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Bu sabahki 
tq Ut & J a 1 

haberler 
Yitire göre: 

atol 
.... ue 

tewrlldl 
Alınanlar Moskovaya 

lcadan hücum ettiler 
~i. 21 (AA) - Sovyet Rua. 
D ıouhanıbe b~a Mcukova 

tlİlt 0~ nıınhıblanoda pek l:tü.. 
Lt~~ llOdet kfllA>etmip\r. 

~";T'°va ceııfteeincle Alman taz. 
~ illada ve Kdlniııdıe fevkalL 
~abadır. 
~ otkovadan veııilen ınalUınata 
'-et r~uı Almanlar Mo.kova ceph~ 
._ • •çtıkı.n sec1ikıeri ıeniıtetm .. 

1 lll"'-'affak olmu,laJ1Ch.r. 
~aılar Moekovaya ayni ZL 

-.._..• ar\adan da hücum etmek 
lttl ~ri Mılq1ı.mktadır. Rm kuv 
"- ert chiıti brvveııierlıc AJmanlL 
ll, ~bil taamr.ı1arda bulunmut
,._. ~ de barebeleri büyük za.. 

de tudedilmiflir. 
ııL..._~& Almaa ileri hareketi 
~ etmAteclir . 
....._--.Of telul tmuımile çevrlbit 
-""-'•lr.tadlr. ...:!._ltepol m\lluıaruı devam et. 

edir. 

Llı.raü 
,.aı 

taanas 
BUyDk muharebe 
heDDz başlamadı 

Alman tebliGI 
taarruzun pUskUr

tU ld UG Un U bildiriyor 

CUMA 21 IKINCITEŞRIN 1941 idare itleri ,, lefona: 202QS F'aan 1 k.nt 

ıuuuua aıuan ııccar 
Cesed çıkarılamadı, bug&n 
dalgıçlar uğraşacaklar 
Katiller dün kugıı başında 
yeniden itiraf ta bıılıındular 
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SON POSTA: lkinciteşrin 21 ., 

Denizyollan müdürü istifa 
etmedi 

DUn b'r &bah gazetesi Deney~~ 
mnum m!Mürü tbrah'm Kem:ıı P""' 

boranın ist.ıfa et.t ti.lll :yazmıştır. ..t 
AlMuıdarlar nezdL"lde yaptüıımız ""' 

klkata göre bu haber tamamen , •• ışıl
dır. Dcnizyollan umum mlkilirU "ş ' 
Z.:fes!ne ®vam et.mektedlr. 

Köprüde batan mavna 
AbdUrrahlmin idnresı a.Uındn bul~ 

nan İstanbul ıvne.nına ba~lı '* 
yüklü bir mavna d!in sabah yı)ıll J 
romo?l'körUnün arkaS'..nda baiiı :>1sJ

11 

kôp:rıllden çıkarken dlimeninm tpl ıd" 
re edilememesinden iltöpril dubalB~ 
dBlı b·rıne çarpm&.Şttr Baş tarafın ıı
bilyük bir yara aııın mnVDA biraz :; 
rn batmıştır. NU!usça z:ıylnt yo~ 

DYO:) 
CUl\fA 21/11/1941 '1 

7.30: saat ayan. 7.33: Hafi! P' 8: 
ku' «Pl.>, 7.45: AJııns habreıeri~ 
Sen!on:ıt ı>arçalar (Pl.), 8.15: ı)• 
saati, 8.42: senıonl.t parçalar ,J' ~ 
12.30: Saat ayan, l!l.33: Şarkılar ıs: 
türtWer, 12.45: AJans ha.berlerı. c.. 
&rtılar re tflrldller, 14: Kansıt ~ 
z!'k <Pi.>, 18: Saat ayan, 18.03: 19: 
heyeU, 18.40: Dans müzi(.1 (PlJ, "'' 
< İktısad Saati>. 19.15: Çl,gan tıJ'9ıı5 
lan <Pl>, 19.30: Saıı.t ayarı, ve JJ~, 
haberleri. 19.45: Klrı.&lk Tllrk JJl ,,c, 
Şef: Mes'ud Cem.il, 20.15 RndY" it~ 
tesl, 20.45: H1cazkAr • znııkarn~~.10: 
şaıiular, 21: Ziraat ta'kvlıni. .t"_ 
Temsil, 22: Radyo sıılon orke~tt ııct 
22.3.: Sa.at ayan, Ajans baberletı• 
sa, 2:.45: Radyo salon orkestra!>L 
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lkinciteırin 21 

cSen Postu D1D 1.efrikası: 14 9 

~~~~~~~~- Tarihten sayfalar 
Memleket Haberlerı -~~~~,·,:ö,~~~., USUF 

Kocaelide son bir İzmitte 
Çilt,iye her türlü tohumluk 

senede yapılan yollar· te".::e "::!:::'' eJ;;::at 
İmılt <HusuaJ> - Bu yıl villyeU 

mlade tohumluk 61kmtısı önemli bir 

Faaliyet hızla devam ediyor ~ı:ı a=::0

• .:;~ı llg~~u1:~! 
mak~dı. Aluıan tedbirler eonunda 

tmılt <Huıaus> - Kocaell vHA.yetJn 
de yol, f08e ve it6i>rüler.n yapılmuına 
Val Zlye Tekeli büyük önem vermdt 
tedir. Buraya geldıiı gündenberl. bu 
sebada 1Jslyle durmuş ve Jyl başanlar 
ptemıietlr. Bu hususta a 5!ere bir fL 
tir verebilmek J,çJıı 194 l mall yılı Jç:n 
ek yapılan 701 v..e köpı Uierl, ı·abm.. 
ıann kesln ifadesi ne bellranetl da.. 

.................. •••••••• •••••••••••••••••••-... Arifl1'e 'I'oh uın Islah lstaqonundaD 
/' "\ 10,000 kilo buidaY ve 5000 kilo Yll.-

Edl • rnen ·ın i laf temin edtıer• o f:.çlye datıtı 
: ya bqlanıDUJtır. Bu, partiden ba,Jca 
~ Toprak mahsulleri Of si tarafından 

kurtuluşunun da vill:vet'miz tobum.ulı: UıUyacı icin 
100,000 ldlo bujday daha tahsla edil 
mlştir. Adapuıarına tllhumluk temizle 

ha fayldalı bulgyoruın: 

t.mlt • Adapazarı • Bolu yolu - 1 
19 Uncu YI dönumu m-e ve i!Aıçlema için bir Selektör ma_ 

• kinest gönderllmletır. 
Ticaret Vekllethıin emrile her tür 

1U yatlı tohumlar lşl, Bul'Sll Tar 
tı:oea satış koopera.t;rıer1 b1rlltinJn le.. 
tı.gal mevzuuna alınm~tır. Itooperatif 
müstahsili yatlı maddeler.n bUt 
çeşldlerinden fa:vda.tandırmı:va tara? 
vermis ve öntmıilulekıl. ziraat mevsl _ 
mlrıde çWç'ye bu rıbl maddelerin to. 
humluklarını teni etmı>ılı: ilzere ha. 
zırlıklara bqlandığmı villyettmtze b! 

Bu yol 91+792 tulünded'r. Bunun! Edirne <Hususn - Türkün 81. 
'12+027 kilom~esi 1yi halde ve ıerl &iz maııkıbeleriai tarih m:z.n u... 
kaim boa ur. Bu yol yzer.nde de. ıuıtulu ae&nden alarak cc:tııda .. 
vamlı tamirat ııoatalan çalışını). ya.n MeriQI ile nesiıden nesile ile_ 
H + 935 kilometre uzun\utunda eaas.. tıecek. olan rüzel ve şirin Edırne_ 
Iı kıamı bltlrllm!şfü. Ayı,ca açıklık misn ebedi .kur~u:uşunun yı'dönil.. 
tutarı 66.70 me re olan 7 adet köprü mü olan 215 lk ac teŞr:n bayrsmı 
ek :ven.iden yapılmıştır. Bu yol tızm-ın hazırlıkları sona ermek üzeredir. 
de 15 eski kOprü de tam r edilm'otlr. BaıYram mUnasebet.ıle başta E. 

lzmti • lstanblll 1olu - Bu yolun dime Meb'\.16 arı olma.k üzere & 
uzunıutu 77.930 kılometr~lr. Bunun l'ÜD İstanbul, Ankara ve Trakya_ 
20+687 ltliometresi t~vıye h:ıl:nde. nm b'rçok yerleriLde•ı m .aafr!er 
d r. Tamirat postalar~ da çalışm.'\tta. relecektlr. 

dinnletir. 
Bu yağlı madde tohumları 

chr: So7• fasulyeel, H ndyatı. 
tııtı. Kolza, A.."l>'r, Ayç~eetı. 
Susam. 

dır. Yeni :va.1>1lan şosenın uzunlutu Beden Teı:t> yes! Genel o·rek.ta. 
6 648 kilometredir. Acık 1.c tutarı r11 cemll Taner de o ııün şehr!mi. UrlaJa selrsenlilı bir lıadın 
ı.eo olan lkl menfez. ve buYtlt bir ah. ze gelecelk ve Beden Terb:~! !L evini Hava Karamana 
eaö köprü tamır edılınlşt r. dlme Bölgem klüp'erlne merasim_ 

KalaJ'eı • GeTve ve Giynük yolu - le sane.ak verme törenindı> buiu.. baiııladı 
Uzunlutu 74 kılometre olan bu yolun ııacalttır. tzınır <Husu.o:O - Urlaııın Yenice 
43.714 tılometresi !yl halded.r. Bu rol ı [1'1ı!lhalle&nd11 oturan merhum Kırlı 
da devamlı tam:rat postaları vardır.,, .............................................. ·• Muetafa kızı set.sen yaşlarında Ba 

16+214 kilometresi yeni yapılmıştır. üzerinde g!dlp ıei:n've nıilsa d ôurum van Rıık'ye, Urla hava kurumu 
Bu yol üzerınde 12 menfez ve 8 yen· vardır. Da mi tamira~ postaları da ~ne <1500) Ura kıYmetlndeJd 
Ve ..dizel bir eekllde yapılmıştır. • b'>~ışlamıştır. 5 ... mevcuddur. L 
imıU Karamürsel • Yalova 7olu - Eslrifehirde bjyo tren KCIZClll 
Yolun• uzunluğu fı5+500 k!lometre. Bunlardan başka 33 ok ıometre uzun Eikl.şehir CHususl> - Ayın OD bl.. 

dlr. Bu yloun 31+514 kilometresi ta. ,lutunda N.tyazı - Takurcım, S kilo. r'nqe, Toro6 et;:spreaı, oelter tabr!kaaı 
mamlanmıe ve 7 +soo ki!ometresi bı't metre uzunıutunda Gtbze ı~tasyonu, önlerinde blr ltüape arabasına çarp 
mek üzere, 16 + 98d 'kilometresi de 4 kilometre uzun'uğur.da 1zm1t _ De. mı.ştır. SöğütönU köyü halkından Ha
esvlye halindedir. 6 köprü ve men. rlnce, 34 kllometre uzunluğunda Ka.. lil tbrahlm öooan. küspe almak Qzere, 

fez de yenlclen :;apı1mış'ır. ramqrsel _ :lwı'lk yolu, 37 kilometre o oivardaki geçitten fabr!t:~a ıeçeı: 
Adapal&l'I Karaı.-u 1otu - Yoiun uzunluğunda Atva iltisak yolu da iyi ken, apansız, Toros ekapr~ OnUn t 

~unlutu 55 -kilometrt>d r. B~un 13 b r halde tam!r ed'lnı!şttr. ~~ld~=':· ~::~~ı: tr~ =
kılometreal IYl haıd:ı şose 7 klıometre. 19U malt yılı ıcınde 4,600 t41omet. maıml'I \'18 lokomot.!f araba:"l param 
81 bozuk ve 19+.5U k lometresi tes. ·e yolun tesv ye&, 42.011 kilomrtrı- yo pıaroa etmiştir. Arabanın hayvanla 
vlyell ve 15 kllometresı de araba yo!u tun eaaslı tamiratı. 14,469 tııometre rından b!rinlıı 86'afı Cnrılmıo. Halil 
dur. V.U~et bu yolun tamamlanDU1s 1 yeniden 7apılması llfı t!lomet tftranm de matineye takılıp llOrOk 
ıoın celecet ıene daha ıenıı faadyet yo un · ıenmF.tlr. IJUpree derhal dumıllf 
ıas erecektir, ""nln de mütemadi tamtı-atı yapı:mış_ mecruhun imdadına tofulmut s.e de 

t..l& • Kuubra .. Kencen ,.ıa - ır. Gene b\i yılda 31 töprQ yeniden HalU JbraJı.n aJdıtt 7araların t 
d b.'l' 

Bunlardan her biiı ıum b.lır ne levend 
göv<Teler üzeNıdı:Lcl ne d.k ve matrur 
başları bir vuruş a dilşl\mı l1ş lerQJ 1 

Herge~eci i!e Kara ·Ahmed Pariste Delik.anlılar ve elçı hülyalarını kaY
betWer· ktltçlarıo soğuk asızlarmı ım
ıeler.inde buleyorlar ve ürper.yorla~dı. 
0 kadar dol kat eı.melerıne, ıradelerıne _ Ne olursa olsun? .• oem~ Herse- Klltfar ilinde birbirimizi boimat 8' 
hiklm olmak için o kada:: enerJl leci denilen adam tchJikeli bir pelıll_ rek midir be?-
sarfetmelerlne ratmen adeta dıZleril andır Koca Yusuf; Hergelect ile Kara 4'. 
titriyordu. B*ışı~rı ürkekti ve deh..jv _ Ö,rıe amma: Yusufu yeneme. medln bu lfden ba.berler1 var ~ 
eetıe parlıyordu. • iştJr aonra. bur&Yrıı gelirae, yat .O.. dıyordu. Bile, bile kendlaile ecnebi eli. 

Tlmurun Ut!öl onlan karşıladı. m . delil aWranlll güreş yapmaaı yarında ırüreşneit lein Parlae ~ 
Solgun yüzlerine, morarmış dudalıla.. :mdır 'Bu da bir avantajdır. geleceklerıne inanmıştı. Durup ~ 
nna, tJtrlyen bacaklarına battı: _ tvı' aımna: aıaıranıa i~n ~ kızıyor ve homurdanıyordu: 

- Ba&ta mısınız? Sizi çok .mu yor_ r~ı-A .. , Koca Yu.saf dev cüase Pillzi - Baka; teheyı_ Allahtan u~ 
"'il"'"- ült mu. kuldan haya et.mes iN&nlar "'-1., 

dular? 11 yendltlni görd ... ··•- t ..., 
Dedi Pakat onlar ha:rt.& olmadıkla;ı. nas Ev t• bU !)öyle... hı.san küftar dlyaru.... oa P&7 ' 

rını, ioruımadık.iarını, hattA .pek 1a~ = ~,' şüpbeli görüyorum. "'laziYet te gelir mi be? .. 
vaş ıeldiklerinl ıretı:eleyerek sövled!let. kötıft.. BM fU ,eytanın ifine. Çok para Yusuf; alnirlnden, 7emetten i~ 
o halde niçin böyle yorsun ıörünU.. tazanacaltt*. ten ltesilm4ft.i. Bu derece tepeztllil 
yorlardıP., ıcoı:tmıa: kat'jyen, Yusufu yene_ bir türlü aklı yat.mıyordu. 

Klt.lbln gÖZlerinln lçlnde bir eımeek :: onlar llösYö PiJer; konteaı seven bir 'l'flr 
çaktı. bundan e"el de iki df'fa TL m ...... ~ Ahmed nasıl bir pehlivan. tün bu işi yaptıtuıı aöyıedlti --
muru' öldUnnek ısttmı;şıerdi,: Mısıd ısu1 = ~ o, ~iye'ie üçüncü dere. büsbütün küplere blılmş, alzuıa 8' 
tanı y~ı başlı aöeünü bı!ır adamlar e bir 8'11reıscld1r. nl aöylemete başlaauftı: 
bulamadı da onun ıe:n mi bu delL ced_ ~ıı Hallld!ın babaedıJorıar... - Bre ut..nmaa adam... Ttlr.k '-. 
kanlıları glmderdtı naaıl bir pehli•ıır.rıdır. lildlr o bel .. Böyle Türk olmaz 001' 

KAtJb onlann :kt tarafındaki asteı:- o. ~....... bu korkuludur. cmı bel. OO&ter fil herıfi bana. ~ 
tere bir işaret yaptı; hemen 1kişer ltı- - ;red~n? y1m cm& bir boJUndurukcu MI. 
.,ı her blrin!n kollanna ırird!ler: ora. - nıı ... ırtı.' ııi)Vdell ve bazulu bir peh.. Reoad Bey; kontasin arabaauıa 11(. 
c!kta.ki çadılardan birin" sokttı1ar. ltA. - v-- • n·yor, bazaD Gazino dö Pazve hll.. 
tib de arltalanndan relm!şt.i. Ernrf'tti: livan~ okka var?... yordu. 

_ Çabuk bunların üatIDerlnl ara. = Y'U.z yirml, Y~ o•uz var. Kontes; Yusuf&, ran ı~e ~ 
yınml Pel~et de6ene?... mUstebzi bir auret,te ıWOmsilro"1lı., 

Aradılar ve çıamelerlntn tç'ne aat. - E' Bu biraz koı1ruludur. Bir arün. Yuauftuı Asabı bosuıııu. t. 
ıanmıe olan hançerleri buldular. or_ - ~ııa sQrcş!erl var mı?. radeai elinden Jl~!. Oldutu J'~ 
tal* allak bullak oldu. HAdlse Tlmura - ,...... hml de bl.rblrlerinin balmlı fırladı. Kontesle Reead BeJin ot~ 
btldirlldi. Timur on!an husunına ıe - v--• lu masa7& dolru atıldı veba~ 
t;trttt, IOrvuYa c8ktl: Qçı(l de yerıne ıdır. . enmıettr başladı: 
kapandılar. Atlı.yarat. inll7erek af d - Kim tn:~l~acatm ·~eri bet - Olen su.sak &tızlıl ..• Ne ~ 
ledilel'. Pakat rimunın affettı.tı be. - seolnürdllğÜ ıı.ıae, daima nıüna. Türklerden be?. Biz. lrozlanmıaı ~ 
men hemen hlo ıörtllmemlet( . .,_.,aer altı saat 8 re aynimııtır. leketlmizde halleder:• be!.. KaAn.-;: 
ki tendi sül&lesınden veya ınema iL r.aall ve -~~ra::r bu adsmı da ıetL caka için ııt1 din ve millet. carıuı;; 
nıfmdan biri olaunl - BYV~·· e ' b'rblrine küffar diyarında to~ 

"Elobri r.elrlrU hançerle öldtlrdO!er. rlrlerae, il 'en:tİt birRZ korkulu olur ma.\cla ze'9t mi duyarsın be?.. ~ 
tkt del1kanlm•n 7alnuı burun ve tu.. - B... O v PlliZ. Kara Osman. FJllbelt Kara Alt.. 
lakları tedldl: oünktt Thnur onlarla bu ıe... . e&\rlyor bunları... med MÖSYÖ Pl:ver-Yusufu llııleınie!'2'cll 
Mıeır sultanına bir mektub ıöndere- - Acaba tm ıı t· 1 altından bir K~ca Yusuf. dalt rlbl dl.kilmiş, 1'e. 
..- Patat bir mflddet soınra mı filk~ - Bil~: faka • e nnA Beyi parçatıyacak bir VallJet. ... 
"""'~ d _...... IAzımdır. 'l"""' 1 11 _ .. ıı- -
riJıden C&J'dı: mP.ktubu yakın a am. tahı1dtat ya........- . 1 el altından mv,ıtı. aile ha e ~--111 tfı1k1ıi 
'lamıdan btrıai ne yolladı: dellkanlıla. Dedi. Dubllye bu 10 edebilm~erd1.. 
n idam ettll'dt. Mısır sultamnın t9'eb teUtHce toyuldu. . !r TUrt Gazinoda oturan yilzlerce ~ 
bB!lft ve ne maeeTA adammın parlak NUıayet: Kontesin !e~gllı~I ~ de ifl yugutun bu haldne pşmJtlardJ.. 
lrllba1an bOYlece aona erdi. oldu~u anladı. y&ıyö Pıyer Aca.b&: YuSut: ~ tal'll&ıııcsa 

açtı. ba)Jnda tıımızı feslle oturan ~ 
HERGON Pak.at' bu ~ Bey timdi? Ne dek nediYordU? 

meit ıstiyordu. İli daha derin . olara Mr.rö P17er: hem bir P~ 
(Bllf tarafı Z nol D7fah) •ahkı.t etıtll'er. Net.lccde kont= ~ ve hem de Reead Beyi, kDc1lt d6'1lr 

-..ı babe ecmdaJı..rı ile AlnaJl7&• suttan intikam almak için R • mek tçin Y\JSUfun söslerint l&ll1l04İ 
~en r ::....t b" .._ __ u...ı~ tahr1k ettıtini anladılar. t nıara t.ercUme eıttl 
nın ~en b,.,.,.e ır ı........,...,.-e Yusuf• oot kederlenmtştl, Mi1ll ve o ura Yuaufun m.ıın bir 
bulunup bulunmıyaıeağını, aniamak dinl variıtı :ııedelenm\ştl. A~b detll Balkıiı bu aözleri alkışJem:,netıt 
~eğer AJıınanp ~ bır karuda m1 idi? •• Berseleclye ı&net ed11ordu. sö:vled Be.9t de, .ııtıa :~ 
İ• onu önlemiıre çalıp.aktır. AL Hatıl: lt1de bir arkadaşlarına fUD.. ,:: millQ'etpene?\iil l&l~ lel. 
manyuım menfaati ise bunun ta-1an BOJlOJOrdu: bel m1ft.i. B1o _.. 7<* tı: Koca ~ 
mamile abidir. Yalnız Afmenıya- - Bre ne ut:anmaı ~ :: bel .. fU1l 4011edttltrl ~ MI 
-- L_ ..a...d-. heınUz berekete eç.. ı1eptea. d1ıı sman roC bu er .. ftl • ~ 
uua 11'1 ..... • 
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ıZ t ı de 2 '! 1 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devıet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - Büyükdüz bö~ emnlinden Domi öküz 01'&ll .rampıa.sında mevcud 

214 adede muadil 117,aB metre mlUb ~ ıtomrytaı ile '1'1 eıdede 
muadil 30'1,876 metre miklıl> ıratnar temruiu &Çık 8l'fıtu1aa ile at _ 
ltla çılkan mıtıır, 

ı - Tomrukla.mı ıtıcaıbtJkl •rı 80&'Ulmu.o olup hacimleri ortıa Jcutur üzeri."l. 
den hesa.t>lamnıştır, 

3 - Tomruklara aid şarln me Ankare Orman Umrun Miidiirtiiğü, ~n.. 
llul ve Zonguld&k Orm.e.1l Çevir!I!" M'üdürlüfü ile K:ıarabti: Devlet 
Orman i.şıetme&l Revir .Amırll!inde görülebtlir, 

i - Toım.ıruklard&n ça.mın bebe:::- metre mikfbı 17 lira ve köknar tomruk. 
!arının beher metre miklbi 14 llra 50 bruştur. 

5 - isekli:-eıdn ~ 7,5 muv'i&ka.t akçesile birlikte 26.11.941 tarihlae rut. 
1.ıyan Çarşa:m4:>a günü saa.t H de Karabük Devlet Orman İ.§letmesi 
Revir Ami.rilği ~aaetinde teşekkül edecek mmJ.ayona. miiracaatla.rlp 

cpeGL 

IST ANBUL TERZiLERiNE VE 
HAZIR ELBISECILERINE: 

Temllllt m•Jvme!bı!n tıRanltula tah&i6 olunan mHttatmm Flat MUrabbe 
BO:roaı.ınun tasdi.kllıdan ıeçJnC e&ftile Ten4ler cem.i1'etl taTaflnd&n ~et 
mensul>la.naa teu1i ~bul J'laı. llUrabıbe Xomistoı;ıuııun 20/10/fHl ta. 
rBılı kararı iktLtııstndandı?. 

:en 111&!7ıeme:;ve lhttyacı olanların ~ ~ 21111/941 Camar. 
e..ı ton• ....ı .ıs e kadar uzatı1':nı$tır. ~ Unvan teııkiırelert '\ 
~t ını.ıt~ ~ tm-ııwte ınmne ..,._ ı ~ dD1. ,, 



D 

mır 

t·m ve 
gelenler 

bap hane 

aeldiler. O giln ınclrleı·i teslim ede_ 
cekler, ve bir ny sonra parasını a!& : 
cak ardı. Mukavele.:r.rt yazdık. Tam : 
imza meselesine g ld , ben imzamı at. : 
tım. Vartan amzasıw a 1, CA11 le ve. : 
1 > den Alisi: ~ 

Var n! d ye o. 

( l\Tl<ll!':I 'llT'l 

l\f'>hm"" C::of..,.. .\!tın..,,.'! 

------·-··· 
C. H. P. Genel Sekreterı 

vnliyi ziyaret etti 

. . . . . 
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YAZAN: KADIRCAN 

• 

Şehir Dram Tiyatrosunda 
"Merdivende bir işık,, 

kanapenln i.ısttinde ya tmağa razı o:u.. 
yor. Tam dalacağ~ sır'lda, merdiven 

(Deva.mı '• ""' sıı l ada ı 
Nusret Safa Coşkun 

bir arad ·ı yol'ıyan her 
takdim etleceğiı. 

6 7 8 9 10 
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~ lkincitcp-in SON POSTA 
Sayfa 5 

f • 
ı elgraf', Telefon Ve Telsiz 

Uyuşturucu 1 

ma de er 
İngilizlerin 

harb parolası 1 T~~~~:EUBL;~R /Fra;:~ ~!~i~;f ~;nda/ }JI~ w E; Mi 1 D ~ 
" Bir Alman öldür, W d 

Sıhhat \' ekaleti yeni 
te bir· er aldı 

ı.t 1 k -d·ı· ... · den Bulgar Başvekilinin 8Jg2D a yan e .• ı ı gı n .. 
kaçacaktjr,, pana11zentoda .. T~rkiye t k ld 

Londı;n 20 CA.A.J - Royter.n L·b • /zakkznda SOz~eri a e 
yada ilerllycn BUyük Br tnnra ~U\' -

vctlerı neul.ndeı:.ı m..ıhnb rı b .. d.r yor: So~ 20 CA.A.> - Du'gar ajansı sevkedı•ıdı• 
ş md batı çölün o ıtı h.ıı b ~.ahnele_ b dıriyor: 

w 

Libyada başhyan ı:-mx adaıannd:ın conderflmi;ş oıan 
1 kıt'aların oyn:ıdıklaıı ka.>dnıa g lfnce, ngiliz taarruzu biz bunu tab!ı bulu)onn; en Kaf_ 

" kasyaya bir lDgilız kıt'a ırun ı:ond rll.. 
ı ngllfz ordusunıuı Binrazh e kur ı 1 mcsi ihtimali b his m'"17.uu olıluto 

)apmas.ı bcldcnl"ıı bu~ uk taarruz gunlcrdt", l'unıını tan ve Glrıd mtılı;a. 
harekcl4 uç ı:undenbcri ba01am bu., rebeleri ' nnsınd Anı r lya, Kan uta 
lunma.ktadır. ve ı·enı 7.el:ıncla lln«'t f'r nfn b ük 

V Ankara, 20 (Hususi) - S hh:ıt 
1 

ı!laleti uyuşturucu madde a:ırfıya. 
t 1111n tetkık ve teftışinde kolaylığı 
~in İçın tefkılatına şu tedb.rlerm 

" nrndst tavsiye cdi..ın ştır. 
t 1 - l}yuştunıeu maudeleri rnuh 
tvj reçetelerin h~usi oir dJl&atle 

>'a:ı hnas1 ve bun'.a ın mu.l k \ 
llıatbu :reçete kağıdlarınn yaz lm~k 
~ et le tabibin ismi, adresı ve dıp. 
b~ına. numa~asının .açık ııureUe ~es. 

rlnde İng.!z ve Atman ku\Vct!erı kar. Kralın parlA.mentoyu açış nutku Ü. 
şı karşıya bulunuyor. L!b~a çö.ıcri ge zerınde ~apılan müzakere t:r n nıha _ 
çcn 6ene General wave.ı n muzaffera. yetırnmesı üzerıne ha~\ ekil Pilo!un 
ne yurtiyUşıle ollytik şöhıe. kazan - bugün mcb·usaı1 meclı.sınde Eoylrniğl 
mıştır. ş mdi hareklıtl:ı, nus mütte • nutukta ~ıy den bahseden kı~nın 
Ctklcrlm n davet ne 1cab cd. mlş ve metni şudur: 

Vişinin yeni kararı Alman • 
Fransız iıbirliğirıe doğru ;yeni 

bir adım telakki ediliyor 

Bu tun-uz hareketinin ııa ıl bir zayiat vnmel rl uz • nl' tıu r.ıcmJe.. 
scyır t.a.1ılb eacre\t hangı ndıccdc ka.ı ketler m tbuatı ı1e Londra m ıtbuatı 
rar lulacatını resırıı tcbll/,lcrde 10e as.. arasında çıkmı.ş olan miln:ık lan 
kcn muharrlrlıniıia )-a:z.;Llrında tnkib hahrlıyarak İngiliz ordr.ıırunun \akın 
edeceğiz, kJUıµlışac tı akıbeti de ÖJ le şarkta Domin:rnn ku "ti rını JK'k r:r: 
tahmin cd~ onıuı Jd pek ) akında gllrc. niş mlkyıısta kullannı:ısuım ı:-uc ve 
cctiz. l'aln.ız bu taarruz h rckc'J mü.. mııJızurlu olac:ığmı d ıı, evvel ka~dd 
nU('bctile Reukr ajan mm nl'Şretlıi:I miş'lk, anlaşılan Aııtk .u~ mun:t"14'1M': 

M hvere kar~ rem b r ceph açı:mıs. D ğçr de\leUerle münn cb t.erlm z _ 
tır. den b hse!nıeS-1 !Uzumsuz görUyerum 

HD.rb parolası şudur: cB r A nuın Çilnku bu mün11sebet'er, kra ın mı 
öldtlr, İtalyan kend ! iinden k.aça - tile gereğ kadar aydınıalllınış bu : 
c ıt! r. A mania a z ft b r da b • vur 1 ıunmaktadır. Bu:ıun·a beraber cenub 
m:ığa muvaffalı: o':ırsak, A msntara doğu komşumuz Tilr!uye ı·e mtınase 
d!lzy'anan İ :alyani .. r, artık uzun mild. betler mlz üzer nde durın k sterım -
det İng1ıZ tuvve'ler n n h r•k"'lt'rı. Türk )e ıle milna eb t er.m z, kralın 
ol iz'aç edrmiyeczklerd r. Ta:ırru.zdan ou kunda haklı olara b ı.rt idi('{ g _ 
b r 1•rva iki hafta evveLM.arsa M 1.ruh b " .son yııo lan dostluk rnuahedrs. , 
teki btiytlk nakl yatın yapı'ma.sı cin n' Subait 1941 beyannam i ::ihıı yeti 
ve d.clıa llerılere 'kadar bu lst kamet. iç nde çok mtısa d bir tarzd'l. ink şaf 
tekı tek yol olan den z ve knra yo. •-ı..+ r Beynelm le! vaz yet n lnk'""' 

Vichy 20 (A.A.) Gent'rnl 
\t·eygand, tekaüde sevkedıhn·,tir. 
Hıikumetln Fransız Afrikasındakı 
umumi murahhas'lılt makamını ilga 
eden kanun, yann resmi i;aZ~lede 
çıkacaktu. 

bir teJgrarta Ö)le <·umlclcre tesaduf tile hatıra gelrn m:ıhzur Afnka ha 
f"Uik ki bizim muhtelif ıf'Sllclcrle smd:ı da az çok kf'udis'of gostenui tir: 
fleriye sünnuş olduı:uımı" nıuf.ılc.:ıb. Afrfkad:ı b3flıynn mnlınr henin 
ra tevafuk ctınclcrJ bakımından u:u.r. R~a için iJ<inct bir crnhe s:tvılıp ~
krindc durmııd:ın germı-k ınuınlrnn yılmayacatı d:ı mun kıtµya muhtae. 
olmadı. 1 ur. Fllbııkika AfrJk dc1 J>t'k nz Alman 

tını temını.I aç bır hastaya verile 
le~ac.- onun yalnız ad nın yaz lmasi. 
c rktıfa edilmeyip, hüviyet ve ad '" 
rt!İnin de bu reçetede ııarahaten 
;•ltredilmesi ve tabıbin evı11de kul-
111•rnak üzere isten.en uyuşturucu 
t?ıaddeler reçetelerinde bu hususu 
11hıca belirtihndidir. 1 't' e~· . ..... 

Cezayir hükumeti, Weygand'ın 
en yakın mesai ar.kadaşı oıan umu. 
ıni vali Chatel'in idaresine tevdi e.. 
dilmiştir. 

«Rcuterin ~lgrnfmd:m şunları anlıyo kun·ctf vardır, tak\•' e kıt'al.ırının 
ruz: Taarru:ı lıarc&cti anı ola.tak başla. 1 ıröndttilme 1 de inga zlerin dcnlr.c 
mıstır. dnh<> ılk hnmleıl • ı;o kllomet. hüklm olm:ılan dol 'icıHe böyle ı;ıkışık 
n-lik bir ilerleme k~) dr.tmek suretılc zamanlard hatıra g-etlrilcme-z. Ru b:ı. 
duşmanın şaşırma ını mucl'ı fllmuş1ur. kımdan Afrlknda ba'jln ıın harckt't pel
fakal ikinci gunu, rmı Çarıinıoba ı;-ıi. mulı'('mr.I olduğu üzere fngillz.ler icln 
nü öğle znmanınn k:ıd.ır hiçbir uıu. iyi bir ncfüeye ut.ışır kL bu hareket 
b.arebe vuku:ı g'l'lmrmlsti:- daha zfy1M?c AJınanlıtrm çok uzak bir 

2 - Muayenehanelerde müsta • 
i'len vak'alarda veya .A&nrizi için 
, ullıı.nılanu uyuşturucu maddeler 
b r nıüdavi toıbibin tutmağa mec • 
k tır olduğu protokol deft .. ıine dik. 
~ cıtle ve hastanın ismi, adresi ve 
1 unanılan miktarla beraber kaydo. 
llnınalıdır. Evlerinde muayene ve 

:cdavi t"dilım haStalardıın hu suret. 
I~ UyU urucu mad.deler tatbikına 
~:ıurn görülenler hakkında da ay -

111 tnuamele yapılmalıdır. 

!undan ıst fade edı m ş ır. file ııl!'ı!Ullı olarak bn7ı n hl : e 1.1 a 
ramızda it matsıı.lrıt yaratmak iç n 
yaptığı teşebbUsler kat'l surettı: mu 
vaf!ak~·cts zllğc uğrnmış•ır. Bu, mtL 
na.scbetlerımizln istikbalde ayni kıır. 
şılıklı güYen 1e dostluk z hn yetı iç n. 
de inkl.şa!ta devam edeceğine olan 
kananUmiz: daha zsade kuvvclcnd.r. 

Umumi muraMıaBlık yerine, ba,. 

Alman tebliği 
rnas t.ar:ırı ı inci ~•n rad~ ı 

Alman tayyarekri Karndenİzin 
şimali şarki sahilinde ve orta Don 
bölgesinde Sovyet hava üslerini 
bombardıman etm.'İşlerdir. Alman 
hava teşekküllea-i merlkez kesimin -
de ve Wolo1ıow'un şarkında nak1iye 
trenlerine ve ıimcndHer roünaka • 
latına taarruz etmişlerdir. 

mcktedlr. 

Yckalet muavinliğine doğrudan doğ 
rııya bağlı olup melıkczı C.zayir 
~ehrinde bulunan bir daimi gene~ 
sekreterlik ihdas eclihnitLh. Genci 
sekreterlik vazifesini, general \Vcy 
gand'ın diğt't mesai arkadaş• olan 
vi~amiral F enan:I ifa edecektir. 

Gene Reut~ln fl'lı:r.ıfımbn arılı_ lhtiınnl ile &iinun birinde Kllk:ısya 
yonız, ki hııreltctı y tp:ı n kU\'\ f·tler a. uırerfnden Irak ve Filısttne 3' urümelcrl 
rasında hakim rolü o) n:ıvım in .. iJlz n. imkanına karşı foglllLlcrl iki ateş ara. 
dalarından ~ollanmt:> olan kıt'abrdır. sında kalmak cndlşesındı•n kurl.ırmıı. 

.. Glrlştlr.n büyük taarnn: ile tnkfb u Yaravacaıldır. 
edlll'n hrılPff' relincr, bir [leb nu!'ö_ Reuterln tdgratmda italynn unlu.. 
lann l!rtedilderl lkind ('Pphe,,.ı açmak. sunun k.Qmetı hakkuula öyle bir mu. 
!IOnrn da ftatyanlRn llerfıle İngl1'7Jcrt talca \•ardır ki, ltal.vaıılan İn~ıll:ıleıin 
iz'aç edemc\ecelt hale r,etirmektlr » kar"lı: ında h1çblr mu,· '"ııkh et k.;) de. 

---o---
Libyada • 

yenı 

taarruz 

Moskıovn şehri giindüz yangın ve 
İnfilak bombalarHe kuvvetli muha
rebe tayyareleı:inden miirekkeb fi -
lolar tarafından bombardlmon e -
dilmiştir. 

Leningrad civarında iki av filo -
<Baş tarafı ı inci sayfada) 

l 
Ccçen Salı günü bıı,,.layan taar _ su, kaçmakta olan büyük bir Sov -

u:ıını "h" b" yet nakliye teşe'kkülüne karşı yap -
tc1·1 . tan ı ır.kaç ny evvel tesbit tıkları cesurane bir taarruz netice -
l ~ rnı~ olduğu ve birM::erin Pazar. 

1 
eıı günü takarrür eden mahalde bu sinde sekiz <lüşman tayyaresi dü -
ll~u k d · · şürmüş}-e!'dir. • ncaya a ar ılerıy ... ve gerİ}e ___ ,

0 
__ _ 

:
18

1 ncv-ralar yaptı~1arı şimdi ifıa e- 1 .1. I . 
1
.lk hedr.fı· 1 ebilir. DQI iZ arın "' 

• Salı saba'hı 8 inci orduya men. (oaş tarafı l lncı sayfada) 
~lll:ı nıühi:"1 lngiliz ve ir.ıpnratorluk mira! Cunning'ham kumandasında • 
h llvvetlerı boralı ve y .. ğmurlu bir ki İngiliz Ak.deniz fi!.,sunun, ha. 
• \'ada gök ·· - üJ ri ve şİmş,.l:l r va filqlannrn, cenubi Afrika ve 
rasında ıM:rt mde bu;ı~amıılardır. Avııaturalya ıay:yarctcrinin jtıirakı. 

Baskın Je yapıhnaktadır. 
w Kahiredcn gelen malumata gö • 

C Kahire, 20 (A.A.) Dogu re, düşmanın kuvvetleri 2 Alman 
l!ıYrenai.que'den düşmanı atnıı:_k zırhlı tümeninden ve 1 İtalyan zırh. 
t aksadıle yaprlmakta olan hareka. lı tümeninden ibarettir. Mıhvcr kuv 
d::: kat'i neticcai hakkında ,.in.di - vetleri Bardia etrafında Tobruk'ta 
,tnd. kehanette btııhınmak mevsim - o1duğu gibi derinliğine mühim is. 

:ı lr 'hk!".- 1 - d · · 1 d · o·: •w • ti ·cı:mınr vucu e getırml§ er ır. 
)•la UŞlnan belclemedıgl sırada anı Bura"da İmparatorluk k.ıvvetleıinin 
.; lanmı§lır. Tqekıkülleri dağıtıl - harekatını güçleştiren bir ç.ok mayn 
d l§tır. Birbirinden çok uzak yerler tarlaları vardır. 

" l:ıa&1cı • r- b 1 • ltUnü •. w na u~ram~ır. . ..... r,:'nı .o. İngiliz taarru'ZUnun H.k hedef ~~ı 
b\j .. og1c vaktı henuz dana hıç hır sahilin 35 kilometre c.enubunda ka. 

Yuk muhardbc olimamıştı. İn Sİdi Ömer ile sahilin 80 kilo -
ita 18 tayyare iabrlb edildi metre cenubunda kain Maddelena 

Ilı bire 20 CA.A.) - Ortaşark İngL 1_ 1 __ ıd· Bardia kalesi. etrafında 
ı... hava lruv.ve:.Ierl umumi karargQ.hı .. a cıu iT. • • kl" · 
~lıtinın tam metn': geniı bir ç~vınne ~arek~tı şe ını 
'blhı Cyrenaique üzerinde taarruz.. alan bu .il~rı hareketine ?ır;ç.ok tank 
ı.. t!Snasında dllşmanın 18 tayyarw kollan ıturak etmdctedı~. Hare~e
~IQ edilmiştir. Martubada beş til' hedefi T obruk gnrnızonu ıle 
eu~~erıı 52 ve olr Henschel taYYaruı tcmaSl temin etmek olabilir. Bu tak 
~~Uş ve iki Saı0ıa ile b.r Fıe. dirde Tobruk harekatın bundan 
t.~l'ıca reh yerde tahrıb edılm ştlr. 90nraki safhaları için bir istfoad 
%tib Barcede de ı.kl Yunkers 52 kt ı te kil edebilir. 
Qı01,._ edllm!şt r. Den!na yo nnda bir no ~s ş n l lu 
ıaı ;rıu nakliye :kolu muva!! ... kıyet!e Bıtaraf mahf~ ere .ge en ma .-

Q acyöı at.eş'.ne tutulmuştur. mata göre, mühım mı~yaııta takvı. 

----u----
Eski Kudüs Belediye 

Reisi Bağdadda 
öldürüldü 

Mareşal Petain, general Wey • 
gand' a mes'leki hava.tında orduya 
ve vatana ifa ettiği hizmetlerden 
dolayı ııivil hayata avdetinden ev. 
ve! teşekkür etmiştir. 

Weygand istirahate çekildi 
,Vişi 20 (A.A.) - General \Vey -
gand istirahat içi'n Fra.nsanın cenu. 

Iraktan ıbUdirildlğlne göre Fill.stın!n buna gitmek üzere Vichy' den ay -
maruf sim.alarmdan olan eskı Kudlls nhnl!i!llr. 
belediye reisi ve İngiliz dostu Fahri Vaşington 20 CA.A.> - D plomatlk 
Elllşaşibi .Bağdaddakl o.ellndeL çıkar. mehnfilde alıruın malfunsta. çöre Ge. 
ken meohul b r şahıs tamfından ta. neral weygand Afrıkada ~gal ettiği 
bıı.nca ile öldfuillmUştUr. Cenazesi Fı. her ikl mevkiden de azledilmlşt!r. Bu 
Hstlne getirilecek olan Fahri EllıŞSŞ. tedb!r Viohy ne Naziler nrasında dahıı 
bı bir müddettcnberl Irakta bulun - sı.kı bır işb rllğ.ine doğru atılmış bir 
makta. idi. (Rııdyo gazeıe~ > adım royı!maıttadır. 

fngirz er Libyada 
ilerliyorlar 

r &s tıı nl ı ı mel ı:;:ı vraaa.1 
almıştır. :Du arada capuzzo'nun 48 
kUonıetre batıawda tan , bcrııkterim.ı: 
uzaktan Alman ı.ank kollarını gör. 
mille.rse de dilştnan harl>e girişilme. 
den çı:r.tilmlştır. 

Bu ha.rekılt devam ederken 119.lfaya 
ile Sıdl.Omnr arasında muhtelif nok.. 
talardn müdafaa halındc bulur.an 
d!ijman ıkuvvetlerl tlzerındek! tazyık 
te ıdame edUm!şttr. 

Harekat memnuniyet veren bir şe_ 
kilde ınk!şaI etmektedir. Hava lruv. 
vet!erhnlz kara kuvveL!erimiz~e sıkı 
bir ~irllğl yapmışlar ve dUn btıtUn 
gün bUyük bir faal-yet göstermlşlerc;ır. 
DUşmanın ta.nıitlnrı. maklnell nakil 

vasıtaları \'C ileri ha.tlarına şiddetle 
taıırruz «!ilmiş ve Ye:labya cenubun. 
da:kl yol üzerinde dUşmım mskJ1eli 
vasıtaları tesirli surette mitralyöz a. 
teş.ne tutu!mUŞtur. 
Düşman hava meıydanlarma mu. 

vaffaQclyetle tanrruz ed!!mlş, beş Yun. 
kers 82 ve iki Messerschmidt 109 yer. 
de tahril> edllmışt.lr. 

Futbol hakemleri 
B. T. direktöründen 

tarziye istiyorlor • 

Hq'eiye nezareti erH.nı bu hususta 
hiç bır mnlQmat nimmadı~nı ve \'ichy 
dolu Bırleş!k Amerika bUvük eiç!SJl.n 
raporunun beklenmekte O~QUğUDU sOy. 
ıem.ştlr. 

Tahminler 
oeneraı Weygandın nzll üzerinde 

yapılan tahminlere p,öre Alma:iılar 

Weyganda ttimad etmemektedirler. A.. 
mcrika ise Weygıındı tutmuştur. Ha.t. 
t.tı bir habere göre Amerl!ka Vi.sldcn 
Weygandın gı:ri çckllmcmeslnl iste • 
m!ştir, Almanlar ise Generalin Afrl _ 
kada bulunmasını mahzurlu görmek. 
ted!rler. Oilnkü Tunustan bir hs::eket 
va.'i olursa ş:maa Afrik:\ durumu ve 
Mtden!z durumu temelinden değlşebl. 
Ur. (Rady0 gaz~esl> 

Tasarruf Haftası 
Başvekil vekiJi 
tarafından bir 

nulukla açılacak 
Ankara, 20 (Hususi) - 12 nd 

Birincikanunda ba layncak olan 
12 nci Tasarruf ve Yerli Malı Haf. 
tası Başvekil vekili Şükrü Saraçoğ. 

~ laıo tlzer.nde-k! hava savaşlarırıda ye edilen hnparaoor.h.ı,(. ordusunun 
°'ılıı.;· n.. 42 d~W'Ulmtı.,, aynl mo • mevcudü 750.00() k>ışiy: bulmak -
le.l')llt d. ~er bir tayyare 11" b.r Gnlel tud ır. Ordu malz~c .~kını ından 
'tl~ Yerde tahrib o'unınuştur. da iyice takviye edılmıftır. 
' ta'ya yapı an b r •ta..rruz 3 cunn~bam bir arada 

Tarziye verilmedigi takdirde 
birinci •ınıl hakemle1'.imiz ha· 
kemlik yapmamağa karar 

verdiler 

lu tarafından Halkevinde ııöylcne. 
cck bir nutukla açıLacaktır. 

l(uyuya aldan tüccar 
lllaş tarafı ı inci sayfa.dal 

ttrraf edelim ili bu ta:?rruz hareke. dememiş olm:ıbnna rntmen bir hayli 
tinin anı olarak başladıh bu itibarin kızdırsa yeridir. 
da İtnlyanlan c;aşır h:ı iddiası biT.e Reuter nJ3nsına töre •İn .. ifülerfn 
münakaşaya mnhlaç görunmiiştur. Su h"Clefi ital)ıından zlyrıde Ah. an ııs. 
ebt'ble ki, Stalln yolda .ın Rus3 aya kerlnl bulup harbe icbar etmekUr, 

binl'n yükü bafffletmrk için ikinci bir çiinkü öldiinilen hir Alman asi.eri c.. 
cephe açılmasını fdlvf'n nutkuııdan slr f,di.1en yanın dll7üne ttııtynn ııskc.. 
sonra ikinci cephenin mutlaka Avru. rinc şahsan mnadll"lr, blnııcn:ılevh 
pa içlndl' açl!ması icat> ctmlyecf'i:i ce. narola bir Almanı öldür. itnlyan kcn. 
vabı bluat Londrn matbuatında ('tk. diJlğlnden kaçacaktır, cumlcsiııde top_ 
mış, bu cevabda «S•m Poda-. dıı mtıhte hnmıştır. 
mel ve yalım bir Arrlkı hareke ine Bu bahi'"tc mü*alP:ı >iiriifmek Jıak.. 
fşant olarak tellkkl ed"lml ti. Jnı:-Ulz kmı kl'ndlmlr.de ~Ört'mh-r.rm:. rnlmz 
km-vetlerlnio hlçblr Jıarb yaıımııdan Afrikada fngflizll'r kl\rşı nıurnffakı. 
80 kilometrelik bir nws:\fe katetmiş '"t kozıın"rnamış ohn İtalyan kıt·a. 
olmalnn da gösterir ki ftnlyanlar bu tannın Ru"lyadn Alnı:ın z:ıbl•i tdare. 
peşin lhban gözonüııe alarak kuvvet. c;;inde '°c Almn.n lt:ıdroçıı l~lndr bir 
lttlni asıl müc;adcmPYl kabul Ptruck 'ınv1i mııv:ıffııkty"t k:ız:ınılıklarının 
istedikleri noktaya kadar geri çekmiş c;füll'mll~nl knvdl'tl~rel,rl'I:. ftv ı lrn?ln 
olacaklardır. .\frikada kısınm olsun fahııkknk edip 

Ba lıyan harekette h&kim rolü fn. •frniyrertlni yskınd"\ rflrüriiı. 

"B. Çörçi in harekat 
hakkındl beyanatı 

(BruJ tarafı ı ine! sayfada) 
rımizin hareketleri müs.tesn;ı addo. 
lunacak derecede fiddctli y:ığmur. 
larla taahhura uğramıştır. fakat bu 
yt>ğmurların sahil bölbesınd'!l çöle 
n"'zaran şiddetli oldukları anla§ıl _ 
rr.r.ktadır ki bu halin bizden ziycde 
düşmanı zarara uğratmış olması ih. 
t ıınal dahilindedir. 18 Sonteşrin 
ı:;ıinü ordumuz bir çok noktalarda 
dü:ınanln ileri kollarUe temasa 
ge9mİştir. Düşmanın bu hareketle. 
ıe. karşı hiç bir hazırlık yapnırunış 
olduğu ve bir sürprhle karşılofml~ 
,1!duğu muhak!kak gıbidir. 

Çöl ordusu firrKli dü~an kllV • 

\l'eılerile İyi şartlar altında boy öl -
-;iJoeb.ilccek muvafık bır VdZİ) ette 
buhıruruıktadır. 

Düşmanın ağtr zırhlı L:uv\ ctlcrile 
c.-ıırpışma vukubulup bulmacnğ•n1 şu 
dakikaya kadar bihnıyoiıınm da 
?JmamlŞ5a bile bu çarpışmarln u • 
zıın müddet gecikcmiyeceğı ~üphe. 
<.l:ıdir. 8 inci ordu parlak ve stTa • 
tt<jik bir yaklaşma hareketı yap _ 
n.•ı ve bunu muvaHakiyeLb bitire. 
ıtk mühim mevziler l~al .etmiştir. 

Ameri~~a 
grevler 

Vaşington 20 CA.A.) - Celtk Eana 
yıaıe bağlı kömilr mndenlerlnln grev; 
dlln dlıter madenierde bi.lyWı: ınıtyasta 
bır tesanüd grevi çı.ltmasına. sc.bcb ol. 
muştur. 

Pensil\•anyada, Kentucky'de ,.e Vlr. 
Jinya'da en az 187 maden kap.alıdır. 
Pensilvanyada grevcllcnn adedı 22 bin 
.tadar tnhm!n ed!lmekted.r. İs illsal 
günde 100 bin ronu nş.ln bir ek~ klik 
g&tenn!Ştlr. VirJnıynda 30 bin grevci 
sayılmış, burada ıst hsal gtlnde 150 
bin ton n~lnde eks.:m~·r. 

Reis R.uzvelt, şimdi, vukua gelmelk 
tehdidini gösteren dcmiryollan mUs.. 
tahdemlerlnin ıırav ne mfınl olmağa 
çalışmadctadır. 

Nevyorit 20 CA.A.l - D. N. :S..: 
Pit&bourg'dan Assoclated Press'e ha. 

ber verlldlğıne göre. b•ı bölgedeki bir 
maden ooal\mda. ıırev nı>betçllerile 
grev yapmıyan işçil<'r ar2filıı bir 
döv:Uş ve sllıı.h tC3tlsl olmuş. 3 kişi 
yaralanmıştır :----<>----
Singapura gelen kuvvetler 

Sİngapur, 20 (A.A.) -. Muhinı 
miktarda Avu.strolva takvl)"C kıt 
alanının bugün S~gapur'a geldiği 
resmen bildirilmektedir. ------

'tllıJ ır ıııcıa lkı R. 017 yerde tahrlb edil. Ka.hlre 20 <A.A.> - Batı çölün -
• deki Mihver kuvvetlerinin karşısında 

3ci Cunningham ile bk Cunnlnghaım 
b..~etl Alman tcbllil bulunm.al'ltadır. Buıılann ütü de ~ıra. ...._u:a 20 <A..A.J - Alman ordulaıı sıle kara. deniz ve hava k;ıvvellermin 
~tı<lanlığın.ın teblfğl: lk\mlandanlarıdır. 

r~ı1:tı1ş ~riitad.a iki gür.denberi keş.. Tilmgeneral Slr Alan Cunningham, 
le t 0 :an Sldl.Ömerin cenubunda doğu Afrıka galibidir. Şımdi de is • 
ilan ~\lbu iaıtıls ndc hazırlıkla'!" ya. te-nderlye be.tı.sındald müttefik kuv. 
~rUlt illa kuvvetleri 18 Sontesrinde vetlerin kumandanıdır. 
tlııe ~e:ı k me>Inde bir flerl hareke. Aımlral sır Andrew Cumıingham. 
~ şle. e de yapıian mukab:.1 Akdeniz kuvvetler!nc kumanda t't -
~~r netlces.nde dertıal geri pUs mekte olduğu gibi hRva v 'J mareşali 
a llh llş1 erdır. tneıUZ'.er dır Eayia_ Arıthur C-Onnlngham batı çölündeki 

ista.nbul bölges! beden te::byıesı dl 
rektö.rft Perıdun Dırlmtekinin 1stı.şnre 
heyeti topumtısında &.blzde iYı luıikem 
olmadığı• hakkındaki beye.."latından 
dolayı pek Qd'.! milteess!r olan hakem. 
lerlmlz direktörden bır tarnye tale • 
b,nde bulunmUŞl:ırdı. Bu nıUnasebeUe 
dün alkşıun yapılan top1autı çok gü • 
rllltWU olmuş, neticede birine! filllıf 
heılı:emlerln bUyUk ekser .ye~ı cwnar. 
tesi gününe kadar l>ölge direktörü 
gazetelerde bir tıırzı~·e vermediği tak. 
dlrcle hakemlik yapmamda karar \er 

n fal.ura t.üccanııııı parasına tnmaan 
oldtlrWdiiğünU dün ıtaCslld.ttle yazmış. 
tık. 

Bu mllth!.ş cinosetı mtıteakib mak. 
tuı tüccarın cesedını ayni apartıma _ 
nın bodrum katıoda bulunan derln 
br ltUYUYa atmak suretıle suç delılle. 
rlnl ortadan kaldınnağa kalkışan Gm. 
t•llerin dilı;ı de sorgulann:ı d;ıvam e. 
dilmiştir. 

Tahkikata el koyan mllddelumumı 

Turgud Oktay beraberinde iki suçlu 
vo clıı1ıô'et masası memurları olduğ'u 
hnlde dün maktulün ce6edinın bu!un. 
duğu kuyuya gltm:Ş ve cesedin çıka _ 
nlması işile geç vakte bdar meşgul 
o'm~ur. ltJe.yenın de iştlraltlle gö.s_ 
terilen bütlln ga~retlere rağmen çm 

Muhakkak olan bir yeş vardır ki 
o da bu harelcfüa iştirak ed~n lngi. 
1:7 ve İmparatorlu!c kuvvetleri en 
l>ıivük bir azimle ve fedaktltltkla 
hat.hedecektlr. Bu as'kerte: Ahı.an • 
larla silah ve t~izat husuııcnda ilk 
defa olarak mÜ!ıevat halinde harbe 
ghi~iklerini Öüfiincceklcr ve Lib -
yada efde edilecek bır lııgiliz za • 
!ninin bütün ha~ tlzerind~ yapa. 
ceğı azim t~siri gözden uz.ak tut • 
mıyacaklardır.> 

---BuGON 
SARK 

~•tanı ır . B rçok tnnk tahril> edıl. hava kuvvetleri ııtwnandaııiığına tay.n 
~ edilmiştir. 

ı::> E.\2: ar Bey Diyor ki: 

..)._ 

•.. Bu rac·a 50 dtCa. 
da faııla oynandı ~ 
nihayet bıtU. 

H1~n Bey Gaıe. 
teıerdeki rııuruvı:cme ha._ 
berlf~r.ni okumadın ~a... 
llba. . Bitmedi, devam 
ed ~·or. 

m:şlerdır. ---o---
Tedav~lden kaldırılan 

5 ve 10 sterlinlik 
banknotlar 

Ankara 20 <Hususi) - İngiliz hU • 
kQmctlnce tcdııvllilert mened.!miş bu. 
lunan muayyen tertibdeki 5 ve 10 
terlinllk ibanknotların mem1ekettm!z.. 

Je 6UrilmUne teşebbüs ed ld'.ğ! görül • 
n.ilş, dnley cı tedbir.er alı.ıı..ınıştır. 

Sovyet müdafaa hatlı y:? rı'dı 
Hclslnkl 20 CA A.> - Moskova rnd. 

yoou. Alman kıt'alannın Sovyet mü. 
dafaa hattını '!'Ula ile Volokolamsk 
arasında yardıklaı mı bugün ötle üzeri 
haber vermiştir. 

der n olan ı..-uyunun S1.lY\UlU tam3men 
boşalt:nak lmUnı Msıı o1amamı.ştır. 

B ı nmelıye Slrasın1a h!l.dlse yerin. 
de lbulunan ve bllrük blr solıukkanlı. 
hkla yapılan faaliyeti seyretmekte o. 
lan katiller, müddeıumumlye, beline 
bllyük bir taş ba!;ladıklnrı cesedin 
kuyunun d bnide kıılmt' olabileceğini 
bir dc!a dnha. tel..'tarlamışlnrdır. 

Diln geç vnl!it kuyuya b r dalgıç ın. 
dirilmesi ve cesedin bu suretle çıka _ 
rıım.ası dllşilnillmilstür. 

Du .lımkAn hAsıl olduğu takdirde cc. 
sedin bugün kuyudan çıkarılması çok 
muhtemeldir. 

KADIN 
KALBi 

Türkçe aö:tlü arnpça şark11ı 
büyük hayat ve aşk romanının 

TAKSİM: 
ainemaeında g&-düğü fevkaliide 

rağbet hasebile 

BiR HAFTA DAHA 
GÖSTERiLECEKTiR. 

Mukaddes Yalan 
Yıldıxlar Yıldızı"nın 

~- EN GÜZEL FiLMi _,,, 

• 



TİYATRO 
(Baş tarafı 3/1 deı 1 Bu m1saller1 çoğaltmak mUımlklln .. 

başında bir ışı1f. gö'lllıkilyor. Gllzel bir M~ ile'. mllteıbid komlsl'r n bUl\11-
lt'llC kız. elinde .,aından merdıvenden maları lçLD tertıb e·füen ~ar sahne. 
ınmektedır. Mt'klti, ll'!nc kızı görünce sine, piyeste ayn b.r elr. ha.inde, me~. 
şaşmyor. Elınde pmdan~a b r rüya zula al{ı.lr.asız olmaSlna rağmen, bnü.. 
g I> karşı.sına çıkan bu kıza ~k o!u_ müzde ha,ya.ttan bırltaç canlı yııprak 

1or. Konu~uyorlar. Genç ıa1am, evlen_ çevlrd!tı Içln Wraz etmiyorum. 

Sizi S-aaCfefe 
GÖTÜREN PUD
RANIZl N RENGi 
Hangisidir. 

mek tekl!.f edecek kadar ~lt'r.ye ~.d - Sahneve lıonaf ve oynıyanlar 
yor. Hattl ertesi sabah görilşıne~: t~. " _ 
m n ıçin tızdan yüztiğilnU d~ al!Yor. ı E&rin vaz'ı sahne ed11lşlnde, bQy(lt 

Genç tıs. annes.ni kaybe mlşt!r. za_ bir itina ıöze çarpmıyordu. Netülm, 
man zaman kırlz ıeç.r n marız b:r doktor mua)'T-lehaner.ının ı»encereasiııı 
imandır. Pakat.. sabahley n, Metti olUfUDU :t.endı :t.eodıme bir tUrlU ızah 
ırözlerlnl otomob ide Açıyor, e~rdt.l edem{7orum. Plııkat bar tablosunun 
otel falln yot'ur. Dat baş•nda bulun. harllr.widellilni bellrtmellylm. El1 k.U. 
maktadır. Bir rüya mı ıördü? t'Vet te çl.lc teferrilatına kadar, karşımıza ha. 
d1yf'meı buna.. çllnkil, p:ırmatında kiti bır bar lı:uruldil. Bana öyle ıell 
yQz{ik vardır. BitJtln. bu hAd tseden yor ki, Meri de renlleyen bu tablodur. 
sarsılmış bir vaz:,Yewte tsta ... bula dö Mekki, rolünde BUs!Y.n ~ema! ud~e 
nOvor Başına ıel.?ıd anlattıih h"'~Jt- vulteaıni yacıU. Du)muyor, kencll4tnl 
gü lhor. sarhos oldutu b .. ınrada y1J pl1eae ~en verm~ordu. Hatt& 
zttffi metrıeslmnden b!rln1n parmaJına k&napeJ'e 7ataı1ten ceketini bile çı .. 
see'mıesl ihtmall !1~ ıthi\l!lyor; dmt tarmadı. Bu otomoblb nakli içın bir 
torlar, sinir tMavilerl.. 1ntlnı yok lı:olafbba, bu henglme arasında bir 
Mel' ~ı bu hAd'aeıJ e6zom!'1T'~ltt• V" te'Y duymıyan adamın, aırlın.a cekttlnl 
11'11.(" tmı unııtamamıolctadl'·. :ınuı~"· aıeç rmat !iten bile sayılmazdı. HAdi, 
mö~"'°•'d torn's r ola1' h•r arka<!""' elllcı bir memur olan otelci delildi. 
'IW«l1'Phlft b!rkae klloml'tr0 mP.Safede Genç göıııilJctlyordu. Bu kader derin fl_ 
t bıı oteli buluJ"Or, tızın babasile to lı:ırlere ııah!b, tecr1lbel. b!r insan hali 
nuştı70r. • yoktu üzerinde.. bu ro:u Oal,p oyna_ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırılılılı ve Biltün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lcabmda Gllnde 3 Kate Aluıabilir. Her Yerde İ>uıta Kutal•n Israrla İsteyiniz. 

M"Sele anleşılmı.ştıT. B,b1'"'1 M<+t-· malıydı, cahide ciüm~t:ttekl kadar 
otell' geldiit l(eCl'. lurle lt'lru!ruıaı'lan c.an•ıuJı Allah ~ iı.a.ndıraın. 1tonuı
dinlt'm!ştfr. Bu adamın kmm

11 
m s"ud 1 tuklanıım yarıauıı du}madım. Konue_ 

edem yt'Cel1nl, bu maceranın erleme_ muyor adet& mırııdanıyordu. Ntv;n 
meıı !Azımge'd'I nı dilştıne,. le, u<ıat ~· Seval.' azamı derecede acemi, müın.tUn 
al r blr UJkuya d&lın1' bu unan M~ltk~ okfuiu kadar aun'l id. Ne ar.ab yelml, 
yl o omoblline ko:vmue ve uzalı: b ne hayret nl, ne de ttms ı ett ğ kadın 
yere bıratmı,,tır. Mütekald kom.s~ t.lptni \ellarOE dıt t<Ebıldl. Malımudu 
arka sının. hal kınd..\ yap an t hk gazeteci rolüne cıkarmakla harcamış_ 
tın 13 b;.r net ee vermemrs ne ra~~ tar.. Maamaflh, Mahmud hak ita en 
dürüst bir insan ve al! asının c bu derece 6Uratll ııot tutuyorsa sahne 
olduiunu tem ne ı;alışmakt.ııdır. Fakat den çekilmek lsted ti zaman, :A~bılllde 
t.aba mana. yor oım;a·· mü .. eka d ko_ mOk~l iş bı ab 1 •·. sQm f'> <ı' t 
mber, at*adaşına teıl'faf çek;,yor. o_ kadar silratli lşledt, o stonograftan 
te~ gelecektir . .Baba, muvafakat et_ süratli oot tuttu. Neyire Ertutnıl. 
meml'kte kızın arzusuna rağmen, bu barda küçük roıtı iç ndr, isterik !tadı_ 
lft' pekla dememektedir. N hayet, kL nı buWn hllvqet.t:ı.e canlandırdı. 
zını ancak bir h.zmetçi tılığu:_da c:' a_ Onun ~in a61ll1ebilecettm udece 
raca nı, buna rağmen g ç m Ubn&tlr :ınn· KJı>ça'k bence 'Piyesin 
tabu ederse, aev•:al.nln hlllt:ikt oldu_ en mu~ffalc ıMıtöri!dUr. İJ1 konuştu. 
lu" Jnanacatuıı aö)'Itıyor. ~k.l. . OJ]ladı ba tadı olanak Me!Aha_ 
ten s ne biclms!ı bir kılıkta a&terl_ ~~ tetıarÜ. e~l.nl n~ltJ'ebltirm. Ne. 
len kızı ıOrllnce :.ukutu hayale utru_ h B~" ık" d ltON\ masm'\ blraı 
yor ve bir an ha7altnl ıöztlnden ille • etae daha 171 olaca.t Avni S&-
med t hm bırakarak kaçıyor. = N~et. Zihni, Mibn'taz, Nc-cml 
BiT~ miitalea: VMlf~lerinl llJ'lkile 7apmış aa'Jllebi 

Ş y e, DaUlıı 1'örtl toparladı~ 
menuun, eon tııınu'1ır Jr!, eaerl bit par 
ca kurtarmaktadır. Eter «onlar ermıı 
muradına ..• fekllnd' bl"seydl, tealri "* daha sayif ~ttı. Şimdi ıııru. 
1arımızı IO)'l!Jeb Urla! 

lirler. Yalnıs Nemhat. pet ınanken 
l'!bi hart*et ectıyorou 8andalvaya na_ 
sıl oturduYa& QJle taltt.ı. Bn tttçülı: 
bir jeet -nı en basit bir mlm'k yapma_ 
dı. MuvarM17et rolün uzıınluta dEtll. 
rolün \elMıkl tanına ballıdır. 

Netice: Gllnlerce. Kekltl ıztırab !ç;ndf', bu 
ıerıç ltlzın haare ile J'anmlftır. Ketti, 
arttadqının buldutu oteli tendi n!ç!n •lılenlivende bir ışıt. tıymetll oL 
bulamamlltU'? O~bllde uyandıtı dutu talmı1n edtlen blr neanenın beslt 
lllbah etrafa IOl'tJO, c varda mevcud b r lı:llıd1a ambalt.J yapımaıma ben.. 
otel erin 7erlerlnl «ıtren;p, bUDlan bL siJOT. J1. Perldun bu eserini blru da_ 
ttr birer dolell'mu modt? ba ~. Tnlni daha kuvvetli 

saka.ti* ;,uradadır. Yer fena olarak o~a koyamaması iÇln hiç blr 
flmiŞtlr. Klzın bulundutu Beb 1dtt Qt1nk11, lı:endls bu işin h ç 

...-~~ı:ın lllettayln bfr ev te aoemis1 detlldn-. Sahnemize b rç<>'k 
7~C:~~ı sani7ftl, ~rtada t. ~alnız kal eserler vemıfştlr. Ge1ecek sene tnşı.l _ 
:.ıan ·saman. tızın bebaa nm, ktndl_ lah, da.ha a& kusurlusupu görürüz. Bu 
.ıııe bir oyun oynamat üzere oldutu.. temenn.ımıs a.ın.mldlr. 
DU n çln Bö:Ylelllfdl? NHftt Safa Cotiıan 

Muharrlrlere musallat olan 
yaman dolandmm 

nıu &anlı ı iMi ~J \ nPtıtım eordulll. Eskidi, ded1. O es_ 
tubun phllllUZl lılt&hdaf eden bul nada b1r it tçuı yau ma celen be1Jiar_ 
ctım e eri biai fazla incitici bir dil De cll7an <lb tıılnl1 iten Nusret Safa 
azımı.ştı. :ıtanunl bNJrmuu da7a. ~undan da H ~mete iki çıtt eski 
~arak mstubu tstanbul mUddeiumu.. illtarpbıle im eelt1 pantaıon ıreldl, he_ 
mil lı ne ver<Ht. mUddeiumumllilı: eaas men aaıtıtı. Hlkm~ . lı:endı.a ne yaı'dun 
mese ~le alA.kadar oimayan cllmleleri edenlerle cı.tel.lk bır de ala1 edtyor> 

tan 90nra mektubu neşred 1. dedi. 
ç elk nzere b!JJe gen yolladı. Ok\11UCU.. Detterl tetkik ettlaı. Pilhaklka lztnll 
m mı aşatıda ou mekt.ubı:. okuya_ bulundutum 1..27 EyU~: ara&ında ve 
:. r ve BaY4lD Mebrure Samiye da_ 16/t/1941 tarihinde H~kıMt namına 
b& evvel ,.zı mış olan bir mektubu Nusret Safa Coıııkun .tarafından ve ts_ 
batır ıyabllı.rler&e &radakı farka btsz&t tarıbul Altaaray poetahanestnden bir 
~ edeceıkleTdlr. Mektub ıudur: ı>*et SÖDderllmif oldutunu Ol'r?ndim. 

Muh erem Son Postanın 13/1/1941 Yaptıtım taMdbtta da bu eşyadan 
cünkU nU!hLsınm b rlncl tasf.u*ıd& bir ,..ııımını Demı Bal namında blr 
<M har rıere onus.\llat olan yaman mahaıOma ~ anlsdım. 
blr udo'aJldıncı> baıtıtDe baılıyan ft BMıun Uzerllle !tend's!ne !cab ~ 
altıncı sayfada b~en yazıyı okudum. DM&IYihte bulunJutum ır!bl bundan 

Beni tenlcld ve muahaze eden bu .eonra Hl'lı:met!n yazacatı ve t~dlmne 
mQnUel>etile efkt.n mnwnlye fl'l .. ~ llldlıtublJınn bel'ımıehal bana 
~ kendimi tensıh mataadile aıeUrllml!IBinl emreUlm. Bu hal bana 
ft.lı:'&Yl taVJlı etmek meoburl:>Qt:Dde HPkmetin tufeyli ııeçlnmek J'olunu 
kaldım. tu•tutunu ınıretl tat•fyede ötretmlı 0 _ 

Metaiublar ya 'b.ıuardl7an veyahud ıuordu. 
" tıt.'b tarafından tontrol edilir ve sa. Hllltmet çorab a.tölyeeinde iplikçi o_ 

,.nı diltkat. bir ~ a/Srlllürse bana ae_ lara4c çalJışmaJrtadır. O rtınlerde atöL 
tiril r Hanaı mektubların yerler.ıııe yentn tefi Bllaeyin Avni bana mUra _ 
,aockr ıeo*l ve b&nsılerlnın ırtlnderll_ ca&tla <H1bnet ı!zll bir vasıta 1?e 
m1'JeCell malam ve muanc-ndır. Bir Bayan Mel>nıre Sami lCorQ& hlr m«_ 
rdım dildinl havı meıttublar tevtif t\ib :vuaralt eorab malrlneal ahcatın_ 

:ıımlyertfı lll'Uha.t&blarma ıröııderll • ı dan bdl61e 88_70 lira tadar para ia_ 
meeıııde mahs\lr olmıyan mfttublar tıt1ecetıni ve 'bu parayı 3_4 q aafayı 
meJanı.ndadır. Her banıı bır klma - ha.tırla ~l> ~emekte oldu • 
den 1ardllll istl1en bir mahkt\mun tunu H>ar elti. 
m«lttubunu 16Dderirlten de cbu adama tııte bu nar üzerinedir ki fmanl* 
yardmı eıtmeyln s. llyılı: del .d n Qlt'e ve şefkat hialerlnlo ~ne tufeyli 
muııa.ta!>ı *as etmek de ceza ve teT. ıeçtmnete çalıean bu adamı Ba.va• 
~ r v mllctUrünlln vaz feeı delildir. Mebrure Sami ıtoraya tanıtmat l1lzu.. 
~un muhatabı eı.r ~ yardım munu d~. Ve o 11rada Hlkmet1n 
JllllllDI* l8t yorsa. ,ardım tatlJ'enln bir muma.!le:vha1a yar.dıtı ~ met_ 
mahkt\m oldı.ıiunu dtı.."'1neret mah • tubuna btr mektıub Ulştt~reiı: vaziyeti 
pUtl bulıındutu mllesscsenın mUdQrlln_ tendilertne anlMtım. B6)'le bir ıtu 
den hakkında talnllı:M. yapması lcab hnı'm vazUei Mll:remden detıldtr. 
eder. ~ ortada taounen suo sayılacak 

AIDI. tıdcdirde .aldanmıssa. vaz f. b1r V&C..,f't_~tur. Yalnt'1. va:z"femln 

1 O kadında g zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena renkte bir pudra, 
yüzünüze cMakyaJlı• ve ,, 
çirkin bir manzara verir ~"•...-~..,,, ,. 
•• sizi daha y-..Iı go1te
rir. En uygun renııt bul
manın yegine çaresi. yu· 
sünllsün bir Laratına bir 
renk ve diler tarafına ............. 11 

bqka renk pudra tecl'Ube • • • 
etmektir. Bu tecrübeyi 
bemetı buırün alze para
aız olarak '6nderllecek 
Tokalon pudruının yeni 
~ eulp renklertle ppı- .. "' 
ıus. Bu yeDl renkler. ga- • 

·reı modern " ldeta aih
rt.-. blr rk IMM.bealn-

{ • olan .Cromoecope• 
maklnuUe k&nftlnlmıt
tır. Bu 111ak1na. renkleri •• 
kuaunua Ye tam olarak ~~:k'11" 
eeçer. ArtJk dıl&lrJ&Jlu 
bir JOae '-dif edllml,...ur. ald ile lmU.Ç edeD ve tabU 
ıtbl t6rilDea maummeı blr pudra
dır. Totalon pudruı, ckrema lt6p6-
tib lle benlb ve bmual bir uuJ 
dairellnde tanı~nlırut\lr. ıs. •
Jede rüqlrb ve 1atmıarha blr ha
vada bile btıLtıa ıün aablL kalır. 

Hemen busilD Toltalon pudraaım 

tecrQbe edlnta " t.eninlse ne de
rece bir güselllk temin edeceğlnl 
görünftz. 

···················································· 
NfŞ'iyat Müdiirü: Hil& yin Rarıp Emeç 

SABIBt: A. li:krem U$AKLlOlL 

.tlsJ. erlik işıerl 

Şubeye çagrı'.anlar 
BeFotN Yel'll A& Sabeııiaden: 
Atatıda auııf, rütbeleri J'&SJ.lı Yd. 

&übayların acele şu.beye mUracaatıarı 
UAn olunur. <1693'1> 
ıturmq 1art>a.1 Şefik Avni 319.1. 
Hava Ttm. AU Mahir ot. Harun 

•32_448. 
P Yade A.Kfım. ~ Ol. >.zls U082. 
Barb sanay, Asrtm. Metımed ot. 

EQ)ln Zeki 32319. 
Eczacı Hamparsum Ol. ıtltam H&.. 

sat 38435. 

( TiYATROLAR J 
ısTANBVL BELEDlYSSt 

; 
Tepe::::ırdr:=m.:sa 
Bu~ aat 20,30 el& 
Ml!RDİVIHDB BiR IŞJX 

lıtıtlll caddesı komedi .lı:lllnında 
lllÖROOVÜŞÖ 

Kelepir yemek 
odası takımı 

Mavun ta:pl.ama, büfe dresvar, ma_ 
sa, 6 J&kemledem mürekteb pek az 
ve gayet tem.z ku!lanılmı.ş acele aatı • 
lıktır. 

Ş-411. HalA.sU.riazı caddesi, Sırmalı 
apa nnan, No. 5. Telefon: 80118 

Satılık Köl(nar T om.-uğu 
Devlet orman iş etuıesi Karab.ık revir 

amirliğin .... en 
1 - Bliyükdiiız ~ em.va.llnden olup Kokurdan ça71 rampuında UHıv. 

cud '706 edede muadlı 721,9J9 metre mlkAI> kökmr tıomrulu açık 
arttırma wreWe ~ çık&r.~ır. 

:a - TomrUk.l&rın ka.bultları coyuimQf V'e hacım orta kutur üaezlnden 
hesablanm!ftlr. 

3 - Ttımruklann beher m.ıot.re miklbına C'l·b ııra cOO. IJruruş muham. 
men bedel takdir edi!mlştlr. 

' - 'IUn!u.kların •tıfına C"1d tartname Ankar Omnın Umum Müdürlil_ 
ttl. .I.!tanbul '\ile ZOngu:.dat o.man Çevı.rge Miıdürlük.lerlle Karaıbilk 
~et Orman t.let.ıne.si Revı.r .Amlrl1tinde görüleblllr. 

5 - ~ilerin ~ 7,5 nlıııbetlnde muvıik!kat teminat -a:kçıeslle h!rllltte 28. 
11.Mı te.rhlne rutıwsan Qal'f&mt>a günü aat 14 de Kara.bük Dev -
let Orman itıetmee.ı Revir Amırııtı riyasetinde teşelrıkill edecek to_ 
m.lsyonıa milracaaıtıan. . • c9906 • 

BAKKAL CEMYIETINDEN: 
ISTANBUL HALKININ NAZARI DIKKA TiNE 

Cemtretiaı.19Ce Kanala Bet No. 1&.mba ş!fMt verllmw.tedlr. Bu fişelerin 
~eri lO k~ı114 multablllnde halta aatılacaıktır. Bundan faı a satan 
0 ura lanlnın Ye adree.niıı mUratabe bQrolarlle cem~etimls meritczıne 

bll4lıtJm81i rica olunur.••••••••"' 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Hl/608 

Eınn~ Bandıiına ltorçlu GIU Sad* vartısıerine Llt.n JOllle tebllt 
ta~~~ ~ekapıdJı, Kardyel ata &lipqa mahalleainc.e Kan_ 
derecede t&>otelı: l6lıe reni 17 numaralı tt.rırır bir evin tamamıru bıı'inc1 a.......... ret'ek 11/1:940 tar~ 29206 heaab numaraalle 
-ınıı.tan aldllt 290 "-
den faiz." ıuımı.ıvon ve 1.14• borcu 11/1/Hl tarihine tadar ödemediifn_ 
eebıeble 3202 numaraıı :::uı.ıı ile beıwber boı,ı 220 liraya varmıştır. Bu 
zere ı.n.ım oluun ~e•UC1blnce hıllkkında icra takibi başl.amat u_ 
metdıhıaa IÖDderilmlt lac de ~~unun mu.tavelenamede i6stercUtı ika_ 
JaplNNCJ1$r. KelıktU lı:anmıun ~ aldiltü anı~ Te ıteblll 
1lAıı suret.ne )'al)ılmaaan; bıtrd{f :ı, iacıi ııuıdde8l vıetat halinde tebllgatm 
ta~en itib&rell lttr buçııt q 1c1n:u ölQ a..ı. mu-asçılan işbu HAn 
r!ntn borcunu ödemeleri veya bnunen e s.oıtıtmı. mllracaaUa murlsi.e_ 
bildirmehli llzundır. lıllraaçılar iPGtett =!n:f.~ bir ıt!razları var6& 
tillt UBU1 d&lreslnde dıırdunnazıaraa ~ veyahud baılıyan ta_ 
röre Sandt.tça aatıiac&ktır. Bu cihetler aWc .-rı m~ medcfuo kanuna 
:ıset. edilms ve her birine ayrı A1n ıhbarn..me ~ bilınlp on aOre ha_ 
olmlıılc Uaere wnye~ nt.n ohı.aur. <10180) m~tanıına b.1m meık'tub!an etontroldan ibaret olup ya. mQemeııe• bulunan lllahkthnlaTı ce _ 

nm dilek ve mft•a·ealar ndan mffi'ul mi~ J'&r&T birer 'Y&tandaf haHııe 
bulunmayan mu ıışesey\ mU!l ab tut - ~lrmdk oldutunu d090nerek Hikmeti teütit ve mütale& olunmuştu. Pak.at bu Dle21d' 
mağa ha.ldtı yo1t•ur Ye olamaz raluıtı> ır~!nmf'te mecbur etmek ıçe b&lln ıd$111U mü1aıhalemln lüzumlu B a. 

T krlben 10_12 gün evvel Hitmet bu * mftda.h&le ettim. oldatunu hi.-ef.tlrmJ, oldutundandır ut := n" t.vzlhiınln ırazeten1n 
Yavuzer namına Bayan Mebrure samı Bu ~ siyasi btr suet.an mAh. ki te:Jflyflt t>Qana b!ldlrltınift&. ~ ~ =-:ında &Ynen bırincl 
Koray tarafından 16 lira ve moteakl. ml9ttır. Dolımdmctltk 9Uetmd•n nıah_ Bu ata&mıd&n dola3'1 takdir ve te lle batlMnM: ve ele bfbrilk b!r hq!Jk 
ben <!t' b'r paket geldı. Bunlar mu • lı:Am olmadı.tına söre iJ1c zamanlardaki! te~Ur betlemtJordum ve beklemez - &a1'fada bitmek u!:qau her lınst bir 
vacehfmde mutemed tarafından ten - vardım dn~ haatlnt iltl11narl1tı_ AD. Plıkat ~ niJ'etlerlmbı mauta~ tuıununuıı büıtett;. neerinl Dlat.bwlt 
dlalne verUIJtten. takriben 8_9 &1 enet na ~1. ı.eıtt nella ....._ obudıtına o1anıt 1Mılr.sıs 7ere tentıd ve mu&M d4lo ~ ı haklara tstın.a_ 
leDd alne .-ı.p 1'lr taı etbt..,, ne ,,aml~ibat ~ ht.._ 1la OP.ro&Rdem tdDIUl\iıi et. ~ ıııv tabmJD ._ eieNh Ye la781lanmıa rlc& 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - ~üz bö1lesl emnllndenolup Büyijltdlla ve A1941dllz ram 

la.rıilda mecvud S103 ad«ie mu.adU 2'24,398 metre mı ... A.b tö. 
tomrutu açık artıt.ırma auretlle aı., çı.ka.rılm..,t.u'. 

2 - Tomrukl&nn bud.&klıarı 8Q)'UlmUf ft hacim orta tut.ur iizerln.d 
beealllanmıştı.r. 

3 - T<ımruk arın beher metre mltAbına et•• Ura c50> kurut mu 
men bedel tMıd1r ed.lmlftir. 

4 - Tomrukların atışlarına aid t&l"t.neme Anbrad& Orm&n tJm 
Müdurllilü İstanbul ve Zonguldak Orman Qe-vırge mıidiirl{)tler 
Kara.bük Dev"et. Orman İ§letmesı ReTlr lmlrllğlode görUleb Ur. 

5 - İsteklCem 3 7,5 muvattat ~mJna.t akçesLe blrliktfl 28 11/Hl 
rihine rast.layan Çarşm'ba günu s:ıat 14 de Kat-abillt Devlet o 

tşl.etmeıs.ı Rvlr Amır !ti riyasetinde ~ edecek koml&yona m 
a.tJa.n. «9907> 

' Beyoilunda İstlklil caddesinde 370 numaralı 

BAKE MAÖAZASINDA 1 Brtet, t.adm " (lOC'Utlara mahsua 

1 
GABARD[NE, COVERCOOT ve TRENÇCOOT 

rıwn-.ıuından mamul ve her .aman olduiu ıribi en l1l clnatea 

MUŞAMBA va PALTOLARIMIZ 

Harb Okulu Komutanlığından: 
onıumus ma~ıua 52:&4 Ura Gcretle ~ ve tartcıcraıl 

riDdıım anlar bir matbaa relS&Dll almac*tlr. coo.eı S&n'•tlar 
terc:lh edilir.> HUsotlhal evrakı ve aıhhıat NllOrile birlikte 28/11/Ml 
ribine tadar Anılarada Harp olı:ulu ltomutaııııima müracaattan. <101 

., 
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TtiRB:iYE :tş BA.NKAS 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANl 

KlDŞIDELER: ~ Şubat, • Mayıa, 3 Atusios. ı hmcı.eşrin 
tarlhlerinde J&Pllır. 

1942 ikramiyeleri ···---1 &det 2000 Liralık. - 2000.- Lira 
1 • 1000 • .... 3000.- • 
2 • 7~ • - 1500.- • 
1 • 500 • - l~O.- • 

10 • 260 • - 2500.- • 

40 • 100 • 
50 • 60 • 

200. 25. 
300 > 10 • 

... fOOO.- -
= 2500.- -

= 5000..- -
-2000.- -


