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Bu sabahki 
haberler 

Tulanıa 
garbin de 
vaziyet 

ciddi 
~ndra, 22 CA.A.) - SoVYet Rwıya. 
lla 1 harb lınkkında alınan haberlere 
,. taran Alıruıntann Mosk:ovn. cephesi 
tıe Rostof'ta:ıd. ta:ı;yiklerlnı devam et.. 

l1n ekted irler. 
ta;-ıoskova ce:phesln.n muhtellt not.. 
>a arında şiddetli muharebeler cere. 

n etnıektedır 
tı IlUn gece M~ova radycsu, Tuta. 
~il garbınde ciddi bir vaziyetin te. 
~dtls et.tikini bildirmiştir. 

~a una karşı Rus söu:UsU Almanlann 
la l'lna harek:etı ~ebbllsıerlnde mu. 
ıo:tat olamadıklarını söylemıştlr. Ros 

cephesinde değişiklik yoktur. 

Bir vapur umuz 
daha Karadenizde 
torpillenerek batfl 
Batan 550 tonluk ''Yenice,, 

vapurundan yalnız iki 
kaptan kurtulabildi 

HükOmet tahkikata baş adı 
Ankara 21 (A.A.) - İstanbul llma. j za iltica cf.tfkleri Çğnmllm1$tlr. 

nına lıaflı 550 tonluk Yenice vapuru_ Habtt aldıtunııa göre, balan il'e. 
nun Burpzdıın İstanbula gf'lirken nfcc» vapurunun iki kaptanı ve IJ 
Vaslllkos açıklarında. torplllenen-k bat tayfası \'llrdır. Gemi, 9 ııy kızakta 
tıtı haber alınmıştır. Bu babda tab • kalmak surctlle hemen hemen yeni 
kikata tevessül edilmiştir. Gemide ba. dcnilebllccek bir h:ıle ı:e lrilmlştl 

mule yoktu. Geminin ::ralnıs birinci ve Gemi Ali Kazancı isminde bir uta 
fklncJ kaptanlannm kurtularak Durga. aid bulunmaktadır. (Son Posta) 

, Sta lin 
'l>üşmandan 
esir almayın,, Libya da 

iaglUz 
taarruza 

.,.,~~ .. : .. ~":~~::-;" ........... m....... Kuyuya atılan tüccar 
il BÜYÜK MEYDAN ;l

1 ( Alman tebliği J Cesed dün de çıkarılamadı, 
diyor 

a:lşı. 22 (A.A.) - D. N. B. nin 
lUı khotm'den öi'rendltlne göre Sta. 
te< 0 rttu ve halka bir mesaj «öndere. 
ıııı harblerde artık esir almamalan 

MUHAREBESİ Merkezde kuyunun suyu boşaltılamıyor, 
BAŞLADI 1 feal bugün tekrar uğraşılacak 

Uınunu bildlnnlşt!r. o---
Bu sabahki 

Sovyet tebliği 
8o AloSkova, 22 (A.A.l - Bu sabahki 

\7et resmi teoıı;: · 21 • 
Gldde Teırinüan ela tclanll cephelerde 

l\ t.ıı hıtıh rebeler cereyan ct.m~tır. 
t luhart:beler bılhassa Moskovanın 
~b ve cenızbunda: Tula, Volokolams'lt 

stof'ta cok Jiddetll olmuş!ur. 
'i Carşamba gUnU 65 dU~n tnyyare 

lahr!b edılm ıştır. • 

. l iby~ da vaziyet 
1nurizlerin lehinde 

~ 

Tebliğl~re göre 
Libyada vaziyet 

İngilizler Almanlardan 
yüzlerce esir aldıkla-

rını bildiriyorlar 

Yüzden fazla tank 
tahrib edildi 

A lmanlar da mukabil 

1 
Muvasalc. 

yolları tehdid 
altında 

Kahire, Almanlar 
104 tank 33 zırhh 

otomobil 
kaybettiler diyor 

Kahire 21 CA.A.> - Bingazl 
muharebesi Perşembe günü öğle • 
den sonra ciddlleşm!ştlr. Zırhlı 

ilerleme 
ka7dedUdl 
Bertin 21 (AA.) - Alman or. 

duları ba;kumandanlığının tebliği: 
Donetz havzaaında ve cephenin 

, merkez kesiminde cereyıın eden 
muharebeler eenaaın.cla yeni ilerle • 
meler kaydcdihniıııtir. 

CDenmı S inci sayfada) -·············································· .. ·· 
Piyasada görüıen bir 
insafsızlık misali 

Katil dun yeni itiraflarda bulundu 

bq.~ re, 22 CA.A.l - SalAh!yettar 
>a~enbadan b.ldirlld'trlne göre, Lıb. 
Geaı l harb lnsıyativl İngUizlerin elin 

r. 
ıı.~eI'in vazıyet! simdi daha !e. 

taarruz devam 
etmektedir, diyorlar 

J kuvvetlerimiz 20 Sonteşrinde Sidi 
! Rezek clvannda harbe :ştirak et •• 
1 m!şlerdir. Almanlar, 'lO tank ve S3 

t:ıı~İliz kara ve h~va kuvvetleri ara_ 
~ sl'kı işb rllğt olmnştur. 

) ~ nuneı yalnız bir r :cat hareketi 
)\l'ı... akla kalmamıs ayni zamanda bir 
f ~ "ta hareketine de tesebblla etmiş. 

Kahire, 21 (AA.) _ Ortaşark ! zırhlı otomobil kaybettlkten sonra 
lngiliz umumi karargahının bu ak. İ yüklercc esir bırakarak celd!ml3 • 
şam'ki tob1iği: ! !erdir. 

Sirena iil' de muharebe, dün öğ • , 19 son teşrin günll yapılan ilk 
harekit esnasında. düşman bizim 

leden aonra demi SUJ'et.te ba~arnl§. 20 tank pyıbunıı:a mukabil 28 

~ihverin Libyadaki 
br. Bundan evvelki iki gün zarfın. 1 tank za.yi etmiştir. 
da y~ptıkları süratli ilerlen.1el~ri ne. (Devamı 5 inci sa1facla) 
ticesındc, zıııhlı llruvvetlerımız, 20 ı 

(Devamı 5 tncl sayCada) \. ... .... . . ....... . ....... . . ................. . , 

Yarma hareketi · 
b.rlt:ltııre, 22 <A.A.> - SalAhiyettar 
\>er~nbadruı bild'rlldlğ!nc göre mlh.. 
tıllı il tank kayıbı, İngılizlerln kayıbı. 

C Askeri vaziyet :::J 
~ mislidir. 
~ lı n kumandanı Rammel bir yar. 
&e <le areltetı yapmağa teşebbüs etml:; 
b ltah·"azzyetı hiç de mUsald değildir. 

•.!' lltı ıre, 22 (A.A.> - Sa\tul!yettar 
~ıa:n~an bildirildiğine göre, Al. 
-ql2Utı şun.diye kedar zırhlı kuvvet. 

~arısını ltaybetm!şlerdlr. 

Aırıerikan Japon 
,,. müzakereleri 
~ izahı saf ha,, da 

~Iı:ıa!ar~ 22 CA.A.> _ Vaşingıtondan 
~llozcya habere göre Amerika Jle 

llıa:1te arasında yapı!ma.kt.a olan 
~41.n reler hakkında mlltale:ısı &o. 
b~~ ~~~~il Hull bu müzakerelerin 
l<tı~iu;'11 .&afha» da buulndutunu 

tq Rıı~ad: lngiliz 
t,,, llkları kullanılıyor 

t>acıa ıı.ara. 22 
~il alınan <A.A.) - Dün Mosko. 
~ 1~rcıa n habere nazaran son za 
ltııı~ ~ lıı.nkıaUSyay;ı gönderilmiş olan 
t~ltı. b. ~1 lllCdhedUmekt-edlr. BU 
lliat <!an tQa rı Rus mUrettebatı ta_ 
&ılh,,~ bıınıare cdlinıektedır. İlk defa 
~ır. rı. d~nna hllcum ya_ 

-
Almanlar Kerç boğazını 

geçip Kaf kasyaya 
çıkarlarsa ne olacak ? 

Yazan: Emekli General K. O. 
Blrlcaç ıün evvel Alman • Rumen 135,000, Yeniblt ıeh.rlnln lae 26,000 

acuvvetıerlnin eline geçmiş olan Kere nUtusları vardır ~o bırıncıaınln zenain 
mllst.&hken:t' şehir ve JJ.n:ıruııua şi.mdl bir demir madenı sahasuıın kenannda 
ye kadar Yenlkale ismin! de izafe et. olmasına mukabil 1klnclsınae de pet. 
mekte idik ve bundıık! maksadımız rol vardır. 
eok eııemmcyetaiz bir ha.ta tecvlzile, Eğer Sovyet kıt'alan, bilhassa daha 
gayın okuyucuları.mızın zihin ve flkı.r. evvelden ıhazırla.nmış şehirlerle _ara:&i 
ıerini iğlA;k etmemek-ti. parçalarını adım adun ve muaımıdane 

Halbuki hakikatte Yeni".cale, Kere bir surette mUda!aıı itiyadında olma. 
müstahkem şehrinin on bin kılometre saydılar, biz bugünkü yazımıza bu kl.. 
kadar garb!.tı.de ve sene Kere boğ:ı.Zl sa mülA.haza ile başlamağa lüzum ıör. 
garb sahilınln en şimalinde ayrı bir mlyecektfrı:. .Fa.kat, hlıd!selerın Sovyet 

hlrdlr Eski kalesı hali\ yerinde dur. lcıt'alarınm Kerçt.eu sonra Yenikaleyl 
:akta ·olan bu iehri de sovyetlerln de müdafaa etmek lstıyeceklerlni ih\as 
bir d~receye kadar tabk•m etmiş ol • et.mest üzerine bu kıs.-ı mUUwazanm 

K rçi '-~ybe•tikte:ı sonra serdine zaruret hAsıl olmuştur. 
malan \'& e ,.,.. ~ 
b iraz dA burada. dayanar:ık zaman Yenikalede de mukavemet göstere. 
tazanmağa ve Kere yarımadası dahi. rok Kerç yarımadası drull.llne sıkı~mış 
!ine çekilmiş olUP so,ooo ikadar tlih. bulunan Sovyet kuvvetıerınden mUm. 
mln edilen ve bir kısmı e&lr düşen Jdln mertebe fazla miktarını ~ere ve_ 
So t kuvvetlerind~ bir miktarını ya Yenik.ate bOgazı şark s:ııı;Jine Cm. 
:ae Kero t>oğazı şaHc saiılline :ıuılc.. çırmağa çalışacak olan Sovyetlerin 

d llııiek 1.mk!nlar& temine uğ • A.zak denizlle Kar:ıdenlzdekl Sovyet 
~:aıarı ·m~tenıel. ~ere 6ehrinJiı (Deva.mı 6 ncı sayfada) 

., ,. \;., 
1 r 

Yu.kandakl. roootraflarda, 1t1 tatııeı 
dllkıklnınm camek.lolarını &U&iyen 

(Devamı 8 n.oı sa1fada) 

- Bir muhanir 7aptıtı röportajda, 
ıulllye koridorlarını Bahkpaz."lrına ben. 
zetl7or. 

- ihtikar ı.upluarmın r;okluiunu 
anlatmak istemiştir, 

. 1 

Son Posta objektifinin dtiu vak'a mahallinde rördliklerl 

~iılt bir tilcı:arın feci bir şekilde! men dlln de kuYUnun suyunu tam& • 
öldilrUlınesile net!ce!cncn cinayetin men bOşııltmak kabil olamamıştır. 
tahkikatına adliye ve zabıtaca dün Kuyunun atzı 50 santim ku~ 
de devam edilm~tir. olduğundan içeriye daliıC inc:Urm 
Vak'anın tahk!katını idare eden de mUmklln görlllemem!.ştlr. , 

mllddelumumt Tw·ııud Oktay dfln de DUnkü ameliye sır:ısında beline bir 
beraberinde cinayet masası memurları ip b:ıf:lanarak ktU'UY ı lndırılen bir :; 
olduiu halde Beyoğlunda tsti'Ilil cad. el suya dalmak suret.le dipten 
desindeki Ahlar apartımnnıua gltml$, miktar tıı.ş çıkarmağa ınuvattak ol -
cesedın kuyudan çıkarılması işllc mee. muştur. . 1 , •• uı. 
gu1 olmuştur. SUJ.'Un üs~Une eıkmamruı c.n u 

İtfaiyenin bütün gayretlerine rai _ lDcvıuw f ncı aayfaılal 
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.• Hiçbir şey befemnigenler = SahaLtan Sabaha: 

Şu z7manda lise 
Talebesi olsaydık I 

Burha.ı Cahid 
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~ Havamhk ~!.asfil~ d~~-~~ 
J ___J ar; ....ı .,plıu•acaklu? -

1 - Bu hAdise &razl ve sermaye B k 

O
.. .. .. t . h A ~;::,~:~i~~ıns7nı~~=;~ı. ı::b u ş ce e 

numuze .arl 1 Sf7~;~~~7.-+.T~':~ neler o ab ir? 

b
. f rsat çıkmış na.2n~~~~e~;iı:l~~~ sermaye ırazaıı: 1'1ı·tad 'l" l 

1 r 1 1 r ITlJPD'latılan v':va tetdl sermayedarlar unce 
=~~~:~ı:~f~~~ır. i~~u:~\~~ J8 ,:~i:ğ~ü~~:h~ö;;;~n :~;~ım:~ıın~[ de1 tiikenıyor. Pıhot o kadar ıra 
yasta istihsal devreaıne g!rebilmek, dir. Herkes bu cephodeki mu~e& - r: f' ge ıro;. o k da go.ııı kut<t.rıyor • ı· f d . b· ı ı · ' muazzam semıaye toplantısını bekle. lıelerın neticesi n ;re. ı .tayyaresıle beraber Al:ııan layya 

1 S 1 a eyi 1 e 1 m 
mek için ~ aradan uzun senelerın b kl Ahu I ye ,• .... rdcdr., ıye resıne yüklenmek üzere h" ~~ve t&rlhl şana ded.ğ·m'?: hıl.dl_ e· ıyor. . an ar oır an evvel diyor ve ona 50 metre e ucunı e-

e 

• oeı..-:n ve dünya ,...,.,.....,in Myle u. MoSkova mud~laa.ını •OkUp ,.,ı,,. laŞ>yo' ve bu anda k ~d· k.adM yak 
zun beklemeye müst.id olmasını 1c&.b!alma.k mecburıyetı karşıs nda buiu- paraşütle aşa "'ı 1 

151 fırlnyıp 

Ah d 
LJ d • B edecektir. ~ 19211 seneslnd~n ı;on_ nuyorlar. Bu it ne kadar uzarsa AL si İse gidip ö~J:i t: ıyor .. Tav_>are. 

y;azan: me nam l aşar .. k""'1U-UZ hım ... gilmriltü "· man ''·"" umumıy"' de Ru• c P· nadını orta•md yya•enm '

0 

k• asında beliren kUçiit, k!!ayeıaız ve hesi ivinin o kadar uzun v o k B' d b' b an yarıp geçiyor. 

d 

to?lka.t htl-'ust ıant..'ri g'bl anı e a.. ır en ıre aş asağı di1 il Alın 
,. m (*) lterketmek U!idir. Binaenaieyh tam ol uğu tel&..ketli net,;ceye bıllıarakj . · . ' • c ana._ dar çetin olacağına kanaat etıre tav · · · ~ en an ! ki bundan emı>.ı ,.,....., bfr -ti; tıp!U Anupanm " ""''· •o-ak, bundan kaçoMk arabJ h" ~t zıı-aat kapıtal•zml d"'"' baş_ cektfr. halyanl" hava kuv; 1 i. 1 • ~".""""'" ~ıl?Itu ne. ol~u~uı u bi-

m ;mı . . 'rik•run tO<nik i•k"r.b• yapt•i• "'· •""""'an doğra bd- ha"*" midi 7 or. ' b h d . .. ~· e• • eml}w, 'a" ı e ıel"zc; pa>uıü•lc ""•hl""'"'" ıe '''"'""üh . e- ınanld Jlbl h" uo<tadan Wm " mit. BU. bir adamın öldlliilnlt IÖ>,:.. 3 - Klfl "''mare olmsd•imdan ~ın u «p e e _çok ı, goulügUnü, •ıl.yo>la., ıayy.,. hafifli;~• ilot lanın şansı anlatmı.ş, ve b.zl. . aun)kemmel bil' Jlbera.I zm Böyle bir ı·eJi sonunda ölecek dlJ'" ı;ocuk "~P= ''" ""'"'""'°"· m•U·ah•Me>l>k "''"'· oı.ata mutemadtyen mü hın.mu ve da yük,.k bi> meha>el •. ~-, ı murcI!ch ve zenıın mı>..ıruek..t. I ' · - · ~ ma. ı~,.<ık' !a1Ja kıymetin nıUhim bir k s erzak yetiati j ıd w •• ı·· J su:ı;t:sırKJe 
"' "'-''"" ..,..... olan bu fu&at: mJn. kend~ln• """'' ,an• tmcoüh ya ben·"''"~ mi? Am,panın bugünkü . n.ı b • ol . ' • • .'.m ' o ugu nu •• > uyo• '"'., "v •• " ·ımek kon d i h aı luı 
t.an ıı;l...fade etm··•· üzer d ... ~ı •~!etmiş bir memlekıette ne havsala a1- tellilketıne lıbera.llz.ınt!l sebeb olduQu.. d ud Y'b~& khar1c1.uıdıtı gbı bu yüz. lar. Bu teblıg bıze ltalyan tayyare- arasına indirebili"""r 
lhs """ e eıu .. ...,_ d b" Uk '1 ta yüzd •. ısb t ,_' en e 'rQO şer kı~ır kalacaktır l ri i h d . d 'l h J-. 
. .,.,. coga!Lmok, "celi gün<i1"1ü mayaeak k• " "1 "·" yara ca, nu. . ' yue a '"""' te m11mkün < - Bugiln .. ı.tlh."'l t k ' . e n n cep e en ~ya .e menz> al Zaten kanadı 1 Calıi;inıa;k ıuıumundan bah!>etm·.,t.im. ğını Avrupanın ve Amerıkaoın tarıhı değıldır. Bu vahşi ve hazin neticeye nıpad" sana 1 . tf' n 1~ T~vb larında ku)lanıl<:iıgrnı ıfade ediyor. t k pkarça an mı~ olan • .,, · :.:..... ~t d" liıberallzm değil bilakis ... Y V!'Ya .zırı:ıst •·~I ı< ı K d b _ı · ayyare yere onar ·en parrct , 
"'"""'"'·' coga.>m•k. '1 ""'"'""' b"e """°enn e " ' . • onoo <a<n tat. boşlad•ih .am•nkl llibl h•n1lz k !odl ı"m an a~ay:p Lenıng•ada ko. olu d . • pu,e 

"•oecüh eLmlş ooan bu ,.,,bl ,...,_ """'ali,.. butu-&0, l>a&den kurlu. b .. edJomemefil ~'b'b olmuıılur. N8'tl '"""' bl' '"" delil. Malfim V< ".nı•: da> devam eden iki bin kilom•"'· ".'"~ a pilot ku,tuluyo•. lııe 
t.n auuni "t.fode ed""' "" -.. lan, ""'""" '""'""""' tarihi ,.n, olec<>k d,ye çocu.< ,...,.~mak, na"1 """" -~- Anoak bu teknik eır.erl lik bi, cephe üwinde Alma.nlao ın b~gunku hava muhmb ],,ı artık 
tadan mıire!feh ve ilerı bir memle_jdol•yıotle n••l oi•n memlekotleode. uza "'"'d' diYe o~omob.11 b•nkma.k f""1.ree m•l1lm d'i'ld"•. B'namlt h e1ek ike e k ul. b . boyle oluyo,. Bu şa.ılu alıınd• Kı. 
Cet haline glrmol<! ... Yani b'"!uwon yani ta>ihin >elah ve ,nkOn d""''· ak'1".""- "' h""''· ı.e. gubdakt iL f•-eh;l19< ,,..,. bu tekn'kt.n .::. g . p ' g '

0 

" m. "' e '.•Y_Ya 'ımm, Moskovonm, Lening•adın o. 
hayalinde yaşııttığunız cennec vata_J.ınde o.ıaya Ç>bn f,t,,ıe,·dM b"ldl• '"'""'"'• .. '°nunda "'' felAket dolu>. lt>mAlta• olanlar derhal müh!m .. : 'de>t dummadan Ru• KUvvetle>~ uzo lmd•ğ•nı kabul eı .. k dahi Hu• kuv 
"'· gu>bUz ve "'""" Tilıklln yaşa m t•<:m ga>bl MCUP.'dn »e o!ınnll A. duııuna hül<modlp 1 b"a 1.=<Ion uuk. ....,,., "'°in ode"* d 'i"l•rin· ı.t~ .ıne ,.1dmyo1 ve bomba yagd "'· vet ledn in tomam n imh d ·1 . 

r

d ğı rah:ıt, asude ve ~en yurdu ya=ımer icada bu !ildrler tam ı.amanla. Jaşmğa.k dtalili'~lyledce dldrakım'.zın ~ima_ m.ar edeceklerdir. Na~tl ld bir v~k tıe; yorlar, bilbusa Moskıova üzerinde ba~Jıyan' kış ç r e, 
1
· 

1
· ~ e 

1

• mbe~ı atına.ki B 

1 1 

'? d 
1 
ketı~~·n ref:ıh ve .sil yaca ı e .,er anır. 1 ...1 • •• • uh LL > eç.eı.es çıne gre 1-•. u, oruı o"" • "n a, o m,...e •• Yo ve ,ım<ndof<r ,.,.... iŞ\nde mu çetin m "''~' yapılıyo' Alman J , k k d k ı b' · 

. Uunun eC" tu•hO. .. , .. mlllell>.,kOn dov>ele,.nde m"Yd•n• çoknuş, "· Yanla<om•n uıo;m~•4•. mukadd..- h">d•In • All•h &d•,!1'rlnl cok ot.ın·. tebliğled bu b;, haha içindeki Hu• eke .b~d~r B~ ay ır ış olam ya. 
"" Y•pbk]an ıec.-übelm bo.ka>ok m.nl ve ahlakın• ya·atm"l". "''' hilewn ve en kuN•th """ bu ol"' .,nrlnli<lerlle Ittlh" duyA>un ka 1 · 

2 
b'nd • d ca gl 

1 

"· ılh•~• Hu•yan•n k'>l ''""'~' uayacak •••""'· Rfr'funi\-l•Y•i "m•nda o fik<de" bugilnkü kO. """"'" Onun 10in mü,.ad<nl'1e bu ~nm,.ı.,... şOndi de 1"Dl ı.iıh,.aİ ~7~" za~~!n.ın 1 ı ;,n %1Y•b.e çok me-.hurdur. Dil! •re d •an ol 
'"" önUne a<•lm" l•k yo'. '"'"''I"'''· !htllafü, '"'"' V< iÇnden "· nokl& """'ndo bi<., d<ınna,. mecbu. "1kniğ"e •• uıı-Jllerl .. d•h• mel vA 

0 

ur•; .. ;'1Y~' ald ğ '<'" . 
1 ~ mu"1u>, Bu '·ariyet dahiUnde. Al: 

'"""""'" ve A.-ne>:kanın L'k'şafm• k<iınoa dilnY'Y' da '"·""""'" • El" rum · . lnf 01.,,ıar tik •• mfthim f,yd&., te yan a • '
0

! em" ? . u u~:uz gı hı 1 ~ n k n velle< n '• h ~en K•fk" • teının eden hürriyet; yolu Ha.k ka Jonünıüzde b z.m bır laboratuvar g.bi B.zde lıberall2.1nln, başka ve deha min etm~ olurl!l.l' Nlt~- °""""' Ru.s havacılıgı kendısıne deşen va- lar d .., k . k. · ... - ' · t ·· J\. ' " .,... '" 'f · ak ·ı A 1 a ogru sar masına ım ·an ver ~ •••• nl•rm <a'b nde lrndudrnz inceden ınem :oiJuk '"""'im• bu au. doğ<u teb" He udco. • m çumaz b• i.:nde de ttıcttk '""''" maınmaı. olan zı eyt v u e yapamamıo ve iman k f 1 .kb. rk 1 Ş . 
'"'"" ate~ YOkmk onu U> ,.

1
,ounua bu ta<ih halka." '"'.ve ""'· yol olduğunu iddia edecken, A~. ""'"''" bUOOa• ı,ıı .. de ed•,.,.k mil menzil had,.ını tahdh edememi,. he:in ~· a nı ın 

1 

• 

0 

'~: 0>k «P· ınenraat uğııtwuLı soıhuz bir beye_,,.b ielnd• • "''""' on yuk>'< m""· n';' bugunkU ~ılo~ b•k,.ak hüküm hlm kaAAn<laT t.,.ın eOnl.Ul,... lfal Iİ•. F•kot buna muk•bil .-phe mü. • de Almon ha,.eıl•g•nın °>,"a 
oana ve '"llyele "''""""' '"""t "'"' Ç>klit• gbn '" mu.h.ş uç<ırn:- ~"nna"1a !k.>f• '·"'''°""'- AYn• aa. bukl Am-ı•-1• 11' """"''"" dPV. ,.fau•nda ;yi mukavemet gö<le'- do.ı. rnl km kıı.aımın h•<eknb" bırakırsanız 

0 

size mamur zeng'.n ma yuvarlan • Avrupa o ,ıı~sa Jdı, manda bu kana::ıt ve imanımızı, h1_ r!nde bfltün bu taikl~ler u:ırun C'll1Js kt dı' ş h l_:ı l l kı takvıyeden ba,.ka bır ~ey 0lr-:-rdığ1. 
" bi• memlekot!n wuhtac 

0
:. •·""' de bugiln tııimyot ink•·••• yap. d•"' en on "' ' e.eo "''" ~-ura. m•lft>, ı...,.Mer v.,.a """" ,...,ulli 1 . bamb ,.ı k 

1 
· na r•ce m ·ot • "e~c rn foaUyel 

ve 

11 1 

• . ,,. . 
1 

, k di ı·t t 

1 
, ... ..A ....-ı me e r. u a ıc:ıe an a~ı ıyor .. h k. .

1 
I l 

~uğu ook ""h"li ıomm ed". Mem. ıuaktau başka ;ol o uOJyacakCL '*" <ak, k<nd! şoril•"~"' "çindo o!gunloş. o•m-. u• "'" a 

1
'.°an U"".'"" de ilediyeeek ve durn"k olum 

0 

•kette mal m• yok? Bütün kônm """ böyle ol" !di ,.;,ı.,.••t• [O. tomak ku,,.ııend"lyon>'- ' - Bu"1nkft .. ..ıu •ltmOa vede zay•I, buna mukabll avco lılola» du du" """ Yohrz •I id ı ; 
f

1

«de bffa.kor, ve o~u '"'"" ve hÜ• ğa:tmak, "'"" '"''""" yü.,el1'n•k. Bugün b:ze ıev.ccUh etıit!ndon bM. •-. ...... '""''""" h'< k'm,. .,· kuvvemdfr. Bu cihet malzemeden ba•lı·~cak ha .. ek·ı' l eır ~ . r~r •ler! te k b' tt.,.., t .... , t . t''"d . . 1 f 1 . d 1· . J tt .ı ıa:ı: r o nıaK u-
' no rl<ed""-"''· dllnyanın şunu yapmok, ouuu yapm• g. • nıe. " ··= ""'" ''n'"' '' •• e ~"' "~ ,,..., " en '"'"""''" ,..,,.,. •• zıya e pe,.,.ne in azm•nden ve me Alman!" H 1 •· · 

dör, buoa!>nd•n, •kıt ve baya.o g•L >Cle o>tada olmaya""', yain•"• hü<. ~'""" bi> !m!l '""'"' ini< .. v..-en •''~'"""'"' ""'"' '"''"'"" hu.. cü'etinden iJ.,i gelm<ktedk Alman k 1 • · b "'. "

10 

reuhım m" 
"''"n rollaNlan mom!o«te malla< ,;yelin ve ı.wai•ınnln '" s. k>f! ge. Iib"al b!• sls!em tatb!< ett<it mlzl. ""' ......., ..... ,., Avn•"' ve Am"''"""' gazetele'1 i bi ind ·· ·· ld " "'n' ve az> hmanb""' arn "· :•ld.ğlnl gö•il'5ftnil<. TU.1< top" kio.Ieeoktl. !n5'nlo• ""'' ,uınn böook:e> devletin bu '~"' müdahale elmed~ n'rlnOu glb< h&ttA """ vAdell fıtik<8' • M n ;_ ' . e (

0

d'k~\? t ı 'a bomb .. d • m an •ime kı" m u\.ak. ~•dan ,.ı...,. :nailar pm nu edl:ı<>" gibi şuu"uz ba"ket etıned~ço, ken. i'.n!. ta;avvu' edetın.. . '"' •PV• n1<1,...n1'<> ı~n b'!e '"m'"' gumuz 
0 o~a. cıva 1

•

0

,' 

1 

• " ' kak gen dunn•yaca' lo.'d". B 'ha .. 
h rhal bUtUn topnkfa>n i""!m"'. diie•lno sonunda mll'.M '" telbkot _ş,.d.Y• '""": "::"k yede ki> gdi<. .,,,_,.,..,.,: blnaen•l"1h tş!er kU va mul.a ,.be.ı~ •n t~f ,,Jaıı h ıze bu I" Kın md a K .. ad on"'" d oöu kı .. 
r" tarntt• humm• b bl• Jsllh"l fao. getı>ecek olan bi' yold•n bugüu <'- m,yen, omm !Cm uzetiode b<tyilk '". elik. 1'nl1 "" mohdoıd eU,.,de .,la h?'u"a canlo b" m "al ve<mekte. ı mma h•ki m vaz;yeUe bu 1 und uh la. ~;;•tı b.,ıama•~ için, ''"""' seroesı dmn""'· B:n..,.aleyh hl• de davanua ~u~ pi-anlan olm•~•P efüz bix '""'"· Netl«'de m""""''' dı" Moıkova _üminde yLkoelen nndan buoadan 700 ki'om-'1elik 

........ bu ıolerln k"'"'"' onlanı ;cin fe>dl"e mu•lo< mb.,t• mm•Y' k01Iu btihsal ''"' '''"lnd• yaşayan biT dazla lnymcl• "'" "'hbl••I. bı. Ru• avcı" bı. Alman muha>ebe a 
1

· hı' b k ·lı'k b' . . , . ._, d hl bl. f d t zir t' · , , 1.~. ·-" A·lı t -A--' 1 • Y n r ucu saa ır uçw• :rr.e-dtişilnen b.r tııur en ç ı ay a a. aa. ıın yenı vaz.ye11 A.<>lŞlSUJUa l!.ıw mU.tevsssı: l&r, serıı~~ar R.T, mUnıba. tayaresın.e hücum ederek tayyareyi f ; d b l p · B 
nalar • ., ,. .. .., edomeylz. iolifen bir '8ha oıocafpna şüphe Yok.. hac>!" ve -'"''"'" ollnde kala ate • tulu ., Fakot Almon ta a •.a "n e u un•n _ou ve at"m sayılarımızda.., Fakat garb<la Uberallzm.!n ya.p•ığı tur. Yani TUrkiyede zı.raat, eski şart_ reık ve umduğum~ refah ve !nk;.ea!~ ? Y · . YY - l:manlarını ve 250 .k~tomelrccle hc-

bunca mu""'eı" varl<en, onun vi~l !ara n!sbetle mühim b"r ,,.,,. ktJ'. cnmm• 311 ••• """~ can nok~asmdan. ıoabe.ı elde men hurun.lannln dıbmde olan No' ---ı~__.....-...-___.ıw'W~"-~_...,._..._...;;i..;;~~~~~~~~iıW-ıWi~.W~~iıliııııı~~~~~-"'-~.iıii~~WiwwlMl~~~~-...;.ı.;.:-.;,;;...A-*~ edemıyo! !.~ bıra~ gel1yor kı fllOI'· [Devamı sayfa. 4/~ del 

(•) Bundan evv,lkJ 
15 İkinciteşrln tarihli 
etil'. 

ıl - -·- - -· ---- --
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Şarlok Ho maste Arsen Lüpen, yahud 
Adah Rıza ile ahmud Saim 

SON PO!STA !ayfa 3/1 

merhum Sarı ttı.san Bevtn odasında 
oturuyorum. .hıSfm Beyı U eskiden, 
mektebden tanırdım. samımı bir ar. 
~dl. Bir 'P01is memuru ~ll:!ıde 
bir deste nucymmıe\ik!tı. b!r hll'&lZı ge_ i 

r- ----·-w------·------------.. -·---.. ·-·--... ~~;;;;;;_, _________ .., _ _, ______ .... _____ ~ 
İ (<Son Postan nm a.ık oe maoera romanı: 25 i 
• • 

'Metlrez memuruna: i 
- Bunu yolda. çc.virdim . .Milteoı.ddid • 

tirdi. 
KRDB 

::;,~ır~a~~!:~~~ ~~ }))))ll '11ID1JJ»J)J)J))J l ~11111JJJJJJJJJ1 J)llllll1 , 
Bu m.ayımuncukLv çıktı! dedi. 1 

Merkez memur.u hırmıa sordu~ .. . . • YAZAN : CEVAD FEHMi i 
- Bura.laJ:da. ne doUışlyo:rsun?. .A. gı:reeza mahkemcsının lo1 .._ - Yoıksa idamina mı hükmetti. - Aı:rlayamlyıorum. Ahml:Cl AJ 

- - Bebeğe gü:iecekliim, bir umıd.Wıı • lon~a .kara.r .okun~ıı ler Ahııncd Aağabey. pbey ifte b evd turu : 
- 159 - 1 ber oline aldığı lşl ıa.yaile becemıış ı ~.aıı:nwy be'k~um : •• ~ede hır aralı1'. öyllıe geldıi JU .. • :bir . Sesi ancak duyula.hildiC:.i halele ya ••• ' u e 

0 

yoru~ 
Avrupalı mecbur bir adamı <ka.fe •. ~ir. Bil&mütııamı?ıı. denıhıb!iir «i Tlir. · koşeyıc k.l ol b 1- if "' • ı:e> koymuştum. Bundan evvel bır~ k.ıyede blr <Şadok ıHol...._..J ""'"a~.,; - Paki bu maymuncuk1ar n_e?. : sa: anmış an. genç lr :.;L lt eıryadın :Ş hissini veriyordu. - İyi aımm A . f j .......... ---- Hırsız ne ..,.. ab '-"-' ı-'-? ·din hıçkıra hı-·1·- a"'lıvn.r Bu H bö" 1e b" . . a yşe ımam ıc etı ı kr.ıılla daha maceram vımlı. Bu so. ı bu ünvana lfl.yık olan zat bu(!W', A.. _ "B ""v w:se ~"""~.ırs mz. • :A . . ........... d.• A-~~ ~ -d"' - a~, . Y ır şey yok. Ka. dının maksadı bizi bu evden c.,.ıkar.1• 

nuneu&n lbı.r d ktatördü. B.r ı:necnıu. dalı Rıza Bey dü?€..ln v.e tem bir · en~ ha'berlm yok, bıuılAfl bu : yşen.ln sesı 1. 1· ru~ on an •an.. mr ya verıtdı, ya verilecek. ıFakal mak. • 
a.m 1ç;n bana al ;ı. ~·tiz lir:ı yollamıştı. sandı. BütUn mücrımler omuı ı.z&.n b~: po?ts ~T1!ncli eebtme simışl. ~ra mahkeme ~uıaeııxla.n ç.ıklncaya .2'4 ıvey:a 22 aemıde.n ataG• bekle. - Nasıl!, e ha'kla t.ebeb nJ. 
Ha.ıt!lta te cın"..ıv.ı:a kanwıa aykın olr dı. Yalnız onları ta:kıb eder ve her ta Demez mi?. ~kadar hu ıvehimclen 6lyrılamad1. Ha mel Böyle biz şey umuıyor musun~ imi ı ' ı şey 30-ıctnı: Çünkü hem mecmwı.ınn ldib -ettiğini muhakkak btıhırdu. 'Bun-ı EvveJ.B. 'bir deste maymuncuk lA.a_ ~san yed'ği cezaıya layıktı. Hak ye- - Hayır rAhmed. a-abey 

1 
.. . . . ! wı.hl llntiYazı id.!m. hem meoıtı;U.am lar aı:g<rmda beıı milst;cs:ıa Mım. BlL bl on on be.$ lır.a ıle temin edilecek ~ini buhnuştu. Fakat bu ceza Ayye.. _ Tama~ D ;ıt gdah • b. k - Ç~· .~a~ı cledıkodui ıntı~ar edıYol:du. t.ün ad.ll.Yem!zln ve lriliıtiıı zabıte. ıı._ bir şeydi. San\yc:n mecmuu ya.rmı lci.. :nin sevdiği adam Ayşen in ç,ocuğu ar bi üdd. bemb . a u a. yapıyor ve ızı ıstemıyorlannı~ ı 

F<4"a .sı.n mn ıM hroud sıı.ımı ol.~ miı:ler.lmizln ba.13& acıdikl.ı:ırı şek de 
0 

laya 3'Wn. a~u:lı.kba old.ıığundan bir ~nun babası i İn ~tu. - _ ~· et era erJz. - Mahalleli mi, dedikodu mu! 
ması kfıfj değıl m:yd ? Bana mese.~. da bana acu-: • adamın cebine wnu!amazdı... : E .. ?..... .. .. .. 1 ya:n~nız&an :C.ovmazaanız yaplyorlaımrş, "bizim hakkımızda,; 
n n habei'ın gt:tren.er f!iı ştiyle oL - :Bu adam m.ttt~bis bir Jtimse İllsan Bey: : ve dond~. zaman lıer gunkun.. oyle Ahmed agabey, mı:> ·; 
:ı:r:us. b(Jyle olmuş, trl}yle asacaklannış. olabllirdi, yazık! - Götürün, ifadesini alın! dedi. ~ aaha neş elı, daha şakacı olrn.t- - Fakat bu.nwı imkanı olmadı... . . . . .. . .. i 
b ~ e ke:ıecek'..lmm:ı.':ş rl!ye o kadar ~za:m Derdl. Onlar .çıktıktan ded!m kl. ?'~ çalışıyordu. Fakat Ay§c bu neı e ğı anıla~ıyor A AyJt! d1ilerinlR u:zerınde dogrul...! 
eı.tiler iki omr.ümrt .. IP0.1i en .taçat bir j B r gün Unkapanmd~ IJcahYiıde o. _ Pol'-'- .sonm · :nın sahteliğini, bunun altında pek _ N d" ' ~· ..,, J k"' -.L muş. büyüyen -gözlerle Ahmcı:l:c ba-i 
adilm plınad.Jiı;un halde l!k defa o.la_ 

1 
tı.ıru;ynrdum. :Valıclem geldi. Da.ha bir 1

"'
1u tok'ıt vmmıığ:ı. Y<"1'.1~0 ;nüb im bir felaık.et haberinin gİ.zlen.. e . lyun;unuıt ~ •• •m aru yc;q; kıyoııdu. : 

ra.k Unkapamndıı. hır kenar ııı.aJ;llille. lkı.rdı dkıow.t3?X1Adıı.n arkamdan bir ses g'6Jre +:ads:r h~<'~ı varmış. şu hnıf n :di-iıni hi k ilan d' ..AJı._ "> Yanı ne o.J.ıııcak"> - Evet bizi hakkı ı d : 
de ihtifa ett m. ..Ub!ıilll: cevabnra ben sıniı'~"nd m. Az da~!J ~ g .. ssetme ite. ~ .

0 ~· Ayşe büyük bh "Şaşkı-nlık içinde _ · m m :z n. ·' i 
!P-0l!s beni 'llt"aYO'l"CU. nrn sakalı gö. - Merlııaba, Mahmud Saim Bey. sam:lalyayı. k~\'q,-;mn vurac~ktım. Poı~s :me<l ag_abey _kendıaıne bılrnıyerek ·almı~ı. Hal..-ikaten Ahme8in ne Ne dıye~. . : b"ğ!me ıkadar uzamış b., !'la.de a·m. DöndUm, bakıun: Türk;yc ş .. rlolk on on beş lıralık bir şeyi neden bu,~af bır bak~la, acıyarıı'k bakıyOT-demek istediğini a.nl'a.madığı belli - Sana bentm kapatmam dlyor.: 

Mahallede ~üe~llk bir (.eand kab. no1mesi doo~m Atls.1ı Rıza Be~!. adamın cebine kO'YS'!m. tôu. oluyordu. larm.ış. Hatta Hwıanın bunun için~ 
v.esi) vnrdı. Ar.cl..liıra ora~-:a çıkaı'dmı Mikffrımten beni s.ra:yorlannış, Me. 'iman Bey gU\dü: : Yemek yediler. Ahmed: _Şu la ak'k· .ima Efend" b beni ö!dümneik üzere buraya geldi-: 
F ö '""" • ış 'U~ .ke.rvau sele çok ftltlhim imiş. KraHarn 11.ld cıL - Gö!'~un ya. derll; biz ne .ta.. i - Bu akşam Hatice Hautma eit ak" ı.. 

0 

cb. -~ıı . m 
1 

. .ı~ ğin.1 söy];ı.İ)"Orlıı.rrmş... : 

zdl 
.,,..,~r in l> • · .... ,;. ·~~ ı....-ba..ır" '-'- :h d"~ ...,,.•-~--" •---•-- • · 1. . A ı ,..am oana lr u tımatom :vera.ı. • geçme . n.111u '!!lt1 .e.u, eormeioıne ~u ~ ....,.... - "'" ' emmty4!t .... ,. • ......,......ıı:.ı.uı. ...-u.ı.&&lZ. 'mlye ım. Ay6el Oedd. Hatı.a onun . N di Ah d Ağ : 

iht
1
mal alnuıdllh et'bi o şeı'dlde !anın.. v.e.rll~. Fıwtat .ay~~ııl Mah. * ~da bize ~cs:lni istemiyorum.. A~ın göz~~ do~uşru. fmam b - e yıorsunuz me a-i m~ n.ıtman de nıevcud değildi. mU<i Sa mi bulma.it mılmkfln ~l ki~ ~V · . i.G ·..ıe .... fQOC'k. Ef.en<lının verdıgı şeyin ne olduğu. ey! . .. .. .. : 

Mahallede benı moca!endıJ diye N:hayet: Adalı aıza: Bel.le U.ILk.a.ıtanm.dan :k;::;'etı at"e eıt. eenı lfON nu, ne manaya getdiğini pek kav - •. Asşe ellerıle y.uzıunu ka,pattı ve; 
çat ıyurıardı. l.fm nı <!.~ rSeyid Mah. - Bun~ anc&k Adalı Rım Bey bu. ~ gıtttk. Mec.ıa.uancn ~~ ; va~. . .. •. .. rayamamtştı amma b" s<izleıin te _ o~e kaldı. · i 
mwi Gaznevf hoea> <lem.iş !m. &ıbah. ltır! demışrer. 'V-e bent setfnm!.lt 1eiTd tar.tıamu .anlAttım.. MKe!.eı- .Gloğn.ı ıu! • ~u söeler .Aıyşeyı büsbütün btı- zamm.ü tt' .. · f lak 11 Ahrrml devam ediymdu• ": 
leyin "8t&ktuı ia b~uııı. Bh' « ona venni$ler. ıdi.lniat 911.rd\Uer. Ua:;leml .aldılar. A.d. ~kulan<lırdı. Hatice Hanıms bir ıcy • ,. n e 

1~1 
e et manayı . · • ; bakıyordum ki "'1.pımn .önünde Uç ha. UaUdemi her sKata cm.ta tskibe 1;~e l'ellGlUar. Bllımdınkame J)el:a.e.t ı~ahnak bahanesile giderek batının pek~ farkec:lıytmiu. - Nıhayet malı~ erkekler~-~ r: nı.m beıkliym. B.r nirı ,ba§ı ~rıyormus, ba)lamış . .N ha.Y'et ba.na •dleeeli cDn eWm. ~ağndljmı bu aikşam er.Len yataca.. Bırdetı daha fazla tetldka lüzum ~utl&T ve !Ya eenl terketmeklıgı. i 

b rn.n roma.Uzmasını doktorlar on g-OD.c ~~emin .PetiUe d~tış. ~ı HH.~~ snlatmaktan ırı~. 'ğıftı eöyl~di. Geri döndüğü ,:za.ı04rn görmeden ayağa fırlayuak k~din.i 01
1
, ~~hu mahall~en çiktp g ti 

af!ned!r geçtreıne.m~. .BlTınin de Uç Valid'ml anlatıyor: _ . 'l'llrit ,p.ıo.!ni taruHrdir. !B{Hiin <'im_ EAhmed oturma odasın.ela kendi.lni ~~edin dizlerine attl ve çocuk mek1~ımıı b~~n ~llteme)'C 1c.a~ı 
seM<tlr eorll bl!lnndutu h.ılde çocı.:~ - Ar'kamdan kimseyi goremed1ın. Tt1mce ben pıoliııe hlh:'!Mt -ettim. QUti\n Ebekıtıe k .d. gıbı yalvarmıya ba§ladı. Yerml~. Tabı1 een1 l>e'rketmeklt -.: olmUJonıılQ. • Yerden b~ gaz!rte J)a'l"ÇASı aıönn. Onu &miimtt dl' ~•ll sn kıUQUt 1m i ~ed~ 1 ı. _ Siz b" · b k 8 .. ğim kabil değiL faıkat bu mahalle ·! 

B ne ~ı otu.ya ım, Af.. İk n~! ôe d'ntr g:fbi ar"-ı:tr.ına baktım. Koıılroca hıa!anzlit ~. Pal!giim'!R modan i ' .. e<J4t · ~ır.l ıra ~Jz. ~den ıkı: iıtınıem de imkansız... : ot:uyalıım, ~naa. P.ab.t. U~CÜ)'Ü U!!lkepa_'lt k()prUsllnde o&'X'kıund•n ge_ ye kallıd4>!'! dalma mu.-a~ 1e. : - c.:~ şoyle karşıma ot~, Ay. t. etıraez:aınız, Aıhrnod &€aDeY. Nı ç p g ! 

Her geleni IHwY.or. üflUJc:xMuk. nasıl .taı1Qib -etti'>. Chı ıtıi kil, peri l1J.i tar1raBI •arl :tltııediği.ııi duyduğu .sesle tatlı, mu n1ze1... - Bır. ~rl daha var Ay,,e- ; 
ne yapalmı?. Ne çare para -.eU~ lem bir inauı )"l!lıkW?. Bu ad6nı i:ıenilmemıi ed«'lm. :şe! Dedıgı zam.an Ane bu ilk defa ç~n sıHruJ"Onunuz, ccvah ~nıe- - o. haJd~ ne olac:Ak? : 

<Fa cılıC:t _ ))Uyücll '"'' .nıe~kı biz.. idi. ~ytar.ı ımıy.dı bu?. MAhmuı! ~Alm Altmial in~ ımüşfik bir ecla buld.u. B.ic ie Ahmm Ay§eyİ dizlerinden kal. - Ne ımtş o şart~.. i 
de hld. geçmem ŞtU·. ın ı fala, bU. B~"tll <~Irk ıxıJ!sD c dden takdire ~kea&yl! çöık!iıö. Kola-arını dider· dırmıya uğraııarak izah etti: Vaziyetin cid'aiyetin.i, çareshli .J 
y ye inanan milyonlaıca ıDS"n vardır. 1D::v1Gı:tır. Btroo'lt mtrraff:ıkiyet'!~rt TRT. 

8
_ -k b'" ___ 1 _ 1_ ib-a" dt c··:z1er· · Ahm~in ~ Q .. L .-.ı. y ı_ "i i k ha-1 il... j 

Val dem Te)')eb9.şmd \ oturuyordu dır kt hie $1)pheelz Avrupa .,Oi;si o_ UYU tr llMUllt'C&el E . ga ; • o lnl gv.,. . - . na f'.lpıu: ,.,.,... aunz be • g n a~~y~ ?'a.y.an "'.""şe ıaa -; 
A aSU'a beru gönn g~ nn kendi· ne Jaı.qJıaştıtı şarllar datilllnde bili :rrne dıktı. Dl dınle Ane. Sana keadim :z ıre 8Ullr.lİ DiT eda ile cev b! 

5 

ne <Gelirken ark:gı laak. !Jclk .ad tıııieri. becererrıııs. davası E - Hiçbir iınsanm, bilhassa ttnin cien -ş1mcHye bdar pek ~e tereddüıd. ed'lln Ahmed~ 
goreıı o ur, tak!h ederle.rl .diye 4e iıem.. lıılaıell 1Nlıde bı.r -aücrlm. ~ile ~ sevihniye layık mahluk.laT oi- bahsettim. Bundan '90nra .da hah • ekli~. . ~ 
b ~ım. , "1ar. <>nu taldO eden taharri mecw.. CBaııı iıır~ 311• del ~aclıklar.ı mu~alt .amuuı _ba§lna aedecek değilim. Fakat bugün ic;.in - Ahmed Ağabey söylesene ~! 

Po müd::ri1eti iklncı b~nde ko. runun otıomoWl taJııı sa:.ı ~oktur Gc o temin .ıunama~laie su. ~o dahL ~ır şeydır, gehnltı «ıe yapal m çe-par.a.ca .geniş hiJ" vaziyette olmadığı ze.... .: 
mlser bı.r AdA ı Rıaa> c•) Bey va.Mı. Bu da aıfıasmdan bir otomob e at ~ab:L llndıe 811 yapınaııc mümlı;ün. :kftı, iki Gc ~sin. Baıaa ben b. ~mam. mı bilnclisin. Btı d ·· .• ı.. • - Sen 'nle T1 ekli.-i i : 
za mem.e'ketin bütün cer m .e.'b.abı 11in fakat C'OOrk. po'lıSi) g ne omı ka.. ne ittifa. etllleı.ve Ye mılle"' ihtil&flı ve y m hu ad . ..ı....:ı·v• • • ---L F . ~vre fU}"nes.t .1 e eıllıılll ~ ~ z... 1 nı yegAn yeıA.n tanndı. Ta Zek :B1!Y .çırmaz. lıllriıfl.rine dÜllJWI mn llara &J'lrnurya : a ız am:l'l. ı~ .. .ıgl cınayetı ge~ a~ geçınceye kadu bir .Abmecön ~r aiır W6d~ ~ 4 
zamanından müd r·yette ye ;.ıniıs 'nl Tth1c PGlisl ttu mez1:1euermı1eıııı baş_ mfdJnr IEa}aClığ!t!. re bunun alabetını bıhyO'l'~n. Ay takım mecburıyetle-re boyun eğırndt vab AyfJlf!l!l'e bir yıkhrını teslTl yap-: 

ka sabırlı 'Ve ~r de_ Bal!dan 4olayı bu tarlht .ean~ !fe! . laznn. Bu mechur1yetlerden biri d ı. Başı 1eık!'B.T Ahmedın <Hzlet'in6f 

'*) Bu w el7eva m kı;vmıeıW ıra. 
bıf& memvlanmmlu Wri elaı'ak ~ 
bsnu7a cı.wam .,. .... ,r:.. 

.Blltıınz ebıe ~tile&: bir J'&k'.a an • .asıc* ~lı.k: 10{11e n de\'!et eliJe : Ao/'tf! bJrtlen eararıdJ. BakıJ1a.rı namöan IJc.alrnış olan bu evde 0 • düştü ve göz yaşlan boşan.dı. ! 
la tay.un: istifade ~ :fiipjhe ve endlte doL.ı, atıldı: rmaktıt. (Arka.sı varı J: 

Bir ,-UQ G•1•'id• merkez mem.wu ~ 1!amdJ ıı.ıaar '-..-. ...-.-.. .......... ._..._.... .• ™.. ·----·~---------·· -··-··-----····----.. ·····-·····-··················-' 



~1 Sayfa 

(MONOLOG] 

Posta k tusu 

rıtotta ku~usn m!d r\l Re:> nlz b .trs'I_ 
le z d ·ı mi? B m sı::nlff varsa bı:en_ 
~d n 6/trt!nsin dem yeylm de tarif 
1b· 'm SOk'n fl,kın. Şimdı det ... 

taz soma yan~ betı·m söztlın tı t•nce 
Yürüyün b , sa a sapm, solıı. .~apm, ya 

r ahc a asılı. yahud da b1r dükkh
~·n önlinde görUMilnüz. Kır:m;.z.ı bir 
~ ~ İşte J)oııta kutusu o... B.raz 

1 
•k erseni7.. görUrsUnilz. Geleıı s~çen_ 

Cl'den orar.a mektub atanlar allu. 
l!:v Ben bir zaman blı evde otunırdum. 
\1 n tam karşısında böy~e bir kutu 
b al'<lı. GUnUn bltlllt!" ~o!d:ın g~en 
~.! nturıun önıi.9\de durdu. b!l' mele_ 
~ attı ve kutunun .altına oturdu. A... 
a ~tnca~ kutunun a'tınd.ıt.11 bir t11Tlü 

0 
Yrılmıyordu. Akşam oldu, adam M.ll 

;de., bana da merak oldıı. Sokıı.ğa 
ıın, sordum: 

b..ı-- Affeders n:Z, burada b!r•ni mi 
"' 

1~rsunut? 
~tfuııe baktı, ~ıLuya baktı: 
~ -- Kutuya, dedi, b1r mektub attım 
'"o ~ Onun cev.abınln cıkmıı.smı bekli.. 

rum. + * .... , ... 
~ ........................................ , 
i Geçen bilmecemizde i 
~ kazananlar j 
; Ceçen bllmccemtıde &mu.nanla. 
·.·:· tın is mll'ri Puar gfütü çıt.at-ak 

&aYıınn:tlıı. ılan eııneeı;k lr. Heıliye 
! ltauınanlanlan tstanbulda bu1u • 

: •

• ,! ~ h~divelcrlni razartr.sl ve 
aı be ~nlt'.rl ldardıanenabdcu 
h ablt;rler. 'l'aıµ'aıla bulunanların 

• l'dı elerl posta ile adreslerine 
\ tiinderillr. 

11 ...... I ······································"" 

SON POSTA 

Hokkabazın çırağı 

lio'k'.ldrbu her zaman cıratını, ıe. 
y.rciletın ~nmda. güll.inç hıile to. 
yıtrdı. H~abazın çırağı, hokkabaza 
bıı y.ü7,den çok kızıyordu. Bir ailn 
bOkka])s:Z ;fıı;ı ae bir o:vun ıöstere. 
OE'kti. 

Ho'.kk.a'baz sır~Usttl yatm~. fıçıyı 
aya.kla.Imm üzerınde döndürüYordu. 
Fıçı .ağırdı, neye ağ'ırlaştığını blr tül',. 
ili anlı.yamıyordu. 

Holika.bn.z teı1crar sırtUstU yattı. 
Oyunun en ıı{lc tnrafı bu idi. Fıçıyı 
zı.plat.aca.lttı, zıplattı. O anda fıçının 
ağzı a.çıldı. H~kabaıı neye uiradı... 
ğ'.ru anlıyamaın~tı. 

I 
dl t j '[ 

~ 

Bu oyun bôş ncı 11e ynpılacııktı. 
Hokikabazın çırıı.ğı için fırsıı.t çık. 
uııştı. Hokkabaz: a?lkasmı dlınmllş 
eey.ırcllere, bele bu 1101 oyutıuııu çı_ 
karanın hiç yapamatlı~ını anJa.tır. 
ken çırak ta fıçıya ıu el.oldurdu. 

Elleri üzerinde dikleşti. Fıcıyı ge_ 
ne ayakl.arile döndürdü. Fıçı Y.nki 
rittiıkoe e.ğırtaşı:vordu.. Çırağı wrtası_ 
ııa b&ıktı.kça. süli.lyor, bep gülüyordu. 

çır.ağının doldurd.utu su hokka. 
bAZtn b&şından aşalı ıeçti. Hokka. 
ba.zııı haline bUtUn aeyirciler «U>er. 
aten ı;ı.ağı da bir yandan kaçıyor, blr 
yandan da kahkahayla. 8'll1Uycrdu. 

Yel 
bi 
Beş haffii b:.r el :ı m: 
İik-ncı, üc.incü harflerlın eski 

dev.rde bır harb alet. idl. 
tk.mcl. il,çJ. cü. dord ncü, be_ 

şlnci hsrf;onm ;rcnı ölciller ka_ · 
bul edilmez en cvveJ kullanı11rd1. 
Deş harf m b r n s.ıkm \"Ur. 

mayın, her tnr!l.tı btıl'nrsınrı. 
Ben neylııl billtıı2.. tınğru b leh. 

le'l'd€ll 6ir!tıclye renkli btlylit bll' 
Anatkılu duvar h:ı.•· sı, Ml:ıc :ve 
bit elşisi ıcastet, üçüncüye zanf 
blr kol dUğmeı;i, d l!'er 35 k~ıyc 
muht~lif gUzellikt~ hed yeler 
rllree'k tir. 

.,,..,"~._.-~._.,.~~~...,-w;ııbJ 

Ba ık avı da ci 
çocuk 

Yillı:antıakl ı numaralı resmi keser. 
bir kartona ya.pıştırırt;ımt. B. F. ve C. 
G. noktalarından katla.rsıuıv.: 2 nunıa .. 
maralı r~slınde görUldlığtl • :Uzere 
Dört s~'h de11R1. makasla ellntZ'llı şe. 
hadet ve orta puınak an sıtn~ ka
dar o,yıı.r.sınız. İlı:l parmağınızı o delik.. 
Ierden geçirdiğiniz zaman (.şek.il 3) ba.. 
lık avında.ki eocuğun b:ı.cakları da mey. 
da.Dil cıfttnı~ olur. 

Eınekli, dul ve yet;ın!erin ve as~~eri 

n:a u1 er n nazarı di katine 

E k s 

snb !l. 

erı::..ı mn • 

8 ~ 9 Q:rasm Em nönii ve Beş.tkaş 
9. 10 » Fat.ıh 

10 - 11 • tJ&kuda:r ve Kadı.;;;öy 
11 - 12 11 Beyoğlu '\>"'e diğer malnıildil 1Uklerlnde 

l:aıyrdlı nuıltfüe.e teıtlyat ynp11Acııktır. Wk.anda b ldir;ian glin ve B!latler. 
dt:!I'l wnrg, 1·ak1 ı•ııUrıcıl1\tl•:mn d.ğcr ma'aS snhibletI gbi muııme eycı t b1 
tutulacağı \'e mA .:ııı n fo'oğtllfh nllfus te~rtleri ne ikramiye te\'z. c~ız.. 
danlartnı b rlikte grtirmcıcrı. 

4 - ~toğrM ı nif! ı~ cU u:Un 'ıırmt bitlikte getirmeyen maaş &1hlb!er "e 
hi~ blr veçhlle \ed sat y pı'amcyattı~. 

5 ~ Maaş ı;ahlb'erin n rahatoa, muamelel.Crini yarıtı•a1>1mclt-rt !cin gtln 
ve saatleri har'c:nde m!!rnr.aat etmemeleri ve bu glbl mUracatı.thmn ırn .. 
bul edilm yeceği H~r. l>lunur. 

Dikkat: Kuponln:rı hitmiı olması dolay1silc yeni cüz-

dan alnın bulunan maa~ sahihlerinin ayrıca gazetelerle 
ilan edildiği vcçhile tediye günü olan t.Kanunuevvel.941 
tarihinden evvee veni maas cüzdanları, fotoğraflı nüfu'\ 
tezkereleri ve mühiirlerile birl:kte Bankaya müracaat e · 
derek muamelelerini yaptırmıı olmaları lazımdır. «10074' 

f stanbu1 Vakıflar Direktörlüğü llAnları 

KiRALIK KASALAR 
Yenl Po&t::ılhı:ı.nıe karşı.sındı:! 3cnl V ide iham altında. ~tı.rj!an ki'ıç 'ık 

bsa.la.r kl.raıya ve<llmcğe ba~lanmı t r. 
Talib oıa:nı:ı..-ın ve m1a. nı:llilma.t ıalınalk ıstı~nııcrın llU!zkCı.r m h:ıJcte 

KlraP.ınt Kasalar Mcmurtu~una münwaat etme1erl. clOOOh 

O :v~et Demiryolları işletme U. 
'Mu.ha.mmen bedel1 (81250) ııra llnn 11000 adedi Tulum 1500 adedi caket 

ve pıntalona:ı.n l.bar.et takını otnn.k üze.re cem'an 12500 a.dct işçJ. e blsc ~ 
8/12/9ill Pw.artc.si günü saa:t 15130 ruı knpa.11 zarf usulü ile Ank.ır.ııclıı. İd 
re b:ıınsında satı-:ı alınacaktır. 

:Su ışe gittn.dk 1stey'enl!erın 5'Jll.'250 llttı.lık muvlıik!k.at teminat fi.e ka .u~ 
nun tayin et.t~ ves\kaları ve tek11Ilerınıı. eynl gün sa.Gıli ıuo zn ka.. r 

komisyon Reı1sll.ğine veırmcleri ı~ıımt!ı.r. 
Şart,naımeler (200) kuruşa Ankara .. RayilaTPa"a. ve İzmir vezneterınlce 

:;atılmaktadır. U02U) 



Memle e 
• 
lzmit belediye meclisi 
yeni kararlar verdi 

Şikayetler 

48 saatlik yolda parça parça 
edilen eıyalar 

Bilecik okuyucularrmızdan Ha. 
tice Bengısu yazıyor: 

İzmit (I-fll'9'Usi) - Şehrimiz Bc.lzammi ya.prlacalc ve bıu artını bü. - 17/ 10/ 1941 tari~inde Sam.. 
lcdiye Meclisi umumi bir toplantı kıimet onaylM!Sll, verilecektir. aunun Havza ka:z.a&l 1stasyonWta 
yaparak 1zmit İçin önemli kararlar thtUdrla mücadele teslim e.dilen 8 parça eşyam: kırk 
vermi;ıtir. Asker ~ine yardım Şehriınizıcle iht.ikirla mücadele addz aaadi.k mesafeden t.ım 2 5 gün 
İçin elektriğin kilovatına 1 kuruş, devamlı bir ~ elınıştır. Dün de de gellyıor. Geliy.or amma.·• Şu şe. 
ı'aşa suyunun tonuna 1 O kuruş, Çe- üç muntddr sıuıç Ü$tti.nıdc ya.kalana.. kilde: BiT denle: ve karyola kayıp. 
ne suyunun damacanasma 7 50 ku.. rak mahkemeye veıtiimiı ve bunlar Sandalye ambalajlMl paramparça .. 
ru~ zam yaprkuşttr. Evvele: Paşa muhtelif cezalara çarpılarak bir n•f içinin müteferrik eı&"asl kayıp .. ma
<ıuyunu.n t011u 5 ve Çene suyunun ta miiıcldetle ele ticaret yapmaktan roken sarı.d''ll}yalann her tarafı ko · 
damacana!ll da 7,50 kuruştu. Bele- meoedilmi~erd.ir- Bunlann isimle- puk.. perişan bir halele ... Denıkle.. 
d!ye Medisi bunlardan baş.ka ten- rini yazıyorum: Paç mahallesinde rin ipleri çöziik .. yatak araeına ko
\'irat, tanzifat, mezbaha vesair TÜ- oturan Şaban o~ Raism. ve Koz.. nu1an tah~ ve bardaklar tuzla buz 
surna yüzde 5-0, Sinema, tiyatro luk :mahaJleııiıxle otura.n Ali oğ'lu olmuş bir halde... . 
ve eğlence yerl~rindeki biletler için Emin Mitıhat kiloeu 150 kurup sa. Kimi dava edelim de bu z:ıyanla.. 
dt- yüzde 1 O zam yapın.ağı da ka. ulm89ı 18.zımgelc.n tere-yağını 180 rı arıyahm. Ne yapalım? Şa~ın ve 
Ta Jaqtınnıştır. ve Baldcpazarında atçl Hü•eyin oğ.. perişan bir haJde bu manzara kar-

40 liraya kadar maaı ve üc~t lu Hasan Peruz. kilosu 13 kuruş O-şımııda k.olt.rtmızl ka~uk, du 
alan belediye memur ve miiştah.. lan ekıneii 16 kunıŞan sat.tığı İçin ruyonrz. _ . 
elemlerinin maaş ve ücretlerine de yakalanarak adliyeye veribni,ler Alliık.adar maltaının nazarı dıL 
~ liradan 1 O liraya kadar pahahJık <lir. katini celbederim. 

··r···i~~ıı-···s~tiii~~-~~~·;yn-·-;;~;·;;~~~d;:··-~~;ı-··~-~~ü; .......... . 

sısı diyor ki usu (Bq tarafı 3/1 de1 

;;;~:~:~~:::l::~:::i~:vusuf gündan güne okkadan düşüyordd 
ba~lamışlardır. 

Garb ceı:>heaine gelince epey za- · Kon tes ve Reşad Bey, gaz.noyu 1 Kara Ahınedi gör'Jr gomıez it~ 
mandanlberi Beıllinin veya Londra~ teııked.:re:k kaçmışlardı. tutam.ıyarak Reşad Beye ouruan &D1, 
nın bombardıman edildiğini İş.İt. ! Dedıkodular o kadar ~ll.Yi.ımW}tü .. kı; lem ştı: . dt, 
miyoruz. Şark,taki neticeyi bekliye- O&ınanlı seiarelliane~ı bıle ı.şe muda~ . - ~eşad Bey, ne güzel adam 

k ik. . ·ı·k. bo m_ haleye karar vermıştıı. ğıl mı? 0 re ı taraf da §ıimdı ı bu.. mo:ırl Fan.at; paşa g.b., Sultan Kara Ahmed, kara kaşlı, tara göSl 
dımanların za:mansız ve luzurnsuz I-Iam!din çok yakm b.r bendesin·.ıı oğ_ esmer gltzel blr adamdı. Kontesın bD· 
o'fduğu kanaatinde bulunuyor ve luna bır şey ya,pamazlardı. şuna gıtmlştl. 
adeta otomati'.k bir anılaşma yapmtş Halla; bu ded~odulan mahıem İ.stasyona; Her15eleci İbrahim peJL. 
oluyor. Ara aıra yapılan bombardt- şekilde blle olsa h..'ü·.cıl:ye nezaret.ne ııvanla Kara Ahmeıii k.areılamak ıci.ll 
mc:ınılar lngi lterenin cenub limanları yazanıazlardı. Koca. Yusu! ve arkada{lan da ıeı-

F · ·· J k' h d f :Maazallah, bu mahrem muh!lbere, mışt!. .ı 
na ve ran~nın şımallnoe ı e e , •n" f· ... . - d . , h b r· Yusuf ve a.rkadaı-;J.ımnt Hergeleç. 1 ·_ıL. d·~ c___ Al pıa...<:,a, -...a ;.nUAU u~u.Ul':'a er ı . t!fJ 
ere ınınısar e .ı.Y<>':· ~en man. b:r anda menküb olurdu. ve Kara Ahmed trenden iner ınoı 

lar 1940 senesı A..0-Usıtosunda başl~ Gazeteler, Herge!ee!, İbrahim pehli_ görınil.şlerd.i. 4in içyıiztlndcn n.al~ 
yıp a:rlarca devam eden hücumlan vanla, Kara Ahmed;.n M:ı.rsilyaya çı:k_ matt.e.r olma.yan zavallı He~ırelec; -
le lngHtereye yapacaklarını yaptı.. tı:klarını Y'8.zJYOrlardı. Kara. Ahmed, hemen, Yuıılib. do11•
Iar. O zaman 80-0 tayyare fü bile! Hergelecln!n ve Kara A.hmedıln çıp_ koşarca.sına giderek ~!at.ur~ birblt• 
hücum ettikleri oldu. Y eııi bir hare. lak rc-;,.ınleı-lni ilk sayfalarl.D..ı\ koyım lelne sar:ıarakTürôpüşm~~erd~. ,,. 
ket için daha ku· vetli ve daha de- gazeteler resim altlarını şöyle doldu.. Fransız.ar, k pe 

1 
•vadn arının dsP 

' . orla d . mtisafahasına baY1lmtş ar ı. can 
vamılı ha.mleıler lazımdır ve bunun 1 uy r ı. . , ve kardeşçe bliblrlerint SAtllıp öpeıı 
için de evvel emirde Rııs cephı:oin- - Nam~ğlab zannettığimıZ. Koca bu babay:€,ıitlerln haU cidden gerili.. 
d t' ld dil:meli burası b it Yumru, bır elde yenecek Türk as_ melt'e değerdi. en ıne lce e e e , . . • !anları. . .. tısı 
rı:ıiş o!ma.hdır. Almanlar ıçın bu .kış Sa k" Fr 1 h b' d y Ywsuf; ılk soz olarak ka.şla.ruıı "° . . l n ı' ansız at ep ır en u.su_ Her elccrlye şunları söylt!di. 
çolk ehemmıyet!li olan mi es~ e aon !un yenilınesi içın akdi !ttifak er.miş_ _! Abe· ayıb değıl mı bu yaptıııt1 
derece uyanık olmak ve ngıltereye lerdl. i b ' 

r cak h ... ı·· d . kli tı sen n e . .. • .t 
yapı a er tur~u ~~ız na Y~. • Fra.nruz asla.nı Po!ponsu, UstUste Hergeleci; Yusufun damdan d~· 
nı kesmektir. l~e bu ıtıbarla İngı.l ı z mağl!ı.b . eden Koca Yusuftan ı~tikam ~lbi olan bu sözleıine hayretle m~ 
gemi~erine ve kafilelere karşı şıd. alm~ ıçl~, . Fransızlar .T.f.ırkiyed7n bele etmişti: 
detle seferber o1mıya mecbur<lur- pehlıvan s:parı~ etm şl~r gıbı görü~!L - Ne var, ağa. be? 

i
l K i .inde gemilerin ha- yorlardı. Kendı kuvvetıerlle mağ .Ob - Baıka; ne olacak daha İbrab~ 
ar. ış mevs m . , edemedikleri Koca Yusuru, gen~ b'.r 

vadan o'lsu.n, denızden o.sun bom. T .. _,_ hli T"""· kunetl'e be?. -' 
k ··et Ullll. pe vanı ve w.111. · • Ne var ağa be? Blr ~ ın1 .,,,,,. 

bar<lıman hücumlanna arşı nıu a- matJOb ederek i!tlhar duymaş ola_ be - ' .. 
faası daha müşkıü·l oldu~n~n da.. caJı:lardı. ~ Teheyt.. Din ve millet namusıı-
ha kat'i ve daha kuvvetlı teaıtle el. Yusuf; üzünıtllden hastalanmıştı. nu unutup gfueş etmek ieöa burs.fi 

İzmJıt <Hu.smd) - Şeihr1mJz aenoıozı ~1' törerııhıde selliloz sanayii tebuOa e-ttlnnişt!.r. VaJlmlz Tekeli de 
nayll müecrsesıes!nde C. H. P. ıSelllt milesse5eal. mttdürii Ad.nan Beı.key ooabn kmdeles!n:l !kesmiş ve cVa.ta.na 

ocağı büyük merasim ve genl§ t.eza.hü_ güzel bil' nutıuık ~erek C. H. 'J!. ~ <ılsunl> dem1ştir. 
ratıa. açılmıştı!'. ~t ocaiın:ı.n ~ıl.ışıından d~dutu bm.tt t:~ b il 11 .. Açılış törenindıe l!Bılimlz 2'ılya. Tek:eli tem.1tı hislere öındü.Uıl: etmfştlr. e u ves e ~ 
Parti mütettişir:n.JB 'n*lrd:ai me-b'usu Ooa.iııı idaTe heyeti aeçlm.fnde Parti jbıcy:ram yapılmıış, mJsa.rtrlere çay ve 
Ra.h.ml AJ>a,k, vali muıa.lin.imlıı Vehbi müfeWşlıı:nlz Tıelkrd&t meb'usu Rabm1Jpast1eır .l.kram olunmuştur. 
Berk, c. H. P. ~ Jdare ve kua l.Apat, yeni ~dl.eri t.et>rik ve mem.... Resim, bu ~zel gTlinün hatırasını 
heyet1 azalan Be blttiln ~rttll arta.. ile-ket hizmetlerhıde muvaffaıltiyetler ıtesblt etm.ektıe ve yent pıartW!erl Rab_ 
daşlar bulunmuştur. d!.}!eyerek ooa.tm. aç.ıtı.şı.nd'a:ki önemi mı ApaJk Ue berabeT göstermektedll'. 

................... ~~-

de edilir. Güreş tut.a.cak hail yoktu. Günden gtl_ kadar gellrur mi be?. 
+ ne okkadan düşüyordu. • Hergeleci daha hMa., meselen klo1' 

. • N"ıhayet; Kara Ahmedıe, Hergeleci rayamamıştı. Saf ve tem~ b1.r yttr6' 
Cenub cephesııncle. harekat .~enl7 Par:se geldi, Parls yer'ınden oynamıştı. le şu sözlerle mukabele etti: 

den başlamıştır. İngılız Leb.lı~lerı Şark garına topla.nan on btn;ercP _ Bir fenalık mı Y"P~ık Yusuf t:ııel~ 
Mısır ol'dusunun bu haf.ta ıçınde Fransız b!lğırıyordu: Biz dini ve milliyeti bütün Ti1rk de~ 
mühim ilerlemeler kaydettiğini bi.L - Yaşasın! Herıreteel. .. Ya.sasın Ka. mly!z be?. Nfoe geldin b'.1 d!yara be'.; 
dirmektedir. Burada olsun Ak.deııız ra ~ed... Hepten, kıran kırana küffarı e2';ecet 
saha51nda olsun hava faaliyeti bun- Reşad Beyle, kontes cena.bları elrn_ be l. 
d .. tikr"" anacaktır. r;nde buketlerle misafirleröni karş1la_ Yusuf; Hergelec:n'n bu sözleri U~· 

an ecm.ra gun geç ,.--. mışlar<lı. rine daha acı.k olarak şı.;nlan uıır.,.. 
Klş mevsiminde Akdeniz~~ ara. ?1- Konf>es!n gönlil fPTahl.l\mış•ı. Hele; dandı: 
ra büyük fırtınalara tcsaduf e~ıli.r: _ Tehey_ .. Hangi küffan bel. :se
se de daha ziyade hava faalıyetı se mevsimin mfu.aadesi bakımın.. 0;mıe kozunu pay etmelt için gcl.7lll~· 
için müsaid ve sakin havalar hü. dan Mısır ve Akdeniz saha&! bu ktş sin buraya kadar be!. B'lmez g ib i, ııe 
küm sünmektedir. Bu hafta içinde lngilizfor için en ehemmiyetli ha. ağız yap.ar durursun be!. 
İngilizler Sicilya ile İtalyanın bazı rekat sahasıdıT. İngiliz hava kuvve- {Arkası var) 
cenub şehirlerini yeniden bombar-tinin burada indireceği darbeleTin ~~ 
dımana ibaşlamışla:rd.ır, hil'has~a maddi cihetten başka manevi cihe. «(X)CUK VE GENCLtGE ,AL}.'f{ft 
Nnpoliye yapılan hücum ç.ok şiddet ti de büyük olabilir. Bu itibarla ar. İNSANLIGA .ALAKADIR.ıı 
li olmuştur. Ölü ve yaralı adedi herltık buralarda kesif ve ate,li hava Çocuk EslgPme K,ırtıJllll 
zaman.kin.den ziyadedir. faaliyetleri beklenebilir. C!'::-·· --:- ·-· ::1' 

. . k MILL-1. T -· ......... ....-..._ - -- - .- -- .-._ ....-....-~ ~ Gerek cePlbelerin vazıyetı, ger~ • uw. uııc~ ._.-'4oA4F•x•n•r••+r .a. 



SON POSTA 

Telgra:f, Telefon Ve Telsiz berleri 
Bulgar Başvekilinin 
nutkundan parçalar 

lzmir, Hava Kurumuna 400 
b:n lira teberru ediyor 

Askerlerimize 
kış hediyesi 
hazırlayınız 

ır·-·-.. ·- . -
1 Ekmeklik unlar ~ 

••Çok arzu edilen bir 
Balkan blokunu 
akım bıraktık,, 

tmıır 21 <Bll.IUllJ - Bava xuru..l ıaraı 400 * ~ Alll edlıec.et ._ Kızılay ve Yardım 
muna teberr.ıarda bulunmak üu'l' :ıaşlıauttU". Allmed Taıart ~ 

leÇJen tomfteler tet>errular:ı ad lls Dt'91 bulıGD tık ~ olarak 1* 1i.. Sevenler Cemiyetleri 
WkJ'i Kurama nmı!flerdır. Teberru. ra ......-. 

1 

hakkında yeni 
bir kararname .. 

aoı, > BuJcar &j&m1 - l -b--d-1--
1
- bir beyanname 

~~l~:dün-mecl•te aöyie - Buyuk meydan ntU- i ya a ngi iz neırettiler ! Fırıncılar ekmeklik unları 

•e ııor. Bulp.ria.anın cotr&f1. ı:yul rau ı.ralı ' .. .,.,..J a7'a y antm-YenJer Cemıyctlerı ··---
lttıaadt durumu itibarile Av upa (llıa1 i1ırafı ı lacl •:rladal S İ:ftcl Sid. R · m'*llerek kom.ıteaı oaümGzde.kı Sa.. k •• abd d •k 

~!~sına ballı oldutunu ve camıa Dün aab&h b&retlr. tm-ar ~ aml.9 ~~!." bani ı -Aı::! ~~~~~~ lı gunu erlerı.mıze bt hediyeleri ararnameye gore m u mı tarda da olsa 
~ aıUJ:JUsam b r .suret.Le >'...,. - ~et d'1P7•" M &alık daha tay. T,._ mı • ...._..ue - L--'- b•• k • • • • 
~ ve r'1....-'De illÖD olma. ::r. fimal dOlu llltibmet nd tar. sava,a sır tmiıtkırclir Alman &.. . roplamap v.w-YKAkıır. Bu mu • Ore ÇI Ve pastacılara UD Yerilmıyecektir 
-ını ka.ldewtt.ea IODl'& DoMılcanlD 4ed ,_ tir. Çc>K ııen O olan muharebe -.etlcrı. 70 ~ 'ft 33 zbhh otıcımo. auebede komıte IU be,.annameyl --·-- 1 
be.nen bütün Makedonyanın ve Trak. ~ınııı muhtel f blımlarwda ıtu\ bıl k.a,betıtikten .,..... birkaç :ruz nepettı: Ank 21 (Hmu.f) F !arla h tlı anlar ka 
1&ıuıı batı hududlarile r.s~ hıKtudJarı.. I m ..... kin ın. ı s b>Jları d b rakarak eri L :ı__ • ıİmanhk ikmi bahtsız ve ka ara, - 1 • ı amw ta sı yap a • 
lllQ Bulp.rı.t&n& d0ndül1l:lü hatırlat. "8tll m.uu ve ~-'-· -·-•·· .,.1 e eeır 1 S çe~um~. nh'- o·· -. nacı.lana ekmek yapmaları içİn ra111&meAİn oqrindeıı aoma - -..ı dü.llm8•m -- ••- ~- - S dı R•- ı..n...eaıı Sıd ra ~ sü:nler yql)"OI'. unyan n u.. . • • • -11. BıalpNıaıtm ba yerlerde ltıra tıar t.ıehdJd eden mUteaddld ı.tiU. - -• ._.. e. et 

1 
çök übuswı ibı ni ~ılen unluın bır ktamlnı al _ ı .... bdud mıktaıda da ol.a un ~ 

=:::,es Allltlar& mal&t o dukunu aö'1 m:~e denn suntte JreJ'l 80tul _ :=(t=:r ~l~z v~ılJı o. ;.::7.r ~Kailnıl ~~den y~C9 midçi, _börekçi ve putac~ gibi ribıyecektir. Bu ~ f ıra.ca-
ı:ı..._. • n& '""\ mueıtur L.::.1.--L nıd L ~ Gem.. tiımek zaıdur Kanlı harb sahnele. hamur ıııle mt"t&ul olaıı ticaret. lann el allt ndan gızlı un •t)fl 
--VY*U fUD,lan .... ve eı.m,... r: • L-ınslerl mak•dı but ~acrl en cea•°" aoğru 1. . ha.Del ttılrla telİb ecrım· la .. - ·ı '- . 
Bwsarıataııı.n '10 yıldU' utrund:ı mil. ... n. leftemı olan~ hır Alman tank rıae uzak obayao memleketinıız. ere N;. . rı it .1 1t yapma . rumı onune geç~ ecHtır 

Olcleıe ett.ıtı ~Wer başarılma yolun.. Londra, 21 ( A.A.) - Libya~": ~--..ıLL~ le ...ha -.,. tu mifti bırüiia ailamlııjma inanarak ve buna mani olmak ıçia Tıcaree Börekçi ve tatlhcılar eleriade bu.. 
eladır. ki lnsiliz taa~!' hedeRerını ~ 1 

r e ~Uf. ka1aramaa T"u* ordııaunuo kucire • Vekaleti bir kararname pTojeai lanaa un mikıtananaı bıı beyu_ 
.:Seınlflr.fltin Büy11k Barbdell &ODJ'a mütalea eden Tıma ın laarb •••- tur.l 9 Saat • nde ile ada tiJte 11'".Uek huzur ve Mikun 1 • llaznıhyaralı:. Bapekllete t3kdim aame Ue T aprak M.m.lleri Ofi. 
~ m-aabedesi netieesindekl ellm biri tunlan yazı,.r: . ~ ka~~~... ' ;imlecltt. etmittir. Kararname ....ı.rıaa .ine bilcfırecekleftliT. Karama ... 
lll ~ = ~ı. ülerfM .llt remıt 'beyanatta. ~lıuulan cl~l!._ 20 taek.:ı.,· ~ JChua ~- Oalan c16füne • söre börekçi, eimidçi ve putacl- yal:1nda ...,..dileceltir. 

ffl em r. ., ___ ._,_...L. J.aritaalA -ıkiaden ele zmı ,.,_lmlZ r. u_ JI-_._ dn- .~ T.-.......ı... f \. • 
~ bu Jısıkaıslılclan hiç bir c- . . makMd abab. ba hmekete )'elliden bat -acıom-W!IJZUa ~ were ve ' n-u------·-··.. _____ _. 

lllıbaıı UbuJ etmem ftlr. Harbeler anlqılacaiı eibı, ı .... ın, la JMtieede. dilnaaıı 3..f iaıtikMfiai ~ bialerce karde. ı 
~ laQıGn Bulgar hilkdmetleri ta. C~a!~e'd~i ~-nar= ta~:;: b~rek ~;, doiu flmİzl clüıPiae!~ ~ lııat~~h~ Sırbistanda 1 n,..:ı:ıız· - Soyyet 
: taraftan olmacıtur. Bu setıebledir n•rının t.ır kımıtal Ye pek . .kametind rİ pıilik" w•·· kı aöaclenıceiimiz hır lat l.edıyelll öUJ. 

Buıearwan hiç bir :aaman Bailcaıı temel oJuak t8lll mefttldu• tem- ıstı e ce uı Uf - Clldua selam .. .-.silerimizi 1röa. J • b• ı• v • 
&lı&.ııtma rtımeım!t ve btıtlln milletin ber içi.. ahlık. b..Jarı Ak.deniz tür. terecek, yürelden.le .acM Lir be. Ç31ptşma ar JŞ Jf tgı 
~i ve t.Mıecollhll M:hver devletler • ..h . .., · daiN 1*ıttınnak Ye .....,,. ı ..._ .... ~ . tlı hi erputt ~ratacak • 
"V'll OlmQttur. 1 tne. eıtmek .idnjaau dü • Bir.EeLGol>ı bölıseeınıde Yazlyeır. l'ec&n. ta r 
llaeltundan IOlll'a P.!lat BDJsarlstanm ~!t.ı ıJ.Wlir B. • _ daha az •rillıtiır. Fakat fO cillet ma. tu.• ---o--- Ç.t.ı..r IHr • .,...aı; '-a6G 

ı.aıtt nba Dam.tan aannaı - -.y . . . lnmd ki 'bıd.,..ete hu hölcede ha. • ,. Al h .... ılol..flrrtlılrıt.n ..,.,.. 
~~.f!!.n ~-clerlni en'le'mwtt.ır: retle A1man zııLh Nmen.ler~ı ~.... k ur ·ı ~ zıdah tüme. ıng·ı 12 - man ava ~·~- ~~ 
~ tdr "IJ'Mat ltaaaıımlP· bedemeie m11"9ffak olu~&, nar~ ~ ete geçırı en . la. 11111111'11mer 

lngiliz Başvekilinin 
bir mesajı 

'1ra :ea.aıı benlmın mahata= ma kk ldeta öıriimcelt ağı ıçinde bn- aı, herhalde~ izeriade 19 d • h b• --
=::ı Ptmı., ve b r zamanlar cıolc ........ lıı 1 µceliiu.• 'bir teeir ppmamtt ve m•lmrd>e ve enız ar 1 Sofya. 2 ı (AA) - Ofi: LDDdra 21 (A.A.l - C&'V\1, .,.. 

~ ~ !b1bm ,,,cmmım 1h.. art AmeriDda aJib lailen devam etmekle balaaaıafmr~ Buraya aelea J.aberlue söre. Sw. ~. tnsııta • 15om* hrıik 
::nı ac m~r. JJu'sar~• - Nevyodt 21 (A.A.) _ Reu&er: Hatırla.ııdachr lı:.i ~ ~~ zııMı ta bi.tanda ndyet sitside dalııa 2.iya. ~ tomiWiDi •e>tm' ı 
~1ttn~ r~~ ı:~ ~!:ııı Ni'1ayet yeni ~r ~ecle ça11»ıt meni, 18 ~~r~e Si~ - Rezıea:e /ngilizler 5 tayyareye de k~ba, general Nediç ıle ft bu baitenln -:ı= ••vatfılııt 
letlttfne tartı um tnmenln ~mi baflam•mden dolayı mem- ~oiru ilt İngıhz ı~rley1ttnde lna.~- çeteler aruı-nda ve komiiniıııtieTle ~ ~ ~ 1-ılD ~ 
ll4I aı.n bnwmu.ştır. :'~met cöeterea Ye yeni Libya ta. liz zııhlı kuvvetlerı. t~fından hu. karşı kogma miliyetçiter araaında miitemadt.)en .,~· BdeD ~erme Yerilen bır .. 

y ezici lair onaffaki:yete euma ai'l'lmll 'Ye eı4dı surette ha-. , • b f d 1 çarpııımalar vukubum.aktadır. Bun. )lemetlode '*1J,Dml,lltur. Qöırçil, bu me 

Al t bl• v • ·~1 ..... mli,-oaluca A - pahmmtftt· gemısı a ır ııar lar, Yugoe&avyanın eski Sofya ata. l&Juıda dil'OI' ki: man e ıgı -~~ ıb çıdinden ~len bü- Halfaya lle std .ömzr arasmdak Iaadr& 21 <A.AJ - Amlrallik dal. ıesnıiliteri al>ay Draga Milı:.aito • Eele UbllDIS t&Jelere Ye J!&IU'acı... 
<Bat &aralı 1 lacl suf .. aı =•ıı:~i aahıreıab&la bek~e - ~~"~~t.ı;:pı= ::-: reainiıı blr tet>1 tinde şöyle denilmek. viç'in kumandası ~cLrlaz. ~~ .:: d~:=- :~ =~ 

leni aci önünd d- melılıeclirler T-TWUR, ~u Amerıka. ed!l~r Bn esıada başta bıw\1<9 t.dir: Sofyada daha fecı hır takım ba.. 1 tim 1 flard t~tıı ed k 
lıı t---~ü*erı· Ahan ~.::- Mana mub~yyefesini ıiddetle tah- :;:11 ~ill~rlnm mtızahereti ile ha. ~.~~a dg~!,~ ... dl eniz! b;r1~ befter dolaşıma:ktadtr. Bunlar me - m1ç •-~:- sın~ a.: .. ı~· ha!t eır~ 
"'~ -. "9CUU .ıı-.ı • • • · L ft kon ... kııvv t lrol • .,. ..... er..__. ~ ~ 1 r.:.ş. - d · zl h ki d h ~ -"'lll toplarfte akim bua.kılımttır rık etmııtır. Ve ner tara a uş • ıtyette bulunan 1mp:ı.rator ~ e bır uh «> ticesınd Alınan.. yanln a teml eme are Un a u ağırlıtı. müşterek dUşınana 1tar11 

• Budapefte, 21 (AA)_ Macar ma meV2lUO ıte,kil etm~ted·T· Her lerl, s ·d_ömenn batısmdJl.ll ilerlye_ ~ bıraıt&;:re;en:arşı t.o~ ge. nizami Sııi> birl~lerine ~um~~a ramanea milcadelesnde Rus ~~ 
'•a.ı.ı bildiriyor: yandan ltitilen aual: «Llbfadan g~- rek flmale dotnı du~ arazi :ta., m~i batırılmış, d ger lkı gemı büyük eden general Bogıdar Putnıkovıç ııı fiklerlmize cesaret verecek 
~ ...... 111ı...;ain ~~. lıı:.~- &ea eon ı..b:eTln ae diyorh elan 1.; ~ . . ....... • m Qptje•h ~ •• dalla ~ kui Wia..i vanhr. S.. aewal dan emiD buluauyonım. 

mh-.~·;;~Ter 'tlfiM ~. • Omtt Ôn -. ..m"~ dlfer .._ ut .-. ....,_ ~. s...-re brl-Dlll ul .. t.-n ta. Bil otı. J'ameti es sı.nda ııaıaı ,. 
t~diırler. Bilıu.a Roetof etnfmıc:r. ....._ikah1ar, 8 19ci enlmnm. aniarmda. mne·u tnlfUz sırhll ve Gece Janmıdan bir• evvel IU'k aa.. rafı.lan ~aJanaak beaba bu. lDdeo n~tukl&r Qlemlller ve ar,,.. 
-::....Lf d C.- L • L d" lzemeleri1ti blJ.nmak -- l'a- ....__ ._.,.._ tJ--'- ..a... hı1! aeıtmda oerer.m eden ltİr auha,. b .ı_L 1L.... ~ '----1 leJ' Birliif Me ıa.u el'f 8J'Mlnd1\I .-
.. ,\IQll aa a bUlunan ~yet ~l't a - &en ı ma • aıotörltı to ... ., - -·-me OC'lvr: .... ,_. :Detioec'™' df!pna.nın iki ~ a avwaftlThmlf. ıpeneeye UJDU - doatan.e 111>' lftiDI ,._1:_;_. -

ları dar i>iT ..hada tek.sif edilmiş.. Tetfle, anmt neın~ a'-ca*'9a ta111 rin ~ ıtmemtı\er bJd«ınlıJlet' " reye lı:arş .!. •emıs.i. .ku~l _ .... '" öWüııiıldiheft 90llnl Yerle. ve r ---.erdir. 
:::r. Haı4> millerinin ve pnimet. irimad b~elt.:::r~ dUIDl&n~::ı :ı~:1~ :ı:r~t.. mıs ~bir haaara utramadaD b11yilk nov1ç baabu mıeırdaaında Çll'Çlp - Weygand AlmA-1-~ 

•Ytlm•t dem ediyor. •• • ICahirede !arını Alman tebllil bir Dıtımane batınım.ıştır. lak bırakılmııtr. GlllGI"' 
. Macar ktt'alarını• buhuıcl•i- U- ~~ ~~~~!,;!.u.n JNdır~ Be 1:_ 21 (A.A.) -Almaa or ~ ~ 9GDU ababm ilk ------
·~ • b. ~ Uh17~ ~-· .uı ru-. -~ :1'd bafil smaidea lılBl'et A ·k da tarafından e:;::, iT ~ • •öre, buaıQD llılJede:l .IOlll'A bOtfln ...,._ duJarI bqhma.d-hiııun tebli,ii: Olan W bnıtıol Jtıane&l ... alt.l WF- merı a 

AllılMI...,•• 9a'l ........ detile d8"&111 '!den VlıP muhar~. Şimali Afribda Ahan • İtalpaa 7.&Nre arş wma ,smıısile u~ 
.... ?-.. 1111&.1m"9• ---d• ~ DUdlue - fcft&]lde memnuniyet "t"9rlcl bılT tan.. kabil tul'nml deTam etmeMe - aıear. o.:ıil•llaa dedaAl •tef ~- gre~·cı· 'er uzaklaştırılımş ~ devam etmektedir. Alınan bir ..... !!*'-' ~,Jrt«lir. mu ,.._L_.:b ed11c· ,. ·k b L- ıM aJ9ıdılıld _..__ memtımı 380 IDftN v L~ 
~ •ör• AJmaDlarııı il~ .... - dir. ı ~· Ye pi e OIR~- - -

aı tlloaıetre kadar Deıied!kleri anla - Ada ..... _. wuıtakası dııaan tayyare,eri Libya ile MtetT ~ ~~ hAh*ıet ~arpı~tı 'ar Framm Mducld. ıı (A.A.) 
~· Tu1a4a nruhıı.reb"1er ~- ... - !'""-.ın . •V• balıdudu ar..u.da tank !e naotodl bir ~rm: .,.. -:; y r '~ R 

lctn tehlltell rörillüyor. Parti IP.11111 el f ..-a io.,Wulduım daiıtmıtlar - mrtttat olamt b.&ın'••lbr. ~aki Franeız mahfellerinde, 
a.ı.,. Tftd4m br t.lftJlll encıe... fiil elt'U ..ı- _, -ı.u-tu ~ Pi*"1w il <A.A.> -~ • "f_..ı_ 4ts llt\rlceslertnın 1Mal 4lllildilDe dmlr bair H (Jllllluth _ Mardin m a.. • • . Diter .-ıer - erle *' l!llrowmrille'de teUrat soneral V ~ 1aı vazı - a .. 

~~ semıı.ur. Rostor eı•an mu. au Balid OnaND A:=-=: ~=-h ::=:..=::. :_ :~-=-:-~:.°11Ba: ıerıe ~er ~ ..::; ~klaftn1hnaaı, lncıliz kuvvet:: • 
~ .._.&edtr. ~ ?aıll mDM ..-.ı .-ı.ur. ~t . . Hava muiıanıHleri _._ ar eıtıım..beteidr. ollDıııltur. 1ki tanır bi1'irlne llWı al. nuı T1YllM llucNduna alaflllM aa 
:---.__ CRadJıo SUdlll> lllıf ..,..... ~ dılm1•11~· 

4 
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~> (t) tından a]eV1er flim!e ~ nasında bu bot d\ler boftaT ıa1arın nm • W9 .. 61 lnel mMldelerinl söre, senen! veygand. :..aı_.'W 
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~ Rota <2>, t ı tarar sureti muhtemel olarat tnıci1n f omedW 
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lt 12 ediJeottiir. ıtan.r auretinl t&mmı e.. Tramel • Mırele Pen7 • 
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4 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 

Kuyuya ablan 
tüccar 

(~ tarafı ı inci sayfada) 
ıer ta.rafından üzer'.no bir hayli ta.ş ve ı 

(Baş tarafı 1 iacl sayfada) moloz a.tılan cesed suyun dtbinde oL 
deniz kuvvetlerinin de mUzahereUle, masına rağmen taa.ffü:ı ett.ginden tc_ 
K~rç boğazı şark sahilini tam orta - ker teker iaşlan çıkarmıı.kla meşgul 
aından ve 15 kilometre kadar brr de_ olan amele bu yüı.den daha fazla ça_ 
rinl.iıkte olmak tl2Jere ikiye ayıran Ta. lışamamıştır. 
mao körfezinin şımal ve cenubundat.i Bu aııneliye dün geç vakte ık.adar 
mınrtaka.lard&. ounda.n evvel Gır!d sürmüş, müddei'!.lmumi Turgu.d bu a_ 
taarruzu esnasında o14-uğu gibi mi.lhim rada katil H1lyciarla cürlim ortağı 
ın.iıldarda. pare.şıütçü bırlikleri de ılr.ul_ Mehmedin sor~larlle de meşgul oL 

1 

ı.anmak suretile bqünlerde bu boğazı .......... 
ÜS et m....,.'". 

baSkın tarzında. ıeçmeğe teşebb - Evvelce tüccan parasına umıaan 
me:ert ihtimal harıc.nda olmjyan Al.. öldürdüğünü itiraf eden Haydar, bu 
man _ Rwnen icuvnılerıne kar.şı ilk defa ifadesln.i. ~eğişti~i.ş: msa.fatura 1 

bir müda!ıı.ada bulunmak ist'.yeoeklerl tticca.rını e6ki oır k~n yüzünden ve in. 
za.nnolunmaıkta.dır. A&ıl müdafaa sa_ tlkam almak ma·;.s.adlle ortadan kal_ 
halanın ise 60 tllometre bdAr daha dırdıjmı söylem'Ş:ir. 1 
şarkta ve öotl, müteadd;cf gö;ıerle bir. Katilin bu yeni iddia ve itirafına 
ilkte Kulan nehri m3.11Sabmm husule göre, maktul Hüseyin birk~ sene ev_ 
getlrd'ği 1Jetaklı.klar1a Meta tab t b!r vel Ha.ydann kız kardeşini es1-arer.giz 
.,akilde mA.nllemnış gibi olan .Azafk bir ta.rncıa öldünııüş ve bu r!nayetinl 

1 

den;zı 611.hllinde-kt TemTJuk lk.ö1fez ve müteakib de bir semti meçhule kaç _ 
şehrile Karadeniz sahilindeki Anapa mıştır. 
şehri arasında tesis etmek cihetine gi_ Kız kardeşlnln Hilst"Y'in tarafından!' 
d~leri a.kla ve du"1Illlannın JcabL öldürilldüAiine :rureti kat'iyede em'n 
na daha yakın ve daha uygun gel - olan Haydar ondan :nıtfka.m almak 
mektedir. Takriben 40 kilometre tu - için münas;b b'.r 7.amanın hulfilünü 

1 
Iünde olacak olaın bu müdafaa saha_ beklemeğe OOşl&mıştır. 
sının hem.en ortasından Kuban nehri Gene katilin iddiasına. nazaran bu 
geçmekte olduğundan bu sananı~ Ö- c:münasib zamanı> aradan uzun yılları 
nündekl araz.inin icabında bu nehirden geçm~ olmasına rağmen n h.llyet muh 
ıst.fade sureti.le yapılacak su taşır .- tar Hüsey:inın mal alm.aık lç·n !stan_ ., 
ma:ariıe daha da geç\lmesı gilç b •r bula gel.mesile zuhur etm!stır. 
hale getlr'lme61 mUmkfi.ndür. S!mal ve Bu maf,uıadla Kiğılı tüccarı hızeğa ı' 
cenub kanadlan ccne Az.a.k den·zile d~p öldürdüğUnli çek~nmeden söy_ 
Karadenl:zıdoki Se>vyet harb gemileri - Uyen Haydar, suç ortağı olarak zan_ 
nln ateşlerile ayrıca denizden de hl. nalrtı.n,a alınan Mrhmedi.'l bu Js!e alA.. I 
meye. e<fleb'lecek b'r vaz vette bulu_ kadar olmadığını da 1 ıi.ve e1 m.ştir. 
nan bu ha.t a.yni zamanda Kuban Katilin bu S<>n l:id!ası etrafında du. 
ne"hrin!n cmubund:ı ve Arulpa. Kra11 ran müdde.wnum1, tahk'katın .alim 
nodar. Ma:kort ~-h!rlcTi arasındak' ilk bir noktaya ulaşması iç!n ha<ı:~eıyi bu, 
Kafkas petrol sana ve havza~ını da cepheden de tetk·lı: etmek'edlr. 1 
Ortec~ ve müdafaa edecek bir vazı_ Bu sebeble dün katil naydann ka. 
yettedir. pıcı bu:unduğu a.part1m21lda bir 

Azak d"n;zi Ş'.!!.rk sah:li ımtldadınca milddettenberi kiracı sıfat.le oturan 
Rostof ıD"ild'3faa sahn!'ından 275 kilo_ bazı lkl.mselerle bu a.par .ıınanın al _ 
metre Jul.da.,. ayrı ve uzak olan Ana_ tında saatç.l!k yapan bir zat dinlen_ 
pa TemrJu rrUdefa.ı. mmte.'ltası mlş!Jr. 
Ma.,.;,_l T'm"f"~-nkonu"l hum:melı .blT Bu şahidler, katil melfıdinde bulu.. 
faa1tye•1-e taifı:k'm l"ttlrmelrt.e o~dutmıa nan Haydann :!ISruret içinde bulunan 
V" mnttoftler'n bir Wrt'\'ZU!'R mtL b.r ~da.m olmadığını &öylemlşlerd.r. 
mz kaldığı taokd'rde bu m.n•a.Jı:eyı r~·~ Tahkikatın bugtin;e!'de netice~enerelt 
b'''·iMı: 'b=r enerji ile mll~ııha ('ttire_ suçlula.rın h.Aıldm huzuruna sevkedil _ 
~&'~e de ş~ vo,:tur. F.ğ"!' M11Teşal meleri kuvvetle muhtemeld!r. 
Tknoçf'Tl~ bu 'D";takaVl mtldafuya Akşam geç vakit tekr~ hA.d:Se ma_ 
nıun..tfaık olama7'3A. Rostof ml.lstahftı:em ha.iline dönen müddeiumumi cesedin 
mevirlil~ aşaj'ı Don müdafaa hattına kuyudan çlkarılması ~!ni bugüne t&. 
karşı cenub c!hetinden d!! lt!r t"h' 1k" l'ık etmiş ve bodrumım kapasını mil -
~ g&rter~l!At y~ müttef~ omuların hUrletmiştlr. 
~rNt Roetof örıl~rlnde, geııekse Don - Ame!1yeye ltfa?Te nsaitile bugiln 
ôoo-ec d::rsejl danı1'.Bde Sovyetler 1çin de devam oltınac~ktır. 
~et.1 hergiin bir parça daha art. 
maııct.. olan ço;ı: tehdidltlr v~ye teri 
de hesa.ba lt.atı'ırsa bu tf'hlikenln bil.. Alman Hava Genera .. 
yüklilğü bat.ı:kında daha sar1h bir fi_ linİ il 
kir bAsıl ed lmtm mtt:nldln olablle _ 

cenaze merasimi 
oe'ktl.T. Berlin 21 cA..A.> - Bir Jtaza neti.. 

Ba.hi6 mevzuu ett'a1miz ıı:nınt.akanın cesinde ölen hava Genera li Udet'ln 
vyetler tara!ından emniyetle mü _ milll cenaze töreni Filluer de hazır 
, ~ eclıleb!lmesi iç n 1n&iJ.iz. kara oldutu halde ougttı Berllnde yapıl -

daı..... . +~rafından o!1n.asa b le kül m.ışt.ır. 
'-uvvetler ... Bu münasebetle hava nezaretinin ... 1 ·• · hava kuvvetleri tara_ 
l!yetllce ne ~ub orduları grupu merasim 5.alonunda Mareoşal Göring 
fmda~. So~~n ğ .. çi:-llmeden destekl~ bil' nutuk söyliyerek Geı.ıeral Udet'in 
nun ıç nırt g bi «örllnmektedir. Aıksi ~ını ve 'ba.şarılannı beUrtmlştir. 

m~.: ,A!manların bUyWı: ve ezlci .. ---------- ---
tak ır ıru'vvetleri!e Alman se~( ve !da_ il u A ı 'l y O ba.'71 in dt.ın de tısaca ·şaret ettllUmiZ .I.'- U 
res nbl • yani Kerç bölges1 ile Rostot - -------------' 
kom ~e, bölgf'l~ rı..-en blrblrleri1e a _ CU~Lı\RTESİ, 22.11.19.U 
~k.ll olın.slk ezere ayni zamanda ic. 7.30: Saat. ayan. 7.33: Hafi! müzllt 

~ıama.kta cecıkm yeceğine (Pl.> 7.~: Ajans ha.berlerı. 8: Senfo_ 
~sınaak 1~ gelen har~cU karşı _ nik. paı·calar lPl,ı 13.30: Saa.t ayarı. 
::;~;:' sovYCt cenu» o~c.u!an grupunun ı3 .33 : Ttil"ltçe plWar. lZ.4.,; Ajana 
... -·-"' a ıyen d~n buhrnn b1ş ııös _ haberleri. 14: T~kçe plaklar. 14.30: 
durı.mnuı .... • uht ld'- An.kiia sonbahar at yarışlarının ta"' . ik~le ır. eme Lr. • ._ 
tenneaı K. n. minlerl. 14.40 : Rıyaseticümhur bando. 

Beden teTbiyesi genel 
direktörü Edirnede 
Edirne 21 <Hususi> - Beden ter • 

ly 1 umum müdürü ~eral Cooıil 
b es .... u-ıı~ şehr m!7.e gelmiş ve klüb '1'$ner .., t;l.U• • 

leı i terti:.e başlamış ır. ----o--
Piyasa·'a ~örUl~n b_ir 

in ~afs!i ıgm mı sah 
fJ~ıtS tarafı 1 inci M J'f&Ü) 

ymak ıuıeıerinl görüyorsunuz. B I -
ka 'd k~.,...a~ın k.:losu 250, diğerinde 
rıncı e ... .,-. ı. k b 

0 lk:uruştur. Aradı. kallte far ı u • 32 uğunu da. blr an kabul edellm. =t bunun 70 kuruşluk f iat farkın_ 
da. Amil olaca.iuu akıl, en.antik e.lır 

nıı? f ' t .. Bu cidden garib m.anzara.yı .a m .._ 

su. 18: Saat ayarı. 18.03 Meydan fa. 
sıl, ıa.4o: Radyo dana orkes~rası. 19: 
<Kahramanlar ııaati), 19.15: Radyo 
dans orıke.strası. 19.30: Saat ayarı ve 
aJan.s haberleri. 19.45: Serbest 10 da. 
'kLk.a. 19.55: M-:.ıhtelıf makam?ard.an 
şarkılar. 20.15: Radyo gazetesı. 20 45: 
Suzidil ~a~amından şarkılar. 21 : ZL 
raat ta.kvıinı. 21.10: Dmleyicl istekleri. 
21.45: <Günün meseiclerı\, 22: lıadyo 
salon orkestras1. 22.30: saat ayan a 
Jan.s haberleri, borsa. 22.46 : ~dy~ 
salon oı1kestrası. 

(TiYATROLAR) 
İSTANBUL llELEDİYESt 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebnııı dram ltı.."tnında 
Bugün gün.dü.2 SB&t 

18,30 da 

rakabe ;ı,ttrosunun -dlkkaıt nazarına ar_ 
edenken, kCl'?lla·k fıatlrmın üç ;J.Y ev. 
~l bund.nn ço!t aşağı olduğunıı hatır. 
ıatım.aiı ta.yd.alı bulusor, sUtUn • de 
memlcketlm·11e b-viçreden mi ge,d!_ 
ğini somıar<tan ~cnd!m:zi alamıyoruz. 

Türk ~ İyatro tarihi matineleri 
Akşam saat 20,30 da 

MERDİVENDE BİR IŞIK 

f.,ut:ıa.ı cadde.sı komedi tl3rnında 
Bugün gündüz sa.at ate 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam mat 20.30 d.a. 

lstan~uJ boraaa1 
21/11/941 açılış _ kapanış ! tatlan 

çrıu.u 

.Açıl~ n 
Londra ı S'erlia 
Nıw-Torlı: 100 o.ıar 
::enıvr• 100 t \ 'rt Pr. 
\!sdr1' l cc p ı;.ta 

Yoi:ohama ı o Yen 
stokholm ıco lıvec K.r. 

B ir &)tın Ura 
24 ayarlı:k b:r ~ram kü1çe 
altln 

ltslaam .,.. Tdn111l 

k&'>llnlŞ 

s.:ıo 

132 20 

12.M 

30.75 
25 95 

352 

l~.75 

133Jı0 

KÖRDöVüşO 

(_'r_e_n_i _n_eş_r_iy_a_t_: __ ) 
İslim • Türk Ansl.klopedisi 

23 tincU nüsha. intişar etınl.%ir. Bu 
nü.shJı.da A'ma ve A'ına.l ha.donda en 
salA.b.1.yet.ıi muhıu-rlr ve milelUfer ta 
rafından yazılmış çok kıymeth maka: 
leler vardır: A'maiar hakkında pey, 
gamberimiZın şefkatine daır hadisler, 
fıkıh bakı.mm<lıı.n hllkUm.lcr, tlbbt ted. 
bir ve tcŞkllAtlar, isl~m ü.lkele:'nde 
Selı;ulc ve Osmanlı devirler.nd€ki mü. 
eooeıseler tetkik ve ızah ed!lm' :t:r 
Bundan bıujıa Mehmed Ak'fin cıKıı 
ağasının rüyası» şiiri dercedliml., ve 
prafooör Şerafettinfn arabcadan ter. 
elline ettiği bir eser tcnkld olW1muş 
ve tercüıne ha'alan gösterllmışt!r. 

İstanbul klltiibh anclerl rehberi 
Kütübhane memur!arımı1.dg,n Mu. 

z f!er Göknıan. c dden fay.dalı bir 

.:; a ·•f' •,• .,ı. • '~ ... ,,._... ~~ ., . 

İLE SABAH. ÖGLE VE AKŞAM 
fteı yemekten IODn ıüade tfç d.ta maaıazaman 

dişlerinlzJ ftrçalayuuz. 

Bir Bando öğretmeni aranıyor 
Bandırma Halkcvınden: 

Evimizin bando öğre:mcnl'ğt münha ldlr. Mua!Hm olacak zata ehliyeti 
nlsbe inde ve kendini tatmin ed~k mahiyette ücret ver:lecektir. İstekli.. 
lerln vesaiki ile 'birhkte Bandırma H::.Jikevine ~ vurmcıları illin olunur . 

AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 
Taşra mllşteriler.miz için pırla..'1.talı ve elmsa.J.ı saatlerin yenı modelleri gel~ 

m:ştir. Emsali g;bi 15 sene temmatlıdır. Taşradan s!pariş etmek iStiyrn:ere 
ka.t.aloğ gönderilir. Mektuola (İstanbul posta kutusu 184) ad.resine nıüraca.a.t. 

Türk T icaret Bankası A. Ş. İstanbul Şubesinden: 
Dahili ta.cıılii.t hasebil.e telefon numara.l&rlDUZln aşağıda göstcnlen şektde 

değ.ştlrilnı.'-Ş oldu~unu Sayın Müşterilerimize bildiririz: 

Santral 
Umum Müdür ve 
Müdür 
Müdür Mua.vini 

Baş Müfettif 

Tita.ş CT~c.aret Türk Anon;m Şiı1ı:eti> Müdür 
Ti:a.ş (Ticaret Türk Anonim Şirketi) Muhasel:ıe 

'Orttn Ticaret 1.'ürk L!mited eırketi 

24478 
23738 
23758 
23623 
24735 
24736 
21040 

1-DiŞ TABiBi HiLMi CANA.Y 
11 İstanbul. BalıkpazaTl Yağcılar .sokak 20 numaralı ALl BEY 
1 hanındaki m uayenehanesinde hastalarını ikabule başla.dı 

T'İiBKi:YE :l:ş BA.KKA.SI 
Küçük tasarruf besapian 1942 iKRAMiYE PLANI 

K1IŞIDW aa: s ljubat, 4 Mayıs, 3 Atusto., 2 İklııcltefrlll 
taıihleri.Jlde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 ~t 2"0 Lirala - 2QOO.- Lira. 
3 • 1000 1 .... 3000.- • 
2 1 750 1 - 1500.- , 
s 1 500 > """ 1500.- > 

10 > 250 • .... 2500.- 1 

40 
50 

200 
200 

• 100 

> 50 

1 25 
> 10 

• - 4000.-
1 = 2500.-

1 = 5000.-

• = 2000.-

1 

> 
1 

• 

Ga;rri memul saLış W.m 

Btca icra memurluiundaıı: 
. uh.af. 1 Ali Haydar AltınobaYa birinci derecede ipotekli olup 

Bieada t . ıy~c karar venlen Biganın Bozlar köyünde .Ey; üb ve ltar _ 
pa~a çevrilmes.ue Ad Biga taposunun Şubat./341 ıün ve 115 Nı. sınd& 
deşı i'.sma:ll Çakıra. :r.la~ köyünün sazlık mevık.iinde şaritan göl, şi.ms.len ~~ 
ka;rıdlı Biganm 130 B 'ftliği ve c-enuben yol Ue çevrili 300 dönum 
hibi sena:i, ııerben Ham~. ey Ç• 248 hisse itibarile 138 hissesi ve y,n~ 
tarı.anın 32 hisseden 31 ,,es.ndın ka.yıdlı ayni mevkide ş.ı.rkan göl, şımalen 
·~""" ayni gün 116 sayısın a . . d • nrJa ·ıe 560 .........,nun B ;ftlljl ve cenuben sahibı :;ene "" s. 
Azmaık, garben Hamı.a ey ç. . 1 1 

s.scsinin 248 nısseden 138 hlssesı. 
dönüm mer•acın S2 hisse itıbarile 3 1

" · t t·b-ari'e nıer'a halin 
. ha, h:ızırd.a umun11ye ı 1 - • -

Evsafı: Bu tarla ve ml?r a ·• h d dları biribirinc karışmış O•r va_ 
de kullanılm.alkta olup iki parçanın u u Düz bir araz•yi ihtiva eden 
ziyette ve bir araz! olarak ku!lanılmakt~~;idlr Şa~ kı ... mında bır göl ve 
bu yer d.aıh.a ziya.de yaz mah:;ulAtına elver..,, . d.dur Senıode yo.TIID mll_ 

h "nde b'ır azma.k mevcu · mer'a kısmının .şimal cı e.ı 70 d"nüm kadar bir 
yon kilo at ıstl.lısal edilebilen bu yerln hali hazırda 0 

parçasında ziraat yaµılmaktadır. 
Muhammen kıymeti: İ.kı parçanın tamamı 8000 llr~dı~. O saat 9 dan 
Birinci arttırma: 15/12/941 tar!h;ne rastı.ayan Pa?...ar es dgün ayr: menkul 

l k b. inci ""lk arttırma sonun a. g · 
11 e ika.dar dairede yspı aca • 1~ ..... " kd rde !h.'lle edilecek, 
muhammen kı.ymatın ytl.zde yetm:ş be<: nl buldu u ta . f' eoktir 
aıksl halde satış ılttn::I a~ttırm.ııya tallkan 10 gUn temdıd e~ıı. c t · 

9 
dan 

İkinci arttırma· 25/12 '!l41 t.arihıne ra.stlavan P:?rşembe gunülrusal a. 
1 

zla . ,._ a.rr• men en ıs 11 e 'kadar yapılaca.le, ikinci açık arttırma sonun ..... g..., • 
arttırana ihale edılece'lttır. • ti 

ed eklerin muhnmmen k•yme n Satış pe~n para ile olup satışa. lş't.rant ec . . 
1 

ankadan 
YüZde Yedi buçu~u nl&betinde pel' akçes1 vermesı veya mıllt b r b 

1 teminat mektubu getirmesi ıcab eder, vergi bOrçlan barçluıara ald 0 u:ı 
satı$ bedel1nden tenzil ilunur 3890 sayılı icra ltlAs kaııununun . 12

1
6· n 

maddesi mucibince ıcrs. kılınacak. bu satış hııkkında rtlraz veya >cld.ala 
bulunan allllkadarlann ve irtif'.ık hnlkkı sahlblerln1n bu idcilıı. ve itirazları. 
nı 116.n tarihinden Lt. bar~n 15 gün :çlnde irra da;T"'Slne bl'd'rmelerl ve aa_ 
ha fa.,,ıa i7:.lhat alm'lk 1 stivMılC' ... lr 21 /1 ı /!141 tar;h:dPn itibaren dairede 
asılı bulunacak , açık a.r•tırma şartna mes;n1 ve 941/653 savılı do~vAda 
tnf>Vt"U d vaziyet zabıt varakasını göTUp an1ı.varıı.kJ.arı il~n oiunur. (!141 /fl53) 

1 İstanbul Beledi vesi fıanlan 
Be!oolye hstaıha.nıe'l.erlle İ.'.ıt.:ın.buı sari bwt.alıklar merJa:zı iç.in a:.ıı.ıacak 

muh te4df kuvvette 2864 adet E:lcktr;Jt ampulü ile 374 adet Buşon a.çık ek.. 
:ııtm~e konu.lımuştur. Mecmuuuun tahınin bedell 1417 Ura. 5 kuruş ve t.llk 
emdnatı 106 l.la:'a. UI kuru.ştur. Şart~me 2lalbııt ve Muaıme'.a.t Mooti!l;',ıp.;' 
kalMıind .. filıebl!l . ~ ... 

.. e gor , Lr. lih.a.1~ 3/12/9"11 Qa.nJımbQ. günü sa.at a de Daimi 

1 

Encwnende Yaa> ıilıcıktır. n.b lertn i:k temımt Inıaık'buz vey'a. mektubları ve 
941 yılına. a.lıd ticaret ves!.ka.lartıe ihale gü ·· · 
cüm.ende bu'unma11ıaın. UOOG7> n u m'Ulayyen saatte Dalını En. 

Beıed· . * * 
bl ıre ive = !da.re emeku ve ökısüzJ.erlnıden 4-05ı6 nıımıara1ı k:ınu.. 

nun bl r ne m ~uclbince yoklıamaya tabl tutu'lm.uş oJ:an ve ~lıkh 
rkını zzaık~ ellmcya.n muteka!d ve yetlmlerle 'YÜkSek blıhs!le deva..'ll eden e; 

ek çocu ar ve 18 Yt4'Sını !kmal etmem~ olan kız ve erik k . • 
. .. .. e çocuk.:aTın 

mezkur kanıun hUkmune 1.evfık:ın yokla.mıı muame1Ell'l.n.e ba lıı. • 
'fır ı .. .. ş nınnıştır. 

. A ~adar ıuın resml~eııct, m:ı.aş ve nufmı huviyet cüzctanıarUe birlikte 
Iklnclter.~n 941: ... ~nunın: ltadaır Be~zıtı.a zat İş1e-rl Mü.d.ürlıü.ğü Tekai.!cı lkls 
mına muro.da ...... aırı .. n olunur. (10197) ' -

teşebbüste bulunarak, İstanbul küLüb_ 1 ve ecnebi ıoo den f:ı.z: 'k~ üb = 
h.anelerinln rehbermi hazırlamıştır yerleri gö.st.erilmtştir ~a . hanenin 
İkbal Kit.abevi tarafın<ian nf"şre<lllcn KöYe Do-... m"c · vs.ye ecıerlz. 

ts•- b "'"' .. muasını.ı 34 üncü bu rehberde .... n ulda mevcud 'Iürk sayısı zengin milnderecatı.a cıkııııştır. 

Universite 
Yıa.pılaca.Jı: i§ 

A. E. P. Komisyon undan 
Muhammen b edell 

Tahta mabllva 2855 lira 
25 aded karyola 2000 ı 

Tıp Faıkülıtesi için saptırılacıı.k 1t1 it 24/XI/941 Pa zartesi gUntl aaaıt ııs 
de Reıktörltilcte s.yrı &Yrı pazarl*1ı& ihale ecIDeceıktir. Liste, ~ 
R'*Jtörlt.IJcıte görültır. cl0142• 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden 
İhalesi 28/11/941 CU.ma günü aa.t 15 de yapı.lecak olan K astrnonu böl.. 

ge saın•at.ıar okulu töleye binıaam.ın c.1301-4.• Ura «36> !kuruş keşil bedelll 
1Q48.atı ooJ'ıa da.iıresl. ekslltıme ~yonu t&rafı.ndan ık.apalı mrf usulll' 
ekaUtmeye konu ın~tu.r. 

Muka.vele, eksiıtme, barın<lırlııt işleri genel şarlınamest hu.su.si ve fen
nı şartnameler, proje keşi! hülasası, V'ahidl fiat listesi ve ya.pı işler! umu.. 
mi renni şaırtnames.i ve buna müteferri diğer evmk istek.illeri tarafın
dan Kastamonu, Ankara ve İsta.n.bul nfı.a müdürlü.kleriınde görülecektir· 

MU'vaJı:ıka.t teminat c.976> iina. <08• ilt~tuı'. 

Talihleri tek.lif meıktuıbll\11'.e en az cıo,ooo. llıralı.k lbu işe benzer iş yap. 
tığına dair ihaleden üç gün evveline Dda.r xıaste.monu vilA,yetlnden al
mış olacakları eh1lyet ve.sik.asile ticaret odası v~ı ve tem.in,1t!arile 
birlikte lhle günü o'la.n 28/11/941 Cuma günii saat 14 de ihaleden bir sa .. 
a.t önceye ka.da.r nafıa dairesinde mtiteşekıldl knmlsyonu reisliğine ilJnÜ .. 
ha'ber mukabilinde verme:erl lA.zıındır. 

Pootamn gecl.ık.rnesl yüzünden vu.kubıılaoa·k tehirlerden dolayı vaj(tinda 
gelmeyen tek.lif mekhıblıır:nın kabul edHm.iyeceği !Htn olunur. c9810' 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~uruhle ~: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJana adedi: 261 

Drai ~ tlcıari ı.. n evi banka muaD1elelerl 

z1.raat Ban.&asmda kwnbart.ls ve .lhbaraıa ıua.rruı henblarında eo 
az 50 ı.ırası bulunanlara senede fı defa gekllecelc tm·a ile ~wıaıl 
pJAna aö!'e ikramiye datıtılacKıır. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 l) 500 • 2,000 » 
4 )) 250 • 1,000 • 

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

Dikka.t: ııesabl!l.rındak.\ par~ btr ııene toinae 50 Ura.dan a18 
düşm.lyenlere ikramiye çıktıtı takdirde ~ 20 fazlasile verılecelttil'. ıruı.:> 

Kur'alar .enPde 4 defa, 11 Mart . 11 Ht.ziran. 11 EylQI, 11 B 
t~l"UT\ t<ı..;n1,....ınr1e cPk1lı>ceıctlr. 

··············· ...................................................................................... 
Son Posta Matbaası : Neıriye.t Müdürü: Hü.aeyin Ragıp Emeç 

SAHİBi: A. E.l.:rem UŞAKUGİL 


