
~ALl<ıN eozo 
~ALKIN KULAGI 

D 1 L 1 

.!eae 12 - No. 4052 Yazı itleri 'telefona: 20203 SALI 11 IKINCITEŞRIN 1941 ldan itleri telefonu ı 2020S F'aatı 1 bnt 

Milli Şefin 
Reisicumhur 
seçildiği gün 

Bu sabahki 
haberler 

Dzak,arlda 
llarb pek 

1a1m11 

Dün bütün yurd, Ebedi 
Şef Atatürkün Büyük 
hatırasını taziz etti 

"eclisin 3 yıl evvel bugün yapbğı tarihi top
lenbda 348 meb'us bulundu. ismet lnönüne 
~erilen reylerin sayısı da 348 di. Eğer reye 
bütün millet iştirak etseydi alınacak 

netice gene ittifakı gösterecekti 

,._ ..... _ .. ____ .... _ ... _ .. _ ...... 1 1 il .... _.. ---~ 

1 Onun ayrılığı ile gönülleri- 1 

mize dolan acının eksilmegib 
çoğaldığını dünkü gas günü 

bir dalıa gösterdi 
Yazan: Ekrem Uşaklıgll 

Bir Amerikan amirali 
Japonyaya hemen harb 
ili,ı ectilmesini istiyor 
Banlıolı I radyom .öuiiaü: 
<<Hıube luuu olunuz» dedi 
Londra., 11 (A.A.) Umkş.ırkta 

harb alAmetıeri daıhıa.11azla be nnekte 
dir. Bamcok radyosu sözcwu dun ge. 
ce vatand;aşle.nna lhı.ta.b etmıı, har_ 
bin pek )'llllkm oldufundan bah!ede_ 
rek cHart>e hazır o'unuz> dl~ lhtar_ 
da bulunmuştur. '--············-··----···-····-···-··- ·-····- ····-----........ ----------·------... 

Bir Amerikan amJraJlnln bi&abesl 
Londı'a1 11 (AA) - Dün gece Va. 

tlngtonda Amiral YardeU bir hitalbe
d.e bulunmııt ft erıoümle demltbir ki: 

BULGARISTANA Halkevlerile mekteblerde 
İNDiRİLEN RUS yapılan toplantılar - Bana k&lıTSa Japonya ile Bırle. 

şlk Amerika arasındaki 1-ı"be mani o 
lunmu, hı&!Utere ~ Birlefik Ame. 
rika Japonra ıı. fimdl hesab görse. 
ler daılıa tyl olur.• 

llinclltial n J'aponJa 
Londra, 11 (AA.) - Uzatşarktan 

haber atındstın& göre Japonya Hlndl 
Qinltve ilıtifa.t teklif etm!f ve Hindi 
Çinide buiunan askerlerinin miktarı.. 
nı arbtırma.k lstedltlni bi1dirml.ftlr. 

Ankarada Milli Şef, hükumet erkhı ile 
PARAŞOJÇOLER birlikte Atatürkün manevi huzurlannda bir 

tazim vakfeıinde bulundular 

"\~ y:l k~ bır .. ı..ıı yabancıl lerini fa bayata ka.pamııtır, timdi 
)' ec e 

1 
..._.,aada beni zi .. Dolm~ meruim aaloa.unda 

tu:rı. 1ıe Dllf ~ luııtırlıyo - füık milletine bayat kqnajı ola-
Bu Tbrtk.ı rak hediye eCtii6 6 met'aJenm ara .. 

tere ' Y~e büyüle. hadiaelerin elJlda ve yalın kılıçların muhafazası r..1 yan etrnesı ihtimaline ltartı en altında ~adır ve bütün dün
--,. rnuharrirlenndea birini Anb· ya gözlerini Tüı1ciyeye dilaniı, iıte 
'-~ .. Yolladıktan eoara T~ fU m~abirin dilinden .armaktadır: 
~ Uyük tehrini de boı bırakmaya - Ne olacak) 

SON DAKJ.KA : 
ounldns. 11 (A.A.) - Çin htriQ_ 

met1 &ÖflCÜSÜ diln bir httnbede bu.. 
ıunmuş ve Japonlann llindl\,ll.n!de 
120,000 a*er topladıklarını, yakında 
BirmaD ,olunu kesmek için Yunan 
üz.erine yUrQveee~lerlnl blldinn~tır. 

Londra: "Ruslar çok 
ağır mecburiyetler 

altında!,, diyor 
Kar fırhnaları albnda 

taarruzlar devam ~ ol•mamıı büyük bir pzeteam Hiç tereddüd etmekaizin aöylü-
rnümeamlicür. Benden: yonım: e~ıyor 

- Ne otacak) diye .anıyor. - uEier meelekdaılarınızı at • Londra, ıı (A.A.) - SoVJet auqa.. A ~e olacak) latmak iıııteıweıUz te}grafıınızı Pmdi- da barb devam etmektedir. 
l'~t~ıfL,. .. den hazırlayabilininiz, .öyliyeyim. Mımkilerlni tutm6k lçio Rualann 
~ rlııy~ kurtaran, yapan, yük- yo.zmız: «T~e Büyük Millet ~ atır mect>uriYe~ler içinde bulun. 

en, deaııtiren Atatürk dün ea. • Meclisi bucün toplanmıt ve hiç bir d=~~1:'!1rın::rı ve ook eJcL 
.........__ ... 9 u S seçe söz - (Deftmı 9Ufa J, Dersiln _sitananda) detll eotuklar AJmaniArm ileri hare. 

Şayed Türkiyeye 
inerlerse Bulgarlar 

tarafından yollandık
lannı söyliyeceklermiı 

Sof)"& 10 CA.A.) - Gazeteler, Buı • 
pr topraklarına indirilen ;>araıUtçll 

lere aid tahtıitatın neticelerlnl Df•. 
retmişlerdlr. 

Bul&a.r topraltlarma beı paraşütçü 
rrupu indirllmıt ve bunlardan blrl 
Stroma 11• Sel&ııtlı: aruma bırakıl .. 
mıttır. P&ratllıofllerilı bil' kumu öl • 
dilftUmüt, dilerlm de :raka'anm1tt,ır. 
Paraeilt.çWerden ik1al Ruatw. .Di • 

terlerinin ootu devlet mfldafauı hK 
t.ındatl bnun mucibince mabkQm e. 
dilen tırarl Buuıarlanlır. 

(Deftmı 5 lne!l l&Jfada) 

italya, Nis, Korsika 
üzerindeki emelle
rinden vazgeçmiş 

r: t.:et1n1 tıUolettira:uti<}(f1r. Al f • b• 

A k 1 IJ' t ::J Ruslar Moı&kova cephesinde birçok man • raOSJZ iŞ ır• 

1 er •az e ~erlerde muvaffaitlyet1i bilcumlarda 1 ı· w • it 1 d 
• bulunmuelardır. Rusların hücumlarl ıgı a ya a memDU• 

" 

bfP.••ı VololtOlamı>ic ve MojaiSlc mın.·ı • et • ı•k dı dı t.Malarında ook f)ddetll olmuştur. Bir nıy sız 1 uyan r 

Qbarebeler Yavaşlarken nıc*tada Alman iut'alarını muhasara -
ettikleri IQrlenmektedlr. Bem 10 (A.A.) - .Reuter: 

b=:~ı:ı:~inBu~= ~~nı:r:~ 1 maı::::ı ~~ ~=:n -:• b~tı: 

..... ...... ' 

Propaganda 'aaıı·yetı ~ ecfümemiftir. tını haqanın Pra~ ta111 tal\b Jı t=:. !:..~a;11~uı:1"1U:t.dır~80 terinden 1111pçınuıstne latlnad eWr: 
B ph in dlter mmtakalannda ene ..... 1 facıl SQfaıla1 

Vntnnl&ecle :rapılaa a.1aaWaa 1ı1ır lataa. 

~ı:~ ~~& 7erleriDde bulunm&tt.a.. -··-·-·-..... .;-.. ·-·-·--·-

bızlanmıy a başladı ... ~ .ı .... Lv ··-··· ... 1914 dunya harbi 
~ Yazan: Emekli General K. O. ~=-a.: .. ~,,:: 23 S8n8 8VV81 bugün 
'~ ~d• Alman sırhlı ttı • •ili eeti demlerde oldutu •ibi t.lmd1 tarded·~~tedlr. .. b nasıl bı·ımı·şıı·? ~~ barek&tuıa aılni oıan ,.. d• mtwabkem oıdutu söylenen x:ero Vışıye gore u 
~ ~ Kırım 1anmaduı hariç ol. llbr1n1 de uaun müddet müdafaa ede b hk• • t 
~ .. --- '"' ~enlıı .-:enub, mer • bilecekleri tülıheli rörülmektedir. sa a 1 vazıye 
~1tillaaı lllınt.at&larında mllb1mce SoVJetler fÜpbM12 Kerç müstal*em Vlfl, ıı CA.A.> - SoYJet RUQ'ada 
.__ h~ huauIQııe Mbebl7et ••. meft1bıi Mo müdafaa etmeden bı - ba1'b devam etmektedir. Her ttJ tara. 
~ -~~ !.• :tar tırtuıalan de • nıbclık del'Ulerdir Böyle bir hal, e.. ıın tanare kuvvetleri faaliyette bu.. 
~---14G1J'. Ancak bıına bJ'f1 aueo oııl&ruı muannıdanf' ~af&a ıunmalctadır. 
~. ~er arumdılrl ıal1aal aı.temlerine U1D1&Z ve b~ röre. eter AIJDMıl&l" Lenino'adm ~30 t.ilom~'
~ ı..~ lmlınam eden propa. X:erç buriln bakıtaten bır mU.t&htem re prkıod& bulunan Tilı:YiD fe)ırinl 
~' --.q-.Jen, a&nk1 bu oursun • m...ti halinde iae bunun b!r mQddet almlflaı'dır· 
~ •t.meıı: ı.tı1orlarmıs sibi olılun mildafaasına tevessül edecekleri Donetzde Alman tayyareleri 'Ilmo .. 
.... ~ •en1'l•ektedir. ve Kero yarımadası d&hllindml Cnn • çmtooun ~ \!Jttlti müdafaa battı.. 
~ Allnaa. _ Rumen ordulan, vetlerln1. X:erç ootazınm l&rk 5&hlliııe Dl ve JQnmda Sivaatop0lu durmadan 
.._--.aı 'ttArleltecec. bir dUşnana kartı reçirebllmek için de bu müdafaadan tıombardıman et.melrtedlrler. 
~ ~ trılldatıa kıymeti oıma:lı_ istifade edecekleri tabiidir. Biz, bu _ Xınmda Rus dllmdarlan Alman ile. 
&...:.. • e\'Velkl 1azıJ.arımızda da tırü1*ü oartlara ~rıı Povyetler için Kı_ rl hareketini durdumıata utraşıyor. 
~· Ue T: Yayı& dallarının Feo • nm yarımadası dah-'lınde ya.pılması en ıarsa da muvaffak olamıyorlar. 
~ eu alta araı.ındaki mühim bir rlotru ve en mantı):! olan şeyin kendi MoslrOva radyosu merkez.de Alman. 
t.L.~ 9!'ilıe ıreo.ırdlkten L!Ollra ve Karadeniz donanmalannı barındıran ların bllyÜt bir hücumunun belden. 
~ ıı.r.: da bir kısım tuvvetlerlle ve aşatı, yutan Libyadaki Tobruk mekte oldutunu bıldirmektecllr. 
~etre et1erın1 s vastopoıun ıs 20 harb 11manı ve müstahkem mevkii va. B b hk · s et 
~it ~f,R!ne kadar llerlt.ttlk. G:iyetinde bulunan S!vastopol haıt> u sa a ı ovy 
eaı.~_ı,.~ ltero yarımadası ber. ümanı ve müsfahi<omı mcv'..ılinl, Kara.. tebliği 
1';'1.llııe ..__~ve Ora.:.1an bu yarmada den!mekl haılcım'yetıerinden istifade 
~e bur -sa rnuva.ffaıt olmıış _ suret!le butilnlerde bura.9olnı mPhua. Moskova, 11 (A.A.) - Bu sabahki 
~ ~ı ıııtUln başlam!$lardır. ra etmeleri beklenen Almab • Rumen Bovyet tetılltl: . ıı iklncitefrfn 1111 l'lnil MflUDI 
~ ~et bu ~tle :yanldıit't&n kuvveıtlerlne ıtarşı şiddetle müda~~ Dfin tetmtı cephelerde tlddetli mu lıeadrada kral ara:rı 6nünde taaldlrM 
S ~VYetlerlntn artık ne etnuıt oldulu zannmda:vıs v~vy~t,-jharebeler cereyan etmiştir. Muhare.l J'aDllA halk 
\li:.! __ ~ dahilinde, ne de lerin de böyle baret~~ eı~ beler bllbas9a Kırımda ve Tula 'da 
·~ ...... _!arb aahıı nde tutuna. fazla b!r ihtimal vhrnelt . .. • ü""u" bir lddet Uabetmı.+ı. <Bu pyanı utıttat 7UJY1 burtın 3 Un. 

--a~ llnt&ıı olmadılt (Deftlllll S btel ,,, ) pek b 3- f .,,_. ctl IQfamıada bulacatmnıı> 

Cllmhuri7etalzın b&niai, Ebedl Şef Aı~---~~ıııııııı.ııııvvı-.ııııııı~~.-.. 
MaUlrton lllUmUnUn Uç(lncü 111d6ııü.. 
mi •fhı"'beWe dün memleketin her 
~ olduh ıtbi eehrtmllde de 
ihıtltaUer 7a&>ılmlf, onun mubddea ha 
tD'Ml U&ls olunmuştur. htanbul bu 
1ul& sQnUnde deNı bir leSSlilite bQ 
rbmflt. lıGtQn reemı ve buaual bin..: 
!anla WJ'Mlar matem allmetı ola. "* fanJa tadar indlrllmlf, etlence 
nıllrl bpılannı bP&Dllfl&rdır. 8a -
Mil _. l,JO dan iUbaren bütün 
Ra•m.tıe thıınralte Ye bUtQn o 
ADaıda toplantıları& baelanmıştır. • 

EmiıDnU Halkevinda 
•hannU Balkevinde yapılan lhtt .. 

f6ldl llllt.Qıı mW!d ve aakerl erk&ıı ha. 
mr INlımm\lll-ur. 

89M um 1,06 de B&Utevi relal Ya. 
Ym Abld&n «>l>Ian.toı acarat buıru. 
au a.dl eetın maııevl husunmda bet 
~ a.ıatta lilt!Ua davet etmiftı.r. 

JhmUD Userlne t:>plantıd.a hazır bu_ 
ı.....aı.r a.yata kalkarak Ebedi Şefe 
blr.a vazifelerini yapmış, mtıtea • 
~ Yavuz Abadan AtatürkUn ha _ 
Jab ft bllyilk eserleri hakk.nda bir 
hit•ede bulunmı:ıştur. 

l>c*tor Yavus Abı&dan h't&be.sine ıu 
l&ıl•l• b&ilamlftır: 

- Btı)'Uk ln.kıl&bcı, ulular ulusu 
Ata.&Grkiln ebed!y!Ke intliallndenberl 
De Yıl tretmlıs bulunuYor. Bu zapıan içe 
rlsinde ~e dlltUmlenen hic.. 
ranm l1ZJll1 ekailm.edl, arttı. *•rctın 
daha derinleşen ve tazelenc11 btr yara 

An karada 
Antara 10 'A.A.) - Bbed1 Şd 

Atatt1rtlln Uçüncü 6111m 71ldönO.. 
mtı mllnuebetlle burtın bCltDD 
7urd çıGde Halkevlermde, oda.. 
lannda. parıl turatlanDda " 
meMeblerde 1apıl.aa 1btıfaJlerle 
Dedi Şefin bil;filt hat.ıraaı anıl. 
Dllf Ye tu1s edl'mlftlr. 

Jb&ifallere her yerde Atatt1rtflll 
hayata söaıerlnı tapadılı dati • 
tada aut 1,05 de bafUlDmlf ve 
beter dakika t.uım ıWtGtund&D 
llOllr& a ~ batlbier en bil _ 
)111UmUsiln hayatını. baprdıtı 
iı*ıl&blan anlatllllf)ar ve bltvia 
yaaımısı en ıcten aöslerle !fade 
eylem.lflerdlr. Bu top~ntı:aı"l ı... 
klben de Atatllı1ı:!ln htylı:el ve 
büstlerine çelenkler konulmUf • 
tur. 

Ankara buıilnU derın ve aatln 
bir yaa içınde aeçlnn!ştlr. ııı·ı_ 
fslin başlıyac.lfıt saatten çok 
önce bUtiln Ankara halkı Ata • 
tünün muvskkat kabrlnt' ıı dPn 
yolla'ra dökülmt\şlerdı. M lif Şef 
bınet fnönil ti.bre ,.cld"klerl za. 
man muv~<at kabr·n bulundu.. 
tu mO. b'nası etrafında cıc* 
tıealf bi:r halk tüt!~! 1er atın11 

'J)enatl 5 iDd S.'\)f'&da) 

baliJJde unlıtuıın cönüllerım·se do!. f.-lillııı.-ı'llllııııll~llıılll~_.,._..__.__..~__, 
&Dmum 1 uı IQfacla) 
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r Hergün Hükmü değişmiyen tavsiye 

----
Milli Şefin 
Reisicumhur 

Çocuk doğurmıyor 
iye metresini 

yarahyc:n adam 
SeçildiAi gün 

\, - Ekrem Upkltıil .J 
(Bas carafı 1 lnel sayfada] 

namzed gösterilmeden, hiç bir nam
zed lehinde propagnnda yapılma • 
dan sabı'k Ba§ve'kil Malatya meb'u
su ismet lı:ıönünü mütte1i1Cnn Cüm
hurrejs seçmiştir.» 

Evvelki gün Ortakoyde kanlı b' 
vak'a 'Olmuş, bır ti.dam blr muddette' 
beri beraber yaşadığı b:r kııdını cÇO
cuk doğurmuyor!> d.cye tal>anca 11' 
yaralamıştır. 

Bu kanlı ve o n!Sbette de g a.rib ~ 
disenln mahiyeti şudur: 

Orbköyde Kara.kaş soka~da ıs 
ıııumaralı evde oturan Ahmed ndınd• 
tılrı Z senede rl Koko ISmindc get( 
blr kadınla metres hayatı ya anın~ 
tadır. 

A.hmed, Koko lle metres ha'Y t. 'f" 
şamaltta bulunmasına rağmen bir ço 
-cukları olmamm fs+emekte, hatta il 
yüzden genç kıııdmla sık, sık kn1'J 
etmektedir. 

Yabancı meslekdaşım mütehay
yir \'e müıtereddld not alıyor, tah· 
mınin tahakkuk edıp etmiyeceğini 
merakla be'kliyecektir. fakat onun 
yazmakta, inanmakta tercddüd et
tiği cümle bizd~ butün reylerin ls
md lnönüne verile«ğinin muhak -
kftk olduğu şeklinde çıkıyor ve &on
ra öğreniyorum ki, tı-\efonla Anka-
raya bildirilince orada bulunan ar- Abmedln bu arzusu k.arşısı.nd' ııt' 
k.ıda rrnln şiddetlt> muahaze t>dil- türlü çareye ~uran Kok.o nJı."Ye 
mehine sebcb oluyor. Fakat bu, öy- Eski Roma cemiyetinde ha,.aıa atılınak üu.re buluna.o bl.r sence ŞU ıtav evvelki gün eşyalarını toplıy :rak efı 

h d k
. l b' d ··ı ldyede 'bulunurlardı: • Buıiin eski Roma cemiyeti toprak altuuia bir enkaz, miizrae ilo b- e. nı t 

lf' biT ta min i ı, ya nız ız eg , aerd ibaret ...., n <ey mış ır. 
on sekiz milyon Türkün kalbinde - İkf el bılya.tın den. etUtt snüdd~.e dalma 'b:ı$111m iizuindc buJuna. en kalmı$1ır, fakat Romabnm ~ verdlti .nasihat hükmü... E\-ve1:ki ~am geç vakit ev n" afJ, 
mutlalt bir kenant hal:nde. bir ihti- ca~tır. Birin~ seni dünyayıı getiren kadmın didtr, fldncisl de .ana ıJıo nün cl'an mevcud ve hükmil cloğru olduğunu ıröriQıoruz, annelerine ve nen Ahmed genç metresini evde b 
yaç halinde yaşıyordu. Netekim üç üba.ru.eslnl öireteo sili rnn eli- ~~ hlirme& cdenterJn J'U1'au Jiiksellyor, etmJ.renlerinld aı. lamayınca re.na h:.lde s!nir:Jenmlt fi 
bt"Ş l!aat sonra aynen tah kkuk etti: ................. ·--·-..... _. __ .._ ........ __ ---........ - ...... ======~~------------- kendisini ötedeber!de araştırn.ağs ~ 

"'1illct Medısinin o, tarihi celse- lr J humştu. ımde bu.tr bulunmu., olan meb·us- Kısa bir soruşturmayı müteU ~ 
ln'1n oayıot 346 .ı;, v. !,.,et lnDnfi- Koko'nun bir alaab'"'1 nezdinde bO' nı- verilmiş olan yeylerın sayısı da ~ lunduğunu OC':"'e!l.._, Ahmed, ıbu e~ 

348J lı m~u, ~;;7---~~~---7~~-~--~-----~------------------=~-=~----- ~m~.m~~nib~m~~ t~n~t>ğil de1~ü:~~e ~i~I:! ~!tirall et: Çivi san.• dık'~rı a • ı e e ra er kas b 1 ar da r............................................ Metreslle birli.kite ı:ıve dönen Al1; 
m.:.. olsaydı alınacak ncfce gene ia • "\ mOO.. bu çocuk doğurma mev~uutl 
ltı:l•kı gö•t«ecekti. Tü•k milleü- açılmca içinden taş iki f ndenberi ! ~~~!.~.! '",:.ı;.:.:.•d~ 
d~~r~c~debu~=~~i k;~a~!i n:~ ..,, k ' et ı· arının yu"' sel esı· den k k .., mfid<let devam eden bu kat-şılıltll~ .,,unından bu be'klenir<li, Mill~t ve tu a ÇJ m ş e me az ıgı t.~ sırasında Ahmed Mmil o1dnlı ..- .. -"-'ncayı -•-re"'" metreslnin .rı..ıef ' 

~:~~!~~u.yaptığı kendisinden bek- ' • a" ye e b 1 d 1 gene görülüyor ::~:ı:~~~n ıe:=:~~~ 
Dünya tarihi pe'k nadir olmakla Çivi diye 1SO liraya 3 sandık aş a 1 r · 

t C
- h • • te yarnlnmnsına &eibeb olmll{otur. 1 

bere.her ittifakla neçi en . ~m urrcıs taı ve trğla 3afın alan adam : B Ta'bs.nro sesler'ne kopn zabrtn ı?l lı-r'ni arasua kaıyclctrruştır, f.W.at ıl d l d ld ? : azı fırınların unları murlaın oarllhl pkalamı~a:- ve ya~ 
hu.tün bu inu'hablara uzun bir pro- naa o an ırı ı. Fiat~arın 75 - 80 kuruşa ka ..... "ar k i ki l.ı kadını tedavi edilmek ttzerr ses• 
paganda devresi yol açmıştır. Hiç yÜ selmesine : sattı arı netict:sİne 
bu hazt•lık. lllç _M~. P~~·••nda ~:.,~•ı;.::,:. dol.~·=~~ toptancıların sebeb olduğu anlaşılıyor i varıldı •!N; •• ':':"'~~

4

":::~"':.iı•• 
yf!.pllmadan, hıç b1r ts_ım. ~yie;.ı~e- bulunmaktadır. k hı •• ı b b •• ' : Alımed Su'tanahmed b!rlnd .su1.b ~ ·ıı . b d •un asa ar muraL<a e urosuna mu·· racaat ettı·ler i . "it' 
den bütün. ~ı. eb~ ı: ısmı .. u.. - İ.ddiıaya ve tah:k'k.a~ naza.ran hA • I Son · .giln ı~ tchrimtzfn • z:ı hAklmllğlnde ısorgu.sunu mii.tetl"' 
meıi ve bır J!tm uzerınde muttdık di.'ren t.:1si'M ~ . • bazı semtlerindeıkJ flruıhrd.a gene i tevkif olunmuştur. k.ılması yalnız ismet lnönünün p.h- ~ ı ur. Et !ia1=armm aınormal blr ~ckllde J 62,5 - 68 Gruruş armında satış yapnıa.Jı: E ekmek sıkuıtw sorülmetc b 

lk d f ek d f 
1 

k v ki Küç.ulqxt.za.rda Kııctarcıla:- cnddc _ 75 - 80 kuruşa ıkadar yıllkselmesl hak adırlar. Bu glbi ~lş fintlaraı rağ ! l&ıı.nuştır Fırınlarda cıkanlan O: B yük d d let sırda ı e a. t e a .o .ara 1-k sinde oturan ve blr tnşaa'l m"-"!!111 kında mik W.ın.:findan va:pılan •1.ka_ ,men ..,.,,.,., .. er ,..,"tura.arda ""'·t •.r.u· - •ı mck ~etki ..:.~ d~ h-"--: Ü •• a a yar ım seven 
olmu'1ur. Bunun sebebını mut g a • ....,.. , " " '"ı'WA ...., • rıu .ı:ıcu .. .._.. Tt!I un OUAU& 1 • • • d 

k r Türk milleti un is- o.ıan Yusuf adında bir z t, son «Un. ~tler ~evam etmektedir. Bu :j!klyet. rak:ı.bc Komisyonunun tesbit etmı; lhtlya.cını t&mamlle brıi•lamıımı" cemıyetinın yar ıını ~ 
P..ral~I .~zıdm.sle . d b • 'At t'' k lerde binasını tamamiamnk fçln b!: ç.:.er .ara.sına ron günlerde bazı pera_ olduğu r00mnı·ara. g6 teıtib dll i ~ fırmlar öodnde beklemJştlr. Yard1Dl36Venler Cemiyetinin Bil 6-tık muca e n en en "" a ur . kendes:ı kaısabların da k.anştlğı görül. mektcdir. re e • r ~eri al dcrhıı.I icab eden tccl.. adn şubesi, dün A1o.tıllrkün S üncfl 11 
ile 1 met lnönünü yckdiğcrinc mrzç miktar ç v1 aramaktadır. Bu mak da ft..+ür ı:ı..."' 'rd ""al 1 __ mışlardtr, ın- ~1Aön:.n-ii mfin"""-"'etlle, "'"yır _,.. , .......... , y f 

1 
rd m ~· . ._.....,,.. e '" h satış ya~n Canlı ha 1 1 Ya,ı>ılaıı \UU .,........ ,w.u. ...,uu u<> 

ederek tek şah halinde görmıye °"'bı llO a ..,..,. ... ran usu gaçen e e esnaf Mc.,_'--'---"-"-1 top+"ncılft--'an ~n f atları da l!tene ayn! tıM.kikler sonunda 1:ir ı ,,, ... _ bul B~ Uk1ld.'' 

d 
"- ' .uLliWı•uu..... ... owu "klld 28 ,..,,........ 1 kısım fınnlarm dmıek imali ltıbı: lb1r t.eşeb'buı>""' unmu~. uy~ ~ı 

alı,mıt olması noktası üzerin e dilkkfı:nında otururten AS"'P.llil ad•nda aneak dış:ındırlt. ıperakende satış fi kse~ ....... ~:an S8 ku~ lk dar • aJaMarı lll1lan :Filksek fiat tar : dakl bütün raklr halka, kuUlre t 
dlJımahyız. 'b rl mfrac:ı.at ederek e'lnt:" Uç snn. atına m:ı.1 a?u'bUdi'klertnl sl)ylemektt•: yü iş bulililmakta.dtr. Yapılan 1 kıle sattılda.rı neticesine vıırı~: mı.ırtruda fasulye ve bn1gur tevzi ~~ * dık ç v l!nf.unduğunu. iSt"Mf' 13G lir d1r1er. Bu vaız yet karşısında ya e tı tıesalbl:ı.r, topt-nnc.ı t:aclrlcrl h ıklı çı - tır. Bu cnıı fırınlarJa .idaetıı ü_ E mtştır. Yardımseve~er cemıyetltl~ 

1 - .. - Cümhurr~ lıği ınttr.ıı> nde lbu çlvllf'rt kend ne sn. yukscjt !i:ata .g,f.ln ~rak. ce.sın1 ma karncak blr net!C'ey'C varmam.aıkla - cadeıeye ceçltmlstlr. : bu güzel h ıreketı muhitte çok ıntl 
h\'ı~ ~;n~ı::b:.nının pa: lamıı~ı tct>Uect' nı söylem şlli' Ayallına ka. ka.ml.arın kontro' ü netl~ınde teza- dır Zira bugün bl.r çift canlı hayvan ~~:r:em 1;;:-~m~ın;:~ g~o- ~ sa.1d b~ ı.ntt.ba bıraamıl§, bllbnrss fi' 
o•ıfesine teııadiıf eder. Jıpanyol ihti- dar gelen bu klsmetl k~ırmam « Is. l ındınlıir.ak ~I1kesine düşmekte~ 25 llradır. Bir tek h:ıyvan derisi 400 ,. rınla.nn çok sıkı bir şekilde ve dal.: k ir ha.ik bundan tıak sevlnnıı.şur. 
lalir.in son günlerinde baı1l yarak Mü ven Yusuf derhal bu teklite muva_ veye. <iükk3.nlımnı 'kapamaktan baJ. kuruş, ~lan 30 kuruş ve sa_ mi mennır bulundurmıılt Btıretu; : 
n ı.. konferarunıdan gc~tıkteo annra c ta:t e!miş ıre I.smaille b rl'kte çJvL ka çnreleri 'kıalmdığını a0nla.tmakta • kata.tı ise lOO kuruştur. Bunlar çıka. kont.rol edibneSI, alınan un mik. ; Yakalanan eroin kaçakçı~ 
Polonya ihtilafında en hfıd devrini Jer1n bulunduğu cwtruk bir ard yeye dırlar. Böyle müşkül bir vaziyet ı~n.. rıldıktaın sonra geriye 650, 700 ku _ 1an .nlsbethıclc ekmek eıkanlma. : 83bıb.lı kaçakçılardan Çer'kel! , 
bulan lbir buhran ki. n:hayet büyük g tmtştir. Bureda fsman Yusufa: de bulunan b:Lzı knsaıblıı.r Pl.:tf.. Mürıı.. ru.ş artmaktadır k1 12 - 13 kik> ağU"lı c_na ~ dikkat elıınmuını b&1. E man mda bir ~ın. diln ne:ro'ııı" 
facicda çözüm noktas•na varmıttır . :vr. k.abe Bürosuna anfuacatı.t ederek \n _ ~ında ol:a.n 'blr mywandan alınan etin clirm.l.$tir. : 

1 
!unda İsWdAJ. cndde.sinde Rumeli 

Türkiye bu bUhranı lame: lnönünün <- t$e çJ: :er bu ,sandıkluda.. zlyetl ~ etmışler ve ıkendi er!ne kllosu 52.S kuru:;a pekil.ıA. idare ede_ Viliyet ve belt>dl_ye hrınlarda ek. E na civunnda eftpheJ bir vaziyet,te d~ 
k •hr~i ide'"f'3i altında kar•tlftm", Raj'dl ver b:ı!mlı.m para arıt demiş • yol gösterflmeslnl 1Stemııı•erd!r. Ka _ bilir denmektedir. m~ıı:=:u ı:~c!ı:~kunl~~ ~ ıaıtığı mA:ııta.c.aı göıiiı.erek yaka•" 
ta1"hine mazhar oldu, bundan dola- tlr. '>lll:ı ar, et.ıert gay.rltabll blr kilde Vaziıye-t bu kad:ı'l' aç k .k"'n ihtlk:ir ~ edbtrlfl!' alacaklardır. : mıştır. ..,anıtı 
yı ne derece aevimıe ve gutul' du)sa YU8Uf 131 lirayı ... .c~~ vermiş )'11tseJtmeıe kalkanlarla mücadele c kasdlle bareke"..e geçen toptancıların \ 

/ 
Kara!kolda ilzerl aranan ().V--- ıııı 

yeridir. ve s:ım'llklan blr O.rnl>P-YD. ıwyarnk e. dilme.si !Az!m ~ 'dlğlni, başka tti.rJü iddlalttn yersiz bulunmakta.dır. Flaıt '-•••••••••••••• .............................. .-' oe'blerlnde mühim m&rts.Tda et0Ul 

Ekrem u .. aklıgil vine getlrmlşt.ır. işin içlnden çılaılnl)"aC&klannı söy - Miira.ka.1>e Kmrı.l:ıYnnu et narin ilze. Garaı·dan kamyon Iuruı.rak mü.sa.dere olunmuştur. et 
Blr miiddet sonra ln~aa.tlta kullan. Iemekte<llrler. Şehirdeki et flatları rinde henüz yenl blr karar rermlş , suçlu dün G.kşam asliye 5 ıocl ıı; 

Bulgur ve nipatay azami ma'k üzere ç1viye lüzum gören YW!U! lıntkrnda yapılan .ı,Htô.-yetıere eli 6 değildir. Anc:ıık yeni tc3b"t edilecek ça arak ·ışe yarar kı- turza .müddeiumumiliğine se"oınııtt1 
bu ndkklardan blrlni açmış, faka olarak Med>clındak1 sat.ışlnn yiikBek n~1t'kın da bl®iln.lrfi rtatlardan pek ____./ 

fiat 'ba.yretten donakalmı ır. olması göster!ImekLed.lr. zıra Me7.!lxl. rcıı1ch Olmı:yacağ\ tnhmln edilmekte_ _ __________ 

0
_j 

Mulıtellf nevi bıı.ltUYat n hububat Zira. bh'blr1 ardınca her Uç sandı~ı bll.dak1 topt.ıı.ncı et taelrlerl, esnafa dlr. sımlarını so••kmüşler r 
maddelerine lr.onan aza.mı fiat üzf'rlne, dn a~ Yusuf bu sandı.kiardan ç!vl 
bnzı klmselerln. henUz fiat.lan tesbit - • Q • • k 
ed lmemiş olnolan top17arat g(?;D i::ıne blr ta.l!:nn taş~ tuğla. p:ır~a. Murakabe komısyonu· ı nıversıte onferans- Ca.ğuloğlunda.ıvukua. gelen garlb blr 
~toklar y~n an~lm~. Her 1 Qlkt,lğını görmu.~r. d - k •• t } h 1 b , •• b ] keımyon s1rkatl valk'ası etrafında za - SALI 11/ll/9U °' 
'hangi b!.r :rma,• iht!klr yapmak Bu -mziyet karşısında Emniyet Mü DUn UD U Op an Sl arı ugun aş ıyor bıtn.ca tahkikat ~ılmnktadır. Hil.dl. 7.30; &a.t ayarı, 7.33: Jlaflf ~: 
mauadlle meydana gelen bu vaziyetle dürınfflne müracaat eden Yusuf, !ba Fiat Milraıkn.'be Kmnlsyonu, dllnkü "Onlvers!te ta"ebeslnln tmnımt bilgi_ se ıudur: &ilı:: (Pl.>. ':l.45: 1AJans balierlc~\;~ 
l'1 önlemek itin a!:ıkadarlar, bu T.evi şından geçenleri 6.'D.latmı._~. toplantmnda, son günlerde me.mle _ lerlnl uttırmaık ma.ksadlo '1 yıldan. Cain~Oğlunda 'llilrbedar sokağında. Sen1onlk wırçaınr tPU, s.1

5
. 2J 

maddelere de azamı fıat lı::O}'Jilayı dil.. İsmail ~tımıO. lınlı::kın<la ta.ki. kete it.h:3J. cd1 m!ş olan muhtelif ne_ beri pro!esörter to.rafından her roftı:ı Sadettin Ya.lmtı.nn n1d Trakyaı gnra. santl, 8.3Q: 6en!onik parça1ar,r~ fi 
61lnmllşlerdir. tık o.arak hatıra gelen bata başla.nmlştır. vı ttb.a.1.ft.t eşy.ı.smn. liat koymuştur. munt-azamam. verilen cse~"1i kon - jında ~ önünde otobüs ve kamyon 6?at ayarı, 12.33: Knr1şık şıı i ıs 
maddeler e.rasmda bulgur ve nııa,sta Bu arada S96 .sandı.k cau. IDn<llstan. teranslarıı a. bu yıl dn. de.vam edlle lar durmadcta.dı Evvelki türldiler,12.4.5: A):ms haberler • ~--

bl ma.dd'lel' vard:r. Bunlara da. a dan 1tJh1U edilen ve geytin,yhğcılık _ cektlr • r. gece sabaha Karışık ra,rkı ve türküler, ıs.sa: ıı 
21\mt fat konacaktrt', - Rüşvet verirken tıı.k1 çımıUarm imalinde kullanılan • ~ı saıa.t 4 

de gara] sahibi bir mo. rışık müzl:k (Pl.), 18: Saat ş~ 
- ya lanan kahvecı· kola> Jpll~ 1,1>ellur lc\ğıd!an ve kırta - cK.amlıı qhWc> mevzulu ilk kontr tör seslle ıuşanmış, bir anüddet bek_ ıe.03: Radyo salon orkestrası. ı 

Çaldığı paraları bir gecede slye Ievacwnatı T<Udır. rans bugün sa0;t 18,10 da proresör ıemtş, t.a:kat bu 611ıl.d& sokalctıa b r ~ heyeti, 19,30: &nt. ayıırı0 f. 
yiyen hırsız Z:ılmn dfin ya.;ııtığı blr cilnnümeş_ Tkaret Vekfıleti tarafından tesblt Vıa.n Ast.er tamflndan verlleeelttlr. otomobllln hareket cttlğlnl duymuş_ ojans 'bnberlerl, 19.'5: sert>est 

1
20 ı' 

Ö~r lmnitl<l.e bir arnbacı, Şlş,ide hud sonunda bir memura IÜ§\'et ver_ edilen ~ı fiaıt1annın İııtn:nbul mın Konferanslar ıher yıl olduğu glbi tur. Bunun üzerine, şüphelenerek der k'ka, 19.55: Ştı.rkı ve türkü:er, ıol 
btr aplrtımanın \\çüne\l 'ka.tına. hava meb biktt:ın b1r kah~ suçilBtü takası içln lüzumlu o!an tadlllerl de Salı ıt1nlerl f>:lMi 18,.16 da !xı.~lzyıacak bal d~ı Groşmuş ve kaıpı önünde Radyo gazetesi, 20.45; Flüt 

5

~ 
z! borulanna. tırmanarak g.rnıif ,a'kalamtştır. dünldi topla.ntıdıı. Y8'1>ılmıştır. v~ 19,30 dcı. sona. ereooktlr. duran blr kamyonun yerinde yeller 21: zı.ro•aıı-. tak.vlml, 

2ı.ıo: ope tS 
'TC b r çe.kmeoe 1ç1n'dekl 18() llra p.:ı.ra Ga,,...._... •••••••••••••••••• ............................................................... -....................... .. purllerl (Pl.), 21 30: KDn-UŞD

16 

~a, Ncoo.ttbey caddesinde esf.lğlnl gö:muşt1ir. Kamyonun Çalın. .. d 0 duk?' _,.1 

ne beş ta.kını e!b!se oalıv firar etmlş.. knbvecllik: yapan §Ukril adında blri, ( ~ anı rak de hal polise h sene unce nas.... yaşıy r · ı..-ıır Sonra d:ı. paralan Bey""'l.onıın""" d'' 15 TER 1 NAN, uıı ıya r nber ınent E. Ta1u ıtıa:mflndan, 21.•
5

: t!!I 
"" "6 un ~u belediyem momurtann vermişt1r zı.so· .,... 

lence yerlerlnd.e bir ~ecede yem14tir. d • · sik Tür.lt m~ proğramı. ·22 J 
Yaka.ln.ruı.rek adliyeye verilen me.z~ .:~ Rak'kıya. münı.caat ederelt halt. 1 STER 1 NAN M A 1 BllMır.ıre, y.ıJ>ılan anıma sonunda ayan, 11jans baberlerl; borsa• 

a tdb' edllece.k blr cezanın ba. 1 çaJ.ınn.n klml.YOn !hurda hallnde Ye • Cazband (Pl.}. 

nun Bultıansllnned 1 lncl sulh cem sırAltl edilmesi lçin ked•-ın.e var • •i!köyte :Sa1kı.rkqy arllSlndn. bl.r ba - ·~--------------
Mldmln\n karaI'lle teWif edllmlş.Ur. .......... ... Milli korunma kanununda yapıl. hemen ~ir tesiri yoldur. Duna Y ...ı 
•••••• - ......................................... _ dım ederse 20 Urıa rü"ŞVet ..,eTecetint ma.sı düşünUien dcti$lkllkelr caııa. mukabil muhtekiri tahrik eden ka. :taklıktn bulunmuştur. Hırs:ızl.ar kam_ Jstanbul bor 

söylcmJftir. Vazifcşinıı.s belediye me da bllha.ssı. cizll stok J'llpaD}a.r zaıuı hissinin muhtekiri bulmak yonun 1tlstiklerin1 ve biitıün ıoe ya ~ 1 

TAKVİM e 2 inci Teşrin 
t> teklif - aleyhinde tilddetll cezalar ı..ouulması bahsinde dıe Joıll:ıw\maslnın biiylik -nı _ .... -

muru u c muvafakat, eder gibi '4ıkllf edil~ bu arada gtdi faydalar vcreceki düsünülebllir: rar pa.~arını söküp almı.ş!ardır. 10/11/941 açılış • kapan~ 
gö-rUnm\l§ -ve: ,stokbn meyd:uıa. cıkn.rnnlarn mil _ «Stok maı bulunuz, bedelinin zabıta, suçluları şiddetle e.rama.k. 

RuJ -
1~7 -

11 
Sah 

1 İa•i T•ırhı Rumi Hne 
29 1941 

GO'NEŞ 

s. o. Şevval 

An~~~aao •- Aız sonraı gel de mescl&yt hal _ =ls~ · liWmıu Deri 1il1riile: yarısı hlcbir mııaıncleye UıUynp gös. ta.dır. 
led.e'Uml• temwdc.n o dAklkııda. size nnkdcıı 

Dem ir. Avrıııı:uım mahtellf meml,ketlc ödeneocktlr, eekllndc bir ilin yapı. 
---o,----Kasım 

' 
rinde cöriilen miullcrlnden ~nlı70• nız, heı-Pn diiz.ünelcrce ihb:ır ala. 

KabıVeclnln daireden m:ı..klaşmnsı_ ruz ki. ufak blbiik Para ve bnpl.s ce • c.aöm:Q ~ olabfllrslniz. Fakat 

Dün Kasımpaşada bir 
fuhuş yuvası basıldı İM::> AK nı miltea.kıb de~ keyfiyetten il.mir zalantU bir om az ~lkmesi lle kal'IJ • l~anlarthn ~ o!üıo cezasın~ V\'W'UD kuvveden fiile çıkarıldı. 

S. D~ lerlni ve mbıtayı lhaberdar eden me. goze alan nınhteWr•- ... 1,_ li'ını ne vakit cöreceJl:ı? Bm:iin mu. Kasun....,.....,.ıın Aş-·'-'-r me•M"nınd" 
b ı dü ..:ı: ıu "' herctın harcbcnln 26 ıncı ayı lclncleyiı, bize ~ = J....,,, .. 

ıs 02 murun u hbarı ~rtne Iazun &elen zilnelerle riirfilınekfo. klll"Suna dl a , 61 nunınrall evde Gturlin Şerife, son 
ı •8 

12 
tert!!d. ~r. rlldUtler:i fşttnm~ktedlr. llu b:lh~ yle gcll7or ki b h:ıhls"te kııt'l bir 

H--1r.:--7-.-::7"""-:-.-:-:--.;---.!._06:.:..JI ccz:uıın, hele üç ~ ı:tın ma"-u karar verip tat.bilnn.'l reçlnccve ka günlerde işi randevuculu!;a döke:-ek 
ÔQ'le lltıııdi Ak,am y B1r m1.iddet ronra daireye gelen 1..-ııp:ı.tılnuısı şeklimle olursa. hc,,;,m.,.cn dar muha.rebcnlıı btltitfnl r:örınekll. cvlnl blr grz:l tuh113 yuvası haline ge 

21 6 

t':'-f;:-ıt-::-r-ir.~~+....:.:e~u,~.JI ta'hv-ecı' ceblııden çıkardığı 20 Uray1 tlınlz de milmkllndilr. • , t•-•.+ı ... 
.!. D. s. U, s. I D. s ..,- 1 s 1 

04

··~ 
V. ıı 58 t• 68 16 6U ~ 2~ :de ~=:u~ümeşhud ha. . T E R N A N Evvelki g~e lbu eve ani bir b:ıskın 
E. 1 08 14.8 u - ı 1 STER 1 N M A 1 y~n v.ıı.'bıta, içeride bir takım yaı. 

Uı::ııır:ııi:;mrııı::C..ı::iııı:ıc:ı:i::ır::ıimı:ıı:::.ı.:=ı:::smcl.ıst~ Şüln1i, rilivet wrmek suçundan N ı btı.ncı erkek ve .kJı:clın bularak key _ 
dün ~o ~ edllmi§Ur, .) :tiyetı blr z.ı.tıtıa tedlit ve Şerl!eyl 

Muddelumumllf4e tesllm etmiştir. 

Açılll 'Yt it•~ 
Lmıdra 1 Sterlin fi,,,,,.. 
N11r-Yorlı: 100 Dolar 13~· 
'.;enffH 100 İa'Ylçre Fi'. 
\1adrid 100 Peçet& 
Yotoham• ıooY.n 50 16 
• tokholm ıoo 1neo ıtr. · 25 ı6 

:Bir altın lira 
24 ayaTlık blı' gram killçe 
altın 

'ESham ftı Tahvtll• ~ 

TahvilAt üzerine muaıııclc 0 

ınıştır. 



1914 du .. nya harbı· ha.ri> 1ba.7la.r.sa vnzıyeUm.1zi kuvvetli 

~d~=: :r:a:in::n:~ il 

23 sene evvel z:;;:: be=~~ B • yarım cevabı 
3 - AJma.n oniula.rmın Rhln'1n da ~~d :1~· '!:lan~. yazdığı mektub. ı G«lm münhasıran del ~anlının om~ 

b 
•• 1 b • t • t •' karşı sa.hillıne çekilmesi. yan cıM. ~b ~:ı il.o:. ~r!leri i~e .Ba- ~a:ına yüklenecek, onun :se geniş bb 

U S 1 1 m 4 - Bütün t;aıbtelbahlrler'l.e tahtel mühim bir •kar b.r zaman ıçınde ı.<ıtıkhal1 olduğu m'.lhıı.kkak fakat bl 

g U n n a 1 Ş 1. ba.

5

har- üsl.Fr. a.nsaer!nill~blBtarelç.ı.Ucıdalirn 'iğc.tetivnla.m~ tınde. Benden ;~ir v=~~~r mtebur.ye_ daf.\!ka~ kazancı PE!'lt. m~hdud. İda tes:l.lmi. Bu genç ıkı.z all~ce tanı 1; 1 
, renin ik.i ucunu b!r araya getırmet 

erkekten bir evlenme ı.c:ı f blm.r g:nç ancak bi.lyük fedakii.rlıklarla mümkUr 

25 

ı · 1 a ış ır. olabllecek 

,. T~rin~ev·-• 1"'8 de m"'""-1 y Az AN General Per" .... '"~, r'""' -rm .... en dlunan tıekerlekU naJt.il Va.$1.talaırının Ara annda şımdıye ko.dar h çı, r gflnU B ··· .. ~ ·~ .,... ' """"~ 1 .,... ..... ..,., _,, ..... ..... müiMafası. ha~ Uı hasit b'r flcirt d h; u vaziyette ne cters ıı'z?ı 
lı«a.r Senli.steki umumi kara.rgö!hına r H" N" evırel, llarbde onda.o klıdeınl.i ola.n Ge S3ol'lip'erine iadesi... geçmemiştir. muhaY"rele'"! yan r~t Hatı:ım.a g~le.~ ilk dllşlince gen~ lcı. 
._ '"' JWg, o...eraı Peten 

10 
~ 1 IKmOI ı;:an nemi Petenln "."""' aru""""' ıat.,...:: Mareşal "°" müto"'' "''""'~' _ Joabma gö<e ,. """' '"' d" Bwrnn'~ ~· taı.1'Dı bU.uk '"""''"""'"" •'"' -ng ile anlıraJ db aon•u dH•• . 

1 
Peten, teteuu.., gı<-r. Yal sinde, Alman orouounnn mAn•v.ya. bm"aboc ••no k"' ""'1.d A.nı. <OkO:n 1,'~; mllmklln k•la""' bl""""' ~. rniita.rek.e ..,,,.,....,, ,....,, kendlle 1 dusuı da pek ymguıı.dur . .Ameriık&.a or. ~ Vilaxı şart.:ıarııuın sertl'ğı'nd - hnı dalha !a.v.Ja. kırmaık iç.lırı, Ameri_ hlssetmiştlr, ık:end!s :ıln de d"Jlkanlıva d bavm ğ1 noktası oldu. aksi takdir. 

•""e .. .,.....--~ - , .. -- -·•-:;ıır ı en ,.._,. 1. · e na sormaya lilzum .. ed '-tı ""'!"m•k ı.tıyoc. Belçö onlu.. d usuna ceıınee. mum.u.,...._ .. ~ boJ>;edlynr: .. · ~an yeni , bit ."""'"un dalla haı1> :"" • "'"'"· Yalmz her >ki 'ile d • or. mUobet eevab mere.'< ..... ~~nn,,.;: 
la el1tli..n.ıharbiye r&i& general mı -ı'·"'"'""":" ~· d- Mö.e - En müllim ""'"''· 1-ar h&rb -.Sın• ge ece~inden behs•dllmeslnO ha!ll. yeni '""''""" Y"vara "" bald<n betı;y,,,,,.u B •Ü. · 
,.::. ""nrgi.ıımın uzaJtl$ dDiaY> _ ...,... .puskürtup mu•asalbını ke • b«"".'" ;yı şen.lt dahilinde bulun • "'~'"' taıeb. e<llynr:. Faht Mare<'1 d•m mm1mı.ı.rı bah"• m<=nu d•lll. m• .. m; 

3~ d•)llneeyl uı<ı. 
bu .ı~timada bırl.unamıyor, raka.t se<)l!!k bir hal~ .. değildir. AJın.any& maıltC!ğımınchr. F.!ıin'in 34 kilometre H~. buna. lil'Zum goı:medjğlnl beyan ~ guzıü alelsa.bah Sen~is'e gelerek hedlangl bir mutareke-yi kabul cde. J e-eri& .bl2ıe ıbu.nu tem.in edeıblı!ir. Y.ruıı 

1 

eW~ındıen ve bazı sebebler d~ göe _ ( u \, p ~~ırııe okunan mütareke şa.rt.ıarı.. cıek tadar ~fil> oJmam~lır. 'Ilekııt ı Hon....ıa Ue ıo.ıore lwdud."''"' tıgaı t.roltLnden, ful, ~kumandon'ara U ( n osta nın b Ü lmacasJ • 2 • (5) J 
.... havı m.tru mu...r* gö<üYor ve edtleoet mu"".eke oart.ıan, onun ••· etmellylz. Dltler ta...rtan, bı..e b'-' bin leşeklcilr ede<dk m..,.,.. n1lnyel ve. !! • 

111: edlY'Qlr bı.i edebileceğı şarlJac o1~dır. Bu lo8oonwti! ve yüz tıın vagon veri' 1 rlUyoa:. 4'.ı>ca',e.., ..;,., amuı,..ı .. ma, son tarllu da gunlat oıabllir: ıçın .,,.,,,nıan ldbar elmelly!z~'";.~ . '1- Bunlardan 30 tanesini h".lled"";k bir arwl• yollıyan ,._ 
"'1t "''<an nolunu o«.uyaralt müta _ 1 - - Ue Fmnsada ·""'' aL """'"'· ;,o-al .atında b"'uındunluk!a. Işte bu gö'ilşmeden '"'"'dır ld ohuyucamu:a hır hUı:ve takdim edeceği• 
b1

_ e §a:rt:arının kon•-uiaca5ını ve tında bulunan arazinin t.ahieyt:.71.. rı yerleri ta.hıllye için <>rı """" gün 
1
A,menlara telt' if ed'len mütarekenin 

81°Id.uı saka: l 2 3 4 "" k ....... & w nin talıl. · Mü ~ı - Ş:ıpkasıle --~=~=""""m..~5=....;.o~7 9 ı O 
İlk ar.~a bağ:anaca,ğını blldirıyor. . 2 - Alsas ve , re _ _?'csı - multet wrmdi kt, ağır harb IOOL"'"e_ ~raitt tesblt ve ihzar oınınmuş.. bersyı meşhur Amerlk!\_ r. •uaıı "" ala.n -al Pe<3hina •• ~ih ve sırasbur&"" mutteıııoonı "''- me·erln! olduiu '""" o"i>kmak lasdllt ba.şvekMete göndırllmlş!if' 1 da bir moml<k"' 

soneyor: Iimi. meoburiyet.mde kalsın'ar... Ba.şvoeki! ve har.biye n.azu-ı Mösyö <G>, Kend nl egır 
ı.;; "•reşal Ha;o(. - Vtı.onun 3 - ..,...,,,.. ";"ç!ka!Danl&n iğ. Pe-n .. , MueşaJ ....,, VHson ve K'.emaMO'Ja, 'atma <al. 
tir tını kwnawhnla.ra blldirmi.ş mi. tmam etüklert ıt.eilter.e'kll nakil vası - General Petenlıe blr o!duğunu bi.di _ d:ngir:ra Amemlmn ve Fr ,.,. ·d 2 - Marka 16>. 

? talarının Belı;Wtalılarla Fransızlara '"or ' aru;_:ı; Ol u_ Çok 
1
yt < 3 ı. " rA..J · l.a.rı başkum.anda'lllarile müdavelel 

a.re~a.ı Halg: iadesi. . - .AAmanJ.a.r bıaJklıkıatoo ~ulh Is-ti - eflk3.rda bulwıduktan sonra tarafı - 3 -- Do!luk (3>. 

,..;, .,...._, d•ror. m"""eyl mareşal •. - Mu,,....l«in votantann& av - -· ....,., en ~'!' '.""'•"ke """'1an Alman ordu•un• lo.<lif ede. M~'1ade ~!:k.ıa. 
~ ve ~u~ kumandanlara bll ,. detınl tenıill.... _ şartlarını kabul eıdeıOO'.o·erdır. Onlar 1 oeği.mlz mü''.l.reke şeraitini ha.vi ma.d.. merhametli <5>. 
~et i~n InıgUtere devleti Möc;zyö Bu şera.l.t tahadtkuık ederse, mü.ite. o kadar fena.hk etm.şt.ir ki, onlara de' eri, tarafı A.linlu ta!kd!m et.mekl 5 - Kurum 
fu n llıe ıbem.fı.kirıUr. Me21k.ür notun !!ık ordular muva.sa!A..la.r temln ~::ıerek bl'ışl mülA.yim d.awa.nanaJı: kat'iyen ı kesbi şeref eylerim. e C2ı • s~uuna rs> 
t(\,,,._, flkırasını tebarüz ettiriyorum: kendi hoouıdlar.ı.na tekra.r sah!iı ola. caa değildir. Teımm. u2lda..11ıbe;t düş - 1 - H:ı.lrsı:ıı olaıra.k istil" -·'tında tu gelirse sada otur -'-'qJu k i' d ... ~ ""k , ilem_.,_....,.,, I u "' "" (2), Bir renk <2ı. 
ta umandanlan tıöıylıe bir mıi- ~ar, ?e A.mer &:an ~ usu U4 ..,,., - ma:n~arı.mız ger """""""'r. ng iz ~ tulaın memlıeketlerin hem t hdl -.,L~eyı askerl.Lk halranından mu va. sanJıa.rını iian.a.l için vaı!tit ka.zanm.ı.ş F'1':l!Ilt>!2 orduları dalma ateş a.ltında si.· nz.ı,,ıka Fransa u-- Te~ ~ L!~-

6 

SUr:ı.tll •&.1t bul 

1 

tJ . ab e<i d .__, .ı;,,..., b ti .LA. . ..., , • ~s .Ll.lrcn, u:ıı... <4>, Zam!ln (2). 
ur a.raa ... > olacakıtır. Bu sure e, ıc er e vuııunmasına ra~ .. oo, ug u elA.n 1 sem-ıll>tırg. Bu mem•lekeıtler alıa'l in n 7 - AJam <4>. 

?il:- BQy-1e bir mütarekenl.n akdı için tekrar mu.ııa:sıemata '.b:ışlan~, daha z1.no<le ve ta.zedh'. hemen vatan1 a.rına la.de&. Tahliye 
8 

- Utan, 
81

• bı ""'"' devleOe" bizi göo.·üşmeğe müoakl şerall dalre•n>de, ya.w yalnız _..,.,.lkallların da h<ulb ka"";yet; "''"""" •!1 d•) k • ı (5 >. Ad od ı41. 

1 

!lıc etnur etmlşlerd4r ... Oeva.bııll veren ~n'in şa.rk sahilinde bulu.nan blr T c z· Kı1 ~t~e~~).4:.l), 
1 

~ Foş, mareşal Haig'e bu hu. du.şmaoo kaZ"Şl harıb edllir, , • • ırant Bankası ıo - Hüt11LeL 
~ diişün<:elerlni bi'dirme.5lni tek Mareşal Fo~. Mareşa.l Ha!g in - tlk. . Ödemiş su ve E'ektrik id~re~inden siz c;ı, N'd& (2). 10 
d ed:!:Yl>r ve İnglliz başlruınaud.anı ruıe iştiraık etımıyor, yalnız e.;;babı ,., 11 - Ba:ık tu.. ·-~--'-.:.~'"'' vaztye"ni ŞÖJiece "''h edl. mucibeyi nazan dlttate al""': tşıeımJye ü< liraoıı lmdar yevmiye verUe<ek elektrll<çl ""'''-" alına • tu "' "" nıı.ı 

• _ Aı1ma.n cırousu, diyor, .ık! ya. bin caktır. (4). , ~-.ıı.d-"" 12 - Aml '4>, '> 

--"""r ve dört bin top aı:;cyi et:m~. dört Şart.ar v.._ı ..... ır. .. ..._... . Bir e•·kP.'lt l.ı.ıni 

~ Ahn.a..n orduları benoo tamamile 
h'-1 Ilı dewe~<te dıeğrdtr. Kendi 
,~an da.biline çeicllebtlirler ve 
!tart ınliaaNi veya talk kuTRtlere 
ttı.ı 1 nıildafaada bulun.abillr1er. İn • 
biıı... .... <>_röıu.su ,nrgundur w elli bln 
-v~n ma.lrwndur Franaıs oc .. ......___ . 

(l) lhretal Pe&ea. 

yüz ıruoımetre!ilk bir saıb.ada mağ'lüb 1 - rsteklUer; Nafıa. Vekaletınden mu.saddalt aıs.,""3.rl üçüncü sınıf bir , 4). 
edilmiştir. Bu raıkamlanı. göre, tama. elıliyetnameyi ha.iz bulunacak.l.a.rdır. Yukarıdan aşa.it: 
mlMe inbilaJ balillde \'le son derece bL 2 - Türk olmMı., mbeden istekl]erln nU.tu.s kağıdı, sıhhat ra;xıru ı - Bir nevi pasta cın. 
tab bf.r vatil!ıyetıted!r denilıebl.li.r ... Evet, polisten musadda.k l:>ü..~nülıal kağıdı, t.Qllsll vesikası, boruervis glh1 be!ge~ 2 - Bir renk (2), Sonun& (1) ge_ 
tngiliz ~ FraJl$1Z ,oırdula.rı el& ço:t yıp leri !fletm.lye tevdi edeceklerdir. lirse yağmurdan Mstl olur t2) . K.öl'ün 

ranm.uttır: fakat, galıl.b hi.ç bir ordu 3 - San'at obrl'u mezunlar! tercih edilir. yaşlısı <3> · 
t.am. oıaınea. -.rercreıı .sonra bu da1. İ.steklllerln kısaı blr zamanda '•'etroe ~ktörııuw\ne v.ııL'7'1 i!e müracaat. 3 - Mektub l4', Dudak (3) . ..,.. ,..... o1-· 4 - Kör (3), Yüz (4). 

ma ~Jeıcilr. . Jarı llA.ıı olunur. t9't96• 5 - Bir ölçü m, Batın, d& m. 

8 - Bir hayvan C2). 
7 - Alda.taıa.!t, CtJı, Calmır <3•. 

8 - Nezaketli. tertı~ell m, Yol 
(farsça> C3>, Berıı.be~ <2>. 

9 - Bilgin C4>, Blr erkeık J...~i <5>. 
10 - Şüphe (3), Ayı evi C:O, Arııo 

lisa.rm14ıı, abdal <5>. 



ilill"'Plll....-11"~_,,,.,-::~~en~d~~;-e~y~~-u~l4-cıak-::-~~~y,ıı.~m:':'71":~~-~~--·-·--.~~~-~~-~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--. ...... ~ 
anlaıttım. IAzım gelen emtrleri verdiın.. 

-Evet efendim. B&D•N DKR DBPı&. - Sen şimdi E!iza. Binemeçy&n ha_ · 1 
nımın bu mücevherle.rlnl götür, Öfı_ ! 

!~~~:ı~~:~::e;:: S111NVBR ,.,; ... ~,.,,~m 1
1

. 

- BaşUstüne ef~ndim.. J}}}}l)}))JJJJJJ»J11JJ»JJ)1JJJJ1') .Ell l1JJJJJJ. ~}JI}}. "''llllT/11 1 

~ ~~~ 

Eliz ı St.1em~çyün1 nas il kafese koydum? 
--J."aka.t müdUre söyle ha... B€n : 1 

. • . . • l!m cim e.nlamnm. En ta:U bir teut.ıa • YAZAN CEVAD FEHM~ - 148 - . 1 EHıa Bınemeç;yan gaye. ıUzel till'i':.., verecek. Mal biz!mcilr. A.ı-ı.lıyor musun?. 3 : 
<ManakYan> t ~a rostınunkb r mü. çe kon~u.voıdu. ı>urh~U.: .. bifn ı._sanı Mal btzimdtr. tyı satılmalı. ~ er ne 1se evime boş geldhılz.jlarmı dimdik ı:•rl ~atIIU1tt. Elleri liÖ'Lle:ri söylerken lbnl'llilduklar: oda 

ie •. tsı varaı: B.naın ı.;Ya.a .ı::,sı ve vardı. Kapıda bu lev ayı aor ce · .• _ Baş[istfine efenciim. iti'& efend11er. Birer sandal,.a hep cep erinde duruyordu. Diğerleri n:n 'kapısı !jılfl!.i'ce sarsılmış, bi 
kw Bu Uç Kışııa. ~ıe, aat:te. o gru_ - Beyefendı; dedı; ya~ıhaneıuz blo_ K" ..,_,. B d ar•·-·ın....,.-· •nıan·- d i ri,.' d t klld -.ı~ı ala L.J> · . t a:zım Ç..:.r.ı•ı. en e ,,...b ,,_... :."" lhUJJ. a §U çe -.ı odaya ıı ~ e onu a et,,.Lbj erdi. ar nnu\Ş, sonra gıene ...... panm 
pun btt temeli .dı. ta'bı Şehreman~tme mer'bu • ~- _,_ d . 5mııiueyim de d ı· ~~·· 

b · ... - .aı.ı.er uun ııım'\. ~., ...., ··· : e ım. Haydi ya, ne dun.;yorsunuz ? Otur::ıtak içln kapıya en uzak mc_ Bunda aklanmış olabilirdi. Ft;.....,ıro Baun <Alek.ı.a=ıy.~u> unıara ~;;a., - B.tte.bo. eıend.lm. . _ A rica ~derim beyefendi. Zah_ _.J 
ra.k: r _ Aman ne kadar ıyı bir tesadUf!. ı t t ·• . l ~8.:!ıden ne istedlğinizi bilmiyorum. safeyi seçmiş ola~ Alh.med sinir1! bir biraz sonra sokak kapısının açıllp; 

- .Kera.metlerı nedir ahba.r?. (Ckan_ Acaba Ema.ne.t~eo. bır ~!~cag,~ ın.ı m~e!.:~Y~azbnadı. Dışarı fırladım. ~Dur:ı~a her ne maksadJ.a ge~m~ olur,hc.reketle iskemlesinde kımıldadı: l-..,ıı.pa.ndığıru ~·rih olarak duydu. Mi 
promzyerJ l.se (Ilo.asJ e!e.udı mü.kem_ ,ıar; vereceği ml~ d!ye dlişilndwn. El!za Binemeç.vım ya~ıhınede k.aidJ. ~.anız olırcuz herhalde evvelft iki çift Hangi hesebdan b'l!hsediyorsun? ş-e uyan.mı§, onlerı dinleml~ ve sonr&! 
mel QYnaor. Olmazsa. CKü~ny~nJ 1

1 - Şehr~ewnd·eı· .bir ~~~ğııııı B!-z X6.zımla doğru kuyumcu Ra~ ~l~ırdı mı edecıak81niz? Rahat. rallat - Bana erkek değilsin de~tını evden çı.kıp gltmiştl. Bu muhnkknk_tı! 
aiınz. Bunların. n:ızla.rı, suratJaıı-ce. varsa "'.~.!D,,Hıta~ cıvaııudau t. M~- bete: ~o.t.rnuık varken ne dive ayakta du_ -· E ne ~? F'akat nereye? Bunu taYin.e untaııf 
ıc..ıır alıb:ır?. dıyordu. . sebe da.ire6.ne muraca.at edersiniz. "'<>- - Abbar .. ~ b!n iki YÜZ docl"mse :r:ı:-ak ::orulmıalı? -- Gene ayni fi.k.iroe misin? diye · ıtııl 

Fivlalı:ı de oyle ıdı. \jç k.ş. ve tıç yed verecetinlz varsa ora.r ı .k.adaı kat .. rU Ev t Ur.a..vcdC'Y" veruse : yoktu. Eğer baıkmıallı: içln yermde J. 
rID:ün olınalaruıa g 'vaıen (B.ncınec. za.Umet e...uıeyı.n. Verın.~ .Bız yo la:ızı. • bel~ g~ç ~in Uçe binm iki yüz llra eder. ; Bütun g001er Hasa.O& dildlnıi.rti. O OruJ")rum. . . kımılda.sa bu 'l:ııel'ifler ka.çtı~ına hilk • 
yanlar) eksceya prova aM gelmezler; 1 ~ı.al:.a ına ka~~~m.;,y~n,. vereceğJle Fa.kat malfun ya: Sizln ptiıdiğımz ~ne derse arkadaşWı onu yapacakl~r ·- Bu sualın ce'V'8b~ı aama.ıt ioın m~r, llmııbllir belki de arnd 
gelseler de ~ımıpanyayı saatlerce belı::_ tavassut eden boyl<.ı bll". idareye daha e !er· tı ad aleni satmaık; kendi ;ctı. H ~n kL".'a blr t.ereddüdden sonra t.eş kisi gelmiye ne lu?Unı TM? Beı saoeınılma.sı imklnsız olduğu enl~l J 
letfrler, k:.mseyi dınlemezlcrdi. emniyet olunur mu?. Bıll'ulsaa artıst!. ~:ndkte u~~!nın OnUne daratacı 1 ren yı.ıl.lun s:ı.o<lalya.y1 mpa.r-.ık Ahlnede kişi geadHc~n sonra böyle bir ınıa\a iicıad l d riıal ba~ıyaca'.!dıl 
Kumpanyanın sahne mUdUrll oıan Eliza Binemeçyan bana eoyle ar;ııdı: ı kurme.ğa benııer değll m~?. Altınları ~ba,l{tı: neye? Sen alacağın ~vabı kendi ken_ ~ ... :::, e e ,..,_;:_ kit k . ~~! 

Çobanyan · Sizin çarşıda. btr meza.d memuı· ı ' ~. da 0 • H.ıl»Uı.ı:ıu. onun v..ı= va aznnın J-·1 ,_ · ...__ ..,,,. l :-- • erıteceğ:?.; taşları ayırta.c:ı,.12 ·· • : - Şuraya, şu en dipteki odaya. dine vermiş oluYQrsun! hli 1 rdı Henüz bu beş kl..ın!ıt 
- ~1- ~ l.id r2- .ıwuY e - Jugunuz •ar. . !arına uydurmasyon yapacağız?. =u . -· A ~ d ! yae va . .,, l 

lur?. sahnede heritetı ben·m sözilmil - Eveti. Bıze ~rtıllt.:\1~. , İ'ki bin ikl yüz ılra ?. Kwırıh~ mı ~ o.ydl aslanı.arını, lbııba,yı ben getı. __ A ~m~. ım nasıl olup da ih11ıklarındaıı gelcce~ın!: 
tam kc:t"te8inde hıµ dıY'.! dınleorsa bU - .Aman. :ıe ~!A ... ~or~r; mıı~,1- bu fırsat?. Parah.rını babam vetıne. ryorum. ~ soy}~, 

1 
mı kararlaştırmamıştı. i 

h • ı ..ı • m o !. nuz bir totografın yap.ığı ıyll.klerı... işti ? Esa.s helft.li minncllAh bir ı · Ahmed hep ayni ""'ı müsteb.ıi -- Bır ~be. ~e be. Ağsına 'b11...ıe ıbl t ğıını 
ce;l ocağıdır buraaı"?. Adeta kaza:-ı İyıi. ettim de k~nd'.ı:1 ge1dım. :Y 0:_· · f;e'Yta~n b\ze ·yollıyab!Jlr mi :yan m.üteh:;ı.kkim. eda ile ko~u§u,ror~ıüşenlyonun? - Hayır, '-'J r şey yap 1 • 
lı:aldırıorlar ah'lar?. Bunları artık - Bır :mrlnız mı var?. idi?. Raydan gelmiş, huya g!dectk?. du. Dudaklarında her zamanki tebei Sesler g·itti.k~ yiiawe-liyor, han gc_ yoık. . f 
:::.c•~;~~nıva:ı~ıu~~·~e~ir:: cam. EY~!~~~~. bey~;::~~:a~:~d!~ On~. da lt~t bilir hangi enayilerden ~üm, bir eline lfı.ınbayı, örek~. eı:~:e ne elektc~emyor~u ... Ahmed tekr:ır - Ye. ne~- ediyorsun? , .: 
sanda bir <Todorl> var; zaunoder&.n b~r hayli müoevherat kaldı. Bunları hedı:ı;e gelm 11·1?· ;l~kemlelerden ıb iıini aldı ve one du. ıhtarlara luzum gordu: . - Senin p:slilclerini temiı.ll~oruıll f 
kl anasından cartilt) doğmuştur. Şev_ siz.n mezad maluı.llınde sattırmak ·ıı. ~ralan a~dı~. ]t.rı Haıta.n1 t;ıı.klb eden diğerlerinin - 'Y'a.va.ş lron~rıun. Içeride uyu_ - Benim ~tm•Larımı kapatı;nŞf 
tiııin t;yatromında <Pozan~> ta lytdlr . .tiyonım. _ ~;~?. ~arkal~ındıan yül'ÜdÜ. yan bir kadın vıe bir çocuk nr. . apıraıt mı? ! 
TUrkQesi azdır amma <artist) Ut Mlicevherat? .. Ha.kikaten ne Al& et.. _ Ne Tar?. S _ Sizi kMi derecede aığırlayanu,,,a. _ Yalan söyJe.m~I Sen b&kA.rııın . _ Sen böyle düşüneblirsln. Fal:&~ 
tö~u... mlş de meşhur san'RlrkAr keP..dlsi gel. - Eliu. B!nem<?~<'n benun n~~dE:?. caiımdan mrk.arım. Ev benim Gmma,Bf>n iyice tahk:tlmt yapıtım. herhalde benden ıbıesab sormıya y;Lİ 

Elim B.nemeçyıl:ı büvu.ctü. Sahne_ miş?.. - Yazı.hanede dondurma. b!'·dıyol'. :ben bu.reıda. kaJmaıın. İlılc defa bu ııeee - Be4tanm. FM~t ı~ride bir ka_ zün olma.sa. ~ttRrtir. •ı 
lerm ._...,_,,._t .. n ~·aman bir artlstl oı_ ....... n ...... üne Ta.vaS6Ut edP.llm R .. I... b kll or? • 

..._.__ " "' - ..._....... · ·· · - "'"" mı e Y ·~--' ı..,·u-ı.: A.... :7attrm. Blnı.z gari> döıecelı, Mat d.nla bir çocuk var. _ Hesab aormu3"')•rum. Miltaırell 
du. - Bu işi bana. y9..pmanısı. rica edt _ E1bette. E~el' meS'!.ı:::vı ll· • ..,-.. : IDh kim ·· 

1 
ü;e b 

1 
? · f 

Nttasıı:ıda birçok kimseler v.ardı. yorum beyefendi. Yarın sab9.h mücev. tıvsa: zaten cıondnrmava ~a. hace\ .•Y!b de~U ya mera.k bu ... Sonıcyım: - . oy e nn ar olsun. Bari ~iı;!ni de eıvHl.d ecı.r.l:ey,İ 
Meşhur <Ladam O Kamelya> da <Ma.r berleri getireceğim. yok: Eli ayağı bu!<f kesilmiştir.,??. ;Beni burada nM!:l buldunuz? - Çocuk ölen lluz kardeşimln çocu_ dln! 1 
grlt Gotye) rolün:i adeta ihya ettı. _ Hayba.y ietirin efendUıı. (AJbsı .ar) ~ He.s1n &llne gülmek arzusile .sura_fu. Kadını da ~yf tanırsın. _ Öğlundsn mı bahsedlyorsun? I 
Raşki Rı2a ile blrlık~ b'reok temı:ı_ - Aman ne memnun oldum. K!m_ Mahmaı1 Saim Alhndai ~tmı !buruşturdu. Sonra: - Klınmlş? - Benim oğlum değil... Burıunı• 
ler verdi. Esasen Raş!d Rız.n onun icn: seye venııek.ten .kor!tu,yordum. Hele .il. öe&ene! Ayte 

- Sahnelerimizin yegl\ne san'atlcılu! 1 zi bl.llab ldlm. Karşıma Allah çıkardı. S - Şuna nasıl l:ıst.ı.rdr*-, - ... ı~ın İ$bat ister. O oroopunun peydatı..ı 
Dcmiy{ır muydu?. - Evet efendim. Bazan da. şeytanı Gönül işleri :dedi. Musta..flanın .ı;ıaıyesinde! or.u ta_ Hasan yerinden sıçradı. Biraz ba'y_ ·aaı.ğı encek neye benim oğlum olu-ı 
<Ellza Bf~e~y.1n> ı nasıı tanıdım adamın ıkarşı.s!aa. çıkarır. Y:ırın ıeti_ i.nırsın, değil ml? r!t v:.bfray; .<i?a telfışla beğırdı: ycrmuş? ı· 

(~ tarafı 3/1 del n.~ m· 
ve nasıl kaftse koydu:n. Ş"mdi bunu rin. Sat&lım. ~ıb genç «:ızın b':.ı talibi reddeder_ ; Ahmed H'asanıın işaret ettiği a'Ciama - ·· _ İnkar mı ediyorsun? 
kısaca anlatacağım: * ken !kendisine daha ge~ hayat vtıde.. ~baktı. GÖ'lJÜ ısırıyordu. Blrden ba.t.ır_ - - ~t. Çağı~ymı mı? _ Evet ..• 

Bir klta.b çıkanvordum. BUti.ln ar_ Erfıesi sabah heyecanla bekliyorum. den b!r ikincisini bulmak timidindc }adı. Bu Eı~ihisarına gittiği gecıe - llüzumu yok. ~ . _ Pekiı.la ··nün birinde bulursalll·ı 
t.istlertn fotoğraflarını topJuyvıdum. Sabah olune& doğru yazıhaneye. Ne olup olmadığı sualöni dii.şündilm. Ba_ :Hasan gelmeden evvel k:er.disile konu - Neden? Ç\ığınllJ'lM da sevditl . ' ~ 
Yazıhanemde PiL ışaa kolonyacı lDı. kadar evroık vesai•e vars.ı !ki hamalla yan «M. M.» md'.dubund}I. bu noktayı "ş:ın ve bUM-tııre Hasan!a onu tan.ı§tı- :ı.drunın nasıl bir kahraman oldu~nu eviad ıedınirlm. .. ? 
ran' e!endlyl Elıza B.nemecya'l!I yol_ eve taşıttım. orta.da yaln:z yazıha.ne mesküt «~. binaenaleyh benden ~an delikanlı idi. görsün! - Ne oldu, ıkm1.1 mı •? 

Iıyarak ondan da bir fo ograf 1&tedlın. ve koltuk ve sandah•a1ar kaldı. Topu_ alacağı cevab d.ı yarım olacaktır. : Hasa •-'lı ... d edi rd . _ lıiizumu yok diyorum .!ana! Be- - Evet. Sen ıbını.ktırmadın m.. • 
Fot()ğra!ı hazır değ;lm.ş. Yazıhane. nu satsala.r yirmi lira ya eder; ya et. TEYZE • n """' a.ına evam yo u. Hıııı&an mükalemenin bu şeklmden• 

nln adresini almı5. Kendisi Uç gün mez! ! - Sana Köprüde rastlamış ve peşin nfm eHn kahpe.si tle ne alü:am "'8r? ,.....,, _, .,,. ... 
1 

b"rde • 

1 

• : · ·· ·· ü memnwı 1-mamış uaaaa. .... ı sonra ya b~t getireceğini, veya yol_ Saat on b rdc CEllz.l B·ne.'lleçyıı.n) İh~'kar yapan bakkal ~sırn U burt:ııya kadar gelmiş; bu eve Sumu, bır l&hza d~und ' .sonra . 
Iıyacağmı s(;ylem.l.J. h eıd· El nde bily!l:it bir dı:ulu Ku2lg'Uncukta ~ caddesinde !g!rdiğini görünce koşarak bana haber ağız dolusu bir bhkaha sa.vurarak gene parladı. ali. 

üc gUn sonra k~d!Bı getirdi. Yan. anım Ag ... ı. I.Aa.kal iki ü~ bin l'ralık 3'1. n·..........,r~·ıdıa ...,,, ........ , Davld -~ıu R"- :-.erdi. Ben de aramızdaki eski hesabı n:ııykırdı: • - Bu bel§ lMlf.l'l bırak! sen su 
hanenm isın1 büyüktU: <Şehrenuı.'letı vardı. yo.L . • - .......... .... ~ uı;, "' • b - tekrar erk8li: de 
Meomuası mı.lteahhldltğl)... Şehrema. ı tnUcevherat vardı. B zım medd.1.h KA, ıaeı, mıaıkarna.yı perakende 52 kuru.ş_ :u-mizleımek için bu fıl"satı k:laçırmak - Demek benim eskit.ttj!lm karı - me ceva 'ftr, ..-:mı · 
neU bir nıoomua. çwa.rıyordu. Onda zuna: • . . tan ve bıutıu~ f'aısulycsini de ~O ~;stemedlm! l:ır'a g~nınire ba-'!ladın, htı.? ğ!1aln, de lbakalunl 
bir say!a ı!A.n a~--tım. SenelıiU eo ı -Kazım efendi .. dectm... kuruıı.tan sa.tanken ya.kalarun14 ve j: Hasan bir ıskemie:yıe oturmuş, aıya.k Ahmede öyle ~ldi ki H~an bu · (Atka.P var) 
liraya nmt6bık kalmıştık. Bu smet.!a - Bu~ ustacı!'ıım?· uu··d"~ı·um··-"ir- -rı·-ıa.ı-ır· • \ ·--·-..... ..-.......... •" bir hUei .şer'lye üe o levhayı .asnnıtım .... Ben d.\W. akşam miila.Jede ealonu ""' ~ ·u..u&.Jı.1 ~ "'Ç .1.u.ı 'l" "-········----·-•••••••-. ....................................................... - .......... ~ ........... _.. ••• -. 
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191 dünya har i 23 sene evvel 

bugün nasıl bitmişti ? 



Memleket lla berler:a usuf 120 yaşında 120 izmitte çokkorkunç 
Piyerin ağzını bıçak açmiyordu 

izmirde 15 yaşında 
bir kız erkek oldu 

h bir cinayet 
Ku .. ru .. L Fatma ıı·mdı' Fahrı· tor un sa ibı· ana B' b h k l k I Güreş, on beş dakikayı bulduğu hal. Pilibel!nin söylediklerini K&ra ~ 

~ H ır a çıvan eser e a cuı de; Yusufun tek bir hamle yaplıtı gö. ınan da işitmiştı. 
veya Fuad ismini almak • patlatdarak öldürüldü rülınedi. H&tta; Fillbeli, ar.kadaşl.ırına "1"1' 

istiyor Sarı Fatma şı· d. k d. l . ·ı .... . . H~; alaturka elenseleri bıle çe.lt..I tu gooterereık: 
m 1 UZU iŞ erı 1 e yemegJDI b:mıt, (Hususl) _ Ev-ve.Lki gün Tuz miyordu. - Görüyor musunuz? Hasmının' 

İzmir (Hususi) _ Torbalılı Fa.tma iyice Çİg"' neyemedig'" j için şikayetçi la'Cfa çok feci bir clnayet.işienm~, İz_ Bir aralık; Filiz Ntmıllah ile Kara yunlarmı ne kadar ·ıı:olaylıt.IA ve ~ 
tld bostıan Osnıa.n kula.k kulağa endişeli bir au.. ı met4!Y.ce sölcüyor. Bakınız; enseyi ~ 

adında 15 yaş!rııda 8'iizel bir kız, ev - DU cı Sa.llh lsmınde 35 ya • rette konu.şmağv. başiJ.dıLır. Kara Os. ladıtı halde hiç elense çeluyor pıuf 
ve!lki gün memleket lustahanesindeı Ada.nada ÇJıkan Tllrlc. Sözü aueteıd., evlendim. Blrinciainde 17 yaşın.da idim. §Ulıda .bir adam, başından keserle ya_ man soruyordu: Kara Osman sordu: 
harici ll:ııastaılı.tı:la.r mütehassısı ~ra_ nin Kozan muha.Oiri '~ıyor: Ben iki defa evlend;m aıwna birjnc! ~a~ ve k&fıası pa.tla.tılına.lc sure_ - U&ta be! .. Yu.su!, htıpten bitik bu - Peki usta be! . .Mademki; ııasıııı' 
tör Dr. Aıslıl MUkblI At.a~am tarafın 1 Kozanın Mahmudlu mahallesinde o_ I kocamdan hiç çocuğumuz olmadı. 1. tile btledil.mlştJ:r. 8atşam bel. yormak istıiyor, neden ar.ada. b ir. elel'-
c!:ın yaplian muvaffak! eıtr b el:,tı.ır&n 120 ya.şmda ve ı~o .. torun -~bi kincisinden sele.is cocutum oldu. Dört Cinaıyet hakk.ındıa mahallLnden şu - Tebef .• Boşaltıı:nl.$ onun 1çio.i bu seler çekmiyor, ti 

Y 1 
\C il.Dl 

1jolan Sarı Fal.ma ile soruşmek ıçın e. taneaı yaşadı ve torunlarım. bunlardan ma.lfuna.t veııilmıelkıtedir: . ha.stal.ıık: bel. - O da lru..'1ladı.lt ..• Eğet, böyle z,e1 
yatla er.kek olmuştur. vin13 kadar git.tim. Evin kapısını vur. çotaldı. Bostancı Salih çıo.k raJt1 içtiltinden - Ne olacak dersin usta be,. hasına ele~ ceı:rnıcğe başlarsa. 1 Fatma, Tomalı balkır.dan köylü b'r duiınn zaman kar$tma 68 yaşında. oğ. - Kaç torun s.ahl.biatn. İmılıtt6k:1 tka.rdeşll çl ememif ve - Kötü bu iş be!. ki; yılar, hucumdan v~eçer ... O 
1t1.2dır. Son zamanlarda. vazi~tlnde lu Osman ç:ıdttı, buyur etti. Sarı Fat. - Osman emm.ı.n ııeçCI\lerde he&ab baba ooatı te ~ gek ~rt b gü - Keşti çıkmasaydı be_. YUBU! gibi, müdafaaya geçer ... 
bir gayri t.a.bi.llilc buh.ınduğun.u aııılı_ mayı yatağında. otu.'"UYor buldum. etti de, tam 120 torunum. olduğunu nı ~ ere eş 11 

- Olmazdı. KaQtı derlerdi kefeceler - Doğru, çoS doı}ru... 1'do 
., , Sıhht durumu yer~de olan bu kadının biliYorum. Küçükten bua1ine t.ada.r ya_ e:reı Tuzlay.aı gitmlştlr. Ora.da es • bel.. - Mösyö Piyerin bilir. b" lın!."Z 'd-

yan aı.esi eı'kanı, onu alıp İznı.r yü;ı;ti ve başı bUyli.k blr yemenile .ka. şayış tarzını sordum?. k.iell.tğe lbaşl~. Sa.ll.h Tuziaaa - Ne olacak dersin bel. sufun hastalığını llA.n etmes' çok 'fi 
memlelk:et hastaıb:a.neeine ge~er. ~lı b~~uyordu. Benim kendisi!~ gö. _ Etendl oğlum, dedi, bis eskiden gene 'bo6ta.ncı Aıhmed isminde bir - F'Uibeliye soralım ne der be?... olmı..;ştur. Polpons b1l nokta:v.-ı f!Jcr 
dir. )ruşeceğımı anlar anlamAZ daha z;y8:<1e ŞUnu veya bunu yeyinoe mi.mmiz ağ_ şahısla a.raıkda.şLik peyda.ll etmiştir. F'Ji'z, Fllibelinin kulağına etuet'ft vererek hasmını hôçbir ŞPY yapaını~ 

Yapl9an mua.yenıede kızc2~ızın te • kapa~~ istedi. Ben ~aklaşara~ elın._ rımazdı. Yevmiye ilç, dört defa bol bol İki mfaıdar bir aıtşa.m sohbetind sordu: ce.k halde görüyor, ve hücumıarll\ 1'" 
n:ısüI A.!etinin e.a.yri tab"l bir şek:ldeıde~ ~~~ M• =~~u o!~ :ı~~d:~a yemıü yer ve ya.tarken de bir okka kendilerini bilmeyecek kadar içmif -: - Usta; ne olacak be! yerinden kapmak ve daha olmazsa 
teşekkül e~ ..... , .. oldu..~ anlı:ı••,,....H ve ı...,.....,ı b di"". - tatlı Yut.ardık. uykumuzu tam alır, ea. Jer, Sadfu evine .,.;tm.l• fa.k&t Ahmed Filib&li, Fiil.an gfüeşten çakma.dlğınt, rarak yenmek istlyor. d' 

..... '""t -r~ ilime neşt-y e cevs ver • b&blan erten kalkardık. Bab&m ve a. ... Y• sadeee boy ve ~ büYüttüğiinü bil. Güreş yirmi da.id:ı:ayı bu:duihı ııs',. 
rıltekllat uzvunun bir ameliyatla mey. - !yiyim! nam 100 yaşını geçmi.şlerdı. Artık iki kend1s1ni gelip ıkaldınnı.ş., meyhaneye dlği içln gUlerei ccvab verdi: dahe hA.IA. Yusuf: tek bir oyun 1" 

dana çü:arılm!l.'!ı 1Azım geld.:li a.lle.ii Kaç yaşında olduğunu ve tıı.ç ke-re defa haflt yemek r.:rorum. !t.<JZU dbı,. tekra.r dönıın\i4lerrlir. Va.kit 90~ g~ç - Sen ne olacak dersin be? mam:ıştı. • ~ 
hıalluna anlatılm~. evlendiğini sordum. Ierim, sert maddeıyf iyi ezemiyor! oldutu ~lın ~ecl kendllerıne lef - Hepten tena olacak usta bel Seyirciler, arada s;rada. bağırıyo:ıvr 

Muva.ttaftoyetten sonra da kızın er Oğlu osmana ~öadll: Daha ne kadar yaşamak arzusunda ki v-ermemiftir. iBu defıa. tıüyük b! - Neden? - Haydi Po1ponı;I. 
kek olması 1çhı e1mellY"D.t :;ünü beıc: - Nüfus _&tA.ğıdı~ı ver de ~tendi Ya. olduğunu aoı;mca !'1ldU: cArtlk ora. ştşıe raı1tı a.!a.ra.k Alhmedin bostanın • - GörmUyor muaun? .. Yusuf ~ ıtonteslıı de, ince ve kahkah!!.YS; 

1 
ıe l'ba,yet Ik' _ D .Mil şımı öğrenStn, dedi. Osman nüfus cüz_ smı Allah·bllır> dedı. da.ki ıkulübeye gLtm~er orada gene ya.pma~. durur be! kın titrek sesi, seyırcii.erin bafırt 

erm"'l, n e'V'9'e ' gun r. !danını getirdi. Tet.ktt ettim. MilAdt Be. Elini &Pereit fazl!l limı.~ istemedltL içmeğe tmşı :ardır ' - Bildiğin gibi değı!; iyi diJ[kat et!. karışıyordu. . -, 
Mukbil .Ataltaım., :YQPtığı am~at!e. ne hesab!le tam 1821 d~ Kozanda doğ_ mı ve bu gör{lşnell ıaJıete1ıe yu.aca. ı.a.ıruş · - Nesine dikkat edece~im. ortada Bir aralık; Mösyd Plyer; PllibeJ.Jl 
F".t.otma.cığı tam bir erkek haJ1ne geJmuştu Ben nüfus tezkeresini tetkik kımı söyleyince: Bundaın &>nra az-al.annda .ıta:vga b~ her şey be?. yanına. geldi. Suratı altüst oım~ 
tiı:m!ştir. · edertte'n ı;ordu: - 10 sene ~ de gaze~e veT. lanuş, ikl sa:rıhoş .alt.alta, üstüsıte epey _ YUBuf; tam usta.c:ı güreş tutlJ7or Ağzını bıçak açm~yordu. Ahmed, 1> 

.. ü!k Fatma. lmdl Fa.h.ri veya - Oğlum kaç yaiJına girmişim ben? mişlerdl de Amerikadan 'bir mektubla bir zaman boğuşnu.şlar. Ahmed o a. Fil.iz be!. bacının cok Uzüldüitüntı ~örmü~ti. 
Kuç • f ._., 120 ile 122 arasında olduğıırnu zanne. blr mendil hed~e ıelml$11 dedi. e.ratı.k: güoüne ilişen keseri kaptığı gt _ Amma yaptın Filibeil be!. Neden val!ı Piyerin Fltızden farkı yok 11 ·,ıtııL 
wıd ismini a.lmıadc --~rm\l.f. diyorum, dedi ve ilave etti. İ'ki defa E. K. bl Salih.in ıkafa&ına. indlrnıeğe başla. DubliYe de Fil.ıbe!inln yanına s~. • 

mı.ştır. KB.1'.atası koparak: beyni e.kan anladın bel. du. Her ikisi de bO'Y'.ınlarını biikınlı~ 
S d l k I • • J • J l - Hasta olduğu iç!n, güreşi b.asm.lle Dubliye; hem mt-şlıur bir organ'~ • amsun a ame eye •ıca ·-..: K,..•yn.ka Halkeı>ının zmır e e ektrı•L racun•nun ve kıa.nı ..... rı etraf~ "'1.rra.yan aa.Uh blra~ ı tııı--·.,.. ... ır· •• R. Y y- ... .. ., ·'I den\;lcştirmeğe çalışıyor... ded . hem de iYi bir gilreşcl :di. Hmıt-n ırtf 

yemek veriliyor laaliyeti ölümü fÜpheli görülmedi sonra ö'ırnfüptür. Katil cesedi omuzla. Filiz; anlamıştı. Eğer, Yusuf öndt'D tlln dünya güre,çile:ı el 'nden g"" ili' 
Samsun, <Husus!) - !nh&rlar izmır (Huswt) _ Karwacuı. Halk İzmir (Husust) _ Geçenlerde Me. yıp yalkında lbuJuınan denize atmış, hücumlara kalkıp diri ve taz~ ha.'ıl?ıına bir fEtaddı. Böyle; oldı:ğu raıde. 

1 
Samsun tıUtiln ta.brikası müdlirfyetl, evinde 2 .ay devam eden ikinci dakti. nemenln Qamaltı tuzlasında Qalı~m sonra geltp duva.rdakl v-e otraftaki hamle yapmış olsaydı, iyi olma?.dı. surun tuttuğu tüni~, anlıv.am~.,. . .ııı-
!abrika lşçili!rinin günlük gıda ve «a... ıo kurslarına 25 bayan devam etmiş kan iz ve lekelerini silmiştir. Çünkü; hasta oldu~u için çabtL.~ kesi_ Mii6yö Piyer; Filıbe1lye eğ:Icrfk şı.ı 
ıori ihtiyaçlarını imkan. dahilinde ca:- "e imtihan neticesinde 18 i muvaf - e1~trlk c;avuşu Mehned Çıplak, elek Ertesi gün cinyet meydana çıkarak lebillrdi ve lınsmmı beş on dakik.ada lan fısıldadı: 

'ft-ft.,.. ,._ ıc cı·' .... her-\" "'~ • trik teJdni t ı ed ..... n cereyana ·ıığl yenemez ise neticesi fena olurdu. Yu. - Pehlivan, vaz'.vet kötil ... 
ş.ı-..Uo<llll.. u=re en 11er .... ~ ........ vu ""lk ola-"'" ..... _..i!_a. a.lmış'.ardır. ·• am r e,· .... e kıutil A!hmed Oefbze c. M.umumı 

.11<1 ,._ ~~" ""' suf, bunu düşj.ind.Uğil içln hasmına - Hic te değil. bllO.k:s ç.ok iyi. 
öğle yemeği verilmesini dilşUomüş ve lk vi d tö" kapı1mış, demir direk: üzerinden ye_ ta.re.tından yakaın ............ ve te<vkif e _ hü ....._ft,_ hft""'· bOl bol ..,,.. h ı 

k K ftrı.ft 1'Jln e n e e.nıa r re _......~ cum ~.....,..,... -...i'.llll ver. - Amma ya,.,.,ın a .. 
0

ot, 
U iş :..ın icab edea. tedbirler alınara arşıy~....... .u<> - • • dilm" tir -ftt!l il aktul arasında b ? ~· r ı:~• ilm1 ..... r 1 1 ve mandolin kur.,Jan e.çı!mı•tır. ~ düşmüş ö1m~ii. Menemen mtld_ ıŞı • .n... e m miştl. - Amma. yaptın var mı e 
.aa..., geç ....,.ı • Sn ~ , +-• ba"'"ft bir di'i<amnnlık o}nn olmadığı Po'~ hüc ed ed 1 m•'-or mu•un? • .Y Yevmiye 450 500 amele ve işçiye ye Fakir ve h8stıaı vatandal}ların mua_ delumumll.ği, ı.mıur memleket bıaırıte._ _..,....,... . ........... _.. Jil.'Vn.s; um e. e yoru a. ...., ., · 1' .. 

• • ,... b' ba _ft,_ t· 
11 

.. ,
11 

J-
1 

tıt't.kik edilmektedir. ca·ktı ve nihayet; hızı kPsilecekti. On.. - Nesini göreyim pehlivan ... 
melı: yetiştirecek bir şelcilde fabrika bL yene ve tıeda.vHerl 1!w"n ır muayene n~ue ge ır en uı ye """ps yapı. oı---- an sonra: Yusuf. yo?"gun hasmına Yusuf böyle gllreş yapar mı?. 11 
nası yanında munta7.am bir mutfak'ooası açılmıştır. Dr. Sü'eyman Çullu larak ölümün elelktrik cereyanından B aJ b• k"' kt b' hücuma kalkac:a.1rıt1 ve, bu hal tam us. - Baka; hepten anlamaz~ını:r. btl ... 

n.ft· 1 • t 14 ur• a ır oy me e ı , . L" 
hazırlanmıştır. •.wı ve ame.elerın ll& !aratın.dan ber cuma.rtesi saa - mı yok.sa dü.şmekten mı nerl geld.1.. ld taca bir hareketti. be . Sen de u~rlarmı çöı. "· "<' ı1 
öğle yemekleri 28.10.941 gt\nll başta 16 arasında Haldfevinde hastalar ka.. ' t açı 1 P'lliz; FUibeUye muk:abe1e etti: ~ kere bakalım ne yapusın ııasııı 
aa.ym valim.iz Etem AyıJrutun bulundu. bul -vıe mııayene ed~r. ~inl sormuştu. O .opat neticesi~= Bursa {Hususi) - Ya.ylacık köyün. _ usta be!. .. Öğrenemedl.k: ıttıi bu ka~ııında be? . pı 
ta eeohrimTı büyWclerlnln huzuyl&rile Ha.lk:ev1 y&Mıma uht~ ilk orta Mehmed Çıplatın ölümtlnftn elektr de ötedenbert :ya.pılm.alrta. olan okul iş1 be!. - İyi ya, zavallı basta da onun ~ 
verlknllltir. Fabrika müdüri~tinln bu v-e llse ~ebe.sinden 1:

8 
ine 2BÖ aded ileri ge-ldili tablt edil bdnası tamamlıanm.11f ve Oümhurlyet - Bu gil>i ~ler ustadan ötr.U. bir şey yapamıyor ışt.e? · ııı-

1.aabetll karan ~brlka muhitinde .e. bayra.mmda. okul törenle açılın.ıştır. mez. Allah vergiı!.dlr FiliZ... - trt söyl~rsin aırun<ı: J>nm;:., 
~~~n~c~n~m~~~~n~u~n~~~~~,~~~a~~~~~~u~·~;~~t;~~~~~~e~~~~~ir~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~I ~.·r · ·-~~" <~ 
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~ lkincitqrln 

'.'Ameri <a J onya 
ıle rbe gir urse biz 
de ec ·k 1 i eceğiz,, 
Pek yakı!lda eclinden 

bir sulh taarruzu 
bek:en.yor 

ı T·· 1r -R en ticaret aşması 

sland) örü me er n r 
Anka:m, 10 (A.A) - Türk • Ru - ı hld z.:ımangtl lle Hasan Sunırdan 

nıen uoaret anl'aşmnsı gönışmelerlm! l murekkeb olnn 'I'ürk: tf<.'·uet heyet ne 
bugun mriciye ,-ekfı.letirdc bşlaımıış Hariciye Umumi Kd.t b muavin! bi _ 
, e bu ilk toplantı IDlrlc ye VekA..eti rıncl .sınıf orba e .çt C~ Aç.tkalın 
Umumi KO.tlb! Numan Menemene.ağ. riyaset ey emekte ve a!Aıkadar diğer 
ıu ne Romıanya e.;çisı Tel maque'm vekfüetlenü!n de muşa.virle:r bulun _ 

söylevlertle açılmıştır. maktadır. Rumen murnıhhas heye _ 
Harleiy vekfUeU. daire mudurlerın. 

i t Ve tuı..e de e;1t.l nazırlaNbn orta e.~ 
den Bedri 'I\'ı.h{r $ınJ.an, T care -
ka.leti dış '.I'.lca.ret Umum Müduru C.."1. Chrlstu riya.set etmektedlr. 

Tarih 1 urumunun 1 Anka ada 

Alman ar şimalde 
mu asala merkezi 

Tikvini a'ddar 
Voroşilovgradda 

yeni yarma hareketi 

r Bas &Ararı J lncl SOU'f&CZ&J J şürecet mıkt&rda malzeml.' çuaraca 
yazımızın birinci cUmloolnde z kret_ ğız.- deıneshıı de fazla bır ehemm yeti; 

toğjmcz sişa.s1 f84liy t 'e prop.ngaıı • g(iız4.'l.Une almak u:ab edeoe müta. 
daya yelincc: .Bay St.alın, &y Rnzveıt Jea.sındayız. 

I.onıcıra 10 (A.A.) - M. ÇörQıll bu. 
~un Londr d , Mans.on Ho;,ı,se'da, 

n Londra beled.,ye re;s nln bğlc zı. 
elinde b r nut.uk soylemştir. 

·ı t 1 t ıbao-ıaralı 1 lnel ~scla> 1 mi op an i arı bulunUŞOrdU. Milli Şef, bu halk Sovyetler iki Alman 
sallan arasından geç.:ret kabre gel. f k d ... J d ... 

ve ~ Çôrçı1den sonra Bay H ler de Görülüyor, ki muhanb zü.ı:ıre er bir. 
bu .kere Mlliııhte lrad eyledığ nutukta birlerin karşı hep yüksekten n ıp tut 
deı:notaat ~ıermm b:ıh:S mevzuu et_ ma.kta, bu nısb! ve muva.lı:kat dur • 
tikler btWln m r topyckün bir ınmluk devresınd blrb r. r ıe 11 pa : 
cevab ve:ıımlş, Rus zayı.atmın, Bay gandıl csilahlarile muharebe rtnı.ekte " 
st.a.llnın vrrd;ğ rakanı.lard.>n ıbaret. nllıa1 zat m kend ı tarafı ;dar: t:a 
Olm8.YJD Uç buçu:ı: mı!yonu eslr ve tek.. zanılaCAğmı iddia eyJ me d r er. p, : 
m.r muharebe cdebJmeie kab.l.yet n! kat, bu ziı.mrelerden b tanesinin elin.. 
ı.ltt sab edecek hafJ ~aralılar har.c ol. de bUt:iln hakilta.t hııtn lnkıl b eyle 
ma.k tlzere .sek.z m,lyanu g ct!~ın! ı;d mlş büstik bır kaz: ne b !incosu vudı; 
lam vt>ya harnb b r halde ğtlnam e. ve bu zümre ayn U'll&Dda A vruµanın 
dilen malzmı.ein dl\ B rlt'Şik Amcr~ büyük b!r kı.munm sempatisine d ~ 
dahi dahil olmak Uzerc butUn demok.. tinad etme1ı:l.ed r. D ğ r mulurib rumre 
ra.t devletler sanayllnı:ı. t16a bir sa • ise, Alınan denlz:ı!tılannın muazzam 
manda ~Uıs ne lm.kAn bulamıyacağı faaliyet ve tahribatına ra~en den~ 
bır ml5ttara çıktığını söylemlştir ve d_ lere olan haklın yetini muh:ıfar.ada 
ğer birçok millum hususat arasında devam etmeb.e ve tfikenml'Si mkAn 
thlhasısa Bay St.alln!n kurulmasını ÜI.. sız gibi görünen servet \'e ~dat mad 0 

t.edi#ı ikincl oeJ)heye temas ederek bu. de k.ayıınJtlannn malık bu'unmn'ktadı;, 
na karşı 'bugiln AlmanyJ\ ve mütte • O halde birinci z!lmrentn umumtyetle 
flkleri ordulannm eo..ph"''rr nın arka • kıırada, Ik nei zfimr nl-:ı d d nizlcrdc 
sında 350 rnı"}yonlult bir Avrupa cep • ve bu denizleri a~ralı:: onla!'lll kara_ 
~ntn m~ud o· duğunu ve bu se • sındA OUW.lQb edilebi'melen M ta mu 
beble SovyeUer ve :tngt' zl re zam! _ hal gibi görtinmelttedlr Bu hale aca: 
meten 125 mllyon nüfuslu Blrl şlk A. ba. blr uzla.sınaya vanlamalı:smn be _ 
mertkada Mihvere karşı harbe clrse şer!yetal derin !ztırabı ~..nd daha u. 
bıle bundan end.s" cdem!yr.ceğ nl der. 2:ı.tll seneler temııdl m1 edec!.'ktir? ve 
meyan etmiştir. Bay Bitlerin bu SO!l böyle olursa beşı.T.yt! lle medenlvet ve 
nutkunda: «GUnfuı bh-ınde d~n • timran namına ne kadaT yuıfc ola _ 

ıu erın b:ı.ş dı:ğı h.:ı.rb, demiştir, 
•!nı.dı A:vrupa t:ıt'a&nı S3rdı, şimal 
~tu A.t.rikasına girdi, Ası:>linın en 
llrut kımı.ını da içine alabileeek va.. 

:?et.t.edır Bu hart>, be ki de pe'k ya.. 

Yakında aşhyar d!klerı zaman giriş yer nde Mhe M c lT asının agı tglDI 
lls1 ReiıS1 AbdUlhAl.ix R~da, Başvac 1 haber veriyorlar 

Türk Tarlh dokıor Rcflüt Saydam, Oenel Kurmay 
AD'kara lO <A.AJ teölll; edil • Başkanı Mareşal Feı. Çakın~. Ve -

Kurumu b3Şkanıığıniıuı killer Beyati, Cümhur nt Ha•k Par: Şimdiye kadar alınan Rus 

nda dünyanın geri k:a an dbrtte bl
~T·ürı.r~ ""'rih Kurumunun ihnl top - t.is! G~eı Sekreteri, Part, Mccl s gru e•irlerinin sayısı 3,632,000 ı 

... ..... ta 1h pu ile Parti ııı.tlstakll ıırupu teıslrrı b l 
ıanuı.arma bu yıl da dil ve r • tar.atından tarşılanm~r ve hep Nr. u muf ?ill{ı de ya.yık:ıb ı ir. 

a~I>ü~. Fnı.nsız rehinelerinin katli. 
""'11 ka.rşuıınıda derin heyecana duş. 
tn~tır. Katmerli cdııl na~ gulyabG.. 
:1.-ıı Wtıer dahi, b:mbarhklann do -
U1"11Uğu dünya lnf.>a?lnın genl§llğ! 

'e heyecanı karşısında korktu. H1Uer 
~hıneıer1 öldnnnek programın:ı: de -

" ccıse.ret. odemedl. 
l3 r ~.k devlet.ler donanmasının bii 

~tik bir kısmı şlmdi milfterck :tıasma 
tşı baraet h iindedlr. 

1 ~'enl2ıde bizim kendi iaşe kafi -
elt>r1anız1n bu denızdea geçifi, itaL 

tan donanmasının manevıyaunın kı.. 
~ı, butun lbunlu· bizlm lllıJA bu de. 
~e ~ olduğumuzu gOOteriyor 
-...,.\ltlıu t&kdirinde Hind ~usu -
l'la l\uıuıt•e büy.Uk deniz klı~erl 
~??<iereceıt kadar kendlmlz1 ku.vveuı 
~ediyoruz. 

13llgün A!ın.tın hava ku.vveilcrlne 
\'üg•a.t ve adedçe en aşa(;ı miiBJ.:vt hs. 
~ k V.Vet.lcr ne nın.!I.k bulunuyoruz. 

a!ite(ien bahis dn.bi etmiyorum. 

PasUUde TittiJet 

1 ~fikte sulbün Ldamcs iÇ n Bir -
~1k dovietlerce .sarfedllen gıcyretle. 

t n - b ı tnuv ffa.k o'uı> 0.m..ya.cagını • • 
~IYorıız. F.a.kat eğer bu gayretler mu 

ffaJt olııruız&a bu vesHe ne söyl!yo. 
~ \"'e bunu '.vll'Vlleğı kendime bır 
Ja~UlYorurn tt1 Birleş k devletler 
~reıun ı e lbl~ harbe girerse, ingU -
ıııı hn.rb nanı bır saat blle gecik. 

Je'Cetıtlr. 

Jaıxmya.ya ihtar 
ll'ı Pasifikte, nüı'ufiln ln.sln ırkının he 
~n hemen döl'tte uçune mua.dH dev. 

~~lerle laLrşı ka.rş~ bulunab ıeceğl 
11 dünya mücac!eles.nc tamamile lü 
~uz yere glnne61, Japon mil'eti 
()~in nettoesi 90k şiQheU bir macern 
t ~ .ribldlr. Eğer modern harb.n 
71!~li çe ik ise, ~ık çelik lstlhsall 
ç llıl~n ton t:adar o!an Japonya 1 • 

11-4, Britnnya iınpru-a.torlu~u 11tıl'.$a-

ooğra,ba fııkilltesıntn 347 nu:naralı ııcte içeri girerek Ata'UrkUn rnaneyt 
dershaDesınde 15 Bontl'ş.'1n 1941 cu. hubzunmda eğUm!şlerdır. M1U Şef ile, 
m.aııtes1 ~ saat ıG de bsşlanacııt: 

2 Nh>an 1942 tarihine kadar de. Büylik Mlllet Meclfsı ·Re1si, Başvekil ve ;:m edecd'Ltir. vernece& tlonferanslar Mareşal kabre bı.rcr mcnm.oe demeti 
«ıymu.şlnrdır. Bu t z m ziyaret.inden 

JUI1lardlr: 60Dra Milli Şef lcablrden ayrilmışb.r 
Profesör Dr. Şevke; Aıs1.z Kansu. A-

--""'Iu Tllıtt tefet::ltür coğrafyam pro ve gelişlerinde o1duğu g b <iönfiş1erin. 
...-v de de vali, mmlyet müdürii, :rıımez 
teı&l<r Ruben, Hin!lı~enü'. Ttlıt:lerde ve komutanı ve bir kıt'a a.ı«er tamım. 
Sluıkespe&re'de b r masal. ProfeslSr dan scllımlanmışlardır. 
Puad K®rülti, Bizde tarih! çai~lnr. Bu ziya.rcıı, H.alkevln~ ·yapılmış o. 
Doçent Dr. Arif Mttr d :Mansel Tra1t. ıan fhl'jfaJde bulananlıı.nn !tep b1r~kte 
ya ha.frlvatlan. Prifesör Rohde. ~- :yapt.*ları ziyaret taklb eylemış ve bun 
doluda bulunan Yunan ve LMhı kı_ dan sonra Ebedi Şefin kabrl, bUtiln 
t,abelerl Nusret Htzlr, Condii.lsc'ın gün Jçhı Aınkarada bulunan halkın 
tarih ~ Profesör OOterbook. ziYaretine açılmıl}tır. 
ı:r.,, tann ve tMvlr ı.&m,C'l'i. Profesör Saat dokuzu yıtıni geçe de, bniip_ 
~ Oğuz ArıJı:, Konya h.atrıyatı. lıamatlk ş.dına Birleşik Amerika büyfilt 

Profesör Lanrusoerger. Ön AsyaıiaJtl elçisi Mac Murray da ziyarette bulu. 
.;utıstrat kavimler ve dlller. Dr. HA. ·oo.ra.k kabre bir çelenk koynnış ve bcs 
mid Koşaıy, Alacahö'Yük hafriyatı. de.kJm süren bir Uızlm vakft'S\ ile A. 
Fat.c Reşid Unad, neşri tar hl metln_ ta.iilı*Un hatırasını tazi:: eyl~lr. 
!eri üzeriOOeti çalışmalar. PrOf ör Dr Öğleden oonra da m;uıııır tJı1"be'erl 
Şev2ı:et AUt, ttansu, Samsun hafriyat. başlarında öğ:reıtmenlerl buhmduttu 
um. İhsan Sungu, Kemal mı.in bUvük halde D>edi Şef!ıı kabrin z yare• ey~e. 
Kadtm ~rta devle:ln n s!yas1 ve m!Ş:erdlr. 
esen. Profesör Sedn Maksud! Arsal, Tüı1k ulUSUDun bu bUyUk yas gü • 
hukuki teŞkilft.tı ve bu t.eşktlAtm ıstı_ nünü böylece vsşzysn Ankar4da bu • 

nad ettıti prenslble!'. gün, blltün vektlet.ler, elçilikler. dni. 

Romanyada plebistin 
ilk neticeleri 

reler, müesseseler:ie bl)Taklar biltün 

yurdda olduğu ı;lbl yarıya çekilm ~ ve 
Atatürllcün şctır.m zd!'!kl bütün hev • 
kelleri daireler, mUenese1"r Vt' !.eşek_ 

Bükreş, 10 (A.A.) - Pleb.sltin ilk Jd111cr tarafından konulan cclenJtlcrle 
uan edilen rdknmlarınııı göre, çevrelenmiş bulunmaktadır. 

974910 .re~ 97...a93 ü ~veb, 17 s1 
chayır:ıı dır. 

Rey verllmeğe bugün, yarın ve ö. 
btlr gün de devam edll~ir. 

Le his tın isf kUUinin 
yıld~nllmU 

Leh!atııc ieti:ltlalluln 23 üncü senesi 
n1 trut.lamak üzere bu.giln saat 11 de 
Beyoğlunda ~:tltıJ caddesinde Saint 
Loul& kıliseSUıdC bı.r dinl ~ın yapıla. 

Litvinofun Vaşington 
e~çiliği tahakkuk etti 
Moskov'n, 10 (A.A) - Lltvinof'un 

vıışingtona. taşinin! blldı.ren resmi 

tebliğ'lie, Lltvioof'un selefı UmamkL 
nin. lnrlclye halk Jrom!serllll'inde bir 

oar:ka makama tıı,yin edUeceğl ila~ 
oıunmn.kıledır. 

Be:rlln 10 CA.A.> - Alman ordul.an lanmızın karşısına onları h:ıyrc-te dU. ca.ktu. K. D. 
ba.ştumandanlığmı:ı tebliği: ~----------------------------------------------------~ 

Si'vast.<>Pol doğu.c;unda ve KeTÇ ba. Bulgaristana indirilen ltalya, Nis, Korsika 
tısında daha ş.ddetll bir mukavemet 

g&teren Kırımdaki dllşmruı geri kuv_ Rus paraşütçüler üzerindeki emellerinden 
vetleri ptıskllrtillmüştUr. 

S!v.a.stopola geçe ve gündüz ş'.d • CBa:ı tarnfı l inci sufadal Y8Zk8Çffiİ~ 
de>J! hava hücumlan yapılnı.ıştır. Ben Paraşütçtuerin Uades.ine göre bunlar Y 
zin antrepolımnda ve amtKmarda bU. yapma.it teşebbllaUnde bulunıJı:rkları ~- t'Bastarafı ı inci AYfn.da> 
y(lk yangınlar çWı.rtıını.ıştIT. Deniz ıs. leri ba.şannak :çtn nus.vada yet.~ti _ rneğe ~ etmesi İtaıyada mrm
tih'kA.mı limanında bulunıın bir Sovyet rllmlşlenlir. Bunlar hareket etmeden nunlyets!zUk lt.J,yn.ndırmıştır. 
kruvar.örıle btlyillt bir ticaret gem!st evvel kendiler.ne Bulgar standa bilyük Romııdan Tribune de Gcncve g:a -
tam lsa.betle atılan bombalarla ağır bir cete harclı::er.i beklcn!ld'a.ı, isyanın zctesıne çekilen bir telgrafta İtalya_ 
tuwıra uğramıştır. 'ti 

Alımı hava 'kuvvetleri, Donf!tz ıJe muhakkak olduğu ve ahalinin Gabır. nın Nls ve Kors.l.lm üzerhu:lekl emelle_ 
Volp arasında ve Moc4tova etrafında. s.ızlıkln para.şütçülerl bo:cledtiı söy - rlnden vn~ıgcc;t.ıği bHdlrilme.kte ve 
ki sahada ktill'7ctli miktarda Sovye~ lenmi.ştir. ParaşUtcille:- harcketlerınden İtolyarun VJChy hükiimetını Berllnle 
sayıda Alman savaş tnyyare teşkllleri, evvel Bulgar firarilerinden G1>rgi yaptığl 1§ b!:11ğinl İtalya aleyhnde bir 
Jınkliye VASltalrı tahril> etml~!r. Çok Dluntro!'u ziyaret etmişler ve ondan 
Moskova tınerlne tnbrib ve yangın bom tal:!mn.t ntmı.şlardır. sllMı gibi kulla'llllla:k:la itham ettiği 
balan atml$lardır. DJ.uıitrof kendilerine dl'miştir ki: 11iııve edilmektedir. 

İ1mffi ve Ldoga gBlil etrafmda cc. Depolan, fabnkalan yakacak, köp_ ----c>---

=n ı:;k~~ı:,v s~~~~!~am (f= r01ert. dem!ryoı1ann1 tahrib edecek Bir lngiliz muhribi battı 
harekat. esnasında, piyade ve mh~ı .Aimıınlnn ve Bulgar devlet adaml&nllı 
be.6kın suretile nı.ühlaı bir muvaı;ala öldilreceksinlz. Londm, 10 (A.A.) - Bahriye neza. 
meı11:ezl olan •rıkvini zaptctmlşlerdlr. Paraşüı,.,ülere yetecak k.adar para retfnin bir tebliğinde blldirlldlğtne 
Bu münasebetle birçok esir ve mühim da verllm.lşt.!r. göre, amirallı'k, OOstıaok muhribinin 
m!Grtard&o ganalm ahnmı.~ır. DördUncU Paraşü~ere ayrıca verilen tali _ lxlttığını illln etm~ir. 
8ovYi!t ordusu kurmayı, otomobUlerlni mat mucibince bunlsr Türkıyeye in. 
ve eMnımtyetll ıu:kert vesikaları t-er. dikleri veya. Türk topraklarına geç _ 
kederek esir dllşmekt.en kurtu'muştur. meA-e mecbur kaldıklan ta.kd.rde Bul 

Cephenin bu kestlll ndekı muhar<'be. garista.nda hazırlandıklarını ve Bul • 
!erde, 16 :tıkteşrındenberl 20,000 c. 
slr slınmıştı.r. 96 zırhlı tank, 179 kam garls:an tarafından Gö."ldC'!'ildiklenni 
l'On b!r zırhlı tren ve her nev· harb söyl!yroeklcrdır. 
taınm edllm.işt7. Sıır't muh:ırebPsindc 11 ve 28 Ağ\ı.st.o5ta parıiştitçUlerin 
malzrmeslnden kUU!yrfü mlkt:Lrda iğ_ bir kısmı den!zn,~ ile Bulgaristan top 
smıdiye tk8dar nlı."lan ha!'b <'S rler:nin raklarına çıkanlmı.ştır. Bulgar ko _ 
sayısı takriben 3 6'32 000 dlr. mür;ılstlerindcn mürekketı diğer iki 

88 kale sustunıldo grup Ru.syadan gelmişlerdir. Dıml:\r • 
Bcrlln. 10 <A.A l - Askeri bir mem dan bir .tısmı öldllrlllmil.ş, dlterlf'ri de 

badan lbildlrlllyor: yanlanmıştır. 
a;ıvyetlerln şl.ın:ıl cepıheslnd~ Al • ============== 

man muhasSTllSlIU yarmak 1çin yap.. şiddetli çorp~alnrdsn sonra 80 kü. 
tıklan teşobbüs!er akim knlmışt1r. çuk Rus k:ı.lesl susturulmuştur. 

MeritC'L kesiminde bir A1man pıya. oenub keshninde Alman kıt'e.ları 

de tümen.l bir dfüman mevziini b:v;_ mühim noktalar imal etmlş'erd!r. 
kınla n.Im?Ştır. Bu hareket esmısında Fin oephcslnde Fin kıt'aları son 

günler zarfında ~nlrlen ara.zı kaz:ı.n. 

Bern elçimiz Edirnede 
Edime 10 <Hususn - Occr'. b 

rada ı;:eçirC'n Bern elçım·z ,.. asfi Mu • 
tcş, mahalll memunyetıne tribne!( en. 
zere, şclırlml.JıdC'll hareket t il • 
ElçJyi, umwnt mil:ettış VCklU :n~tır: 
Oney, valı Ferid Nomer vcsaır Sabrı 
uğurlamıştır. CTkt.n 

Sinemasında 

nı .._ __ ~ 
lıJt L111Za1Daı da.hl katmadan, yıllık ç~. 
b ls~ı .seısen mil,yon ton o!an 
h..~ı lk devıet.:erle ruen müoodele aç 
~it heı'halde tehllıkell olacaktır. 
ı~t8:>lfiktoe su hün. b:'iı'k m Jıı1)0n dev 
bı nda.nı.Jıannın maıf.tm arzulan gi. 
ıtı' lll\thafnuı. edlleceğ1ni baTaretle ü. 
tlrıd ediyorum, Fab.t Uzakşarkt:ık" 
~ tann ınenr erini ve bugün b!ı. 

ca.ktır. 

Ruzvelt dua 
edilmesini istiyor 

Dalına en !ev<.talnde, en mükemmel Wrkçe fılmlerl 
halkı.na tıı.kd!m ile şöhret bulan 

sayın İstanbul 
mışlardır. Bu cePhcnln bir kesiminde 

600 esir alınmış ve mühim mlkto.rda 
hıarb ma.12lemesl iğt.lnam edilmiştir. 

Müst~a :filminin son gtinle _ 
rlndcn ist.lfade edlnh. 

V~ington, 10 (A..A..) - Ruzve't, 
cTı&.ınrı· h:ımdetme> gününün tart 
hlnl 20 Sonteşrin ola.rak tesb!t ebnlş 

lll mevzuu olrun müşterek dawıyt ve Amerika ha.!lnndBn mücadelenin 
l> ~araa !çın bütün hazırlıkla:: yn _ süra<tıle bitmem ve arz üzerine hürri -
' ll'ı~t.ır ve ynpılmalildır. yet, uhuvvot ve Qdnletln a!\"det etme_ 

~ &itlen.en ı;a1h taarrma si için dua ebnesinl lstemiştlr. 
cı t~ ~ ınnhlHlerde biz•• söylenil _ Re cümhur §unlnn iliı.vc etnı.1.ş -
talılh e göre, pek y ında. Berlindl'n tır: 
~ltı.......'tllarruzu:ıı denilen blr hareket Ocaklarını ve k.ıymeW hürriyetle. 
tırı ·"'111ellyız. Bunun bütün !taret. ve rlnl kahramanca müd1faa eden mil. 
it areıerı fi.mdkien bitaraf memle - .ietle.re ı,ı;tl.kıbalımtz nmına glttlkı;e 
'4 ?'Q~ bell~ektedlr. Ve bütün bu art.an bir süra.t!e ~ ediyoruz. ın 
%- r bu lstJla:ımetl göstermekte • s3nlığuı manevi vaırarına, bütün mU 
C(>he~n hep;i diyor ki dünyayı .etlerin müsavat dairesinde muamele 
18«- f h:ı.l!ne soko.n suçlu lrı.83n. görerek: hür yaşam.ağa. haklan oldu.. 
llıı' anı b.r zaferle ve hatsız um - ı 
"ter~ nnlmet.'crle mukaddere1ın U. ğun:ı. ina~~ yoruz. 

~:tbl"l~ı: :~~~ından kurtuı - Wavell Hindh:tana döndü 
Şunu erda-c YMlAfl!UY&caklar Şnngha.Y 10 <A.A.) - Öğrenildigl_ 

lıi(-Jt iste çık ve mutlak otarak blldlr. ne gure Hindlst.aınd::ı.!d Bırltanyn kuv. 
teı.ın. ~ ki, 1ster müzahere~ gö_ vetlerl ba'Şkumruıda.nı general wa -
41.e<t<t ~ başnnız:a olalun, .yol 1 sıngn.purdan Delhl'ye dö~ -
~ ' kn.de.r uzun ve vazife Wedl~i ve • 
?luı ~~et.ın olrun. iBr ta.nya> milleti "t'e tür. 
btiYiiır lb3.f'.n.da. Brltıın;a hüld\metl, 
b tlik ~n;-oniar hükUınct.lle sıkı Amiral Horti hasta 

Bugün 

Sinemasında 
matinelerden itibaren 

Kahfrede 24, :tskenderıyede, 'Port Said'de 15 lsmtlıllyede 16, 

Beyrutta. ıı, Hnlebde 6 hafta coşkun rağbet, taşkın heyecan _ 

ıaro. mlsllsiz takdırlere mazhar olan: 

ş ARK sinemacılık aleminin 2 ncı zafer tacı 

Ha.tırn.sı llelebed hafızanızda nıenkuş kalacak en bkyük hayat romanı, 
Şk ve ıztırab dest.anıdır. Bütün kalblerde a~ın ı.te$lnl, blltün gö_ 
-c oovginin kuds yet ve Uivl.yctinı tcrenntım edecek <ılan bu ibret 
ver.r"J lhls ve ızt.•mb romanını sayın mUsterller'.mlza hararetle ta.vaıyc 
ede!"IZ. 

t;ı'll'ı ntle hare.ket ederek, hiç bir 
tı~ a.n liitıerıe ve yahud Alnunyada Budspeşt.e, lO CA..A.) - Nalb anıl. ,jj!ıWailil:illliJ.'!J 
h ,. ~Jlınını tenw1 eden herhangı ral HDrth'nin Slhhntl hak.kında ncs
ı~:ırtı ile blum.kereler açmıyacak. red!len raporb.r, nteşln düşmediğini 

tık defa olarnk muht~ Frooısız fi!ml 

• 
· ve amiralin !bir müddet dahao yatnkta 

't.t_ Qö Cinin nklbı-U knlması lfı.zım gııldtğ n1 blldirmekte. 1 
Pirandello'nun meşhur oocrinden ••• 

Bu Akşam S Ü E Sinemasında 
GARY GRANT }RENE DUNNE 

G A I L P A T R 1 C K ve R O U D O L F S E S T T 
gibi 4 büyuk yılcız'ın yamttı.kls.rı .. G 

Mevslmln en paırla.k ve en güzel ıkomedlsi başlıyor. 
Bır eı1k:cğln kanunen kn.ç zevceye malik ola.bllir. Asri ha.yatta iki ev_ 
lllik ... Bu günün ev kadınları ... sınemacılık rueminde blr yenilik 
teşkil edecek ol.an bu guze1 film için yerler.nlzl evvelden tednrlk 
edlniZ. 

Afrikanın a.teşli çoclerlnde... Kan .. Mücadele ... İ'slUn... Harb ... AI -
kadaşltk ve feda.kfi.rlık1 Avrupanın lüks sa~onlnnnda ihtirası:. bir nik ... 

Heyecan.". Kısnnlçnk ve düşmanlık 

Z TABUR 
önümüzdeki PERŞE E AKŞA 1 

TORKÇE SOZLO nüshası FRA SIZCA nüshası 

İ 'te 
Sinemasında 

rıı , ~ nut.tıındn ç.nden de balı dlr. 

~ er ..... d~ır tı: · t M" d p· Bla char fi \>, .,-.. n Çin utunın ıs.t.ıı{eya• kar- dfinyl1 medeniyeti için en büyü!• e_ sa uran a ıerre n 
ll'ıttı ç~ karşı aaı mulmve - }lemmiyette lbtr feliılret ~lacn-ktır .Bu, p b E HA R D 
lltıı kurtul l?lUletının bi.ıtiln ocaltlıirı. kalbi.erimizin ta derlnl!ğmden ~en ·'3~;:11 erşe e nkşamı 

UŞu ile net celenmeıse, bu, bir b.lst!r. 



• 

kün Büyük hatırasmı taziz etti 
(Baş tarafı ı inci sayfada) [ !erce talebe ve profesörlerin iştiraklle 

durduğu acı eksilmedi, çoğaldı. yapılmış, ÇOk ha.zi.n ol.muştuc. 
Bil.Yük matemi:ı ıztırabını her yı:ldö. Merasime tam saat ~.5 te Rektör 

nfunilnde yudum <luyndum içerken ro. Cemil Bilse! tarafından söylenilen kı_ 
luık yüzümüze aıkseden iç:mizin acı _ sa hitabe ile başianmış ve bütün taıe. 
sında ıhtlsrande.n iz anyanlar alda • be .&ta.sının aziz ha.tırası onünde t;eş 
nırlar. Gerçekten yaş pınarları kuru • dakika ihtiram süıı:Q~u.n,a. davet edıl • 
muş g~erimiule yanan .parıltı, kalbi. miştir. 

mi'Zip. sızısından kaynak alan bir iman 1ibtiram \'akfesini müteak~b üni. 
( TiYATROLAR ) 

1 
btanbul Belediyesi 
Şehir Tiya.troou 

Tepebaşı dram kı.ınıında 
Bu akşam 2-0,30 da 

HAMLET 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZM.~ 
ı.şığıdır.• versJıte profesörlerınden Htf?.ı Yeldet 

Yavuz Aba.dan bundan sonra Ata _ Atattirkiln şahsiye.tini ve büyükltiğünü 
türkün h.aıkikaıtte bugün dünden daha tOOarüz ettiren bir h;tabede bulun _ 
ziyade aramızda olduğunu, bu 6.lemi muştur. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser• 
icabında Günde 3 Ka~e Ahnahilir. Her Yede Pullu Kutuları Israrla 

terkeden iki Mm:1t3fa Kemı.lden !anı Profesör Hıfzı Vcldetten sonra sı _ 
olanının et ve ~em!lcten yaratı!d•ğınl, raslle Tıb Pakü!tes•nden Saliha Fm... 
tikır ve duygu MUitafa K"m.aUnin e. yun.ar, Yavuz Aktuğ. Muzaffer Eren 
bed! bir cevher halinde !ç•m zde, Ct&. gençliğin .Aıtasına olan saygı ve sev. 
!amızda hergün daha çok yer!eşt ğinl gilerlni kısa ve güzel cUmlelerle ifade 
tebarüz ettiımlştiT. etmişletıdir. Hllituktı:t'.l Klzım özeren 

Hatib müieaki.b<ın AtatürkUn en ba_ AtatürkUn gençl:ğe h ' tabesinl 'e İk _ 
rız vasıtlan.ııı ele alarak tahlil etml.ş tısaddan Hal~ da 1nönünün millete 
ve: b~atınamf$fn\ ...ıtuduktan sonra ünl_ 

«- O, her f.!lman milletile bı.raber_ venLte merkf"ı bimı.sı.ndaid merasime 
di ve beraber .ı:a.lmasını bildiı demiş. nihııvet verllmi<ıt'r. 
tlr. Billihare, ~şta Rektör Cem'l B·ısel 

Yavuz Abadan sôzlerıni 6 ıyle btır_ olmak üzere oütUn t>r:>f~ör V" talrbe. 
mlştir: ter hep blrl"kte onıruı.ne parkına gL 

11Bi.lyük: Atatürk: ,.ı..,,.,,k ttrı'""l'Slte nanı•na hıızırıauan 
Turk yurdu üzerinde muk.:ıddes bir çn\engl Ata•ürk h 0 yk"llne koymu~lar_ 

aiyanet balesi gibi bekliyen manevı dır. 
varr.ınınm ruhlarımıza doıdurd·ı~u hu_ 
~u 1çerıS!.nde, ~ana ta.yık o'malı:: ka • Diğer okullar~a 
'l'arı kat'lsinl vermış insanların huzur Yüksıf.t Mühl:'-ndls mekteb~. Yüksek 
ıve €'Dllllyeti ile, milli hali:larına zorlu İktısad ve Ticaret. okulu ve şehrimlz. 
t>;r ..:ıskançlıık, mılll yurduna ta.şkm 1 dekı diğer bütün rcsml, husus! ve e_ 
b r sevgl ile baf:lananlann az;mlle tek. kalliyet ckullannda lhıt~!al toplı::ntıian 
:rıar ediyoruz. ~dl ist!rahatga.lıında ya,pılmış, saygı sükutundan sunra sÖZ 
rahaıt ve mU.<rterih uyu. Başında nobet alan hatlbler Ebed! Şefin ha~·atını, 
beGciiyen on sekiz mll.Yonu b.rleş'fren hlzmeıtlerini anlatmışlardır. 
tek duygu sana ve eserine da mı sa. Dün milli ma.tem münas~betlle ıseh.. 
dakat, milli kudrete sarsılmaz iman. rim:uleki büW.Q e~leııce yerle::-i sinema 
dır ... > ve tiyatrolar keudil.ğinden kapanmış, 

Yavuz Abad.andan sonra Şehir Mec kapılarına siy.ah tüller çekllmlştir. B;ı. 
lisi azasından Mel!hn Avnı-S izen MilU zı sinemalarda varidat hayir cemi _ 
Şefin Ataıtürtt hakkındaki lbevıuına. - y~lerine a!d olm~k tlzere Atatü11'.dlıl 
mesinl okumuş ve millt cenaze töre. havatı ve cenaze törenine alc1 til'mle!' 
ni~"' ald bir tum göstetltmlşttr. ·ıöıJterllmiştlr. 

Rundan sonra törene iştira.le tden. Radyoda da dlJn ajans haberle>rın_ 
ıer. Yolda yük:seJc ilttıSJ\d mektebi tale_ den lbaşlta neş:r:yat ya.pıılmamış, Ml111 
belerile de birle.'3ereır: GUlhane parkma Şetln beyannamesi okunmuş, Ebedt 
gltmlşeler ve Ata.türkün hyekeUne t:e. Şefin 10 unou yıl hitabesi kendi St'5.. 
len4L'.ler koymuşlardır. !erile nakledtlm!J;ttr. 

MALİYE VEKALETİNDEN: 
!.6.1941 tar.h ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına salıUıiyet 

terilen ve hasılatı tamamen Th)'anba.k:ır ve E!Azı.ğ istasyonlarından 1ra.k ve 
lra.n hUıdudlarına kadar yapılacak demiryolunun inşasııı.a tahsis edilecek olan 
~ 7 gelirli 1g41 demıryolu ls...iJcra.zı.nın 20 senede ttfası meşrut ~ş milyon 
lıralrlt birlnci t;ert.ıbine ald t&tvülerin saıt141 7.11.1941 aa.balıı.ndan 15.11.1941 
a.Jcşamın.a le.adar yapılacaıı:-tır. 

Tahviller hAm.line mu.tı.a.rrer olup beheri 20,500 ~ 1000 lira itibar! 
kıymette birlik, 25 lilt, 50 l.iJtt.ir. 

Tahvillerin ihraç !ieıtı 3 95 olarak tesıbit edilmiştir, yani 20 lirahk birlik 
tahvıl bedeli 19,500 liralılt tahvil bedeli 475 ve bın liralık: tahvJ bedeli de 
950 liİ'adır. 

Bu ta.hviUer umum! ve mülhak büt.çeıerle idare olunan da re ve müesse
selerce, Vilayet hıususl ıdareıeri ve belediyelerce yapıl~ mll.za,y~de. ıntL 
naıkasa ve muk&velelerde teminat olarak ve hazinece sa.tılmış ve satılac&k 
olan Milli emıaıt bl"deller:nin ted'yes'nde başa.baş kabul olunac.ı.klau g'.bi 
tahvil itfa bedelleri ve faızım tahvillerin tama.men itfasına .kad.ır her 
ti.lrlü vergi ve rüsumdan munf bulıı:naeaklardır. 

M~fu tahviller Tül'ki.ve Cüıl'Jıurl:ret Merkez, Tlirıki:ve CUmhuriyetı Zi. 
raa.t, T!Wkiye İ.ş. EmHIJt ve Evtam. Halk, Türk Tlearet, Belediyeler Banka • 
lari!e SUmer ve Et'bank tara.tından saıtılacağı gibi diğer bankalar va.sıtasile 
de temin olunabilir. (9643) • , 

Sıvas belediye elektrik müd;!rlüS!ü~den 

Elekll"ik malzemesi alı11aeak 
Mlitea:hhi<il r rm "" hesabınıı. satın al•nmak 4!11/941 tarihinde ihale 

edilmek üzere eksiltmeye çıkarılan ~l~ktrtk: ma.lzemesine tall'o zuhf:ır 
e!mediğinden aynı şeraıt tahtırıda müddet bu defQ on gün da.ha tıem_ 
d!d edilere'lı: 14/ll~'ll tarihinde saıat 15 de Stvas ])eled!ye encümeni hu. 
zurunda Uısle edileceti UO.n olunur. c9'7981> 

Bevog"'lu Haikev·nde o-- lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ı 

1 lzmirde tütün miibayaaaı ve 
Beyoğlu Halkevlnd~l 'to1)!antıyı vi. hazırlıklaTı yapılıyor Eksiltme Komisyonundan 

!Ayet partı ı-eısı Reşad Mıınarotlu aç. 
m.ış. 5 dakika sanı sükütundan sonra. bnir <Hususu - Tütün piyasası Bakı.rıköy Enırae:ı Akltye Te Asabiye h1lstaneslnln c2000. çift yemenisi 
avwat Makki Hı.kmer. A a.turkun ha. nın bu genekl açıl.ışının B:rinc:kanu • k;:.ıpaıl.ı zart \ISUlile eks!.lımeye konulmuştur. 
yatı, eserleri, k.ahram.anlıkl.ırı hak • nun on beşine kadar uzama3ı mu.Me_ ı - Eksintme 12/11/Kl Çarşamba g-ijnü sıa-at ıs de &bhat .e İçtimaı 
kı"~a uzun .ı.. 1·r ıııtabede ibu~unmmtur. mel olduğunu yazmıştık. Ankar.ada.n ğ ...... .., .,.., h"'"·fı ti !• MuaV!enet Müdürlü ü binasında kurlllu kOJll.isyonds. yapııacaldır. 
Miitea'k.lben Milli Şefin beyannamesi ha.bet aldığunıza. ıöre, UA me m" 

b ..a..1 tüt" h lündetı dıış 2 - IJ1 ııha.mmen flai bir çift yemenı i1t•n c,- Ura.dır. oılı:umnu.ş ve hei> bırlikte Taksim Cüm u sen~ ,un ma su '1'B 

burlyet meydanına &idilerek Abideye meml~etlere satılması mümkün olıı... 3 - M:ı..vakka.t tem.Ln.at c450> liradır. 
oeleuk konulmuştur. cak mlktan tesbı.t etmek üzeredir. 4 - iisteOrlller şartrı.ame Te miıhürlü nümuneslnl h!orgün komlsy<>nda. 

Amerikan tütün kumpanyaları, in.hi _ 
b8~ıKİdŞ Ha.kev\nde ~rıar idarem, TUrk tütun limited, ıyeru görebilirler. 

T Ul'llnler şirtt!!U, Borovaıı şirketi. TUtit 6 - İsteldller 1Ml ;pMı T1earet Odası veslkaslle 2490 saytll kanun.da. yazılı 
~taş aa.kevındckl ıt.oplantıyı tltt.ün ıhracat şirketi ve diğer fl.rmalar vesikalar .Dıe bu lfe J'eUr muvalrk:11t teminat ma..'oouzu veya ban.. 

H.alıA.evı i açmış, ayakta ii>~ aakı.. tütün kumpanyaları, lllhlsarlar idare_ "ka mektublle zarfis.nru ihale eaat!nden bir saat e7Vel looml5yona 
ita lhtLl'a,µı sükutunu muu.ak.ib BE: • s le tıütün.lerln vaz!yetlnl tetlı:Lk ettir. maJcbuz mukaıbllinde ,-ermeleri. t9340ı 
şokt.89 kaza partı reısi Z..Jıdu Çu . 1 mekte:llrler. Am0 r ikan tUtun ).mmıpan.. -----------------------------
bukçuoğlu bir hltabeae bulwınıuştur. yalan. ellerindeki tUtilnlerden mil • 

İstanbul Belediyesinden 

fstanbul fiat murakabe komisyonundan 

Tüeear "e esnafın nazarı 
dikkatlerine 

Büromu:ııd.'lln aıyrılan bazı kontrolörlerin veya büromuzda hlı; al~ks' 
olıruyan bazı Gt!m.selerin .kendilerine Fiat M'iiraka.be kontrolJrii .süsü vet• 
dikleri haber mlındığından evvelce fiat kontrolörü o:srak tantnmı.ş °'' 
salar dalhi bu sıfutla. müracaat edenlerden her defasında İstanbul ~ 
Mürakabe kontro)örler1ne ma.h.sWJ resımli v.e vila~tçe t3ı.sdik!i hiiviye' 
eüzıdanlarının tstenllrnesl ve hüviyet cüzdanı ~braz edemiyenl.erin ı-.. 
men büro şe!Uğme veya 7.aJbıta makamlarına fübar edilmesi ehemnıiyet.l' 
rica olunur. c979h 

1'"'oprak mahsulleri ofisi umuın 
müdürlüğünden 

Memur Ahnacak 
Merkez ve taşra teıkilatımızda münhal bulunan 

«85n, «100,>, «120» lira tahıiıatlı memurluklara t.n a· 
ıajı lise veya buna muadil tahsili olanlardan 3656 ve 
3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve müe•· 
seaelerde üç yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar iın
tihansız, memuriyette bulunmıyanlar imtihanla alına • 
caktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki a -
dedleri geçmemek şartile 3659 sayılı barem kanunll 
hükümlerine göre heıab edilecektir. 

Müracaat edecekle~n, fiili askerlik hizmetini yapını' 
olmaları veya halen askerlikle İli§iği huunmamaıı. 

Mekteb ıehadetname veya tasdiknames:nin aııl ve • 
ya tasdikli suretlerini ibraz ebneleri. 
Çalı,malanna mani halleri bulunmadığını tevsi" 

etmeleri, 
Sıhhi durumlarının müsa.id olduğuna dair Ofla dok

torundan rapor almaları lazımdır. 

Ziüht.ü. Çubukcuog u bu h. abesıne şoy _ htnı kısmını Amertkera sevk v~ .ihraç 
le başla.ınıştır: 1 e'mlşlerdlr. Fakat btr kısmının da f'ieV 

<- Oerek mılll t.a.ri.hl.mız, gerekse kine çalışılmaktadır. Maamntih bu 
~l ve fe:rdl hayatlarımız ıcln pek gibi tüttınlerln mıktan pek azdır . 

imtihan 15.11.941 Cumaarteıi günü saat 14 de Aıı· 
karada umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

isteklilerin aranılan veaikalarını nihayet 14 Currı~ 
HooaJb İşleri Müdür!itğü kadrosunda münh~l bulun-an C50ı Ura ıfieretll günü öğleye kadar zat itleri müdürlüğüne göndermeleJ'l· 

ve (15) lira maıa.şlı memurluıtıar için 13/ 11/941 Perşembe günü saat Uı (8238-9815;J 
acı olan bir . ıı.a.ır~nın rıldönümünde 1 Bu gene tütünıerimlzin nefaseti ve 
teessür ve hilzün ıç nde burada top_ ı at'lığ'ı sebeb!le iYi f ,ata 11a.tı.ıaca.tı ınu_ 
lanmış buluneyoruz.ıı 

Haıt!.b ölümün heıık.es için mu'.kad hakkak aay_ı_tm_ak_t_a._d_ır_. ------
der bır Akibet olduğunu, f:ıkat manevi 
varlı:-tlarm dalma canlı olarak d.mağ_ 
laroa ve b.lblerde hüküm sürdüğünü ~ 

=~~ ve sözlerıne şöyle devam et_ S El AN 1 K B A N K AS J 

Te61.ıı tarihi: 1888 

• 
«- Atatürk o bahl·yarlı:.rdandır ki 

manev1 varlığı r:ı.lt.amlarla lf:lde ed! _ 
lem.lyecek bir şek"l ve surette &ef'Plerln 
ve asırların üstllnden gallblye~ ve ha 
ld.mlyetıe aışı.p geçecek ve dalma ya~ 
yacaık. zam.a.n geçtikçe büyüklüğü ve 
kıymeti da.ha. ıyi, da.ha gen.ş bir suret 
te anlaşılacaktır.:.. • 

tdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA> 

Ha.tıb Atabü.ı1'ıün hizmetler nı anlat 
tık:tan sonra ııözlcrinl şöyle bitirmiştir~ 

r- O yattıkça d<>S':u, mücadele ve 
lsUkllU arkadaşı ve TUrk milletinin 
bağhbk ve birlik rehberi, İnönü sat 
olsun•. 

Şişli Halkevinde 
Şişli Halkevinde beö dakikalık atL 

tuttan sonra profesör M. K:eınaı Öke 
AıtatürkUn hayatı haıkkında bir müs.a 
h&be yapmıştır. • 

Türkiyedeki Subeleri: 

tsTANBUL, Galata Te Yenıcamı 
KXRSİN, ADANA Büroq 

Yrıno.nietandaki Şqbeleriı 

Uı.A.NiK - ATİNA -

• Her neTt banlı:a mua!l" .. 1.,,.!'i 
Kiralık kuaıar servtat 

Profesör, bu mll.sahabeslnde Ata 
tUıtd.I da.im& hatırladJiımızı, onu~ 
idealist ve reallat bir insan olduğunu 
söylemiş, lnik:ıılA.bla rını anla Lrnış, iten_ "'~""-""'--.--~.__,-""_,_ __ ,,.-~_,._, __ ,,_,_,,_..__,,_~-...--P'I~-...-,,. ... _,._..._ __ """ 
dlsini ilk olara.k Deme çöllerinde bir •••••••••••.;..;;; 
cadır içinde ziyaret ettığ;nı. Sakarya 
hal'blnden f'VVel Cankayada Tanında 
bulundutunu. hastalı.tının geçitıdltl 
sa.fhal&n anlatmış Ye aözlerine tıö)le 
devam etmil}tir: 

<- .ı\tam ne tıaz!n bir talihtir ki 
meml~et ufukları:lda. milletlne r.-fıı.h 
ve saadet anyan gd~lerinJ tltriye tlt. 
rl?e ben ık.apatttm. Atam. artık sen 
y-alnı7 hir nu.,. "larar:e :vası:vormın." 

Diğer H~}kevlerinde 
Şehri.tnl2ldeki diğer bütün Halkevle_ 

rinde de ayni sekild J ihtifal toplan 
tıl.arı Y9.1Pılın1$ BUyWt Ollinüıı hatıras~ 
hürmetle anılmıştır, 

Üniversitede 
tl"nlvenıitedekl merMtm, daha sa _ 

bahın ilk saatlerınde merkez b!ruı.sıııı 
doldurmağ.a başlıya:ı gözl r1 yaşlı blu. 

Za.71 - Sama.tya nü!us menıurıu. 
tundan alm14 olduıtum nüfus ten -
remi ve ask~rt terhis vesikamı zayı eet. 
tim. Yenilerınl çıkaracatımdan skl -
lerinln b.Ultmü YOktur. e 

Abaray Millet cıı.dd.estncte Kun 
çıllanazmcla !S n11Dlarada 

Saır.yip Yavuzatan 

Z AYI 1 
938 yılında İstanbul limanın 

dan aldığım >lSG s.c11 ve 6-169 sa: 
yılı Reis şehadetnamerni lkaybet_ 
Um. Yeniwıl a!acatımdan eski - ı 
sinin hükmU yoktur. 

Çanakkale Limanında. 
Ali Kayaalp 

Antalya Nafia Müdürlüğün :len 
Son Posta ve mus gazetesıle 27 Birlncıt.e.'Jrlnde kapalı zarf usulile ihalesi 

ya.pılına.lt üzere ilt.n edilen Antalya - Burdur Yolu mebdeindeki parke t.al. 
dı.t"ım taşı ihzar işine iatekll çılunamasın.dan işin ihale6i Teşrıntsa.n.ı 20 inci 
perşembe ııtınü _. olld& 7•Pılmait tlızere pazarlığa bırakılmıştır. c961~) 

de yalnm ort&mekt.eb mezunları 1.ra.sında müsaa>ak.a lmtiharu yapı.la. ''-••••••••••••••••••••••-•••-........ 
C&ktır. mJiiind 
Aşağıda yazılı evsafı haiz olaciarın 11/ll/9'll Salı ~nü ıakşamına lı:aı. K. D. Eretlisi aıJIİYe ticaret hi.lıd . . en: 

dar Beledi,,.,. Rlya8etılne l.s.tida He müraoaat ederek ~nııen ve.saiki ver. Çam kerestesinin 
" - 11\ beher metre mlkt.. 

meleri ve taıyln edilen gün ve saaıtte ha.'Llr bulıunınaları zımdır. bına takdir edilen 
ı _ Türlı: ohna.k.. 2 - Askerlikle a.twıcs.sı olme.maık. 3 - 30 ya.şuı<ian Jo.ymetı Aded 

yulııan oLmaıına!k. 4ı - 18 ~ını ikmal etımifJ bulunmak. Lira Ku. 

Cinsi Mt. TulQ 
An 1lA 

uxnıcu 
An ılA 

+-•~ 11 ~•ır· ı _ Hüviyet cüzda.nı . 2 - As.keıi!k veslkaısL 3 -
....,..,.,n en v=~· b' d .a~ d"'rt 

Mekt.eb şehadetname.si. 4 - Do~ruluk kAığıdı. 5 - 4,5X6 e a ın...... o 
adeti fotoğraf. C

9718
> 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 

Zlraa~ BanıtUUMI& lruıııban1ı ve lhb&raız t.uam&f hesablarmd& en 
az 50 llruı bu\unanlart. 1enede 4 defa oek1lecH kur'a ile ~ 
P1iDa cıöre lkranı.!7e claltbl&cak\ır. 

4 Aded ı.ooo Lirahk 4 ooo Lire 
4 » 500 ' 
4 » 250 : 

2
'000 » 

40 • 100 • ı,ooo » 
4,000 • 

100 » 50 • 5,000 » 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 • 20 • 3,200 ,. 

Dtkk.ai: Hesablanndak.l paralar b1r eene loinde 
dU.sın1Yenlere ikramiye çıktılı takdirde " 20 ıaaıuue 50 liradan &fail 

Kur'alar .-nede 4 defa, 11 Kart, ıı HıuU&n, 11 !,:~ecekttr. 
Unun tarihlerinde cektlecekttr. C03 1ll, l1 Blrtnca 

An ııa. ...::::::.---
40 oo 600 Cam 260; 3 ıo 15.48 15.45 
45 00 893 Meşe 3ll,294: 3.10 13.42 15.42 

Ala,plınm Taşbaşı ma~lles1nde m~cud devlet Uman işletmesine ad. ·etil 
Yukarıda cins ve nev ı ve metre mıkA.bı ve ık:ıymetl gösterilen ınub u.rı. 

eb'add.a 660 A.ded çam ve 893 aded meşe mamul kerestenin 3/11/941 
hinden ltlbaren yimti gün müddetle aç* artırmaya çıkarılmıştır. . teO 

Birinci aııtırma. 24/ ll / 9H tarihine m~dit Pazartesi saat on dört 
on ıaltııya kadar Karadeniz Ereğlisi mAbkeme salonunda icra edilecelt'tlı'· d)t• 
Artırma bedeli peşindir. DelIMiye re~i vesalr masraflar müşteriye ald ş ~ 
Artırpıaya çıkanı.an mal ı!aradenlz Ereğllsinin Alaplı na.hiy~s!nin 'l'" etJ.. 

başı mahallinde teslim edilecektir. Birinci artırmada muhammen kll~ , 
n 1n yü2Jde yeıtm iş 'b":illi bulmadığı tskdlrde ikinci artırma. 4/12/941 t tıJ" 
bine mtisa.dif Perşembe gtlnü sa.M on döıtten on altıya kadar keza ı:na 
tne salonunda lcra edilecektir. tP"' 
ArtırmaYa çıkarıiaıı maı ihaleden eYVel 'ID.~ür mahalde görülmUıf 
~~ ~ 

1ıst~lerln muhammen aı:ıymt?t1ntn ylliı:!e yedl bucuk nlsbetinde peY d\Jr, 
çeleri veyahud "banka mektubu ile mua.YYen gün ve 81latıt'! hazır bulu~, 
maları ve daha fazla ma\funat al1IUlk tstiyenlerin numausı ile oıall 
ba.şkA.tlbliğine miiracaat etmeleri illn olunur. ~ 

1 L:_ lstanbul Belediyesi ilanları· 
İlk te_ 
minatı 

L. K. 

Tahmin 
bedeli 
L. K. 

840 oo 63 OC'i Faıtihtıe Kırk.ç8şme mahallesinin Kırlco~e ~~ 
da 27, 29, 33 No. ıu ev enkazın1n sa.tı.şı. ~ 

850 00 63 75 1''a.i'hte Ka~.apdemlriıun maıha.lle.slnın unlt ~ 
caddesinde 22, 34. 24/l, 24/1 No.lu fınn enkA 

390 00 

123 9 

25 

30 

sa.tlŞl. ı ,,_ 
Aksara,yda Kemalpaşa ma.hıalleainin DeRereınlJl ..,ıı.. 
katında 49 uncu adada 2 No. iu ve 67 ınetre 
ra.bbaı arsanın aa.tl4a. d1' ff 
Aksa.rayda tnebey ıma.halleslnin Kaçibey sokd10 .~ 
üncU ada.da 34/5 No. lu ve 49, 50 metre ıınut 
sah.alı arsanın sabşı. ~t"lf' 

29'1 50 22 32 Cihangirde Firuzağa mahallesi:ıin Ka.d!rter 1 1 ,,_ 

sokdmda 510 uncu adada. 29,75 metrl} murabt)llo 
halı arsanın sa.tı.şı. erı'ı'' 

Tahmin bedellerile ilk teminat mi'ktarlan yukarıda yazılı ikl par~ıxııı?; 
ve 1.lç parça arsa satılmak Ozere ayrı ayrı a.çık ıartırma~a , ko~u ~. 
Şartnameleri zabıt ve MuamelA.t Müdürlüğü dca.lemlnde gorü.ebilif'.tır 'fi'. 
17 /11 /941 Pa1.artest günü SRat 14 de Da.imi Encümende yapıl\cak !l · ,,.,.~ 
llb1erin llk teminat makbuz veya melttubl.arlle Uıa!e günü muayYe / 
Daimt Encilmende bulunmaları. (9636) ........ __.. ·······························································•························•· 

Son Posta Matbaası: N~riyat Müdürü: Hüseyin Rııgıp Emeo 

SAfilBt: A. E."rera UŞAKUG.ll.. 


