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Bu sabahki 

Libya da 
piyade 
harbi 
başladı 

lngilizler şiddetli bir 
mukavemetle 

karşılaş ıklarını 
biıoir.yorlar 

fı xi~i. 25 (AA.) - Libyada 
il §eklini deği.ftinnİ§tir. 

ik. 48 .. aaattcnberi Sidirczcg'te her harita 
P. 1 dufman arasında göğüs göğüse Llbyadakl harekah cö•wlr 
llYadc muharobcleri yapılmaktadır. ı ~~._...,_...,_...,_....._....._.....~~~~.-ı\ 
h OndTa muhatebenin neticesinin Tebıı·g""'lere göre Afrı·ka harbı·ne 
d~ii:z beli olmadığını bildirmekte.. 
ır Alın . 

y • anlar Lıbyada Ahnan • ltal L•b d • t d ki k~n rnukabıl taarruzunun muvaffa~ 1 ya a vazıye ai mera ı 
ır;ıle İrikipf ettiğini bildırıyorlar. 

~: ı:~ =~~; hak;ı:~~~~== 1• ili ler tafsilat 
tılıt alınan son tıabcrıerc nazaran tn. ag z Kahire, 24 (AA.) - Reu-
has hava ıkuvveııerl gerek harb sa -~da gerek düşmanın nakliye .ıtol. t' teır"in Bir~EtCubi muharebe 
r.ıı: taarruz etmek suretııe nıuvat. lamba a meydanında f ngiliz kuvvetle • 
<lı.r.lYetıı harelı:eUerde bulunmuşlar • ri nezdindcki hususi muhabi • 

.\1 d 1 rinden: •e illan ve ıı.aıran hava t:ıJtvlye te_ al 1 ar h te~Us!erı sfmdl kendisini h.ssett.trmek aBu U:li Bir.E.t.Gubi mu a.. 
":r. rebe meydanından ynzıyorum. 

C.~~llitler ~dem b!r mukavemet Ut Kahire, 24 (A.A.) - lnııiliz u. Burada ilk defa olurak. bu ee.. 
lnıı leŞJnaktadırlar. Pak.at buna rat. mumi karal"llhı tarafından Pazar- fer esnasında, lngiliz tankla .. 
ler. 1 rnuvarta.kıyetier elde etmektedir. teıi nqredilen teblii: . n, İtalyan tanklıarile çarpıt • 
<l <larnbut tehrin!n sukutu üzerine Jngiliz ve Alman kuvvetleri ara- mıılardır. İtalyan Ariete zırh. 
ttı~an levazım bakımından bUyWc aında cereyan eden baflıc•. muha • )ı tümeninin üçte birine roua. 
(lşkW~t.a utrıyacsktır. rebe Sidi Rezcik otırafındakı mıntL dil olan 45 ltalyan tankı bu. 

dil Ot.mbutta.tı mUh:m tayyare nıey _ ltada devam etmiotir. İki tarafın rada tahrib edU.mittir. 
Qr~ının ele ıreçırUmı, o~ı Lon • da büyük bir azimle çarpı~tığı bu Altı menni tanesile parça. 
.u!-~~ı addedilın~t.~lr. m~arebe 48 ual'ten fazla bir za - la.nan bir İtalyan tankı tam 

Okullarda 1 

"Ana-baba 
geceleri,, 

Teklifimiz 
kabul edildi 

Bu ders yılında 
tatbikata geçilecek 

1 

Teklifi ortaya atan profeaör Dr. 
İhaan Html Alantar 

Maarif Müdürlüi\i. ıehrimizde 
bufonan ilkokullarda her ay öğret. 
menler meclisi i9tim.al yapıldıktan 

okul idare &.mirlerinin Ma. 
(J)eyaDU 5 iJlal avfada) 

ı- İzmir tütün piyasasının ----ı 
L açılmasını heyecanla bekliyor _J 

Bu yıl Ege mıntakası 
tntnnonden 30 milyonluk 

dOviz temin edilecek 
Rekolte geçen seneki dereceyi bulamadı, 

28,235, 745 kilo olarak tahmin ediliyor 

lmılrde tütün IJliy en renç kular 
lzmir, 23 {Husuıi muhabirimiz.. kolteai, ufalr. biz yanılma payı ay. 

den) - Bu hafta yeni tütün mah .. rıhnuına lüzum göetermiyecek bir 
aul aeneaine ılrilmit. mıntnkanın kat'iyetle 28.235. 745 kilo olarak 
her yerinde tütün balyaları eatııa tayin ve teabit edilmiıtir. Bu r• • 
hazır bir vaziyete ıetirilmi,ıir. itam resmi makamların ve kumpan

Mü.tah•il büyük bir heyecan i . yaların teabit bültenerinden c;ılr.a -
çinde piyasanın açılacağı günün ve rılmı,tır. 
mahwle verilecek fiatın tayinini Ege tütün piyasasının ehemmiyet 

Son buJma.ca aerlmlzin ıönder. istemektedir. itibarile üı:üm piyasasından, incir 
me müddeti d~ ~itnıü~~~,: ... oeıen Eae tütün reltolteıi ıarfedilen piyasasından, pamuk ve hatta zer. 

Bulmacalarımız 

ceva.blann t&snuıDı m ~. ne. • ' · .. • l d '- l" okuyucul&rımııa blldirece_ bütün gayrete rağmen maalesef ge. tınyagı pıyasa arın an ayırmt.ıı. a.. 
çen seneki derecesini bile buhna - zımdır. Çünkü her sene bu macJ _ 

J ml~lr. Yani bu yıl Ege tütün re - (Devamı 5 inci sa~ • -
:::r retı ~~ cb ic.wwıemek göh _ • d d el t ı · ı· Ctine halel ıet.:rmemelt ıı; n pelt a m•ndanberı unn• an evam • • !>enim yanttndadtr. -ınsl lll ..._ 

~~dan~ bir gurette çarpı.,müt&dırl&r: mittir. . . . lcer'leıi bu tankın ölen ederi • d d d •• 
t(kr liı t&rarta pıyade kuvve Uerl, ıit. Diier cıhetten Sıdı Aziz ve Ca- m .. vamı 5 1".!.' ..!..:ı~•~>- - '' H I t 
MO;to;~,·~eTuii'da ~~ ~!~~:~~~~·ı:1~ c·~ k alın e ~?d afvalsın . a unt 1 
tnüthiş muharebeler ~:~~·:~~~.:~;:di•~d-r:~ ... ~·mn; avu at ar mu a aa arını yap ı ar 
~ devam ediyor r:.:~~~:i:i~~:~'.::~h;.1:"'1,;; Almanlar Tehacümden dinleyiciler arasında bayılanlar 

~ıı!erf~·~ö;; :~~y:s:::~ ID~Yamb• 5 
h•nkr' .!Oas"'•da) t Moskovaya oldu ve bu güzden celse tatil edildi 

~ı:e1~~ı:~~; ~:s~:~ Bu sa a ı ovye 30 km ~~ gbmiolerdlr. Şlındı 'Moskovaye. t bı·.... • MUq.5ıN ERTIJGRUL UN-
,c~:ıa~::r~~~~ı:~~ rasmJ 8 IQI mesalede VEKiL.i i 
ıq bıbuıtabU taarruza geçmiş oldukları_ M-~- 25 (A.A.) - Bu ısa~ 1L ~ 

Uciirmektedirler ~ova, . w . """P! 
~ ~~O\'a cephesi ~uharebesl bllbas_ bahki So~e~ te~1dıgı :t kmil cephe- PWı.rerln umumt karargAhı. 24 <A. 
lltt ... ~inin. Klin, MoJni.sk ve Tulada 24 Teşrınıs~nı e. e AJ - Alınan orduları bMkumandanlı. 
· 'itr.tılıl bir şiddet· kesbetmlştir. ler boyunca ııddet:lı muhare~eler ğı.nm tebliği: 
~<ills!ar Kalin1n ve Moj&ls\t bölgele~ cereyan etmiştir. . . . 1_ şark cephesinin merkez ~eslminde 
~ e ric'at etmektedırler. Bu rıc'at Rostof'un gaıh unkametınde ~1- yen.iden arazi kazancı temın ettik. 
"tJı:eııerı Ruslar tuarmdan tasdik ukabil taanuza geçmı~ ŞlddeUi muharebeler nettcmlnde Mos. 
~ ektedır taatımız .;:ı. .ktarda düşman mal .kovanın 50 kilometre şimali garb~in-

~tıııı~"da. gazetesi Künde vaziyetin ler ve mu 1~ mı . I d" tDnıımı 5 inci &aYfadal 

~ çofC t.ahlikeli oldutunu z~e~m~e~a~i ~t~ab~r~ı b~e~L::m:,:1~1 ~er~ır:..:.·-~~---=--:::::-;;::-:~~~===il-

~~ ~ı.:!n~ ·::;::,~.~ '!::'. ı Askeri vaziyet :J 
tt1t. l'h~etlni tebarüz ettirmekte. L- _ -

Aınerika Holanda Afrika meydan muharebesini 
ın~stemte~esini hangi taraf kazanacak ? (M~hk;~;d~' 
ışgal adıyor ı 1 ·· 4 -· k 

~~-Iİngt~n. 25 (A.A.) - Hart> B harebenin neticesi harbin umumi cere- iJ18 er gor u 
lıt t:ırnelcrı ln imali d b.. ilk u mu . b. r ? 
~~d:~~ ~yan zenıln c s.:ite yanı üzerinde nasıl bir tesır yapa ı ır Muhsin ile Celalettin 
&ırı . crının 1ıuıunma•l aolay1aııe E · ki. General K D E · tılnt~ık Amerika Holanda Guyane Yazan: me 1 • • zıne karşılıklı dur-
A.~ .lgale kararı venniıtir Buraya l e ir ve bazılannı k~eie muvaffak olduk - 1 ""I k 

8Ctı~an kıtaatı aönderil~cektlr. General Cunnln: rımın ~ılill batı lan, bU müddet zarfındaki hava ha_ mUŞ ar, gu ere 
d ı.ı ııı J H "k . . komuta8ı aııtında u unan ekitı esnasında da Mihver h&va b• b• } • l 

l\'ctj ., il • olanda hu Cımetının çölQ ordUSlle aerıçral COnlnl'ha~ın ~vveUennln gere& hava :nuharebe .. • lf ır erıne yo 
- U:cc:ıne yapılmaktadır, eımrlnddti tnrJlz Qrtaşar~. hava k~;~ lerinde, l'erekse yerdeki h&VI\ mycdan_ • 
ızmırden kaçan vetleinin To<>bUk - ~~~~.1 nÜn::..Sı ta.nnd& a#tr' zayiata dilçar edildlli tn_ verıyorlardı 

ya - efdLömer • C ıman tta1yan glliz Qııtaşarit orduları umuml ka -

llluht . d dahilinde bulunan A ,__ -olduktan rargAhmm resml teblltlerile dı~er · hu_ 

el tıerine taraı bali,_ .. ış Mahkeme salonunun önUne ita. - IS vezne ar :~:ıcı ı.aarruz 21 ve 22 tkıncıteşrın menm• s ıncı say'•"•' dar ,eıebilmek. uamve.y, tram.. 

ısı b d 
uruennde d• büYilk bır şiddetle de. vayda yer. oo.kkallarda gaz bul. an ulda tutul u ~am e!mişt1r ve iıııriliz kuşatma. ~ol_ 1 ma.kta.n daha müşkUldU, 

• ı.a.rı.nda.n Mihver cephe kuvvetlerınin Cinsiyet meselesi Kalabe.lık dakikadan dakikaya 
~ Ooo lır• ih bir hemen rerıislnl hedef ıtt.ınaz etmiş 0 - • arttıkça arttı. Öyle k.l, ma.hkemo 
l'itı a.~erı tak~~~~~u 

0
f: :tzmı_ ıan en şarltta bulunan Slniddi-~~erln ve evlilik mÜesseeesİ 1 se.lonu, pard.On, mahkeme odası 

~ 4.l!ltJii ... ____ _,_
1 

,
0 50 kilometre kadar garb eı ı>B:-· I açıklıiı vaklt, aşağı yukarı bir 

ııı ,, .. _ ~ının MndıJt ~·...... • ob k tıst.ahtem mevkıı Yazan • Profesör .. ~ "- b .ta bl d k ı 1~ i~ tec ~ otlu Kenan Sızgın 24/11~ ha.~ ve 'I' ,._r;!il'- mia.rnizonlle birleş_ • ı mw.reze po..., a~ r e om -""'C::tıı etlı 88.&t 19 da Ba.kırr.töYe tAbi ~deki .u .. eo ... en iarbde buluna_ s d" lr ak : eer olduiu halde, tarafları mah.. 
~ t..~e yakalanmıştır. ttzerL meA'ı ııaye ed1~ .......... ,..em meviklin 11_ 8 1 m İ kemeye bir ~rlil sokamadı. Nıte. 
~ .. .., ,.;:ı.arrıırtnde 9 aded "-'S..lrarada, ve nın da bu mu.......... n una 

1
• arle Bu ~anı dlkkae yazıyı bugün kim, ~lt.lettin Eıine ko.labalık a. 

....... d e .,....,..., •-•ı t • kadar ce tıb "" f d b 1- - '-- ! (Devamı 6 ncı ııayfatla) 
c.J.u but~akı ııalcdlye buhınmuştur. 12 .ou~om~ r.., Mihver kuvvetlerini~ a üncü sa.y aınız a Ull\c .... ınız. • I 

""'\Q', adllyey• teslim edile • mekle ~~enzll yollarından '-. ... - ........................ " .............. . 
r~· o ~~-· :- . 

! '.l',,,ıt ... :....~ '<!., 
' • • .. ... ·~.t:. 

- Fedakh bir askere: 11:Sen si. 
peri muhafaza etmedin• cümle. 
sini aöylemek ona nnsıl dcU ederse 

büyük san'atkflrıı tıS~n eserin ka. 

Ulisln• demenin o snn'atlin 
mecnun eıcleccll eUvhcslzdlr 

- ctl'cüncü perdede tl1atro bina. 
ınm tenetUmı> cümlesinde haka. 
ret nerede acaba? Paraatnı \'ere. 
rdl: kira1adılmıu bir 11.oltutu iste. 
dilimf• zaman boşaltmamız kadar 

tabii oe olablllrT 

---
bllnktl celSf'de mahkeme salonunun hali daha erten aaat-

San'a.t ve adliye tarihimizde biT hl.. Dava mUnsseb~:~yenın metlıal tw. 
dise teşkil eden ve e!kln umumiyenln lerden itibaren llk ve münevver 
meşhur A!rodit davasını bile aşan bil.. muıı büyük bir gene ş1amış saat bir_ 
yük blr alA.ka lle tak.b etti~l Hamlet kütlesi doldunnda bak örülınem•p bir 

ıcata.ball ~ .,. 
davasının ikinci dw·uşması dlln yapıL den sonra 8 noı sayfada) 
mıştır. (Devamı 



2 Savfa SON POSTA 

= ' Hergün ~ Resimli lKa.kale ı Zinciri görülmiyen zincirli insanlar 

Avrupa devletleri 
Barış kon/ er ansı 

\_ Ekrem U,.ıJııiJ _J 

o o 

· Hlf0)1~@ 

20 inci a.su H uncu asrn benzemez,, .sokakta dolaşanlardan hi~ itim 1ıftlyadJ> ve <ıboTÇ» öyle iki kelimedir ki, zahiren ayrı ayrı iki manaya 
senin boynunda demirden halka gürnıeyb, fakat bu esaret dnclrl l:'Ö • gelpıckle berab<-r hak.katle her ikisi de es:ıret zincirini Uade ederler. nu 
rünmez bir şeltllie olarak cene blrçokbnmıunı boyıuında :nıev. tlnelre kaı;ııhnamayn bakalım, ve bUelim ki bir defa boynumuza geçecek 
cnddur. olursa çı1ıarılması pek cüç, Uetn imkansızdır. . ......... ·----------------·------------······························ .. ···· ........................... -...... _. ·-· -·-· -·--.. -----

6J. hn:anyanın Avrupa devletle • 
.aLı r.ini bir kıonlerana halinde 
toplanmıya çağıracağı rivayeti <> 
cıns haberlerdendir, k i kaç defa ve 
ne derece şidd!ctle yalanlanırlanıa 
yahnlansıJıdar gene ebedi tckHde 
olrnıyerc.k yer ve kaynak değiştirıp 
b ir müdd1et sonra tekrar meydana 
ç karlar. H iç değilse bu gibi haber
lerde zaman ve mekan tayin edil • 
mese gene İyi, gene ihtiyatkirane 
olur, hazırlıkla uğraşıldığını, ipti -
dai konutmalarla vekit geçi rı ldi .. 
ğini düşünür, gideriz. Fakat bu 
cins rivayetleri çıkaranlar fazla ih
tıyata lüzum gören insanlardan ol
mıyncaklar, kı toplantı cünü olarak. 
ortaya bir de tarih atıyorlar, bakı
yorsunuz ki, bu tarih gelip geçmiş, 

fil" toplantı ~ar, ne de toplantının 
hazırlığı, bilakis toplantı <>lnıak 
şöyie dursun, toplantının tasavvu. 
ru bile yalanmlf. Ne tıkar) Merak 
dmcyiniz. ayn i haber, ayni şekilde 
olarak az sonra gene kulağınıza 
gelecektir. ( ehir erleri ) Eğer yanllmıyorsak aonuncu ri
vayeti Londra vermişti, bu defaki.. 
n1 Amerika yolladı, hem de Ame
ri kanın balonculukları ıle meşhur 
olan gazetecHerinden b iri değil, h iz 
7. t Cümhurreisinin hususi kat ibi 
yol.ad : : üste} k bu hahe-ri mevsuk 
b r kaynaktan aldığını da .öy!edi, 
gclıniz de artık bu habere inanma
yıınız. 

CiiınhuJ'J'Cisinin husu.tı kô.itib"ne 
göre, konferans İkıincikBm.ın ayı 
ıç i nde toplanacaktır, lngihere ha.. 
riç o!mnk üzere bütün bitaraf dev-
1'-'rlere, ayr·ca da bazı bitnraflara 

Bir kadın odacı 
rüşvet alırken 
yakayı ele verdi 

Hcuta ·bir kadına. yarım lira 
verirse francala raporu ala
cağını aöyliyen kadın hademe 

naaıl yaka.lanJ ı? 

Kasablar n defterleri tetkik 
edilirken mühim ihtikar 

kayıdlarma tesadüf ediliyor 
Gedikpaşada bir kasab yeni narhdanberi 1000 

liralık gayrı muhik kar teınin etmiş clavetiye gönderilecektir. Konie • Dün E.mlnöıainde zabıta tarafın
ra nsı toplamaktan ik i mak.aad var. dan bir riifvet laidiaeeinin cürmü. 
d •r, biri zahh i , ikincisi ise hakiki. meşbudıu yapıbnıı, faili suçüa't'ü ya- Bir müdccttenberi iaşe Müdür _ du''U tetkiklere devam etmektedir. 

Zahiri m al..-:!!ad bütün Avrupa kalanmt§hr. lüğüın-de toplanan İstanbul Fiat Mü- Büronun dinde, bellibaşlı et taoir • 
c:lcdetlcrin "n istiklallerinin ihya 1 lıin garib tarafı rüşvet ahn&ya rakabc Komi.yonu dünden itibaren lerine a id yevmiye d efteri ve def -
ve i ktı.adi it.ibadann n arttırılma- kalkı§Ctn auç.hmun bir kadın müs - tekrar Mıntalka Ticnret Müdfüfü • teri kebirler vardır ki bunların Ü -

sıd r , hakılci mnksad İse, Ame ... ikan tahdem ohı~udur. ğünı:le İçtimaa baglamıştır. Komis. zerinde yapılan loontrollar bir kaç 
kanaatine gÖJIC, Nırk seferinde çok ! Vak'anan mahiyet ve tafsilatı l yıonun dünkü toplantısında mutad giıne kadar tamarolanmııı olacaktır. 
stok sarfeden Almanyantn kayıpla- fUdur : meseleler arasında et hi de tekrar 1 Defterlerinin lkoıntr<>J\i tamamlanan 
rmı bütün Avrupa devletlerine t e. l S i rkecide Acımualıuk dağında mevzuubahis olmuştur. Bu arada ba bir kasabın, yeni nark ın tatbikın -
lafi ett itmek, bütün Avrupa dev - 23 numaralı ev-de oturan Zeyneb zı celc:bler ve toptancı tncidcr Öe t •n itibaren 5 ay içinde küfiiyetl ı 
Jetler· ni ltontN>l alt ı na ahnak.tır. adında b ir kadıncağız bir müd'<let.. I tekrar dinlenifmiştir, Komisyon et m ikt a rd ~ gayrıruuh ı.. frnr tanin et-

Doğnıyu söylemek ld2ılll$a tark tenberi mıde rahatsızlığından muz. meselesi naldkın.dn yeni bir karnr tiği görül:mii~ür. Gedik.paşada ka.. 
seferi devam et.sın veya etmesin, tarıbc:lır. Bu sıh'hi vaziyeti cLolayı - vermiş değildi r. sablı K yapım Sa'bıri adında bır ika. 
şarltın nıhai dwwnunun tayinini sile on beı gUnden.beri Eminönü Diğer tarahan eeld narkm tama- sabın defterlerinıde hu fekilde elde 
' tı kbnle blıl'akarak başta Fransa belediye dioıktorluğuna müracaat e- mile tat'biki İçin gerek Mezbahada edilmiş 1000 lira fazla kur tesbi t 

onnaA üzere küçük büyi.ık butin~ derdt fral'IGllla raporu almak it.te - alınan tedbirlere ve gerekse piyasa.. edilmi t ir. F iat Mü.ra.kabe Büro u 

A - Jetlerinin ist .klullcrını yen Z eyneb ibir türlü bu arzusuna nln kontrolüne e ık ı bir !'ekHde de- hu gibi satıŞlar üzerindeki tetkikle-vrupa ot. . • L 

1 

. 
ve topra.'k büt.ur."ükterın ı zııma. a muvaffak olamamıştı r. . vam cdifmek~edir. lstanhul F iat Mü rini bitiri r bitirmez suçlu görülen-

hn k Suretile bu d evlederi Gene dün bu makaadla beledıye rakabe Bürosu da baz.ı kasabların ler lhaldkında kanuni takibat yapı-tına a a b' 
· t ve sü'klıne kavu~turmak. clo&.tıorluğuna gıden Zeyneb, iT defterleri ÜZC1'.inde yaptırmakta ol- laca\ıtır. 

emnıyc e b . A t ''--""" '- l b l - . . . dl la(Yısile muhnrc eyı . ng o - tunu 11.a a a ıgı yarıp ıçerlye g ıre-

;~ 0 
a\C![Jli i9 in de zahıren he- memio ve k<>ridorda sıra bek1emc.. 

d f 80C\ bir hale getırmek Almanya. ğe ba,Iamı~ır. Bu esnada Zeyne -
e aız faati iknza.!!ındandır. Av • bin yanına edkulan bir kadı.n ona ntn men r 

d bir barıı kon ransının top- şunları eöy:~em4-ir· 
rupa a ·nı. ti '- 1 '9" • 
lantıya çağırılrrwı.ın t ima. 11.aır~ı.. «- Eğer buraya francala rapo. 
aında Aıng1ıo • Sa~ııon alr~ının ru a'hnak için geldinse, odacı Fik
duyduğu huzuraurlu~run aebebı de riye Hoşgöre başvur.. Ba§ka türlü 
budur. Fa'kat APma~ n:ıenJaatlcrL 1 iıini hanedemezısin.ıt 
n'~ ~v;rupada umuma ~ır hartı le- Bunun üzerine Zeyneb arada do 
~ sını ıstıh.am. et:I_n':31 bu ba~şla l~aftllakta olan tababet odacısı File... 
mii.mlltün ola'bılmesını icab ettir .. riye Ho11görü bulmuş, kendisine ra-
mez hafta Alman-Fransız. İtalyan. por almak - -·'d'w' • nl ı 

' ·L • ı· Fl l k .. uzcre geıı ıgını a atın ş 
Fransız. ıntı a an oma uzere or- tır. 

tada yenilmes'İ cidden güç birçok 1 Odacı •- d z b k d' · 
• _.J A' ı ._ _ .J • "'a tn _eyne c, en ıstne 

manialar vaRJlr. man ar 1tellQI 50 kuru• ·· t d'w• kd' d 2 .. rU§Ve ver lgl ta ır e 

Bazı semtlere niçin 
su verilemiyor ? 

86 top beyannamesiz 
kapot bezi bulundu 

Birkaç gündenberi Beyoğlu, C i- Fiat Mürakabe BHro u memur _ 
hangtr, Şif)i ve Boğazın bir kısım ları dün bir ihbar üze, i .. e külliyetli 
semtlerine muntazam su verileme • miktaroa beyan:rıamesız kaput be_ 
mek.tedir. Beyoğlu acmtinde birçok z i meydana çıkarmıflardır. Fincan_ 
apartımanlat'Cla oturan hatk bilhas. ı cılnrda manifaturacılık yapan Va _ 
sa akşamüzerleri suların birdenbire he adında bir manifaturacının ha_ 
kesildiğinden ve uzun müddet su zı kimselere yükııek fiatla kaput be
veribnediğinden şikayet ebnekıte - zi sattığı, bazı rnü~erilerine de e • 
dir. lin.d'e malı 1e>hnadığını aöyUyerek 

~·············································~ 

Lokantalara ve 1 
evlere tatlı için 

un verilecek 
Pana, börek, tatlı gibi 
maddelerin satqını mene· 
den kararın bugün tebliği 

muhtemel 

Ekmek unundan pasta, börek, l 
Cath ve dJter madd«-lerln imal, Is.. 
tlhıat ve Batışının ıııen'ı hakkın. 
da.Jd kararın bugün 15"hriınizc!cld 

alikadarlara teblltı ~klenmf'Jdc. 
dir. Teblita.t 7ap1Jır yapılmaz Jıa_ 

• rann tatblkına dtthal başlanacak, 
ı>ast.a, ibörek ve t:ı.tlıcılara verilen 
unlar keslleccktlr. Pastacı n bö. 

rekçller ellerinde bulunıın un mik.. 
tarını üç run iç\nde bir beyanna. 
me ile vtlfiyete blldlrcc:cı.terdlr. 

Pasta, börek vu tatlıl:ır bundan 
sonra rıı.lıiız evler ve lokantalar 
da yııpılabileceıktlr. • 

İstanbul için f'V ve lokantalara 
\crf)('n un mlkta.n ve tcvzl."ıtın ne 
şekilde yapıl;ıcatı hıütkmda )cnl 
şekfUr.r dusiinlilmektedlr. Evlere 
un tevziatınuı kooperdtinrr v.tSI. 
f41sile yapılması mab•em.-ldlr. 

Fnı.ne&la. ela bundan sonra yal_ 
nız hastalara verilecektir. 

'\..... ............................................ ./ 
Karadenizde batan 

vapurun kaptanlarının 
ifade· eri alındı 

Karadeniz.de batırılan Yenice va 
puronun birinci kaptanı Maksud 
Şazmaz ile ikinci kaptan Hayrul _ 
lah Denizci dün sabah Liman Re • 
isliğine çağır ı larak ifadeleri alın _ 
mı.şlır. Bu ifadeler Ankaraya gön -
derilecektir. 

Kurtuluş vapuru 
bugün gidiyor hcsablarına bazı feragatlerde bu • da'kikada istediği raporu getircce • 

lunduktan l!IO~ra ltnl? rı."ları da nıı- ğini söY\emiŞtir. 
zik .vazi~ellerınd:n fıstıfad1e ederckk Bu muameleden eon derece mü_ 
aynı şekıMc genıo eragat ere sev teeMİr olan Zeyneb od 1 t '-

PJB.kadarlar nezdin.de yaptığımız satıştan imtina ettiği görülmütAirr. 
taMdkata göre, bu ısemtlere munta. Bu vaziyet karşısında, mağaznsına 
zam su verilememesinin sebebi, ka. mw,teri eıfatile giden Fiat Müraka_ 
nnliza&yon ve borularda bir kaç be memurlarına mağaza sahibi ae _ 

l k 1 l lm d ° Kurtuluş va puru bugün üçüncü '"-;nderılberi tamirat yapıma ta o - ne ma ı o a ığını söylemi• fakat 
115ow l b 1-..ı· l "' seferini yapmak üzere saat 16 da 

') b . l b ' , acın n eA-etmek suret:ı e u mıı.nıa arı aş. 1- lifine muvafakat ed ı'b'ı .... 
· B ··h' b' 1 1 er g gonm -lırler mı} u, mu ım ır mese e- müş, az sonra istediwi 50 L 

d. N 1 ' b .. •. w i 1 g t<OUTU§\1 
ır. e. o u~k o siun ugu~- ogreknd7 ereceğini bildircr'* daireden ay-

yoruz !kı, an!ı om ntern paıct n a ı ı rıhnıı;ıtır. 

r n vıtdö,...\lınü mÜ'Tıa•ebet;le pzıktaj Doğruca Ernnlvet M"d'· ..... v .. 

· 1 1 · .. '11 · B . u urınıgune dahıl dev et erın mumenı eri er- giden Zeyneb haaiseden alakadar. 
l'nde bir ~oplantı ak.te:n!iye kamr lıırı haberd.a~ etrnit. odacınm ya _ 

ifl .Cır ha~·a Harıctye Nazırı kalanmaııı tçın ffu:ım gelen ter!ibat verm er 
Kont C iano oimdidcn Alman ha>-
ıehrindedir, onu da Macar Harici-
ye Nazırı takib edecektir. A!man. 
lar bu tıoplantıda Ko.münb.me kar-
fl b"'lamış olan mi:cadeleye ko • 
münbmi kat'i bir imhaya götürün.. 
ceye kadar devam edileceğinin ~1~ 
olunacağını eöyıUiyorlar. OlabılıT, 

a1.~rım1tttr. Belediye dok•orluğuna 
done~ Zeyneb evvelce tesbit edi • 
len l:ıır 50 k.u~ğu odac1 Fikriye 
Hoşgöre v~riııken o sıTada orada 
mevki almış bulunan zabıta me _ 
murla.rı açık.göz odacıyı suçüatil ya. 
kalam1~lardır. 

fakat bu mühim bir toplantı yapıl- rı 
ması içi~ haşlı baoına bir sebeb ol. 

Rüşvet 11Uçundan halcltında za _ 
btt var.kası tanzim olunan Fikriye 
Hoşıgör Müddeiumumiliğe teslim 
edf\mişıtir. 

masa gere\:ıtir. lki yılıdan.beri dur. 
madan tek.rar edilen ,.e en aon ola-.................................................... 
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rak Amerika Cümhurreisinin 'kati_ 
binin dilinden ititilen banş ko.nfe
ransı nihayet tahakkuk etmek üze. 
re midir) Bu auaT müabet bir cevab 
vennek mürrJkün ohasa da toplan. 
tJıdan mühim kmarlar çıkmasını 
beldlemckte bata yoktur. 

& ketuıı, Zl,aklu;i.L 

Kaçak eıya getirmiıler 
Burgazıdan li.manırnıza gelen lk.. 

ha, motöründe gümrük muhafaza 
memutlarınm yaptığı bir araştır .. 
mada, beyan harici olarak kü1liyet.. 
li miktarda kapsül, iskamhit kfığı.. 
clı ve cam eva bulumnU§, auç1ular 
ha1'!kında takibata ba§lanmı~tır. • 

maS1Gır. Dün lbazı kims. e er e. c:oı - yap.ı all a!'aşhnnada 86 top kaput 
k- kl - Pireye hareket edeceitti r, Vapurun 

yeye müracaaıt1.la ~azıyette~ şı BŞ"et bezi o. .ugu anl~ıı.Lrnıştır. Bu kaput bu defa yaptığı seferde Pireye da-
etrniflerdi.-r. Beledıye, tamiratın çn. beilerının hepsi beyannamesizdir. ha çnbuk gidebilımesi İçin alaka • 
buk ikmalini ve mu~aza~ ~ v~ . Suçkı bakkı~da zabıt tutulmuo ve darlara emir verilmiştir. Bu aefer
rHmesini Sıitar tdareaıne bıfclırmış.. kaput bezlerine el kıomnuftur. 

k i t!eyahat 15 gün kadar sürecek ve 

M"llf S f' h b ilhassa şahsi eşyalann gideceği 
1 • e ın eykelleri dördüncü seferin de biran evvel 

tir. 

Ahmed Hamdi Bapnn 
Şehir Meclisinin lkinciteşrin top yap ıhnası temin edilecektir. 

Beyoflu ~:.::: ;;r~~!i~T!k:i:~:~;ci~:u e~~:~ ., ...... ;ı;ı;·;;·/jk"l~'j';;J"'T 
27.11.941 Pe.rşembe günü saat s ine bir he}1ke0erinin dikilmesi ka. 

18 de HaJkevimizin Tepebaşında - rnt1la~ırılmıştı. Belediye fen heye- Şehremini askerlik 
ki medtcz binasında «Tarihte bü- ti ve d iğer mütehassıslar lıey\,din 
yük inkılablan> mevzuunda muhar_ d ikileceği sahayı teshit etmekte ve şubesi açıldı 
rir A. Hamdi Başar tarafından mü. buraya aid projeleri hazırlamakta.. Şehremini Askerlik Şubesi 
him bir konferans verilecektir. dı~ar. Heykel Güzel San'atlar A _ kanlığından: Bat· 

Heılkes gele bilir. kademisi!1de !hazırlanacaktır. 1 - Şehremini, Samatya, Ka • 

• """ ragümriJk nahiyelerini iht.iva etmek 

i S TER 
iSTER 

1 NAN' 
1 Üzer.e teşek'kül eden Şehremini as • 

kerlık tubesi 1/12/941 tarihinden 

1 N A N M A 1 i~ibaren \ılcsarıaydn Ordu cadde _ 
sınd~i dairesinde faalin~te geçe. 
cek.tır. 

Ga11etele:rln birinde, 

Gene şu mcsbur Jbrahlmp3şa sa. 
rayının bahsi gt>çtl, 

Gene hapishane blnıı~ının yıkıl. 
muını lllüteaJı.ıb eıkan temellenlen 
sa İhrahhnpaea sarayuun ne bü."ük 
.ebenım17ette blr eser oldutuııun 
anb6ıldıtı )'lW}dı. 

Geme harbclen sonra inceleme ya. 
pılacaf'r, ya.pılm.&.,,ı kab etti!tl flerl 
sürüldü. .. 

Halbuki, blsim ba.tınmtzdıa lf.aldı_ 
ğı113 gore şu eski ınlınakaşalarm en 
hararetli bir safhasında orıa.:t·a blr 
zat çıknwJ: 

- Baylar, narııe tcli,s edlyorsu.. 
nuz, :ibrahlm}>a6.-ı sarayı denilen )er 
eski hapishane bin:ı.sı sahasJnda de 
tiJdl, Ayasofya kütübhnneslııe gtdcr: 
vakıf'nıı.meleri ka.nştınrsıın12 nerede 
oldutnnu anlarsınız, demişti. Fakat 
anbşıhyor ki bu yazı göze çarpma. 
mrş, ya.hud unutulmuştur. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

2 - 1I12/941 tarihinden iti • 
haren birinci maddede adı geçen 
nahiyelerin hududllan dahilinde i_ 
kame.t eden ~eıfi bilumum mükcl
leAerın a!'i.erlik muamelelerinin bu 
şubece tedvir edileceği. 

3 - . ~İrinci maddedeki hudud • 
l~r dahıtınde ikamet eden yedek 
su'bar ve memurlara aid muamele
l~rin şimdilik Fatih askerlik fUbe
sınce yapılacağı. 

~ - Ş1:1benin faaliyete geçtiği 
tarıhten ıtıbaren şıbe mıntakasına 
naldl auretne gİtecek yedek sübay 
ve memurlara aid muamelelerin ~-
beınizce yapılacaği ilan olunur. 

Sabahtan Sabaha: 

10.000 Türk genci ve 
ya dzzlı diplomaları 

Burhe1n Cahio 

I• atan.bul üniversitesinin talebe 
kadrosu bu yıl on b ine dayaP.. 

ml§tır. Dört yıl evvel yekun bunutı 
yarısı idi. Art!§ bu hızla dev~ 
ederse birkaç yıl sonra yirmJ binl 
aşacaktır. 

Memleket irfanı hesabına aevİ· 
nelim m i 1 Ben b ir an du rmadan 
11 HayJrl» dıyıeceğım. Hayır dıyec:e
ğim çünkü yüksek tahsilde göze 
çarpan bu aI!t l ş faydalı bı.r artll 
deği ldıir. Üniversitede yetişen gen9' 
ler daha b irkaç yıl e vvel iş haya • 
tın.da acı isteksizlikle karf!bşıyor• 
lardı. Aded artt ıkça bu is eksızl ı " 
te buhran yaratacak kadar geniıli. 
yecekrir. Bu gençler ne olacaklar? 
Ne iş tutacaklar~ Hayatlarını nasıl 
kurtaracaklar} Hangi reami da ıre
ye, hangi hususi müesseseye bil~ 

vursalar İş ohnadığı c.evab · ı c kat• 
şılaşacaklar. Çünkü kadrolar :zaten 
dolup ta~ışt ı r. Hukuk tahsilı yap• 
nuş her gencin yazıhane aç ıp a \1\1• 

katlık yapmasına im'kan )"Oktur· 
Fen faki.Utesinıi b it iren gençlerin 
laboratuvar açıp serbest İş y J ptl"• 
ları görülmemişti r. Her edebiyat 
ta'hsili yapanın kntemile hevatın> 
kurması henüz İşitilmiş değildir. 
Hatta her genç doktorun sıcağı sı• 
cağına mesleğinden ekmek b ekle• 
mesi hatıra gcbnez. O halde on bin 
gene; kdlların.da yaltdızlı diplOllla• 
lan ile bir kundura boyacısının 
tattJiı hayat ve kazanç zevkinden 
mahrum edkak, sokak; kapı ka • 
pi iı arayacalc1ar ve hergün neş' e 
ve ümidlJerin.den bir yudum kaybe· 
derek büyük ve kudretli gençlik 
kudretlerini zafa uğratacaklar. B0 

kendileri İçin o?duğu kadar metfl' 
leket için de zarardiır ve hatta tefı.. 
l ihlid~r. On lbin Türk genci bu v•• 
ziyetıte çırpınıliken Türk olımwaıı 
unsurların gençleri atelYelerde de
m ir dövüp usta ohıyOT, dükkanlar
da çıraklık edip tezgah sah "h i olı.ı
yotlar, İşportada mal satıp tüccar 
yet'işiyor ve hiç biri de aç kalnn • 
yor. Ve ikinci bir ibret levtı ::ıs· ola• 
rak şunu ç izeyim, üç dörıt mih' ? 11 

lira ile yü.ri~ttüğümiiz Ünıversı!e 
her yıl böyle on b inleroe ckmektıl~ 
genç yetiştirirken T ürkiycnin yİ rJ1l1 

b" n ~övi.i ml"10: te'b siz kalmakla cle--
vam ediyor. 

d3ıurhan, 6a /,/d 

Asker ailelerine 
yardım tevziatı 

Dün öğleden eonra \'ilayett.• 
Vııli muavini Raıid Dcmirtaşın r~ 
yasetinde, kaymakamların iştirak~ 
le bh toplantı yapıhnı.şttr. Beledl• 
ye hesab işleri müdürünün de ha• 
zır bulunduğu bu toplantıda asker 
ailelerine yapılan yardım iııi etra ' 
f :nda görüşmeler yapılını~tır. Tol"' 
lantıda asker ailelerine halen n' 
ın ikıtarda para dağ1tıldığı tetkik '?" 
)unmuş ve tevzlatın daha iyi bl1 

şekilde yapılmasını temin için ali• 
mıcak tedbirler ürz.erinde görüşül • 
müştür. Asker ailelerine 'Yllrdım •J; 
lıkları bundan sonra her kaza 
muayyen bir günde başlamak ~ti; 
retile cüz.dan numara sırasına gor 
tevzi olunacaktır. -*"' 
················································ 

VEFAT 
Teeşsürle ha.i>er aJdığınııza göre.;; 

tıın gazetesinin sermUrett.ibl Y JJ"' 
Sn,y vefat etmıŞtir, Ybhya Say, " 
men hemen bUtnn gazetelerde ınute_. 
Ub ve sermürettlb olarak çalışmış, 
iti ve ~de bir san'.at.kA.rdı. ~ 

cenaresl bUg{ln öğleden eVV"el. tP
tansellm camisi karşuındsıkl rvLndd• 
kaldınlacaktır. Cenabıhak rahmet 
lcsln. ~ 

~~~~~~~~-----

MEVLODU 
ŞERİF 

1 

Radyolin dit macun~ 
ıahibleri Necip ve Cetıı1 

Akar kardeşlerin pede0: leri müteveffa BAY H 
SEYIN A VNl AKAR'ıo 
vefatının kırkıncı günü " 
ne tesadüf eden 25 Tet' 
riniıani 941 bugünkü sa
lı günü öğle namaz•J!! 
mütealr:b Beyazıd carıı11 

jerifinde merhumun ,.'(\t'dii 
huna ithafen mevhı 
n·ebevi kıraat ettiriJec~ 
ğinden bilcümle ih~j:. 
dinin teırifleri rica 0 

nur. 



Cinsiyet 
evlilik 

meselesi ve 
•• • 

muessesesı 

Homosekaüafüe kada.r geni§ değiJ_ 
dfT, 

Bu gayri tabiilik.lere kal"fl be§e. 
riyetin cinai hayatı tatmin için bu. 
labilidiği en eılki ve biricik müesse.. 

ee izdivaçtır. İul'ivaç heyeti umumi. 
ycaile kadın le<hine hir mi!essC9edir. 

v n . ~ .. J '~t C' d. T. k Çiiıdcü kadında cinsiyetin tabnini 
L azan: rTOJ esor UOK. OT tJQ l .1.rma kafi değildir. Çocuk yapmak ve 

• e.~tina~ın . ~i~ rüb.a!•!nde EJ?itun. Solcrat, Schope~aw~r, birisi ve i~~i .biyoloji ballmın-ı:V::i,tlmı~. te ~ir ihtiyaçtır. Lnip 
b" . eoy'ledıgi gıbı insanın ıçınde Nictzshe bu meyandadır. Bız cin.. dan en mübırnnıs Homoııelcaüalit zıg pro!eaot.lcrınden Sdhatm ta • 
Irbırılc mücadele halinde iki lcuv- siyet hayatını aerek ferdiıı ıerek dir. Şaı!kın bazı yerlerind ·zı· b':"" rafından yapılan bir İstatistiğe gö. 

Vet V M B' • • • ~ .. rı• "' C gl l lr ··t• J .. a ır. ırıaı ınaanı aunıyete, . M h tınd bir va.1cıa la tekilde münte"İ la b . re tonasu ı ur a.r ve bu meyanda 
arzılığe .. 

1 
d .. k d'" cemıyeun aya il o - .. r o n u perveraıte k .. 

. ' aşag ya ogru çe en. ıge. .. cob b ı ldt lerd anser1er dogumuyan kadınlarda 
ki ulkuhiyete~ :yıük.9C~ğe, doğru çe.- rakc·ta~a mi unız.lc.I k d . ~ ~em d"let ı_ ~J· açıktan açığa çok fazladır. Demek 
.en. uvvettır. Bu ıkı kuvvetten bı. ınsıyet\tlz o an çocu u evrı m a aa e ı medca1r. Bu yola ıa.. ıkadın gene 

Okuyucularıma cevablarım 

( "San Posta,, nın bulmacası : 16- ,5,-rı~ısi İn.andaki cinsiyet temayüiü geçip de bulUi b&diacsi vukua ııe pa.ıdann birlikleri, mecmualan ve keooi aıh.tıati namına doğunn·ya 
d''ur. Bu Lemayüldcn kurtulmak, vü. lince vücudun bu ant erotizasyonu lökalleri vardır. Bunlar bazı İptid • muh:taç.tır. Bu iki ihtiyacın birden 

c~ ulvi ve ruha.ni louvvetin tesİ7 genç insanda i" buhranları yarat. hayvan ve nehatlardaki rni N a~ en iyj tatmin tekli izdivaçtır. 
rıne bırakmak tec.rubeai ötedenberı 'L.. • ..ı B b h J 1 · 1 '.k H k .. al' sa erı f.ırlkek bakımınd · zıc1 

Bunlardan 30 tanesini halledt1reh bir nrudrı yollıyan her 
okuyucumuza bir heclive takdim edeceğiz Yap 'lmıştır. Bilha8lla eski Yunan mıya ~ar .. u u ran ar genç erin a .~ra. oımose su ıtenin ııayri ta- an ı ıvaç mües. 

fi!ozofl b kadt •• k ço&-t.ında .inzivaya muhabbet, ken. bıı bır tarafı olmadığını ~ hatta aiaesi medeniyet ilerledikçt: buh • Soldan 

laştırmaarı uı· mal . ı· at su~ ı ısıt r. disilc me~ğul .oiıına, baz.an de me- ahlakı kurtanmr.k için çolt iyi bir rnnfı bir tekil almaktadJT. Evvelii \d ı d-r.:· 
ame eye erin avsıye e - r1t -· b " . ( uz ısu 

rni lerdir. lankoli temayülleri uyandırır. Bu çare olduğunu iddia .ederler. Bun. e. egın ta ıatınde gal b olan po - noıa l2). 

...,a: 
lıLUSUZ, 

• 7), ;S.ır 

1 
Bu tecrübelerin hiç biTİ&i müsaid ruhi hadiseyi az zaman &0ınra is .. !ara nazaran ahla1: fesadınm en mü. lıgam temayülleri medeniyet %lırl. .l - Cıx:uıı:.arı ] 

1 
b- -ı ____ L. korkuturlar , sı, '2 

netice vemıemi~ir. Çünkü kııır • tİmna .takib eder. Birdenbire hu - him sebebi er:keğin cİnşi hayatına ar ~CK'<C ~e .azıtmaktadır. Eskdcn b~.nuza 
laşt • r.ma &meliyesinden eonra yaL saala~an v-e ııeınce tanımadığı bir kadırıın gİnneeidir. Her cina kendi Soıma ~ene medenıyetın doğurduğu g lo<erd.ık <3ı. 
nız cınei hayam değil ruhani ha- zevk temin eden tenaeül uzuvları. arasında cimi temayüllerini tatmin medburıyetleroen geç evlenme er. tun <7~:ıı uı·~~ 
Yann vıc bütün vitalite~in de düv- nnın tesadüfi temas ve delk.leri he. ederse birçok ihtilaflar ortadan kek'te büyük mahzurlar doğurmak. n dası c2L 

lilğü görü1mü$tÜr. Cinsiyet hayatı. men her ııenci ietimnaya aevkeder· kalbnı§ olur. tadır. Bunlardan başhcalan şun .. 4 - Haya (2), 

nın haricinde İnsan İçin hayat yok. Fakat buhran bununla kalmaz. Pe.. Bu basit ve gÜ\ünç iddiayı kabul lardrr: ~~=: :: ~~~; 
tur, (Nemilow). deııojiye vukufu ohnıyan öğüt ve. etmiye tabii im1'in yoktur. 1 - Cinsi hastaJ:klann yayıl _ <2>, Ylls.!k yer 

Bi.itün ruhani inkiHfımız cinai ricilerin teairile çocuk istimnanın Homo9Cfksüafüe bir ruhi hastalık ması. (3). 

İnl.:işafımıza bai'}:dır.' Ten.uül hüc.. zarar4anndnn d'elı§et ahnıya ba§lar. mıdır~ Yaba cemiyetin yarattığı 2 - U:ııumi ahlakın düşmesi. ka~n yed~;,1·~~ 
relerinin kana verdiltl&i hormon • Fakat buna ırağmen kendisini istim. bir hal midir) Meselesi müna'k.:ışa .3 - Bır ferde bağlanabilmenin m.ne ..•. ded kıcrı 
lar kadın ve erkekte vüoodün bü .,nadan kurtaramaz. Ve mütemadi. ıedilrnekteclİT. Bu gibi İnaanla.ııda zotllaşımaaı. <5>. Beyaz <2>. 6 - Bir ti~ 
tün zerrelerine nüfuz ederler. Bu yen kendi vüoudunu erittiği zannı daha bir takım ruhi gayri tabiilik.. 4 - Hissin ufa uğraması. (5). 

tneyanda beyin hücrelerinin İçine içinde ıztırablı günler yaıar. lerin bulunuıu Homoseksüalltenin 5 - Gayritabii bir takım tema- 1 - Btten y:ı_ 
girerler. Bu aure~le beyin (erotize) Bu fena temayülıden vaktinde İrsen intihl eden marazi hir isti_ yiı"'llerin zuhuru. pıtır l5), Koyu_ ç .ırd.l: ses 
o!'ır· Bu erotizuyıon vakıa insanı, kurtı~ıyan. genç bir takım cinsi dnd otduğu intıbaUll vt-.nnektedir. l:rxfivaç müe eııesinin 20 inci (2). 

l 

C.lll1Ji temayüJ}ere aevket:meai itiba. perversiyonlara eapar. Neteldm bhçok homo91Ckaüalitc aile nsrr insanmı tamamen tatmin ede- 8 Sonuna t 1 
rıle sırf tenasüle yanyan ve uwi in. Cörülüyıor lt.i genç İnMnln bu Hlı: leri bulunmuştur. miyen tarafları vardır. Hattıi bu ;~~::ı. =~rs:zı:r , 2 .,_ __ _ 
san İçin lüzwnauz ve mazarratlı bircİn.i buhranında eheve)"llin ve mü. Diğer iki cinsi gayri tabiilik de müesseseye bir r.cnlc.siyon olmak ü- <2), Gedikli ca • 

j 4 6 7 9 10 

netice vennekle beraher, bütün te- rebbiyelerhı ~ea'uliyet.i bıüyül.."'tür. Mazolıimı ve Sadiz.md.ir. Bunlar zere muhtelif cereyanlar doğurmuş.. 'r'UŞ <
5>. 

feldür ve niharıiyet de ero"--~ Ballit men emırfleri. tethıfler oh.e ol cinei zevki, eziyet etmekte ve ezİ- tur. Rusyadaki muvakkat v-e ba.sit 9 - K:myevl bir madde <·U, Pul' 3 - Tersinden okuyunuz. hn-lada 
b ~.1"'" d B b" 1.. sa•an <5>. llı:ullanıJır <3>. tmaıtU.hane <7>. 
ağllıdır. Net.ele im ııeı-elt aun'i k:ısır- ea aksi tesir uyan ırır. unun ır yet edi1mdt.te bukırb:ı.r. Bu ia'tido..d tescilli nikahlardan ba~layınız. 10 - Nebatın gövdesi l3}, Bir ıŞa. 4 - Acay~ C5>. Tltbi 3ı • Tcrs'n. 
la~ada gerek cinsi hayatın t.hii cik çareei fi.kıri ve bedeni mqgale da irat ve ruhidir. Birçok insanlar. Lind.zeyin ıulkadatJık indivacına ret. zamiri <2>. den okuyunuz san'at olsun (2). 

an u u ··nde beyinde bu erotiza.a.. ı e gencin u ran ı zam.an ar n da tam eadhm yerine ona benzer kadar birçok yeni usuller tetkik ve koyarsanız istasyon olur <2 - Cenub değil (5), An yapar ra>. o) f lü ı·ı · b btıh 1 J ı ı · 11 - Beyaz değil «O, Sonuna cR> 6 

Ylo? eksilince, bütün ruhi faaliyet do'!ııhırmal: 'Ye ya!nız kalmamasını J>ir takım temayüller ıörlilür. Ne ,. tecrübe edilm.ckıedir. Fa.kat bu u- 12 - Tokun aks.! (2), 
1

~ ngında 8 
- ııllv-e <2>. Bir edebi nevi '

5 >. 
:erın t~c.en 

0

.öw::lüfünü görürüz. temin .etmektir. tdı:ıim muha:-b~ ~ila.tmaktan zevk suTierin hiç birisi izdivaç müessese. görU!ür m~ tersinden okursanız bir 
7 

- Bir balık m. 
nsıı.nı cıneıyotinden ayvıp yalnız Bu ılk bul.randan .:>nr• baf1ııyan alanlar o'ıd.ugu gıbı daıma ağlamak. ıiniıı mahzutlarını ortedan kaklrra- uzuv olur (M). 

8 
- Para ye~(ınu <G>. 

ruhaniyeti ya,.ınıarun 9UMİ bu • ve artık bay~tlt~ ha.ki~ biT uuuz la eçıluılar da vardır. Bu iki ıayri mamıttır. Mü~ ve menfi taraf. ~uk.an::~a:şa.:e,~il m, 1tr1lm erra. cı! ko:uz e~fıın~~i~~\1s!n~~l~ 
~•mııtı._ Bu oa•eaizlik bbçok boli.ne ıelea '"nsıyot hı. takım J>O~ tabiilik biyoloji nolwoi nuuınd..n luı kül halinde olmdığı zaman ~n " <4>. BI• renk C2l. Y'li: .Ji~fl.!..n ıaeyu• etmittir. vereiyonlar göeterebilir. Bunlaman mühirns& dıe cemiyet içinde intipn müııraid ıekil. gene izdivaç ı~klidir. 2 - İş m, Tersinden okursanız 10 - ~ peygamber (3), Blr ma. 

4 ·~- ~&SnSJttaıı emri lıazır olur <2>. den <&>, - - .. - '" ..JIE:::. .,.... ...,.,.. - - - ..... 

<ıa *- 'b aııun IA.Y ICUCU .... ···---

• - \l\ ederde Çuşarnba günü top -

arıırnak U2:.cre dağılmıştır. ---o 
Alman tebliği 

çu Ci'l.lclk.eu var. 1.ki Alman avcı tay ...lWllUl, -''.t \nn.ı - ...... ~-- -·--
yareai topçu mevzilerimizi mitral. n umumi itarargll.hının 5t0 numaralı 

k . .. . i teblltı: 
yöz ateşine tutma ıçın uzerım ze Dlln, Büyük Marmar1k muharebesi.. 
süzülüyor. Tayyarelerin etrafinda - nin beşine! glinU .tı.a.1Yan _ Alman ve 
ki bava hoşıluğu, tayyare karşı koy. İngiliz kuvvetleri ara.sındakl tnücade_ 
ma toplarımızın patlayan merm. i.le.. J.e sabahtan akşama kadar durmadan 

" 1~ tarafı l lncı S:l,JfaclAı etmı..+• • d ı. "" buı rile siyah n0'ktalar vücude getiri - devam '9 .. r. &ınu ane ... ara ve ba_ 
lı bt. \11lan Solneçno_gorski şclıri m h_ va muharebeleri 'l'Obruk, B.relgobl, Si.. 
~a.:ı.~lar tara.tından T.ap'..ed.lm şt.ır . yor. . . • 1 dl ömer ve Soilum arasında.ki geniş 
l~~ bölgesınln demı.n·oıu te6.Sa. Kuvvetlerımız. fecırcle baş ı:Y'3 • çöl bölgesinde cereyan etmektedir. 
'~ muvatfatıyetlı hıwa taar_ cak o1an taarruııumuza ~.azırlanı • Dllşmanın genLŞ mı.ky:ı.sta zırhlı va~ 
lıa h-...~ılmıştır. B.rk.a.ç d~ıryolu_ yor Her er bu kayalık çoJıde gece- ııtalar lkullanma.'lt suretUe Tobrult 
1t 1txı.;:uuıoalarla bun isabetler kayde. · · i k için küçük bir çukur m!W..abkem mevkı!nden çıkmak iç:n 

l _"'9 ve bu hatlar kesllmlştir. yt geç rme yeniden yaptığı tcşebbUster AJ.man 
~inıra.d önünde dU..cmanın tıkış kazmış bulunuyıo~ b~., milfrezelert Ue sıkı bir ~lrlığı ya-pa.n 
~tr üsleri alk;m bı~ılmış ve bolşe_ TaaITU 

0
) _Muhal'~ rne'Y- plyede ve top,.."\1 kuvvctlenmizlıı mü.. 

\'eı;ı &kır zayeta ugramışlardır. Kattlre. 2• <A:at a!d ol.arak ha:en essir milmana.a.tı karşısında kalnııştır. 
~ ll>i en atır tipten o~ li0ere da.n.ındakl ha:re. a a.makla beraber. Dilşmanın 6tu' zayıat.a uğradıtı bu 
~iı dUşman tankı bu milnasebetle etra.!l.ı malQ:ınnt ::yet gıt.l.ikçe ay. ınınta:tada en aşağı 50 tank ıle bir 
~ edilmiştir. Llibya.da = dır Bu muharebeier, mlkıtar zırhlı vesnıt harb harici bıra_ sunun dır topları Lenlnaradııı dmlık . bu a ıb· münfer!d cüzli. k1Iımıştır. 
~ ehemmiyet! olan hedenerin Çörçilm ded;ği gı '• değiş~rek MüstMikem mev"ıı:iln cenub ve cenu_ 

!ıttdırna.na devam etıni~lerdlr. tamlann. de'\1'3l!l~em:e;e gıda madde. bu şaıitisinde tt.ıı.tyan tümenleri, AL 
~ Oııfkova:r11 ıo kilometre kaldı harbett.iğı ve. mıı . ~ebb!lsünli ta man zırhlı t>iı !Uclerı ile beraber, M h_ 
~k ~!l6bıde muharebeler bH_ !erinin naltlını z a.ç alı ığı b'r den~ ver hava müfrezelerin~ hlmayec-.Alde 
~b- llti ı6tikame~te cok şl.odetlen. ha.k.<uk ettıım~c ı: c~.edır. Merkez_! dUşnanın mfihl.m makineli teşkilleri. 
t C!e · .Bunlardan biri Moskova. diğe_ muharebesine ~nz~daki bUy{lk zırh_ nl yarmışlar. muıı•eJi! modelde blrçok 
~stottur. . de Sidl.Erzedı ~ ra ~ den z f.losu g b ' tankları ve motörltl s!lAhlıırı ağır su_ 

•sıteı-ı lar Mosk:ıv8,3·a karşı 250 b n 1ı teşkilleT. ~~k ~· bulun:naktadır. l ret.te ~ra uğratmışlardır. Ba:-ada 
Itır. ~.~llytlk bir taarruza geçm~er. muhnreboYe tl'ifil ş . değ ştlrmekt" eı;lrler alınmış ve düşmana. atır zayi_ 
t~Eıtıı-1.lrllnıun nğırlığmı, Ruc.Jnr da Tanklar sürn e ye al'makUl ve at yerdlrflmlşttr. 

v
01 

~e1cted.rler. mermilerini dU~en·~ bo}.( k ıme:..ted!.r ı Sollumun gıırbmd'l 22 ve 23 Son. 
tı tı ~koianısktaki Alman kuvveUerL benzln atmak ıç:n ~er. d~ı 1ş!mdi ay~ teşrinde Alman zırhlı kuvvetlerlne 
~acta: O:ıkovıcy =.o « letınetre mes; fcye Taarruzun n~I :ı: ~rra ordu. ssğ ka_ ı karşı yaptıkları mücad lede _!n~"':ııler 
~uı :»'~şt.t.klaı, haber veriliyor ve dıntanmıştır. 9 erinde mthııyan bir ağır za.yiaıta uğrnmışlardr. D[}şman 
bıulıll(t~ Yakın bir trh'ikl.'ye mD.rUZ nad mevzil~I Y sonrıt L'bya budu ti.rliklcri.nden bazııarı hasua uğra. 

liu gtzlenm';yor. kuvve• ıavırdı anve tahk~tll ~ mış Vt."YB tamamı!" tahr1b edılm!şl!r. 
aıın y~eltcı.tın e-elişımı Moskovanın duna 5f 1d~lkle .. ba!ı ıst-ıaı.m"t'ndc Ayni a'ldbete uıtm:tan dördllncü zırhlı 
~~hıl"d~ı belli edeooktır. Maanuıf h Yakın ° nn :r ··ed·ıctıen s'nra ş!JnAle tu,~vın Jmmandanı general Sperllng 
lrttr tank tu?.aklanle d'ğer ted. kA.fi cıerecede 

1 
eıı, 'denlz istikametini dt> esir ecınm:ştır. 

~~den ş.;hrin kolay kojıy dotnı dönmüş er 'e uvveı;Ier Bardıyaya Alınan hava ı.uvvcUrri 
t.ıı~. tın ellerine geçın.yec"li'i bel.r. tutmuşlardır. Bu. ~ d ğudald Mihver Berlin, 24 CA.A.) - D . N. B.: 

<Radyo gazt'tcsl> erişmişler ve ooy.ec o ,.ı ecekle Alman hııva lı:uvvetlcrl, dlinkU Pa_ 
:ber11n Solneçno.Gorski şehri k.uvvetlerhw m\lh mm3 t ve 3 ·Y • za.r günü .Afrika ş:mal!nde hu:mz 

ıe!ıri•d Q,..' 24 <A.A.) ·- D. N. B. ye blL rıni· kesnL,ıcrd.r: 1 .ı~ bulunan kuvvct.lerile muharebey" tu•uşmuş~ 
:1.,_ ... e g........ b rl1 "il A'- n •Ab Bu kuvv~tlerın so un,... · -: "ll<le ,. _ _:'''"• ug n" ,,..g "" - . • ........... etinde lan AJman Jtıt'alanna muvaftaldyetlı Oo ao.umı-n b !dır len ı:;oıneı:no zırhlı b rltkler, Tol;). uk .., ........ .. 

r..... t&tı. 1'1-•- · · ba.t a dönmüşler. bUTııt!a Aiman zırlı. yardımlarda oulunmuştur. 
""'tısın "'""'"vanın 50 kilometre ş•mal lY Bombardıman tayynrckr m'zit> Stu.. 
~= ı.tr!: 6 soo nll!ustuk b!r şehlrd r 1ı topluluiuna rastlam!'la.1:,dır b Tobş~ kab'annuz tank t.opluluklan!l!l. tasr 
'&illl ovanın bir varoşu mııh vetıni ğun doğu cenuo"ı ckı g c..--...e n • • • • •· bl.lhınm '-ta _,_ _,~ 1 ..,.n.~e d vnm ed'vor Muha.. ruz etmişler ve bunların b!T mik.snm 
•a a,., dır Bu şehir. Mo .... o_ uc" • muı- ' .. . ..... ~-'-" ed h 1 tlrmlşl dlr • Le · . rebenin umumi ve avdın'ık b r tablo. nıuı ..... "'-"' emez a e ge er . 
~i ~·ı.d yolu ~rtnd«:d:1'. B;~ sunu c·zroilmek tein daha b rknc gün :serlin. 24 CA.A.) - Bugünkü Al_ 
n.__.~ıracıa iil - Nov.,orod Y-O·U beltleme'k JA.zımdt". dığıı mtitemmım malQmat.'\ göre Al_ 
·""'«~. r-'..den lkı bilyU!c çose blrlcş. Hareklf.ın ilk safh'lsı bitti maıı tebliği hı:ı.~kında D. N. B. nın al. 

Suriye hududu, 24 1 A.A.) - Ofi: rnan'ar. italyan b,rl'.klerl ile berııber, 

~hgiliz sporcuları 
nkaraya geldiler 

,,,,~kara, 24 (AA.) - Bugün 
ftı~ an §ehrimize gelmiş etlan pro 
le,i ~;ı ~!l~ıliz futbolculart kafi -
ı.lır. "f •k l§lden terekküb etmekte
fıııJ h k ıma ta.nınrnıı entcmaayo -
lıor a· b'tnlerden Lawrie ve antre. 

"talta ıngton refakat etmektedir. 
~,ı:ın ka.ptanı enternasy>0nal 

tdıtn ve Hudderafielde klii 

1:nit11z ka~-n.e.~lar.nd'11 bugiln b~a- şimd Afrika cephes;Dde t~büsü ele 
va gelen baısın h&berlerlndf!. İngii!z aımı;lardır. Ka.ı:şı hücum muvaffak!. 
ıı:uvvetlerıntn. L!bya.ia ilm.ds·z ~:ırpı. yet.le devam cdıyor. Ingıllzler. b.:.rçok 
sa.n nz:lmll ve 'yl kunuında Al rnda zırhlı araba kn,vbetm!.ş1erd!r. Esir ve 
b 'r düşmanla karşııa:;tıklıı.n bıld1.-tt_ gana m miktarı ııut:naktadır. Bu ha. 
m !kt.edir. reU.tın lnkişa.fmı beklemek lazımdır. 

General Veygand 
göz hapsinde 

Diln wnlen t9.ka.t ~!d edllınl~·cn 
bir habere göre General Weyga.nd 
Fr.aııı;;a.da g«ı hQpsaıe alınm~ ve ya.. 
nın<Wd 4 sUbay da hapsedJ.nıişlerdlr. 

<Raciyo pzetesi> 

---o---
İtalyanlar Bardianın 
işgalini yalanlıyorlar 
Vi~i. 25 (A.A.) Stefani 

ajan ı Bardıa'nın İngiliz ~uvvetle
ri tarafından işgalini yalanlnmak. 
tadır. 

da. r. nuıtumeıce nnzııııı.u"u ........... ·- ·-.---
lfı.yihasını tetkike memur edilen Parti hareketlerllf' mtttera!ı.'ı: cidden ook Ll1· ...,... .... w .. •·---·· - • ~ddc 
komisyonu çalışın.ıılanna ba:ştannştır. şiddetl1 mukabele ve müda!alard bu.. 
Komisyon tetkiklerini en tısa bir za Junııuı.kta oJnıaların!l rağmen şimalt 

• Afrllta meydan muharebesınln bu • 
manda tamamlıyacak ve IA.yhs. atnca. gümü dunmıunun daha ziyade inıL 

evvel C<Son Posta» aa ptof esör l 
san Hilmi Alantar tarafından or 
taya atılan «'<>kullaroa ana _ baba ge 
cekri tertibİD fihi ve okulun ta 
lebe velisile yakından temas mev 
7.Uları görüşülecek ve bu ders yıhn. 
dan itibaren de bu fikrin tatbikına 
çalışılacaktır. 

ğı yeni şeklile hUkQmet. tarafı:OOan ıızıenn Ieh:nde old-ağunu ve !.kmal, ta. 
Büyüı. Millet MecUslne takdim edile. şe, takviye vesaire giı:ıi hususlarda tn. 
cektor. gllizlerln malik olduklan büyük ko. 

İzmir, tütün piyasa
sının açılmasını 

heyecanla bekliyor 
<Baeta.r&ft t inci sayfad•l 

d~_:in memlekete getir.mit olduk_ 
lıırı dövizin mecmuu tütün temin 
cy1ediği dövizden daha noksandır 

Bu aene tütünden 30 milyonluk .dö. 
viz temin edileceği muhakkaktır 
Müstahsilin göstermekte olduğu sa. 

hırsızlığı .bu bakımdan haklı gör • 
mek lazımdır. 

Bu hafta ted.:ikat yapmak üzere 
gittiğim Aktıisarda müstahsilin gl'
celeri uyumıyarak kahvehanelerde 
tütün piyasasının açılma kararını 

radyıo ba§tnda lbeklediklerltıi gör • 
düm. Ödomişte ve Milasta da va • 

ziyet aynidir. Müstahsilin bankala
ra borcu ve taahhüdleri vatdır. Ma 

lını satınca borcunu ödeyecek, ban 
ka faizierinden kurtulacaktır. Bu 
itibada<lır ki mfüııtahsil biran önce 
piyasanın açılmasını bekliyor. 

Ticaret VckAleti Ege tütün mü _ 
bayaatını bu sene İzmirden idare 

edecektir. Vekalet tütün bürosu şef 
ı.·c memurları rnübaynatı idare ey. 

lemek üzere lzmiroen gelecekler • 
dir. 

Bu sene tütünü.ınüzün alıcıları 
fazladır. Amerikalılar, bitaraflık 

kanununun tadiline karar verilmesi 

üzerine piyasaya iştira.lı: etmeğe ka_ 
rar ver.mişlerdiT. Amerikalıarın tak 
riben 15 mily·on kilo tütüne ihti • 
yaçlan vardır. Ahnanlar da 1 O mil 
yon Türk lirası kıymetinde tütün 
alacaklardır. 

Müstahsili alakadar eden mühim 
bir nokta fint meselesidir. Tütünün 
maliyeti 939 yılına nazaran yüzde 

30 artmı~tır. Bu itibarla müstahsil 
hakkı olan fiııtı istemektedir. 

Piyaaanın on lbeş gün eonra açı. 
lacağı muhakkal:tır. 

Laylıkla;ra mukabil Mihver tarafının 
azim güçlüklerle ltat"Jlinsma.kta ol _ 
duldan gözönüne alınmıa nilıat tali. 
h n ıı de İngili:ı:ler 'eh•nde tecelli ey_ 
temes\nin daha fazla muhtemel bu • 
Junduıtunu knbulde- zaruret varoır 

Alman _ tta'lyan1ann Sirenalkadan 
va~tl 350 kllom"'!"re kadar elrr.alde 
bulunan Gi?'id ndasından bu mı.,ta. 

Çocuğun hayat faaliyetleri kıs • 
men ~ulda, kı9Dlen de aile muhiti 
içinde geçtiğinden okull~ ai~eainin 
birlikte çalışması zarureti «aıle top 
lantılanndıı.D ana • babalara anha. 

tl lacaktır. 

PERİ KIZI 
Nilüferle - Demirayın aşkı 
Göılere, cônü!lcre sevk ve neşe yerecek bUyuk şant filml 

Türitçe sözlü ve şarkıh 
En meşhur muaiki üstaalanmıı.dan mürekkep 

20 kişilik saz heyeti 
Şarkılar Gazeller 

GÜZİN NADİR 
llavete1: Ne çapk1ı1 duJağın var 

Muazzez Duyar 
Eihamra Sineması 

Önümüzdeki Perşembe aqAmt 9 ela 

Bu akşam sa M ER SinemasmJa 
H --'- · beki d.... •· · f b J k vdig"i bir yıldız en>esın e ıgı guzcl komedı. stan u un pe ee 

WİLLİAN FRTSCH 

LİLİAN HARVEY 

MODERi'f'"HA YAT 
~ideceği ve 

FTansızc.a sözlü filmi baılıyor •. Herkesin hoşuna 
her.kesi ef:lendirecciı film 1

•••••• .. ,. 
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Beykoz Askerlik Şubesinden: 
ı - Bey1looz aMkerllk şubesinde kayırih S12 d.oğumda.n 334 dRJı.1.1 d~ 

muna ıkadar gruPl'J.rJ bulunmıy.an umum salkat erotmın 1ık1ncl bir defa. 
ci!h!ı. ~ mı.ta\Yenel~rl y.:ı.;pt.J."ılmak üzere Beykoz S!mr:ık ş~ne mü.. 
rocaa!"Ja.rı. 

::? - İstanbul har.iclnde bulurum erotın bu'undu'ktarı şu.b&!cre m.ünı.. 
ctra.•ıa gruphm tıerr 'k suretile neyet.t aıhhl\;ıcoo mrucyenelerlbııl. l"&ptı.ınıı ,.. 
PlllSl. 

3 - M~rlnl yapUnnı.y:ı.m.o::ı.:!" hattında. kamın! mu;:ımelc yap:ıl9._ 
ca~ !:!ful Olunur. (1466.10311) 

Ee!ediye Sular İdaresinden 
Teclko:s f~.Lkamnrlalld :mıoJidne}O!'OCn blı1.mre ft.ni d!l::i?'l'lk ba~österen l'e 

6ômlili .fst.4c:ı.1 tle lz\ılesine ~lan b"..r arızaren tımı1rl c.nıretf dol:ıtYI.. 
eTie ~hre blr müdd'et n.ok.sa.n su verm(.'(k medt>l~ hası.'1 olıınUŞtıUr. 

Sıkın.ttyı elden ge'dtğt kıırl"r t:ıhflf mnats:ıd'.Tc gereken bütttn tıertbalt 
e:ınmnktaxi;,:r. Bunun içln ş-:mdilJ.k geoelerı sa-a.'t c20> den s:ıba.h sınıt. 
<fü ya ka.'Clar sulnn kesmek m.ec'burlyetıı olduğu m.u'ht.<'~em ha.."'kl!ınız:ı. 
llfı.n orunur. <10331> 

r~~::~::~~:·=-Q~~H-~: ~~~:~:~::::::~;•ueoo~eHeeeH00001 
: • : 
: . . 
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YAZAN : CEVAD FEHMi ~ 
hm~ iTk defo gördüğü bu Feyzullah efendinin kızı Ahme-~ 

• damın suali kn?§ısınd biraz din iyiliğine mukabele ediyordu.! 
~mütehayyir, cevah ver<li: Orman müfeetişin.e yaptığı ihbara! 
İ - Evet, İsmim Ahmed. Bir ar. nnzarıan f cyzuflah efendi, ölümünE 
;zunuz IN1 var? ynkla~ığım hi edince aileJıi efra.E 
~ - Eskiden orman müfettişlif 1dınır riisvct 'hiıd"scsinin içyü:riınüE 
?'aptın z, değil m"? anlatmış, Ahmed in mahkiimh et~ 
: - Evet.... \ile neticelenen iftira planlnrının: 
: - Tamam . •• O halde anıdığım nasıl tertib edildiğini liikiı.ye et-E 

Ünivers.te A. E. P . Komisyonundan 

?izsiniz... . imişti. Aile hal:kı adam göz1erini~ 
: - Pe~ ~a~net;r\lyorum amma kapattıktan son:ra bu sırrı ifş ya E 
Fuyurun lçen gırelım. Aynkta kal.jrazı olmamışlardı. Böyle bir şeyin~ 

- mayın lm h d 1 'I • 
: 

0

T k~-" d · F I duyu ası er şey en evve aı enın: 
: - ~" ıtUT e et1m. ena o - f" 1 !Ak d _ _ı F : 

Sl.r1n~l cer.rr....'"ıi l.'imttfne yaptınlılct.:k 10773 lira. bede'll madeni ew."-
4.xII.1941 Pe~be gü.nü &Lil t 15 de Roı: koor'lü'kte ıxıza,rlıkla ihale edi!e • 
cektlr. L!ste ve şart.name re.;tarlti:t.te gorulur. «101550 

Eyüp O rta Okul Mi" dürlüğünden 
ı - Okulumı.rııdn. açı:k bulunan 15 lira CS:i m:ııaş1ı kiı.t'bllk iıçin imtL 

hanla memur ıı:ıınaealttır. 

2 - İmt!hn 2 12 94.1 S11ı ~n.ü sa.at 9 da yaz.ılı ola.Tak okul b:nasında 
yapıl3caktır. 

3 - Tafsilat almak lstlyerD!rin okuta müracao~tlan. dOO'l3> 

Üniversit e Rektörlüğünden 
Tıp FakU!tes Anatomı H s oloji v P zyoloji Enst1tül~ı1 1çın tC'drls uzvu 

olarak yet şt rllnl!!k: Uzer~ bu yıl Alm TY' ı ve isv ı;reye her ş.ıb için iki 
tu.>ık:m gônderilect"l!;t r_ 1st kll!erl buna ad esasları ı:, .ne kanun l!l 2 tısşJDa 
kadar Tıp Fa.kfü•e 1 DekaI'lı[pndan ~rencbllir ve yazı ne 1ste~ebl' rler. 

cıoııı:. 

: .. .. nanru u ve şere ı ı f'! n a a a110ı. a.: 
:maz. Çunku konu~cakl nm1z kısa k F il 'h f di 1 kızt art k= 
:de~if at eyzu a e eıı n n . . : 
: g · · . J . daha fa:dn dayanamamış. aılt-sı ef : 
: Eve gırdıler. Onırdular. htıyar d d 1 lıkl 01 go-ze "'I rakE • d d h l k d . . . ın ının arg n an .. • 
:a am er a rnn sa a girişti. . . k 1.1 · : 
: B ı· orman miıfetıtışınc oşmuştu. n u - : 
: - en nezaretten ge !yorum. f . b 'f t k 1 ında d rhal: 'M.. ı._ ll d l_ı f 1 d c:ttıv u ı şaa ·arş s : . auSte~:ır •oey yo a ı. -.a ta ar an. 1• l l" '- • 1 •• .. ...,,.,.1·.. me.: •b · · · C l d v ,ızun ge en a a&n, go .e ..... •• • 
: erı sızı anyonız. ,..a ma ıgım z I dl' · t'ık l t 1·ş, mu"d : 'k k '- d · · · b _ı se e a ıyeye ın a e m · : 
·.ıpı nıma ı. Adresınızı za ıta on-1d . • , · munı J Iü : • J • H · eıumu,.... " orl""I 'n me - . 

.hı bu arnad. Nıhnyet şu asan 1 - •• b ld b suretle tahki : 

l ~s im:li haydudun muhakemesinde ·yını u urmuş, ~ı E 
• • • •v• • • lkat yenıcıen bnş!amı;;- · • 
:şahıd olar;ık dınlendıgınızı gazete - • . k• l : 

l ~lcrde o'kuduk ve ad~esinizi malike-fı Hüseyin eV'\'el~ 111 ar Y
1
° un~E 

: d }dk apmlşll. Fakat bırnz sıkı~ırı ınca.: .me en a ı . . . . 
~ Ahmed biraz !'Oihık b ir tavırla: - Evet, hakikat bu~u.rl dı:mıştı. E 
: · • - Bu işi Feyzullah efendi ıle hız ter-: 
: - Sızı bu kndar y orduguma 'b 'k l\Aüf· tt"ı beye böyle birE 
• .• 'f' 1 d d' Ş hs k tı etil . m e ş : :mutees5l m e ı. :ı ıma nrşı . "k" .. · · d • 
:seneler sonra bir giin gelip de bi. iftirn atarsam heni ı ı, uç ay ıçın eı 
! L ı~'- ·· t 'ıl ""ı ı'h hapisten çıkaracağını. bundan son.: :raz oıaun n a..ı,;a gos er cceg ;ıe • .. .. ·d · : 
• · J d' • · · · b k t" ]"ta d a paroya bogacagını va etti·· 
"tıma verme ıgım ıçın aş ·a ur uj . k d·Lt n: 
: · .. Ha~i hapısten çl ·nnna ıK a : 

o.ım..-ıııcL\.ı, ya Mıır. hareket edemndım. Mu9leşar bey k . '"dd t" . b : 
;h..,camdır. Çok muhterem adamdır. ~ai'-~0 man ~-~ıyet m; r.eo~l 60Ö~ 

daıı groe kahvcc ı.ıı::t n cıkarnıaın. 1 - Ya Ma.zh.ar 
- Ona da b n teş kki.lr ederım ko P şadan! . 

~Bir emirleri mi var? tırınce verdıgı para a ~. ..: .... : 
(Arl•nsı vnr l : A 1 · · .. k · · rl l'ı radan ibaret knld l. Gordugun.ız: • ' - ce e sızı gorme ıstıyo ar. : 

l\lahmuı1 f\alm Altındat. : N' · b " gibi işte sürünüp duruyorum. iste.: 

amma, ne sen rom ala c s;n, ne - ? ... 
de b n burada kahvf'Cı k abJecl'ğlml 

- Neden ahbar? 
- Hanı ren:n c b dalıa Uç o.lallıya 

Üslı:üc!ar kömiirsiiz kaldı sa..tma~ lmlkmışla.r. OıılRrfüm da ü. 
ı;cr, bc:;ıer btn lira kaparo e.Jnıışlar. 

_ Ey? Üsküdar ve b nv alisinde e.on gün. 
- Bana oturdutun htı.nm mal sa •

1 
lcrde mangal k.ö.m.ürii sıkıntısı gö. 

h bler.nın a.dr" ni b~m~·orsı.:.:ı dıSor. riı1mekiedir B ı kıntı b b ş· 
sun ~. )"az.ık :ltı s"n İstanbul 1-.aL • u ya se e • ı. 
dır.ımı ç.ğn Y0"11'1. Daha ı.a •ım 60. lede h ayvanlara anz o lan b ir nas. 
Junu b !mlyorsun? talık yüzünd en kö.ır.;:r nfl<liyatının 

- ' ··· yapılamamasıdır. Üsküdarın k&nü.r 
- IIcmen gi~. kara.kola, ifade ver 

ihtiyacı İstanhuldan temin edilecek.. - Ne ifadesi vereyım? E' m nya~ım 
bıra klıslld:. Şı.ındı biz m paralar alı.ti. tir. 

- Merak etm~ ..• Paralar ..ağ]am. Bundnn ba~ka Etibank ""üs'küdar. 

Beş paran kaybolmaz. • - - - ..... m _ da b h kch ve sömikok &cpoau a. - :iyi. .. KaybOlml\Z,., AJLUWI ıı:ı.ı 

deD aı.ıı.catız? çnoaktır. 

- ıçın aca ar.. . i . ç·· 1 .. 1 
: - Herhnidc çok hayırlı b ir diğiniz cezayı ver nız. u~ m 0 zn-: 
~iıı . . • Biraz kul •ğıma çalındı , mü • mandanberi çek nzab çektım. Ar ~S 
f~ade ederseniz bildilderimi anla - tık :)'ICtişirl . ~ 
: Bu suretle ba~lıyan adil t ahk kut: 
•ıayım· ~ 1 • 
: Adamın anlattıklarl şunlardı: ve takibat Ah.m ed h~.k-kı~d~ ver _en~ 
• A'hmedin mnhkumiyct ile nt- tice. hii'kmün İptalı ve Huseyının yeni ~: 
. k. . . · ı ti l [!!..• :1enen rüşvet hadisesi ıaradan ısene. d en mah üm'lyetı 1 e ne ce enm : 
Eter geQtikten oo~a yen iden m Y ti. E 
~dana çt'.::mı~tı. Fey.zull:ı.h efendi öl- Vaziy~t tD;bii ~e~.a~ . . ~~z,:ır:tc S 
;müş, bunu müteakıb kızı b ir gün biklirilmışı bır haylı guı:ulttuıJkıs.. i 
~Ah:nedin yer ine gelen ve o zam an- ler uynn~trml§. ~hmedı!'. u ~ru-E 
~danberi orada kalan orman m üfet. lup iadeı memurt~et ctı.ı~ı~esı v e: 
:ıişine giderek m uhiti ahü~ ~den taltifi k ararile netıcelenmıvtı- : 
: . (,\rkası nrı : 
·ıfşnatta bulunmuştu. : . . 
;,. ·-··················· ... -.......... ___.. ... -···------.. ····----·-··-·············· ·"' 

ofma"' .., letlC'Tinın ıııt ikLiTicr nı yen Z eyneb b ir 'türlü bu arzusuna 
Avrupa .. ~ 'bUt. ,:ı..Uklerin • zam a l aL muvaffak olamamıştır. 

-····-·· ,_ .. ,.,.ç- ....... ...,,cıcıc p rya a.;;~ eaıunl!ftU. rut Mu.rasabe Bürosu 
nln kontrolüne eıkı bir ~ekHde de. bu gibi satı lar üzerindeki tetkikle. 
vam edil'm~lctedil'. İstanbul F iat Mü rini bitirir bitirmez suçlu görülen. 
rakabe Bul'OSU d a baz.ı kasablar ın lt"r baldkında ikanuni takibat ynpı . 
defteıieri Üzerinde yaptırmakta oL Jacabır. 

: .. ___. -~--~•• u.--.aııtu yc.ııı • 
: şekfUrr düşünülmelıtedlr. Evll're : c.7.J uclı an 

ve topra~ d .a • 
.._ak auretilc bu ... vfeuerı Gene dün bu makaadla belediye 

ti na auu -'"'- • k t 'k d_ı-L-rl • d cmoı:ırclc '.'e .,.,.,.uhnc b 8"'.UŞAu.rmta • UIUJQ uğuna gı en Z eyneb, bir 
dlolDO'lslle mu arc eyı ng o - türlu 1-:alabalığı yarıp İçeriye g ire-

S~ aleımi iç.ın de zahiren he. memi~ ve koridorda sıra bek1eme. 
dcfaız bir h~I~ gellrmek Almanya. ğe ba§}ıunıştır. Bu esnada Zeyne - Bazı semtlere niçi:ı 86 top beyannamesiz 
nın menfaati ıknzasındandır. Av • bin yanına .dk.ulan bir kadı.n ona ·ı • ? k 
nıpada bir barı, konf ransın ı n top. fUnları aöylem~ir: su verı emıyor apot bezi bulundu 
lan.Uya çağırılmaıı'ı ihtimali kaır~ı- ı «- Eğ_e~ ıburay~ francala rapo. Birkaç gündcnberi Beyoğlu, Cı. F iat Münkabe Büro u memur • 
sında Anglo - Sakson li.lem nın ru almak ıçın geldınse, odacı Fik. hanglT, Şi,li ve Boğazın bir kwm ları dün b ir ihbar üze,; ,,c külliyetli 
duyduğu huzuauzıltıb'Un sebebi de rİye Hoşgöre 'başvur.. Baıka türlü semder~ne 11mn~azam &~ verileme • miktaıda Leyan.namesız 'kaput be. 
budur. Fn'kat APman menfaatlerİ-\i~ini haftcdemez:sin.• mck.teclır. Beyoğlu aemt ındc birçok zi meydana çıkarmıfiardır. Fıncnn. 
rı n Avrupnda umumi b ir barit te. Bunun üzerine Zeyneb arada do apartımanlnrda oturan halk b ilbas. l cılnrda manifaturacı lık yapan Va. 
s sini istilzam etmesi bu ba~ıla 

1
,aşmakta olan tababet odacısı F•k. an ~' müzerleri euların birdenbire h e adında bir cmnnifaturacının ba • 

mümlkün olabilmesini icab ettir - riye Hovgörii ıbuhu1t kendisine ra. kesıldiğinden ve uzun müddet su zı k imselere yüksek Hatla kaput be. 
mn, başta Alman.Fransız, İtalyan.. por almak üzere g6ldiği ni anlatmıı v~rihned iğlnden şikayet etme'kıte • z i sattığı, bazı müşterilerine de c. 
Fransız ihtılaflan olmak üzere or.

1 tır. dır. linde malı 10hnadığını aöyliyerek 
tada ~nihnesi cidden güç birç4k 1 Odacı kadan Zeyncbc. kendisine ~kadarlar nezdinde yaptığımız sat ıştan imtina ettiği görülmii~ÜT. 
m.ın i alar varoır. A'manlar k endi 150 kuruş rüret verdiği takdirde 2 tahkıkata ~öte, bu ~e~tlere m~nta. Bu vaziyet !karşısında. mağaza.sına 
h sablarınn bazı feragatlerde bu - dakikada istediği raporu getirece. za~ su verılememesının sebebı, ka. m~eri eıfatile giden Fiat Mı.iraka. 
lundu'ktan sonra ltacyıınlar ı da na. ği n i öylemi ir. n~lızasyıon ve ~rularda bir kaç b e memurlarına mağaza sahibi ge. 
zik vaziyetlerinden ist i fade ederek j Bu muameleden son derece mü. gunde~eri tamırnt yapılmakta ol_ ne malı olmadığını aöylemiş fak t 
ayni şekiFde geniş feragatlere evk teessir olan Zeyneb, odacının tek. ması<lır. Dün tbazı kimseler beledi _ yapılaq ara~tırmada 86 t 'le 

8 

e tmek eurerile bu maniaları aşc.b i. 1 Hfine muvafakat eder gibi görün • yey~~mrdü~acaBaıt111aecl~aziyette~ şikii(yet bezi ol<luğu anlaşıhnışt ır. ~~ k:~:~ 
]lrl·r mı'" Bu, mühim bir mesele. m i"- , az aonra ist~i gwi 50 kuru..,, etmı c lT e ıye tamiratın ça b n • • ı_ • b 

~ r 1 - .. ...- b ı_ "km 1: . ' - ezıerı n ın nepsı eyannamesizd ir . 
d 'ı r. Ne. olursa. olsun bugün ÖÖTeni-. verecegw ini bildirerek daireden ay. UK 1 a ini ve :rnuntıızam 8U ve S ı. L kk d b .,. l,___ • • Sul ld . b"~_ı · . • UÇ'lU na in a za lt tutulmuş ve 
yoruz kı, an:ııkomintcrn p akt•n akdı ı rılmı ır. r mıesını ar areaıne lratrm ış.. ka put b ezlerine el k.o il 
r n y•klö ilmü mü-na•ebetile p Pkta ı Doğnıca Fınnivet Müdüdüğüne tir. nmu ur. 

dahil deVletlerin mümessilleri Ber- g iden Zeyneb hfu:liaeden alukadar. Milli s. efin heykel ler·ı 
l'nde bir toplantı ak.tctmlye katar ln r ı haberdar etmiş. odacınm ya - Ahmed Hamdi Ba§ann 

i ~etidir lta)ya H a riciye Nazırı knlnnması için l.lıım gelen ter :ibat konferansı Şehir Meclisinin lk inciteşrin top 
alınmıttır. Belediye dok•orluğuna v l n n tı devresi başlangıcında, Mill i 

verrn' 
Kont C iano .,imdiden Alı:nan ba~ 
şehrindedir, onu dn Macar Harici.. 
ye Nazırı tak 'b edec ktir. A?nıan. 
lar bu tıoplantıda Ko.münİ7.rne kar. 
şı ba.şlamış olan m i.:cadeleye ko -
münizmi kafi bir imhaya götürüın.. 
ceye kadar devam edileceği nin ~1~ 
olunacağını eöy<lüyorlar. Olabılır. 
fakat bu, mühim bir toplantı yapıl. 
maaı için başlı başına bir sebeb oL 
masa ~rekıtir. lki yı~anherl dur. 
madan telc.rar edilen Ye en son ola. .................................................... 
TAKVİM e 2i ci Teırin 

R•al - 25 A~ .... 
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CONF.Ş Zilkade IM,AK 

s. o. s. u. 
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2 ıs ~ 81 

O~lo fldDdi Akşam Yatsı 

'· D. s &) • ~. D. ·r v. 12 01 1, ao l " 18 21 
E. 7 l'l " '6 u - l 86 

d önen Zeyneb evvelce tesbit edi - Beyoglu Halkıevlnden: S.efimi~in Taksim.?«:ki lnönü gezgL 
len bir 50 k.uruŞuğu odacı Fikriye 27.11.941 Pertcmbe gunu saat sıne bır heylkeUerın ı n d ikilmesi ka. 
HO\llS'öre veril'ken o sırada orada 18 de Hafkevim izin Tepebaşmda _ r.arlla ır ~~lştı. Belediye f~n heye. 
m evki atmış bulunan zabıta me - ' ki rnenkez binasında «Tarihte bü. tı ve dıger mütchaesıslar fıeylkeli n 
mur1arı açı~öz odacıyı suçüstü ya. yük ink ılöblarn m e:vzuunda muhnr_ dikileceği sahayı tesbit etmekte ve 
kalamı,lardır. rir A. Hamdi Başar tarafından mü.. buraya ai d ptıojeleri hazırlamakta.. 

Rüşvet auçundan hak.kında zn • h im bir konferans verilecektir. dırlar. H eykel Güzel Sa n·atlar A • 
b t varakası tanzim olunan F ikriye He~es gele bilir. kademisinde bazır:lanacaktır. 
H ör Müddeiumumiliğe testim 
edilmi~ir. 

rak Amerika Cümhurreiainin kati. 
binin dilinden işitHcn banş kGnfe. 
ransı nihayet tahakkuk etmek üze
re midlr) Bu sual müsbet bir cevab 
vennek m'ünikün ol'masa da toplan. 
t.ııcLın mühim kMarl r çıkması nı 
beldlemddte b ata yoktur. 

&kctun. Zt'/akl.t.r;Jl 

Kaçak eıya getirmiıler 
Burgazxlan limanımıza gelen lk. 

b 1 motöründe gümrük m uhafaza 
mcmuıhrınm yııptJğı bir ara§tır .. 
mad , b eyan h&Iici olar.ık külliyet
li miktarda knpaü:l, i&knmhU kiığL 
dı ve cam eılYtl bulumnU§, suçlular 
ha\.'kında ta'kibata ba lanml§tlr, • 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Gazetelerin birinde, 

Gfıne su m~bur İbrahlmıı:ışa sa. 
rayının bahsi ırcçtl, 

Gene hapishane bfnn ınm yıkıl. 
masını müteakıb çıkan iemellenlen 
şu İbrahhnııaşa. sara.ruun ne bü.vük 

.ehemmiyette bir eser oldutuııun 
anl;ışıldıtl )'Ul}dJ. 

Gene harbclen sonra lnccfome :ra. 
pılacağı, Japılm.ısı icab ettiıu ileri 
sürüldü. •• 

Halbuki, bizim hatırımtzd." Laldı 
tm:ı core su eski ınu~kaşa.ların ~ 
hnrarct.U bir safhıı mda ortaya bir 
zat çıkmış: 

- Bayw, nafUe tcli.s edirorsu 
nuz, İbrahlmpaea sarayı denilen ) e; 
eski hapishane bin:ısı 8 hasında de,. 
tildl, Ayasof'ya kütübhnneslne gider 
vakıfnameleri lmnşLırırs.ınız nerecl~ 
oldul:'unu anlarsınız, demişti. Fakat 
anlaşthyor kl bu yazı g<;:ze çarpma 
mış, yahuıl unutulmuştur. • 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

~--~~----------------~ 

: un tevziatımn kooperatıner TclSJ : 

: ta..-;lle yapıJması mobtcmrldlr • : 
• Francala ela baııdıMı sonra 

0

yal. ~ Asker ailelerine 
nnı h astalara verilecektir. : 

\... ............................................ ...} yardım tevziatı 
Karadenizde batan Dün öğ1eden eonra ViHiyett• 

k l Vali muavini Ra§id Demirtaşın ri' 
vapurun aptan arının yasetinde, kaymakamların işti rak~· 

İfade• e,.İ alındı le b h toplantı yap ı lmıştır. B eleclt· 
Karadcn izde batırılan y en i ye hesab i şleri müdüıünün de ha' 

puronun birinci kaptanı M eke vda z ı r bulunduğu bu toplantlda askef 
Şazmaz .He. ikinci kapla n Ha~~ ailelerine yapılan yardım iıi etra ' 
lah Denızcı dün saba h Lı'ma R - f :nda görüşmeler yapılınıftı r. Tol"' 
• J' v• n e t • e ıs ıgıne çağır ı larak ifad eleri alı • lantı da asker aile erıne halen n 
mı.ştır. Bu ifadeler Ankaraya ~ • m iktarda para dağıtıld ı ğ: tetkik '?' 
derilecekt ir. gon • lunmuş ve tevziatın daha iyi blf 

şekilde ynpıhnasını temin için ali, 
nncak tedbirler üzerinde görüşül ' 
müşt.ür, Asker aileler ine yardım af' 
lıkları bundan sonra her knzııO
muayyen bir günde başlamak sU • 
reti le cüzdan numara snas ına göte 
tevzi olunacaktır. , 

Kurtuluş vapuru 
bugün gidiyor 

Kurtuluş v apuru bug·· .. .. .. 
f . . un uçuncu 

~· erın ı yapanalı: üzere saat 16 da 
b •r:ref hareket edecektir. Vapurun 

u e a yaptığı seferde P ireye da 
h a çabuk gİdebP•--- . • . I" '- -d la , unesı için a cuı;.a • 

k
?r rahemır verihniştir. Bu s efer. 
ı eeya at 15 .. k d 

b ·n gun. a ar sürecek. ve 
ima n cıafı • 1 . v 

d .. d" '" sı e§ya ann gıdecegl 
O?' U " f ' ncu se erı n de b iran evvel 

yap ı lması tem in edilecekti r ················ . 
1 

···································· 
4 si. erlik iiJeri ] 

Şehremini askerlik 
şubesi açıldı 

Sehremlnl Askerlik Şuh 1 8 kanlığından: es aı · 

~ . - Şehremini, Samat K 
raguınrük' h ' Y'll, a • 
.. na ıyelerini ih\Jv tm k 
uzere teşek'.kü] eden Ş h ~ ~ e 
'- lik · e remını as 
~er şubesı l / 12/ 941 tarih inde~ 
ıtfbaren \ b amyda Ord dd 
sind~i dairesinde faali~~~a o e -
cekıtır. ~eçe. 

b 
2 - .1 ( 1 ~/941 tarih inden iti • 

aren bırıncı m:ıcldede adı 
1.. · l · geçen 

nan ıye er in hududlan dahilı" d . k _ _ı n e ı. 
ame.t ı:::uen tyetfi b ilumum mük 1 lefferın aSkerlik ~uamelelerinin b~ 

şubece te<l vlr ed ı leceği. 
3 - Birinci madded ek i hu.dud 

l~r dahiHnde ikamet eden yedek 
su~aı ~e ~~rlara aid muamele. 
l~rın oımdılık Fntih askerlik şube
sınce yapılacağı. 

~ - Ş~benin faaliyete geçtiği 
tnrı~ten ıtı.baren §Uhe rn ıntakaııın'!l 
nakıl 8C.lretıle girecek y edek sübny 
ve ~emurlara a id muamelelerin şu. 
bemızce yapılacaği ilan olunur. 

................................................. .-
VEFAT 

1{1• 
Teeşsürle h:d>er aklı~ınııza. göre, ~ 

tıın gazetesinin sermllrett1bl ysNe. 
Sa.y vefat etmıŞtir. Yöhys. Say, ll t, 
men hemen bilUln gazetelerde mtıtep. 
t!.tı ve sennUrettib olarak ı;ahşmıs. 
ki ve gUz!d e bir san'atkD.rdı. sıı1-' 
cenaresı bug(ln öğleden evvel eP 

tıuısellm camisi ltnrşıöındsı.kl evind 1, 
ka1dınlacaktır. Cenabılıak rarunet e 
lesin. 
~~~~~~~~~~--~ 

1
MEVLÜDU 
ŞERİF 

Radyolin dit mncuıı~ 
aahibleri Necip ve Ceııı1I 
Akar kardeşlerin peder

0
-

leri müteveffa BAY H " 
SEYIN A VNl AKAR'ııı 
vefatının kırkıncı günii " 
ne tesadüf eden 25 'fet• 
riniıani 941 bugünkü sa· 
h günü öğle namazıt!~ 
müteakıib Beyazıd caırı11 

§·erifinde mt"rhumun ~~ 
huna ithafen mevlCı iJ 

n'ebevi kıraat ettiriJece· 
ğinden bilcümle ihv11

1
111 

dinin teırifleri rica o ıı· 
nur. 
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Yazan: Somerse# Maugham 
·r: 

- ................. ~· 
[.]'4 ~\' 1 " 
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••~~~· . .1ti'IJ.~~~~r:~~.w~t~, '~~~ 

-•\..~'fil~ ''<~?f_<'fA~P'J:. • 
~<.t,,•-~.ç:~~ -.; 

Çeviren: ibrahloı Hoyi 

: ,.< ·-Ş.. :;::- """ :;r ti 

..._ k • ğ !a bu e&Umü duyma.mulı5ı:ta.n .... :ur~ .. oturunen. ı.ura, cnnmıra - sırası mı? .. sız: can u.a ım etti: 
~ edişim ne bulunmu :.ir Cırsat, din!Jyorum. Ben çortı.ı ıçm1YCC m. - Mesele şuradadır. İş!ne. eücline 

?i ~la <ledl. tnsanı şı~nlatıyor. baJkacatına, deliık ulliar..a uğraşır böy 
eza'ketle oevab verdilr" Lnura yarı kızgın bir bakışla ben ıe:eri... Hani eıı işde, gözü ornaşda 

- Da.ha ziyade benim ı· .. ın.. süzdükten sonra lat ye baktı Belıx • ı 'Ilı<.. ,.. t.l derkr ~·a .. ş".,e onun c ti. ... ·r.ıı.m eh 
l?ı - .....,.rıe Oll.16> o1mn.dığını bıra,zdnn si?Jce ic ni çek · her şc eli yattı, evm adetler ne, ah:fl.. 
~ıı~~klz... Sl21ıD!e konuşabllmek .im - Mademki çorba. icmi'Yors~n~. ::; kımıza. aJış'ı.. dıy~eıf.n z anda b r de 
ı..t ını lbllhassa araştırıyorı\1,Jm Anla 1 de s1zl t.akl.d edeceğim. A a ğ ba.kıımnız kl cı!aruYa ve ev l'lllll e 
~ - !e\ka!Me memklı b.r hiıta.ye~ ya . B.raz ıınıaı ett!m mi, der~l Y~ karar vermiştir . .Fa.kat M s n.ob n n 

STA 
J&Danmdı, ~d&nltia ~klz b!n :hıglllz 
lirası kıymet biçm ş olduklarını sö~ led • 

Borselll: 
D b'e?'I. d'ye ta..t\d.kte bulundu ve 

mürt.b;) yey işaret edere'·: , 
Genç bayanın gerd.mıı~ı da !evka. 

ldde gUZCII d dl. 
Mis Rablnson ta 

ta. 

· bağ'eyııve.ıüywwn. Fakat <burç> n aa övlelerlnden değil. Me ıct n A.sık. h ·r 
cı:nu duyunca, az buçu!t burkul. dayanı;.mıyorum. bn J.ayın ds mt"t.e !Ayık c!ci b r kadın.. YC'Tll tc ı mdr o ms.J ın Laur ııın 

· - "Nrıysc s!2 htktı..vcye ~ ' !e\ altı.de güzel gıyınm ştı E b:sl'snl gene s zUnU kesm k: m"cburlyet nde 'I;; hG nlilm da.ha z;;rade tend nızden 'b-:ılzk geline ye kadar yemek der<lile d •hal tanıdım el.bet,, Bıı. Mn m ka dm. Ga:son soı tamfım~n cn!•s 
el a Ud benden bahııetm n m d ler. uğra.,mıya.lım.. • ben Sotle Llvlngstone b.r kış cvve: tır;;m_ b r lUf r ıs 3ras1!lı Ö!lÜm" dotru ~il. 

Ül'd:.ın. - Al~ ... Vak'a oldugıı znm"'n c!~n hiç ç!Ka madı;lı tuvaletti. 'H1!. "· rünce: 
~ - y ı .. Pakat h Uyey:t onlatmayı de orada bıılund'Jm. L v ngs l)nclcrde ğer Mis Rob?nsonun b r mil bb ve ı1'ndam Lıv ng t n b'"" 1rvkn. 
ili~ h eder m. lht mal ki b::r hi.kbe.1 yemekte 'dlm. Tanır mı'"ınız? o'duğunu öncf'drn b :mcmş olsaydınız !fi.de ,_,af('• çe • or h n•. ded rn 

konu yapar ... nız - ııavır s~nmıyorum. bunu asla tend.s ne ~mı.azdınız.. H d Laura somurttu: 

11 - Hadt"lll..lcl ıst yo
0

rsunuz, buyuru _ Her ne h!:' isD, on'şrn sol'asa • dl zatında bab 81 da papaz ll' Un ş - Lüfrr de no:a~ı şmanlntır mı? 
Jil~z l.4k n ondan eVVf'I, eu yemek ruz. ~nmı o'nıadıL"lnı anla1'Sınız. B~. neym:ş? .. YcmMU b r z t. daha var. - Hrm de na ı ? c' ~erek hilımetll. 

le,, ne b r göz atalım. zı davetli b3yanla&'. S'>D d k tada ge •• d r kı, t.an cN:m zı s.'.lnmı:vorum. Lttkaı, ce b"r p~('ayı ~ ha ıma bOc:ı. l'ttm. 
daıı u a A~eta ıeed.rll b r sesle mınL m!yf'Ceklerlni blld rd'kl .. rl iç n. <dtl?: kendi çsp•nda .m"slmr b'r ndem bu ı.aura znl'm 1 

• d ye s~y'rndi. 
dı: yada saygısız cok rof"8da on Uç k" tsm Kont norseHl.d r. Dd vae kıy_ Y rdım: 

~Anla.tınama razı dc~ll mlslıı!z?. o'mak ls!f'Il'ledlklt>rınden m!~b~e~ metl t3ş\ırdan anlrran tıç kış; nrsa - D ~am et canım .. Nrredc k ? • 
_ U?.a 1rıdeccğlnl sanmıştım... rlni de ça~rrnışlardı. Müre ye . en bh':nc.isl kendls dir. Yemüw mc • dık•ı. Evet, tesadUfün uzun r.:olu b r 
~ ı:ı Ne ıntinasebet? Arzu ederseniz Roblnson ıısminde olduk: :Uz~; g:~ç ler·1e öı:tüncn Mary ı:vnga•c•·n yanına L'S yapaca."ttı .. 

_ Yes Yazıp onu o'rnyunuz. y'm11, yirmi blr ra~ıann cıs r • dü.şmUştil. B'r ara. söz dOndU, do'aş. FvN '"m o sırada ıı•ııl; M 0 Ro 
leot Va.Iı:·a bir :ırkad~şımın başından dı Kendime talsa~,dof~unu U~;:,~; tı incilerde knrar kı'c!: Mıır dn boy. bi~ona doru eğ'ldl, kula(tına bir 

" Ve a.rııile de hııkfkat nıs. ben genç ve .,;uze ır m nun. d .... , inci "en:ian'•"ı'l )'ı,.ym,... q\ öğ. •trler fısıldadı. Ve bel'r tace 61\rardı 
G - ıtUkemmetı A n d.. hakikat tutmak. :e•ımmtQ ki .. "'... ~ esn~. ... yn e e _ Amma insan da her şeyi fenalığa renmelt istedi. Bor:el:t c•o:yen z cıok g o geldi banıı. Al:ık sU~~eml'k lı'..t:dın 

- /Jay etmeyln!ı kusum.. yomıaz... ~Uzel..• deme5cle tld!fa ctt'. 11.ary dıı_I lar lç.n en büYllk hata. :l:naanm başına 

diye s6y • 

• <l 
i~ ~UW• IGJ , .. _ ..... ···----

' ! ederek ÇaTfllınb• süna ~•P • 
8 '-nak Üzere dağılmıştır. ---u 
Alman tebliği 

J:(,OUlaa ~~ \l'Jı. n./ - ,a.1.IQı..Ju._. w•w---
ÇU ~eiöiıu va.r. lılıti Alman avc.~ tay n umumi ttarartıt.ıunın HO numaralJ 

•1 to.-.ı mevzılerlmlzi mıtral. yare• rT- • .. . · kblılı: . 
•. at-ine tutmak ıçın uzerıml:ze DUn, BUyült Manna.r.k mulıatebeSi.. 

yoz -..- . f d 
süzülüyor. Tayyarelerin etra ;n a • niD befinc1 günü :t.,..1.ya.n • Alnıan ve 
ki hava bo91uğu, tayyare kuıı k,'.'Y· insiliz ıuıvvetleri araaındakl mUcade. 

ma toplarımızın patlayan me""?ı~e. ~~=tş~d~.:~ 
ele b ıs.. &a.rafı ı lacı n.rıaoaı rile ıiya'h ~talar vücude getırı • va m .... ftPebderi TObruk, Bırelgobl, s._ 
1ı Ul'lma.n Solnecno.rorski &ehrl zı h. ....._ 
L. tJt.•aıar tarafından zaV,.ecLlm şt.lr. yor b 1 di ömc ve Soiluın arasındaki geniş 
~~ Kuvvetlerimiz. fecirc!.e af ıt'lll • QÖl bö~esillde cereyan etmektedir. 
~ böl1res nın demı.ryolu te&:s&. k o1 t rru~muza hazırlanl • 0ıw. ...... nm ıenı.ş mikyasta zırhlı va. 
h... .. ~ muvaffakıyetli hava ta.ar. ca an aa .. iLi ...._---.ı- 1 h kayalık çoıoe gece. 11taıar lkulJ.anmsı,.'t suretlle Tobruk 
"- ı Ytll>ılmıştır. Btrk~ demil")'O u.. Y.or. H~r er. .u. ku" ·u·k bir çukur m"'_._,....._, mevkıinden çıkmak .ç!n 
•u...~"rla •·- isabetler Jtayde. 1 - ı.rtn ç _._..._. ,. :'"'it .. _.. yt geç ı rmea; ,. yeniden yaptıtl teşebbüsler Alınan 

ı -· ~ bu hatlar kesilmlştır. kazmış bulunu)"•'" L-·'·"•" milfrezelerl ile sıkı blr işblrlılı yapan 

dair, hfikümetee na.zırıanaıı ıuıuuu 

lf.ythasını tetıciılı:e memur edUen Parti 
tomleyonu çalışnalanna başlamıştır. 

Komisyon tet.ıdlclerini en tı&'\ bir za. 
manda tamamlıyacat ve lt.yha. alaca. 
tı yeni şeklile htlkQmet tarafından 
Büyı(11t Millet MecUslne takdim edile. 
cektır. 

izmir, tütün piyasa
sının açılmasını 

heyecanla bekliyor 

~j;ih, nı.11teraCı..'t cidden ook 
şiddetli mulcabele ve mlldafalarda bu. 
lunmıı.kta oımals.nn<ı ra~en şim&U 
Afrika meydan muharebesın!n bu • 
günltU dunmıunun daha ziyade bgl. 
lizlerin lehinde oldutunu ve ULmal. la. 
şe, takViye vesaire gibi hususlarda :tn. 
gllizle"ln malik oldukları b{ly(ilc to. 
taylıtla.l'a mukabil M1hver tarafının 
azim güçltitl .. le tar,ılaşnakta ol • 
dwtlan gözönüne abnırsa nihai tali. 
h n n de tneillzler lehinde tecelli ey. 
ıemeslnin daha fazls. muhtemel bu • 
hmduğunu kabul:\e Z9.nrret vardır 

Alman • ıtalyanlarm sll'f:llalkadan 
vaımt! 350 'kilom• .. re kadar oirr.alde 
tmlunan Girici ndasından bu nıı"'ta. 

&.11. LJ'U ""U1&'-•""..._...,., _____ _, - u et 
evvel «Son Posta» C!aprof esör lh. 
san Hilmi Alanlar tarafından or • 
taya aulan cokuJlaıda ana - baba aı• 
celeri tertibi• fibi ve okulun ta • 
lehe velisile yakından temaa mev. 
zuları görüıülecek ve. b~ den ~ıhn.. 
dan itibaren de bu flk.rın tatbıkına 
çalııılacaktır. 

Çocuğun hayat f aallye~erl lua. ': 
_ ı_ '.Ja k-1len de aıle mullıtı 

men ~uto • lla .1 ·n1n 
içinde geçtiğinden oku . aı.leaı 
birlikte çalıflllaıı zarureti uaı e top 

1 1 dalı ana • babalan anlıa.. 
antı ann ~ önünde dU.,ltCDall1n çıkış asal -~'H TUIT9S • :..... - p•.-..ıe ve uıocu kuvvetlenmı&n mu. "u... _ .. ,_ b•.nkılm•• ve uu.,,... <AA) Muhal'....., ın~.... 1.J-.. 

'"! ..._. ... Kahire 2' · · - ' esslr müma.naa.tı karşısında kalmıştır. 
't.f!t atır ZQı&ta utramışlardır. c1anmo.kı b&reklta aid ol.ara.it ha.en Düşmanın atu' zay.at.a utradıtı bu 

tıııı:.'diııi en atır tipten olmak üeere malOımM ol.ınUQ•kla beraber. bir 
la~ dtiıJmaıı tankı bu mün.asebetle etr&flı ...... uszıı vazıyet rıtt.ikçe ay. mınt&:uıda en aşağı 50 tank ıle 
~ edilm.L$tlr. Llbyada bu';.ttadıt'. Bu muharebeier, m~r ZU"hlı vesaıt harb har.el bıra. 
~unun atır topları Len!nÇadln dm:ıın dediil gibi, mtıııferi~ .cüzü. kı:=.em mevitiln cenub ve cenu.. 
~ ehemmiyeti olan hedefierin Ç6 ııann d~lı yer cı;.~c:ı:' bu şaıicisinde !tatyan tümenleri, Al. 

Tdnna.na devam etmişlerdir. ~t.tl ve ~-~~ ~~ünh ta= man zutılı bh!l.ltlerı ile beraber. ~ih. 
~°*8nya 30 kilometre kaldı bH }erinin naklinı zaç tı·•ıl'tı bır den ·z 1 ver hava müfrezelcrln~n htınayesınd.e 

' cesıhes!nde muharebeler • tı.ıWc:tult etUnnele ç.a ~ 1 erltn dU.şımanın mUht.m makınell teşklllerı. 
"'iti Hu ıst.lkame:.te ook ş!ddetlen. muha~ine benzemeıtted r. M zırh. nl yamı~lsr, muh'e!i! modelde b:rçok 
tı ~· Bunl&rdan bili Moskova. dile. de SidLErıedl etra.fındakı bl~1:1k u g ;, tankları ve motörlU s!l~hları a~ır su. 
~stottur. lı teııskiller. b(lytlk iki den z . o:tadır ret.te hasara uğratmışlardır. Ba.."&d& 

'-trı lar Moskonra. karşı 250 b:n muıuırebeYe gir!Şll1lş bulull;_~I ınekt" e6'rler alıİımış ve dU~mana dır zayi.. 
~ e büyük bir t..aarruıa ı~er. Tanklar eüratle ye· de:";q>~ta ve at yerdirflm!ştir . 
• , l>ıırıınıun ntırlığını, RU6lar da memıi!.erlni düşmanı. boşallt~ektec:Hr sonumun garbmdıı. 22 ve 23 Son. 
\ro~~ted.rler. benzin alrn&lc için gC'r. ee di ay· ~ Alman zırhlı kuvvetlerine 

llıı ~tak:i Alman kuwetlerL Taamızun na.sıl başladrdı~ı eım ~ ka· ı karşı ya.ptıkları mUcad•lede İnıri"zlf'r 
~ -...-ovıcyt :,o :ıuıometre mes: feye ~ 5f4t'znrl o u. •" • --~ r~ı.kla.i'l haber Ve!"lllyor '"" dmlanm~ ır. ı eMıde mıhlJJaD blr ağır ~ uıtramışla.rdr Düşman 
ti~ oat Yakın bir t h1 keye ına.nn nad mevzilerln Y nrıl L'bya. budu. birlntlıerinden ba:ı:ııarı has-~a. utra. 

'b.._ 'Ulu 11zlenm'.yor. kuvve• ıayırdıırtan so t.shkitnatA daha mış veya tamamıle tAhr b edılm!şt.ir. 
~ h..~.- duna saldırmış ,ve bA .. ı !sMtam~t·nde AYnl albete utra:'l!m dôrdtlncU zırhlı 

&ltrı 1 ~ltuı f"lişcn Moskovanın Y"Bıkm olıın b'r11k er ~- sınra ı!ın.ale tıw.avm kumandanı general Sperling 
"hıl-d~ı belH edecektır. Ma.eJD8f h iti.fi 4erecede ilerıedııı.d""en"ız 18' •• ... ametini de eslr edllm'ştlr. '1r1er 1 tanıı: tu,.a.klarıle d"ğer te<L Uşl ve .,... 41bı.:_.>UaUnıcıen ş.:hrın kol&Y k.olaY dotru döıım er oı;ler BardıYaya Alman hava .. avvetl('rl 
~~ it' beLr ~utmuşlı&rdır. Bu kUVV ,...,,. 'kl Mihver Berlin, 24 <A.A.> - D. N. B.: 

-.vr ellerine geçm.yec" ' . • ertşnişlcr ve oo.fec• d;,a ... ,a !.-N>t.Je Alman hava kuvvetleri, dUnkU Pa. 
. <Radyo gazeotesı> 1tuvwtlerin.n mtlh mnut ve Y "~~ - zar ""''"Ü Afrika şimal!nde bllls titr s.&neono.Gorski ,fehrl ....... _ 

~~· 24 <A.A.) ·- D. N. B. ye bU. rıni· Jteemlşlerdir. 1 meta bulunan 1tuvveUerile muharebey" tueuşmuş o. 
11&.ı.:.".'.'""1e ıöre, b ... ..ıı ... itil Alm9 n ieb. Bu kuvvetlerın --~~ ,.,..,v.meUnde ıan AJman Jtıt•atanna muvatfaldyet.ıt 
.:''QQe _.... ~h b'rlltler. T..,...,,,...,. ... uı ..+ 
CL..~--· •ltnc:tı'" blldır ıen Solnecno. zır . Uşl bUl'&,.a Ainuın zırh. yardımlarda o unmuil.ur. 
L..~t-ıncs.' ~vo.nın 50 tllomEtre şimal batıya dönm er. ,ft d TobTU.. Bombardıman tayyarela m'zie Stu. 
~ ... • ...... 1uıutuna ras<!~l, ... r ır. .. .. , •-ft· 
te ICag 8.500 nU!usluk ba- şelılrd1r 1ı ..... 0 ı• d.s rc~enberı ş.d. kaslarımız tank toplulwuarlll!l -· ._la ı...~aııın bir varoşu mah'vetml tun dotU ~u d. v:un ed vor Muh.a. ruz etmişler ve bunların b.'t' miktarını 
..... - ... \l.lllna'!ttadır, B•t •A~ır, Mosko. tfetli muha el • vdın'ık b.r tablo muharebe edemez hale getirmişlerdir. 
·• T _ ~- ret>enin umum ve a • 
Sı ~nJnarad yolu ij,zıerlndedir. Bu. lzebilAlek icln daha. b1rkeç gün Berlin, 24 (A.A.) - Buırünkü Al. 
t...;bıtr ıt.lırıın • Nov;orod yolu ile sun~ ıl,zllndl•. dıJıı mütemmim m:ılfunato. g6re AL 
~~ ı den iki ıt:ıüy{\!c şose birleş. bek aarekAtm ilk safh!ıtH bitti man teblili hailtınd.ı D. N. B. nın aL 

A
ingiliz sporcuları 
nkaraya geldiler 

'1t~ara, 24 (AA.) - Bugün 
f~ an .tehrimize ze\miş ~an pro 
le.j i71 l!lgiliz futbolcuları kafi -
clıt -.. luııden tcrekküb etmekte-

surll·e hududu. 24 (A.A.ı -; Ofi: manlar. :ttalyan birl.kleri Ue beraber, 
tnJt11z 1taYD&:tlar.ndan bugi.n b~a. e&mdi A!rlka cep.hes.nde te.şebbüsil ele 

va. gelen bıı.6lD haberleTlndP. fngıı!z almışlardır. Karşı hücum muva!fald.. 
kuvvetlerinin. Llbya:ia Qm;ds'z ~:J?Jll. yetle devam ::dıyor. tnıııllzler, uook 
san azlılnll ve 'yl kunuında altında zırhlı a.ra.ba kaybetmişlerdir. E&1r ve 
b"r düsmanla ka.rşı.nı)tıkları bildlril. gana m miktarı a.rt:nakt.adır. Bu ha. 
mekiedlr. re'kAtın !nk.iŞafını beklemek lazımdır. ---o 

CJSaetaralı l lncl s&Y(Ml-l 

d.!.!!!.in memlekete gotirmiı olduk -
)arı dövizin mecmuu tütün temin 
eylediği dövizden daha noksandır 
Bu .ene tütünden 30 milyonluk <iö. 
viz lemin edileceği muhakkaktır. 
Müstahsilin göstcımekte olduğu sa. 
hırsızlığı bu hattımdan haklı gör • 
mek lazımıdır. 

Bu hafta tedtikoat yapmak üzere 
gittiğim Alchiaarda müstahsilin ge. 
celeri uyumıyarak kahvehanelerde 
tütün piyasasının açılma kararını 

rad~ batında beklediklerlpi gör . 
düm. Ödeımi,ıe ve Mil'listıı da va • 

ziyet aynidir. Mü.tahsilin bankala. 
ra borcu ve taahhüdleri vanhr. Ma 
lını satınca borcunu ödeyecek, ban 
ka faiıılerinden kurtulacaktır. Bu 
itiharladır ki mü.tahsil biran önce 
piyasanın açılmasını bekliyor. 

Ticaret V ek&leti Ece tü.ti&n mü • 
bayeatını hu sene lzmirden idare 

edecektir. Vekalet tütün bürosu ıef 
ve memurları mübayaatı idare ey. 
lemelc üzere lzmi~en gelecekler • 
dir. 

Bu sene tütünümüzün alıcıları 
fazladır. Amerikalılar, bitaraflık 

kanununun tadiline karar veribncai 

üzerine piyasaya i,ıirak etmeie ka. 
rar vermişlerdir. Amerikalıarın tak 
riben 15 milyon kilo tütüne ihti • 
yaç.lan vardır. Ahnanlar da 1 O mil 
yon Türk lirası kıymetinde tütün 
alacaklardır. 

. ••lr. iaa) halt ıına taınınmıı enternaayo -
tıa, 8a e_rnlerden l.aWTie ve antre

,.._ l:ııngton refakat ebnektedir. 
~ katttanı enternuyoaal 

aza ve Hudde..tielde klii 

General Veygend 
göz hapsinde 

Dlln 'lerilen hkat t«vid ed!lmlyen 
bir habere .,ore General Weyga.nd 
Fr.a.DıilMl& 8iız ha.ps.ne almmli ve ya.. 
nmdlıid 4 5W>&Y da ba1>sedılmişlerd1r. 

(ltaciJO pzeteai) 

İtalyanlar Bardianın 
işgalini yalanlıyorlar 
Viıi. 25 (A.A.) - Stefani 

ajansı Bardia'nın İngiliz kuvvetle
ri tarafından iogalini yalanlamak.. 
tadır. 

Müeıtahıili alakadar eden mühim 
bir nokta fiat me&elesidir. Tütüniın 
maliyeti 939 yılma nazaran yüzde 
30 artmllllr. Bu itibarla mÜBtahail 
hakkı olan fiatı istemektedir. 

Piyaaanın on 'beş gün sonra açı. 
lacaiı muhakkaktır. 

,. 

tılacakttr. ------

PERİ KIZI 
Nilüferle - Demirayın aşkı 
Gklere, pniillete uvk ve Dete verecell bilfiik fUI' filmi 

Türitçe sözlü ve şarkıll 
En meıhur muıiki üstadlanmızdan mli~kkep 

20 kişilik saz heyetı 
Şarkılar Gazeller 

GliZ:l:R :tı .A.DiB 
llavete "1: Ne çapkıı1 dulalın var 

Muazzez Duyar 
Elhamra Sineması 

Önümüscleld perş.mıbe aqAIDI I da 

.... 

Bu ak aın S C M ER Sinemasında 
Ş . k vcliii bir yılc:lıs 

H·~wrr~ er AN ı-F.ıR T s c" 
LİLİAN HARVEY 

tuafından Y•'*H Ay AT 
MODERN . .. gideceiİ •• 
Fnnaızca .özlü filmi bqlıyor •. He&eıın hOfU 

hcrke9i e~cndireccii filla 



4/2 Sayfa 

~M~e~m~l~H~ ~.!~~1::.~ 
bir melüub alıyor. MUrcbb.y.:ı buvda, 
artık gelemlycceğıni, başka blı· iııe g'ı. 

•Son Posta. nın tefrikası: 153 

us 
B• .11 .1 t b k1 

İ ··ıd b. şo'ör ditını ooürıerile blrllkte bildiriyor Ta. 

103 a Çl ere 0 UM Il ~e~.0 .. ~ ır l :~1!ı:~.~~~-vt:ltoı~\t=ü ~!!~ Hergelec·ı Parı·se n·ıç·ın gelm·ış ? 

bug .... day dag-ıtı ıyor oldurulub kuyuya ~~~ ~-;~!.~?ı~?,,~: . . · 
t ld rlse gjtm,ş. 0 zaman, bu zamandır da. Parls ~nzetelerı, her gUn Hergeleci - Hayır; alaturka ... a 1 1 Pariste yaşı.yor. Geçenlerde kendl.sinclıle, Koca Yusulun kaışı!Aşacak.nrın. - Aiaturk.a mı? Tebeyl. gep-

Ayrıca para tevzi ediliyor Ce•ed kuyudan çırdçıplak 
olarak çıkarıldı, katiller 

Biga (Hu9US1) - Burada Zira..' Anoalt hali i§baa gelen i, masa.. aranıyor 
at Bankası tarafından bütün köylü.. lan önüııde gene halk bekle§ID.Ck.te İnegöl <Hususi> - Kazamız dahi -
lere tohwn!hik buğday ve yaroun ve G:a b~eh.en ..çareeiz.. oehirdo Imde Uiyler ürpeı·W>t bir cinayet 
pı:ı.rası dağıtıhruığa ba_ anmıştır. bbkaç gün !kalmaktadır. İp&r.i kı ... lenmiştir. 
Yenice kazası banka i~erile de ay. men daha hafif olan vi?iyet bamca ,19 Sonteşrin Çar 

rica meşgul olan §ehir bankası mc- idaresinıde, daha fazla memur bu _ şanıba günü ka -
1 bu · 1 · b b'lmek i in 1 1-~ J.. B nk · · · ·· ·· zamıza bağlı Malı mur an, ış crJ aııarll ı c; unm.a~ .. eaıT. a a gı~ının onu tö ü to 

gecdi gündü:dü çalışmakta, zürraın her zaman ic}in her daireden daha ~%~u :eme seL 
her türlü ihtiyacını temin etmeğe kalabalı.lct!lT. mC'k.te iken 60IW 
gayret etmektedir. üzerindeki Zln 

Yüz alanı~ parça köyü ve merkez Samıanda Atatürk ihtilali clrliktı7Udruı su 
·aza.sile üç nahiyui olan kazanst Samsun <Hususi> - E>'led1 Şef Ata. içmek s.em~. k.o 

· 1 · ·· k · l 'ı "ı va.yı cekecetı Bl.. on bın erJ geçen müMa ~!~er n n tUrkUn ö!llm!erln.n UçU."lcil yı!dönlbnU suyun ıceri. 
her sene 600 tondan faz.l'd tutan lhtlfalı Halkevi salonunda yapıldL sinde yukanya 
tohumllu"" buğday tevziatı, para. ik- Toplan:'..ıya. vali, tllmkomutanı, be. doğrıı çıkmış blr 
ra:n işleri, devair ve ephas tevdıatı, lcdlye reisi, parU nıUre·ti.$1 ve part· insan ayağı gör_ 
ı.ahsıl.8.t, milteknidinin maaş mua.. erkfı.nı, mmıurlar ve mllesseşeler mil. mü.ş, ve ıllrduttl Malttal BU.CJio 
mclatı aigoı1a ve miHi piyango he- dllr ve memurlarlle Ha!keden bllyük bu feci manzara k&rşır.ında d~ ioe 
ttablar;, ziirraa ucuz verilen ziraat b' r kalabalık ta ~Urak etm ş-<-r. Saat r'ı&Me a.ı.ara« del·.hal köytlnedöem~. 

1·.- ba w Jara verilen gözta ı ve dokuzu ~eş geçe yapılan duet üzerine telefonla lı4.cr.ae.ri jandann.&111. bil®'. 
c rutı ve gc . b" le h beş da.kıkıılı.k bir s.ı.ygı. suamaaı yapıl mişt!r. 
kUkürt paraları vesaır ll'QO esa: • - Va.k'a ma.ba.lline giden c. M. umu.. 
b .1 w, ..nn ban.kanNl değetrlı mış mthea.k ben lise llltretmenle!'fnden ,_ h"'-A-et t.ıb'bi cesed.ö kuyu 

at ı e ugra,.... 1 . Eml.n Heklm;1l At.aUwk'ün ha ntı ha m ... ı ve ..,. ..... ,. . -
Rı.-( i Tahir Ünver, ;nesai saa~ erın ~ t.ıraları ve m~leket~· yapın: ~JdlJ~dan 0~ da. ana~an. doğ!na 
ıkn başka geceleri de on 'bıre kn. , . . çı~ olan maktulün bUvıyeti tesblt 

1 'k b .. k"" işi yarına. bllyUk hlmıet.et\ hakkında bır ton!e edilememiş, ~!r edllmek Uz!!l'e mer. 
dar 98. ışara ugun u rana Yenni.ş bunu mtıte:ıkib M1lll Şef m ha6taha.neıslrıe nakledilm'ştir. 
b•m\:mamakıtadıır. . . . İsmet İnönUnUn beyannameleri okun. ,şshrlmlz ot.omobilcller'.nden canib 

Adeta bir arı kuvanı gıbı ışleye~ mu.-Vur. Ha!kev'nıJekl tezahllrıı.ta bu Onmadan malrt.ult\n, kendisinden ~ 
ve her ne zaman balcıtsıı kırk elh suretle ı;on verild!.kten so t 1 'IY evvel otomobı1 satın alan Bursa -
müracaat sahibi ilıe d1olu olan ban- Ata.1.ürlk a.nıdına r'dll ~ ;P :ıca nın Apf.al tnJiha,llesindoo SUleynwı 
:ka binasında izdiham. tarif cdi17" konulmuştur. · ere ce en er 'litlu HUs$1 olduğunu söy1mı:Şt!r. 

ek bi şekildedir Koopcratıf 40 y~~annd:a ohln makt'ttl(m otomo'b1l 
mıyC:C r _ .. ı. • l olan ve elbttlerl E$!şt?hlrde bulunmuş -
i.şlerıte .de b?aca meşgu Manisadan küçük haberler tıur. HM!seden tı'Ont1l otomob!lin E<ı. 
banka .ıdarenınde çalışan m~r - Manieada be'ki:allık yapan iki 'ldşehire tular gôttlrUlme&i heth31de 
larhı adecli .. bu kadar faz)?. lfe ve di~ancı bulgur üzerinde ihtikar taU>erin litl üç ldş! n bunlann içinde 
tef er:rüata rağmen.. ya\ntz uç tane- euçundaın ve belediye z.abıtasıntn de mı.ıha~ (n(örlUkteı. anlıyan bl. 
dir .. rl h 'k •1 ı'ıs!nln bu'hınduAu tahmin edJmektcdir. 

· b ,_ _ 'd . h' raporu uze ne mu a etncye verı • Maktul evl1 d~ eocuk babasıdır 
Her ne kadar anua ı areeı, ır J!lllr ve . 

.. QZ1}tı ·a mey<lan vermemeğe rn ~ · • . •• .. .. K.atlller GlddeUe arnnmakt.adır, 
guoo .. ) . d tıoh ~ k * Manisa em.niyet müduıru epey 
gar:et göstcrl~ors;" k a t ~ utı zamandanberi rahats-zlık çekmekte Tokat mektubcuru ve emniyet 
zahır~ ve n!'arı ~.1rk para 1• e

1
• vz a ve hu scheb'ten İstanbulda bulun - müdür ifler;ne baıladılar 

mevsimi ow.n şu ut aç ey ç n mu- 'd" K--·:r • • f ·~· 
•• :ıı· 1 lı malda ı ı. eınaıııının w: at etllgl Tokat (Hususi) - Vilayetimiz vak'kat ve ucret'ı memur ar ça ş - . . . 

~ amelenin selameti na- öğrenilmı.ştıı-. melduhculuğuına tayin olunan Ilitlıa 
tımıaga ..mu · ok l nd · · ı~ '-- 1 d ·ı "dc:let1 f.üz.um var. Şef ve * Manisa orta u u a rıyıızı. meıcı:ugçusu Süleyman A em ar ı e 
mınıı.. şı e •. w İ İbrahim Er Af E i et Müd"-1n .. w.. t i l nan 
muavini ile veznedarden mürek - ye ogret~~n.Joi.lm" . A ~~ ':ı. B-~1 n ;_ r ___ ' ur.ıugu.nM~ü~>;. n osu 
k b l h ·1 ekibi ..,.erçe fev. yona nı::ıueoJ. ı~tır. ynı cnı•Uraa ı ecııı;. c.nınıyet uauru erver 

e o an u m-esa • .. • b ~:.:'- :ı o· ı 1 . 'f ı . b 

1
kalbeşer bLr himmetle ve .canaipe- tü&.çc öğretmcnl . ayan ~oTet oe inçe ge erek yıenl Yll%1 e erıne a~ 

rane bir tanda. c:alışmaktadırlar. __ M~a~ ~..!1'?2ı~c~lı::.._ ..-. ..-. .-. .!!"!!.şJ.!.r~r._ ..-. ..-. ..-. __ ~~ 
~~.......-............. wr...-+vwr•~wr~•..,.~~-.nwr• 

Florida b'U'Ulda rastladım. Nah tA dan 00.Jısoo.cyorl.iirdı, cıldırnuş bu herif bel, dedı. 
dirsekltrlne kadar bilezlk t.akmış, boy Haıbuki; Koca Yusuf ve arkadaşla. Yusuf; cıddcn hasta idı. llatt&: b1t 
nunda da diz! d zi Jııc!ler vardı . Hrnl rı bwıa iııaunuyorlardı. iki gündUr gene d.yare olmuştu. 
görünce bir tuh.at oldu. Boloııya or _ Çünkü; Hergdi!cı ıs.aııyona gelir Yusuf, Kara Osmanı Herieleel1' 
manında bir köJkil olduğunu sBym _gelmez bu lıab ,r!. Yusuta yalanlamış. yolladı. 
yorlar.Rallo Royce otomobili de cb:ıa .. tı. Kara Osman vl!Uı.ya geldi. Bert" 
Bir tellıne ile psırfs n en şık, en ca _ Yusuf Mösyö Piyere ~öyle dem!şU: leci Jle aralarında şu ltonuşn.'\ ~ 
21ibeli ko'ıtotu b'z!m bu eski ınUrebb '.ye! - Çorbacı; gazeteler.n yazdıkları yan etti: ..411. 

Halbuki siz bana onun tcl!Utete uğra. doğru değildir... He•gelccl b:ına, ye. - Usta bel" Buraya Yusutl& •
dıA'ından bllh.<;eı'..miştlnlz. Böylesi camı. m n ederek soyled ı. Onlar b.zimle gu_ reşmlye m1 geldin be? .. 
nimet .. Maksadınız ne idı. kuzum? reşmek iı;Ln buraya gelmemişl er.. - Evet: Osman be! •• 

Aman slzde... Halbukı: Mo .. yo Dubı yen.n ıs .ıhba. - Amma: istasyonda böyle &Ö1ı. ' 
_ Atzmıa gel:i.I söyled m iste .• Pekt natı ıkuvvetll .dl. Dubliyeyi, Fransız memtşsin Yusu!e bel.. ...,,..y 

amnıa bundan e:ıfcs b'r hik{lye çıka pehl!vanı taraftarı olduklarını bilen - Evet: istasyonn tadar bu f~~ 
ramu' mısınız? Rec;t.ı.d Bey ile Kontes hıç şüphelen.. bura.ya gelmem;şt..1.ın. J.Ak\ıı, ş\mdl ~ 

- Ne yazık ıci ded'm . Dıındao evve: meden bu adanı.1 acı1ınışlardı. RattA; sutla bir gUreş yıı.pma.k ısuyoruın. 
lnoi ~!ık <~> adında b'r h 'khe güreşlerin organ zıı ed lmes ni Dubli.. - Ayıb dekll mi usta?. Hiç, bUta; 
yamıışıt.ım.. tnsan hahre Lncl gerdın _ yeye terket.m!şler':li. da iki Türk arasında gUrcş olur pı1l 
hklara da.ir ru'.u\yeler kaleme alamaz K.ooa Yu ufla, Heı11:e!ec nln aras•n. ı - Neden oUn.nsın Osman be?. vtl" 
ya,.. da yapılacak giueş yağ güreşi olacak. - Memleket dar m• geldi s'.Jıe 

Laura. gözlerini süı.dll: tı. be? ~ 
- Ben yazayun, diye dlişUnüyorum.. Reşad Bey; gilreş'n ala!ıranga olma - Ne cıkar oğ"um be? .. Kefe= 

Sonunu böyle b!tıirm:y~·t:m, tabii ... sında t.mlr etmıstı Lbın; Hergeleci de görsün Türk gUreşi nedir be? tırı' 
- Ya nasıl?. Aman söyle.. bu teklifi kabul etmey!p reddetm~ti. Reşad Bey; Hergeleciyi başka ~ 
- Kadın kahramanı harbde l>r ba. Nasıl kabul ede~U.rdı. Hergeieci iç:n, de kandırmıştı. sanki: kefereler »%' 

ca~an yııralaauak sakat. kalmış velKoca Yusufla alatmag:ı g!lrcş yapmak bilmlyorlarmı.ş da Türk pehUva~ 
rtıud da, bir ol>Uıı parçası ylyeı't'k yU. imkanı yoktu. kendi güreşlerini onlara ~retec 06-
zUnün yarısı uçrnuş blı banka kAt b! Dubliye: birkaç gUn sonra: Mösyö mlş ... Bu sebeble Herge!rd. ~ara 
lle nlşanlandırac.ağım. Senelerce evlen P.yere işin içyUzUnü anlattı. Her iki mana yat güreşinden bahsedıyord~t1 
tneltfo lmkAn bu:anııyacak!ar. Kntıb d~ orgamzetörün ağız!ım Jml:ıklımna va. Kara OSmnn. Hergelecinin _. 
dlştnden tırnağtn.dan artırdığı pan. - rıyordu. sözierJ karşısında fazla söz söylenıi ' 
lıan blr OOn.'.!:ay.ı. yatırncax. Niyetler. Oh!.. Ne gllzel \ş kızışrıuştı. N!hJı.yet yerek dönlip Yusutn geldi. 
şehtr :ve.Xmlarında kUcUcrut b!r ev n1. gUrl"$ alafranga değil, yağ gUrcşi idi. osına.n Hergeleci Ue olan mUk'1" 
maı~. e\'in son taksit! öden nce de ev_ Yusuf, bu güreşte yenı1se bile tendi. medni ~lattı. Yus:.ıf; ltulaklarma ı.ıı' 
lenmet. Bunun üzerine kıı.d1ın k~hra. ıerlne r.ararı doku!lmar,dı. namıyordu, s!n;rıenm1şti. lri. irl-" 
man mahud dört yilz İngiliz lıralı1t Eğer, Yusuf Hergeleclyi yat güre. Kabaca söyleniyordu: 
çak! meydana !(ıkaracak. NıŞa~lısı &öz ş!nde yenerse alyon olacaklardı. _ Baka! .. Hepe.en çingene bel .. 1"-' 
lerlne inanamıyacı!k. Saadet en deli Mösyö pJyer: birtaç gün sonra; sene lteferelere maskara olacağız ~ 
olaca.lı:1a.r, tadın, müstakbel koc~sının Yusufu bir tarafa çek~p meseleyi şöy_ rada bel. dedi • 
g~süne kapanarak, erkek de tıPKt ~rr lece anlattı: _ Çorbacı, git bu heriflere 60111' 
çocuk ~! aA'hyacaklllr. SOnundıı k 1 _ Yusuf; biz ışl tahkik ettik ... Her lstedLklerJ gibi güreş tutacnğım ... '-: 
koca evı satın al:ıc~lar, erkPğin a~; gclecl ve Kara Ahmed buraya senin. kat; vebali kendi boyun!arınn olslJlll 
nesi de oldn~ra .katı.aoo.lt. dJDel~nh le gUreroıek ıç;n gelm!şleı-dlr Ya o beni Veya, ~n onu meyd&' 
bani'aY& g ..., ge.ect'k, ve ka n ..:a - _ z • tm ' ·•• . bf" 
raman tedb!rll davranıp çocuk yap _ anne em.. . yerinde bırakmalıyııı:. Son~a, ef, 
ma,zsa., eene mUrebb.yellk edeb!lir. A. - Znnnct, ve söy1~dlt:ler1m do#ru.. şimdi ıuıstayun ... on beş günden ıP 
dıım da nn.rbde aldığı yaralardan do. dur. G~zeteler de do~'l'u yaz1yo!·· vel gUreşemem ••• oıt gazetelere de 1 

f,kide birde ha&talıınııcak kar:ısı - o.nmaz... Herg~.eci d.ntnı, mil. ver... , ,ı.. 
ıa:ı ona OOkacak... Ne gllzel, itli ve llyetlnl seven blr ad'Ulldır. A!labını ta 03.2letecller: Yusufun ve MlisYÖ 
d ns bir bitiş değil mi? nır ... Beş \'akit namazını kılar doğru yerin peş\nl bı.r&iunıyorlardı. ~ 
ne_ Pek dUmdUz bir son clbi ıelıyor sözlU, doğru öz!? bir adamdır. Bana, Fakat· Yusutla Hergeleci ıırnsıtl . 
bana... d{yecok oldum. Laura &ôzUnU Y,!llan sö.Ylemem.ştir. ist.a.!G'onda geçen 'mliktllenıeden soıır•• 
şöyle bağladı: - Evet; doğrudur. Hergeleci una ga.zetecilere ne söylenebUirdi. .-IJ 

_ Fakat. ahlW bir aon, kıssadan yalan söylememişt1r. Fakat; istasyon. h euı ... 
,.1 Artık; şimdi mesele tavaZ'T.ll ıerltl 

hlsse alınacak t>;r aon .. da s5ylcdfği sözlerde'l sonra: lş deı; ş. bulunuyordu. Mademki: gazete ,. . 
İbrahim IJoyl mlştlr. İ.ster8Cn ırlt Hergeleci ile ko. I"' 

ya.zdıkl:ın do~ruydu. Hergeleci de ::ıt: 
(•) Bu hlka:re ile ıtıuetemlzdc, ıtenc nu~~~uf: çorbacının bu sözleri üzeTi.. reş isti.yordu. Ric; gUr~ten ltnc;ııı 

anıl müü:rclm tarafındaa eevrilerek ne meraka dUşerek sordu: olur mlt itll?, (A.riı..~S& ,.,.r) 
neşecliJm'6tir. SOll Posta. , .. .., -· - Alatra~a nu cüreoeccllat 

• ,, - .... , ... ,., ur. r ıat lVlu.rakabe tturo • ., • --... ---•-a :/OUI • 

: şekflı!'r düstinülmektedlr. Evlere : ,,-..... .._c~ ... vu ...,.. ~uı ru ı:nı arzusuna 
zfı:ma aL muvaffak olamamı~tır. 

Gene dün bu maksadla belediye 
dok.tıorluğuna giden Zeyneb, bir 
türlü kalabalığl yarıp içeriye gırc
memiı ve koridorda sıra bek1eme. 

dcfsız. bir hııle getirmek Almanya. ğe bavlo.m.ıştır. Bu esnada Zeyne _ 
11 ın menfaati iktızuındnndır. Av - bin yanına acikulan bir kadın ona 
rupada bir bıırlş konf raıısının top. I şunları aö:Ylem~ir: 
lııntlya çağtrılmnm ıhtimali kaırşı-j «- Eğer ıburaya francala Tapo. 
sındıı Aınglo - Sakııon all"minin ru atmak için geldiMe, odacı Fik. 
duyduğu lruzunnızılui:'Un sebebi de riye Hoşgöre 'ba~r.. Başka türlü 
budur. Fo.kat APman menfaatleri..\ İtini haHedemezsin.& 
n n Avrupadn umumi bir barış le- Bunun üzerine Ze)"Deb orada do 
~ sıni istilzam etme11i hu bnnıla laşmakta olan tababet odac1sı Fik.. 
ınüm'kün olabilmesini icab ettir .. \'riye Hovgörii bulhıut. kendisine ra. 
mt>z, başta Alman.Fransız., lıatyan.. por almak üzere geldiğini anlatmış 
Fransız. itltiliıflnn olmak üzere or. 

1 tır. 
tada ~nilmeai cidden güç birçok 1 Odacı kadın Zeynebe. kendisine 
manUllar vat'dır. A'rnan1ar k .. ndi 150 kuruş rUtyet verdiği takdirde 2 
hcsablarına b z.ı feragatlerde bu .. dakikad istediği raporu getircce -
lundUk.'tan sonra ltnl)lrnları da nn- ğini söylemİŞtir. 
zlk vaziyetlerinden istifade ederek 1 Bu muameleden aon derece mü -
ayni şekirde geniş ft>ragatlere sevk teessir olan Zeyneb, odacının tek.. 
etmek aUl'Crile bu maniaları aş .. hi~ ! lifine muvafakat eder gibi görün -
lırler mi') Bu, mühim bir mesele- mü,, az aonra istediği 50 kuru.şu 
dir. Ne olursa olsun bugün öğrenI:-jyereceğini bildirerek daireden ay. 
yoruz ki, an"İkomintern pııkt•n akdı ı rılmı ır. 

nın kont.rolüne eıkı bır :ekHde de. bu gibi satışlar üzerindeki tetkikle. 
vam edilmektedir. lstanhul Fiat Mü rini bitirir bitirmez auçlu görülen
ralcabe Bül'O!!IU da bazı kasahlarln ler hakkında kanuni takibat yapı_ 
defterleri üzerinde yaptırmakta oL lacak.ıtır. 

• un tevzfatının kooperatifler v.&SJ ! 
ta.sile yapılması mubfemf'ldlr • : 

Francala. da buuda.o sonra ·,.a.ı_ ~ 
nu hastalara verilecektir. : . 

Bazı semtlere niçin 86 top beyannamesiz '°i(~;;·d·~~i-~d·~··b;t·~~./ 
.su veri1e~iyor? kapat bezi bulundu vapurun kaptanlarının 

Bırk.aç . g~ndenhe~ı 'Beyo.ğlu, Ci. Fi at M~akabe a:iro u memur - ifade. e""İ ahnd 
hangtT. Şıflı ve Bogazın bır l<tmm ları dün bır ıhbar üze, i .. e külliyetli K d 'zd b I 
ııemt1erine nnmtaznm su verileme • mikt roa beyan.nameaız kaput be • ara enı. e . atırılan yenice va 
me:k.tedir, Beyoğlu semtinde birçok 1 zi meydana çıka.nnıtlardır. Fincan. purunun . bı.rıncı. kaptanı Maksud 
apartımanlarcla oturan halk bilhas-I cılnrda manifaturacılık yapan Va· ı r~zrnôz _ıle. ık.~ncı kapta~ Hayru( -
ın akşamüzcrleri euların birdenbire he adında bir manifaturacının ba _ .8 rv· enızc: du.n sabah Lıman Re • 
kesildiğinden ve uzun müddet su zı kimselere yüksek fintla kaput be. 18 ıgıne ça~ırılarait ifadeleri alın _ 
v~rilmediğinden şikG.yet etmekte _ zi sattığı, bazı m~orterilerine de e. :i1~ır. B~ lfadeler Ankaraya gön_ 
dır. . lind'e malı ıohnadığını &ÖY'lİyerck erllecektır. 
~kadarlar nezdınde yaptığımız satıştan imtİ:nn ettiği görülmüŞtÜT. ----o----

tal&ıka.ta göre, hu semtlere munta. Bu vaz.lyet karşısında, mağazasına Kurtuluş vapuru 
zan:ı 8\1 verilememesinin aehe~i. ka. m~eri eıfatiJe giden Fiat Müraka_ bugün gı"dı"yor 
n~lızas}"On ve .borularda bır kaç be memurlarına mağaza sahibi ge _ 
gunderlberl tamırnt yapumnkta ol. ne analı olmadığını söylemiı1 fak t f K~r~uluş vapuru bugün üçüncü 
mamır. Dün l>azı kim.9eler beledi - yapılan araştırmada 86 t ~• n. a s~ erını yapmak üzere saat 16 da 

.. ıg • "kA op u.oaput Pı h 
yey~_:°;d~aca~ l:cı~azıyettef şı ıcyet bezi olduğu anlaşılım1ştır. Bu kaput reye nreket edecektir, Vapurun 
b~ılbn ~: ' e ıye, tam ratın ça. bez1erinin hepsi beyannamcsizdir. hu defa yaptığı seferde Pireye da. 'hn : . a ~n1ı vİ>d mu~aza;;p~ v~ • Suçlu hakkında zabıt tutulmuıı ve ha çabuk gidebilırnesi için alaka _ 
;~r. csını u ar areaıne 1 aırmı§- knput bezlerine er kıonmu'1ur. d~rLıra emir verihniştir. Bu sefer. 

1 n y•ltlönfanü mÜTıa•t"betite pPkta 1 Doğnıca f.mniyet Müdürlüğüne 
clııhil devletlerin mümessilleri Ber- ciden Zeyneb hadiseden alakadar. illf S. efin heykelı'er·ı 

ları haberdar etmİ§> odacının ya - Ahmed Hamdi Ba§ann linde bir toplantı aktetmiye karar 

kı eeyahat 15 gün kadar sürecek ve 
b'.~a .. a .. şahsi. e~yalann gideceği 
dorduncu aeferın de biran evvel 
yapılması temin edilecektir. ~ermişlerdir halıya Harİ<"İye Nnztrı 

Kont Ciano .,imdiden Ablan ba~ 
şehrindedir, onu dıı Macar Harici. 
ye Nazırı tak'b edec ktir. Afmnn-
lar bu tıoplantıda Komünizme kar. 
şı başlamış olan mücadeleye ko -
müniz:mi kat'i bir imhaya götürün.. 
ceye 'kadar devam edileceğinin nan 
olunacağını tK>y'Iüyorlnr. OlabiliT. 
fakat bu, mühim bir ro~lantl yapıL 
mas! için haşlı başına hır sebeb oL 
masa ~rek:tir. iki yılıdanberl dur-
madan tekrar edilen ve en aon ola. .................................................... 
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kalanması için flıım gelen ter!ibat konferansı Şehir Meclisinin lkincite§l'İn top 
alınını tır. Belediye dok•orluğuna lantı devresi başlangıcında Mili• 
<lönen Zeyneb evvelce teııbit edi .. Beyoğlu Halkıevlnden: Ş.efimi.zin Taksi~~ki lnönÜ eezgi: 
len bir 50 lwnıJluğu odacı Fikriye 27.11.941 Pcrtcmbe günü saat sıne bır heylkeUerının dikilmesi ka. 
Ho öre verirken o s1Tada oradn 18 de Halkevimizin Tepebaşmda - r.nllla~·tırılmtştı. Belediye fen heye. 
mev'lci almtş bulunan zabıta me _'iti menkez binasında «Tarihte bü. 1 

t1. "'.e d~~er mütehassıslar hey\elin 
murla'l'ı açıkgöz od cıyı suçüstü yn. yük in'kılablarıı mevzuunda muhar. dıkılecegı sahayı tcsbit etmekte ve 
kalamışlardır. rir A. HaıOOi Başar tarafından mü.. buraya aid projeleri hazırlamakta.. 

Rüşvet 8\lçundan hak.kında zn - him bir konferans verilecektir. dır!ar. Heykel Güzel San'atlar A _ 
b varakası tanzim olunan Fikriye Herkes gele bilir. kademisindc hazırlanacaktır. 
H~ör Müddehımumiliğc te lim 
edfimişıtir. 

rnk Amerika Cümhurreisinin kati. 
binin dilinden İşitilen banş ko.nfe. 
ranst nihayet tahak-'kuk etmek üze
re midir') Bu auat müabet bir cevab 
vermek m'üm'kün ohnasa da toplan. 
tJıdan miihim \Martnr çıkmasını 
beldleme\dte hata yoktur. 

&kee11ı Zlşaklı9iL 

Kaçak e,ya getirmiıler 
Burgazdan limanımıza gelen lk. 

ba1 motöründc gümrük muhnfoza 
memudarınm yaptığı bir araştır .. 
mada, beyan harici olarak külliyet.. 
li miktarda lcapsül, iskamhit kfığL 
dı ve cam ~ bulumnU§, euç'lular 
ha~ında takibata baglanmıştır. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INA MAi 

Gazetelerin birinde, 
~ne ~ meşlıur Jbrablmp:ışa sn. 

rayınuı bahsi ceçtl, 
Gene hapishane blnn .. 1nın yıkıl. 

masmı müteakıb çakan temell~rden 

İbrahlmpaşa sarayının ne bli."ük 
• dıemm.l::vette bir eser olduiunun 
anbşaldıtı :vnnlı1ı. 

Gene hıırbdcn onr:ı inceleme ya,. 

pılneaJtı, J ııpılml .. ı icab etti!l flerl 
sliriildü. 

0 

Halbuki, bhirn hatınmtzda kaldı 
ğınıı. gore şu eski munakaşalarm ez': 
hararetli bir safha md orta.ya bir 
zat cıkmış: 

- Bayla.r, nntUe telis edlyorsu.. 
nuz, İbrahlmJ>36a saran denilen 3 er 
eskt hspisha.ne bin:ı.sı sahasında de 
tildl, Ayasofya kütilbhaneslne gider: 
vakıfnameleri kanştınrsıımz nerede 
oldu!unu anlarsınız, demişti. Fakat 
anlaşılıyor ki bu Jl\zı göze çarpma .. 
mtş, yahud unutulmuştur. 

iSTER iNAN 
1 STER 1 N A M Al 

~·--~~...._=---------------...) 

··················· 
1 

································· 
4!tl•erlik i~Jeri J 

Şehreınini askerlik 
şubesi açıldı 

luınl~ernhıl Askerlik Şubesi B 
ıgından: aı · 

~- ~. Şehre.mini, Samatya, Ka -
~.agurnrük nahıyelerini iht.iva etmek 
kzel"k teşbkk~l eden Şehremini na _ 
• ~~ 1 

fU esı 1I12/941 tarihinden 
ı~ aren 'barayda Ord ..J ..J 
in.delk' d . U Cauıue 

s ,_.. ı aıresin.de faaliy~te geç;_ 
Ce1W1lr. 

b 
2 - .' ( 1 ~/941 tarihinden iti _ 

nren bırın.cı maddede adı (_ · I . geçen 
nııntye erın hududlan dahili d . 
kamet eden ırerli bilumum n ~ ;
leRerin a:Aterlik muameleleri:tln b -
şubece tedvir edileceği. u 

3 - Birinci maddedeki hudud 
l~r dahilinde ikamet eden yedek 
su~ar :-re ~~rlara aid muamele
l~rın ııımdılık Fatih askerlik ~bc
sınce yaptlacağı. 

~ - ~benin faaliyete geçtiği 
tarıhten ıtıbaren §Ube mıntakastna 
nakil auretile giTecck yedek aübay 
ve ~cmudara aid muamelelerin şu. 
bemızce yapılacnği ilıin o.funur. 

1 

Asker ailelerine 
yardım tevziatı 

Dün öğleden eonra Vilayette 
Vali muavini Ra§İd Dcmirtaşın ri"' 
yasetinde, kay.makamların İştirak!' 
le bh toplantı yapılmıştır. Beledl· 
ye hesah İşleri müdürünün de ha' 
zır bulundui;'ll bu toplanhda asker 
ailelerine yapılan yardım iei etra "' 
f!nde görüşmeler yapılmıştır. To~ 
lantıda asker aUelerine halen ne 
miktarda para dağıtıldığı tetkik O• 

!unmuş ve tevziatın daha iyi bit 
şekilde yapılmasını temin için alı' 
n11cak tedbirler üzerinde görü~ül ' 
mii1tür. Asker ailelerine ıyardım a1' 
lıkları bundan sonra her kazad' 
muayyen bir günde başlamak su• 
retile cüzdan numara &uaaına göre 
tevzi olunacak.Ur. ...................................................... 

VEFAT 
TeeşsUrle haber a.1'dığmııza g!Sre, ıf•; 

tan gazetesinin serınü."ett.lb1 ya}l)' 
&y vefat etmiştir. YbhYa Say, ll~ 
men hemen bütün gazclelerde mure 
Ub ve se.rmUrettlb olarak cs.lışmış, fS.' 
ki ve gUz!de bir san'at.kll.rdı. W' 

Cenazesi buglln öğleden evvel B 
t.a.nsellm ca:ınlsi karşı.sıadak1 evind~ 
ka.ldırılncaktır. Cenabıhak rahmet e ' 
lesin. 
~~----------------....--:' 

MEVLÜDU 
ŞERİF 

Radyolin dit macun~ 
aahibleri Necip ve Cerıııl 
Akar kardeşlerin peder

0
· 

leri müteveffa BAY H .. 
SEYIN AVNİ AKAR'ın 
vefabnın kırkıncı günü .. 
ne tesadüf eden 25 Tet· 
rinisani 941 bugünkü Sa· 
lı günü öğle namaztJ!! 
müteak;b Beyazıd caJJl11 

t'erifinde merhumun rıld.~ 
huna ithafen mevlU 0 

n'ebevi kıraat ettiriJece· 
ğinden bilcümle ih\'3111 

dinin teırifleri rica otıı· 
nur. 



SON POSTA Sayfa s 
~ 

~Telgrd, 'Telefon Ve Telsiz llaber~ .eri 
italy ~n, Macar, 

Bulgar, Hırvat vs 
Danimarka Hariciye 
Naztrları Berıinde 

ı lnt~habı meb'usan kanunu iki r ......... Edi~·;;~ı~··-11 
dereceli seçim esası baki 1 Kurtu:uş günü ! 

: Bugün Ed!r.nem.zın ebedi ı:ur : 

ka'mak U"zere tadı' I edı· ıecek = tuh.ışunun 19 uncu yıldönUmüdür: = ! 19 sene evvel bugün Türk F.dırne : 
i düşnaıı ç;.zmeler.ntn altından kur~ i 

l'J ~erlin 2 4 (AA.) - ltazyan ha.. 1 tulmuş, Türli: sancağının saadet i 

d cıyle naz.ırı kont Ciano, Avıupa • ve emnıyet veren go!geaine kavu~. : 
e" t d Ant.ara. 2f <Hususi> - İ.stanbuldan ra.torluk devrinden müdevver eski bir mu.ştu. : 

.._ e a amları ile göru.....,ek üzere oaı.,.· · dön ...,, " G l Se'"· ..... 1 '"" ld"""''_,. b 
0 

·••aı .
1 

r·· ...,....nıse en rıırw ene .... e...... -nun o _ .. ,Klan u kanunun tadi.. Edlrncdcki merasim ı 
tir. Yetı e bırlık.te Beri ne gelmiı - Dr. F krJ TUz.r meb'us s çım:nde bır llne Parti programında 11&reı. edunuş Ed;.me, 24 ( <Husuı;I) _ Yarın ; 

B dereceli lntll&b es.uının bbul edile. bulundutundan YKında bu hususta Edirnem.iz:.n ebedi kurtu'uş ğUnU : 
l> eri!~· 24 (AA) - Macar cetı hattıııda .r~ıınn neŞ'iyatı tek.. bır .t&nun projesi hazırlaıurw.ı lht • obn.a$ı milnahebet e Ş[h.r bugün : 
d -.Ve.Juh ve hariciye nazırı M. Bar- si> etmıot r. Dlttt taraftan ögrendi. mali vardır. Aa.ncaoc bu proJ de d~ 1 ba.şt&nbaşa b r ıelin g'bl süslen. : 
l' Cleıay! ~arın Bedinde yapılacak tö.. time göre, haleıı ta b k edilmekte o. lık.1 dereceli &>çjm e.saaı muhafaza edl : mflklte, t&kı:ıa.ferler kurulmak.tadır. : 
1 ene ıttırak etmek. üz.ere bugün öğ. 1Mı lntiıa!ıı meb'us&!l kanunu lmpa. !eoStir. - 1 Bu büyük bayramımıza davet : 
~Yın Berline gelmittir. 1 ed<liniş olan Edroe ıneb'uslan. i 

t Berlin, 24 (A.A.) - Bulgar is- Afrika harbine aid 1 T eh 'iJ"' lere go··re ,. = =ı~a~e~e;~~ v:eıb~ is~ i 
,•n haricıye nazın Popo( öğleden bul rneb'usu Bayan Fakihe Öy: ! 
O~ra Berline ıeimiştir. w.eraklı tafsı·ıAt Lı·byada vazı·yet ! men bu a.tşam eehr:mlze gelecek..: ~ı>enhac. 24 ıA A' - Dan!ın.arka ili Cl f }('rd r. CQk :ııengın bir kutlama i 

\em Ye nazın M Scaven us. kom n. ıııroeramı hazırlanmıştır. ı 
lbU :n.~ .... -~t!lyına paktı ın '!~dfinıü. . ..ta..~~· ı ~eı ~, ... ,o·v HaC}Batf t.arası·d'~ ı Ömhaei saböy~~> \.... .............................................. / 
t6rtn ...,_.,..., e yar n yapılaca; .. o sn nı gor:memeaıae me•u1Uur. Jeer 8ıYll ı er ..sesinde • 
~ e iftiraık ata~ üzere Berline tarafta mücadelede yara alan -bir Hınd <kıt'aları timdi garble İrtibaL ı 1 d Beiı:· lngi)ız tttnkı var. Bunun komutan ıarı kesilen diıtman müdafaa mev zm r e 
ll11tın ' 24 (A.A.) - Hırvat harlc ye Wbaya &ir fCY oın.rnıfıl& da erler. zilerinin ıerilerin.de hareketlerin; 
tA....._ M. ~oviç 1arm yapılacK --•- d-L ·ı d k" d k _ _.._, T ~~e }fıiralt etmek üzere buıUn den yaralan~n 1W1a gerı er e ı evam etme tcuıaer. obruk'taki 

t!tne gelm, ve Anhalt ıannda bir seyyar huteneye taı.nmı,lar - İngiliz kuvvetleri kazandıkları ara.. 
~ ~ı.. tar.lfınd.ın selAmlan. dır. ziyi tahkim etmektedirier. Bu kuv. 

Ilı ır. Tankiarımız d~an tanklar nı vetJerin düfllland&rı aldıklar1 mal_ 

. 
lnin'I 

mlzesl 

C Askeri vaziyet =:I 
CB&I &aralı J had nrtaıla, 

6Wil lnııııa Jtaynaklannm vernııŞ tay& hava tatv.ı.ve birl.!kleri ve ~ynca 
du:c.la.n ha.berlerden anıa ıtmıştır oL na.t.ıı:re t.a.yyare fıl.:ı~artle ura takviye 

lngı.ıZ re::.ml t.eb.,Ji aynca ay;n 21 krt.'alarlle b:.rl~te d.ğe.:- mü.brem mal 
lnde, İngıl z dona.ı.nıılsı ta.r.ı!mdan u rıeme ve mevaddı ı..ıncier.p gond emı.. 
.. un b:.ı: mesai n<. ices.nde ve peyder- yeceklerin.t bugün kest:reb lccek bir 
pey Tobruğa çJAa~lnuş 0 an mtih~ ~et.te değ lıa. B!.lnun a beraber ve 
~ kuvvot e?'inın dahi mür.ahl"let.Je vyet Cf:IJhealnın Alm.ın tuvvolleri.. 
ve Tobrutun 11 kılometrc c liUbuna n n b'Uytl,k b.r kısmını bel'etmlş ol 
kadar ııerl('l'll:ş olduğ'.mu bıraı yu a masllMl rağmen bu., m bUabütUn d~ 
rıda bıJdl.rd;t.miz tng l.zler n en ı;arb- ~!nsızEt~ r ~o mad ını s Y :ı:e -
d~ kUŞatma ko 1.:ı.r ! ır .bat t~m n • · r, an b şkornıı tınlığı 
ma.k.sadile Tobruk mildıı.faa gam wnu S.renaWtada cer";an etmekte olan 
tarafından mUh:m hır tuvv e 8 meydan muharebes ne bu suretle yar 
df'tlj bir huruç hare!tetl yapılmış ve dmı im A.nmı bulc.ı.b 1 !'s h m ~u nıe; 
Tob:ruğu muhasara a! ında bu!undur dan muharebesinın tal hl llzerind e 
matta olan t alyan muhasara kuv : henm:Yet b r t>eı: 'd' mnessiı o'u; 
~et erin n mukav('rne• ve mum naat hmı de bu harbde mUtevaU b:r su~ 
Ianna railmen <ki mühim noktnm rette tatb'tt e•m s o:duğu muaı.zam 
zap!ına munıffalt yet hasıl olmuş oL sev1tt.llceyşl Ymillk'erd l bir tan ni 
dutunu da blld mokted·r. daha göstenniş o ur. Böyle blr şcyil' 

Bunla.ra mukao ı, 23 tlt nclte$r n ta yapılıp yap1ln..·my11cl~ını !se ancak 
r hll Alman resml tebl•l!'I se cenub~ hid se'rrdm ö~ '> lece~lm:z tab 
~ı i6tiltamet•nden llerleml.ş olan dlr. 
kuvvetli :hlg ı.ııt to laT"le ayın 22 5 nde BugilnJct1 yazımızı şu cilmle'er:e ta 
çok çetin muha:-ebeler yapık!ıtından mamlamatı ) erınde bulmutayız: ın: 
birçok İngıl!z tankı ile rırhlandınlmış g.1.z;er, şarıkl 5.rena kacLı. baş ~mış ol. 
İng11Jz kamyonunun tahrıb edrld'ğ.n. dıJklan bu Yenı taarruz:.aını muvaf 
den ve aynca ııava muharrbeleri ne. fak yetle h tama erd nbUlrlers h~ 
t oesinde de mU'~a<idld tngll!~ tay - müh:m bir MJıver kuvve ini hupa -
Y&?'e!S!nln dllşürilldOltilndeıı b<>hset lam?Ş olacaklardlT, ht'Dl de ş mal1 
mette ve şmall A.frıta meydan mu· Atr!kaııın Tunus hujucfüınna kacıM 
~<11 şiddetll b.r şekilde devau'; uzanan sahillerinde tıım b r hA. tını -
eylemeltte okhıfunıı llAve eylf'mek.te 1ot tes.ia edereıc orta Akdenız mmta. 
dlr. Alman remıf tebl tınde, tngll zıe: kasında ~aha esaaıı b

1
r rol oynıya _ 

rın Tobnlktan yaptıktan huruç ha bilmeiı: ıç n ıenlf b r imkAn ei<l~ ede. l"r rva.t harlciJe nazırı. diğer misafir. El _ Gubi i.ıikameı.inde tarclettık • zeme arasında bir miktar sahra to. 
t r. r bi Belle\'ue pto6uncL'\ oturu.alı: leri vakit yolun ü.atünde tank ben - pu bulunmaktadır. 

------- zerlCS"ine tesadüf etmııl~r ve bwı • Tank muharebeeine gelince, ha_ 

roket. de taydf>dılmektedlr. • celtlerdir. Tunus hududınnnd!l:ı Fr•n. 
hmir, <Hwıu.s1> - .Milli Şefimiz .Muhanb taratıaruı verdifl:ler' bu ha sız Afrika lmpa.r&trır'ut lo daha 7&-

!sınet tnönU'nUn İzmirde Me.t.teyotu.. berleri b1Jt> rlerfle muuycse 
1 ~ersek tından meşgul olabilmeılt 1mk4nınm 

fWda doiUP çocukluğunu geçird A1 I..ıl>yada;kl meydan muharebesinin ce hAsıl o'la.btlnı81 de ayn bir b7.&DO 
tarllıJ ev Beledvece muhafaza altına reyan tarzile bugü:ıkü durumu hat • tedltı1 edecelrtil'. Pabt. ne de olsa Lib. 
alınmış ye .kısmen tamir edilmlştır. kında biZllD vAsıJ olabı11.'Ceğı1111s neti ~ yada tauıııla~ b r muwı.ffüiyet, 
Tamir sıra&ında bu evin eekli ssll.sinln cenin ,şu olab!.lecet roUtaleasındayız: harb:n wnuml cereya111 Uze~ınde an. 
muhafaaasma Jilı:ı11. gösterilmiştir. kıg!liz Ortaşark ordulan başltomu. ca.tt tAU ehemm'7ettC btl' esır 1na e. 

Buyuk Ml
.,Jef ların hakikatte tank karıı !Loym• va 'kuvvetlerimiz harb bölgesinde 

toplan olduiu sörüldükten sonra bulunan dÜflnan kuvvetlerine ve 

M 
bir çoklarını iıe yaramaz hale ge - makineli nakil vuıtaları 11opluluk • 

ecli~ı·nı·n loplant·sı tinnitlerdir. Buradaki düıman mev larına bombalar ve mitralyözler _ 
- zii çok sailam tutu)maktadır. An - le muvaffakiyetli taarruzlanna de • 

ı4 A~~ara, 24 (AA.) .- B. M. laıılan, bu hat, Tobruk çevresi ile vam etmektedir4er. 
edıaı bucün Şemsettin Günalta- bu mev'ki arasında en iyi müdafaa Almlın tebllil 

:~ııe ~~kanbğında topıanarak B. M. edilebilen yegane ye.Gir. Berlin, 24 (A.A) A'1nan 

Beledıyenin bu ta.rllıl ev hakkında tanlığı bu yeııı t&an'1Z ·ç n ç:>k mfilı m dettlt w Mihver tuvvetle,.lnin SOvyet 
bazı tasavvurlan vardır. :tstl.kbaıde bu ve muh:ıık'lta.k ııurett· M hv~ı-ln L!b. RUll19 dahl nde kannmaktA . c-

1
duk • 

eov1n bl.r .tnönU MUzesiıı haline ırraaı Y~I kara ve hava kuvvetlerine eolı: :" muvaf!a.klyetler "1 bir tu·a nl tq., 
dU.şUnülmektech'r. Az z M.llt Şefimizin U.stün kuvvetler ıert1b eylemiş ve ger_ 

1 
edem'yeccltt'r. n. D. 

clıaı 1941 yılı Haziran _ Tem _ T oıbruğu müdafaa eden f ngff z başlumanaanlıiının tebliii: 
~ıılaz ayları he9abma aid mama.aya gamizonu bir çıkı~ hueketi yap - Şimali Afrik.Ga, tecrübeden geç .r pe,.da etmiı ve Ankara ıeh- ak ve bidm oraya doiru sürmela.. miı bir silih a*.ada,lığile birleş -

I ltnar miidüılliiü 19 38 mali yılı te oJdujumuz dütımanı arkadan vur miı olan A1man • ltalyan kara n 
beaa

1 
bı kafiıaine aicl mazbatayı .ka- malt için fınat beklemektedir. Bu. hava tetekku1leri tarafından yapı. 

Ana - Baba geceleri hayatı ve hususiyetler! ha.kkmda ma. çekten esa,,Jı hazırlıklar yapmıştır. 
l(Dna.t ve vesl.kalan cP.metmek bir Bunlar kadar ~a bunlarc!An daha 
hayli çalışna.yı ica.b ettirdiğinden bir mühim Qlma.k üzere de .bu taarruzu, 
komite bu ma!Qmat ve ~erıeraı der baamı olan Almanlıırın yüksek strateji 
lemesinde ç.alı.ştınlacaktır. - usullerlnı ~ek alara.1c, yani dilşnan CS... tarafı ı inci sayfada) 

11 eylemittir. rada her ta,.af bir cephedir. Ş' mdi lan mukabil taarruz dün muvaffa • 
1l Mectia bundan 

90
n.ra po.ta ita • güneı batmak üzere. Düşman bom. kiyet1e devam etmi,tir. 

c:~nuna müzeyyıel kanunun dörôı.in- bardımanı azalıyor. Toplar•mız Yeniden bazı tanldar tahrib e • 

1~1 nıa~desinde deiiıi.klik yapıhna. kaf!llık veriyor. dihniıtir. Ganaim ve esir miktan 
):• aıd kanun layiha&ı ile Türki • Obüsler baıımızın üzerinden ge. mütemadiyen artmaktadır. 

Mrn korunma 
kanununda 

yapıiacak · tadilat 
bade Almanya arasında ticari mü _ çiyor ve lcarşıda El-Gubi üzerinde Tohnık·un cenubunda cereyan 
,
94 

leler~ . müted~ir 25 Temmuz patlıyor. Buraaı muharebe me)'da - eden muharebe ile Sollum ve Bar. 
lı O tarıhlı ııu.u .. acılepnaya bağ.. nının küçük, fakat ehemmiyetli b'r dia cephesine ıkartl mühim lngiliz 
"-üfrotold<tfda tayin edilm•ş cılan keeim'dir. Çünkü El.Cubi Tobruğa kuvvetleri tarafında.rı yapılan taın-
a d detin ikİ9e1' ay uzatılmalaıına giden en kıaa yol üzerindedir. ruzlar devam etmektedir. ~....__kanun la.r'halarını müzakere ve Tam yanımızda şiddetli bir top- balyan tebliği Ankara, 

24 <Hususı> - Milli .:torun. ı. """' od•rek ç.,.....ı.. """" - - •• ""•- •-· iı.i AJm.., avcı t&y .BA>ına. 24 JA.A.l - lt.lYan onlula. ma kanununda yapılacak del;şlld4)e 
nrnak üzere dağıhnıştır. yareai topçu mevzılerim1zi mituL n umuml tLarartı&hınuı MO numerall dair, hükfunet.çe hazırlanan kanun 

yöz at~ine tutmak İçin üzerimize &eblitı: 16.ylhaaını tetkllte memur edilen Parti 

Al hı .
.. • .. ··t·· T 1 · (· d Dün, 'l:Nı.,.(ıı. .Ma.nıuı.r.k muhaı~~= tonıleyonu Aah...,.•lanna ...... ,.._ • ....+1r 

t 
- suzı.yuyor. ayyare erin etTil ın .a - oin ....,.,,,:c....,i ..... ünü 1' Al- Al ".,.,...,. · ,.........,,..__ __.."9. · 

man e ıgı k
. h L......ıl v k ._ .,_... g --.,an - nı.an ve Kon11syon tetJdklerıni en tJ8a bir za 
ı ava uvpugu, tayyare ınıt &.?Y- tnciliz kuvvetleri araaındakl mUcade. manda tamamlıyacat Ye 11.yha. aıa.ca· 

"- b IJll.a &&rafı 
1 

taeı ... •ıacaaı ma toplarımızın patlayan mennıle. ı.e &&baht.an akpmlt. kadar durmadan 7oı _. i ~·"''l hU:'·"' • ""' 1 - ·ı . h - -~- 1 .. d . . ~ etaı'•Ur d • ~. n 9CL'• e .r.umet tarafından 1ı u UD&n Solneçn~_rors1ti şehri ZJ h. rı e aıya pqıda ar vucu e ıretırı - am '9 • Anu ane .!tara 'ft ha. BüY'i1k Millet Mec!1.&1n takd" edil ~·aıar tara.!mdan zapt.ed:\m"şt.ir. yor. va muharebeleri .Tobruk, Bırelgobi, Si. cektır. e ım e. 
~ bölıesının dem..n·uıu tewa. Kuvvetlerimiz. fecirc!.e baş1JWI& - dl: ömer .ve SOılum &r&6ındaki geniş 
l'b... kartı muvaffakıyetli hava taa.r. C'ak Olan taarruzumuza hazırlan! • oölD'~esinde cereya~ etmektedir. • • 1 ~1 Y81>ılmıştır B rka.ç d~ıryolu_ 1 k ··Jıci _..anın ıenı.ş rn .... yasta zırhlı va ızmır u··ıun pı•yasa boaaba.ıarla ~ .isabetler k.ayde. Y?'· H~r er, ~u. kay~ ı .. ço. e gece- 11t&lar kullanmak suretile Tobruk 7 • 
~ ve bu hatlar lı:esilmlşta". yı geçırmek ıçın kuçuk bır çukur m,Qıet.ahtem meVkıinden çıkmak .ç:n ~ önünde ......... , .... kaanıı bulun..-. -- ·- -üaler Alman sının açılmasını "tcı aklm bıralulmış ve bolşe Taaıns uasal batlad&? mntrezeleri ile sıkı b.r işbirliiı yaıp.an 

et atır ZQı&ta uğram.ışlArdır. - .Kahire. 24 CA.A.> - Muharebe meJ'- piyade .ve topçu kuvvetlenmtan mü.. h 1 b ki• ~idili eo atır tipten o!mak Üllere clan.uımki ba.rekita a.id oıarak. ha:en essır mümanaatı karşısında kalmıştır. eyecan a e ıyor 
~ dtııı,man tankı bu mım&sebelle etr&flı malQmM oımamaltla beraber. DQemanın &ğU' zayia.ta utradıtı bu 
......., edilmLştlr. Libya.da umumi vazıyet ııtt.iltçe &Y- m~nt&lta.da en aşağı 50 tank ıle bir (ısa.tarafı t inci &&TfMl•I 

-.~unun atır topları Lenlnaradın dmlık bulmaktadır. Bu muharebeier, mittar zırtılı vesaıt ba.rb harl..cl bıra. d 1 ~ ehemmiyeti olan hedefierin Çörçilm dediii ır\bi. münferld cUzU. kılmııstır. . ~in memlekete eetirmiı olduk_ 
~l'dnna.na devam ebnlşlerdlr t&mlıann deftllllı yer de~rek Mtlstaihlkem mev"ı.ei!n cenub ve cenu. ları dövizin mecmuu tütün temin 

119*on:r• 
30 

ldlometl'e kahla· bıari>ett.41'1 ve mılzem,? ve gı~ madde. bu şa?tt~nde !t.aly~n. tümenleri, ~- eytediği dövizden daha noksandır. 
b....."1i cesılıesbıde muhllrebe'er bil lerlnin naklini ;z•a.ç teşebbüsUnU ta. man zırhlı blı.l.klerı ıle beraber, Mih. Bu .ene tüt'. d 30 ·ı l .. ~ HU ı6tikame~te QOk ~ddetlen. haJckuk etUrmeie ç.alıştığı l>ir den z ver hava müfrezelerln!n himayesinde viz t • un. en v• mı yonuk do. ~· Bunlardan blıi Moskova d e- muhar~e benzemek~dlr. Merkez.! dtı.smanın mühim mak•neli teşltillen.. .. em!~ ed~.lecegı muhakkaktır. 

Ge !Wstottur. ' ii · de Sidl.Erze«h etrafındaki bUyük zırh. ni yarm!flar, °!uh·~ıi! modelde b'rçok Mu.tahaılın gosıteımekte olduğu aa. 
--~!ar Moskoaya karşı 

250 
b:n ıı teıJ)tiller. b{lytlk ik! den z f losıı g bi tanklan ve mot.örlü s!lAhları a~ır su. hırsızlığı bu b*ımıdan haklı gör _ 

~'?le bil.Yük b!r taarruıa ı~ler mwuu"ebeye gir!şrnls bulun..'UJlkt&dır. ret.te :hl&S!ra uATatmışlardır. Exada mek lizırndır 
tL l>uruinun ntırlığınl, Roolar ~ Tanklar BUratle ye· deiiJtlrmdtte eıs'rler alınmış. ve düşnuma dır zayi.. B h f ·el!k. •. ~fttıdtt.ed.rler. memı;lıerini dUşman-ı boşal'makta ve M yerdirllmlştlr. . .~. a ta t. ık.at Y.~pma~. uzere 
'l:ıı o~ktaki Alman kUVYetleri benzin aft.Alc Jçln ge,., çeltılmektedlr. Sollumun garbmdıl 22 ve 23 Son. gıttı~ım Aldııaarda mustahaılın ge
'~ovıcyi :;o kilometre mes: fey; Taarruzun na.s:l b:.ı.Şladı~ı şimdi ay. ~ Alman zırhlı' Jtuvvet~~..ne c.~l~rı u~umıyarak kahvehanelerde 
~ 1~ı.Jtları luber veril.yor 1'C dınlanm'IŞtır. M'z~ri ordu. ı st t~- karşı ya.ptıktarı mUcad lede lng zler tutun pıyaaasınm açılma kuarını 
tlllhııw.~ yakın bir tehl keye marm na.d mevzaerlni yerınde mlh ıyan bir ağır za.yiM.a uıtramışlard.r Düşman rad~ batında beldediklerl.ııi g" ~lllU glzlennı~or kuvvet ayırdıktan ronr:\, Libya. budıı. birlatler!Dden baztıarı hasU'a uğra. düm Öd işt M'l~ d or · ~ ~At 

1 
· duna saldırmış ve tahkimatA daha mış veya tamamılP. tahr'b edılm!şl.ir. . · eım e ve 

1 
asla a va • 

tehirJ'~ı ı:ıu ~=tir.M=ı~ yakın olan b'rllkler .ba•ı lst•k'Mn"t'nde A.ynl a.'lı:lbete uğra;ıan dördilncU n:-hlı zıyet aynidir. M~ahsi_lin bankala. 
tıı,....._ eki tan.t t ,ft,_,_ 

1 
.. ;ıc. ted t&.fi d~ede ileriedılcten s'nra ı!male tw.ayın Jtumandanı ıeneral Sperling ra boreu ve taahhüdlerı vardır. Ma 

~ ,,...,,_. u1_..,,..rı e .. ıser - ' . t ... amet: . d esir ed'l ·..+ır 1 ~~-.711atuıueıı ş.:hrin ıco~ le.olay dOtru dönmüşler ve den z i8 LA ını ~ 1 m•q• · ını satınca borcunu ödeyecek, ban 
tt~ ellerine geçm.yeceıtı belr. t.utrnuşlı&rdrr. Bu kuvveı;ler Bardıyaya Alman han kuvvetleri ka fai~erinden kurtulacaktır. Bu 

. Lı-- - (Radyo gaz~tesi> erlşmi.elcr ve oo.v·ec• d_,tud&kl Mihver Berlin, 2f <A.A.l - D. N. B.: itibarladır ki mıüeıt h ı·l b. .. ~ ----=vne.Gorski tphrl tuvvetlerlnın mllh mmat ve y!yeoekle. Alman hava kuvvetleri, dllnkU Pa. . a • ~ran once 
«1?-uc11::; 24 <A.A.) __ D. N. B. ye b!L riııi- Jteeml.şlerdir. sar günU Afl'ika şimalinde tısız pıyaaanın açılmaaını beklıyor. 
~ e göre, bugllnltU Almcın kb~ Bu kuvvetlerin solunda bulunan 'tuvvetlerile muharebep tu:uşmuş o. Ticaret Vek&leti Ege tütWı mü 
~ alındıon b.ldır len Solneçno. zırhlı b'rlilkler, Tobruk ı.ı•u.met!nde lan Alman kıt•ata.nna m-:.ıvaffaldyet1' bayaatını bu sene illmi d id • "-tıeı · lfo.ırovanın 50 kilomEtre şimal m.tıya dönmüşler. buraıia A;man zırh. yardımlarda oulunmııştur. ede • A •• •• r :n aıe 
te .;::- 8.500 nllfusluk b!r şehlrd r lı topluluiuna rıı.stlam:.,ıardır. Tobru. Bombardıman tayyareler"m'zie stu. cektı r. V ek.alet tutun bınesu ıef 
~la ~ın btr varoşu ınah·vetıni tun cıotu cenuo••ı clı9. rc!denbrrı ş:d. wlarwnız tank topluluklarlll!l ta.ar. ve memurlan mübayaatı idare ey. 
"- • Le alttadır. Bu eehJr, Mo&ko. <feotlı .muhıarriıe a"vnm e

1

d"yor: Muha. ruz etmişler ve bwıların b:ı: mlktannı l~mek üzere 1zmirclen gelecekler _ 
~ lllnarad yolu llzerlndedir. Bu. l"t'lbenın umumi ve avdı.n.ık b r tablo~ muharebe edemez hale ıetmnişlerdlr. dır. 
t...;laııt !talının • Novt:0rod 

70
:u 1Je sunu ç zebilmek !cin daha. b rkaç gün :&erlin. 2f CA.AJ - Bugünkü Al. Bu sene tütünümüzün alıcıları 

-..--_·llıda ır den iti bUyü!ı: şose birleş_ beklemflk 11.Dndt-. dıtıı mlltemmım mslQmata gÖTe Al. ( _, d --.ecıır. eareU&m ilk safh~111 1tlttl mao teblili b&~kında. D. N. B. nın al. az.ıa ır. Amerikalılar, bitaraflık 

I
• Suriye hududu. 24 1 A.A.) - Ofi: mantar, ttal1an blrl'.klcri ile beraber, kanununun tadiline karar verihneai 

ngl•ı• 1 
:hı9!11z tayn.a".tlar.nclan bua'ttn bun. • . 

A 
iZ sporcu arı va gelf'n ba&n h&be:rlerlndP., :tn«Fıız şimıdı .Afrika cephes.nde te.şebbUsil ele uzerıne piyasaya irtira1t etmeie tta. alıntılardır. Kal'şı hücum muvaffald. rar veımişleroir. Ameriltalıarın tak 

nk 
kuvvetlerinin, Libya~ llmids'z çDrpı. yetle devam ::d:yor. lnııılialer, b!rçok araya geldı·ı ar sa.n azlısıll ve )'\ lı:lılmnda altında zırhlı araba kaybetmişlercfu, &Ur ve riben 15 milyoaı kilo tütüne ihti -
bir düşmanla karş1'a;>tıkları bildi.-il. gana'm mı'ktarı artmaktadır. Bu ha. yaçlan vardır. Ahnanlar da 1 O mil 

Lı Anltara, 

2 
mfllkıtedlr. rekAtın inkişafını beklemek llzımdır. yon Türk lirası kıymetinde tütün 

f'11ardan .teh ~ .<AA.) - Bugün alacaklardır. 
ı::rr;ı ,~~gi;;ı:1~t:::~~r~~nafi1~ General Veygand İtalyanlar Bardianın MÜ$tahaili alikadar eden mühim 
~l "'tıd t LL!!.L L •• h • d bir nokta fiat meselesidir. Tütünün 

... l.Jt en ere~üu etmeıı.te- goz apsın 8 işgalı·nı· yalanlıyorlar 
il•) h·'- ıına tanıamıı enternaayo • maliyeti 939 yılına nazaran yüzde 
"o ._ernlerd La · Dün verilen ;h.ka.t tesi.d edilml)·en y· 30 B r tıı'b. en wrıe ve antre- ı•İ, 25 (A.A.) Stefani artmıotır. u itibarla müetahail 

... oa ınat f k bir ha.bere ellre Geoeral Weygand .,, •llltlıılı on re a at etmekteclir. Jl'r&Dıl&da 86& h&psone alınmıs ve ya. ajansı Bardıa'nın lniiliz kuvvetle- hakkı olan fiatı istemektedir. 
~ kaptanı enternuyoaal nmdaid 4 sUh&y da tıa.psed.?.m\şlerdlr. ri tarafından iogalini yalanlamak. Piyaaanın on beı gün aonra açı. 

aza ve HuddeNfielde idi (Raci)'o pzetesi) tadır. laca~ı muhakkaktır. 

kuvft't.lermı genl~.-e mesafelerden E;V. 
velA çemberleylp knşatmağa ve bunu arif Müdürünün reisliğinde toplan. 
müteekib imhaya çahşmağı pye edi. maaına karar vennİ.ftİr. 
oerdt tanzim etmı.ştir. Cöl11n, aynı Bu tıoplantJarcla her okulun 
r.amanda mUteaddld ı1tikametierden muhtelif ihtiya-1--il' ı'l'- t dır. 
harekete lmkA.n ''eren araz.,,. ne tn .. . ..-ı e . iL e ı.aat 
gil zler.n bu hareketi aşağı yukarı bi; mueeeeaelerınde talebcnın fikri ve 
t>a.stın şeklinde yaparak M hver tuv ruhi tekamüflerini temin maksadile 
votlerin ıtraz gafil avlıyabilm~e.ri d; mesleki ve idari görüşmelerde bu • 
kendilerine bilinen ilk muva.ffa.kiyet. lunulacak ve icab eden tedbirler a.. 
lert tenin eylemiŞtlr. lınacaktır. Maarif idaresi, bu top • 

Bu sEbeble ve Mıhver ikuvvet.lerinln lantllarda görii..;;1 k 1 l · 
ilk bir sendelenıPği mUtaekıb lr.endUe. . . ..... ece m~se.e erın 
rini toplıyarat mühım mukabil taarruz bır kısmını ~ımıclıden tea'bıt e 
hartıketlerl~ maıeracı.'t eidden oo& tir. &ı cümleden olarak. b. üdd • 
şiddetli mukabele ve mUdafalarda bu. evvel «Son Poeta> a prof e ·· l~ 
lunmaJtt& olmalannn ra~en şlmall ıan Hilmi Alanlar tarafı d sor 
Afrika me.Ydan muharebesinin bu - taya atılan «"Okulaıd. a n bn bor • 
glh*~ dunımun\D'l daha ziyade b'ıgl. celeri tertibi' fikri ~L - l a a •• 
ltzıerın lehinde oldııtunu ve Uunal la . . ve U&U un ta • 
şe. takviye vesaire gibi hususlarda' ın: lehe ve!!s.ı.l~. yakından teınu meY. 
gllizlerln malik oldukları bily(lk to zuları goruıulecek ve bu den yıhn.. 
layl•la.ra mukabil M~hver tarafın~ dan itibaren de bu fibin tatbikına 
azim güçlut*le ltar,liaşnakta ol _ çahtılacaktır. 
duldan ıö?ı6nUne alınırsa niha! tali. Çocuğun hayat faaliyetleri kıa _ 
h n n de İneillzler lf'h'nde tecelli ey_ men okul<ia kmnen de aile mulıiti 
\emeginin daha fazla muhtmıe! bu • içinde geçtiğinden okulla ailesinin 
lundutunu kabulde ze.nrret vardır b" 1.,_ 1 ası arureti .aile tıop 

Alman _ ıtalyan1arın Slrenalkadan ır IK.le ça 
1
flD vıı!!lltı 350 lı:ilom•"l'P. kadar elır.alde lantllannda» ana - babalara anlıa.. 

bulunan Ofrid ndasmdan bu mı.,t.a. tılacaktır . 

PERİ KIZI 
Nilüferle - Demirayın aşkı 
Giaılere, riüll~ sevk ve Defe nrecell büsiik tarı' flbDI 

Türitçe sözlü ve şarkllı 
En meıhur muıiki ü.staalarımudan mürekkep 

20 kişilik saz heyeti 
Şarkılar Gazeller 

atizt:tr R AD:l:B 
lıivete"l: Ne çapkın du.lağın var 

Muazzez Duyar 
Elhamra Sineması 

Önümüadekl Per$embe ak1Am• 1 • 

Bu akşam S C M ER Sinemasında 
Herkesin beklediği güzel komedi. letanbulun pek eevcliii bir yıldız 

WİLLİAN FRTSCH 

LİLİAN İ-IARVEY 

MODERi\f'.HA y AT 
ve 

Fnnsızca eözlü filmi baılıyor.. He&eain hOfUU 

her.kesi eifendircceii film ••••••1"J 
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;R!A DYO.LlN 
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iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der 1emekten ıonra ıü.nde üç dda muntazaman 

d~erinhi fırçala:yuıu.. -

SQN POSTA 

~ OPERATORlERE: ~ 
Ameli.Yat maaa3ı, fenni •let do_ 

&&bı, otokla.v ve tefen11&t.t 2T 
Sonteııp'ın Perşembe günü gaat 
13 Y:ı da. San:1al bedest.anında mü.. 
zayeıdıe ile .sa tııacs.Jctu. 

( TiYATROLAB) 
İSTANBUL UELEDİYESt 

1 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kwnında 

B u aJqaı'n sa.at 20,30 da 

MERDİVENDE BİR IŞIK 

" Hamlet,, davasında dün 
avukatlar müdafaalarını yaptılar 
ı lBa.s ıararı ı lnel saYfaclaJ ı ıa beğenmedı&im bir şeyi, Usteli:k. pa_ ınl:ktı.51.a.rını önlem.elı:, cezayı net.ıceler_ 
'haddi bulmuş ve bu insan selinin YU- rasını da vererek . aeyretnıete hangı] den t.enzl.lAt veya aukutıar ya.ptırabiL 
tan koridorlara taşmaması için zabıta kuvvet icbar edeb .. ır.. me41: ııl>I, hileli bir maksadub ıka.me 
ve Jandarma kordon çevir_ Daha böyle bırçlk noktalar üzerinde edild;ğlni UAve etmiştir. 

lmıştı. Fakat., alınan bütün bu tedbir_ duran ve müda.faasını t.eyid için ga_ Htt>lr aebeb J1>kken, M uh.sne halta_ 
~lere rağmen davayı ıta.k'b etmek !st.L zet.elexde çıkan birkaç ~azıyı zlkreden ret eden Peyami Salanın yazıları U.. 
yenlerin bir kısmı mahkeme salonuna vek.1, geçen celsede, mtiddeıumumıu.n zerinde duran Namıi Nuri, Hamlet.in 
kadar aımıağa nıuvaftıı.k olmuş ve idd.asında ha.tısı geçen ve <:Hamlet. 50 defa temsilinin, mukabil tarafın 
celse salonun lsti&b hadd nden dört, haıkkındaki yazıları sübut delili ola_ bütUn iddialarına bi.rer cevab teşkil 
beş m ııli fazla bır kalabalık önünde rak okunan muha.rrirlerden bahseee_ ett!ğl.ni tebarüz ettirmiş, net.kede, 
~ıbnışt.1r. Da.vayı ta1'ib e<Srnt~ ara_ rclc şunlra.ı eöyl~i.$.1r: Muhs!ncı berae!.ini, mukabil taraftaki 
sında Şehır T'ynı~rosu artistleri. ro_ •- Sayın muddcıumumt Ce!A.1ettin suçluların 16e, Peyami Sa.fanın mnec. 
ımancı MEb"'UI'e Sımı, Nec b Fazıl, Ez.nenın bu :vazısmın kaı.den ve sırf ceı mahkQmlyeti ve hakıı.reUntn d e te. 
muharrir Refi Cevad tilunay ve ta_ neşren tahkir etmek gayj!Sıl~ Yazıldığı, kenilriJ nazarı itibara alınarak teczi.. 
fnınmış ôa.zı gazetecjler göze çarp1_ d.ter mUnckık.dler n, ış .md! okuyaca. yelerlni taleb et.miştlr Bu tecziye ta_ 
yordu. tınuz ten:kldlerile ııabıttır. dıYor ve lehi, ıeçen ha!ta lddı;., makamının te. 

Celse açılıyor 
Celsenin açılmasını müteaklb ilk 

.ola.rıı.k CelAle:tın Ezinen:n vekili Esad 
Mahmud Ka.ra.xurd söz alnıtş ve mah-
1kempYe yazılı 01ara.k vere! ğ· uzun mü. 
dlı.faanameyi (ftıüıeu de okwnuştur. 

Esad Mah ?1 udun müdafaası 

ı;uç'ulardan $ehlr T:yatrosu M1.ldtlrü ~ ett!li madde!ere uygun bulun_ 
ve Mahud mecmıumın sahibi Zeki "Ul.ktadır. 
Coş.unun bil'aderı Nusret Salanın p · S f d f 
Son Postada , Sel:m NU~h" m İkdnmd~ eyaml 8 anm mu a aaSI 
ve Badun Galib n de Vatan gazetesin_ Mütea.ıcıben, P eyami Satanın vekai 
l'le yazdıtı Yazılardan pa!'('alar alıyor. R~d Ka..Ynar, mUvekkllln:o, bu mev_ 
Tasa\'Vtır buyurun aziz hAkım. Saym zu etrafında yaz1ıJrı yazıların muhte_ 
müddehmıumt yazımızın sırt bir ha_ vasının hakareti tazammun etmeditL 
kareı ıkasdile yazılmış oldugunu, b~ nl, bı,ı mllessesenın ısUıhını arzulayan 

Esad Mahmud, müdafaasına Türk N.usret Sala e 'b ! suçluların biraderı, mahiyette oldutunu söylem~ş ve kul_ 
Tı.ya.trosu mecmuab-ının 133 üncü 6a. bırl, hayatını stadyomda geçirmiş bir !andığı cdorobeyh, ci>U adam• gibi tt.. 
yısında müvek1titnln Hamlet temsili spor muharriri ve se:ım Nüzhet gbl b'rlerın de M.karetam!z mahiyette ola_ 
münasebetlle yazdığı bir makaleye ce_ de, maruf b!r !<ü~ lbhane memurun. mıyacatını Ut\ve e~i$tir. 
vabcn .kaleme alınmış bir ya.ın ınti;.a• dan &ldıtı parca'nrla iEb.'ıta ~alıştyor. Bu sırada. samlln a.rasında 
etıtı:t.nı. bu yazının mUvekk!l.nl tor_ Mademki onlar 'beğenmişl er, CelUettin bulunan Hukuk talebesinden bir 
k\mç şeklide tAhıkır eder mahiyette Ezine beğenmemiş, o haide hasdı var_ genç kız oayıımı.ş, bu ba. 
olduğunu, bu ha.karet atarşısında ad_ dır. Böyle b:r hüküm verebilmek içln yılmanın tevlıd ett!tl b.yn.8$D8 sıra_ 
liYeye müracaat cır.tikler ni söylem[S ve insanın Pok cesur olması Uı.um gelir. &m.da.. CeWettıu Ezl.ne de t:endıslne 
demiştir eki: B r an içl.n tarLCdel m ki, suc:wıun fl llA'~ celdığıni sbyliyerek, çıltmak üı_ 

- O vakit y~tıtı iş~ vl\hametlnı b~raderi Nusret Safa ıle tiyatro te.'lld. tron~·ır. HA.klnı, bunun üzerine celse. 
ruılayan suçlu, günahının hesabını acı <! y:ızan tt>Or mnh rr rl Sadun On.! b y, ıf.atil etmt<J. fa.icat kalabalı:t 7Uzlln_ 
b ir t.i kılde v~eğ.nde:ı korkarak, :va. fikirlerinde &amlm!dlr!er. Bundan ne den eel5eyi a.çmalt çok mU.şkül oldu_ 
ka.suıı adalet.in pe:ıresind:m kurtar_ Hamlet 2 .• ces ğundan mahkeme. ayın 29 na. bıratıL 
m.R üzere lbir çare aramış ve bu fşden çrka.r? Y~nda dcd tim ırlbi, on lar mı.ştır. 

.; . lkiacit.ep-ia 2' 

&nllf8.nl&.rla kafa taraya vererek ce_ beğmmtşt;lr d 'ye, muhakk~lc m ti\'ek_ 
1'lett.!n Ezinenın yazdığı Hamletin kilim Ce!Alett!n Euıen!n de betmıesl 
t enk.d ma.1'.al~tnJ b!r tahrik ve tahkir nı! !Azım gel rh 
vr.ıslks1 ola.raık ortaya atmak istem.ş. Esad Mahmud, müdafaasının sıo_ 
Ur. İşte b u suretle. tecı v• h &:sız blr nunda kendileri a!eyh ndckl dnvadan, 
tekirde ha.karetıe uğramış 1u~.11hsız bir bernetlerlni Muhs:n Ertuğrul, Neyyire 
vatandıı.şın ıztırnbmı dind ı m<"k ve in. Ertuknıl ve Zeki Co$kunun ise, neş. 
satsızoa iş:emn"5 bllyük ve 1çt mal b:r ren ha.k&retten dolayı teczlyelerlnı ve 
sucü:: huzuru a.d.aıette he•abını ırör- 5000 lira zaran mnnf.Vln~ sm;lu!ar_ 
mek ~.e girdl#ı.ıniz adi Y" kaı;>ı'ann. dan mtıteselsilen alınmasına karar ve_ 

Kız enstitülerinin 
kumaşları ucuz 
temin edilecek 

lstanbul Defterdarlığından : 
~Uda,, Beyoilu, Eyüb, Oaküdar, Eminönü Kadıköy Fatih kazaları Malmüdürlülderlnln BlrlnclünaD 

lHl ili Şubat 942 (3) ayhk tekaüd ve yetim JDUfWI tediye cetvelidir. 

.. _' .,..~ almadığı ldrakL rlhneslıtl talel> etmiştir. 
dan ...... vsa • • N · k mızin uvnıJ9Dl•d.1~1 b.zc .. çak gar.b azmı urı onuşuyor 

k ft t vericı b'.I' yoklıı.n g di mek 'Df
1

A.._ __ 

ve ·~yre yQ.k!.elı: huzurunuzda '°' ..,..,,.,c, . Muhsın Eltuğrulun vekili, 
sureıae ~~anınuı.k lstenm~ vnz!_ Nazmi Nurı Köksal söz alarak. ruU. 
tııM:lu o ı.ıı: > dafaa.sına şöyle baş!am~tır: 
t•~ ~~e ·eı;ın\4t.ır: c- YUksek huzurunuzda temsil et_ 

• .:. Eitt>r yWU;ek iddia makamı auc. tltım Muhsin Ertuğrul, umuml hüvi_ 
ıunun bu buluşuna 1ş~lrak etmemie ol~ yet.ı itibarile memlekette nadır tesadüf 
.. idi. yaııdığrmız tenkid makalf'slnde edilen d:lnam.ık b'.r kudrettir. 

Şdırimir.ddd kız enstitülerinde 
bu ders yı lı içinde talebeye yaptı -
rıl.acıı.k temri rı.lerde icab e d en ku -
maf miktarının tesbit edilerek iki Tar ihi 
gün İçerisinde bildirilmesi İçin Ma. 2/ 12/Kl S:ı!lı 
arif Müdü~ğü ala.kadar okul ida - 3/1211Mı1 ~rşamba 
relerine emir vermiştir. Maar if Mü 4/12/ 9'411 IPerşmnıbıe 
dür'lüğü, dcız enstitüler inde aarfe - 5/12/941 Oumaı 
dilen kumaı mikıtarındaaı mümlkün 6/ 121941 c~ 
olduğu kadar tasarruf ve ucuı:Juk 8/ 12/941 Parltlrtıoo1 
temini mabadile bu kuma,ları İk-
tısad V ekaletine aid müease$eler -
den doğrudan doğruya mübaYQaya 
karar ver.miştir. 

ne bir haık.aret, ne b!.r trıhrık, ne d~ Bu Jtıl'metli varlığı size 111.~ilc ta_ 
bir ltas.d mevcud olıruı.dığını söyler ve rU'. ve izah edcıbllnıek için: Onun edebl 
lıeln mUdafaıcya bıle değer ,uymotl bu_ ve san•aı lruvvetUe blrl!ktc umumun 
hmmad gını ilen sUrere1t lmm ı. zrı. taıkdirlni kazanan :dare b!!gisinl arzet. Tarihi 
ma.nuuzı alına.ya ~aret etmezdik. Fa. nıek isterim. o; TUrklerın yegruıe tL ZA11 - 1941.1942 ders yılında Fen 
kat her nedense, yüksek idd a makamı yatrosunu c dden lft hdr edilecek ~e- Fa.kü\tesinden aldığım şebekemi kay_ 2/ 12/Ml aıil 
da bu noktada suçlu il:? b.rıeşt.ği .ç n kilde ve intizam ıc!nde beyenılecek be' tim. Yenlslni alacağımdan ealdslnin 8/l2Ml ~'00: 
biz de işe ehemmıyet ntfrocrek burada. tarzda hep$ze sevdırrn..ş ve takdir hükmU yoktur. 4/12/~l ~'be 
biraz durtnaik lüzumunu hıssettık.D et.tlrm~t.ır. 15 ~ene, acce ve nUndUz Tıp FakUltf'Si 5/12/"-'l 0"""" 

d ed " "' 5'188 Nüı.het Tapkan .,.. ..... _ 

Beşiktaş Malmtl· Beyoğlu MalmO· Osktldu Malmü· Ey11b MalmQ· 
dQrlQğllnd•n: dOrlOğOnden: dQrlOitlnden: dOrlQğttoden: 

Mülkiye A•kerl Mülkiy• Aehrl Mülkiye Auerl Mülldye A.ı.-J 
yetim TO yetim VO yetim Ve yetim VO yetim VO yetim Ve rtim Ye JCtİIP .. 
tekaüdleri telı:ıüdleri telı:aüdleri tebüdlerl tekeüdleri tekaüdleri tekaüdlerl tekaüdlştİ 

1. 15() 1. S50 1- 200 1- 600 1- 300 1. 600 1. 40 1. 100 
151_ 850 351. 700 201_ 550 601.1200 301- 6()0 801_1200 41. 80 101. 200 
ss1. :;oo 701.1000 551_ e.oo 1201.1800 eo1. eoo 1201-1000 s 1. 120 201_ 400 
501- 650 1001. 1300 801-1050 1801-24-00 9()1-1200 1801.24-00 121. 160 (01. 500 
651- 800 1801-1600 1051-1300 2401'..3000 1201. 1500- 2401.3000 161-il~ 501_ 600 
801. ilA. 1601-ilA. 1801-ilA. 3001-ilA. 1501. ill 3001_1Ui. o 601-11~ 

E minönü MalmU· F atih MalmQdOr- Kadıköy MatlmQ-

Mülkiye 
yetim ve 
teltaüdleri 

1- 400 
401. 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

dOrlOğOnden : lUğOnden : dUrlllğllnden : 
1 inci tri'• 2 nci giş• 1 inci gi.. 2 nci gi~e 
Aılccri A•keri Mülkiye A•lı:eri A•kcri 

yetim ve yetim .,e yetim .,. yetim 'l'e yet im v• 
tekaüdleri tekaüdleri tekaüdleri telc.aüdleri tekaüdleri 

ı. 400 2801-3100 1.1000 1.1000 4501.5000 
401- 800 3101-3400 1001-1750 1001-2250 5001. 5500 
801-1200 3401.3550 1751-2500 2251.8000 5501-6000 

1201. 1600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 6001-6230 
1601.2000 3701-3800 3001-3500 3501-4000 6251. 6500 
'2001-2800 3801-4000 3501-İlA. 4001. 4500 6501- ilfı. 

Mülkiye A•hri 
yetim v• yetim "" 

t ekaüdleri telcaüdlerl 

1- 400 1. 5')0 
401.1000 so1.110: 

1001-14-00 1101. 1600 
1401-1800 1601-210v 
1801-2200 2101. 2600 
22oı... ila uo1. al 

Avukat bun.dan sonra mll~ilJl.n em en Yaratıcı dmağ:le, t.ükcnınl_ 

1 
6/ 12/941 Cunuı.rtcEd. 

Hamlet ha.lc:ıtınd.a Yazdığı tenk..d nıa. yen en çetaı eseı·leri o'gun b:r anUı_ 1 8/12/M'l Pa!z:ı.rtes3ı 
kale~de badtarct. ve hakaret kasdl Yı.şla bize intikal etwm ş h.:ı.k kt he H A D Y O 
olmadığını, t.ımsenuı •ne şcret.n~. ne Yecanııe. rnuhiu doldurmuştıı;. vur: -------------- 1 - Zat maaşları sahiblerinin muayşen günlerde maaş ve nüfus cü~nla:rile gişelere mürae:ı;aıt ederek :nı.a.. 
onörüne, ne de şohrct ve vakarına. dun 6ail a.t ha.\'a&ma bu derece hA.kim SALI ı5/ 11/9U nşhrnu a'lmaC31rı lazımdır. Aksi takdirde .ıst1hkıaııtllan umum ted1'yattan sonra verl.lecelttir. 
tecavlliıde t>ulunulmadıtını, tam bir olan Ert.~ı: bu eahe-5crıe de ~ük_ 7.30: Saat. a.yuı, 7.33 : Hafif mu. 2 - Tedıya.t, sabahleyin saat ddkuzdan 1tiba.rcn başlıyarak on ikiye kadar devam edecek ve öğleden son _ 
h~.unıyetle hareket cdı.d & nı beyan selınşt.1r lr.i ıımreoımcmck milmkUn de bab ı rt 8 
etıınş, yazıda.le, ga,yeııln, mcmleketım!_ ğUdir. - z:k <Pl.>. 7.4-5 : Ajans ere · : ra saat (13,301 da tekrar başhyarak on yed;de nihayet bulacaktır. 
r.ın ah!A.k ve an'ancstne uyıı;un ıtercQ. Onunla. beraber ,,., 1,.,,,nların b·• ,.~ Seın!onldt pa..."'Çalar <Pp, 3·15

= Ev:.n S - Maaşrarını Emlft.k Bankasındıın alacak olan zat maaşları sah!b~rtnın cÜ'zdaıüarımn malınüdürlük • 
tad ,.... ...... M ...,_ saa.tl, 8.30: Sen!onlk parçala.r <PU, ı ... r·nc ı ı" "-d _, ll d -~,., d ğ ,..__,__ il m e ve ıcllf eserler tcmsll e..m~i lazım KLb1 ona tapınma• .. -ı·, her gece e_ v 1 e v.~ne lüzum Yoktur. Bunlaır maoaış ve nı.uus C= a .... ar e o~., ..... ~. o ruya v.w=ı:ıya m raoı -serini ..,.... 12.30: Saat ayarı, 12.33: Şarkı ve tllr. :t.ı:a. Is 

gelen Şehir Tiyatrosunun h~nuz beş, seyreden halkın coşkun tcza. killer, 12.4ö: Ajans haberleri, 13: Şar_ a: t.lLkraalltta buluna.'bilecek!erdlır. 25/ 11/ 941 
on senelık b ir san'at haya.ı olan ene hürleri; bu nııı.ruzatunın en .sadık de-
san'at.kiı.rlanna <İngJ;z o.dug..ı ıı.a.ae, lllldır. - kı ve tünkiller,13.30: Kanşık mUzık 

Mahkemede neler gördük İngilıZler tarafından bile Almaul&r Söhret ve şeref.n zirvesinde mUte CPU, 18: Saat ayan, 18.03: Saa.t o.ya_ 
tadar lyı oyruuıa.ınıyan Ham.et e.b l vazı Y1lrUycn Ertıtkrul; ha~ıarı Ce- rı, 18.03: Radyo snlon orkest.rası, 19: 
beynelnı!lel ooerlcr oyru:ı mımın <.l()ğru ll'ı.lettln El'Line, Peyamı Satanın dediAİ Fasıl heyeti, 19.30: Saat ayarı ve e.Jans 
görülmodiğınıı. oeıırtınek.ccıı ibaret bu. gibi . <D"'rebcyi). ll\tllsteb d> bir .t:t> de haberleri, 19.45: Serbest 10 dakika, CBas tarafı 1 lnl'l sayfada 1 - Çok sıcak! 
Iunduıtunu beyan etm.ştı.r. Hı.il.hare, ~ldır. - 19 55: Hicaz makamındıın şarkılar,. rosmda o derece sıkıştı ki , blr ıki de cevab ını verdi. 
:a;ad M~ud, suç;uıar ile, iddia ma_ ~ine olarak be-raber tatış•ığı 20.15: Ra<l.Y<> gazetesi, :ıo 45: Akorde. 1 ta a.ct &el baiırmağa mecbur kaıd;. Esad Mahmud 6l).Şırmıştı: 

Bu sırada da CeltUettin Ezineye '"' 
ruılıılt gelmişti. 

l."'8.mınm Ce!Alettin Ezlncn1n yausm. san atktı.rlar tararından içt- nelen on soloları, 21: Z 1raat takvimi, 21.10: E•nd Mah d _ 11.cn..&nfaa.yı soruyorum yıı.hul 
daJtl bazı lkısımlan tnhr k ve tahkir kuvvetli bir aevgıyc rna7Jlar ~~lm~tur Haydn ve Mozart'ın eı.serlerlndcn ıPU, - mu un döhtüğü c ~~n. lnLı kal et.m'tıti: 

• mevı;uu olaralı; gördUklcrlni. kendı!f'_ Mesai anlaı.daştan onun ~!ışına ınti · 21.30: Konuşma cıoo sene önce nasıl t er. _ Ha. güzel, güzel! 
rın!n ıse, buna sadece hayreL duya_ zammı, aan'at kab!liyetıni, bilgi kuv- ya~ıyorduk?> Ercllmend Ekrem Talu, _ • 1 n ye başım salladı. 
raık. ~şırıp kaldılclannı, ılft.ve et_ vetlnl Cok Y&ltındun tanıdıkları ıçı~ tarafından, 21.~5: Snat ayarı, ıı.Jaruı İlk 6ÖZ kendisine verilen Cel'"e'•in «Burasını mektebe revirdi-
- t .... ir. ona hakikat.en balHıdırle.r. hnberlerl; borsa, 22.45: Dans mUzlAl ""' ı.i ..., "" 3' 
u ""'• B 1 ı:1t. neı n Ve.t:ıı Es.ıd •ı...ıı I 

Bu erada müvekkllının böyle bır unu b.lmıyen Oell'ı.lettı:ı "'··•-e Pe CP I > d :>..· ü " l ÔAf ~ 0 • • mu • vıraz m baltı.ğalı Jnrtıcr• er» 
ten;kld makalcsıni :yıımıağa salı\h yctlı y.ıı.nı, Qu. a <ona derebeyi) demek gaf tmikl 1 ....., 
oldujwıu lııba.t mııluadıle CcHUettin letl.ni rıöst.enni:stır. - vladc ~ft-ftner ! müdafaagına baş_ 

S lstanbul bors• sı ı. ~ ::aman. kl"A·'- hltabet Sıra, Muhslnın avukatı Nazmı Nu_ Ez!ncnın tah.sıl ve teıi> yescntl ıı ooh_ :ı umumi a.ahlarcıan anlıışılR<:a"'ı g ~ ......... 

üzer <•- " ıcalıdelerine uyarak batırıyor, 1 .. '·ın ba rlYe gedıı şt!. "Mllda!aasını yapar.ken, 
aet.mlş. onun ıHa.ınleh lıa.dnnda ~.az. e ..,Jm zikredilmese bile :.n-.. - ••••- h .._ yan•-"n b ı k b '' ta rı dan üstü ,._ • .., ..... r..an da eyecanla «vlc.dl\nırnız, kel,- ......... u unan, mu a. ·• ra ar 
dıtı yazıda yalnız t.enkid cayesini gUt_ ..,.patı gcç·ştırilmlş olsa lbile Ya 24/11/94.1 açıl19 - kapanı.ş t!atl.ıırı mest.nl kullanırken, el.nı ı?öılsün - biri ıltonuşunca .s~n-rlendl. R yuet nıa_ 
tüğ{lnll, çünkü, ha.karet <.!mek ,ç.n ııh tahkirlerin Ertıığrula maıutıyeı - kalbıne götüreceği Yerde alnını ~utve ka.mı da konuşanlara ihtar edince 
ortada h çıbtr aebcb olmadıllını 6oYlı_ de tereddUd edllemıyec~ğ nt büt~- ÇKKLı:ı' yordu. u. El'>ad Mahmud: 
yerek eroUmle dımı.ştir ti: Tür.k yurdunda bılm tveceık bir vatan u 

c- Şehir Tiya.trsu re).söıOnü ye_ el.aş yoktur, - Muhsin Er~uğruıa catt ·ru yerleıde, - Ben konuşm.ıdım. dedi. 
Aı;ıu. n kaı>"nı" eg"lllyor reJ söre ya " ' Na?llnı Nurl Peyamıye baktı. 

rlnden atıp ta kena si m, t y:ıtronun B:naena.ıeyıı ~uçlulaıın yazılarında ...ondra ı Sterlın 5 20 • 1 n gvue bakaıak Pey~mı Sara: 
ba4lDA gCCJl\elt lat11or ki, F..rtut; u <Ertuğrulun a.dı yaıılmamıı; o!.ması ı-fnr. York 100 D:ılar 132.20 keUmeler!n b lhnssa üstüne basıyordu' B 
Muhst11 n Lş erin tem< d percı .... m hak.aret.:n ona atfed.l~eceğı yolu~• enevre 100 lıvlçre P'r. Muhsin ise, dudaklannda mll.stchz.ı bı~ - en ~onuşnıadım, iltlra ediyor! 
da kötUlreln? Buuu yapma :ta ne da:kl iddiaları samımı olmayan bı.; l adrid ı oo Ptçeta 12.84 tebessüm, ailktlnetle dini.yor, zanınn D Ye syan etıti. Cell'ı.lett•n Ez ne ve 
menfaati vardır? mUda!na.dı.r. Yokohı.ına ıoo Yın zaman not alıyor.. Peyam nın avu.katı ~a l:ıkt\.r ettller. 

~~ t h Blr ar !ık Esad M hm c'ı Bunun Uzerıne mllrldelumumt · cuoUncU 4)erdcn!n dördüncü ta'b o_ Kanun \1\zu bu ı; bl kacamaklı mu. oıc olm 1 00 u veç ltr. 80.7S a ıı ud mUd e u $ h 
sun da tiyatro b nnsını terk m d'\fruı.lan önlemrt iç'n Cl'Z.1 an unu Bir altın lira 26.10 mumıye çat~a başlayınca, reis ıh- l' 0 ,, •• .ı · ı~,., a.::<' 'ba.ıı:ın . burasını mektebe 

Y.o.lvannm muhterem ht'ı.k m bu muza 484 tlncfi maddeyi vazetmek su: 24 ayarlık bir gram kU!çe tar ett.. MUddeluaıumı başını sallıya: B 1 
cllmledc h.a.1taret nerede e.cnbd ? Ve ret:le fena n yetll klmst'lerln rUcu yoL kU!çe altın 365 rak: ayı mrılar b"şltyor: 
Etıtuğrul Muh!>tnın şah!ı, mUve-kklll. tarını 1kapamıştır.> Eah am VP 1' hv• la& otslnl~ de C-"Vab vere-ce~im, devıı.m Bu sırada, samuııden b.ı- genç kız 
mln tiyatroyu l<'rke~esl.nd .. n dolayı Nazmi Nur1, davanın mevzuunu, ta. b!ıy1lıverd • . HMlse llzf.'r.ne salonda 
neden ha.k.aretc nıııruz 'kaiıyı>r? V~ •arann kend zaviyelerinden ve geçen İkram.yeli % 5 O~il 19.7!> ~~· b.r kaynaşma oldu. Halk b ' rb rl:ne gir 
nedcın Ertu"'rul MuhslnJ •-ru ı.. t ,_..... ldd'- k 1 İkrum.yeh t!f.o :S 93• E,._ .....,..... Mahmud, k:lolıırca ter d ' '°'ÜP t 

t; ..., "' e m~ r.eQ<:\.le uı ma Amının se. adalet 7' ' ..... m.ş ı Tutun. kaidırın, gürül "·'\ ara-
oluyonra? Nllıayet ''"'rasını .. . l 1 A-'-d mtı• 1 ti ıanl 20 "5 mendlll sırsıklam verıno oturu·•·eıı' ...,,.. •- • erıp şga Z.WİY=ı.ı• en :.a ea f' (;ln söYl"miş. a. da .... sın~. Vasfi Rıu, lteııdin ı bu herıgl\: 
ettiğ·mıZ, ıtira.ladığımız, Bele-Oiye t L CelA!ettfn Ezmenin kendi alevhler'ne Şivas - Erzurum VJ 20 75 ~~ı;ın bulunan, Ch-. d Babana E>or. menın ortasında ıb•1ldıı . Kurtulnı.a.k 
:yatrosunun b:.r kolttığunu, lsted't mlz açtığı dnvanm, Muhsin Ertuıtrulu duıl_ 3 7 941 D'?mlryol;ı 19.37 iç,n çırpınırken t> ;rkaç itişi ona yapış_ 
zamanda ~ıt.ınamız kadar tabıl ve kın haJta.ret ve hll!umet!ne nınruz bı . Merlcez Bankası 133.75 - Nasıl!. .. tı s vlmtı san·at.t:ar banını.·ordu·. 
hak•ı ne t.aaavvur edileb1ı: .. ? B ı _ _ .. ,A. ft_ .. 1 C lıa.d. bütün stıiondak•ler g.b'. •er J 

•... en mor_ ralr:tıaı ...... "'ın 7.......,ık an yavnııı adli dök.Uyordu: ' Bırakın beni yahu, ben bayılma. 
dun. Bayılan ben detillm, 

Esad Mahmud: 
- Ma.saade ederseniz. mUv~lljtlt 

dışan cık~ınl dedi. Kendinde fena~ 
hlaseqiyor. 

Ce!llett.ln Ez'.nen:ı.. çıkal>ilmesi i~ 
Muhsin ayağa kalkarak yer veıu
Ce!se de tatil edılm!şti. CelO.lettln ~ 
ne, önden Muhslnın çıkmasını rica ' 
ti. Neyy're Ertuğ:-ul ile sel&.mlaşıı. 

Ar.ladan blri: 
- Bunlar ne b.çlru davalı? dıyord~ 

Bir sarılıp öpllşmed litlerl kaldı. Jl,.ıl 
ya birb rlerine icUfrettilerdi? _.M\. 

B r diğer d inle~·ıcı de şöyle sör-
yordu: t"' 

- P eyami Satanın avukatı iyi ·,US 
r 'hcl Allah iç n . Kı1.cainz derı:beYlı1..., 
bu lt~a.r gtlzel tarifi karşısında. dil 
na.madı. bayıldı. ,o.. 

Adl ıvro"n cıkıvn,.,,.. T{alabllll~ 
ren b iri yanıma ooku'.du: 1 

- Nedir hu kalııbn'ık . ne oıuyor 
- Hamlet t:lavabll . 

., 
- K'm bu Hamlet yahu ... 
- 1?3nlm!\TkA prensi . ıs.. 
- Peki n-ın markıı 'Prensini biz ıll 

h:ıkmıe edebUir m 1y'ı 
- N '('fn ,.•m\ynllm? 

Şe'!sp'r öldUrdUl!'U Mdia 
ııı.uha,kemesl b·zdc <'luyor. 00' 

:'l:ıı . _ S11 •• ••• .._,, ......................... ...................... 
So!'I Posta Matbaas ı : 

Neşriyat l\lüdürü : Hüseyin ııaıııı> -"" 
SAHİBİ: A. Ekrem U6AKL101L 


