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( A man tebliği ) 
arraz 

,e e 
evam 

e ·yor,, 
erkezdeki ağır 

Sovyet taarruzu 
akim kaldı I Sovyd askcrkrl bir top menllnıle 

R?sların Leningradda 
ıhraç teşebbüsleri 

tardedildi 

Bütün cephelerde 

Londra harb 
vaziyetini nasıl 

görüyor? 

Rumenler yeni bir muvalla • 
kiyet elde ettiler, İıpanyol 
tayyareleri harekata i tirake 
ba ladı, Harhof istasyonu bir 

harabe halinde 

Fülırerin umumt kararg~ht: 6 
<A.A.> - ŞarktRld taa.rrırz: .hareketleri 
dün Yeni muvatfaktyetıerl:? neticelen. 

Alman taarruzu 
oskova istikame-

çok şiddet i tinde in işaf ediyor 
muharebeler o uyor -

mi4t1r. 
Leningrad bııtısın.da, ebemmıyetll 

Sovyet kıtaatının ihraç tcşWtıUsil. 
Cronstııdt•ı.n te'.<·mıl ltalelcrindekl top. 
larln ve deniz ve sl'.hll tıatary.alarmın 
himaye ve sı.teşi altında ynpılmıs ol • 
ma.sına rağmen müdQ.faa.ya hazır Al. 
tnnn kuvvetler1nı:ı azlmkAr hartke-Ue. 

30 tayyare, 41 
tank, 90 kamyon 

tahrib edildi 

rllc tamamen tardedllınış ve akım kal. 1\-Iookıova 6 (A.A.) - Bugünkü Sov 
mıştır . .AYDi zamanda ihata kuvvetle. yet öğle t.ebllği: 
r~ı merkOOdcn ya~ lst1hdaf eden Dün gece bütün cephe imtidadınca 
şiddetli Bovyot taarruzu da akamete 
utrıumştır. ihraç edilebilmiş olan sov. muharebelere devam edilmiştir. 
Yet kuvvetleri dağıtılmış veya es1r e.. Lenlngraddaki tanklar 
dUmt;;t.tr. Tn.mıı.men d~!u birçok gemi Mooko\'la 6 (A.A. - Pravda gaze .. 
batırılmıştır. Yodlai fevkalfı.de al\ır o. Wslnin Leningra.d muhabiri Lenin -
!:111 Yl~ ik.i hUcunı arabıı.sı imho. e. grad milda.tilerinin yeni tipte tank.. 

•a.o ~YVnr.,ıer m 5 , 0 ilkt 1 lar lkullandıklrını bildlnnektedir. 

Leningrad müstesna 
olmak üzere çok geniş 

bir taarruz başladı 

Londra bu taarruzun 
çok büyük olduğunu 

söylüyor 

Londra 6 <A.A.> - Londrnda a. 
lmıı.n ha.be.:-lel'e tlire, Leningrad 
milste6nıı. olnıak Uzere Alınanlar 
Rus;yaya .knl'6• çok geni;> mıkya ta 
bUYilk blr taarruza geçm.şlerdlr 

Almanlann sa.rtotmekte oldukla. 
rı başlıca gayret, merkezi mm taka_ 

Amer· 
bi a 

kanl!."!D~\19~Ulı~ 
tadi ibag n 

za e e 
e iliyor 

Ruzvelt kanunun 
tamamen ilgasını 

isteyecek mi? 
Bugünkü toplantıya 

kimler çağırıldı, ortaya 
sürülen tahminler ne? 
Vaşington 6 CA.A.)- Re.is Ruzvelt 

ile A.yan ,anecl!sl Jiderlerl arasında Sa. 
lı güniı BeyaT.Sarnydıı nkteclllen kon
ferans ehemmıyetıı bır mahiyet ik. 
tısııb etıınektedir. Bn konferıınsın bi. 
taraflık kanununda yapılacak tadi. 
ıa.t hn.Jakında reis Ruzveltln tavsiye -
ıerini ihtiva etmekte olduğu snnılı -
yor. Sıynsl mehııfil, bu hususta üç 
faraziye derpiş etmektedir: 

ı - Rets Ruıvelt bitaraflık kanu. 
nunun tamamen ilgasını lstiyecek • 
tir. 

2 - Yabud ticaret gem!lerınin sL 
lfııhlandırılmasını meneden madde -
nln 10.&"Vlnı 1stlyecektlr. 

3 - Ticaret gem!lerınln sllilhlan • 
dırılın::ısını -re bunların harb mınta. 

(Devamı 5 inci saytad:ı) 

italyada faşist 
rejimi aleyhine 

hareket mi var ? 

Pazar günü Ankarada, Hi • 
podromda yapılan at yarııları
na Milli Şefin ,eref verdiğini 
yazmıştık. Resimde İsmet İn. 
önü yart§larl takib ederken gö
rübnektedir. 

Ticaret görüşmeleri için bir 
müddettenberi Ankarada bu • 
lunmakta olan Alman iktısad 
müşaviri Dr. Klodius te at ya
rıflarınd.a hazır bulunmuflur. 
Dr. Klodius'u Numan Mene • 
mencioğlu ile l!ir arada görüyorsunuz. 

. ..................................................................................................... . 

nalla UeBilinin "Son 
Posta,, ua neuanau 

"Gayemiz, memleket toprakla .. 
rını bol suya kavuşturmaktır,, &CCMi Aza.k clnızncı bir dllşmnn cf{ ~ MUtihlş birer .sll:ı.Jı olan bu tanklar 

mnnını, Moskova doıtuaunda ehem • Almanların ınuhnrebelcrdo kullan .. 
m Yetli m!lvaula yo'larının dOğUm dootın blcyük "Jlrhlı ıkuvveUere kar
no't!.asını ve Lenin"'radda aske:-1 he • şı meüssir surette faaliyette bulun. 
deflPri mUesili' sure.te bombalamış • maictadır. Muhabir, Lenlngradda ye. 
larthr. nı ıta.nklar llllal edildlğini llbe et t' 

Sovyet taarrozlnrı mektedlr. 

da kendini göstenne1:tedlr. Bu İt:ılyadan sızmakta olan :tiJ.bcrler 
mmtakada taarruzlar, cenubdan ve ıbu memleketin nazik bir öurumoa ol -
Gima.lden Mos!co•ıa 1Stikametindc 

Vekil, Elektrik, su ve yol işleri 
hakkında izahat veriyor 

Berlin 6 <A.A.> - Bir askeı1 ıı:av -
na.-tan blldirildlğinc göre, Sovyet kuv. 

duğunu göst~ıımektedlr. Harb.n kısa 
Hııvn akınları lnk1şa! ct.mektedır. Bıı taarruz, süreceği ıtlahminlerinln lfü\s!le İtaL 

Moolrova 6 {A.A.) _ ~et tebll 1 ta rt d b k - Birkaç. gUndenberi şehr.mizde bulu • Elektrik işlerinden gayemıZ, memleke. 
rnevamı ~ lnı·I sayfada] ""''J ıer ra a anu ane •r mu ave - ya iktı.sa.di çıkmazlara girmekted·,r. n N f V m Ali ğinln bir i!!veslnde ııus hava akın. metle karşılanmaktadır. Maamafih an a ıa e~ Fuac. Cebesoy dUn tlmlzde bulunan ve harlcden alınndı ı.. 

la tl ta. f edil kted' taarruz bir mıktar ilerlemlştll'. Son gelen haberler İtalyada ek • akşamki ekspreste Ankaraya avdet et. mız ıkömUrler!e, fn.rnza ı.nyıtle yUk ek 
• rı şu sure e vsı me ır: meğin de veslkayu ttı.bl tutulduğunu miştır. Vekil, Haydarpaşa.d!\ ıtendlslnc enerJl istihsal edeb lmektir. Bu lşde ay. 
1 e e Bir gün içinde cephenin gnrb isti. Alman t.aarr.ızu (IÇ()k lıüytikı> dL bildirmektedir. liaı'b 

1 
!kinci kı.şa gi_ müldkl olan bir muharrıt"".mizı'ıl muh • n bir şube halinde cn!ışmtıktnyız ve 

kametinde bir Wav:ı cüzütaını, 30 ye tavsif odfünektedlr. Ve Hltleı·in . 11 teUf Guallerlne cevaben şu beyanatta ele!Dtrik etüd ıaıerı müdllrlfi~u ehem • 

a, ıa,r Alınan tayyaresile 24 Alman tankını nutkunda. telmih et.mis oıduğu bU. rerken hfısıl oJan bu vazıyet ha~ın bulunmuştur: mlyetle ·mesaisine devam etmek.edir. 
ve piyade kuvvetlerlle har,b mnlze _ yllk taarruz olmnsı muhtemeldir. maneviyatı ve fa.§lst rejlıninm nu "' c- 1stan'bula '1.at.1 işlerim için gel _ Su İ5leri 

Jl "1'11 r1>en.mı 5 inr.t tıı,fıı.dn. \_ / fuzu üzerinde tesir yapm:ıkt:ı ve fa. dlm. Elektrık ve su ve yol fruıl;yetlne su işlerlne ırıvık -olduğu ~hrmro'yrt. 
'11.Ş'Q.yor: _ ....................................................................................................... şist rejlıni ale,y'h.lne b'r hareket bek. gelince: Elektrııe ve su işleri, Uze.rlndc veriyoruz. Oay .. mlz, m"m!Pket toprak. Fa at rcidyo ile L Askeri vaziyet =ı lemn•;I•. CRadYo ....... ıı ohemmlyeUo duniukumuz iki ..... ,,,. !Demmo. inci .. ,,, •• , 

~ub~~,~~~a~~~n on Alman taarruzunun 1 t b , K 
ıngiı- - e efi nedir ve bu ne Bay a ı rad ız ve Alman 

~:~~-~:~~~::: Eğ~!~ar!a~ !~!~:~ .. k~f~~~~a:da tez hü ati 
>..ı~ b~a:ı u.unan Calais radyosu, 1 k d ... "f "" • 

k 
has~ ııu1t .i~ı 111.?şremı ştır- ihtiyat kuvvetine ma i egı se, yap.acagı •.ş 

•a v Ctı11e ti ı ' · 
llı~ e Yaıaı ' ııcıl..z hüıı.-fi."lletlne ' hl k •• d f h tt kıl ekfır 
her ~eııtne nııu~ınn ııam es.rıcrıııın sür atle lYiOS ova mu a aa a ına çe m 
a7:~ hab~r S\~~sU:~~:Uhım bir ha. Yazan: Emekli General K. D. 
ôen bot.re Uıu~·~!lını.z zam.ıın ke;)fiyeti Mlittefık ordul .. rıu "ılt'k cephes~ıde ve emsalı nesrıyata dayanarak ve ay. a ,:e b!Jdır 1 

.:unun. da.ga üzerin - " ... d uhtel 1f . öl ı rde da • o. C .. ıız. kış gelmezden evvel ve Kiye! 68rk nca K.ızılor unun m · 0 ge.e 
'en teltıtt' ceva.oını A.manlar t:ır mıntak.e.sında kazandıkları muazzam sıralı veya sırasız yaptığı muknbJ ta. 

!"zn tir. eclıI.rn ış oları daiga üzer~1:e~ muzalfcrıyeti .stismar ederek yeııl ,.e arruzlara bake.ro.k ı;,~vye~~r~dlbu ı:uış. 
ı büyük b~ har~~e~ "ecmeleri pek !1tzlıı. riyatına mmad ıı rme e · 

ta 1-0ll(Jra 6 c.ondraıun cıı\·abı muhtemel olduğuna daır dlinkU ve ev. Alman aevı:tulceyşini~ birçok husu. 
ttı..!~ Co-. <A . .ı,, - Brit.sh Broa.. velkl gilnkü ya~ı~!\rımuda serdettiği_ siyetleri vardır ve şim6dıye kadarr ,.~un> -

''l?lill .... ora lo:ı ı " - h"dls . 'd e ıDr.vnmı ncı ıa:v a .... ll:ı!ı.tı Cnıa • • :ıg'ltere h~ü - miz mUtalealan .• e.cr ıey. e.m -
~ 1tn ha.be ıs rad~·osunun vereceiİ ge başlııdı ve Sovyetıerın dof;ud:ı. etli_ ............................................. , 
l' c'>ını •.ın~1 <linı .. :n .. ğe 6.made olduğu melcrini ıntaç edeb lecek olıın bu blL I . \ 

<\• ataıs t <1 ~ca o:vrak verdikten scın yu:c hareketın kırk sek z santtcnberi :Gayrimeşru bırleşme-1

1 l r.illıan ha~o.:ıu SOYle d m şt,J" • başlamış old~u. 19U.Hl42 kış yardımı : • • 
li •1 hfunn .e r; rı ,: Ama~ s!vil mtinasebetile Seı.iue gelerek mühim Eler ve nesebı gayrı sa-ı 

c. e.sı , So an hastruıe gemi ı ~ bit· nutuk söylemiş o'an Alman devlet : .ı 
~I &ün 1 N h \V n' !, reisinin blzw.t kendi ağzından ~ş tll~i. =hih çocuklar meseleSli 

l!.a'ltln r. Har kct'n doğı u 4 B rıncitcşrln tar illi Alman teb .. {1 nın I 
kf'lnun v h:ı •:ı v yaralı es r. şark cephes ne ad k•snnndnki ifade Y A Z A N 1 

e "tn ; s llht serv-s•, bulunan tarzı da böYle büyUk blı· harc.-et n 111. • d 
~ 1 t.t n •I kad n ve çocuklarır";' hakıka cerey~n hal'ncle olduj(unu ay_ D r. Alı Fu a 

'1 na b kir n z rıra ı.hsas eylell. ., 
n, u ~:ıı n h.ı~eı: edecek olan bas. Klyef imha meydan muharebesinin Başgı 1 
ı •ır. a • t sa t Yarın ay. sona erd ğı tarıh elan 27 F.ylô.ldenberı Hukuk Fnkültesl Dekanı 1 

n :n c: ~z rlnd n b'ldırl • sovyet sa ll.h yettar m haf 1, Almanın. 
~Ilı.~ 

0 
• ını c nn bu muharebedeki So~'Yct 7AYlatı Bugün üçüncü sayfamızda 

lclu"urn~a~ verın:ş lr: hakkında n ~rcylediklcrı mkaınlıırı oku nuz • 
en,"~• ·: ncı nı ıınJınızdan muhtelif vesılelcrlc yalaıılnınnkla Jştı. yu j 

ine: aa.yf:ıdıı.J gal etmekte, Londr ın lhfelleri de bu \.. ................................... - ........ .,,. 

Dün binlerce İstanbullu kahraman orduyu heyecanla alkışladı 

Dllnkil muhteşem ırco!d resmfnılen lntıba 

19 sene evvel, tnr1h1n en büyük mu.. ka~n ist:ın.buı, dün bu mutlu yıl-ı b:ıştanb~şa bn.yra~arla. sils:"enmif, 
oizesini yaratan knhramıın ıve mu • dönümünü büyük bir tezahüratla kut kall:ılerinl lbu mukaddes ~ünün sevin.. 
zaıffer ondu;su sayesinde hürrlyctıno lulamıştır. Bu münasebetle dün §eh.r (Dcv.ım• i lııol lllU'lada) 



2 Sayfa 

Hergün 
--···-

Mihver karşısınde 
Angle -Sakson alemi 
~ . .a..--- Elaern Up.ktıgil 

n~lo.SakSf1n alemi mUıverln kar 
şısında gır.mit bir kaya hali'l • 

dedir. 
Diınyn h!i.dlseteri r:ıman zaman 6id. 

detü fırtınala.r Jı:wrlıyor. Bu lırtınal:ırı 
hazan azami bııddlıı~ kadar glitürü • 
) or, faka.t bir müddet sonrıı lırtuın re. 
çincc ırranlt kayanın sapasağlam dur. 
makta olduğu &'lİriilibor. 

Muharebenin b:ışlatiı~ı günden bu _ 
gune kac!ar geçen iki yıldan fazla :ı.a.
man içinde An&"lo.SakMo:ı Cılrmlnin in. 
glfö: ucunda lıfç b!r de;i iklik görül • 
medl. 

İngUtereyi lmr müteveffa ml~tcr 
Çemberlayn temsil etsın, t ter mnlıte
rem mister Çurçll, bUyfik nritanya iın. 
paratorluğo muharebe mü.nascbetlle 
dalma ayni l•ararı tekrar etmiştir: 

- l\lucadel inglıtcrenln mutlak bir 
z:ıfcri ile neUaclenereğ1 :zam ııa. kadar 
dC'vam edeceldir. 

PoJ nya replıc.~i yıkılıyor, Norvro 
cephesi yı!ulzyor, Fl'll'm~n'< • Belçika 
cephesi yıkılıyor, n ll:nn ceplıest, G!rid 
ccnhesi yıkılıyor. fak~t. •• 

İngiltere mwıııitl dcğtl, brdbln de~ll, 
ilk kararında ":ıblt k:tln or. 

~ 
An~ıo.Sak nn Al mir.in Ar.ıerika ccu

na ~eJlnre, Amerikanın muh.ı.rcbe;ve 
karşı lllt gUnde alci~ va:ı.lyet ile son 
giinlcrdc aldı~ \•az.lyet ııra mda İn • 
giltercnin tamamen ak ine olarak bil. 
lUk blr değişlkUk vardır. 

Hiç şüphe .vok, ki Amcrı1uının mat.. 
bnat, tic:ıret \C fl.nns sahafarmda pek 
biıyük ve pek nüfuzlu bir kı mı muha. 
rebeye takacldüm eden enelen1cnbt'rt 
Alınan aleyhtan ve Alman aJeyhtaılı. 
ğını muhtelif delilleri ile gösıermf tir, 
fakat umumiyeti itibarile Amerika mu. 
harebenfn b3$Ulda. muhıı.rebeye Juı~ı 

SON POSTA: 

~ Hedef siz yaşayanlar= 

•-... 
Ga esiz bir hıı. ::ı.t sürmek el' i tizel bir ömlir 1:eçinnck insanı ıılm1tıda. .. nayııt, eter bazıbnnın söyledikleri gibi bir sergüz~tl'.':1 ~arct. isl' o ser. 

kureisi.ı: kalmış ~ir sandal~ ~:ı.ett., akıbe'i bir I:ay.ıra vurarak parçalan. guzeştten zevk alınm:ısı ıınc:ık heyecan duymakla mumkum'Jur. lla:e heycc:ı-
• . . nı veren lsc gayedir, hedeftir, gnyeye heclele varılıp varılmayacağı merakıdır. 

mak veya. ıssız bir sahıtde ~ürüy-crek balm:ı.ktır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................... -..... , ...................... ·-··················· 

ar i ed 
otoınobil f cias nın 

m ha emes·ne 
devam dildi dı 

• 

n 25 bakkal 
i .tikar yaparken 
yakayı ele verdi 

ingill~Fransız d tu olmakla beraber Müddeiumumi. kazaya scbcb 
bf arar bir W1!ye\ almış vr. cnmhurreı. ' • • } b• d f d h 

ya 
Mürakabe bürosu ile bele
diye ve polisin i~birliği et
mesi iyi neticeler veriyor si mi ter Roo elt bir üçüncü defa olan olörün hem kazadan, Odun tacirleri ıtıraz arını ır e a a a 

olarak int.ihAb edılebllmek içln Am~rf. hem otomobil giinii olmadığı tekrarladılar, bir kısım 0duncuların 
kanın bltaratlı mı muh r ?.a etmek halde çalıştırmaktan tecziye • Dundan evvel bir deh daha yn • 
taahlıüdüniı siyasi prodğramın:n baŞ'l_ .~ı·ııı· istedi hı"le yaptıkları iddia ediliyor pıJdığı gibi, dün de fü.t mtinlkabc 
na koymak z.ırur tini u1m11il.u. - bürosu koner.:ıl memurları zabıtai 

Aradan epey<.-e uzun z:ım:ı.ıı geçti, l•u belcdb·e ve ııolls ib birJ;kle şehirde 
%aman zarfıncl:ı. muhtel 1 dll$linceler, Bir müddet evvel, Harbiyede Oü - Fiat Müro.ıkaıbe Komisyonu dün va. Diğer ıta.raftan dün bazı peraken - umumi bir tarama )apmışlardır. 
amiller, menrann r, kinler hareket zel Sanat!lar A:tademlsi :nlmarl şu - li muavlni Ahmed Kınığın riyaseti al_ decilerln yeni :nark tlzerlndcn satış Dün do fuJlyet bir nokta üı.erin. 
gclıli harb taratt'ıırları ile alt-yhtarla- besi tale:be31nden Kemal ve Fnad i. tınıda Mıntaka Ticaret MüdürliiğUn. yapmadık!.a.rı haltkında şlkftyetler de teksll edilnı'.-s ve şehirdeki bir~ok 
rı arasıntla r,arııt mabr olclu tedricen slmlerlnde tlti g~nçle, kimya enstitü- de toPlanm ve uzun müddettenberl ~almıştır. Perakendeciler ise bele- bakkallardaki kurn fnsulyı-, notıud, 
h:ırb tııraftartan yer kauındı, ~e Aın~- sü tn!ebes"r.den llısan .isminde bir ~ d dun diyenin evvelkı narltı çeki başına 6601 mercimek ·ıesaire kum sebze s:ı. • 
rik bltarrınıktııu çıkıırl\k ingıl~.crmın j encln oiütn:eri ve Hilmi isminde bl. l:ktısa.di mC!ıaJ.!l mc§gul e en o hşlar1 kontrol edilmiştir. Bu kem. 
yardımcısı. baş dl".Ueki o de hrnıu yap 1 g 1 nettcelenen me.,e:esi üzerimle görü;mü.ştür. Dün- kuruş o!duğu için toot~ncılardan o troll:ır netice;; nde 2;; bakkalın nıJl'-
madı 1 tek ~Y Bt-rllne b"r llarb notası 

1 

rlnln de yaraıar.ması e ine 2 kü toplıı.n.tı.ya, son nark üzerıne vı - ntsbet 'dahlll.nde mal nldıklarını 'Ve mal kardan ıa:r:b kaznııma!c i~hı 
, oll•v rnk s .. finnt, daha cto !l'll sdir otomobil faclnsmm mtthakcm:~. lfcyete ıblr iStlıda ile mliracaat ederek kendilerine yUk3ek flatn. mnl oJmuş s:\tışlarda fahiş fiatlar fstediJdcri 
\-eklllnl geriye caırrırm k n lbu ~tir. nci ııtıırcezma dtin devam c ış - şikftıyette bıtıun:ı.n tıoptancı odun ta- olan oduİı stoklarını şimdi 50 .kuruş rrorülmüştür. ~uçlu tfc-ı:rct:ıınnelcr 

Öyle gorlinu~or ki, Amer k., tıuı u e.

1

tlr. d cirlerl, şehrim~ekı p~ra..ltendecı de_ nşağısura. sn.t.nıanın ıkendlleri için hnkkmdıı. Lıı.b•t tututm11$ ''" hemen 
ti bu ı;on ba!i'ın t'I km m ~ ııulan m m DunkU cdlsede m t;ıles.sını -ser e t po sah1bleri ve narkın tesblti için Zil.Tarlı olacağını ileri sürmekte ve ce7.Ai takib:ıtı\ g çi mı lr. 
nun olacaktır, fııtnt efkarı umum ye den Müdde umumi İhsan Y:rstllıvn • lüzumlu .malfunatı mnha111nde toplı. bü•ün "-haha ti en·cıcc normal b!'ı.cL Dltcr tarartıı. dün t!At mUr.ıkabc 
hl" uz knzan•lmıımı'jhr, a> ""' cum - lid~ ünU saı·hcş olan şofor a - . " " ıa.'Wl.f lkliyet bilro:ıun'.ı y ıuı n ihtlkl\r • 
hurrd inin uı,:tincu defa olarak bu )uk. h ~ K~JP.ı ln İhsan ve Hl"ml yarak kOmtsyona. ve:en .Fiat Mura- den yükseğe nark koymuş olan komis ların sayı ı dördü bulmuş ve bun • 
sek nıc,kle getlrllırl~t-n bftaraDı!'ı mu-, s~n ~ k" ik krabasile otomobl- kabe :k.on.trCUrlerl dınlenm §'tir. Ye. yona yfilcllyerek i.şin içinden sıyrıl - Jar hakkında. talıkilmt yap;~rak 
hnfa:ı edcceiii h. kkıııd 3?P1~ış clda. !sı.mlerınde ' 

1ı.k~rdığını tnkat 0 ni nar.ka itiraz e:Ien odun ıoptancı -ı· mağa çalıqma.kta.dırlar. Bu idd~alar.ı. zabıt tutulmuştur. Bu dört ihtikar 
b"D knt'i '~..ti lle baıı slyı ı mulahaz.a. l!nl gurajdln ç • ö ları eSki nnrkın tayin ettiği flatıarın delil olarak da. 435 !kuruşa top _ vnk'ası, ruj, fanllii., not dC'fterl ve 
ıard:ı Amerll anın son batı kendi elilo 1 gün koordlnasyı>n heyeti. knrarına g 1 ' na kiremit 6:r:er!nedlr. Suçlul:ır hak. 
lt•rmasına mani oluyor. Amcrikn Jıü - kendı ro.:ksis.nin S"fer Günll olma., bi e k.enıdllerl içln zararlı olduğunu tnneıdan alınan ıblr çeki odunn 50 kmcla ~bıt tuutulmuşhır. 
kfımetı lstivor ~t. b11 h~reket kıtl'$ı ta. : d görlilmek için 'llrabnyı QOk tckrar'l.amI§,la.r, ibuıgünkü şal'Uar ıa.L kuruş müşterinin evine na..kliye, 10 ı 
rartan gel in. cumlınrrci!; ntn, lııırielye ığın tın .. d"r.U ,,1 ve böylece -ıroza tında ltfurllcye odun kestirmenin .ı.m. kuru" istif 5 kuruş depoya. na.kil 'Ve '--------------" 

b h · sUra.tne sur "f> n. - . ..,..., 1 rdi " ' S b nıu.ıruı•n. b llm o;a :ı me naıınnın iği 1 nla.ta.ra..k demiş.. kfuı:sı2' o1duğunu ıın.ve etmlg e r. ist.lf 20 kuruş kesme, 25 ikuruş de. ahte ara bası 
yrkdlft rlni ml•:b edm. 11u'11kl:ın b1r tn. nın ~ukua geld n a HııJıbukl ıbugünkil ruı.rkın tesb'tl hu- i>o~ nakliye Vl'sn.lre illi.ve edlllncc P 
;~~~:ıu::.ıı;:~~~~~·u~~~lte~ı~~lr dtah~ tlrckı: suQlu şoför, 111enüz mektebini susunda ıst.attstikl mal\unatı toplı_ kendUcrl.ne -1>1.r çekı odu;:n~~ ku_ tedavüle çıkaranlar 
rartnn da Alınnn ayı t hrlke nıatnf k Ü re bulunnn ve memleke. yan 'Ve biZZat nı.nhnlll.nde nı:nlıyet fi- ruşo. malt olduiıunu gö.st lr. dün mahkum oldular 
bltt.r vasıta ol:ırnk corli1mı lidir. l'nlnız b.t rme till z~nd•n bek1ediğl va~ifeleri l atlarını :totk11c edenler tıu ısrara ta. - Diğer ıt.araf'tıın 'bazı pcrnkendecı. - Blr mUd~ ttc be . 
AhnanyB bu slrasctl tf'shi\ t:dl"ceıe hiç t.ln iken :r bu-amadan feci kazanın mn.men mu:N"l.Z olduklnnnı blld!rmlş. ıertn bugünkü yeni narka göre sat·~ mtı.h1temesıı:ıe n U rı. 2d?cl nğırcll2a 

k\ hl ! d" ı1aya nnkcı.n d Ü" __ ._.~ kadar f kat ........ ıl .. ırda. hileye r ye. c tanektc olan ben:ı.cml or. n 
7 

r. k nayat.n 'ieda e en "' lerdtr. Komisyon geç v ..... "" yapt'ftt"annı, n. u.u • mühim ıb1r knl,pa:z:anlık davası nlha 

Birinciteşrin 7 

Çarşı kapıda 
muc ·ze kabilinden 
savuşturulan kaza 

Dört yaflnda bir çocuk oto • 
mobil altında kaldı, otomobil 
üstünden ge~tiği halde bir 

ıey olmadı 

Evve~i gün Çarşıkapı caddesinde 
bir otomobll kaz:ısı olmuş, fakat şa~ 
yanı hayret b r tesadüf neticesinde 
üzerinden otomobil geçen bu Qocuk 
en .küçük bir yarn ve bere almadan 
sağ salim kurtulmuştur. Yedıkuledc 
Narlıkapı Çerme s:>k ğında 28 nu _ 
m raqı evde oturan .Ahmed adında 
bir zat, dün 4 la~:ırında oğlu G. -
rayla lblrlikte Ç:ırşıkapı tramvay 
caddesinden geçerken Beyaz ddan 
süratle ,gelmekte clan b.r o omobllln 
sııdmesine uğrnmı 1ardır. Bu ani çarp 
ma sırasında Ahmed kendisini k r.şı 
kaldırıma ata.bilmiş, fakat o~lu GL 
ray olcın!d':>ilin •a:ııt,ınn düşmüştür. 

Bu kazadan kendlsıni kurtarabllen 
baiba, mlnimlnı oğlunun uğradığı bu 
feci a.ktbete büyük bir heyecan ve 
teesı;ür1e seylrcı ka dığı bir sırada. 
şaynnı lhayret b!r hadise olmuŞ; oto
mobil Girayın lizerind"n geçtikten 
sonra kaz1zed~ çocuk ay 6r:ı. ka kmış 
ve etro.ti•.n. topıan:ın halkın luı.yret•e_ 

rl arasında babasının bulunduğu ktıL 

1 
dırıma doğ!U k.oşma~:ı ba 1amı tır. 

Bu suretle muhkJrnk blr ölümden 
kurtulan ı1rm oğul sal'.: ve salim yol

[ !arına devam et.ınişier, şoför ynka .. 
lanmıştır. . .. ---o--
Hocarıan dayak yememek 

için kaçarken ağaçtan düştü 
Beşikk.ştıı Hatta t.talısln ımnhal.e -

sinde 36 numn.rnlı evde oturan Arif 

1 
adında ıblr zatın 10 y.ış.l:ı.rındı:ı.ki oğ .. 
lu İJlhan dün Kılıçaliae Yahyaeıen-

1 
<lı dergfı.'hımı. nld bahçedeki ağaç ar
dan blrlne ç.k.mış ve ayva toplanın . 

ğa lb:ı.şl!lmışlır. . .. 

l, Bu sırıı.ü:a dergah t.1üstnhdcmlerın
den bir hoca, llhnnı ağaçta gönnuŞ 

ve Kendisini yakalamak uzere 'Ve e -
llnde blr sopa. ')lduğu halde onun bu.. 

1 lunduğu tarafa d~ru dt.oşmnğa baş
lamıştır. Hocanın sopa ile kendısini 
yakal:ım:ıi;a .geldığinl gören İlhan tor 

ı ku ve tcl{ışla ağaçtan nt nır.ak ister .. 
ken, muvnffuı.'t o'amnmış ve müva -
zcnesini '.ka.ybederclt yere dUşmüştU!'· 
Bu sukut netıceslnde 7 m tre nt fa .. 
d.ı.n pıı.rnuı.ldtk dc.mlrlerin!n üzer ne 
düşen hhı:m, v~udUnUn mnh elif 
yerlerinden nğır surette Yaraıaıınııştır\ 

Yaralı çıocuk bJygın bir .halde Be 
oğlu hastıanesine kaldırılmış, knza 

ı sebeb olan hoca yakalanarak hn~ ' 
kında t.o4Ubatn b:ı.şlanmıştır. 

o uk hA d" ' ch•hn Bır s ut a ?se~• unde ç f 
Bundan ~ .. Ktui•IW~ııl Zühtüye 

tehııvu7Jlarda dun bU . ekte 
a.id o·nnnın bacasını tamrr etm 

101 
o1an ame:e1erden A!li mm-azenes•n .. 
kabyederek düşmüş, ağır surette :ı 
rnhmuışt.ır. Jd" 
Knz:ızcde o.mele b:Lyeın bir h3 

Nümune ııast.nnesintı kal<lln!mıştır. * netice:ıl oı~ral ·ne sebeb ol.nnıştur. I bu mesele üzerinde mereuı olmuı. fn- b""vurar$ odwıun çekl.s nl halka. 6, yete ererek aün karara tıağlanmı,,-
Anr:lo.S t:son iılemi hal kında (!l:ı • gencin olum er • t • .,.... lddl d nl l" 1 .... 1 

meye çal!!Jtı~ımu:. bu tl.'lblo bu noktııda Bu vuzl'Yet mazmın ceza~n çarp ı - ka.t meselenin ehemmiyetine bınnen 6,5 liraya oottıklarını a e e e tır. 
bl mcdi. filhakika harb ka ıanda in. rüırken, ş!.ddet ,sebebi olarak n'nza1~ acele lblr .karar vennekten çekinerek de vardır. Bu glbi vaz~etlere mfın1 Hil.dise.nln suçluları bulunan KA _ 
glliz \'llzi)etlntn cıl"•i~U sb, Amerikan ra alınmak ıwmdır. Buna tevfika bu husust:ı. bir do.haki oplnntıda teık olmnk içln halkın t!ı.rtı fbususunda zım, Şaf!jJn ve Ramazan, tedarik et. -----S-A ... L ... l-'1/•

1
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1
•
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•
11
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RA 
, 1 1) ctinln .se hıırb lelıiucl" ı:oı:unmes:t maznunun cezıı 'kanununun 455 inci rnr görüşülmes·nı knraxl:ıştırmıştır. çok muteyn.kkız olmnsı v_e. hcmangi tikleri alfıt ve <?devatla Rlzede kalp 

7
.
3
0: saat ayan, 

7
.
33

: mı.fi! nıü11: • 

t biraz cbh<ı Y• kınd:An tetkik edıl!n d otomobl- ............ .o.~ lmektedlr ,,.,, - .. · • · · • t' • 2 3 • 
uzaktan bnı.ı ın 'erd rt1 bir hl~t.r, vazı. mJ:ddesın·n 2 ne fıkrn.c;ına ve ken_ bir şüpbe anında m hn 1ı zabıtaya 100 kuruşlUklar basmışlar ve bunları 1 (Pi) 7 45· Aj:uıs haberleri s: senfoo· 
~c taalliı etıneınekl bttabe; d>sine menedP.en bir un e ................................... '"ı. başvur.ınnsı ı""'ım ge · ....... avule ısurmUş"erdir. Ancak ib!lfı nlk müil:k (Pl.>, 8.30: Evin saa ı. ,~ .. ıar. 
ce es:ı a • _. •· kOOrdin syon I •...+lhs ı mınt.nkaıarın ha ' - Sa 2 3 Tilrkc:e P"'"' ıc oldukça nı11him h\I' duşuncc istt. Unl sefere çıkaı· .. ara... et • s • f Kom~n. .... a - re suç mneydana ç1'kmış ve her at ayarı, ı .3 : TUrlCCC 
iı~l inin go~c çarpın m'lsı nıümltUn heyeti kararına muhalif har ket - i::. a a aı 1 r dan şehrilniZC gelen ve 1tlrazluı din. ftçü ~ l}'Q.kalnna.rak, 'J.dl!.yeye tesllm 12.45: Ajıı.ns hı:ııberlcrl, 13: l) ıs: 
değlldır. nu Lstlh ı C.irld mul1nrı•bc - ttğ\nden do:ıayı mhli kornnm kanu- l odun tacir' erinin ayrılmn:mn - edllmlşlerdir. plaklar, 13.30 Karışık müz k <P . ~kes .. 
~ini mutcakib lıaşl:unı • -:!rk seferinin nunun 36 ve 54 üncü :mn?de1erlne İstanbul Müftülıi ünclcn: ene;ı ve .kendi düşüncelerlnln tek .. 2 ncl n~ırceza mahkemesi duru Snat ayarı, 18.03: Radyo s:"lon a~ rS"" 

a i':;ı:~:n~e:ır: ~r~
1

~ıar~ierde Hin. ~~~ !C::ıe:~; t:.!:ış~~~rlm > • En lyı İ'yi Son ~~ı d"nleneceğlni !öylemi~td". n:a neticesinde suçu del1llerle saı:t ~a~~ 1!~a~:sı~:;!"~~.19i~~45~a ser~; 
d t!ln, cenubi Afrıka • .\.vustral)a, Ka.- K.. K. K. gormuş, lQlpn.zanlardan Kazımı 12 10 dakika, 

19
.45 : Eaı: eserler ve o.

45
: 

il ıt~ ka)naklanıı:l i Un:ul r«ler. Dede Efendi konseri bu 27 24 20 l Milli pi ngo bugün sene müddetle ll~pse, 6 bn Ura para havalan, 2015: Ra.dy:> gazetesi. 20,J11., 
lllntıl t n bir. l):ırı~ mııstc>nı~ ke i:lr, 1 Buğday : ~O 38 37 1 cezasına, Şn.ıt.ı.nı 3 sene müddetle Sinema orgu CPU, 21 · Zira.at ta~cllc 

mııl:ın ba~ ~:~ y\h ı ~z~;n e; cık;nlll t KD a.t.un:~~ ko ı r he - ~~ : 234 170 117 Afyo da çeki iyor hap e, 2 b!n lir P ra cez:ısına, Ramn 21.10: Mtıznr: <PU, 21.30: c;oo ~~ 
k t. cen~bı bl t" k 

0

re) el erlye'i ne yeti tar tından hazırlan n rht ~on. Fıtra ve z~M it.asile mükt>llef Zlnı da 6 sene mUddet:e h:ıpse ve 3 önoe nasıl yaşıyorduk?) 21·4 :saat "' 
~ ('\ nınirdl;ten c sonra th · tn .. fltcrcJ e serlerlrı birlnc bu ak m ş h'r T. • olan muhkrem nhalim T.e, mll~etl Milli Pl.y~onun 7 nci ter:tib 3 ün. bin lira para cezasına mahkfım <ıt- Türk mtızlğ1 P:Osrnıı:ı, ~ ao: 

22 
45 : 

"'"::ı1 ~ :ardımcı ku v n rl (\ainı.ı anll yatroou kom :U k1•.mm Vl"T1ccektr •• mizin en hayati lhtiynçlannı ır.ar. cii çelkli.şl bugün Afyonda yapıl cak_ ml~lr. Yarı, ajan~ haberleri, orsn, 
'et çok yakm )'t>rler<l kull ıımış. :KDnserdc m"m\ '•t'tlm·z n tanmmıı : şılayan ve elde ett 1 teb rrUatı tır. Dans mü?.~ (Pl.l. ~ 
\1\ aııa musiki ı;an'A k! r :ınndan mut ~kkU \: kenıdl&le Kıa".ay ve Çocuk EsıJ'g{'_ Çekilişe saat 17 de başl.3.nncak ''C Sebebsiz müşteri 
tırA ıstraba~a ı:elin (', Balknn ve Gl- seı;ıme bir ht'Y .. tarnfınd: n tle E - ~ me Kurumlan nr smda paylaşan 17,30 da nihayet vernecektlr. ls anbul borsası 
rid ~uhnrrbell"l ındc bu 1 u Vl'tleı·lıı in. fendln n eseri t nd n pare r çalına. i Ttlrk Hava K•ırumunn llfr vcı;.hlle 1 almıyan taksi 

ıı:ı. kuvvetlerine 111-zarnn fazla. 1ayl:ıt eaktır. : lnr<l mda bulunmaları lilzunm e - Bu çekıllşte 400.000 numaraya _ .... - ı;J!I 
~rrlp venn dlk\crl nokle. ı ctrııfmdıı Tnr ht dton ~ her ayın ilk Salı ; hemm!yetle arzolunur. ı j 960.000 lira !kTnmiye tevzi ed!lecek - ŞOfÖrlerile mücadele İ:stnnbul borsasının 6/10 '941 ~ 

. _..,_ ııçL1m1 ol u ,u ııatırl r. -''"'" akı;;nmı l rnr ooileCf'ltt r. \. J tlr. En lbüylft 1kr.ınıiye 30 000 .1radır. .pr 
l lr rnun~ t.t tJUJ.i'U ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ""• " Dün .!.1.,· ~-ks' ""f"" U U 
~l~d~~:ı.~rs:;:~d~~~~e~~c.mrı~~:~c~ ., ..... "A~"i:erıiı: tşı eı·i ı -·-··-··-··:.:.··:.:.·:.:.··.:.:··.:.:··.:.:··.:.:··:.:.··=·.:.:··.:.:··.:.:··:.::··:.:·:.:··.:.:··.:.:··.:.:··:.:.··:.:.·--··---------------- olduğu -~e ı ;ü~e~i na:~zı~:~! 
~·~hranlnrı yckdltcrtnı t kil> dm kte.. - tesblt olunmuş her iki taksi hem be. 
dır. nunlAnn en onuncusu c1an açık- .____ 1 ı İS T ER i NA r ı, ıedıye cezasına ç:ırptırıımış, hem de 
t Şubeye çe.ğırı an ar pliııkalnn alınmıştır. Bunlnr 224.t ve ır. !Devamı G !!~! .. !'::!.~~!.......... F.minonü Yeril As. Ş. lin'.;kanlıtm • İSTER l NAN M A f 2048 numaralı tiıksiıerdlr. ························· 

TAKViM 1 inci T~rin 

Rumi Kilo 

1S57 -EylCıl 
"'' 

7 
Sah 

Rca:nl ., • 
1G41 

Arabi D 

1ll60 -Hızır 
l rı:> 

dan~. yllzbaşı Naıı."11 Paşa Oğ. ömer Alman devleı reisi sonuncu n11t _ lnror. Ilalbuki 1enı hareketin nere Belediye, Yolcu :ı.lmı:yan ŞO!ôrlerlc 
kunu hktcşrini.n 3 üncü Cı.ma günli de yapılmakta cıldtıttlnu bilen cl'an· ş'ddet!i mücadele edilmesini alftkn _ (33865). d l 

Sınıf 6 hesa.b memuru Fak (323.20>. söyledi. >oktur. Almanlar bir şey süylemiyor ar ara c:mretmıştlr. Belediye reis 
Topçu Tğm. Kemal Alemdar Erzu.. - «Dllşman•n doğuda e:ı.flmesini lar. Ilııydi onların bir şey söylcıne: munvini Lütfi Aksoy, bizzat bu me _ 

rum. rl1 muclb olacak delı r.tli, büyük bir bn. melcrlni nlıyalım, fakat Jtushr da sele .lle meşgul olmakta.dır. Şoförle _ 
Bu sübaylann hUViyet cüzdanla c rekeUn 48 saattenbcrl b.-ı~amış ol. bir şey söylenııyorlar. fngillzlcrc ge_ rin h:ı.lka eziyet etmc1erlne ns?a mü 

birlikte acele olarnk ~ubeyc mllracııat.. c!utunn d o dakikada h bl'r verdi. lince, onlar t&nrrmu Almıınlal'ın de. saade edilmlyecektlr. Döyle b1r hfı: 
11--U--.~r-------ıl"'iııMS~·':A~IC~I ları ilfin olunur. Demek oluyor ki bu yeni taarruz, ğH, Rusların yapmakta olduklıırmı d15C zuhfırunda vatando.şlar 44046 ve_ 

c. amazan s. yahud nntukt:ı kull nıl:ı.n kelimeyle söylemekte bcr(levıı R ı 
., nı. u 'uı yette ya 21171 numara~ "-'.efon ederek, :::.. · Teşekku· · r :venı ııarrket tıkteşrinın b:rınd ııinti yeni hnreker h . hı J.. ...., 

, 5 '
0 

enuz r çarpışma vaziyeti lbe'oo"rc reis mun"'in"ı L·.,,tfl 6 il b:!Şlamıştır. Bugün ise ilkit'stiııin devresine l'lrmış olnın.dı mı tahmin AJ .... u 
ı:ıı 19 1 ' Ani olarak irtlhtılı Ue bizler. dllh().n 7 si. TMrnızıın başlaclıtı ı;ıinden bu. etmek nıümktindur. Fakat bu tnhmi Aksoya blldlrccP-~:,_d_t_r. __ 

b•,.,,kan .-ımento ~'~'ictl iclArc DlC'cllsi güne kadar tamam G gün &"l"!'mlş o. nfn de doğru ol:ıca~na: -Oıtıc lk'ııdl ~... .,, 9' •bı 

Maar"fte teyinler azasuıd!ul &!!et Mollanın cenaze tö. 
w u. .i. u . .J. J. I ren1ııde b'.zza.t bulunan veyrı. telefonla 

v. J2 eı:.ı 16 11) 17 42 l .. loodcrlcrimlzc ,ştlrak edeın merhumım 
E. 6 W 9 a:r. 12 - 1 v bUtUn n'kroba, dost ve yııl:ın strltadaş., 

larına ayrı a;yn t~ekltUr ederiz. 
l\lerhumun ail u otnllan 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

Maarif VcltMcti ya ·m mOdQr mua
vini Mustafa Aral orta ~im tımtrm 
mUdUrlllğü şu.be mftdllr11lf$üne ve .,.eri_ 

l 
ne de İstanbul enıvenıitesı daçentte -

--·---==-=---------------------------------·---' rinden Ad:rum Otttmtımn ~ lenlir. 

&ham ve Tahvtl t ------

% 7 1/2 933 T'lrk borcu :u.s5 
tranş l 20.50 
% 5 933 Ergani A B. C. 
% 7 934 Sivas Erzu - 20 :15 
nım 2. 7 11 .s5 
is B:ı.n:tası Nama 12 60 
i.ş Bankası Hanın.ne 9.6o 
Aslan çimento , 13Ul .. 
Not: 4 Birinclteşr n tarih i 
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0 99'75 

tend~d tsv~ kronu 7· ;yD· 
olacak iken sehven so. /' 
zılmıştır. Tashll olunu • ) 



Gayrı.meşru ·eı·rleşmeler ~:: . .:;.::·:/ tababette oldugu &lbi ict:malyatt.a da 
elcaer17a teairsiz ıörUlmllş ve terlEedil • 
.ı:nJGtır. Butalıtı Anzında. delil. kay_ 

V N be G • h•h natmda aramak ve .tökQnden teda.vL 

e ese 1 ayrısa 1 yeB~,=~ :~C:n &i(llnce, ıaY?i.. 
meşru b>?leşmelerL? mlles'irr sure 
mücadele iofıı, evvelemirde meşru bir. 

?e yoluna korma.k lcab eder. CUnldl bir Ç ki M 1 
e leşmeyt :yani evlenmeyi tanzim etmek 

ocu ar ese esı :.:E=.:~ 

Ankarada otw:an Bayan uA.C» kil.. miyet hayatında sık sık ıorüntırsUn, 
çWt bir ~ııt ıreı;ınniş, mektubu_ bir de baıc.arsın ki, evvellerı seni ~ 
nun ıuetıeye &P.Çmcmeai lllzumunu e_ eden meseleyi t&marnlle unutmUŞ6UU. 
hemfyetlıe kay.:ietMtiae göre sergUZf'..şti. * 
tinin mahiyetin, s~ anıatamıyacatUJı. 11&7 «B. u ... a: 
Yalnız derdini söYJiyeylm: Anlattığınız vazı.yete l6re mesele1' 

- a - y Az AN bdm " mat YasiJetlerinhı P71'İ.. zımsızlıfm .işareti Y•! Ara!t~ır. Bu Ar:'l- - <Bu bedbaht a.şkı nasıl unutabl,,. basit bir dargınlık halinde g!Srtlyorum. 
lirim?> Diye ıt0ruyor. Maalesef kabahat de sllıin tarafınız-

B ttndan entki ik1 yasımda < ı) mepu okluiuDa ve içinde :Y&fad~ zı bıratmız ! Başııtnsı:u bqtrusı ısar. 
-•-an ammıann ..__ m&kla ~işth"meğe bakmaynız; mide 

. ---- ~..., ... ,. ve nese. D .Ali Fuad _....,,_ a &7-....~ hareket. 
.Ele geçirilmesi pek kolay olmıyan dadır. ıı:ter kaı-.ınızdakinln w·akterl 

be:ylit bir ll'c tavsiye edeyim: hakkında tam mal1lmAta sahib olaaJ. -·~- ..... _ r ·- .._,_ .. , .... _i'l_ tft_....... nl.zdeld bolRHhıiU :yahud d.&~ım:ia 
~ a&bih oeoa.t.IAr derdıni teşr~ • - ,_......,. -.-... llWJw.uer. Pıılı:a~ Sil 
bu delldta lmlller1Ai ->lm+ennu... ~ w s9ebdm dolan vaı!7etleı1nf bir Arızayı ıridermet.a ça1ışınw. Gayri_ 

-'"'4·WD ...,.... ..... B • l m-·....+--·maktacbrl:ı.r Halb meşru birleşrıeleri de has'altk sanma_ 
-...,._, _ _._Bu 1UZG1d.a cta tecıaviai ım.. !l.A•l .,.,._ .... _ · uk1 ı •· 

- Yeni bir e.sk bulursun, ol:onadığı dım, alae öcür dilemek veya IA.ka;rd 
takdirde a!Alcanı çekecek bir mevzu a~ taımat şiklanndan hangilinln doiru 

~ ~ ~D . . bir.deki mukeli Poligami böJle detil.. yınız. Banlar Arszdır ve asıl basta h. 
rarsm. yalnız lcalmamıya çalışırsın, ce. (De•anu 4/1 de) 

Qyinı tl, meııete etdd~ ~~~ / _uı.ı • dil'. Burada :tamın har:cı blrte~.,, ta.. evlenme .ınUessesesinderl=r. Acaba? 
~~~~~~~~~ 

ta:rannı bUMPUlla. ~ halle_ ıtan6al Halıuk F,....ıtoı dm ve ertele lnı b:rleşmenln ıanime.s,. Şmdl me bazı rakıvn~ar Vf'rec~ Jd 
9Ceti bir it deıl:lJdJr. Alle bQnyembıde Jelıonı w flMU NflıiJlıl Jaa. ru olc1ul1m& D.n1 deilldir. Qllnkll dini bunda ş(lpheniz kalmayacaktır. 
-- bu 7&l'aGlll tedlwiıli ımlt b1r ltaJıır ertlinaryü proluörii nikAb il• lairlefmlşlerd•ı-. Bunların na_ * ( "Son Posta,, nın bulmacası: 29- ıJı) 
lntet '"' iroa.aıtauoft .latemekt.edir. l8rlllda. evlenme Allahın b!r emridir. 1938 senesi ist&tlstlk!er•ne ıöre, 'Illr-

burada dlaıdta deftsı muhaktat &at ·~ m~ bepll1Allah .evıenınıı, rotalınta .. demiş " tiyede bir sene içındeki evlenme aaJW anlaı-tlan 30 t.:ıne•İni haJleclerelr bir maJa yollıyan 
~. lle9eienl]l nesaketı birieeate ,.eklinde deiJ:ıdır. dörde tadar müsaade cıtm.ştır. 30,272 d1r. M«lenl Kanuna ıöre ya.ı:ııt 

ve fftb.l&de ~i an~ mlDMeıbetm tendt1ft ,.. plip Bu tahHl ve tasnif lle biııdekt P1"i- mı.o ve teııcn edilmit ol'\il bu evlıınme_ 
olnıyucumma bir udi;,• talıdim •deceiia 

hır 1naan mfa* bunu demeği b!r .:fen. ti bwılan. ctuhnte dmir. Pu.- meşru blrleşmeleTP. mlni o.msctakt fev_ lerin 29.&21 i vatı.yet ve kaza merkez. 
sbdıt addedertn. Ben :val'!J1z d~ h'Uf her derirden ook z11mıımrasls. kal&de gDçltltU anl~tm!'J olu:vorunı. lertnde, bine yakın mLlttan da köy ve 
l1lnı t:lnkln ve ibt.Unailm ortAya k«>w mQhD bir lçtim&l ~ hal:ni •.imli Oerol pyrlmeıru birleşmelerle mü<'-&_ kasabalardadır. Bu rakamlann ifad 

~IW!lt..it.n. ~ b'lndatı dfwleS adanılan.. bir mesele oım.a.xıa ~. bisi bura.. dele her. memleket~e çetin olmutıur. et.titi manayı anlamak için, nüfusu.. 

Soldan ııata: 
ı. - Namaz kı. 

lınan yer 17>. 
2 - Boyun ak. 

aı < 2), K. lil.eye 
mcnsub <i>. IDıstn .,. J'Gbek hutukçnlarımınn ~- ela meı8Ul --~· G&1J'Ulleen& Pat~t biıldekl, nev 1 şahaa ınlmhısır, muzun lcöJ. kaSllbfl ve şehirlere teve'&. 

amnw Ye te1*id ııu.arma an:etmelde ~ b&allan da aıı: oot şeılı:lı ba ıüç!Utu bir. icat daha erttır. zuu ı~lni gôralım. Bugün Tt1rklye_ 
edeceiiıa. dllvamlıda' ve Jtan kı>c& Y&llllFJll maa.. maktadır. HUkukl bir mtıesst"Se kOkft.. m&in mecmu nüfwundıı.n on d6rt kil.. ıreli.rsr, (,fl1ar <2>, * ~ amedm'. ffte P7rlmesru brleG.. ntı " cevherini mateıi vicdandan. kol. sur mi)J'Onu köylerde ve ahalla1 on b1n. Fnı.nsı.zca göl f3), 

3 - Ewnı.na (1) 

Meft\ıllln• btı1»trin bat1 b 'rbi.. dJ:re ı.u tQrltl mttn.a..ebetlere d lJO. lelc.tlt te!Akki Ye Utyadlal'dan aımusa deo etafk olan küçüle k<ısebalılrda ya_ orta C3>. 
rinln illet ve net:ceai,e ~· sımm ::. ~ edu'aek, p:yrımeşru bir- bunu ~tmat hususi b!r itina ve me_ eamaktadır. 'Buna mukab:ı. uc· milyon "_ Tann ı4>. 
ed4:° iti meseıe haltnd.ur. Bmluda 1eıpne1er de 1>1ıbe t*il alma«tadır'.1harete mtıhtao~ı.r. Ve au 1sti~lrerle Ci>i ktıçflk bir p.ırçası da şehirlerde 0- 5 _ J!:km1P.r.n 

i&ı.Vrıneşru 'blıie....,ıer, dlift'i de BunlanD bir t*Ji, 1:lelcir bir erlııet!e mQcadele ttıbiatile pet ~t gilçleşır, tunn&tktadır. Şu baldo!, yutanda ver top!aııdııb yer (6), 
neaıt>t l&Yr1 9ahill Q9!llddardı,. Bnıell lııf.r bir bdıRm nll im.it sibi birnt.. Bu noktayı 98 b.2delti ga:vrimeısru dltlm1ıı ratamla.ra göre, kliy ve kasa_ a.pmalı: <3>. 
birinci Dlflllel8J'l ile atl'mı. . . te ~ ti, buna ııaeroe.t birletmelerin bıı husuaı1etlni daima balarcia yaeayan Jllzde seksen bir nie_ 8 - Tepeclen 

Billnditi ıı..e; lıa.7Yaolar hattA ne.. birleşne• denir. tkinof bir şekil < hatırda tutam, um~mlyetle gayrimeo_ bettıetl büyU1t bir kütle nllluaa. mıevt yllkııd: (3\. 
hatlar Alem.lniıı umumi " eall b:r 0 _ cubinaee> dır ki. evli 'bir erk:et.n Jll'!f.. ru ~irfeemelere mAn, olaca~ f.edb:riere bin tadar evlenme dll.fer k. bu hl:; de 7 - Rusust dl'. 
nunu olan eeıa mikı.aaebet ilıt yacı ve nı ~ ,.ahud 8"1i blı" kadmm gelelim. mettir. TUtalım ki. kôyili eY!enmek itil <in. VAiide 
~ f1retme lnsf:valrt man cem'yetle.. meozıı tıoc•amdan l)a8ka birtle d~vam.. * için oehire gelil'Or ve ak!.d şehirde 1•· (3). 
rınde bir taıtmı u"Jul ve met'MinLe b11- 11 ~ smetıııa sbl'i yeya acJJı:: mOnue. Bu tedbirler, M!Crl ve dotrudan ya_ pılıyor da i>nun 1~ şe11:r evlenmeleri ıs _ l).kıj a.ı. 

1 

2 

rfi:nmU., ve evlenme teklhıı ehmltu. bettıe buhınme.,,1r. Bana da halk dt.. hud dlf1 Ye bHvasıta olntak üzere 2ki rakamı kabankıt•r. Bu.'lu kabul edelim. Jı:ll•r .4>, B:r Jca. 
l!Jvlenme, bir .ltadmla bir ertetın ttirw tinde caetra bayati> deıı:ıir. eetikle tasavvur ohmabilir. Ze('.rt tect.. Pakat on sekiz m1yona yakın n1lfu81 duı ı.tJDı ,5._ 9 
lttte 1'MJ8Jnala vıe biıt»rile l\aJJat w ~ ~ıer:a eu iki ee birler Po1Ja kuneti ve adU zabıta mü. 'l'Uf'tiyede tıopu topu senede otwı bin 9 - Çaı:p.ma, 
saadet yoldaşlıtı nıımata :mmıen ve tadıia her deımnd& n bugün de d11n_ d&halea!Di ieeb ettirir ti, ben kendi he ıtilsur ttei mi "vlenıJor? F..ter böyle fse, ters:ne döıı.n l4), 

lenen lltJız vermelerltıdec !baret mıı.. J'&Dll1 bel' tarlllıDdA bllifteo ve ıMlm aabıma, ittlm"1 meselelerde bunuıi Türldıyemlz blr ıirdaıba dotru gid!yo Beli m. 
kadde6 b1r mi8a&tır. İptid&f devirler-~· Patat 'bir ttcönctt eelcD daha müsmir olacatr.ıa kani detllinı. Bence demektir. Qünkü dllnyanm h çbir mPm ıo _ Sonunt 
denheri her cemiyet ve medtm'yft.te yar ki, bu. IDUMll" Tllrtisembe malı.. icıtımal derd.lere POlls Ye zab~ta müda ıetetinde bu bd9'1' az evle~me ,.oktur. <a> ıelıne :if'nlı.. 
clnst m~eriıı meşru·yeti ı.öYle au.aWr • .e dini nlktb kiJ7eısne biırttn_ baleai, teeblhte ma&ur 1örtlle1im, ıren: NüfusU nüfuswnu:za az çok yalrm olan de gider l3), Eo. 
bir misaka bllflammş ve evlenme ha.. mit mıaMell lttr Pol~lrlir. B•l .SU 1'1Yi tedavi ederken karacıtert harab Romanyada seoed.9 18'.5 bin, Yug<)SlaV. c1ad ı 3>. l 2 
rlclndekl m~ere PYrimeenı na- Tflrtfyemüıe ınahsl&ltW'. dedim; eUnkU eden zehirli 111\o &'ibidir .ki buna f:n son yada 108 bin evlenme vardrr. Halk ıı _ Ask~r '2>, 

l 2 l 

zarlle 'balalandt bunlula mBcadele a.. b9 ~ıtl ıaynm8fl'a birlt'fıof'Je ne mtıracut edilıMsi 1cl.zun ııelir. Nitekim ekserl:yetle ctenl:r.ci ve geT.gin olan ye_ Yaş det:ı (4) , 
dilmiştir. Za,manımm.ı tie cl~anll,. ıar1J1$en Ye ne busftn yaşayım Dl;lle• - tecrUbeler de IJUl\ll IJÖ!terivor. :e.aı, dl mj]yonlu'lt ·ır:ınanistanda bile sene. 12 _ Namus (31, Vtın.yet; (2\. !ıt>zzet 1 
tının şampfyoo..'tJtunu yapan boJşntt lerdeB bir misal batırlıyamtYorum. Dln memleketlerde be~rlıkkP. mücadeie et. de 3a bin ldşi evıen:yor (2). HaYtr. en~ (3). 
komttnizın bile, serbest bir mtıAftle bth11n:nit$ poligami, Kanunu met ve evlen:uelerı e<>taltma.!ı: ıçln be.. dtşeye mahal yok:tm'. Muhakkak k Yakandan aşa;ı: 
şelcltnde olsun, evltnme mtteaeeeetnl ıatblkhuhm. sonra b~ zu. ~ık Yerslli tecrübo!li YaJ1ılmı1 : Ja Tllrkiye dUnyanm en colt eylenen 1 _Tem~. pa.k (d), Acı t'f'i1l <5ı. 
ltabuI etmek ~ ıraımıttar. ede nev"l '8hsa mitnha.sl?' bir fe hud, intiharlara m1ni olmak ıçin lnti- memletetler!n1en biridir. 2 _ B1r.1enb!re (3), B!r kıt'a <8>. 

Evlıerıme haı1ebıle taları c.ın.I ma.. D(Deodlr, "" hukıık: tarih!nfn tn orf. hara .eetebbfis fiili cezalandın1ın"ıa;. <DnallU •Yfa 4/1 ı1e) 3 _ Bir ıneyn m. 
tıalMt>etlertn ~ gayr)~. Pa.. Jtnal bir faatını teetil. eclecektJr. Pa.kat buıılar ne beklrlıia, ne de mti., " _ zuııım yapan (5), Pnda fSJ. 

Bu ,,e!dl pyrlmeşru bir~Glffin hara mini olamamış, bllJ.t!s nmnıe.. m B1l rabmlan " iııtathtlk mali.. 5- Tehlke işareti (5), Bir ırk •3>. 
m • 1Udar S•a Ptıtdanm 1t z,r. orUtnall!ti şurlHlDdad.ır: tk1 evveı · kette kı0.sk1lnlert ve bedbahtları 00- matını 1aym~w reao hatakoum• Btf. 8 _ Bir sayaclı (6), Ayak diremek 

~1~6J--v~e~t~~~:C~_,=:-~~--~-~~e~•~:...;-:.-~·~bld===••:=•el:lml~~e.Wıı:aı~ln~uebett===:e~~b=ulun&nt=:~~=:~·~to~t~lma~l~~m~ea~el~el~ert~__;zecrr~~·ı~Tfm~=ar~·an~~Dooen=1W:lllk~~te=zln41:=~en=-~a14*.:=;> .. (4), 

'I - Blr "lida <2•, Kilcflt C4>. 
8 - Sonuna el» ıelll'H meyva .,. 

meıyvaboş olur C2), Llmbadan küçük 
<5>, Bir saz C2>. 

9 - Bir rakam <3>, Kuşu uçuran 
<S>, Sonuna <1> ıeUrse deı.n.lrV<>lu o. 
lur <2>. 

ıo - Konuşaıı kuş <7), Koyunun 
·~ yeri (3). 



Cumhuriyatin DçüncU gecesi 
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a.r Aı1ıııiıl lMmma 3'9ldik. ar 5alm• 
JDdi,k.. dııll8r bpdan °**-

- Ey. 

- amDill a.ere - pıee·r' de. • ._,_ 
dıden toşa lr.oıı,a yeçtiit. Ben vaıpara 
'*-8 ' • _., tııtarı. ~ Ba.. - ıoo - Yazan: Nusret Sala Cofkdll 

- lli - olmUllllQ. asım.em. ~ -~ c.. l>ttlfıde 111ıe1Cn•. 1)o beo kioabeın llt.. B e~den lğreniyorsun d-e~ll ki, bu J'lllama keyfiyetinin pa.nnak _ Karısı, gözünde gündiızun ha 
Memle:tetin her tarafıru:IA şenlikler zıp k...-.UO - ı ._. .rattı.nm. _ mı ? Bir koca bahusus tan a.vaca .intJ..kali geLel d.ı·akıtör be, ıkoca&nı d1nle1' göziikü,:rordu: 

devam ediyordu. * ~ - S.t. . .böyle ak .-Iı Dil' adam endhün ~ işint- gelmezdi. - Pt'k1 benden ne iıstıyorsun'> 
OSzi MUl!l'tala Kemal Pala: :aes_ Ertesi sabaıh ....._: - Bı&.?dl beni akit et. demediniz :kadar lkiiçülıa.me1i.. hakkın vw Bitim biyük ~eblJıiaıerde . ......., rd1L • 

cftmh m&lhaıb ...ı•ı ..H - ı.u Ura iıl*emecler al? Dlf? Bntalai artwımcla ;reD5011UD. ~ t h . • ve J4ı.. ~;,e ao 
ur """mı_. oebtmıdelti ·""- l.il'a , . -. ........ , _,.,. • • akkln benlm hakkıuu .n::Jerde olduğu gibı, l<IAslk usule b.. Genel <!:rektör e ıer;nı uğuşturd 

Mfl.mt sevine iç!nd• idi! 

1 

,.... aeı:eye •n- · ... :ettiremez ana. MJıden fUI1 i.St" ak 
İstit>daıddan metru~tiyeıe' IJ~ Demek .bmılal:; bu CbaT) MbA1Mi ille 1 - Ondan eeııe 10kuP tırmandık. i · • ll'O- vurm • orga.ıüsasıonon lıaşında bu. Bir hareket yapml'} o mak için ye 

M~.,ten de eümhuryete ge~or- bizim başka ar numaramız kUJıer ••• Kcea kota baraJa yeldlnbı. Kapıyı caı_ inntl'-- delikanlı .. Nazıı,nla 111leRU~ ol - ı~. bu .za.tı da ;1de etmek müın _ atıeş:ediği piro:.wıu sön.durdü. 
duk. Her tarattı.; heı- 1$de intllflblar ~ dıolaılalt..n. tmeeru &icareU per_, dmuı. teeı:t YiM'.nlz, fakat bpıyı ta_ :marımı. hayatı, zaruret.en o.d ~~ündu. AncaJı: :vaı>I.i.an iatandJ.ı. netice dö§ambrlnin kuşağını fla~Iadı: 
olaeak':ı?. :Ben de kendi hayatımda bi,_ ı dai altmda dönüyordu. Ara}'AU ICll'aD padığmız iOin 3?'&7a mA.ni grdt . .A?ıka.. .ifbi tabule meet>uruz. Ondan kaç .sıııGe M •bibi sa!i.hiyet zatın ytr_ Vakra dedi.. yuvan.n is ııt.b-.ı 
te.tıi ona göre b r illla!Ab hazırlıyor-! va.r DU'lldı?. Y~ I*'& J!Qttu. Ne nmd&n ;velemedhn. :mamalı.mı. O senin arkadaşlığına.. minci asrın namuslu ınsanlarını dıa.Ima erkek dii.şünür.. tla.kat ' 
dum. 1 yaıpmalı?. H!ç bc>Dıadmı. , = B'al>~ kapa.masam... :~e :muhtaçloır. YalYaril'mı, banalıi!A. muka.nmet .teııılim alan Bıkçe si- zamıın ela kadın m y.ud.ım ed r. 

Pakat; bu r.k rcelerl: neş'e Ue ıe.

1 
B~ bir garson verin!z, tazıba. l!!mrinıZ GRrhıe yene taka ede_ .böJle t.mıat töh&t Uakms. dellluınlımiya.seme av~·a mümkün olmı.yaca_I _ Taiıü • 

cirmek ıa.zım değil mt:vıf.?. . n~:qe ~-.r.m, deda. ~ versin ti bpıyı kapam~m. ~önünde ne tadar k?içiildiğiı."lllün br tı anlaş:i?mştL _ Şlmd.i sen de bana yardım e 
B.rlnci gece feleğın ı,;r gazab.na ~- _ Peki pqam· dedi· 9.Ziha ea1z Yoksa kum.az Yalr.ıdi pald killdtt :kmıdayım. l"akat bunmıla. .sen benil Geael cErektör ıbe;,in .tafa.M vı\kıaeeaını Br işten ba.llaetam. Bir 

ram.ıştım. Cebımdekı dc~ ... yt)z ~d!ş nerede? • • Y n yatak odama kadar ~aıeceıu::şn r ~de kurtarmış olacak.mı O n.m'l.ı Na- cClleii deırecetiDde dolgun değildi lpara kaza.nacaiız Bunun için el 
~ lirayı çııldırmıJ,!ım. ,.,...._,ef gEoe e 1 x . . : bur d ıttn k O . h IAn k b,,.... ·ı . 
gene tuhaf bir cı ve· kader ben" ezdi: - umer Aba hıınında: tin şlrJı::etI... Olacaık tJiiM del ldi. Ya parayı ver. :zan _a an g , ıycce · nu er z~, ca , ua.un iş a_du~lanna h!s pra.·ec1I1nıesl icaıb eden blr adam var. 
O~ı,ııne basma kadar gidip elindeki tes_ - B&~-ttl?M! pa~m. .mek lıbımdı?. Yahııd mahallede :reza... ;man goreblleccğaı:ı, sesini, ne!~lnıltfk zeki lkendf.sfnae b~ .nebze mev -ıa.dam para ne yo:a gelme-z rrJm 
tile bir damla ı;u ~lma.dıtn gerı dönen Yanıma bir Yahudi g.'\?'SOrl Vffdiler. lete meJ'dan verme'.t. lftekti.. :duyacağım. Bu kadol.r .uadeı beıllm,cuddu. Şişman kahramanımız «Fa_ kel.ime31ni eııberlemiş salaklardan 
Avt.re gibt; G~ kı7 nn linet "t'Ulll'&- EvveIA Teıpebaş1nda. bir lokantaya - Garsona.. ı>ek'1A- aeııe emn it&_ Ei~i.n c;ıok bile .. beni arılamıya çalış Se_ ra>nın yaru sıra. bareme dahil bir de rL bu ~ onu k.a:ıan..unayız. E 
tından susuz ve bağrı y.anık dönmüş_ g1rd'..lc. Cebimde beş l:ra kahnıştı. tt~ at ... Beni taklb et. :c1ad.. onun şefk::ıtine muhtacım, ckaeın> olduğunu p.e!ı:: güzel bilirdi rn.İz<t bir ıet k'OZ meveı.ı.d.. Gelel 
tüm. lıra k yemek yemişiz. Garsonun e,fne Dedim. EYden dışa~ fırlıu:Jmı. arası- : .. Na.sılsınf• demesi, s~lanmı ckşa -1 İ41ni bu taraftan çevirmeği dü ·_ . e 

Ya ~eli gece? .. Bu clkşamda ti_ de b!T lirayı balı$1s o!a.."ak nrd:m. Öy_ ra tr&riimün ucile dön.~ bıkıYo~· ması işte en btiyiik .:saMet!. Bun!ar- ~ündü ~fene ... 
tro :.cı li ded F. ope le 7a. U.staıarından cıayak y!yecek o Garı!ıo1ı bo d~ ense kökümde beaı ta_ • ı · Susta. Bura.da cesareti .stop 

ya ~a g e ın.. m. ıanıııs - hına hiç olm klifreotm - k'.b !dt1orUa. ~dan mahrum olursam yaşıyn.mam. O, Bir gece odasına çekUd ıkleri vakrt llll idi Ofrzler ni b~ka bir ~aııı 
reı gelmiş u~kr. Amma ne op re .. ?. azaa. n. : mızd ,... 1 ı hiç b:r zaman ırnnd·· - g · · 
Par.iSin dordiıncı.ı vey:ı beş;?ıci sınıf ak_ - Bir lh'a aldık; day:ık yedik der. NereJe llti?. ?~ . a ge~n.cr . ı'' uzu jıigolasi!e bir gezinti ycpe_ te çevirerek, iki manada alçak 
tör Ye aktr'.-lerni taplamı .. lar. Hele Takas. toka& yapar!?. Yahudi hesabı Doğruca <Gab•awr~y ııo;+s BH"Tke_ ~bilmıyecelt. _Çok uzun zaman ,s,ze ız. rak g~ için çolı: yorgun btıiun. se,s;e devam etti: 
prlmaOOnna ve tızıar·ı. s.. .. na.m.ına da'.ma .~ledir?. <Haydi beni taıldb zine) «ıl'd~. 'i'~l öememişıeı:·· ~IDab nrmıyeeeğimi umuyorum. Eh1dutunıdan hemen yat.mıya hazırla _ _ ar a.qam ;yemeğine davet e:i 
~ tef: Yaı.uız tab ..... uı sıw:a,. et> deddıı. Garsonia Ömer Ab.d 1"nma' Cenablhak .mauı Jıeldmstg, bik!msıs :artık vakit gi!ldi, azr.alU&. pek ya : nan karısına. birkaç d11.Jdka~ mühim celim Gnu .. yak.ı.ııda. bU:raya ge.e 
tı?. Vücu<i cıc>l>lk:·ıııı. ı.Lıanıafıh: Fe.

1 
gextl.k. yenle bırSması:n. C-arson biraz afal_• ~Innlarda dolaştıtı'.ıı h'~.yontm. SIZ 'bir meee:lıe k.onıışacaiını aöyl.iyerek, cek.. lUi:fenl aöylemıye liımm l 

na da d-eğil. Mademki Fransız nllk.te_ Orada bllıı Yazı.haneler va-:-dır t• ifo lıadt amma ıı:ene ~ •ır:ümadı :ıer yaşamıya, mes'ud o!mıya liyik Jreodiıııinl dbılemellıını rk:a ett.i. ? Se :zeki b" IUdırwnl. 
ıeriOOen blha.k:cın .ıınııya.nııyor~. Hio dört. oda ~ olduğu -.çin bh-!nden ıi: Dotrıı Jıoml~ yanına cılttım. :'.lmanlarsınız. Oözierimi miisterlb la_, Elleri ropdö~ıbrinln ceblerinde m~ n dıf ~ teyefcndl ckar 
olmama gözümüz doJ3Ull. Ta on tol. j riUr, en llllllımcn.da.u çıltılır ve içerisi Cebimde yüz l ra okluğu !lalde IJd ~ a acatım Bana bu hn:z:urn .sen ve- re 
tll'klardall birine, hub aengini g•b; 1rn_ b"T'90k muamel6tla meşgul ve ·nsanla i}jçh .tonyd;la beni s.'lrhoş ettiklerini, :P 1 · ·~rganı çenesinin aitma ikad:ar çek. en ·hurda taraf.11rına vanncaya 
rulduk. Yanımda üç ıcoç kıJ fıkırda_ 1 dolu oldutu ıç'.ıı giren ~-ın bent oı_ ve ytw 1fraını aldı!ı:tsn başka 153 lira :recebin delikanlı.ı mi§ bulunan karısının karşısına re- ar pek mükemmel ta.n:dıtı baı1 
yıp dW11ŞOr.. Rum mu; Ermeni mt; 

1 
maz. daha istedilderi!li antatıtmı. İKİNCİ KISMI..~ SONU ere'k uzun bir muka.cklime ile (mü_ ondan ilı:.\içük blr iSYan bekllyord 

Yahudi mi bilmem.. •;Unkü: .?ı.J.aJlım Ganıona: ltomf.ser garsmııı caitııdı. IJÇONC'/J KJSJM meseleyi) baha bafla.dı: bekleyi.şle biraz slnlk, o!duğu 
ya kafalar az ço1<: tüt6Wil .. Tilrk de. - Sen. bpt:ım 3nflnde dur, dedim. - Bu efendinin hesabı ne imiş, diye - JCancıtım, dedi.. büyüle bir it de büz\ilmi.ift.ü. 
Ail amma· ne? - Pekı paşam ... dt"di. 80l'du. A ·· · ........-..n Karw birdenb" 

' ' • · . Bir k~Hla.n giTdim. En son .__,.an ,, -M •.Arı • uzerindeyinı. Bundan en az elli b·n Somya 6 ............... ı. 
Perde ara.5ında, el ilanlarına bakma ... ....,... -:- Eteııd~ .. ıo ltra hesabı va~. u- • • v ra vuralbilirim. Dün.yanın hali ma_ atığın !ır,.tnde OıotnıJm~u. A ı 

maıeletsiDıde arada bır k:>nll$Ua husule çıktım. serınde 62 l.ra paraıu varmış. 57 Jlnl61- Yenı LAdrse'ere dogra ' . . . y . a.k ? 
1 lıd. Btmlaruı V-q-ınalı oldıulanndaıı nq'b!l orada dunıT muyum?. w veırd.l. B&ki 153 l!ra kaldı, ~~. UCl.. .. ~· ~ ha~nden, va:z yetı°:aen ba.şma 1!.r .. '91 mi atac _ n 
~ ~ arMJra Pii.P gelmeleri ~ ta.OOnı kaktırdım. Dotrıı _ 210 li?2 mı?. Bu adam Topkapıda ı Genel dlıeırt.örun bl.§lDda bulun ın değil, bıashlılt, sağ.lık, Lşsızllk ÇQk şük.ur.. ger-Ş bır nefes 
baact.ıe yarım ya.mala törkçe ®en_ BabJAJ.1 caddesi, zaten Yll.rulmUştum. w mi sa.tlıı alıyor; birkae saat bani!\ .dutu müauese, biiyü:lc bir ife glrişe_'beJm blai.m içln.. ba zamanlardıı, is. Hall!mefendi gıi'üyordu: 
m:tıer. Blru dola.fıktan sonra evın "J"l•UDU mı ka1mJııi. :eektl. Her bal tutanuı parmağım at. tttbal.i düşün~raıt ~ i.stifa... - P~k.i benim k.omisyOmnn ne 

Bana ne? L :x>.n deni rntitehaaaım tuttum. O v&k.ı'tler Ged 'kp~a otmıı- _ Yemiş iıçmls efendim. ~ğına götürmesi her zaman değ"şme-A de etmek ie!b edı}or. ~ gördüğü -1'acak? 
• detllim ya. Beo m mabedım şu ~- yorduk. EYe ıreldlin. Valıaenı . t:s.ı,.lll7 -..Behe7 vk.nmcı.3 adamlar ... :Bir iki Ebir vakıa olduğu iç:.rı.. beyefendi bu1müz, iyi ~ıi)'ımıı; için ileride Al..kGeneı direktör beyefendi t.arıs 

ram ~lerıni lıo~a geçLl"D\k değil mi? aetı. İ9er1 ;Prdtm. Tam merdivenlerı saatte G8&D 210 lira ;yer içer ıni?. Bir ;. hu.su.si bir ehemmiyet atfediyor-~ ga,termes·n . karft}aşa.bUecefimlz uhabbeıtle alnından öptü Pazar' 
1ıAn vesile oldu. Kam.,mak.1ı.imm Clkarken ka(>ı çalınmaz mı? ıı.tt.dll' Jledlr elialaleıı eektıtimls 60Y_ ?au. Eğer bu işde kendi uzu.suna. \ılY. rhıa.ngi bir ~ vaziyet bizi çok oturd11?a.r. 

'988tta oldu. Oyundan .mıra llir cto_ Va.lMemin rengi bir defa sann:!ı: madıbnm 'Mfam lr.&lınadı Şikiyetler : .. - . - · - ı direktör 
mab:Je aıladlk. Do!bıı: BU7Qk~re! '()'_ _ Galiba; geı:rn polis arkandan ~el- m beısl seçti. bu ne haldir?. Sgıın bir dotab ~"rirebfll.ne, hsasınai!Jlü.fkül mevkı!ere dü.ş.ureb~lr. Buna 'tl1t gmı sonra geM 1 
zerimde yüz lira kadıır para vımb. m1'. Dıen> ya Allah ni1aslle Yahudi soy_ :en az bb' 50 'binlik atacaktl. Evmlr»e sen. n.e de ben tahımmül edebi_ fendinin a.partımanla~nda mükıe 

Denia kenan.'ldA kapalı bil' gazinoya Dedi. guncuva bir tokaı aşttet.~. :w işi şirkethı lıstiine alaıbllmesi · liriz. BlnaenaleYh lıarııeıiım, türlll ef bir ~et \'erildi. Z·ynfette t> 
lnıdik. ItJf uıevs:m1, her taraf kapalı. - Bir eeY Ylli»madım lci?. - DelDl buradan ait. dedi. Alaoa!l.lisaht'bi sallhlyet zatı kafe&e koymadcdiiışüneellerie, teıakkilerle, kafese kon»lma.,ı gereken zan 
Öyle ~a. Deniz kenannda bahçeler açık - 9ea malımı bUmez m,;y·m?.... nız val"Sa mahkemeye gidersiniz!. ~Azım geiiJOrdU. Bu mümkün ohnadl.. enıtışelerile aiarua aanaa bulandv. belma ile ltoeaBı 
deiil - Dm 1'en açayım!. tklın;z de d1'an ç&kw.k. !tı ta9ııdl.nle, parmak :yerine avu~n-lkmn~ r«ldetmf'k bıldallllılml gelm~lenti. 

Orada eğlenemedt. Bıtra l'fdel'm de_ x.tYı ~. Kartımda &areonu oaı- ilana:. im yalamak med>ur\yeU ha.ali. Gla.cattıg(ıetıermty~. 'Arkul nrl 
tiik. ~ıuna côndllk. T~ blı... rönnfyeyjm mi". Bu d~a bt!ııfm ren_ - ....._ f3imci1 ne JlıP&Caiım ben?. 
rma ı:rdlt. Burada da :t:ısyli lQtik. N• Faı arardı. caııu tll - \.. ----·-·-........ ,. ..... -· ···-· 
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Bir artist anlatıyor 
Yazan: Muazzez Tahsin Be.rkand 

Birincite§rİn 7 

Gayrimeşru 
birleşmeler 

(Baş tarafı J/2 de) 

Ustama ne söyl yC'ceğim, dedi, 
- Ne s5yUyeceksn. tst~ gelsm o 

da takib etsin. Rr hosıb da ona tM. 
vtye edeyim, dedi dcrs.n .. dodinı. 

fArlı:uı vnr' 

Mahmud Seim Altındai 

Bir gün (Oehenneın 1 in başımı. 
zın iistünde J;apılarmı açtı~'lnı, el. 
lerl, kollan bağb seyretmemek l,Çln, 
biitün varımuın, yo~umaıım kul 
oldutunu ~ônnemek l().n (fitt?.} ıe.. 
rlmtıi rökltte anna.ta.n l'imdlviL 



412 Sayfa 

Memleket Haberleri 
Manisa kazalarının · 

ihtiyaçları temin ediliyor 
Bartın da 

BeleJiye tehir itleri ile 
,,..,..,ı, Canaltııri7« naeydan 

pnifletiUyor 

MIUbSa <HUIU61> - Val.mlz P.Uk Tll. V&J.aiıl \ltlA.yıMiD dJter UalarJ!Hla - Baı1m (Hueusf) - Beledl7e enci 
rel SalbLde :taı>c.ın Ucaret odalan lı:i ~ :tinlemet tıaere ftunıdan mem. C'8Dbw11et me)'duuıun ıcmif • 
'°Planuama rtyuet et.t.iktaı soııra bu.. Alı:lUlıara litm~. ıec:nm..ıne ıı:anır f'el'lll4ltr. Ka!dınlan 
raya ıeJmiftir. Tap .uıtıd& Sal.hlt ta1. Yanmd& tnh"sarlar Mpra"ldttrQ üt memrlılı&Ul sn.o tıepcDiD bir tllllU 
m&kurıı Neom~t,t rı t.ı-:afuıd&n buar. 
J&naıı üıtqaç rapor..a olnmmu.stur. ziraat memuru Cevad bulunmalctlldır. lrazılıp dGll rmeıt lal"etile me7dma " 

Rapor hartO'en ılôaı oıunaıı aaa. Akhlearda Soma. JCırtatac ~'lan. 10ıa il&" ecnı.cettir. Tepenin ~ ta. 
ve, CQ, o.vı, te. veuir mevadm ib- tütün, ~tı. PMDulı: mal yet fıat. Jımı Jr:wnma lllndönne praj1Ye7ADC'll 

tiyaca sMre de7'e~ ellle ~ine ve lh. lan ıöılCIDUııde bulundurularü pqua. lcu1eml J'&Pbrl1aealı:tr.' •• 
tıiki.ra m.,-daıı verılmmı"1 eabM>mJD Jıaruı aoı'"'•ıın'lla töJHlmtıatln m ..... iMii 
tem!Dia1, töYlllmi11Un ba$11C& lhti7ac1 ran 
olan tı.mıa. amer un belli en. 1elik atJer;nın lııonuı:auı çanıleri ~ CUmlımiJet mettebln.tn arUıama 

ulaki stltl daKlllM IJIVWDUl ;J'Prl tab. eelı:tir. 1.-ı eotaktKI belediJ~e akl ars~ 1.. 
rlblaıdan idlbaalı ue fıidncl ellere ve. 8alDtll telec.. ........ .rtae, feanl bir helA yaptmlmaııl ta_ 
rilmeden devlet atıllt mlleueeeleri va- Salihli <Buluafı - lta7mabmllllll ~Jmqm. Brtet w tadm tısrm.. 

,_....,_ balk& &eni n , çll;.c n n mi.lht&ç Reemetlıln Ku•A!llıll aliJraaa ile mertes.. lan bal1lmıeat olaD bcl&nm pJAnı. 8Jb,.; 
u'undutu tohumlutun nlı:it ıtolril • delı:i ~ telefoo actraıuım ın v~ ıelm trotl'J'ıo ıOre 
eden " 17, cinsten &ol>nlt of"ı1 ,..._ ıüıe W•nm•ttır. ._m. Yatında ..,....;. jfbıe ~ 

ıaa le hemen vel"llmt>Slnl. lhtllı:f.r lşlPri. Beled!7e NJMnı. O&lil) de b• buaua. ı.ı...aıım. 
le daha sıla ve daha altr ceulsr ta1l- tıa JIN'dnnlannı eatrıememet'9dlr. Y......._ ftlrldanler 
Di eureWe mtıcadele edilmeeı lOin TtJ&. met illeıt dlhıene tonm__. Pırınl&r . 

t makaımnm tansaut.tft bahmnıuını • Demildlel' ll>talmda lı:ISbne 
temeımı edl1ordrı. R"PC>r htll&sası 71L da br iki ıtnın UD, Jedet o!arat ba.. t*no., yllnlemt ı deadnıl dott&m 
tarıda yazılı ı>Jdutu ıfbi kabul l'Jdil _ hlnm&ktadır. Ha'lı:ın nevslaıUt mı ıll-belfıdbıeoe :rıttu'ılm'I Ye ahibleri tara. 
mlfth'. UJacı '9miD ed 1m ıtır. tmdlm ~ olara1t JapUnlm.a.la INı..: 

lsrnitte bir .i1lfllfttMla ı Edime me6'aalanmn lanın..-. 
lilm yandı tetltilderi Afilrile bir olap hecamı 

tmıtt <Buawd> - Nar.mi otuza Mel Bdinıe <Buswıl> - ln~ daireJeti.. ... • 
Balk .mmıaaında nvelti attuı <BX' ni ıezeret ha!Cm th JTao ve cllletlft'fnl bowan luulının mahalıemaı 
tavulı: devrıldı> filmi oyııar1cen. film dlnllyen lldırne meb'ualarmdan Antal.. bmılr <Hususu - Qeıme Jraza!Dl 
ıutueanıt Y8D111l c*mıJtu'. Y•ft81Jl n bölsem c. H. Partlal mtır~ o.. Olftlit ~e tocaaı tbrahımi 11Yku. 
aflratle bOy{lyeret fllm ve malı:inesl man ŞMtnba' ile PuRd Balkan eeJır1.. da .Dcen bolum• ip PC'rret boldut.. 
1anmıştır. H.Adlııe mahalline 1ett.een mise ıelmi4Jerdr.- Meb'Ullartınn bu tan mma blıd!..,,.e bir kaza ı0s11 Yer • 

itfaiye yangının alrayttine tmUn ver. rada da halt ne temasa lf'ÇIDitterdil'. met. cwdl bir ah1r1. .atıırllJ> Oııerln 
menılı ve alSndttrmllşWr. Maddi zarar - dUYW J*1Dak IUIU Ue mamm ıa ya 
<aı bin lira tadar::!ır. Sioas oaliainin SaıeJui 11e llDda V-eoabe& " doetıı 1'1 18ŞIDda 

Koyalhisar lttuafannda Hasan, muhakeme ednmet tıttrt' Qeş_ 
CorlaJa ltaJa.tro latıliyeti medı!n 1smtr Atırceza mahtemt'ıliıJe 

tetlılAleri wetı-rimiıs. dtın nıı: ıattenblar. yapıt. 
Çorlu <Bu.sual> - Çorlu tadutro SAıeB <Buauıd> - aeoen hafta mııstır 
Ddth'ltilii. IMl J'Old•ki çabpnalannı de de Suşehri ve K.o ullıiaar tasa, na. Her. ilıi maznun da auçlannı 1tılı:Ar 

ha yit ller~r Tefkilltt mertesln ıı;.ye, ve lı:OJ' ifleır, üzerinde teWkler edenılt elna7et.te hiçbir bl'!«I Ye atlka 
utronn11 ltmsl etmit ve bunu 11P111Alı: Ozere bu mnıtataıara ıi lan balunmtlıdlttnı aliJlemfşlercflr ve. 
m1tJumda 3800 paneDı blr plln olan valGliz Atlf fJidotan ve refata_ ftahet wtmdM:1 lmQ Udm demistıir 

ft harita ile de tesbrt eJlemıtUr. tmde bahman Bmn.Jet JllQdtıtGıntlJI lı:i: 
Köylerden de Karamehmed. Mu - 1bnıblm Jtadı1 Otan Buauat MnhaHbe Oeoe JVm 7ataiımda U)'aıımca ta 

. ' mUdttrfl HUanü Somer teftl.llerlnl 1k.. ._,_ . 
ndll. Becmen, MsUHlu kıöyieriniDI mal ederek şehr m ze a"'1et etm.14lftd;r e&mlll - boh\mWJ ee.edlnı ıdrdftm. 
e lcadukolan bHıirilmiPtr. v.ıtmıstn bu hava•tdetl teftlflerl iJ'i ~.,: 19He:ı haberim 70t. 

Bundan-... Baııadl nahlJl8 mer- neticeler vmnlştir. VecaW ı ==~~~ •':t.m~ 
Uzi. Ballıboca, öaerıer, atalı 8e • Son zamanda tbrshimt llldtlrtll) evlen.. 

t6ylwinde de ıapu tahriri /~itte latbol karf!lıqmaları met mıvmı vennıt Ytt bu m1lthif ci.. 
ılmıf bulanmattadır. Jtadut:roca ımut <Buausl) - Adapuarı Deta na)'eU Jıllemf.ttard r. Vecabet, ı oocat 

uameleler1 bi'8n ba Jer'erin tapu ..,.,.. ne fzm1t Gen.çllt tıUbü anandlr. 
necllerl mal ab!blertne teni edil.. u.mda yapı~uı maoı İzmit Gençlik Buan Ye V'9CÜetbı mubakP.Dıelerl 

met 8-ndlr. tıtllG u lkt tannan~. ne 1'1 BlrlncitHrinde baslanarattır. 

Birinciteırin 

-.tT.a-..ao • 

Şehir Tiuatrosu ftoıedi Bısııoda 
"Hibarllft Budalası,, 

(lelı!r T4'atroea. komedi tısmmcla y A z A N J'ID<la aramat J&IUDdır. Xom~i 
CllrD&DMl eeerlere pat'lllK ~ iki 1 1 roeunda, eeer1. reJllÖl' ve L'U1 'atkir 
tQat.ro aruındaJd il bOIUmtlnfi ve bu Nusret Sa'a Coşkun detll. halle idare edt7or. bOtttıı m 
lı:ıımua hua111111e&inl SÖllÖDUıııde bulllD. 1' buradadır. .11aamarın Bazımm 
=Ilı:. u::ıab =•hal= ~. O da dam, meç, felaete tuneGi ~illeri oldu tı, bunlaJ' 
lll'km, lııomd. tiy&tl'OIU sadece bir , hocaları tutaıqtar. Bvıne Jdbarıarm tenle Moli6re'l, MoU~e ır bi ovn 
etim m'•mat vubn& muhafızıl ıelmeslni !at.emek~. bu bqa.t.ın J.cablıecett hüıkmda bt9e kanaat Y d 
et.nıebedJr. Vuifes . haltı ıWdflnMk. etıt1rd1ii bUtUn ıetencelere w matırat_ Vutı Raa. Bedia, Perlh' M 
etımdirmetıUr. Amma 9Qpbeeis ba ete_ lan. Jrat1enmKtadır. ıtısmı aall taba_ mer pet lllltlıller, haydi banıara 
met del'J)dtr ti. bu iel t&'tlrten aım•at tadan bir adama vermet 1esaııe usu..lbirer eııblbı mubaffe! bu!alnn: 
cereooadn1n cbems eıtarat. bu1t bir auılur. Jııomedilere alışnan1n mukadder ı 
tuıaaı tumpuınıa manzarası antde. XenıU8t de Dorı:nen .Lmılnde bir beti. Reşid, RecJA, M'!libat İçli. Ta 
OIMlr. Bas'Jr, ell>eUe buna balckı JOt- anmettıedit. saray" nıa:ıaub, muvaffak olnnıe pyılll'W. 'f'alııı:ıı 
tur. Anc&k. temaU ett ti tomedllerde, ı.&s. cQı:ıaOs tatımıadan, yalnız ui1. JAıb& araaıra lf.üballlilG kııCtYordu. 
Hlsumundan raaıa b"r ~ub aöııter. zade olmak ~J'etinı m taoıYan Do. ı. ~ Molı6ra· n tafaamdatı 
m.ı, iti uızumun:lau faııa c'dcU7e al,. rante, .Junlen e ~ OllU mOtema. tefe bocMı. lııom--'- tudrettne 
a... da beklenemes. BıralC1n ti, halk diyen 7olmıattaclır. Jurden'in kızı halt. · ....,. ... , .... 
ta at.ıılne a.Jışt;ırı:ntı$br. Umdutunu tan btr ırençle ae'f:l'.JOr. Lt.tln hiç a- tere daha eahkl oldut. Llüı 
bulamuu. rahatmz olur. silzaıdJik eerethıden mahrum bu delL meclilinG 110D1arrcıa dotru o da sah 

Bu atırlan. llo1*'e'ln. •~lıt JranhJ& tımıı nr:r mt? Re oldulclan deti havaya ltendl'li tapttr.h. Ro 
Jb!al•11> nda aahneye J&tml&rat k&' hWtnwla tam blr fUUJ'S maUk lrarısı. oot mObalAlalı b tirdi. 
'8llere ne ırattedltişiııi masur ıa.t.er. nın bDttlıı marıarma raln!r.ı bu 1tt Rettt Xemalle Necdet Ayı.ıl IYi 
met için J'8Slllf delil m. P.Rıakfb cKI. dıtn demiJor. Delı~&nlı mutlaka Jur. ' 
baı1ıt Budaluı. h.tıf bir tome11 ba- den'in tnmu nıaeaıctır. Bunun ıoın derer dalbmıt. bta+ oot lı:ötü 
vası içlnıde ı.!'lllSll edllmteth'. San'at. elinden ,elPDt yapıvor. aı1tadaşm1D aan'attinhlar. Bümede pek fa la 
Jı:irlart da, :ıalkl da tatmin eı~flllie- :vanlımiJe btr 01ım tert!b ederek. OL mata yapQ]ar, Necdet lflzumoo 
tir. L&tin. buıl&nnıtı iddia ~.ıtıert aı. manJı pad-,.lmım ottu olarak mura.. tuıa, • tlıbdi mazur IÖl't!DOE _ 
bl dCbarlıt BudalUb eaere dlDa nail olgyor. Retle KmıaI 1t11wuundan fazla m 
tam ınanufle aadıt lralarat, Doktor AJi C!flh!\ Del~Jb'lsa .eeeı"ıi mu.. lataIIJ'ıdı. San'attA.rlann rollerne t 
MDltlıre'hı amtuı.ıı tçin:te ort.a7a lro. V'atf~le illmhıe oevırmlştır, bir ka1ılnala 

1 nullaJdı bne. muvattatt1et bundan Sah I! • ~ rına 
daha fazla ntmıudı. cııntU. Mol"E!re'tn neye .onuf • JOlr.tur. Akt6r :>lalı müellif, e uen 
tomedilerlıY.te ha~ mtltemad1:ven ta.. Detor Ye ebesuar utma mutabık. yapacatlarmı t.ımamen ., y!P:n 
sık1amn tutarak ıme:neoı. Halbuki b.z. a.. dememet çtn htçbtr aebeb yot. t. Bir de OJDaY&n'!ar eten lc.1.rlta 
eetıtT TtJatrosunıa gatenleri btma atae.. Gali> eeeri muvaffaklyetle aahneye etmete kalkarlarsa il ç-..tırmda.ı:ı ç 
tmtıt. JmJmuetur. Yalnıs. tendi lı:1mını de. Netice. 

Mttltarrir. e~ oe meomı tıı.e. ınzunuuıdım fazla tar.tatarı • 
etmt.eaı'. earkı1Ar. bale,er iJi ~rt\b "· <Xibar1* Budalasu meclis m 

llolt6re, ıGYa bu tomedlyt 18'70 de dDmlltl. t.ema:lde berhanll teknik bir sibeJ, falcat heyeti umum ve ıt ba 
on Mroftncll Lutnm emrlle, Omnanh aaaltl* :9'01ctu. za:vıftır. ıı:ter şarkı ve baleler de 
blı~Jn Paria._A e1d~l.siln. ~~t T ernn1e gelince: masa, yavan!* daha ra.ıa b&sacdll 
~ alantu ...,n .. e eucUUJ.1.,,e - • 
Hıımemeai Dlıerhle Yazml$. eamtı. ba.. Yut.anda da tearet etıtitimJ.s aıb: Haqn içlo eöYledi'UID ıi>l, öyle mec: 
ıetl b\r taraktıar tomedtsl.. <Xi»arlıt Budaluıl baıtf btr komed" aeJftlttiıt tı, ı.m Kot~ komf'dıaı 

Blum :uoua tamter tomedaeri bavMl ~ 01D&Dch. Jurden J'01 sene ÖJl9 meelillwe ruladııt ti 
yannatıa fı1tiıbar etmiştir. Ber aerin.. de :eumı. ıentk maQa.Jı, ıeret a J&. <Dldı> tomedlabıdt!!l fark.'llP.dı 
de Ja]llls yaeadıtı demn delil. batı& nllt itAbarlle Ka.--..611bı unı idi. "'1t samu llbat edl)'or: Şayed arzu 
buc1lntln t>ellt b\\l'.ı tipleri .roır: den bir budaladır falrat uta bır JDIL • Dil. (Jtlbarlılt Budalut> her 
~ btuAsa edel!m: tara deltJO'. Buımın Jardea1 it - mahal bırakmayacak b r 
.JUJden. Mıbll. sonradan tr6nne sen. den oot ıuıü. ikincin oot nt1ı8. alt ettiti fllcl1de or.ıan 

sin bir wlet bu4a\alldı1'. Milwlelerbı Bunun l8beblnl de. lı:omedl 
hayatına ımrr.ınıetıe. tibarllta tızon. 11111'Mt&Nnnm halt m~ Zate. bili de t.eeelll eden bu not 
mette. deft'iD tlMr1artDl &AkJlde ~ .... ~ ... o ..... a.ıa 

n 
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1. 

Bulgar mecUsl 
reisi diyor ki: 1 İstanbul Kurtuluş Bayramı ı 

coşkun t zahüratla kufi dı 

Amerikada bitaraf- ! 
ilk kanunun un tadili 

bugün müzakere ''Türk - Bu1gar 
münaseb tı ri çok 

dosta 
d
·r Sulh teşebbüslerine manda harb G'Qıleslnı]('n de ynk:ı.yı SJyJ 

[Bas tuafı 1 inci saJfada) ıhir devruı taafiyc cdllm1~ olduğu.na hıyor daı•r rııcaktı. Darlık rckUl;i hlrı;ok ~.>ler~ 
ci ve sonsuz heyeeanlie doldunın İs. işaret cıdere'k, bugünkü teylzU in.ki _ ka.vuşa.cak \'C denb.: Uc:ın:Unf, şimal 811 

tam>ullutar dtilia saha.hın ilk santıe.. §atımızı §al1lı ordumuza mooyun. 'OL [Baş tara.rı ı lncl snyfad:ı.J yollan msıta ile tekr.ıır lhyı:ı. eıkbil<'. 
rinden 1t'.lbaren yollıı.ra dökülerek duğumuzu teıbarliz ettirmiştir. - kalnrıruı girmes!nı meneden huklim.. Yazan: Hüseyin Ragıp Emeç cektf. f~ı:iltuc, bıı i.nldlnlarm tcU lki-

mcr~ım·ın ....... ,.,.,acaıı-. v~ g"":d rcs.. Vali ve Be.ediye Reıs.!m!z sö ... erlne nuııa~ı sarsan top, tı.ifck gurul. nl, teklifinde vidcdl.rornıı. Fakat Fin • 

&fya 6 (A.A.) - Varnada <iün bir 
nutmt lrad eden Scbr nya reisi şun. 
ları e>ÖJ1cm~r: 

..., ~-· b' v" .... lerln iWırllk'te ilgasını tnleb edecek - landlyıı, her neci nse bıı t<'şcb Ü u 
m1n1n yap1ln.c::ığı SuıtıuuıJ:ı:med ve şu cüntelerle devam e~: t.lr. tülcri anısında dillııti fasla beklenilen hararetle k:ırşıI.ınıadt, nlll 
Tıı.'k81In me-"anlarma duğru akın et- <- Buzun dunya Lklncı bır Cihan rekınlyen iki siyası te hure ~ahid 01

• ltl!i 1ı>Ud.ü bir mı cc\'abı ~Ardl • ,,..... Ticaret gemilerın·n si'ıi.blandırıl - kta n b' 1 üt t ..... 'c :ıs meğe b:lşlııml§!ıırdlr. Harbi ~nded.r. Cü!n.hurtyet Türk1 - m:ı yaz. unun ır! ng ere ara. k ri harclı:Ata ıt VQIU d!i. • 
RtıS D"ğer ta.rniltan merasime t5ttra.k e. ye.sini bu yeni k rtı karşısında da mı:ı.sını meneden RWtfunın tatbiki fınd:ı.n Finlıı.ndiynd ı yapılan sulh tek. Fin.landlyanm kanaati dur: 
Fa eri ' .......... And #' m.hdud blr saha.ya ş:ımll olacaktır. lifleri, dl~rt de Amcrlk. nın Yatilıa.n So""'ct Rneov•, h----'-- ('\V ı. se ....... 

- den ~ kıt'r.lar, ınelttcbler, genç.. bl.nb:.r uu.,....,. an za.ıerc çıkmış, u. i t l 1 d .,, .......,.. .........,, .,., ... 
«Bulgar muıetı her ~mnn 

n.ı.ıctınc mu.h • t.esl~. 
ka bo'~v.zmı scvımr.> 

Rela, Bu ~arl.stnıraı ~ ile da.1. 
nuı düıiL-t cınilna.:ıebct.:er id).me et -
nuş o!:dUb'UilU, !akat h.o b!r mman 

rnuıtaoole görmedljfn! ilAve eylemi.§. 
tir. 

. -~'--'tl Çünkü bazı bahriye mütelıassı.:lıı.rı - vasıtasllo talyan ka ol < er uzrrın cı siz yere b:uıa hlieum etnı tır, llu l.ın. 
ilk ve spor t.eşekl{ül1erl saat 9 dan \. snğı daima iSaıuo e gören vatanın 1 .. l.5te ~:M ~·m· na göre } 'lnıZ pek zayıt blr munta. i ra. e.mea. a.... • ır. kü slkm'ılar ortadan kal tlk'tan uı.,,. 
t.1ıaren Sultanahmed m.....,.,.anmda Büyilk mmıyumısu M lil Şel nl ba .. ' •~ken" bare ...... tm .. ôsterdtıı:i lntdcıf .... ""'" zam lhimaye tesis edebilecek fa'lmt n;) "'"' .. 

6 
.,... • )arın, bütün bu olanın vcı bltcıWı lnti.. 

t-opla.n:mıilalldır. §tnda mulr.GWderat .magi'ııbf.>an gör .. ~ . ' tar ve son gilnlt'rd" sö) lenllen sl~-asi ka lmak 1 · t k h 
ti.car. .et gemc~rlnı mütearnzın teoo ~ naı..o.•n- ırııde et'iklerı· -'hniyeUrr mını n çın e rar ucam ttml,. 

Kıt'alar meydnndıı. tecemmü ettık... m.ek bahti;rnr 1 ındnd~r. vü daftıa """' b kt alt ı.uu.w.... • v )Cc<'!ini hiı:ı klnıs•, hatlıi ill&'ilt.erc bl. 
ten sonrn. Sultano.hmed meydanında Bngane kadar onun azlm.kdr, me.. zune \"""" maruz ırn JC - yd unden bulfin vaziyetin umumı bir le tc.ıniıı eaemrz. lllwıcn:ıleylı benim 

Bunu mutcakıb Tllrk _ :suıgar mü. 
na'>C!bct'e.rlnden bl.lısod2n 800.."'anya 
re bun:n.nn •Jlxm:l ye ~ar olına.. 
d ğm.d:ı.n çok hüsnün.yete lstinad et. 
t nl ve çOk dt>Stlnc> o!.:1u!'unu cöY. 
lem:§Ur. 

21 p{ıre to,p atılını§, bu sırada mern ~ tin ve tedbirli idaresi vatan hudu<l. tır. sulh kUnc nıüsnıd olmadığını söyle. menfaatim bu h:ırb • dc\·am etmek ve 
sime lştfrıı.:k eden alay tromvny cad. lru'ını ve semalarını hdrb fıfct...in.dcn Çağırılanlarııı fikirleri mrk yeıindeıllr. lı'altat muvafılt 'e Sovyetl<'re karşı Jııırb~cnl rle b r .. bcr 

d a t tm 
.. ..+.. v · ül" münasfb deliller ileri sürmek urt'lile mticaiklr"'I sonuna lmd:ır •öturm k ir. 

desin! takl'bın TaıSs:m ıınc~ anın masun u .....,.,..r. e o un gayre_ Vaşl~n 6 (A A.ı Beynzs:ıray ..n ı--, bir • 
b 

,,.,. I I karşılıklı mevzi alını, 1<.umtt cnı<'.n. Amma ben, Jıa.rbln sonunu b S" 

harc•ret cb.:n'"'tır. tmiz şereflı ·r suı.ı~ ç nde vatan V-O blldl~: tJ •-k d cı d k -,,. -v u.,..,. kısım azayı, i 1,b:ıl ha .. ın a uy 0 • reUe müblea ediyorum: Alm:nl)' baş. 
Alay antıta töprllsundcn geçerken mJlet 19 n namusk~ n 1m!ze de • Ha..riciye nazın COrdell HuU ile ıl - ınn cndişelerindeı kurt:ırarak dam ka 8lll'etle. 

A 

Uıruı.nda (bulunan lbfitlin ;v:ıpu;rfar vam etmekten lblretıt1r. Buna rat; _ kıncl reiS W 11 ıcr, ~ynndan ~ kişi lı:ırlcl ederel milnff'riil bfr olha ~nı!as- Amerikawn vatika.nlı ol n t masla. 
düdll.k çatmak surcUle :rnerastm kıt. men bir gün va.tanı müdGfaa mecbu.. ve mfımes:~Jer :nec!lsl nz.'\Slndan ik. tırmak, nihayet aklın kahnl ccl mıyc- rına gelince; malum ol hı uur ~ 
asını ıseitunlnmııila.rdır. Saat 10, O r yetinde kalJ..rS3k Milli Şef mlzln en kişi b.ta.rnflık kanununun tadili ıme.. ('('ğl bir şey drklldlr. fngiJtere '\c Ame_ mrrlka rclsl llli 'er n~ vl t, r.ııstcr an t b ligıv • d:ı nla.y Tııt.sim Cümhurl.yet mey.da- gur sesle cihana hlykırdıl;ı cib1 se!esinı görüşmek ÜZ re Ruzvelt ta - rikımm yapm:ılx lstedfltlert de bundan Taylor :nammd:ılti ha.<;tLS munıc: Ü ile 
nına vamnış, kıt'alar a!!lnda m vkl - CT~ mllletlnln bngünku evl{ı.dlan rafından yaırın Be~ d.l.\'tıt b ' b'r ~y ~lmas:ı. ı;crckUr. 1 Papaya lılr m j gonderdl \C bumınla, 

[
l _, l,,....inl - ....,..._."... •"nro. askeri tıando '-- '---"'nf!]ct.a kendi m-... .,,........ ed'l-'-')e .... 'r. fngllt.ercrun rı.rılan lıYaYa. l a raıı. bil\. ıt:ı Pıı.p:ınuı f şl m.ı re ldctmrsi.. 
ıas tarı.uı J inci s:ıyf, dal .._. ııwuu..w.u .,., ~.........,. ~~ .. 'i-4"-'..... ı..uu&>: .nu ınaktıı. olduğu teki fJ::-r J<'nı lı:ısl ma. nl ve onun Jnptı!:ı mulıatth<'Jl tel'in 

Vctlerı dUn ,ark c..."rlboo1n!n 15'.mal bOl. tara.fınd .. n ist!klfil marşı çalınmış - herhalde mü!t.ahlr edeceklerdir.) Bu to";>lant1-,Ya 1.ştlrnk edecek olan m• tır. Alman ku\'Vetll'rinin ls!lrak 
1
vc ctmesJ fikrini ileri sıirdu. AJ.ınslann 

gs!y\de Alman :aıe9Zllemıe karşı akim tır. Bund:ın sonra şanlı OO.yra~ımız Bunun iÇ!n de en büyük o/.).r. nt!m17.: l\yan nzası (:unla.niır: müzaherctlle bir ;a.r:ıft n balıtçı ar1 ,·crdılderJ h:ı.l;crlerc ı:orc rapıı.nın ce. 
kalan mlttcaddıd tn: rruzlar yapın~ • dlre~e ç.e.ı.-nm §, resmi ve hususi mü_ ruıma.set ve laıhraman'ığın ttmsall . yarımadasında, r11 er ta.nırt.ıın Knrcl \-:tbJ Amcrik;on mrsııııııı tutınin edecek 
kırdır. DUşıruuı tu.rruz!annl".l hepsi ese"e.rd göndcrllen çelenkler ft... olan bUyük Türk ordusudur Ekseeyet ş.efi Bl.nkley, hRrlcıye en. bf'na.h1nan Sovyf't ordol:ırına ı:ıarruz bir ~hl.rette zuhilr cyll'mecll Vi! mü .. 
ta.rdeıd.llmlştir. Bovyctler insanca e • ess en .> cfimenl reisi, Oonmı.!ly, bu encilmcnln eden Fin ordus~nun lmrsısındnkı ltııs- za.kcre uzadı. Şiınıtl, l\llstcr 'lıQ"lor, 
henmlyctıi zayiat..l ukram~lnrdır. Bun bld.eye ıoorunuştur. M "l'sl azasm - Hal~<evlerinde eski re:si ~rge, <'knlllyete men - nm karşı mlicssir bir rol oynıuıın:tn Papanın mukabJI bir mesajı ile mc.m-
dan ~ l\ralanud:ı 52 ton aıtıtıı • :MUte:ı.'kl'ben Şehir e Us! b k ısub cüm!bu'tiyetçllerden Aus11n. b:ışladı/tı günıll'nlJeri, Finl::.nıli.vn no leketlnc dönmii$tiır. 
imdıı. bulun.an b!r""!ı: ... Ukııek sa"'"" a. dan ve B~U Rııl:k Par • a~ :ı... Bütün Ha'kevler nde topl--ntılar . n t R "- bl "'"lh nktl ""' ~ ,._ ilnd ha "' s... d Austin, Barkley ve CO Sovye llSYI\ amsınua r "u Koya bir ntolil; mcml krti ol ın t~ 
rabalan <ın ..ftt,'n:ıaı edHm'tıtlı'. nı Ekrem '1\lr, Abidenin ön t - tertıb <>lunmuş, ltonferarulnr ve tem .njan a.n -'l""'l • fikri zlbhıleri 1 urrnl mn.yn baş. 1:.unışlı. '-'·-nm,m:ınen .... ·.·lı bulun"'u"-· en 

1 
~ bir ""ıtabe - n-"y t!ca~ """nurlarının .., ....,,, nn - 1 ,......,.. •· u J;u Alnınn li:uvvetlerinbı b:ıskım mla.n'ln ıırtiT8üye ue ere... "' • ı s1Eer 're.?11mişt!.r. D n gece E.'llınönü --, .. ..,~ • ..., harb mın Fııkat Fin toprnl;l rınılan bır usmı yü.tsek ruhani merci Pap:ılık ı n ıne 

Berlliı 6 CA.A.) - D. N. B. ajanSl de bu1umnu~uT. Ha .kevln.de ya.:p lan t<> ntıdıı k a dı.nJmlllSlna ve bu gemUcri - Sovyct R1!S)'annı rm isı:nli nltıncb bu. bir sulh akU lmkfuıla.nnın ınru ucl olup 
~eri ıkayna.·dan ~renı;,or: Ktn't~ ?Y.ıyramının mAna ve hu., balık bl.r baık kütlesi bulunını·ştur - , kknlnnna gkmekten meneden bük - lumlnltça Finlantliv:\Yl b!iylc bir a.nb'j. olmadıhru bu mesıüd:l ifade etm•ş ()l_ 

Sark cephtıs'n!n cenu?> ~Mges:ıde stts.yetlerlnl h"yeeanlı cüml lerı: te- Mu.hıarrlr arkad unız, Nu.sr t &ı mün k~ınlnuısma :ıır:ıttn~ oldukkı. maya yıın:ı$1ırm"'k milm Un olamazdı. malıdu Fnkat tnr:ıtıarı nyırım dn\':1 
üerllycn Alınan k1r1vetlcrl. b;r b:ı~ b:ı.rftz ettiren h11.t!b. s, nlı zafer.erle Coşkun Kurtmuş bn\}"r.Unı mi.innse_ rını e.-;se.• evvelce lbEd mtlşıerdl. Ban<lan ötürilc1ür kib fn~lz dt~plo~:t~~· me,ıı.uu·. ~ad:ıkt me ~re i o kad;ır n.c. 

~·ınde dilşmruıın b.r sahr.ı ~l\va mey , t~ - .,,,. . , d ıı bel için ist!faıle t'dnc!ıilPeek b'r ko .. o. içinde ı:;üsbet olabllec Cini &.'lnınak !.1:1;tetindcn 1sW:sd~ ederek 5 İlk - dolu taraüne bn muUu ln fısı d:ı mtıl lbetlle hcyec-a.nlı b~ h •abede bulun s;;ı..tend~ne göre, fı;fnndnn oeor. ıJiın1nde yer cdrn n nn:ı.' mu •• mışt.ır k' bu ifad nln. buı:unkü şartlar 
danmn vn.rmışlı:ırdır Du ve.'>iıe üe ener eden 1tatınımım ordumu son..<:mı: • muş ve Kurtu'u ba •romının buyük ge yalnız v.,ı>nrl::ırın .sil~on ır • laral: saklac1ı ve h:ıttldı.tın. ~etk,.1rrlnt be>ha~edfr. Ba h rb. topyddln Jı:ırb-
jik ve cU:r'etkl>.rnn:ı. hareket. .ya,pan kı.. •cltküt!erlni arz kten sonra oozle. mfı.n!!. ve şumumn ı kısa ve vec z clıın masına taraftardır. bl'kle<ll. Vnlıta ki lıu h!lre~~tm Finlnn_ dlr ve mllletler, hlr def.ı nt l tfına 
tn.<.ıtımız iki SovY"t tnyyarcst ıı:a:;ıtct • tine n'lı.ayet verm~•r. lelerle tıeıban.:.z ett nn;ştlr. :Macnacy bA.l!ı. tbltat<.J!lık knnunun. d·vn :ıi!ır b:ısmaya b:ı.shoı. 0 Dman girer ten sonra. ıll'lı!t orad n ı>..ntı\k 
ml.slerdlr. Şark ~;>h!?Slncn cenub böl. E!trem Turdan ~nra, kUr.süye yük. Miltea.kıben Hrukevl gOOteri !kolu da mi.lhlm ta.el E'ıt ya.pılmsınn muıı • Fin • Rus snThu fikri el .. fckrnr orl:ıya 1 ırarcrle çıkıbb1e<:cğinl anlam~hr<Jır. 
~e haro.'trıtn. \~I'ft.~ den . Rumenü set t:ı:ıı.s:l genç1\ğl namına Salfı:htlt - tarafından H Ş:ıyln komedisr çıktı. Umami ~klilr bn rtttlrdr. Jıusns1 :7..afcrc kaVUŞl\ma~anbrm olümU tt.'ran 
;:: ~'rltUll~i ~ ~ti 11~~ ~ tin Kars.yavuz ge:m ş, genç b3t b muvamı.k.lyet'e tt :nsl ed.Umlş ve bu rızdır. Jn.ponyll.llm vu\scli bir eazı1:<' de vok defüdl: Mrı;f-13 Fi~. eder"hleri.ndc ise !;üplıı- yoktur. Ç"11kft 
.,,,, .... ..: d~ın~nn:kıın~ı~<ıeç yoen~ı emuva.!: lnıVV3tl1 cümleıe!'le bu. mutlu gün;:n sure~e geç v k t tup!antıya nttayct landiya, kcn.Ji.c;lnln evvrlee rll1ar~;:~ m'.ltlüb:ı \"iileil"lın ııı+lkbıı.1, gör ,ı Use 
.. ~....... ~ , • """" Dıf.el' tnraf'tan Amerikanın bitaraf. crsl olarak ter!~evlecllırl ıırn YI ~ ı:öre -mmaen ile lıcfcr bir r.evcllr. 
f.nkzy<tler elde etml11'ci'dlr. heyecanını ya~ynn lstanbulıuların verıım·~·r. · · lık l:lmununun llgnyrı karar vermek etmiş bdunu'lor ·:r 'l't'lthı b'r • nır.ı ' Hüselin n. ı:mcc 

Rumenlerin lı!r mU\'ıstrakiyetl hbslya.t.ın'l- te:cüman olmuştur. ü di1a.r Hallrev"ndeki m er ime üzere bulunması Japonyad:ı. nlMtn ~m~"~''Zl~ıu~k~ıı.~bn::'.aı~n'.::ış~:ol::u:::y.:.:oT:.:<1:.:u:· ...:.:A~'Vll.::..• _:ı.ıı...~----------::-::----.:--
Bcrlln 6 <AA.> - Rum~ kl!.antı 5 Nutuk!'ardnn sonra törene iştirır'.'t, İstiklal m:ı.I"'l'e ba"l nm'~. mnteakı- uyandırmıştır. Jııpon ~zeteleri bu 

İlktesrln günü cıaıt copbesın!n ce:nub eden ~'t'nl:ır kumaruhn ve v •1 •.:ı _ ben E"'ved G r n tor=ı.fıntfan bı.r ~' $inde yrnid n arazi kazanm~- rıı.fından t.cfu" edllm • mf' -a 1bl'n 011ter v rı n t :" K nferansı mü vaz Y 't. ıkarştsmd.ı. ~r nnlaşma - Dünkü Sovye 
tebliğleri 

ar 
ouc. .. ıar 7a0bklAl'ı mı.ıharebe " •• • .sllc .Jcponyanın Amcrlkn aleyhine 

.n ı.ce- aoo Rus aake'rt e:slr aL ır d n- • yap lmı tlr tenk :!> .And v ip ıı.s f> .Y~ temsil mış>ardır. M l'., nı ve atcyın g~ 1 :ro":ırı harbe glrccc" ni yazın 'kt.adırlnr. An.. 
1spany t:Q>yare.Jeri dol.duran 'btnlert" i t:ı.n.bullu k hra _ cnk bUGünkU durum ve şa.rtlar Ja -

Berlln 6 tA.A.> - D. N. B.: man n kerlerlmlzi candan tcz:ıbürat.. porryrcyı buna ocs.uet ctt1ıemlyccek {Raşt:ırl\fı ı lnCJ JWl)fadJ\1 (JlaaiamCı l lnrl laAJ'faCUl 

:tspanyol turareteri i!lı; defa olarak la a ·~dır. 
6'ldt ccphoohıdeti hava. aktnlanna JŞ- Ta.1rısimdekl mcraır.mı mütookıb a. 
Unııi etmlŞlerd::O. D. N. B., aJruısmın lay dağı.'mr.ş, saat 16 da VnU ve Be _ 
askttl kaynaklardaıl l)Jı"end.~ne g~, lediye Retsı Lfttfi Kınlar b<>raberinde 
~"Ol t&:yyareleri ilk m~ - - , 
J'cLiertnt kaydet.m.ı$lerCfu. g :tıkteşrln P.artı bl~ ve umumi mecıls aza-
&Unu a.ıvaş tnyyare?crinden mnre ;:te!) la.rından mtirekkeb bir heyet olduğu 
k11~ blr ~1 hava teşektUHl halde İst.nnbul Komutanlığına gide. 
::1e lstika.mettnderu yollarda dUş - :re'.k, İst:ın2>nllu'ia.rm şükran h's1erlnl 
t.aa~ ~ kDlla.r.ına ve Jo!.'tılnrma b1ırmıwı oroumtraa ib1~ et.mişler. 
~ tno\Orıu ez, btl:rük mı\L<ırda 8ov. dir. Bu eıll3a.lS!z günün şerefine ge -
~ baQ.a ~nıı tahrlb ettik - • • ~t ~ 111ltıtnana tanlı ve ~ır za ce resmı ve hususı binalar elektrik_ 

~'eıııır. a - !erle tenvir ~mlş, hntk geç ıvat:te 
Berıtn 

6 
ıtıırac1da TMl)oeı b.dnr eğ1.emni.ştir. 

r.n.flndan ~A.AJ - F'in kuvvet.Jai te. Dün gece Tak.sim gnzinoounda be-
1.c!ı~ r bedllen SoVyeL werıerl. ledıye tarafından o."'du şerefine ib!r 
1'tl.k t.anu-Iar .üttln nıab:ı.Ueıc.rın bü _ zıyn.tet ıverllmlş ve bu münasebetle 
~:arın ve "~u. ınUt~ddlıd fab Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar b'r 
b~""lllcn 'f~ inıa'!Athanelerlnln h1t~mde ımıunmu~ur. 
!ab l'll lQ.z1 1 SÖ,Jl~erd!r. 30 • • - k" tl r~ tı!_1şc1 çalıştıran bir ıruıı: Valmm d ~n gece ı nu ,m 
Len~ --....unil~ YOk olınUŞt.u.r 

:.cı Ohnakt3.;f a haya.t gitt.k,ce y~ls ve. Lru.fi Kınia.r demi~tlr ki: 
~~erin~· Alman ve Fönltı.ndıyn!ı c- &ıyın komut<ınm:., muhterem 
ı r 11 }a'ptıxı O!nlr cemb:m, SO\'Yet _ genemller, Türk ordu.sunun gira!de 
ha 111 ta.1'1etan arı bür.iln huruç teşebbUs sübay'ları, azız mısatırlerlm: 
•e v~-~ktıl~~~· A.mum topçular;, 19 yı1ıiır, §UIDul ve ;ı.zametini her 
it!! ·~ 11 .. ,.,_ ·::.,un Ynrdmı.ı fle askerl. _. _ _,~ı .. ..+tr bir anlayış 

YetU ~G'atı ll!>kmsmd.'Ul ehem sene d;3lhn. ut:riu·~· en -
llar~nerı hlPralamaktadır b d.nh!1 ~iyen bh' hayranlıltla 

'Ilerun 
6 

otun bomlY.uıJ.unanı • alklşlldığmwı büyifü za!erJınitin en 
~ ~ ~4.A..) - D N B.. parb.k blr neticesi .olnrııS btani:ı~ 
~e lfarkQ~n t"bl Aie~.!l!n bildirdiği ku.rtulU1Unun yıldöntimünü bugün 

b i Sovye• dcnıl.ryolu istasyonunun hep lbera.i>er tekrar ~ zevki 
1
• 

n:ı~. ler için çok a~r b!r dar_ çi.ndeyiz. Za!erlmiz şüphe yok ki kud-
?'hı kot :ınuht retil ve d6hakir bh' sevıki ıttaro ~l. 'tn'! bir~.ilti Cli! demiryolu ~tekele. tında harlb tarlhlnln tıı.zanı'bnIŞ en 
b·;'"'OVarı bir clilğüm noktasldır. _..,.;, ır, l ~ ... ~rkonc:xıUba b aıann üç yoldan s:ı.ruı.tılt!ı.ran~ bir zaferi olmııu.- a -
d rlansk•cıan '"n R'çer. ~ğer bir ~ol maz. Mütevali ımUdareler c.ltmda üç 

r. ~:uı :,~erek Lenlngrada g1 _ yüz ,genedir d.ırab çeken büyük ve 
da~ \'e ıtrı. şka .Hertnı, Donet.ı hav asil bir mınctın e:msalslz bir bamle 

Askilı<Iır. voı nuı.den mın{akasma ne silklni1> taı1tınmasmı blr husu -
bıı ı....~ "-e a.n met c11ınnının ıtorkunç ve m~ş·um 
~ ... "llS'Jonıın et1 - lkt~t bnkıır..C!au kasdine ıta.rşı 11!1.hi ~anını ifade e
lt-0 .afili' bir k9.YL'bı Jıu~ ardulan iç5!J. 
~· :l\rbe olaı:ak teınkk1 cdi. der.> _ ~ Lfttfi 1Kırdar, büyük zaferimizle 

~~ar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... İçkiye karşı re.i .. 
bet !azJ.alaşuıJ.i ... 

Hasan Bey Tnbil 
bıı ıı.dM, eOrmUyor mu. 
mm, a1aturk.'\ m'UıSit:l 
ha!Uı.lnn başladı! 

tahes~ri 

'hn'ldedir. <Rııd:ı-o gazetesi) 

a 

mesi n~etmekte olan 40 kamyonu dolayı tcşcldcür cderız. Yarım saat son 
tahrlb etıınlştlr. ra ccvd> verece~ı.z. 

Ohernonınrtes adındn. bir tnyyare. Gemi bareltct ediyor 
I.mıdra 6 <A.A.) - n. B. c. ntıı 

ci, içinde 34 tayyare bulunmakta o .. caıaıs ro<Iyos!.lrul. vermis olduğu ce • 
lan bir tayyare meydnmna. hücum va.bela ha.stanc gemıS1noo yarınki Snlı 
etmiş ve bunlardan bir ~rn.ınu mlt. günü Newha.vc:ı den hareket edeceği 
ralyMe tahril> eylemi~. bRdirllmiştir. 

[Başlarafı ı tncı ı;urtuıa ı Diğer ıbir cüzü.tam da oepbeııi.n ce- Bu !.ki gemi :M.ıı.bi n:;Fdenizlni 1llm'arınn nada~ bah geçerlerse, r mnsız ıı ı 

·n ~' on 
ey an ati 

Fllml, dün akşam 

ıannı bol .suya knvuşt.unnnk·t;ır, Ş.mdi. nubu şarı1d lst!.knmeilnöe 17 tank, PL, bekliYen !ngülz esirleri Ancak Çarşa.m... 
lü halde elektnlt ve su ısıerue alakadar yade kuvıvet:eri n-aatlotmeıı:ıte olan 501 ba 68.bahı fcclr Eamanı hareket edebi_ 
darreler işbirliğ, yıı.pmış bulunmakta • ıc:a.m~n. 2 blnhruka.t depoou ve a leceklcr ve öğlerlen b!.r.ıı.z evvel Ne'\\ha" 

ş 
dırlar. Suyun en.erJı «uvve>.indcıı istl top tahri> etmiştir. vene gelmlş olacaklardır. 
fa.de 1ç!:n yaıımıı.k.tl\ oldurrumuz otüdlcr Moslrovn 6 !A.AJ - So\'yet tebliği: Alman yıı.ralılan 

Si NEMASININ 
devem ediyor. Mese!tı.. Sakllrya Uze - 5 ~lnievvel günü bUtün cephe. Londra 6 <A.AJ _ nınard ba.st.ane 
rinde ~ıayan ıfi."lell ve .Adata ba:aJı de şlıtdetll muharebeler o!muştur. gemisindeki Alauı:ı yarnhlnrı bu sabah 
su ve elc1rtr'Jc lşnde mtıstcrcken 1stı!a. cumartesi günü 4l Alman tayy:ırt'.s1 üç~tl gtınler'.nln b:ı.şlangıcını da 
deler ~in ctmekted'rlc'!". Yol faall. talırib cdilmlştlr. 19 Sovyet tayynresl Ncwhavcn llnuuıınd:ı idm.k ctm~lcr • 
yet.n! 4:a.tikC9 tevsi edıyo.""UZ, Mrmle - za 1 olmuştur dır. Dina.rd ve Salnt..Yııhen hUSte.DC 

salantuıu ba,tanba§a. do:üurtw 
seyil"CJJeri g~i.1Ur. 

Bu musW. hariitasını bUtün şe. 

bir hal:kı gl.dlp görecektir. rl 
ıı:ct wBannı de ~ımak gayrm ~ r. Bil- ~osktJVa 

6
' (A.A.) _ Ko:ıruomols gemUertnln bugün hnrekot cdmııye • 

h3.sSll so:ı aylar ~rfında yol (ş,er, h1Z.. . ,. ceklert şimdi tahııJdmk c•m!ştlr. 
landrrılmış buıunmnktndır.• ılotaya Prava.da gnzetesınd- Sovyct bah Öğleden evvt!l .Berlinle Loııc!m a • 

rl~rasl eı'tkft.nından birt tarn.flndnn nı.sında bir anla..,,"lil:ı olsa bile bu cemi.. 
neşredilen lblı' makalede şöy~~ denn_ ler a.çık den.ze çıkab lm.:k ic.ın grC'c -
mektedlr: n1n g~ s:\a.tlerln" ktıdnr moo vukuunu ı••:mm--ıcın~ıraAa•mııe.--• B U A K Ş A M 

SÜMER Sinemasında 
Göz kamııştıran bır gUzelllt'e 

Ma!lk olan yıldız 

Yeni "GARBO,, 
SIGR D GU IE 

• 

u uı 
(Ferg~tcn Woman) 

ınuıinde t:ıütün ı;ey!rcilerl gaşy e.d<:cektir. 
Erkekler tnrafındnn takıJ>... Ve Hap!.sto 
namusu lhlft.l edilen... Ve nihayet Aşlt sa -
yesinde yeniden lınYata kavuşan bir ka. 

_ .....,,. __ dınm ronıa.nı. 

#&*MM,, S&?t 

MM' 
., ... *s" 

BU AKŞAIV1 
saat 9 da İPEK sinemasında 

İstanbul halkı ıkabkaha ile gülecek, Çün'kü 
Meşhur aro:miklcr, bilyük küçük herkesin sevgili.si 

LO EL-11.A. D 
Bugüne ta.dar çev.rdiklerlni gö'!gede bll'aknn 

" 

• 

ŞIK • 
• 

Tü?'kç.c söı.lü komedisi tıa:1roiın edllecekt1r. 
Ayrıca MAmUAT u. M. Jumalı 

cDü.şmnn tümenler:Din her Hlrlil ıh1- beklemek med>ur!yctind~d'rl"r. 
le ve desiseyi kullanmalarına rağmen Yaralıların mU.':>ndl'I ııne a'd nnlaş,. 
Alman'n.rm SıJvyet :.ı:uvvctlerl tara _ mıı. seyııhe.tln gündü:ı: ~pılmasını der: 
r da üdaf edJ'!me.ltle olan Kı _ p ş eylemektadlr. B.ı itibarla hrı· ıki 
ın n m aa hn.sta.nf' gsmiSi d" h'.'1.rckl't etm .,, in 

nm geçldlerln;n ilk h.'lt.lıırını ya~ • fü•\\luı.Y<:n ıtnuı.nr:ıda gilıı do munu 
ma'k ıçl.!ı yap ıltları b ful teşebbus. bekllyeceklPT v,.. fecirden sonr., d nize 
'er tnrd.edil.nu/lr. nl'•ln.tllrecltlerdir . 

Mesela.. kuvvetl bir dü<ın'"ln müf- =============== 
rezesi, bir ina!t sürüsünün artasına 
gl~enerclt ilerlemeğe tc ebbtis etm ş 
t1r. ~ kıt'nlan aldanmamı~ıar ve 
ateş eçmadan e~ düşmanın 200 
metreye kdnr yaklaşmasına. mlisaiı. 
de etmiş.'Erdlr. Bozguna ağrıyan ınek. 
ler Alma.n kıt'al·annın içine yayılmış 

l rdır.> 

M kalenin nıuhıırrlrl, ş d1 so. 
ğultların bu ha.valide k "ldlsini hi!.sl:'t_ 
t rme~c o~.ştldığ1nı ~ n.:ın:m A'm3.n 
cslr!erintn p:ınnntlarının soğuktan 
katı!ıı..şmış o'du~unn mı.ve eylemekte. 
dlr. 

Sabn.htan Sabaha: 

Tılsınılı yol 
Pek me.rult ediyorum. AGa.bn Nafıa 

Vekili Gcncr:ıl Ali Fuarı Ccbeso} ba. 
aında bulundııku Vekiıletin 11rogra_ 
nundaki tst(nyc • .Bebek rolunu gez. 
dl • .. ön'!ü mü. B.ı yol b.ıkl:mda ıra. 

• 'b ? 
zctelerde çıknn tcnlddl'rl okudu mu. 

lstnnbul ~afia 1\llidürlUtllnden sordu 
mu, bu güliini) olm:ıktan tıkarak fa.. 
.ela şekllnl alm.'lp başlıy1111 y())Ull 
bazln macera'J.lm duydu m•'! Muhte
rem Ali Ccthllı:ara zamıınınd.\ bn5lıı • 
nan bu durt b<'.S kiloınct.rcH!< )'Ol imar, 
ln.şa clcvrlmizln yü:ıUniJ af:ıır1an lıl~ 
terce ileri hamleleri arasında 
bu kö!ü bcccriksb:llfin tlmsa 11 o. 
larak dördUncd yılını. giriyor. Tnnl 
dürt kilomctrllk yol &lürl 3 ılıla bite. 

meml~lr. Jlıım1 öyl,. ı;cliyor ki J:er 
b:ıkımdıın y~pıhnası r.aruri olan bu 
yol tızerinde Gl'.ncr:ıl All ı~u:ul f'eba.. 
soy biraz m::şırul olsayrlJ resmi daire. 
ierlmlzlıı heniııı kurtuiıımn"ıkhrı o 
ac-ıklı kırtasiyeciligi çit,neylp ı:r\erek 

b:ışlnn~ şettfi mulıtN·enı sclellne 
ııl.d olan lıu yol ın baflan:uç şrrcrınl 
ıc.amnır ve başında buhınduğn ''eki.. 
ıetln baı;arıcdı.!mda miir. 'r bir kud
ret olduğunu isbat edenlı. Onun i("in 

diyorum ki hu yohuı Jı.azin m~ 
bir günah ı:ıbl ondan t.lkl:mmı.ştır. 

Yoksa İstikl!\1 Milradt"lfgnln ııskerf 
ve siyasi s:ıbal rcla trun bir eııcrJI ile 
raallyctlne ş:ıhlr'l oldn?:u o cevval in. 
sıı.n bıı.,"'Ün h:ı<rmd:ı bnlunduf:u 1'tr 
idare clha~ımu bu aulnr,. bu ntıı.lc • 
Une bizden evv<'l kenillıi i ;yan ederdi? 

~UIJl.an CalııtJ 
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İstanbul C. Müddeiummnil!klnden: 1 
Açık bulunan :ist.au.bul adlcye& bin 

kuruş ma.a.şlı zabıt kAtbilik.lerıne me_ 
mur.n mnununun 4 Uncu maddesinde 
yazılı şa.rtıaro. haız ve dakt<ilo ile yazıı 
yazına...-uu bilenıer arasında mllsnbaka 
imtılıaru yapılaraık mUnasıbk.r- alına -
cağından istekUlı:rln imtihan gı.inü o. 
lnn 31/Birin0>teşrln/94l Cunı.n cünü 
saat 10 !buçuktan b!r gilıı evveı:ne ka. 
dar bir dilekçe ile •dliye encümeni 
reisliğine mılraoo.atlnrmın gazetenlZle 
lldnmı dller.m. 

* İstanbul C. 1liddeiumuıniliS-fnden: 

Birinciteırin 7 

• • 
ş, ş, ZL ' 1 

' 
1 ; vaziyet:=! 

Açık bulunan İstanbul sdl.yesi b'.n 
kuruş maaşlı pıyade mübaşirliklerlne 
orta mekteb mezunu olanlar arasmda 
mit:>abaka imtihanı yapılarak münnsıbı 
almacağından isteklllerın mcmurın ka. 
nununwı 4 ünc'1 madd~ıncle yıızılı 

belgeleri tıdnıilen imt.ihan günü olan 
31/Bir.lnci'teşrin/941 CUJru\ günü saat 
H buıçuktan t>:r ııWı evveline kadar bir 
dilekçe ile adliye encümeni rclsliğine 
milra.ca1'tlarının gazetenızle ltinını di_ 
lerim, 

Nevralji, Kırıklık ve Biitün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

A ker 
~ez ve kuvv~t milvazen~~ni kendi le_ 
hmde ıömı"z:se geri çekilmekte tE'.re<i
diıd etmly~, bb:ıl edıleb lir. Yalnız 
o zaman da, Wolhof nehr. gerisinde za. 
ten pek emniyetli bir ·m~yet.te bulun_ 
mayan Voro;ilof ordularının dahi re
rf Qetlliueslne lüzum hı\sıl olur . .Baka. 
ıım, hM.iseleri bekl.yel:m. 

K. D. 

Matbuat mensubla
rının yardım 
mu <aveleleri 

[Baş tarafı 1 lnet gyfadal 
!ardan bazıalnnı. zuhôr eden !ırsat. 
lardan ı.Stifade suraıile birer parça oı_ 
sun tavzlhe çaiışıık. Bu hususlardıı.n 
bir tanesi de, karşı tara! neşrıyatın_ 
dan bazı pek nykm olanlarını b!Jmec_ 
burlye teı..~b etmekle beraber diğerle. 
rine aldırış et.meme;r, fakat, düşman. 
lannın bu neşriyat ile işt!gal ettikleri 
esnada kend leria~n yapacakları !ş ne 
ise onunla btly!lk: ~!r dıkkat ve a'i\;lm 
Ue uğraşmaktır. İşte, ba defıı dl\ bc>J
le yaptılar. Cihan umumi efkArının, 
müttefik ordulıı.nn o mua?.7.run Kiyer 
muzafferiYetindcn hiç lst:!ade c-tmlye. 
rek bir hatta.danbaıl harckets z gıbl 
durmalanndnn ve hat.ta baııı yerlerde 
Kızılordunun şiddetli nıukabll taarruz_ 
!arına bile sadece mu~ıe ile iktifa 
etmelerlııden mütevellid myret ve şaş_ ~sın Blrlitl İstanbııl Muılakaı.ı 
kırılığına hiç ehemmı;,e. vl'rmlyerek .lleıslittuden.: 
yenı hareketler nln tcab ettirmekte ol. j nıı:k Basın Birliği azasile, mw.bua _ 
duğu yem 7ığmıı.kh bununla alılkail tın barlık dışında kaimi\> olan uzuvları 
d!ger tertibatı bliyük bir .ı;Uk<lnet ve IW'asında ölilm vulruunda •eri~ bıra:k 
soğukkanlılıkla ittihıı.z ey\ooüer. Bu_ ı tıkJarma Yardım ic.n tnızalaıı.an ıs.5. 
nunla beraber düşmanlarını, her tek.. 941 tarlhll mukaveleye göre birinci 
Ziblerlnin o.ka.lılnde bire: parça o'sun ~ardım devresı Nccıb Ali Küçiıktı'nm 
iğnelemekten dı! hllı kalm.'\d:lar. Me_ ölümlle ıka.p.ırunıştır. İ'klncı yardım 
seliı., D.nyeper Pr•rovsk dosımmda 1. de\Tcsinc iştirak ~in 25.10.941 tu.ılılne 
talyanlarla müştereken üç S.:>yyet tti- kad:ı.r l.ştirak ih~ın gön.derilmesi 
menini mağlOb e1ere;c birçok blnleı·ce mer1tez ıbeyetlııoe tebliğ edilmektedir. 
esı aldıklarını bildlrme!erind"n blrnz Mukaveleye hnüz girmemş olan bir. 
sonrn şimalde Pnlerin Petrozavodsk lik asli ve YMdımcı aEalarile fıilen aa_ 
şehrine ve hattli dalla cenubdaki Sivir Dete ve ımec:mıın idare!eril\de devamlı 
r.analı şark kısmına vi'tsıl vldukl:mnı bir ~t:ilde ~lışmakt.ı. olup bıı .ışı meS
ilfm etttklelıi gibi buna evve1ıSl gftn de ~ edtmmş b-.ılunduiu ho.lde blrlik 
Kıyef imha sahasında 25.000 araba ile lı:anmnı ~erı dışında. kalmış olan 
8000 at do.ha. ~lıyarak ıttlnam (l:rıe_ mmıwiar ve atölye şeflm de biTl!k 
d{klerinl ilAve eyledll&. Eıı nihayet bölge merkeelerinde buhmdurulme.kta 
Lenlngrad etrafındaki son hareket.ter Olan mukavele ~erindm atarak 
esnasında şehrin 9 kUometre cenubun_ y.ımtını de\-re..""'ine bu mUddet zarfında 
do.ki tarihi Çar şatolarını da pek ae: iştirak edeblllrlE-:. 
tahribatla el~ geçirnıış olduklar.nı ~ Btt husus ~'n Tllrkl31e İş :Bankası. 
Harkof ne Mos!cova, .Lenlngrad ve Ankara merkez:nd~ 2381 numaralı he. 
Kronştaddeııtl mühtm hedefleri sıkı ve &ıı.b :açılmıştır. İş Bankası umwu mü_ 
devamlı bir surette havadan bombar- dür~. matbw..t me.m.?Ublarına bir ce_ 
dımnn ederek b"rçok ehemm:yetli za_ mile o'lmaık fuıc.Te bu hesaba :v.:ltırılQcak 
rarlar husule etirdlltlerlnl bUd rdikten olan :;ardım pa.ularmın nakli ıçhı para 
sonr.a şimdiki yeni hareketi lltm et~ler. ~~ 3.10.941 tarihi! taml"'!ll 

Demokn\si devletl"l'i lı;in bir sürpris Ue l'JU'be~e blld.innlşti, 
olacağına fazla ihtimal vcrl en bu ye_ İştirak h~eı~ mmtcıkaınız veznesi
ni hareketin hangi uııntıı.t:adnn nasıl ne verildi#! !lalde b:mkaıya yatınhu.ası 
blr gaye ıle ya.pıldığm:ı dair henüz hiç işine memnım.yetle tavassut oruna. -
bır m.alümat mevcud değildir. Maama- b lir. 
!Uı b z. b:.r mllddııttenberi Odesa mu_ 
hasarasının fazla sıkıştınl.ıruımıı.sına, 

D nyepeT cHr&eği doituııu ile Aza!t Cıe. 
nlz sahıner\ndc."'1 Done; 60.n mınta. 

Hergün 
(Baş tarafı 2 inci sayfada: ka ına ve n~:ılh Don nehri kıv•larmn 

doğru yapılınaktn olan harekttta ı ek 
fazla batlleŞtlrl!:nesın1 ove hıttttl. pek 
yakmlarınd!\ bulunutmasuın raemen 
Harkofun ~aptı e!ltr nd0 h•çb r teşeb_ 

bu bile \'a;>ılmamış olmasına bakaralı! 
bu yeni hnr~t;:etln Harice! grbı ile 
Desn:ı nehri arasında t<ı.hş d ed tdllti 
tahm"ll edilen bilYü:t Alman kuvvetle. 
rlnln Smol.nsk mıntakn$U\d&lti Almnn 
ordularlle !llMuı.lı b r tarz:ln tnhr'ki 
sure le mah mce hs1mınrile p>yevm 
Birynnsk _ Ye1m ya _ \V .yn.sma ve da_ 
hn şlınnl hava\\'.! n1e bulunan T mo_ 
cenko ordularına kar'Sı tevcih e:U'mck. 
te bulunma.sına. fazla btr iht-mal ver_ 
mek eyiz. 

Kanada ise muhtelif bakımlıudır.n A.. 
vustralyanın hislen ile nıütehassıshr. 

Ayrrea K nada Bn.şvcklh daha tf'!.leıı.. 
lcrde bir SovYct :ıarerine limld batla_ 
manm tehlikelerinden açıkça bahset -
miş, İngiltere iQin ilıtlyath bulunmak 
lıiıı:umunu ileriye sürmüştllr. 

Nefsi b,ıgl)t.crode d:ıhıı SovycUeYe 
yardım etmf'.nin komilnlzme yarclun et.. 
mek olmadıiı hakkında resmi dillerde 
sık sık tekrar edilmekte ol n cümleleri 
de il \e edecek olurs:ık b:ıhstn İngat.c. 
~ye taalluk <:den kısmmı bitirerek A.. 
ınerlkaya geçcbilirl11. 

TımOÇenko ordularının, umumi vozl. 
eı .cabı olarnk Alma.nlann Smo1enı1k 

b s.ııde ı:.anrrw:larım durdmmalaıı 
üze ıne bir tınyli isUrah::ıt etm ve on_ 

1:1 n sonr.a da taarruza geçerek Alman 
uvvetıerlnl kısa merhaleleri' tc ite 

b Onkü l1Btta gelmiş olduğu maHim_ 
dur "e bfzlm, mo.re-µ1 Tımocrntonun 
icend1 cephes-nm umumt vaziyetim goz 
6nl ıe almnya~!lk bu taarruzunu ç0k 
razı Ucrıye p;ôtUrJUffi takdırdf!' Al_ 
ınan'arm lııted!i\'i b r şey· yrıpm1 ve 
bu itibarın da tehlıkeli bir v~zlyete gıT. 
m ş olacal$otna bundıın evvc'k, "\'O~ ıla_ 
rımtzdan b"rln:le iş:ıre~ etm1 o!dtJiu. 
muz sayın okuyuculnnmızm şfiı.ıneslz 
lıatıı·fanndadır. 

Son Klyef hM.selEri üzerine Tfmo. 
nko ordularında l da bır k•aım kov. 

~et. n Harkota ve dah'.1. cenubuna git. 
mL<; olmasını b hıı~tmiş olduğumuz 
tehl ke~1 bug!ln daha dD. bUyUltmek_ 
tedir. Onun ıcaı. yeni Alman t-..s-:-cltcti 

r !illuwdka blY.:m tahnı·n et_ 
t mı z şekilde bir harekrt ise 
ve Almanların her tttrH\ ha • 
ztrhk ve tedbiri en kttşük tef0 :-rQa•ma 
kndar lem ve ıtt hıız ey.'l .. d l:tc ı sonnı. 
b!>yle bir lıarekete bnşlJyacaltluı tnbl1 
oldulnınn göre de şnyed k:u;hWklerl 
ink" finrı göstetlrse ımlu Kiyef gfü! 
A?tnan hntl.ırı ıcınctn teh' keH lir gl_ 
rint te".,kll etmek'.<! olan T"moe"nki> 
ord arının ':ıUr.ıt bir tehl k le karısı. 
1:ışm.aıım beklCıJ.ebnlr. 

Euer mareşal T moçenko küf! :n k
tarda lhtb·-a~ knvvettne ve b!ni\m e h 
Ahnanlann ooylc b r hareket ni 6nl • 
mek l.mkfulına ın."l k del 1 
işin, h c vakit geç rmrden 
lcri.nd kl mttdafa l hatla 
o ('ağ\ mbta.'"lSSllWYl.Z. 

:ı: da yerlnc1':: duru 
m e bl ordu! ı ınuı k 
h 1 verir \"C d !1.nya yen d 

muh r r h'd •ur. F'a ·at 

Şark sderhıin ncılmnsı denilebilir ki, 
Aınerikada barb tar rt.arlarmdan ~;ya_ 
de harb aleytarl l'tn. yaroım etmiştir. 

Amerika cumhurı·eıshılıı dıı.h:ı iki ı:ün 
evvel gazetelere geçm;, ol:ııı nutku, A_ 
merikanın en mulıim pzetelcrlndt n bl. 
rlnde daha. diln çok tanınmı bir mıı. 
hıırririn imzası altmdıı çık:ın makale, 
nlhaytıt Gnllop enst.ltlisüntın ) apmış 
oldııtu son ankclln \crillti netice bu -
dur. 

Amerika 25 yıldıınlıl".rl ınüttcbid bir 
kütle halinde rıleyhtarltk ettikl bir mem 
le'kete yardım etmeyi anlamıyor, o d • 
rece nnlamıyor ki, cuınlmrrelsl noose. 
velt efkln umunılycvi Rus~·a lehine 
imale edebilmek için Staline müracaat 
ederek Ru.syada dm hurrlyetlnin i:ıcle 
edilmesini istiyor., tnl:at henüz ccvab 
alamadıtını :J<iylliyor, hn münnstbetle 
de aleyhtarl rmııı l:ıtlfeleri ile kar ı. 
in ıyor. 

Az evvel de sö)ledililmiz ıı:ıbi Anrlo. 
Sa.kson aleminde ıcize ç:ırpıın bu urıık 
tefek detişlklikler esasa kallük etmez, 
harbe devam ctnıek arzusunun sarsıl. 
dığ'mı rı>stermC1!, delalet edl"cdi ~1 
muh rebenln uzıuııası, adalrt. t:Sasma 
ls!lnad eden bir ı\vrupa sulhül'ün 
mUmkün ohnalil halinde Ang1o.SaJı:son 
ztmamclart rımn muhar~btyc clPvam 
karannı tatb"kfe biraz güQHlk çf'kccck_ 
ıcrtdlr. 

Ekrem U,aklıgil 

c IVATR LAR) 
Konscl'Vatunrı 

ko rierdcn I. 
DE İHTİFAL{ 
'k6'\lll 21 dn 

ŞEHİR rlYA'l OSU 
komedı kısmında. .................................................... 

şal Ti:n?C"'M n , b ı b • ~on_ eşriya&. Müdiirll: llüs eyin Rag p Enıco 
V"rnn.ıı •nn P ı ıh• m ll v .. p(' SAHiBt: A. Ekrem UŞAK.LtOİL 

icabında günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları 

,. Doktor 1. Zati Öget 
8'>..ledlyc Jmrgısındak.1 muayene
hane.ııinde ö~leden BOlll& h~ta-

ıanru kabul eder. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA A 
KurulUŞ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk irası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai -.e tJcıari her aevi banka muamelderl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VE iVOR 

Zkarot BaDJtasu:ula kumbaralı ve ihbarsız. tunrnıf h~ablarında en 
u: 60 lirası bulunanlara senede ' def11. oek:llecek kur a !le a.şaiıdakl 
pl.lna ıöre lkraml1e datıtılacaktır. 

4 .Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ., 500 » 2,000 )) 
4 ,. 2so » ı,coo u 

40 )) 100 ,, 4,000 )) 
100 ,, 50 )) 5,000 )) 
120 » 40 )) 4,800 .) 
160 » 20 H J,200 )) 

Dl.kkai: Hesabl~rındakl paralar bir sene içinde 60 liradan aşalı 
düşmlyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasıle \erılect.>ktlr. 

ırur'ala.r şenede 4 defa. 11 Mart. 11 Haziran, 11 EylOl. ıı Birinci 
Unun tarihlrrlnne cekllecelctlr 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

ı - Muhammen bedeli 18'25 lira tutan SOOO kılo pa.çıavrıı pazarlık usu 
lti ile sat.ın alına'!nktır. -

2 - Paza.rlık. 13/10/1041 Paza.rte:ıi günü sruı.t 15 de Metro Hnnmın 
fünei kıı.t.111.da y:ı.pıla.caktır. 

3 - Muva.ltkaı. tt,emlnat 140 lira.dır. 
4 _Bu işe ald mukavele projesi; Levazım Mildfırli.iğlinde gö•\ı ebt ır. 
5 - hitekliwrin me?Jkiir gün Vtı Gaı.tte .kOJnuni vesikaları ve mırva..kkat 

teminıatlnn ııe komLsyond'a haztt ibulunmt\ları. (e932ı 

.... 
'1 ncl 1'l'rtib 3 üncii çeiıiliıs 

ı•ııuıı 

Bu piyango 7/10/ 41 lle Afyonda 
~ekli ece'. tir. 

İkramı~e 
Adodl 

1 
4 
6 

40 

İkrancye 
mıktan 

J.ım 

3MOO 
JO.uOO 

5.000 
2.uoo 

Ikrrunlye 
tulnrı 
Lira 

3ll 0-00 
40.000 
30.000 
80.000 

120 1.000 
160 GOIJ 

1.200 100 
1.200 50 
8.000 JO 

160.000 2 

120.0CO 
80.000 

l!?0.000 
'i0.000 
80.000 

3:?0.COO 
J70.73t <lf- Yl'l·fın -.. ::-0 , 0--== - ııL .v 0 """""' -Tam bi~t Yarım b let 
4 hra 2 l.ra 

Yilz bllette 4!?,68 b!IN kazana 
caktır. Hasılatı:ı c:;, GO ı ikram!~ 
olarak dağıtılac:ılttır. 

yonundan: 
Aşağıda muhtasar vasıfları yazılı elektrojen grubu satın alınacaktır. 

Bu hususta gorüşmek ve fenni şartnamesi bllahare tekcmmiıl ettirilmek 
ü~re nlfıkadar firmaların ıo ıBirlnclteşrin '941 günune kadar Anknrada 
M. M. V. Harb,ye Dairesi Rıya.ı.etine müracaatları. 

A - Tanınmış bir fabrikanın mamulfı.t.ı. olması ve yeni bu!unması. 
B - Dört tel.erlekll, yaylı ve saatte '45 Km. süratle yıiruyuşe musald 
C - Bir aded 65 volt 60 amper ve 3,9 kilovat takntli ve d ğer dbrt 

adedi 120 voh 150 amper ve 18 kilovat takatli dınamoiu ve tevzi 
tablolu. 

D - 4 _ 6 sll!ndirll 4 zamanlı benz1n veya dizel ntotorlü gurup alına
caktır. 

E - Grubun üzeri ve yanları saç evll ve yanları çalışırken yuknn kaL 
dmlnbıllr ve mail çatı ha inde şekilde kapalı olacaktır. 

F - Her grubun bir komple yedek tekerleği. 4 tonluk krikosu, dınamo 
ve mötör için yedekleri ve llizumlu avo.ndanlık ve takımları ola
caktır. 

G - Orup haki renkte bir kat astar ve iki kat yağlı boya re boy.ah o. 
lac ktır. 

H - Tııkımlar ve yedekler münııslb bir sandığa yerleş•irılmlş olacak. 
tır. (8546) 

Devlet DemiryoUarı 'şia me U. ~Y1. oen: 
Muhammen beden <1150> lira olan ıooo aded akupleman prız. ebü

nlt parçası ile 1000 aded batarya sandığı için ebonit kontak plak.:ı.Sı 
(2'1/10/94ıll Pazartesi günü saat (llJ on bırde Ha:ydarpa§.ıda ~r bina. 
sı chıihiMndekl komisyon tarafından nçMt eksi.bme u.sulıle sa.tın alınıı -
cakıtır. 

Bu lşe girmek i.st1yen1erın (86) llra (52) kuruşluk muv':ı'kka~ teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkie 'birllkre ekısilbne gunü s:ıatine kadar 
komisyona mürııcaa Warı rn.zımdır. 

Bu işe ald ~artnameler komL<ıyondnn p:ı.ıw;ız olarak dağıtılmakta -
(89Zô) 

tasarruf ' LANI hesapları 1941 IKRAil11 E P 1 

K~cıe.er: 4 Ş..ıbat, 2 Mayıs. 1 Ağua.<>s. 3 
tarıh: crim,e yapılır 

1 

!J,wıci teiri.Jl 

41 ikramh• leri 
C-:11'. rL{jr"i ~n?\ ı aded 2oo:ı ııraıı.t _ 2ooo.- llra ··--;;:;d 250 ııra.ıık - ~ooa.- ~· 
,.,-~u '.:!'.I ul;J .;;ıQ s • 1000 3000 85 ıoo .. - s ... oo - ' 

.GJ c;Jı::)~rri '-'~A~rn 2 • ıso : : 150~:= : 80 : 50 ,,, - 4ootı - ; 
.. -----~---.;;..;;:...;::;::...:ı.;;;ıı=~Yt.l==-....:1.;;J::::.:~==~=~~:l~~~~J 4 li 500 • - 2000 • D 300 » 21l .. -- G000-

. 1~_,.., ...... o:o:=::om:...c-.::ı:a=aııı:=-i:!s:a:--=3,_,.,a:m..-~--===--~ 


