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= . 
Bu sabahki 

•• 
ışıye gore: 

Sivastopol 
şebriDID 
v ziyetl 
vabim 

T ulada da Alman 
tazyiki pek f azlalaşlı 

!ıavışı, 20 CA.A.> - Sovyet Rusyada 
;: ıııtt.ikçe ş ddetlenmı"ktcdlr. 

b Uharebe b·.iha.sss Moslrnv:ıda !nZla 
r ş.ddet kesbctmı~lr. 

l!a !Wnanlar Rusları Jd cenahta yanl 
ler l.n:zı ve Tulada tazyık ~tmekted.r. 
lııt · Adetlerı veçh!lc Rus.ar merkez 
.raf4~etlnde yan! MoJaısk ve Mııro. 

os.avetzcıe rnukııbH lıUcum.larda 
bu~ .tnanı.ar ve Ruslar tnze l.ılkviY~ kı. 
!.aa unnuıktadırlar. 

,1 almaltt.adırlar. 

811
/\unan tazylkı Tulada pek fazlsdır. 
~ada Ruslar arazl tertcetmektedırler. 

tf enubda Alman kuvvetleri Don neh.. 
ın ki tJuunetinde llerlemeğe devPm et. 

e tedır 
/\ . 

ltu l\ıan ve Rumen topçu ve hava 
ba VVetıerı S vastoPolu ciurmadan bo..-n. 
v:ırnan etmektedirler. Bu şehrin 

Yet. gi•t kçe vah!mlesmektedlr. 

''Amerika AvrUpaya 
bir sefer heyeti 
gönderemez,, 

fnglllz motörfü vasıtalarının çölde bir ileri lıare'kctl 

Alman tebliği-ı 
••Doğuda 

yeni 
taarruzlar 

• 

lngilizler 
Libya da 
taarruza 
geçtiler 

yapılıyor,. 80 kilometre bir 
ilerleyiş 

"3 gün zarfında kaydedildi 
10 binden fazla 

«Zırhlı otomobiller irinde bir 
esir alındı,, Alman mülre:r.eJi esir edildi» 

"Sıvstopol inşaat 
tezgahlarında 

infilaklar oldu,, 

Kahire 19 CA.A.> - Ol'tnşark İn _ 
glll2 orduları wnwni karargfthının 

teblii: 

Eski cumhurreisi 
bunun lngiltereye 

faydalı ~!anııy~cağını iıerl hareketi 
SOy}edi Berlln 19 (A.A) - Alm:ın ordu • Kahire 19 (A.AJ - Resmen bildL 

Dilnkü Salı gtlnU batı çölünde şld_ 
detll yaQ"murlar harekfı.~ı güçlcştır • 
miştlr. Maamafı.n mnk!neU milfreze _ 
lertmiz Sidl_Omar'ın batı ve ceııub 
batısında taarruz faaliyetlerin~ devam 
c'mtşlerdlr. Dlişman cüz'l b!r muka_ 
veme ji&term~tlr. zırtılı otomo""ıer 
içmdelc.1 bir Alman mU!rezesı eslr e_ 
dilmiştir. 

Ş ka ,, ıarı baŞkurnllJ'ldanlığının tebliği: rlldlğtne göre cyrena\'Jue i5tlkametln_ 

liun
gono, .. Leo <A.A.) - O!i: de umumi ileri hıırekAt ba"l"m•..-tır. Doğu cephes:ııde, muvaffak.yetil ye_ v" '9• 

66 llty ague» klubünde nutuk nl taarruzlar yapılmaktadır. son Uç sek.sen dcilometrelbt bır ilerleyiş kay 
,.,,, en B. Herbert Hoover AVTU..., bi dedllm'.:ıtir. 
# .. Ame • • .,..._ gUn zarfındaki muharebelerde on n_ ..., 
.. 1 tAan kuvvetleri gonderılmesi. hl t•atynn tAbJIM " ş da den fazla es'r nlınm~ ve ı 71 r;ıır ı " •• 
tıı 

1 
1 ınuha,e!et ve B rl~ k A.. araba tnhrlb edllmlştir. RJ>ma 19 (A.A.) - İtalyar. ordu _ 

ı b .kanın, mu,aıı:neyl İllgı!tercnln tl>c,·amı 5 ınl'I sa)1'aılal (Dr\'nmı 5 lncl sııyfadal 

(Hamlet) davasına 
diin baslandı 

' 
Davayı dinlemek isteyenlerin 

sayısı binleri geçiyordu, fevkala
de inzıbat tedbirleri alındı 

Müddeiumumi karşıhkh davaların suçluları hakkında hapis ve para cezası istedi 

F udbol hakemleri 1 

hep birden istifa mı 
ediyorlar? 

lstanbul mıntakası direktörü 
tarafından yapılan beyanatın 

sebeb olduğu hadise 

Beden terb!yesl yüksek istl~re he. 
yetinin yaP.tığı son toplantıda lstan. 
bul mıntakası dlrektt:rU Feridun Dl • 
rimtekın vermiş olduğu beyanatta n ç •iı b lmtH ıcln kdfı kuvvet --------------------------

ı:: A k 1 •azı·yet :J memlekette futbol hakem! olmadıjtını, d' r m ğ ni uyıd ııe. gönderil. 
lar' lakd rde bunun b:rço'; Amenkalı. 
«le U1 hayııtını !eda ctmcje mund.l o_ 

<t ını su l\f y.em ş.ır. 

S el' W kurslardan kolay 3'olay iyi hakem ye_ 
tişmedlA"1nl ve hnkemlcır.n vnz.felerıni 

- - - kolaylıkla lfa ooerned klerl için maç -

· lioover şöyle dC'm şt.lr: 
i\'irupayn b r Arn r k n ordusunun 

n r ın me 1 , "'i.: n ha.bde_ 
n eşi d dır. o zaman. b r sene_ 
b.r ır. ddet z:.nfında oraumuz•1 

r t e Fraıuaya ta 1) abı!d 1':. B!.l 
lıaın çcf.( mUh:m n :Jı:erl kuvvetleri bir 
r • ede t ımak 'le bosalL"'llaıt mecbıı. 

~oskovaya karşı yeni -tii~~~~~~~i~;j· 
bır taarruz hazırlanırken Tiya'tro davasını Karşılıklı davaların liUı;lulan mahkeme huzurunch 

1-fEYETİ 11 
rdc-~-ız. Bc-ş. altı m lyon gene n_ 

~ ha rlamak zaruret ndeylr.. Bıı 
ııı .... t rı ta :mak c n mzumıu ge_ Kerç şehrinin işgali ne demektir, bu hareketi 

• ancak beş senrde yapı.abillr. 
İ ---o--- ne gibi hareketler takib edecektir? 
hQi'iz donanması Yazan: Emekli General K. O. 
Libya hareka" tına Ş3ırlk ccphe.srnırn şimal nııntaJuısın. yeıtler tarofmdan da ltdr.af edihniş ve 

d'a!kl Aıman orch.ılan.ndan bir kısım.. bu Mdsen1n clıeıııınllyyeti, soğuğa, ka • ı· k d nın Wolkof ıaı.na.l'ını geçerek THtvin ra ve çamura l'\lğme.n Alman başku_ 
ış ıra e iyor şehrdni aU!ıklal'lllP ve bu suretle Le- manda41ilığmın K&:enin bölgaslnde 

l.oncı ntngrad • wo?ogda. demlryolunu keS. Moskovaıya. kıarşı yc.nidon ibüyük b!r 
bu &ab ta, 20 c <A.A.> - Kahireden t?kleıılne dadr olına.k iızere bundln ev tılarruza geQinek ıma'ksadıw büyükçe 
~Ött İnalı alınan b.r Royter haberine veı verfuniş olan h,alber nUuıyet Sov- (Devamı 5 inci sayfada) 
tııııa &iliz donanmasıı sonum ga.r_ -------------===============-

etleri% lialtaya g ç cUn! bombardıman 
lttıi.1". kal'Q hare.t{l.tına iştırak etmek_ 

h·~ibyadaki ingiliz 
Ucumunu Almanlar 
v~ tardetmişler 

i:sııı:~2o <A.A.> _ aeee Berlln rad. 
t ıı lız h blid.rdığ"ıne gör.ı Llbyadaki 
llı<ıan ta ücumu Alman kıtaatı tara_ 

r~..ir. 

Başvekilin mezuniyeti 

üniversite konferans 
salonunda görelim 
Bir tiyatro münakaşasından doğan 

müessif davayı dinlemek ıStlyenlcrin 
sayısı, 

Ar.kadaşlarımız tahmin ediyorlar: 
On bın kişi varJı. 
Yanlış tahm nle, mübal{Lğaya mil _ 

him bir yer ayırarak, beş bı:ı olduğunu 
kabul edellm. 2500. 1250, tı25 dlye!ım, 
muhald:ca.k olan nokta şu ki, 

Mahkeme salonunda ancak 40 lldşL 
lik yer vardı, basit bir han enkazında 
tarihi &tıymet gören iddia 1stanbulu 
bir adliye sarayında.1 mahrum bıraktı, 
artık harb b!t!p de ortalık dUzellncı. 
ye kadar bir adliye snrayınn malik 
olmak ümidine veda etm~ Ulzım, fa. 
kat hayal!n hal!dkıı.t olableceğl zama_ 
nı bcklericcn. 

BüYUk kütleleri al!ıkadar eden b!l_ 
hassa fikir davalarını 40 !kişilik dar 
salondan çı:ka.nrait mesel!? 'Onlversi. 
tenin !konferans saıonunda. hattA Fa. 
kültenln bir deıtıhaneslnde gbrernez 
m\YiZ? Hiklm, müddeiumumi n adllJe blnaııından cıkan •tn.erıcner 

Fikir davalarında tl'nivers te rekUt •Hcmlet. münakaşaa:.nm doiurduiu Saat dai... 12 olmadan adllyen!n 
rünün istenllece'l kolaylığı göstercce_ karşılıklı h:ı.karet. davasının durus methn!i, Postahane binasının bnUka~: 
ğlnden şüphe etmemek Hızım. Mesele masına, dün asliye bırlncl ceza mah. 114 gcçiot iblAI edtcek derecPdı 
mllddelumumi!IA'in mUnss!b görmesine' kemes..nde tm.sıanmıştır. (l>eY&mı 11 ncJ say!Mla: 
ve hMcirnin .takdirini'.' kalmıştır. 

Bu üzer'nde dılsOnlileblrcri'k b'r fL Tüyler ürpertici bir ci~~yet Bu sab-a-hki 
Sovyet tebli .,, i 

ova 20 g 

kirdir, df.Yoruz. -- -

1 'Basta1ıkıarda irsiye~ Anadolulu bir tüccan gece yansı 
öldürerek kuyuya atmışlar llt~ <A.A.> - Bu sabahki 

'l' r tebı Al 
rnu~i tekmil cephelerde Profesör doktor 

YAZAN 

ar b rlbrlcr cEreyan etmiştir. 
t. •er b lh:ı;,sa Knlfn'n Tula, 

liı r:ı , 
l'I ~ , oımu.şt:.ır. 

C' nı'n ı grreıc :n_ 
z yat ver. 

Sadi Irmak Başvekil doktor Re!'I: Saydamın mezuniyeUni geçirmek üzere Mersin~ Adllye Ye zabıta blr rnUddcttcnlı!!"ı I mcydıın:ı çıkar.:ı::ık f:ımrıtnl yakala 
v. d:ğını dUnkU sayınııro.ı yazmı.....tık.YUkarıdaki resim Başvekili Ankaradan (Bugün 3 Ü!lctl sayfamızda) tahkiki ıle rne,gu.l bulundıl(ru csrıı _ mıştır. , 

. n ıv::..,ı şrf ~c Vekllle1· ar~sında göste.rmektedır. "'"~-----------_,...ı rem~Iz bir clnayc~:n m::tblyet n1 aiJn (J)ev:!mı !'i lntıl ı;;ıyt.da.ı 



.,_J ·-

r Hergün ' Resimli akale: 

1 A 
i NAN MAi 

~------------------------...) 

= İki taraflı kzlzç 

Basm mensublarmı davet 
Türk Basın Blrlıö İstanbul l\lmta 

kası Rcl '&den: -
Mıntakamız adına, Türk Basın Bır 

1 ğı umumi iton.:rcs.ne tştırnk cd~ 
murahhasların kongre net C:?leri hr.k.. 
~ındn vcreeeklc:I malftmatı dınlcmek 
üzere BırlJt arkadaşlarımızın 22 111 
1941 CuınartCjf cilnlt saat 14 d: E 
minönü Halkevlnc selmderl rica cıu: 
nur. 

MEVLl? "I 
ER F 

Radyolin sahibleri NeciP 
ve Cemil Akar kardeşl;
rin pederleri mütevef1\.'Iİ 
BAY HÜSEYİN A Vr~ 
AKAR'ın vefatının kır .. 
kıncı günün~ ~esa~üf :i 
den 25 T e§rınısanı 9 1 

S l ·· ·· ··~ı ama.Z•Jl a ı gunu og e n •j 
müteakib Beyazıd cııJ11' .. 
ş'erifinde merhumun ~dii 
huna ithafen me-vlu .. · ·ı ce neb'evi kıraat ettırı e 1 

1 
.. · d b·ı ·· l 'bvıı" gın en ı cunı e ı \\J' 
dinin teşrifleri rica 0 

nur. 

'~---·.,-



~ llV ll 3 

Hastalıklarda 
• • 
ırsıyet C Söz 4.ras1.nda ~ 

• irse bağlı hastalıklar üzerinde 
bir tetkik ve netice 

Yeni ve çok makbul bir 
mensucat 11ıaddesi: / sırgan 

1 2 3 5 6 

Pen dwmadan Uerlemektedir. ithaf sen ln 
etmek lıizım,gellr kı mahrumiyetler, sı_ ya e~radçe oblununlar toplanmış, Almanya_ v· ltlntı.lıa.r fenne yenı yeni veçheler ver B'lA"- muştur. ıyana üniversit~sl profesörler nden 
mektedir. - • ·-re Amerlkıı.dıı görUl<>n pamuk de>ktor Oswald R;chter fabrikatör 

Bu meyaru!a ,;.rutl ""'''° otundan bolluğu ve ucuzluğu A manyanm '° Fnd"h Plck ile be"b" 'bu nebaU•n 

Mıneıt ihıılY9Jtının en miıhi..ın unıruru,ltemhürilne ıınıt!i.n vereeeıt lbal1c1 mhfiru ),;jıı. ebeYe{VThnin her ~·- elyaf "'"''""' odtimeie b•~anm>-t>r "n~ evvel bu mmu.d•n ..,fma= e• elyafın •mlına muameı.,.ne m.,.uı fe.dterln ·~ . 1 -~-•·~ ~~ Geoen U wnJ • , m"'me "b<b "' ve=lıt' • oımuı ve bugilnkU u•ull.,in e'801anm 

1 

u-"'' b:ı.mu1e.sl:tiir. Irsi n.ısıf-şa.rtla.rln lbulunınasL LııtıDV<U'6•n veraset nlivesnl h"-" oL tu it m liarb sırasında ısır - ·--- · ır. CDf'vamı 6 neı sn1·radııl a.r ı d..l.lu,ı, ıı-an o ullanılmağa başlanmıştı. Fa. ( 

somadan ..,.,nı'rnış .... nardan ir..i h,.ı.ıt1<1mn d& di~r ı..ı m<:ıan lizımd" ""'"' el>&v&Jnln blz tat bu an<Sk l>r ı.- mahlyetind; "S p t ~ ~reıı.sıb """""" !arklıd1'i•r. ....... ı •. wıu.ıar gibi Mende! ırmun:.rına"" '""'ta!.ğm -•n•t>nı •"''"" : ......... Ş>ndl Maoar .. İanda u;ugan on os a nın bulmacası . 11 5 
:n •t.lıım•dM <e' rdlt)e" miisbOtl,...un llir """"'' -tıtı görul mlş oma>an - değJdlr. """'eynin ::'~~d~llk bir tt!Ab uyarun.ş \.. il • • 1 ) :,,,;nenrı .. ı icıMıydler, det .. ~ne.:ınilotili'· Amal< .bu ,ek•. ba21 vok'alor :,::";;::ır'."a.!lll bir al1'ye men. r=ıan otu ıstlmall ve yetlştlrllm<Si Bunlardan 30 tanesini hallederek bir d -

11 

· Bunlar o:du.kl8'ı g'>• nestı.ı.n da .,Şklr oıaulu ~. "'"''"""'"' ınlldafile,.n.n b•pnda munburg ncba okuyucu • b • h d• '!"" 

0 

yo ıyan her 
•"'1e geçerle~ U~buk> "°"'"'"" ,,_'bırao ""'""""· onun f<ln bu ......_ ""'"":'' h••lahklarda -..yndm :'.. enstıtllıU . Pfofe••>ele,,nden ci. I Soldan sağa: mu ... a ır • ıye takdırn edeceğiz 
>antlan her ikin b.-n .. 1ınat11 lBeler ço ma~. «hn0<i•dJ, l - An.oa b" 

• t lMbllyet&er. """'"" fe<d ha.1'1<la'1 te<k'k ~ıl<en açoğa ,...nnıya -n 11' .....,,., J/t ü - • Pmfewr 1937 ;""'esinde toplamruş pa.-çalan m. Ra. .ıe """""'"· Ve '"" n ö iimü ı.ıe1 cownlnantı ve """" kalnuya (g,.,._ Res"d -l"'1arda ..,. ohn ~lan Almod n z~aa. ve sanayi tcLk katı bıt edatı <2J. >:ta.ıan .... ' 1 veyn.ı.n on"'"''n ' dort •rndlk tetkik" •a 2 - Becedkl' 1 
, . .....,.oo.ur. Br m !<•tin ~!JI<. ı;if) ın.,ıoden ~~ıml.,.ı bl-n her ;Jdı;i ,_. . .,.n s>hhat.•ı •·erer ponmu neş,.derl<en bu müddet "~ • aL'lgan t4l y 

1

' 

v3JJJ rem "-Ln 1 ço - sındakl t tkl.k a. . e .. •~· ·" er..-Juct.rui<k• ha. "'""'"' J"'w>d•r. cuklmn _.., "'"11im eııc.evnd•n e at> nct:<esl ola.ak "''- m<k yapan "'. 
tnu CUll!n ~ tıa.l>.ııdir. Bu ir~lı Domlomt bir o&kilde "1tlkai ed<n !Ufilde de .......... .,;hUr ,;,,,,;, =~ ~;u~un y~~de l3.l5 n.,;t,.t;ne ka. 3 - Aı.tum... 

2 

• '.d.t!ara lns , . ' , . . • ) 8: vere : ec~ğlnl bildlrm!ştu-. da blr peşrev C4), tt---t--+--"--
bJ an o.Be mild•h>le ka. b..Wod<lar. ".""'"'"'n '-' :hasta olur. Daman En IY• elyal ver.bnea ımğaa o:un. Tokat m. <leğt d.r. O ha1de mfıabet ı:rs polLI Ao•is vumuya m•yie<!on ""'tal"'- blr bastı.hk veya ini bk facllra bl< dan boktu başına 600 ile 800 k!log. t - Kapl•oa t>1<ası şu ot b"" MO:et haya1ı bak>-'••"" ·--n b"'nJn 

0 
has'-"l<#• d,;ıli mü.tooddld ve<a.el nüvele,,ne ;~"/ m':'!' :"•:,lm<kte •'"uiu, el. C5), lll'lld.a .. l n.1 ._._lk 

1 
a Y e on beş nlsbetin 5 Destanı 

· n musa'd <mi h•muleyi taş;yan müpt.,ı;, dlıle.ın<n salim olma.s• t&k- """" "'"'"" """"· SağU'lık, d .. 'dk, de olmak """ heklu ba•ma 90 • Ctram.,<a) m, 
'•l'd'.erln çoA.ıım..ma ,..roun -ek dlr ode çocu-ın yar~• sa!!m oı-• """"bu"""'' glbL 

120 
"""'""" m.i<t.,ma ballı oıduh Sonuna '" gelir. nıenrı hamu:eyi ..,,,....ıann çoğal br. He< ... ımda baota fe- sa. ş;mdl ""'" ıı>tlkal ett.lğl -it olan an~~~~y· Olem• "· IWn•kt'w em. tn - _.,,. ,_..., :-__ -ı,..ı E ı..-..,+,.,} k c..J.ııAft .. l 1 

• ısırgan sapların ri hazır ı::ı>. Fran. 
"'"' 1"hdit etmek, ı""' --~"" on-•-'" ,,...eyn.. ·--' ve -...ıonn en mtihbn. dan elyaf 1'11"'almi P<k Oe<I gOtlir: ,.,.. bufi culf 

Bunu Y""""'bllımek iç' irsl , don t>er lklol doo»nont bl< bSB .. 1'1<la ı.nnı "'""""' mllşttir. "" _..... ın o.Qll Isırgan otu ely~f 
lllü..'l'bet ve ımenf1 i ·llrla.'la"" b"me" maHll ise'.er, çocuJtlllrın 3-( ü trasta. s.ntır ve ruh lbasta.lıkları: yakın ve narnu.k U l pamuk. elyafına. 6 - 'l'em.z <3). h _, '1 ·• ''I .--~ D ırnıe makınelerlnde 7 Kol kola b.mdır. Bu l>ablste ;rse b•#h has. U ü oaıl- olur. mlru a'm•m""1ok, ..ı.ıeı....,. ufslma '"' ma d!ğer elyaf ile bliklll•bllmok doiil (5), Ha•u. B 
la.!tklan•kl mmet h>o'>tmu ' .. ·'k ,,,,.,,,.,nı ""''"'" bir ,., ... bu .... ""'"" bu=•· •••• rne'1l', hnmo - """'lanna malik bulunmaklsd•r. Bu lanm'O. yumu"• tt--+--b • ' '"'" , .. .. - ,._ •·• . , "t.-ı•Ua be<ab" b" de yaım.ıduın ;olnde '11yıen;< 

" menrı unoumd"'"- e:e olıyornan. taı'1<.ar go<ulOn.z · """'"''·~• m•"1~epres 1• 
0
'''""" yUMe 17 mlklannda gıda maôdeol <'l. H:ısta: k w· .. . . j Bu söyleıcUğırn'ız; k31.deler taonamen Jrekeme"ilk, t'ıt;rek'lilk:, sıala.klı.k,. ihtiva ett!ğl anlaşılmıştır. Bu ırıda. hay 8 _ El değme. 

r "ho.,. gore h...,t• mu . '"nlara yaram,.tad>< 100 k'l •· Vlıaeııeni b 1m _ - cari o'nra~la. berot>er za,hlren buna Druhi!ii lha.,1tafiıik:.aır: ely fında 60 kil · . . 

1 

o ısırıtan m~ (6), Tımn 
n nu '5>d•r. H"•aHgın • n o lnee •Pl'1< elde «!ile CJ>. 

•e"'""' 

0 1 

~·· ~ . . .. nymoz glb< görü""n vak'alor ~ ..,_ Habis ._.,,.,-, ,.,roın ve "''"''" b'lmoldedlr. • 9 _ Bi< gıda 11 
m ....-ımı ..... ~n t:ırıfı bu- Bu ı ilk d k··-ft ... tün uı:vJıy .... I • 'dı" çünkü ,un'.<' olal>UI" '9t'dadı, ""'""" ·-• nshm. bm. . . ~ 0 ~·-• aris denaen tu. madde•! 12>. •• n .,.,.. b ' k>•·mmın re.' . . .Anf ,pl kle,.,en "''" ''""'" ""••n 10 - Köyfln ba ı 2 

aksııı."On k-"-ıı"''et . . . 11 - ~taJ~ tan şekl nde kendınl o.ov, it ıker 1hal.5b illı.ğı, kunama hasla~ o'u Avrur.oda ı~tihsal edil b'I , ~"·i nın rle~"n.a>ıır. ~ e •en ve pa. " C3'. Küllü<, f. ı..., gOO'e=m..,. lğl muk olyafı ye<ine ka!m olan en lyi llm C5>. 

~ı·ı n int!ıkıa.l eden şey hastalık dP. 2 - ..,,..,.,, dominant ba:sta1ıklar <>ok GÖ'l ve Jmlıılk ~rı: ham maddedir. Isırgım otundan yapı_ 11 Ha.ya (2) Öl 
• an ~ ' la kl - • m<kten emri ı na ıa> getirin oir k 

:ry. ,eti uaqyen ,,,.,,,; """""' ""' ""-'geç zwhü< ed•<. V• b" f«d bu .. ~, Şobeki '""'kamın oôkUlmeol, •• • ,;,.,:ı::n."~':'kı::ı~"'~~:~n PR~uk hazır (5). C2l Bal yapa< <Jl. " ek ismi ol•un 
n '° hast.eı·~" h" . bl «ok'l..1n . t" .. .. - . esas o.Bn 12 - Ra.ki.lt:sı (4) Bir meyva (~) 5' 1ns 

"""" . - ·• ', ~ . ""va<morl•n b""1<• b~ bas!•l,ktan ifü" em•tlzın, oeoe ko<Jüğu, mfyop. ,. • elyafı k~"nden • ook daha üstllndllr. y""arubn .,..,, ' • • - an «>. 
b' lıyon verme kabil yeh.!r. Irsıj Ra """ "'"''"ltla" Domlnacl ğı<l<I<. su k•bol yuma>l•l'llan ketene Y•lun 1 - Taralmdan ,ıran.,=• 6 - Tar...,.ud eden ısı, Ge<lde ka ~ ha.t;ııığın bl< fe<dde kendWnl. , • • ..., .. " . · . • , ruenşu"8t elyaf• yapıld•t• •'bl devamlı noturtan (3) Bi ta '

31

• lan !2), -~ter . . lhasbOl•o.al'da "'" b•hnda muhte.ı. Gö.uluyo. O. usı ıuı.,ta """' bü • •e .. vvetıı ziya men Aue< 11.m""'ı. ' - Tuhaİ, ,..;.;~5l, ı~~ta r•Yilir 7 - .Aşıİk yapan <5>. 

1 

mes, için •u '"'"" ,,,.,.dırc te<dlerıu hootı olma-<> esmık. a.ıbu- yük bk yekiın tulm"'1>1sd>r. BunJ.ann n•n k>Zıl tornası da yaınlmakbuln. ( B - ;neo harfün son<a •'• gelln<e ~ Ferdin o basta'ığa. aıid vera.

1

., '""''" .,.,,,,.,k>arın v,.
1
, b'r ve ted.,.J.sl imio3n>Aıl'~ Yoll'la""1t , 1917 "nesinde Ma.oarlstanda ,.

1
,.

8
n •;· _ tl•llneU natll "' olu<"8 ••al kunduralar• sUnilfü "'· couıan C71 ......... ...mı buıu--- .. .. , o<l' O U elyal• işlemek •O•n lab>il<alar tesis mald• • • 

9 

- Vüeudda ç•k" C3l, ll" nevi 
_ .. . ·--· Y• blı'<SÇ ""''""' gorulınek.edlr. ""•tadır ır.ı ~urulsm •ync> ba...,de- edilmı.tl. ""°"""andan maada Bttl n emri bamr l3l. Co<aP ve ku. çoroa ((), trınc; barfind'n "'n'" .,, 
..._!'" _ n !,V~"'-h.!'1'!~ ~d• ~''... b.! ~".:!'~ bir fen!de cei<z. "'rl•tanda dahi ;ıok bul..,an bu neba • :,:•,~~lir "'' lnılitemle bl< l«>Y•r•anı• yangmıa gd<Ulü< CJ). ~ -~ tm -eli atıl< eOll•«1< ,,.; 4 - G<rt kalrn. ış, artm'" (5)', Ba.,, 10 - Elemeğe ;araı· ('1>, Vilcudda ..., ,,.... ki ı:ıenek (3), -

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

---·-- ·-·-· -- 1 1 " ..... .# 



SON 
- Şu lı(:ıııQQıu.d Saim ciddm l7i blr , ............. -•H•-•• .. ••••n ......................................................................... _______ ............ _ ' 

lda.IQdır... ! «Son Posta» nın aık ve macera romanı: 23 1 
~ .Paralar aende ya hocam. = l4 Ki R . P& - Hem ne kadar, bilir mls.n Mah_ : 'flil~l@} ~ V D · 1 

mud ağa. Tam iki bin ltra. Elime tes_ ~- .,., ...... 
L.ın etti. • 

- İki bin lir~ ını?. • W'll ....... ._ ı 

G~i E:· ~~e~ti:iıe deın_~;:u:ı~=~ ::~=· ill))ll})lJJJJJJJıJJ1JJ1JJ)JJJJ))J)J ..., Vlf ......... 11JJJ1JJJ1JJJJJJJJJJJJJJIJJJll}}lf, 1ı cömerdrğı de tut•u mu deste ile verır. 

- Bu. adam ne il ys.par hoea..-n 1 · :. YAZAN •• CEVAD FEHMi 
- Meşhur dolandırıcı?. 

_ 15.7 _ ı _ Olur. Hep;i olur. Ben çekmeceyi Mahmud ağa a~zmı bir karış ıu;mış: i - Yani dedikodu mıı yapıyorıa.r, - Yok, ka.rrur deye henüz b.iır şe~I - Haıy lhıızy- ın~ ollınasın? ıı 
Beyaz.ıdda Çadırcılard.<\ do;aşırken eve gotür~yım. .. - Meşhll;1' dolandmcı mı?. ~enı.eık istiyorsun? söyiJeme<lin:. Malhalle!i :ııoot. tıl.r lh.al gün ımüsua.de iS!Jtyo.ruun? 

el1me ruz.el bir çekmece geçıtı. Bır bu_ - Bu i.şdeo sana. yuz lıra var ho_ İmam. ailesine seslenmı.s.. . : _ Evet. e!kll de gös'.ıemUı<,,t.lr. I.stedik1eıt bu _ Meeelliı. üç gün. 
, cam - Mahmud ıığaya şekerlı gilzel blr : _ .. .. 

çUk Ura.ya aldım. KU~lık ıki tane de , · .. d f 
1 

d ~- .. .. t kahve yapın : _ Ne diyorlar lını:aım efendi? kaıdını evden aıtımı3ıkllgı:m ınıd'l!r? Bu- - Demek uç gıın sonra? . .. 
an.ah arı \'&rdı Ceb mde ancak on li - Yuz e a, 0 0 e....,, omrun ar sın ı · : Maa.· '" y 1 

· dd Bi ha - fazlletlQm Hay Allah senden razı oL Mahmud ağa Cmeshur cloi.andırıcı) : - Bu •kadınını t.apaıtman olduğununu yaıpıa.mam. uımun o .... un. - a ·bu lkııdım n!lkii.hhyaıcağım,. 
ra param mevcu u. r ;}QZ. ne aç_, . dl sözünü i ıt· l : U'lr. b" ı...+ • yaıhoo b mailıa'"ed 1 mak istiyordum. Fakat illa.kal elli, sun. Ramazanı şc-~lt re.llyo: ye ar_ ş ınce sa.psarı o muş: :söyfüyu.ılıa.r. Haltta d!1ha Ueni oo.:ıe gı_ı - .cı.<ılYlr, oyle b.r şey .... 11emeyor_ . u .., en aynlrp gidece.1 

tm 
1 

lazund A:kl bi pa.cı kumru.su gıbı duşUnilp duruyor_ - Aman hocam. Kahveyi mahveyi diıyor'.a.r. lar. ğııım. : 
a ış ıra ı. ım \ r şey_! dum. b·ra.';:. Şu paralara baka.mı. Bıı adam : _ . . • . . , _ ! 
ta IıK ge,dı. Acaba o.ur mu .. B.r .kilo Çeıkmeceyı hocaya bıraktım. Allah.. meşhur dolandl!'ıcı da parayı a mw_ : .. B~ka. ne söyıtıı;ye::>ilir!er kı ... - Yıa. nıe 1etcyorınır? Çok ~un oldum oğ1um. Se-: 
gazete aldım. Hej).Sınl birer kCığıd lı. I tarı c.'f:b.ane koydur..ı. :t.avallı hoca, i.. dan neden otomobili bu·aktırdın bana?. ~Söylltvecek!erlni ~leml:j1er işte. - Bu kadını nllkaıhla. 3.:lma.kl.ığın. n.l.n gilil kii.mll 'llıdamdıan a.nCJ!k bu ce_j 
raldu şeıku·~ınde kest~m,bı_>eş deıı steykc ka. ç nde kiı.Pd pa çal.ar ile anc..'lk 't.ı.ş a_ - Paran, bende a~a. paran bende. : - Söy!üyorlar oğ1um, söylüyoıi'ar. yaıhud bu malha!ileyt tıerkedip g ıt1.11ek valb lbekl.en.lrdi. 1 
y r ım. z r erın° .. e ırer raıı o_ b -•· N d ba.k , : · .. · ! k deet 

1 1 
ı rd not ded kağıd lira olduğunu ne . EC=. - ere e .a mı. çıkar. Sen lbiZl:m kaıdınl!ı rı bl:mez m·s.n?.11-ğ'!.n anızını. :Dımımın yüzu gü.1.mUştü. ~lLkij 

ya a er ayr ayn 118 mı. - Çekmeceyi cübbesının altı.na .koyarak Hoca çeıtmec Yl a:mış, anahtarı de_,:. .. . .Aıhmed --ıı,.ıı~.....ı d h d"' .. • 
ru b zm ~nkuı--..aran imamı Meh_ eve g·tt.i. ııte sokarak açmış. ~~ eTl ~uç er.1 çene yarıştırınnıktır. B '.l' - Bu ik.a.Ilaır kait'ı mi? . ·-

0 
.. .. """"' s·u ... en a ıı. :uşuna;eUS 

m d efend.ye... .. .. . Ben doğru Kabacın.kaldak: Mahmud - İşte!. Hem senin dedığ n g.bl )iliz ı .defa bıT aıdrumı parmaJdann:ı. dota - - Evt:lt! g l'!llıllllJyOMU. • 
...,.E nıd1~e çekm ccyi gorunce gillmcğ" ağanın dukBtli.nına. t:ankurtaran ıma_ 1 ellı , beş yüz elli, bin elli de değil. Tam :mı.;-a göraüırl'ler... D yorla: ki geçen _Ya dWememe:m?.. * ! 
""ş a · t.t ı• barı va"dt Mahmud tiki b n • . .. M .. tıeza Ef.endlıı'm wlü ·• E 

- Fa.z"let fun, galiba gene yağlı bir ::a:no ::~ :ağ vesaire. o;arıı k süz J M.ah~ud ağa destelerden bır nl el!. • g~ılıku h~dJse de bu karlın yüzünden - O da taıbli serum b~eceğin ~ş. Fa- ro. .: av a.det.a. b o m~n~ "s~ 
kuynıkSo. h h de ell liralık mal a.ldım Bir o:omobil ça. ne almı'l. Bir tek liranın altına ba-

1 
romuş, guya o, k.aıça!kçımnı ya:vuklusu lrot lsten.med~!n ıbll' ma.halled-e otura. Hiaitice Harum lhe ~A • ~~rı~ .. : 

- rma ocam, sorma.. em 

1 

1 -kınca· iJn!"' de &e ı:~..:ı , ,_ ~ı.. 1 J r saı.111 ucraı""" erıcu.. 
halis d ğırttım. . -.. n e.u .. uuen aı;m~sın, ı&a~- C'l~Ulıl lk.llrrrse za.nnetmt&ur Bu ihtJmal : 

ag ıç. b ~ı hü" d abd _ Haydı Mahmud ağa ded'm. Para - Eyvah!. d•mts. Hoca yandık. :ç.ı da seni öldfuıır.iıye ge'.nı~... balhıso d d 0 · oka.d i ıYernefk'.eıMl.i beııalber ylylyorıar, çocut: 
- Aman. u r. m . • ~ .ıat:. , cankurtaran imamında. Gidelim eıradıı J - Nasıl yandık? : .. , meV"ZUu Uı a " ' aır 2-hının.ı. oberolber uyutuyorlar, ör.gülerinii 

ile z de beh~ ş ın s ııu at Hl ~ ılerl a'acaicsın ' - Bunların altındakiler gazete ki_ : - Bu soy.enen ~~·ylıere inwnıycr z,et. nef:t> d!llh~bi •bıi.r aıda.mdır k1 böy_I ı " , • .. : 

var mı far..cle hlm?. , ·- Pekl!. 1 ğıdları. İş~e. bakı .. üzerleı·nrl" b rerı:musun imam efend!? 'eşeye dünyada rozı o:ınazo ded.ıier. /kanşı kı3ıı.ışıya geç.~rıelk bcraoer orui 
- O z mı hocam; ounaz mı?. D"dl. otomoö111e imamın kapısına tek lira var. Altlan kesılmiş gazete 1: - Ha<>-3. ... Kat'ly.:n ve ka.tibeten. Mıımeıd d "' .. d 'd İm yarl!aır ve a1:calk yrutma zamanı gellıı-: 

Hem şö}. tane llf! değ.!, deste ıle. ld'k kAğıdları. ·F.akat XI r 1 ? A uş\tnıCeyıe '1' ı. aan oe hı3.Jl'5'.lslnin. evlnt:iıe ıse:-er otelki kaLi 
- Evet ııerç· senin paran he!Al pa_ ge Ka~ıyı Mehmed ağa çaldı. Ben o. - ?... ? . . e en ~e ge ır, oğ U11_'.. ~ağı e llnıcleıkıi tesıbıhi çet.kerek susuyor, Ab_ klıP 'kendi evine g!olyordu Haot.:~ Ha! 

...., de...ıı ... de b z malllm yn paranın t d - Memnuu boş ıı·ra hoc,"m Ne ya. ,tıuımrsen 531ka m, yukıarı tfütul\Sen bL -'in .. .. . . .ın..rı~ ,";.,, ... :kl" .. • . • -: 
·- ı;;._. • • in tomob lde o uruyor um. .. : ığ mC'l,J son sozunu ~JMt>Ul-...-u.:ı ut?' •-~ın goz yaşlan d:l!nmzyordu A:yşe; 
lık:.ncı s~b nden 2'dığ1mız için sen İmam kapıyı açtı. pacağ1z?. Görd!in mil sen n saf ığını. :Y ın... orıdu &ı ' : 
bana vereoeğ n a iye bana helCıl olur. Ş!mdi ne yapaca"ız? :. Ahmed ·b'- d-".-' '"·a du"' şı'in ... u-. Son- . . facia.daın sonını.. <lJalha. sesilz oinıuş.: 

t bentm otomcıö'lden kUçü'< anahtarı attım: K "' """".1.1\. '"' .... Kail ve dolu 1ıd.i.. Bun.la.r he ma.l:ı.a.l Evveliyatını tahk lı:e, t.eUc e - Otomobil. =nıcı acı .gü üms erek sorou. ı: . P - dalhıa !aoia. kaJbuğunun içine çeütll.,: 
bak ve salahıye m yok 1a7Jletlum. - Mehıned etend • dedım · c kme_ - Uçtu git.ti, ue tarata ıııtt!, B 0 _ : . ey . · llenıi.'n e.rıke!k:ıe.r.ı ıi'di. ~ meseleyi bi mı!şt.i. Aııru:'al.'ı.nda.k.i bu samlmlyeW 

- o ğ ı mi nocam?. Ben alayım, ce-:rl aç. Mahmud ağaya yliz elli lira yazıd' tarafına mı? s.rlteci taıatma : - Yaırıı. mall1ıatlle1~ ne ıstıyor? Bu kall:lyor e>'ma;'ılar k1 Ahmoo.1° İmaım E 1_,ıo;...,.., · : 
çalayım; sana ae?. Para bana geçm ş_ ver. mı-. ;dın ldmSt\Sizse, .kentd:iiS'!!ni terk.et~im ;eınill ~nıdıafldı .. kll.l'e~ e alak~ ~""6u,en !başından geçeruerı Hııtı.ce5 
t r ve ben de sana helA!ı mln."'lellah - Basfütilne faz!Ie'li'lm! _ ?... , ~takdirde aç ıka..~ıksa., ıa.çlLk yüzün- .. ~ , ey . Hmınıa. a.nlJıa.tmamıştı. Zaten onı'ları{ 
ve ece m. 'Q -ve bağ rdı ve na.ve etti: - Param hoca, başb laf dınlemem, ;den sdkeğa düş\ip oro..~u o}a.eıallc5a? .. gosterıınelkten barıız şeiKl.lde çekln~_yor antruk ha.tı:tı'.'3Jlllaık ba i.steımlyo::du. Ha.~ 

- ÖYie faziletlQm. Ben çok mü f' - Buyurun Mııhmud ağa. Para:ar cınayet ı;;ıi>arırız. : İ:mrum oevaıb V'&liıttd! Önüne bakı- la.r, onların yanına. oturmak şo~ı~Jt1.rllatnaıına!k ilç.lın kıeın:di kenıdisUe mü-~ 
aıb k mselerden değ limc!ir m:ılfim 1 b0 nde. • - ? "' O d baıkı ,, İlr.n .... ıla.«n M"' d1ve 

1 

- P:a
-m'... ;_yorıdu. u.ıısıın, 1 ş~all"l -.~ · ....... ~ "' 'oldelle erttıi.ği 2.13ıtnMI:liır oı u~·0ırdu. H~--.: 

ll Jer ya.,. Ben t~1nar imama· ... ı "' 
Tub ı oocam. _ Ç"'kmPcPVi ai. yanın saat sonra Yüz ellı lirayı imam nereden vere_ : - Ne dllyeceğlnı ona... Fel-&ık.etz"- hatta 0 t.ıara.ıa bile batmllyorlaTdı .. · tice Haınıana ne söylı)'eookti? Sev dl "i: 

Çetmecıeyl küctlıt anahtarla açtım lk"ıhWY:" gt'l hocam. sn mallan götü_ cek?. Bak!k.ıı.I ile yaka paça karakola 1 :de ~ kılmısesiz bir kMın oldugun ~n .A!hmedin düşünıcıesi ~ey ~üroü. NL_ aıctıaıının kooasıruı ö.diıren car.ıaıvar o.J 
Hoca beş deste parayı ııorünce ağzını ~ ''m. yarım saate kadaı· kahveye ge. gitmişler. ~r.n ywd·m cıdeıy.iım dedi.m Fdlkat ha{Yet g(irl.'erjnıl .imamın gözlerine diıkelduğiınu mu? Hla!Yll' Rlıtice Hunı.m bu: 
b karış açtı: l r m Komiser bağırmış: : • , . rek. ro . l . ' : 

Yahu y<>ksa def ne mi buldun?. D ;t' seelend'm. - Bu kaçıncı imam efendi?. Malı.. .nıe ya!JXeylm k.i. m~lhaı lleaJıln hO§un.a 
00 

u. nu ilelelbEKl öğnenın1tVeceıkt..l. Ona ba.-n; 
Burada koskoca destelerle banlknot"ar _ BaşUsttine fazlll"t'Clm. baştıstüne! mud Saınln her !şindc mııhattak !e.'l ~·marn ş:;Dn. Zaıten !benim ya.rtiım ıka - ~im yeıı.ımde sen olsan ne ya-ıbaı.,-qJca bir hlkaye a:n4Brtmı.ştı. Bulu.d 
v ?'. ded . Buvurun Mahmud ağa yUz elli de meydaaa cıkıyor .. tı'l. Fıı.k.at bu drfa ri ttm dıa. eş doot ıgönmn 1Çindl.. Tak..,pa.I'ıdın Imıaım Efenıdlı? Ka.dının va.z!... d'UITTı şehlT!de aınasınm b:ııb:us:ırıın vei 

- Define def l amma, def ne gibi arlık yeter. S~ni, enı:ı bağlayıp şımdl 1 :..,._ lbu lkru ....... -ış Vi""" d'"--ııx.m· ..,...,. ... lyetJıU saın.a. anııaıtıt.ııın. Onu terık.E:~- .__:, . lhn ..... ..ıı.n..:.. b' "iri : 
lirayı takd m ~ "V m. m.nh!cemeıye gönderey m de: Tilki oL :uıu . '""""'m . -· '"~'.u.6 J _,., .. 

1
r.ıvuısı:run ayna ..._...._ ..... n ı. ,,,, ar_: 

b r yerden B z m ev sah.1bl kadın öl_ - Çek sotörl dux.unu var omda anlat. !€;.: Pt, ıınt d'!Jyayim? mem. GUDıllh Olur. d. ı sına öbı.e1eri ııııe kimsesız ka!llr::ı.'k •• • 
ctu. varisi mart& yok. Bu cekmeceyl ı T d.,, bak•·-'- e; 'Doğru Ta s.me. anı "" .u.... !Arka'1 va.r) : - Nik8ıhl& lbe oğd.uırn. Kapa.nsın şu Jlstıa:nil:ıul'a göç eden zaıvaıllı biı· l@dı.: 
toprağa göm.mil . Çıkardım, b rer b _ mal1e.rı yüz beş iıray.ı devrettim. Pa_ • ı · 
rer saydım. Tam kl b.n lıra. Bu gör_ raları aldımı Doğru Kürkcü hanı."18 l\fabmud ~alm Attını!at ~ - Nl'çiln susuyonsıın İmam E.l'enıd!? her.lı1'1Br1lııı çenıelm... nın mı•ıcerosıru ... O A;yşeyi dalına b~~ 
d ~b~ dest;~ö~d~a~~~~a. Hoca yazıhane aı;mata... ~~ ;IMaıhanle'll.nlın ilsteıcfi@l olsun d-iye eeıı .Alhmedin k.ıaıt'i Jram.rını ·••twd~l bel-ıle bi!leocıkl:ılı. E 
~ .. ec Y · * . t· . :bun!Lair'a ruza gösterdır mı&n? li dlıuyordu. Teredıd.U:dden kurtıılınuş,. HaıtJıce Harnıuna geıl:ince o da Velini 1: 

p alara el sürem d l. Çoculk insanlık şeıka uıın ve yurd. : . : 
- Hocam Bu Çt' m 0 ce SMlde dur. imamın sedefli çekmecesi ne olmuş. severlik duyguswıun ayni zamanda ü_ a - vıaal.Blhi sen lbillıımn oğl'UID ... Ben tu. İmamım OOV3ibL111 tıekmillane&ine m~en lbalhils 3.Q111ı.yorrl'll. Koca -E 

aun Ben gid p ötebı>rl a acağım. Yal_ Sonradıan duyrlu.k:Ianmı şur&da arJ.a_ serinde tiLrtyeccği bir ınilli varlıktır. :de nllha;y.eJt ıanııda. bir elçi,ylm. Sazın valkiıt lbuP..ılmnaklaın.: nıa yeım.n e!tımjŞti. Bu yeminıni son: 
il anahıt r bende B9.kalını R'J Kaba_ ta.yım: Çocuk Esirgeme Kurumu ~ ıhaılikınm öıüşüncelerlni ve :mır. _Sen baınıa b!r Jı1d. gün müsaade nefesi!ne kıarlar tu.tac.a.k.tı. : 

ad k ücca M hmud afr dan Mahmud ağa ile odaya çı1axuşlar. t. Genel .Merkez! =.ııa.nıanm lblllıcU:rdJm. edat- midin? Dedi. <~ı var) ; 
• raz gaz yağ almak fs•lyorum. t.'yu_ marn çekmecenin anahtarını el!ne ıe_ ~ \ : 
lllJ'S&t s.a.na haber veririm. oırd tiıı4en memnun.. '•••••••••••••aa••••••••••M•••••••••••• ... •••• .... -••••••• .. ••__.... ........... - ........................ -•••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••· ·•' 

imamın sedefli çekmecesi 



Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Oumüş blr .ira 'k'arın d i 

rine 12.941 t r· d rp ve P Y s ya kaf. m k rda. 
k .1 n en lt b ren tcdn\ u den ka d ı.m ş o .l 

uru~ukl.arın 1.2 941 tır h nd 
bur.yet Merkez B nk ber ya nız malsandıklarıle Tu y cu n.. 
raa1. Banknsı şuıbc"" 1 r.a ~ Merkez Bank ısı bulunmıjnn Y rl ıd .._ 

..,r nce l pılm kta oıa teber şanu nlhayet verilecektir B . n ıı mu mela na 31 ı 942 ao 
· u tarıh:ten sonra m zkıir 

rak h!Qblr veçhte kıaıbul ed ın1yeC tır. e p:ııralar nak!d o a _ 

Elind · e gumuş yuz kuru luk bulunan nrın 31 ı 942 ak ları malsandı.kl.ar14e Tfukiye Cümhur ,_. M .k. şamına kadar b.ın .. ' ıJ'-• er ez B nk--asında M 
k_ez Bank.ası bulunmıyan yerlerde Zlrar.t Bankası ub , ve ı .. 
tirmelerI i!Bn olunur. c8262_9836ıı § elerinde tebd ı et .. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRA T BA 
~uruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

lllrai w ücari 11er nc\1 b:ınka muameleleri _, 

Ziraat Ban.ıuı.~ındıı. kumbarab ve ihbarsız t.a.sarrur :tf.'Sab 
az 50 llrıı.sı bulunanlara senede 4 defa ı;ek.llecek kura 11 .arında e.J 
pllna tröre ıı.:.ramıye da81ttl&caktır. e aşa.gıda 'ı 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 ,, 

40 » 100 » 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 M 40 > 4,800 J> 

160 )) 20 » 3,200 ,, 
Dlkkd: Hesabl~nndıık\ paralar bir sene ~çınae so llrad dftşmiYenlere ikramiye çıltt1tı u:kdlrde % 20 fa.z.lasile venlec k ~ aşa(:ı 
Kur'alar MJDede 4 defa. 11 Mart., 11 Haz.tran. ıı Eyl~l 1t r. 

tA.nun tın·itıl,.rlnde çeltilecekt1r. · 
1 

Blrl 



4/2 Sayfa -
Çankırı nahiyelerinde koy :eursada 

birlikleri kuruluyor foc.;t,. ~:::rs~~ ~:t;.:;;;:i. 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer. 

lke'Zlllde tesbit edilen ista.t!Gtiklerden 
Çankırı (Hususi> - V&llmizin köy ~ yerlırııde bir ibwWJtur. Mer'kaz ka anlaşıldığına göre Kurumun 941 se. 

Lşlerina ~nnekte <>1dtığu büy11k ö. zıaanı..zda ıblırJ.ilkleırtıı kurulduklar.ın~ ne6i bidayetinden Eylül nihayetine ka. 
nem; vil3,yet, çevresmde.ıd k~lerin memnu~ görüyoruz. Kurulan dar 9 a,yda yapılan yardımlar şunlar_ 
.nkişafına, llerleme .. ıne, yüJcselmesi. bir: Jkter bir naıhlyenl b ·· t.. dır: 
ne ve nihayet koy .:.ıı:a!kınmu dava. rmJn ~uhtıaınlı:ırı n u un Jrny.lı:!. Bursa villyeti dahilinde: 
ında özlu çalı..~!ara. a..uil olmak. .topl:ana.rıı.k ar.aıra - Mertı:ezıde: 63 çocuğa süt, 5 cocuğa 
tadır. m~a.n bir reisle dört aza seçerek bu elbse, 48 çocuğa r.yakkabı, 23 çocuğa. 

cKoy 'bil' lığb heyetJni teşkıl etmeJt _ çamaşır verilmiş, ve 797 çocuğun mu.. 
Şlmd ye kadar bu sahad::ı. ge:i .ita. teıcUrJ.er. B.r:ik:e:e her köy büt;çes:ıı- a:vene ve tedavileri yaptırılmış, 13 ço_ 

tşın acısı artık çl!lcr !makta, Çankırı den yüz.ele 15 !Pa&' aıyrıl.ma.ıt suretiie cuk meıkt.eblere y~rLeştlr~lmiş ve mev_ 
köy er1n1n kalkınma3ı y.Jlund:ı çok b.n'likl.erlın geliri temn edU:m k.te cud çoouk yuvas!le kreşlerde daimi 
güzel ve yerinde tedbir.er alının.ata. büıtçıeı:ıer! yap.lım:ıktn.dır 6 

• badcıla.n yavrulara bı< müddet zarfında 
dır. . . . .. • cem'an 31.025 ka.p sıca.k yemdt veril_ 

Kdyün ve köyl.üniin laı.1kınması bu BirlL1k.lerın ıbu butçe!.erile köy!er a. mştir. 
;ayede v layet ekonomisinin yi.i.kse. rasında. yapı!lllllB'l gereken "re fa.'kalt Karaca.bey kazasınde.: 13 çocuğa 
liş çağına girmesin:: batı olduğuna ha.ilgi köyün y:3g:ımaBı lhım ge1d''ğl l'Jar:a v.ıı:dımı ya.pümış, ~ çocuğa ayak. 

ka.~ıya.n mti§tereok bütün Işı.er kabı verılanlş ve 9 çocuga dB sıcak ye_ 
göre, köy iŞlenln.in ve köyün çdk dime.n deıihail bu n.aıh.fye ıbirıli.ği büt;çwle ya... meılt y~irilml"Ştlr. . . 
li bir hal alması geı ek!enmekkdir. ılın oıao;ıkt Orhangazi uza şubesınde. 4 cocu. 

Çaınkın köylarllnin bu kalkınması P lfJ • ır. ğa para yardımı ya,pılnuş, 2 çocuğa 
davasında her çe~ ~.n ortadan lkal Bunıdan başka, b.LT köyün almaıs:na etb!s-e verilmiş, 130 çocuğun okul lhtl_ 
dırı'im3&ı maJcsad.le vi ayetçe ya.pı'kın pıa..-.ıısı yet:şm.:.yen lblr ziraat mak.ne5i ya~ları temin edllm:Ş ve 40 çocu~ 

...... ,. ,.....~_.. .. 
1 

b ,, .. 1 bf;r huğa ve lbun eır gl-Oi bütün na.'h: .... ~ muayene ve tedavılerl yaoılm:s. 2 QO_ 
e~=. er n., .. ı.....,.,. guze r .orır.u "' uğ ..1~ k: -'· d' ·ı ...... ir 

ta 
köy!ef'Vn~n mü.şte!'elk kullanab ~e-ceğl c a ...,. sıca yern-..... ye ırı mı-1". . 

bıılunmuş 7e 37 madd.el:k bl.r U - . . İnegöl kaza şubes'.nC.e, mekteb yav_ 
m tn ıme ı:ıe da.'ilY.ti yürürl\iğe baş - şeyıler:i lbiri.iK!te alma,ğa ve ya.pmağa ~:ı. rula.ruıa oi320 itap yemek ye<füilm'ş 
ı.anmıştır. Bu kaycre değer hareket. l~'ktır. ve villy~ln d:ğer Mudııny;ı., tznlk ka_ 
viMyet ve :rııaluyelertrı.de koy bir • Köycülük yönünden çok onenıll :iz 7.a. şubelerile Tr .. Y". Annuc!lu, Gürsu 
J1k"erlınln kurulmaf!ıdır. ler tıırakaoatı umulan bu b 'rl:Qc;ıer, 'lıRh'ye ve Omur.ley kövı.I şubelerinde 

Bu blr Jileler, köyle: arasınJıı.kl müş vlCılyet köy" eri iÇ'i'n büyük bir kazan~ 1:. cem'a,n 55 cocuk muhtelif surette 

t 
dk ı~..ı 'h.,....,,.......,. .. ı bJ.k.mından o;du&u şü-phe göt.ünne-z biır gerQektiır .... -..rgıenm~~Ierd!r. Bll'ün bu es•rgeme_ 

~r .Ş ........ .,._-~ 0 ter lçl.n cem'an 2820 Ur:ı 4 :rurus 
5arfo'unmuştur. · 

Adanada açılacak San' at /zmit belediye mecluinin 
okulları toplantısı Edirne - lstcrnbul olobüsleri 

Adana <Hususi> - tnş~s.t ve tesis İmn1t (Husu~i) - İıımi-t Beled!yel iıleme~e ba~ladı 
masrafları Maarıf Ve·alf'l.inden -~·er!Ljumumt medLisl tq>Janara.k geç.en yı_ ~e <Hı.ı.r.usl) - Benz!n tasarrufu 
mek, arsası mahaıl nden temin edı mek lın çalışmaları üzerinde koou.şulm.uş dolayısıle bir müddettenberı Edlme 
şart ile bu yıl vlla.y~t mlzde üç tane .. - İs'..anbul arasında durmuş ol.an tob ·· -

'at okulu oçılaca.ktrr Bu okullardan tur. Belad.lye reisi Kama! Oz, beledi_ serv sler!ne bugU d • . ba. c us _ . . · o en ıt~ ren ıtoeı .. ırar 
~k!s Adana merxezınde 60_80 oın met. ye faıallyetı haıklmı.da gen'.' !zaa.tı.t ba.şlanmı, ve ilk ot.">bils bu sabah la 
re kare arsalar ıizer.ne ınşa ed.ıecek vem.iş ve veri en bu iı:aha.t urnumt1 çı.kmışt..ll'. ' 'Y'O 

San'at \"e Yapı usta okuli.and.r. Bir heyetçe t.asvJıb <ed11mlştlr. Be'ed 'ye Adapazanna k y d 
ta.nesi de Ceyhan kazasında JO bin . .. 

1 
Ada z r . ar yag ~ 

metre kare arsa Uıe::nc inşa oluna ~ damı encum.en za.ııklarına ~d De. .. d~:.a. ı A~Hwusıı - Son bırtı:.aç 
cak Aaqam liuz E>an's.t okuludur. mrlsıoy, Muhittıin Eren, 0-.:m:ın Zeki gun r. aı~n civarına düşen 

. . mebzul yağmurla raan sonra · 
Arsalaşm temıni ve harltasının Ve_ A'kköseoğ:u 5€1V'!Jm'şlerdir. Izm .t,tekl d.agl.ara br ya"' t B cıvar 

k llik maıltamma !$Önder lmes c'n all_ . .. ıs;mış .ır. urada artıt 
Ed. d t . d'ld. belechye encumen azaı!.a.rı hakkı hu. kı..ş h6vası h!Mcu.-n sUrmt-ktedir. Yal. 

~rne e gaz eı'":' e 1 ı zur almamalkla rn.a.nıfturlar. nız odun ve kimıür çok Pahalıdır. Bir 
Echrne <Husu.si> - Bir müdde ten -·--o--- araba odun ıo.ı~ lira.dır. Pe 

bl!r balkın gaz bulmakta ç~ktiği zor. H b l .. . raJı:ende odunun kl!osu 2 ku -
luk bertaraf edilmeğe ve dünden ıtl. ayra o uda 65 goçmenın ruştur. Kamürf.ln kllosu a kuru~~ 
l:ııaren ev başına ikişer k11o gaz •e\"2lıne evleri yapıldı o da her V'lllk!t bulunmamaktadır: 
baş anmı.,tır. Hayrabolu <Husuı-n - K.azam:ooa Adapazarı gibi clva.r ormanları enbz 

Bu meyanda gerek ltahvecllere ve ıskA.n ffiilen göçmenlerden 56 ailenin yığını ile dolu ola.ıı bu tnuhlt,te odu 
gertmıe halka kahve de tevzi rd 1mek. de evler! yapılmış olduğundan bu va. nun ve !kömürün bu kadar pahalı oı: 

t2ndııslar da huzura kavu.şmll$.la.rdır. ma.sı şayanı ha"71"et..ttr. 

•Son Posta» nuı tefrı1'ası: 148 

usul: Bazı tüccarlar 
hayvan kesimini 

azaltmak suretile 
hileye kalkıyorlar! 

Koca Yusuf un hiddeti 
Hergeleci, Parise gitmek istemiyordu. 

Bunun başlıca. sel>ebı de Yusuf idi. 
p· ti k • · b h Evveldenber; arala.rı acık oldugundan, 
ıa arı artırma ıçın et u • Yusu.fia karşılaşmak iş.ne gelmiyordu. 

ranı yaratmak istiyenler tid- . Fa.kat; padi:.>ah iradesi karşısında 
..1 bır şey yapamaııdı. Paşaya şu yolda 
uetle cezalandırılacaklar cevab verdi: 

- Başi.istüne paşam ... 
F'iat mürakabe komisyonunun g,.çen - Ahmed ile be;.e.bı::r ne kadar pa._ 

içtimaında, şLJırin et ihtiyacını tanzim raya ihtiyacınız olabılir?. 
ma.ksadile, almış oı~ugu ted~ırlerını - Bılıneyiz ki, paşam ... 
ta.tbıılcına ca.ıışılma.kt:ıaır. Hergurı. mez - Ailelerinize bırakmak ve üst baş 
bahada ~r~ nayva.n kes.mi, gerekse yapmak üzere şim:l.ıl.k size üç yüz aL 
toptancılarla pera.kendecıle-rm alış ye_ltm versinler, yol .rnac;rafiannız içın dr 
ri.şlerı esnasında fıat mürak.abe kon _ayrıca. !Azını gelen 9ara verilir. Parise 
trolörlerinin bulw1:nası ihll.kar h.are gitt:ğiniz zaman tla orada Reşad Beyi 
ketleri.ı:ıi nit>beten önl~ek~dir. ~lbuiaca.ksınız ... O, benim oğlumdur. Ne 

K.<>ııililyonun, oon ict.maır.da karar. emrederse ona göre hareket edersiniz. 
laştırıldığı gibi, toptancı tüccar:arın . Hergeleol; paşadan aldığı cnıir üze. 
yapın~ oldukları Siltışlann fatura:a_ r~e Kara Ahme~~ haber yolladı ve 

. . .lazım gelen tedarı.ıc. ikmıd ederek yola 
ruıı tanzım eder.?ıır, mez~had:ı bu.u.'çıktılar. 
nan. hayvan borsası lk.omıserlne vel . . 
me:ıJbaha müdUrline ibraz euneleri Hergeleci İbrahım pehlıvan ile cıra_ 

.. . . . ğı Kara Ahmed ecnebi pehlivanlarla. 
m~cbüıyetının ml.i.;_be_t b:

1
r r~l oyna - güreş yapmak üzw~ Avrupa.ya gittik_ 

dı.gı muhakkak gorülmei<.ted.ı·. Ancak lerine kani idiler. Hiç Avrupada •rürk, 
bu son vaziyet l!tarş_ı,sında ba.zı tüc - ITürke güreş olur mu ;dl? 
carların hayvan kc . .,.m.ni az.al malan Reşad Bey; kurnazcr.. h.areı.;:et etmiş. 
v~ ~~ ~~imden ımtına ettıkleri deıu. Eğer; Hergeleciyi Yusufla güreştir. 
corill.muştur ki alakadarlar ba nevi melk !cin Avrupaya ca.Aırm.ak yolunu 
hılelerın önüne gc~mııık için ttdbırler tutmuş olsaydı, bu işe muvaffak ola_ 
almışlardır. mazıdı. 

D.ğer tarattım kurban bayramının Sultan Hamid .ıcat'iyen Hergeleci ile 
ya.kia.şma/kta o:.ınası d.a bazı slırü sa. Kara Ah.medln Av=upaya. ıı;tmeler•ne 

h blerinin ellerin.dek! kesimlik hay _!müsaade etmezdi. 
vanlan mezbahaya sr:vketmiyerek sak Hergeleci va.purda giderken, çırağı 
lamalarına sebeb olmuladu-. Kurban Kara Ahımede şunları söylilyordu: 
bayramına b:r ay kadar b:r zaman - Abıned; kü.ftar dlyarır...a gidiyo_ 
kaldığına göre .k.urbıı.nlık hayvan sa. ruz. artık; ~us~la aramızda hiçbir 
tışlarının on beş yirmi güne kadar şey Y<i~ imış gibi. hn~eket etmek Ut.. 
h.a u "i t h · ed" €1tted zımdır. sa.ıcm: eskı güre.,) klrılennden 

rare eneceg a m;n lilll ır. bahsedeyim deme... Elele verip ecnebi 
Et satışlarında lhtıkar mıı.:ksadile fır_ pehlivanları mağhlb etmeğe çalışalım. 
sat kollıyanların bu ves;1eden de istL _ T~l usta! .. H;ç, 'l'ürk!Wt namı. 
ta.deye katıkmamaları için alakadarlar na leke ı;ürdürmek o•ur mu? B'.run. 
lüzumlu tedbirler üzerinde şimdiden aramızdaki güreş intikamı gene bizde 
meigul bulunmaktadırlar. kalmalıdır. Bu, gUrUltülerl memlekete 

Et kesmekten .ııntlna eden celebler avcletimiııde hallederız. Yapacağımız 
hafolnnda. vall ve belediye re.si dok.tor yegfuıe şey; bir r.Utle haUnde arka_ 
L1ltti Kırda.rm riyaseti altında bugün da.şça. hareket edip küffarı mağlO.b 
bir .toplantı yapı:acaktır. Vilayet, bu etmel'.dir. 
hususta tahkikata geçmiştir. - Aferin oğlum ... YapılacR.k yegAne 

Vali muavini Ahmed Kınık bu hu_ şey_ ~mdur ... Gider ~itmez Yusufun da, 
ııusta şu beıyan.a.tt-a bulunmuştur: Fllızın de ellerın! opersın... Ben de; 

ayni suretle harekl't edeceğim... Za. 
«- Mesele üzern!de 111zumu kadar ten. bu arka.daşla.r da h iç şüphe yok 

ehemmiyetle d~rulmuştur. Şehrin et. ki;' böyle hareket edeceklerdir. Türk 
sız _kalma.sı içın hılyvan kesmekten ve mU.slilman çocuğu olan bu pehli_ 
imtına edenl-er te!ıblt edilerek hakla. vanla.rın baıŞ!ta suretle hareket eıtme_ 
rmda emsaline ~breı; olmak üzere ş-id. ıerinıe iı:nıkAn yolclur. Bu nasihat.imi 
detll hüküm verilecektır.ı kat':yen unutma •• 

Koca. Yusuf ve ark.cı<faşıarı r-:, 
iazelelcrinm neşriyatına agah olcl Olo 
lan zaman hayret.ten Myrete düfll 
lerdt 

Bu ne rezaletti. Deme8t tendil,ıı; 
yendinnek için Hergeleci ile. ~ 
~edi Parise get:.r.yorlardı. /.~-, 
bu pehlivanları Par!se getiren ı 
lcrdl? 

Mösyö Dubliye ve Mösyö pıyer, p 
zetelerin bu neşri,yatı üzerine t.a~ 
ta. koyulmuşlardı. ~ 

Mösyö Plyer, sevinlyordu. Dah8 /}' 
altın kazanacaıklardı. Eğer, Kara pı. 
med !le Hergeleci gelir ise: ceble; 
den on para sa~fetmcden ort.aY• 
alay rakib pehlivanlar çık.arak tş -~r 
ıaca.k ve müte.addid güreşler oıs~,,. 
Bu sayede de birç;:ık paralar k!IP"" 

ca.1clardı. "' 
Bu lşden fazlaca. huylanan I)llll~ 

olm~ştu, Dubllye; Herieleci tb·-.:.41 
pehlivan ile Kanı. Ahmedin ne a?'~ 
olduğunu bilmedığ! için endişeıye -r# 
müıııtü. Ya, ielen pehllvanlar, f,. 
Yusufu ve arkadaşlurını yener f.. 
sonra, halleri nice olurdu. Bunca~ 
ralar sa.rfecldp muva!tak:yetler ,, 
ettikleri pehlivanları bir andA yol 
la.ra.k varlıkları mahvolurdu. .~ 

DUıbllye; encfi.şelerıni Mösyö pır 
şu suretle izah etti: JI. 

- Mösyö Piyer, ga~etelenn neşr~ 
acayibdir. Galiba, ba.~ organiza.t 
Tür1clyeden pehllvanlsr getirerelt rcl' 
mizi bo:zımaık: sevdasına düııınU..,ıe (; 

- Evet; ben de öyle zanued:.YO~ 
Fakaıt; 1simler1nl sayd:klan pehl~ 
lar, kat'iyen Koca. Yusutu yeneDl•:J 

- Amma, yaptın ha ı... İyi blli1" 
musun bu pehl•vantarı sen?. ...ı 

- Biliyorum. Bir kere; Hetll"" 
İbrahim pehllvan yet,m·ş beş o·<Jtf,, 
bir pehlivandır. Evet: çok usta ,,ı 
damdır. LA.kin, Yuı>ufu yenemez.'j/ 

- Hiergeleclnln Yusııfla gür 
var mı?. 

- Var, hem de birkaç kere ... 
- Nasıl olmuş ... 
- Berabere kalmışlar .. 
- Ne diyorsun Mösyö Piyer? 
- Evet; berabere kalmı.ş!ardll'·-!'._ 
- Peıld; yetmtş bt:ş okkalık bit;; 

livanı nasıl oluyor da Yusuf yetJ 

miş... -" 
- bJte; asıl senin anl~amıyae" 

nokta burasıdır. 
- Neden? 
- Çün'.it'U; yağ 'güreşinde ~ 

yıoılttur. Mihaz'ene te meharet 
dlr de ondan., 



;:/apon z·,. et /\'azırı 
.7 r kaya <.ı .. rlıc l harb 
1 cin euı,111{..si ıi istedi 

ı r·~;~:~··ş:·~···;;·:··ı~:~;·:·1 ı 
~ l(rah aı asında ~ 
. telgraf ,ar teati edildi ~ 

Ankara. 19 CA A.> - ttal:r-an : 
kralı ha.şme·~ U nr l V k:tor ! 
Eınmanu .'ın do ~m..ı y d r.ümÜ : 
m bet le. Clı. hu r J.,;ıtt t : 
İnonfi arafmd l•l tt.br.lt trl&rafı ~ 

; ç lı: Lm • İta. n krn·ı da te:gp L : 
• '8 teş k :!er n b ld nnlşt.:r. : 
' . 
..... ············································ .,ı 

lllan tn.rıırı ı ıncl > f.ıda ı 
son Po ta mu nrr t. r.n ;ı 11 d ~e 

ye.. m.:.ı >emen n r rafında yap ık tH. 

ede f'!l1ne ç ması d •7ünuı itı.k&tm net c şu ur: 
ınelcti"dı.r Sn;ym lb"v k1 m Z.:ıı y k Şeker bayramı: ıı. t.altadJum t.dcn 

a..Al..-a sırı A e k' lt anar 1 gUn J • )a~ı l' n \ ~ '• ortaı _ 

'Om: kte o ctıu e u btiros a;y.rııo:ı ntm .<" 1 g r n te ebbu t n rınd4 Kiğının H ı·tt o ko~ nJ n muh.. . 1 t Htısey.n ısm uJe b ba ı uuınL 
d rt>r c ns (Yyarderin inşası 4.ı::ln 1'k 1 mu'i>•t b r ~t '"Y bgğ'. nrnasınn u~ f tura """" .. r 1 aı ... · ü , - ... w.... u.•llK ı re şc.hrın;ıZe 

ı Lrlıklarla v.e h~'arli ~şgul o - ra"SL"'m !rtoorr. gelmiştir. üzerıncte b r h.:.y • para ıe 
..----· İ:l~bula gelen Husey.n al cağı eiY&. ..\ i =ı n.n b.r ıltısmını alnıVJ \'e bu l'ş:;'D an 

vtl.$ lnmkan _ Japon & rfu m•'r'"i tisklldarda 1br.ı.hım adında b.r lt~ •• 
ltıı., ~ırton 19 t AA.> _ ~.:ımu a r.ın şeris nın evine em ueten b;rakmıştır. 
~ e Yaptığı ıtorıişm!!ii nubıddan Bundan sonra B yo~.t nda tsı klf\1 
~daha u?.un gdrw vl' b ınw1 ha<. ı Hl•ıı tarafı ı ıııııe ~:u1Jıııa1 veçhıle Keııç, hem ınilhim bı:." ~ehir ve oaddeslnde Aht.ar apar~ınınnında ka 'll:Jı.a.t>ıkendl6inın d ldu~n. ceken b!r hs.Z'.ıt..am.rti ba"t~ ~ o!maian1e büs. L1llfln, hem zeng.n b.r de.mır m:ı.ıcl.enL pıcılık etml'Octc olan Haydar adımı; 
~".zc re Nomura. gülilın~·verek cbu. büttın meydlı.oo ~ıştır. nı l.ht.,-a ~en Kerç ,7ı.rımııdamru.Jı b r hemşerls!nı d.ılu ziyaret etm ş te 
t~'!}'or eyi 1YI anlıyams.clığ•m<lan .ll'rl Geırçl T.dt'vtn ~ıı.1:ntn ~OO do- !>a.şşehrl hem de urnıımi turu""! ğ 20 onunln gczıntiie. !c!aııbulun eğlrnce lı 

1 
cevabını vcrm·~t... ' • 1 • ' •· a U · yerlerlnl tanıma~a başl.lmıştır. Fa. 

~~~! uzetceıler kotıfP .. ~~ında be _ me re ke.CaT şiıruil. ga.b:mnd~ir ve 25 kı:ı'Olln~t.ıe ve uı..11umi ge~Jt! a· tcat, işte bu cıralarda K ılı muhtar 
t~ bulunrı.k Kurusu •e yen dt'n bu .ki co..ge atmJJJlda bır -Oe ıutın s. 10 ki ometre ve Ker.ç şe:-ır.nin şnl"kuı.. \'e tüccar blrdenb re ortad.m kayt-oı. 
lı'ıış \'c el!: nlyet'nclr> o!dı• •uru b"dir _ yılır ~e ~ıık.iı araill par9 - daıki en dar yarwn gen:.şiigl ~e bun. muştur. 
<! r b!t fakat mUvı.kn~'l'T ~ tatr.ı n •- sı varo.r. Fa!ka"t.. ibunlare ve ba.va şut dan d~ ~k arı o:an Keıç b~nı Bu gaybubetlnd"n ştiphn duyan ak. 
t Sö l t"ra.ltkl g&; PT P göstermed - tırıııın pe4; o 1"a.dar musa.id olma.n:ı&- tnm man:ısllıe ık.onttroıu nlLmda bulun rab.:ı.sı tbrahım va Y tten r.abıtayı ha. 

Y E'lnl'!'rle>.ı ~~'nm stir. sına nıtıznen T.ı..ıv.n b(lges111ln !Uman duran bliyu'lc ehcmmiYet.te bir &evkr.' bl'rdar etmiş, mı eyinln Akibfoı.. C'tra -

Ho'andadaki Alman 
Komis rinin 

garib beyanatı 
euter ajansınm lokhoimd:ın 

alarak )ll)dıj;'ı lılr haberl' bakı.. 

lacak olursa, 
Alnı ın.> ı ın llol.ı d.ı t ı>riikl rı u. 

Zt'rin ta) uı o..nı olduğu eııl'I 1 oml. 
ı;er Se) ss lng u.ırt l:' nış .ıl• ler U) an. 
cbraeak malUyt'Ue bir nutuk ı.o)lt'. 

mlşHr, 

!SC)S..'l İnquart Avustucy:ı. bıullselerl 
esnasında muhim bir rol 0)'11:ı..lı, blll. 
hare l~gal edilen toprakl:ınn muhtelif 
kısımlannda t'"l narik '"z r ı re t.ı 
yin edildi, ötedenbrri Filbrcrtn mn·c· 
medl ol:ını.k tanınır. bu bakımil:ı~ 
ozlerine ne karlar elıenımlyet 'erilse 

yerldlt. 
Reut.e.r ajansının vrrdlci habere ı:ö. 

re genrl !koml<>erln nutku iki drfada 
oylMU11i..,,"1.ir, ıkl losımdn.:n ibarettir, 

f k:ı.t meftllo td.Ur. hiıllsaten demiş. 
tir ki: 

1 - «llolandnlıl:ı.r \iman u1und:ın 
dırlar, fılka.t bir fena talih 1'5Cri ol:ı -
rak Almanlardnn farklı bir inkişaf 
hııyatı ya.,:ımışla.rdır, şimdi bn hatayı 
düzeltmek lc:ıb edl'r. 

•Ffhrt>r Holıınil:ılılnl"'n nrlaıdıış sı. 
fııtllc Alman sahrb,n<ı ithal edlhnd!'ri 

Avrupa 
devletlerinin 

istiklali 

Sayfa 5 

an.usunda.dır, ı •I lal, Alman> mı 
l'arrnak '5tedlği lıedl'f olan ark d 
lıkb tehi t'dlJ Dll'Z. • 

2 - 'lloLlnda haklcında ı;o lem • 
o dukl.ırı ?lion ı'IL şaın l r, d tf'm.. 
ısilde \e ckon mi s.ı • nı ııılıe f k 
1 ziltldır. \eni ıııaın hıç kJm e) J 
W.lal Hrcmez.. 

l\lubtnem C') İnqıınrt l\111 <ld n 
5 asır l'l\ llne ı.. il r in nk taı Jı o 
karanlıklarını tınna1< 7..ıhm nl 
ihtiyar etmiş l dı, Holand d m 
"on-~tt'n b:ı im belki isHçl de, betkİ 
Pnın :uıın bir kısm nı da Crnnen mı 
ima irca c!.m,k, ~nra Crnnen ha. -
sının b n ııarçahırmd \. 'lav t<'ltl~S -
la.nnın te'>irini gbnnrk lmk nlaı-mı eı: 
de edebUirdi. Turk ı:lbl Cl'rmen ~bi, 
Slnl gilıl dunyan•n b:ışlı h "1113 bir ırk 
tc~ll cdt'n kuUelennln 1 mlPrlni ı;-ıv. 

mak için bir rlın pann:ıJd:ın bilt' k ıti 
dlr, ne çare J..1, mtistakll ırkl:ınn m:ıh
dml olı•$\ı muht.etır hnhtnlard n b~ 
Pr:ınsız. bir Hol:ınıla, bir N:ırveç. bir 
f o;, eç mili inin ılot:ıra!t bt'Şt'riyrt bu • 
ket.inin a) n ayn çlçeldl't"inı t~ıl et. 
melerlnln önüne gf'çeml'mlştlr. l'nkııt 
mesl'lryl mün..-ılm :ı etmf'!drn ııııce yuk. 
sek kom· crfn kt-ndiı;fne ntredilen iM' 
nnatı bu şekilde olnra'< grrçekt.e~ 
öylrmlş olup olm:ulı(lnı bfhnl'k icAb 

ooer. Pro)l:!~andanın ordu kadnr 1 uv. 
vetll bir silah te kil cttltlni unutmıı. 
valım. - + * 
ingi'izler Libyada 
taarruza geçtiler 

(Baş tarafı 1 lnt'I sa fada) 

K. 
~ ""- tında 1P0lı6 ve adlıve.:c tahkikata gı • .fk Jrunn e.lne g6Qlllesi keytiJetın.n Mo • ceyş noct.asıdı.r. Bu şeh!'llı mut.t.eı..k. rış lmlşt!r. a I ı a syaga bV'~'a k.ar:Şı da'ha bü'y.iik o'QUde b.r erin eune g~esile saıvy&..ıeı, Az.lok Uzun süren bu tahk"lc<ıt ııeticct•nde 

harekete baş!ıın:Jımasını acetd tıeış'V b d'rn"..zinden nııtik ancak bu denizin h!'ıdıscntn iç yüzü evvelki gün aydın. faa•ruz eder bir maheye1ıte o:ıduğunu (la ka Ş)Nt sa'hiltndeld liırulnJara ist.ınmi et lanmış, muhtarın bir cnayetc ı.turtıan stokholm 19 <A.A.) ·- İt.VCÇ mat -
' ' bul ezmek Jazunıduı. mek suretıile ıstlfnide edebl!ecek b.r vn gıttığı anlaşılmış ve dün de 1 .ı.er yn_ buatı, Almnnyıı:ı:'l Polonya umuınl 

h l 
rdAnt>eri kalanmı.ştır. C n ... :;eı rı cereyan ~kll valisi doktor Fr.ank'tıl, Po onyn ıstık.. 

QZlr 1g..,ı Almunlar, bir buçuk :ı.y Moo zlyete duşmı.rş oluyor' ar Bundan son. şoylc te.-;-1>ıt edum ş. r Haydan ~ya• et lalin n artık bır d9.ha tahakkuk saha. 

ınrı umumi karargı\hınm 635 numa _ 
rah tebliği: 

İngll.z h.ava lmvvetletl Brendizi ve 
Nıı.palıye tekrar taarrJz ctm şıe;d:.r. 
Ölen ve yarabnn.-ı yok~ır. Hasar 
cUz'idlr. 

kovaıra •karşı müte:ıdd d tn:nrruzltır ra A..ınıı.n ve mütte!ıkleri kuv\'cllerl. eden Hüse·~ .. orada <>ene '·"ndl mem. h .,.... .. "'" sına çıkamıyacagı ve Po!onya umumi 
I\ ,,_,... ... ,, ve bunlınn - de n!n S-lu sı!cş:ırmakta devim l<keUılortnden Yu u! oğlu M luned "· vahUğ! top,.>la•m"" Almanyanıu •l". Tobrok '~ Sollum ''"Mlerlnde ! al 

il s Kara -le :ı iz {il o~ u - muh:e!!f _ ... a""' "" '"'":' ş, .deco itle< .... " ""'- " da """' "'.. m.n.. Mile de """"'"· eUmbue,yet e>lmaz .... eüzil ı.,-kll "' ğl h>kk:n. yan toı><USU faal ye. CÖ>lemqfü. tıun d yed bu defa başl~k ur.ere o duğu c1lerine geçırereik Sovvet don:ınrna ı... b:ıyramının b~lnci gunU Taksime g _ d.akt dUnkll t;6zlcrlni, Avı·upa devletle_ Cyrenaıque Uzerın..ı.,.:.cı hnva savaşlı _ 
UTU TIU tehlikeli ""8edl·en toj rouz da n bn ltnine& o. m prk! Kaeodon·z l•Mll a'1m uzt>S d""' meraS>m tak.b etın•l.nıu. rlnln !st .. l!U'"""" llgn ed•: e ğ,ne rmda. ltalynn ove> tayym erl .. ddş. 

f 

!ursa bunun Al."lll n G."'<ius 'e b r. 11.fıf> ill-ştırma!k lst:.yece:k: 'l"i e ~e bu ıun ~ AYni gün Beyog.u R.ıhr.pazarıudn datr SeySS 1ncıuar.. tarsfındr.n yapı - ma'l tayyaresi dl JnnUş,erd r. Alman 
"·" ; Sa ha la A>nUn hallumn """' >ru n viya1' UZO ni ~ • • b ' !""antada b e,b ' yomek HID ee. 1an b~ anata hmzomrkLed e aVCl tayyaeeı.rl be lnc•l.z tanm • ~. a.y zmnan a o m:ı.k u ere Do <; ı:a b.laharc ayni ı;t;nı t Ziyanın kahv. _ So s.l Drmokraıen gaze~ nın Bu n hatlarımıza ınmeğe m"'cbur et _ 

~ ,i~:nKar.., ,~"'';; '::"~; :e,:;ı:;"';:::, ~~ ~~.ld:.-• et. ~~.:;v::~~ ~.-:,,~';;'~~h'.ı ~P"' ~'ı:~~:~;;; ,'.:,~~.,o~as~n!"~:-ı~~n?:~~:~~o:u mese'ey~ ruı r o'.aınk ~tıle~rden~~~ m~~ttr ba~ n~r o:. 
"1u u 1 ""'' d"' a kü cu s t ,..y; Bunu dı,;şumn · tab.• o u A mon. r ni zı>r n.....: ve Kerç boı•zının, K~ • ·' ı.r. bU " da ""'""'' • ıe. •Aman mahf llcrl. sev" lnuu n·m d""" tir. 

> ,: n lı J;z.'°"' , ll ,, O'°"-"' , lımn bu de fak taJ.mızlan m Ç k e ~ nmdan lruet rı' btlen ve aynen d e .nden ınıhse'm ş. y anu d \ k"l»e !• bOYnn8' b&>kmd• h n " h ç b.e mü.. lelze lel erde hizmette ri 
ı bu um 

1 
... a dağ ış ~ rozırl ·.az'!a y; "'.'13.Wı.ı(~'1n3 şüph~ kıt'n'ar l kU\V\' ı m • rda para bu unull!;unu V.! 

1~" an. talea ytirütmemelı:•e v• luı.rbd n ı;onra •• • _..,, 
JJ1".,.. bJ ~~ e k:.ı • A!ın.an r yo:!c't.u.r ve Sov•e!t. 'kı 'a.larmı1ı g e bii suret.t<' W.hk m ve 1 • 1 ed lırn"' Odu. b :m l b ÇP O.tbf'fl k:ırnr ver!lmf'Si C b rden rn ~ le'tr gorülen mahl< J (; l' 

tt ...,, ., ......... Ere k " v a.;nınk n1Y lndc odu unu oyleın lr ·• 
Unda.k ı.., "1 Alman.or, yük bir fl<ld•' ,. Jnad <lo onu< ••,, ğu b .d ellme<ıe o an 40rk .~hJlni Bu paronm me<"·" ,, • ıı '"""" ka~ ,.,. • md den b ' C " ncyanma '"""" AnWa l9 <Hn•us!l _ 

1939 

ı.u er. ~ ıu.a nı .am.r ed p ve muda'3a ed""'klerl oşlkilr O:mos•- ımıran buluda= bir b"'km h reke. !u.,nda ani b" kum doğurmuş " cörlltmro,g n! ,..,. d " Md.,.:.rlr. •"' ı sonundn \'Ukub•ıl u Zl' Y11ı 
'l:fa 0-.ıl ere du:lıa. kuvve•Jı hucunı_ ,.,. "-'iimen bu ı.=ruz·annd> rr.uv L Uüe e<eeme geç•"""' ı.•;:yecekler.no t • .ı .ıınn bundan arl<ad,,.. Meh,,Nli teeeeoğl yon! !nk.pfa kadae bu nokt.n. kete utmYnnlanu kue._.:,i;;;,:;::.'~:; 

, ,,.,.,.,.'.'.::"'-"''"'°· Bu f-">non Oılk oı.c,.,•rın& da ihı:moı verl.eb. in"™ -"" •• ..,,,. Vaıcl. Ke.ç do hab=lae ey"" ,er. >J« ımıun • ya atfedlloeek <hemm YOt n d""' • ka!Ade h'zmetlerl gônllen "'"' m .. , 
• 01'!-•ol b.,.,,,,~ Unan l<""oeo • t\r . ...,.t, ....... gene muvffaJ< ola- boğ><• b<m da<. hem de ..... •mlda- de de cazlb gwUnılnee. o "'°" tc.n •'nl t.nkM et.m<: mümktin olam"'a kftmlar., .,..,.,,.,. afh baxkm,,.; ı "' u!!u hcOıle Ama• !ar& çok """"'""' uUk -'"''"""" Ukb ...,. 

1 
"-" doıa,...ue bmdan ceçllme bl< pllın h"'"'""' • HUın.m 11·""'· cağ n• n••~ eylemek••·•· btikOmetce Mecl"e b r :ıı,.ru. vee.ı 

t: oinuusı Yli.zünd lı 0 m _._., h:ıreketl,.ı l!e hıı!k ki geç d 
1 

ınelı'l ara'arında ltarnrla.ştırmı.ş!ardır. mı.ştır. ~ en mahzurlu go_ n!hnryetı:nıe yo.ni M?ı~.s n~nuı kaoor sı. şaşh ........... , Ertesı gece hep b rlikl.d Taksim.de Askerlı"k kanununun -------------
> b r. • """"""°" ....,.,.,..,.,. tehe ed«cl< nok.IMS'"' g=ınO!< k.CU 0-an D.nye. b•• ••W.oıa g,tmiş. '· Hil..,,Sn bu a. Kahkaha haltı"' ba>hY••;ı 
}!~ ~~en Ing:E~ Novorozlskı. l~lni zannetmek 1>3-~ doğru O mnz. per be~md:ı.n yaıp·ttuı bir geç:tl ha rndn arkadaşların<\ rakı Z!.YafPtl çek • 39 UllCU maddesi Bu a.!\;şam 9 da 
,, ·ben 180 mil m~afede o1:ın MuslrovU. mıntıalkasmd'.ı bu sene kı.ş re'ketınden daıba rıor'.iur M .. ttef itle_ rr.Jş. gece yarı.s::u d~ll Alt.ar o.partı_ AMR s· d ~~ a": hava llm:ınlıın ya~nra!k in_ mutQ.d zama.nınd.3.n epeyce evveı ba1. ,rın cliode den'n kuvvet!erlnin bu un. ın :nndakı Ha~dann odas:nn cıöntı. - degv iş iriliyor 1 .:.LH A ınemasın a 

'< "'""""" inin bu !Lohu hl. ıam,. olm"""' -r henü• çOk mit m= ve bn oor.uğu ds!hn. do nrı.tz. m u,.ııe. Ollndu,,,,. tazı"'' ro""'n o. """""' ,...,,,., 
0eı.ııerlle %' .....,m t.eldlf ebn .,_,,dl<. bonla kae ,.._. ve >cnnomeıze ""ırtOOlC. Fakm, Alınun o•du u •"'' lan HUsoyln homen Y"m" vo <tlfı! An kam 10 (Husu.ı' - Ask•<"k Büyük ""'"'"' F•Iml 

~ ~ ' taeattan """" ..... ere gö. de ı;dmn ..... ""' .ıtına d..,,, ..... .ı.. •'""' g .. hsreketı.,.ıno•. • ...... :::~'::~ ~",:';,::~.:.· , .. , ..... d,,,n b.e kanununun •• unou madd'5ml det,_ zı· ncı· rleme 
;~nı:eeıe A·malll<e hail! den., dUğundan - ve om!,""" '.""""." muhtellf bölloe erden tromb""' hare.. Bu ""''"" IlaYd•r tabaneos•m ce _ ~u':.,;~~i,.:;~~~";'.'';;'~n ıaaıı"'ı',::;'k ı 
t ~ rı ~dırla.r. B.,y ece slie donlJlamıştlr. Bumuı~ l>eILb ., ke'tter ~ haı!;Ht.aten üstc.d o. kerek uyumaktn olan Hllsey:nln tanı liflle, (e\'kalfı.de ahval dolay•Slle tıı • .m ,AAk 
ı. tib ~eniz fi,osu bımldan oldu_ kısa bir müddet sonra lt•şın but.tm lan b r ordu içın tnıUn.oız da değil. k.ıılb ne ateş eı.mış, dlğerı de bıçakla içln celbedllen yed..ı: eratın ns:kere a. ,.. <Mon ~ute et sa Femme> 

TRAMEL _ PCJALE'l • MİRELLE 
PERREY • SİNOEL • SUZANNE 

"' 1 den.izden de l"'"ıdid edilecek- t.e!e.rru.n.tUe ge!eoeği ve her tamfı don dl.r. K. o. il-ıerıne ntılarak i.sı tamnmlamı.şt.ır. Ka ...- tu~ tınmadan evvel işlem ş oldııklurı bır 
CRndyo gazetesi) durnc:ığı da ~tır. B!z.m ka.. --o r, bundan sonra Ccsed n beline suçtan dolayı nslı;nre gel1lk·eı1 6onra 

rı .. "' Kan...-. ta no.t.1m1zoe .e o ~ndır kJ Aiman A k a·ıe e ·n· blıyJlc bir taş bll •lamışlar ve ap:ır.ı_ tebliğ edilen ıuahkunııyetleı·in\ bir 
t~ ~ı:;~ h:ı. •n .... .,,ava ıırra-ı s er 1 rı ın manın bodnım ke.'uıa ındl ek da >. ~ be:!e.re göre A mo.n~ar Vo: ordusu ~ ı.·~u~1 en buyük tA bulunan bir kuyunun iı; n~er a~~~ar seneye kadar olanlnr•n srnj de\T:ni ık.. 

btr rt is.!lcı:ınet.'nde yın: ye bü n-m.ızunu yııa>acs!k ve Sovyet'erle ~- ki dır. Bununla da lkt!fa etm yen ka - maiden sonra çe)!mc1er1 esası beya.n 

~ laan-. """'""'" bil uwnıık. """"' etmekre obn hueblı> büyük ... çocu arma tuıee. ··- deuıı .. ını ıamamen ..;: edl!mokledle. 

DEHELLY _ :taı 
tın veten : 'Türk saz le izmlr filmi 

i 0~a 'Bu tehir KatJmsy.Wan Moıs-tsa.nuısuıo. ömimfüıde'k.l bnhar mevs1
- d•J k hı\ mak.sad 'e C'"i ı:ı.n üzertne taş \e 

~n,,._, \lıarıan çıfO llMll OU' demır. 'ımınden çot evvıe. erlşmeğ:ı çni~>11:. yar"ım e 1 ece toPrak molozlıln atmıı>tıı.rdır. -...ı lk•--· U C nayE l n bu ~ ... kl1de 11ydı'llıu ... 'lla 

t , -~ C~1t ıvk.-11!' Bu se •• t.ır. ~ nı müteal°Alb ıJtin her ık fıul d --....ı~ Ahnania.Tın .-mın zaptından 1 Leningl!Jd mnt"..a!knSındn ,,....., b'Uik s A'lkarn 19 ~ttususn - Çocı.u &J. knlanm"' v l e ya_ ' ' bu ..- 1 ,..,~,.,...., .ır ' K t"+ı•ııtın~• tam m "Ön .,, e Ya.J> an SO'"gu.a'"l ronun 
~ öem!ryoil.unu elde etmek çok .şiddatlidlr. Barıı ..,...,._..ıann ıer. I Vl'!!lle urumu. ~~ • .. e. d:.ı cürtim er nı ı• rt\f t b 

il: n Mı.eltet etlllek'te o dm·ları tn~- dkren bZ.'ber '!re oljre F1n!lınd y:ı kot dı'rerek lıskere aıınmış v.ıt.an:Llklaşların rlvet nde ıkalmışla~dı~ e mcıı: mcc u --""leblı " • L - .. 1 gt:ı ae oırııktık a:·ı anM•z çcx.u rının ·H .... ,_A 1 , · 
tr. ıezin!n şark kl9ml v.ır.. en ngı...... el 1torunınası çın tavs.ye.erae bulun - ı ..... .,,.,n? tahr: katını milddeıumu. 

- (Radyo gaee•esll Kronşta.t ndl sı a•-a md !kı 'hası da. ı muş ur. Tam mc go e b naşır.a k dnr ~ 7uev nı _Tıl'' ui Okkıy b mt idn 

k 
0 

na ıfmdlden don:: ğ.. ~aş.lam'ştır \e oı.rınıar .Ankarsdaki Çocuk Yuvasına e .ınekted r. . 

ırki . . '"'" b d: B11"'11n h!dlse mahn"•nde ltta reuln 
#.,,._ areh ya lhQI &>vyet.ierJn Baltık filo~nnın U t: l. gön:terllccekletd •• B r .. yaşın~.., bti - de !ştiraklle k v bo ıt l k lr6~ra daki müst.ahkeın :uıı.ı.r.larında bl•zl.ı- yit' olanlar m..ı.halle:!ndeıti sil hııııe _ meydana ~ u ~ 1 

nra cesed 
~ ~ <liu usl> - Urfa va11si rın mub.u;aırası ~ıruı g rrııe i te.h::ıke lede, baktmev!er ndr barmdınlncakla.r çı.knr lac~_kt_ıı_. __ 

'll t(ijlın rer Kı kla.reJl va ıı:tıne . ~~~..+:.- dır Masrafları b"'lrd ve r n asl{"'r aL 
~r. sı bıtş """'-· .. ~·· . lelerine yardım faslLrıdıın temin cdı!E -

'lıı Dünb."i.i ytı.'Zmuzdlı dn kcıydetrt.lğkn.iz ceklerdır. 
4. '1r t veç:hll.e şa.ı"k oeg:ılhesi ü7P.rlnde en can. \' ~ ..:= ~· ;: .. "!:. Alman Basın Heyeti ._. m dtııhilinıde ce.reyQn etmektedlr ve yu_ A k d f d 

Q 1 ili. l'iı1.iileıı tıahmiırler dnlresindl' Alma.n- n ara an ayrı J 
~ ~ &ene Rumen kun·<t.Jer.i. çok ş!xidetll saı·va.ş 

t t~ l'Q~c ..... 8.&kerlenm ıe wp!tına.n 19 (H l> .• -~ nn ~ ~ (;;b q .ç.ndc \ :rür:k.ye KöYlU larda.n som-a evve!lsl. gün Kerç mu.~. Anlrorn, usus - .lU'U1 n .<><>. ı. · •er ı•-ft ....... '"'"'tetm 11e sın h""!Af bu ~ t.rerue İst.ın u 
~lq 8a ~n ız:ı toptan satış &crH uı'Wrelll şehrlle ı:ı...,.n..... ~,, i; "'V ~ ~ ıtı <ınu at f'd p uyJıun füı.t _ ve PreltoP berzalhımn y:ırıldığ. g nd<>n la hareket etmişt r., __ _ 
~~ D ltn~ a: ve an...a&ı 'boz şa.y _ itmxı.Ten Kırllill ya.rıma.daS1 d;ı.ıhfilnde u ı. 4> aa~~1 ~.ekı .. ruı, bu sene aldıklaırı aovyet estrteıintn ndeaını B'.\hkesir civarm ·a 4 ame'e 

t~t; l'~er aı~~ş!a.dığmı memnu. 101600 e çı.kann-:ıta .ınu,·af!r.k o muş_ taprak alt nda kalarak öldü 
-. n b i' b QQk lrd;r. A3nca S '3- ıt...po'un ka ta.11-lı.~, ~ \1 Yt t"k ~r \Jygun b :r lla.la sa. ki.nr.ltını yııııurıda.n sıi~ollt1Ttm.kla ıb ra BalıJtesir, 19 !Hususi) - BJ.. re...ır. 
~ t ı 

111 
d n ha. kını zın. resmi ·""""i. ıd sa. re Soğuc:ıik istasyonu nro.sındakı yol 

.... A ~ ~ -~ '1~.;a eler m Lın "'ol..-ıy_ ber Slva5t-OPOl J:!ıın&nı IJ',W• •

1 ~ ' "<ı " .. , --..çg " ıı e muhıın üzer:.ııdek.1 bir toprak yığını11d.ı 50 k..ı 
b ın tni•'- sı lÇ::ll müesses" yet lınd> ve Ucaret gem er. \1 ı.._ ... &illi b ,_. --"'1 ... ......ı., t ..., ""I rok dar amele ça11'.5!'1ın!k:ta iA.en toprak an 

b llıı "il<' ha ır kııım.ını tama. a.sk.erl ve K'WJi<llUı ~-a :ı. ...... .,. " ~ t ..ın şfü. şro.detli ha.vıı b.tıeuml:ırı ic.rosınn d1l sızn çökmtıştıir. Çök'ün.tti ;ıe~ce. inde 

~ "1 ~Lın~' nde lınfUı.da beS de\'am etııu~l'-'ecnııler. pünkil Alm3n rune eden dort tane.al feci surc.ttl' ol
~ 

1 

~ ış e a,:a nııctlııdür. He'Lkı. tıobll#i ibu hilclr.n1lar netice.Jnde 11. ıııuş, IXğer b'r kı3mı d:ı. yar.ılanm.ış_ 
bu~ &c:lresın d.'ı.r mü s ~!<ere. nuı.n da'hllindcki SoV)'C!. b::ırb ı;eml'e. tır Kaza maıh!L.llne deı1h.:ıJ1 o:ı· lmdnd. 

°'r~l'lbuı l"lrı. ' b ldirmeğı fay. rinden bir tıı.nreiırln b ıt.tığ.nı ve bir sıhhi treni gan:derUm:ş ve yaro Lar 
'e 1 ~ 

18 
Suı.a.n~ft-- muhribin de b.a.sın.nl u~rııt.tıdığlnı bil- bQstaneye n~!c;ecf.:..llll şlerdı.r. ö.enlz-

~ tö..:_-lQ 'I'lh1t ~m irfa.ntYe 
1 

_,,~,.,; 1 ,. rln cena.zeleri xner:ısi.nlle ~ırıla.cak 
~ •nı,_ iye llı:eylü 'V~ ;.,,., d mı~· •"''-ar _ .. q..a•:M •·-

- ~ l'ert > • ...,,.. Mu1;.eı3d<l1d ciefal;;lr "°"' c.ı ;.:.u...,.... ..:.. • 

Alman tebliği 
(Baş tarafı 1 inci sıı3 fll(la) 

s.vastopal kale ne karşı yapılan lta 
vn taarruzlarında, d.?n z ınşnaı t~z _ 
gahlarmdo. ve patlayı .ı n-u.dde~er de. 
polarmda şlddc•ll lnfıı(ık:.a" olduğu mu 
şahede edilmiş i~. L mand:ı bUyülc bır 
n:ı.kllyc gemıSi b r bomba ısabetile hn. 
sara u •r tılmıştır DUn gec' savuş ı.a.y 

yarelerllmz. Me>ı*ova ve Len•ngre.ddı;. 
askc:rt tes sleri \'e eephcn.n m rk z 
kesillli ger'.sındeki münakale yolıarını 

bombalamışla rdır. 
9 15 Sontcsrtn z r!•nda Sovyet ha. 

vn kuv ctlerı 232 tnyyare kaybctm ş_ 
44 dü ı.ayyare karşı koyın.a tOPÇUSU _ 

tir. Bunların 12 :.hl hava savaS:armda. 
nun ate.şile ve g rl ka'a.m da lerd 
t.ahrıb edllm ştir. Amı müd~rt zar _ 
fmda doğu cephestn.ie va~ııız 24 Al _ 
man tayyarC6i kaybo muştur. 

Bcrlln 19 (AA.) - AskP'l1 b'r kay_ 
naktan D. N. B. aJan ma b ldirıld ğı.1c 
görl' b.lr Alman tümenin.o !!eri tee • 
kllleri 17 Sr>nteşr'nd ce:>h"n u mer _ 
ke-z kesiminde tllyüi bir şeh.r almış. 
tardır 

SOvyet karşı hi.ic~.ınl'l, topçu ve mit. 
ralyöz ateş'.mlıın k.nrşıı.ınd.-ı erim~tir. 

Bu Akşam A K Sinemasında 
•ARABACININ KJZh ıot!m1nİll ~1hur Yıldızı 

iLDE KBA L 
Son ~lnl tnkdml. odeodktJr. 

Çok heyeca.nlı bir mevzu ... Bı.r ıko.dın lkalb n n RomıJll .•• 
BJ ö,Uniın yerme geçıe.n Bir k dın _ Bu ... 

MUKADDES YALAN 
ı niçin söyliyor. ? ? ? 

.N~roh yerlerlnizi evve den tcıdar.!!k cd'iııa. Tel: 40380 
Il!ı.ve ollmk· RADİUM . İstıhsaJL. Teslıileııl ... 

~ ...... _.._._...-....... 11a1ım11•m&_._,, 
~~~lıWl&~~Df;iıaa;illlaiW_....-..~_...a_..-., 

Salonlnrınd,\ en ·on unç ~·aıar y:ış:uııw .. . 
Uçurumlarına bi.'l!erce hayat g&nülen ..• 

Zindanı rmdn en blll"Wı: aşklar yaşanan .•• 

ik Zi ~ra" a larında 
Şaheseri 

LALE SİNEMASINDA 
Btcytik muvaffaklyeıtle 

Bir hafta daha dev m · edecektir. 
.Kalblcıi heyecanla t.treten... Goolne )'llŞ get.ırcn bu ıışk ve 

ut.ıra.b 

~ı•••••••m- roınaznnı kaçınna.yımz ... 



( Hamlet) davası dün başladı 
<Bat tarafı 1 bacıl ~ ... ) l bir ceval> veril41. Daha dotrusu &l'b. 

bal* bi baHt Jtütleelle dolmuo bulunu. ~ b61le cevab vermek mecburi. 
ıontu. Kalabalık, dakikadan daJt.e&ya yetinde kaldı, yazımızda ne hakaret, 
cAfrc>cm• dav~ ıae çartacaık bir ne de ıbakar~ tasdi vardır.• 
raddeyi ı.ıımuo. poıı. ve Jandanna Zeyyad Ebüzziya ve c.had Baban 
ıaratıDdan ile kordon çew!lmek ve da, gazetelerinde neşr~lunan mata _ 
~ece fenalAde lnz!b&t tedbirlıerf. lelerin tent.dd hudud arı dahll:nde ya_ 
almımllık arure~ bAsıl olmuştur. Bu zıldıtuıı ve bunların bir hata.ret teşkil 
uvaıı tatlb eanet ıoın dün adlıYe bl.. etmec:Utinl, çünkü, b&C.lret taadlle 
nasma ceJenlmn sa.yısı birkaç bin o. hareket olmadı.tını ııöytem.sJerdi:'. 
tarak tabm1n edilnıet*e idi. SOrırulardan soara, davalara mevzu 

Mahkeme ulonunun kUçUk o:iması olan Celllett!ıı Ezine, Peyami Safa 
nuan itibara ~hnmış, brt uaulü 1h.. n Muhaiıı Bl'tutt'ul tarafından ya _ 
dlıl eııWeret, davQı tatlo meclnıri)'e. sılan mableler otunmne. müteüi~n. 
tlnde olanlara yel'ler &Jnlmışt.u'. BU reıa mamunlara, tev•ıi ıahtikat iste. 
brtlar paetecller baeta olmak üzere. Jip ı.temed~ennl 10rmuştuı·. M~ 
eehir T17atroeu arttaUertnln bir it• - nunlar, b6>'1e bir arzuları olmadıtı ce. 
mına . Edebiyat ve Hukuk Paktlltele. vabım vermiflerdlr. 

rlnl tmıl1l eden ıenclere ve aatalı lüodeiumuminin 
.vata teni edilm!ftlr. 

so 

lstanbul boraaaı --19/11/Ml açılaş • kapanış tıatlan 

C•K••• 
A~ ve kapan~ 

...ondr• ı SterliA 5.22 
N•w-Yort 100 Dolar 132.20 
Cenevre J 00 t.n·ifl'• J\', 

lOOPeofia 
Yokolwu 100 Yen 
Stotho1m 100 İnet .D. 

Bir &ltm lira 
24 a7arl* b!r ırram k1lloe 

12.89 

30.8875 
25.8& 

aıtm 360 

....._nTall.tli& 

:tkramt7el1 "' ı 938 
ikr'Mlli7ell "' 5 133 Br. 
ıranı "° '1 134 Sina • 1lrA.. 
rum 2..7 
~ 'I 1941 Demiryo!u 
'lleıf.tes Banltaaı 

19.70 

20.80 

\,etse açı' ıyor iddianamesi 
" 

lngiliz futbotculeriıi 
karşılamak üzere 

Adanaden bir heret gitti 

Fudbol hakemler hap birden 
istifa mı ediyor,ar? 

• • 

.......... •=he•lrlerı 
Anm: 8d tUosram l.'182,381 
Altma \alavlU tabii .-ı dO. 
*1er 
Dllel' ~ • .. ·~a·~ 
bM:l:7eJert • • • • • • • • • ............ : 
Deruhte edil• IVrab naau,e 
karwı1llı • • • • • • • • • 
ICanUDllD U IDcl ~ 
tevfibD Bulne li&1'afmd&a ~ 
~·' ........ . 
...... Clsduuı 

Ticari Senetler • • • • • , • 
....._ ve &alıYB& elılluuı 

( Deruhte edilen evrakı Düdl,. 
A < 7enin tarşıtılt esham .,. 

< tahv11't <ltlbart Jaymet.le> .. 
B C 8ert>est Eıılıam n TahvU&t: 

AftllSlar: 
Altın ve dOvlz Ozerlne avam • • 
Tahvtllt tızerlne an.na • • • • 
Hutneye tısa vMell avans 
Hazineye 3860 No. lu tanuna afıN 
acılan a'ttm taqılıtlı avans . . . Htsaedarlar: • 
'lluht.ellf: • • • • • • • • • 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırılı/ık· De BütiJn At1rılarınızı Derhal Ke•t1 

icabında Gllnre 3 Ka,e Alınabilir. Yerde Pulla Katalan Israrla l.teyinb. 

.Asil erllh işierı 

Şubeye çağrı:anlar 
llefotla Yerli Al. Şabelıiaden: 
Aşatıda 11nıf, rütbeleri yazılı Yd. 

&Übaylarm acele iUbeye müracaatları 

ilı\n olunur. <18937> 
Kurm~ yarbay Şefik Avni 319.1. 
Hava Tim. Ali Mahir Oi. Harun 

432.446. 
P 'yade Aetim. SMrıi ot. A8la 16082. 
Harb aan&Yi Aitim. Metımed ot. 

&Dın Z6ki 32319. 1 
F..czacı Hamparıum ot. Kitam Ba.. 1 

aat 38435. 

Ke:epir yemek 
odcsı takımı 

Mavun 'kaıplama, bilfe dresvar, ma. 
sa, 6 iskemleden milretkeb pek az 
ve gayet t.emız k.ullanılmJI ace~ aatı. 
1*tır. 

ş;şu, Half.9Ju\J'ıazi eaddest. Sumalı 
apru:.ıman, No. 5. Telefon: 80118 

Lira 
Dlra 102.124.21'1,17 

• 18.844.152.-

• 577.573.lf 119.545.943,52 

• 614.655JMl 114.655,90 
• 

MI'& 12.363.092,94 
. 

• -.-

> 53.317.111.43 U .720.211,3"' 

Lira 158.':48.&U,-

., 11.76.f.288ı- 136.984.29'1.-

L!Tı\ 283 182.891 3!1 283.102.891,3~ 

Lira ta.'f20 Hl.13 
• 8928.H3.4f M.849.885,3!1 

Lira a.oıo.oı . 
• 7.808.690,-

• -.-
, 167.!00.000.- 1'1531:4 '100 O" 

4500.000 -
12.s:n.86'1.fl" 

SİNGER Saatleri 
1942 Modelleri Gelmiştir. 

En dakilı1 en .ağlim, en lıasaaa, 
mril, en ucaz 

Çelikten mamul ince modern aaatl 
miz az miktarda ıeldiğ:nden, bu 
atleri görmek için muhterem mütte 
lerimizin mağazamıza bir kerre ujr 

malannı lıasaaten rica ederiz. 

81N8 BB Saat llatuası 
latanbul Eminönü Cad. No. 8 

Universite A. E. P. Komısyo 1unda11 
YapılacK 1f Muhammen bedeli 

Tahta mobtb'a 2855 lira 
25 aded karyola 2000 ., 

TIP Pakfiltesi iOin 1aptınlacat W it 24/Xl/9'1 Pazartesi ıttnfl saat 
de Rektörlükte sJTI un pazar1*la ihale edilecektir. Liste, 
Rdııt6rlülcte ırör111Ur. c10142• 

.-~Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumman her tötes1nıde dürüatliltQ. u 

tutu ve bol 99-1ldlerile t&IUDJIUf: 

Asri Mobilya MaOazası 
gezmeden ·ve bir t1tir alnıadan batta ,.rd 
mobilya almamalarını tavsl.ye 'ft mutlaka d 
loDlanmm ıemıelerlni rica ederiz. Bl hassa 
llliı t'IJ10lal9.n Ye A vuatgrya .sanda 
m~uddur. iatanbul. Rı~qa 70tqu No. 

Mmıed Peni. Tel: IMO'l------~ 
Siy.asal Bilgiler Okulu Müdürlüğündeo 
JılD 1 ·-- • • .................... ---- w.ıer. -.oloJl 

Amme h'*'*U braııtları itin 1 uiatan almae 3 · r. 
tmtıhan tarih ve şeraiti oku\ 1daree.1nden öğrerıilebt11r. Tallb 

28/Dkınc~in/Cuma gününe kadar bir istida ile MUdilrlügümflze 11' 
caat etmeleri lA.zımdır. c8568• d0118> 

DiŞ TABiBi HiLMi CANAY 
İat.fnbul. Bab'ql&Zan Yalcılar 80kak 20 numaralı ALt BiN 

muayenehanesinde ha.atalarını lkabule başladı. 

U.ııiversite N.ektörluğu.ıden 
Tıp PakWtecıi Anatomi H atoloJJ ve PiZYOlOJi Enst1Wl.!r1 lçın tedris 

olarak yet·$1rtlmelt üzere bu :vıı AlmanY* ve t.sv,çreye her şube lçiJl 
heldm ırönderileceit.tir. tstekl lerl buna aid esası.an :lllt:ııcıUnun 1942 
tadar Tıp Patültesi Dekanlıimdaıı tıtrenebillr ve 18Zl ne lateyebllırlef• 

cıo 

OKSORENLERE KATRAN HAKKI EKRE 

8erman 
lıaU,.at akoeııl: 

Adi ve fevkalAıde • 
Husus! 

. . . . . . . . . . . . 
Tedarilc1ekl banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı natdbe 
Kanunun 8 - 8 inci maddelertae 
tevfttan Hazine tarafmc!an vaki 
tedlyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı nakd!Je 
batjyesl . . . • • • • • 
ıtarşılıtı tamamen altın olarak 
lllveten tedavüte vazedilen • • • 
Reeskont mulı:ablll lllveten teda-
vüle vaıııedllen . • • • • • • • 
Hazineye yapılan anın tarıtlıth 
avans mukab11t 3902 No. ıu tanua 
muclbhıce ttAvetm ted•v1lle va-.. 
dilen • • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tttwil ı mıq 

Altltı : Saft kilo!P'am 87'1.150 
1111 Ne. la bn11"" rıre ha~ 
aeılaa &ftm aakabUl tndl eı.. 
nıon alt.mlar: 
ean kilOll'UD 55 541 !ı30 

Dl'l'ls TaabhUatı: 
Altına tahvlll lcabıl dGvlaler 
Diler dGvlzler ve al&eaklı ~ 
bakiyeleri • • • • • • • • • 
Muhtelit . . . . . . . . . 

Lira 

• 
7.822.019,15 
6.000.000, 

Ltra 151.748.563, 

• 21.784.268.-

Lira 1311.984.29'1, 

• 
• 

1 '1.000.008.-

250.000.000. -

10'1500 000 

Lira '14.544.191 03 
• 1.233.782.03 

., '18 1~4 t flı Ol\ 

Lira - . 
• !8.653 460.50 

'!'elin 

ı Teauns ıtn t.dhlndea ltibuea: t.lronte u•aa '1' t aı• ...._ &YUia ,. ı 

Yekta 8!13 013 452 2~ 


