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Bu sabahki 

------·· ışıya gora: 

Tala'aıa 
vaziyeti 

çok ciddi 

Milli Müdafaa ve 
Münakalat Vekilleri 

istifa ettiler 

Sovyetler bir çok 
noktalarda ric'at 

ediyorlar 

Sone& 81111,.ada lıombanJDDaa edllm Wr HJln mamarua 

Milli Müdafaa Vekaletine Emekli General Ali 
Rıza Artunkal, Münakalat Vekaletine de 
Emekli Amiral Fahri Engin tayin edildiler 

l(Alman tebliği) r-·"'"'jfiGjLJi .. 
·-·-··-·· ............................... -, 
PaılUkte 

t:u ~·. 13 CA.A.> - Alman ve Rumen •Berç'ID VDALl·a1z~Jl1 ilan lloetleri Xınmda ilerlemettedlrler. Afi l Y .ı I Y 
1ı...a. haberlere ıöre Almanlar Kerç T u l 
-qzına varmışlardır. il NU 'V .....__ a.ı suretle karşı sablle ancak , ki. CIDD n 1 

~r=e~=iğ=i~~~ bir bo. 

-::;~ada harb &!ddet!e devam et.. ıa11sıaa 1 '•0eçen yıhn hldi· ı· 
ıo:!Uharebeler bilhassa Moja!st, Vo. dl .. _ 1 8818rİ zafer& kadar 
CQk l::Uı!~roJaroslavet~ ve Tulada var .... ! .. harbe d&Vam azml··ı 
- 4loıan1ıar bi:r mıntakada So~et • 
te ~lerini işgal etmişler ve ilerlemek.. • • ni takviye etmıştir .. ı 
--~w:~lardı:·. Rus!ar ric'at et .. ''Bir suvari tumanını - . 
tlcı~ Ro7ter haberine göre Tul& cok mag"'IOb ett·ık, 91 Kralın TUrkıya . Qlıı ...... ~lr tehdıd altındadır. Ruslar 

~ VU11ettedlrler. Rlc'at etmek.. h kk d Ö 1 
'~ ~ hava kUVVP'}eri bflyük bir top ele geçı•rdı•k,, a ın a s z erı 
"1 'l•Yet &6etermettedirler. Cephe lf. 
._. eriJıi durmadan ueım.bardıman et. «Kendiai ile lnymetU bir 
~te ..., müna.kallt yollarını, mer. Dü L • iltilalı maalıedem olan 

vaziyet 
nezaket 
keıllettl 

Japon matbuatı 
ateş pUskuruyor 

"Amerika Pasifikte 
muhasemab açmak 

hususundaki niyetini 
açığa vurmuştur,, 

ertnı tahrlb etmettedir. " - şmanın enın· TiiTlıi- ile minaaebetle • 

H dd 
,,_ Tolklo, 12 (A.A.) - M. RUftelt ft 

iUerı·n umumi gra a ıaşırtma rim, aağlam ..,,ette ;,;,,... Aılb&y Knox ta.re.fınc:tan mütarekenin 
hareketi akim kaldı,, da ve dostluğa Jayanmalt- ;rıldönümü müna.sebetlle verilen nu.. 

kara ahında 
ta berdevamdır» ı tutıar Japon baaıınında· benzeri nadir 

t.uta eclen Vektllerı Saffet Arıba Ye Cmle& Kerim İnced&71 

1 

Ankara 12 <A.A.> - Refah vapun 
h&dlıeainden dolan Velı:Alet.ıerine men 
8Ub J'(lkaelt ı11tbede allbay vtı me 

ı murların aIAkalı 16rülmesı ve tahti 
'<&ta başlanması mUnase'betlle Kil 
vlildafaa V&kUl Enıincarı meb'U8'\ 

Saffet Arıkan ve Münakal&t Vet.ı 
Sinop meb'usu Cevdet Kerim İnceday r g '' . - 1 görülen bir şlddetJJ a.ksmamelln d~ 

t lan 
Bırçok trenler . lı>ndra n tA.AJ - İngiliz kra. masınt. sebeb olmllljtur. Şimdiye ka_ 

op it yapılıyor ....... rf b ...... , ,... ,= llr-l'~ krt.ll~ oldµ,t~ ha~~~ • \fıt-.BaJ!fiiilı ~ ~ ya,Pıl.lmıf' 
ıan wu uın btıaiün par1Amıntontı"1 yeni i~w.. olan ~t&n hlçl>Jri böyle bir ak. 

l.oQdra, 11 (A.A. - 1 dMZ ...... :ır· d411bitUr 18Jtımel yapmam"ıftır. 

tahkiUıtm selAmetle devamını tt!ml 

maksadile istifalarının kabuiUnll 'F 

vekilden rie& epi.ilerd.ir·-.-n-:aı:~ 
Her ~ isUfa kabul ettilerek Mil 

Müdafaa Velclletlne Mantaa dıt11ıa IÖ?e Hitıern: - Haber alın. Berlin 1J CA.A.> - Alman eıdulan ki~· llu&lt'lmda Aiaeilka ~ nawın nutkunu 
huıoa ıbır +~ uınuını k.ararP- ~dalıutuun tebıttı: · , . 

Bu ...,.,Jantı yapılacaıttır. Kırımda Alman ve Rumen tıt·aı:ırı Oeoen 111m blıdilelerı, mll!etıe. c11aıtM9 tahra:. diye vaaıtıandıran 
Old to~_lantınaı kış seferi ile aılA'•lı flddeW tKib muharebelerinden eoıll'a rlmin ve nılltfetlklerin nthat 1&. Totlo mtı N.ltl aıa.teeı, AmerJJca Pa. 

Uiu BOylenınettedlr. ıteroin cenub kıyısına. varmışlardır. fere kadar ıeMvilze karşı harbe 81.ftkte muhasamatı açma.k hUBUBun. 
AJmaD hava lı:uvv8tldri aıvastopol. j devam amıni. takviye etmıe1tir. Bu dati niyetini açııia vurmuştur.:. de. 

B b hk• ıterç ve Anapa Ilman.!annı ~k teairll • aracı.. mUtıef;Jı: hük:Qmetler.e te • m*1;edir. u sa a 1 bir surette bombalamata devam et • 1 maa halinde bulunan ve blrlestk [Deftllll il ıncıf • .,fada) 
mişlerdir. dev'letleri h~metin\n iYi ulye. 

S Ovyet tebıı• gıv • Tula'n'ln cenubunda.kl kesimde, pi _ 1 tinden te!11ina~ a1:nış. ~lan htwl • 
Yade ve tank teşkilleri bir SovYet sü.. l met, bugün mütecavır.ın ıruımilntl 

a,...lloııırova, 13 <A.A.> - Bu sabahki vari tı!imenint bir sarma hücıllhu ile eeken miUetler yeniden hürrlyeı. 
...,Yh mağlftb etmlşbir. Blrcaıt eslr alınmış lerlııi ele aldı.tıarı zaman mUtt'e. 

h..~ :::fı= cephelerde ş:ddetll mu.. ;~ıtmı= diler harb malzemesi ele fllk c:..::•~e~ ı:_::,caklan J 
~!er cereyan etmiştir. \. _, f1o • AlnJan tıı.YYaresı düşürülmüş, 6 <Devamı 1 inal a7faü) ........................................... . 

l3ret tanraresi kaybedilmiştir. 
~ lla.va kuvvetıerlmıZ 60 Al.Jnan tan. 
"-

1
• levazım yüklü 200 kaıuyonu im.. 

~t~ ve bır plyade alayını datıt .. 

~~Uerimiz muvaffakiyetu faali. 
~ercıe bulunmuşlardır. Cephe aerL 
at-::.e iki köprüyü berhava etmişler ve 
~ada Ploestide petrol tvüklü 

eri Yoldan ı;ıltı.annışlardır. 

liabeşistanda 

C Askeri vulpt :::ı 

Şark ceplıesinde 
görülen durgunluk 

iNGiliZLERiN 
VE MiHVERiN 
GEMi ZAYiATI 

Çörçilin 
yeni beyanab 
"Hitlerin bizi aç 
bırakmak ümidleri 

kırıldı,, 

emekli ıtorıeneral Ati Rıza ;;,eb'l-. 
ve MtlnK&IAt \'eklletlne aa:.::. 
meb"usu emekli Amtraı Pabrı 

Yeni Mtlclaf .. Veldll Emekli Gen~ral nin tayinleri yWı:aek tasvibe :aı 
Al Rna Artuııkal eyl~lr. r.a 

Erzincan ve havalisinde 
şiddetli bir zelzele oldu 
Bazı köyler kamllen yıkıl~ 

38 yarah ve 10 ölti. var 
Brzlııoan, 12 (AA.) - Bugü.n saat rab olmuş, diler bul binalrda da ha. 

12.16 da Brzlnoa.nda flmalden cenu. fit wıer vuılrua ceJmiftlr. Hatif bi· 
b&, 20 aanlye devam eden fiddetıi blr kaç yaralıdan b6fta nu.twıoa •1'&' 
Jer aaraınta olmUftUr. Orta metteb yoktur. 
b1nuı., .t.oıne ~t tadar hl.. CDeftml ı buıl sofada] 

Muharrirlere musallat olan Gondar düştü Geniş taarruz hareketlerini durdurmak ızb-
rarında kalan Alman ordulannın kıp karp 1 tlll b• d 1 d ~A.; ... ":.:;'!:!: hazırlık yapbklan tahmin olunabilir 

8 t~bbUsD yaman ır 0 an lflCI 
S tt.aıyanların 0onc1ar mtta. Yazan: Emekli General K. D. ı.mr... 11 (A.A.> - Kraı nuMnma ..,. ... - ...... _.. -- ... ~ 
~ llletkii dört eaat süren cok ...._ ..- • ..._... etıJ&GD Tl . • ._,_,_ 1.._ 

1 

~. '*Pıenıabrdan sonra zapte. A _ Titv1n f8brlnbı zaptını 1n.tao Alman ordulaı'ım clh*U 7aP'W'I da ATam ~ aa. al&D K. mail ltııpülıaıtaiıulen yollanan acılılı meAlauumu ,.. • • 
eden biarekM ile bu b&rekAıtuı 1nkifa.fı t.al1h ettll'mfıl ~ .._ıar ı.. Ok1lll. • ,..,.. JUC:Me ceı.- ~ .ıın.. H para 70jıyor, h iti hceren ınalc • 
tm.tmda dflDllııtt Aılman ce8tlll tebU.. m1n edecell fOpMetdr. ..._ d&bıU Jila'e ald Jıazuınlardan W.. ~ ao1ıp paraltm 7i~ lıarbaıdariM 
l1Dde dahi malOımaıt w tıafaUA.t ;yok. Sov7td•, vıeaaır barW ıallUn •. '•lıHttl.._ -..nıı, ......, tlrJe 411.. .-1.-. edi-• 
tw. Brıa.seD A:lmanl&ır nkVin'i zaptet deJC 'nblıı l&ıtE mrn1ıalcaaD& pal ... .......... ~ ı-••-s 
tQleri arada. eU.-ıne eeir ve p.nimet at.lebl ihtimal Ladc9 Pl'GadN! 81. 9alaD ati 'W*mcle bldlııaql bir te. 
~tııne daık' de maı~t wımıe- m mamabl ile BoroviOl flbıl MUUL Mldıe IMIJantnıırtu blMr edll'Jm. 

........ ._ ..... , ... _ ... _. _______ .. _______ ,._, ____________________ ... -.. -·--~ 
k& ._... b! mlflerdl. su aebebie ııatw-a şöyle bil' daki umumJ b8.tlıa oM"malr • ı.. mtMrlD _. -.. llıtthnu aı. aı1 

~ ti - .sual plmet.:tedlr: Acaba Soıeyetler, ninaırad mınt.Utı.ndu _k...,..,._ ~ ı iMi IUfalla) 
t~ <A.A.> - SoVJ'et RUSYanın Haı1wf ve K.omu:t"tıa olduiu pbi Vol.. la beraber LenJınandda dD llftaOI --·----41----
!l.a ~ eeıırıilbıı ta.vin edilmil o. hof boyuna da tebllkeli l>lan vaztyeti artan bir flddeıt ve fÜ!Dul lıle J&nm fr•--n Harbı•ye 
~ ıı: bAmll bulunan tayyare ~e ve Slvd.r Ue Kalenin ıarkl ye hunıO baıreıtetılerine devam etmü -~ 
~ bu üa varmamıttır. Şimdiye aruındadti cephel&rLnlı d.aıha tai>11 ve tedirler ve Alman m1ibuata tuYftt.. 
~. ıanaredeıı • bir haber alına. da:ba emn.iyetii bir hale ifrat etmet ıerinln bu bıareke.tieri yapa.n m•blUI' Nazırı tayyare 1 ----o matsadlle tendil.iıkler:.ndl!lt'l !.er'kede -~ ıı:uvveUıerioi her defuıQda oot 
llgilb} K d rek geri Qekildiler de Almanlar Tik.. ta.ınlı uyıe.ta duçıar ~erek pöıst.ürt.. k mi öldU it er ızılor uyu vini bu .suretle mi ifil8l et.tııer? Dün. melı:ıte olması da mliarm bu buausta azası a 

Utnandal lb a ıtü yazımızda ctıa ifUet etıt:timiz 'Y'eÇ- ti cesaret ve a.zımlertni 1ı:ıranıamat.. -•tn an a D hile ~ Almanla blır iki gün da'bıa tadır. V'itl., 12 <A.A.) Ofi: General Hl&. 
1'..~ ayı illi teklif ettiler? ntzardıan sonra bu hususta mütem.. M.ooJrov.a etrafındıaıkl muharebelere zi~ in tanareal Nimec,e 80 kllo. 
i:~l>eete. 

13 
< • mim m.ali'Jımat vermezlerse o zman gelitıcıe: Ya~ıur ve kar fı:rt.ınalart e ~i.I'~. mesaıfede Levigan civarında 

~Uh ~A.l - stefani.lku.. Tikvinln zaptı ıkeytLyetlnln ıbu tarz.. yer yer bataık haline ge1mif ola.n ara. duşmUf ve parça.larunıftır. 
~illa 1ıtı t!lnır1ne ~~~ar~i~~ blr da vukoo gıe1ın~ olduğunu Itıabul et. zı bu muıharelbEllerın seıyrl ve cereyanı Harblye nazırı ile berber ~ mo.. 
~ tond-r~et ltUlnandanlığı teşkili. mele zaruri dl&claktıır. ü7ıerlnde •hmin edllen t.esklerl yap. törlü tayyarenin bütün mürettebaıt.ı 
~ b~ hlltaaıeti tarafından Mos. Bununla benı.ber, şekli ve ıt.arzı ne mıttır ve aırf bu aebeble, zıdılı ~ da bu kaza nfiloesinde ölmüflerdlr. J 
~ ~ tine tıeklıf edildiği haber ol olsun nkvlın mı.ntaJaısının Al. me>törlü birHıklerııııt istimıı.1 edemeyen Vifl, 12 (A.A.) - Ofi: Harbeye na. 

r. Bu tek!ltıer! genel tur. uraaarm eline gıeçmıt oııma.sı başlı Alman oniu!arını.n M'DSk.ava etrafın. Zlrl General Huntstngerln husu.si tay 
1 bıoi .. ,, ... , ())nama 1 IDal llU'ladal 

,. 
&-. dolaD4udaalan1aa Mebrure IJaml Ko~ .,. Naare& Sata C.-. 

<Yaıw 8 ncı ~fanuı. ı mci ve 2 nc1 ıılltwüarıncladır> 



2 Saya 

Hergün 
]aponyanın 
K arşılaştıgı 
lngiliz tehdidi 

l, Ekrem Uplı.Jıgil _.J 
~ ngiltere Ba~vckilinin Japon .. 

yadan bcdısede11ken kullandığı 
tchdi .dr cii:m}e istenen ,,.e bekle.. 
nen tesiri yaptı. 

- Japonyanın muharebeye gi -
rifme ·nı İngihererin harb ilan et.. 
maı bir at bile geçikmeden ıaluô 
edecektir, demiş olan Mister Çör -
çilin bu cümlesi sarih bir tehdidi 
Hade ediyordu, netekim Tokyoda 
da öyle karşılandı. 

Japon ajn~ının siyasi mahfe\ -
lerde hüküm .süren kanaate tercü -
tnıan olarak söylediğine göre: 

- < Çörçil bu beyanatta bulun. 
mak üzere halihazırdaki müş.\ül va.. 
ziyotı kasten seçım1ştir, maksadı Ja
ponya')"! mihverden ayırmaktır, fa. 
kaıt Japonya 1ngı1ıiz kurmay subay. 
1. r> !it c larmın ku a tma 
i ini tamamla.mı&: üzcıe uu'k ııarktn 
i ba~ında bulunClu'k1arı keyfiyet:ni 
(;OZ O 'l cl'Ml U'ZB'k t'IJJt I1Ul7-)) 

Japon ajansı Japonyanln içinde 
bulunduğu mi.iş'kiil vaziyet h · ın. 
da tafsilat vermiş ise de bu güç'ü
ğün hangi seıbdblerden ileri geldiği 
mıcyıdandad ır. 

Japonya rriilli Japon emellerini 
tıı.hnkıku'k ettirmdk '\."BZ.fes·ni üzeri
ne alarak yan a~eri mahiyette ye
ni bir k bine t{"şkil otıi. O zaman 

cihan matbuatının büyük çokluğu 
sıwndı ki. Japonya nülli emellerini 
taha~ cıttirme'k üzere, Rusyanm 
da harbe süriı1demn1' o.lmasmdan 
is fa.d" cdert:ık silaha sarılncnktır, 
fakat yeni Jnpon kabinesi blzım ilk 
gunde ilen &iirdüğümüz ihtimale 
eygun oları&, milli emellerinden b:ir 

!k mlJllln olsun i9t saline Amerika
nın muvafakat edip etmiyece~ni 
anlama'k, ayni zamanda dn hnrb 
vaziyetinin nası'l inkişaf edeceğini 
biraz daha ya:Klndan görmek ma~ 
sa.dile yeni bir müzo'kere kapr31 aç. 
mayı tercih etti. 

Amen'kn liyanmdan Taffm ııöy. 
led1ğıne bakılırsa Japonya ilk mü.. 
zakereler esnııs::nda 5 büyük oı-hir 

ohrr uzere b .. n Çinin 
tnhliy edrıme ne razı ol.muş, y 1-

• J pon topr ğına k ı hav ua
k kuUan labı cceği ıddıa&ı 

· n Viliıd os.tok limanı 

nle mumf herhan~ bir ıçın 

garanb verme:kıt n çekinmı., bu da 
mdza ·er.elerin akim kalmasına ııc
beb olmustu. Eğer bu iddia hakika~ 
te muvilfllc ise hükmedilebilir ki, 
,Tapon}'a ikinci bir müzakere kapısı 
açllğtım göre ilk ıaleblcri üzerinden 
de cıksiltme yapmtıl)'l göze alın • 
yahud hm ne bahasına oluT&a ol
&Un kazıı!\nuı.\t istedıği vakti şu kış 
mevsirrrinin 90nuna kadar uz.:ıtmıya 
lüzum görmüştür. 

Herhalde Angto-Sal·ııon iileım 
bu ikinci ihtimali daha ziyade varid 
gönniiş olacak ki, İngiliz Başvekili 
Japon) yl blraz daha sı1nştnmak 
için tehdidini bu zamanda )"lpmış.. 
tır. Bu müza'kcreler haricinde, Jn _ 
ponyayı srk tnıp korkubnak iç n 
bir başka aebe'h daha vardtT ki 

ı 

o da Japon ajansının telgrafında 
bahsedilmiyen biT &ebebtir. 

Japonya mUharebeye girmemek. 
le Dt-r&i> .. r Uzalkşa:ıha mühi.--n mtk
taroa lngıliz ve Rus kuvvetlerini a. 

hk-0ymak aur tile mihvere karşı gc. 
ne old'l.ikçn büy~ ibir hizmet if et
mi tir. Halbuki f°ındi R~n Uz.ak. 
şarkta bulundurduğu 2 5-30 frrkalık 
kuvv.e-tini orada alıkoy mıyacak va 
%İ~ dôtm ·· ·· r ve bu kuvveti 
rrnıh lıf vao;Ualarla çekmiye başla. 
m tr Angl\o - Sakaon bahmtndnn 
Japonyanın 1bu vaziyetten istifade 
ederc-k hedınngi lbir h rekette bu. 
lunmamMı laznndLr. işte l~iz teh. 
didin n bu zamanda yapılmış ol 
masınln ikinci scıbehi de budur. 

Japon ajansı. rnrukahil bir tf'-h 
did olmak üz.ere J'aponyanın çem-

ber içine alınması te~slerini 
T .okyonun gözden ma.k tuıtnmryaca .................................................... 
TAKVİM • 2 inci T eırin 
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1 ıac TeııiD Ret:'lll HDe 

81 1941 

cONEŞ Şevval s. 
6 
1 

o. 
ffi 

52 

Ô~lc 
s u. s 

v. ıı ısa a 
e. 7 ~ S> 

Arabi • ao 
1850 

o. 
ını 

-Kum 
6 

İM >AK 

s. l.J, 

5 Ol 

12 10 

Yat.ı 

s. Ü, 

18 27 
1 ,, 

e: lstigen yapar Sabahtan 
Sabaha 

Ferd yok, 
ıl1illet var 

Burhan Cahid 

a:ıil> zengini iğrenç bfr çeh
<lir. Geçen harbden son~ 

hikayeler ve romanlar bu çehre~1 

bütün ç.ir.kinl.ği ile tanıttılar. Kaı~ 
katiır san'ntll..iıdan harb zengioiııl 
yağlı bir et kUlçe • olarak çizdi)ef· 
Bu çehre ve bu tekil balkın gözletl 
önündedir. 

llerhn.rıgi bir işi J'aıwnadıhn uma : İnsan istediği ve sô)ledltf şeyi raı>ma.k ~in c1ıWna vakit bulmuş, ve bu 
- Vaktim olmadı, şeklinde bir mazeret tulla.nmaktan çekin. tembel. '-nkit da.r bile ols3 n hudud Jçlnde o ısı eıı mükemmel şekilde başarma. 

Yeni dünya ha bi baılad ktaıı 
sonra hortlıyan hu mahluka yaşŞ' 
mnk fı raatı V'Or.memck için hü.kuınet 
tam %amanmda tedbir aldı. Kanuil 
yaptı. Sürgün gibi bir tüccarı rnş.. 
nen de öldürecek nğır cezalar kof' 
du. Buna rağmen kırkayak g bi et.
dikçe canlanan bu iğrenç mahlukutl 
yaşama'kta ısrar ettiği görülüyor. 

Dün, 1 tanbul ı.-alisi fu-ı.nlara .,,e
rilen unların ekmek yapılmııdıı~ 
yüksek fiatln satıldığını sÖ.} iedi· 
fiat mürakabe kom.isyonu Beyoğlu~ 
da bir mağazanın metresini 0.1 ıl." 
liraya aldığı kumaşı 22 liraya s~ 
tığını resbit etti. 

damga.sının aıtma bir de yalancı sıfatı ekletmfs olursun. smı bilmiştir. ·····································-······················ .. ················--······· ... · .... ··········-························ ......... --·-··-··------r 

Ekmek sıkıntısına 
f rıncıların sebeb 

olduk arı an aşıldı 
Fırıncılar 12 liraya ~u1Jalını 
aldıkları unu 40 liraya yul

kacdara satıyorlarmış 

Beled.ye ekmek ve un tevzii m~elesı 
etrafındaki tetkikler.ne devnm etmek. 
tedlr. Son günlerde muhteı.ıı semtıer6e 
gorü.en dand.t sucıntısına, fınncılann 

dtmck imalı.ne mahsus unları satma. 
!arından başka, kaseli bir sıkıntı yıı. -
ratmak suretile noksan vezinli ekmek 
sümıelerınfn de s&beb olduğu anla -
şı!m ştır. 

Dün b!itlln semtlerde frrınlar ;ren\. 
den stkı bir kontrol ve teftişe tAbl 
tutu:.muş ve nouan veıo:inll ekmek çı_ 
karan tı zı fınncı;ar hakkında takl -
ba b lanmıştır. 

F.~ılar ekmek imaline maıısus 
un arı pasta, bör • ve yufkacılara sat 
mak d am c •Utleri takdirde, bele_ 

yu1'k dan yapı;an bor k, ço~k ve 
ım.a n m ·e karar verecelttlr. 
a r y .ıı r a da:ı 

bı.r çuval e1ımt"k unwıun 12 Ura natla 
ot en a dığı ve 40 1 raya ~ a -
c a ra sa.tı'dığı anla 'nııştrr. Börekçi, 
yur. acı ve pastaAı!ara halen esk~den 
ver len unun rlörtte b.r. nlsbctınde 
t vz .at yaıpılm.aktadır. 

Vali, me" u~term vazifeye 
erken gelib gelmediklerini 

tetkik etti 
Vali ve belediye relsi doktor L!ltfi 

Kırdar dün sa.balı mesai aaatınden ev. 
vel ımar ve fen işleri müdürlüklerine 
gı.tm~ ve manurları:ı mesnjye vak _ 
tinde gelip gelmed klerinl ıtetkık et. -
mlştJr. Vali bu sırada ilç memurun 
va.ktın<ie ya&ifesi başı.na. gelmcdlA'lni 
görmüş ve haklannda muamele yapıl. 
ınasını alfıltada.::la.-ıı. emretm!şt!r. 

Vali ve belediye reisi dlln Jtlfi.ka -
darlara t>=.r mı r göndererek şube mü 
dQrıertnin, mmıurlarra devam vazi -
yetıerınl .6"kı b.r şekilde kontrol etme. 
!erini blld ımişt.ir. 

Tedbirsizlikle iki 
kadının ölümüne 
sebeb o!muşlar 

Bir ınüddet enel, kudul hastane _ 
sinde Vukubulan feci bir kazanın mu. 
hnkeınesı ı inci ai~.eza nı~eme • 
a nde dUn sona ermiştir. 

Hldisenın sucluları, hastanen:n etüv 
mnkinlstı Haydar ve Hakkı, :tedbir _ 

6lzlllt ve dik!kat&z] k'e mak!nenın kc. 
zanını Paıtla.tarak lkı işçi kadının ölU 
mime ı.~bdı Yrt. veruı <'rd ı . 

Mah'keme dUn'kü brannda. S\lCU sa 
b t. bulm\16 ve her 1klslnt de 2 şer sc • 
ne rnllddeUe ~ tna.hkflln e~ışu(. 

ğıııı söylüyor, fakat bize öyle geli. 
yor ki; l~lt.erenin inşa halmdc bu. 
lunan 6 ffı lhıulb :ı:uhlısından mü.. 
hjm bir kı:Sminm bnal ve lta!yan 
donanm.aaıının atalete mn4ıküm e. 
dilmeaindcm sonra, Japon.ya fırsa. 
tın mühim bir krsm.ını knçırrnıı in. 
gilteTenin Uza!kşahı kuvvctle~dir. 
rr.:esine geniş lb:ir vaJcit bırakmıştır. 
S'ynsette ihafe:nin rolü çok olmakla 

beraber ln ffiz Bnşvcıkilinin c'ilindc 
artık lkuvvıetindcn eımin olmıya ha 
r mlş lbir devletin eda m görme~ 
mek mürriklin <le~ ildir. Bu vaziyet 
tc MistCT Çörçil ta; fıından söylen. 
mış ol n san nu.tkıın Japonynda 
küçük bir fırtın:ı ~andudtktan son 
ra geçeceği tnbm:in edilebilir. 

Ekrem U~aklıgil 

•• •• un yuz 
ve saz 

imt·h 

en faza ses 
an'atk3.rı ın 

1 y ıldı 

• J 
Bu va!k'nlar iSbat ediyor ki si.it: ;' .................................................. \ .-:.111 

• : gün cezasına rağmen harb zerı;r· 

1. ··tek ı·d, dul ye E iş başındadır. 03111an1ı devrinin k"' 
: faları uçurula.n sadrazamlar gibi ,,o-

·ı ı· ı E mmda bostancı ha§:nln kemendiDe ya ım maaşı a an- ~ıvurulma!k tehlik~. ~lmlaksına r~ğ; 
1 1 ki 1 : 1 men gene vezınnzam ı pe 
1 arın yo ama arı koşmak gayreti bugünün harb zcD' 

1 
ginlerine intikıa'1 et:mi~tir. 

Bayan Safiye dün de imtihana girmedi, 
ehliyetname almıyanların çalışmalarına i 

müsaade edilmiyecek, kontrollere başlanıyor 1 

Hükumetin daha z.ccri tedb"rle1 

İsta.rıbul defUcıt'dArl.ıkmda.n: almnğa haz.ırlandlğı görülüyor. ~t 
1 - 4056 numatah kanunun bl. yıllık t.ecrübe gösterdi ki buna jbtı

rlnci maddesi muoıb.ncc yoklama. yaç varıdır. Çünkü sürgün ce:JJl' 
ya t.Ubl tutulmuş olıın aylıklarını · · • ll n ' 

sına ve Cümhurre:sıinuzın sanı bizzat almayan b!.!ümum milte _ fllo 
kaidler ve yctmılcr ne yüksek tah_ dan başlıyam.'k gazete neşriye•tl ~ 
sllde bulunan etfiek toeuklar ve kadnr bütün samimi telkinlere rıı ' 
reşki o!mıyan, yanı 18 ynşmı ik. men bu nefret verici kazanç h·rsıflltl 
mal etmemiş olan kız ve erkek co. önüne gcçilememi~ir. Hnrb at~: 
cu'klann 4056 numaralı kanunun den kendini kurtaran Türkiye Jllu>~ 
birinci maddesı muc.b.nce yaptır. • td!ciT tehlikesin<len lrurtulmııkta e 

Diinktl lmtihanllU' cbn bir lntıba 

Musllt.1 san'&tkfı.rl::ı.n içllı belediYe 
tarafından bir müddet evvel esnaf ce. 
mtyet<erl bınaaında. bir imtihan açıl. 
ınış ve btrçok eski s:ız san'atkArları 
bu ımt:ııana girmiş!!, B.ledlye mü _ 
fe't~lerl tarafından EOD zamaniarda. 
yaıpılan ıtıe!'tişler sonunda bir klSun 
sa<ı ve ısaz Ga.n·a~~rlnnnm ilk imt.ı_ 

hanlara girmediği anlaşılmış, bazı 
san'at.klı.rlar da belediyeye müracaatla 
sıh'hl meerctlcrl dolayısilı:ı imtihana 
giremcdiklcrlnl bildirmiş ve yeni bir 
ı.mt han açılmasını istemişlerdir 

Belediye bu müracaatı kabul etmiş. 
1mt.lhana girmıYen veyn girlp de 
ehliyetname almab hak kazanamıyan 
san'atkCırlnr lc'ın son bir ıimtthan acı!. 
masmı ta.rarlaştırmıştır. 

Dün öğleden evvel eSIU!J' cemiyetleri 
binasında konservatuvar icra heyeti 
tarafından yapıları son lmtlhana 100 

Dün yakalanan muhtekirler 

den ıazıa kadın, met: mu.s1kl san'at._ 
klrl ~-
Tanmmı.5 ııan'atklrl:ırdan Hafız 

Bürhan, Mlikadder, Faka, Fahri, ea_ 
bide dlln .imtihana elrenrer arasında 
bulunmakta 1di. 

San'at.kAr Safiye dün de imtihana. 
girmemtştir. Dün imtıhaM glrmlerin 
~ı.ızla.rına, im.ti.hana glrd'Jtlcxine 
dair :işaret verılmıstir, Ehl.yetıı:uneler 
bır ik1 gline kadar sıın'atkArlara tevzi 
olunacaktır. 

Be!edlye bu son tmtlluına ghmlyen 
\'eya gırip de ehilyet.name alamıyan 
k'mseler1n eğlence yerlerinde çalısına. 
ıanna müsaade etnı"yece'kt!r. Ycl:mda 
bütün eğlence yerlerinin bu bakmı _ 
d'an kontrolıuuı lıaş!anacaktır. 

MuS".ki sa.n'atıkArları için bu ayın 
20 sinde e:maf cemiyetleri binasında 
bir kurs ııçılaca:ctır. 

Almanyadan cam gelecek 
Yeniden bl.TQOk !ht!kdr suçluları ya Son zamanlarda meml9kete itllal e_ 

kalanarat: adlıyeye verilıniş!crdlr. dilmiş olan muhtel1f nevi pe!lcere ve 
Bu arada Beyoğlunda 1st k'fil cad. vitrin canılannm ekserlslnı Romanya, 

desinde maruf tuhaf;yecl Motolada. Bulcaristan ve 1nırtlt.ereden gelen 1t _ 
krnvnt !!atlarını la.h~ şekilde yUkselt_ hal!i.t mallan teşkJ ediyordu. Son im. 
tlğinden dolayı adliyeye ver 'miştlr. 

zalanan Tlliık _ Alman ticaret anlaş_ 
Bundan başka Beyoğlunda nalbur masmın neticesi olarak bir iki Alman 

Vort.uhi !sta.mbul :yan, Ga•atadl TP.r_ fJnnası plya.sıa:ya bu nevi camlardan 
sane caddesinde kundura malzeme.si sevkedileblleoel:'tni b!!dlımtşlerdlr. Al. 
satan Bayram. f'incancı1ar yo1uışunda 
manifaturacı V.ıh'"a ıı Beıberwan ıSim ınanyadan gelecek olan c:unl:ır, piya_ 
k!r1.mfe <ıç kişi h.akr.tında daha ihtikAr sadak! dlmtıyı ortadan knldır.ablle 

~~~-~~~!! .. ~.~~! .. ~!~!1!;;~ .. ~~::~~~: ....... ~~: .................... - ..................... ~ 

iSTER 
iSTER 

i rtA N, 
INANMAI 

Dlin, 1ru.nıvayda gıırib blr hlldlse. 
Ye ld oldu!t. rr v:ıy, b<'r za • 
man oldutu tibl, tıklım tıklım. Bir 
dclUuınlı. ıı.rka a:ilianhkta. bulonnn 
bılctçlnln relmesl için, üstUste \'at. 
ma.nı taklldt!n, z.Ui c~uı. Elinde bir 
beş kuruŞ! :ıutuyordu. Kc:ııdlslnc 
ıneraJda. bakanlara hitaben: 

er- İncr<'ğim, hata, bllclçl gelme. 
dl.• 

Dedikten on:rıı., etrafına bakınılı. 
TnunYay tlurdui;u duraktan kııUt.. 

mıı.k üzereydi. Kııı>ı dibinde duran 
poli<.ı memıınuuı. b~ğl uı:ata.rak 
şöyle c!eıl: 

11- Size zahmet olacak, lCltfcn bl_ 
letçl geldiği r.:ı.ma.n nammıa bir bild 
abrak yırtınız.» 

Bunb.n söyledikten sonra tnun_ 
\'D.)dıwı a.tlıı.yıp uz:ıldaştı. Bu blki\yc 
hakikattir. Fakat biz, tr:ı.ruvnya bl. 
nenlerdl'n bu hll.l'CkMe imtisal e_ 
denlerin pek çok ol bilccl'ğ{ e lbtl.. 
mal vermiyoruz. Ey okuyucu sen: 

IS ER 
IST R 

iNAN 
iNAN 

mağa mecbo.r bulunduklan yokla. k H tkt11 
ma. mwı.melelerlne başlanılmıştır. bette güçlük çdkmiyece tir. .ı l.v 

2 - Yoltlıuna..ar hergtin saat 9 ekmeğinden ve göz nurundan çP 
dan 12 ye ve 13 buçuktan 1'1 ye nan ııeTVetle harb zengini ynrı:ıtıı / 

kac!a.r devam edeeekttr. 
3 - B rlncl maddede zikredilen 

maaş 68lıl>lerindm gerek Mal 
sruıdı'.klarından maaş a~anl:ır ve 
~ Emlft.k ve 1'~tam Banka _ 
suıda ts"onto t'ttırenl r foto~afh 
nüfus cll:ıdanlarllc ? t sened'lt'. 
rtnl ve bre? • " C<''kilm 3 * 
v~ lt t'O maı<ı olan lar 
m !l.lft et rapo la ın yoklama 11. 
mühaberl~rlle b'ı11kte b'na• mal_ 
m1ldllr1Uklertne ibraz edeceklerdir. 

4 - 2'1/ 11/941 tar'hlne kadar 
yoklamaya gelm yenlerin mua _ 
mcle'!eri anc:ık umumi maaş tev. 
z1aıt.ınd:uı sonra yapılac.aktır. 

Alı\kadarlnnn bunn göre men. 
mıh olduk?an matmtidllrlUklerlnc 
bir an evvel mUracaatıan. / 

t. •••••••••••••••••••• '·-························ 
Toptancılarm kasab1ara 
yüksek fiatla et sattıkları 

anlaşıldı 

mayi%. }y 
Bunun için şimdilik hususi rnıı . 

d 1""'". kemeler teşkıilinden • bah.~<" . .' det' 
Bu mnhlc'emderin elıne sur run 
d-ı-ha ıı.ğıT cezalar kesebilı-cek ~·d 
mm da vcrilmrlk ,. asla tered u 
cd lnuy-cedk ır S..'h• n menfaati. d~ 
ğil memle'ketin rcfnh ve emın)-e 
üzerindeyiz. F erd y-0k mil e ·a 

JJUJ.QH Cafı;J 
~---~--------------~-_../ 
Tramvay ve elektri1' 
işçilerine bedava 
yemek veriliyor 

Elektrik. Tramvay ve Tünel işlet • 
mesl umum mUdUrlllğU, dünden iti : 
baren idare hesabına Ş~ll ve sJ6Jl ~ 
ta.Tağa a.te1Yelel1lnde çahşan ı;ıçil ~ 
ycme'k t.e~ıne bAı;lsmıştı.r. va·a ~ 
belediye relsı doktor Lütfi Kırdar d ı, 
saat 12 de bu ateiyelere gidere~ ~J 
!erin vaz!yetlni teUdk etmiş ve ye;w· 
tenılnde hazır bulunmuştur. ___./ 

RADYOJ 

Et. fatıarırun gayri tabJ bir şekilde 
yülcselme.sl üzerı:ıe toptancı .kassı.bla. 
nn perakendecil~re narktan y{Jksek 
rıata &3•ı.ş ya.pblclan hakkında bazı şl_ 
Jca.veUer vukubulmuştu. Şehlrd~ et 
sat~lannın n:evsıms z ol,. şeklide, ve ı 
narlt fiatlarırun değ.şmemesine ras - • 
men bu suretle yiiue!meJi sobeblcrlni 
anyan alfıkadarlar pera.kcndecl ata • PERŞDmE 13/11/1941 ~ 
.sablann deflterlerinl kontrola. karar 7.30: Saat ayarı, 7.33: Hafıf ın f1! 
vermişlerdi. Bu tc~er net.iccsindc (Pl.), 7 45: Ajnns haberler!, 8: 11~ : 
blrQok kasablann defterlerinde, top - müzik (Pl.), 8.15: Evın saati, S ~131ı. tancılıı.nn Grendller•ne 65.70 kuruştnn Hafjf müzik (Pl.), 12 30: SJnt M ,v: 
satış yaptığını göst.ıeren ra'knmlara 12.33: ~rev ve saz semaileri, 12 r, 
rastlanmıştır. T~t:klkle= bu nokta üze. AJaruı haberleri, 13: Şlrkı ve tilrl>~ı 
r inde derinleştirılmel.tedlr. Bu, lşdı;ı lS.SO: Karış mfiz1k (Pl.), ıs: o: 
doğrudan doğr..ıya alA.kası görillen tnp iği CP' ) ıs S 
Wıncıla.r mahkemeye ver!leoekleı:dir. ıa.yıırı, 18:.03: Dans mu-ı . ~~ 's:ıııti>ı 

nır.er taraftan şeh!rdek\ mUra.kabe Geçit muzik, 19: (Deıtleş . ~~' 
te$kilfıtı, na'rittsn yüksek !!ata tıatış 19.15: Dans müzlğl CP •. ) • 19-3~· ~ııtt-' 
yapan knsa.b dWdtfınlannı teftişe de. ayarı ve a.j:uıs haberleri, 19.45· ~ 
vam etmektedir. DUn de muhtelıf mın tan sesler, 20.15: Radyo gnr~' 
taauılarda fahiş fi.atla satış y:ıpan es. 20 45: Rast makamından~ .eıı e flııı' 
nal hald:<ında za.bıt tutulnıııştuı-. Bun. 21: Zima.t takvimi, 21.10: TUı:'kÇ ı..45· 
ıa.r ttsküdarda. rrakimlyetı .Milliye cad. şarkı1ttı, 21.30: CŞUr sııat.tl, . 2 Sl'tıl 
de;lnde 94 numarada ltnsnb Hil.snU, R:ıdyo senfoni arltestııısı, 22 30. 

22 
_.5: 

Kn.dıköY Nllllfer caddesinde kasab İlı.. aya.rı, ajans ha.'berl l; bQI'S!l, · 

san. Çal'Şl.kapı Asrt kasab mağazasıdır. D:ına müzi~i (Pl.). 
Et meselesi hM:kında alC.kadarlann ~-;... __________ ,,__l 
ya.pmaıkt.a olduklilrı tetkiklerin bir &i 
g{ln i~nde bıt.'1 bır neticeye bağlana. 
cağı ıtahmln edllmektedir • 

Askerlerimize kış 
hediyesi 

Yardunsevoııer cemiyeti umum! mer 
'kezi, ccmiycıt.ın bu seneki fnaUyet!ne 
n.1d bir program hazırlamış ve bütiln 
şubelerine gOndcnnlştlr. 

15 :tkıncl:te~n tru- hinden. itibaren 
tntıb"':tma lınşlanacak olan bu ıpro _ 
grama göre nskerler m z için kış he • 

1 
dlyasi olarak giyecek ve yiyecek mad 
deleri toplanacaktır. Ist.anbul ŞUbesl 
derhal !aahyctc geçer& muhtelif yer_ 

lstenbul bor gJ 

-··-
12/ll/9U açılış • kapanış 

CEKLEB 
----------------------.0~ Aı;'ıll.I Yt t,ıı.I> 

Londr• ı sterıın 6_2j~5 
New. York 100 Dolar 129·f'ı 
'enevn 1001aYtcre P'r. 
~adrid 100 Peoe\a 
Yokohama ıoo Yen 
. w )\o'"?l ıno İaveQ Kr. 
Bir altın hra 
24 ayarlık bır gram külçe 

54 altın ~ 
!erde hcdiyc!eri kabul ınerkezı aca _ 
Cl'..kttr. Dk parti yardım eSYasmın top_ 
lanmnsı işi bu n,y sonuruı. kadar ikmal ı edilecek ve b!..rinci parti mı.:hteııı as_ , __________ __ 
lı::ert birlia-:rere ı:o:ıderllccGkt;r, · 

Esham Ye TıthvfU!,__/ 
Aruı.dolu Dcm!ryolu I ve n 49,...... 



l3 lkincite§rin 

lJ 
~ ..... Sı fıhai:-ı 

Dhuia Diden cocuhıarın ıenıizliüi 
• 

lngilizler gülüyorlar, bakalım 
siz de gülecek misiniz? 

Yazan: Profesör doktor İhsan Hilmi Alanlar 
'7 l . >uı< 88' raşlar ara•mda>. çocuklu o. den son" -i "'"" e:J>~eye geldi: •"" makine,; !le tundınamn aya!> u 1 - ıtadmları bh- türlO anl'Y"""-1 dum. Biri dedi "'. 

t>,, Ve""'"''" ''"'" <d«; bunun aşa.. _ Umıınize gcyd.t.miz olbi" »•• "'· gunl"" dereco;;.ne bakd" ve oocJ~ """"'· ""."l!ml O"'" gtin karımla - Acaba ..,...,,; b<n<l<n b>km - Bilmem boş """ """' ...,,. °"""' "*""'" herulz ma "'"" oku> ıuJ<.an, """"'n muhafaza oder " kundına bl)ylo "'"'- ... ,.. elmi.,tm. beni bit"'" tin Wk•. d>r dlyo amaa dU,Onüril " "" '""'· bh- daha eve ayAk ba""8dl da 

"tun"" ..... Idlr; bu balun><l•n 
00

_ faUI dorl>ill= nofoo aımmna, vtıeu.. I .Bir ••ilme do okul ""'""'"nm 0 '"" ""'"""'"• y.,ma cı<1<cotinl &Öl' ötoıd· m. * ı.. Ok okula ••t.n«len evve.~· hah ne dumuzun """"''"'""' •nc<l o.m»: lllklorlne dair! K>Z ofün b.lb""" k~ lodt. - - .,;,,,.. nodcn lrllkmctUn 7 - Ge«n .un kArnm sUt<ilYll • O,ı, 1U lalcbeLği cağlannd•k ı,,ıı do o ha.do olbOe ne ı;<>k lıaf•f, ne ook ç!llcl<'in tık ~n•flarda ""nb u,.ıın.;, - A1', dodim. Bu benim de ı,1me sonlu. d'7e •"'""' ,....,. • ..,, IYi bir ....... teıtı:ıız~:_ac::ar.1tır; yani olt~ıı çocuğunun kalın, ne mes:ıruatsı1., ve ııc, doe . dar giydikleri entari veya gömlek nevinden j gelir. İşte sana yol parası. /;;;:=;;;~::;:~~;.=~;;;;:::;:;;;;::::;:;;;;::~ro~n~r~a~:::;:~(~D~e=v:a~m~ı~6~n~f'~ı ~sa~y~f~a~d~aı 
tıruaı: .~nzıncğe çocuğun ~vmdte a~ omıalıdır; lılz~ıuu kadark.kadun, IÜZ'.l. olabnl b~ ~~llüklerın sık sık k!rlenece#iı Pafray:ı aklı. 'laydı, son:ra bana te_ ( "ul'\Cn Posta,, nın bulmacası : ) 
tir. """'"' ı 

1 

mevzuubuhs ct:.met.. mu gıbi deWı, lüz1ımu a ar genı:ş_ ta ı oım...,.. a .:ınun öylece S1k sık YL DA ena bafiaNtık:: ~ 4 
IWde tır. . , . kan'°"" IAmm •'"'· Pa«ac bomun .ı.. - IYi ~ d•dl, bu .. tl deJ'ıll ki, • 5) 

daıcı te ~~ tu'u1mamL' çoook okul. Elb:se denınce en ba~.a ıc çama~ırı yah kumaştan yapılması onun kirlen hani dönuş biletim-ın parası?... -
"1, aı "''"'" ,..,.,~., ve ona o:Ou' <A .,ı~. Bu>ada giiml" " doo va,-dU. dltinl gllstennodlkl"""' ne .akit • * Bunlardan 30 tanesini halled•rek 
""• ,.,,., esa"'n ok>•ld• temW!k hu. vo bunlnm '"" kollu, """ P•o•lı o. ne kad8' "" "'"" Y'k•md•t< çJ v~ 2 - IDmm ""' alrılhd>r. Geçon giln • nı,ı,';""d kondllerne nu batlac, ""°· lımlan ten:lh o'uuınal>dor; ;~ ~"'.": kal.,, Blnaenaı.,.h 0-0euklum mo k~':, bana sonru; •""• pan konu,... ..,r_ , okuyucumu:a biT h•diye 

bir arada yollıyan ha 
takdim edeceğiz 

Ut, ' ilon •oc>k"" evl.,mde temi•. su'iannm b•Y" ola"" •m>JuWur. gömlekle•"""'" lhlhnall va>d>r, Bu.~ '"· bu sl>u: lnanU" m~m?. Sold~ oaöa: 
Oo .,.,.,,.,,,,, olanlarn,,. bunların tıze:we mintan, pantalon va dan ®"'" •kir k'"""" d - - TabiJ bn<:>ğ>m. tnbll ıwnuıur. 1 - G<lğüs ke. 

be., cutun tem>"1 ~ne 
0 

do;duk''n ye!O< ve ooket golic. •llnlam~ kollan • ...., '°'"" k<I be'ki ... ";;'n '!~ah Noden ~niun? Mkl<rl <71, M"d 

1 2 3 

1 
l>.ou ""b •oru:a b .. "'""' bliyfi< çocuk.. Y•"'n "'"'· ıu,m uz;ın, panta.on orta •"'"'"n b<Ya< renklldon d<tl'a; uk - mç ... Konuwak k'mae bufama. <21. 
"'Ya u t••>.zl!ğ, onlan yalı»• ban. okul aonla>U>a kadar kosa<lır. Y•lek siyaha ntsbel<n yine <>ke i b.ıe dotomdnn ken<fml .,.,.,, pok yalmz 2 - Mu.,uun 
d" b._lan ibare• o'may"' bun. - ' c '" .<abma aöre bl' renkl'en ' ""'"' n g ,,_n ..,...,orum dal •opaa> \3>, "'"'- 2 
"1, bo' •·• "'b h arı "ı _ ,

1
,, vll. giyilir. Kntlarda le camaş;n Uurm• m""ll !Aclve~ kah.,;:~;: f~~a 0~':;;: * yeden bUYilk CO . '4!Yı Ynu, göğ.s11n tıst kasımlan, en_ bir UZUJ? gomlP.k ve bUJl_~n Ust:ilne de 1 rengi diyelim. • - 3 - Bu mod-ern genç kızlar çok şey 3 - D.nled1ği. ıı--+--4----' 

'hbt kulak arkaların• Y'bmak, d'sl,,. ,...P ""'"'' bunlann uzcdnc k•şm ~ oku!A 'd . tan oı,,,..,ıar. Geçeoıorn• br glln b" miz alet <5', Som ,~1 • kula.klan temlılemelc, yenıe.ltt.en ~ısa bir palto konur. Ve o zaman el_ . gı en çocuğun temızM. rmıla bir eve misal r'iie . , 
1 

: edatı l2). +~- e.JJtest bozdıütl\n sonra, __ ,__,._ b . Y.İ ap.ka i>oyun at.kısı ve ekL.ven ğınde bunlara dlkkat etmek !Azımdır orada pın h b' - g tm şt.k, 4 - ESkl elit_ 
"'l1 ge7.1. ,,,__ t ıse ·mışar • l Temizlik sat.hl değil, oldukC.'\ derlo ol. d'~ De ...... "! oşo· kırö ckırea~mı. Tasts-el • banın ilk har!i 
a.ı....:._- • nrtıden gelınce elleri y1.wn.ak, ama . 1 . d ıq -ı '"'" ıu4 ır şeye çek'p konuş ~lan ol, yüz, d'ş te:n!'1'tbden Ayab glyil<e" şeyler de çok m1l.. ma '· onu angame '• • "'~" ola. maya -ad~. ' · l4!. 
" ~ aYak banyo>U yapn>Ak bu ma.. h!md'<. Bunla>m ıcıod' çocap. d,,ta rak tel!IW od•rek candAo yapm•l'<br. MUhavereyi b'raz itmHeşllnn"' I• s - y.,de bl. 

'"" Günd .. ıamdu>a vord"; """ ''""'" "'· Qocuklar -":'il< h".'"'unda "'erinin ""1im ve "'"'um; •Öpll>mok "" .. ; ten \21, zaman 
;. bk , t ehk _temMlkleMon uao. -esi ve '""d'l OnSPdon bk aY'lr.. _..,.ıa. Klrh ., bl.I! ç~cul<1'>nn "'- """"" onwr mulll'? gor C21. ~ çocu a t.mııZ dlyeb :met '.çin kabı giyilanesi çoık iyidir. Kışın kalın_ lerın~ t;emizllk te yoktu,, VeyahıK\ Cevab verdi: 6 Sooun~ ~ UZUViarın arasır& yapılm.a.sı za. 

1 
k 

1 
bl zah1rıdil' cr11 aelirse b;r ra. 

"• oınn ve ,.,,,. teml'1lte taallOk •- ea bir cor•P ve koncu a ınea ' po. - Muzo- olablh'; ciln!dl ,,,.,.
0

,. bu • 
+- : .. ~ı"'°"'' do vardll'. "''~'" ıunak tin giyilir. "'"""b,;nn en m•lban o'rulla"'8 tom!dl< muay•nesl "'"''" ta'•'• ba!oyorl kom o!u' m, Ku. 
""lll...., ~ b r-.. 

1 
incelik veys. ıraıı~l:ı'fuıdan z!ya_ Isın. ta.kat bun.dan daha evvel r.v;t>rde * yunun ı:ıkardıı}ı B 

lt! u ::rlimredendir. Gere<l: el ...u s~s <2> • .. .,,'f" ayak ,,, .... ın h"glin tem!• de ayda uygun o'm"'d"· O h•ldo '· '""" doJ'ıll, '''"'' ve ciddi bl' le. • - O.ÇCnl•N• •aromm Yll•ilnO 
'"" Rc•k vo pannok ucu il• tnnak hcmml"" o•!<ildodi• dem•'·t·,; bn "- mlzlil< b•""' """'· Evde bu '""l•Mk pet san buld=. OzUidllm. Bi• do!<IM .ı,;;;,';:yet .~:i 
tııııa~al girebilen pisllk!er parmaklarla kil şllyJ.e veya Myle o'noıJör: fakat ge_ J olmayınca e>.lcullarctıa temiz çocuk bul_ ~ı.muı.lc !çın hemen flO"kıııta çıktım. hazır <3>. 
~! ar arasına sıca.lt su ve sabunln rılşler tıerclh olunur: Avrupada kUn. ı malk. n8Sll ve ne d<>receye kadar müm_ Yelda bir arkadaşa ra"ge'd'rn. Ne - 3 Rüzgı\r 1 O 
"• "'' otmı<ıa gtdorll•"k"'· Bun.. "'""'" dQkkAnlarm"'l ufak bir ront. klln olu" ,..., g!tt'it!mi Mnlu· ,o,,u,,,. <i• 

1
,., Blr kadın ''· 

ba.<Jka tım"'-1 haft d dim, carımın yüzünil nek be"'~nm·ı • allnıes· ""'ıı.nn a a bir .ke_ T C Ziraat Bankası "' !;' nıt m. 
"1lo .' de lılzundrr. Ttrno'.du gib' de. • • "'"'""· - 9 - Baoma <tl 11 
l'l.n ~d7 mayan kıllar da - bü.vt.nl-e. Ôdemı"ş su ve E!ektrı"k ı"daresı"nden - Dur ben de sen'nle geli,.V()rutn ko}'l\l''Santz dikiş. ,.~10;...u""'1 .,..1 

.,,.., •bl •• .,·ı_ • . d.ye atd>h ... Ben bcnlm·klntn yüzün _ ten evvoı Y<P''" 12 
...n_de•r. Mesel~ başt-·"' sa,..lann 15_20 · _.._ı ·· lir 1-da ,,..,....1.,.. --·"er.... 1 ktrlk ı t den QOkta.n nefret t:Uyorum. <"->. Boru n'd""l "«o i:W\.1 , I.şılı::uuuye u~ .ıııya ..,. r yç ..... J- ...... .lll ....... e e ç us ası alma _ " '"" 

t11r· bir kestirilmesi bu cüın'eden. * <2>. ~baş '""'"•ıll '""'" k"t!nn\'lole cattır. 5 - IDmmla » .. ,,m ovlrnmtye • 
.... " ha., U gllnde bh '1kama il• Ş;u<;lar ...,;tK!adır. """"'· Bunu •""'-"""' b" ""'°'n 

10 - Mevslmlllt b'.r kuru yem~ t7). 
11 - Nota <2>, Fransızca Cçe~mek> 

~a~nır; Jnzla.:-ch saçtarı beıgiln 1 - istekliler; Nafıa. VeU.lıe~ınden mu.sadda.k a.sgarl üçüncü sınıf bir hayıflanırım. 
~ a.k.$anı tara.mak, hafhlda b!r yı_ elıliyetnameyi haiz 'bulunacaklardır. Ona: 
""' 

1 

•atlu• olknarhlaşlm' "' te. 2 - ,..,.. oımas' """''den ıstek!llcdn nüru. tat.ı• aıhhat raııoru - Evlcnaekl dcmişt.m. 
,.,lıı u~r: bilhassa 'kı:&lard:\ pl.s s;ı,o polisten mtJ3Q.ddaık hüsnühal 'k:A.ğıdı, tehsll ves~ka.sı, oonservi.s glbı belge~ O da: ~· lrilm« an not"'uutan doill. !eri lf!e<m!Y• te..ıi edoceklordlr. - "'°' !lldr •«itil ama bi" kim ~ t noktasından da _ bit tutm~. 

0 
_ a.. ... •at oıruıu meımnları tercih edlllt. alır kil cevabını ,,rermişti. 

Juvuı olm& _ fena.dtı'. " ._..... * * f'.ste.klllerln lruta. bir o;ıamanda i§letme dire'ktö~fıtüne ya:rı i~ mürac-aa:t.. ları UAn olunur. 
19190

,. 6 - Dün llti 'iradın otobüste yanım. dı. tonuşuyorlarGı. Kuiat. misafiri oı_ 

(4), 
12 - Dahi <2>, IAmbaya. konulur 

(5). 
Yuka.rıclaıı aşağı: 
1 - Dosya dolabı <10). 
2 - D~i":nek <3>, Rumen ıparası <3>, 

Note. (2). 
3 - FelA.ket, derd <6>, Klr, damıa 

m. 

4 5 9 10 

4 - Fransızca. harfi tarif (2) • 
5 - Otomob!ld~ büyük C6). 

6 - Haberci <3 ı. 
'l - Para CU, tst:kbal (3). 
8 - I.ıQı:k verir (5), Afrıka.nın en btl... 

yük şehri (3). 

9 - Zamanlar C8>, Vllcuddan akar 
(3), 

10 - Bir erkek: lsm.i (4). Argo llsa .. 
nmca ta.Vll' C3), Bir uzuv (2), 



FE::~ı=~~~ç ~:~bna~ta~~~:I ~l==::~,==~==--ı.~=.=--=.==-.-::,=-=1=--=:--,=~--!~,--,-----:-,--,-.---,-----:1--~~,-~!--,:;:== • siz de oıı tane yetl.ftirirs;.nlz de ne V . 
olur ne olmaz 1:>ana yardım etmiş o. A 
lursunuz. R&hatmı.,.a bakın. • 

Elli senelik sahneler canisi, n!ba,et.. SBVBR i çıldırarak bakınız nuıl !SldU: ! 
Adile miras davasını taunllUI. Ar. JmJDJJJJJ»JJJJJJJJJJJJJJJ»)JJ)J ,, "1JJ»mJJJ}J}JJJJJIJIJJ1nlınlf 1 

manatın bl"'abi haberl yok. o h&1A ı Armanakın başına gelenler 
C6&1ı:lı evleri.> arıyor ve yftz phid bA. · 1 

- ıH - sw Çalıştırmış. B1r AY IOllra t.ürar' zırıı:voır. öbür taranan miras s.ı~ı~ YAZAN : CEVAD FEHMi 
MeıŞtıur <komik fChlr ltel Hasan) yanma catııı:mıı: :•: sattlmtŞ. parala'!' aarfedllinet A detA lıhbc d.a.kJkaaıın ~~ı qı!ıp ~ ıcydınlarunca Ah..lm~ t$ıa;ttığı belli oluy-0rdUi 

efoııc.n.n b..r artlst.i vardı: Amıana.t. - Sana beş kuruş yevmJye tayin :ı.ıh=· Armanak bir gUn bunu dlıY- E lilld~ kader 1cJ11a Mr med yacalıyı ıntdm,am'.a t.ekrar yerer1ba,yet mendH.1: Jle alnındaki p.ııl: 
Sahnelerde tam ,r&rm1 aaır ~et) ettim, demiş. . ;11811lan za.rtmıdıa her fil!!1 11.up ~. bıraöi ve komiser mua.'9'iıı1M: ret· ı1 y~ bu adam evvelce b:X dü.~ L ~vallı hevesil.r ne yapam?. Çar_ muş. Kırılan :ta,pı Ama.n bir · 
m!ş. Babaaile bir akşam <Mana.le> e.. naçar: I - Eyvah! demiş . .Miras atac-atu dl. :: w penoerelerden cı.ren - doktor bulduralım! _Dört tanesi bana çu.Ua.run ş'w·cıı.f 
fendinin tiYa.trosuna gıtmi.ş. Sahnede - Teşekkllr ederim Basan efendi .. ~ elli sene sahnede biriktirdltlın PL ~llblıta memtnh.n en dcidımiull.r.,dedi. ~n olan &iiıraUe! O sırada lAıı1bıcyı söndürdüğü~. ıçiDf 
kızlan da filan 6Örilnce: diyebilmiş. raıaı:rm sıtıf. rrawı ile ıa:b.daşJan kısmen bpı. Mürt.aza efADd!nm çehresl spsarıl.f k edememd.lıml dedi Kendile :j 

- Bu ~ çeldç if!nden l!yi!. dem.it Armana.it elli ae:ıe sahnelerde oyna. Elne der.teri t.lmış. Panpltada ead.. idıa.n ·~n de peooerelerden ka.·olmuş:tu. OMerl nazı kapalı Jıdl. Ağ. ar .. · 
1 

n 
ve ertesi lrilnü <Manak> efend.,re mil. dı. Yıpranmadı. Daima <can~> rolü ya_ deye çıkaralı:: 

1 
• ~n YAk•·lınmqlv, ellerine ltNeıp. 1zuım keına.rınd&n ip1ı!k cibi ince bir&<>nmuz. Derhal ~elr:lerdır. 

raca.at etmış: par, birçok k!mseler: yalancıktan öl ~leni ıreçent eevinnete Al~~ :çıelıer ~ ıferid heJ!ncJe kan smyordu Ku.rşun. Nlçln yalan sQ.vlemtştl? Ha.sa 
- Ahbar .. ben de hQ1m. <Yani Er. dflrttrd11. !rıh.ayet onu da öz evll<h öl: - Y.Uz şabid ·'"TOtrcmPa. al &:ahın ! ~ Nf.ab.t ed --rın Jarm ~ de g~ 18Bbet. etml.şler 1Ku.t1tarmaık mı .l&tfyordu? Dikkatli 

meniy.im> Bana da b1r iş ~ U.. dürdü. n.a llUD& een de 71LZl . r an . : en ..,..,..,,...... 1 . - . • , 
blıl <idil?. l Arman.alın bir Cızl Yardı gtl7 Akşam pazarı Hd ~ret: te sana varf. i911erindeıki f'eınu1erle ev ıyiden ı,ışeldı. Elbleeslnin iizertne i;ıkıp ,a111an1ltimae o .madt J'ÜZÖn.e ba.Jcmış osa.Y. 

_ Ne ~ 16tersln it:?.. pı!lc;lüman olmuştu. Be,otıun~ IJf}Jlel~ ~ mr1& sanlmqa bqYe.ymM ~l'dınle.nmıştı. Ka.tıJeyıe ri7uet eden.knn lekeler'! yara'!arm yerlerini IŞ'aretldı bu çehren!ın brard~t!ll ve göz~ 
- S~in kumpanyada çalışmak ıs. likte be!ltl bir tane id'i. o derece ,.._ ı>olısli!Te haber verml$lc. ıtara'tola 15- ~komiser mu11ıvind odaJarı birer b.irer et.m.eık~ idlier. rln verdiği oe7.t'bı duyup du,ym~d·ğı%1 

teormn?. man bir k:ıulı. tti:rUlmtlıJ. Doktor: ~~21lle4e başladı. Y&lırı.ız hAdJsenln oe. Kooııser muaVinıinkı işareti tıze.rL anlama.k mera.k:fle yacalının bulun 
- Sen ne İ-' ~pardm ki?. Mefr.ışat tUccarlanndan Kcçecizade 

1
. Dl:vr>ell olmUŞ!. 1 ~reyan etmif okluğu 00.nın pe.DCUe_ ne !ki memur dokb bulmak üzere!dutu tlra.fa ka,.ııklarını fark ej 

- Ben dUlgerd.m. (Mahmud> Bey b.u kızı ı.temit. Ar. e rapor ft'l'm $. • ~lerı Sailıam Jı:aCnış bunlarda.n iQeıi siı:ratıe uzatıa.ştıSar. lllrdi J 
- Burası marangoz dflkkı\nı delil. manaJı: bu?. Zen~ın adam karşısm.a Armen&k hastanede. ~ırı-.ı- . ' • · 

d!r. Beyazıdda cami karflaı:Dda maran.1 <:ıkar da o durur mu?. Oils&I b:r dU.. - Yftz şahid tlzım. Yüz .şahl1 ya_ :e~-....,e tıeşebbtta eden olmamıştı ve 'M'ücıa.dele AlıJnedl de adetl tanın. Ka.pınm önünde kopan blr feryil S 
gazlar v.ar. Oraya g.t. ğUn derne'k yapıimış, <Adlle> hanımı hu .. Yazılın da şu paraları &lalnn. ~1.§te b1ı odada aıılaırı huln bir levha mıyacaık hale sokmuştu. E!b!sesi blr ve koşuşan a,yalk sesleri Hlat!ce hanl.4 

_ zaten Ermaılden Ermenlye ha. Ma·mn~d Beye yama1am1$lar. Yok mu insan yahu?. Ytll şahld isti. ~en~te 1ıdl. 1paç.avra yı~mı ~ ldi. Y.il.zii gözü'mın g,eılclithıJ aaılaıt.tı. Kadın peri3 
yır gelir,. (Kırı( yıllık Yanı Olur mu Kf.ni) 70ntZ. : M'li.rtea erendl dii§eme ilza'lne tan içinde Jı:alml§tı. Alnının 801 ta.' 1 , , 

- Haydi, fazla lMa lbum ıok· ı d&ler. Mahmud Bey blrıkac Pne 80I1.: Diye öbür dllnyA.yı boylamış. Top. ~serilmiş y;a.tıyordlı, Yanında diz çök rafında açıla.n b1r YM"a muttasıl k::ı_j.bl?' bıaJıde 1Qert Wldı. Kendlsın. 
Şimdi Çobanyanı yollanın. Bacatm. ra v.erat eı:nış. ll':ı.ltııt 'kard~nile mi. rağl bol olsun. · :tnüş o1a.n Almıed dmııanl&ıta t - nıyor ft 0 .sanki terliıyormuş gibi ltL çln ~arını eıvae söylemcnt .A 

dan ita.par, dışarı atari. ras meseles:nden <.AdtleJ hanım malı.. <N::ftle) hanım. Jralan ne vaT ne ·,_ .... L. onu u_ıd bir _,_ ... ~ft ..... ft:ı. k ~ ıolaca4tlardı ki çocmğunu da ber-a3eı: 
.... _ .. ,_, ~ft- .,....,, .t -'-.. •' t s.. b tıal ...... IUiıfmcya çıalıçma.kt.a idi. e llllJIUlnl aucr=- ...,.an anın e.v-- Çobanyan ~ • ,,, __ .... __ , emeye ~_.er. 1'0lts& satmış. ta!ystt. ile ... ~ra er - : 1 almıştı Kundatı Aiınıedin kucağın 

ildir nedtr?. Armanak ti:ratrocuıutu Walctı. Mi. yıı:ra kaçmış. Bu sıcağa b.r mı daya. : - Meııd: etine Müııtua efendi,jz1lne ddmasına mftırı1 otuyordu. · 
- Fazla W ıateıuez dedG ~a. Al.. ımııı pefbıe dUştU. <Baklanmu,. mallar 1 nır?. İtalyanın mnlı:sadı paral11.n ~- Emin ol bu J'Vdar bıçak ayrığı slbiı ~ mavin4 Mütu etenıd\Jiı~ett. flna:.ra.Jc lııQlnra hıı!.*ıra k 

lah .. Allah. oyunu seren artlst olma.. var) dbW bJr de talıılc!üt &a!hası aotı. mek. 1 Şey!en:Uır. On beş gılln.de blr feyinişaret ederek: )d ni J'9"t • . 
ta uı.toor. Haftada be k1ş1 ıe~ ~~vtıum ev~ fllAn masraflar etti:. NTtetttm !Syle olınu7. ttatyan """11 .b1anaz. _ oatstınil ~! dedi. Yanalı göz!erlnl açtı, gülüıns 
billor musun?. Tramvaycıdan plir, Dört mıe Cm:ras. nıi?'as) diye utreştı. (Ad!lel J1 t'"AT hn'~tıyan yal'lftt~. : Mürt.ıa 

1 
Hep b1rd et.rafın diz _ktılU ıKoıı:ıuşıma.t içıln büyük bir gayre 

kuyumcudan gelir, kestaneciden srız. ı Haftııuti <Adl~> hanım öbür taraf. Parabır da b!ttnce: : • efıendt 8ÖDÜ ""' lreslıt tm' .. en .. a ço er: ae.rfettlği belli ol~u. 
kebabcld&n celi!'. Blr de diileer eb!t. tan tam bfr plAn turmuş, masraf edl. - Para!.. diye tafa tutmaıta bas.. ~le oewılb "terdi: Ahmed d.üğmeler·i çozerken seslendL 'ın 
tl?. Haydi, yı{lı.Ume bakma Acobun lecek yerleri babasına bıralanı.ş: Para tamı.e. ! - 7.anınetmem .Mıımed afabey - MMua efendi. biraz gayret_ - Ailamaıt JO}t ... Ben sana da 
tazı e!bi, dışarı. · aımacaır. yerlerden paraları kendW <Adllel nin annesi de vardı Te onun E Tanışmalan ~ kMa.r Jenl idİ ki nattor neredeyse gelir. Oöreoeksin tenblb etmez mi 1ıdlm? Arkamd~ 

- Allah beltlnızı versin. çf'';·~r ·lr b r İ't.A ','-a ., !P"vdltine bo7una da Kumka:pıda iki evi nrevcuddu. Ad!. ; belki d'ıe ona lsmI De ilk defa h1t:üı bnt: l'l861d dedlğlm çıkacak. Yara de. bir damla g6z yaşı istemem. .Be • 
- Çenen tutulsun. yedinnete. sarfa !:>:ı.sl~. le İ8tan'3ula gelm\!ı. ediyordu ve bunda AıY ntn kullandl.. ğll bunla!'! vazUem bitU, ııa.ta.t sen!.nkl b:t.m 
Amıanak oradan sevkı efen~e ~- .Armana~a sorardık. - İ'talyaya. gidaUm. Sen de orada & şe 1 .. . ~WI .....-;-cekain. On n da b'"'' 

nii4: Bııl&mamış Oradan Kel Basan - Yahu evler :ıe oldu? yerleşirsin, diye annesinl ltan~mn)f. {>1 48kll terc.lıh etnnJştı. Yıanl!ı gözlerin1 açtı. Zor duyuia v~ ... ;JV~ll-'- • u --
efen~ müracaat etml.,s. Basan sor. - Aıhbar, çalı.şıorum: .4:dile dedi ti Evleri sattırmış. Zavallı ihtiyar tadını : - P-ek mi *~? ıbil~n bir sesle söy,lendi: gibi poJ!.8 oım.sını ~yorum. 
m111: yüz tane şahid l8.z1mm1ş. B!r liste tt.alyaya kadar gMtırmttş. Pakat ora_ ; - Hayır, f8.'1a. ağrı duymuyorum. -. nottonı d~. tarımı ı;ağırınız. ~ musuın? Bu benim vasiyetim~·· 

- fmıtn ne ~?. yaptım. Hal& almnış. dör~il ııecmedi. da kovmu5. Bir bilet alıp eline veraek /;Fak:t canım içlm.clen ç.ekiiJ.yor g!b! oiuı.Art* blıtti. Ben!m için üz\11m~Beni vuran adamı ona gösteriniz. 
- A:mıanak. Dört aydır cıahfd pcşındey.m. Evden i tıelı:rar İstanhula yollamış. Yor. Bent ~ımalk: içıliı zahmet etme! Vazife uğrıında ll!.üyorum. Bu ö1üm &rstu. Göır.lerin1 keıpıattı. Blıraz d' 
- Ne iş y..,ardın? sabahın karanlığınd\l çıkıyorum, aece Biçare lhtiYar kadına Ta.kııimdP. tıei l Zannedelim yaıpıla.caac şey kabmadL !benim daima ö2'.edltiiı1 bir ö"flmdü. lendikten sonra t&kınır açarak soırd1l 
- Dlllewl. yarı.ısı gldeorum. sadl.l! ettim. H&ll perişandı. j: 1 Veli buıraıd ? 
- TMDMD. Sahne ~erlmhd yapar_ Meğerse (Adile> nlıı yüz fahldi do. Ne var· ne yok. ı:ıad.am?. diye : Ahmed de bttab lUllyette idi, tıı.k.at A'hmedin tAııUl ü7.el'ine bJ.r po.l!s - a mı 1 

lllll. Yalnız blr ay bedava çalışacabm. labmış. Babaaını yüz şahld tedarik et. sordum. ' • 1 bu ~r onda öyle bir iaJen hıamle6i de Haıt.lıee ıı..rumı çatırmalt üııere Ahmed Jcucıağmda çocukla ilerıı::di·ı 
- N~en?. ! tirin* 10llul'or; babası kapıdan çı_ _ Kavun .. Mahmud Bey •• dedi. SPn '_Yaraıttı ki yara.lı-yı adeti bir W.y h:ı.. koştu. Yal'alı artı.it lron'llı§8D1ıyordu. El ;~ 
-: T~e görecak&ln de ondan. A. j ka.r çılanaz İ'taly401 f~erl alıy0r, '9ur .Almanaık etendint:ı dostu idin. Ka ı EflflJii lle kaldırdı. ı Komiser muavini A.hmede J&'V&§ÇS retA!e ~ öpmek ı.ıtedltinl anla 

melı,yat gorereıksin. 1 patlasın, çal oynasın gidiyormuş ba.şııma neler gelmedi. tıaJyaya kadar : Al 1 t t"d 'ar 
- Hastahaneye yazılacatız. Naaılaa b!r ıün Anna at öğl o '4le i ötürdü kızım. orada sopa ne : - c;ıaJclat ... Bına bunun da hıe-aordu: tı. Kundağı aizına yak~ 1• 1 

- Allah Allah sana nasıl meram ri eve gelmiş. Kızını İta~anla :a~: ~alt g a.ttı. Paralar da elimden gitti.· •hını verecıek'!.er ... Hıey buraya ba - - ifa~ ate.ş eıW? Dudakları lumıldadı. ÇoCu~"ll ge"I Ç'! f 
anlatmalı. Seni usta yanına vereceğim. lada görünce evveli ıaşırmı.ş, kl2'.ar_ Ah !stanlbul. taşını topnıtını öpevıtrı ı*tkın ... Bul"lllJ'&... BfiW.n }1iRr ana dönmtı.ıü. her. tikleri zaman JU'&lının ağzınd,allf 
Sahnne çmnasını, girmesini ı-trete_ mış. morarmış, sonra blltiln parala. Kalıktan gene tr.anbula tıeldlm. EvlA. : Kbmi~r mua'Yiru tıe refablt!ndeftl kes menı!tla bekülyof'du. Ahmed bir atan kanın yawunmı yanağm.t b~ı 
cet. rınm bu uturda Ci~tiilnt ve kızını ko. dm NYırllsı işte böyledir Mahmud [pollSler de wm bu sırada onlıar:n bu.111ihza teftddfid e-tt.i. G1zll bir düşünce Iaştığmı gördfileor. 

- Pekli.lli. olur!. Tacak olursa mirastan masraflarını a.. Beyi. ·.unaomm?. :ıUDdu!klan od.aşa doiru llerilyor!ardı.lnın y~ cıevıabı tayinde '-endlsini (ı\1'k11111 ""rt I 
<Buan> efencö bedaYa ıdtkeye bA~ ~acatuu derpiş e~re;t: (Aıkası yar) l 

2'.a• bir 113 paııa. - Rahatınıza ba.ktD 1. decnil. Biz.im llahmacl Saim Altın~ ·'-······---·-·--············-·--·-········ .. --.. ····-.................... ·-·-·-····-···-·-····················· .... ····················' 



4/t Sayfa 

Kastamo:ıu Nafıa Müdürlüğünden 
ihalesi 28/11/941 CUma gıiinü S1lt 15 de ye:pıle.eak dan Kastmonu bôL 
~ aa.n'atlar oku u tıöieye t>!:n.a&nın cl3014.11 lH'a c.38> kunış keşif bedellJ 
inşaatı na.fıa d&ilesi t*s.itıme lDcımisyonu tarafından bPISh 2'8rf usulilr 
ekaiıltırneye Jwnu mugıtur. 
MuWl.v~e. elmi5tme, bayındırlıık işleı1 gıenel fllrl.na.mS hmu.sl ve fen

ni tart~. proJe 1reŞi.f hülABası, vahlcll• flat tistcsl ve ya.pı ışler! umu. 
mt fenıu şarl·nıamıeei w bu~ mütderrt ~r evııaJt 1ste!kl1llerl tarafın. 
dan Kastamonu. Ankara ve Istanbul nfıa müdıüı"lülderind& :&ülecektil'. 
Mu~t Mmı.inat .e'?I» Hm c08» kuru.ştm. 
T~rl tetkllf :mekıtubla.rile en az tl0,00011 Uralilt qı tşe benzer 1f yap 

tıtına dair i'hırıleden üç gü.n enoellne ka.da.r KJastamonu ıv~ebln.den aı: 
m~ olac:a'kle.n ehli.yet vesika&le ticaret oda& veslbsı ~ temın.atııarlle 
b~ 1hle gi.\Dü ole.n 23/111941 Cuma g'Üllil saat 14 de ihaleden bir sa. 
M önoeye ~ad.a.r n&fıa dairesinde mtiteşe-kık:ll ~u re.lslJğine ilmiL 
haber muka;biKnde '91erme·eri 16.zımdır. 

~tanın gedkmesi yUzünden vukubuJaca~ tebl.rleırden dolayı va.kt"nde 
pi(DeN•n tfık1iı ~uıbu.rmm tabuıl ~ .iiAa cıMmur. d81Cb 



Memleket Haberleri ramvay a 
Bulunan eşya 

SOğOdnn bol mahsul veren Egede İstanbul Elektrik, 
• • • • Mani• oe BornovaJa lıö;vlii:ve Tramvay ve Tünel Fransız pehlivanı bitab 

nabıyesı .· Inbısar to~la.',:::~)· dev=::''v·: işletmeleri umum - Ne var ki?. Güret yarım •ati geçti. Pol~-~ 
._._ ~- -..u._ mÜdÜrlüg"' Ünden: - Çok geçmez, ıöıUrsün kcferecuı 1çılnde taım11tı. KMnı ve söiatl ~ 
~ TGrel, tohumluk tevsfatı b naaıl cılırarlıyacalt bu Jne7danı bel ... törütü libi 1.iıdip ıclıyordu. Yarllll = 
kında '11 beyanatta buhuımuetur: lK! yılının l tnal Tefr1n ayında - Amma yaptın pehl1van... attir hamıına hücum eWi'i balöe, ~ 

- lıfani9a ve taaalanna tobumlut 'Dram.111\.y arabaiannde. bWu.naıo eşya - .Baka, ıörürsiln şimdi... tere olsun bastıramac:Uiı ııbl. t~-
,batd1.1 ıemtn ediJmfttlr. Bunlar pey_ nın mü~ ~ - Neden anlıyor&un?. oyuıı t.atbiıtına da muvaffak oJ........-
derı>e7 Maııl8& ye tuaıaruıa sevkedtl. • - Prans~. hepten bitirdi neleainl mı$ı. _. 
mektıedir. Zln.aıt V*Aleti ile yapıl Adet bel. Seyirciler; usta pehllYanlar -ı....-
Wımaa net"'-inde ilci bln ton bujday W oi.ııa 9Q41Wkar -es- Ma...Yö Piyer, oir yandan da Pilibeli_ pehllvenından ümidi teamiflerdi. ~ 
~ totmmıut olard: ayrılmıt • • ÇllWDQfldU' 35 nin söylediklerini Dubliyeye tercitm'! Pllibeli Kara Ahmed, illn m~ 
Ye~ olara ta bunlardan bee vaeunu Kadın wı eıiwlk içlin çdt " ~ ed!Yo~. seldttinl anlamıştı. Sinıdi cltnbill ..... 
eelmifttr, Kısa ııamanda muh1ellt ıa eı.cr:venl Dubl~; Pllibelinın avanalcçaaına 1ıyac&lı:tı. _. 
taayon 'fll: ambarlardan ı&Qhumlutlarw ~ ec 441 aöylediji sözlere kulak bile asmamJGtı. Nitekim de Gyle oldu. B1rddll"""" 
M.vı-. seftintn temini için villJet ın vıe er.tek ~ çiA " 5elc Yusuf: Polponsa bu akşam bir şey ya_ Koe& Y'w!ıufun in aeel ltitlldi: 
3'lraat mtkNb1l DtıılsU Ye bav.alisin &)'lllkkabı 'Ye ~r 20 ı:ıema.dık't&n ba,U; saatlerce gür~ - Haydi teferecu bel.. _.Mj 

~. ın OOl"lbı 2 sonra: Jı:e51Ierek yenilcceAlne kani idi. Yanm saatten fazladır, hareP"':: 
ae.tı:c,ıatm atlratle 7aptlmasmı te. Kladın 'ft erluıit ı1ıçı1n ~ler 88 DubUye: bir aralık, P1Lbellyl teçhil ft aalcln bir halde bulunan Tttrk_ ~ 

y edecatır. Tohtunluk &enia.tı U7.e. ve er.teıt iıOlıı p,pb.. be malt.sadlle şunları g/jyltdi: UvanJnm bu ıesi .:ıeylrcilert daldJP""' 
rinde haasasiyetle durulmaktadır. Bu 'Vle !re~ • 19 - Pehlivan: Yusutun bir şey Jll&P&_ earıetterı uyandırmıştı. 
b~Jar 1e7l&bdan urar l&'en catma nereden blimedi~r?. Koca Yusuf; d(rle canlı ft diri 
takalara Ye muhtaç kazalara Rq> kemeri 3 Fil~ll. icaş!armı çat..\rak mınldandı: naN atmıştı kt: ou hareterae: ... ı-.ı• 
edllecebir. El1telt "ve 90IC1* tı;kı mıt8' • - GörmU;ror mu.sun Yuaufun belke. nı kıvamma retirdllinin net'tsini 

Bornnda Pıantdonhır 8 mitini be ı. de ediyordu • 

usu 

• Bornova nah):reslndetJ ç;ttçileriD Aıtltıla.r 8 - Belkemdkten ne çıkar? Bu naranm maoaauu anc:K: 
lnldııar n.allirellaie Clmhmbft -,,,_ ~ Wr ....... Hı~ brfılamak içhı. tetrllt ecıı.. KWllaf ~ 6 - Tehel Hepten c'Lhilain bel. Bir la, P!llbeli Kara Ahmed anllJ'Ol'(l __ u. • ...,_ 

naJab'e mlıllrl Ne.ı•!Mm Alıııa len 20 ton t.olıt1111lut buJda.y, nahiye ~ 2 pehlivanı tutan belkem:tldlr bel .. Dipe_ Yusuf; n&l'a71 alaturta OU'P 
Bölüt (Hususi) -üt ta~ ta.. . ~;;.. ~---a. ,,_ 1• ~erilmif, çiftç!~er!mhıe datıtıl. Kıwıek>ar 6 c:Uk durur Yuaufun belkemlii bel .. cıe.. atmıftı. 

.._ ı W3 -· __ .. bq}anmıt, ırol- man baflanmısm. tkıneı part1de c ne sormes mlain Prıınsımı kırılmqtır Belenaeler, çaprular bqladı. 
bı Batarya nehri. Cıenarında le Ç(ık l&nn 1n:UJlamı 1!jll;n dıe ıstbnl6t Ja1J1L derilen tohumlukların tevzline d• KadJın k.mt.üml 1 belkemitcazı bel .. GörilnıUn limdi ne asılı bir aslan libi 1&117ofdu. 
milnbLt 'ft mahsuJıdıal' •a.ı.,e malik' maldaıchr. derhal ~tır. et m 11P"7"»8 1 olacatını tefereııin bel... Tth1t pehlivanının bu baretetiDI 
olan İnblısar ~ bMoe .e b&L Nahitrede ck*umacılıt nn•atı de C1ltd mall&rmın tonmmaa için nlaı· 10 Dubliye; P111belln!n abuk, sabut *- renler l&fll'1P talm11lardı. 

r.lle töbret. bu!m~r. ~ ha71i ~. ~ Ye kÖ)'leS' çalışımak Usere tanun mucibinoe Kltab, ~ 1"e etnılds 36 lerine lillüvermiş!L Yarım aattk' humma cht 
esaslı ibıaıoa.tı "-· pa.mot, ilstim, ı.tı teDdl ~ Bıtt:raolannı ten ~urul&n komi&.lon. faa1!7ete geçmiş Ron.t'kt!!l Jllld ı Patat: Pilibell dotru 8llı.vlil1'ordu. Bir büeum eden Polpona tllefl!ml.I, eU 
~. :eın..ı. nilı:}fe~n iht!Jat d1 dokwnal&nnda ek* _.., • 11 Ye halk. bu hususta ten't'ir edl.lmlttb'. [)o.)aıa k.Mem :ı in.sanın kesillp teallmed tı: belkmıt.. yatı batlanmıo bir hale selmittl. 

. um- ıure~e·cırtçt mallanna arar ~ıer, tld.. tinden anlaşılırdı. Bütün teııerrus cL seıert yedilı:çe, mlndımten d1'&" J1I 
rını Inıh1sar ~ eder. tem.hı etmetteıdhieır. Nabiyentn ça .. detle cesal&ndınlacak:lardır. n:ablı 3 hazlan oraya merbuı.tu. Hot Pilıbell bu Ianıyor, Yusufun tattıtı s6tf1a ça 
Senede 300.000 ki o akale pamuıtu lJlllDn haltı bnd1 ~nde oldutu ~ 6 derecee.lnf bilmezdi. u.ttn: uııtaların_ Jarmm mrile cııt ıürer bir llk1ll 

\'le 50 bin tilo ıtom. ~ et.metde olup 18* t.q, ~inde de ça}1'D\.ittadıı- • Manüa mahteliti • /zmiT tOl - 1 dan ôlrenm.leti. Bir pehllnna bakın. sahnen sürüyerek duvarlara 
kmalar nahiyede bulunan ldra1 kıolıa lir. Altay ma~ Yoema tatder'ı 18 ca kesilip ıtesilmeditfnl mertm a~let JOl"du, 
kooperıwti!l 1;ı9.l'8tmd&n alınıp uza V'lllmJ9 Rif.at Şabtnıbaf tö,lerlnıi. Man!ea CHueustl _ ...__1r _-4 Y1~ ınadde'K 27 ve tenerr~u olan belltemltlne babrat İt ba4kaJAŞllllltı. Blru 9"'91 

•>..-....,.,ı;.Ie er1.lmıek .m:n. _.,..,, - Hırda-.,.-- 83 anl1Y8hillrd1. pehlivanını matlQb olacak d!J'e el 
merkeZ!ndelı:1 .. ....,...._.,.... re ,. - zln ~ında yakından ıaltdra ~u Al- ile Muıtaa muhte!iU ara. -- - 1 Hakikaten: Yusuf dlmıdit d~. J*l}ar, simdi Pranm aalanmm 

·r. dar olup 8* a• nahiye Ye t.öylerllnda J'&l)llan 11111ıÇ 5.2 Manianın «&. BLr ma:tar IJanL ..ı Polpone ıse: yavaş, :vavat büttilmete cerıdettYi eörerek hayretlere dU.0 
Pam1*lar da Eılınerbe.nk tarafın- doleşm*lıad.11'. Dm kaymakamı Yu_ tebelile 80IMl MmlttiT ~ bn ckl8 ef1'&lar! 1117'ıba.flamı.ıııtı. Pab.t; böyle oldutu halde lerdi. 

an mibyaa edQmektıedlr. YaJnız bu sur N;M ftl ~ müdürü Necmet_ - 11 Olada.nn O&btıada. T6nel arıtuında rene Jwımuıa salıyordu. MOs:r6 Dubllye; bu hal lrAJ'llSUlda 
ne p&mUılt mahsulüne peabe turt tın .Mm köy ~nma ifler!n1 ya _ lzmirJe %tlbrta itleri ft1 t.da?elll aııı*• DUre8dne Pillbell, DubUyenin sotut IOtuk a,. dlyeeetinl eatırdı. Şaştın, f&4lkJn 
r• oldutundan töylttlerlmlz milte. kından t.ktb eders nahiyenin gtl _ 1mıir, <Hususi> - Elehrimia Emnt.. milnMıa.atl.&n (119'17) !aylı gülüşttne muk.ibele f'tti: belıntn auratına batıyordu. 

esslrdı"I'. • J!Nle§llDl!lli jÇ.ln ammı derecede ~Yet .Mtictürlilitl. suçlara mAn1 olacak - Beş on dakb sabret, sOr11rsQn Pillbeli. Yumta aealenlyordu: 
NabtıJenln 50..200 U 1 tedbı.rler alm&Hadtr. Sık eıt eehrln . Tilrt ustalıtı ne .Jemekt!r ılmdl?.. - Haydi Koca Yusuf bel. 1 ev on iti t~ arf.etmelt'tedlrler. muhtelif eemtlerinde ıOphe ed!len mtuırUma r.a7i ettim. Yusuf; ikide bir hasmmı ensealnden DubliJ'e: bu 111 ldlll17en 

olup bu töıyiedn bepginde beter 81 - '° lklmaelerin üzerleri aranmakta, bulu_ e borcum Yotttır. Yenlcd ala. tartarak ycıkluyor ve ıme bırakıyordu. dık1anm derun• tud.lk etU. 
nı_flı ~ w ~ me.euddur. Edirne vali•i nan 6iWı1ar alınarat tendıleri adll caPaııaıı eııld81 hüktımatıadUr. Yusufun; bu yoklama haretetlerl, Yanlılc Tttıklere veıııi idi. Pll!beli 

oyler telefonla bki>lrlerlne bağlan- . ı y~e vwflmet~r. Son amanda bu ~ .&ıu917a isbak..._ m&bal.. Pıllbelinin dedll1 ıtbt; hasmınm beL !il naaı1 aıılamlltl. Btraa enel, 
ı.ş , tqy yollan ~ köprlller tamir l'.dinıe CHUlllU8I> -:-- ~ezımen 9tan. tedbirler eıuçlar üııennde 171 tesirlerin leıııl Kaleci .-u No. 117 emitlni JOklam&k idi. Kıvamına gelip eden Dubllye; Pll~ eUJıi 

mlftl:r. Kuni'an köy blr~ri t._ :* bul1:: ~~ Perid Nomerlröstemıiş ?e yaral.una Yat'aları, 7h ~ K.arcua celmecUtini terazellyordu. Bu barelteti: af diledikten eanra: 
rııtı.ndao 8abr,ya nehri tlzerinde .,.. A~~ • h"L" · • 1 ..... de 50 n~nide azalmıştır. yalnız bir P!llbeli anl17ordu. - Sis Tllftler, .ıamatlGb pehl 
QlıJ'tör öntlnde btlıyük bir trıpri in.. 110GTGY a1rım maavın ıgı Son haftada 1'1 bıçak, ı t&banc.a, ı ZAYİ 1tlDit. Hatt&, bir teresinde d~ ıanmıs ... Bu iti bl.Sm çok. beGl 

_....., ___ • ,.__,.. v-.c- Alıılan.J'. C<Huau.I> - Akaray hl. demir mutta. ı eiıli baston, ı kama - nllfua memurlutun. DubliYe:re suntan 80)'led1: oolt anlı7imJDUS ... Şimdi anladılll 
..._. _ .. u..- ~euır. .-.....,e kim mıaYlnl SWe:vman Neh!p Ulukut& ı ustura, 1 bançar olmat tısere 23 dan abn.ıt O~llllL ctırua tezkeremi. - Teheyl. Görüyor musun? Naili Yueutan tuttuiıl llrflf ~ 
mm.mde XnM' S41ertne de hıı WTll ATllll9U 80l'SU l*lml:tı ıçtn eal&h!J'e! aflAJı toplamrul. bunlan ~ar D1i e1ıtiiım. Ylllilbll. ~ J"Okl~ hunu ku1rUk eotumıma.-... dedir. Uetıhkhdır. PoDa. cıc>k 

e • eket etm•ttır. l11'1livf!Ye eeYkohmmuttur. etfdıl!eıln bCBı:mtl :rolttm. bel, Joecek 1enlltcetur, dedi. 
Ali ella .. rt 'a A..... D\lb~ Pili bir ,_ ADlamMn- ...., ~ ., ~ • • J~ ·~ , • (&atma Y8lt 



~ lkinciteşrin SON POSTA 

Telgraf", Telefon. Ve Telsiz 
tıı..._ 

Haberleri 
ıır sar'at ı Yüksek Sıhhat Şurası 
rekora buunn toplanıyor 

Atlas Okyannsu 
19,5 saat içinde 
iki defa geçildi 

Ankara 12 CA.AJ - Yilkseit Sıhhat ŞQrası 1941 Teşrinisani toplAntJlarını 
13/11/941 Perşembe günü saat 14 30 da Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve_ 
klUetinde yaparnk nızname:;:.nde yaz.Lı adli, idari ve !enni meseleleri mtı_ 
zakere edecektiT. 

C Askeri vaziyet ::J lıı~dra 12 CA.A.> - AJner1!tadan 
r ltaı tereye tayyzrc tesll.:n eden Ame. 
ır re~ genı; hır t e.yyareci sriv en;Jci .ğine 
"Uas on do'k:ız buçuk ı.aa· zarfında ıaas tarafı ı Incl saylada1 l ne ve ondan sonra ha.rekatın teıkrar 
te• ı Okyanusunu ikı d_f::ı ıreçmek su. daki tıa.Jrruz tavisinln b.rçok bblge. başlıyaca.ğıruı. dair ~an kanaatmizı 

ı:: blr dtinys. r~kor..ı tes., e:.mıştir . erinde nıuvak!kat bir tedafui vaz y <?t tekrar ederiz. Yalnız her hareket 1çln 
kahıı 7arecı. .i>8b:ıh! t'y'n haU b:..r almak ıztırarında kaldıkları söylen. bir us ıazun oXiuğu giib! bir Jtı" sefe_ 
taYy a !dan son:.ı bır tnıı ı z d0 n!z " 
~tttı!:_, llınanınd,\n hav<ı'anmış. ôğ' meKted r Ye ş!mdiye lmcLar Tula'nın rlnl yapmağa hazırla.nan orduJarın 
ı!tırn';""u Terre.".i uvcde yrm:.{I ve varoş.a.rınd.a muharebe edl mekte da her şeyden evırel kendilerini soğu. 
lılı.st adan bnş'.'-41 b!r t<ı.yyareyc atla _ iken dünkü .Allanan resmi tcb. ğ nd ğun, yağmur ve t:arın te.s!rtından mu 
~ ır. Dönüştı> rUT.gfm arkasıııa aL Tu1a cenubunda muharebe edildiğin. hıafuza edeb' ecek Omvvetli ve müda 
tıer~ ııe hava kar:ınrıı:en tng :tf'!' 'Y<! dô den baıl"..sedllmesl de bu hususla a il. fQa.ı sığınaklara nıallk olması ve b~ 
llJııa~ sabahle>yın havalandığı tayyare kadar olı;a ırerektir. Ayrıca Londra aTm geri ile ve blııbirter..!e muvasa_ 

llda akşını yemeğ ne yet ş:niştlr. -ı.----o kayn kları blr.k.a.ç giın.denberl Mo-;. Iaı-ının da çdk ml.lilUı..zam bir halde 

İ ırı·ı.l·?_ıer·ın yq m;h- kovanın ııo kilometre ş:ınnl ~atısın.,bulunmllSl I~tdır. İşte, geniş t:ı.ar_ 
_ _ dakJ WolokO:am~k s:ııhasında tıazı ruz hareketlerini muıva.klka en durdur 

Alman kuvvetlerinin SOvyet kuvvetle m.ak ıztırarmda kalan Alman ordu_ Verin gamı· za~ı· ~tı rının çeırt>erı ıç.;ne a'ınarn.k imha e- ıarı şimdilik bu büyük ışı rte iştigal 
\1 J .... dllmekte olduklarından bahsetmek. etmekte vıe kara kıt'e.ları yerine lhavıa 

~ ı ı.iils tıı.. , ! tııl'f s:ı.yfaö ı tectlrler. Alman baş4tumandanlığı şlm biTlikler~ büyüikçıe mlkya::ı.ta faali. 
~ede etıt.rdlğimdenberi 1.ılr ay geçti. diıye kadar .bu hususta hP.rhangi b_r yetler göstererek SOvyet cep.hes1nJ.n 
k.Q~.u .. bir nut\ik söy1-emeğc ~etm:ş madümat vermemiştir. Bu !>ebele, bÖ'Y e:erller".ındek.i muvs!lla ve münakale 
\ol'a~l"llııiiyor ve bu nutukta da Mos le bir hiı.dlsenıin ası ols:ı. b!le bunun- tes~me ftaaliyetini miihlm zararla_ 
liıııcs.e nın birkaç gün zarfında düşeoe- ıa aliiıkadar Alman kWVV'Ct.'.erinln ba. ra duçar eylem.ekted.irler. 
'ltu n bahsetti, suısma.sJının ne kadar zı küçiik ıleri Alman müfre:ııelerinden c _ Sanki Şimali Aftlkada hnrb 
t&ate lne bir hareket olacağını bu da iba.ret bu'un.nıası ve muk:ıvemet.ıerin_ mevsiminin artılk iyice nu:w etmış 
~ rl~r. Ben bile şu teva.zuumla·, de deV'8J11 ettl-kleri söyienen bu Ailman olduğunu e..nlıııtmak istiyormuş gibi 
~aldığım za.m.aın hoşnudsuzlult u_ mü!rczelerlnin clıve.rdaiki ri~r AL I.ngi:!z Akdeniz donanmasının orta 
~ol'lılxı lırtnaJı: tehlikesine maruz pu~unu man kuvıretlerl tarafından l16'V"aJarm Akdeniz t.aaliyet.ı eıhemmiyetl muva.f 
ı: ~e · .Ne d'erseruz dey.ruz. sö<leil müsa.tlrl'esl'Zl.lğine rağmen k~rtanla - Jla.kyetılerle dev.ant etmektedir. Bu fa. 
~ b r hata bulunabillr. Rusy ya aa'k.lwrın.a intizax ed lmesi laz;~ele- aHyet cüınleslnden olmaık üzere bu 
der ~ (Yard:ıımı tafs11Mıle izah e- ceğl mütcleasındylz. . del'a da İ.ngil z <re~altı gemi erinin 
~ ~· Çok al-a.kaıyı cal~h durdu. Fa Oenub cephesinde Don - ~oz:_eç dı~ Akde-ılzin bl'dirllm.11}'en bir bölges'n-
111 ()j nı RllSY8ıYa, hem lngutereye a_ seğl dahiHndeld ve Rootaf onundekı de dört mihver iaşe geıni.;ile birisi Al 

Q<ı an sır·arı dfişmaına i'aşederdik. hareıkilt da. gene hıa.va sebeblerl dol:ı_ j man olmak ü?.ere !ki yelkenli. ~miyl 
~ rçu,. dii§man tara~ndan batırı - yı.s.11e anoak bati inki.;aJlar göste"-' ba.tırmış ve biri .sek z bi-n tonluk olan 
tı~e~ere ald ralkamlarm her ay mektedir. . . 'ik! silahlı muavln Itruvazö:'iinü de ha 
fıltıtllt. dolayı neşredllmedtğinı hatır. Ya:Ol'Z K!ıl'ımda aSkeri harekat bt 1 sara uğratmış olduıkları İngil"z b9h-
~ &ınra şöyle demiştir: raz daha. siir:ıt!I bir şoJcfde inkişaf riye nezareti ta.ro!ından bild:rilmiş_ 

l'llJt u-ıım deva-elere ald olan tıım etmektedir ve Alınan - Rumen kuv. tir 
t()Jct&lnıa:ı zikrehınekte h Qb.r mab'zur. vet!erl bir ta.rartan sms•()polun kara İn llz'erin lbu mütemadi te.arr~ 
a, ~r. Ilkteşrln sonunda b't~n döı·t müdafaa ta..'l:kfmntının d•ş ha.tlarına 1 gl :ağmen i:talj'W'!le.rın t•aıynn 
~1l1 rtınd'ki ra.ka.m1ar'la mukaye e dayandıklan gibi btr baraftan da g r nrıına ~ , ' 
ı. ıı~ haık11tte -'"--~d" ;.; d, .. ~ıı -!ti'm"kte 0 ann vatanından L.bya .sıı.bll erine doğ 
tier , n ,.,.,..>e ~m !>~ - - çi ınustah1reın mev: ne ~ · • ,"""" ikı· d Se-ıf.kl't kt ı.s 
?.at~ l!azıran sonundu biten dört ay lan sovyet ku~tl&ile çok şidcetli nı Y~:,ze şe ın e .. , ~.e e . -
~~lıltl.a tlm kd milyon tondun biraz mwh.areıbeler yapmaık suretne 'bu kuv rar ;~terdlkl~ bu mu;eva ı, nakl ye 
&a.ti ti"Ca.ret l©em!si k.a.ıybattık ki, va- vet'e,. lt" ıte bu müstahkem mevkiln ~f~ erinin L bya. mın akru;.nda ye_ 
ll.11.r. ~k aJYd9. }~rım. mi yon ton. cenu~·und iki 5 ·ı<' ,.. m rd r. ni.den renl:ınaoı.~ tahm'.n edilmekte 
~ ~ şrln .sonunda. b'tem son dört B _ Ş!lıık oep'hesi ııareka.tuıda u olan a.Skeri h'a..re'katın blr 'j,Ş'l.ret. ol P 
lon kaYbn:ı~~~ üç çeyrek milyon munıi olarak görillen bu durgunluğun olıruı.dı:k'nrını anok füıüml.i.z::!eki gfin
ayda 180.000 ton'd bu da vas~ti ol:mıık çamur ve ba.!aJı: ımev.s!m.1 geçerek :yer. !er gösterecektir. 
tlı.Uyon tonl ur. Bu l'aktı.m jib.Tlm le donuncaya lkıaClııır deiVG.m edccıeğL K. D. 
11~ n atıukayese edıld'ği tak-

ca.yet leh.mlzıd.ecllr. 

~ 1943 senesinde 
~~~ afıh, bu ani aızall.ftan dolayı 
>1ı nin gıeçıt!ğlne h.ükmetmemeIL 

.~~tle.şik Amerika, bizim yapabi'd'._ 
~e kı-yas kabu.'! etmyece-k kadar 
~ttı 1t V'e ha.ıüka.tte son ha.tbcte sar
?a~ ~i nıuazzam gaıy?'etlcri ger:de bı_ 
b ~ ıı bir gemi ~astı programı tat_ 
'eQl;ror, Eğer düşman deniz.ıltı1a_ 
~el'.b ~e ta,yya,rel-er'!me karşı ya.ptığınuz 
ta • aynı seyri 1J::lkib edecek olur 
ı~; Oyle zannediyorum ki hür devlet._ 
ıı~ 191.3 senesinde ha.len İnglltere
latı. ta?narnem imkanları harlclnde o. 
tııı~enizaşırı h:areketJerlr.e ·müseid 
C\(ı l'da b~k gemilere ooh b ola. 

<al"Qır. 

~ )tihverln ı:-cnıl :ıayia.tı 
taiıtıb~l'a<hl dtişına:ı tlcaret "emileı inin 
"anı ~isinden c!.aha ş'ddetü de _ 
lılıııda e...,1ltied!r. İlkteşr!ıı ey-.nın sıL 
b l' l'rıllbıten dört ay zarfınd :ı taltriben 
~ette Yon ton batınlmış veya ci.1cll 
San ha.9a.ra uğr.ıtılmıştı:-. Aıltdenlzde 
~e <Ul~ zayiatı. çok ınl\him oimn.,<iur. 

l'ıtı1 ta anın Afr !ta sahlllndeki ordu_ 
~%.ın<la lcv!~e. h:l'ti iaşe etmef.< hu • 
'llaşıltın Cok bi.lyll:k Jllilşkü'ô.tla ku _ 
~- ao ı g!~teren aş kfı!' <lrli!lcr var 
<!~en kafile, kıymetli idi ve onun 
erıı~e n hnha ed lm ş olması V"' Ak. 

IQ.n <leni21a!tı ~em ıeriıntı; t.arafuL 
l'ııellın~ua get.Irıle:ı tahrıbat, elbette 

001-çıı Yı;ti muc b olacaktır. 
'll'ıışt l'· ' SÖ'Zlerine şöyle devam et -

but" 
lc.ı. ~ bunlar, bana i.lmid ettir:yor 
8onlllldaanyJI. ve İtaly-.ının geçen Mayıs 
tnu.ıe 6 ~üv, i alacaklarını söyle . 
lc.utt etın VUıııneıeri, cö!d~ darıl tahak. 

oı:~uva~is bulunacar.tı:. 
~ be1tı aky tl~r.miz. şi;nd.ye ık.a _ 

lttan g ~ek -e h~lı oiduklanmızı. 
~~~ le ~I tir. 1ta1ya b ze harb ilan 

~denı &.nsızlar da 18 ay evve! bi. 
1f'8in Zde 1 tırketmıc;lerdiT. 

e •liitll!r!Jı ~nılan kaı;ırdıkları 
hl' varsa h t ~osuna g!tm yecek bir 
ıl'~ır_. ltit.ı 0 da hu hakikatlerin ıza _ 
~· bızı: ve rejimin n en bUyük en. 
lııb~Ueceır. Uzun bır muh.>rcbey: k .. r. 
lı'ı.ı. at ed!J.nıı~ Va2ll.yette oldubumu:ı.un 
~ ~Uın ~ Obıası ve b!zi aç:ı a 
il <Lntıı edere:t magltlb edeb ır:ıcsl ü. 
lcrcı n, ar~ame.<? uğramasını· . 
t: c e zanı ~ bulunduğu gün. 

Dünkü Meclis 
toplantısı 

Fi:1l~.ndiya~ın 
Amerika ya 

verdiğ i c ~vab 
Ankara. 12 CA.AJ - Bi.iyllk Mı.let 

Meclisi bugün rlok~r Mazhar Ger • 
menin ba.şkanJığında topJ.amnıstır. 

Stokholm 12 lA.A.) - Royter: Bu toplantıda Denıı.11 meb·usu Ne. 
Finllindly.a hükumeti, B"rleş:k A • c~b Ali KUoüJ;:a, Içel mcb'urn General 

merikanın 
900 

notasın!\ vcrd ğ• ce _ Cemal Mers!ıı~i. 1s+,?m.bul meb'usu dt•k 
vabda, Am-erika isıeğ nı k.abulden .ınti. tor RakJı:ı .Şlnası Erel, ':ro.kat meb'u. 
na etmiş ve ,nemlcketı.n, yent Rus hü.. su General 8ı~k1 Ükenin öldiiklerini 
cuml&rına uğramnl: tehllli!:es!ne maruz bildiren Başvcicı\lı:: teı:[~eresl okunarak 
kalacağını söylem:ştir. hatıralarını anmak ic!n b~r dakika .a. 

F1n notası, Şll cumı~:erle r..hayet ya.kta sükılt oollm.!ş ve bazı üyelere 

b 
, __ ._..ft,,... iz:n verilmesi hakkındaki rlyase:; tez. 

u ................... ~: • 
.Fin oümhurre:si, 23 İlkteş"l'in 1941 keresi tasvib edilmlşt!r. 

de, Hels!nkideıki AmM~kan elç:Sıne de. Meclis milt-esid:>en gtln~em'nde gö_ 
m!ştir iti: ril tilecek ba~ka bir şey ol.!natL~ından 

Hiç kim~'1in hukukmı:ı ıh:Aı e~ . Pa'zart,e;i gilntl torı1~nmak ilzere da 
mmı.ş olan ve sulh iç'nde yaşamak 'e ğ!lm~tır. 
çalışımaktan başka h.ç b r arza,,u bu.. 
lunmıynn Fin ınılletl, sııf <·nın'yet: ve 
sulh içinde çalı.;ması gar.artı edilın -
c.i..ve Qradar Sovy~t:cr B riıt.n.:: karc;ı 
harbe devam e1rccldl::. _,,, __ _ 

Pasifikte vaziyet 
nezaket l<esbetti 

rnas tarafı ı inci sayfadal 
Thkio Asal Şimbun gı~tesi de şöY~ 

le ynzııyor: 
Amerika B:r!eşik devlet.lerile İngll_ 

halkı 
öliiyor,, 

''Ci~uti 
açl]ktan 

Vişi, 12 (A.A.J _ V}.şi'de ta.yya;re. terenin J~nya.ya. .karşı. a.l<lı;cıarı ~
den 1nen müstem'ek&t n:ız.ırı amiral 7.1.yet gittıkçe ta.h.klr edıcı b.r mahL 
Pla.ton demlıjt!r ki: 1 yet almatkta ve JaPonyanın h~r ~e pa 

cıbutl bütün kı.w.vetlle nutavemet 1 hasına olursa olsun kabul ed~nııyece. 
ediyor. Bu kil~frk r.aıc.rut azimli müs. ği bir tahrik teşkil etmf\ktedır. 
1Jcnılekenin kar.an kıat'ldir. Cibutıye Siya.mlılar harbe hazır olmağa dal'ei 
yaptığım seyaıha.tten bu intı.ba. ile dö- edildUer 
nüyuı:um. Bankok 12 (A.A.> -· Baıık<>k rad. 

AmlraJ şunla.rı il.:8ıve eıtmi~r: yosunun res!ni mü!~rı Pazartesi nk. 
b şaını mlllete mühlm bl• ihtarda bu:un. 

Halbuki Cfüutl merhame-tsiz blr a - muş ve Siyam!ıları harbe hnztl' ol -
lukn altmdaıdir. Hn;k aÇlıı.'{tan ö!üyor. mağa davet etmlş~ir. 

MUIIUl!leyh demlşt!r ki: 
cesaretini elde edince b~ aşağı olarak 
dıerhal bizi doğmdan dof!uya ısıııa Siyam bu s<me vey.l gelecek seue 
etmek için taarruza gcç..ını·st lüzumunu harbe gırecekt!r. Biz ancak ı-;ta!'a! • 
artırınakta.<lır. lığımızı s~ı bır suratle muhafaza et. 

Bundan altı ftY vey.ılıt!d b:.r sen~ mclclt' lıarbdeıı kurtu ab füsek de bu 
evveline nisbetle <ll'ha kuvvı:tıi o~mu. bitaraflığı muhafazaya hazır o:mrunız 
mı.m rağmen, :t!kb::ı.lurda hava.ar du_ lazımdır. 
zeld.ğı va:ktt lıize :arşı yapılacak h r !\Jıılezyad.ı 
til.r!U taarr..ıı.a kar.;ı koyma:> .çin her Rangoon 12 <A.A) - Salı akşgmı 

1 Milll Şef ile Kalenin 1 uçıxlY~ ç ,.E;T 
::?; ................. ·.• ... ;.·.-:-:·:; • 

arasında telgraflar •. $.*~MI AL I;, M 1 N D 
teati edildi 

Anknre., 12 lA.A.) - İlkteı;rıu 
ihtlla:lııniaı yıldanümü münasebe. 
tile, Cumhurrelsi İsm.zt İn0nü ııe 
Sovyetler Birl ğ Yük.sek Sıovyet 

Mecl1sj R :\o"!lSeti D vanı Reis' M. 
K':ıJinin arasında. tebrHt ve teşek. 
arur telgrai'!nrı teat· cd!.lm'ştir. 

* Ankara, 12 (A.A) İ:kteş. 
rin ihtı al.nin ylldomimü muna
sebetfile Başveki Dr. Refik Sı:ış. 

dam ile Sovyetlcr B .rliğı H-11lk Ko 
miserleri Heyeti Re s. M Stalin 
arasında teıbrik v.e te ehitür tel_ 
gmfları teati edilm ş• r. 

Habeşistanın belli in&'ittere hilkumetı tn.rarınıJa.n G kil. 
, sur ayda.ııbl'ri gösl.cnleıı bu teenninin 

01 mıyan vaziyeti ild sebcble iu.Jı ~d.!,ınc .. te olduğunu 
,. goruyoruz. 
ı taJya.n orduları Jlabcş toprakla.n.n., J eri _ &urülen birinci lhti • 

da.n ı;ıka.rılalıda.ııberı 6 &) dan faz.. malc gore İngiltere surekll ha 
la zaman geçtl. Gene 6 aydan fazla va ve d nlz bomba~dım mla~ 
oluyor ki krallar krah Aılisababa sa_ ~ icabında ufak •etek ihraç hare 
rymda esld köşesinde nılhınnndır. ketleri de yaparak 11.n.I~ n} ı b!r ihtili; 

İta.lyıuılarm m.illı dchalarıru bub harekl'tlııe sel'kctmc'k ümidinden vaz 
fenninin sararma. olar-dk en zi~ade ın. geçmemiştir. Eter bu ümidi tahakkuk 
şa.İ.}'ecilikte gosterdıkferı so:rJenlr, lcl.. edrrse fa.şist ıdarc ini lstlhllf rdccck 
dia. eserlerle sa.bitUr. Nitddm Negiıs olan hükümrte Ila.bt'$ıs'an imparator_ 
dort kusur ı; n • ayn.• .tan sonra rnem. luğvnu şu veya bu şekilde iade l tmek 
Jeket.ini bir hayli dı;&lşik bulmuştur. suret.ne İta.h·ıuı milletlnl kendislnr ta 
Bu müddd zarfwda itaı,an amelesi. rartar yapma-ya çahşacakhr. Dabesis: 
n1n ıasfa.ltlı, asfaltı;ı~ tam ve)a yıınm tan hükumetini tekrar t:ı~dik etmemiş 
şose olarak yaptıgı yol 10 bin kilo. o'"""' 1nın sebehl budur. 
metreye yıı.k.~şınaş, sömu.rgc riftlikleri İkinci fhtlmale ı:rorc ise İngiltcrenin 

* .Ankara, 12 (A.A.) - İlkteşrln 
i!htll8Jınin yıldönfunü münasebe_ 
tile, Hadclye Veklli Şukrü Sra_ 
ooğlu 1le S:wyetıer Birl ği Harici
ye Halk Komiseri M. Moootof ~~ 
smda tebrik ve teşe.1-kür 1;.e!lgye'f
kı.rı te:ı.ti e<lilmiş.t.'lr. 

yuzleroc duzuneyi geçmiştir. :\I<"mlel,e_ tt>ennlsl dlndl" it::ıhay;ı knrşı oy 
1 t.c lktısad \'C ima.r yolwıcL.ı muhim blr cak bir koz bıılunclurmak arzu" ı~~na.; 
· hız verild~ğine. gör~ artık yapılacak iş "Zl:vade cenubi AfriJ,:ı hiikOm ~nd:n 
bunu sürükleyıp gofürml"k olmak lcab gördütü muhalefetfon ileri gclmelıtc_ 
edecek. dir, JUisf.(>r Smut'uıı me hnr yeril halk 

\... ) 

Alman tebliği 
[Ba" tarafı J inci sayfada) 

Dljşmanın Lenıngradda toplu kuv. 
vetıerle yaptığı bır şaşır.ma t('şebbüsü 

Alman kıt·aıarının mi.ldnfaası karşı_ 
sın<l.a akhn kalmış:ır. Düşman ağır ve 
it.anlı zayıata uğramıştır. Hi.l~um eden 
17 tanktan yedisi aütr tipte olmak u_ 
zere 11 i imha edilmiştir. 

Savaş ve av tıı.yyarelerındcn mO • 
rekkctı teşkı!ler, tuttün cephe boyun_ 
oa düşmanın geç d muvasala hatlarına 
ve tayyare m""Jdanla.nn:ı ınuvaf!aki _ 
yetli hlicuınlrda bulunmuşıar, bırcok 
trenleri tahrıh etmişler ve Sovyet ha. 
va tuvvetıerine a;;ır kayıblnr ver _ 
dırmlşler<Ur. 

MOS'ro\•a ııündüz ve gece inf!Uık ve 
yangın bombalarile bomba.lımmı&tır. 
Deınlryolları tesisatına yapılan tam 
isabetler ciddJ h:ınrlara sebeb ol _ 
muştur. 

Alman ha'·a kUV\'totleri tarafından 
yapılan baslm gPce hilcumlım, Oorkl. 
de silah faQr kalan iizerinde cereyan 
etım'şt'r. 

Düşürülen tayyareler 
'BerHn, 12 (A.A) - D. N. B: njan

sının asker1 bir k:ı'.VD.aıktan öğrenci~! 
ne göre, &>vyet.Jer 11 İlkt.c.şrinde 33 
t.-ıyyare kaybetmlşlerdil'. 

lngiliz Kralmın nutku 
ıB&ş tarafı i lucl sayfad~J 

müı.-t.acel mesç!elerl tetkik eı:mektcdiı·. 
Şundan em!ı.ı m kı m.llctim. oıduya 

zafer vasıtalarını vermek i.ızere kf'n 
dlslnden yapılan bıtyfü. taıeb:ere t>il= 
tUn kalbı ile ef'V<ib ve:rme.kte d"vam 
edecektır ve Sovyetler Bırllginin kah. 
raman mücadelesindeki iM.yaçıarma 
bütün iktidarı lle cı:vab vermeğe az_ 
ml'tmiş bulunmaktadır. 

Blı-leşik devletler, mıl!etlerlme ve 
mUtte!iklere, ta rıhi<! m~sli görülmemiş 
bir nlsbctte her tilrlil harb malzemesi 
\·e11.De:ktedir, 

Türkiye 
Kendisi ile kı:vnıetli bir ittifak mua 

hede-m olan Türkiye ile münasebet -
lerim. s.a(rlam sure~te itimada ve- dost· 
luga dayanmakta berdevamdır -
Ha~ş İmpaıretorunun yeniden tah 

ta oturm:L"lllı iyi karşılıyorum. Du ~ u 
ret.le, tecavüzün i ' k xurıbunı olmuş 

bulunan bir memleket, ilk olara.k hiır 1 
rlyete kvuşmuş ve yeniden tesis edil_, 
mlştiı". 

Meltaıcl::ık1 sadl!k tebeam, en der'n · 
hayranlığımı muclb o'nn b.r ceaare _ 
le hava hücumla!t'ma karşı koymak_ 
ta devam etmektedir. 

Giriştiğimiz işin, başarılması, her 
bil'imlzden cömert ,gayretler Istıye_ 
cektir. Mil~etlmin, ıbu t.alebe memle
ket tehlikeye düştü~ü ır.ımaı; eedadı. 
mızın göstermekten hiçbir zaman h...'L 

B111ıunla beraber krallıı.l' lı.ralmı ar t.arııftaTlığı'lıı r:ı.llıtv•n Habeşfcf nın 

tık huzur \'e lsUr.ı.lıaie .lı.avuşmu; yeniden tanınmııs•na lcarşı koya.n imdi, 
fıı.rudersek ha.ta. etnıış olunu. Zı.ra cenubi Afrlkada ~örüll"n Jrnvvrtli bir 
İtalyan kune lcriuin llabeş tGprakl&.. muhalefettir. Diğer tararta.n TaymiS 
nnda.ıı çıkan.lmış. ~(·güs t.c tevarüs gazetesinde çıkan bir makalede fieri 
6lek.11 üze.rinde el'an rivayetler dalgası sürülen ı:örüşe b:ı.kılırsa Habeşisfanm 
hüküm sunnekte ola.o tahtına gel.iri. eski şekilde ihya eılilmesine nıi.nl olan 
lip oturlulmuş olmakla ~ra.ber Jlabe. 
fistanın hukuki v;uiyeti halledllml$ bir başka .sl"beb daha vardır kl, o da 
olma.ktan henüz eı>c.rce uzaktır, b!Up İtalyan fşgaJi netlcesind~ Jla.beş:lstan. 
tükenmeJı: bilmiyen müsa.kere, istişare da ~ yarar idare amirll"rlnln lmlma_ 
ve teminlerden sonra ne şekilde halle. 1111' olmasıdır. Bina.cıınl"Yh İngiltere 
dileceği de henüz belli değildir. Zira ile Habeşistan arasında inglltcrcyl J. 
İng ltcre lıilki•metl G ay e\-veı Ava.m raka baflar rnnalıedeye bl"nzcr bir 
Kamarasında yaptığı beyanat ilP kil.. muahede akdi ve Ilabc<;f,tanm İngiliz 
r:ü.k bir nııntaka müstesna olmak üze. müşavirler tara.fında.n idare cdtl~sf 
re Habeş topra.klaruıda italyıın kuv. derpiş edilmektedir. 
Vl'ti kalmadı!hnı ve Hııbcş lmparato_ Bu 1lrl ihtim.'ılıkn hangisinin tJthak 
rıınun Adisababa>a <lönduğüım habu kuk edeceğini istlkbwle ['Öreceğiz, fa: 
yenn"kle beraber llııbeşf,,un lıilkü. kat hangisi tahakkuk ederse etsin 
metinin tekrar tanmmasmın lıukuki şimdiden göz .. çarpan bir nokta '\'ardır 
ve siya.si b:ı.zı muanu:lel~rin ifa ve lk. ki, o da istlkliill yab:ıncı müdahaledrn 
maline batlı oldugunu da. ilave etmisti. beklemenin her yerde ve her ,·:ıJdt 
vaziyei o vııklttenberl hiç cleğlşrocmlş dalma ayni netle.eyi verdiğidir. 

olarak ayni ha.Jde durmaktadır. ** 
Fransız Harbiye Nazırı 
tayyare kazasinda öldü 

CBaş tarafı l ind R:ıyfada) 

yaresl, ~rd eyalEtinde Levlg:rn'da 
:Sreau yakınlann-n du.,mü§jtür. 

Tayyare yo.cu arından altısı :komür 
hallne gelmişti!'. 

Fransız Afı !kasında, yaptığı blr se. 
ya;..'ıatten donmekte o~an Oener&~ Ce. 
eyl.rden bu sabah sa~ t 8.32 de ayrıl.. 

Erzincan va havalisinde 
şi deri bir zelzele oldu 

fBastararı 1 lnrt uyf \dal 

Ölenler ve ya.rala.mıııtıı.r 
Ankara, 12 (AA) - Erzlncan v!l5.. 

yetinde vukua gelen yer ~ rs n ına 

dair alınan haberlerden ba.zı kö le~· 
,ı de 

şimdiye kada.r 36 ya.raJın· , dvi al 
tına almdığı ve 10 ölü buluuduğ -
laşıLmıştır. u an_ 

mıştı. 

Taıyyarede, nazırın yanında sivil hu Mlilhakatta 
susı kalem müdürü Jean Labusqııiere Erzincan, 12 {AA.) - Tercan ka 
ve emir zabiti yiirljbaşı De .soyere var_ zumda hasar ve zaylQt YQktu ..,.. -
d ~-L 

1•. j m.ah ıka.7.o.sı merkeeılnde 2 ev ve Ç-enı 
ölenler amsında a•yrıca pllot, telsiz ll.k nahi resi k .. Jer!nd'e bir k -

memuru -oo nazırın O<la hizmetçisi bu :i oy. ısun ev_ 
ıumıyordu. ler (Ylkılmtş.;a da nüfus za.yla.tı olma._ 

---o mıştll'. 

İtalyanların tekzibi 
Roma 12 lA.A.} - İngllız kaynak. 

lanndan verıle.n ve AkdEn!z.de altı 
İtal..vnn gem'sinln batıTıldığmı bildi • 
ren haber resm~n ynlanhnmak.tadır. 

Yıkılan köyler 

Ernincıan meraezlnln Çllfin, Görl İler 

ve Alaya palangası kô-ylerl kfımllen 

yıtılmı.ş 5 ~i ôimü.ş 28 k1~ yaralan. 

mıştı.r. 
~~~~--~~~~~~~~~~-

-~----------------------1----~ Bütün Tü. kçe filmlerin hasılat rekoru kırıldı ... 

TAKSiM Sinemasında 
Cihanşümul romanlarının serefrazı cDenıll'hane 

Mtidürüıı :nden aôapte edilen 

KADIN KALBi 
( Türkçe sözlü - Arabca şarkılı ) 

Büyük hayat romanı, aşk ve ıstı rab destanı ... 
İki giindcn:beri istanıbulan lıer tarafından :koşup g;e1en binlerce sine-

l
ma m.eraklılarmın coşkun tezah:tiratına, sürekli ıalkı.ş:arın..ı. mazhar 
oldu. Izdihama meydan ver:.ımemesl için lütfen tam seans saatlerin_ 

de teşnif olunması rica Q!unur. 

Bu AKŞA.1\1 9 da ELHAMRA'da GALA suv.ARES:t OLARAK 

Mevsimin en muhteşem ıııransız Pil.mi 
il kalmadıkları oesaa:et ve sadakatJa Fransız filmlerine hıı~t çekenlere b1r sUrprlz 
ceı.ııb vereceğ'lne itimadım vardı.r. • 

Hükumetim, harbin ta-ıyikl altında B 1 C R, A. lf' Y O L U 
bulunan milletin s?hhatlni ~ rcf'a_ '! PİERRE BLA.."il"CHAR _ 1sA MllıANDA 
hını idame içln mümkün bütün ted- BİRANDELLO'nun <F<'u Mathias PaSlta.l> namındaki m~ur eserinden 
birleı1 a'makta devm edecektir. '-

KA.""'l"ALLARINDA ENGİZİSYON devrinin en lcol'kunç ~ ıısyeUeri i~lenen ... 
DEHLİZLERİNDE .ESRAR DOLU BİNBİR VAK'A GİZLENEN ... 
ZİNDANLARINDA AŞK TARİHİNİN EN BÜYÜK ROMANLARI YAŞANAN ••• 

TÖRKCE 

VENEDiK ZiNDANLARIND.A 
A.ŞKI - İHTİŞAMI - ESRARI - HEYECANILE 

BÜTÜN KALBLERİ TİTRETEN ... BÜTÜN GÖNÜLLERİ FETHEDEN SENENİN !LK S"ÖPER TÜRKÇE FİLMİD 
li tı liıkt nı 

1
': , zaman ağzmd:ın 

ltı.ı.hık liıı b 2, ·.{ eı.ü ilnce!er v ... rdır. 
~ ~ırı.ı et e l~tı.fı.da.n z ynde nç)ığa 
1:3ıı ban kadar ('fi mn ttı"cbur etmek 
k rı.ı~ 1 a, ı941 açık ~·r vakı!\. o~amaz. 

tedb<l' ş mcliden tatb k n1 .1'. .rı' .KOY- Rangoon rad7osundn. ko!lu~an bir ns. 
malıyız. $UnU da ,yl. b lmr 1ylz ki, keri milşahld ş:ınl.ı.n SÖYlenıiştlr: 
düşman, hazırnıtlarmı y.apmıık c ıı 

1 
Mııl~·.a~a t;ı:t,.,ye kıt:al.ın c;ıel • 

çok gen ş za.ınn.ı bulmu~tur. Bu mem meğe devam ediyor. B z haf.lr;z. Ak. 
ıekete ka.ı:şı bır ta~r:-uz ynpt,ftcnkıia, denizde İngiliz fı1osuııw1 la ~ndıf:ı 
bunun, dilşnrnnın muta:i merhame~ _ muvaffnkiyetler İtalyan el. 11 z il r n n 
sızce usullerlle ve derin tetkikler mıth manevıyaıtı.nı sar-.ııı:nış ve il'ab ettığl 
su!U olarak en kilç.U.k tefeı-rirntın •• ka. zaman Hind Okyanusun:ı \'eya BU. 
dar hesablanmış olduğunu da un.ıt. • yük OOyanusa mühım İng J'z filoları 

BU ŞAHESER BU AKŞAM L A l E SiNEMASINDA 
~LÜTFEN - : PEK AZ KALAN NUMARALI YERLERİN EVVELDEN KAPATILM'.ASI RİCA OLONUR. 

'~--------------~·· --- TELEFON : 43595 mm11•1i:!i!!••a••··-----·rı lı Söy1l':t .. :.
1 
n s ne a d iunldlnln 

• · .Bu hal, H tlf'rl..l mamaJıyız.11 gönderilmesi lmld\nını vermiştir. 



SOM POSTA 

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

muharrirlere musallat olan 
yaman bir do.andmcı 

lleebur lılahmud Saime parnuık Boy~e alb'lUnr. &rab:m Boyl, blr 
.-rtaca& bır dolandırıcılık vak'asını hlsei kablelvuku Jle, bunıı:ı blr namJ. 
bugiln bu aütunlarda otuyucıılarımıa yet. lat.iaman olat>=Jeccf., ifade& Jt iNl_ 
an>etacatız. Bu vat'ada ismi ıeçente rle 1tu adamı aamlmt bulmadıtı ceva_ 
tmıft h.pish&ne8ıllde bulunan bır malı bmı veriyor. Faka~. sayın B:ı.yan, de. 
tt\m Ue maruf o1r kadın rom.anc:ımı~ r1n bir huzur fçlnded:.r. Bedbaht bir 
" ııazetem lz!n yazı lfleri mUctür mua_ vatandaşı sevindı!'mlştl.t. Urn1, İbra_ 
Yinldıır. blm Hoyinıin dediti çıkıyor. Mahl<u. 

Maruf tadın romancımız Mebrure mun blT m~tubımda İzmit cezaf:vi 
Sami Koray ile, ıaze eatıZ yazı 161crl 1 m\klürünfuı de b.r rnt>ktubu vardır: 
müdür mu.avın Nus e Safa CoŞkun, Milıdür bu meict:ıbundA, bu mahktl. 
henüz adedler ni b·lıMd t m!z dolandı. mun. itimada ıtyık olmadıtını. b rçok 
nla.ıılar arasındı& bulunmaktadırlar. l'.'mselerf ftfal ettillni, Mai:un~ Saf_ 
HM '..n r aıhraıııam da. İzm t hapı11. ınln hayatını tendls!ne ömelı.. yapmış 
haneainde, yedi seneye mahltılın H~- bir adam olduğunu, hattA. son o•aut 
met Yavuser lsm nde blrisdir. Mahl. Son Poeta ııautesladen Nusr~ Safa 
ya it b&rile bir bam yet dolandıncılı. Ooeıtunu doI.ındırdıtını yazmakta ve 
tı olan bir tomed1nll lti de ı-ıun ı bu ma.ht6mun bir portresini ç·mıe'k.te_ 
Yardır: lluharri:lelrıatzden İtl"ah1m dl!!". Mektubundan ötrendltlm.!21e göre, 
Hoyl ve !anit Ce.zaeyf Mildürll SUrurl aefaletten bahs@den bu adrre, hap <ı. 
Ermeıte. .. mne ateı,-eelnde bile çah~1ralt1.an 

!Ddiae7i anla.talun: m6ıftatni, 8'7381 ctlrttmden mahk.Qm 
Öç ay evvel, arltadaş:ınıa NIW'K ömril ıtııril. bdyle m~ııblar yamıatıa 

Safa cottun, bmlıt ha.p.dbaneainde, seçen 1*' tuf~ildır. Bir sene&! de 
yuanda. 111111 ııecen m.ahk.Qmdan btr kend~e dört ~trn elblse göııdf'riL 
mettub aJmışt.ır. Mahltıl:n, bu mektu_ mi$1T. G&ıdertlen en'&Yl da de1hal 
bunda.. arkadısımızın 1938 de ıa:aetıe. satmaıll:t.dırı. :tsfn en kötü cephesi, a. 
llllme lDtilar eden cCewıetlik ıünah- c.*11 mettublannı& kal"ll yard'Dl& ko. 
k&rlan telmlı :romaomın haya ına 9<>k euı. ltend1slm teseUI eden insanlarla 
bmzed tini, bütün hayatı, ıstıra.b ve da şahllan alay e~~ r. 
elem içinde secıml.f l>i::" insan, !sUC.. MUdür, bu mah.1c6ma yApılacat yar_ 
ball m&hvolmq bır ıenç oldutunu ya. dımlann maha Une m&S!Uf olmad·tı.:ıı 
'zarat. &c*lı bir h!lı:lye anlatmakta, lllve eders, me1t•ubunu b'tlrlyor. 
oak tefU vaziyette bulunduiunu Ulve "Bu mektub • ~ri-lle derin bir h&Y_ 
"'.ferelı:, hiç olmaza, bır eskı ceket. ve rete ve ha.atlı ou h ddet~ dQş n ~ayan 

Biletçi ve Vatman Alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tücel 

işletmeleri umum müdürlüğünden 
hlaremJae b~ -ve n.tman alınacaktır. 

1. - T .. m.üssihha olup :M!lkerl~ alilkal bofunmııyacsk. 

2. - Boyu 1,85 den ~ v~ ,aşı 35 den yukarı e>Mn~ 

3. - Okur, y.ar <Me.caıt ve he&ab blleoektlr. 

İstetlilei"iıı ~. Tüneiın ar.kasın.da k~n Tram.~ h&relteı dııireai.. 

ne milnLca&tiarL cB92S. 

lstan bul Orman l.(ü :lürliiğünden 
1 - Ornıan umum müdüıluğü merkez ft vi!AyetJıer t~flit.ı içfn nlL 

munelertne 11e ta?tr.ame.>ıne gore muhtellf c1Bs derterıe:ın baaıl_ 
ma.sı ve cllıt..eruneal ek,Wtmeye konubrıuştur. 

2 - Bua'arın k.lıtld. muı..avffSI ve ka.plık kiğııd.ı maliye kırtaat~ an.. 
barından müteoJ:lhlde tealim olunacaktır. 

S - 1'aıb ve J.tçflik .mubamnen bedell 9N hradr. 
4ı _ Jlkailtme 18/11/Ml Salı günü saa.t 15 de İatoanl>u1 Orm&n aüclir. 

lül'ünde tıolJlanacak 1&t.ına.ma komisyonunda :191>ılacat'-r. 
1 - MuvHtkaıt tıemhıat 7t lira as kuruttur. 

ı _ iıııt.ek1'ler bu ıte a141 4'1rtname71 ve nümu.oelerl İataDıbul orman 
müdürlöliindıe aörebl!irler. 

'1 - Müna.t...,a rı~etierin munlı:lr:at temfna.t maklluzu tealım olu.. 
nacak met ile muiltlıbiil c45'Wt tiralık lkincl oir temına.t, tanulll 
ttametcAh 11e ~ar1 ehliyeti 'ft firketieriD ta el>l hau.nde banm. 
dan 1ba4ka MeO ~ı kanunun 3 uncli maddesinde yazılı veaıka!a. 
rile birlikte yuta.rıda c&tert:en gün ft aaaMe mıezık6r tomf81f'Qn.. 
da baaı.r bulıınma.ları ı.A.zlmdır. c9643• 

~ ........ Reklam Değil, Hakikat: 

OKSORENLERE 

Yurdumuswı her lr.Qıfesinıde düriiaUQI. ucUL 
"lutu ve tıoı 99fidlerile tanınmı.t: 

Asri Mobilya MaGazasını 
gezmeden ft bir tıkir alnıadan bafka Jel'cld 
mobüya almamalarını tavsiye 'ft mııtlalc& ıa -
lonlarıınm gemıelerlni rica ederiL Bllhaaaa 111.0 
glliz br1ol&lsn ff A TU&tqrya sanda}Jalad 
mevcuddıır. istanbııl, RJ111>ap. JOkutu No. 411 
MunedFenl. Tel: 2M0'7 ............... ~ 

KATRAN HAKKI EKREM 
Ueviet Oamiryolları işletme U. M. dan: 

Devlet Demir Yollan Umumi ldaresindeO 
ı - B&ydarpaea birinci 1'}e\me pefl•ell ile Jııludan7a Buna itl~ 

peraonell ıÇUı lGH takım remı! dMe ile 9H aded reıım1 palto J9ll"' 
ettirilecektir. 
Ya.lrus tumaşı !da.rece ıntih&b edllea nenden a,Joen verilmek ~ 
bttt.ün barcı. düime ve albaetl faıilr&lan muteahh.id tara.tından 
edilmek taıtile U.-lı art .Wile ebiltmeıFe tonulmuftar. 

2 - Ekailtme l'l.11.941 Puart...t ctıntl ... t on beıte Hayda.p~·-~~~~ 
bina&ının !.iletme, artırma ve aatıtm.e komlQonunda. Japııaca-_::. 
Şartname ve mukavelenamestnl aeocuM!ll almak Ye nümuneıer
sömıek içhı mntar 1tomı.,.ona mtıraeaat edilmelidir. 

1 - Muha.mmen bedeli 3028'1 liradır. 3411 numaralı kanU11un ısanıan i~ 
de teminattan ve tclt\ıf mektubla.n lhale ııaatinden en ıeç blr ~ 
evveline kadar if}etmede ar~ " *8llklle toml&yonuna veriloı-" 
d.lr. •H82• 

· talon ıönderil-.ek sureti~ \ıın.n Melınu'e Samı. vas'yetı Rusret Sefa 
_ _ ,_ . ..,..~et blr ha.le ıetJrUmeslnı. Cofkuna sorduruyor. Vaırlyet., mck. 
-...-.-:""-Ueı54ır cUmlelerle rica et. ttıblar a.JJlidır. Bu suretle Nusret Safa Belta ~adicf.rı olan tııaok ltileatlml 

Zayi bllezlk /STANBUL BELEDiYESi 
melı:tedir. Pilhaklu, pet yuf'lta yü_ Oo(ıı1run da. gariD b r vaziyette a.,da_ Cumartaf cOOö .stleden aonra Uşbei. 
ret.il olan arbdaşı."lUZ, bu mettub nıkfıtını haber alarair, müteem o!u.. Mahallesi sotatı 
br1JSında derin bir t.eessUr duymuş yor. tem. Bulan ıazete idareelne teıı!im e. __ ~ 
ve mahkQma aktidan nısbe•!nde, lA. Dtln iti feWte zed" ı 1> muhurlr derse paraca ınemnu:n edllecelı::tlr. Arpaemini. Kilrkçilbql 
AD ge)en yardımı yapm:ştır. Kend aı. karşı ta?"Şıya ge1cl.iler. .Oörlllır.Uştür11 ztUerlaa Beyazıd at. TocWlPl 
ne wıun teselli mektublan yazmışt.ır. ka1'1f le relftı mektublar kar~laştırı'dı Fatma sulıan. Cayır Meı. 
Mımet Safa C<>tlı:un. savanı bır inı:a. t..t.lsinln de bir hayır 14 nd°' dUştUkleri J[eoaell _. ındulk =ı>ı•n•Hftiea: Merkeze!en. Bey.beyi. 

K .No. Cinsi M.Mu. Kıymeti İ'radı NlsbeU Verpa 

27 
205 

51 
H 

Kulilbe 
Arsa 20 

• 200 
• 25 

80.00 
t00.00 

12.50 

27.00 '° 13 

~· %1 
?o 1 

2.59 
48 

2.0I 
Ol 

939 
941 
941 
941 

Ziya 
LWI 
Receb 
Dimılrl 

na yardım etmenın huzurunu dnya_ tumlt ka~ısında lnf al'eri şu suı-eUe J!tocaeU HaJt ~ taratmdan ara yolu 
dunnm, kendine sl131sli teşek'tUr ve tezahür etti: diyorlar kl: • 'l'akkecl caJIMt H • 120 120.00 
mtmıet. mektubları, hattA. bam istek. c- Mektublan hapimane ml\dıllrü :t.t&nbu1ıdıa Pıııdıkllda tramvay dura. • 1lyazzade camii 29 • ııo ııo.oo % 5 55 

% 5 81 940/3 Nobar 4/sf 
940/3 Mahmud Cemal 4/~ 

ıer sell11ten. pzetım zdc, İbıah:m Ho. ırördUtüne ve bu adıunırı bu ıtı A.det tuııd& tbralllım Yolaıanın mahrukat • • ı • '19 '10.00 3 5 35 
~ d[.adm romADcı'.a.r!a lllillflbt.. ~inm1' bir insan olmasına ıöre. daha deıposımda Dınhlm. Yo1.a'an terlki 084 • Mevlev'hane or.t. 3 • &O 80.00 '7o 5 4o 
l&r• Mrialnden, Bayan Mebıure &mi evvel l..lı:azımız lcab ederdi. Bu suret. man özıen aleJhlne aoılaıı t84I bedıe. Nevbahar MilnUf~ 39 > 50 50.00 3 5 25 
Kon1Ul ~&bı çLkmır,ır. Bu c.,vatıdan le de, ttıçilk veya bUY11k. :teterlı veya llnckn 204 lira 75 turQ maa faill • Sam PiLi• ı • 130 360.00 '7o 5 1.80 
IJirlt&ç ıUn aonra, Bayan Mebrur~ Sa. delenılz yardımlanmı11, daha muhtaç •- Ö Hamdul. Su:pl. 89 • f5 45.00 % 5 23 
mı ıtor&J, adresi tahmml yazılmıs. ta_ blr va.t.andaşa yapmak suretlle mahal. 1aealt davaaından dolaJl dan. olunan Se,Jtt mer 9 ,1 • '15 '15.00 % 5 38 
ut lkendie:ini bulan bir mekıtub alı. llne maaruf bir h.lrekett.e bulunurduk.• Ollman Ö'Almin l'&lterilen adreste ol • Emrulı:a efed H • 'lt 52.50 % 5 28 
yor. Bu mektub ela bımlt dampanı ve B6yle hamiyet dola.ndıncılı.ıuarın11! ma.yıp iltamefct.lu mechul bulunması.: ~. y uf Yayla. 'll_'l3 Ansa 150 75.00 % 5 3'1 
&amet Yavuze!' lm~ını ta.&ımakLa. önllDe ıeçmelı:, halı:ılı:aten yardım lfın• na binaen ilAnen ya,pıla.n tebligata rat Uzun us 4G • 100 100.00 'ı{, 5 50 
dır. Mek~ töyle b&I ıyo_r~ Un\ ~~~11tnaanları, i\tzı yanaraılt. bu !efa men ~e r-lmedltlnden ~ ÖDerdnizabdallt ka""n ~~~:ı. 1 • 351_48 102.98 % 5 3.51 

cıs Te:p'inievvel Pv.art..- ı ' çı., .......... ıne masruf yardımlardan .. acı.. lcında al> t.ara.n verllmlf ve e ...... .,.. 

941 bmarl 4/.,. 
941 lsUrat1 4/! 
941 Hakime 41-
941 Fatma 4/ : 
941 :\l!ih be 5/ • 
Hl Arlf 5/ 
941 Se71de ,, .. 

Hl Makbule ''= 
941 Fyun '' ·• 
936 Ba.hadd!n 21• 
940/2 Q3111ao 2/" 

tan Son Posta uates nde Bay tbra. racat tararlar almat:ı ıevltedecet va. lllY ÖZl • da•cı Mreltezefendt Tekkeci C&. 12 • 100 
5

0.00 % 
5 25 

blm Bo11 lDUas!le ı ze a!d m.a.U eyl ııiyetleri önlemek üzere bu ıarlb hf. veldll Osman en ımaalı ınutaveıe. PM4h tazası dalıllinde (Jebreminl beledi~ taltailılruk ~ubesl çevresinde HO ısenainde :vapılan y~lamada 
btl1'0lı: bir c:Ultb.tle olcudum. Her tP.H_ lı:'"1t net(rde tayda bulduk. "Dölle name itraZ eılmlf ve muhaltemo, 8/12/ ttıtı ve yı.tıldlfı ıôrülen 7ut.anda ~h&l~. sdkak ft ~ı numaraları yuı~ı bina " anıala1' tadtiAt kom4sYOll 
mes kalbimde bll7ilk tını dle: yarattı. hldtaeler tarşaın:la, in•nın, haklka. Hl pazarteııt aaıt ona bıl"Hılmııs ol.. oa kooulan lrad ve kı1metleri gbeterir i:hbam-ameler aa.niblerıntn ikametlerı meçhul bulundutunaau tebllt 
Her teYCfen enet ana olUIU=lUS. pelı: ten ~eJe, -yardıma 11ytlt tManla. dutund&n mublıllııemeye devam olun. medltı eıbeUe 3692 numaralı 11tanunun 10 uncu madda1 hUkmUne tevfikan tebQ JMlrwnına kaim olmak "* lndltinfz nur topu ı bl yavrunuz ra. bile elini uzatm&k.t.a tereddlld ede. ID8k tıaere ıeJm.eai teblii m&bmına Ulıı olunur. 
" memleketlm~n müsıakl>eı edibine cett qlklrdır. bJm oımak Usere Ut.ıı olunur. Nıaz mOddetl ıanı talOb edem ıtındıeu itılbaren «*lB ı:Und'tlr. 
8&bib olUfUDUZ mUnıw.ıbetle çok iyi :t.nAt Cezaevi 'Mtıdllri\, tedbirltt ,._ 
blli7orum ki. taıbtntz bUyilk bir evlAd I malı, lllpbeu, tt.rh ve 'kolay oldu. 
11e eeıtat b1ulle caJ'J)11'0t'. Bunları ci1L tun~an mtıtemadlyen utrar ed'lôii\ 
fllnerek " oolt çetin bir sefaletle bo. ltira.f edilen bu dolandıncılıtm ontbıe 
lultutum tu anda ,Ozilmtl kızartarak ıecımelld1r. Tapılan yardımlar, bllyUk 
JU&catım bu iatlrtWDnamm kabul e_ btr tıymet ifade etmea. Paka.t maha.L 
dıeoellnlsl uauıyorum. Peletın çok alır llne masruf 1ardımıann da «mtıne re. 
bl1' amesUe ı.at;lkb&U mah'l'Olmut bir ~, ki bu turunun yanında yaşın da 
aıenea.• yanmaamı .ııtao fder. 

1ı1aht1ml. bu mmaddemeden IODr&, 
_.ıen Nuaet Sata Cotkuna Jazdıtı 
ııtbiılli maeoerasmı an\alml.tt.l ve ayni 
WJebl, romancımıza da tela'ar. 

İngiliz mizahı 
ıamattadır. euruını da U&ve edf'1Jm C ... &anh sıı .. , 
ld. yazılan mektuD, ea tq J11reltl1 Jn. Bu herifle valtUnJ nasıl öklilril. 
.uıla.n d.abt tıee91llriltıde:ı htınıUr JQnlUn. BlıüahD hesabını bilmiyor 
111Qt1r atı.tacalt kudreıttıedir. Kadın llllllUD? Mil oau nuıl öd17ecel•? 
olmalı h&Mile, daha Nri ve dert bir dedim. * 
tee•tlre tap&lan BaYMı lılebnlre Sami 1 - Dün tarıma bir ~ IOl'
llU mektubu okurken. 80lrada bulunan mue: 
berbl!n. ha&.tl çoeutun dadıaınm bile - Kocaam tabiaü nual, onu mem. 
hCIDatır ~ atladıtını aöylllYor. nun et.in* mr mu? 
....... atkı kollar aıvan\Y'C)l", BQ:yillı:ada.. Kanm da: 
dan ı.t.ntnı1a ıntılyor, bu r.avallı c!• - Bilman hic teeebbOI etmedim.. 
mahkOma, en ktlc;Ut Jht yacında.n en cenıbmı verm1'. 
ıasumıu ev-.n lı:adAr her tef tedll'llt * 
edtıı:ror ve bel\l !ıayram il7.er1 ı&zım 9 - JCanma 10rdul&T': 
olur, eevimln diye de telgraf hava~- - Kocanız atıam eve geldl.iJ zaıman 
.Ue namına d5• Ura ılin&r.Uyor. koilarmı belichıe dolar mı 
Hediyeler ıtltm~st.r. bermutad n1 nneıt O da: 
ye ~tır mettublan b blr a ka. - EYet, dedl. ben yumruk atmıya 
ınna ıtelmek'tedlr. Bay:m M b"llr~ Sa_ davranmadan eYVel bazan ... 
aıI. Ilf arasında, r~ 1 n d urdu.. hlgillueden çeviren 
tu bu hAd eyi ar1cad ın z tbrah m JALE SF.DEN 

-lstanbul Üniversitesi RP-ktörlüğünden 
Rektörlük kalmı nde 50 lira iicretll dakUlolu'lı: açı1mıştır. Buraya. mtı _ 

gabaka ile ginnSk jeteyenlerl:ı bon e vls'erlle 17.lUMıl tarihine kadar tca... 
teme ba4Vtırm lan. (983'7) .......................................................................................................... 
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j1Ji1Blı A. Ekrem U~GIL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 8lkinciteşrin1941 vaziye • 
A K T lF PAS lF 

&aa: 
Altın: 8&ft kilolrUIL '12.eo.&.aa 
Banlanıot • • • • . . • • • 
Ufaklık •••• • • • 

J)alııNeld ·•=•'ı'ısl 
TClık ııı..ı . . . . . • • • • 

llafttWd ws'ıdlrWı 
Altın: 8&fl kilorram a.nt.TM 
AlbDa tallTW Ubll" eedMıl& dL 
Tisler • • • • • • • • • 
Diler dörisJıer .. ..-oı· IDirtDs 
~eı.i ••• • • • • • • 

...... tala~& 
Denlllte edl1- ftrab utdlıpt 
k&r'llllll • • • • • • • • • 
JCuuman 1-1 lact IUdcleleı1M 
kvtltan Butae ıanftDıdM '6ld 
~ ........ . 

leD.-& ~ 
Ticari Senetler • • • • • • • 

....... Ye ialıTllM ellılaalı 
< Deruhte edilen eırratı nüdL 

A < yenin brıılıtı fllham "N 
< tahvllAt. Ottbart kmnetle> _ 

B < Serbest Eaham ve Tahvilt.t: 
AT&mları 

Altın ve döviz tlzerlııe &vana • • 
Tahvillt üzerine avans • • • • 
Hazineye kısa vMell avans 
HazineYe 3850 No. lu kanuna lfın 
açılan altın tarşıııtlt &'l'&DS • • 

Hısaedarlar: • • • • • • , , 1 

Muhtellı: • • • • • • ı ı • 

Lll'a 
Lira 102.124.21 '1 ,n 
• 12.0M.8'11.-
» 545.305,33 11U30. 19'1,10 

• 1'16.031,MI nı.osa.oe 

Lira 11.290.SlUt 

• -,,_... 

• IUU.91'1.ü 12.'12U'Jl,84 

Ura 158.'ltl.la,-

• 21.'184.268- 138.984.29'1,-

Lira 28'1.822.891.39 18'1.822.891.39 

tba 45.'125.641,93 , 8.928.943 46 IU5U85,39 

Lira 3.414.17 
• 7.319.562,93 

• -.-
, 18'7.500 000.- 1'14 832 m.ıo 

f.500000.-
11.186.46.Uf! 

8enun 

baU7at ·-= Adi ve fevkalAıde • • • • • • • 
llusual • • • • • • • • • 

Tearildeld INmlmotlal': 
Deruhte edilen evratı na~ 
JCaııunun ı - a ıncı maddelerine 
t.eTflkaD Baalne tarafından vatl 
ted!Ya& • • • • 
Deruhte edilen e'fT&tl nüdbe 
bakiyesi • • • • . • • • 
JCarşıJıtı tamamen altm olar* 
iliveten &edavüle vuedilen • • • 
Reel.kODt mukablll ll&ftten teda.. 
Y1Ue vaaedllen • • • • • • • • 
Hazineye 7a1>ılan altın t.arsılıth 
&TaDS m1*abll1 1902 No. lu tanun 
mud>l.nce U&veten ted&ville va-. 
dJleıı • • • • • • • • • 

MWVDUAT: 
~ ı.ıntn 

Altm: San kilogram 877.150 
1111 No. la bnunıa ~5re hadnr.)'9 
aeılan &TIUlS makablll te••ll oı.. 
ntın altmlar: 
San kilogram 55.541.930 

D5vls TaahhUl1atı: 
Altına tahvili U.bıl dövizler 
Diıter dövizler ve alacatlı Kl~ 
bakiyeleri • • • • • • • • • 
Muhtelif . . . . . . . . . 

Ura 
• 

'l .822.019,15 
8.000.000.-

Ura 158.'ltl.583, 

• 21.'184.288,-

Ura 138.984.29'1, 

1'1.000.000,-

• 250.000.000.-

• 107.500.000.-

Lira '13 31 l.9R8 9~ 
• 1.233.782.03 

78 124.16'1.90 

-.-
• 28 093 5-14.57 

Yekta 847.800.6:?2 44 T•ktn 

1 .,__.. Ull ......._ itlııuea: Menle 1lacldl " t an. ...._ • .,... ... a 


