rnı snbıt olduğ\ından mUll koruma kanununun s214 6914 
maddeleri muclblnı:e yirmi beş Ura PAra OCZMl lldemeainc ve hU~tı' kat'l 
leşttkınde ücreti ı;ucluya. nlt' ol!llak üzere karar hUIA.sasınt:ı Son Posta ra
r.et .ııde neşr~llıneslne 7/7/9U taıihlnde k&rar •erlldi. c8797> -

~ktr1t1 anlamak icln 
Yeni Elektrlkoillk 3 cdd 
Elektrotoknlt 3 cllcl 
Tllrldyenin Eielttriflk1 
Amelt Elektr. <eski harfli) 
Madde ve Ziya 

60 Kr. 
185 • 
640 • 
tO • 

120 > 
60 • 
40 • 
60 • 
80 • 

Y~ Kuanto Fiziği 
Elnstein nazar. CesJd h.) 
Ye.nl MakineciliJı: I 
Hararetin Teknıtı 2 cilcl 
Modern Ordu C tıırceme, 

Na.şiri: Akba, Ankara 

1150 • 
30 • 

ZAYİ - snivri Wncl ilk okulundan 
alınış olduğum 1llt okul şehadetname. 
mi zayt ettim. Yenl&nl ala.eaAı.mdan 
eülBln1n hükmü yoktur. 

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

icabında rlinde 3 Kaıe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla 
Adnı9: Silim Fatih mahaflesinden 

Hasan '>llu Ra)'retttn Sti7ıtüı 

'Zevcim Gözlerine 
inanamıyor ... 

"1~. Y ~Ş ~ 1?.A~A GENÇ GÖ· 
RUNDUGUMO SÖYLIYOR •• 

Bayan WA~NER. Montreuil, ,(Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: 

Bıyan WıOner'ln "Blocel,. il 
yeni çild unıurunu kullan. 

mazdan ıvvılkl fotetrafı 

Zevcim "bu cidden bir harika· 
dU'" diyor. Ancak, iki ay kadar 

evvel alnımda ve sözlerip\le apı
mm etrafında çUııiler ve bll?Ufllk· 
luklanm vardı. Hakikaten 7aşlı ıö
ıilnüyordum. Bugün ile, bütün çiı
Cilerlm ıüindl ve arkadaşlarım, bir 
ıenç klZm cildi libl uf ve 1Wl\Uşak 
olan cildime takdir naurrlarlle bakı
:rorlar. Onlara, benim yaptıiun t!bl, 
cUd unsuru olan "Blocel,. U Toka
lon kremini kullanmalaruu tavain 
ettim, Evveli onlann blrçotu bana 
ıülmtltlerdl. Fakat deha llOIU'a biz
zat tecrübe ettl.klerinde, tördWded 
pyanı ha)'1'9t. Mmer•lnden ctd

den benim kadar m4111lnun kakh-

Bayan Wı6ner'ln blrkıc hafta 
arhndakl ,.yanı hayret deli· 

~lkllOI ıı&at•ren fotoOrafı 

lar. Clld &•daaı olan pembe renk~k.J 
'nııkalon kremini hll' aqam yat
mazdan evvel kullanınız. Terkibin
de Viyana Ualversiteal Profesörle
rinden btrf taratmdan keşif ve tıp
kı cildim~n tablJ besleyici unsur
larına benzeyen ve genç hayvan
ların cildinden f.ııtihraç edilen, 
gençlilln kıymetli cevtı~M olan 
"Biocel. vardır. Gündüzleri de be
yaz renkteki Tukalon kremini kul
-lanmız. Bu llyede cUdtnlz beyaz, 
yumuşııık., ve bütün ılyah ndktalar
dan ve açı.lımq meııamattan kur
tulmUf bir hal keı!t>eder. Tokalon 
tı:remlerlnde mOılmir vw fayans meaı
nuni7et neticeler temtnaU.chr. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

Topkapı maltepesindeki satın alma 
komisyonundan 

Topka.pı Maltepe.sindeki askeri satın .ınıa komisyonu ihaleleri 6/10/ 
Ml de H&rblye Yedeksübay Okulunda. ya.pıJ.acattır. Bu güne kadar üAn 
edUen ve edllecelt. olan münakaaalar için .nıezlcı1r gfinden itibaren tallb_ 
terin Harbiyedeki Yedelcaübay Okulund& ukerl aatın alma tomlsyonuna 
mtiracaatıa.n. «881311 

[ lstanbul Belediyesi llinlan 1 
.EvVeloe t&ksi ücret.lerlnde yapılan ~ 33 zammın ı.alihaur benzin, Ye_ 

dek parça ve ıastüc ffaUarıle tabilerin ç~~ vazıyatıerı itibarile % 50 
ye iblUma dalmi encümenin 1/10/Hl tarihli lçtlmaında karar verlldiği 
llAn olunur. ' c8820> • 

** '(}'. k"da.r meydanında yaptırıl:ıo:ık mozayik parke kaldırım ln§aatı ka_ 
plı s ;r!. usuıııe eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeii 59931 Ura 56 kuruı 
ve llk temtna.ıt 4246 Jira 58 kuruştur. Muk.a.vek9, Eksllt~e, Bayındırlık iş_ 
leri genel, husus! ve rennl şartnam~~e~, P~ie ~eş~ ~uı~~:~~na mün 
teri diğer evrak 800 kuruş muks b:. ın. e yed a a l u ' ğilnden • 

t İhale 14/10/l>tl Salı gunli saat 16 e Daim Encümende ysı... 
aı~:~ ır. Ta 'iblerln Uk teminat makbuz ve mektublarr, ihale tarihin. 
:e~caaekiz. aü~ evv.el va~yet Nafia Müdürlliğüne mü~acaatla alacakları 
fenni ehliyet ve 941 yılına ald Ucaert odası vesikaları ımzalı şartname ve 
kanunen lbhzı lazım gelf"n diler vesaik ile 2490 numaralı k~nunun ta_ 
ritatı çenesinde hazırlıye.cakları teklif mektublarmı ihale :_:ı~n saat 14 
de kadnr oalml Encümene vermeleri lAzımdır. < > 

** Taksi ot.omobillerlnln gece zrunmı o1arak almakta oldukları 20 ~uru_ 
ıun gece sa.at 24 den ba.slayıp sabah saat 6 de nihayeı; hulmasına oaimt 
encUmenın 29/9/941 tarihli içtlmaında karar verlldıği ilan olunur. 

(8792) 

. Belediye sular idaresinden 
1~aremizi lhtlyacı !çln satın alınacak olan 15 m/m lik 500 aded priz ve 

emn yet musluğu Ue 60 I l j ~ d hizalarında gbsıe il m m lk 25 yangın musluğıı tı 1 e§nı:.ı a 
Priz r en fia•.ıarıa talibi uhdesindedir. 
T1j Beben 235 Kr. 

Em. Mwı!u&.. • 220 1> 
bol" • 120 

Daha. mUsaid flat teklıf etmek lst > 
kadar tekliflerin! sıriı.aervUerdektı İd~:enle.:ın 8/10/94.1 günü sanı 12 ye 
verme!erl ve nümunelerı görmek için d bına.aında. Mu:unelllt Şetliğine 
lemelerl. e Levauın Servisine mUı·acaat ey. 

·Muayyen saatten sonra getırlleceJt tıeklifier kabuı 
edilmez. C8800) 

1 Devlet Oemiryo iarı işletme u. M. den: 1 
Devld Demiryolları Erzurum 10 uncu İşletme Müdiirliıtünden: 
Kumaı idareye, nstıır, tela, aH\metı farika ves:ıir bıitun masraflar nıiL 

teahhide aid olmak üzere tahmin edilen bedefüm c22450o l.ra olan 650 
takım elbl3e 400 aded palto ve 500 aded kasketin lnıallycsı 13/IO/lf4.1 Pa_ 
zartesl günU saat 15 de ka.pah zarf usuıae eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin d683» lıra 75 kuruşluk muvakkat teminallarlle kanunun 
tayin ettiği ve.slka.ları ve teklft mektublarını ayni gün s:ınt 14 de kadar 
Erzurum 10.cu işlet.me kom syon başkanlığına vermelerı lAzmıdır. 

Şartnameler para.sız olarak Erzurumda 10 cu işletme nıüdıirluğünden 
alınır. «8560• 

** Muhammen bedeli (4500) lira olan üç kalem 8 köşe haramın çellğl 13/ 
10/ 941 Pazartesi) ~unu saat (15) de kapalı zart usullle Ankara'da İda
re binasında satın alınııcktır. 

Bu işe girmek 1stıyenlerln (337,50) liralık muvakkat teminat ne kamı. 
nun tayin ettiği ves;kaları ve tekliflerini ayni g{in saat (14) e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden. Haydar. 
paşa'da Tesellüm ve Sevk Şetllğınden dağıtılacaktır. «8629> 

•• Muhammen bedeli (3.4-00ı lira olan bit aded Motopomp 16/ 10/194.1 Per-
şembe gün il saat• 15 te kapalı zarf usulü Ue Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist.lyenlerln (255) Ilralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlnı ayni gün saat 14 de kadar Komla. 
yon Reisliğine vermeler! lA.zımdır. 

Şartnameler pua.sız olarak Ankarada Malzeme D3.lreslnden, Haydarpa. 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8561) 

Ankarada M. M. V. Sabo Alma Komis
yonundan: 

A,fağıda muht.ear vasıfları yazılı elektrojen grubu satın alınaca.ktll'. 
Bu hususta röıiişmek. ve fennt ıartnameai blllihare tekcmmüI etUrllmell: 
üzer. alakadar firmaların 10/Birincıteırin/941 gününe kadar Ankarada 
M. M. V. Harbiye Daıre.sl Rıyuetine müracaatları. 

A - Tanınmlf blr fabrikanın mamulA.tı olma.n ve yeni bulunması. 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte '5 Km. süratle yürUyUoe müsaid. 
o - Blr aded 65 volt 60 amper ve 3,9 ldlova.t takatli ve diğer dört 

adedı 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatli dınamolu ve tevzi 
tablolu. 

D - 4 _ 6 s111ndlrll ~ zamanlı benztn veya c1lz.eı mot.örll\ ıurup -alına. 
caktır. 

B - Grubun üzeri ve yanları saç evll ve yanlan çalı.şırken yukan kaL 
dırılabillr ve mail Çl\tı halinde şeltllde ka.palı olacaktır. 

F - Her grubun bir komple yedek tekerleği, 4 tonluk krikosu. dlnaınCJ 
ve mötör için yedekleri ve lüzumlu avandanlıt ve takımları ol~ 
caktır. 

G - Grup haki renkte bir kat astar ve iki kat yatlı boya Ue bo 
laoaktır. 0ıaca.k... 

H - Takımlar ve yedekler münaslb bir sandığa. yerleştlrllınsi 
tır. ( 8546) ------Bursa Naha Müdürlüğünden ı 

ı - Bursa San'at okulunda yapılacak (28800 lira 3tJ kur~) ke~l! be • 
delli iki tesviye atelyelerl inşaatı kapalı zar! usu!Ue eksıltıneY' 

konulmuştur. 

2 - Ekslltme 10/ 10/941 Cuma günü saat on altıda Bursa. nafıa nıüdilr· 
lilğü eksatme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid evrak: Proje, vahidi fi.at listesi, keti! ve mesaha cctve~ 
bayındırlık işleri genel şartnanamesi, yapı 1.şlerı umumi fenni §!l 

namesi, hususl fennl şartname ve eksiltme şartnamesllc rr.ukaveıe 
projesidir. Talipler bu evrakı nafıa mildürlüğünde görP.bll!rler. 

t - Te.llpleri.n milnakasa.ya iştlrAk edebilmeleri içln (2160 Ura Utı kU.. 
ruş) muvakkat teminat yatırmaları, bu iş ıçln vU~yet makamın.. 
mından llfrn tarihinden sonra. ehliyet vesikası almaları, 941 sene.
sinde ticaret odasına kayıdlı olduğuna da.lr vesika ibraz ey.eme.. 
lerl ve üçiincü maddede yazılı münalı:a:sa evrakını görüp kabul e~ 
tiklerine dair imza etmeleri ve 2400 sa.yılı kanuna uygun olara e 
hazırladıkları tekil! zart: arını 10/10/941 Cuma günü sanı on bfŞ 1 
kadar Bursa Nafıa Müdürlüğüne makbı:-ı: mukabilinde vern1eıer 
l~ım olduğu ll~n olunur. 

Postada vulrubulacak geçlkmeler kaıbul edilmez. <8338) 

ÜZERE 
Asrımı:r. modasının :zarafet ve iDcelliine ludmıı.m eden 

üst.ı.d tenllerln ml'lıareli, kacan" tJ,ı ,ı: .. ı,; ... e uı .• uı 
py.\nı hayret bir beden tenasübü anedcr. 

•'ak:ı.t yüz ve onuıı hututu cevezedirler. Eter bu nok
tay" lazım gelen lhfimam gösterilmezse, seneler bu halla. 
rı ba..-skalarına pek çabuk farket.t.&rirler. Hu. ııi:r.ln bir sırrı.. 
n•zdır ki, ufak bir diıtka .. ~ıztik veya ihm.ıl neticesi raki. 
beleriniziıı dikkat naıarından uzak kalamaz. l,te ı>eııelc. 
rin (bilhassa na1ik ve ha :ıs cildlere ıııtıs:ıllat ulan o tııh
ribk:ir senelerin) dldlnize çizmekte oldutu un binlerce (bl. 
ılayctte gayri maho;ils) ince çizgilere lbm.ılk:ır kalmayınız. 11 

Zamanla cildinizi solduracak ol.ın \'e si:r.i pek çolt dda vakltsız ıı:a~:1' 
eden bu arızalnrı akşam ve sabah Krem Perle·ıle yapacakını:ı u rt 
bir mas:ılla refedlnlz. Krem Pertevin bu mucuc ine yüz bin~~;,,. 
hemeinsinlz gibi siz de hayret ve memnuniyetle şahld olııcnk ff\'ll• 
Göreceksiniz ki shnann:, ebl•di gençliğini herke.°'e mal:Turnne 11 

yecektlr. • bıte 
KREM l.'ERTF.V'in trrk!blnılekl faal anasır en derin ~izgllt'~Rlf-"l 

izalede gedkınlyecrktir. nuııündcn itibaren siz ele bir tup Ji ser' 
PERTEV'i tuv ılet ınasanmfa butundunınuz. 0, a:vnl zamanda 
rüzgarlann \C ku\'velll güneşin en iyi muhafuıdır. 

............. ...................................................... ·--·-········ ............ . 
Son Posta Matbaa11: Nqriyat Müdürü: Selim RailP E.mı:ç. 

SAHlBLERl: S. Raıııp EMEç. A. Ekrem UŞAKLIGlL 
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