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CUMARTESi 1 IKINCITESRIN 1941 İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Alman tebliği 

••nışman 
Kırımda 

Meclis bugün Milli 

llrar 
halindedir., 11 

Donetz havzasında j 
lakib devam ediyor 

f 

Şefin senelik 
nutku ile açılıyor 

ltaradenizde 
6 'ileb 
batırıldı 

Şc:ı;k. cephe•İnin diğer ke•İm· 
erınde cukeri hareketler 

devam ediyor 

ıa::erlin Sl (A..A.) - Alman ordu .. 
başkumandanlığı.nın tebliği: 

d.a. Alınan ve Rumen kıt'ala.rı tarafın .. 
rn::_d Ş;d<ietıe taık!b ed11en di.lşman Kı_ 
ıun a t'lrar halindedir. Bu suretle, u.. 
81 

süren şJddetll yarma muharebe
ınuınuvartaldyctle neticelerunlştır. Bı:. 
~in~ffoa!kiyethı genera.ı von Mans .. birut PlyAde tümeni w onunla ış _ 
ltı:nn 1 Japa.n fkbı1reneml Plufubell 
'd &ll.d~ında'kl blılı'Va filosu yarım .. 
~ aUYa Kiden boğıazları zorla.mak su _ 

e kazan.m.ıştu. 
<DeYamı S inci ııaybclal 

BiR AME RiKAN 
MUHRiBi DAHA 

BATIRllDI 
~\lZ\'elt Amerikanın 
s~yasetinda bir deği
şıklik husule gelemi· 
Yeceğini sövledi · 

\r~· -
ta~t ınıton 31 CA.ıA.) - Bahriye ne. 
teşrı,~ntn bildirdiğine göre 30.31 İlk .. 
cı~1 ~ece.si ~uben JnıneS> iSmln • 
ba.tll'ılın er!.k:aJı muhribi b;r torpllle 
landarıı 1'tır. Mubrib AtlantikLe İz .. 
lt:ve rernka§lma.ıı ga~d"J bir kafi .. 

a t etırneac.tıe ıdı. 
"I/~ ll11:cvelUn beyanatı 
(~ 31 (A.t\.) - RU3Velt AL 
~~~el sayfada] 

~fl_.fvekil dün 
lltıcü resim 

se,.a• • • 
cs lsını açtı 

Açılnıa---t .. . M orenınde 
aarif V k·ı· b. e ı ı ır 

nutuk söyledi 
.\tı• -n...._-itara, 31 

\':-ın ve h CA.A.> - "Öı;UncU devlet 
llıcte ey:lteı ıserıia1 bugUu 5 · 

<le açııIIUGtır erg, e-
~ llaşVekU • Dr Açılış törenin-
~o ...... ._ lle Vek~r Refik b Say_ 
"\1~1~ -ıı • me 'uslar 

\'e ~na A'e mensub birçok • 
ttı'Uısla?'d r1t Ve=:tAleti erkfını hazır b~~ 
~1lce1 ır. Maarif Vekili Hasan Aıi 
llr. a~llt nut.ırunu nıUteakıb Baş,·ekll 
~e tot'<le11.8aydaın muvaffaklyet dlleil 
O e y~ keserek sergiyi açmıştır. 
~ 8 heyf,c res.umın, 285 parça tablo 
leırn~ <>l<t eltraşın 15 eserle iıJt\rak ey_ 
hazır buı Uklan devlet resim Be1'8'1aiııl 
ta.\<llr Ü llnanl.ar büyUJc bir alAka ve 

(~ iezmlşler ve Başvekil Dr. 
\'aııu 5 inci uylada) 

ArneMkada senede 
l~O bin tayyare 

Milli Şefin nutku c Ciimhuriyet balosunda ) 

radyo ile bütün 
- _ ....... ...., .. n ... - r:::: .. ~--~~ .. ~--~, yurda yayılacak 
Sovyetlere lMOSKOVA YIİ .-
gire barb SARMAK Meclıs saat 15 
vaziyeti TEŞEBBÜSÜ de toplanacak 

"iki Alman alayı 
bozguna uğratlldı,, 

"Yerde 14 Alman tayyaresi 
tahrib edildi,, 

t Çetelerin 
' faaliyeti 
Moskovaı 31 CA.A.) - Öğle üzeri 

neşredilen aovym ıtebıiğinde §ôy!le de. 
nilinektedir: 

30 İl1cteşr1n geces} kıt' alanını~ Vo... t 
?okola.nSk,M oJa:ISk. ~ Maloynrosl-a • 
vets istlka.m'etlerinde düşmanla. çar .. 
pışmağa devam etmişlerd!r. 

Teblfte Uive 
MbSkova 31 (A.A.) - Öğle üzeri 

En tehdidkô.r tazgık 
Tula istikametinde 
yapı/maktadır 

Reis."cümhurun 
nutkunu müteakib 
yeni Meclis Reisi 

intihab edilecek 

d 
A,Wcara, 31 <Husu.st> - BUyWt MiL Lon ra va Jet Meclisi yarın (bugiln) saat 15 te 

J 6 mcı devre 3 üncü ıctıma senesinin 

go .. re vazı· vet 1 ilk toplantısını yapacaktır. 
J Bu münasebetle ı:aııt 15 te CUmhur .. 

- rei.simiZ Milli Şet İsmet İnönü radyo 
Stokhohn 31 <A.A.> _ Tele- Ue bütün memleıce~e yayılacak olan se. 

mondial'ln h ı muhabiri bildi neUk nu~ıannı irad buyuracaklardır. 
r\yor; 

usus - Relsicümhurun nutkunu nıUteakıb 

cBir haftadanberl Moskova ö. 
nünde m~e edilen sUkfuı dev_ 
resi nihayete ermek Uzere gibi gö
rünüyor. Kalininde ve Oka nehri 
lli..."linde ıvenlden ~ ı.aso~ .& 
bazılarında, Almanların kuvveUe. : 
rinin tqplanm.ası işini bltırdikleri_ : 
ne ve en kısa zaman za:-!ınJa Rus i 
baofahrini Pn&lden ve cenuhdan ! 
aaım.aJc te.şetıbü.süne geçecekierıne ! 
bir aJAmet olaraJc sayılmaktadır.• i 

,..1'1Skaçm en son .ş!mıı. ucunda, i 

Bilyük Millet Meclisi yeni reisnl intihab 
edecektir. Reis intihnoırıdan sonra dl_ 
vanı riyaset intihabı yapılacak, reis 

[Devamı 5 ınnt ı.ıı,fada! ---o,---

Türk ceza 
kanununda 

neşredfen &wyet t.e'bllğtnin Uft.vesln_ 
de şöyle dentnııektedir: 

Bir SOvyet suvw1 o.rrıyı iki Alman 
alayını ~ uğratmış, mütea.d.d1d 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

Rusla.rın. ISl(f.(alk mul\arebeleri ;ya_ i • 
para.le Kallnini geri almak gayret_ s yen 1 

(Devamı 5 inci sayfada) : 

'-. ............................................ ./ 
esas 1 ar -T-ü-rk_m_il_ıe_ı_in_in_Şe_l_i_v_e--:-k-aY_ha_r:_;_a_:n_a_T_a_·r_k_o_r_d_u_•_u_n_u_n_M_ar_e_ıa_li 

[MESELELIER] 

Milli Bayramlarda 
ahnması ıazım 
olan tedbirler .. 

Yeni projede emniyet 
tedbirleri 

tevsi edilmektedir 

Ankara, 31 CHusust) - Adliye ve_ 
kAleU c:ıeza ikanununun tadUAtı üze .. 

Üniversitemiz dün 
merasimle açıldı 

rindek.l çalışma1arına devam etmek_ R kt" •• tk d 
t.edir. Bugüne kadar ceza kanunu - e orun nu un an sonra 
nun mnuml hükümleri gözden geçi LJ ı · J Ed • d • rllar~k yenl esaslara bağlnrunışıu:: na ıue ib ilk dersinı ver ı 
Tevzın ve ikmaJo edilen hükümler 124 1 
maddeden 183 maddeye çılmlınıştır. -------

Bu yıl üniversiteden 719 genç mezun {Devamı 5 inci sayfada] 

Ekmeklik unlarda 
kepek miktarı 

biraz artırıhyor 
Bugünden itibaren o/o 91 olan 
ekmeklik unun randımanı 
% 96 ya kadar çıkarılacak 

Ticaret VekAle«~ gelen emir 
il?ıerlne şehrhn!zdeti tır•nlarda ek .. 
mıeıt imalinde lrullanilma.ıtta olan u _ 
nun randımanı arttırılmakta, ekmek 
ununda.ki kepek rnlttarı ~ğaltılmak. 

(Deftllll 5 inci ıa1facla) 

oldu, mezun verme nisbetinde tıb 
fakültesi başta geliyor 

İstanbul Üniversitesi 6 aylık uzun vasının sıcak havasından ayrılan geno. 
bir tattı devresini mUteakıb "dün sabah ıerin tekrar ders ;re hocaların.ı kavuş_ 
saat 9 da merasimle açılmıştır. Mera._ maktan dııyduklrı sevine zaman .... 
simde, Üniversite profesör ve doçent- man salona gıren prof örler n hara.. 
lerl ba.~a olma.le üzere eski ve yeni retle alkı:şlanmalartıe tezahür ediyordu . 
b!n~ce talebe nazır bulunmuşlardır. Merasime, tıUılerc!l gencin hep bir &.. 
Uzun tatil aylar.ile bu yükse~ llım yu.. (Del'Bmı 6 ncı ıayfadaJ 

( Harb Okulunda J 

~e ımaı edilecek ~ . . 
~~tk aı <A..A..> _ Journal of Cümhurl,ret ~ın'!_a re!l1d. J!sml •ahasınm kısa olması Tabiin me1danmı 
~llı.ı:v~'lll Zikrettiği Vaşingtonun •i ~ · "lın bale koyda Ya.vra ıtorııder - Babacıtuo, l>ld 
rıne flôrar me:ınba.ınnnm lbl!dlrdJk • Yukarıda.: 1k!. tıgörüyorsunuz. ~mıştır. Bird.nclde insanın yüzü~e bırakıp nereye sidiyCJnıuo? 

~&.lll<1e e Aırnertka hıikümeti 1943 Bu resimler T~ :Yd.anmdiı. çıe_ gülen bir e.!ter, Bld.n.cide insana hUzün Baba torik - Meralllamn&ym ÇO. 

·~ in.ta 1'5 bın ham ıoo bin tay _ kilml.ştir. Jjı~ cf~~ bayramı veren bir ma.nrııara. V'ILI'. • • cukla.r, bir Ud sa.a.~ sonra bizi naıııl 
et.ıneti dlişünmeıtted1r. merulmlnden ~-e~ Jion.ra a. [Devama 1 inci ~ladal • olsa tekrar 4enlq 4ökeceklerdir. 

Evvelld l'lln Ham Okulunda •ncat tealimf " mllk&tat datıtnıa tftrenl 
ya.pıldıtını ı:vazmışıık. Yuktırıda res'.mde mezunlardan ı:terece alanlar Mecl!a 
Relal. Başvekil vo VeltWer aras:ııda ıöörillmektecll.rler. 



2 Sayfa SON POS'TA ,. 
Hergün 

,ı-:B,---e_s_i_JD __ l_i_lll ___ a)[ __ al ___ e_: _________________________________ H_a_y~a-t-d-er-sl-er-i---

İ ngilterenin 
Harb p.'iınları 

\. - Ekrem UtclJıgil.) 
• 
1 ngJtere Başvt'k.li muhterem Mis_ 

ter Chıırohlll çoeukluğunda oku_ 
ciuğu okulu zl.lnrete gıaQ"Or. Talebe 
buyuk a~ bey erinin şerefine hır sar 
kı haZU'.lı:ımıştır. Bir ağızdan onu ~: 
luyor Oltu un yarını asır cvve .. ki ta 
1 b i genç ne.91 n kendısıne kar~ı gos 
terd ı bağ.ılık' n her halde çok ınu_ 
m oınıuş o ac k ır Fakat 
h ~CC' n onu eıheınmiye ... ı gordü~ü 
b no..ı ı zc 111e çoe~arııı dıkka ~ 

m k alıkoymuyor. 
İng tere Başvek:J nın şeref.r.e bes_ 

tt:.e en ş rk da bir mısra var ki: 
I i terenin cç. rdJ k r gti 1'e:_ 

den de bıh.seL'11ektedir. Muhterem 
M.ster Ohurchll 'in dokuncuğu nok.. 
ta bu noktadır. 

• 

lkinciteırin 1 

Mevzfi ekmek 
darlığ!nın sebebi 

ne imiş? 
Son bir iki gün içinde, ~hrlpıfzln 

bazı semtlerinde bllha&>a Beyoğlu el.. 
hetlndekl :fırınlarda ekmek buluna .. 
:m.amış, hn.k geç v-a~te ı:t.ıdar f • :ı _ 
ların önünde sa~rce sıra bek eme-k 
mecburlyctınde kalnu.ş.tır. 

AlfıJmdn.rlar deı.1ho.1 ekmek mz yeti 
ile meşgul olmu~lar ve sıkıntı scbcb
lerlru arnştırnıışlardır. Yapılan t: t -
kikler neticesinde va.rılan net..ce şu_ 

dur: 

- cl!ayır, diyor, kıırn günler de_ 
ğ 1 ac gunle dıınıe.r ntz. Ye e diı _ 
mıye .üzum yoktur. On ay evvel bu_ 
rasını z y re e t~ miz zam n İng'L 
tere yalnız b • .şm-ı kalmı tı. B rç.ok 

Cümhur.lyet ~ymmı Jenlikler do
layıslle cıvar şehir, k:uao:ı ve koy .. 
lerden şehrimize bir çok k.mse.cr gel 
m.ış, bu vazıyet uzerine her s mtln 
nüfusuna gore te''Zl olunnn un m1k.. 
tarı ihtiyacı ka~ılayam mIJtır. Top .. 
rak Mahsulleri Oiislnden dun sıkıntı 
görülen mahnlJcre ta:zı:a un tev z.ın.tı 
yftpıhnıştır. 

Kendinden kuvvııtlilerle şa;kalaşma, en :rumuşal!'uım cll kedinin pençesine Dostluklarım muhafaza etml'.k mi istiyorsun, kendi kuvvetinde olanlarda Bir k.ısı.m :fırıncılar da ıbayram mü_ 
benzer, kadifenin alhnıla iğne vardır. şaka.da ileri gitme, tııh:ı.ınmill lıudu:lunu hiç bir zaman tay':' •• ~~~~.~!!"..... nase'bet.1e To ra.k Mahsulleri. Of s1 _ 

······································································································································································-························· p 

octler İng.!teren.n harbe de _ 
v; rn ed m.y oc n s: nıy rdJ. O zı_ 

m dnn4>er. sL.ii.h bak:mı:u:tırn vaz ~ ... _ 
tıml çok ~ şt.:lr. Br anya so~k 
kanlı ~ından kaybetm yerek d md k 
durmu ve hJr.çte kalınlar fç n mu_ 
c e :;ı' cak mtııı: ve.met g e mş_ 
Lir sonunda &a:eibeden emln olabıli_ 

r 1 
nin muntazam un tevz atı yapr adı .. 

h • b 1 • 1 ğını, bu yü7Alen normat ihtiyaçtan 

1 e 1. r a, e r e r 1. 1 ::ı~::n;i~;;:ıe:ürm:~::/ ! ~d: 
., J kadarların yaptığı te k ic.:! son nda 

iki kişi sevdikleri u .iversite talebesi için 1"01;;·~~; .......... ~ ı ::,~~!~;:!!::S::'::::u,:; .. : 
kadın~arın yüz'erini 400 k. ·ı·k b. l l b -- · ~1~1a~~~:1u~~:r:1~!:~~·ı~;,~!ı; 
jibtle doğradı'.ar iŞi 1 ır a e e A>'J:!dı=~~b~:ı~ar =.:::::::. 0:::::·:~ 

Yurdıl açılıyor nakledilir mi? rınlardaki ekmek s~ın•ısın: önlemek Muhterem M.ster Churchill'in bu 

rız.> 

* 
üzere fırınlnro tntTJa un tevzi et.ti ~ SÖ'Llerı bize ~o ay evve.. Bahriye Na.. Alt•arayda ve Samatyada ce

zı.rı iken soyleml§ <ılduğu bir nut.ku reyan eden birbirinin benzeri 
haıtırSattı. • L. L l h Ad· D ün saba.h, lıir okuyucumuz 1 ğinden bugün mevz:1 cCmıek sıkıntısı 

telelonla, kendis!ııi rni.ıteess:.r ıkalmıyacaktır. 
O vak.t Leh:Sta.a birçokların; hay_ ucı 1ean ı a ııe 

Yurdun, üniversite talim taburu binasında 
açılması ınünasib görüldü 

eden bir hld!seyl bue haber ,·erdi. ---<>---
rette bırakan bır sfira.tıe yıkılmı§, fa... ... ı.M :d .. __, b - ·' :f 

Dün .na.o.>I"alf, a. ... a:u:ıı ır UYC a. ka.t Fransız hsr?I ıbaşlamı.şt •. Alınan _ _. 
1 

b' _ _.__ .. d b · 
\;aası Ollllll§, .r ~u ... sene en erı 

y-• .mın ne y anca~ı belU dc~ld1. .... ...... ".~ ,_6..,~ •• - - Jil tle 
M~r Churohlil beş oyiık iharb ayn ,,.._...'bı ....,. ... .,,..ın yuzuuu e 

va.t'alarının bır hillfısasını yaptıktan keserek za.1'11lllı-~dıncağızı çğır su - Valinin beyauatı ------sonra Alm:anyanın mustakbel plfmla_ I rot.te ~am-r. 
rını tabım r.e g~ rek A'Vrup:ının kil.. LAngada Anı.bacılar sokağın.da. 9 Şehrimlzdeıki aJl\ltadarlar ~ ~ emirler mnelb1noe yurdun 'Oni .. 
çuk devlet:cr nı teyak'ku:z: davet edi_ numarala evde oturan ~"Şe adın.da tabsll talebesine yurd temin\ iŞI fule_ vers·teye yakın bir yerde olm~sı 1ü _ 
yordu Nutkun çinde ö)'e bir cumle bir kadm, 5 senedir evli olduğu ko - rinde ehemanlyctle ~uı olmakta. - zumlu i.dl. Bu itibarla mevcu:i b.ruı._ 
vardı ki, doğrud n doğruya kiıçüt cası Eminle dargın bulunmakta ve dırlar. lar arasında ttniv.ers te taltnı tabu _ 
dev~rı Aun!ı.ııy.ı aleyhinde muha~e- 1 ond9.n a.yn ya.şa.mo.lttadır. .. 1 varı ve Beledeye Reisi Dr. Latfi nınun bulunduğu binadan b:ı.şkuını 
beye teşvik mahiyet ndeydJ. &şta Is.. Bu yfı7.den m.:ıbkemeye duşen Vt: Kırdar yuro işi hakkında dün kendi_ bulamıadıık. Ynkınındaki bir blna.yı 
" e ve Be a gazeteleri G ına.ıt iıze_ b rbariert aleyhıne talilk dııvnsı 41çan gfle görüşen lblr muıharrlrlmtı:e şu be. da Yem.€lkhane olıntıık üzere muvafık 
re bu cum. n n bütun bitara:flar ara_ karı koca dün Alksarayda Valide ~. - >'8na.tA.a buh.mmu~ur: 1 g6n:Iük. 
sında heyec nı, tcc Uru, hatta infi_ m!sinln öntlnde biı:t>irlerine tesaduf c- Güç yıı.şam~ ş:ırtfarına kaUa _ Araştırnıalarmuz ,.~ bu binalar 
a.. mu ili od •unu da hatırlıyoruz. e+..mJJJlerdlr. nan tiruverslte taiebesl.ne mnhsus o_ hol..1nndnki ıkaruı.atlerimizl ~eki _ 

M er Oh ırchill 19 ~ evvel bahri_ Arolannm in bulunma ına rli lara'k yeniden te.c;!s edilece:t yurd iÇln llmize blA.a edilmek üzere Maarif 
ırı ken b n b r fi ıı heye_ men Emin bu bc6:1.düf üzcr·ne Ns§e - b r münaslb yer bulunmaı;ı hıı-k'klnd11 Veıklllne mretlt!k. ~ tiruvers.te ta. 

Mesele üzerinde durulacak ~hem. 
nıiyettedir. Okuyucumuz, Cüınhurl. 
yoı Bayramı munrıscbcUle, trarn.. 
vay direklerine talik edilen nyyıl. 
dulı armaların, sab:ıhloyin çop a. 
rabasile toplathrılıhr,mı ı:ornıu , 
haklı bir ~iirc kapılmış, vazi
yeti bize bildiriyor. Hu hassasiyet. 
ten ne kaclar memnun olmak IA. 
zımsa, hadiseden de o derece te. 
essıir dU,Ymama.k ltabll deithlir. 
Bayratımızın ttn&"ini ve mllıi sem. 
bolüınüzü taşıyan nrmnlaı,n çöp 
arabalanna yerleşUrllmcsi affedil. 
mez bir liilbalılik ir. nefodlyrn' n 
kamyonl:ın, hatta c:şya ornbalan 
vardır. Armalan bunlarla topla. 
mak kabil iken, çöp arabasına koy. 
m:mın manasını izah cidden nıüş_ 
kuldur. 

Olur mu? du ürm : pah sınn olar k Y P n n yan n sokulmuş, ona, araların - B:ışve'!dl1mlıin emlrlerfe b~n. PQr _ 1im taburunun bu!unduğu b1.ıuının 
u nler n bugun yn n d ı ft.ta blr n!.hayct vererek be_ ti başkanı ve ttnlverslte R~ktörü araş_ tabllyesi ık®ll o"ursa ornda ~C3- * 

k etnı: d arı ı g..ırme k ra.'bcr m rı 'lnde ıbulun _ ı tırma•ar ve 1.etk kler yaptık. ğ?ınız yeni t.esısa.tıa hayat şartların_ : 8 1 -' · hh 1 .. dU 
l _kun d d.r Pak t ayn zam.:m_ muştur. Jı:Re, tocruruıın bu teklıfne Son Ankara seyahai..!mde bu şe hu_ d'a güçlük çe'.ken talebelerden 400 e i e 0Jıya Si a mu r-
d ln 1 ter • n Alman} ayı fE'nmCk red oeva'bı \-emllf, bu muka.beleden susi b!r e'heımmiyet veren Başrek" _ yaJtm genel y.atırablleceğlz. Yeme~ - l lüğ n .A0 bir hassas~yati 
1 n yap ığı P ftnın <!a. an ığı es ı müteeıss r <ılan Emin de: Iimlııe ımeveud imkft.nınrt ar-retmiş v.e ha~en de yel!lekler.I. tıemln edilecek i Dünkü sayunııda, Halil Alba:r. 
gormemek de n timkrn değl.dir. cBu_ «- Hcrhaıde senin başkalarında yen dlrek.tıfler almıştun. Ur. Bu yıllarcilılltl inşaat nıüş'ktm.tı : rak isminde hasta blr vatııntlaşm 
tun Avrupanın el:bırllğb cumlesı a.e F ~ ben enl «:tmseye A-"-ft d ~e Parti baş DMlliimdur berlde im'kli.n o1ur olmaz : «lk!yetinl dercetmlştitı:. Belediye 
h "-~ dı.l b ı· 'it ed 1 gozun ... ~r.. a .ıu ...... ra an a - . : v 

u • ....,.. e en u esas ng. er e 0 - bırakmam!> dtyerek kaıdını.n llzerlne !ronı ve Rck~örıe beralber tekrar bü_ muntıarzıam talcl>e yurd1arı yaptıraea_ : Sıhhat İ$lert Mti.diirlüiii bu vatan-
du u gıb! Pr.ınsad.ı da ko.ay l:>.r .'&l.. ah!mış oob'nden çıkaro:ğı bir jiletle tfın İc:t~mbu1-da nra~umaıar yapt~k. ğımız 211mana Joodıa.r bu glıbi tedbirler_ E daşfa ~liladar olm.aktı ~tamıştır. 
ferin anahtarı o'arnk te.l\.k'ki eaılı_ ;.umnde ımü'teaddld derin ya. - Sa B eklllmden telakki etti - le 1htıyaç1nn atal"IJllnma{b ç3lı~ao:ı.~ : Bu alikaya teşekkür edcraa. 
yordu. Gerçekten de oyle olacaktL onun , . d n yın a.şv ;,. .) 

ralar aQtı~n eonra ~ a yerın e ,.. ........................................... . 
Eğer Lchlst..ın harb~ sıralarında, hat_ c-- '- • M J • • K 1 k 
ta Leh1stanın nı:ığ:üb:yetnl mütea_ ka9!01ştır. yıkılan Aşşe 'lıe "'e.ıır ec ısı iZ a onuşuyor Dün mahkum- olan 
kib butun A'Wup.ı eıbrl ğl yap::ı.rakl Kanlar dçlnde yere carlh koca , b1; bugu"" R 8Çllly0r diye bıçakl&ffilŞ Ve tevkı·f edt"len 
Almanya.ya dört to.rafından hücum da.vı altlna nlınIIUŞ, , 

1 
ta 

etmiş olaa~ı. Fakat Avrupa, 1913 de müddet sonra 'llabı.ta menıul' ar - Şehir Mecl'.sl, ıbu@n sa.at 10 da va_ Bebekte, İnşirah sokağında. 38 nu_ muhtekirler 
ya.pılan hodbinlik ba.t~arı başta gel rafından yıa\kalamn~ır. 

3 
ıı ve Beled'eye Re!sl Dr. L<ltfl Kll'Ckl _ ı maralı e'Vde oturan ~~ed adında 

l!k tahsil çagmrlaki çocuk· 
larm sayımı dolayısi.e 

dün yapılan toplantı 
Dün v1Ucyette Vali muavini A!hmed 

Kınığm refsl ğlnde Maar~f Miıduru. 
kaymabmlar, nahiye mudürleri ~ 
ilkokul baöşğretmenlerinln !şUra~ 

1 

bir toplantı yapılınış.tır. 
Toplantıda nyın 8 lncl Cumartesi 

günü memle!ketin her tarafında 93., 
ıu saatte ~pılac::ık olan dl'.>; tahsil 

• çağın.da!ki !iOCukla:rın s:ıyımıt işleri 
etrafında bazı mümkerelerde bulu .. 

1 nul.muştur. 
Sayını, :yurının büyüklerlnın meın.. 

1e'ki!tlml7Alekl tnl:ısıl vaı..'yetlerini tes .. 
bit edecek bir ı.stntLst:nt maih.>ye in.de 
olacağından bütiln mUnevve:." v tan.. 
daşlar vazife alacd:klardır. 

Müddeiumuminin mezuniyeti 
bitti 

Bir mUddettenberl mezun 
mfiddelumumt Bıkmet Onaı; 
yetini ikmal ederek dünden 
vazifesine başlamıştır. 

bulunall 
m~ 
1Ubııreo 

Adliyede bir tayin 
.Aılkara mUddelıunumt muavinleri"" 

den K(ınıll Boran İstanbul 4 ünc\l sor~ 
gu hA.ldmUğine ınyln edilmiş ve yeJJl 
vnzifeslne başlamıştır. 

RADYO J mek ~re muhtc'ir sebeblerln tesiri Bundan baş.'ka. Nuruosnuı.~ede !ı nn :riyasetinde top1anaoü ve intA _ blr genç dün Arnn.vud:kıöyünde Erta _ Milli korunma da.valıırı:ıa ba.'k:ın 
atın~ bu da.vayı benlınsemedı, Fran_ numaralı dü'k!kftm:la ikö!.tecuik ynp ba'b Iının son devre 1.ç.tlm.~fanna miya adında blr kJ.zla. konuşurken asliye 2 nel ceza nrall?kemesl dun ye_ 

ve I~ı'k're bir lıwiç.re g zete ın n Fevziye adınd-a l>lr kadın da dUn ~- b,..,,11 ~tır B ün.'kil toplantıda., meçhul bir a.ct.ıımın tec:ı.vUı:zJünc uğra_ niden b1r çok ilıtıl:kQ.r hAd.ises.nın du _ CUl\IARTESi 1/11/1941 ıiJ 
o z:ıman11lr pek ty· ıCade etmi§ oldu_ ı matya cadde-sinden geçerken bir müd "'": Y · ug . • mıştır. Mehmedıl. lblr ~l döven bu nışmasmı yapmış, bunkı.rdan iklslnl 7.30: Saat ~ı. 7.33: Haıif müg.fif 
ğu gibi Avrupanm Almanya nleyhln_ det ev.vel beralber ~ııdığı Mebroed Valmin nutkunu .. miltealkl'b, rcya~t adam bu arad.n bıçağını dlı çeltm!ş, karara b:ı.~ır. Bu davalar şun_ (Pl.), 7.45: AJam; haberler(, 8: H-' 
de bor H q'ı r seferi> tert.b edeceği_ lsmin<ldkl şahsın hücumuna u~ram~. divanı, da~ encumen ve diğer en. neye uğrn.dlğmı ~ıran ~nlı:71 lar'dır: mllzik (Pl.), 8.15: Evln sa~tl. 8. 
ne In3nm·şlardı. Düşünceler. n.n yan_\ muteca.viız adını jil&Ue Fevzıyeyi yü_ cUmen!-erln ınt.ilxıbı ya;n:lacalı:tır. vücudunun mıthteUf yer~lnden alır 1 Küçükpaz:aroa mUSkira.tçı Nuri bir Sentonl kmümk (Pl.)' 13.30: Saııt " 
Iı.ş çı'lonası Fransıı.larla Ingllizlert zünden teh"i'kell aureıt.te yaralamış - ı surette ya.ro'rumştır. §işe blxayı 5 kuruş zamla 25 kuruşa yarı, 13.33: Tfuikçe pj_l.\ıkla.r, 13.~ 
gazete!crind" acı acı ş.kfıyetlere sev_ tlr. Fevziye baıygın bir halde hastr.l- Et fiatlarına zam Mehmedln fecy.adınn. ko.ııan zaıbıta satı.ııuş, yaıka!oana.rak ndllyeye veril .. Ajıan:ı ho.ber!erl, 14: Türkçe pl~l ~ 
kettı. Fa.ka.t haklkat şu ki, bu muha_ neye kaldırılmış vc!k'a.yı mUteaiklb memurları, kanlı bı.ç~Ue h{ıdl.se ye_ m!ştlr.... 14.30. Ankara Sonba;brJ.r at yn ~ 
rebeyı de~ l butün Avrupa, alemdar. firar eden suç!lu 

0Melhın.edln aranma_ ya Pi 1 a Ca k m 1 ? rinden ~ olan car;hl Yll... Maznun ya.pı.1.an dunı.şması sonun - rının truhm.inleri, 15.30: Riö"Mctl~ "5: 
larmdan bir! olan Fransanın efkfırı sına başlıanmıştır 1 .. a!ka kalam~ardır. Arnaıvudkôyünde A - da 25 )ira paxa cooasıno. m.n.h:kfun e_ hur bandosu, 18. Saat ayım, 1 ~ 
umumiyesi blle beniınsememlşU. Be_ ·o Şehrlmizde!kl ceJıebler Fiaıt Mur - yazma sokağındla oturduğu ~ dsmi dilerek dükJtfınınm dn 1 hafta miid_ Ç&te fasıl, 18.40: RJıdy.o caz ve ~ 
n ın.semed!.ğı tçindlr ki Frnnsa, Avru. izciler Ankaradan döndü be Komlsyonun-a. anün:ıc~':. eder~k, nin Dl.mfül olduğu tesbit edilen suç: det.le ~eddine karar verilınişUr. orkestrası, 19: KDnuşma (Kn.hra ~ 
P nın da ayakl.anmadı~ını görünce CUmh ... _ t T> u toptan ve perakende et fıwtların~~: lu ha.klkında tıa:k'.ba.ta başlanmıştır. 1 Gala.tada Topçuln:rdn. bakkal Et - lar saati)' 19.15: R.:ıdyo caz ve t;ıj~ 

1 T~ht.ıct e u .. ,,.e "'ayn.mı m n&.selletlle ...... ""'P'ılmasmı wt~mtleı~. bo ..... 1 '""'lrto sat 19.30· Sı:ı.3t .,,,..n ve ıı en müsa d zaman o an """"" an 6 
• Ankarada yapılan büyl\k g"ç'd r<>smlne m~ar zam ,,.-. • 1 Yaralı e-enç it'ade veremıyeook .bir taliye fahiş fla.t!a ,,~ı ""'"' - orkestrası, · .....,_ •. s•" 

feri esnasında garb r.ephcslndtı b\_ İstanbul okul arı namına istiatc eden O zama~ar bu ruz1.lYU yel"Siz b.u an halde Beyoğl~ hastanesine kaldırıl_ ma'k lddi.s.slle n.dlcyeye veril.m ş, ya - haber!eri, 10.45: ID:ınu.şına (Iaşc·i\ ef• 
yük bl.r taarruz yapmak feda.k~rlı~ı- 384 .lzcl dün satınh \'e ö~ıe tren1erUe komisyon, muhtell! vllft.yetrerdC"kl. et mıştır pılan duruşması ne\Aeesiııde suçu sa_ tl), l9.55: Karış:k şartı ve tuıi: }ltllil 

al d Ankaradan şehr:m'ze dönmllGlerd!r. fiailarını ~enmıek ilzere te1gırafloa ' hlt .w;...:;~m:~..+.'\.. 
20 15

. oftlı~0 .,.,.ete.si, 20 45: :MU .~ 
nı goze ama ı. telif """" ... ~~\&<, • • • ,._,,.,, .,_ :ı..t. ı....-

Avrupa nın bu hareket y-0lunu tut_ 0 müracaMtllrdn. b~umnuş.tu. Muh Fransızca dersleri :Asllye 2 nc.i cerın ma.hhremesı muh.. maknmldan §arlola.r, ~: Zl.ra 
1
.-tt: 

maaının netice ıtlbarıle kcndis' için ithalat eJyası geldi ":111.yetlen:Ien oradaki et satışlarını teıkir batto.lm 25 lira para cezası ver_ vımı, 2ı.ıo: D'nleyicl istekleri'. 2 ": 
ıayd ıı mı, zararlı mı o'duğu noktası_ Son günlerde ml'n\ld:et.lm!ze muh.. bildiren nuıl\ima.t gelmiştir. Bu ma_ Eminönü llalkeTlnclen: meslne -re 1 hatta mfid.detle dükıka _ Konuşma ( Günün meseleler•!•~ 
nı mu ... ~•·eme etmek sadeaımJz!n ha- telif lthalAt eşyası ıelın~Ur. Bu me. lümat Fla.t MurancM>e K.omls) onunun Evimtme lher sene verilm~te olan nının kapa.tılmasına luLrı1r vermiş _ I Radyo sa1on ıonkestrası, 22 so ..... ~: 

....... rransızca dersleri 4/11/1041 Snlı gilpü b ~ 
r clnded·r ~en şa~ seferi henüz yanda matbaa k~!ıdı. çn, çay, nafta._ Paza.rtesı gün yila.pcağı top1antıd~ 

1 
•acaktlrı Ur. a,yarı,aja:ns lınlberlerl, orsa, 

bitmedi~l 'çln bu muhakemeyi l'O.P- Un ve döşemelik muşaınba. lıulunmak_ mevzuu ba1heec:F~ ve bu sm-etle bn~ d lmak ı.sUyenlerln iki fotograf. Gene boyalı ispirtoyu fazla finUa Radyo .salon orke.>t.ro6'1· 
mamn sırası d1; gelıneml~tir. Bug n tadır. O: tkirlerin!n lddlalan kn.t1 blr ne_ la E~~lze müracaat ve lknydolmalan sa.tan B.-ı~ caddesinde Ahmed • ~----------__. 
'kıs ca işare~ etmek istediğimiz r.okta, . tıeeye ba.ğlanacak.w. rica olunu1' ı B'üdaverdl !sminde bd- tütüncü du - 9 I 
in ız u .... v kll nln nut'kundıı bahse_ yaniış esasa ıstına.cı ecıen plA.ndan ................................. - ................................. ;..................................... mti.tea!al> teMk'f OOllmlş - lstanbul borsa 

~ dor....,.., blr akıbet olduğu noktası_ r ruşmasını l , ..... 
dilen «Acı günlere in münhasıran bu 6

'"...... tir -····....-- !ı&t ..... 
.................................................... dır, YokSa dO~ünce do~ru çmayıdı acı 1 S T E R 1 N A N QarşL'ka.pıda. Taşhnnda. kundura 31/10/941 açılış _ kapanış 

T AKVIM oı. 2 inci Teşrin günler gelm!yeceı:t, muharebe bu ka_ 1 S T 1 ' malzemesi satan KCVX>rk kı.mdura çi. _.. 
dar uzun sürmlyecek, bizim gooümüz_ E R N A N M A l ! v.lsıni eııtş fiatla satmış, yakalana _ CEKLER ~ -

1 Arabi ıtene le bir çı!kmtuıda. bulunmıyaeaktı, Bu_ . -'•r adllıy'"'ııe verllhılştlr. Mahkeme suç A~ııc vı ıı:•5~!~ıf Gazete rl'SDli teblı.tlnden tıirincle· 6••· • h.....::.-ı ı k bo • ıtuıo. ~., """ ,...• 
1860 nun1a beraber işte muharebenin 26n - «Askeri hedefler ibontbardıman. .._erı cue sa7111or, ıyasıya m. , !uyu teV.'.tı:f eıtmlşt!r. 1 Sterlin ıs'! oO 

- - tb tat balanıyor, bomba lsknllen he'ClefP Londra _,... 
1 ıae• Tetrı• Re• i nne H r:ır cı a.yında görüyoruz k' ta.k ve - edildi» şokllnde bir ba~lılt koymuş. düşer mi, çıkan 1an:ın ser.Hen be. Taksimde fMıiş !.atla meyva sa • New-Yorlı: 100 I>.1lar S 

19 1941 tSJ bat edilen p.11.n umumu1 Avrupn va_ Tebllil sonuna k.ufar okumıy ı ili. defi Yakar J'altnıaıı kendiliilnden tnn A1bert iSmlnde bir manav da dün nevre JOO :lııvicre Fr. 12.9s7 
---...-.:-------ııı.:--:~ z!yet.ine göre tadil edllm1ş o!ar.ak zum yoktur, yapılan i$1n ne olduhnu SCinüp biter mIT Bu ayrı bir m~le. tf di'miŞtlT ..ı.~drid 100 Pecea O 
GÜNEŞ ş ı lM >AK mu'hQ.rebenln 1~ ayında düşünülmüş başJık da kati derı:cede anlatcyor, Bize öyle cellyor ki, bu muharebede tev'k e . iokohama 100 Yen Sl ocı5 
s. D. evva s. lJ. 1 ~ yalru2 caskerio l..cllm~lnc JUzum kabul ve. talbtlt cdllrn cıııllPTr. &'O. 1 1 H A L E'tokholm 100 tsveo Kt. 25JO 

olan p1l.\ndır. Zad"erl ~andan il1llJ l_ vıır mıydı? re askrrı olnuyan h~def s:ıftl·e~ EC· R T Bil" nltm lira 
6 81 11 4 61 den, tYJProtnıadaa bekli.yen bir plan. BJr şebrln clektrll;i, snyu, gazi, bir dışının <,ııı>l;ık toıırağıcltr 

0 
da ~4 nyaTlık b r gram 

ı 24 ~ 11 « iTit safhasında. mUıVaffak olamı _ köı;ıriL'li, denıir)olu fabrikası, slok beş on kl$Inln blr )Cl'e wı.ıla~ması Hariciye Vckll.leti bırinci dn.lre Umum kill9C ııMın 
11---l--!!....,,---":"'""'---:--~--tı depolıın, ıınkll \'Asıt.ıları Jıcp birer şartlle. Müdürü Feridun Erkinin kayınbabasl :::.::~==--------:::-, 

ôtlc Uriııdı Akşam Y.taı yan bu pU.u iklncl safh:lsın<ln. mu_ j S T E R I doktor Hasan Kobrnlı uzun müddet_ Eaham ve Tahvttı oUS'.,_ 
s u. S ıJ. ~. D. ~ va.i'fil;k ola.bilir mi? OMnh vemılycrek N AN J ten.beri tedavi ecfümekte olduğu Alman Uzerlne mu:ı..-ncle 
ı 68 14 47 17 06 9 bu p fuım n~tınıbl, sefaleti artlrocn_ • I hastaneshıde \'ef'nt etmlş ve cenazesi Tnhviln.t 

v. 
1 
s sı a 41 u 84 ğmı ka,ydetmelde lkti!a edelim. 1 S T ER N AN M Al dl.in .knldırılarok Pcı·ıköyünde anesi ıınıştır. 

11.E •. .iı::ı----------...., m&kbereısine g(lmUlmUşt.Ur. Allahte.n '1, _______ _...---
u Elu..a U ıalıll6il rııııhııı~ dileriz. _ 

F antl rcoe 
18ü7 

Cumart.-.sl 



C HAVACILIK BAHİSLERİ ::::J 
• 
ltalyan havacılığı 

Dünyanın en büyük 
istihbarat teşkilatı olan 
''R oyter,, nasıl çalışır? 

Yazan : Hiknıet Nisan 
V • M •t l T [ T a.m. bir ssır ııvırel, AlxJa_Cnappeıie 1 içinde hava tazyik· le yukarı telsiz dal j b 1 . 
.6 azan . l a unce de bulunan bır L>ankanın J.ıl.üs P..uy resine ÇıkmlŞ ve oradaki nıemurlal' va.: : ~nan ~-erın hu.cıusı a.ıanı vaa. 

"b ter naımındaı'l.cı genç bfr Yahudi ll1· mı..ru, [ sıtasile ve beş saııtye zarfında biitiln 1 sı eBteyid edılnıedlkı;.? neşrolunmaz • 

~ "" c.,,.,e.-nd.,i Alınan hanki_ tall'an ,.... ~ovvetinln b• dwaunlu_ ç-.atadu-. Lıgj1'• fl\osımun bulun Brülmolden posta """"'"'"' va~ta_ diınyaYa çelrilmiştu. Yaln" B0<lln bu I ,:;;.,,,~ ,:.":;ebdon dolay•dn' ki bu •"' 

ôlemde? ne 
tına İtalyanlar da ıştira< ettiler. ğuna b8(Yre't cr.meınıeıc mümkün dc.ğil. duğu limanlar hava fılolan taratında~isile kendisine göndPr!len haberler: al. haberden mahruın edıim()ktedir. Fakat iç.;n ~ğ 1 e~ler kontrola tA.'ll olduğu 

Fakat İtalyan hav'\ rncı~rının bu ceP- dir. Bütün buntatı'l cevabını kat! bir hlına.Ve. eıdildıği gl?: büyük kafiıe;er de manca hun~fatıa trumı· ediyor ve buj o d~ ~li olarak halleri a~ırabilır. Uç ~e~r :~neoı:r1!° ~~rlanm saat, 
hedeki faaliyet»• dak kuvve'll bb' ' """'1• vonnote bugün Jçm unkt-" •....W rn• fi!u annm bln>.,.,inde •uwtl• p.,,, bm·sarunm '" oon kot_ Billiın şohl>ler<le bulunan aJa.,.'a>. ''"" m.,.u>lan llnd 150 lr. Bu ""-
l:nare gö1'(1Iemı>d Şa..._ h • d 1- ~tur Yaln>Z barod•u melld durn .. ha><k.t -«lod»I". Janm, o vakit dtlijan• "''"'"" "' hiç """"''" huso,ı m•klnel" VOS>l8'il• radyo mill=I <din? e 1 muhtn!i1 nız -

1

• , .... cep es•n e ya - ;rva. • • ""'- de seri olmıyan ara balana A' h alırlar v · ı ı ti er er ve mUb m Alınan ı..,. filoLnın>.' vapU!klan mu hOdiaat> ve •"""'iınd' bulundu,.. ...lyanla> b•n•'n b>knn•nd•n da d d .mnn "- . • v.m« '" "'" "c clm rO>dükl"l n•orlY•U ashna tanınn İı ~u_,.,., bomba>d'""""' .,;,, çaro'>. ...İıtımız M""'"" ınc.ı~·•C<k o:u,_ milOkW ,,..:,.,...,ne~. Ilalyanın lmh_ y~,1= .;;:::,~'::'.. •.;;;~;.;!~mbu"~~ 
1 
~=~:~ıe!r :;:;_;ıe i;~~~~c;~ Ga~;-t~ .~d:- uygun ola~aık verebllnıeJt ic'n graı:ıo~ 

/ •u>etıe lto<yan hm <umt:eri ır' ""'baZ> notıcel>' Ç>ka>abllh;" d"' ..velld "'nerl 1><trol •a>f<YaU no,_ """""' ''"'°""' "''"' .. blo.an va_ '"' hoP bu ""'""'· ve ı.on~,:..;.~· ~e: 1 f~n pl~klarıl~ za.p.tederler. Esa;ffi met. 
:.'.:""' ...,., ha>ok>t sahaS> Al«!•- tık tı<Jndım>eti hnlyonı., h"'""'"ta m~~ıam 700 bin tondan '"'"""· ,.ta,il• daha mod'm "' doba '"' btr şldeden 30 dokka '°nm dllnvanm <n ~'" mutoaddd. s.enoğrafln> UU'afm -

n-e. A.trlka cooh~ndfll ıbaret kal bfl.haıssa denız tayyarecıl ğ\ tizninde ff..,..,..en sonra bıı m!ktımn "11 ıw\gı şekil vermek istedlitı vaki;, ne Alman son haberlerini almış bulıınur.Iar ilaen da~ı ayın kalyd: ... u.fnk blr kontrol ttuşt> · - isli t ırn - .. · o •• u o up o m-""'"' hem 
" dlyebiJ;>lz. Buna ,_.,, Alman"''""""""· gerek nınl,,m•. "'""'" "" m "'mış 0 •»rJ kab'>I etme< "'da, ne de ..,..n.uda kend·slno Mkdl Po.ı.a <ilvmlnl<»iie yap,lun muha _ da~a ç>ka B> , fo '" m..,._ ba-ı•tı b;, yandan bat>da dlğo> .,.,.,.,,., '"''"mındu bu '''"'"""'" IA=ndu. Moden huı .. ı, Potrn;tln oy_ mua,.netı. bulunacak kim" Ç'kmam" be>atın Röyt<re k•<> mal ol<lu!unu d• tatbil< ::ım ,'ı '~ ,m ~;. B. c. d< 

:::dan doi<ufa ,....,uı oldub~ h•ldo lnl<foa! ro.tar"11şl""d''· Halb,n,i d•r." n>Yacai• rolll "'""""''' '""'" hllkd- vo anoak 1851 d• lngiltmd• il• i<L bildlmok hiç bl> ~''": bulunmud<iO Röyl<> bu ,:,.,~:, 'n~ ~: ~kı"':~
1

' teki 
Ubda da blyanlM• ,.,.... ,,,.._ tayyueollliilnin k•<a la>V•'"'' ,~;n, m<t 1.,. de 90 "''''" "'''d"•k biL «•f hııttını lmmıva nmvaıtok olmuş !çın bunun ne uı.b,l•oe"1 meçhul kal- masta bulunm '""' -

b., "" ile -•'8''1. Tobrn•. t>k"'''- nl""'1• ""'· manma kaba!Yotl" h&_ .,,,.. """"' atl.,mda pot'OI "'''"· ve. ~anla m•t.•tldld M:ı" to>• od•_ ~ise ••: bugtin, »ni yil• ""' oon>a, • •· "· .. .. .. 
""' veya Mü_.= b~ook d•f• A''""n -·''"""""' .,,.,m• "'""- malan y-"· 19.lô da ıso Arnavud_ "'' blltlln Avrnpayı v< d<1nYav> ... - Royto> m;ı,,,,,,.,.,.,,ın, muavin :ı•na. Hakıkat ve durustluk flkılar va rn lıikteJki petr 1 kUY 
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. . la.mı.ştır. lar da dahıll olduğu 'halde scnevı mas .. . 
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!anımdm bombanhman ••" yeti çOk f8"'lıd». Vakti!• G<>><»•I Bal. b .!} , · u '' n 
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' ''''""""'· İn<illz trıb;!yeOno """ "' S>k• >afmm 6 milyon Jngllia ıırn,ın> "'' - Royle>.n •• bllyllk p>en•lhl, ve<d:tl 

.::; >esmt -<ilel'de okUduk " o. bo ida""ındokl hava filo•• ttalya'1an =•• ~00 ';,';~·a::u" b7u..:',.;,';~•n ,::;- Kobu>g doku ,...,.iın<lan ••·nO'"nÖ ı tiğin1 söylemek, mUessesenia ~ hali 11a: h~~ı sürat!~ ~e doğru oluak ver -
>uz. kalka«ıl< Am&lk"• kad» ritmlo vo . . • ,' u. - ""'°"' Unvan> tm<h edil•n nıı,-t"'' m<la.kl -yol; vo oynadı!> >Ol hal< _ mo C· ~ ' '

1
"" alman. bir h&be• 

u!;' ha>tden ,.,. evvel '""""' oöhre. biç anzas>Z avdet etmi,:I. G zaman bu h•t\ ~""';""' ;"~''"':;:"'~·~'1: bilJ'llk t>allçe Viktol'Y•. bu Unvan> lnglltm_ kında ..rth bl> mfülea »dclilm•k için ~:'fild '"""'"'; "' ve>l!obU~. Bu, , . ._ 
ha "' uzun uzad<>> bahsedl<en vo ..,_ ,_ !talyan hav•<:>lı~> ıcln hlh'lık bi' :.:;' ...:;' :.~ıa':: 'v: ••• ~' HU;',.8''ç~en d• kultanmas• vo '"'""""' de o=U kumfü bl> d•lil te;kll <tm•klod>>. 1 kı t ::ı.an~~\ ~; n 

1ya~ı\!ııaktadır. P'ös: 

0 

-.O ile b:ndr- •;yade askel muva!fMIY<t olarn.< <M<.>llm ştl, P•- . · · · ,.. U.. ol'!'8" ,eın mıı...a;ıe otm•U... Sm;.Je>, gUnUn y,nm don '8aUntl• • ~. "" '. 
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"" •·n '"""'"' <, ı..,.•"61 b ı , - . . glln ;çın lta!Yon '" P""'' bumu.oda I;te bU<lln. ajııns Rövl" namlle çalışm.ıctad""'' Radyo daimi su<etıe '"Udi•• "b" Röykrn •d=I '"" uı. -
-. no ~";''"~, talyan h~v .. ~"" kat bu 15 bilha>.,. ~?':"'"" """" .u- da Alınanlart• vo>\l•mma muhtnc bu_ dlln>•oa maruf olan bu ;,,,,.,..,. ''· taaUY<tte<ilr. nÔnYamn bllliln ı.ta• .. yet; de ;şmt odllm•ld"'11" 18ı>U.., ..: P yo. . A'?'avudlur• '-'~ '"""" '"n ol» ••M> -"'." Had o '"'- ıunmakta<i"la" tlhba>at omislnl '""' ori<n ,at, bu yonlart do;,Udan <M<uY• bum,. boğ. toto bu şöh>et " doörnh>l< oayeoın_ b~ _.,. .. .,, ve ne d•'""'blllnli v< aımi ....,.nda b" .. .., mev.. !taJyanlann hamıhk b.okımınd'n Röyto>d<. '""'""" Bundan ba•ka •M''" ı.ır.»>f ''""' "'· dünyanın h" ta>atında RöY-
"'"" ">I ,"YD.,.blldığ\ni tamamen ı.slht •uu oıaı>llnll. O• ""'"d' t" lyan. "''- """'"iz h&vmmO'-d stm 'eJlk ""'- Sürat me,.ila» da •Y'"' > .. b,, getlnn"· "- "'''.n ajan.la» b nlonnU>kta ve clıld, -
len ed>ğ"°" lta\y., ı.avacü>ğ> ""'" yarelel'I BaMa '°""'n• 1<aa.> g•tıil" yetl<>I ... mü.;,.ddlr. Bi' yandan '"'- . .. dlr. Me<ıeid. Mis\e' ç;,çıJ Mam Ka _ ye.t tasdik olunmaklail1'. Bu ldba<:O 
<o ' M>su ''""''~'""' !taJyan >'c'afni,. B""""" erla<anndalci pcl>'ol d<:A'- nan!Slanrl""1 ~,1,, hava ll••ü elle>in Kabı! 01

"' da Tuıyl<> tekm> dlln - ma<..,ında nulUl< ,0y1edlğl vakit. aıans mll"'"""n muh"''"" 38 muhtem rııyaıın.amış olmalı idi ki bu va.zi~ tarını ı:ıom:bardımau ettiler. G'dip geı_ dedir R,odostaki üs1crile de Akdrnizi~ Y&Y_a gelse ve vak~ll" k~rdı:ğu mUrsse-ı muh.abir~eri, mü~rnad Yı.?•1 telrfon ba- memleket parası ;le g6rUime'lcted1r. Her Yet li . • . . • "n"' Lond<ada F "t S '"" ook•''n _ şmda nöb<ll"l• dunna.<ta ve eok d< _ mt'IDlokette vam.I oln"'k 70 <'"" ft 

... ,.:"" "''."' Almanl.,m ya"1m~ ıne 5 bin kilom•tl'etl" fa•l• '" yol ve d~ğU kısnum k·>nh'<>t allmü• bulunüu d•<I bugUnkll dai>ol•rlnl cew. yli•: tala" baş••ldl outkunun mmm blU,_ mecmua Rôyterln. b01l1m!•"'' çalı> • 
le>' >m• •""'ltlk, Alman tavya>ec~ ...,_ 14 ,.,tı.k ,,çuş demek olan nbili>le>. Paa'.Oia'" r.das,ndakl soo sene za"md• o<adak• l•lulwlll vo tc. meden ovvol. diln-.<akl Rôyt" ,ub• m>kt"1ı" nı,:;;'• .ilk kafile"1 RomaY• gokliği za. bu taan'>V'lan abnmı; o'•• ••Uee aoa_ '""""' oek11<1• ı,ı,;:m ed<lmls o'•n '"- k"°Uld<n k<ndl•I bil• ha,.,.ıe dil _ '"' nuı.ımn bas "'""'"'° bi> hllidsa: Bu blllt.nl•>. """"""'· hu,ust ""· .,,.,,:uıt1n oehn..ıe gllnl•m baY'"'" ba """"""'° b''"" nUktaunı '""'"'- ı,,ııe Malta ad• •m vo Sl·"v:a n, Al>I. şerılll s•m abnış bulunma kta.inla>'. va la, mali ve ''"'' ;,,,eım "'il • 
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'"'"'"" ya.p>ld>. yal>Odl eni? Hiç şllphe yok ki halyan_ ta m•md•-kl go<'dl d,•lmn te<~>"<"' Bu>ada, h<> Ye>den a;yade •" r.>es R J F 'k . yonla"a tovzl olumnaklndn. tnglfü .,,;,'beş ..rttinoo 0,.al>ğ• .. ,m,,, ... la>' için BasraY• kada> <itr.><kt<'n ,,. altında tutab""lo<. Faka> bue<lnkti '' mo••Y> C<a.'.<it nakiddl>J ka.d"'' bil a yo om servıs hllkUmotinin Röyte> il• blı alfikam vok 
kit US olan !'ialyao ıaırareel:l~i h•-yan "'""'""' bu•unan M"'ul ,.,o·o?lo- ha>lb p!Jotun"n mil"''' olabl'm•.•I ıe:n •um'"""'d

1
" FUl,.k1'a. b '"" «le,; RôYt<r. harlxl•nb"I yen; bl> •tıh .. tur. Bu teşkilat. '"°'' dovı.ıı.,ın ,.,,;,., lı~11-.~~ zayıt nudı:-, yoksa bu dı.:rgun_ rini 'IJ()mbaırdruı.a.ı1 etmek daJıa kolay yüksek ctıret. yU'.<~eit tPl:n. k ve yılksek ve diln~a yayılan hnberln sürat!, a., bara.t servisi teşkil ctmıştlr. l3u radyofu ajansları gibi lıükftmetln propg.gıı•ıda . ...,uu ıt-.. n,.. 

1 
kıllara durgunluk verecek derrcede' n.lk servistir. İyi yetiştırilmış ~ipler cısı ve sözcüsü d~ğıldl-:-. 

.. _ ~ esba.oı ınucibesi var ..... ıdır? 'di. """"n bun~ n~çin Y. a.pmad .. ılar ve. malzeme lft.zı.~dl'". ,n,ııtıln .tnn a1rı;ı '··"n.., '-~ı t kt .,, ı .uıg\ .... ~ .<>AA>..,.. •. ILI""' ,,,,r ana""'" sar eme ('..,. r. Mesela, gece gündüz haut parleurL'U' önUnde 
""' U. adalannıo milda<= 1<1n •- yahnrl yapamaıuıa:> İşte bUllln bun. mmudlycll "'· an "n kabcl ed.I"' şu anda Mo""ov"1an gelen ve diluyayo. nöbot bokl.Ye"" """"'"'' dln<emfill• RöyteT ve hıub nı~uvvetıerini ana vatruula tubr•k 

1
.,.

8 

vedl<bllec"" oovob k•n"''"ın;n dahi İlalyan hava<1l:,mm prk "''' cekil- olan mml tt'bilğfa ••ç.>d'ğl vo h" biri bi> yabmoı """ b""'" Harl>d•nb<rl Röyte>. biltiln «ohe _ !.t~ Uriret;n.ıe bulunan İnı:'!Jzlo>" .. ,.. '1ı>Y'reeili ı<ncien •iyade dl'»'• ileri gldemiyo: ... lnl kabul elmek m" salho!an e1' ola !un : T•bllğ bi> da .1 n,,.nyah steno<"" il• zapletnu·'" _ Je<doki alan ve n> uhabkı";n;n ad<ilinı 
.,,;,:Phesı vo Aki••'• havzas> Jç>n tanan:cillğlnd• ha>ekeO "''"'" bu:muş bmtvelind..,,.,,. z:ra fn.Ul,l<>in b<lh klkada "''""" •d•li• ve ıannm b'> dl<. Bu '""" dllztinel"'I' '"" o ma .. tezyld ebnlşU" Bu ltıba•fa, tabii ,. • 
""1>d •ldUitlan hava kuvve'1 pe< oımaland"· Nit•'"n ttalYan hava f,_ ottıt; an'anevl ''"""' dolma mukAb•I• mlihlhl• mlihil>lenk. Bu, ""ka1'de kin"lnl ihtiva dmektod'>. Bu sıneUe mania>'• nlsbette çok faalalaşan mu ... 
rakt.a Uddur, Bir kısım kuvvetleri de L tol.an srasıxa rı:csa~ ıcollıyarak tngiiiz bilm1slldior ve ftatva.nın co~rrS\fl dt.ru acelen olduğuna a1!\metllr. Telgraf beıı I muhtelif birçok hai:>e~·ler alırunHkta ve beratın inklta.a u~:unanınsı lçin lazım 
da ,,;.,.ahud baŞka mühim noktalar-_, ""'"""'"' boskınla> ••pınakt•- mu bu hu.susfa pek n•ri'"" "'~iY• '°"'• sansllr momunmun ö _ d<>hal şub•I"' v"'""'k~oilu'. Pmpa _ gel•n bütlln tedbi>h~ alınr.>>ş, aksak _ .....,.""'!!>~~·-H!' _!öyl, J.k~ !: t!!.'~ . .!'-!!'!.. b!_ .!!r..'"l:."..J'~ _ •!_d'!._ ________ "!!.''!!:. !?'!:'1... niınde b~lunm>kta vo v""' yapıl _ J randa. şekllnd"'1 ne,,ıya. ,ıe olhMl.n- hiA -!yet "'"""m"' """ "" ..._ ·-~-----....-..-.--~ -"""'• o•u. "'"''" son>a bomla' don şüph• <dllon hah"''" o '"""le<do ID•'""" S/2 del 
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KADZN 
T ekirdaÖ ve Edirnede M8hmut Saim j))))llll1JJJ1JJJJIJJJ1JJJJ1»JJJJ)J s. VBR IJJJIJJJJJJJJJJ}}J}}J/JJIJl»Jll ıil Galatasarayın 

meşale koşuşu 
- 138 - 1 Ermeni dostumuz Marten Orakyan .. • YAZAN • CEVAD FEHMi 

Edlrnede <benım aradl,'lDl> adamlar da orada idi: Dün ~am Galatasaray ltl&bu ta... .. • 
çokmuş ha. . Tam benli!!: ... Pakat b r - .Ab.b~r! dedi: J;ıu eaıı.~ ~n o çek,. ra.fmdan tf1Ub edilen tDBş'ale koşu.. B ~ını kunda&m içine g&D.. buna ımntan ~u. Ta.n!.§t~kları gun_I - Çocu~um ... Binl:~ e·rvel onu b 
nokta a3tsıyor: cAth> az, <parası> çok meceye ııırdiiinlıı aca.Y1blltme dettl; o su Taksim ile Ştışll arasında yapıldı. f du. Bu k'o.ku, evladının .to .. den~eri her datkıka kendl.5.ni aevdlğı.,raya bır~tım. Görmed.ı.ııiz ml? 
değıl, parası da az. B!r <İş bitiren> kada~ adamın şu parag~ Mahmud . Mak EJtwıu... Ciğerlerinin bü.tü.n kuvvetl D.i so:y~n bir adam onu böyle tanı:.. - ................. . 
idarehanesi açmıştım. tdarehaneol.n Salmhı cebine nasıl ıırdiğlne t&acclib Neticede Galatasaray~an Rwa'k 

3
4 :Je onu içine çekti. Bu itoku.yıı ga • madılı bir memlekette muztı.arib, ça_ - Kundakt.a bir çocu.k... Tabii ıÇ 

goreceği i~ler meyanında <&elecek mal. buyurroorum. sud ve eıkLpı 1i) el.akı a lı'et iyi tanıy-0rdu ~ bütfln tıliG'Rıt eıılz ve perlfan blnl4cıp g.Ldebfilr mı ri aldınız değlJ mi? Veril\ b:ı.na .Be 
ları yi bir bedel !le sntmai<:> keyfıyetl 1 He ... Asıl taacoir~lb!\ Aol~emi mucib saniyed~ birl.noi, 1'1ren İstals (Kurtu. küddetanoo unnh.-.mft_._.ı idl? O halde? Bu mua.nunayı ba1J.et 1anasıyun Yalvarırım ft•-

İ ·u olan eababdan b ı de: Bıroot beledi • .._....,,<Wtl.6!. · ·ı · ,;ou:.o; ••• 

~ v~rdı. !><Herkes 11nıalm'ct < ş b~! ::ı~ 1 yeterin ticaret odalarının bu zatıaıinfu: Iuş ktltt>ünden) i'ldnci, Galatasaray .. 5 Sokağın ort.alarına gelmi§ıtl. BiltUn melk ~ milftü.Ldü. Ha.sana dair ia. Kapıyı açan ihtiyar, ent.arıli ve 
m:~: =· P~:a:v;oça~~~\atı .,011:r.ıı 1 Uanlar~nı işlerini !f'1tler1ni bırakaıak dan Ahmed vıe Ali ekipl üçüncü ol - Ekaıpılar ve b~tün kafesler kapaıı1minden başka hemen hemen hiç;blrıkell bir ada.m başım sallı.yordu.But 

Ed rneden b.ze kırk teneke domates teh r, ~· nahıye, köy dem!yerek dular. Miisa'l:dlkayıa 10 ~lp ışt.ı.rak et. pdt.. Çocuğu bira!np lraçmsk.. Artıt1şey bilmiyordu. Petı ıs,ıe ise ona na. sokağa uğnyan erkek kadın ve çoa 
saıçası yolladılar, saı>tık. Arkasından do!aştı.rmai&~dır. Santim Hazıeti :b.a- mişti1'. :2>a.ş3ta blr şey .istemiyordu. Şlmdl J:ı1ç5ıl bulacaktı? Biıldenbl.re ko.faaındalar Ay,enin etm..rını gıeıvirm!fler<tL 
b ş .eneke de ha!.ıı tereyat. onu da J nın kand!linı dola~tırıyorlar? Hay~i • Sbir gey duymuyordu d.a. .•• Ne içlndettlş!mşek g:bı çıa'ltan bir mdr!e geri dön Oöa'l.ırl evlerlnıden uğnyan, saçla 
sattık. Arkasında;ı dört yüz tavuk ,-ol_ _is!Szb~ bu~t~a-diş bibtreın! ha.il kllcaten ft~r Mektebterarası hg maçları :acı, ne ıbeyn.in.l :ya.kan dü.şii;.ıce~er ... &ln dü ve geldiği lstkamete hız!:ı ko.~. . enl*n ana onlara dönerek haf. 
ladılar onları da sattık 1 ş rwrece r ıye ma YO ı.yan en...,,.. •t· k nft~ "' b ı ı .... _. kA..... • k 

' , · · !ad . ler var. Fakat bu belediye: erde, ticaret Mektebler ııınuu lig maçları pl"<l8 .. : 1 u.._ındaıki lblr paketmi§ ilb! lcun • .,,a aş adı. B r ,,,,.,.,.. ..,.,.ıeoıvu u onQ kırdı: 
1'.~~~~~a Y~~~~a y~~mı~· oldu _•odalarında da CpllA.fl kadar altlı yok. ramı tanzim edilmiı) ve 15 ikincit.eş .. ;dağı raatgele bir t.aıpının önüne toy. Basanı artık kay.bettlğlnl söylüyor. - Ya siz ... SJz de görmediniz mi 

1u:n kırk ~J:.':°s ıdz yüz okitıı do _ tur?. Sorm~rlar ki; bu adam k~dir? d a ılaca.k menslmle ba§lema. ~~u, üıaerıooe Ha.sana yuılmlıiı .-Müs.du. Sevtt~i adam anlaqııma.dığı birGören yok mu benim yavrumu? 
mates salçası hakkmda bugüne kadar Kimin nesıdır? Ne iş yapar? h bitiren rln e Y ~ ~tLr .lümandır, &dı Yüub'dur. Allah eü. hadise neticesi kuşlar gl~! uçup gıt. He~es su.su.yor ve başlar soldan 
ce• a. 1 Aliler n· aıamadıjhmd .n her 'kaç ned r? Hsngt !ş~eri bitirir? $1 ta.Prrur · k :nahlarım12ı affetsin> cüm!elerl bulu.'mtştı. Bu korkunç ve nıeş'ı;n: ih.t.cmalığa, sağdan sola donüyorlaıdı. 
lira. ut.muş ise ban'ta veya pryıta ha. I O tuhaf değıl ah.bar? Koca. iatfyen P'enert>a.hçe sbaıdında. toplanaca. nan bir klğıdı kundağın bir ucuna doğru çıkarsa onu bütün hııytltınca Aıvşe eıtra.!ını çe-vLren bu genç ht 
va! s le hemen namı f\rz'H yo~anma. k~zlar da geloor? M.ahım,d Salım.in 1 kız w erelclt ın.ekıt.eb!eıi s.porcuları ı.. JA"tıeledl ve son:ra. geldı§iuden daha b d'Oaht edeııdl. l"aıkaıt şlmdi burıu dü yar sakallı başörtülü ba§l.nrın 

1

ısla 
d 1 Htlrınetl"r efendim> böyle iş elfnden gelse kendisi kırk yu ! öre• me • .. • ' 

sını er m. · . beklr chımıazl çoin ta~m edilen program&. g • :t>ttyük bir lmla g.erisln gerıye kotma. şunemiyordu. Dı?ha ~l yap lacak m11 sulu boya blr resim ıibl §ekil r 
Edlm~d~: Kale~ pazal'l sahlbı Ben atıldım. raaime Lstl.kW marşı lle başlanacak, 'ta başladı. Şimdi kaçı.yordu. Delice işi vardı Biraz önce Wrketıtl.tl mini -jnı ka}"bett:ııtlerinl, blri)irleıin~ &aı·ış 

SiileYJDan - Heps'ne koca bulaeatım. açı!uı nubkunu, ~n:uıann andı ve bir süratıe kaçıyordu. Tırnaklannı a. minl oğlunu, küçüık Yaıku.bu aıacaıktı.1arını (Ördü. Hepıgi hılla ınenfi c 
!~~~:.~ey~!~ım~~i~ış oldu.. - Nerede bulacalta•n? UzunoaTşıya geçid resmi taJüb edecektir. Kız lise. :vuçlarının içine batır~rdu. Di11M'inI1Sevdiğı iki vöeı.ıddan mt:.a.1.nl ~.lrdeplv.ermek üae~ bqlannı . aıa.ll~~lard 

tum bet teneke hi.li.S teresatmın tutarı ısmarlıyacaksın? . leni yurdları arasında 4xıoo :Var kuV'Vetıle sıkıyordu. Sırtındaki1ıtaybetmek: ... Ooo, buna ta~mıımuı ede Etraf karanyordu. Bacaıda.rı vucud 
henüa gelmed!iinden bir an evvel yol- - Gazetelere llln verecetım! e~ aı:r 

1 
kılınızı kiline !çarşafın pıelerinlndn uçlan rüııglrla mHdi. Dizleri titriyor, artMc: iki.da bir nu cetemJ.1orlaNl. Kendl.D.I. bır~tı. 

ıaıunasmı ııaygılanmla dilerim.> - Kendileri b v~:;iorla~~lni ~~ bayra Y 1"l4' ıl:Jıeı1aZ d aonra ~vaJannıışlardı. Bu haUJcı uzaktan~· teklenlyordu. Çorapları pıarç'l parl Bayılan kıadının üzerine etuenlefı 
Mirıaede · Muallim Zi~a aklımca · sen u ıvaç "'i ............... birincllerlnln fntlbol ma1;m an :&apıta.ra bahtını t.anzlr edeu ibt\,ytılt a olmufl;u.' Qılbiar tat'tı.r beakia. doiııılam bi!lblrlerinin yüıiine 

.Arkaaından üı;üncli mektub: türlü yap? erkekler aruındaki 4X100 bayraCk ya. ~meş'um bir ıkuşa ne kadar benzi.yor~ nnın birçı>k yerleri~i yırt&nlf}ı.r, ıı..1tııar. İıc;!erlnden blnsi: 
«Müdür bazrctlerl, clor. Yliz tavuin = =~:::~~ğırl. t"lfJUe meN.Sime ıUıhayet ve:::lleeek·Ur. .du. ıyırmışlardı. Vücudü o kadar bitab MU _ DeH galfbal Ded1. 

yolladık. Biz de burada hapı yutt.uk. _ E.v? :. o derece da!etndı .ki &ah•La gelince. ki arlık 'irsdesine . ~t etıı1i,ardu. ih.H ..... r bir kadın il&ve ettl: 
Nolacat.sa olsun, pa.ralıı.rı tahsil t'l le. bU ük • f"h '"""" 'v"'J,.. yip na.mı alimae b'r dakika evvel ilet_ - HepsinJn resimlerini çekersın. Dünyanın en y ıs t - :ye kadar gemiye bir defa olsun bok. Nihayet bir an plidi, -uyt>rum u.n. - E :tııette dedt! Kıoslkoca çocuk bO 
menıZl YUca yuca se!ıi.Jnlarımızla r.ca - Evet. k•l I I ~mayı akü etmernJttJ. Bu .sefatki dar. nettı~ı halde ldeta aiirükleııirceaine Hepimiz saaıtıerdenberi uyarulı.tıık. H 
ve astlda ey er.z efend.m. Cenabıhak - Onları bir tatelot §eklinde mat~ ba '8\ teş 1 a. 1 0 an ~be daha aAır ve korGtunç oldu. Bi.ryürümete.başladı. Ara sıra bunu far çıocu,tunu bıraıkısa gıörnıez ff-Ytl duY, 
mhhat ve &tıyetın ı.t da:nı ey!e.s;ıı. A. baaya bastırırsın. " R I 1 çalışır? :müddet gördüğü manııaranın nılna.sı. kediyor, ka.mçılammış llıtlıyar b'r atmaz mı ldi'k? 
mın.» - Evet. OY -'r '' 08$1 fnı kavrıyam.adı. DeniZ boıııboştu. Ha. gtbl ileri atılmak fçin inliy~re:C kendi.. Yakut da Jca'OlhnJmuştn . ..,...,.,_A..., b&l "ıvan Hamza - Bütün vil&yetlere, bütün b~.alara fın ..,.. _ ... ,_ ti ...,""""' _.,,._'! ı,.. yollarsuı. (Baf tarafı 3/1 de) :san gitmişti. Onları getiren gem! u. s ni zorluyordu. Dem ..... r- geç - Bombaların, mermilerin gitıtl.kçe ar. 

Yalnız >d me mi ya? .. 'l k.rd.lgdall - Evet. reye baş vurulmuştur. Rövterln ct"P. ~ta, minlmin1 lbir eıke gıbi görünttjıtı yol me~er ne kadar da uzunmuş! t.&n taml.b 1tudret!nden dolay\ d 
da m!:'li =::: ';1ı:,~~;1 ı:: ~C::. _ Evet ... Evet... Arka.alnı idrak bu. hedeki ıbütiln nıuh:ı..bnlcri barb salaha. ·yordu. Peri.şan blr hamle ile sanki Bitmek b•lm!yordu. 

1 
te düşerek ııme, fenne llııet eden :> d=~ <doma~ .salçası> ndaı; epey. vıırnıoon<:ıın sro-ar e~ ravmah baş_ tını gördükleri gibi bildirmektedirler .• ona yetişeoekm.§ glıbi denize yürUdil. İşte şehrin ll'k evıer;, ı~ıır. demtnk sanllr, .bir ;Şaatln içine sı:kışıı.n muit 

ce mal celmlfti. Çalıştık. çabaladık, ıar. Kimislnden nikMı masrafı, kinıl - Bunlardan birçoğunun is'mleri meçhuı : Kol'arıını Ueri uzatarak ııcı a'!ı hay~ soka.ık, işte Ya!tuıbu terkett"l§i kapı .... dıerat cilvesi dediğimiz manevi bir l 
Hepsini ea.ttık, para.tarı alındı!. sinden yol parası. k mlstnden ağırlık ... kalmış ise de. ba.ulan, ınuharebe;t.r kırdı: Fakat yeni ve mütıhiş bir silrprfr: ... tlllık i!4ı 500 bln, 600 bin saatl~k ömft 

<1' bıtıraı> idarehan ~. bir bay:, sa.. Qek ıparayı da çek. . hakkında vermtş oldukları tafailM ile : c- Ha.san .. . Hasan.... Yakub orada yoktu. erin bara.b olduğunu acaioa nede 
tılmıyan mallara müşteri budu. batti - Yollarlar mı? ve gördükleri sahneleri pek güzel can. : Rüsgar uğuldu.yor ve bey&.b köpük.. Ayşe bitab vücudundan umu!mıya. üşüneııniyorlaır? 
izd.vaç i!Anlarıııı okuya11 bayanlar bıle - .1!~1 Y0111~m;:~ !_~1~ ~s:_mı 

1 

ıandırdıklanndan ş6hret Jtazanmlflar_ ıu kapkara d.alf\ialar biroirlerini ko. cak bir çevilı:Ukle, yaralı bir hay:l'Qn 
geldi. Ne ktıımunn yoktu kl?. Alım - sorm......,.n mese ft 85

&UUAU' ır. dır Bunlar bu canıı tablolarını çok • b' k t ld • - ı -
iık ist k k smı. iş neden domates nlçasıın. tereyağmı. ta_ . •. . , ' :V'llamıya devam ediyorlardı. g . wmya a ı ı. e· k 

satım kısmı. raz ve raz • vu-. oorozu. h!ndi"i Y. oll-an adam. defalar büYilk tehl 'ite.ere :maruz ka·a- :. - Hasrn •.• Nıe"""'e a 'tti:n Huarum? - Allah rızası lçin ac;ınl Açın dt ır aza bulma kıısmı .sigort..ı \e nal'.d'yat k.ı.&lnı; ısu " • ., ı-• l dl • ...., .., 
izeüve.ç lıtısml; kumUsyon kısmı. ler: ptırl9.k kı\tldlar'\ basılm16 hoşor ml'.ı: ç ;au.AŞ er ı·. : Sn di21kapakla.nna oıJtmıiıti. Durdu. orum size! Oğ1.umu glird~nft.z mü? 

Bh' gün tanıdık bir Yahudi gelm -&ti: hoşor t. ıı: resimlerini görünce yol pa • İşte b~ seb~b\crde.1 .do'a:tıdır. ~1 bu.. :Dü,ttnüyordu. Büyük bir dalga bütün Feryadı k~üık, dar.soka~ın içinde 
- lll•9e!lah .. Maşallnlt ... İlanları o. raSl ol~un yollamazlar' gün saati saa.vıne. dakıkası dakikasına, :VUcudunu tırm:ınareit omuda.-ına ta_ utuldayara.k dolaştı. Kafesler açıldı. 

J.u•an b"-"/l 3:? odalı bir banka zan. - Yollarlar. düny~ın bir Jsıse-iude oluP biteni dl. idar yu"beldl Hasan ken.dlsinl bıra:ın .. kapılar arıaılandı, ıbirçdk kadın, eı1tdt 
• " ...... - Ene dunıorımn ahbar? Yerıene??? ğer köeesine 7etlşUren bu ajans, bf.L : .. '*' 

Bu faciadan altı saaıt 90nra 
M dlter şeb1ıtfte batlayan ana 
!erden biri üzerinde Uer~4u. 

(Albll .U) 
Mder? Hepsi hep& b'r maaa, dört san- (ı\11rt181 YN\ yük hlıımetlerde bulunmaktadır... •gıtmiş mi 1dl? KnQmış mı tdt? Patat çıoe1* dıean utraö.ılar. 
dalye!. Bu bd3l hl bu nasanın çek. • .a 1m A"'-.a..• ._ _,__. .... 8 \ ·----·-·-·--·-···-···--·--·-··-·· meslzıe nasıl sığdırıyorsunuz? MallıDa .,.a •wau- ......... n "--- su '" "' •••n • ---



--="'"""Pır-sıı,..,..---""'--,.,,....-:~-,----------~---------":flITTrnnıı A lıuncitep-in ı 

Yeni !satılık çam veköknortomruğu 
bilmecemiz Dev,et orman iş etnıesi KarabL t revir 

amirli;: inden 
1 - Bü ükdUz o l ı E>ın~a ınd n ol p ka ap kı i:'l 

larmda mev ud 5 ı 7 adc d nnı d ı 265 m tre mı ·· b re 
mı . ..ti.b cam lı:ı21 aded mu'l .lı 694 m.ntre m..lta.b lı4 o ib 
koknar t mıu u aç k artırma sur ile satılığa cı.ıı: ı 

2 - Tomruı arı k b · n soyu muş olup hac'.m kab.ık ur 
üzer nden lı sab nmıştı . 

3 - T<ımn k ra a d s •ıs şart ne • An.1'a··a orman um m nı 
İ t.anbu' ve Zonguldak ı; •· rg mildürlü'. lerile Kaıab lk dc~l 
filetme:d revır dm rl' '11{! • g(1ı·u ebJJr. 

Cankurtaran balık -
aır vann.ı~. b!r yol(muş bir gemi, ::-a• denizıere acıl.mlŞıf!lış. Deniz sa_ 

~nın .Ş, gernı ye.ken açını.ş. DenJzin 
:rlitilnde beynz blr matı gibi durma. 
(!arı ı erl yormuş. 

:Soyıec.e ~u~ler e;emiş, G"e~eıer geç_ 
::· gemi ne b;r Uma.na. uğramı..ş, ne 

an durmUŞ Deniı böyle sııkin de 
Yaın ederse gemı! ulaşacağı yere bir 
:n evv.eı ulı.şaeaknufJ. .Fndcat ab;iliğe 
akın b:r gece gece yarısında. sıı.t:in 

hava b'rdenb.re esm!ye l;ıa§la.mış. Sal 

- Çok şükür kurtuldum. Neredeyse 
bir kara parçası grjrürüm. 

mlyf parçalam19. Ka.Pta.n b:ığmn~: 
- Herkes ca.nını kurtar.ı;.ın. 

Kimi bir taıllta parça.sı yakalamış. 

Klmi h!~bir ~ey bulamamış. DenJze 
atlamışlar. Bu arada gamlcilerden 
blrl de bir tıçı eline geçirmiş. Fıç y!e 
birli~te denize a.tranu.§. Danize a.tıar 
aUanıaz, fıçının ~çıine gılrmış. Bir müd 
det fıçı dalgalar ar.asında çalkanmış. 
Fırtına yavaş yavaş sükünct bulmuş, 
Den~ saikin ihallni almış Bu halde 
ortaltk ağarmış sal>aJh oJ.m~._Artık 

Diye dilşünürbn bil' de ne gör_ 
sün, kOSkooaman blr 'balık atzını aç_ 
ınl§ ken-Oine doğ.ru relm.lıyor mu? Ge. 
mici çok koI"kmUŞ, bu ballık blraı da_ 
ha sokulsa µıu'haJklk'aık kendıP~ yer. 

O anda gemicinin aıklına kwtulut 

iç:ın bir çare gelmiş, fıçının Çt"mber_ 
lerlnden birini çı.k'armış. Kuş.ııtını bu 
~re bağlamış vıe 96mberı atıp ba. 

,_, -

lığın boğazına geçl:ımfıt. Niye nfl'adı. 

mı anlayamıyan balık sa.hı!! dotru 
hızla yüzmeğe baş'lımuş. Gemle! ku. 
fağLD ucunu bıraJanadığı Jçin onu 

da çek.iyonnuş. Böylece gemiclnln 

içinde bulunduğu fıçıyı salule kadar 

~İ.§. Gemici sa.mu. a.tlamlf. Ve 

Maymun dişçi, timsahın dlşin1 te. Fakat timsah nankör bir hayyan. 
davi etti. Ar~!k dişte ağrı.d&n eser dı. D,şini tedavi eden maymunu bir 

t lokmada. yuttu. Karnını doyıırdu. ıuuma.ınıt ı. 

Aşağıda sağıclaki 
V'UZ.O, yukarı.dakl ka 

rışık Çİ1giı~r arasın_ 

dadır. Aşağıde.kı rıe_ 

slm eo'adındadır. 
nırta.tıe bakarsan~ g6rüstinliz. 05r_ 

düğünüz zaman o1dulu ycrı kalemle 

ç1zin. Resmi eaeetecıen kesın ve al.. 
tına adruin1z1 yıaıııp blze gönderin. 
~ bllenlıerden blrinc1yc renkli 

nerıs bir Anadolu duvar ;uırıı..a .. ı, lkln 
ciye blr şi§e Jr.olonya, üçüncüye renk_ 
14 elliji kastet, diğer 35 kişiye de muh. 
telif, gfüel hedl~ler wrile~ektlr. 

Baba - Gene sıfır almışsın. 

otlu - Öğretmen, bana Toroıılllr 

nerede, diye oordu, ben de bilemedim. 

Baba - Bir yere b.r şey koyduğun 

zaman iyi dlk.ltnt et, aklında kalsın, 

so.nra.dan sorulduğu zaman bllmiy0 • 

rw:n, demiyeein diye ıan:ı kaç defa 

tenbib ettim. 

4 - Tomruk aı d .1 kokn. ın ınuhı mmen bedeli 14 lira 50 ve çaınu mu.. 
hanunen bed 1. J 7 ı ındır. 

15 - ts•e~ l leı ın " 7,5 muvakka pey akçesi le 11.11.941 ta hıne r 
Salı gllnii :;aat 14 d K bük devlet orman şl m b'n 
v.ir A.mfrl &J ııya,:,ctlnde teş kkür edece'k ko~ona m 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesi 
çuval münakasası hakkınC:a ki 

28, 29, 30-10-941 tarihli ilanının tavz'h~ 

• 
Hl 

Çuval münakasasmın 4 Te~r1nisani 941 Salı günü yapıl cığı l.a\zhan 
llln olunur. (9521) 

Urfa Gümrük Mu haf aza Kıtası .Satın alına 
Komisyo,undan 

% 7,5 
Miktarı Tutarı teminatı i."ıalcn ·n gün vee saati 

Cinsi kilo Lira lira 

K\li"u ot 334000 26720 2004 10/11 941 Pazartuı 10 

A - Üç yüz otuz dili"L bjj kı.o tturu ot 10/11 041 Pazartesi gunil s~ 
10 da Urfa Gü.nırük Mnh1!a~ Klt'ası SatınaJma kom·syonuııda k _ 
palı zarlla ihale edılecekt.lr. 

B - ŞarLn-mcyı okumnk istJyenJer Urfa ve Is.ahiye Gfunrtik kıt' la. 
nnda her gün okuyab:llrler. 

o - Tallıbler teminat akçesi ol n iklbln dort lirayı Urfa Gdm.ruk kıta. 
sı veznesine yatırıp ve~n~ ına!rbuzlle şartnamenin do ·duncu ııı d. 

de&nde keııdJlerinden ıstenllen vesikalarla birlikte ılınle ssntindeıı 

bir saa.t evvel teklıf ınektublarıni komisyona vermiş bulunac, klar_ 
dır. ~9369> 

r··············································\ 
Geçen bilmecemizde ~ 

kazananlar ~ 
Geçen bilmeccmllde kazananla. E 

nn isimleri Pazartesi günü ~ıJuıc-ak ! 
1a1mmda illn edltecelı:Ur. Hediye 
kazananlardan :Lıtanbulda bulu -
nanlar, hediyelerini Pazartesi ve 
Perşembe günlm·i idarelıanemb;dcn 
alabilirler. ·r~ada buhınanlann 
heıli1del'I puta ile adre&lerine 
rinderillr. 

\. ............................................ .-! 

Orta oyunu hakkında 
konferans ve temsil 

Sanyer Balkevinılen: 

2 :btı.nclteşrin 941 Pazar gilnU saat 
lö.30 da sayın profesör ısnıail Hakkı 
Baıtacıoğlu tarafından ıortn ovunu. 
nun karakterleri ve modernle~'i rll. 
rneısi lmı'dnlan> haklı.,nd;ı. b!,· konfe. 
rans verilecektir. Koo!eran.stan soizra 
temsıl şubenıız t:ı.raıuıdaa profesoı 

İsmail Hakkı Baltacıoğlunun •' I<:öı 
muhtarı) adlı p.yesi modem s<'lı:ildı 
orta oyunu olara.k temsil edllecektiı 
Herkes gelebiliı", 



4/2 Sayfa 

J KOCAi!Yusu E 
tzmtrde Egede tohumluk tevzii B:. bUrunda 

b l il r·· ·-&!L iki çocuk bir tabancayı pay- Yusuf ayran diye tutturmuştu F evziptlfa u oan e urtHUC • • d d • ald )'Olan •:;:-imle ışı evam e ıyor ,.._.,, i'!:t'.; :,~ atq 1 

ları h&Jdb.ten il.ti lpmezlerdi. şır;. 
yapmalı idL Derhal Wmı det 
Ve: 

Pehlivanım; bu, senin blldilfJl fi 
Lsittiiln iLitllerden detildir .• Hani. ~ 
ditin ve içtiiimiz guoz yot mu r 
ondandır.. ....,, 

- Baka bel •• Gazoz da içilir mi """ 
- İ:yıdir pehlivan, m ideni dUzeU.it. 
- Tehe! .• Bangl mide bel .. H, 

lşler; ltala.ycı törüitl ıibi be 1 •• 
mu düzeltecek ODU bel.. ~ 

Puad Bey, pehlivanın lçmiyeceP'" 
anl&:vmca; madama dönereıc: -~ 

- Madam; Tllrt pehlivanlan N"'!" 
larına ne içti, ne ıazoz ve ne de 
tör ılbl şeyler komazlar .. Hatt.A.; 
ra da içmezler... Slmdl tend;ııslne 
dum; madam, beni affetsin, diyo 

Madam; Yusufun bu haline ı 
edecetlne bUsbUttln meftun olm 
İşte; pehlivan buna derlerdi. Delll 
bu derece kuvvetli oımasının sebe 
?ardı. 

Madam; Puad Beye sordu. Ne 
ederlerse söylesinler .. . Oetlrtellm .. 

Yusuf; ayrana hasretti. Hemen 
tabele etti. 

- (Jöyle, bolca bir ayran ... 
Puad Bey, biliyordu ti; Parlate 

tı.ı. t~lerlnde bile uran yoktu. 
:voturt yapmasını bilmezlerdi. Bu, 
cat Türk içtiai idi. 

Faatat; madama bilDU nasıl anlat 
malı idi. Fuad Bey ellerini utuşt~ 
rat: 

- Madam; pehlivan bir n il!I 
ti; yalnız Pransada 'etil, b1ltün k. 
pada yoktur. cA,yran> ... 

Madam; ayranı bllmedillnden eo 
- Al"ran nedir? 
Fuad Bey; izah 3ttl. Madam,~ 

ne demek oldutunıı anlayınca: 

- Tarifinize nazaran, bu çok 
bir ee:v olacak... Eğ~r; pehlivan 
maaını blllyoraa yaptıralım. 

Fuad Bey; YUılUla.: 
- Pehlivan; bu ke!ereler ayran n 

bllml:vorlar. Yalnız. bunlar detll, b 
Avrupada bilmezler .• Maamafih; mt 
dam diyor ki; eter. pehlivan arzu • 
derse kendi başında bulunsun Y 
ralım ... dedi. 

- oıamu beyim bel •. Mayasız 
turt olur mu be? •. Sen de, hAUs 
lı::t1m dersin amma; hepten hlç blr 
bl1memln be beyim . •• 

FUad Bey; peıbllvanın izahatmı 

dama GakleW. 



'relgrd, 'l'elefo11 Ve Telsiz llaber • 
erı. 

Kurşuna dizilen 
Fransızlann 

hatırasına hürmet 



SON POSTA 

Üilivesite~iz dün 
merasimle açıldı 

,..ZAYi ÇEK __ 
31.10.941 tarihli ve 116117 nu

maralı P. P. Dan!elsen fırın.asın. 

dan DOYÇE Bı\."lK tızerlne na. 
ml.IIlA tanz.m edilen 4082 Ura 40 
kuruşlıt~ çek cirosu tarafımdan 

<Bas tarafı 1 inci sayfatla) 1 ekseriyeti imt!.hauuın ışt1.ra.k etmemiş_' yapıldığı halde zayi edilmiş~r. 
tı.zda.n &ôyled ğı 1sCk tı! marşile baŞ_ tir. Bu mevcuddsn sınır geçenlerin Bu çek iptal edildiğl.nden kıymet. 
ıanmıştır. Mtitea.kıben kürsüye gelen mecmuu 4315 tir. Nisbet iftihar edile. siz olup hiQbir şahıs tarafından 
'tin.ver&te Rekt-OrU Cem\! B.lsel profe_ oek seviyededir. Bu nisbotın en yükse_ kabul edllmemesını ilı\n ederim. 
aör ve tatooelerin yen: ders yılını teb_ ği Tıb PakUlteslndooır.• ..._ M f Ek' 
dk ettl:kten .sonra lin.versltenln faali. Rektör, bu gençleri yetiştiren prote. .. uata a lDCİ 
yet ve randrmanı h!lı\.kında izahatta sörlere alenen teşek. ür ett:kten sonra 
bulunmuş ve ezcliınıe demiştir ki: bu yıl basılan 44 eserle ş!md ye kadar 

Rektörün nutku yapılan Ü'niverslte ı:ıeşr!yatı sayısının 
• . 282 yi bulduğunu söylemiş, kl'n k ça_ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
c- İ.s::.e.nbul 'On versı esi bugün 9 tın. lı,.c;malannı tebarüz ettirmiş ve bilfıha. 

cu ders •yılına. başlıyor. 9 uncu ders sözlerine devamla dem;ştlr k\: 
yılımızuı !azla çalı.~na, araştınnn ve re • 

ZAYi - Bal'.urlcöy nü!us memurlu. 
ğundan aldığım nüfus te21keremı zayi 
ebtlm, ~nistnı alacağ:mda.n eskisi hil. 
kümsüzdür. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keyer• 
lstevi ıiz. bulma yılı oınıası.nı d·lerim. Ders yılı.. Bu yılkı talebe sayısı İcabında Giinde 3 Ka~e Ahnabilir. Her Yerde Pull'J lsrarl1 

mızı bu d ekl 0 de açıyorum, her biri. c:- Bu yıl ün.versıtrıye yrıla., ıa. 
mlze kutlu olsun! . t~ sayısı 2244 dür. Bunlarla talebe 

328 tevelliidlü R:ısim Uluclat 

Türk milletini bilg.ye ula.ştmna gibı · sayısı 9400 il bulmakta ise <le terkler 

:11!!!.~ı:u~:!ııı :!,~~~:e finı: ~ı~.~d sıımeıerıe bu rakam nza1acak. Kapda Yunan Kral Aln:anlar Berlin·n bombar-. '\ . . . ' 
versıt.en.n Edeb.yat Fakültesınden ye. Rektör talebe artışının do~urduıtu aJ.eSJOIO eVIOC.e dıman editdi"g 1 haberini 
t.şen b r.sln n bulwımnsı b.zim için güçlüklerf tebarüz ettirerek yeni yıla 
a.yrıca b..r baht yarlık:.tr. Bu sene 'tini.. ferahlıkla g'•'-ş seb b' •r•:ıi anla mıştır. Ya~ gİn çıktı tekzib 80İJ8flar 
vers temiz n yen, ders yılını !kendileri_ Maarlt Vekıflinln hlmmetlle vPn• idi. Kap, 31 (A.A.) - DÜın gece, Kap Ma.artf ve · Berlin 31 (A.A.) - D. N. B. ajan. 
ntı_ı biZZaıt ~ını say~ 

1 
et- nlklerln açılması, kllnl:k yatek1annın civarında, Rondebasciı'da, Yunan ilfra smın bildirdiğine göre Berlln halkı, 

kılımiz Hasan Alı Yüce.den r ca - 400 artırılması, kadroya 7 profesör. 18 ıı JorjlJıa kral ailesi er<kAtıınd11n daha 
mlştım. R.ca.m sayın Vek11 m zoe mem. doçent ve 30 asistan ıltlvesi ile Talebe bazı kimselerin oturd~arı 1:.ir evde , So~t haberler bürosunun neşret.ı ğl 
nUllYetle b.bul edilmesine rağmen şu Yurdu açılması ve gelecek yıla talebe_ gibi 30 İlkteşrin gecest Berlinln Sov. 
sırada .lşlerın.n !az!alı.o.rı ına~lese-! bu nln imtihanla ttnıversi~ye alınması l yangın . ~ı.ştır. Evln garb cephesi yet t.ayyııreleri tarafından bomıbar -
imk{ı.nı ve.ıuıedi. Ma.ııırif Vekı:l sı!attle kararlarından şükranh bahsl'tmls ve harab O muş ve Yuınan kralının aile. dıman edilmiş olduğu hususundaki ha 
her b'rln13e s~ıerı.n. iblAP, ben me. sayın Başvekilin bu işlere wrd li ö_ si efradı, lüç bir kam.j'B uğramamış_ berin tamamen )'lalaın olduğu ı.'lüşa. 
mur et.ti> . , nem O:ııerlnde durmuştur. Cn vers .. eye larsa da, en ~etl'i e,ya·aırını an - hede edf m1ştlr. 

Rektör biltil&re Ünı:rs.tentn geçen bu yıl aynca Uç profesör getir imiş ve 1
1 
cak kumırabllmişlerd!r. Umumt va - ---.o----

ders ~ılın& a..dir mi·esaıs ı tebaıüz ett.i_ protesfu-lerden b1rl3i aynlm\ştır.ıı Unin ıkame'tgMılarından olan bu ~- Al ak d 
rerek cıeın:şt • k . • ttn•vers'tl'n•n nm' eatışmn anııa te. ac yüzün en yaralama 

OniverMtenın randımanı mas eden Rektör Zoo'ojl Enstitıi3\!nde de, taht vaT!sl prenses, prens Rng - Beşttaşta, Ihlamur mahallesinde, 
c- Her şeyden evvel iç.nde yaşadı. yen· havvanıar. Bo•n'\kit0 yen nM>"t. z.wID, pl1ellSeS Marle vıe prense..i u. Nurtane&i sdkağında 30 numaralı ev_ 

tmıız yılın tesa-ınden bahsedcoeğ m. lor. Astronom'de , .. •ni yıldızlar ve Tıb ~n!e'de ikmet etmek.be idiler. de oturan N~nla, ayni mahalle sa. 
Bu tes.rıer maddi ve manevidir. FakU!te6lnde de yeni hastalıklar ve kinlerinden Leon dliıı bir alacafi\. me. 

'tiniV'el"Site bir bilet ev!dır. Bilgi öt. l"'tır..,.b1ann lı:eşfn' b'ld'nn'ı:\t'r. ;o ğer Tarihi konserlerin ikinciıi selesinden kavga etmişler, bu esnada 
:renmek, öğre~St ve ilerletmek için fa'1:(1lt.el~r•mizln mesal\r.rtnın de dUnva Leon kunduracı bıcağile N şanı vücu. 
ona huzur iç nde kend'mizi vermemiz 'l'"'"''""+1ncı t-•· etlen net1celeT vf't'di Salı akpmı dunun muht.ellt yerleriniiı?n ağır 6U. 

lAzundır. Geçlrd ğimlz günlerde öyle ~in' l!Ave etmiştir. ~nservatuvar İdaresı tarafından ret+e yaralamıştır. 
buhranlı anlar olmuştur ki gere'.{ lho- I 'h l l b k b l.. tertib olunan tar'hI konserlerın !kin. Yaralı ıhastaneye k3ldınlmış, sııclu 
ca, gerek talebenin buncian az çok mü. mtı an a ta e e a u u cls1 önUmllzdeki Salı gilnü akşamı Şe. yakalanamlı: ha.kkında takibata ba.ş_ 
teessir olmaması nıUmkün değı!d. An_ Rektör bundan soora demiştir ki: bir Tiyatrosu komedi kısmı binasında lanmıştır. 
C8ik ift..ı:harbı ı;öyll.yeb.lırmı kı ln.'iersi_ •-'Üç yıldır Kımya ve Tıb FakUite. verilecektir. Bu t=onserde 18-19 uncu ------------
teml2de hoca ve talebe nıemlekeUn 

1

61 talebesınin tahı:lidinı istemekte idik. asır Ustadlanndan Zektı.ı Dede, Tel!Ak_ iSTANBUL BELEDiYESİ 
lıç!nde bulundutu vaziyeti gözmıUnae Per&hlığmuzın birisi bu arzumuzun bu zade Emln aka, Kara İsmail ağa ve ! Şehir Tiyatrosu 
bulıındurmuş. memlelrete örnek oı_ yıl kabul edilmesi:Hr. Kimya EnstltU_ Musta!a Çavuşun eserlerınd'!n parç.a_ Tepebaşı dram lcwnında 
muştur j süne lbu erene tmtihanla talebe anndı. lar çalınacaktır. Bu a;tşam 20,30 da 
ttnı~~ tedris kadrosundan 85 Gelecellt ~ıl Tıb Fakilltesi ~cin de bu u. Konser H kiş\lilt blr heyet taraf•n. 

profeeör doQent ve as;.stan askere a- suı kat'iyetle kabul edilecekt-ir. Lise. dan verilecek ve 12 parça çalınacaktır. B A M L E T 

lınm_.ır'. Bununla beraber M.111 Şe!ın lerde1d talebe şunu. bUmelldırler1 t=, tt. ci 
oq• d Gel~ ay ücllnr,Cl Selim ve 17 in 

uzaık ve i:\ıi görürlilğline ban içlıı<re niversLteye yalnız lıse !plomaı;.ıe giri_ asır musiki üstadla.nnın pserlerlne a'd İst1klll caddesi komedi kısmında 
bulunan ıtalebe ve profesclrler çok ça leınez. :tklnci sebeb yukarı<la ca anlat_ ilçüncU tartlıl konser verilecektir. KÖR DÖVÜŞÖ 
h.!Jmışj,ıl.r ve ~ılın verimini diışilrme: tı#ım gibi t~ kUntk:erinln açılmasıdır. _ ----------------------------
mıoM!rdır vatan kendını mtidafaa ~in Fa.killtelerlm 7.den mezun olan ikişer 
evlAdlar{nı h.imWt.e çağırınca. dertı.al genc•n her yıl Almanya ve 1sviçreye 
toşulur. :!ıstisn:a ve tereddüd lkabuı et. gönderilerek tahsıl ettirilmeleri temin 
m!yen yegtne va:t.Je budur. edilmlştır.> 

Anca.it Ume ve ıı:m r.daınlanmıza Rektör. Zıya GOn tes!si h:ıkkında 
k.arşı ordumuzun gbsterd ği yüksek hL gençlere b1raz ma~Qınat vermiş ve mer_ 
ma ve a·A.ka 'l r tür:ü ştıkranın tev. humun varisleri ile. Ünl~erslte. arasında 
ldndedır. Türk ordu.sun•J en bUyuk say_ çıkan davayı Hulcuıt Fa,nıtes nden ye. 
ı ıle burada bir kere daha seıeun ıyo. t şen bır avukatın deruht~ et.mes r.d~n 

1 teessUne bahset.:n1ştır. Rektör b'r m 1\d. 
rum~ıı Bilse! ou maddi tes•rlcr cUmle. det evvel gene tln Vl'rsitP,Y'! tcberrüde 
llnden olarak geçen sene hUkCUne çe bulunan Said Kozoıfüından da llUr _ 
Yermde bir tedb:r o.arak alınAn ışık metle bahsetmiştir. 
karart.ına lşlnm 'Öniverslte mesaisi u.. Rek pr bunu müı.eakıb sl:lzıerlne şöy_ 
zer nd.oj'if ak;.sl r nı, ha '1: 'nz :ı f'' do_ le devam e!m şt I: 
l&yv;.le. bazı tedrıS ve tatb k :ııa'zone. c- Milli Şefın ded.ğ! gibi 111nsanlı. 
s!zıın temin ed lcımey şı, ders yılının ğın ve barışın ş n yiJvası olan vatsnı_ 
e~en bltirllm00tn! ve n·hayet •rıb F.a_ mız Guıhraman evlfı.dl<ırını l omı:zların. 
külteslnl:n Ankaraya nakl! kararı uze. da şerefle )"llkseı ror., Bu parola dUn 
rine burada bulunan 440 parça nlA.t ve is rurıı iç n kan dlıkmlış olan b r mıl. 
edevatın ~aşınması keyfıyetıer ni ileri leUn değişmez karımdır. 
aOrmek SUI'l'ti!e ilmi çalışmalarm kısa ı Bu karar memleıtetln tarihini de, ta_ 
bir müd.det cin geçl.rd ğ! mecburi 'du_ lihini de ağartmış olr.:ı tnönüniln k;ır~. 
ra.ttlamayı izah etmı.ştir. 1 ndır. Bu karar va:ana yapılacak her 

RekWr ünıverslte çalışmaları ıve ve- tccavUzü sllfüıla karşılamaktır. Bu e~ış 
rlmi etrafında da şu nultlınatı ver gUnUnde şuurla dlyol"Jın ki b:ırış isti. 
mi.stlr: - yonız. B{)tün '?meglmi7.i memleketi i. 

O · ·ı · . . mara tah.<;is edece~ z. Fakat ıstUı:lAıi_ 
n.verıı emızın vazıyeti ml.ze yan bakım o.urs'l elb .. tte hartr _ 

c:- Dllnyarun her Untversıtes net ol. deceğlz ve bf'rs.ber harbedecl sız. B:ışı. 
duğu glbı bi2Xie de memleket hizmetleri mmia her biri."lllze ima:ı kaynağı o!an 
ıçın talebeyi iyi ye o~-rrnek gayem; z.. M lll Şe!iın'z tnönUyU en büyük sevgi 
d~. BıbU ün e:!~C: ~alışmaların üstü ünde ve saygı ile anarak s5zlcr:nıi b!tlrıyo. 
o n u m g re gecen Yıl n1;ver ntm.n 

sitem zden 719 r.:lş m zun olmuştu;. Rektör Cemil Blls.."11 mü•eakıb aHrış. 
}Junlard.an 322 sı Tıb, 157 si Hukuk, 
'18 ı Fen, 76 sı Edeb yat, 66 sı İkt!Slld lar arasında kUrs,iyc gelen rro!~sör 
ve 27 61 Dlş tababeti mekteb ndend r. Halide Edib ııttnlve:ıı•te kafası ve ten. 

c :ı yıl ımtJıan, g r"n talebemL ki<h mevzulu .ık dersi vermiş ve me_ 
)Zin sayısı 5697 d r. Tıb Fakültem ln rasım bu sur<>t'c nnıwet bu'rnu.,ıur 
ilk some6•rler1 imtıhana dahı. olma~ı P~zartesi sabahından ıt!barPn ttnt_ 
tı g b ' b lha.ssa Hukukun b r!nci sınıf ;ers1-tenın bUHln fa.kUlteıerlnde b•ifill 
_ e:rs ere baş!Jı.n'lcal.tır. 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet ornıan işletmesi Karabük revir 

amirliği !\den 
ı - B!lyükdüz bölsesi emvalinden olup uzun göveç rampa.sırufa rnevcud 

457 adede muadıl 2U,234 metre m kab köknar ve 606 adede muadil 33f',874 
metre mllttı.b çam t.omruklan açık artımıa auretıle sat.ılıka çfu.rılmıştır. 

2 - Tomrukların kabııkları soyulmuş olup hacım orta, kutur tızerlnden 
hesablarunıştır. 

3 - Toınruklanı ald şartname Ankara omuın umum müdUrlüğü, :l:ııt.an. 
tnıl ve zonguldak Çevlrge mUdürlUklertlle Karatıllk devlet orman işletmesi 
revlr amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomruklardan köknann beher metre mlkAbı 14 l.ra 50 kuruş, camın 
beher metre mır,ıwı 17 liradır. 

5 - İ.steklilerln % 7,5 muvakkat pey 8Jkoeslle 11.11.941 tnr'hine rastı~n 
Salı gilnll saat 14 de KArablk devlet onnan işletmesi binasında revlr ı\mirl 
riyasetinde teşekkül edecek koınlsyona müracaatı.arı. <9491) -------

Satılık köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - BUyükdüz bölgesi emvalınden olup Çat.akb~ı deposunda mevcud 

1498 aded muad!U 904 metre miık!l> 443 deslmetro mi'.<Ab köknar tomruğu 
açı.k artırma suretlle satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyuınıuş ohıp hacim kabuksuz orta. kutur 
üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara a.id satış şartnamesi Ankara orman wnum mUdUrlUğU, 
İstanbul ve Zonguldak çevlrge müdürlüklerlle Karabük devlet orman iş _ 
letmcsı revir A.mlrlığinde gorUlebtlir. 

4 - Tomrukların beher metre mlkabının muhammen badeli ı.ı Iha 50 lku 
ruştur. 

5 - tsteklflerln % 7,5 muvakkat pey aıkceslle birlikte 11.11.941 tarih ııe 
rastlayan Salt crilnU sn et a '" ı~n bUk devlet orman işletmesi b nasında 
revir Cunirlıği riyasetinde teşekkUl edecek koıntsyona mUracaat.ları <!l484) 

Türlciye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 Birinciteşri~ 
• AKTiF PASİF 

1941 vaziyeti 

Alt:~ kilogram '12.604,628 ura 102.124 217.77IF Lira 

Banlaıot. • • • • » 17.2'70 506 50 
Ulaklık • . · • , n 561.127,72 

DahUdeki muhabirler: 
Türk lirası. . • . . . • 

Hariçteki muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 8.342,410 
Altına tahvili kı&bU· serbest dö-
vizler . • • . • . • • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirinl 
bakiyeleri . • . • • • • • • 

naatne tahvilleri: 
Deruhte edilen evra.lcı nakdiye 
karşılığı . • • • . • . • • 
Kanunun 6-8 inci mıv.ldelcrlne 
tevfikan Hazine t;ı;rafınrlım vı\ld 
tediyat • • • • • • • • • 

Sene41&& Cüadanı: 
Ticart Senetler . • . • • • • 

Eııllam ve tahlilit cü:nlanı: 
C Deruhte edilen evrakı nakdl-

A < yenin kargılı~ P. ham ·.e 
< tahvillt <itibar! kıyme'le) .• 

B C Serbest Esham ve Tah\illt: 
Avaruılar: 

Altın ve döviz üzerine avans 
TahvllAt ilzerlne avans . • • • 
Hazineye kısa vldell avans . • 
Haz.neye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın lcarşılık~t avans 
Hlssedıı.rlar: 
Muhtelif~ . . 

1 

_> ____ :ı:.::0::::.:3.321 ,93 

Lira 11.734.266,71 

• -.-
• 47.707.564,59 

Lira 158 748.563,-

'il 21.764.266,-

Lfrıı 2ll2.R07.947,39 

L'ra 41\ ?~? R41 O'> 
,, P, ~11 dd~ A~, 

Lira ıl lltlll .,~, 

> 5.772 G41 '711 

• 
.. ı fl:'7 ı;rıo nno -

T~ktn 

119.955 851.99 

1 
303 321,93 

1 

59.44U31,301 

131; 984 297,-

282 207.947,39 

ın :>"'"' ı::4111 
4 ')Qll 000 

_,, "•-t,<;'151~ 

842 oscı "'l, ?~ 

Sermaye 
ihtiyat akçesi: 

Adl ve fevkal!\de . 
Hususi 

. . . . .... 
Tedavüldeki banknotbr: 

• • . . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • a inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafıncan vak! 
tedlyat .... 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
~ar,ılığı tam~~ . atim' ~la~ak 
illveten tedavüle Vazedilen • • • 
Reeskont mukablU UA.veten teda
vUle va7ıedllen 
Hazineye np1l;n · al~ın. ta~sıl;kl~ 
avans mu\tab'l! 1002 No. hı kanun 
mudb\nce ıtA.veten tedavüle vaze. 
dilen • . 

~fı;:VllT'AT: • • • ' ' ' ' 

Altın: San kilo~:-em 877 150 
3Rr;n No. h1 kan•m!\ e:lir"' ..,,..,., ..... e 
ar•l •n aV"n!I mıı1uıbUI tf'vdl ola. 
,. ... '" nUn'\lar: 
s ... n kllo<tram s;; 541.930 

n;;.~7 "'""'ı,1,ı:rıatı: 

A ıt•nıı. tahvili 1-ebıl dlh1zler 
n ğM' dövizler ve alae.'lklı Ki rİn~ 
bakiyeleri 
Muhtelıt . . . . . . . . . 

Lira 
15.000.000.-

Lira 7 822.019,15 
,, 6.000.000,- 13.822.019,15 

Lıra 1513 748.563,-

111 21.764.266,-

Lira 136.984.297 .-

• 17 .000.000,-

> 250.000.000,-

il 105 500.000. 509AR4.297,-

Lira 73 068.'i59,91 

" 1.2'!3 782 03 74.302 fi41,94 

,, 
78. 124.167 90 78.12i.167,90 

Lra -.-
" 2tı 3r.g ı 72 48 

2113611ı72 48 
l22.958.:?02.77 

Yekian 

1 Temam 1f'1-I talihinden i.ibaren: İskonto haddi 70 C altm üaerine auna ,_ I 
842.059.501.24 

1 - Hayd.ıupa.şa birinci işletme personeli ile Mudanya Bursa !şl 
personeli ıÇin 1614 ta.kını resmi elbise ile 994 aded rı :;,nı palto • 
ettirilecektir. 
Yalnız kumaşı idarece intihab edilen nevıiden ayae:ı verılmek 
bütün harcı, düğme ve allmeU farikaları mUteahhıd tarafından 
edılmek şartıle kapalı zart usulile eksilt.meye konulmuştur. 

2 - EksilLme 17.11.941 Pazartes.i gilnU saat on beşte Haydapraşada 
binMJnm işletme, artınna ve E1tslltme kom!s:yonunda yapılaca 
Şartname ve muka\'elenameslni meocanen almak ve nilmunel 
görmek için mf'l'..kOr lltomlsyona müracaat edllmelıdir. 

3 - Muhammen bedeli 30287 l!radır. 2490 numaralı kanu1ıun eartları i 
de teminatları ve teklıf mektııblan ihale saatinden en geç bir 
evveline kadar i.Şletmede ar~rma ve eksiltme Jrom;syonuna veril 
dlr. 119432• 

** Muhammen bedeli (18000) liTa olan muhtelif eb'atta ba:kır ç.akıne bO 
çelik saç, yuvıa.rlak bakır ve pirinç çubuk, bakır, plrinç ve çinko Jlfo 
halar, külçe ç1n1co ve alilminyom. muhte i! cins ve eb'ett.a dem r, ç 
baıkır, pirinç tel gıalvanlze kablo, alnek, kalbur, pirinç kafes teı;eri 
bağdadilik kafes tell gtbl madenl malzeme teahhüdünü ıra e<ıenı! 
müteahhtd nam ve hesabına (8 12.941) Pazartesi günü saat (15) on 
te Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komtsyon bnı!ından a.;ık 
satme usulile satın ~lınacaktır. 

Bu işe girmek fstlyenlerin (1360) llralılt muvakkat teminat ve ıtaı: 
nun tayin ettiği vesaikle blrlUı:te ebil~ günü sutlne lca.dar kontll 
yona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe aid şa.I'bnameler ~ond~ parasız olarak daRıtılma!tta 
dır. (9310) -----------
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TÜR.KİYE tş B~K .. ~ 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE pi) 

Kefıcıe:er: 4 Şubat, 2 ?r,.{a;yıa. ı Atu.st.oa. 3 !ıwıcl~ 
tarihlerinde ppılır. 

1941 ikramiyeleri ,-
'°"" ,,,. ' 250 Uralık - ssoO·..... ' ı aded 2000 liralık - 2000.- Un 

3 il 1000 • - 3000.- il 

2 • 750 il - 1501.l.- • 
4 il 600 • - 2000.-- • 

SAHlBt: A. E.krem UŞAKLlcJL 

8 aded 
35 • 
80 • 

300 • 

100 • - ~ ...... , 
50 il - .,.LllJ./ 

20 il - .,.,.,... 


