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Bu sabahki 
haberler 

Almanlar 
Barkolve 

Doneçl 
çeviriyor 

Leningradda 4 5 
milyon asker ve halk 

ateş altında 
V:.şı , 26 <A.A.> - _ ot,_ So•·yet Rus_ 

~adak! nıuharebe vaziyet! hakkında. 
avas.on askeri mtinekkıdi şunları 

Yazmaktadır: 
eı·~~ Kly~! muha.rebe.s:nin sona 
be ~elcte oldUğıı anlaşılmaktadır. Çen. 
d rı Yarmak ıçın Rusların yapmış oı_ 
ğ~klan teşebbüsler püskürtülmüş, di_ 

be Rus kuvvetleri 1mba edı lm1stlr. 
k f 1 Alman '•olu ayııi ı.amanda Har. 
ı::eıcve bütün Don~ç mmtakasmı çevir_ SoVJet ukerltri Ktımıan patJatlt'larken 

Amerikan 
deniz 

devriyeleri 
Atlantikte yeni bir 
hadise bekleniyor 

Ayan Meclisine bita
raflık kanununu~ ilgası 

için takrir verildi 

"Hürriyet 
uğrunda 

mücadele,, 
Vaşington, 25 <A.A.> - Salahiyetli 

mahfeller yakmda Amerikan deniz 
devrıyelerinin cenubi Atlantiğe ve 
İngiltereye kadar uzamasına intızar 
ediyorlar. Bunun için Vaşingtonda 
her an Atlantikte yeni biı· hadise ha_ 
beri beklenmektedır, 

ı lç!n manevr:ıda bulunmaktadır. 
ar. 

taa Merkezi cephedeki Sovyet mukııbD 
nı.ftrruzundan hiçbir malümat alınma.. 
-..ytır. 

_A_l_m_a_n--te_b_l_iğ-i~ 1 ,~···· .. ··~·~~ .... İ~~~~·~~····~···') 

gazetesine göre ~ 

Bitaraflı.k kanonunun ilga sı için 
V~ington 25 CA.A.) - Ayandan 

Mekellar, il.yan meclisine bitaraflık 
kanununun ilgasını lltlznm eden bir 
takrir tevdi eylemıştır. 
Vaşington 25 (A.A.) - Ayan mec. 

fi.sinde bitaraflık kanununun Birle
şik 'ı.merikanın htirrlyet siyasetıle 
tam bir tezad halinde bulunduğunu 
söyliyen Ayandan Mekellar, rı. 1vzuu. 
ba.hs kanunun tamamen ilgası icab 
ettiğini beyan ettlğ!ni hevan etmiş -

tir. 1 

va Len~a.d. ::nuharebeei şiddetle de
çu: etmektecıtr, Bnrada bulunan 4 bu. 
•ur rnııyon as:Cer ve balit fasılasız b11 
bo ette d~vam edan topçu ve ııava. 

~al'üı:rnanlarına uğramaktacUrlar. 
••Dlşmaaıa Rus harbinin · 

buruc kat'i neticesi k ura.da kat'1 muharebenın pelı: ya
r:tıa en son haddine ve sonunıı va._ 
~ğı hıs.,edilmek.tedlr. 

teşebbtlsl kış gelmeden 
[Devamı 5 lnd saJfada1 ---o 

:ın• 0ııkova •ldd ... tle bOmbardıman ediL 
ıştır. .. _, • 

l ngiliz deniz ---o . 
sBu sabahki 

ao~i~~tet tebliği 
etle ·z alınacak ... . . . . . . . . 

l)f\_ t.ubU(t\• (.t.. t. ) 
lt\• -..ı c,...h • · - Bu sabahki 

>n ... r..,.,ı nı.,, h 

kaldı,, Leningrad susuz j 
~ve ef ektriksiz kaldı~ 

kafilesine 
taarruz 

tı\l 1'38 ""t' ""'le. t\1' 'ltllJ 8
6 So\'ye~Rn ~~~~~~a şiddetli 

B 
""Yf.ıresı ~~ ıi Salı g-U Ölenler arasında 

bir Rus generalinin 
. . Alman hususi tebliği 

'' A/rikanın garbinde 
11 vapur batırıldı,, 

~ ka:vh .... "1~UrUı:nın--u Sah ·~ !lıiştı.r. "'}, 

. . 
: : 

i Kırımda. ~ 
harb ;h ~ondra 
nasıı u::~'etini 

l<ırı -~yor? 
fı k lllda d .. 
1} ası h ·· 0 tt Alınan 

Cı n<ıra Ucu 
akı hart 26 <<\. llıa geçti 
Cerıı,._ §U .\.) -. s 

.\l ~rt>nİ?l 8aflıa Ovyct Rusya. 
ıru~nlarııı bütun ~ arzetıııektedir: 
k&b ~Uşıer v ~iddetu ~üarmcta Ruslar 

' taal"rtı eya ayn cuınıarını püs_ 
tı Lenıngl'aQ Zla rcta b 1 şırıcteıle :n u.. 
aı alnı.1 nı.Uh Ulunmıışlardır. 

<l A.lttıan~lt, arebesı Pek Md b .r 

llıe:ı blllJ 4Yiat 
a~ıacı erce a&lt a ehemmiy<?t; ,._erme. 

~Ya ırıar. :a eri hücumlarda kullan 
"--'lın il\ Uh ar"'>a Uta da btiyük ml kyasta 
• ı.ııyll.<:l anların ıerı de yapılmakt.adır. 
lıUtu an Yap ierek karadan ve gerek 
lııarı llllar ~ llı.J.kt;a olduk~ rı b i.itiln 
laltıa ~Yeferı Us ttıtidaf'lennin kunel 

l'Ua1ttad nı kırnıaıta m.;..,Mfak o_ 
i t il". 

!J~va 
h. ~ncıl s11:vfad•l 

OJt lb b} • .., • 
ç~tq ıvıacar te ıgı 

klt' her içindeki Rus 
af arının imhasını 

~t bildiriyor 
tar e, 26 

r,,_ tebı ~- (A.A.) Of! - Bir Ma_ 
lıtııvıtta1n ıncte blld!.rildlğine nazaran: 
ta Cl!i.ş l\Ua ccmber 1ı;lne alınmış o 

1 l'afta ~n ıc.uvveUeı1n ln Jmhaı.ı he; 
~ille Ye ilen ıkmaı edilmiştir. Temiz. 

tlt1ıııeı tadad amelıyelel'lne devam e 
'lectır -

~ .... h . 
~ .. . er baricmdc bulunan mm taka 

ıarda ınüttefilc kuvvetler mühim bl; 
!tac ınevki işgal eylcmlşlerdı::. 

Ruslar parşütçüler atmışlarsa da 
bunlar imha cdilınişlerd r. - --o 

Amerika simdiye kadar 
lngi,tereye · ne gönderdi? 

neVaşngton , 26 CA.AJ - B\ldirildlği: 
&Un iöre 1940 senesi Eylü!Un ıı_ır:nc~ 
ııün~den 1941 senesi EYlülıın bırıncı 
fnıdane kadar Bltleşık A:nerıka tara_ 
ınaııe İngiltereye verılmiş ~lan h;: 
llı.llyo~~inin değeri bir mılyar. 

liitl • İngiliz lirası kıymet.ndedır. 
~ ~lk Aıner ka harb istlıı.~aıaunın 
<lkı : elUsinı !ngilter C'ye tahsis e:yle

Yııca bıldirüme:ttedir. 

cesedi bulundu ~ harekat s İngilizler de Alman 
deniz kafilelerine 

taarruz ettiler 

: 

::

-.:.i Maiskiye göre 
Macarlara Almanlar 3 milyon 

B•:~~~A~a~~::~"'"" 1 a.:i~: (A~:gb:::~e;.,~ -
başkumandanlığının tebliği: : nal Zeltungun B<'rltn nıuhabıri, as • • 

h" ı r. roenıber j • Jı:eri Alnınn kaynaıclar ından aldığı .: 
Kiye!'in şarkında " a ., . - ! düşman kuvvetıerı ba. : maıa.mata istın:ıden TJkraynn h&.r. : 

çinde ~~unya:ptığı Umlclslz huruç te. E b inin sona ermek üzere olduğunu : 
kiyelerının 

1 1
.,. ,. • yazıyor ve r,un:.ı ıl~ve ediyor: : 

.. , r· muva ffa klyet.s z ıe;e ubra - : . • 
.şebbtıs;ebı c ·nad:ı duşman kanlı za- : Sovyetlerın ümtdsız gay:etlerjne : 
mış ve u "' : <Devamı S inci say(adal 
ylat vermiştir. i · 

, fJ e,~amı 5 inol '"~fada ~ ~'tı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. / 

Berlln 25 ' A .AJ - Alm:ın oı·du:arı 
başkumandanıı~ının hususi tebUği: 
Denizaltılarımız. Afrıkanın garb nde, 

İngıltereye ı;.tmekt.c olar, 12 vapuraaıı 

miirekkeb blr ~em! kafilesine hilc .. m 
etmiş ve diı(_royerlcr n kuvveti! h m.ı. 
yeslııe rağm:m hu g'!lni kaflles•nı .mha 
eylemi.ştır. Yalnız bir ufnt v:ı.pıır ka . 
ç.abl~~tir. c ~'ll'.nn 7a bin tonilato 
hacminde 11 vapur batırıımıştır. 

ı Devamı 5 bıcı ~a.vradal 

1 Askeri vaziyet~ 

ceuhelere ıouıu ue hı sa bir b ahıs 
' , ·-························-································································-························································· ··~ 

I · l 
~ Kızılordunun bugünkü mevkilerde bu kadar ısrarla muharebe etmesinin yanlış oldu- E 

: ğunu tekrarlarken en miiıkiil ve buhranlı bir vaziyette kendisini hasmına tesl:m etmi- i 
: yerek elinden geldiği kadar müdafaaya uğraşan bir insan hakkında duyulan takdir ; 
i hiılerinin tesiri altında ,'?aldığımızı da itiraf ederiz : . . 
"-······················ .................................................................................................................................. ··' 

Yazan: Emekli general K. D, 
Dünkü haberlere gore: mü.daf ilerini, manevi kunetierini bu 
1 - Leningradda ~lddetli mu11are. I derecelerde yüksek bir derer.ede tu -

be:er devam eylemektedir. Bazı Al- tarak müdafaalarına bu kııd:ır §ld -
mıın kıt'alarının §ehrın kenar ma _ ~etle devam ettiren bir fımll de bu 
ha~lelerlne girdik!Rn soıır:ı. SÔvyet Baltık filosu olmaktadır. 
k~.t a~_ar~~ın mukııbil taa.rruzlari:e püs Salahıyetll Alman mnhfel'erl, bu • 
kurtuldukleri, fakat diğer blr mınta- gün Leningrad etrafındaki çember 
kadaki Alman kıt'alarınm yeniden dahılinde Sovyet askerine znmııneten 
dlger baZJ mahalıelere dahll olduk mab.sur kalan Sovyet halkının dört 
ları ve bu suretle Lenlngradın bu ke: buçuk milyon raddesınde olduğunu 
nar mahallelerinde hakıki sokak mu_ ı söylüyorlar Bunların blr miktar yL 
harebeleri cereyan etmekte bulundu_ yecek ve içecekleri olın.1sı muhtemel. 
ğu teeyyüd etmektedır. Sov etlerin dir. Fakat, diğer btl~tmlaıdıın çok bü 
Baltık filoları aldığı _ yük bir mahrumiyet ıçinde oldukla. 
man t:ı.yyare!erlnır rına ve Leningrad muhasarası beş on 
vamlı hücumlarına •. 'gün daha uzıyacak olursa. harıçle 
graıd müılaraa.s1ıu , d er türlu muvasal:ı.ları munk:ıtl ol. 
Ö le denebi:ir, kı M:lk ı ~uğundan va-ziyet!erinın tam mıı.n:ı -
v: vesa tıe müceh~ waıı 'ile b ir facia halıne inkıl~b eyllyece. 

/ .. 
• • tJf 

. .ft ,,, 

ğ!ne şüphe edılmemekteulı. 
Cephenın en şimal kısmındaki Fin. 

Alman kıt'aları da Ladoga göıü sa _ 
hillerinin dörtte üç buçuk kısmından 
fazlasınt ellerine geçirınlş o·malarL 
na ve Leıılngrad _ Murnıansk demir. 
yc. lıinu bırçok mahallerınde bılfiil 

kesmelerine rağmen hala yer yer ma. 
reşal Voroşilof ordular grnpu aksa_ 
mından olan Sovyet kıt.'alarının çok 
şiddetli mukavemetleri karşısında uğ 
raşmakta ve bu mukavemeti erı tam 
olarak kıramamaktadırlar. Bu cilın _ 
leden olarak henüz an şımalde bu _ 
lun:ı.n Murmansk şeh:r v~ ı.manını 

zaptedemedlkleri gibi L:ı.dogıı ve 0-
nega gölierı arasındaki Slviı' kana -
lmı cenuba doğru mürur edememiş_ 

(Devamı 5 inci !tayfada) 

idare işleri telefonu: 20203 Hatı 5 lturuı -
Dil Bayramı 
İlk Dil Kurultayı 

9 yıl Önce 
bugün toplanmıştı 
Bu milli dava etrafında bugün bütün 

yurdda toplantılar yapılacak 

~btdi YI\ Mllli $efier ilk Dil Kurultaymdıs 

hk Dll Kurulta.yuıın toplaııdığı gü. 
nün 9 uncu yıldönümünde bulunuyo. 
r uz. 9 yıl r.vvel buglin, ~bedl Şef A_ 
tatürkün emir ve irşadlarUe ;yapılan 
ve Türk inkılA.bmd.ı mühim bir merha_ 
le teşkil eden bu toplnntllla · Türk elli 
davası m.m bir mesele olarak ele a _ 
lınmıştı. Siyası, ik~ısıull ve her tUrlil 
istikl§.llne sahib 'l'lirg milletinin d!lde 
yabancı kelimeler'? olan e~.rHlle mü • 
cadele 9 yıl ünce bugün UımlN'mıŞ ve 
planla.şmrştı . 

Bugün de, Mitti Şef 1nönüniln yakın 
aHikalarlle )'ÜfÜ\'M bu milli dava, el_ 
bet tahakkuk edecek. Türk, ru!ls,nkar 
öz malı bır cllle ktıvıışar...ıktır. 

9 yıl evvel Türk dil kurultayında 
i!ade&ni bulan bu şuurun. taşıdığı e_ 
hemmiyet ve IUztım buııtin yurdun her 
tarafında yapıla!:3lt toplantılarda te _ 
barilz ettirılecektir. 

ŞehrimiZıdeki Halkevlerinde, gUndUı 
ve gece, hazll'lanan programlar ılııhl. 
!inde .«iil milıamereleriı> veriler.ek, M . 
ıtlhiyettıır hatlhl~r. dil inkılabının e. 
hcmm yet ve !Uzumu üzerinde konfe • 
rımslar verfeı>klerdlr. Saıft 18 de An. 
kara radyosunda, Dil Kurumu adına 
bir konuşma yapıhcak. bu münase _ 
betle Türk Dil Kurumunun mcsalsı an 
ıatılacaktır. 

fDc,·amı 5 lnııl ı;•nfadaJ 

.25 milyon liralık yeni 
tasarruf bonoları dünden . 

itibaren satışa çıkarıldı 
Ankar a 25 (Hus usi) - Yf'niden :15 milyon liralık tasarmr b<ınosıınuıı çı_ 

karılmasın:ı dair ol.tn \ 'C ::\lcrlisin Pau r te:;I içtim·ıınıl:ı kabul f'dl!en kanun 
layihası bugtin R esmi G:ızeteı1c intfşar · etmiştir. tJonolarııı ı.ahşlarınıı buKun 
(dün ) den itiba ren ba~l:ınmıştır. 

• 

lbtikarıa mücadele için 
dün Valinin riyasetinde 

bir toplantı yapıldı 
Mücadele işinde bütün emniyet teşkilatı 
vazife alacak, Beyoğlunda da bir müra

kabe bürosu teşkil ediliyor 
Dün öğleden evvel, vilayette, vali ve 

beledı;'e re!sl doktor Lutfı Kıraarıl ri_ 
ya.set.nde mühim bır loplan&ı ;ı; apılmış. 

tır. Şehrimizde buiunına'ita oum iaşe 

umum müdürü Htl.seym Şevk~t. vali 
muavini Ahmed Kınılt, emniyet mi.idil_ 
rü Kll.ınran, iaşe ve mınttıka tıcaret 

müdürlerlle btitUn kaymakamlıkların 

iştirak ettikl~rı bu toplantlda lhtlkarla 
mücadele !,slerl görtişillmüst.ür. 

ToplAntıda, vali ve belediye rf'Jsi 
doktor Lıitfi Kırd:.ır şlmdıye kadar tya. 
pılan ihtikArla mücadele ~!eri, rastla. 
nan müşküller. halkın kolaylıklıı mil_ 
raka.be işıne !stlratc 1nlıı temini hak • 
kında uzun izaha~ vcrınlş ve nlman 
tedb rlerl hülasa. etmiştir. Vail bundan 
başka gazetelerde rnstlanan şik!tyetler 
üzerinde durmııs. iht1k4rla mücadele 
işinin daha sıkı Ye prattk bir şekilde 
yapılması !Uzuınunu anlatmış ve flat 
müralca.be kom\Syoı1u tarafından flat. 
ları tesblt olunan blitün mallarm sa _ 
tışlarının çok sıkı kontrolil cab etti _ 
ğ'nl b ;ldlrmlştir. 
Toplantıda gıda ve teshin maddele -

rile diğer maddelerin flntlnrının zabıta 
ile de lşbirLğ1. ya.mlarnk daha sıkı bir 
şekilde tak ib ve kontrolü kaı-arlaştırıl . 
mışlı. thtik!\la mUc.adele iı,in<lıı bilt Un 

emniyet teşkllı\L mensııbl&n ftZife t.. 
ıacaklardır. 

Geçenlerde fa.ali.Jete geçel! -Oslr.Udar 
lDevaaw S incl sayfada] 
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2 Sayfa SON POST~ 

Hergün ' Resimli lll&kale ı Görünene detil, görünmiyene bakınız 

Moskova ve Londra 
Kon/ eransları 

\.._ Ekrem Ufakbail 
Jt. ki konferans birden ~ıldı. Dlrin. 

elsi Moskov:ıd.;ı, ikincisi Londrada, 
BlrlnciSinhı vaılfcsl Rusyaya 1archm 
işini yoluna koymak, ildncl.'iin.in vazı_ 
.fesi ise Amerika ne İnı;ilter~ arasında 
tesblt edilen ııullı prensiplerine lbutiiıı 
müttcliklerin istlra.k.hıi tcmin etmek. 
Bunun içindir ki Moskova kon!crıuı. 
sına iştirak edenlerhı yalnız 6o"n'et, 
Amerika ve İngtıtere miimcssillerindcn 
ibaret olmasına multabil ikJncl konle_ 
ransta bütün mütteiiklerln, yaıı1 barbe 
iştirak ettikten sonra saf Jıa.ric.i kab:iıış 
olan bütün ~ii.çük hükumetlerin mü.. 
mess!lleri de var<lır. 

Bu lki konferans ayn ayrı }'el'lcnle 
toplanıyorlar, zahiren ayrı ayrı mf'Se. 
leleri konuşuyorlar. Ilakikatte arala
rında müşterek bir b:ığ vardır ki adı. 
na nharb sonrası (liliıyasuıa vcri!P.etk 
şekli üzerinde mutabık kalmakı> dl.. 

-------::::::= .Jiı!'#::.:1 ----~ 

yorlar. Rusya.ya yardım mcselrslnhı Menfaat her diJcJen konuşur, her kalıba girer, üzerbıe gö:ıı diktiği mesele. Dile Te görünüsc delil, clilln ve gôrilnlişlin neyi saJdailı~'l11a bakmız. Mas. 
konuşulması bu meselenin halledihne. de iamamen alakastz röründüğ'il de olur. keyi sıymp ııltı:nıb ne buhınduğunu görmiye ~nız. 
sine bağlıydı. Moskov:ıda blr kon feTans ••••••• •••••••••••••••••• .. ••••••••••••• ••••••••••••••• • • .. 
::::~:ı!::~m:ı;~~~ ~~ ı' e h ..... ··.: ·--r-···--·-····-····---··············-···············-r······ ............ e ........... r ........... :---.. ·-·-··J~ 
sonuna kadar 10 :ünden fam tcnhhü. 
re uğramasının sebeblerinden biri de \. ., 

daha evvel lbn mesele üzerinde kon~ 1 ~~---~-~~----------------------'!'llll-----------------------------

~2:fü§[~~~ Mto,örlüddeniz vası-' Suraski müessesesi müdürü ll'""Ai"d;ki;~;···b;~·~ı~i"' 
drada Rusyanm ~a ııştiraklle tıilt~ a arın a yangına 
=~=:~ ~::c::~~ern4:~tollf:~~ k ' db. 1 4 gu"n hapse mahku" m· oldu başkalarına satan mıs ve ciddi blr vaziyet içinde kalan arşı 'le ır er :.: o=~~ ~=:~k!an ~ Motörlü deniz nakliye vasıtalar ile şoförler varmış 1 
Ieminln sulh :pnns:tplcri bu konferans.. 1şt1a1 edlcl maddeler :tıı§ıyıı.ıı mavna Sulbanhamamında 3tıraskl kuma.ş j lddlaya göre kendi namına satışa ar_ 
ta tasdik ettlrifmış. ~ı-ı.ı suretle de yar. ve buna mümasil nakil vasıtal&rm • mağazası rueyhlnde ıhtlkfı.r idd:S.Sın- zetnııştır. Sura.st:ı ma.ğazoası bu da _ 
dım lı:onfenıısunn claha miifül se'kllıle da yangınlann önüne geçmek içln ba dan dolayı müdcrelumumillkçe yapıl. nı.şıklı satış sayesinde kumaş flatla_ 
ça.l~~ctyo~:11:~::-_Sa.kson ile.. zı tedbir:er alınması kararı üzerine makta olan tıahkikat neticelenmiş ve rmda bir kA.r teminine ça1ışmışt1r. 
mi hesabına. malniI bulmamak mnm..ımıntaka liman reisliğinden alAka. - muhakeme safhasına intikal etmiş • Müessese iddiaya göre oundan ba.ş • 

ılın t tır. t.~ Al . 
kfin delildir. Fflhakika Anılo.Sakson darlara. bir tamim yap ı.ş ır. .....,,, man kumaşlarını Inglllz malı 
alemi için Sovyct Rıısyanın mohııre-1 Bu ta.mime g5re; ham petrolla iŞ_ Mfiesse.:ıenln müdürü Şaya. Mosko- diye satışa sürmekten de maznun -
beden mın:afler eıkmMı ne muharebe. llyen ahşab yelkenli motörler mün _ viç ve Mlhal Suraskinin bu ihUUr dur. 
nin Dk ayln.n:ı4a Ylkılm .. ma.smm yek. )lasıran drael ve dııel motör _ suçundan duruşmalarına. asliye 2 nci J 

rl__,. t t -rkt ı ceza mahkemesinde dUn devam e ~ Dün geç vakte le.adar :levam eden 
di"'e uucn :ı.mam"~ . a .. 1

' .:ı.yrı ayı ı lerfle mücehhez bulunacak ve petrol - uh k ti lnd Ş M im 
meseleler oldofu duştinulebllır. 

1 

1 
kln dllnı~ir. m a eme ne ces e ~ya os -

Ririncl ihtimale r .. r~ heder ve men.. tla§ıya.n. nakil vasıt~.arımn m~ . e Evvelce müessesenin memuru olan viç ceza kanununun 363 uncü ma.d -
laat ayrılıklarınıo tferid" mü•sslr lh- dalrelerınde ihararetın dışarıya ıntı - Mihal Suraski Fıat 'Mürakabe Komls- desine göre 4 gün hapse, 4 lira para 
rna· nar do"-rma~ı fh14ma11M'lni şimdl 1 ıar etmeme<Ji 19ln saçtan bır bOlıne l 

su yonunun kuma.şlara fiat takdir et - cezasına. mahkt'.lm o muş, diğer suçılu 
elen önll;rerek gıuantilere ba'C'lamak Jl. yapılacaktır. mesinden bir gün evve1 mliessese - ise beraet et.miŞtlr. Fakat nıüddelu -
zımaır, ikinci l'htlmab göre ise uferle 1 Ayrıca. ll.mbarla?'ı havasızlıktan aen ayrılarak usulsüz b=~ fatura 1Ie :ınumlllk bu davada milli korunma 
Uıtni'ın:ırın merll'ın.ı cı1"nl:ı.lan tı7alı: turtarmat fçln ha.va tertibatı vücuda .. 
blr atinin işi oı.ıutu kin bu mcsclentn ,getirilecek gaz veya benzlu gibl ya.. Sura.ski mağazasından 40 bin Uralılt kanunlarına göre sürgün ceza.'>l lste_ 
csnsh bir şekilde hal!l'-<!.llmesi sonraya. nıcı maddeler tenek~lerle de)!U, ı;aç mal mübn.yn.a. ctmlştir. Bn a.lun sa - mişti. 
b•ralularak her s~.ı~n once Rusyanm tun muamelesi üzerine kumaşlara kar Müddeiumumilik davayı temyiz et-
J'lkılmaktan kıırt.arılmıs:ı f<'l\b earr. lbi<lon1arla nakledlleceklerdlr. olarak yeni bir zam da.ha yapmış ve meğe karar vermiştir. 
Lonara konreranı.mın toplanmnsı, sulh J Ani bir )'angının linüue geçme~ 1 _ 
prensiplerin~ toptan 'kabnl t>tmes\ bu çin de bir yangın sôndurme f<:ıhazı 
vaziyetin bir .ııeUeesidlr ve ilcdiğfml:ı .gı ~ buluno.caktır. Dün adliyeye 

verilen muhtekirler 
Aksarayd a iki 

tramvay çarpıştı bi Jıusyaya ;rardım mP.seleslnin pratik Bu gibi motör ve yelkenlilerde s l
blr ~kilde haOl'll!Jmesine yol acmıştır. gara içmek ve ateş yaknulk menedll.. 

nu vaziyette Mosk va miizakercJerl. . tir Fiat Mürabıbe Kn~i=onu dür. Va_ Dün Aksa.rayda bir kaıa olmuş, iki ·· · · ı nTte miŞ • .._. .... ,, 
nln uzun sur.:ce.ı:m sınmıroruz. - M t k Uman reisliği, bu ~mime 11· muavlnı' Ahmed Kınıg~m rlya.se ~in. tramvay arabası ça.rpı.şm~tır. 
kim Amerika mur:ıhlıllsı Mllskovaya ın a iL . .. 
vardtt1 riıı ınl'mlcketıne ne vakit de. aykırı hareket edtp etmedıkletine go- de toplanarak ihtikar yaptıkları tcs_ Vatman Hayrinin idaresindeki 28 
ncbllrce!i 41uallne: re şehadetname1erine şerh verecek, j bit edi.en bazı ticarethane sahibleri- numaralı Topkapı - Sırkeci tramvn_ 

ihrikfut ollluğu lı:a4ar iEüratle, ona göre motar ve yelkenlllerhı ça - nin Müddelumumlliğe t.Gslimlue ka • yı Aksarayda virajı dönerken maka. 
cevabın1 v~tlr, lışmalarına mlisaade -e<IJecektir. rar vermiştir. Yorgi Karamüas Ça. sın kapalı olması dohı.yısıle araba sol 

tn~lb; muTahh~sı Lorıl neaTC!rbToo1r: pa. nuı;rkn malı:aı-nayı ta.hiş flatıa sat_ hatta geçmiştir. 
ta bu mırııedlr. vaınw styasi mPS('le. Val:nin Cerrahpaşa tığından, Abdülvabab Tatarı mani _ Bu sırada karşıdan dn diler bir 
ler 11.nndra ıto !:'ntı<tmdı. ba! UJeştint. fatura ih~ik.ıirı yaptığından, Malı - ll'opltapı tramvayı gelmekte olduğun_ 
an\.; olif11Jıına l'CJl'e M"skOl"• ik'lnı'eran. ha~tanes"ınvle tetkikleri uA..<.a•a .. " 'İsak Şamato ~orj~t iht.1- . sının tiç beş ırun içlnd• derleni'> top_ '1 U m "'P'"">' "'"' • '~ 

1 
Ne dan iki tramvay arasında anl ve şıd-

lllnara't( MT karıtra bal!-hnmMı ne k:ı. Vali ve .nft1e..ıı,,e &eisl Dr. Lutfi kA.rı yapt.ığından, Kapaııç&.ş da h fi- detll bir müsademe olmuştur. !Kaza 
• """ ......., l3 b b Beş'ktaştıı tu a ı 

T"""' t.tb."l[ Jn'!Vldln .. bn11Jınnq an. Kırdar tıün cer:rahpa.Şa. hnstanesine sim o or asma, . ı T - 'neticesinde :nüfUSÇ'I. zayıat olnınmak_ 
sınlt" ~ne mt\hlm itti' f:ı.1'1( olclutn ela . • n röntgen servi.si, yeci Bodo.s makara, Nışantagında ~ . tramva arabası da. 
"""-tnı .... ,.m:ıhrlıl". Zln Rmyava :var gtderek tevsl edlle i vikiyede Fevzi tereyal7 lhtikarından, la beraber, iki Y 
4'ım •lif. hf!t' eey~cn nw.1 bir -yot ~~ ı..bevliye polikliniğini ve cıld ıye ser~ ~ b l' dad Şafak o gazinosu liste ağır hasaro. ıığrnmıştır. 
1~11~ "Vot '"~'"'tıt f1ıc lıltwnanlarm cini ge:mıl§Ur. Vali cadlye servlsıne ,Hey c ıa a. "'attı~ından 
r .. n...,1eo)•ls1dlle tek"nu:' tch"nn fis.. Nıtnen hasba kabulüne başl::ı.nmasını hariO meze ve yemek ~ " . 
mtiştUr. ıllfLka.darla.1"11. emretmiştir. Vali bun- dün aqam. evraklarlle .birlikte Mud. 

EL .... .., rr ...... r.o;r 'dan -sonra. <genişletilen laooratuvarı tie!umumllite sevkedilmıştır. 
----------------gözden geçirmiştir. o 

Hastane bına.sı uıca.sında.itl bazı Kaşar peyn · ri fiatları Barbaros ·ihtifali 
yarın yapıhyor 

ah§ab blnala.r ıstimlll'lt edllecek\lr. 

Anadolulu tüccarlA.r toptan 
Yann, büyük Türk amiralı Batba - l 

rosun ihUtall yapılacaktır. İhtifale ma alamıyor 
Son günlerde Anadolud:ı.u şehrimize 

yarın saat. 15 te Beş ktaşta 'Barbaros gelen bl.rçok tUccarmr bul'ada toptnn 
türbesi önünde ba§lana.cak, deniz mal mUba.yaıı. .etm~c .lmkil.tı bulama _ 
kıt.'alnrı ve okullar bu meraslme llltl_ maktadırlar. 'Ellerinde mal bulunan 
rak edeceklerdir. Beşiktaş Jmymaka - blrçok ıUccar'la.r mallaı1nı an~a"' pc _ 
mı ve bir d<mlz sübayı tarafından 1kl fakende sat.ablleceklerını blld rmekte 
nutuk sövlcnecek ve b ir geçid resmi ve bu suretle Anadoludan mnl almak 

dun artırıldı 
Fia.t Mürakabe Komisyonu <mn 

peynlr ve odun fiatları ü-zerınde yeni_ 
den tetkikler ya.pmı.ş ve kaşar pey _ 
nlrlne perakentkı 146 kuruş, toptıa.n 

120 kuruş fiat tesb1t etmiştir. iKo:mls.. 

yon bu 'fiatı tcsblt ederken ekstra 
ekstra kaıar peyniri lma.11 1çln l!izım 
gelen bütün tlaUnn nazarı itibara al_ 

" üzcrc şehrlm.ze gel~ tUccarlnr <!llerl 
yapi1ac k'tır. Gece Ralkevlerıncle de boş dönmek meoourlyetlnde italm!\k- mış ve 'la mandıranın sütlcr<nl tet-
Barb::ı.rosun haşat ve h~met'erl hak.. tadırlar. Fiat mürakabc komisyonuna. kik ederek kqar peynirlne azami iL 

Bazı hatlarda tramvay 
seferleri azaltılacak 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet • 

mes.l Umum Müdürlü~ü. malzeme ~-

zl:yeti dolayısile bazı tramvay sefer_ 
lerini azaltmak hususunda tetkikler 
yapmaktadır. EmlnönU _ Bebeıt 'h~ 
tında. tramvay seferleri muayyen bir 
n!Sbet. dahlllnde azaltılacaktır. 

Tramva:y idaresi yenıden 100 ban.. 
daj temln etmiştir. Bu bandajlar ya. 
kında şehrimize getlrllecelt ve ara_ 
balaro. tııkılncaktır. 

----<o,---

Ambara ıc:lüşen çocuk kında konferanslar verilecektir. , vakl birçok mtımeaıı.tbr 1lzerlne, 1co - at ikoymuştur. 
Eminönü Jlaltcevlnde Barbaros Oıtlfall mf)yon <bu işle ala.kadar olma~a. bli.şla_ Bundo.n başka odun mmtak:\la.rın- YenJtapıda oturan 12 yaşında Kad. 

Eminönü Ha.lkevlnden: CUmıartes1 mış ve ellcTinde nııı.1 bulunup da ver. "dan gelen kontrolörlerin odun hak _ rlyc isminde 1blT kız t~ğıı, annesile 
gUnü sant 20.30 da büyük Türk ami. mlyen topto,ncı1ar tınkkmda elddE>tl! ıkında verdikleri rapor1ar tetkik edll. birlikte Bandırın~dan Şehdm!~ geliı:_ 
ralı Barbaros fut.ıfal merasimi aşağı-, cezalal' verm~ ·aTal'la.~tırmıştır. ken Marakaz va.punınun giiverteS!naen 

1 Otelciler zam istiyor :mlş, faknt .bazı raporların no~lı-
dakl ;program nıuctbmce Evlmlz sa o_ i "'"'1-"'ty mfit':ıepatlıı otel ığı yüzünden odun rıatınır. :yemden ~ı:rı.bara. düşmtiş ~ sııI: lko1u kınlmış_ 

Yolcu almadıkların
dan dolayı şoförler· 
den şikayet arhyor 

Otobüs seyrüseler tarifesi 
yeniden değiıtirilJi 

Son &'Ülllerde bazı şoiör~erin :roı. 
calardan fazla ıpara, istedikleri n. 
ya mii,şteri .alma.diklan hakkında 
a13.kad:ulara birçoK şik.i.yeUer ya. _ 
pılmıştır. 

Belediye reisliği bu ~iyetlPrJe 
yakından aUkaılar olm:ı.ktaıhr. 
Benzln.i olduitı balde ) olcu alını • 
yan ıve tarifeden fazla para istiyen 
6Qförler, telefonla en yakın be.le • 
diye veya. po\L; şubesine .haber ve 
rildiği tak;firde. derhal ee~lamlırı: 
lacakla.rdır. Evvelki giin l'e dun bu 
s~kilde faz.la ı>am alma~ kalkışan 
bırçok şoför cezalanrhnlanış pil. 
kalıın aluunıpır. IRuı şofürİ,-,rıu d; 
ellerindeki J.arnelerle aldıkları ben
zinleri başkalarına yüksek lia1Ia 
sattıkları ve .kendi arabalarını ı~. 
ldınedlklcri l1;in hem makinelerin 
aşınma amortismanmdan, hem de 
lisWı: vesaire aL....amı eslı:ltmedik 
'lertnden iki Uç mWi kir ettildl.'ri 
&'Örüln:ıii.<Jtür. Bu vazlydln önüne 
&'eçllıueSJ icln la-se miidürllitü ge_ 
:teken tedblrl~ri almı~ bulunmakta
dır. 

Drter taraftan otobüs seyrüsefer 
t.ariresı ile :yeniden tleğiştirllmlştir. 
"Yapılan tacıııııta göre bundan ııon 
ra bllttin otobtlıs1er •-il a:ıibab v; 

• ak$am nıııa-yye..'l saaflerde sefer ya_ 
pabileeeklerdlr. 
Edlmekapı • Cihangir otobüsleri 

saat '7-10 ve 16..20. Sirkeci _ J1am1 
otobüsleri saat ,,3~.ıe. 17.21, Çar. 
şamba • Mecidiyeköy oto"büslcrl 
saat '7,15_11),15, 16.30-20, Taksim_ 
Yüdız otobüsleri saat "7,30.10, 17.2.l. •• 
Sirkeci • KoeaıııustafaPl\!)a otobüs- : 
teri saat ı,35_~1.:;3 amsınila seter : 
yapabile<'ekler<lir. Taksim 1·1"111 • : 
mahalle ot.o.bfüılr.ri de 31 -T~Tlnl : 
e'\·vele kadar sabah saat 7,39' da.; : 

• 24 ae kadar yarQD saatte bir serer i 
yapacaklar.dır. : . . 

.,.................................... J ............ 
Muhtelis tahsildar mahkum 

oldu 
99 lira parayı muhte:i!f sekill • 

tl!Cisen 2i.ırun Un er.e lh. 
. e e geçirmekten suçlu 

Sabrı Uy.sal .is:m:nde bir ibeledlye tah 
s !darı aleyhindeki dava 2 ncı ağırct>~ 
mahkemesinde dün neticeye Vlll'Jnıştır 

Mahkeme, duruşma sonunda · 
deıillerle &W:llt g(j-.n~ "e _,,_ SUÇU 

• ........,.. • .......u"\.'UU 2 
sene 11 ay miiddetıe haPSe- malik. 
et~tfr. um nundn. icra edilecektir. Ote1cl er uÇ = eve .. bit işi P •~ . .. k- ta ı r. 

Ev. "cret'e.,,-e ""l'lt!l '40 'Tl"!b•tlndJO b.r ~ımı ...,es azar...,sı gun u p.ant.ıya ~ 
1 - İstik'lll ;marşı, 2 - Aç14: I• .. ·1 mı ..,. "'-'- ... aralı çocuk, tıeda.vl altına. alınmış.. r--::-----..;;;;;;;;;::::=::= 

miz azasındo.n 111uha.rrlr 'Nusret Sa.ı ,ya:pı1mnsmı iStemtşıerttir. lBeled ye VA~ ~;;;.~.~1.1!'!!'?!'.!!".:. •• _ ......... ___ •••• tır. 1 RA D Y O 1 
'K f ilyetı tetkik ctm.ekte3tr. ....... ..... --··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fa Coşkun tarafından, S - on e -

rn.na: tst:ender Fe.bretun Scrte..11 .ta- 1 .Askerlik isleri 1 İSTER iNA~ 
;~;~~~;·~~~-~~:.~:~~: 337 doöumlular. iSTER iNA-,._;MA 
u sevked i 1 iyor llBazı i\vrupa l'azetelerinin 'İngilte. 

R•mi -ı 26 Anltl •ne • ;reye tavsiyelerde bulund klannı, 
lS5'1 Cama ~ S:Lrıyer ..:ı.skullk o1ŞUOOİndeD! 1Rusyaya <Cn kısa yoldan De tanda 
- H..t SarıYer st:slcerlik şubesinde yoklama.. :ynnıun edebllcc. ·tini nnlattıkl:ırıw 
Eylül Ree:ııl nu ,. ıa;rı :ya.pılıruş olan ~lı :ve ya..banN görüyoruz. 

lS .. 941 lH bı11nnum 337 t!oCum'u ve bu 'oğum. Tav iyeleri 'bize bh'az beslik rlb'i 
GUl'liı.ş 11!\t:iAı< lulıırla muayai.lesi Y..'lPllnn diğer do _ geldi: 

Ramazan ,:,. ı.J. fumlu el'ler ~kedUcee<>'erdlr. - 'F.n b:xsit ve en l:~'innc ol 
:>. J.J, 'l'oplannra ı:Unü 30/Eyl(U/.941 Salı l\vrlJllanın multteı.r s:tlımerinc bü.. 
6 t>l 4 1 1..: .gilnil uat 9 dud!r. ytik mTI<tard nSkı?r ç knnrnk Al 

·ıı w tJ 10 Topla.nma Ytıri Yenlköydc .As. s ube mani :n iki ce-pb el' lı:ırlı,.lm"k mee: 
1-~--:::-.:!-n-:-:--:-- blnMıdır. Bu <?r1er 2~iB:y:!l' /!lH P~ _ bUt"l)·ctlndc bıraı.:mnı.tu, .c];"<lrlar. 

O 1 !:~ Aq,.,,, Yatırı ~ 

İş t.utulaeak ~·olun en basitini keş. 
!etmeye kaldıvsa kolay mesele: 

- En nsunne yol bir ölüm şuaı 
keşfederek Almanyanın malik oldu_ 
en bütün motörlii vasıhluım l>lr 
dakika içinde hıırekP.ıten sa\ut ı ırak_ 
mn:ra bakmalı, gibi blr tavsiyrde 
bulunmak ta rnümkilndlir, işin zor 

tarafı if.avsiyeuin ke 'irmeslnl, kola 
yını detil, tatblkı kabil olanını bul: 
nıaktır, 

k 0 
- v.a.rtesl ı:rtınünJ "' ~b ye gelerek el • 

::ı. ıJ. :S. l ..:ı. J. ..ı. ... ~-' b1Belerinl als.'blli:'lM". 
•2 u5 15 .7 ıo 01 iD :ıs Şub~yc d v~ 

0 (14 !) Fi 12 - t 81 Fat.'lı askerli· bcıılmtf'n: 
s. 2 :ı-rn. Me., Oıırlb eğ. 

•STER iNAN, 
iSTER iNANMA 

(302.313) 

CUMA 26/ 9/ 1941 
7.30: Saat eyarı, 7.33: Hafıf par.Ça. 

lar CPl.), 7.4ı5: Ajan haberler~ 8: Sen 
fonlk müzik CPU, 8.45: Evin .saatı. 
12.3<>: Saat ayarı, 1233: §arkı1::ı.r, 

j 12 4ı5o: AJaı:s ~aberlerl, 13: Karışık 
1 şarkı :ve turküler, 14: Karışık: mü.. 

lzlk (Pl.), 18: Saat ayarı, 18.03; Ko
nuşma: Dil Kurumu n.dına, 18.30: iMü 
zik: Peşrev ve saz semailerl, 18.40: 
Radyo Swing kuarteti, 19: (İktısad sa 
ati), 19.15: Radyo Swing Jrnarteti, 

ı 19.30: S2.at aya:rı, ve ajııns haberler!, 
19.45: Kltı.s.!k Türk müziği programı, 
20.15: .Radyo gazetesi, '20.45: Karışık 
şart:ıla.r, 21: Ziraat takvimi n top_ 
rak mahsulleri borsası, 21.10: Temsü, 
22: Ra<lyo salon orkestrası, 2'2.30: Sa 
at ayan, ajans haberlerı boru, 22.45: 
Radyo salon orkes~rıw. 

Eyliil 26 

1 
Sözü~--~ısası 

Hükumet ve matbuat 

'--- E. Ekram Talu _ 

D evlet dediğimiz eaw.ianıo iı;lııcll 

matbuatın mevki, vazife ~ 
mes'ullye.i, hele d~m ... kr.ıtfü re .. lııılet· 
de, ne kadar önemli ise, hiıkuınrtlı 
matbaata karşı &ostereceğj allka, dılL 
kat ve Uim.3.dın da c derecede ehenl 
miyet ve kıymetJ \'&rchr. 

Cümhu.riyttin il inuıdan 
milli inkıl&bın başlan;:ıc.ınd 
ayol hüsnüniyetle, ayni ideo l 

reket eden Türk m.ıtbua ı ı 
Türkiye zlmıı.mclarlarm ı 
olduğu alaka ve mıinhcre!.l , ı ırs:ı1 

düştiüı:oe şükranla t:ı d nır ı 1 z tı 
biliriz. 

Vakit '\'11.kit 1>u•ıuıl:ı.rım~ ı: !:eD O. 
fak tefek t.e.nkidlerln hul s ·, ti 
yapılmakta oldııf'un:ı kan t 
maka.mlann o fdmılınu 
hemmlyetfe durdukl:ırın ''e b"z 11 
hat vPrmek lütruuda b nn 'ukl:ı 11 
cördük~e de memnun oluruz. 

Bu defa. da avni menınun·v ı tl 
ıo"vdifrinıiz :nfünı1k lıi.t V kil fa Y' 
ineeda:r.ı; lılr tnWı'lı vcsll siJe bl 
bahşcyfemiş oldu. 

Okuyucularım belki batırl:ırl:ır : Gt 
çenlerde. Haydarpa.sa g.U"ı büfrsl• 
zannımca hodbtlıod kapatılma ınrf'.l 
dolayı cene bu sütunda benim ı;;teJll" 
.kA.r bir fıkram çıkmı~tı. 

l\Iiiııakal:U Vekaleti tide bu fıkrıı ı 
zerinde durmak, nıe·ıınmb hs b!id·~v 
lnct>dt>n inceye tctlıi1< ve tamik c~r.ı 
vazlfeş!naSh'ğıın ıröııterdikten uı:ıncl'
pek naz.ikane bir surrt.te kııleme nl': 
ınıış bir mektııbla bize müshhb"rıı, 
mızda yanıldıtımw. ve h Jk katin~ 
mukavele hükümlerini yerlnf1 get' ~ 
ve halkın menlaa terini lrnnınuıt-1 

ibaret bulunılu~mı bildirmek ıü lfUll' 
da bolnnınuştur. ~ 

Renim o bahseY1!'d'i::m fı!mula f
tü~üm caye de h'.1.Il..ın men'.?. rı :ni ~~ 
dafaadan ba-ıkıı b;r s!.'v o1nrd· "r( 
ıtôre, Bay f ncedaymr!l hu. yiiıtsrk d il 
ld aaamlanna y.-akı ır bir tarut b ~ 
tenvir eylemiş olmalarını ~ükf11Jl 
kaı$ıla.rıın. • 

e. ~tt'~ 'H ~alt# 
Münakalat Vekil .. tınln ta'\"'fJltl 

l Son Pasta gazetesine __ ;ıv 
l Gazeten!z!n l5 Ağ~tos 941 ~,ı. 
nllsbasında CSözllıı kısası> baş'ığ} ti' 
tında intişar eden bir yazınızda. t>~ 11ı. 
rihe takaddüm eden P.az.ırtesı .gilll jJ1 

1 
şamı Baydarpıışa'dıın hareket edf'~ 
tren yolcusunun .gar bü!eslnı ı: "fi' 
bulduklarından dolayı şık!'ıyet 

1 mcktedir. 
1 Mezkfuo büfede 11.8.941 tarıhincl 
1 buna takaddüm eden zııman1ard1 

1 

lctme müdürü ta.rafından yapı111ıı 
tıste bU!enin müstcctrı 1.smnlı EfJ 
idare fle miln'aldd mttkaV~" ş'\ 
na. ayltırı olarnk hareket ett ğ 
edTimtşUr. 

Bunun üzerine lşletm0 mt1dUtl 
ceibedilen mtıstecl:re büfenh 
'le sartlan hııriclnd~ i"letmnshır 
olmadığı ve nkS! tııktlfrdı> b if 
Uye etmesi !Azım ge!ece~I b•ld 11 

Fa.kat. milsteclr yarıW..... . 
1
•r 

ecrt. lisanla c6'f. <>r" ~ş l' 
ayrıhnış ve onu ır.Uteakıben de 
kanab:nuıtır. 

Mukawlennme ~ilklimler:ne 0 
rla.yeti ve btıfevl kapa tmac;ı 
lşletmece m~ec:re ihtRctıflillr~, 
edil mis ve bu m-i'Jtesto itr-r nl'sr 
teclr ıbUfev1 teltrar ıtÇ!t .. ak illt 
e'nrle lşletmeve basııımı .. tır. il"' 

Bu hAdlse vnıımzcl" z~~~ r_) 
kilde kevft b ir h (:l r<"k"t nP·4t°~~ 
ym ırerek hııl-1ı:m ve gPT~!r 
lstinıhat Vl' 1ıRk1ıınnı tP-m1~ 
hlllrflmlt!ri mıv· olan mııl-s" ~() 
t~M!n rlam etml!!Tl~111 

lM rtml~. ,ıt'1 "' 
Bilgi alınnınsm1 T',..., rrl ~· ,ır 

Mfin~,...-/ 
C. IC ~ 

-Ç-iç-ek--v-e-se_b_z-.e-1-ıt~ 
B(}yükdere meyva ısJnll ~ f 

nn.~ olarak blr çlcelt \1C ~~ 
istasyonu tesisi br.ırın.şt~ı')IJ 
gün yapılo.calt o1an bl:r ııJJJ 
husıı.sta görttşmelemc bU • 

~~ 
Bakıröy .ziraat 1 ~ 

Bakırköy Ilalke.vinae~ ~~ 
Evimlz:n kijycfiUlk J1l U *"~I., 

27 /9/941 Cumartesi gUı~pl ~ '.1 
Bakırköy :sanıtgUcll al~ l:l 
çift.çUerine aid oiınak 111~ ~ 
sergisi açıla.C'4ktır. ~ ıs~11 
günde sergiye getıneıerı 

lstan~!~~ll"' 
htanbul bofE;aSlllI:l :25 . / ':. 

çEJ.0;.E& L_~ /ı 1 
____ _::.--A~cıı;iııs~ve kapıırı1' 

.ı sterlin 5.2° 
...ondra 100 polar 129,20 
~ew-Yorlı: 
.;enevre ıoo t.svı~: Pr. 
.1ıı.drid ıoo peçe-
x.okohama ıoo Yen 
..>tok'holm '100 tsveç Kr. 
Bir attın ııra 

12,84 

24 uyo.rlik bir rmm ttı:ı:e 
aıun s~ 

EsJaam n Tahvilat 

"' 2 1932 
,Anadolu aemlı?olu mil • 
messlli 
Ana.dolU demlryolu % 60 
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[Söz arasında] 
ll~ T arihlen sayf olar Londrada yeni erkek 
( ~ modası: Artık 

S h K t 
yelek giyilmiyecek 

ar oş ap anpaşa ·=*~':~.::.ı:~:::~ 
Y

A.ZAN . KADIRt;AN KAt-LI f:~~ bı~:-:1~ 
• . rl da. sebat ettiler zlyordu; Osmanlı deniz zabitler!. şüp. 

182'2 senesiydi, Sakız iSyanı devam ti; fikir ve Jtrak aru:ldılar ııeıendller, çünkü ızbandid denilen bu =t~ ~~;a b~ 
:diyordu. Alalyeli Abdi paşa kuman.. ve dargın oıara ~rnaka.şa~ın i.cıtan. korsanların, gemilerine ecnebi devlet esa.sı-u:nı ddi.ı. 
tasındaki sekiz bin asker adanın her Kaptan P~i.tıi biliyordu; hemen }erinin bayraklarını çekerek gezdi~ tlrcmemlştlr. Al. 
. arafında nizam ve intizamın iadesi bula a.ksedeceg bir rıza ya~ı. Bun lerl, baS.kınlar verdikleri görülmüştü man işgali altındrı 
~ın .katı gelmişti. Bu arada yağınalk.aleme .sar~dı v~i or~u: Geminin kaptanı herhangi bir şüp. bulunmasına r.ağ 

Bugün aldığun mektublar arasınd.a 
bir tanesi cllk ask> tan bahsederken 
ikinclr:ıi, gaıib bir tesadUf eseri olarak 
G!IOD aşk.t tan bahseıdlyeır, 
İlk mektubu yazan bir genç kızdır, 

c80D. aşk.ı..t anlar.an ise bir erltelı:. 

İlk aşkından bahaeden ıenç kız o_ 
t:uyucum sevdit'nden amlmlf, kendi. 
sini bedba.ht buluyor. 

- ctlk ~dır, hiç unutama.yaca.., 
tımıı di:yor. Zehabını tashih etmek '8. 
terim, bir genç kız fil aşkını ancak 

zevcinden geldiii takdirde unutma. 
hattA. bu zevcelllt hayatı bili.hare ken.. 
dislııe bed.balıtlık getirmiş ols.ı dahi. 
Buna multahll bir genç kızın flört M... 
Unde kalmış nice aşklan, yahud ~ 
sa.ndıiı müna&eıbetteri vardır ki en 
küçük bir izleri blle kalmaz, 20 sene. 
denberi g&ülmeDl.4 eski bir mekteb 
arkadaşı gibi, bazan o aşu ilham et.. 
mi..$ olanın simslan bile unutulur. 

cSon aşk• tan bahseden Bay ŞadlJ9 
(Denmı 4/!) del 

a oıuyordu; ilti tara.Ilı olan bu ha- da kısaca şoyle Y h r1s ve tan1ahkA.r beyi izale iÇin Kaptan PIU}8.yı da z· men Paris gene ı 
re.ket isyanla ali.kası olmıyan halk cVahid Pata ço~ :aptına muktedir yaret etti, konuştu: kadın modaları.. ::e daha büyük zarar veriyordu. E- lık ed.iyor. Ass:~~n haşa gitmlyen - Yarın sa.bah demır alıp glıdece. ~ son ~~~:=~ıd~ 
ll.sk n ~anı bastıra.ular muntazam,değlldır. Bu Y Halkın devlete o- ğinıl bt'rlere göre r..on. 

"Son Posta,, nın bulmacası : 18 - ıJ) ) 
. er deflldi, Aydın, Muğla. ve hava. haller . olmaktadır.arsı masına sebeb. Dedi; gemlsıne döndü. dranm en bil.vilk 
~•nden toplanmış gönüilülerdi; bu ıa.n ltilnadının bs k münasib zatın Ali Paşanın gemisindeki mi.ıhendi.'> trrzllerinden b:ri 

,.,, Banlartlan 30 tanesini hallederek bir ara.da yollıyan 
okuyacamusa bir /aMiye talıtlim edeceid t~ıa yağma yapmaları da ıodet§.1dlr. Yeri~e bır aş a ıerden blri elınde dürbün olduğu hal- a:akadarlara ye_ 

tabıi görülüyordu. cBir parası olmı_ tayini munulbdirb~ Jurınuyordu. İs. de bu şüpheli gemiyi tetkik etllyordu; ni bir erkek el -
Yan zeybekler zengin o dular; SakıZ- Vahid Paşa da ş k.t bda Ka,ptan !şüpheleri gittlkçıe artıyordu. bises! modPll tev. ıa:m-;:ttı~<~~tL 
da ve donanmada ellişer kuruşa köle tanbula yazd~~em:ir ~ok şeyler var. Bu sırada Kaptan Paşa gene ra.kı di etmiştir. 
ve cariye satıldı ve bu ganimet askere Paşanın aleyhı. d ki. masasını kurdurmuş, keyif edıyordu. de:~ ~:ı1~ ~~mlle kaldırılmıştır. Te~ C~~z <3>. 
ta.tıı geldi.> dı. Sonunda dıyor u ~uhafızlıktan Zabit ona gitti, muşahede ve şüp_ Ceketin a.stan ancak ceketin yarı - 3 - Sonuna cb 

2 

l 

Civardaki İpsara. Qdası da isyan cZaten r&h&~ızı:~adoluda bir ya- ille erini anlattı. sına kadar ge~ed:r. Buna mukabil gelirse arıdan çı. 
halin~e bulunuyordu; askerlerin ele iatlfamın !tabu ~a müsaade edilmesi _ Ya kınımızda. demirU iken onu ceket dwha yulca.nd-ın iliklenecek tir. kar <3>. Yabancı 
başıları_ndan bazılatı oraya da baskın kın yere çıkma yoklamak tedblrll bir hareket olur; Kollarda dört, beş dUğme yerine bir en. 3 
verme71 tekllt ettiler. Abdi paşa bu ni dt~rım.> nın isti fası kabul olun- zira kendisinden bir fenalık gelmesi düğme bulunacaktır, Pı.ntil.lonun beli f - Bir renk 
fikri ıYi karşıladı: Sakız muhafızı Vahıd paşa onun yerine tayin 0 _1memuldilr. sıkı olacıa.k, diz ve alt kısımlan dar ya_ C2>, Kışın içilir 4 
Vahid paşa ile görüştü. Vahid paşa du ve Abdi pa.şa da Vehld paşa bel Dedi. Fakat Ali Paşa bu tekllfe gül- ıl=r~lklltine g!\re, bu tadillt ae... C4>, Nida C2) . 
fırsat yakalamakta olduk\Sa u.sta b!rııundu; faltat o sır~madığı bir sırada. dil: vesinde ell:ıme başına yanm metre ıru.. t 5 - Sonuna el> ad~dı. Derya kaptanı Na.suh zade nüz Sakı~:; :,~r~adlse Kaptan Pa. 1 - Kuruntuy& düşüyorsunuz: hele maş taearruf edUmet•edır. o~!.·~.ız ~= 
Alı Paşaya başvurdu: betıenmlY fil ve tedbirsiz bir adam rahat olunuz! Astardan o·r metrD, aalr malzeme _ co, Nihayetine 

- Her vakit böyle harbe hel'88li ve şanın ne ~abat etti. Vahid Paşaya Dedi; hatt' aearladı. !erden de ehemmlye•ıı tasarruflar te _ cı.> getirin tatlı. 
~\Ulamış asker bulunmaz; bu sırada olduğunu i8 ' j oüneş gene ufku kızıllara boyaya. min edilmektad'r. TerJ:ılerın el mıe - nın aksidir <2>. 
I~rayı da vuralım. Oraya elbet yü-'hat verdirdi.onanması Sakız adasile ra.k baıyordu: Bu sırada lzbandid ge_ 61ndf'D de bu sa.yede tasarruf temin e. 8 Sonuna 
tüyerek gidilmez, donanma ile gitmek 0stnanlı d da demiri' bulunuyordu. misinden işaret verıldi, bu işaret o. d ·ı;::r. proJ~ alAkadar hü!tOmeıt cra gelirse temL 
gerektir. Siz gelemezsen·z b!l·kaç ge. çeşme arası~ toplu kalyonlar, tur. nun güneş battıktan sonra .kalkaca.. makamlannca ta.!K!"r edllmt,tit'. S'mdi z·n aksidir <2>, 
nı1 verilsin! öç katı~, '10 d mlı brikler durgun tını bildirıyordu; bunun için havanın T.ondradıı. birçok erk klPr bu ..-daya Her yere diktllr 9 
R:~ptan Pa.Jja kara askerinin mu. vetler, ınce en a kızıllaştırdığı su. bek"enmiyen şekilde iyileştiğini ileri ·•""'1.ln ol:!!".;ık elbis;? ya"ltmna1ctat1rrlar. <4~· B~ ;;.~~ d~~ıi 

;affaki~tıerini hasedle karşilıyor- bir yaz a~!~~ın~~isler bırakıyordu. sürüyordu. Biraz sonra demır aldı ve Bakalım hu Vt"nl moda İfıt.anbula ne c2>, AyyaŞI.arın 
u, bu ile yana.şmadı: ıarda hey a a bi.l'ltaÇ zabitle amiral gitti. . ··<ıkit gelecek? se-vgillsi C4>, AL 
- İP8ara ve Sısam adalarının as- Kapt:ı.n P ' as·nda rakı sofrasını ! Tecrübeli deniz zabitleri kendllerı.. * ker <2>. 

ter dötttıecek yerlerinde istlh~~mıar 1Jemıstn~n :::~erden çalgı çalan ve ni bekleyen felaketi Meta gozlerile Şişmanlamak için yeni 10 - sonuna 
~dutunu casuslar vasıt.asııe oğren. kurmuşÖ lg nleri dinleyerek. keyif e_ görüyorlardı. Herhalde tedbir almak b•lr USUi bUIUOdU cm• getirilirse 
un; boş yere telefata sebeb olur; 0 - şerkı s Yeye bu hall de dürüst ve lazımdı· dört beş tanesi birleşerek ba.yvı:ı.nlar yer <

2
>. 

ada bir bozgun nrilirse bastırılmış diyordu. obn'ut~er'e askerler arasında Kantan' pıaaya gittiler· ona vaziyeti Bir pda C2>. olan 
8 

d hi yen·den dindar za. ı . . ,.. ~ • 
1 

. Amerika.da ta.bil bir şekilde şişman- ıı _ Bir uzuv C3>, tıdncl harften 
is akız adasında a 1 bı tesir bırakıyordu. Aylardan ve şüphelerınl açı\tr;:ı anlattl ar· lamak için yeni b:r usuı bıılunduğu sonra- en ge1.rae ı;~el, hareketsiz o_ 

Yan Çıkablllr. Buradan şimdi asker. fena .r oluşu bu tesiri büsbütün Demir alıp ye iten üzerinde dur_ bild!rllmektedlr Bu rejim haıen Ame. lur C3) . 
ert ayırmak doğru değildir. Yapılsa Raml azta~ ordu m;; münaslbd r; miısaade buyurul- r ikada Maine ve Mas31l-Chuset.ts hııst.a. 12 - İngilterenin merketk. 
ile be l ·r .... ı:nranını bas fen aş ır Y . tatb'k _._ _ __._ ,... t n m vaZı eın -ora ~J t i günü salı idi· Rama?.a.nın sun' ne ve prevanoorvoml:ınnda ı e. y~ ...... n aşa.,.: ıran orduya yardım etmektir; biulra- . ~ıe-:.ek"zine tesadüf ~divordu. Bir j ~diler Lakın kaf9.yı iyice tiıtaü.. dilmektedlr 1 -1stanouı n.za.lanııda.n blri CI>. 
a Yapılacak haret4t oradaki • nıe yır 1 • t · hi ki e Bu rejım· b"..:<.tlr. Tcdavı· go"renl"'re 2 - Bir çi""k <

4
> • Bir hayvan (4). 

... A • "yır aralık Avusturya bandırasını 3 şıyan ıemiş olan Kapt n Paşa ç nısey _,.,_ " ""' emri ... ıı.n1 olur Donanmadan geı:nı a • 1 her-ıın muta.d gıdal:ırından mnada 3 - Bir ıılda en, Olmaktan 

at 
· b d müna orta büyu"'k1ükte b'r gemi, Osmanlı kıymet verm.yordu Kaptan ara çı- l!i"' <2> nıe.selesine geli.tıce u a • . . 1 d' 100 gram yumıırta tozu vef!lnıekted\r. hazır . zd bir k-wa C2) Ha"' 

--·- donanmasına yakın ge1dı, demır e ı. kıştı: · d h kk k ~ ıtaradenl e ...... • J• l!iU•\&Ullez \ 4 aylık ted'.\vl ne:tcPsm e m~ a a ~ - (6) sonuna cŞı k.0-
I:>edi. İki . a.f arasında bu mevzu Bu, Ege d·enizlnde dolaşan ve a~''.ere - Siz ne kuruntulu adamlarsınız. 'l kilo 250 gramlı°j{ sı.klet. tezayü111 tes.. vanıe.rın doktoru 1Ji' <2> 

ilzerinde ha::;etll münakaş'.llar geç. yardım eden korsan gem·ıe"inı' tıen- (Devam• savCa 3/2 de) bit edilmektedir. yun yarı aydın.ık o un • 
~ - --- - -- --- ....... - _....._ -- ....... ...-.... ........ ~ ,,..,,,,,,,,_,'"'"""""".-ııııı~~w~~~~,,.~~w~~~~~ 
~~.-r~~....wrwr ..... ., 

4 s 6 7 8 9 10 

il - Sonuna cman> gell:'se ertet 
iBmid1r (2), N~et.e <m• ko'.farsaıııa. 
sıkıntı, kaaa.ve~\r (2). 

8 - ~ er. DAve edin, tavladl 
J&nndır, bir renk C2>. 

'1 - Ocald&n çıkar C2>, Aııto dll.in.. 
de 84ll'8D <6>, san•at m . 

8 - B1r nota <2>, Bir niıfa <2> . 
9 - btn1n a.ksi < 4> , Hakiki cfraa. 

SJllCIU ( 4>. 

ıo - Bir renk m. 
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seni o dakikada. bulsam parçalı-yaca.. T arihlen sayfalar tun ctb1 lwıorum, PA.k.&t 1iiz 7iıze ıe.. 
J.ınce glllmete ba.ş!.oruın. <Kel Hasan) 
deorlar amma sen (Kel Hasan) dan d& 
k:omik.Jm' ıvJam~m. Ben seıı.ln yerinde Kafir 
olsam blr tea.t.ro klllDl>anyası yaparım.. 
Süpiugeyi .ıırun. Çık.anw. .şanoya! 

- Şimdi şakayı b::.rak. 
- Pal klarenancs.:ni bu .handa ~- Sala Coşku.11 

- 16' - bir .idarebane 'Jllll&Y3l. 
CMUtarelr.eJ nln ilk senesinde tıe:rkes Agob ağa bir kanş atzmı aı:tı: 

sak olmaz?. 
- Olmaz. BeyoğiundA ola.cak. Me. 'SelA.: Talkıdmde, SıruelTilerde. Nazım ıhanım g~rt lht yari: 
- ti~ lillaı bir y!Tde Uteol'- - Oh yarabbi, çok şükür! 

sun? o· • 
adeta sa.r.bof gibi ldı. Yeni harb wı- - Sen !al blliniıı lel? 
g.nl~l son koo!annı ayn~ıardt. en.. - :ıBW.r.m. 
lan oyuna, ...ı:aa it.oy~ gidJJO!'dU. - Ne talı biltuiıı?. 
Şeyh <.AbdullabllıtelekU nln kapam ibU - Küllü mJ.aeeclmin 

_Evet oım,,.tu; kara.nbkta ıye bağı,mlktan kendini a!ama-l 
· . . arka arkaya ıi.ki ..aandalm ka.~..... . ...,,~ ne efendim ? mıştı 

- x.aç odalı bir apartımau ıdalreS1 &ine :J'&kl. . ı--~ cemı ~"' nutl olsa onu -zaptedertiım He . · • 
- ..,,., tutalım. "" -. ıtlmae "'""'"eıli. Bu pe bu ..,.m ne diye pe,ım "" kot~ Ik! üç köy'ü ve Nuan, Sedadı J<u.! 

- Bll' .oda benim.; blı oda ıseniJı.. • :~ birisi ıatet .. nYJi;ı. .idi; :benlın? ş lcaklzyara.k a.rnbay:ı doğ:u götfü.rdü.~ 
- Benı bırak. Ben oda ım~ ~- IC.l . ~t, ba:nıt. .Jı:überç:ile, .zifi i Celil bey ds.yana.medı: Jer. Arabada Celil l:ıcylc E:ved vJ.rdı.: 

me.m. Daıb.a doğnısu benım i&lllım ifil gibi mutdeler~ doldurolm~ olan rı.. : _ İyi Sedadı yat.ırab'lnıek ıç · b · · : herclhnerÇ lıç.nde mtlkeınmelen tandı,. bilirim. 
nıan verijl()rdu. Beyoğlunun ortw-:ıda açılnu~ ıolıın - Bu bti5'ük bir ilimdir, Mdr?. 
bu tu7.ah. Beıyoğlunun, ş:şlinir.. en - Çok bUyük bir Uimdir. <Kettıllb) 
münevver sanı;o k ms~lcrı düşüyor_ mektebinde okudum. nu Dm~ öğrendim. 
du. Hele eline baktınnağ.a gelen'erill - 4itmem!ftlm böf.lıe b.r mektebi 
haddı ~ı yoıttu. K.:ınler gelmYOI'- ya!. Fakat, .sen 1'11 işi ;r:ı.pmuan daha 
du kı?. iyi olur! 

Kendi kend'me Göy~ bir (kap&n) - Neden?. 
da acaba ben k•<a.maı mL' mı diye dil_ - Çünkü :zatı 1Uin!iin a.hva11 rııhl. 
şünwordum. 7enizle mütenuC> dej"Jd.r de ondaD?. 

Fakat bu <d 'kor) u kın't113 mı c~:...- - Na&l mllteııas!JJ değil? 
lam> ı y.a.p.a.'o:Jmck ve blUıaS&h. ru{ın - Sen öyle düğün e\•i z;bi k..ı.zları 
halinde relen Şzyh Ab:i•Jllahti'fe'ek·_ ırördün miı~ a;chu s.ıkaiınm ucundan 
nln mü.ştcriler ni c:ek0 b imek iç;n çok fırlar~ Ag<ıbun kazı .ı b1 on!arın axa_ 
<para> ya ih•'vııo vardı. sına oturur ltalın;:n. Senden o va.k!t 

Bu mııksactı., h!z':n a::Urkçn hanı sa. hayır gelir?. 
hibl Jıgob efcrıd've g tt'm. Me:::eleyi - <İşi emas.mda öyle şey olur mu? 
anlatım Şl)y'le b;..r düşilııdU: - İşi gUcU var mı ahbar?. Mesellm 

- Ahbar' d-J ; f.lvald o dediğin ~ı bir Rus krı: gelmiş. Avucunun 
şevhe mingavri hadd'u bendeniz de ı çine derken göz,er.n:u içl:ıe de bak.. 
g'ttlm. Bir 11.ra dühul'1/" ve yirmi b"I mağa başlı"yacak.~m. Saçlarının içine, 
kuruş ta matmazele ıtahşi:l lt'\tuf c !) ıtaeıannm kenJ.~ınl, de ·k!"n minıra;yr: 
ederek ke ;ft ıısekbal sade~.nde b"7.l haddin keş! edorum; yanına. otuta. 
şeyler d!nled :n. Ator mu. bilm'rn?. caaın. 
Pakat benim yüz y!Lşrn& kadar yf.~}a. - Sonrası?. cağımı ısöyledl. ı;;eyhln sözil yalan çı. - Sonrası morası v:tr m~?. Üstelik 
ka!'M gid~ yüzi.be tllkü~etim. SOn.. vereceDin, kalkıp i dece' 'BUDU keşf 
mm, h&Yatımda vukubn'acait b:r ta. edemonıun. tnsanı."l m zıı.cı, hı.Jyu, na. 
ıcım şeyleıden b3llse•ti. ocya ben zrn. turası ne i3e ona göre ı~ tu.t:ma.h nh. 
ıı n olacaıkmıtıaı. Fak•t kapılardım b:r bar. Smin na•nran ~rndmlı işler<> mü_ 
tanesi kapalı iaıış. Bu ]t.q,pmm da. E.Cıl. aıd değil. Yahıııi yamız <erkeklere 
ması iÇ!n.. mcı·hsıı,.; fal öd11rPh!.ne-;i) r.~. 

- Kara bir koyunun kurban edlU :Bu mesele~re daiT !htlsasım o1duğu_ 
m~t lii.-ıımmı.e.. nu. ve bh· fal lderehanrsl Bcl\nı~k 

- Sen ne<eden blliYOI'6UTl?. mtHhis para 'kazMlHV."ıtihml"-1 b17.lın A.. 
- Ben baıı şeyleri efl'elden kf'"Şfe. ıra!> pfmıdlye muhssıı.1:m an

1
a·•un. 

derim de ondan. - Sen 'bu .ı>e b:n ıra sermaye koy. 
- He .. lt.a.pa.ı ol:ı.n bpının da açıL Bir ay aonra. iki b"ın al! dcd m. 

ması içaı kara b r koyuııun ~1Jliıan e_ - İki binden v~eçt m. Koyacaihm 
dılmesı llzımmlŞ. :Bazı kere on ,on beş parayı yti7ıde on karıle als.ım öper ba._ 
lirayı gozlıınden çıkarayı:n. b:>caya ,gı. sıma korum. Faks.t. maP.ltsef onu d:ı 
deyim, kuıtwl.nı yapalım dıyorum. I:• eı aıamam. Çiin''ü sen gelen para:,rı ci.l 
kerelerde ı..se şlmdillk b'I par;o'l oa -ıel kızlara sarlod.eeeks.n. Derk~n ya. 
sar!e~eği milnaaib 8'Ö!'m<Jrum. vaş yavaş apartunan pgrası vr.rilmiye_ 

- Fena deil. On bet lira il:! kurban cek: elektrik, terkos p.a~ası ödenm·_ 
olursun. yecek haydi heps' e.nr11.1.an san'scak_ 

- N«ien '.turban olacağım a}1bar? ıar. Defi Agob be11d~lz çalacak: par_ 
Sen hiç oraya gittin? Yanlışlıkla ka_ savı gllzel '.ozlar tm>'ı.:reeak: ka'ıın ec;_ 
dmların bekleme oda.3ına g'.rm1şim. yaları da hancı ne yoku al.aealt. biz de 
Dütün evine zirdim zannettbn. ı.tan.. b'r gti-zel da.vale yly<?e·~1z. Panayır dö_ 
bulun en güzel k!zlan od.aya dobnuştu. nliıfti gibi dönüı> gelec·eğizı 
Ya o liı.vant.a knkul:ın. Oda.y1 blz!m Allem ettim. kB.llem ettim. Aceb ah_ 
ort&'iöydeki :tıazaro:ıı stanm oi~k bah.. IJan lrı>"dırdım. 

""31t....-....&~ ...... ....,.;_g~nett.J:n...~~~~~~~--~..J--.::_A~h~b~a~r~!~d~ed'. Sevta~ mısm nP~n? - ... ,_~_.._ .... 

hiç karı..1DJ.8Stn . .Bu glbl 1şlerin .ııomm.. çılar "Yardı Birdenmre . . .. : amma., haya.tının ona med-. . • . ' n, rırun: 
da da-yak vardır Br aen.ık gakıı.l Dl"- ıJca:ranhğ 

1 
. -gecen.ın sil'irı ~yun olduğumnu cunut.uyorsunuz Şa ıırunesı lazungeliyordu. Ecved, b:ra.z: 

· .. ı Çınde denizden adeta blr Eyect ..+4--........ · • -dre kil ki · · · · : 
kal yerinde. Sa.na ııopa. vunnağa uta. yanardağ f kırdı· .. ,. 'Y"'""'J-ll==Ydi, zavallının maruzı nara çe me e tktita etınıştı AÇ.: nırlar. Beni böyle ~QrlcrBe çalarlar bordasını .:!ı ' ;bl7onun Jiibıek 1 ~kaldığı &.kibet sizin başınrza. gelecek f:ığı yere, bir ıln.>an ar.cak otu:- ak! sopayı ,,. ... adı ve ıtuhıştnrdn; a.ev- :ti • uretiJ ğ bil d.L c ,. : 

_Son de ,..,,, .. """· lecin aydınhğmda, ateı kayığını Xlq>- ; ·,.,... • • " • ':', e ı! beyle, l1' •Tij 
- İki gilıı tıra§ oıınaaam bizim sa_ tan Paşa gemi3ine yanaştırdıktan i Awt ~ boşe.~mı;ıştı. - h~ın kencUs.ne ba.rtıklarmı ..,.~ -: 

tan.tk ıazıor. Sen dcor. artık tımi Ilı- sonra tutuşturanların diğer sandalla : -= z avaz bn.,ırdıgını unutu - runce: i 
male ba.şlııdın deor. Bak: tıra.ş oima. b.çtık.:a.rı gorülüyordn. for.:;un Ecved! _ - Atla nakletsin er, ynhu.d, ç f 1 ._: .IIlJllın deor. Se.:ıi nasıl baeik edeyim Kalyonda büyük b' teliı.ş ba 

1 
d . : Klarıs~ın bu. mudııhalesi kıarşı - ten bir eşya -arab:ısı gönder ı m! E 

<öpeyim) deor. Bır de sakıt.1 salıverir_! ateşin söndürülm sin ır al ş a ı, .sında, bır şey gö_rliyemedi, sustu. Dedi : 
sem Satan!k beni hlç eve kor? .. .. .. e e ç ışıldı, '.fakat l ~ Köylüler Sedadın etrafını çevir · . _ .. , i 

M 

f : t • k 
1 

lt .ro ateşi busbutün azdırıyordu; lk18a 'mişlerd Kad 1 ....... - ... , . - CeUl bey ağır bır soz soJlemeMe~ 
- e rUŞa gaye, şı o.aca . zamand ·nı .. .. : •· ın ar, go ... u .... e:ı manza_. . b i r di d • 

Biz de yeş!l ala1ım a gemı n buyük kısmını alev ·ranm fecaat· ... d _ ıÇın, ce r ne s e yor u. • - · :ıer d . ha . . : ı 11..arşı.mı a ynzlerıni ka. . • 
_Koltuklar kad!fe obcak. 

1 

• sar ı, tul y~nıbaşı_ndakı diğer. ;pıyarak, ellerini saUıyarak kalaba _ - Ben ınip beklerim! dedı .. .ara '.l..! 
.:-: sen mmk et.m•. Ben o hocanm b< kalyona da ge.•l• Geoud•kiloc he.j~ll<lan kaçıyo,lan!L yı bana göndorlrsın;, ; 

bu tün salonlannı gördUm. Sana bır j men .ııandatarı ındi.""diler; canlarını l: Nazan hanım h , te Nevin zaptcd.lme.z blr h dd<>t ve s : 
apartunan a.çayım. G'>stınnun ne oldu. kurtarmağa baktıla.r .Kaptan Pa a da : • erittı:; n evvel ara_ - -: 

g

·unu hı"' diy! aat.'l Başk~ ne 
010

""'-? '""' d ·•-·..+ . · . ş :ba.dan a.tıamış, kalabı.>hğı yararak yanla Ecvede ba_gırm:ştı: : 
,., . ~ n.-.... _ _,_n ır ...... ~wl, .sanda.la binmışti; ge • , ·ı . . : - tk tane kız? B'Ti kAt"-e '-İr' ma.r ID•'den avrılı d . 1 l """ b' :Sedadrn yanına yak.aşmıştı. - Ecved, nıçın s.;n a.rabac:nın :.a_: 

. • ..., . ..,. ı - ., . yor u a ev er .ı..ıa.vayı ır : GiJ d- - .. • tacı, .biri oda k.a.PI3lna ncibo'c. B:r fırın hal t.ı..:...·~· : r ugu man'l.3.ra karşısınd1' o da ınımı. geÇYI'.ıyorsun? ! 
ilk ıne ge uu.•-ı•ı. ~tan P.ışa •sarsıldı. Köy'ül d biri t • 

de m em.mel bany!>hık .alacak.sm?. ve yanındakiler kurtulacaklardı· ıa.... I=. .. · er en utma.mı§ Surat,mı a.&-nuştı. Ara.oadan iner -: 
_ Rama:m .. ,.,,.~ .... ? '"' • ~.s.ı:ydı, du~cekti. ..... n Nawan ha.nun · : -..~• .u. • wn o zamana kadar ateş geminin 1: - .. "'- ' ... · : 
- Ben ,eyhte gormediD mi?. cepMnellğine ~ ştı B' d b' J. :. _8eda.d, u.st.u başı ~arçeJawm.ş, itan - Orada raha~z oluıp.nız atla5 
- Orada hanı.anı. d.a var?. BeD yal_ . . va.mı · II en ıre ;ıçmde yatıyordu. Yuzü kıpkızıldı. geliniz! ! 

111Z salonlan gbrdUm Hamam -M-""" dehşetlı bır patlayış oldu. Her tara! j: üzerine eğilmi" bulunan 'k" lül · : · u.-•-ıaakızdan ,......,......, I> k.a.da . : .. o3 er. oooı. • 
görmedim .a.hhe.r?. ~~Y- r aydınlandı, :den b!ri hıçkırarak doğrulmuş ve ız.. Ecbed tevahhuşle: i 

- Şeyh btr <Hind şurubu> banyosn kalyonun et.ra.!mda birçok paraların, !tırab içinde bnğırmışt.ı: · & 5 lıw\ ..etmiş. iruıanluın uçtuklarL ıgörüldö; havaya ~ - Öldü!. Zavallı beyimiz .Oldü. . - Imkanı yok... bir daha ata mı: 
- Ey? uc;an kocaman dırek ı:>ıırçalarında bi. E Bu feci baber üzerine umumi bir b.nerim?. 1 
- Genç kızları o banyodan geçirt rl.s.i de -~o.sdoğru Ka.ptan Pa§anın .ba- frt!ryadı fiğan koptu. 'Celil be/,. Cevabını verdi. E yıor. . . şma duştü; sandalı batı.rd.L Bıraz ~olu dolu olan gözlerlnı uğuşt.u.rarak Nazan hanım daha evvel arat. sa; 
- Ben sana bir ııey söY!ı:veylm mi?. sonra öteki kalyonun cephanesi de ~e d·n· b kt 'binmiş, Sedadın içeri konulmaSJ'1a: 

Bu iş bn 11ra ile olacak değil mi?. Ben 1 patlıyor ve facia tekerrür ediyordu. ~ n ı ı ıra ı:. yardım etmişti. Delikanlının pıtıh'a-~ 
sana iki yüz elli lira ve,.e:v;m B<>rıdan . .. : - Zavallı evladını!. , , .. . : 
yana belli o.sun. Ne"" beni b!• dah• De"'''" astu enk_.,ıa ve kudulnıak ,l Nevin, gö~ecml kapamış, olduğu••~ kana<.• mülemma başını d"·j 
gör. ne ben sr>nL i.Çın çrrpınan, ba.gtran, lnley~n ask.er ;yerde k~mdisinden geçmiştL lerıne ~ayadı. .~ _ 1 ! 

- N~in?. Nedı::n bu tadar korktun" lerle dolmuştu. Bereket versın kı dL E Na-z3n hanımın vaziyeti büsbütün - Suratle çiftlıge Mlahmud aı:_a· · .. : 
_ S•n şu ,.,. ge1ını..·n. Btltilıı • ._ ~ 'ö'".'ı~ertn_ •.aptan!arı, daha ilk •· :reoıydi. Bod•dın ümine ablmak .,_ M~ba ~a bernb" b,, genç ko,ıul zımdıklannı ~Uzel lı:ız1ara sarfetm;ssin. teş goru1ur gorulme"?; palamar1an bal .tedl. de dört nala kasn.bııya doktor ~et r_, 

Senn odaya böyle bir şeY konur da ta Ue kesmişler. yelken a.çnuşb.r ve ay : Ha .. 1 d' .. 1_ mek iÇin hareket etmi~l. 5 
ben bir daha senden o·ı pa-ra sfanilL nımışlardı. Böylece, ate.şin kendılerL ! - yır, 0 

me ı.. yalan soyuyor. Ce'il bey başı karl.Slnın d.zinde.i 
rlm? Maazallah sen <Hind ı:unıbuL ne de sirayetinden kurtulmwılardı. ~sunuz. ba ~n at~ delikanlıya içi parerı.J ı:lur YM!l1!r. onun başı.na blr o•urdun mu N uh d Al' P fl •1 ;,.i ı~ : Muhtar Nazand:ı.n evvel davran - yg Y : . . as v.a e . a.ı;a.nın ıı:a e .... ...,_ : . .. • b S d d ıanarak bakıyordu: : 
c;em oradan yaln;.2 bır kuvvet Jca,ı.dlra. ca. kalyonun Jı::aybolmasma birçok kimse ~mış, yere dız çoke, ek aşını e a ınj . ~ 
"""' , ıerlnboo me ölm"'ne ,.b,b 01ın,,tu. jkalbl üzedne koymuşt•ı. Doğı'aldağu - Allah ıwrn.sun ... bı' !''I olu~s'! 

- Kim kaldıru? Vah'd PQ.§a be'ki buna. sevinen tek :zaman gözleri sevinç.le parlıyw.du. çok yanarım Nazan! Olumune biz ~e-: 
- Ya polla, ya Jandarma, ya ınzi. adamdı; fakat had!se onun az1edL ı :Müjdeledi: tıeb olmuş sayılırız. S 

bat memuru?? ı · öt" c "l • _ !.. · m..ıne mini teşkil etmedi; çnk geç. l, - Hayır, yaşıyo,, Hemen • ~e - - B<n de çok lmkuyonım .e' ·"j 

(Anası var) meden pa,a rütbe.ti! ahna.rak AlMye_ı:ıunı. Easabıa.dan doktor getil'Sinler. <Arttaı11 \·ı.ır
1 

f" 
abmud Saim Altuıdal' ye siiröldiL &adlrcaa 1'alJa '-.-----------·-·--·-................................... -·-··· ...... ~ 



4/1 S.Jfa 

Bik.Aye 

SFENKS 
Yazan: Edgar Alla1 Poe Çeviren: irfan Konur 

Ankara Va.liliğinden 
1 . . -:: ~ra - X. Kale jO!unun iltlısakını ~fl eden Hıt.98n cllan 

~~tusü yolu lr.çaatı ~/9/941 Pazartesi gönü saat 15 de Vilayet da: 
encumenlnde ihalesi yapılmak üzere kapalı za.rf u.sıılile ek.sili-..-.-... -
nu.ım~. _,..,.1T; -

,, 
2

· - KeJi! bedeli <16036) Jira. (34} kuraş ve mUl\'aıldtat 11ıımı,m "·
"'r~ n:n tuır11Ş1ur. .._ 

~killerin nuıvakka.t temina.t, mektub 'Peya maıkbmılarile t.ieareıt ...... __. 
\lllı9ilal.Jıanm ve illa.le dnündıen uu-. 
deftk ba · e.n a 3 Kirı e'V'flei iıllida 1:1e ınibacaat e.. 

ilJ ~- alaeat.ıan feıml ellHJe~ Tesikalarım bam.ilen 2490 
yılı kanun hülı:umlerine tevfikaA ı---ı----'-' aa.. 
yukarıda aörAü .. --.,or--.ıan tekili me.ktublarına 

geçen güı:ıde aaa.t 14 ~ kadıu daimi endı._ tetııli • 
m1ş olmaları. -.ı 

4. - B" işe aid kefil Ye prilıame;pi her gün Nalla MfidlıiüilDde ~-
rdılleceklerl. ~2~ -

Gümrükler Muhafaza Satın Alma 
Komisyonundan 

3/I.TeşrilıJ941 Cuma ııillıü aaaı ıs te 4823 lira muhammen bedene J8t 
cltt c.zıı:ıs. açıl: W:l~e ae alınacaktır. tık Ceminat ıa lira 10 klll"UllCur. 
Şart.name ve nümunesi hergUn kom'syonda. gôrillebllft. İstetiller1n ta.nunİ 
vesika ve teminat :ırn.ltbuzfarile bellı ~ ve saatinde Galata Mumhane 
caddeSı 54 numaıralr da:irafe satın a:Inaa komisyonuna ~lmeleri. «122ff• 

11Meffm111: Devre nymat için 
Jeni bir nean yarafmsltır. Pltn 
ve sıekitmuı Bava Karumawa ve. 
rlmm& bu P"7• lılr aa enet 
uı...- imki .. • - ela.. 
eal& 

ı:: 
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• 

Izmirde bir kadın aşıkıyla 
beraber kocasını boğdu 

İzmir <.Husu.si) - Çeşmenin On-'gitmifler 'ftl Rıd?anın eesedini oraya 
cık köyünttn Kahramanlar mevkiin.lbıra.kmı.şlardı:r. 
de Behiye Çift.çiye aid bağ danundanj Hasan Sa.pan dama ~ıkmış ve 9a
eşekleri ılmak istediği sırada Rıdvan pa ile danım duva.rıa.rmı cesed~ üze 
Altın ism.tııde birinin damın c;ökmeslirlne yıkmı4tır. 
·zerine enkaz altında kalarak öldü- Katlller, Rıdvan~ kayın validesi.le 
ü bild.irilml.ft.i. arası açık olduğundan cinayetlerini 
Za.bıta tarafından yapılan tahkL örtmek iÇin, zavaTiı adamcağızın ka. 
t net.ioe&inde hAd-eenlıı başka türlü yınva.lidesine &ld eşekleri <;almak ls

cereyan etmif oldutu anlaşılmış ve terken damın yıkılması yözünden en 
ortaya tüyler ürpertici bir cinayet çı_ kaz altında kalarak öldüğü zehabını 

lcanlmlŞtır. hasıl etmek i.steml.4lerdir. 
Zabtta. ra.portanna göre Rıdvan Al- Zabıta. bütün bu delillerı'ni kı&a bir 

ının lple boğulduktan sonra enkaz zamanda toplama.la muvaffak olmuş 
altına gömüldütü anlaşılmı.,tır. ve her lk1 suçluyu da ııevk.U ederek 

Bunun üzeri.ne tahkikatını derinleş adliyeye teslim etmiştir. 

tren zabıta, Rıdvan Altının kansı 
yaşlarmda Vecihe Altının altı ay_ 

danberi ovacık köyünden Ali oğlu 

1941 çekirdeksiz iimm 
•tandardları teabit edildi 

Spor gazete ve mecmuaları 
satın alınacak 

kolleksiyonu 

Beden terbiyesi umumi 
müdürlüğünden 

Umum müdürlük kütüphanesi için '!'ürk.iyede şimdiye kadar inti~r 

eden ve neşriyatını tatll etmış olan spor gazete ve mecmualarının kol. 

«Son Posta» nm tefrikası: 1C9 

)<o-rAlf(usu F 
İdman güreşine hazırlık 

leksıyonları satın alınacaktır. Öteye beriye sordu. Marsllyada zey_ I - Çorbacı; ne blt.m~ cambazlık b11 
Satmak Jstiyenlerin bir mektubla neşriyat ve propaganda müdürlüğü_ tinyağı olduğunu anladı. Bir buyilk be! Heı>. ayni hünerleri yapıyorlar!. 

bakılrkal vasıt:ısıle .Marsılyays. bır te. Piyer; içinde kalan esra.ruı kô:- dü.. 
_m_iız_· _e_m_ilr_· _ac_aa_tı_a_n_._c_6938 __ -_&43_<>_> _________________ beke zeytınyağı ısmıırla.clı. Elha.môUlil. ğiimünü eözmenuı zamanı reldığiıU 

18.h bu derdden kw·tulmuştu. anladı ve Ahnıede dönerek: Gayri nemkul satış llı\nı 
Aklına; aıarrangd güreş içın bir - Bu, camt>a..ti.ııı: <ieğıl pehlıvan .• 

Beyotla sulh mahkemesi b~şkitlbliğlnden: kurnazlı.k gelmişti. PehlLvaalan alıp - Nedir ya? .. 
Leon Liltti ile E!sate.dan ınetruken hazınenin şay;an v~ müştereken mu_ bir spor klübüne götürmeli, orada pch. - Güreş ya.pıyorlar ... 

tasam! bulunduk!.a.rı Beyoğlunda Tak&inıde Koca.tepe mahalleı>lnin Çaylak liva.nlar gilreş yapar!arken göstermeli - Amma yaptın çorbacı l>ı'! H!o 
eokağı.nd:a 527 atla 10 parsel ve eski 26 yenı 24 No. ile muraklt.ını olup tak~ idi. Bu hali (S"ôren pehlivanlar merak böyle gilreş :>lur mu? 
l'iben 4,70 oophe gen'.şliğinde ve H.20 der.nliğinde olup mecmuu takriben edip soracaklardı: - Ecnebiler böyli! güre} y89Qrlar! .. 
86,74 metre murabbaı mesab.al sathi.ye&inde şarkan 22 No. lu hane ve bah. - Çorbacı bu nasıl güre<,ı böyle? - Ne diyorsun çorbacı be! 
çes1 ve gart>en 2.6 No. ıu ha.ne ve bahçesi ve şim&len mücavi~· arsa duvan O vakit; alafranga ıtüreş oldugunu - Evet; böyle işte. 
cenuben Çaylak sobğı ile ma.hdud taınamı 300 üç yUz 1 ra. kıymeti mu. ve ecnebi diya.rınds bu s!lretle güreş_ - Peki; bir~.rıerlnin a.yat!anndAD 
bammeneslııde bir arsa şüyuun i:t.alesl zımnında açık arttırmaya konulmuş tiklerini anlatm:ı.:C fırsa.tcı bulmuş o. tutmuyorlar .. 
tur. Bl.rl.nci açı~ a.r~tırması 21110/941 tarihine milsıı.d!t Salı silnU sa:ıt 10 lacaktı. . - F.cnebilerde güreş böyle1!r. HeP 
dan 12 ye ka.d~r Beyotlu sulh mahkemeleri kalem odasında b9.şk&tib nez. Piyer; kararını tatbik etti. Bir alr. beklen yukan tutarak hasmı yennıelC 
dinde ya.pılacıa.ktır. Arttırma bedeli muhammen kıymatin yilzd~ yetmiş beşini şani pehlivanlarını alıp bir gilrl!'Ş klü.. lA.zımdır. 
btılmaıiığı takdirde en son arttıranm taahh.UdU baki kalmak Uure on gün bUne götürdü. _ Tehe! .. Hepten maskarahk bu bel 
temdkl ed.Ilere!ı: ikinci Açm arttmnası 31/10/Kl Cuma günü saa.; l~ d.an · Gür~ klUbil, Türk pehltvruılan ge_ Deyince; Plyer re'lkten renge g,r, 
12 ye kadar iera edilerek en çok arttıran.a kat'i olarak ihale edilecektır. Bi. lecek dıye hıncah::ıc do!muştu. mişti. Ahmed 1&1kın, ş:ı~ Yusut• 
rikmJJ w ihale tarlhine kadar birikecek bina., belediye verglier.yle evkaf p,y:r: pehlivanları bir ~fl~·eş lrl~ü.. seslenerek: . 
icaresi b.lsııeclarlara ve tel1'1iYe rü.sumu ile 20 senelik taviz bedeli ve ihale ne gotürüyorum diye götürmemişti, - Yu.sı:ıt, bu cambazh'k değil. güreş. 
pulu tapu ve .ıtadastro harçları müşteriye &iıldir. Arttırn:ıa-ya işttrak edecek onlara şöy~e M~l~mlşti: . mlş be!.. 
kimaelerin P.Yri l™ınkıılUn kıym~ti mubam.meneeinın yüzde yedi buçuğu - Haydı pehlivanlar. sizı bir yere Yusuf; Ahmed! alaydır erJiyor zan-

17 y&f!Dda Hasan Sapan adında birilel İzmir (Ho.susl) - Çekirdek.siz ku- nW>etlnde pey a.kçesin.i veya. mıuı bir banltıı.nın bu nl.Sbette temna.t mektu. götüreyim. Om.ela. idman yapıyorlar ... nederek gtildU ve: 
vi§tJ.fini ff bunların müştereken ru üzüm standard heyeti ihracat baş bunu vermeleri şarttır. Arttırma bedellnin teDd.lsine ihale olunan tarafın- Fra.nsızlann :ıtuvvetlenmek için nasıl _ Baka be! .. Böyle ~öçelt işi gü 

Rıdvan Altını öld~~e ve blrbirle- ont.rolörlüğiinde yaptıtı ikinci içti.. dan ihale gUnQnden itibaren ver!Jecek mWılet içinde mahkeme kasasına ictman yaptık:l!nını görUrsfinUz?. olur mu be? 
rtyle evlemnete tarar Terdiklerini tesmada lMl standardlacını. rekolte va- Menmesl mecburidi:'. Ödenmediği takdirde ihale feshedlle~k kend!slnden Pehlivanlar, klüp salonuna l!'ırdlkle. ---------------ı 
blt etınilt1J'. ziyetıne göre, J:riliği seyyanen yüzde evveı en yüksek tetıı..rıe bulmıan kimse arzetmlş olduğu bedelle alma~ razı rı zaman birçok soyunmuş ınsanlann Go" 

00 
•• 1 ı·şleri oluma oca aıaıe e1tlec1!'k ve o d.1. razı olmaz veya bulunamnzsn hemen ye~i birbirl&rile boğuştuklannı, gülle 'kal. 

20121 Eylül gecesi Ruan Bapan, ıki düşfı.r?Mk; rengi 7, 8, 9 numar sün möddetle arttınna.YB çıtanlacaktlr. Ya.ınlacak 11An :ılaka.darla~ t.ebllA' dmiıklannı gördUler. 
ataı Azmak mevkllnde Rıdvanm laroa yüzde beş 1(),.11 ve 13 numara_ edilmiyecekttr Müzave1e sonunda en oot art.tırana. lıhale ednecek ve her Salomm orta.s!nda bfb1lk 'bir güreş 

vi yanında bulunan Jereye giderek Ia.rda da. yüzde on yükseltmek sure. ild halde birİnoı ihale edilen kimse ilci thale arasındaki !arktan ve za. minderi vardı. Ü:>,erinde iki pehllvan 
gizlennüş, Rıdvaıı birkaç saat sonra tile tesbit etmlştir. ratdan mes'ul tutula.c.Ktır. thalc tarla ve geçen günlerin yüzde beş fa·zı güreşi:vordu. Bu pehlivanlar, birbirleri_ 

ına gelecek feWcetten bihaber o. J • d u taTileleTi aynoe. btıkme · hııoet t.aımakslmı tahsll ohmaca.1ctır. İPotek sıı.hibl ataca~- ni yerden yere vuruyor, takat; belden 
üç ğu ıı b' lkte znur e'" • Jılarl9 sair al~adarbrın gayri menkJl Uzer.indeki hak~ıı.rmı hususiyle ~3i11 a.?Rtı tutmuyorlardı. 

k karısı ve çocu e ·r R d bınir (Hususi) - Tramvay, elek- ye masrafa ve salreyı: dair oian hak ve fddi.alannı evrakı mUs'blteler:1e ilAn Türk pehlinnları. bunu bir güreşten 
evinde yatmıştır. Çocuklar ve 

1 
-~ ve su tartfeleri, gene ıeren sene- tarihinden ltll>uen 0., beş gün içinde atış memuru olan mahkem" başk.A_ ziya.de hokka.bıızilk yapan iruıanlar 

van detin blr uykuya daldıktan son.ki mL!ttar üzerlnderı tesblt ve tasdik tli>lne bı1dlrmelerl lft.zun.jır. Aksi tekd:rde haklan ta.pu sic!llerıyle. sa.bit ol. zannettJer. 
ra Vecihe yatakta.n kalkarak der~e;oıunrnuştur. Su tarifefil de geçen sene m~ft~ sa.tı:ş bedel!n!TI payla-ımıt.cundan har;ıcbıra.kıla.cskl:.trdır. MU?.ayed~e Hatta.; Yusuf arkadaslanna nazal'Qn 
aklı duran Hasan Sapanı çağırmış ki ücrete n.&7Aran tasdik edilmişse - de ~tirak edenlerin bUtUn şeraiti kabul etnı.i., ve evve~n öğrenmls ve bıle_ daha ziyade kulağı dellk bir adaın te. 

. , d B şirket müdıürlüğü itirazda bulunmuş. rek gam menkule tali> bulunm~ n,<hıklsn addedilerek sonra.dan ttir.azlAn lakk.i edildlti 10,11 Kara Ahmene sordu: 
ve !kisi birden eve gelmış.er :r. u~- tu. Son SÖZll Nafıa VekAleti söy;emlş m~mtı. ommay'icaıtuıdan sah!J ,.Onttnden evvel gayri menlmlU gezip gör_ _ A:hmed be!.. Ne ya.pıyorı.ar bunlar. 
lar od.ad!'- çocukları -.e Rıdvanı derın ve su tari1esinlıı de t.e.rife kom!syonun- mf'lerl ve fl\zlA m.aIOmAt almak lııtlyE'nlerln 941/7 No. Ue m:1hkeme başkA. - Cambazlık galıbıl.!.. 
blr uykuda bulmuşlar, evvelce hazır. ca ekseriyetle verilen karara göre tas- ti.bllittne mfıT9c'.\at, etmeleri UA.t1 olunUl'. _ Evet; ta:.ıa atıyorlar, başlarile a.. 
anan parmak kalınlığında ve bir met d.lJc edildiğini blldlrmıştir. Maamaf"h ya.klan ucunda köprü vuruyorıar dettl 

re uzunluğundaki ipl Rıdva.nm en_ gelecek seneki tramvay, eldttrik ve su Devlet Damiryolları şletma u. M. dan: mi? 
tarifelerinin nasıl olacl\tl hakkında a-

as.. &aralı tarla 1/1 ' clellrl 
de ŞtmU ~l~eceğlm: 

- tn.n ~larına m dilşmeqe .,. .. 
lacbiı zaman kalbini işgal eden a.'jk 
eonuncu ol&ca~ı sanır. Fak.at 
maalftıef diyeyim, vü·~ud gbl değ;ldU 
bir çıokla.nnda hlç ihtiyarlamaz, din 
ütJı:ıi muhafaza ed:?r, hattı\ çocuk k 
mış olanlan bile vardır, ı~nün bir" 
de bakarsınız ki, yaşınızla hiç mil 
naeb olmayan blrls!ni sevmektesın 
y&huıd ona karşı sevgiye yakın bir b 
içinizi doldurmuştur. Bereket ve 
ki, bu vaziye~te bulunanların bir ço 
ıannda hareketlere hl.ı; de~. kafa h 
kim olur ve onları glUil!ıç olmak 
kurtanr. 

* sesi altından geçlrm~lerdir. • !Aka.darlar ehndiden b!r şey söyleme- _ Evet; "°it gllul hünerler yapı_ 
Hasan Sa.pan ipin bir ucundan, Ve- me1rt.edirle~. Muhc.ımnen bedel1 20005 lira olan işletmemirı memur ve müata.hdemini yorlar be! Ba:fan ırBedbalıtıt a: 

d k k Rıd_ {...:.., 640 taık.ım ""'He .,...,., aeeket, ;,elek, ve pantaılOtlıda.n ibaret « ve ııo Mösyö Piyer; YUS'.ıflıı., Ahmedin ko. İlk yazınızı okuyup okıımadıi\mı 
ihe de diğer ucun an çe ere M dlul ·ı ralıımal"'n ....,... ""Y ,._ ' 850 ~-'-·- l lrulak m;"aliri ol.muştu Jrıma.<i'ln l"vveı ı~ ,ncıst::ıi yaımalı: f-1ı vanın üzerine çullanm~şla.t, zavallı ura a maarı 3' .. tadtım ~ı yaılta.> cek&t, ve pe.ntaloru:lan ibaret• cem an UMU1ll nu,şma arma .., . da.sır.dır. Hem b!.l mevzu pek hususi 
d calhnı kunıldanmasına bile mey/ Muradlı CHusuı;t> - Muradlıda tam elbise re 480 aded palfn ff 450 aded 1184*anın dikimi itinin kumaşı işlet_ İçipF~~t.·~?:ordkö1:1tü tarafı akllrıa gel. di~er okuyucuhnmı alil.kadar etnı a am 15

"' .. • • t""'.ıdllı.tlı ilık.oirnldıı. taıebmin ka.vıd ve _ _. te taııa.Un teıA dfiğıne sırma ve di.. ...,.... _..... 
dn vermeden boğarak oldürmüşl~r- k';ulüne başla.adı. Muraıdlııda g~-men menı12Joe Teri.lanet ve -ar C88. n •, , ' dik()e ne ya.pac'lğ1.nı da ş~şırı.yon:!u. arzunuzu ls'a! ets<>..m onlara ka"on 

d'lr. Bundan aonra Rıdvanın cesedıne/lerin lskAnile nüfus kesafeti peyda ol_ ~er bıa.rç ve malzeme Ue lllA.meti farttala.r müteabhlde aid oimaik üzere 1 ._:Ahm;:::ed:.~b;,;;lr~a.r;;;a;;Wc~;Pi,;;Y;;e;;r;e~so=rd~u~::=:===s="':::!:::ık~yapm=:=:=::==ıs:===o=:lıır:;=:=:ı=m=.===T=EVZJ!=ı 
elbiaeleriDi giyd.lrmişler ve cesedi hay_ duğundan lllroltul lı:adrOSU bun:\ kifa- 2/10/Ml Perşemlbe gilnll aaa.t 11 de Af\rOnda yedinci lfl&t.me müdürlüğü 1• 

1 
i lAzımd 

da ı n bin~··- .. - ............ lı -rt ... •ume eksiltmesi yapılacaktır. Bu ife girmek tsti_ yedinci i$etııne JtomJayon reisliğine verme er . ır. nna yükllyerek yola çıkmışlar, üç yet etmemJştir. Oltwnak cağın ° a ................... _ ..... - ta; . ttı Şartnameler parasız olarak J9d1nCi JıJ,letme müdürl1iğünden alınabl .. ~~--~---~~~~~k~u~l~~~~R~~~-~~~~~~~~~~~k~d~~=te~b:~~~m:e:k:t:~:e~~~~~~r~in~~~~~m~~~~~~M® ~e. ı~. WW 
ı..._- ._ tekltfleıiW._ ıda JU1lı ~ ae.M 10 a kadar ~ ... 
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26 EylUI SON POSTA 
Sayfa b 

TelgraS, Telef'on Ve Telsiz Haberler· 
Sovyet Rusyada Yaşlı bir kadın ynznnden l 

kış harbi bir adam OldDrOldn 
Askeri 
vaziyet 

l B. Çörçil Rusya 
hakkında parlamen
toda izahat verecek 

İngilizler 
Fransız 

Som alisine 
~a·aki, luı lacubinin AlmanlaT 
·~in tasavvur edildiğinden da
ha az müşkiilcitı ihtiva ettiğini 

söylüyor 

B rn 25 <A.A.) - Ot:· 
Sovy t Rusya.."l:n Landıa e:ç'trl M Is. 

k l.ılndradak Amenktl tere oda u:ı
<la llllihfm b nnatta buhmmuş•ur. 

d T • -ı mulınb ı bu 
ı şöyle b ~.rlyar: 

h ber a.l:ın bir ka• n:ı •a göre, 
· Rusya ::eler nln, kış ıncY6.mln. 

Alırumlar ç n, İng!l!Z ma 'buatınm 
VVUT e t!ğ nd"n pek d:ıh:ı az m~

lht.lva et'ii'n söylem ~t r. lOş 
n n &:.."'l'al~ do'ayısile A man • 

"'" tu•mlli ve k.atıı.aşır.:.'" bir ze.mfn 
a 1 r v.ası•ata•ı çamura deha ez 

' " r k'ıırdt"". Almsntar tArnfı:ı~an 
rab eden ye:f1i:ıe bllyUk m sele 

h k•ırm k mese!es"d 'r Z ra Rus 
lar tarafından ya,pı':ı'!l tnhrfba'tan do. 

ıAmıan a r ış'ık k ra,.r.:'.h'armı b'z 
bina etmt<'c m"Oburyetlndedirler. 

(Baştarafı 1 hıd sarld•J 
ler ve bu kanalın §ark tarafındaki 

. (H usU _ şehrimizde 1 lan yaralı tedaVi altına. a-:.ı.nmışsa dı:ı. ucuna mutt~ıJ olan La.Joga gol'ü oe. 
Izmit, 25 us t ı k rtuı nuş ölmüştür nub sahıllnin küçük b1r tı.smmdan 

feci b"r cinay~t l.Şlenm ıtr. cınaye u ama ' . Sovyet kıt'a.larını atıımamuaardır.Bu 
~zünden işlenmiş ve krı - Cuı.ayetı müteatıb firar eden ta • v 

b r kadın J... lI lll oğlu til zabıtamızın :!aalıyeti sayesinde 12 scbeble, Sovyetlerln ou küçük sahll 
ğıd fabrikasında ça.l~ş~ ~ sebzeci saat sonra yakalo.nmış ve adliyeye Qarçasınn I.st.ı.nad ederek Ladoga gö_ 
Mı.ısta~a. adında.ta bır ~tıceaınde bı.. te.sl!m edllmllt1r. Uinmda clnayet lf- m 1çcrisınde küçük muha.rcbe gemile 
H lll Ibr&hi.mi ~ tte yara lenen kadın, çir.kın, yaf]ı, acuze b!r rllc bazı faaliyetlerde bulunmaları _ 

Londra 25 CA.A ) _ Roytcrln par 
lAmerıto muhabiri bfldlryor; 

girdiler mi? 
Londra 25 (AA.) _ Dafly Mall'in 

öılrendıfine göre, CibutJ radyosu İn.. 
giUz kıt'alarının Frnruıız Somaı.sı hu_ 
dnduna. glrmf§ olduklarını· b ldırmı ... 
tir. ~-

İ~UiT.lcrın tekzibi 
çaltln mfd~nden "6ır sure d • dir nın da tamamile onüııe geçememiş_ 
lanuştır. Derhal hastaneye kal ırı - şey . tlrlcr. 

Par.16nıentonun ~ı:ma..ını mn•eakJb 
Mjster Qörı:ll cari U3ullere t !ılwı 
bam YazlyetJ h:ıtkında beyana ta bu. 
lunacaJc Ye ezt:llnıl'" Rusyac!en b.ı.hse • 
decettir. Bu beyanattan fionra mtiza 
kerelerin açılıp a~lmaınası meseiesİ 
beyanatm m.:ı..hl.vet;ne b;;ı~ltdır OEıiL 
nü.şe goöre be1anst •L"Ik celsede. yapıl$l- Londra 25 CA.A ) - Ingl'ız kıtaa -
caktrr. Ancak blr kısmının glziı celsede t.ının, Cibuti yakınıud bir Frnnsıa ' k 1 ı• • J • J Her §eyin h:ıtlkatlni söylemeğl ve yapılması da fuyret uyandrrmıyncııktır, mevziine taarruz ettıklerine daır o -

Ruslar inf İ a D gı iZ er her §eyi hakıki çehre& dahilinde lan vtchr haberı r.ondrad resmen 
mu•aıea. etmeği çok scverız. onun Alman tebJı•gv 

1
• tekzıb ednmektedir. 

maddelerl·nı· uzak . Kafkasyanın için Kmlordunun. cephesinin her ıa. 
rafında olduğu glb! Leningrııd mın_ es.. taralı l inci s:&7faclaJ ı· v k·ıı . 

f d 1 kt •k •• d f takasında da bugünkii opernt f dtt. Muharebe :meydanının temizlen - cra e J erJ masa e en e e rı - mu a aasına rumun kendi aleyhinde olduğu ~- mesı esna.ruıda, çnrpışnı:ılarda öien H 
Ur olan şartlarına rağmen bu ka- Sovyet cenubu garbi cephes b:ı~ku. eyeti toplandı 

le berhava ediyorlar hazırlanıyorlar dar büyük inad, :ısrnr ve cesaretle mandam general Kırponos'un cesedi 
muharebe etmesinin yanllş olduğu - bulunmuştur. General Ki• ponos'un 

Roma 25 (A.AJ - İta yan matbua. Nevyorktan gelen Yunnytet PreSiı nu ve bu :yanh~lığın kendisini yeni lturmayfle beşinci ve 2J. ıncı Sovyet 
tı, Rusı.arlD, mf.Jı\k: madde"erlni, uz;.ık bir h-.. -nne .,.öre Genem! Waman f.eU\keUerle ka.rşıla.ştınnasınm mu - ordularının k 1 

baklk t ......., • hakka~ "'bl bnlunduı...""o "-'·rar .. _ urmay arı da. lınha e -mesafeden patıatmak lçı.n, a en Tifl:se gittlif ve orad.ıı Kil.it.as müda.. .. ... ısuu ...... .. d11mfftjr. 
radyo manye~ik dalgaıar kuIWm> Cıtul. faasınm hası:"lıima ba.slaıdltı teyfd derten en miişldll 'TI! buhranlı vasi. D&n gece, hava kuvvetıerlmu, MOI 

Ankara, 25 (Hu.susi} - İcra Ve_ 
killeri Heyetı bugün saat 14 da Baf,. 
vekil Dr. Refik Saydamın rly tı al
tında toplanmıştır. 

·ıngı· ı·z denı·z ıanmadıklıu'l sualıru eormaktadJr. . edilmektedir. <Ra.dy'l gaıeteal) yetınde kendtsfnl hasmına teslim et- kovada.ti ub!rl tesillatı 'Ve --ıa el Bu sabah Londra 
Bunun. dQşm.a;l propagandwnın bır m.lyerek elinden geldiği kadar mü - .u -

b•" k bloku olduğu iddıS ediliyordu. Lilkln Yarındaki eSUba tabrfl:alanm mu _ 
aşkııl atı•tes•ıne taarruz .POpolo d"İtalla.:t nın mutıa.birl RL.tSla. ·ı 1 1 .. da.faa et~:~ .. e uğr:~n~e:.ı"nSan hale vaffakfyetle bombalamıştır. 
ıtalll f nn !llhakika. büYUk m ktarda s.'?filak 1 a yan ara gore kında duJ ..... n ta d nin t~lr_ Mac.uiara &'öre vaziyeti nasıl 
Idif lll.tıtaratı ı inci ~lfadaJ maddelerini, uzak :ıpesafeden, radyo lerl !Bltında kaldığım121 da itiraf ede. Boda:peşte 25 (A.A.) - Macar a -

d ne- İn.rıltereye alı:m elektrik d&lplarıle berhıı.V.l. edebile - Sovy tlerı"n rlz. Jansı bildiriyor: •• •• " 
kal. 1s Be.rıın 25 <A.A.> _ Alman tebHği; ceklrriııi bqÜD Jıa})er vcrmdt.t.edir. VakıA harb, her zaımın oldutu gt. Ukrayna.da çevrllmif 'llan Sovye.t goruyor f" 

birin- '"kcıçyll1lln şark sahilinde ha\'a Jtuv. oazetecllere bu m!lhlm beya.:ıah ve_ bı bugün de :taalıyct, 'narcket ve ma- tıt'alarmın lınhası aonuna Y&klaf 
mUte. ~ eriınız ı;UndUz b rç.:>~ demı.ryollıı_ ren, olr Alman ııQbayı1ır. zayı• af 1 6 milyon nevradan Jbarettlr ve ya.nlı.ş prtlar 1'!.aktadır. - (Baş tarafı l lncl say~ad:al 

n" ~ bomb.ılamıştır. Bu gece savaş tay- dnhlllnde bh' men~ nya bir mın _ Mtittetik kuvvetler tember dışın .,;'uelar Le11ıJ1:T3dı:ı bir mm~a.sm-
ır :tıll lerıznfz Duvr Uman saha.sm:ı hll - Bı•r ı·svı•çre ta.kaya sap1anıp kalmakla değil., fa• da kalan ve ric'at e~ek•- o•-- d11:_ ltmmk~,::uı bir ,_,muta.oil taarruzda bu.. 
er&\' Utn e•mtşterdlr. Boma 2.5 (A..A.) - Ste!anl: b l rt' k d 1 hi de ı.c uuı ..,... ._..r ve ... no<ta:b Alm'lnları 
çoJ. 1\113 nıaıı Afrika.da Sollmnun şarkında PiCColo gazetesi Sovyetlere karşı kat u yan IJJ şa ~ en 1 e n man blr!lklerlnı takıb ederek yeni _ ıo kilometre geri ptı kilrtm.1lşıtr ve iki 

a ııt- ltatnan avcıları kendilerı h "ç bir şey gazetesine göre yapılan: harbin ilk. neticelerine aid değıŞtirecek m~nevralarla muzafferi. den ara.zl kazanmıglırr ve Donetz köy ıSWrdad eyleınlşlcnilr, 
akta' bir rbetnı ksizln 7 Jngillz alcısını ve billnçoyu neşretınektedir. yet kazanılır. Deri, «erl, saRa, .sola havzamım en mühim endMtn re _ Almanlann .Murmanska karşı yaı>.. 

ı:tı~ bombardıın.-ın tayyaresini d~ - reas waıı ı tncl saYrııwlal Rusyanın a.sker mevcudn yan ya hareket kabU!yeti, ahvale vett Jbcaaba hlrlerlnden blrlne yakla.şmağa mu _ mış oldtıklan hlicu:ıı akamete utraı.. 
l'l'dlr. ve harbe sokiukları büyük 1ht.iya& kuv. - göre bunları emir ve ı.cra e ıre - Taffak olm1J4lar.dır. .ımştır. 

1ndfülerin taamfthtrı vetıer.ne rajmerı, Rı:.s mu~em"t.i an. nya lnınlştir. mele mukt~dlr şeflerin meycud ye_ 8"7dlerin haYa akınları Merkes cePtıesml.e: Manta: 'TiJno.. 
·~londra 25 <A..A.> - Ban. neu;retl cak b1r müddee dsh.1 denm edt:bile - J'llhakika. ö!en, yarala.nan ve esır t.ıdır, ti art.ık harb maklneleri dıye Diipnıı.nda &Uelde a.rtan bir endişe oerıko Gomele dotru mubbü taarrus.. 
b~ C<i.yor: oektir. Hait4 .Almanıar illUalı alA - edilen SOvyet nskerlrun ayısı alt1 tevsim edilmeleri daha d~ru ol cak Te geee gündüz hummalı b.r hareket !ar yapmakla mewuı bulunm kt.dır • 

... ·~va dün ı.ayvare harl!Utına. mü.. d •" b ı scd yarlar ~ Btr a."'datd)ert Smo'-tk +--'--~~..o-""'<I • "' ~ metJer.n en "'"e 31 • mllyo~"u ... A!m"n te efntı, 'b""ft kı.. la duları canlandırır ve ..Ar TC h d ....1°-•·tedl D~ " ~ mını.A&A"ıuua '- delı.ıdi. Bununla b~aM'r dC"'Juye Maamatiıb .-ılınan haberlerde:ı Rus. .... •· " , .. "' .... _ 0 n or J"'" • muşa e e ~ r. u.şmanın yapmakta oıduiu mutabi? taarr 
Ilı 'Y~elerım:z t::ırafından. drtşman ge. ıa.nn en son gayretlerlnı de sstfet. - ya.sen pek cua dlr. aban bu orduların bareketlerlnı bava faallyetınln artmJı alması da na d'eam etmektedir ~ 
~e ka~ tekrar taarruzlar ya - meıkt.e oldukL'u-ı ve el\erinde mevcud !Rus ard'llları.nın malzemesi eksil- hayranlıkla ta.lrlbe fı.deta icbar eder. bu endl.fe ile mh edilebilir. Sovyet :ar :noktada Alma~iu Drina nehri. 
~ır. Jdao tJ.. her nevi tankları, hafif ağır l'" n.ha. meğe b~ıştır. Birçok diğer yüksek asıfları ha.iz ol_ tayyarelerı hatlarımız füıerlnde ve Din ötesine cltll!tUSlardır. 

ııı ·bt;~ Mhll ~'larmda P. n yet !12 tonluk en a.w tankları da dal_ duğunu akıttıği mebzul kllnla. isbat cephe gerilerinde uçnıakca.dır. Bun. Utraynada nz:y hA i bu anıktır. 
t ı:ı:ı tan re, btıyllk b r d!l$man ia.şe galarballnde ileri stlrdtlltleıi e.nla.şıl~r. eden sovyet ordusu b""nÜz bu so_ !ardan ıklsi Macar tayyare da.fi top_ Almanlar .Kiyt'fın ş.mallnde bıl.vtik 

nı alcattan bom.ın.amıstır. SalAlıi.yetU Alman kaynaklarına göre B ulgaristanın nuncu "Vasıfiarı ihr.rı e:tebUmek lçin çu.su tarafından duştirülmüştür. kuwetlerle 6!ddC:li hlicumlard2 ibu wı.. 
~·ı B i5ntlmüzdek1 hıı!taUlrda cereyan ed e - !uzumu olan zamana ve tecrübeye Hava alwıları maktadırlar. 

l ayramı cek muharebeler R US ltı.rb nln ka.t'1 tam ı• şgalı• malik olamamış ve ou yuzden harb Berll.n 25 \A.A.) - O. N. B. ajansı Alman a'l' Zapor.>~a ,; e Kcrstma kar. 
hı_ net.ıoesl üzertııde m ileGSI olacnt: ve şı. şiddetli htleumlard bu unmuşlardır. 

k.~'-ıararı ı ine! sa,,Wla 1 netice tı.ş ge!m<?den alınacaktır. san'ııtının ha.kiki bı.r üstadı bulurum Ar.ak denizi istikametin.de ıleTll.Yen AL Kmmda. d rt Alman fırka..~nın hU.. 
~e-.ter"nde yapılacak Leninçad elektrlk<.iiz ve ııusuz Mos.ko.,. M" \.-...~. ....,,..ı\il racL hasımlarının karşısmda bugilnkfı man k.ıt'alannın hıırcklttına. iıntl&ıl cuma g~lş olduğu blldlrıffyor. Bu 

' ta\e:raainı programı I.mıdr& 25 <A..A.> - Lenlngrad mü. yoau, Bulganst.anın Almanlar ıa:ra - •iltldil ._ t.elıllkell va2.lycte diı§mtiş. =:..<>!8':! ~ :w ~ lıücumlann akıbeti halttmda ~ 
Ilı...~·~ 20 teca.Yi2ıe .karşı taııraınanca mukaveme. tından tam Jft'&Unta faal• g~ _ ..... JOl .... Jlıuiııaıf UDll7i -taıU&Je ma& &lmNDa.m,.tır. 
~~ l' ~o dit EmlnönU Halle.. t.e ve ~ haltı da elektr it ve •lldaD yeeellnl ve biltiln Bulpr•tanda e - ıcı,oet ~ ,aık ~.ıe IJDDets ıuw-nı .IDr1mA baJJeş>an Odlııaa mubvemet. 4•WLDI r..met.. 
'l':q.. ~~·~ t~la!lt!ail .. h~ft.l mahnmı kalmış oım.ak.la berabe: ta.a- h~-•--w Alman lcıtaatıaın bare - Duna nelılrı.t ar&mllfakl ilDlııııa ~ ~uaa m.Ueaic bir surette şld _ tedır. 

,:;:saıJç; ı~ış 11 ·~ nu m~ l!yete devam ~ttedlr . .Alınanıar bu .,....-,- . . ... ,
1
dlrm k.tedir dan mutıarebemne gelma: Bu • deUe bomlıarduu!lll etmiş o:dultlarını .!tara.deniz Rus fllosunmı nz yetin. 

~ uvnensov tbtt ın 'dfirtı n nuntakada ancak pek ağtr rıerıtyebll;.. kata geçtiğini ,.. e • aAJl bitmemlft!r. Bu mmtabda lt1I.- haber almatt&dır. de bir detiliklık yoktur. 
~ns 1rl Zı> me;zuıu dl1tlerln1 itira.f e:1iYorlar. tatılan Sovyet kuvvetler.nin böyilk 

i b!r l>Yes o~=:-' Alman askert '1119nektidleri. ı...en;:: Amerı·kan deniz )tir kılm.ı imha ve esir edlld!tt halde .. ---- ... u- J D E ! 
1 • HaDc..U.cle · srad mubaret»esinln blr an ~ı b. .,erl kalaıı kısmı hAIA şkldetll muka- J ı&I& S tt r1lmeei !Ozwınıısa bbu1 edb«ıar· Bu. rmett.e ba.t.tA mllha Karilerimize iyi bir laaber veriyo!'UZ. 
t~~~~~ ~;ıtıı.orta ctu1 ~~ ~~ .!::ni:~ devriyeleri ::::= yarıp.ıturlulıaata ıe: Yakında yeni bi_r. sinema açıhyor. 
'~ trnııııl llakkı Ücan- yıpranmış ola.ıı nı k ve cenub or. ...,,..1 tebbtı.ııte de'f1lm etmektedir. Mil~ e!..:- 'l',"er~'ır!tz) mn"Zl.llu b!r dularım tan~ ~z zarcctl.dlr. ~.1 ~ ra. eden Alman kıt'alarının "cebri ıb.a.- Bu sinema sizin ıinema:nz olacaktır. 
~ ~ i · Almıual8rm ~ 25 <A.AJ - Mıerikaô& reketler.le ve .süratle bu mud&faaları A D J N J S J Z K O Y UN UZ/ 
~ ~nıiz 'tarafından F'Uhat1:k.a So\'Yetleı1n ı..andra bü:Jilk el- ~~titmu oıan dfarrlyet uğrun. lnramaA:iıklarına göre bu geri blan 

~iicla li u edilecektir. çisi M.e.stınn df1D ~~ ticaret :t bOfUk_.._,._..... IMlmdUi nl'Mlabaleci kısının epe~e blr miktara ba1iğ al-
tı....,.. !,,~ -.Jk.evinde ledil1 ~· AJm&Dlar .. dam--
~~ .. "il, .._-."'il: da.lmda ıt6y 1:ws.r om. ;,anıtı ~t, bitara.tlık tamınanun kaldı. ma.kta oldutu da anlaşı!maktadır. 

ltı1hıasetı ~ .... cepheslnde flmd1Yde_!_ , 111 ı,ıea aı.i --uı Jçin bütün .AmerJkada blr Acaba, bır kaç gün sonra Alman b:ı.ı. 
l t 

::tile :ı:-..~. 4a. dil bay_ ve esir oı:arat ?Uç .,.,_ "'._. 
;ören p~IQU-ı flalonunda ers: · mtcadele a.çacaftnı bildfrml§ttr. komutanlıtmm bfldirmell pek ziya. 

'~an ötüi·--: ~ ..... aJmalle -= Al _ * de ihtimal d'abilinde bulunu yeni 
: ...._ ~ir \oU!eran,g_ lara~ Dil .Aımaııı-m !>ildtıdlkler:.O..etre mu- ~ 2.6 CA.A.) _ Oe!ecet haf Bovyet zayiatl rakamları gene bötiln 

11% ~· aanıar 1D1t111 ı:a:: ~ 11ıı1nı. ta RU991t'ıa llıitarallık tanununun dünya efkArını hayrete diifürecet de 
:ıı ~~ ko!u taraf'tnd rabb&l ~ '!';ır. bilkUvve ilgasını 1st;lycceğlne dair bir recede bQyUk mli olacak? Bakalım. 
~k °""-:-c10i!:ınun c Aft .. _ an .İsmail uUeriDJ ~ .... osu bugünkü tonaşma • ,....t emareler mevcu.ddur 2 - Dün de yazdı5ıınra glb crnrbl 

ır,:'lkara ·~rı- ~vaı Palas> LOndr& ..__.,,. mcrad nd10 - :w- • 6 ... 

~ a ~ <AA)· ıarmda dflD ~t ~arıcııza da:r.ıın - Refstcümhuru bu yola sevkedcn hü. Avrupa, Atlantlk, Akdenl'Z aahala _ 
)....._ ~ırı Do; - ~ r ncı Türk D ı swıun: cDllJ!D: ,;~ıd t!nl. bu şehir_ kümet memurları Amerika.n gemile- rında, Mısır hududundıı \'e hatta Ha
·~ ~ 9 unc~ç... araymda nııttzrl• t~k ınt!•kül bir vaz!yetıe nnin muharib dev:etll".re :ıld Uman _ beş!atanın Gondar mıntakwsında ha-

~ .~~·utı YılrfünUmll olan de tıa,.. ın ewnttr va d ı v ka h k t · ı Adi 
~ ,~tdd.ı. dl! bayramı ela.. ır)"(lttiDt ~ tun~tlerl 23-2~ gecf'.si lara veya harb mıntakalarına. girme. 1 •. ben.z e1 _, ra ha.re " 'teı· ıb ı e. 

~tık ~u:. AımaD h•" hU umla.r yap_ lertn· meneden hukümlerln de kal erı azan a~a e enun ye '• azan 
~ ~le!>.. _...ah tabrfla.liLrICa C • d h . tll 1 1 b ) ~ lliı e nrm Ankara nııd.. R.dS • ._.. CRadYo cazetesO dırılmasmı tavsiye eylemektedirler. a 'BZ e emmıye o.mnk a erabcr 

11 tt~ ~tn'u.nı•ı aa:tn.a yft'ileeCk m~· &......- taernu İlin harbe adi devam etmektedır. Bu cumledcn ol. 
~ırı~ ·~ s~!:'edl Sa! Ala~ LCJIMlr& 25 <A..A.> - ~r:, Vaşıngton ~ CA.A.) ~ 0~. mn.k üzere dün Almanlar :ıenI b1r 
~~ ~uı·!'l~~'m~":_ LIJDıllrSDm .wı yet'!! ır.ahte lerlnde Bitaraflık kanunwıoa tadllat ya - fevkalA.de tebUğ neşredtrek Afrlka 
ı~~ ..... ~.. ... -:ı: 11 _... Yttildiltne ırare. tatr~ 70 000 rb hill ı ıkl 
"."fi ~ ıı; -~·ıın aıaad9 ..._ ~ tadar tahmin ' pılmasının, yakında kQngreye teklif ga ısa er aç arınd n sevret -
~ ~ ~ t Jttm111 .n.. ~ a dilrt fll'ka - mekte olan 12 gemiden mürekkeb bir 
)~ --~ :'left AJm&n bınetlerl tarabıdan, KJ;. edileceğine daJr olan fQyıalar hak - 1· .... 11 .. Alma d 1 lt 

..., b'\-..., ftal&'C"'.-·-- --Jı ~ ha .._. bık!~"• l fi h na- z ... onvoyıına n en za ı -
t:pt.&n~•rt• ._ sft9el =~m;. .,,,. rb.r:~ 9"" kındaki bir suale, yandan c m u. - larının hücum ett.ikltıri bukonvoydan 

t ~ ~aeakttr. riyetçı Ta:rt bitaraflık kanununun il. yalnız kü.çük btr gemi ~ıp turtu,a. 
"t• b .f M-d- ı- v _ d ıası, bir ilAnıhadıe mwıdildlr eeva.. bilmipe de 78,000 ton h:ıcmlndekı 

....... ~~ n ul Maan u ur ugun en bını vermiftir: mutebat1 on blr gemtnın batırııc1 tı. 
~~ )ı "etnııtı t6J aıatiıüleri m ı&~besi için 80fk eUiltme ile 1070 llava taarrmlanoa k2rşı nı blldlrmiflerdlr. S'':11 klunaf a llUlcaktır. Kuma~ muhammen bedeli 2996 lira ve Vaşlng:to;n ~ (~A.> - Unlted 3 - Gondar ınıntakıwndaki İtal-
tL' ~ ..._~rnlnatı 224 iki yüz yirmi di5rt lira '70 yetmiş klm!şttrr. istek- Press bildiriyor: ya.n ve yerlı1erden m~eb küçük 
• ~ ::---.. Slvil müdafaa müdürü M:. Laıuar- . gUlz 1m 

• tö ld4 tannam.e 'ile 'DUllUIDıtJi 'bta11bal Maarif Mldürlü. dia hü.ltfımete verdiğı bir projede A- Italyan mü!re7.eS nin ln para_ 
<1~tıtllnw. lıa..ı...m. 7/lQ/~1 Salı günü .sa.at ıs de isUnb\tl Ma- torluk kuvvetlerile Habef b!lparato-

• • ıq-:tQtt bhtMmda Y'Pllllcatı lltıa aau. 4383. ıııerik.anın büyült tehlrlerinde hava runu husu.si kuvvetlenne kartı aon-
ta.arruzlanna karşı aıtıaatıar yapıl - suz. mahrumiyetler iça;de mfidafauı.. 

Ola Hasan Bey Diyor ki . masını teklif etmlftir. nı hfılfi ctev:ım ettırmekte oım~ da 
RuzveU Yındsor •ikıi ile ıirişti eh"rnmlyetıı bir tetkık mevzun tcşkıl 
v~ton 25 <AA J - DWc de V~- edecek bir hftdl.sedir. K. D. 

80r bugün Bırl"ş.i.k Arnerf.ka harıeıye 
u.zırı Cordell Ilull ile beynelmllel va. 
:slyetm tetk1k1ne inlusa.r cdeu on beş 

daltl.kalık bir mlliakat yapnuştır. 
MülAkatı mUteaklb ıruı. buat erkAnı

Dt kabul eden di.ılt, BUyUk Brit.ın:rays 
olan itimadını soran b r gazeteciye 
c:mutlak 6Ul'e'te:ı> cev:mmı Term:şt.!r. 

yeni Şahın milletine 
hediyesi 

Bu 11• haber iillema aever hal
kımıza e:lddera mdJdedir: Pek ya. 
tmda Tepetıaıı 0 da buyük. aenl§. 
rahat yeni iir 61ııema açılacak_ 
iu. Bu .sinema muhterem ihaltı.. 
mızın kendi &inemuı oı.ca1r1ırr. 

s nema .sa...enı.r b• sınema1ı o 
kadar beniml1yeceklerd11' ki, Q.. 

nemadaA k.onqu!d tıiu zaman: 
Bız kendi sıncmanııza gıdlyo -
ruz.··-· diyecek.W·dir. 

Her.keshı, butün sinema se'ttr. 
lerın böyle konupcakla.r!ixı. enı.L 
nf.z, çunku bu mevs1mın en heye. 
canlı ve helecanlı, en meraklı, 

en lişıkal:ı.e, en neş'elı :!ilınlerı bu 
yenı açılacak sıneruaca gost'Arr1 
lecek, bu sinema.. Tepebqındakl 
gouiU ~ıeı çatJSı altına herıun 

ve her gece aı.ra Ut bütün sınema. 
.sever!eri toplıyac&Jt, bftkea aeve 
.seve cBenlm Sıne.mamD diye Te. 
peba.şındakı bu sinemayı&: kota -
caktır. 

8ahıden beğen~eğıniz, sevece. 
llnis. takdJr edip &!ff seve, lı:oşa 
koşa g!deeeğınlz bu yeni sınema.. 
nın adı ne ols11n 1st1yorsunuz? 
Tepebaşında açılacak bu ;reni sl. 
nema mademki .aiZln sınemanız 

olacktır, adını da siz koyunuz ... .. 

Klmı İnsan çiçekten, kim ın
aan renkten, ld.mi gölgeden zevt 
duyar; kfmlmız içın bir 1.smlhas, 
t,mlmiz için de btr sıfat guzel _ 
dir, kimimiz denizden :hoş.anır, 
kiwim[:g taradan; fataı (Sine• 
m) denildfl zaman, lsi.m olarak 
11.k hatıra gelen tey nedır? S :Qe.. 
madaki re.mnJ.er ko.o~mas ydı 
nca.ba mm bu derece rağbet gö_ 
rür muydü? 

Sinema aever ~'la kunısdan k.ell
di Ainema;an ıÇ n biraz dı:şun _ 
melerını ve <Bizlm slnemnmız) 
dlyecekleri bu ycıu slnema)a bıı 
ad bu!m:ı arını rıca ed yoruz. 

Herkesin düşünerek, t şmnrak, 
lttl!akla karar verm.ş g b bir a. 
ğızdan b direceklerı sınenuıya 
en yak.ışık alan l.s1m kendı sı.ne. 
malarının adı olacaktır. Bu en 
uygun adı bula.nl6: arasında 
kur'a çekeceğız; kasanan mu.s _ 
takbe sey rclml.ze, :na.çl.I bir he. 
diye olarak bir sen2 müddeUe ıtı 
koltuk -vereeetız. 

Kendi sınem-anıza ıntın9Slb IJÖ!'. 
düiünüz adı, adınız 'le adru nlzi 
okunaklı yazarak şu adrese gön. 
derı.o!.s. Eski Asri sınema _ Tt _ 
peb&fı Beyotla. 

Bu akşam Ş AR K Sinemasmda 
Bütün şehir hılkınuı beklediği büyük a.şk fılın"erinln kralı, selen 

ve :ıevf nlerı.n filmi: 

SON AYRILIŞ 
Şaheserinin ilk iraesi ıerefine 

1 ş"rod!ye ka • Hasan- 'Bey - Nasıl 
·- sen tı.IM tll gör- köpftnnem. 45 ~a 

dar b ;yle ru~dl sıı.t tığ:n eabuna ,. ktt.. 

Beyaz Saraya g derken halk tara.!ın.. 
elan a k~lanan dük ve düşes de V1nd. 
aor rı dakika. rc.s Ruzveltl:ı yanında 

bllm"1ar ve ~verelc!i:ı~ ald h"ç 
bır malQmat vermOÜen 'B~ ~dAn 

Tas ajansının verj ğl br babe;e ao.. 
re ycn.ı ia.b İraa ınılletin'! yeniden o!r 
kaç milyon r yal hedty~ etmlştlr. Bu 
para ile hastaneler, su yolları yapıla _ 
cak. ha.stalıklnr.a muc.adele ed lecek, 

bekimlere ve alınllere mlikifat!ar ve _ 
rilecedlr. (Radyo IQZetesi) 

Büyük Gala Suaresi 
1 Ba4 rolle~de: İde:ıl çıft artist MARİANNE HOPP.E..HANS SÖHNKER 
' nbeten: Ş&.ffaf odun, flml ve orijinal bl.r fllın 

memwun... !. ' - ru<; ıo(Jyorsun 1 
ye.'1 töpı-\lYorsun. 

a.yn]mışlardır. .,. Bu a.kş:un ıçin yerler evvelden uldırılmalıdır. 



8 &'Jda pratik uauııe 

*- ce 
HAZIRLAYANLAR: 

Prol. A. R: Tlaom,,.,. H lrlan K._. 

il uca ders 
l.essoı FiflJ -nine 

An.dola içinde iti olan ..... 
•••el..m nuan dikkatine 

bi ve .saWılJetli bit vulfe lle 
Anadolu iCfDde _,aha, ile meesul 
bulunan ihr ul. diler mtlmeee. 
lerce verUecet itleri de remil ve 
hUBUll mn-t nesdlnde tat1b 
edebilecekUr, 
İetiymlertn ~ Pal&& ..--. 

de '.8- .Lem'i elıle CB, 0.) 9dre
ııne mettuola mar.caaıır.rı. 

' BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ne1Jral}I, Kırılılılı 1Je Batan At1rılarınızı Derhal Keaer. 

lealmacla ıtıade S Kate Almabi&r. Her Yerde PaUa Kabllan l.rarla 1.teJiniz. 

Açık artt1rma ile gayri 11111kıl sabf ilanı latanbul Levazım Amirliğından :Ver.ı1dı• 
Hıu-ict Askeri Kllaatı lllnfarı latanbul 4. ndl icra memmt.uiwulaiu 38/1843 

. . . . . . - . . 

• • • • • • 

.., ..... 

• • • • • • • • • 

, ıl-.Otlç 

Llla 11'1 Gea.552 

, 11.-000......... ,.... 
... 

....... Jadı mendlD Qp&lı artla tlllllltmelert JllaWIDda 7U1d ı...ı 
n ..-ıuc1e Kmdatelmda ile'*- K. Nn~ alkert alitıll alma komlaıo. 
DUDıda ~r. Taliblerbı bnunl ...:.u.ıarue ıetı;.f vırct.ab arw Uuıle 
1&&t!DdeD bir 11rı&t evvel ~ veımelerL Bvut ve ~cal Anta
ra. lıııtanbuı ı:.v. Alnırlitlerl ve Qorlu a.tert utuı alma kom qOnlarlDıda 
da 86ıOltlr. 

Jtunı o& 
Kilo 

M'l,• 
aı.• -Ml.OOI 
•• 000 
m.ooo 
188,000 
8'18.000 
m.ooo 
965,000 
IO'l,000 

11,000 
111.000 
Saman. 
lM,000 
181.000 
111,000 
ıa.• 
109.00.0 
IOl.000 
111.• 
Ml.eot -ttt.000 
l'ft.880 ··-... ..... 

Tatarı Tellı:natı 

Lira ...;;Kr~. -- L&ra Kr. 
11.m ao aırı n 
1ı;trr • ı:m n 
11.ftt aı • 
11.13'1 31 8&I H 
11,eı2 ao ıao 11 

11,257 10 - il 
1'1,480 1111 
14,980 3122 
f3.M2 ao ı• 11 
f0,811 IO 3CM5 11 
H,082 .. 1806 11 

l.M'r IO tl8 51 
'l.Tf2 ..... .... 
••• ..... 
UIO 
1,2'10 
t,880 
4.M , ... 

14.'JOO 
IUH 
i'l,111 
19.141 
ı.-. 

•• 

"' m • 
M8 '11 
iti Ti 
IU 21 
•ı '11 -.. 111 • 

1191 .. 
1m .,. 
1182 .. ,. . 
121. .. 

"'''"1 11 

.... cıatDe i1 Uıa "1dDlll ..... ı.-. - fotlD aa-ıı ..... 
lbQe tmml'ae&ur. Tabın D tuWl 111.lii• • ._,... t'rlO ~ 
leet 21/1/Ml Pual't9ıd pil 1&&t 10 da ~ uted D&m 
toaıllıronunda n1>1l&eatm. Tallbıertn t_..s Yelltalarlle tetı f m 
m lbale aattnden b:t uat enet ımmı....a nmaelerl. Jlft&f w earlUlll 
t& ıw . .lımtl'llli .- ama trci .....,.., u•1 • 

Fabrikuı 

Ot.omobll lastik tamiri ustası 
evrak ile beraber ve h1çb;: taahhüdü tazammun etmemek 
ban olmak llsere fabrikaya mtlrt.ca•tlan. cltıll• 

L - Dfu b.ITIJet ctlzdanı. ~--r:"_.. 
N!~~~~"J!N!~ lfUh•lll e~ mildiı 

5813,26 lira keşifli Gureba hastanesi kalöri!er temau 
9/10/9tı Pertembe günü saat 15 de rekt&'liikte 9ıOlk ııuw-., 
edilecektir. 

İstek ller 4,GOh liralık bu lib1 il ,_.:~ M 
iilnden allCUJNl ftllb ,. fıll Jtnbk fWliiw. tlıaret oduı 
aeimelerl c•b 

• • • • • 

• • • • • 


