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BEBEksaaBAHÇrSiNa 
lrer istikıuncte, l"apor, tramHty ,.c otobüs ha
tırdır. Df'ni:ı cnlikJcrl. Japon nıı~elerl. Ak
robaUk danslar. Tepcbaşı saı Jıc;yetl TC 

rakka\1.'lcr J 

~ene 12 - No. 3995 yazı itleri telefonu : 20203 CUMARTESİ 13 EYLÜL 1941 

Hu sabahki 
haberler 

Bazveltln 
kararı 
tatbik 

ediliyor 
Amerika donanması 
llllihver tayyare ve 
gemilerini arıyor 

Londrn 13 (A.A.) - Iı1landa açık. 
;rıll(la Montana adında bir Ameı 1-
d nn t caret vapurunun b:ıtmlmış oL 
u~u haberi Ruzveltın nutkunu söyle 

ltıes.inden bırkaç saat evvel gelmiştir. 
AnıerUtan tJcaret gem.!erlni batır. 

tlıaı'kfa Ailllanların Amerikayı korkut_ 
'?la.it C'aYeslnl teıktb etmekted rler. 

Ruzvruun vermi§ o1dug~ emir üze
tıne AP.:ıerlknn harb gcml'eri m chver 
~enıııerlnJ, ta~arelertnl aramıya baş 
1 
•1n141racıır. Amerikan t:.caret gemı-
erını hlmaye etmek ıçın fı!oya emtr 
VerUrnıştır Amertkan hub gemileri 
ihtar etmeden düşmana ilk darbcyJ 
ln<UlbıJye hazır bulunmnktadırlar. 

1Zlandanın şartkı bundan böyle in. 
g 11Zier, ga~bl ise AmerliLJ\lı!ar tara -
fından müdaraa edflecekt1r. B u su -
reue bütün At!Anti.lı: Alınanlar için 
tehlikeli pıınta'ka olımu~tur. 

B. Ronelt natuk söylerken 

Ruzveltin nutku 
etrafında tefsirler 
••Amerikayı 

bar be 
sevke den 

3 grup var,, 

,.,. ............................................ ._, 
Nutuk hakkında 1 
başmuharrirler ~ 

B~~ W~~~~~1~.: "fk.1 
lerımtz başmakaleıerlnı!e B. Huz
veltln nutkunu tefsır ve tah1.l et. 
mektedırler. Nutku tahlil eden HU 
seyın Cahid Yalcın dıyor ki· 

Amerika Cümh:.ırrelsının her Ea
man olduğu glb bu defa da her 
tara.ita bil:ı11k bir merak ve belki 

Lindberg, Amerikayı de endişe 11!! bekl~nen nu ku SÖY-

Bu sababkl harbe sevkedenler İngi· l~~ memıe,etlcrde tahmin e. 
dildiğı üzere Amerika Blrleş!.k cıev. 

So",et !izler, Yahudiler ve Ruz· Jetleri Cümhurre!~i b tarn.fiık kn. ! 
l · •d •d • d · nununu 1taid!rmadı.w ! Ve fzn l aresz lT, zyor Hüseyin Cahıd Yalçın C.:ümtıur- c 

t bl 11 V • rıiliuıln bu nu'.lkunda çok mühim e ıg ı· ngı·ııerede akı·sıer şeyler söyle·j ğ ni kaydett ktı;11 son-
ra Ruzveltln harbe do~n b!r adım 
daha at ığını lrnbul etmek"' \'e: 

Deniz 
kafilesine 
taarruz 

-

Almanlar 25 gemi 
batırdıklarını 
bildiriyorlar 

Alman tebliği 

"Bir Alman deniz 
kafilesine hücum eden 
lngiliz hücumbotla-

. nndan üçü batırıldı,, 

~~~~~~~~~~~_._..~~~----~~ıw-~ 

Van ve Ağn 
zelzelesi 
EelAketi 

Van köylerinde 192, Ağrı 
köylerinde de 2 vatandaş 

enkaz altında kalarak öldü 
Köylerde evler yıkıldı 

···---
~~zılay ~elzcle mıntakasına 500 çadır 
gonderdı ve nakdi yardımlara başladı 
Van, 12 <A.A.l - DUn mlnt;ı.

1 
kaınızcla duyu:an yer saıı.ullısı. 
nm Erciş kazası dahilinde büyük 
zararlara seoeo c t vcrd ıt anla. 
şılmaktadır. Alman ilk mahlma. 
ta göre ErcJşın ml'rkez nah ye,.! 
ve ımeru:ez dtöylcrlle Kocapınar 
nah!yesin tn 30 köyUnd' ş md ye 
kadar tesblt ed len olü mlktıırı 
192 dfr. 
Sıhhi ck!p:e:: yaralılara mahal. 

J!nde ilk yıırd.mlurı yapınışiar ve 
ağır yaralı~ merJte1.d~ hastane. 
ye nakledllmlş!erdlr. 

Timar nahiyesinde b!rkııç ev 
yıkılmış, Canlk ve Tuzl'l köyle. 
ruıde bazı ·blnnlnr hasııra ulira. 
mıştu. 

A~ı kliylerlnde 
Ağrı, 12 (A.A l - Dün sabah 

vilflyetlm.z dahll1nde vukua ge
len yer sarsmtısmın sebeb oMu. 

TÜRK -BULGAR l 

HUDUDUNDA 

ğu inşan ve b na uylatı \"e tah. 
ribatma daır alınan ma!Uınata 
göre ,Patnos kazası merkez nde 7 
ev kısmen harab olmuş ve yıkıl. 
mıştır. Hilkılmet dairesi de bu 
Yer sarsıntısından mUteea&ır ol. 
muştur. 

Dedeli nahiyesi merkez.nde J 1 
ve 4toylerınde de 10 ev kısmen 
harab olmuş ve nahiye merke
zinde bir vJ.tandaşımız e.-ıkaz al
tında kalarak ölmflşLilr. 
Diğer bir köyde de ?>1r ö!U, iki 

yaralı vard:r. 
Sansu ~nh!yc merkeznde 10 ev 

yıkılmıştır. 

Sultan - Mut nahiyesinde bazı 
evler hafifce zarar gl'nnll,).ilr. 

Ku.ıla1uı ;yardımı 

Anı'tara, 12 CA.A.> - Kızılay 
rnr.vamı 5 inrl sayfada} 

Yenikapıda bu 
sabah tren bir 

kadını ezdi 
Berfin, hududda Alman 
askeri tahşidatı yapıl
dıgını tekzib ediyor 

~u sabah Yenikapı ile Kumkapı ar 
smda bir kadının ölumıle netkelen 
bir tren kazası olmuştur. Kl•yet•ın ş•ımaıı•ndekı• Londra 12 (A.A.) - Royter ajıın.sı_ .. _ Dotrusu M ter Jıuzveıt A-

nın d.plomatlk muhabiri yazıyor: mer kayı harbe götOrectk vo.u o 
B. Ruzveltln bey.matı, harb.n başın. !kadar uzun merhalelere taksim J BimaTe alhnıb seyred f'n bir JnalUz Berlln, 12 <A.A.> _ Almsuı ha lclye 

Ç •k f \ • danberi B rleşık AmcrlkanLı alcıığı ted. !ml:elinmı bulmuştur ki, biltiln cıün. deıiliı karıJeat nezaret nln sözcüsll, TUrJc • Bulga:- hu-
ernı o şe. rı blrlerın, şüphesiz en mühimlerinden ya .Ame:ayı h h=~bettedo ~~rd~::~ f Berlln 12 (A.A.) - Alman ordu • dudunda sözde Alman aslterl tah.şid;ıtı 

Kaza .kurba:u KumkapadA otura 
Zehra admda bJr kadmdll'. Zebra -
.sabah saa& 8,IO da Jc&Dflr almU .... 
re Yeni.kapa ıJe Kwnkapı arMIDdald 
tren hattının karşı taıahna seçmeır: .. 
terken, Yenlkap:dan silratl• aelmtttf 
olan banl!yo treninin S3demes ne ut. 
ramıştır, 

şilmulıu'erlnden b!r!d r. zannede e.-ı " n • i ları b"..ıır ...... n~.a~n1•ır.ının tebl·ır.ı: yapıld·ır.ı hak''111d~'·f habcrierı rrsmt>n 

t t I• Q • d• ve en ' olan mesafe<;! f!lrkedebıımek !çın ! ..._~ .... ,...... .., 16. <a ~ WA a 1 ıye e 1 1 Harbin sona ermesi! os1c 1 b k k l~zım g lir f Alınan denil.altılnrımı:ıs şlmalı At... ve kat'iyen ıen!b eyienıiştlr. Bu şa3111. 
Nevyork, 12 \A.AJ - Rem'oünıhur m~~e ?.~~~r ~u::ıt böyle bir ııÜ. i ıantJkte korvet ve dıStıroyerlerın kuv. ıar. Türk • Alman mUnascbetlcr.ni boz. 

""?\it Oskova, 13 <Radyo 7,45, _ Sov. B. Ruzvcltin b~anatı hakk.nda tc!- nerde ilsbd payesine çıkmıştır. : vet41 himayesinde seyreden ve 4-0 •• d~n ma.k ve nazarı dikkati iran ve Suriye. 
• .., tl.hb slrlerde bulunnn B. L.l Gı.ıerdla, şöyle t ü kik "' _, b uk "dl l d k Stlb ı.:. arat burosıı 'arafından bu " , N d" d' k.. ! tazl11. gemtden m re eu wnn uy de cereyan eden hn se er en çev.nne 

ah neşredilen harb tebııgı· di3·or: . • Yunus a ı ıyor ı. : bir düşman gemi kame&ne hücum gayesine ımatur Şıddetıı propaganda 

Bu llnt çaroma netic inde katarın 
altına düşen kadmca~ız. rec bir şekil • 
de çiğnenmiş ve aerhal dldüştUr. Ka
zayı mütcakib trPn durduruımuş, tah. 12 E.vluı "'ilıı il "' . d 1 cıBu harbın S·Jna trmt>sın ıı ınukaa- ,,....ı~ ınd d 

tııız o .. evammc.ı, or u arı. . • eümhur!yette Yunus Nadi f'Buh- i <Devamı 5 inci sayfada) n"9'._,at an ır. 
tııhbUWn c~~H~ ~~~a ~~ıd~~~~» • ran~Hcl~»~~~ Y~~ın&ş~ · --~~--------------------------------------~ 
~ arebcler vermettte devam etmişler Bazı ga?!~~~~rıa;. k~~~~itin önU- ıe başl.amışr.ır: dl ı l k • klıkata başlanmıştır. 

lo,nDdevurmaı Sblnucl st.:aayfbadaa] hkı· :~~~ ::n~~~~~ng~:!e:~~~;:ı~~nıs~~ ba~i =~l~rr~e:ı~ıvı t d~~ ~ Kana 1 insan ar mem e etı 
., yeceğln! yazm.:ıkt:ıdtrlar. z!ıyade ya~laştıran yrnl bir merh:ı-

Avu.<ıtralya başvekiline g-ore leve geoQllli~ır. Blrk!P.C ean evvel ı· ee d 1 ee d k ? 
harb vazı·yeıı·nı· canberr~İ>e~:m:A/i~e•; §~;~~.~~ıya ~':ır:ı~~h~:~ ed~~"~eı~;:~~~ nonu•• n e ne er gor u•• e 

t . . 5 . ~rbe girmek lbtimalile yO~ yüze 
,.- Nutkun mt nım ncı c0evam• z ncı sayfada> 

nasll görüyor? sayfada bulacaksmız '-••••••••••••••••••••••••••H•OOHO•OOOOOHO•~' 
Lonctra 13 d k --, 

~~:~..:., •• ~~~ -. •• :m"'~ ... : C HavaCılık mütehassı~ iyor i _J 
ınutabıı ~rlLlından yapılmakta olan 

1 ıı nette rruztar-.n dcvaın ve ınkişa- u k ı 
ınu.nareb:ıilde Almanıur Len ııg1·ad çan a e er 
lo!tı 16tıcaı llde seri nı!tlcr.ye Y!lrnıak --

:0Uıı g &5stermı·ktedlrll'r. 
507.clısu ;:e beyarıa.tta bu1wınn Htıs f b 1 
'inıd.ye zovs:cy, ı.enıngrad 30.ur.da Almanya üzerinde akın ara aş ıyan 
ın,lar kadar eşı görli m mış çarpış. • f 1 
ın'«.lr. "UıtUbulntekta olduğunu ı;hylc- dev tayyarelerın vası arı 

~~; Aım:ın!.ırın bu ta:zdaki Yazan : M ilat Tuncel 
l'ht tltll'eceıu a uzun müddet dev:un e- . ıltere hesnbma j çe nakletmiŞ!erJ!. Yünkers fabrikası 

l \'e b er nı, bunu ıdrnk eyled kle- Uçan JcaJelerln, ıns da İsveçte çıalı~ıyordu 1926 sen~tn 
~ lsf.eıı~tian dolayı ser neticeye var Anıerıltada yapılan .bu dev tayyn~e- de Yünkem muhcndıs.~rı ilk defa o~ 

.\tına •11.lerını söylem ştir 1 ı av!lf yQ.vwı Almanya u.rer.n e. / 
\'e ıı 11ların rn if ... 1 • dık'arını er n Y t k !>aş adıkl.ırı an- !arak içinde ~rhlı kulcst bulunan bir 
lllrıtreJr. attr 7.ay:aa U"!._J.~~a~uıı' Le- ki a.kınlara iş ır:. ef•- or!nde bu tlp-ı muharebe tt\.Y,YnrCS. ~ptılar. Hava• 
,. adı ._. "' !aşılıyor Geçen ıu'\ ""' ... ııor b k 
"a <la h c<udl b.r surette boınb::ıl. ma- . . · enin Ingııtcreye don_ da ıstend ısl zamnn u ulo n.şiığıya 
SöyııYen eııuz uıuvııtbk olamad k'a ını , tekı ikı = iniş yaptıkları ha.

1 
Jn yor ve otom~ tık olarak her tarata 

tllazı nı ~sov ky; elde etilen b:r Al- mıyerek urı doniıp ateş cdo'billyordu. Bu Sistem 
lertn ~eşaıın:n emri yevm sinde Hit- 1 ber verildi. h Wcınd:ı henıiz sa _ Amerika ve iııg·ıtcrede de tatbik sa. 
&a oı .... _ nera~ın her n,. pahasına olur l KabıJlyeUt'rı a 1 ld f k b h 
... -un tııu'- •k. , b' surette tiki lde edeınedlğımlz bu u- hası tıu u, a .:ıt unun ü.'Va hare. 
-ııtı lü •1411:ı.nıc ve ser ır rıh bir r e k"'·:t d .. _ · .. ld:; .. ·· 
<fitten 2unıu te,ıığ edlld!ğ"nl blldir- kn.Ieler!n yapacnklnrı tes rlerl, -... ın a m::ı.ıu.ur.Rrı goru uaUnden 
buıu SOnra İlmnn clvnr tr_p 0 lerlr d" çan ed, ek 'netıce;er h:ırb teb ğ e- kısa bir zaman ... onra t.crkedlld. Mo. 
~R ~ ~ . 

nahın us lcuvve'lcrm n Alman ce- e<:eğ!mlz um.d cdllır. Man.

1 

tör kuvvetı erı gitgide buyuyıınce A-
~ıtehdid eı•·n nı s ylPm ı:tir. rlndeh ~r tayyareler uzcrlnde ş m - merıkn ıniıheııdı le 1 tlyyarclerln ba 

?.ıthlı t~Un '>l1dlrc!tMn" göre SO''Y~t mııtı :pı :ı.c:ı:k b r etud hıç de fay. zı kısımlarını zırh'arla kaplıyarak 
ları tııuhaenleıi Lenlnr-rnd'u varan ~~1; diden Yeğl'd r ve dnha Jmv-.et!I, daha çok Bilftlılnr 
'"f'nl faza f'T.ınC'ktrod rı r Bu l"I dasız d l • ns'·e 

t11ta er. J.'in kuvv t'er nl'l r,rningrad Is Geçen Buyuk H.ıı-bdrn sonrn .. koyarak bunları Meıa lblr zırhlı şek 

Türkkuşu kampının kapanma törenine 
aid şayanı dikkat tef si/at 

laıı tııı- ndt' vaı>nııs 01duk'an taarruıı· • tayyare sa.nnyl! ıkı Is ikam e ça_ l!ne sokmıyn muvnffnk o.du1nr. Bu_ 
~UrlJntışierd r. ~~aya baŞlam ..-tı nun üzerine diğer memleketlerde de ~ 
,..._ (1) y~ek. ratw.oıanlı kuçük avcı muhnrct>e ve bombardın1an t.'ıy~are - .. • • • "' .. • ,, 

1 

G " ta ·nrç~i · llerı bu istikam tte mklş:ıfn b:ıJSladı. Torenclen bır ıntıba: Bır planor yere ıner en _. riUeldl. 
ayrinıe ev)enıne·ı ~l B6yuk :fUk taş~.an ve yül:sek Sovyet ordusu dn lrend tiplerinden Sabah, .saat 6,30. Sert bir ya~·la rtlz.lgözlerde tatlı bir clld, bir parlaklık/ ıl'17.dan blı'deın ~ Jl.,.UU .arıe. 

l şru _ ; :ımvvet ne m tk olan zırh_ ba k:ı Amerikn fabr:kalnrından bn g{trı bütiln civar daAlann so{ıuğunu var; manzara o kadar 1rOııel :Jd, yarı yUzler:e=· ere k •• d 1 mud.l llp h - jçım!ze taşlyor; !aka.~. tntlı \'C Qdl.'ta sarhoş haldeyıZ. meh ' lıll ..,....... ~ arşt muca e e lı ler. Ver<>aY. mua etle.si ~ı a~ Zllarınm 11.sa.n mı nlnrnk tayyare ynp zaman zaman ıırıtıcı kekik!! bir topın!t Safak aôlcUyor. ArklUnısıdald t~- .. Korkma, .,._ 8eD al_.... 
l) JJi t , . • . rınkı ke i ·ııre Y. pms.t;:tan menedı.mt,ş m •n b ıışıadı Bu t ~"iY reler her b 1

- kdkusunu da b r.ıber. Alablld itine ge. ıerı saran dumRD aK'•r atır ca?.UldO: uk birdeabiro bu aeeıe dol 

tlahanıaş,: dı ILlZ ak• ~:ı ı Aı ·tar \l1y·tr." fıb:-.· l :nın r ıoo:> 1400 b y tr ku;vc ndc o'mak n o.ık u'"suz burak ız uruk dn• ve ite- gilncş önce da~R \·urdu. sonra OVftYa ut ı' ...__ .... ı uaoı ..,.tadaJ 
' • z O • • • ' :t b rad:ı yU !erce a. ....., . \....._,_ !Ld dt'vnm edf'oeıt · ..) 

1 
mühim o! nıe.r~~r 'Ho d'd 1 i e I v • • > ~ ı.ıı r; ıncı S<\H'1da; 1 ltJc Jtokusu ... Uy l d n h nUz U\anmış dUştU, şte. t.am u aı 



2 Sayfa SON POSTA 

r Hergün ~ Resimli m&kaleı = Kendi kabiliyetinizi biliniz ;;;;; 
._. .. .._ 

Alman Devlet 
Reisinin umumi 
Karargahında 
Neler konuşuluyor? 

\.._ Ekrem U,.Jdıgil 
A. iman devlet ıdslnl:ı umumi ka. 

rargiilıuıda Mihvcrla ba.,,cdıc;ı u.. 
zu~lan arasmda. J'&pılan miılAkatlar 
bırb:rini takib ecllyor. 

Seriyi italya ~vdtiliniu prk cep. 
hesine )aptıgı SC)alıat açmı~J. :ıuacar 
kral naibi hcınm onun arkasından 
geldi. 

Mülikatlann tıı.klb cttiii saa. l\lllıve.. 
rin muhtelif azası arasında ıuacarls
tnn clıcmmlyet ve kuVTI":t 1Ubarllc U
çuncü celdiğine göre tamamen nur • 
m:ıldir. Şimdi nöbcUe nomanya. nuı. 
g-arlstan, ve rdm bilir bclk1 de Finlı\n. 
dlya devlet veyı. hilk•1mct reislerinin 
de &:> ni solu tutnuı.Wmı bekli,yebllirlz. 

Fiilıttrln kara~:Uıında açılan müw. 
katlar aerlsfnın hem siyasi, Jıcm de 
askeri sahalarda eheınml,yctll knrnrla. 
ruı ahnmıısflc alikadıı.r oldullu bu mU
llkıı.tları mütealub neşredilen resmi teb 
Jlğlerden sarahatle antaşılmaktada. 
Saklanan şey gdece mm.,kaUara mev
zu ~il eden iya5i ve ıı.skeri mese -
le!crln tnablyetıdlr. Bununla beraber 
ı;i)aset alemine !f:ılr gdz ~ezdirecek o. 
lursak, bittabi vanlan kararlann ma.. 
lılyetinl değil, r. k:ıt gözden geçirilmiş 
olan rncsrlclerin umumi h:ıtlannı fah. 
illin eclebturiz. 

Herkesin tabiat ve yıı.ratıı1s kanunları ile tesbit edilmiş blr çalışma, lın- Kencll kendlnlıdn \'l'rim kabiliyetini azami hııddlnc çıkarmak istiyorsanız 
prma veya yayılma. kablllycti \ıt.n'br, bu kabiliyet çok kı:ıa ve müstesna l>lr her fjeyden evvel kabil yetlnlıln dereeeSinı ölçünüz, ülcükt.uı sonra da bu 
zaman lçlıı :ışılabllir, fakat blçbir zaman devamlı bir surette rentşletllc- kabiliyetl kendi hududlan dahilinde semerclendlrmeyc çal~ınız, lşlnl:r..ı da-
mcz. ha iyi başarmıs olursunuz. ·-···-.............................. -............................. _ .. ____________ ................................................... -............ ........-.... ·-····· ................................ -. 

[ aberleri J 
Der halde ~yn t vaziyet. ele ahnnııs 

obo mel'Zuların en b:ışınd!\ gelmiş ol
sa gercltilr. 

Hava Kurumuna 
vatandaşların teber
rüü devam ediyor 

Bugün Mlh\'cr kuvvetleri istisnasız 
olarak Avruııamn heyeti tımumlyeslne 
hiklmdlrler. Bilfiil ınııı edemedikleri 
veya işgal etınlye lilıum glirmcdiklerl 
İsveç llc ispanyayı da az çok kat'i nü. 
fuzları veya iş:aUerJ alhna almak. Son günler zarfında Nuruma 
Avrupanın ilk madde ve s:ııui tesisat 20 bin liradan fazla teberrüde 
kaynaktannt'!ıı.n istifade etmek lmkli- 9 l ld 

Dün birçok muhtekir 
yakalandı, içlerinden 
bazıları tevkif edildi 

Fiat Müradtabe Bürosu Jhtikarln Suçlunun duruşmasına asliye 2 nci nıru temin etmiş olmasına mnknbll ou unu " 
mücade!e şl.kAye.t bürosuna dün de ceza mahkemesinde dün başlanmış, 

Türk Hruva. Kurumuruı. yapılan tt! muhtelif 
l\llhvere büyük bir yuk tahmil etmiş
tir. 

bl t ft I
_. 

1 
berrfiler d_.,..~ J-ekted"ı:r. Son ya. tiıbartarda bulunulınuşLur. celse oonunda tevkifınc knrar veril. 

Avrupanın r ara an any ~·n ......... ~ ıı;.wu - Bunlardon lblri Bahb.'J)az:ırında blr m.lştir. 
muhafaza, ?>lr taraft:an •h muhtemel pılan yal'dımlıırm üst.esi oudur: Bur ba.'ktal 
bir ihraç hareketine kal'$l korunma - ıa b.radcrler 5000, Hell'Os elekt.r~ 1

' ~ maltaz:ı.sının 110 kurll§a * Siyah set.eni aht.lkl\r lkasdile sa.. 
sını temin etmek, arnJ ımmand;ı da nç. milzemıesl müessesesi 4000 kereste ~ ~ hakkındadır. Şildi- tışa nrzıe.tmemek suçuruian ndllyeye 
Jı.k khlik~ol tamamen ö!ıl<'.ruck milın. tüccan Ynd.lgUroğ!u 1300. k~ıd tüc- yet sahlbi ay.nl b:ı.kkaUyenln üç gün verilen toptancı man1fnturn tacir1 
kon olmasa bile «lcrecesuıl hafiflet - evıvel 5 kiloluk küçük yat tenekele- .M.orls Ş<cyanın duruşmasına da ns-
mek lcalı eder l\fih,·erln omuzlarına carı M.ordo RDdri!t 1200• Elektron ştr rllli 488 kuruşa :sattığı halde dün 550 ll . . 
yüklenmiş ola~ yük ancak bu suntle keti 1000, balımumu taciri BU!ko A kuruşa çlkaırchğını ~ 1şt.ir Dl! ~ 2 DCi cezada; devam edllmlştır. 
ek ııır. Fakat bu provnm annk işgal Kent 1000, Felemenk kumpanyası til .em • er Mahkeme, dünkü relsede suçluya 
edilmiş olan memt'lı."'·tlcrln l birliğini tün anrelesi ssı, ınanifrut.unı. tncirl ~~~:uma~ makara ve ampul ıtervJdf etm::ş ve bazı tctklkaıt icrası L 
temin etmekle miimkimdUr, halbuki Anş.ak Çuhı:ı.ccyan GOO, ma.nıratura ta. ı:n,,,."\,,....,-~n .. ...ıı..iırtize ,,_,1 küll' çin duruşmayı tbdtk etmiştir. 
1\1 hver her lşır:ıl eititı memlekette o lrl s eı H.a. eı 600 Perte ... ~.._ ~ b"' P ı.. * ·· - ~ 
memleketin en niıfu2ln, en revrcr~n. c ::ımu nen ' v ee- yet.l.1 mlktaırda eşya alan "Xızı mani- Tütun ti"mriiğünde, un ticarc. 

.. za depros\l 550, hırdn.wnt *lrl Da-vd rA~ur.. ~A-lr1A-' suı·A-..._mamınd" tile QllO.C'.tn•l Daniycl, bir çuvnl unu 21 
ta ır stmalannclau mi.!teşckkil birer ııu. = ... _., =., ""'lüOl .. ,, • ..," 
kfımet kurmayı ilk iş ~dinmiş olmasına Y!lkop Ventura 500, clekt.rlk mnlze- bir ıkumaş ticarethanesinin, !kendile- liraya. satnrken cUrmUmcşhud halin. 
ratmen bu :ıecıcflnc V1&ramarıu~tır. Us- mesi ~rethancsi sahibi İsa.k Rod.L r;nc wımJş olduğu fa.tura. bedellerin de ye.kalanmli.)tll". Suçlu. tüccar illc
trl k mes 11 Bulknnl:ırıla bizzat J.emli ti, Kohcn :Molz 500, kuyumcu Ha.san den !azla an.l:kıt.ua s:ı.tış yaptığını ld= önce, blr çuval una 25 lira ıstemı.7, 
a:ı:ısı ara mda. d:\ ahenk temin ede - Örnek 400, kuyumcu Yani Ma.vroma. din etm "erdir. Vak'a mamallinde zı. sonra 21 liraya satınıştır. Ualbuki bir 
memlşt.lr. tı 400, zalılre tüccarı İroik Asl 35-0 

nu vaziyette A"·nıı>arh fşblrllf-i te • za'hlre tüccarı Osman Güne! ve Pa~ bıt tutular~ suçlu tüccarlar aley • çuval un ~o ile perakende olarak 
mln etmek, bir sulh e~ı kurmak deli 800, ~yağı ve sa.bun tüc _ hin<le ıımnuni t<lıklbata geçilmiştir. sat.llsa bile azam.1 olarak 15 lira ka. 
mümkün müdür ve ıniimkünsa ııe ı:ibl carı Kostı::ıntin 'Pap:ı.dopulo SOl>, ba _ * IPangaltıda kömüreülilk ynp:ın dar tutıma.lktadır. Halbuki topt.nn sa. 

;'··· 

OK UCV 
MEKTUP1ARl

1 

Lisan sınıfları 
eksik mektebler 

Bir okuyucumuz yauyor: l\le. 
murlyetlm dolayıslle istanbufa ı:8l
dlm. Bursa kız üfretıncn o1<ulımun 
yedinci sınıf &im.anca kısmında o. 

• kumakt:ı bulunan kı7ımı da, mtk
teb tasdiknamcsUe beraber &ıctlr. 
dim. Fcrlköyıle oturdukum dhctlc 
o tnraf kı:ı: otta okullanna mılra. 
caaı ettfm. Bu mekteblerde alman
ca olmaclakıru öğrendim. Malüm 
oldntu veçlıile mekteblerde bir li
san ötrcnilmed mftcbnrlyctl v-.ır. 

dır. Kızım da lıı.ktile almanca kas. 
mına tesadüf e&ıııls olduğundan 
muadili bir mekteb araın:ık za- : 
rurldJr. : 
İcab eden yerlerde bir hayll tet- ! 

kikler yaptık. 1-'akat 6l'erek tınan. : 
bul, rettk Beyoğlu semtlN'lndc, kız ı 
orta okullarının hJç birinde aJ. 
manca okutturulma.dJtını grirdilk. 

tedbirlerin a1uıııı:ısına bailıdır? haraıt taciri Rodrik Ta.bah 300, kdğıd Etem oğlu Sala:hattln de lkömürün ki tış Ytl!Pıldığı için bu rn.kam bir mik-
Mlhverin si.vasi ufkıı db:Uc Avrupa tosunu 7 kuruşa saıt.aca.k yerde fMıiş taT daha inmektedir. Du tlhlş satış. • 

lut'asmın hududları De nıukayyecl de- taciri Ra!ael Da.vld Bahar 225• zey • fiatJa 71' ğa ss.Unış., )Utalanarak ad. tan dol~ su9lu D:ınlycl Müddelu • 
ttıdfr, Avrupa haricini de go2den ~c • tınyağı ve s:ılbun tacll'l İly.a Dlm1trl 

İstanbul ı:ibl irfan kaynakı ol. 
ınası lazım relen bir muhitte kı~ı
ına bir ınekteb bulamamak ıtbf e. 
lim bir vaıtyet karşısında. kaldım. 
1'ülııyet la~ın lisanını değ! ttrmclı: 

clbl müşkül bir lıal ~resi ibularak, 

çlrmek wım. 200, ~ mensucaıtçı Mü.bin Aslan llyeye -,erlımr.ştır. mumlliğe verilmiştir. 
Anupanın olışıııcb rı>zc ~arpan ftk 200, v.eyt.t~ ve sabun ıtüccan To... 

fakat, belki Mihver için cu büyük uk· ma. 150, çaş ve kuru JtaJıve taciri Ll
ile Japonya harekete ~rrnemlş, r 1 
bütün tahmln!erln hilafına olarak atll tcpo'los 100 ..e baharat taciri Re ae 

on cünde bir mektebe 1erleştlre
bllcllm. 

kalını$ olmasıdır. Amerika ise btınıı Kanza 100 llra te'berrü etmişlerdir. 
harbin içine ~lrmlştlr. o 

Siyasi vawıctı bırakarak askf'ri va. Erenko .. y sanatoryo-
alyeU ele &latmk olursak 3'.lb~rtn ba 
sahada da fazla memnunl7et verici bir 

:;~:~ ile karplaşmamış olduğunu mu yeni pavyonunun 
SovYet Rusyanm ırösterdlğl claraııma 

kabiliyeti, artık yanılma ihtimali ol - temelatma merası·mı· 
mad:m söylenebilir, herke!;ln bekledi • 
linin fevkinde (Jkm~ıtır. Arlık bir tnş 
seferi muhakkaktır. Verem Mücade!o Cemiyet.lnln E • 

1942 yılına harble ~receğimlı de rentöy s:mo.tıoryomundn inşa. ettire. 
muhakkaktır. ceğl ikinci pa.vıyonun temela.ıtma me -

l\lihvcr Rooseveltln geçenlerde Lorcl ra.slml dün yapılmıştır. Merasimde, 
Beaverbrook'tan salfili\yetll ıuüt.c.has • Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut.fa Kır. 
aı l:ırl;ı birlikte dah;ı iki yıllık bir si. dar, Paııti l.darc heyet! relsl İzmir 
lalılanma pror:Temmı tetkik etmesini meb'usu Reşad M;mtı.roğlu, Kadıköy 
istemiş oldulu dilşllnlUUrse 19.ız den .. a.,,....,<>kamı, Verem Mücadele Oeml. 
sonra 1943 y1lın•n ll ~:ublf' c-~mesl ~ J--
lhtlmallnl cö~önllnıl~ tutablllrlz. Eu • yeti azası, ddk:OOrllır ve kalabalık bir 
men Mihver dedctlcri bast:a İtalyanlar davetti lldlUesl hazır bulunmuştur. 
ohn:ık ibcere epeyce uman 'Var ki. bu Saat 15,30 dA ccmlyet reı&l, general 
hakikati atıktan atı!m söy1cml)e ve Tevrı:k Sağlam, a:ı.natoryomun tarlh
ona göre tedbir ıdmıy:\ başlamışlardır. çeslnl yapan b1r nutuk söylemiş ve 
ih•iyar edilecek Ccdaldirl:k aztmdlr ve da.vctlliere te§ekkilr etm.ıştlr. BllliJıa.. 
tbnd ki halde bu redatdirhlın en bUYük re Vali ve Be!ediye Rel.!11 Dr. Lüt.fi 
kısmı Almanyanın omuzlan il-zerinde 
cıurm::ılttadır, lazım ki, Mihverin diler Kırdar ve Reşad Mlmaroğlu, ilk har. 
aıalıın aa kendilerine isabet edecek o- cı temele Qwymuş\ardır. Müteakıben 
lan fedaklrlılc h'53'!Sinl tam:ımtn al- da.votmer lıazntannn l>ü!ede izaz o. 
mıya hanrlansınlar. dllmişlerdlt'. 

fşte, ntt1P.l' • MUSSGllni adllaıtatında ,----o----
kararlaştırlldıktan sonra sıra ne Mlh. Çuval ihtilaf 1 
verin dlteı' azasm:ı ubllt edllm~ne 
ba.5fanan pro~m bu olsa ,erektir. halledilemedi 

Ekrem U ıaklıgil .................................................... 
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F1at Müra.1tabe KoımJs,yonu diln 
Mmtnka Tıcaret MüdürIOğünde yap. 
m.ış old.u~ fe*alli.de toplantıda. u -
zun b1r mfiddettcnberl deV3lll eden 
b1r çuval sa.~ thtllA.rı fü:erlnde meş. 
gul olmWJtur. Toprnlt Mahsulleri O. 
:nsnln mübayaa etmiş olduğu çuval
lar~ lromls)'on, mfı.llyet li1JCl"ine yüz.. 
de 15 Ur ba.d'd.l tayin etmiştir. Top. 
rak Me.'bsUllerl 0!1.si çuvalları tesel. 
lüm etmiş, lfnkat. ıstenen fiatlara iti.. 
ıraz eNği için nudakl lhutft.f komis
yona. ~lr. DünkU tx>p!a.ırt.ı. 
da çwval t:ı.cttleri din1enUmif; ve Top 
ra.k Mahsulleri Oflslnln iddlah.n dln. 
ıen1lmek U2ere bu meselenin b r b:ış.. 
ka U>p\an:bda: tekrar mevzuubahs e.. 
dilmesi.ne brar ver11mlşt.lr. 

Ekmeğe 10 para 
zam yapılacak mı? 

lstanbul polisinde 
nakil ve tayinler 

Fırıncılar Oemlyetı, bir ımtlddet ev. Bir ımüdddUt.enbcr1 v~ Em. 
vel, ekmek iına!li ma:ırnrıarmın art • niyet Müdür vekiüetm.ı 1fa etımektc 
tığından t>alhlsle belediyeye müro.cn_ olan 8a.Uiba.ttln Korkud, Eıımtyet U. 
aıtta !bulunmuş ve ekmek fia.ilarma mum Müdürl~ü dıörd\lncil şube mü-
10 p:1.ra. zam y.ıpılmasını ıtnleb ebml.ş- dürliiğilne teyin edllmletır. 

ti. . SaJ8.'h3Wn K.orkuddAn 1n.hllfı.I (l. 

Belediye DrtJsad Müdtlrl{ibrünce ya. den müdür mua.vinl!ğine, Polls mek.. 
pılan Wtklaer neticesinde fmncıla. tdbl mfülilrü Dem1r, Po.lis mektebi 
nn bazı no~larda haklı o1dukla..rı .. ıüıı.ün d<> A k Emnl t 
ıcsbst cdllmlşt1r. müdur e e - n ara ye 

Ba cümleden oıarak ekmek !ma. _ Müdürlüğü 2 ncl şube müdürü Ne. 

Bu hale ı:ire Beyolln n hıanbul 
taranarında btyle blrcı- sınıfın a. 
çılması umrcU vardu. Jlu lıususta 
Maarif \'~k\\l .. Unin ntt.,.an dikka
tinin cclbedllmf'tllne delllet olun. 
masını dllerlnı.4 

'-........................ : ....................... ,/ 
Arpa, buğday, mısır 

yuJaf ve çavdar 
beyannameye tabi 
htaııbuı Vi~tıl hududlan dahllin. 

deki muhtelit ellerde bulunan bazı 

llnde Gtullanümam zarurl olan mah.. c.atl ve şeb.Timiz Emniyet 3 iincü şu
rukaıt füı.ıt.ıarının hnyll yükseldiği gö. tıe müdürü Büthnnettin Tüzün de 
rülmlişt.llr. Elemek fintlarına. 10 ~. Ankara Emniyet Müdür muavinUCL 
rl\ rıam. yapı.:ması muhtemel görül. ne nakU ve tsyin olunmuşlardır. hububat novllcrı ve !bunlardan m.a • 

Evıve1kl gün Ankarndan şchrimlze mul un sto8tları hakkında bir fikir 
gelen yeni Emn:Yet Müdürthnüz Kfun edine'b~ek ıçtn bu maddeler ıre • 

mektedlr. 
----<ı ___ _ 

Orta okul müdürlerinin 
toplanbaı 

ran, vazifesine Pnzaı:tesı günilnden ya.nnameye ta'bi tutu1muştur. Ellerin 

ŞehrlmlDiekl orb. okul mlldürlerl 
it.ıbnren ilXIÇlıyncn'ktır. ---o,---

dUn öğleden s~ra Maarlt Müdürü Fatihte yapılacak Halkevı" 
Tevfilt Kutun re:sllğlnde bh toplantı 
yapmışlardır. Vail ve Belediye Rel.sl Dr. l.Qlf: Kır. 
Toplantıda EyJ{U devresi :!mt.lhanlan dar ıtnr.afındo.n vll!lyet dahıllndc yapı. 

netıcelcrln-e ald b~ görilşmele!"de bu. ıan teftişlerde bazı kazalarda Hnlkev
lunuhnuıs ve ~etmqı kadrolan t<'sblt ıerl binalarının 1htlya=ı karşııaynmı. 
edilmiştir, önnmnzd~ hafta lise mU- yncak vaz1yotte olduklarını gör.müştür. 
dUrler-1 de bir toplantı yapaca.klordır. Vali, tt:azalarda ~apılacak Hnll:evle. 
Sirkeci gannda postahane rtne afd proJcierin tıamlanm.ası için 

açıldı Beledtye Heyeti Fenniye ve tınar MU. 
Posta Telgraf ve Telefon idaresi, dUrlli~ıerine emir vermlşUr. 

Sh1teci garında bir postahane ıtt"S:S et. Pe.Uh kazasında yapılacak Halkevl 
mtştlr. Postahan~. hergQn sa.at 24 e bınaamın Gazi bulvannın Şchzndcba. 
kadar açık ka1.acak, dahııt ve harlcl şile olan iltlsak noktasın.da inşasına 

~~!~ .. ~!~~? .. ~~~·.................... karar verilmlşttr. ...................................................... 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 

Sovyet harb teblltlcrlnl birr.ok 
refiklerlmbı gibi bit ele l\los:Kova 
:radyosundan alıyoruz. Ban arka • 
daşlıır, cSon l'ostı\n nın dlkka.tlne 
fazla gijvendlkleri için olacak, rad
yoyu dinlememekte, bu tebll:lerl 

1 

bizden kesip neşretmcktedirler. nat. 
ti ~en gün «Son Postaa da birkaç 
tertlb sehvi ile çıkan bir tebliğ bu 
arkadqlarcla ela ayni ;yanlışlarla ın. 
Uşar etmiştir. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

de 100 kilodan yukarı arpa., lıuğdny, 
mısır, yu'lo.f w çavdar ve bunlardnn 

yapılmış un bulunanlar bir hafta 
müddet znrrınoa beyanname vere _ 

cet1erdlr. Beyanname vcnneğe yal _ 
ruz bu malların sa.tışı ne ~guı 0 • 

lnnlar değil, ellerin~ bu me.ddelt?r _ 

den bulunan büttin Jlakikt ve bfrkml 

şalh.ıs!n.T 1fılbidir. Beyunnanıeıer vı • 
lA.yet dafrıEllnde vllfiyete ve kazalarda 

da ımı.lhallın en bu""yük mü!kJye me. 
murlnrına. veraecaktir. 

iRTiHAL 
zır~ vapuru Bllvari.sı lkaptıı.n Ne. 

U1'ti V'?mt etınışt.ir. Cenazcs: 
bugün ÜSkUdarda. A.vazmadakl evinden 
kaldırılarak ıs.kele camıs·nde ruımazı 
kılındıktan son'"a Karaftft~"-A ... d ,. si ı·r..- ....,...uıı= e a.ıe. 

mezar q;uıa tevdi edllect'kt.ır. 

"'l Allahtan rahmet dller ve otıeslne ta
"Yet beyan ederiz. 

Sağır, Dilsiz ve Körler Ti'sanild 
Cemiyetinden: 

Ceneyotımızı.n !eVka\Ade toplnntıSl 
ônUmUzd-eki 14/91941 Pazar cUnU t 
14 de ElmlnönU Halkevı salonunda s~~ 
pı~ır. Bllünıum azaların t~lflerİ 
rica olunur. 

E~lul 13 

Nutuk hakkında 
başmuharrirler 

ne diyorlar? 
{Baş tarafı l luei &:IJ'ladz.J 

gcleceğı günierm bu memleket ıçln b~ 
yüc~ buhran arıfel::rl te,.k\l ccıeceğinl 
knydetm.ştik. 

RelS Ruzvei~ nutkund,\ b r taraftan 
harbe da.h1l blr d .. vıeti:ı saltı.h.yettar 
reisi gibi ~ Gldd~l b..r lı.san kullan. 
m~. d.ftcr tar!A..tan nutku.'1 so:ı ~rına 
doğru Amerikanın h:ırbd.! o mru:ıgını 
ve ha ~.,e gırmr.k ste.ned.ıtin so::;ıc. 
mek iht;yatkılr!lğ'ında bulu:ımuş ur. 

Nutkun b rint'. kısmı, A.manyayı 
tn.hrık etmek lsr,!yen :nakSadlı bir 1 -
sanda 60ylenm!ş, .tıdncl llı:ısmı da h~ 
kukl vaziyete avd~ ederek Amcnke.n 
efkfınnı kolla.mnğa chemmıye~ ver. 
mlştlr. 

Herhalde Amerikan Cllmhurre s!nln 
nutklle b:ıst& Amerıka o'm-.ı.k üzero 
bütün dünya yeni b!r buhrana sü: ilk
lcnm~ demek olur. 

"Ruzve tin "vur' emrJ .,, " 
Ahmed Emln Yalıru\n Vatıı.nda 4.Ruz. 

Vl • O L.l • ~-Z. l O.; 
c- AmerıkA, harbe doğru milh m 

btr adım dnha a~tır. R llZ\'Cltin son 
nutuundan anlaşıldı.ğuıa g;ırcı <Amerl
!ka.nın bütün de:ı J. ve ho.v.ı kuvvetleri
ne doğrudan doğruya uvurlı> ermini 
vcnnlştlr. 

Ruzve!tin nutku, Ame:rilmdskl da
hili milııaka$a\ar bakımından da yeni 
bir merıuı.ıe teş:tiı etnıektedlr. 

At.lAntUc muharebesi AmcrJc.a.nın 1111 
mildaho.lesile yeni bir safha.ya g:rlyor. 
Moskova konreransmın o.rlfes~nde dün· 
yarım umumı mıınznrnsı dikkate d('ğer 
bir ş~ll alm~tır. 

''Ültimatoma muadil 
bir nutuk,, 

Tasviri .Etkfl.r 4:0ıt.matoma mımdll 
bir nutukıı başlıklı başrrınkaleslnde: 

c- Ruzvclt bir hayli dü$Untlp ta
şındıktan ve nunes!nın ölUmU vcs.leslle 
b.tkaç gün jah'..\ ill:erlnde lş!cdık:tCil 
sonra ırad etti(rı nutkun sonunda Al
mıınyayn hitaben şu 6ôzl.erı söylüyor: 

a:- Almanya b!llllnden itibaren At.
lfuıtikı.cn çekllmeli.ıLr. Almanya Atltın· 
tik muharebe~ı.ni ıkaybetm ştır .AJ.. 
ııuuıyıı. AUnntlkten çek lınrzse Amerf.. 
ka donanması, İngfilz donıı.ııınasile be
ra.ber hareket edecektir .:e 

Bu sözler ııçık ve kat'l bir nıtımato .. 
ma muadildir. 

M. Ruzvelıt, Alm:myaya, başlıca ıı.arb 
sahası olan Atliint kten ç&.:{nmr:dni 
kıı.!'l surette emrediyor. 

* Ş:.m.di merakla. beldenece.'< şey bU 
tehctid ve davetin Aln•anyııda .tıll51lle 
getlrooeği aksUlO.mellerdir. 

* M. Ruzveltln bu defaki nutkunun 
vn'nız sözden ibaret lm1mıyarnk hfO 
b€:klenmedlk 1>a1:a snhalarda yeni ill
tU!i.tlara sebebiyet vermesi fhtlmnll çot 
kUVV<'IJldlr. 

"Harbe doğru atılmış 
son adım,, 

M.. ZekeriYa Sertel, Ruzveltin nutkli 
cllarbc doğru atılmış son adımdır> 
t:Jo.şlıklı yazısında: 
~uzveltln donanma ve orduYa ver

d1ii emir Almaw'anın Atıroıtik harbıD• 
karşı alınmış bir mlldntaa. tedb!.rldll· 
Bu emirle h'ltb U1nı nrıı.sınds. tı!IO 
sutı kadar az bir mesafe vardır. :Bıl 
tedbir Amerikayı harbe s{lrQltleyebi:ı;~ 
Mist.cr Ruzvelt bunu da müdrik.tir. ro
man.ya ister .-a mes>uliyet.ı kabul ed~ 
se harb ilfuiına da hli.Zll" olduğunu l> 
dlrmıŞUr. 

* Onun tç.ln Mister RuoıveU1n beyan; 
tı bir nevi yarım harb 1lfuıı mahlre 1; nı halmir. ve aldığını bildırd!ği te~ 
Amerikanın harbe doğru atılmıs 
adımıdır. 

Radyo gazetesine rörc 
Ruzveltin nutku hakkında ya~ 

tnhmlnler tahakkuk etmemiştir. tııı 
vcltln nutkumla b!.tataflı.k krulunu?l rf) 
flgasını tstiyeceiU. batıııılan gem ıer;,. 
dolayı Almanyadım hesab sora 

1
p. 

söy1enmlşti. nuzveH. bunlaruı b!C ~tı' 
ni ycı.pmamış, hkllt Amerikayı ıı ral 
b1r adım daha :yakln~ıran blı" ~&' 
\'etmiştir. (Ankara Radyo eaze 

---o 
Futbol hakem namzedleriıı ,_ 
Futbol Hakem Komitesi B~lı•" ~ 

~ndnn: Bölgem!ze mensub 1utb01 14 
kemlerlle hakan namzedterlnirı 1e • 
Eyı{U 941 PaZ1r gfuıtl tıaıı.t H cSe ~ • 
vazunlarlle blrUkte Fenerbahce 

5 

dında bulunmaları rica 01unu~ 

lstanbul borsası 
12/9/941 nç;--·:··-;;panış ~ 

CEKLER ıl 
Aı;ılıs ve kl\P11J\ 

Londra ı Sterlin 5·
21 

New-York 100 Dolar 182·
20 

Cenevre ıoo 1svlçre :P'r. 
~adrld 100 Peçeta 
Yokohama 100 Yen go.'75 
Stokholm 100 tsvec Kr. 25.'io 
B.r altın lira 

24 ayarlık bir gram kUlçe 51 
kUlçe altın . ~ 

F..sham ve Tabvlll~ 
:tkramJyeU yUıde 5 1D33 

19
" 

tst:ınbul rıhtım. dok ve ,, . ......-
antrepo tahvili 



C: EDEBİYAT ::J 
Kitab fiatlarında 

görülen nisbetsizlik 

SON POSTA 

Görüşler: 

Şu sadakat meselesi 
Yazan: Meşhur Fransız muharriri F. de Croisset 

Erteklere mah
ru& kostüm o:dutu 
a'ibt. kadmlan. da 

Sayfa 311 

CSİNEMA::J 
-

Bu sene sinemalarda 
neler göreceğiz? 

1 

' - Sonuna «IS• geıtrs0 b1r ~ 
Otelloyu &lıdatan olur, t&IS>enin oturdutu cu. 

6 - EllirUk CG). 

12 - Sağla.m m. Fr&ru;ısca altın 6 - OOlüno resim <9>. 
'l - Yemete ton ur <3>, U:vmaktan 

ı2). emri hazır (2). 
Yukandan -.atı: 8 - Yane ta:vıtı (8), Bazı bdm • 
ı - Umumi <5>, Debrelı Buanuı ıara denir m. 

attığı \6). 9 - Arııo dilinde enayt t4>. Sonuna 
2 - Kalbur C4l, Vakıl göat.erlr '4>. ıb ~nız futbolda atılır c2ı 
3 - Geri çevınntJC (3ı, Sonuna ıo - Bir tart twna.tı m. Dllrll!ıt. 

ıahe koyun .tr"nme .11sun. JU.k, hare.iyet cın, Fruıaı.zca altın (2>. 



- ili ••• ---

DÜR YA 
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Evvel zaman masallarınd ~n: 

SON POSTA 

Yeni 
bilmecemiz 

E,.16) 13 

Bu sene sinemalarda 
neler göreceğiz ı 

- , .. tarafı 1/1 •• , 
tıımI: cYent Oflnahklrıı. 

Kabaramazsın KeJ Fatma 
ırore~en tilmıer haJcJwıcıa ••A'l.·
recektır. -t ve. 

SJmer ve Taksim sinema
larında hangi tümleri 

göreceğiz? 

COns&ance Moore taraf:ndan çevr!L 
miş «Havay Gecelen11 . 

. Şlrleyi geride bıra.J<acak derl'cede 
san'at kahiUyeıtini haiz bir çocuk san•aı 
tAr tarafından «Bir bebek aran yora 
filmi. Bu tıım hakiki bir şaheserdir. 

** f ............................................ , 
Geçen bilmecemizde · 

kazananlar 
~ bllmecemtzde kazananla

rın isimleri Pazartesi gijnü çıkacak 
8&70Dmla ilin edilecek ir. Hedl7e 
...........,..an İııtanbulda bulu • 
nanlar, becliyelerinl Pazartesi ve 
Pe119mbe &iiuW.rl ldarehanemlsden 
alabilirler. Ta.ıfl'ada bıılıuıanlann 
hediJelerl poe&a lle adreslerine 
rlnderillr. 

8Umer ve Ta.ksim slnemalan bu sc. 
ne ı.taımuı hallalla ~ miltenevv, ve 
çok C&Zl.b prol'raruıar hazırlamışlardır. 

B&fta Tüıitçe.ve duble edılmlş on ıki 
Ye Yakın birinci derecede Mıaır film.. 
len gelmektedir. Bwılardaa bazılarmı 
ta.lcdJm edelim: 

DugJas Pahtııanks fü. güze? Rlta Hay. 
woruı tarahndan: cBrodverı melet
lert a. 

ReJISOr dıfamulyan. tarafından ter 
tfb edilnlll «Altın slhl cocub filmi. • 

Sevmli Ylldız Joan Arthur ıı· M~l. 
'VYJl Duelas'ııı cNe tadar ~ocarı var?t 
filmi. 1 - &n.ne Sek b taratından cevr ı. 

mJş cltadm Kalbi., Bu filmin mrvzuu 
meştwır 1'>ranaız mın .. mcı!ı Georg oh 
net'nln cDemirhR:ıe Mildllru., adında. 
tı romanından 1lı.tıba8 edılmlttir. 

2 - Abdillvehab tar.ı.Iuıdaıı çevrh
m:ş «Mes'ud &ilnlerı 

3 - Fa.tına Rilşdü t.crafından cevri!. 
mtş «ElAzlme.. 

4 - LeylA Murad ve Yusuf Vehbi 
tArafmdan ııLeylA. bintl Rlfo. 

& - Azize Emire tarafındsn cE'JnA 
Baıtı cısı•. 

~Kımm duymasın •. •Y('fil Ko'"Sanm 
Kızıı, cAtel;veı filmleri de zikre drter ... 

Fransı.za filmlerin başlıealan runıar. 
dır: 

Roeallnd Russel lle MelvYD D\llJ,as 
tarafından çevrllmif: «A$k buna der
ler:.. 

..Möııitvö, Madam ve Hortlaltıı. 
~andır ıörmecnt'm!z kıı<il'eU! 

san'atlı::Ar Charles Lau.,hton tarafın. 
dan çevrilmiş .ıNotM Dame de Pans. 
bu filmin fransıv•ası uSilnıerıı dP. tUrk 
çe dublajlı Taıks!ın sinemasında gôS. 
tıerllecektir. 

Blr de ırtl?.eJ CarolP T.mntıard'ın f(Je. 
ce nöbetçisi. filmi vardır. 

M-eııllur İngiliz muharriri B Shaw'un 
d'YıımalJorn tltm! de bu fllmler me. 

1 - «otel Sa.11Lr., bu fllml Wllly Bir 
ll'el fle Gi!Orges AleXa'!ldre adlaTlndakl 
.Alman aan'atirfarı eevimıJllM"C!JJ'. 

:vanmda bulunmattadır. Bu f!lmde baş 
rol Leslle Howard tarafmdıın yapılmış.. 
tu . 

2 - «Denıra dsvasıı. Oynıyanlar: 
Geraldlne Kalt ve Ka hıo Haıı.ch adla
rundal:i ırilzel Alman yıldızlan De wıı_ 
1Y Birgel. 

3 - Modem hAYat: Jlethur :vııdız 
Llllan Barvey WlJJy Pr\tedı tarafın. 
dan. 

Amerikan tılmlerine gelince: Bunla. 
rın ceşidlerl oeü ze:ıaindlr· Şehr!mz. 
de pek cok sev l0 n aan'atltA.rlann he
men heP6inln nımterı vardır He~ı 
aaymu imkAnaıziıtı t.arşıaında baeh
calannı zikrediyoruz: 

Yeni cGreta Garbo• namını alan 
Sigfrid Ourie tuafmdan çe;Tllmlş iki 
fa,baer: cUnutuımu.e kadın'· .Kahire 
IOkaklanndat. 

Sinema memmtne de Pl\P. eoktan. 
dır gönn~cHtmız "" bir «C'nat eul
bb Yi ortaya çıann Ma" w0 1t'1n 
ırs-hvf't lra'9mı. tıım flP. ba JoT"ıetır. 

Bu ftlınterden maada b!rook nl1lcna 
ve ll4fC fiknlerl vardı!'. 

O TuilruJ ----o----
EDEBiYAT 

en.. tarafı sayfa 3/1 deı:llrl 

Mlaallerl ec>hltma~a JUzum ~nk 
Yu.lı:arıdanber1 göslierd ğ m k tab'arda. 
ki tiat farkları b'r parç:ı k:'ll'a rUmles! 
olan klmselerL1 bl'e ı;özlerlnl şa~ ın _ 
lı.ktan faltaşı ıtibı Rçımal"rı kı'l.f rl r F at 
MUrakabe Koml.oıyonu n°rdf'? 'B•l ko • 

Qllzel Deanna Durbln'!n en yeni ve 
en ?.luhteşem lkı fiıml: c.Aşk. ç çetı.. 
cBa.har Resm•geçidh. mls:von sade gıda mıdrJC'let11" ı(Yf'tft 

C'harles Boy-er ne Marıaret Sulla- ewanm fiatmı mı JtontrotA memur • 
van'm bu leDeid t;elı: filmi: ıBaok Stre- dnr' Bu iŞ: d• onrlan ~klcm""k h'llttL 
eh. mımır. sanının. Memleket tültur11 na. 

Güzel yıldız Qlorta Joan'm cYıldız.. mrna bu meseleden aeıllı bir manMra 
tar Şaritıaıı ile ıYaşasın Saadet» tılm- olamaz. Buna da ı&ıül razı obnııyor. 

lerl. olmamallıdır. 
Karlene Dletrıch'in bu 181Hki tek eaııı1 Fahri Ozanao1 



emleket haberleri --
lzmirde çiftçi mallarmm 

Ankara Val ikinden 
1. - Anıkara _ K. Kale J'C)lunun lltlakını tett! eden Hasan qf.an k~ 

enetltüaü johı inşaatı 29 il 941 Paartlıli güntl aaat 15 de VllAyet dalml 
encüm.enJnde ltıalea Jq>ı!mat lbere bpalı zarf uaulle ebiltme:re m. 
nuim.u;tur. 

1. - Ketif bedeli <18096> lira CM> tunıt ve m11T1ba.t teminatı cı:o2> 
Ura C73) tur.urtur. 

usu 
korunması tatbikatı başladı 

hmır lHususl> - Çlrtçt mallannın Belediye eri olmıyan kö)'1erda to. 
1ııaruDmaaı m&lcuıdak 4801 yılı ta ruma ~ ftat~. töıY .bıt.lyar 
nun mer Jye g ve b ta beyet2erı ıorecet eı-dır. 

iatekuıerin DlU'Vıı.klca.t tem ·na.t, JMktub veya m.a&buzlarile ticaret odası 
vesikMannı ft ihade giinunden en az S gün ~1 ittida He müracaa.t e. 
deTet bu il lıCln alacak arı fenni ehliyet Tesikalarmı hamflen 2490 .sa. 
y4ı kanun hMttiınlerırıe twfikan ha~klan tıet.ıif mektublarını 
)'Utarıda aöai geçen ıunde aut 1-l de kadar dUnl encümene te?d1 et. 
miş oııne.ıan. 

Türk pehlivanların! hayranlık 
Komanya memuru, 1tl muan bir .,. tolıorlardı, Pllibel: Kara 

araya ıetırent uzunca bır IOfra hazır. senek, senet tooU1U1w, peb) 

lamıltı. ~u. YU8Ufa oatı7or " 
Sıtır etın.n 1U1UDdau aebeell blr eor- tıslınJordu. Yuauflm Adalı ~" 

ba. bol aıtır tWbaatw.. Bir de ma.. naıdlıid sQreeterinde 7aptıtlan 
Ttilyete telıicat vapılml.fW'. Diın be,, To11...ıu &e.-a 
leci yede bet~ meclla1 ı e t.caret Tohumluk!ıarm zamanında tevzi 
ve aanıayt odalan asaları toc>lanark edilememesinden ,.en RDe ntıntı 
kanun daeresinde konıma m~ v çeten mtiatabBiıll~rt:niz, enc:Ufelerlnı 
mürabıt>e b979ti aıal&nm aeçmlf- her t~UkWt aııha&ında. meb'u.alerım za 
lerdir. Bu tanıınla etilt, dtil v~ anl.atmlfl• ve meb'wıılar da tö)'ltı,.; 
kend illn4en yet şen bittin nebat.. m· ıın bu cUM*l"rını tıe~a Zira_ 
tarla orman kanununun f(lmulune at TeıtAJet.ine b1ld11mlş, .s«i tedbir 

yen ala~v .,. ataçııldar, 11ra. lttibumı lat:eıniş erdr. I>Un VttAl 
a.tıte ttuliuulan •8'8 •raatie al1t ı ten selen caıtbda tohumlukların tı.. 
her nevı memul ve ıayrlmentuı mal a samanda yerler ne Conderllecelt 
larta IU uldan, ted ft bendlerle Te bnnmı lçln lüsumlu ted.biderlıı a. 

ndet, çitı. dunr ve mel&ll manıa- iındılı blld rllm fi: r 
ar, tar'a ft bah~e yollan mutıa.tua Meb'Wl'larımız, dlin v A.yette wll 
tına aJmaeMtır. l'uad Tukaalı z.yaret e1erek kmırll 
Ka• ve 1cö7terde ele toruma mec- mflntebibler nln DolaplılcUJU Partı 

.aıeır ~ edilecet, b"4elıer, ıa.s btDNında ya.p&lkian topianUdatı 
n mlrabbe tomiQUDma& ftdll. ~nde ileri lilnltıtlert dilek-

cettır. ler Omrinde toDUfll\Uf}&rdır. 

lzmitte bir tütDn kaçakçası 
Jakatandı 

bııtı CHU8Ull> - Kanıdnda mtL 
bim bir ~ılık nk'uı cimut ve 
faili deıtmi yatalanmı.ttır. 

isniun Mam1lr118 köyilDden Rk. 
.. İpek adında bir adam • t>07t* 

:ketler "4Unde b9ak )'Qtbleri 
beNit't JDldllyeret Kandıranın Kara 
ıtıntı kınt'tlne ıumıt. tattlnlertn O... 

ne elma 1ı:Dflllrü <elma atl7ofum> 

ıye ~ -· .-nete bq)amıı. O 

Çorluda rozet tevzi 
eden mektebliler 

ol. - Bu iti aiıd ••lf ve f&rtıl&meJl her ıttn Hafla Mtı.dlbiiilünde ıa. 
rebllecetlert. "as~ 

~ Şam - Hama ıve temdidi clemtryolları febekeelnde 
Şam. Tl"ablllılllllD. 8amıah nı Haalp ~arma " Irat demil')'Ollan 
tet>eheinde ..,..~ _ Tel~ tıamınmtı bMDo ~nıara ,. bllma,. 
lıabele bu lııılbıllfOnludaıı llt&Qon:arımıza tıam ngıon )'ilki halinde "'' 
bul fU1laıla cloltu n~ta bqlatımıftlr, 
~ akl mesafeler için tam ftg:on yükü ücretleri, dahili ııatl1Jatta 

cıdutu tdbi t.Kifelerlnde 1al'fın edilen Ml&rl mld&ı!ardan u oımemeJr 
ta,.ule bat1tt aa'klet herlndeo belab edilir. Yalım d.iter demirJOl ıatu
)'OnJarından .1staaı1oo1arımıa ge1eoet ..., tarııe,., *>i h&muielerden bu 
uıgart atıeı ~ aranma Diler ~ aiıd m11&feler l~ 
tam ftll>ll 70til ficretlertle; 81U'!18" oenab demirJOllannda Ir&tla al&
taıı nakli,.._ ca-. tondan w ş..n. Hama 111 t.enw'kfl ~larında 
ıo_ıı ııonıa WIC'Ql\lar l9iD ı. Te IO.ti,' bıı11* '84IO"lll' ıcın cıs."' 21.4 
den fala tonhık TBIOnlw iOiD dl• tıoodan u obJMlmat bere bAtltl 
alıtlet Üllerimlıen heeab edllir •. 

ipek lımMı Surıııe n Cenm deminollannd& 1ıoD9J bJdma tAbl de
l,fltlir. nıtru natllyatın baDli ~n&udan bbu1 edllecellne, 11creL 
lerin ne IUftde tecliJe edilecelln• Te diter tatl* fU1il&ruıa dair iltıenl. 
lecek fMla tAllllM lQia wı.,,.lM't. IDt1rlclM tdf!PM'll riea ~unrr. 

~Ob •• 11utaammen '*1ell cmı> Ura olan JllGO tı1o J'&ltı töılele (ıl/l/lMl) 
Cuma sWıü .. t (15) oa bette Jla7d&rpafada Gar btnall dıebillndeld 
1ıım:ıı.1.fG101 taNtından tapalı arf muıae atın llınacattar. 

Bu lıle slnn* 1Ml19nler1n (580) Kra (63) kurutlut muT&ttat temin&t, 
tan•nun taJiD ~ı vesikalarla tetı nerını mubtevt zarflarını a.ynJ tr11n 
saat U-4> on dörde kadar lrıomJl.JQn releliline vermeleri lAzımdır. 

Bu ite aid p.r4ınam.eler ~an param olarak datıtıımattadır. 
('1988) 

kama 1apmıırıan1ı. ıadan ~ ve dıyordu k 1: 

Sofrada ekDıeic :vıluılanmlftı. Her - - Nami YusUf bel .. Kurt 
tea, IOtradati etmet 8e}'l'edi7ordu. uzatıp ~adıtın ZlllD&D Adalı 

Pehlivaıılar, iri aetlel'ile ıtııe 01D&f& U ırelmit ~ 11»1 bıTlar dururcl 
eotra:va oturdular ... ıı.•raftan bakan - Zorla boiar dururdım ı~ de o 
tarın faıf'Kmda blle detlllerdl. Biç me- be!.. 8lslmlei sOret d!lll. hep&erı 
&elit bile vermf7orlardı. 8ant·; bun • YGs bel .. 
tar de adam mı idi? •. Bepal dört adam - Tel .• Bu herif ıllretmetı 
etmed. bel .. Hep&en d6""ff1ş eder durur be 
Ni~: Pilizln, li:rd 11 lamıet1 oı- - Biler de dreti bu tızan bel 

tanp b~ ell1 t.anesıntıı aJatına bt. mmuna lnad eder durur bl"I •• 
re don Yat>ılablllrcll? _ :a.u.ı He biler ıllrett bel .. 

Kamarot Alt. kWbam 7a.maıaıtı. ıto- · ., tırpanla, oapru blor be? 
ca blr kayık tabat lç!nde dumanı 111 -1 .. 
Wnde ıetır p ortaJa ko,du. - 'Bl1m • ! • neden J'llUDeB de 
Oort.ıan t6vde:ve 7erleŞ1ren peh • duranaD l»c9ımdutut bel 

ll"f&Dlar taıbutıp Jan&ltı':ar -· mıe - - o&mes mJllD be? Bacl 
rlle koparıp, topanp Ji1orlardı. Gta.a 9lbl 90l'lar durur inam 

Sofrada bolca J'IO'llmıl; bir de 111* ED.neW berlf bel Tehel sen 
1Wdı. Patatea, pancar, "9J salatadan bel. 
mflnıidteb olan bu aa.:ata peh1iftnla- Yarma lut tadar Tusufu 
nn hotlma IMm1ltl. baranal llarareW ~ ... 

llllllr6 PIJW: bir bU711t Ur* tali* bller, ldo 1N' fl!I ıoıamMJklan 
l&lata daba 7apaJmasm1 pnona em.. 'l'IJtiatD -.rı lfTl ~ 

relıU. ıa.ıertne bNnn. ba'raa ba: 
ltWbHtı boldu. Doya, don JdUbM • Bir u.l*; ~ 11.tı kum*: 

tqı 71diler.. ~ mtııtarn&Ja seldi. _ ~ '* ,..._ -'ftlP 
llabma deyıp lt!CllleJltlis. OD bel w..lan diDJelldlıelllll bet 

kilinin Jtıreblleceti ~e btb& bir ... _ ~-'- .,___ la 
bJJt tabata kOnmujtu. PehHvanlar, Hep •anA• - .-ra 
tabalt temisledller... mfllerdL JraruDall ~ taaaaftl! 

SOfnda ~ duran etmelt bir da 7ere terilen .Oteıerla a.rtne 
kaç defa ;dt 01111> var oımuetu. mıaıtı. za...nı adunın avatıann 

Yemek Gııerlııe IDfl'lft 79di}er ... sıra. bpıatlarmdan ...,_ ,.uttu 
dt14l tah~e ıetdl. nda lraJmafl'L 

PebllftDların hiO b\rlli bh\'1871 iç.. 
mecUler

BaJnnda. bulun&11 ecnebiler TllmJert 
eanada Ja.ndarmalarımıs bu adamın 

ve brekeıtmden fiiııbe eneret et. 
malan f11n.Banlaıı bOlf.ltarl& Uçak 
tötflıılert mıeıJdna' çıkrDUtlanlır. Azdı 
a.çaqı 6oce DQm&t llltemlıl. IQIDl'a 

1 
bakıYordu. Kadm. el"lek hepsinin al1L 

1 İstanbul Belediyesi llinlan lan ıuımmıF. Ne babayani, ne rahat, ~ ~ ili •ı 
• _ ve ne temb tnaanıardı. Hem de, hepd raderf decll. onan J1bQDdeG ft •..._..-_-,_•B. ____________ ________ _.. de I09el ft eevimlt tnaanlardı. H• lra- ~ mesara. iki klfl de hapee si 

Mahmut Saim 

A.......u 1't T. dar tatlı ve ıetlbalı Jemet Jemlelerd1. tınfmı. B..a l&rllno* 111s bula 
da :15 Ura par& teklif fJlımltıttr. 128'1,M Htl,60 HaaSI ve Oerr._.. but&nelerne Ze10eb ıaadl 

TeeiJ edilen Wem lps. mGa. dotum evı Ye ae.rt hufel*lar mficadele mertczleri 
re edilen tati1ıılerte birD.lttıe adli. loln abnacl& ıupa. aaman, ot ve kepek. 

e ~-ma eıWal'ftlr 1311'1.ll UKS.Si IDYll:ei, Cenlhpeıea, Be1otlu ve sUhre9t hastalıklar 
- ıwıtanelerile Ze1'Qeb ıamıı dolum evinin 7Jlllt lhU-

K.O«Nlİ Volia talıJir eJilJi lllUI ....,.... W1r " ~ 1act ıotn alma alt plrino, paW.es. eotan wsa.re. 
:tmııt (H111wt> - Vallmız Ziya mtse.eeelerlnta l'ClllMlerl Qorhnnm b1 Ta2mıhı bedelleri ae llk tem nat ınlktarları 7*&-"'lda 7azılı ltler ~ Qn 

~eli m1*tellf gmaDlarda memle. ltaltli 7amalan tarafmdan btbGk bir ..,.rııta tonuımuttur Şartnameleri Zllbıt nı Kua.nıelk lladOrlotfl uıe.. 
i!lllrinde s&ııten:l 11 -..rııar M'ıll ile tefti edltdmelrtedil'. ReAnde mtnıde t&'Webllir. thale lS,'iJ/941 PUartesi ıona saat 14 de Dllblll J:ncO • 

dan dıai9f1 Dabil'Je Vek&letlnoe bir safer baJTlmmda hava roRtJerl 4a1ı. mende yap~ Tallblerin ilk &eminllt, mtıkt>us veJ"a. mettublan ve Ml 
Jılma &id Tloaret odası nsitalıuile ihale IÜDÜ aıil&yyen u.sıtıe Dalmt 

:.;•,.~~---ıwııııwıııDewııtalwı-ttfwı-11ııı"ıııı-"11ııımıııı-ift.ir__..lıııl· ~~~--DlılMllllllertalıılll"lllıılll"ll.-..ı.-..ı.-..ı~.ort&W1m'._._._._._._· ıvv~ .BnoıllmtDde buhınıııa.ıan. <'llGI> 

Yemelt bMml-1 Koca Yuauf airdu: da. 
- Ooıt.eı. ellerimizi nenıcle J'ıb • - arı... alm teller ta 

7acai1z? deme .. 
Pf7er: lraJktı. m ~ 7er1 peJı- o. dldtı: ta'lalıma doinı 

ııvanıara ~ - Yallm teller mı hocam, 
Her el1nJ ve aizmı 1*a7all pebUnm ~UUt. Tophane, Jtuımpqa 

Mla'ar .aıona ıeltyordu. hrelerinde -ıe tadar boJ'Qm b! 
ôtle aıvkulQna Pmet iıltl7enJer, belılln1 tonturat etlbl. 

T4lıtt pelalivanlarmln aa10Dda olmul m19pl111\ hocua. maua!lül 
clolacnlUe ıaırtmıannı feda eder* ta- Mmı bir tarı' aeık b'lımliı • 
maralanna çekllmem~erdl (...._ 

Pelılftanlar, ne ııcua .,. ne ü bb.. llalmull ..._ 
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SON POSTA 
Sayfa ö 

'l'elgraE, Telefo~ Ve Telsiz 
...... . Haberler· 
BiR AMERiKAN 
VAPURU DAHA 

BATIRILDI 
Amerika Hariciye 
Nazırının sözleri 

ta '1'a.s!l:ıgt.on, 12 <A.A.) - H:>rlciye ne-

Amerikan heyeti 
Rusyaya gidiyor 

Va.şington 11 (:A.ıA.) _ B. Oordell 
Hul.l, SOVyet Rasyanm Va-}iı:ı.gton ~l~ 
: . B Uma.nSlcy ile yaptığı bir mu -

ç.sı . .ı-:., 
:ıatereden aoma gazetecJlere ...,.~-

tir ki: 
Sovyet Ru.syaya gidecek ola.n Bir-

ı.......ı . Amer.l:ka heyet;!, mnnederim Cu 
"'i""' ,,_,. )ıtoekove. 
m.a veya eı.ıma.rtesi gımu -

ya hareket; edeeekt.1r. 

Dlnkl 
Alman 
tebliği 

Almanlar hava şartlarına 
rağmen harekat inkişaf 

etmektedir, diyorlar 

l Bazveltin 1 ç TV. 
beklenen 

nutka 
Va.şhıgl.(ın 12 (A.A.> - Cümıhurre. 

isi RıraveLt, çoJı: sabırsızlıkla bek!encn 
nntkunu ~emıştır, 

B. RUZV"Clt, evvela Oreer, hfıd.sc _ 

Roosevelt' in nutku da.ııanıu 11erıeınıe.t miisab:ıkasınıta 
hJ>Oll>'a, lfirılilldertnde11 d rs afmıt 

Yazanı Selim Ragıp Em•f obcalt ki, Yeni bir kara suı.ın Jındudı 
()izdi ve Sov7et. Rusyn;y:ı. afd Vf'ldıv-.. A .merika Cümharreisl 1'Ilstr-r Roo. tok lbrıanma &'İden • n "& yon r nı ela 

. sevelt blllı.ıssa Aııglo-Sakson a- bu lıudndun içine a.Jclı. D .. 9 ,,vrupa har. 
rct.ı, Birleşik: A.m!!rlkadan tz:an~aya 

t t.lnekte olan Amerikalılara aid Pa
:nıa ~andıra.lı cMon:-arı:ı.» vapurunun 
~~lenereıc bat.ın!.dlğını b'.ldlnnek-

.\nıerika hariciye nazmımı ))eTan&U 

~~n. 12 <A.A.) - Bugün gatt
ı,.._, e:e ibeyaııa.t.ta bulunan Am~rlta 
·~Ye nazırı B. cordcll Hull, Al
~a taratı.nda:a ittlhaz eö•lecek olan 
~ hareketin, Amerikan:n hangi mın
{a~arı tlllüda!aa sul•ll'l» ad<ledcceğlni 
ltı 

1 
etmesin~ medar olacağmı söYle

~r. Bu suı~rd:ı. Amerikan hnrb ge
ba erı lkarşılan:ıdakine m: !\tesi e.ça-

Deniz kafilesine 
taarruz 

Berlin 12 (AA.) - .A'ıman arduları 
tıaŞlmmandanlığınm tebi{;-1: Şarkta 
bava şartları ve arB.21 mü.şkillıitına 
rağm.en harekat fnkiŞa! c'.ım:ktedir. 

sinin, içinde cereyan et.t.ğl şcraı.tı ha_ 
tırıa.taıış ve denı!ştlr .ki: Jıu gemJ, 
güpe gündüz İ7.'anc!aya doğru yol 
alıyordu ve Groenlı:ındın cenubu şar
kisi.ilde bir mınt.akaya varmıştı. İz _ 
landa.ya alıd Amerikan pootasım n::ı.k_ 
ledlyıordu. .Amerikan İlal;l'ağını ha _ 
mildi. AmerLkan gemisi hüviyeti, hiç 
bir yanlışlığa nı::ıhal veremezdi. 

lcmın~e heyec..ıulı bir .s.ıbırsızhk, .l\lih- L ndenberi Jnillı?ıler a~nda ıı.a is 
0

• 

Tel' dlllJ7Umda da derin bir aJila fJe lan leni yeni vıazt~ etlı-rin drı urduio 
beklenen nutkunu SU)ledi. Bn nutkun/ detfşikJlkler. bl h ss;ı bn m~ d.. da 
metnini cıkuduk, içJnıle lazl:.t H•nl bir Jteudlnl g&r.eriyor ve hlsse!f r yor. l ani 
tey ırormediifmtaJ iddia dıuei:le lılr her millet, kuvve ile tcyiıl rdebilert>ti
hakkatf ~zlemtş olmadııhmı;za kaııliz. W: kaol olduğa ~vl hax b lly r ve ha. 
~nıokrat~k Aıncrıkaıuu devlet reisi reketlrrhıi Oftl btln:ul ettfr yor. En .. 

Manı tarl&Jan arasında 
fBae wafı 1 inci ııayfadAl Berlin 12 (A.A.} - D. N. B: 

eUnlşlerdir. Günlerce IÜren çetin mu Şark cephesinin §imal nıınta.tasm 
harebelerden sonra .&1mrun deuizal da Ahnan ılı:ıt'ala.rı ron giinJer zar : 
tıları 134.000 roni!Möuk 22 gemi tında cereyan eden §iddet.ıı m.uhare
batırmışlar ve cem'an 11.000 tonluk beler netkesinde chemrniyet:ii yenl 
;ıı;;.... ,.,,.ı. .........ıyı de -...1.J.lemişlerdir. l tJ k . 
\U&~ ~ ı..,..... -ıY muvaffak ye er azanm~.a.rdır. 
Bu 2 gemin.in de ~ olauğu zanne- Alınan ıkıt'O..:arı., Soıeyet kuvvetJe _ 

<Alman ,proı*'.gandnsına ve Alue
rlkan Obst - Rüksyon<'u'larının ter. 
cihan yaµına.ıcta oldukları "tshınıne 
rağmen Amerika mum.bine, onu b:ı_ 

'Cl'k!e:rctir 
~ . 

Olıfıı~~11dafaa ırularınııu hangi su!ar 
ı:r11i)ı.mu tayın etm~ ıııtendltı zaman 

deınt!ştır ki: 

dilm~edlr. rinin anudane muka.vemettne rnğ _ 
Düşman Jaşe gem[Jerine karşı ya_ men düşmanın müstahkem &ıhra 

pılan mücadelede Alman haıva kuv_ mevzileri onünde'kl mayn tarlaları a. 
retleri dün gece Greai. Yarmouth .. .n ra.sından kendilerine l>lr gedik aç _ 
cenubu şaı1cislıııde blr gtıZıı1 kafllesi- mağa muvaffak <imuşla.rdır. 

tırmat: maksadiıle, !haber venfüden, 
fllt olarak sllı\h atmalı: sert.!lğını göste 
re1li?l Abruın deniuılt:ısı okluğunu 
te'kid ederim.. ' 

Bu denlzalt.ı gem.in, o sırada, Bir_ 
1eşik AmeriJuı. hükiımetlnln kend· mü 
da!aası iÇin elzem oldtı!nınıı bildir _ 
diği sularda. bulunuyordu.> 

rr '0.nutnıa.matıııır ki Ametilm .kıt s.l:ı
'Jsq,"'e denlzI!r.i fe~et.m~ m3k.!'act:ıe 
hud Uan bx dtln}-a kuvve:, ha...""eketinin 

lı Udu üzerinde balunuyor.11 
· Iruıı şıınJa.n fü\ve etm'şt!r: 

r_;"4ua:rı.2 kuvvetler'n. Amnlk:anın :ra
e'ııtı "-üroerıın muhafazası Jçlıı müdafaa 
illa lir: ıht:vacı:ıı du;acıııtı veya daY
~ h<>.a~ dentz sa.h!l!erl hakkında söy-
~ btr a&ı!ı>rl olat!a.ldır.'l 

Ruzveltin nutku 
etrafında tefsirler 

b"" r.aa. tanıtı ı r.ı.et MYtadaJ 

ne ~nsum cıem'an 20 bin txr.aıl!to1uk Düşmanın salını movruletile diğeı 
3 ticaret gemiıSi baıt.ı.nnışlardır. lba:lı mahaller iWaJ edlb:n.iŞ.lr. Rus_ 

Ayni mrntakada bir İngiliz Jtru - ıar bu mıntaJmda 42 hücum araba • 
vamrüne bombalar isa.tıet ~ .ve sı ve 60 rop ka~.şle-rdlr. 
gemide Jıaısa.r oımuııt;ur. Alnwıok ın Sovyetlcrin nıuks.bll ta:ırruzİı 
şimali şark1sinde dıter bfr ticaret ge Berlin 12 (A.A.f - D. N. B. nin 
m.Jsi de hasara ~ftır. . askeri kayn.a:Jcla.rdan öÇcndlğine gö.-

A.Jıınan sa.vat tayyareleri Mıcldnea re bolşevikler, Sınolensk'ln 60 lclo -
Borou~ civa..uıds bulunan btr yflksek metre şimali şarkfsöndekl mıntaka. -
!ı.nna vıe İng!Uı: garb sahilindeki Ii- da, ta.n:lclarm m.üzahcxotile, Alman 
m~ tesisatına. yere sttrttnnrcesıne uca-

lar atmışlardır. mevzilerine hücum etmlş.ıerdır. Bü -
ra~an ııemi nfıle.1!nl himaye e- tün Bovyet hücumları, kıwweıt;ı Al -
d Alman Qr1lkol gemılerl tngııız hü- , man müda!a.ıısı kal'f}Wnd.a. lanlmı~. 
~armm yaptıtıa·n müt.eaödld ! tır. Sovyetlere kanlı zıııyiat vt:rdıril_ 
Mcumları tard9tmf~er ve taarruz e- mi§ ve b.lı'çdk tanık: im'ha ed.ıJmiş ~ 
.,_ dilşnan htlcnmbotlarındım S ünO 
U'<'U tir. 
batmnl4lardır. 

Salıflde'd bı.hriye topçusu muhare-
be'Ye mildahale edere« dfğer ~en 

emilerlni !kaçn,ıRğ'l mecbur frt.ın ~ir. 
fr fM nln bütün ~n•rl 1hnanlanna 
!~m!s varn:ı.aya mınra.ff:.>.k obnuşlar-

CfunbmTeisi RuzveJt, bundan son. 
ra, cenub Atlantlğlnde U>rplllenen 
_.Robln Mor» hft.dlsesinı hatırJatmıŞ-
1.ır. 

Müte·a.lnben, ll>il Teımıınuz.unda, 

bir Ameri·ka zırhlısının, şimali At.. 
lanıti.kte, bir denlza:Jtı tarafından ta_ 
kib edildiğini ve ncnlzaliınm, taar _ 
ruz vaziyetine gırmek üzere manev
ra yapma~ çah~trğını söylemfştfr. 

CümıhurreiıSl, <'D nih:ıyet, Panama 
bandıralı 8e3sa yük gem is nln ve Kı_ 
zı denime, Süveyşten 200 mil mesa_ 
fede Bt-ee1 Sea!arer yük cemlsinln 
batırılmasını hatırlatmış ve d~!.ş _ 
tir ki: 

cBu hfııdiıseler karşwnda, btz A -
merika:ıı.tlar, sükünetlmlzl mWıa!aza 

Mlster Roosevelı.'in Amerl.tan cmnlyri sen Bir!~ Anttrlka. ıdyasctlnin aıe,b. 
ıahası h_akkmdaki kanaatleri oteılr.n. f tarı bulund11.tn l\lihv •r c'lcy] ı e~ı icar. 
berJ ınalfimdu. Inı:il!.creye yapmaJ& .ka- ş•sıııcla İn&iltrrc ile ola.n '4-sanüdıinti 
rannda baJundogu her tilrlai Jardıın acık olarak ilin e'm" ti. <'ümhurreisl, 
f('in, Birleşik ı\merlka, garb sınıf küre- evvelki ı:lin 'ra.d ettiti hitabe H · bu 
ıinin öbür t..v:ıfındalı:I subra bi~· blr ttaniıdü bir dt'f11 daha beynn etmekle 
Alman ve ralyan barb ı:emlslnln ıretı- biikômef.lııln siyamı lıaJıtkmd.ı t.e idi 
memesine tarartartiır. ingillz donan. bir tezahür g-ıktenn·~ır. rı.kiye nls. 
nıasuım deniz iistiindefd hak~mlyeU betle ortada. [11.rkh olarak glıriinen nok. 
nazan dikkate alıllJrlQ, garb nısıf kü- ta, bir ırnidılettenberl b:ı.a Amu brı 
resinJn Jda- bu tarafında, &ter öbür cemifeo.rile Mlhver dcnfx:ılhlan :uıu-ın
iarafmda 11e7reılcedı: bir Alm:ın barb da 'Y111aabulan bi.dlselerin rtamı Ame. 
ı-emisl bir deniz üstü sefinesi olamaz. rikada doğurm•; olduku • Jeni yeni 1la.. 
Bu. bizzanır bir denl:r::ılh ol:w.aktır. naatleriıı nıf et üzerinde g-:r..ierC'bile
Su halde; Mister ll:OORVeJt .bilhassa ccil *estnlir. Yani Amma Cıimlı11r
Alman ve İalyan denlzal&ılannın A. reltıl. :bu dbi bliltıclrrin vukub ı ına.. 
merlka için emnlyd vr müdafaa saha- maa içbı llfJner harb l"l"lllilerlrıl A. 
ıı sayılan sulı&r:a ı:frrııemelerlni 91%11 merfb Mı.rafmd.an py;uu ar.ııu obıl&
tdlyor, demtok1.Jr. Ginllfı:feı1 takc'l!rcle, yan ••aJara ı:lrmenıealnJ llisamln ı:._ 
bıuılara, bllifbb.ır ateş edfle~effnl sij.,_ Hiyor. Aksi hılR müs:adcmenln rar.I 
füyor. lablll idinab olı\~fftı ve ba clc.f:ı A.. 
~ RooscveWln Amerika lcln 

emniyet ve müdafaa mmtaıuw. olar-.W. 
bahseyledJtı ııalıa da blru miipbem 
görünüyor. Dev>etıer arası hukuk. bir 
çok milleller içlıı emniyet ı.abıısım. o 
nıllletin kara suları olarak kabul et. 
miştir. Kara suları iıı;:ln it..denbcrJ ~ 
bul edilmiş bıı esas ise milli a:ıhUler. 
den U.ibattn tiç ruilllk mPsatr.yi n:t7.arı 
dikkate alll'. Son zamanda. b11 mesafe. 
nin on iki nıile kai'l;u çıkarıldığı gö • 
rüldü. Batta. bir n,.vt l'.mnlyet nhuı 
müza7edeslni andına.n kaı-ıı. sulan hu.. 

merikan barb ıı-emll~inın taarruz ıaa. 
teke'~ beklaae4en Ucavme S'"fcttklc. 
tini bfhlfri70T. Haamarih U2ve etilil 
tayıd miihbndlr: 

cMiidafaamrz için hayati C'h"mml,e
ti hah denizl~rt hhn:ı71'!7~ lı!lr.u ver. 
mf!k bir barb h:ıttk"tl dcl'Udlı·. Hare. 
lrtlnıb: nrf ted:ıfiihfü •• 
Bmıchn da, Am"rik:tn küU~J.,rlniD 

hane r.l'an b1r mü"1nhale r·· rinclaı 
uulı 'balunduklaruı:ı hiiJnnf'df'.b'llriı. 

5 •Li.,,. Ji2a91.rı t:,,,...~ 

Havacıhk mütehass~sı diyor ki 

"'eıtı:n elcf}f .B. Pacldım, Relsıcümhur RUZ
i~ 1 llUtktınun BüY1lk Br.t&nya mll
lltıt~hı bir feşç! ı:ıruı!yetinde buhm
b!r u, :bıa-ııtc:cn n dalına artacak 
hJı:n lll!Jcyaştg n-.ad11 yarduna naıl ola
a'!Jcı esi htıstısun14 Blrle!':lk Am.erlkaı:ın 
btı.tu. "e karannın ıf:lde;i olduğunu ve 
d.a.t ~ A.nı.erı.ıc,!ı milletleri birleşm~ 
io;,1~~ bir hitabe teşkil eWğini 

dır. ---o---

Bu sabahki Sovyef 
tebliği ediyoruz. Münferid bir vak'ayı izam rn ·--f fn ~~............ lar. "'~nAn İng!l"7 fi!oları "lmdiye 

etmeık:, yrub.n.d ha.,in bir hareket kar- " aıf..u--• 1 1 _cı _,,, ... ~J .. ~ ., ., 
(Ba.ştara.rı ı inci n1fadal Şl$ında parlamak lbüyü..lr bir mlllete uzere 2 veya daha z.J:~n.cı: ı.ıot?rlu o. kadar bu şehirle.men bir kısnuıu bom 

l:>.esrno lJrulbergiu nutku 
ba, Lt lne:s İowa 12 (A.A.) - Al -
ltı.erik ndberg "1Ier şeyden e7vel A. 
<th.ı:..... a~ koınıtıeslnin teı-t:lb etmTŞ ot 

'"t>U bir 

İta/yada 
vaziyet 

endişe verici 

Şıddetli muha.r~belerden sonra ordu- yaıkı.şma.z. falkat bu gibi bir vıtk'anm lup 6 bin metrenin ustune yuksele _ bardıma.n ~trnektedlr. Fı:Uı:a.t uçan ka. 
ıaruııız Çeruıgov ş~luıni tnhlıyc et- ünfer"ıd değil belki umumi bir pHL .bıllyor, 2-3 ton bomba kaldmyor, leler İngiliz ha.va kuvveUcrine mcıb. 
mişlerdir. :a dahil oJdu_iunu gösteren bedaha.t yüksek il'W.alarda blle 450 ltilomet... zulen kat.ldtkta.n sonrn nerelere ka-

10 EylUlde cereyan eden hava mu- hız! ·d· d Slltl.h 'ti.ba u d dar gidebllecekler, ne tesir.er yapa .. 
harebelerinde, ııa·ada ve hava mey. karşısında bu hadiseleri azımsamak, re a gı ıyor 11• • r e e 
danlarında 53 Alman tayy:ıres düşü. mazur gö;ülebilecek bir cinnet o • 2 sab';t, 3_4 ımiteharrık ~ineli ili. cakla.rdır, şimdid{>n SÖ-Jleneme-ı. d~ ~ ınlting.de blr nutuk ı.rad e -

ŞöYJ.e demiştlr: 
CJ\.nıerik 

en ntühlın ~ haıt>e doğru :ıevkeden 
'Yllhu<Iu CtUI> vardır. lngiliüer, 

er ve RmJVOeJJt.'in idatıS 
~rg, §unları i?Ave etınişt;r: 

latını &ru:pıa.rıa dlğer harb tahrUta.tçı_ 
Jf,,y n l?ıabadJ.arı, şunlarüı.r: 
~ eıa: Atnerlılta.nın mtidafaası 
btr ha~ ahlllda. Ame~ y~ 

8e. . baartanulllt. 
llıyen . BI . f lllla ıha! · Zi ar.kına varmadığı_ 

~. de adlm ad.mı bartbe atirWtle,. 

Sa.ıtsen · Bi 'k bb. 7lf hatbe g:inneğ~ icear 
l'&lnız taJu.ın b4d."aeier çı.lta.rm'1k. 

~ltrın «~ Yarame.ta Wi> had, -

~lseı~~- ~! Ubnıştır. Bu 
tll(tellın. Bu birıno"sine bi-r na.zar Qıt -
tıtaiıı t.&3vttı.: hA.cıhıe, Amerikan mille_ 
~'11 bl -,ne kııt'li)"en aned.ilmem:Ş 
llUırtır. r Pli:n dahilinde vu.ıtaa gel -

~~erg, 8Öal6ri 

Zürlh, 12 L,.A.> - Roınadan gelen 
bir tel.gaf İtBıyM!a vazıyetln endişe ve. 
rlci lduğ"UIJU g~.erm&.tedr. 

Al 
0 

bir •,e1grıı!ta .Hu~sol!ninln da. 
hlll ~~eti ıeUc!k etmekte o!<lui!;u ve 

. "'-"-'• ve aevona v~leri de 
Cerıova, .,..,_.. . '"'-nia. 
daıhil olmak üZt!l'e endlistrı mın.....-et 
rmda bulwıan on va!~ ®ha iks.bul -
t.iii bildirllmefıttedir. . 

Ceı:ı.ova amelesinin memnunıy~!~ll
fi dolıeyıs:ıe 'tt{tJ.511)lini- CeDova ameıesi 
ve gemicileri ts.rafından çok o~•man 
İl ı..vora. ~~i nıuhaITirlerınden 
:eranıottJY1 Ubul etmiştir· 

Van ve 1. grı zelzelesi 
felAkefi 

[Bas taralı J tlld 9AJ'lada_l 
f merkezinden btıd;rlımı~ır: 

um:iş zelzele felı\k~ti muhtaç]arı 
[çin bug(ln mmezl umumiden ftmen
dl.ferle 500 ça.:!n· ~kedf!mle vrı başla-

1et verın:~. ~ şu suret!e ni -

lıa~~~ . l'aztyeu, ümidsızdir. icra Vekilleri Heyeti 

ış olan nakdt yardım fhtfyaç ıube
:ıne tah:ıkkıı:C etm~e bulunmuştur. 

rülmil.ş veya tahrlb ~dl~. B1zJıı Jur.> f~ıe ~biz edillyordu. ~ yeni 5 ton.dan aşağı b'.l'lnba t!Ujunaması 
.lı:ayıb.LJWZ 32 t.ayyarııd..r. Alnran pJlıu hame gırildjğf ?..aman durum bu Jdi. IA.zım gelen ve avcı tay:ya.releriniıı 3,5 

ıı :ıcyıuıde Alman ta:wareleri mil- camhurreiai bund$n 80Dr8 Aıman Harbe girildikten ac.nra Almanla - hık tıaPanna &ölü ıerecek derecede 
teaddid defalar Lenuıarad aelıriDe bll- pl!nmm, deuf~l~n:te mutlak bl~ mUra. nn dilerlsile &ruında lı!r 8')riJf l::alm sııtııaıt~ .kaplı Wlauan ttu C..,. 
cum ıeşebbil&ilnde buıunmu.ıaraa da lı:&M ,.e hlkfmlyet &rmlnt oldutmnı .-e Jariu oıiıduiu meydana "1ktl. Onlar yrıttltn' dldı*p. .ıwu . .8mJıilarJll 
her defasında evcı tayyareJerimız ve bu zaferi kanndı~on sonra, AJman.. btiytlık taınareJere Ju~ nnnlye_ lendllerini müdafaa ı{Jn de hiç ol.. 
tayyare dafl ı;op!a.rımız ~ııf:ndan da- yanm, ikinci meı-hale olara.'t. 'Btrl""''.k rek orta mlk:ya.Y.alc1 ~ere bağ_ mazs:a 8 tane maklnelf tüfekle mft. 
ğıtıl.mı.şlardır. Gece saat 2:? r:ıc~dele- Ameritaşa Te prb nısıf kilrt'sine, ceb. lı k!Uml§lar ve Rırcı ~elerlnden ce!hhez olduğunu ka.bu! etmek znru.._ 
rinde, çok yükselden uçara& aetır~ il.- ren hAJcim oJ:nak Jst..!yecetını slJyle- bıraz bitytiık olmak lizıere ufacık pi_ ridlr. Şu lhalde motôrieri n<ı kadar 
zerine vannağa muvaffak oıan mun!e- mlştir. . d '""l ba.. ke bombardıman tayyareler! yepıntl§- kuvıvetll olursa ooun böyle bir tay. 
rid birkaÇ Alman tayyaresi şehre rast- Ruzveıt. gat'b nı'1f ktlre!ID e ..,. e la.rdı Alma.nlann ta.ti.b ettikleri bu yarenın 5 bin met.renin üstiınde u -
gele yangın ve tahrib bomb&sı atmıŞ- zı atııamı ibtlvA edenıt gentşı n~~ı:;1'9 pl~nda lbıakiJ ol<lukiarını bize hMI • ÇtıŞ yapa.mıyacağı tahmin edilir. Bu tır. Çıkan b:rlı:.ıç yangın derhal !Ön- .atıhlannm abluka a ın.a a ı ......... ,._ .. . ...ıı- d bti..- bl 
düı111mü$tir. nm ıreldiltlni, hlQblr geminin. batını. sat gösıterdl. Zinı yapılan ımuharebe- ırtlfa.lardan aş ... s~ar a ise ;rw-. r 
.Ailınail t.amam ma1ilma.ta nazaruntaJ mak tehlikesini ~l'IZt' almadan oraya leT"de onlar uzun men~llerden ziya. hede! teşlı:ll eden bn tayyarelerlD 

yareleriı:nJz ve tayyare dafi topları: gidem~vecetlnl. ..ıı.?man hUkOmetlnfn, de dal.mu ~ın menziller içinde ha- topçu ateşinden mütecSS"ır olacağı A-
Leningrad civarmd>ı Vf' Leninııı:ad sİ Wıd üzerinde beYan e4;mfş olda~nn rekllt yaptılı\r. strat.eji vaziyetleri ~ardır. 
r inde 11 Ey!Wde 11 Alma.n tAyyare Jı.stırlatm~ır. daima buna' müsa.Jd bulundu. Bu tay Böyle olmak1a beraber Amerika • 

diişilrmüşlerdirden1z ınıvvetlcrımzi Pin- Cemabi b~~kanın muh yareler gidiyor, 500 veya bin kiloluk lılamı bütün bunları hesab etmemi~ 
10 EYl~?~ez.ndl! blrkac bQcmn bo- :B. Rumeıt, Cenu ~ · 

1 
h~ ~ı hedere atıy0r ve ihemen aldutlarnıı kabul etmek hatadır. Şu 

liit ndiltyarom~~körıer tarafından çPkıtmek ~1111 memdıa:~ı~~e"aere'-ua Jı~ı:!1n .. 3 ,,1 dörıfiyordn. Bunlar düşürülecek olsa halde bn tayyare'erin bızhn t-nıd ye 
u e . k mavna oatır- aıse ere e v:-'ll~ ""· ~ "' 

1 
t · .... ~ı hst,"" ~ 

te olan asker dolu b·r: aç . n sahil- .yeni dünyada 1stlnarl noktalan ve dahJ zarar 50 _ 6() bin liradan bare kad.a.r blldığinılz te-11.n 6 n un o. 
mışlardır. Bu .lta!lle, FlnlAnd ~aç et.. tröpril ba6lan• vücuda ıretimıeğl iste- kalı:yordu. Bueiln de Taziyet Alman_ la:ra.k fevkaHlde ha!!, !ı:tkat son de. 
!erindeki btr nolrt1':~ı:!ı~: m:t olmaiı:la ı.Uıam etmiştir. y:ı fçln aynidir. İngiltereye :taJ"fı oL rece kuvvetti yepyeni bir motörle tecJ. 
ınek makSadıle geb?tlarmın 1JeTley;t;ini Tedblrt~r sun, Rnsyara karşı olsun ıu~ men- h.rı edUmfJJ olımı.sı ve motörlerln ~ 

Pak•t ~Ucı::1 kuvvrtıerımlz, bunlılra Bundan sonra, Cllnıh.urreisl, ittiha- ziller clallll1nde hnrek:it ynpım:ıkta _ riben 6 bin beygir kuvvet nde bulun.. 
farkeden e~ rVV!!'A b!rbll"l ardından zı.nı ıtasavvur ett.Jğl tedb rıe~en b:ıme. dırlar, yübek Tizfkolara gımıek, t' _ mnsı fcab eder. Bu tayy-ırelerln ma... 
hile~ ed~u t;>atınnış1 arc\ır. A1man- derek şu sözleri söylf"m!ştır: zun uçuşııarla !ıtz1a benz·n sıı.rfctınek hiyeUnl, ~ru:ını, ancak bunlar ge.. 

~r: ortjulnr~ ha.r1be girse de. Milt. toplandı 
ver devı, Aıvrupayı iStrilA ~ .t idil ri 

~tin "":~~l'inı ?naflüb etmeleri AnJcaa-a 12 (A.,A.) - ~ .. ~:1 ~ 
4 h1:ı,~~m botlarının batın!d·Aını far d!lçblr ş:d.dGt ve ihate harel:ctl: onların işine gehnrz niş ml'.yasta harekete geçtikt-On son.. 
ıar, c ri <;ln az sonra. romork5r- ı - Harb malz~mcsı S"\kı. . . .. .. 
kedemdLkle . ·ı a~t:er dolu m!l.v- 2 - Gemilerım"zln açık den!?.de ser- Halbuki In:giltc:re 1çm vaziyet böy. ra gorece~. . . 
ıer tara~~cıan. ce0~: c~un'sır rt'I blrlbiıt bestisi ıe dcği!.dlr. tngıu.ı: tayynrelerı A1m.s..n ~nız tmg'fin 1ç.n btJ.d.l!f:ıntz .bir 

Lo -..~ır. Heyet· bugün saat 16 da ,_,~ • . 
Lonttr l'd llaıır RefLk ı Saydamın rfy:ısetiıtıde haftalık 

tar g<:>nlnmı!şt · · · d ·· ·· ""7dek oyı r zar na a lkAJJıll"n batınlmı~ıar'.Jır. Nokta!Arının t~il ettlğ mfldafaa tarın ynptığı J:rombardrmanlnrıı re - şey varna o ~· oırn~rn 
aroı:ıc anın uınyerı"• m•hrl Uıerl,,de surlarımızı Jap:ııı\i'lum muhafaza et_ vrub verebilmek lcln uzun ncu~ar tında, tekn:.k ıtıbıt!'ı e nnıu~ b~kım-~ a 12 ( A • aksın siidrri pınıııJl;ır 

trenin bir ha·~.) - Cenubi İngii.m __ u_tad __ ıo_pl ___ a=n~~- · 

ııe~1ra<1 eQen İa ltleY'da.nınd:ı ~ir nu Bugün 
.. ,. '°'" ,.,,~ .,,,, .... - v .... gi.on Is !-J M E R ınıı tar~ll ~· :reislcümhur R~ 
çJ ~ hel1haı ~enen nutkun In-

13. ece~ııll .. tte geniş mikyasta tcŞ-
ta u nuıllk ~ ~ de.m!ttır 1t: . Sinemasında 
l'en~r huı~•kanın bize yapına. Sebbar ~ sanfın yıld~ 

bir deaıı:~ ~li y:ırdımffi M A E w Es T 
ıı.~~~UT B!R DOi'füN ,.._ iotanhul ,,_,,, oed>ed•n 

CQrıaıı.~ llı:ran Bau ıle tütün wc - ŞEH_yEr ...... ,_K .. Ave ~~~ral ~~. n Bay iSMAi:L KADRİ .._. -- _...,.. 
~llkı>aia in düğünleri ca:wmgırde Bil~nın.ind.e şaı'kl sö:r:Uı)'l'.>r. 
~t.aar1·e~l d.alreJerinde akraba ve HAMİŞ: suare:er tç.n Ii'ıtfen yer_ 
~~rlar h ~ tanınmııı zevat ve 1 . eYVeldeıı aldırınız. 
enı ~ı;ı....._~IUıda lcı-a e~· L~ıe~ri~n;,;Zı~~_.._..~.._..-._..,~~~ 

....__ ~ ~ &aadetıer dileriz. 

OS°MANLI BANKASINDAN: 
O&nı es.mi ve .Beyoğlu Şı..belerl 

\'l!zııeı ~lı .Banı.asınuı Galata J.{erkezile, ~;~1941 p.a.zane:ıl gününden itı
lıaren 1_. v-e B: ralı.ı: Kasalar Da ·r~. 15 ~ .rde açık btılunıu:aktır. 

"Y a:rı ah re kadar, B.5Jtğlda. ysınlı saa e i 
VE:ll\"E S.UT~- Juıda 

ıı A• t 9 dan aaat. ı~... ye r 
~ .runıer > saa 13 30 • > ıs,.,o a • 

> ~ 9 dan saat 11,30 a. kadar 
Cunıart 1 gbnJerl - ~ AtBESİ SAA'rLEJıi 

l~II{ KASAIAB D dan sa:ıt U ye kadar 
Adı IJUnler ) ~ ı:.JO _. 11 16 ya kadar 

> • daD sa~ u ye brtar 
&a,at 9 

m!=dld defalar atıırma~n teşebb.US meöen bizi. menedemez. yapmak mecl>ur1yctindedlrier. Ber _ dan Amerik&dan sonr ge en Iı·g 11.z 
ettıtl 1t6J>rllln. her defamnda. topçu. Mudııtaa zamanı l!nden ıbaşlıya!"nk Darm.ştn.d, Mann- ta..yyareclllğinden kendi ku.vvet ve 
Jarıın;z tarafmda:ı tahrb eı:lı!mlı; bu Kılı kırl yannıyal!Ill. ş maU ve ce- heinı, stutgard gibi şehır-lC'l"e ''f! da. kendi kudre !nP dav nıırak mü.hlm 
arada. bu köprille'" üzl'rlndı>. ııevv~~~~ ı nubf Amer!ka.1tn onuncu ta.nrrtl7.dan ha ~ Ba.vyeT'adP.ki ımer'k~ere b&.şa.nlar bekletn(·k 1flzınıdır. 
balarla karşı :ın.vıya ge~me~f', ça! sonra mı. yaksa yırmlnc, tan~nıu!!'n tadar u~:ır yapmı:ığa mecburdur- Mltat Tuncel 
ıoo ıerl'e A1m•.., "_,,."'"' 111 •Ur ll:iil. 10nra mı ıkenctııerlnl mildafaava bas;a. 

malan icab ett ğ!n! dlişfinın.lyp'im. 

Kendimizi faal ıııre~ mUdafaa zama_ 
nı halihazırdır. 

•Amerikanın, müdA!a'l.<;l için hayatı 
ehemmiyeti 1la.iz t.e1lkki ettlğ. sulardıı. 
Amerika ge.mıle'"i V" Amer k.ı t~--ya

vaf(ngton 12 (A..A.) - Rı..zvelt bu releri, ilk darbey. mlilt>amz gemnrrln 
gün .Amerikadak! Rııs tıeknik heyet... lndirmeslni. artık beklemiyrc~tlerr.111'. 
nin ~·ıca Maamı kn.bul eUn~tiI. Ticaret ~·emlfonni himaye 

Ruzvelt Rus 
heyetini kabul elti 

Kara.kol ge;nl!•:rinı.!z, tayyattlerlm~ 
Heyet azası relslcii:mhura. &>vyetı1cr :valnız Amrrlkat'ın detil, mtl<lataa 
Birliğinin .Arnertka sel'ıri Urna.nslıti ta_ ;nlanmızöa ticar~ yapan herhangi 
re..fından takdöm eclllml9tz. memleketin _ biltt\n t:Caret gf'Dlllerini 

Haber aJındığma gö.c, Umanskı hm.aye edecekl~rdiı'. 
ya·Jtınc:La Rusyaya. dönecc:k ve hıikü. .Müdafaamız ıçin haya.ti ehemnıL 
metine Amerikanın yudum hakkın_ yeti haiz deniueri b nıayere karar vcr
da. mufassıı.l m~Um.at ve:ccC:kUr. meık bU' harb harn~e l deıt ldfr. Hnre. 

ıtetimıZ, sırf tedafilldlr. r cŞu andan U b.ucn. Alman, 1ta'yan 
. 1 ·L n k A .• hartı gemileri, h!m!l..Vest Amerikan mlı. Türk ye ,._,, n 'lSI • Ş. Mu-

dürlütünden: -- -
15 Eyl!lı lDfl Pa.za.rtesı günün. 

den itilıaren e şelerlmlzln aşağıda
ki saıı!lerde muhterem WLi~terlle
r:m ze açık buluna.uğunu arzE-der1z. 

Hergün: 9,30 • 12, 11 - 16. 
Cumartt-61 günlen: 9,30 _ 11.30. 

dıı!aası ~ elzem o'an Eulara ıı"rdık
lerl takdırde, bu harC'.ketiıı bUt.ün m.ıh
temel muhatarr..ı;: kcnd lerlne raci ola
caktır» 

Loıtıdra. 12 (AA.> - Cilinl11rrrclt;1. 
nln nı tınma görn. m\lcla!an !Ulan Blr
trs'k .AmPrfka tıu·af:rıd:an. f7Jandada, 
Groenlandda v~ Ter~-Neuve'de vtlcu
da ırettrJen llerı lı:areto'lar et.r&tına 
kadar tmtldad etmektedir. 

Sabahtan Sabahaı 

Deve ve 
Pinguin 

İşte bu vahfi kuşlar 11e buzl.ır di • 
1arı da şimdi harb mıniaı.ası i~ine 
&innilJ bulunuyor. 

Almanca uivri trııell'r nıan.'\Sına re. 
len Spıçberger lı.ıı .. ı.ıııda İngilı:ı: ta.rlll 
Ye roman<'Jsı ·weııs"r rü.v:. aclaJuı a. 
dını verdiği ba karlı teplerılen bah.. 
st dcrkeıı ıa1> a. h ·11ılı•se:tm11 h (' bir 
yerde burada olı?uiiıı kadar lııi.kim ol. 

Rarb teblltleri cofrat'yada. ya.im madı~ı S:Ö.Jln. JUv:ıye'ine l'Öre ora
kai olanlara )'~don ediyor. Eter sa- da kar yığınları bil• iklimin tc..,lrlle 
rılan, iııl«al Y'eya bumbardımau edilen hazan mavi ,.e batta yeııil gorüuiir. 
tehirleri, a.tılıuı nehirleri, datları ha.. müş. Nütmmnuu eJacrlyeUni pinaılln 
rlta üurinde aramak zahmetine kat. kuşlannın teşkil eUlgl bu :Rutuh yo. 
lanırla.rsa harb sonun kadar güveni. ıu mt"rhale-drıdc bnz clail:ın yeni mL 
lir bir cofrf>a üstadı olabUlrle't". marlnin tı:üblk evsafını tamamlle baiıl 

Son teblitlerde iesaclüf edilen Spfc- mQ.. 
Mr&' mclıllkk.ık k1 blrçı.ı;uıuuzun meç Demek harb ateşi şimdi Aysbf'rır -
bııliidür. Sıılh zanıa.rılarırula ancaJı Jerl, tım 1'•1"!:111.ınnı aşarak Ku ııb
aca;b \'e garalb riirnıek merakl sı 

1 
lara dofru vanlryor. C~ ,-ıl Ba

se~ yahları t.a~Q an cenılk-.rfn nfradıtı be.5 vt" Afrika. cöllerfnde 4"rl•rl tir. 
bu timaJ adalar ı-nıpu anın öyle blr kiitftt top ııeıı1e.ri şimdi bu clery..._ 
noktasıdır ~ ı;üncş bile orRda mutadı nnda p.ptnlere ,!'T.!...:"::-ıia. 
8e)'l"inf yapmaıı. Kııt ııcli.P seçmez, k- ünA':,badl bu e:J:! ,nae •endi m•h • 
llar hJ4' C'öninlnn. X:uiab kqtlne oı.. .... .._...: ~ ,,_ sf=• laatlal' ..._ 
kan ka.braman1anu mdt'.nbet Al«'mln- •u • 11 

•en Ql"Jlıp p1nırıı1ıa kaeLulle arka - reetı1r -~ J . c· / , _. 
daf olmılla 1ıatla4ık•an ilk ıaerll• • ~##1,..,_ 4/U• 
~-



e s.,r. 

[ Kitablar arasında] 
Yeni oe g üzel 

bir r oman: 
"Posta y olun 

SON POSrA 

Baş, diş, ezle, gri , romatizm 

E:rliil 13 -.. . . . . . .~ ~ · ·· . . . 

VE AKŞAM 
Der yemekten IODl'll ründe ifç d~fa muntazaman 

dişlerinizi fuçala)"IDD. 

A zlz ve muhterem dostum Hilmi 
Zıyanın biıyuk b:r nezaket ese. 

rı o arak bana ıthaf ctmı.ş olduğu cı:Pos 
ta yoluı> ronınm ınt.~-ar edelt fkJ aya 
yaStın btr zaman olduğu halde ondan 
ancak pek az kimse bahsetti. Esefie 
kaydetmek meo.ourıyetlndeyı."11 amma 
müne'kkidlcrin bu suklltu !>anıı, muhdr 
rirln dilşmanlann~ aa dostları kadar 
~ olduğunu gösterdi. 
cİnsan MecfdUc~.> dıye süseınen 

kitabın başlığından anlıyoruz ki mu. 
harlrin bu eeerlen bl.r seri olacaktır. 
İlki, bwıdan bhicaç s;;ne evvel cYarım 
Adam» isrnile tefrik:\ edılmlşti. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kqe alınabilir. T AKLİTLERlNDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 7. inci Tertip 2. inci Çekiliş Planı 

Bu başlık bana Jules Rom.alns'in 
cLes hommes de boıme volan e> sini; 
Balzac'ın cLa ComCdle Humanle> ini; 
Mıırcel Proust'un cA la recherche du 
t6lllll5 ıPCrdUı sünü hatırlattı. 

Bu muharrtrıc:ın serı ha .ndriCl bu e. 
serleri gibi Hilmi Zlyanm romanlan da 
b!rb!rlnden tama.men müstakil; faknt 
onları bağlayan ve içlerinde esen hava 
bir: İnsan tahtesı;uuıı.ınun muazznm 
pro,ltıktörlerle aydını..'ltıl:.ıını. 1 

Kanadh insanlar 
memleketi inönünde 

neler gördük? 

Devlet Orman İşletmesi Aband - Kerenıali 
Revir Arnirliğinden 

Devlet. omıan işletmesi Düzr.e revirln'n E';macık mıntakasınd:ı. muh _ 
telif mınta:ıcaıarında mevcud takriben beş bın• metreküp köknar tom. 
ruğunun Dere'.koy ve Tekirler dep0 .. una nakli 20/Ey!lül/941 Cumartesi 
günü saat ız de Düzcede Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde a. 
ÇıJk eks1lt.me ile mut.eal:ihıdine verilecektir. Behe.r met.reküpUnün mu -
hammen nakil ücreti cuç> liradır. 

Ta'lplerin mezkur gün ve saatte evrakı llı.z me ve teminat.lan ıle re_ 
vır fuıtlrllğindekl komı.syomı muracaatları. 

Şartnameler Ankn.ra Orm~n umum mi.idtirlUğunde ve Düzcede Revd' 
Amir'l.ğ.nde go::iıleb' r ı71>39o 

Hl.mi Ziya sadece b!.r feylesof de. 
ğll ayn.! zamand3. bu eserlcrile b{lyük 
çapta b:r romancı olduğunu bize, ikin. 
ci eserile bir defa daha l.c;pat etrnlş ol
du. Romanın mevzuu Kuv~ı M !iiye. 
ye id!lir. Kahrn.mnlıın yaşamıştır. Da 
ha doğrusU hepsı ae tar!h~n kopmuş 
bırer canlı yaprn.k".ır. Romanın mev. 
zuu beynclmllel romancılard.-. oldu~u 
glb1 o ka.Qar derin ve sürükleyici ki bu 
rada ondan birnkç satırla bahsetmek 
doğrusu nriin zev'kinl gıcıklemaktan 

CBa.s tarafı l inci sa) fada] 
manzara değlştl; s ... dece gözler! gurur. 
la yaşlanan olzlel" değil, dağlar, taşlar 
b le iht ram vazıyet.lnd". c.ı.'\1 Uet.n ma
kfis talihi yenıi~nı. yerde beyaz ay yıl. 
dı.zlı al bayrak Dl!lğrur ve h • m, da!. 
galana dalgah\na soke dogru ;yükse
llyo:-. 

Tı.tretkUJun•.ın İn6n ı 1qımpındo bay
rak mreasim1 yapılı.yor. Karuıdl. in
sanların ikllmlndeylz. 

ı--1lllİlll· •--mrll ............................... . 

* Sa.at 8. Bu ay sonunda yaz deVl"esi 
!aalıyetlne nihe.yet verılecck otan 1nö. 
nü kampının kapanma tore!line aid 

zıynde baM..alamak ve esere ihanet olur. merasim başlanınıt UZere. Tayyareler 
Muharrir kahramanlıı.nnın karakte- ve 1>1Anörler uçıış:ı l'Mlzır vazlye.te 

Jerini bir Flaubert'de bir Jules Roma. 1 meydan üzer nde dıZllmlşler. Biraz son. 
ıns'de ve bahusus b.r A. Ma 'raux'da ra dünyanın en cesur havacıları bun. 
olduğu gibi yek.ten önümilze sermemle lara atlıyacaıdar, 1nönh scmusı ibeynz 
tir Onlar romanın seyrı ve cf'al ve kartallarla douıca.k; 'I'll~uşunun gok 
harekatı niSbet1nde canlanırlar. Ese. bayramı bnşlıyacak. . 
rin bclkeıın!ğlni t.<$11 eden Murad ne TUrk Hava Kurumu Genel Sekreterı 
Halil Pertıevden tutun d:ı ep fenomen Server Ziya, eski Türk hıwacılanndan 
halınde olan tiplere '/arıncaya kadar Şakir Hl\zmı Ergökmen ve kamp dl. 
hepsinin karakterleri b[brf.lk bir san'at rektörü binbaşı Suavi Uçar tnrnfm
la çizilmiştir. Muharrır bwlları büyük dan yapılan teftiş! müteakıb. merası. 
bırhw.celtı.raş g!l>< lşl<ımıŞ ve en hurda me başlandı. Şınıd! geniş me~dan daı
teferrüa.tJle tezgtUunda dokumustur. mi ib r hareket, foolt:;et halinde. Her. 
Eseri yamnadan evv:ıl de vesikalar kes vazife başına koşuyor. Çelik vü. 
toplndığını, ca:ılandırdı~ diyarlarda u cudlu ve çellk ba.k~lı gençler çelik ka. 
&un tet.kı;der yaptığını ve beŞerl mev-ı nadlann araşn~:ı ye,·ıeo: yorlar. 
zuu en karanlık noktalarını varınca- Pervaneler aönmeğe başladı, mo,tcır. 
~a kadıır tahlil ettiğini görUyoruz. ı ~rln gUrUlttlsU bllt!ln meyc:'anı oo.du. 

Böyle blr mevzuu kucaklamak lçin ruyor. 
Hl!ml Ziyanın san'atl 16.7.ımdı. İlk ta.:ı~-areler hava•and:, semada 
Muharririn şimdi.Ye kadar okuduğu • helczonlıır çize çize vUksel yorlnr. Ya. 

1 den nostoYcvski gibi mn. nımda bulunan e ... kl b.r hnvıı.c.--ı h :;e. 
muz ooer erın . ·-• d U' • t"k b d!vor· razl tıp~rle ooğu:f..uğu anla ılıyor. Bu can ı.,,..n e Y ıtSt<uŞ - e . 

........ l Yar•m Adıı.ın> c- Mesafe 3 bin metre. 4 bin oldu, hu usta. •~a yo U• • .... 
dan da;ha olg\lll(\ur. c.nnyet .şl0m"k, 6 bin .• 
tyiUk v-c fenalık yn.pmak, Allah kor. Del"..:en gökte beynz şemslyeleı; a~ıl. 
kUSU gım hisler 1çı.ı<.le kıvrar.an. 1ç u. dı; ıpar.ı.şütleı· nl açan genç hnrncı.tır 
ıemın ibllslerile mücadele eden b r yı. 'kendilerini huc:ur ve emniyetle sı;m:ı. 
ğuı insan 1 Hillfısa beşer nev".ı.nin bU.. nın kucağına bıra.ı ıyorl1l'.r. Para il ler 
tUn nak!se ve mezıyeUen bir cerrah havad..l" sağa sola yıılpa ıyor, dalımla. 
lıaWntile teşrih edılmlştlr. nıyor; ayle bir manzara ki, sanki bun. 

Usluba gelince cYarım Adam• dakl lr, gb!de şuray" ~u~·:l. dağıla1n küçuk 
ğl üphcm edadan e'!er yok. ve beyaz bulut .klıme.erıdlr. B raz son-

:ı~~-t c~cr. her şah n kendı leh-i ra, uzun halatlarla çe dlcn ve yükse. 
çeslnc göre çizilmiş ve gayet temiz. E.. lince :rllr.gAra terked len planörle; de 
s en eserin değerınln b yi.ik bir kıs. havalandılar. Bunln.-ı kaduı pllo Jarı. 
mı da buradan geliyor .• \iuharr r ade mızın idare.sln1ek tayyareler ta'kib et7 
t ht' semtin konu ulan ıısanını ese. tl. Ş.md gök lıaklki bir bnyram yerı 
~ne ~ttiımlş n~~ savfalar 0 kn- halindedir. K!l.h f

1lo,nr halinde ucu .. 
ı ~l!\rınd~ kırk dere. yorlar, kfıh mUnfE'r!cl şekilde nkrob~sl 

darik c~~lı ac: dola-tıan Muradın h'ııyatını numaralan yapıyorlar. Öyle nnın~~a ar 
cc n adeta iki gözlerı gurur V" ha ret ıe d:ı.duru
b r solukta b.t!mıek için insanın ~r. Kimi handa tak!:.\ 6hyor, kim' 

n~eb·da~a~:.~eınl7ıe b•r yenll.k getı. ters dönilYor, b:ış il a ı gok" asılı '~ 
ıya C!"des nc bUr\lnc- z'yette soYl'cd!yor, kimi fı bin. 6 b• 

ren bu eserUl nlsyanbfıa• Is bUtün klA.- metre irtifadan görlilm mı bır süra le 
~~~l ~le d~~~~acaktır: b'.lnu dıı pike ın!şi :ya.p:yor. b:ı~ımızın üstü.nden 
ı;... eser er ıı;• ekti geçerek gene ayni baş döndürücü 
zaman tayin edec r. • 1 ı d k 

Bu san'atkll.r mulıı:m r n bu yoldaki hızla göke yU!tscl ror. ç er n" e şa .acı. 
i in! bekler'cm en bUv!Llt teselli lan da var. tcım zde'1 herhı: ng, b r ~l 

:~! bu gib' cserler''1 •rürk sırırla ı- seçip, p'ke lnişylü" ... ~7.~r!ne ddoğruta gellı-
t u ed'l yor ve başının .... cın ... cn a ~ sııç a. 

nı r ... arak vabancı dıllerc ~re me ı. rını okşıyaraf{ g!'Ç.lyor. Bir defasında 
diklerini görmek olnc:ı.ktı~vnl fnst'I ı,>1Yango gaze' el arka:lıışlrrdıı.n Salfı.. 

hattın GUngôre cıktı. Saltl.ha.t.tln sap
san kesUm .i: ··a;i·~°d·i:y~·d·;··k;·~t~~i:·· 

yecilikle mücadele 
edilecek 

c- Aman, şııka. e•m e ... 
Dlycb ldl ... e don'.\l~atdı. 
Taın bu sırad..'\ utuktl\ beyaz bir tay. 

yare gôrilndU, dUrbtlnlcr faal yeır geç 
t.ı. Biraz sonra. kamp kum.:ınd:ı.nının 

• dü . seıs!nı işttıt.Lk: 
Belediye şua>e müdür•erl n re13 c- Çocu"ı{lar müjde, Aııkaradan 

mun.vınl Rlftı.t Yenalın relsllğ nde bir Göltçen geliyor .• 
Vc\'>laııt.ı ~ıs1ardır. T<:tolnntıd.a, :Bu havadis genç hava ılard:ı görül. 
bc:cdl~ ıı;lerlnln dah:ı. sUra.:tle gö - meıml.ş bir sevınc uyandırdı. Hepsi de 
rülmes ve bllharea kırt:.s•yeclllğe Gökçen ablayı karşıln.m ıc•n meyda
meydnn wrllmeme.si lç n şubeler a~ na cıoğru koş uhr. 
rasıntln yenden b::ızı iş bolumu ya. Sab'ha 00 çeıı etrafını çeviren '\"ÜZ.. 

terce gencin seıg tezahürleri nrasındıı 
pı•nıasına karar verl'ınl:;ıtlr. meydana indi. Bu bayram glln~ o da 

şu'be müdürleri kendı dn relerine onların cırasınd:ı. 'bulunm2.k Jstemlştl. 
aid Iş!er etufınd=ı. birer rapor ha - * 
zırltyacaklardır Bi.l~b.:ıre bu ra:poı • 
lar tetkik edllerek icııl> eden kn.rar. 

ıar verilece:.::k~tir=-· --------

Ankarada iı takib ettirmek 
isteyenlere 

B r aralık uz:ıktıın boynuzlamıda.n 
yakalıyan Lkl t.alel:>e arr..s:nd~ Uzel' nde 
ıb1r p:ı.raı~üt ta.ımnı ısarılı beyaz ve ade
ta biraz mağrur ifadeli bir t ft:lk ke
çısuıin b ze Jo~ru getırlld ğlnl gordük. 
ZYarel.Qller haYretle o~aya do •ru b:ıkı. 
yor bundan b~ m'.l!la çıkartmaya talı. 

Ankarada. Vckf\'etlcrde ~e Şflrayı 1 ~rlardı. Kıımp !kumandanı b.z! dnha 
oevletlc, Temy1z Mah!l~C'llles nde işi fazl hayrette bıro.Kınnk ı~t~edl: 
bulıman vatandaşların l. taklb ve ne. ıı. B dedi k:ı.mı>ın cesur ve !eda. 

l bi'dlrlllr •- u, ' ı 
t ce · ['. kfı.r hayvanıdır. onu ıs hfaf etmcy n z. 

Son Postnd!ı N. rfunuzuna mclı::. iki defa havad n ıpa."aŞULl" e.t'adı. Yal. 
tut.>lıı müracaat. n z şinıdı boynuz. arı çok uzadığı fç n 

parnşUte takılıyor. bundan do'!l.}'ı, ayni 
tecrübeyi t krorl maktan çekiniyoruz ... 

Nlildec bir ak:rndas hay;'.nrdı: 
c- Kend sile mü ı\.ka.~ yapmak ıstı.. 

( T iYATROLAR ) 
SAHİR 

Yatı il - Yatısız - Kız - Erkek 

ŞİŞLİ 
ANA -

TE~AKKİ LİSESİ 
1 L K - O R T A ve L l S E 

Nişantaşı: ÇINAR SOKAGI -
Talebe kaydı için hergün müracaat edilir. Te:efon: 60547 

1 üeniz Levazım Satmaıma Komisyo.1u ilanları 

Marmara Üsaü Bahri K. Satın Alma Komisyonundan 
Cinsi Kilosu Tahmini fıatı 

Kuruş 

Kat'i teminatı 

Lira 

Kase le 5000 450 3375 
sarı vaketa 3000 460 2010 

1. - Yukaırıda ci.ns ve miktarı yazilı ıkl kalem malzem e ayrı ayrı şart.. 
nametle olarak. pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Pazarltkları 1 6/EYJ(ıl/941 salı gilniı ~at 15 de İmıit.te tersane 
kapısındaıkı ık~-on bin:ısında yapı acaıktır. Bu malzeme bir veya ayrı 

a:;Tı tnUblere ihale olunabıllr. Şartnameleri bedelsiz olarak komisyon_ 
dan alınır. 

3. - Pazarlığa iştirak edecek ısteklilerln bu gibi l.ş!erle ilgi'i olduk_ 
larına dair tıcaret vesikalarını ve yubrıda c,ııslerl hizalarında gfü:terllen 
t.cm.inaıtJartıe bırlıkte betli gün ve saatte ltomısyona milracaatları. •8035• 

* * 7000 kilo kuru lnsulye alınacak 

ı - 15 Eylul.341 Pazartesi gllnil saat 15 de kom sYOnda. mevcud eı·saf ve 
nUmunesı gibi 7000 ikilo kuru fasuıye pazar ıkla alınacaktır. 

2 - İsteklilerın bcll. gün ve saatte te!kl.! edecekleri fiyatların % 15 nis. 
bctlndekl ıtem na' arı le birlikte Knsunpa.şada bulunan Jronı.syonda hazır bu-
lunma lan. <8024> 

İstanbul Fi at [Viürakabe Komisyonundan 
109 No. lu Jiın 
Pet:ol, oflSı asikerl fıııbrıknlar ve dewetln sermayesi ile işletilen fabı'l. 

k !ar mu •esna o mnk uzcre eller nde 11l6D kJoluk bir tenekeden fuz1a 
mukiııe yağı, 4112,5• kilo1 uk bir tenekeden fazla benzin, d4.75• kiloluk 
blr t.enekeden tazla pet.rol, cıs, ldloluk bir t.enekeden fa2Jla motorin 
11ma.zot11 bulunduranlar bunları nerede bulundurduklarını, cinsınl, mile. 
tnrını. hangi tarlht-.ı ve kim.den nıı.bayaa o'unduğunu , ve mübayaa fa. 
tını ve kendi adreslcrlnı blldıren bir 'bcy:ınname ile en geç 15/9 941 sa. 
at 17 ye kadar mahallin en büyuk mülkiye A.m.rlne makbuz mukJb.
llnde bild"rme1er1 mllli korunma kanununun verdiği sa.Ul.hıyet.c istina_ 
den ilan olunur. c:813b 

NOT: 

1 - Beyanname mündereca.tının ıtevslkl icabettlği t11kdırde evrakı mi.is 
b te salM\lyet.lı nıakama ibr z edilec-.-:0:.:t r. 

2 - Makine yağları ıbeynnnamelerl 13/9/9411 sna.t 13 e kndar vcr·lm~ 
olaoa.k.t'lr. 

Üniversite Fektörll· ğ~"nden 
1940-41 yılı as.terı .k ders'ruien ilrmale kalan normal ve anormal kız tale

benin ikmal imtthanl:ı.n 15 Tcylulden 15 Blrlncıtwine ktı.dar yapılacl:ğın -
dan aliıikadarlann bu müddet içinde tallın taburu komutanlığına müra -
caatları. (8089 > 

_l_l A_D_Y_o_ı 
CUMARTESİ 13/9/1911 

7.30: Saat ~rı. 7.33: Hafif muzık 
(Pl.), 7.45: Ajans ha.berlerı, 8.45: Sen 
!on~ konser (Pl.), 63.30: Saat ayan, 
13.33: Turkçe plıi.klar, 13.45: AJ ans 
hıaberlerı, 14: Turkçe plMdur, 14.30: 
Rlyasetlcüm'hur bandosu, 15 30: Dans 
muzlğl CPl.> , 18: Snat ayarı, 18.03: 
Fıasıı sazı, 18.40: Radyo caz tango oı· 

kcstrası, 19: (Kahrmanıar saat.1), 
19.15: Radyo caz ve ta~ orkestrası, 

19.SO: Saat a.yarı ve ajans haberlcrı, 
1945: Serbest 10 dakıka, 19 55: Eski 
peşreV.:er, 20.15: Radyo gazete:;i, 
20.45: ElSkı İstanbul kabare sarkı ve 
kantoları, 2.1: Ziraat takvlml ve top. 
rok mahsul eri bo~ sı, 21.10: Dlr.le_ 
yicı ı ekler~. 21.45· <Ounun Mc ele. 
leri), 22: Rad.Yo salon orkestrası, 

22.30: at a.:;m·ı, ajans ltab rler·, 
borsa, 22 46: Radyo salon orkestrası. 

Suriye yapağıları satıldı 

~· iRi i 
C> i ' 11!&41'1 

Sun'i diş t.a:kım.ları 1Ud.a diş suyu 

mahliılünde bırakılmakla mik.robla
rını öldürür ve hem de bunlara gü
zel b ir koku verir. 

Adapazarı .\.o;liye İklnd Hukuk Ha. 
kimi tinden : 

Müddeialcylh: Adapazarının Bu -
daklar lkoyfınden Cebeci oğullarından 
Sarı Hnsan oğlu 304 doğumlu Arıt. 

Karınız LA.Ut kızı zeıiha taratın _ 
dnn aley.hlniZde açılan b~nma da. 
vnsının yapılan tahkikat ve muha _ 
keme oonunda: Davacı !le boşanma. 
nıza dair mnhkemcınlzden sadır olan 
28/3/9411 tarıh ve 154 .. 144 sayılı na_ 
mm ı:ancn tebll,gıı.t ifasına karar ve 
rllmlş olup tarfhi ilfuıdan ıtibare~ 
on beş gtln içınde temyiz edı1medl~i 
takdirde 'lamın kat'iyet ke.,bedeceği 
i an olunur. 154 144 

CEMAL 
Bu akşam 

ıyen buyursun.• 
Fakat, hayvan llJoynu nnı lkı tara. Surzyedcn !.l'ans t olarak am.b rl.m. 

!a h!Şımla ~allı.vo.r ve k ndi n yakla- mızn getırllen ve yerlı f.lbı i.:talanını7.a 
çanlara o dukca. ha i.n b yordu Do - satışa arzedllen 250 bin !lralık l ı~nn
rusu ya, pek ccsaı: ede'Dedlm Bıı I nuş temiz ~ap:ır>ı :ı...vıçre fabl' k tarı 

ZA11 - Nllfus kAğıdımı ve ru.kcrt 
terhis v kamı z:ıy ett m. Yrn ldlnl 
çı:!roracağunda!l eskilerlnln hukumıe1t 
yoktur. Kad:.köy inc.ı gazinosu vfı.s salo~undn 

ı,.,n,,.,..ki saz programına il ;veten 
her a.AY""''L . 

KÖY çiQEÖI 
Fanta.zl komedi rrıuzlkli 

• 

fırsatı başka bir arttl\daı;a bırak'ım. ımUmessıllerı tar.ıf•r.d.ın kendi fııbr ka. 
Gavsl Ozansoy !arı nıımına ı;atın alınmıştır. 

Kastamonu ''llaY'<'tl, Ata~ kaza'-ının 
Mo u kiı.tUndcn Osman oğlu 

Kalır:ıman Dar,m ı:n9 

İkram.iye ikramiye ikramiye 
Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2 .000 80.000 
80 1 .000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4 .000 10 40.0 00 

80.000 3 240.000 

86.249 Yekun 720.000 

Tam bilet 3 yarım bi let 1,5 liradır. .. er' 
H!ısıLa.tın % 60 ş1 ikramiyedir. Çekiliş bu defa~.a mahsus olmak u 1o 

15 F.)ylÜl Ml de İı.m.ir Erııternas;yonal Fuarında ~apılacaktır. B letınWI 
Ey'üle kadar değiş.ttriniz. ..-/ 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları . ' 

Beher tonu 850 k:uruştcın 3000 ton linyit kömür pıı.:zıarlıkla sat.uı aıııı ~ 
caktır. İhalesi 10/10/941 Çarşamba gUnU saat 10 da Erzurumda asıteri :,.ıa 
alma komisy•:munda yapılacaktır. Tahmin tutarı 25,uOO lirı>., kııt'I telJI ,., 
3825 liradır. Evsaf ve şartnamesi tomısYonda gorUııir. Ta .• blcrln bellı 4, 
kı:t~ komiSY()nl\ gelmeıerı. (1043-807 

* * ~~ Beher kıloswıa 140 !kuruş <tahmin edılen 25 ton kecı kılı pazs.rlık~ 11 ; alınacaktır. raJ.lblerin 17, 9/941 Çarşamb6 ııiı.nü saat 11 de Aııkarada X-:..tfl 
v. Satın alma kom.:;vonuııa gelmeleri. 5000 kıl.odan aµ.gı o:mamak. şaı;,. 
ayrı ayn tal.blerc de ih'ıle edilebıılr. Evsa.f ve şartnamesi 175 kuruŞ~ 
nıl.syondan alın:r. 1.stekliler n verebt'cceıklerl mlkt.ar üzerln.dC!l kat1 1,ı natıar1le komısyona gelmeleri. U04'1·s0 

# .. .. I!. 
Aşağıda ya~lı mevadın kapalı zarila elcailtmelerl hl~l.ınnda )azıl~ 

saat ve mahaılerdt'k asxe:·i satın alma kom1.sYonlarında yap•lacaktlf· , 
ıerln t.a.nunl vesikalar.le tekli! mektublarını ihate cıaatlerıııdi!lı bı:- 8'-' 
vel komisYona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri a.d olduğu ırom:!lvOf' ..J 
goıiilür. rP' . 

Cinsi Miktarı Tu an Teminatı İha!c gün, soot v~ ·. A{ 
ik.llo lira lira ~ 

Saman. 561,250 16.898 1268 30/9/941 15 ı:::rzıl, 
Saman. 1,240,000 37.200 2790 30 " • 15,30 Er~~ 
Sığır ıtie. 1211,000 W,400 1985 30 » » 15.20 Ef'S11,,JY 
Sığır eti. 60,000 21)988 2024,10 '.l9 > » 16 (/a o'I._ 
sa.bun. 31i !!O~ 19926 1494,45 30 • » 15 ya~ 
Saman. 1,800.000 81,000 5300 29 D 1) 15 ~$ f\ 
Kundura. cift. 2.000 lC 000 1200 27 » D 11 0~118 

(1059· 

.* 1ıuı F'o~Uk cukurlnnnın yaptırııma.iı kapalı zarna elcsiltmeye k0r;:1 ıP 
lesi 20/9/941 Cumartesi gtlnU s:ıat 11,30 da Esk .şehirde asıcerl ıcıırO' 

ma 
1 
komisyonunda yap\lac.akıtır. T&.nmln bcdell 11.7?5 Ura 64 ~ 

tem.nntı 879 lira 2 kuruştur. Tal blerln kanunl veslkalarile tc«lıf 1Jl te 
rııu ihale saııtinden bir saııt e.-vel komisyona vermeleri. E\'·snf 
namesi komisyonda görülür. <995 • 7761> 

•• k Be-her kilosu 7,5 kuruştan 221 ton kuru ot kapalı zarfla e~ 
onmuştur. İhalesi 24 9/941 ç=ı.rş:ı.mba gi.inü sant 15 de Mi1Y1l ııt' 

satı~ alm=ı. komlsyonun.:fa yapılncaktır. Tahmin bedeli 16.5'"
5 ıcl t 

tem ne.tı 1243 Hrn 13 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarUe %:ıı, 
tuplarını ihale saatinden bir saat eV'\'el komisyona vermeleri ( 

lstanbul Deniz Komutanhğınd311oıcıı 
Deniz Gedikli Ortaokulu birinci müsab:ıka imtihanına sıreııe/ 

kabul listeleri gelınişt r. Alftkalı okurların hemen İstanbul p 
mutnnlığına müracaatları. (8003) ..... ................................................................ -····-· ............. . 

Son Posta Matbaa111 Netriya t Müdürü: Selim Ragıp I::nı~ 
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