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Bu sabahki 
haberler 

• 
Vişi bildiriyor: 

Moskova 
dlşmell 

lzereml7 
'4üdafaa hatlarının da 

yanldığı haber 
veriliyor 

~ • (A..\.) - Son dakikada :eer. 
~ atrenlld1tlne ıöre, Alm&nlar 
't~0v• önündeld Rus hatlal'Jll.• 

lflardır. 

BIOer 
dedi 1111 

''Ben Amerikan !(Alman tebliği ) 1 .............. - •• - ............ - ...... .., 
_ _ Nasyonal • Sosyalist Yeni Tnrk 

ceza kanunu 
projesi 

gemilerine ateş • Berç yuroyuşunun ylldınumu 

emrini vermedim,, bırzabıada Alman devlet 
8 ili ıo ;üyon Rus bir kesim reisinin 

•skeri harb harici I • tk 
edildi JUi ••-- yenı nu U Bir cürmü işlemiye 

~~ •• • <A.A.> _ H!uer dUıı -.. ... H. l B 1 • elverişli hareketlerde 
~ ~leuıje old:ıtu nutukta, SoY';Vet. ıt er o şevızme bulunanlar da ceza 
~:frı~e ı~~y~:~~e:s~:: "Kırımda bir Sovyet i karşı müşterek bir 

1 

lın harici ve bu suretle Kızılor. b k ld w görecekler•• 
~anı eıı.::tir~mın bertaraf ._ süvari tümeni cep e uru U~UDU -
~ ~erlıkanuı Alman milletini • • • beyan etti Ylni proje hukukçuları• 
~it ": L9ted1ğin1 ~lve etmi~ \"e de. ımha edlldı - mızın, mütefelddrlerimizin 
«- .B._. l 7 • Mllııih 1 CA.A.> - D. N. B. ajan.: 

"-ııerikan Alnıan den!z sUbayların• 11 bildiriyor: ı· tetkiklerı·na sunuldu 
-~İl?ı rernııerine ates emrini yer. ! 9 SOntıecırin 1923 tarihinde DM.. 
>e btr · Patat ıı:ea..unı muıtaraa etml. "Mağlub edilea. : yonal __,aıı.a yürüyUılüne itti.. 

Alnıı..ıı auban alcaktır.. d : raık eden partJ ansı her sene oL Anık&ra, 8 (A.A.) - Oem kanunu 

V Üşmanın takibine i dutu ılbi bu &tşrwn c1a tarihi ! memıK:eıın bugünkü J.htlyaçıarını 
oroşirovgrad devam ed1.lı"yor,, ; Löwem>raukeller bırahaııe&inde bU..: ıtı..yaıkı ne kaI'fllıy.abilmelt ma«sadile i luşnuşlardlr. Şan cepbeaindeki ~ İ ,eni başt.an ta.dW °" J82a.hı için Ad.. 

rnud f h tt • muml Jtararılhından relen P'titL- f 21,ye Velı:A.let.inde toplatımlf olan m. a aa a 1 iki Sovyet rerİD muvasalatı toplantıya bil • ı ı:n.l.s:yonun ilk üç aylık ça.lıışmaaı ne 
haa9a mutantan bir mablYM ver. -

ld 
~. Vall Moll Wagner, pQhrere 1 t.lcesl hazırıla~ ft yeni Türk ce • "'-·· yarı 1 •enerah .boŞ geldiniz demiş ve haz•r bulu_ - kanunu projesi hukukçularımızın 

''ti D nanlar t.ara.fından uzun uzun aı.. 1: (Denm.ı 6 _ncı sa1facla) 
'-.ikıı:.,!_ 5R.ad.Yo> - Macar ordulan i dildi kışlanmı$ır ~;lıaanlıtı resmi tebliil: es r e Müteak~ 56n başlıyao FOh.. f l -
~ «n UUcraYtlada llP.rlemc-lrt.e bu~u.. rerln m>Utu dinleyicilerin ,evk ve 1 ng ·ı ·zl 
lb • ..-. -.ıUttetlk kuvvetler, Voroş:loVgrad heyecanlı aı.ıtlJlarlıe mUtemadı;vtın f l f er 
~llaindak· P'llhrerln umumi ltararglhı 8 <A. 
-'<Q ttıU ı Sovyet müdafaa hatla. AJ - Alman orduları baş.mm.andan.. • kesilmiştir. : Al 
"ırtt.•- hatların rıerllerlne colt mWılm ııtmın tebllii: . ditbti Alman impar&torıutunu a ~. bu !.eadıcıid noktalardan yarmışlar Wtler nuı*un başanaıcınd& ,. manyag 
tet,ı ;;=...!~erdır. Macar ileri hare~ Kırımda yapılan taklb muharebeleri tahrib etmek Lltlyen devletlerle bir b -·01U1 een.asında Alman ve Rumeri kıt'alan i in tıtı •• -k b • ~eokıt.edir. Yayladat'ın cenub uhalerlnde bir Sov anııwımaya varma\lrç Jı: ya~ ug U ır 

B 
-o yet snvari tümenini lmha ~tmlşlercilr. beyıbude ıra,yretlere ere 

1 U b hk• Kerç berzahının met.halinde on Jr.llo. e&kııililtir· k t l sa a J .Bundan sonra Almanya lle müt. a ın yap l ar 
S 

metre derlnlitlnde en modern usullere tetllı:leri tarafından kazanılan em .. 

Ovyet teblı•gtJ 1• u:nrmı bir şekllde tahkim edilen bir salsiz zaferlere işaret eden Adoll ı 
kıe6iın yarılmıştır. MaAlQb edilen dilf- IDenmı 5 inci .ayfa4a) 1 

~ manın takıbine devam edilmektedir. _I 
'eıe:va, 8 CA.A.> - Dün bütün tDenmı 5 iDCl 11a1tacaaJ \._ ............. --........................ . 
~"tlı bo:vunca 'le bilhassa Kırımda -

tlb~~ıı;~~el~~~~~::ıuı:;~~ C As'·er· ı •a•lret 1 
>to lot en t&noarelerın sayısı 65 olma- A W • __I 
~ 0ldutu anlaşılmıştır. 

~ ~~ ":;;;,:.~~~ AvruPada ikinci 
Şarkı K~rımdaki I . 
Rus mevzileri de cephe mese esı 
~ yarlldı 
~ ~·· I <A.A.> - Haber .alındı.it.. 
trı '•rıİ ~ Kınındaki Rus mevzi. 
~ ~ ~ır. Bu haber henüz 'teeJ. t ~lr. 

ondra_b_u-
0

s-ab_a_h harb 
"aziyetini nasıl .. .. 

Asker gözile Bay Stalinin 
nutkundan çıkan manalar 

Yazan : Emekli General K. O. 

Bt:rlin, Kolonya ve 
Manhayim şehirleri 
bombardıman edildi 

35 lngiliz tayyaresi düıtü, Al. 
manlar bir İn&iliz muhribi 

batırdılar 

Londra 8 (AA.) - İnglllz ruı.va 
nezaretinin teb1~l: 

Berlln, Kolonya w Manhayı.m ıe. 
hlrltrl, diln gece hava bonı.ba:rdunan 
t.ayyarelerlm!Zın başlıcp hede!ını tef. 
kil etm!§Ut. Almanya içlerinde hava 
ıartıarınnı çok mıüsaadeslz o!masına 
ratmeıı Halıtaks, Stirllng, Welllng _ 
ton ve Whltney tıomba tayyare.eri _ 
mlz Bellin bölgesine u.laşn~r. tay 
yare kanndlarınm buz tut.ma.sına ve 
fırtınayı rn~n bütün bombalarını 
atmışlardır. 

(Devamı 5 inci sayfada> 

• 

İdare işleri telefonu: 20203 F"aatı S \:uruı 

Milli yas uonnmoz 
----····----

Atatürkün aziz 
hatırasını yarın 

hürmetle anacağız 
Bütün memlekette toplantılar yapılacak, 
Ebedi Şefin hay ah hakkında konferanslar 
verilecek, radyo yarın ajans haberlerin-

den başka neşriyat yapmıyacak 
--···--Yarın Jilbedl Şefimi• Ata.ttıridlD 

ölümünllıı UçüncU nldönllmüdUr. 
Bu münasebetle biltün memleket. 
te Ba!kevleri ve okullarda top _ 
lantılar yapılacak, mukaddes ha. 
tıraııı anılacMtır. 

Şehrimizde yapılacaJı: ihtifal 
toplantılıanna ald program ha • 
zırlanm~ır. 

Bütün Haltevleri ve mekteb _ 
lerde Atatüı1tiln fani baya.ta ı~ 
lerdııi )'UDldutu aaaı 9,05 de 5 
da.tflca ayakta ihtiram .u.tQtu ya_ 
PLlacat. mütealtıben hatibler ta. 
rafından Atattlrltiln h.a7atı. mem
leket ve millet için yap!ıtı kah.. 
ramanhlclar ve hlmıetler hakkın. 
da hitabelerde bulunulacak ve 
Mllll Şefin AtatUrlı:: ha.lı::tında1d 
beyannamesi oıkunae&Jr.tır. 

Eminönü Halkevinde 1 
EmhıiIDU Halkevlnde yapılacak 

t®lantıda bllt.ün vaAyet, parti. 
belediye ertlnı, asker! erk.An 'ha. 
zır bulunaca.ktu. 

Abadan a.çacü ve beş daklb 
~gı aeıt.:Munu müte.altıb Ya • 
vuz Abadan tarafından cAt.a • 
türkün inaanlılt cephesi> mevzuu 
üzerinde bir hitabede bulunula _ 
ca.ktır. Müte.a.kıben Şehir Meclial 
.azasından .Meliha Avni Sözen, 
Mllll Sef İnönUnlln beyanna _ 
meslni otuyaca.k ve milli cenaze 
mera.simine ald film g~terile -
ceııtıtır. 

Bundan sonra ihtifale iştlr&lt e.. 
denler Saraybumuna giderek A. 
tatllıdc anıtına çelenkler koyacak. 
lardır. 

Beyoğlu Halkevinde 
Beyotlu Hallcevlııdf'.ki ihtifal vl_ 

lA.yet parti reıSı Reşad Mim.ar • 
otlunun h!tabeslle başlıyacat, 

aayıı ıSUltQtundan ııon:-a avukat 
MeW Hikmet t.arafından Ata • 
türkün hayat. ve eserlerine ald 
bir konferans verilecektir. Bun _ 
dan r nra Mllll Şefln beyanna _ 
mesi ~kunaca~. topluca Tab!m 

IDevamı ı nci sayfada) 

Buyuk bir memleket davası 
•• 
Onümüze tarihi bir 
fırsat çıkmıştır, 

istif adegi bilelim/ 
Umumi Harbde Amerikanın Avrupa karıı
sında temin ettiği büyük istifadeleri kendi 
mikyasımızde biz bu harbde temin edebiliriz 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 
{Bu ıayanı d.ildtat yazıyı bugün 3 üncü aayfamızıda bulacak.tına) 

ilk tahsil çağındaki 
çocukların sayımı dan 

intizamla yapıldı 

~ goruyor? 
~:;en- <A.A.) - Dlbı Rus harb 
d~va c Pek a.ı haber ıelmlştlr. 
ı.rr ~1 "Phes nde vaziyet durgun. 

Rasyıa.dııkı komünl&t ıntllA.llnln yl:. Baıy Sta!in bu hususta bir parçıı 
mı dördüncü yll.dönümü münasebetHe h:ıklıdır. Eaer, Alman _ Sovyet har_ 
BovyıeUer Brllğ'i bafre.kiU Bay staıın binin zwhfır ett4tl ilk günlerde İngl -
tara.tından .Mbskovudla irad edUen laler, her tarafta t.aıhmin edildiği r -ı Sayım memurlan bir ilk tahsil çocutunu kaydederlerlu:ıı 
nutukıt.a bugünikü hadıi uınuml bir şe veçh;IIe A·vrupanın garbında ikinci BU .. .a.mac~mız Diln memıeıcetimızın her tarafında tam bir muvaftaJo)e·ıe başarılmıştır• 

it ltı(t• ıler~r bura.tta son ttç hafta 
tillcı ~ 1,,enYenı.em~1erdir. 
~ ~ b\tltızıd lnıtradda teşebbüsü elle
" rıtncı. v llnnaJc.taııırlar. cenubda 
~~tını,y aı!yet Ruslar !cin daha 
~ 11111ıı ~ vericidir. 
~ ~ ~~ aa.t zarfında bura. 
~. deiifikllkler vultU.. 

kilde ıalA.kadar eden bazı miıh m nok bir cePhe tesis edebllseydUe.r Alman. c;w oldu.:u cıbı şehrım.z.L de ilk tahsıl ça_ Qocuklara okullarında ııayım h&ICkıD. 
ğında bulunan cocuktarın sayımı ya • da öğretmenleri tarafından IAzım reled 

talar vardır: Ilı ve rnüttefilderi ordular. sevk ve B~iın ncşret.UtlmlL dördüncü seri pılınıştır. 1.tzahat verildiğinden sayı.mm deY&m -. 
Bunlardan lbir tanesi Sovyet ordu. ı1ıare UstÜ'l'l.lÜk eli çok bar!:ı ve miı • bulmacamız. da nıhavetc ermJştir, Sayunda vazife aıan memur ve ta .1 t!A'i müdde•çe mMıurlr.ıa he" türltl 

sunum bllln~ 'tarzda rlc'aıte mec - sellem olm:lsına rağmen burulan ev_ 30 bulmacayı da lıalletmış olım o. Jebeler saa.t 7 de nah!yo mildilrlüklerıne kolaylıklar gQsterUm.ş Vt cocUıkıar "6-
bur olmasının en başta gelen sebe _ velkl Cihan H:a.ııblnde olduğ\J gibi iki kuyucnlarımızın hunlıırı sönder. giderek sayım flşlcrııı. ve kol bandları_ yük b!.r neş'e ıle lsımlerlnı yıızdunııl-
blnin, Sovyet Rusyanın müt.tefikl'rl cıephcll bir QıUbe ımeobur olurlar ,~ ınelerini rica ederiz. Ueşlncı seri nı almışlardır. Müteıı.kıben saat 8 de !ardır. 

da lld ı A•- bubnacaya yarından itibaren •-ı.. şelırın her tarafında aynı zamanda sa- Sayım şehrımtzin her tarafında -
tarafından lhe':nım A'VI'U,Pll ne ı· hJÇ şüphesiz biraz mtW.kül vazly~ rar devam edcccl!'lı. ~ ymıa başlanmıştır. Sayını memurları saa.t 17 de sona erm~ttr. Sayımın bı'ı -
harl> cephesinin kuııu'Lamamış ol ' düşerlerdi. Birleşik Amerl.kadıı bu dah,a önı;cdcn nuntaka.anna aıd her tiA'l vazJedar memurlar tarafından '9! 

dair o!a.n nok.tad..ır. <Denmı 6 ne:• sayfada) ıı.. _.... türlü maUuna.tı aldlklarınd.an aa.yım le!onla alAbdarlara blldlrl!m11t.lr. 



2 Sayfa SON POSTA lkinciteşrin 9 

Hergün • • Çalışma usulünün ilgası ~ y 
Stalin Yoldaşın 
Nutku ve akisleri 

"""·----Ekrem Uıaklıiil.J 
ovyet başvekıli Staliıı Yol 
~ tarafından söylenmiş 

olan nutkun uyandırdığı akisler 
kolay kolay söneceğe benzemiyor. 

Sovyet Rusyanın uğradığı ve 
u~.a ığı kayıplar, besledjği ve bcs 
lernekte haklı olduğunu sandığı 
Wnidler iki tarafh ve yekdiğerine 
z.d tefsirlere yol açan idd:alatdan 
dır. D..kkati bilhassa çeken nokta 
bu iddialar değil, fakat, 

uSovyet ordusunun toprnk kay. 
buıa sebeb ol..ı.n gayri müsa.kl şartlar 
arasında garlxle bir ıkinci ceplıen"n 
bulunmayışını aa:>·dıktan &Qnr , bu 
c ... l.igın yakında td.ıfi ediLcc;:ı. 
nin fuphesiz bulundu~un lı:a."ıyet.. 
le ıfade etınİf olmasıdır. 

~-
l 

•• m z 
rnaş tarnrı ı 1n~ı saJ'radA ı 

meydanına gidilerek Qb~deye çelenk kO.. 
nulacaıktır. 

Beşiktaş Halkevinde 
Beşiktaş Halkc'ıilııdekı toptantl11 

Hıılkevi reisi Bayan Pltna.t Güner a .. 
çıı.cak, hazırunu beş dak ka 61lygı sil • 
ıkCltuna davet edecektir. Mütcak:ben 

Beş!kıt.aş partı reis! Zühtü Çubu ı;u • 
oğlu Atatürkiln n.ıya·ı, memleket ve 
millet lı;ln yaptığı kahramanlıklar l'e 
büyük h z.metıert tt.-bartlz ett n.n bit 
hitabrde bulunncak ve Mılll Ş"f n be. 
yannameslnl okuyacakfır. 

On versilede 
tJ'nlvers!ted"E! de R kt6r Cemıl B 1 • 

selin açış soz!le Uı fal başla;acJi..'IC, 
saygı sükOtu ve h tab lr-rı m e k11 
gençler Gillhnnc p.arkın:ı g!d rek Ata. 
ttinkün heyı1tellne c~le:ık koyacaklnrdıt· 

Sovyet Ruşyn ba~vekilimn lüzu. 
muna bu derece kat"ıyetle i~are~ 
ettiğı ve mutlaka açılacağmı söyle. 
d ğı bu ikinci cephcyj açsa aç a 
ancaK ln:giltere açabilır, halbuki 
lngıl ere bu lüzumu Rusya ba'Ş" eki. 
linın ışaret etmesinden evvel gör -
mÜ'}. anlamı~ gazeıtt'lerinde, & yaııi 
mahfellerinde ve meclislerinde açık 

Sabahleyin saat :kaçta lmlk•yorsunuz, ne halde tannyor1>unuı:, kalktığınız .7.ıunıı.ııı iyi kullanmak kaidesinin alfabesi tı:ıbahleyln erken kalk • Radyo neşriyatı 
zaman ne düşünüyor ve ne yapıyoı-sunuz? İns:ı.nlık kıymet.iniz bu sua.Ucre nıaktır, lnsa.nlam sıhhati, serveti, bilgiyi, birçok ahvalde saadeti ce. 

· ı bl 1 -· l tiren kaide de budur. 
Yarın rndyoda aJans habcr'er eden 

başka neşriyat yapı:mıyac:ı..I>, y<ılnıJ 
Milli Şefin beyamıamesl okunae':k "e 
Atatilrkün cümhur Y"tın 10 uneı.ı yıl 
hi'..abesi plakta d.nlaılleeektir. 

vereceğın z ceva ar a o çu ur. • .. ·-·••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ·------··-............ _.... ____ •• _ .......... ..... .... .._ ..... --...... ········-·············-.. ··---······--····-·-········ 

çn müzaıkere etmiştir. 

Bu müzakerelerden çıkan netice. 
nin menfi olduğunu biliyoruz. 

İngiltere Ba§vok.ili diyor ki: 

- eıBu memleket pek çok geç 
kafarak, pek çok zahmet yaparak 
kendı "ru müdafaa c'tmiyc muktedir, 
mUkcmmel bir ordu yeti~tim}i~tir, 
fakat bu oıdu orta çapta bir ordu 
dur, kara devletlerinin orduları ile 
mu aycse edilemez, biç bir zamcn 
e lemiyccektfr, biz bu orduyu t h 
Lıc ) aıtamayız. » 

Bazı İngiliz. gazeteleri ile ame1e 

Baltafimanındaki 
f abri <ada 3 amele
nin yandığı anlaşıldı 
Yangının ne suretle 

çıktığı henüz 
bilinemiyor 

m hfcllennin bu lıükmü ka: :>ul Evvelki gece Baltailmanında Ha 
::memı:ş olduklaı:;nı! bir ı~ numıı llmpaşa verese'erlne ad ve R111J,. e. : 

yı in vukua geldıg .nl ~e bil.yoru~, dında bir z:ıtm tahtı istlcarındıı bu_ 
fakat en nıhaye"t ımd} · galcb~~ın 1 ıunan bir fabrikanın tama.men yan_ 
iht } arlardn kald mı da hı ıyo mas e n:>tıoe:eneın ~-angın tnhki.ka 

ruz. tına zabıta ve adliyece d:evwın edll _ 
Bu dukik da hat m gelen sunl, m )f.«f r. T..:ıb'ldkatı &-ver Mudde_ 
lız Ba vekilının nutku ılc Sovy t um.umfsi Fl hr1 idare etmektedlr. 

kıl nın nu u ar s da gc::çen Di.ln ltfa'ye t~ıitı )Jl,.Ilgın yerlr... 
zam n zarfında SoV} ct Ru"?'a ın, deki en!Gt.zı tern.tıtemiş, enkaz altın_ 
ı k k rarını de inne için Jn~ihe 

dıın ko:nur 'haıline gclm ş 3 ce .cd .çı.. 
z ı I m ya n m.. ff k olup ol - k Il' ır n: mre bunl::ı.rı.:ı Ah _ 
• dn · med, İbrahim >e Koço 1sün1erinde üç 

1~,..___.,..;..~1 ,.. l Yolda n ~ullandığı kat'ı 'd o:duğ\1 a11laı:(.mışt.r. 

e e e 
, b 

ı ak olurs..ı bu su le m .s Dün vak'a. yrlnde ilk ke:1.t yııpıl Dlln şclırinıize gelen Rumen ticaret heyeU 

oet cev.-ı.b , ermek ıcab eder, buna m;ştır. Yail""olJllll ~ ~ zuhuru he _ T,llr!k _ Rumen tlcareL anlaşmasının ~rtla.rıı. uygun bazı lk:ararlarla, bil • 
mukab 1 lngil z gazetelerinden Rus nıu m~iım de~I'dlr. esaslarını konuşmak ve h'J hususta .tıassa Romanyadan memleketimize sev 
ya) a en hararet.i taru.f dar olanlan bazı müşterek kararlar almak Ozere kedilecek olan petrol ve petrol müş -
r J r ennden kan mana ise, tam dün Romanya.dan şehrimize 6 kişilik takla.nnı dahıı süratıe göndermek Czere 
olma a bile yarı :ynr ya menf:dir. t salışlar111d bir ticaret heyeti gclmiştlr. Heyet n -ı tedl>lrler ~hnacağmı .söylemişleTdtr. 
Bu gazeteler dıyodat ki: usı evvelce hükılmetiinlzle imz.-ılıuı • Heyet ar.ası dl1n şebrin görlllerek yer. 

~ oaıın t!caret mukaveleslntn me -ı lmini gemılşlerdir. Bugün Alık.araya 

mek i~:~~a:k c~t= !::~:a ihtikar teşebbüsleri dıılerl üurinde bugilr..kü ahval ~ harekat edeceklerdir. 

Avrupada olın~ı ica'b etm.ez, göz •f t M ı·k t l ı·f• • 
lerimizi biraz dolaşt:ımcak olursak d d. 300 top manı a ura etres 1 e { 1 ını 
mun ·~. lıa1ka bir yeri yakında evam e ıyor eşyası sakhyan bir kabul etmeuİ : için 
bula'bıılirız. » ....., 

Bu münasib yer nerede olabilair"> Et saUşlan üzerlndedi~~J" v:·a~ı:: müessese yakalan--fı . ka:hnı dövmüş 
f ı .ı... 1.. _ ._ rına dün de ıtıesadlıf e ş r. u 
ıu. a aram:ya n.ç uzum YOK· kölde GOhirde 5 .lcaEab cUrmU meşhud Çakma.Jtçıl'ar yo;lruşunda. 91 numa. İhsan ism.1nde bir :k3bada.yı Qcm _ 

Munasib yer şimdıden bulunmuştur, hal nd yıı.kalanm~iardır. Bu gibi va. rad Mehmed oerid w oitullMı tıca I berfiltaşta Ado.let adın& bir kadının 
varou, harekete geçm.c&i bir ışar~tin z.iyetle: karşısında perakendeciler GUÇU a d 'b iüşter1l 

1 

mrJ!ı evıne ~ ve :kadına kendisi 
~~rılme;.ine babr. Ço'kluk ihtimale to;T.ancılarn ıytülemekte ıve onları'n, ~esin e, 11' ancı m ere çı.. lle met.res h:eya.tı ~ tc.k.11.f 

f ············································~ 

AtatürkUn mm•üka: kabırler nın b\1. 
fundut.u AnkaracS.ü! E nomnfy!t mü • 
zcsl 'Yarın umumun z:yare-:.1ne açılt bU.. 
lundurulacaktır. 

Yurd dışında.ki elı;l!!k ve konsoıos1u1C 
binalannda da topiantılar ynpıtacıık. 
A.taı'Urkün aziz ha•ınıs' yddedn"ceklir'· 

'r> • r 
Malul bir vatandaşa 

böyle muamele 
edilmez 

1 ----o 1 
: 
i Hasra dan gelecek 
1 ithalat eşyası 
f İaşe Müdürlüğii tara!ında.n yen1del1 
~ tevzi eclll cce1t olan ıı O nded otoın<> .. 

Dün, matbaa.mım Ayşe Güler ~ bil llistiğ nln tlste eri oo.zırla.nmış 
1 
ye 

isminde bir kadıncağız ııtlıyar:ık : ilan cdi!mi§tJr. Bu listelerde, taLb.e .. 
geldJ. 'Yilreldcr a.."'151 bir çilesi var. E rln iht'ya.ç.ln.rınm ancı:ı[t üçte ildSI 
Aııasını, babasuıı Balkan Harbinin E knrş1ls.nnbl.lm~t.ir. 
~c~yfj INıde ka.> betmiş. Gözünün ~ o ğer ta.raJ'!Un Basra yolllc mcın;tı .. 
o~unde cereya.n eden korkunc lı~. : 1 ketlınize lt.bal ed.Uecek obn muhte .. 
dısclerln teshile bir kolu malul : yoldll 
kalmış. Ayda 3 liralık bir malul : Uf nevi k:iıu<çuklu maddelerliı 
maaşına sahih, G<'çinemlyor, bü _ ~ ö..duğu öğrenilmışt.lr. Bu mcldeler ıı. .. 
Jiildcrimizdcn birine ınektubla derd : rnsında ham kauQUk hıurdaı'.ar!Ddatl 
11UUU'llk bir iş rica ediyor. Bu \":1.- E yapılmış kau9uk, % 5 ,-eyo. daha ~ 
tan~ın derdllc hemen nliikndıı.r: la Jrauçuğu ihtiva eden .sanay mal " 
olunuyor. İnhlsarl:u fütun fabli • E ı esi tomobll 1 dış lfı.:..4 klerL 
kabrında bir iş verllmesl blldırıll : zem • 0 ç ve • ~ 
yor. Kıulıncıı.ktza gösterilen yer:· Jfıstik boru~ı.r. otomobil, bmyon 
Cı;küdu tüıün dePoSudur. Mura _ o"...obüs örtüleri w:rdır. 
~ edJYor, iddiasına gorc; ken • 

dlsme. Adanada sebze liatları «- Buraya gen('.; gürbüz kadın. 
L-ır alunr. Sen eaı .. nm '7.ııın, ım.. Adana (Hususi) - Şedlr.mizJe set>. 
ra.sı t.ım:vJınnc dc!il! • cevabı ve. • ze ve meyva :r ıı.tJnn geçen seneye ıı1t 
riU:vor. Ta'Ulhlmu h 1 rtmr"'r k:ll- ; bct1e :yilk.sekt.lr. Sebze ve meyva fi~ 

• la m~ aa gene kendi i:ldlıt'!<Jn : la.rı ald dü ~"'·~ ıı.ı..ı 
göre h:ıkaretlc kapı dışarı edi • E na. n _...,.;ımız rakam 
Iiyor. : şunlardır: 

Bu kadıncağız, lıntlkaten işe ya_ : 1 Na.r kilosu 25 kuruş, üzü:n kil 6 

rıya.mıyn.bUir. Kadro v:ızfyetı kcn. : 20 kuruş, limon tancsı 2,5 kuruş, pot• 
dlsine iş vermctc. mani olabilir. : tamı tanesi 2 5 kuruş, muz kı!osu 'i~ 
l\talül oluşu btr mazeret sayılabilir. ; ktırUŞ. ' 
Fakat asla bu va.tanc!aş hak:ırcte : 1 u 12.6 
hedef totulanuı~. BtlhSS3, aroret- : Se'bze fiıı.<lıın: Ho..vuç klloS ruŞ• 
ıer kaz'şısmdJI. ma.hvotmuş bir ka • : 1mnı.ş, ~l !biber kllosu SO kU _.1 
dına yapılacak mu•mele bll1lc ola. ~ ıranruzı bı"ber kilosu so ıturUŞ, ınar;-
maı:.. ; 

1 

tanesi 5 kuruş, paru:ar kilosu t!,ıe 
'-···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,,,, turuş, 4LAh:alıe tan~ı 40 kuruş, , 

H 1 d k soğ:ın kilosu 25 tkur'U§, kuru FP 1l " anı et en çı an ğan ~u 12,5 kuruş, pırasa til~ 
" 10 kuruş, domates kilosu 15 ktlrJO 

davalar bl. r= nc·ı ası·ı bamya kilosu 4D kuruş, patates t; 
· • • su 12,5 kuruş, çalı fasulya.sı ~!Pt1 

h • d 15 kuruş, ayşe kadın h.tmlşasl k ? .. 
Ya ma emesın . e 20 kuruş, ko.'ba.k kilosu 10 kuruş. 

hcan kilosu 10 kurUŞ. • ••• • gore Mısır hududundadır. 1 ken<lilerine pahalı sattıkhınn:fan şiktı.. karlılilıyruı ve emniyet edilir kimse_ etmlştU. 
F-aknt Mısır hududUnda luı!yan yet etmeldedlrler. Bazı kasablar, na?lk ıer w.sıtaslle balz.ı müştarll.ere yük -ı Adnlet lbu teldL!1 reddedin~ de, 

hıra karşı. ~~vaimin hulul etmiş füı.:!.ına mal bulamadıkları içln dük.. sek !ia.taa satılan aciilfşet.14 m.fktaran ktımru yakala~ evire 96V1re döv _ Celalettin Ezine tarafından 
olm~ından istif~e edılerck esaıcn 1 kAnlannı kapamaktan ise üc b~ kuruş ı.naıtura. stoku bulunmın:tur. 300 milştür. Muhsin Ertuğrul ve Muhsin 

··············································· 
RADYO 

musammem olan hareketi aç.malt ı fazla fiatla satışa devam etmekte bı'r nuı.n A'dll eril mnznun asliye se E ... l t I d d p 
R_uslarln yükünü t~fif eder mn Bu, mahzur eörmediltlerln1 UAve etme':>:te. topa. y.ılkın olan bu m.allar-ın arasın_ kizl.ncF ~ ~e yıapı : ~tugru ara rn .a!2 ~ cya: PAZAR 9111119.u ~ 
bır ba~ meselcdır. <lirler Toptancı tıftccarlıı.r ise piyasada "'- muhte'if nevide ıtum&§!ar, p:ı.ren, nı. ün mı Sala ve Tasvırıefkar aley 8.30·. C!ftftt ""nn, 8.33·. Hafif pıı dJY 

• • • • • u... • lnn duruşması oonunda 6 au Mil g h · z d l b ·· IO<Uli ...., P (Aonılu:>or Kı Sovyet Başvclr.ılinan nonnaı miktarda et bulunduğunu ve pijamllhk ~:ış!ar ve b:ısmlllar var _dd t' dıapse üm edilınlştk ıne açı an aua ara ugun - hır (Pl.>. 8.45: Ajans haberleri, o~. ~ 
yalcnda ikinci bir cephenin açılaca ı>"rakendcc.:.lere yapılan satışların da tıhrun ~ suretle bir mü.ş mu e .e ~ · lerde ba§lanacak fil parçalar ve :n.nrşiar <PlJ. 9.1 'ffJf> 
ğını şüphesiz addeden cümlcıri ile na1': üz rtncı n o'ldı;tınıu idd.A ederek dır. Tieare e bl rt• 1 vin sa.a.ti, 9.45: Milzik prograı:nın~2 33: 
v z":;etin İngili:.ı: ba'k.ımından mü eski nrzUlarmd.a ısrar ctmekt~rler. t.ercye 1000 Ura.ya sat.tığı r pn 1 

- Resim ve fotoğr~f gergisi kısmı <Pl.>, 12.30: SaaL ayarı. ıerı. 
şahadC3i aTastrıda mutlak. bir mü _ Toptancıların bu lddta1an, malQm ol- çtn ~ HTıal:fk ta.tura. verll'ken yaka Beyoğlu llııJkevinden: ınımıet temsilinden çııke.n ve Şehir Oyun havalan, l2.45: Ajans ıı:ıbe; ,,., 
t b kat mevcud d<ğ-ldir. O hnlde} du~ 'frlıcre, 1nş mevs minin tvaklaş _ 1 n.mıştu' YGpı1an tetd>Lk'ler :netice - .Amntörlere matısus resim ve ro. Tiyartırosu ile bazı mu1nrrirlcr ara - l3: Kan.şık şarinlar, 14.30: RaJY

18
.os: 

Sovyet Ba,vek\lı Rua ordularıtı.ın ma.Jota. olması dolayıs le canlı hayyan_ a • .b:ı.6cik1 değerinin 350 toğra.f sergisi hazırl:ğına başlanın~. sında da.va mevzuu o~n hMi3e et • ıon orkestrası, 18: Saa.t ~yan. 
1
s.'o: 

mütevali rüc'atlerini Ahnanl rm ıara ve ıtoptan ve e>erakende et !"ıa.t slnde bu satışın _ Bu sergide ve Ankarada C. H. P. rabndiı.'k.1 ıadlt tetk!!.ke.t bltm.lştlr. Radyo caz ve tanıro orkestrası•. ssP 
motörlü rilah ü~ünlükleri ile garh<le lantıa bir miktar zam yapılması et= li.m. olduğu n.nJaışılmJştıır. Suç.lu m.11 • genel sekreterliğince a(lhı.cak umuml da Tıılts:m şarkı ve .. ilrküler, 19.30. set' 
ikinci bir cephenin yokluğuna rafında toplanm.a.Lt.adır. ~at murakabe ~ cümı~'!Id m.ıııhkemesine sergide derece kazanacaklara milkUa.t Böylece Tlya.tro m.eaınun.sır. çı - ayan ~e Ajans haberleri, 10 . .as: fiil" 
atfediyordu; Almanlar.n eıilah üa- bUrosu, Pazal'tez· gUnkU ict.iınamda et verıımı...tır verilecektir. lştiraiic etmek 1st.!yenlcrin ka.n ~ır ya:zıdruı d~iVll yaranın sahi. be6t 'ıo dılkıka, 19.55: Seçilnliş oıtt1 
tüınl k.leri $littikçe bariz bir şclkil meselesini tekrar gur~'!cct.tır. w..ı•uq • fazla tafsllA.t almak üzere Bsılkevimiıre t1l. rejisör Mu'hsin Ertuğrul al~ıne parçalan <PD, 2o .ıs: <Meslcltler ~ 
nkhğına göre Ruslarln istedikleri •w• • •• mUracaıı..t eylemelcrlnt ve eserlerini açılan neŞTen !ha.karet da.Vtl.'ille, reji. şuyor), 20.30: Fasll heyeti, 21: Z ~ 
ikinci cep'he de aç1Trnıyaenk olurt ~gınıı. gor.m~ mümkün değil _ ~~~ göndermelerini rica ederiz. sörü:n .a.otı!ı mukabil dllıvra. ~ gene ta.tviml, 21.10 Nl.ha.vend ve ~pr• 
n<"'t°cc ne olaca'k} Sovyct Ba~veki- • ~ukl\lt'Ulldn. okşanmış, iyi mua • Mılh5ln Ertuğrul ıta.ro:f.ında.n To.svl. ın.aikamıarından şar.cıtar, 2ı.35: ·ceıc.tı-
linin b"ttabi Sovyd mtincviyatln1 Evet. fanedelim ki Anglo.SakaOfl mele görm.~ b'ir adamda dalma kcn - Araba altında kaldı rl Efkô.r gazeıes·nı:ıe ç.ı.ke.n ik1 maka Sonbahar at yarışlannın ne;: ı;şJI' 
yü'kultmek gayesi ile söylc~mi? ve illcminin on lbinlcrcc lkilometrc uzak 'ı dillğlndcn taşacak in.sanl !azilet1er DUn MW(cylm Tezcanın idaresinde_ le münasebetlle, yaz!nnn muharrir! 21.45: Dans müziği CPlJ, 22·:5: ~ 
bu itibarla ha tan başa ~ml la.rclan yetiştirmiye çaiıvtığı malzc. bulU1'6Wluz.. k.i aıt .arabası Kısıki.ıda Alemdağ cadde_ Peyami Sah ve ga:z;etenln n~rlyat e.;yan ve aJ.ııns ıuwcrierl, :J!!. • 

ve ümid dolu olan nutku bırkaç zeme Alman ordUsunu ·ı·h .. .. Çocuk "'~:-e '"'urumu sinden, geçerken .Ahme~ Yethnoğlu !3. müdürü Cill3d Baban aley.lııne açı - se.-;.rvts1~~· _______ ... _._. 
l ·ı 1 dk 1 . den n sı a ustun ~'"'"'lll ~ minde bi lkl>ylllye çarpmış ve ~ su - ~ karşı sua ı e e enec o una ~!: • lüğünü gidercmom1ftir garhd Gemi l\lerkeıl r~te yaralamıştır la.n da.va ~ 1 lnci OC"41. maıhk.em.e 

İçe endişe sızan nok.talan da ihuva ikinci bir cephe açılma:sı da mürnku··ne ' kaldırıl istanbul bor ası ~~~_ ..... _..-._.-A Ya-•· NUmune hastanesıne sı.ne mtikııJ etmiştir. ········-··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ohnamıetrr. Netice ne olacak') - - -- .._.... '~ t 

ı S•-li y ld '- 1· ............................ • m.ış, suçlu arabacı yakala~~~~.~:........ Bu da.vnla.nn duruşmalarına bu - 8/11/941 "çı'"' ··_··-ka"'"nı.şsfia~ T AKV M 2 inci T-•rin t.CI. n o aı ıou 6Ua ı sormuyor, •• ··-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4A M11 Y-~ 
-Y onun yaptığı sadece a:ksa!t no'ktayı ( gün'l.erde b!lşlan~ır. 

1867 ruar 1860 dece a.b:ık no'l.-ianın ~et cdümen 
Rami MU 9 Arabi IGll• İşn.Te't ehnek:ten ibarettir, fakat sn. , 1 S T E R 1 

1 lac7'Tc~rın Ru 1 ••a. K:";. dahi, noksanın tdafi ~dilememesi 1 S T E R 1 
27 1941 .. ihtimaline karşı gi:ı.Ü bir teh-:!idc 1 Antakya.dan J'aı.ılıyor: 

A 
A MAt 

GONF.Ş 
Şevval 

lM.) AK 
işaret sayılmaz mı} Bilmiyoruz, 

«Bugün istanbuldan alcltl'un bir 
S. 11. IW'liaa~,rnuhakkaitbuluki. nutukta böylle mcktubdan şu satırlatı &)'llcn nllkle. 

6 41 6 00 giz. or ima nsa dahi mese d dlyonım: 

1 « 12 Ang-lo - Sakson alemi bu imcy<ı. - 21 Teşrinievvel tarihli telarafmı 

s. o. 

-4-..,......:...~---.=----=--....:.-02_11 e'heımxn.iyct vemüyeceıHerdfr, zira 26 Tcşrinlcvvclde aldım. 
ı-O...,-.t!_e-l!-1_ld..,.ııd_i-il'"_A_kt ... •_aı-ı~-Y-au ...... ı -~ 1 Rusya iet~e de. · emese de muhn-
fi D. 

v. 11 58 
E. 7 01 

S. Ll. ~-ı D. S. "· rcbeye devam etmek z:ı.ruretindeclir. 
14 40 16 ri7 18 81 Bu, mı.dıaribler için kal'§ılıklı bir 
9 48 :ı;ı - 1 8' rejim mesele&dir. 

Ekrem Uıaklıgil 

1~ nbulda.n Antakyn.ya yazılan 
mcktub 27 Teşrlnlevvelde posta1a 
verDmlştL Ve Ant.l.:.)ııda 1 Tcşrlnlsa. 
nldc elime gcçti.:a 

Bu hale güre teJgTafın, mcktubdan 
dalıa. seri blr muhabere vasıtası oı_ 
dutuna: 

STER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

1 .Askerlik işleri 1 
Şubeye çağırılanlar 

.Emıııönü Yerli As. Şubesinden: 
P, Tğm. Ali Rız.a Oğ. Mehmed Ziya 

filll (39513), P. Astcğm. Süleyman Oğ. 
Ah Cenab 312 (1338ci>, Topçu Asteğm. 
Ah: Tcv!iat Oğ. Ba.yrett!n 316 (24014), 
Nıı.kllye Tfm. :Mansur Oğ. Az1z 328 
<449'17>, Na.tllye Tğm. osman Nuri 
Oğ. Ah. Hulflsl ôl7 (31493), Nakliye 
';rğm. A&IDı Oğ. Şakir 319 <39927), MU.. 
ha.bere TPt. Kerim o~. Tacettin 323 
(43547) aoele olarak Ş"Ubeye mür.acan.t. 
lan ua.n olunur. 

ÇEKLER ~ 
rı:J 

A~ -,, 1ı:aP•3'15 
5..2 

Londra 1 at.erlin 2 .... 
"" 100 Dolar 13 

~ew-Yor .. 
enevre 1001svicre Pr. 12.gs~5 
\adrld 100 Pec•\& 
Yolı:.ohama 100 Yen sı.011~5 
to~ho'm 100 t.sveç ltr. :a:;.40 
Dtlnkfi altın fiatı 
24 ıı.yarlık bir gıam kü.lce 356 / 
altm ~ 
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BOJilk bir memleket davası 

Önümiize tarihi 
bir fırsat çıkmıştır, 
istifadeyi ·bilelim! 

Yazan : Ahmed Hamdi Başar 

DMllld& tn.uıere, şimal memıaet1erl, 
Pra.nsa, Amerflt.a gibi es ı.ıoi: bizim ham 
ma<ldelerim.1ze :ınıUŞert ol.an plyuala 
nn senelerce k:&panm.16 olma&ı haıb 
eo;oond& bu VUİYMi bilsbiltün alcy1\j_ 
mıze c-e'Vinü. O derecede lı:I Tilr.k pa
nrutu. ~ tlltünft. hattl Türk !nclr 
Ye i.lztlmü b!ktün .i.stih.1A.k p~~ların_ 

· dan çekilerek, en .ışatı tlatlar ve şart_ 
Zar altında t19ftnctl ve dördüncQ pha 
M.ıldı. Hiçttlr piyasa artılı: Türk malı.. 
na muht&o defildJ; bu:na mubbt! TıJrt: 
p!yMMl iinedec ipllte. hattı\ ııd& mad 
deleı!ne tadıar dış pl7ı&U.!Rra m11htao 
vaziyette fdt. 

Halbuki "1ndi A"ft'UP1', harbinin do
tıırdutu meselelerden ıre düny~ ekono 
ınJslnin bu harbden -'Onra alac&ITT yeni 
v~helerln şimdiden t.eırlrlerf h:ıısedll_ 
~ dolayı memleılı:ettmize yeni_ 
den bllvtık, son derece mü'ltesna 111.rl
hf bir PM teveccWı etmi{ltlr. Artık 
AVl'UP& l>inaalan bir aırırdanberl ta 
mamen unuttukları. ihmal ettijclf'rl 
Tf1rtdye ham maddelerin.- ve zlrııat t' 

suale, •• uç cevab 

: "Son Posta,, nın bulmacası : 30- <4> 'ı 
:t b8aıılu i'Jbl . , . I Tüı1dye, bQl'(lıı bO,Je mt1$teıma bir; fl.9t& Avrupa aana1'i lnkılAbının ten /yasma karşı kayıd nı şartın! bri a!Alta 
~ 1 mıllet.!erıdeoüyUk tA.. tarııhJ tesadutiln .nuharl)'ettne ı:ıalik eli önüne serd!tı milsıtesna bir tuihİ röste:znıye mecbur talmıtiardır. Artık Bunlardan 30 tanesini hallet/erek bir aratlrı yollıy ,_, 

11ena U'S&tlar ve sanılar yükaeltır; olmw,tur. F.ler bu mt1hlm bu bü;yilk tırııw..ı ~is ol:n:.ıkıan .ı:nütevellid ı bir dırhem malımız bile milşterı.s:z ta? oku _ b" ı.._,,. k . ... an 
lb11V ~!eder. :bıs.aıı. teııdialııi h&yaUa tarihi şansımı.ıan ıatlfade etmeıln! bi_I bata .,. ıaflet 11lzündeıı liberal tap1-ı mıya.raJc bi>ttın plyaa"larda ttı.ybett•Q't Solclaıı )'Ucumuza ır ıısuı.ve ta tlırn eJecegı:a 
Cf1ti ~ edecek tırsat.ıar önüne aeL lirsek bULiln felü:etlc.im~ ve ~ırab.' tal!lımin ta.sid ff ıatısmarcı Cf:.ltlberind mlz mevkii kazanacak. unuttu.-dıığu_ d tra· ırala J l. 3 4 :, 6 7 B 9 rnes n bundan J.s~itade edem.es, et..~ ıeride bıra&ara~ .. refah ve sa-j rirm1etlı'· muz hım! ~idm ve fazla.sile tPlllın 4!-

0
1 ~ ll4a • 

tör ~ .YO!:unu ı>ııla.ınnw, bt:dOaht ve adet içinde; lleri "e senıin bir devre_, Oıut>d& S&D&11 inkı!Abı oJdutu vakJt dec« mevkJe girdik, Bu derlu ve kuv tem.a.ıilı: l 
illa&. D'.~l!hln eısıri omJJttan i.curtula_'ye adım atm~ oluruz. fabrlkaların bam madde ve nüfus v~ı. alAkanın b!T h~rb z.uuret!nden <B>. . tt--+---+---+---
IQlyet ~atta aena1;ıı olmue. hat.ti ~- 1939 da p&tlü veren Avrupa harbi ~ dol.a7taile de ~rb me.nılek ım l dıoPııasına bü.ara.lt bunun ııeç c'. b'r 2 - Bliylik de.. 
cet ln1*adderatma tahalli.i.m ede. hll& devam etmektedir. Bu harbin dl.. Jerlntn ıuta m.addeılf iht.lncı ı:- şey oldutuna hilltmetın'yellm. 13111'kfs' ğll (4), Deniz eL 2 
~ Qda.r . klJVl'eıtleıım.I, inaanlann smda ve Mlll1 Şefimizin etrafında tek Bu yüzden bizim de ihracat : · 1 bu hldlse ve değ;şen dünya karşısın_ blsesi <4>. -----t---+--ıı-
~~ heP& bu lıeııwiüfıt:rden iııtı!adt bir vücud teşlcil ederek onun dJrektifi mız kıymetlendi AYrUJ>an "- ' da bu al~ka.nm 'llU!'.takbl!l dllnya n'1n_ 3 - Tavlada a 3 

" 1 lal.Jen inaa.nWdan ibarettır. 'dahili~ tu~tu~muı dış ı yas&t. 1.a.n e ,u#ıl bu malla~ oolsnn ı:ıtti:-uhıtao mının devamlı şartlarmdan biri oldtt .. tılır, (3), Ttlfekle """*--
a.n U~etlftin hayati da l>ltJJedir. Ba. nederim. W1lıimlziD ye b!rçok millet- tan talebleri Ul"Şl.ltDd4' azamı ::d ·~-,tunu anlamaık ve b.vramnlr: JUımdır. vuru.ur <2>. 4 
'e 1$4bırlarnıilletdı önüne ö:Yle teeedü!ler Jer tarlhinJn rıııta ve takdir lle balta./ ne tadar cotalUn&(, Avrupa ı>arıı.r'adn..- ı Blz1 bub tarih! ')ansı t~vramalı: ve bu ıı.n4 <5l Sa.balı d~ 
ı.... ll8 C.ıbzue OlUl' ti bunu O mil • . ,_..__,u., a..ori1-0- ti-• ' . mm cıa 1 o1anı Y&<ııml\.C şarUJo dün 5 . 
·~in büıtUn h at • -,,.,ajh milhim " bO:rfllc bir munftab:r~ nıa ~· ~ ye ..,ı.ınneJı: ve ha_ j vımrn r.eıvin mP.n\Jeıkt:tlP.tinden bıri la- 5 - Do8t, a~ta. 5 
~sile &y ı boYUnca lı:endt ça.. olmtı$UJ'. Bl1 nökt&, millettmlı !çın lll'llmak. n~et ticaret teşkilAtımızı bUiriZ. Umumi Har:xı . o - c!aş <2>. Yemdı:,. 
llıaz temin etmeai mtımıı:tln ol_ tı,,metı ölg(llem!y~ tada:- uılihlm kuvn~lend'ireı'flk em:n pıızarı ar elde et n.ııpa ka ında ~ i e ~erıta:ıın Av ten emri hazır 
trıeaİ, :.:Ok ticaret 10ıııannm defif_ bir tarihi ~n.eıtır. Ham dışında talan mı* sureUJe bla ~ bu sanayi lnkıl( ı ti!adelerl: kendi n~a!~~~ ~~ , C2). 
)'anın • tenha bir memleketi d1ln- memıetetlmız bu tırsattaa son haddi_ bmda bam madde meı:ııleketienrıln ya harbde temin edeb:.t'm f.ı bl 11 ; fJ - Başına co. 
den b;:1 b~k !aallyet merkezleN!- ne tadar tatl!ade ~elidir. ı pabileceti azami lı9tifacieyi t·.m~ etmek t Jet.in hayat.ını değ'•tt'n.c~Jı: E' r r°icU: gelirse sır oo-ı•su 
hım bir halıne ".o:raö!Ilr. 8ana;ride mil Tilr1dye, tarihinde blrçolc fırsatlar sıı"sırı.ıı .rııal k !dl·k . Il"nıJz y('n! dıinya' halindeo refahın ~ yilka~ ~~~!ye:ine olur C3>. Ta.d csı 
altında keşif, bır memleketin toprak ta)lbetmiştir. tııt&nb•Jlı.t:ı fethinde, memldk~rlnde . kllJ derecede ham çıkartacaıı: mllstesna fırsatlar ve wlhl 'l - Tellı bir 
letet· Ya.tan ll'lıOhlm bir servet men_ bt'alarm t.eoı!nde. Avrupaıım sana7l madde yeG!şmem ş iken hiç olnıaua şanslardan birinin içindeyiz saa <2>. Noı:.a <l>. 
baını' :unyanın en zen_ırln memleket- hilrr vet !n&.ı!A.bına.ı. d7A'lşen dünya-1 'I'lh1ciyeye bas olan spea'.f!k ıa•ihsau_ I Bu bUy(lk rırsa.t nrşısın~ eter TUr 8 - Sopa, del 
lf>tetı et-hal kınnetlendıreret ? mem_ nm farkında olmamak yüzünden tui- mlZi teıaıllt yollarda-:ı ist'.fade ederek kiyede ts.t1hEallt jerht.ı! ne:!em:yar; in_ nek <3>, B1r nevt 
rl dtlnyanın en !~nrın bi_ hin önüne YJ#dığı fırsatları hettA gct çıoğaltablirdilt. Bunlardan hlçb!rlslnl tlşa! etmiyor; ıcöy!lfüıl, arneltlli şe camur <3). 
ll.oıa ~ne ı;".lrarabillr. :mı - remflllliş; Vll! bu nare.ket!erln arkasın_ yapmadık.. Yaptığımız yegAne şey, ib-' hlrl:si, tike.ar!, n!llasa h"r .ınnıf hslki 9 - Ters oku-r_ 
!tuşu bir. mernl"1cetin başına deT~ d& ve gerisinde kalaraJ: kendlılnln e_ rac.ta ylliıde 12 r:U:>i ağır bir res'm ıstıma!';t7. ku.anmı·;or. yii1:U gıfmtııyor_ s.anı:s b.r mll!et o.. 
ıı h ·_Yanı esadUtUn ve şan&n tıyml'!t_ z1Jmestne, ihmal olunmaaına başlıca kQYmak oldu .. ithaıA.ta aucak yüzde 3 sa tarihe kat'$1 bü.rUlt bir hata lşJIYo- lur <3>. Not.a ı:ı>. ı 1 
ht &zınest konmuş olabtllr. İşte bu tal'L ııebeb ve Amil olmuş.tur. 1 gtımrU'lt koymamıza l.z!n \'eren garb sa r nl'l demeılotlr. En genl.ş mana5tnda Tür 10 - Hakard 
bir bllvfJk teııacıntıer ve şansiardır kil Memlt*:etimlz. so.ı 1k.! asırda.nber1 git nayt devleUerl, kendi mtls't'!l'llelıe1e_ kiye bir ka'rış boş yer, iŞlemiyen tek nıdaısı <2>. Çalı~ ') 
ktr b111'lll'!t1 dünkü 7a:Tif. çOTilk ve ta_ tikçe çotalaıı bir fakrü sefall"t'n Vf' b'r Nıdrtd ham maddelerı.ıı kolaylıkla re_ kol bıradam.adan Leknlıt!n, ilmin en son kan b!r b.r;.yvan ~ 
ıı. h 

11
nv'61nden sıvı:-arak "''ndl'!, br..'V"t inhlt&tın · ıcJnde ıalnııştır. Bunun baş.. kabetinl temin edeceılt olan bu tedbire , lcudreıt.Jl"l1nden f&t:fa.1e edere'.t: gereli <3> · - - -

ırrn~ arnıeıt ve zeng:ıt bfr m!llet hallne. ııea sebebini ben ~Detı~ Dünyaıı a_ı ses çıkarıtm.adılar. Bu suretle Türk:Jye, I gundüzlü Qalışarıık hu •. "llmalı. ba.5 doo. 11 - Atzıınıradan_ cıknn (3), Sıcak/ ae a#acm koru olur (2), · 
l!! eder. . /dm<fa.~ kitabımda ımha çalış~ım. TUr_ bu tarihi şa°:suıda.n ~lf.ade etmek şöy_ I dürUoü blr ful1yetle. tıpkı yeni Avru_ memleket yeınişlerı.oaen C3>, Emmek- 6 - İpek eşarp <3>, Bir nqt.r CI). 

Old ~er o rnlllet tarihin nımetlne nail kiye, liberal k&pltaılmı de\Tınln kı:r_ le dwsım, bı!Mt!s ooun normal tll"Jti?de parım w Amer.ıtr.ı.mn kı.mıldutu sene. trn emri ha.ı.ır <2>. G - Uza.k.1* nidası <2>, Şart vtıa.. 
\oyuım halde hA.dlseler;n kendl ıınone1banlarından olan bir memlctetttr. Bu yapabileceği m~ t~sirleri de yüksek 1 !erdeki so~uz cehd ve imanlıı. utra- 1~ - Ka~a duma.n <2>, Sonuna cA> yetlerimimen biri <7>. , 
etın <tutu bu b(lvflk tırs::ı ttan ı.ııt1f11de/ devrin nwl kıt'alan ve memlt>ketlerl ihr8('8t ır!lmrüğü s!stemı ile önJ,yeıek 1 şıuat tarihin bu bQyük şansından ve getrse t.a.b r olur <3>. '1 - Ortas.ı.na cEı gelirse b&yvan 
acı l'frlnı .bilmezse, onun b;ı hazin ve taıiı:Jıiaştırıdlğı, nasıl yeni dilnya mem bu müstesna fı.rsıııU kaytıe--..tı. Ar.tık ya fırsa.tı.ndan son dttl'!c"! istifade etme_ Yutanda.ıı aşağıya doğru: Yeceti olur <2>. ~ ile beraber 
1fı ilınıa1ı _tı.T'h!nin ltıtr!!.,lılt ve Qm~d lıelketıertnde'lci ham madde ve z!raat eş vq yavaş Tilı1dye ih-rac:ıt eşyası gt'ret: Udir. Eğer buııa mevmıetımn. s'etf'mt_ 1 - .AmA?rilk.a CllmhUt Rei& 17), No len yemek <•>. Erk.eık ısını <4>. 

deVfrlet"inde4tl ız~ırablannm ve ee. yasınlll rekabeti karşısında TUrkJyede tA~ ve gerek !ia.t bakımından başka miz, tef,lldle.tmuı m&a:d d~ğ'llse, bu fşt b ıın. 8 - Ort.&6ına cL• seli.rse ıöz r 
~'Zliklerin~n malı el.ah! o'ııa. m!Jlet air&atiıı gertledlti, ç1ltçlnio ve blnnetL "' ~ iılt'lhsal meı1cezler:nın rekabek ba,earı\calı: her '!Jlf!9 1nlnh\bcı Türkiye_ ı.-:- Yaı:malk (3), tsarct nidası <2>, olur <2>. 
clt]Ja.t~da mazur g6rtllrmlyece1c. ette- ce memletıetin !.aJı:rü sefalete duçar oL tarşıaında her yerden kovuldu. Ha.ttA nln, ta~ rehber ' Ttlrkly"tlln bul- tngili2ıcede evet <3>. S - ~ !lJdası C2>, Kerbe 
lteretlııyecet büyüt bir hat.a teşldl e. dutu o bahWerde tzıüı olllDJDUftur. Avrupa btzcn mailanmızm tullaml- muı. JVaf;muı, ;afl\tmssı llzımdir. ~ 3 - Çıban <4>, Blr nev1 711varıa.t HÜ8eJ1Di ltatJ.iıden adam m. 

· BotOn bu b&di8elerde Tllr~. başlan_' masınt bile unuttu. Umumt rotrb t'I.. .\bmf'd U;ımdi na,,ar mıa4tama C6>. 10 - Rıus1a'nm baeb bir iami (1) 
- - - - - - - -- ' - Bir renk (2), Sonuna cı.. aıelir Bir nevt 1\lV&rlü tatlı CG>. 
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::;::.=~: ADl[N BKR DBr.& 1 
mıırtlat: ~ emıniye~n örtüsü u:yttt.. R . 

, . Arzua.lci Hayri Bey :.:::.,~-:::::~: mnm»»»»mmmJJm»Jm SBVB, ~11mıı»»JJJJJ»JJ1111ID1}mjl 
- Utr - 1 sın dlye kendi :nU.taleasmı aöylemiş: ~ Dlll? İşte bir mElfllelle ki, aş_ 1 

Onu tanımıyan rnr n:ıdır?. Adl!ye. - Çoktur ya? Maclan ki yarımşar bı ?e!'flen m~ aöır1' mahiJ"eti de- YAZAN : CEVAD FEHMi 1 
ye ve b'üyi.iık ~eneJe skhnler ken 1 eem vere~ler. 111 seney! Iklnwe tBt... ~. aşk haıkllld .ise sömnes, ~ - Çocı.ığumu m.ıu? Ubetl Pelc f!Ot. Hasa.ı:n ~oaitmn. '*iettJm y~ arı- ba..bıçıede gezdirirken Uci aulık vuku -J 
di.5.ni ekserjya o cadde fu.tli.nde .e . . ode j sm etsinler. Yedişer buçu:t ıtene ver. fiıU.!'et9e ta.bil derhal ikaybolur. Her ağ 
ra.o şlşes1le iör:n.UJlardir. meloeri llzı.ın. ki bıwılt sene demek ne - Hayır, orııu SOl:lIW(fol:'Ua.:n., iM.eıld... yac un. atın panoraması göcz;lerinin önunde4 

Zavallı Hayri!. Ka.dtrln mile lım bir d.emeıkta? Bum.ı muhıı.kka<ı: ~k.. şesy ıı$mı ger"<}ak ohıp o!m.adığ'ınıa bı:ı~ ~··· ~ Ay.şenin ~i bazyatı böyle b~. böyleoe geçivcrm.Jşti. ı 
darbes.ne utramıştı. ,\1, tahsil alln:n bu suıız. Temyiz m.ıhlremesl taııdlk efşe kar. : Ayşe önüne ba.Jmn..ış, kmıtk bir ~e lamıştı. Bu eve geleli iki aq oiuyordıı. Meyva ağaçla.rıının bu.:ıunduğu ta ). 
adam ken<ils!ni ickiYe vc.:ın ;>t.. E l ne blle cene bunların hesabın:ı göre ma_ ttçüncü suale ge1:1ncıe, bu suaUn ~fQ.kıı.t tıcreddii.dsüz celllb ?ermlfti: Bu iki ay mrfı.nda A!l:mı.ed a.ğ.ıbey r.a!la do~ru ilerberken ılroıru}u ev. n ba·b-İ 
geç-en p:ı.rayı ie<ıe cl<emez. goündll.21 de_ demkl cbıayetln cemııı lli emedir. Ma_ ~rtlh şekli bana o kıa.oo.ati Y.mli ki, : - Onu da.... eıve pek .sıeyre-k uığrom.ış. hiç bir gcce1çes1 ile kendi baıbçcLerin1 ayıran talJ..! 
mez doğra meyha.nı:ye koşardı. o- demi m.ahktıme hanginizin E:llle öldU.. okutıı'OOUm a§km kadlJD.da ~w.m ede. ~ - o da. seni ~ ınu i.d!l? kailmaımştı. Maamarıh evin ı.lıtlyeç_,taperdenin vıuruldı.ığunu d:uydu. sııj 
nu bütün ıPOlisler. t>Uı;Un a.<i..<.Y~Q er. tıti ğtiııııl ta.:tdir edemj,ye11rek cezs.yı t.aksın1 bııeıoetine inanmaı:ruı.ıttaıd.r. Eğ.er bu : - Benim gibi •.. Benim kaıd&r... ile her geliŞ.i.nde mewuı olmU§tu.lev b.iı1ta.ç gün evveı bir po& meın:ıı.! 
~ tıAC.mler twu.rdı. et.mışW. Şu ha.ide ~nız cnar ısene :ıııelh.ıabd!a. )'ll,.,.,.ı-ı-.,~ !Sem oık<uyocuma • Eml 4 '""',, ·• 

F.akat sarhoşluğu c<X' fen"l id. Sar_ ddil. yedlııer l>ucuk senedir. ~m•m.- : - n m.Ls!ın? ~...,~yıe zıa.man zaman e!tldsinden çok runa satılmış ve yeni mıa.l. sahible-rıı 
hoş o!unoa ilk 1şl r&.S~e!diği polise Ç11.t Bana temy·z layihası içın Uç lira üc_ aDdand~nı ~liy~i.m. !ıŞk, kadln_ E - Tabii biI a:.iıkaı gooteımıiş, maam.afihld•alhıa bugün tıa.şı.runı.şl:ırdı. Trıhtaperi 
maktı. ret verocekslnlz anuna, Lıt,e h~b mey d:a mmanla ~eşız, sa~eıınla§ır, eN_ : Ahmed ağ!llbey panD!alkla.rile pence_ iba~ da esk~'Clcn daıha S>ğu.k ve

1
dede iki bahçeyi birl~en küçük bll'j 

Binnettee czabıf'..a:ya hakar&r.ten> tev. dan<ia .. tklışer bw;uk s:ıne kazanacııJt.. leınm.iye tıaks.ıclıd'.ilın e-deın :.ııumanllııcın ~re pervazını tıkırd•Jltnnzya başlamıştı. lıfük:ayid durduğu olmuştu. Ayşe bir .kapı vardı. Fla.ka.t b!.raz ger«Ie o:duğıli 
t.tnıaneyi lıQ'ylardı... 1 sınız.. İM&~ 1ki. buçu~ sene hapsi ÜÇ -a.k~f.nıe <>!ru~k 'IJ'L't,tı'.k;çıe ıal"ta.r, '9~k.ın ET- ~U ses A:y~enin slnlrl.crlne dok.u.run.u.ş_e· Ç lrere kendrSine yapJ.Cağını vadet. ve bir inelr aiacı l:üme&n.i.n arkL.sılll: 

Hayrin.bı bu sur~lc bir gün hapis- beş lira i<;ın ceıeer mi? . . kekte za.yri'Ja.mılsl tilmaı yiime ~lli ~tu. İç!ncıeın btrden ~ fırla~ t,iğ:i araştırmarlan tııaıh1s açacak ol _ rastl!.ldığı lç. n yabıııcı b1r »nsan t.e .! 
~~~an ~ ~7~t ~3 ~ne h~; j Az!~~eı:~z 1~~~ =~e=~n ot ise ke.duwl.a ZRG"lf93ması Uimal.I yuz.. ~koşmak. elini tutmaık ~ pvmıakıarı_ • her defasında. ondan ta:tı.nrriQıemıfından kofay kolay 1'ıal1ted.llıeme;cU.i 
~:i b:ny~~ ar~ r<:'Ol!il bıı n, lu çıkar Vazgeçelim. Canımızı kurtar: de ond'Ur. TEYZE anım ha.rekettırıe :ınıaıot olmaılc aır1ıwın u..lıl:>aıtladığmı, faJ::at ben.üz bir ip OOU Ayşe bu kapıya doğru yıfirürken ~ 
iki gün, üç giln, bir harm }gbı şey_ dıtk! Bu kati! Demiş. • • • :van.mıştı. Bu suage'I.· sanki ne demekJlaıkalayamaıdığı ceıvaıt>mı alm.:~tı. Hat lendi: 1 
:lerdi. Haçik buna ıt•rnz e.tm=ş. Bcı1ciz elif lzmıtte sebze fıatlro"t tetkık pl11y0rdu. ti bir seterinde Ahım.&t · ağabıyin bu - Bu tarafa., bu tara.fa.. Kn\lı va.J·! 

Fakat kay'dın yekQnıı bana si\yled'k- m?ktarı dzını açarak: ediliyor E - Onları arııyacak mıMn? :mevzudan pek hoşlanm.adı:ğını da Şimdi aç.a.cağlm i 
ler!ne nazaran tam 173 ımlş k< b!ı ra. - Ahba,r'; demiş~. h~ab ~m-eydande._ İ11m.l.t (Husus!) - Şohrhniırl'e çok ~ - De<rha1. . etıı:nlışıtl. Talhteı>erd.eni~ roür tara.fında bit! 
kam İl"tanbu1da sal>ık;ı rekorudur. ı dır. On b ş n yaıısı ne ede.?. Mahb- f,lh1ş fieıt.ıar!!a scı.t•lan sebzeler lh.a.'·kın : - Nerede? Bu vazi.yet Ayşede a.yıni suali tek - nahn t.ııkı.rtlsı erkasında.n bir çocuı! 

<Arzuhalci Ha.yn) tP.v1c\fh..<ınede ve me hıı..1-kı takdlr kullanar"'k ce7.ayı tt.k_ . .. .. "' : BI • . ' .. .;J 
ha isluıned ok raha.t ederdi. cnııkll s'm et.mror. On beşin :van~ ı 7 b'ucııl: d.a fiaıt murakabe bi.lroou ta.hld.ka,ta, : - lm&n. Evvıeia ID.ısanı bulmalı. rarlamak oesaretinı bırakı?ruı.mıştı. ve sesi duyuldu. Aiyşe yüreğinln garı , 

0 ; 00 (TI\k~) cydırt,u. J;l.!nde kalemi ve etmez? B"ş lira harcı,·aeağlm dıye baş!aımıış<t-ır. Bu faatların li.yı.k oldu_ .yun. O çoeu.ğu arar. Şebır.:.n ~be..ncı u oesaıretsizlik yarYQŞ yava:ı onu l:ki bir §e'kilde burku1duğunu du~du. ne-j 
hokltasile koğuşları dolasırdı. B\ttUn ts_ temyiz gfüıtlnü veç!rip 2 btı<;Uk sen~ fu ~aıri haıdcle inditiknesi be-.k.lend.- rı~ım. BaD.8 yııırdlı.m ed~rsinlz! §ıe.b.siyet sahiıbi bir maıhJ.iiık yapmıı.ftı, tnek k~u evdeki kadının da k~j 
ti<iaları. JA"yıhal.a.rı. temyis lA.y!ba.lannı faz1ıı ya.tayım .. ka bu o!ur?. Hents!n. yw. : Ahıı:ned a~·bey b~ süraotJıe A:y~ biri M iı§.1 gören, çoeulk bakan, yeIMk dakta ıbir çocuğu vardı. K.a.ıp.ının p:ı.!4 
o yasrdı. rıes'.n?. • . ı ;oeye diinmüş ve b.LratZ sert t>lr Sl!6·e pLşiren, k:oJru}ul.ar:la çene ya.rL,tıra.n k1Ja.4inl. aç:mıaıkta. .istlcai et.ti ve ku ..; * - Yapm.ıya.lı~ Hııçiık. Raşrt hemen şeJtanlıQ'ını kullanmış . . ~80rrnuıFıu: ma2'l.Wı, bas.it göcünen A3'fJe, dJğeri caidanncla birer ç.oouık bıııl.unan i~ 

Bir gün tevkıftıa.nede geM bi:iyl-e ko- - ıc.a!k SÜPÜr orada.n?. :rıı.p:mıya_ Güloıüe <onu eiae itim aöylcdı.se yan_ : - Ben nıi Rıasan mı, ben. mı an twıiln bu t.ş!er:ıe ~ iken göz'e_ kadın ıküçük kapının slıyıaıh ve ~ 
;u,Iarı dolaşuiı:en Be-;lktaş clnayetlnin 1ıım Haçik. Beş Hranm ~tmesin<len kor hş söylemiş..) demiş. 'yaıoağun? ' -ırinin önünde yıalruz Hwıaını ve Yaıku.. muntaa.m çıerçıeves.i iç.inde blrblrler-.! 
failleri Aziz ile Haçik kend.slni çeğır_ itoqnısun değil, ben vaecetim &l:ıbar. - Neden?. Ga2lE'tedc okuduk : .. 

1 
_ .• . .. .. • 

•ıışlar. HB.çik ağa derlel'se Beı;'.kıta.şta bir t.a_ _ Demin Mildl1r Beyin yanında ~ .Aaıışenin gooıert yaŞ!ar!n bugulan_ lblu gor~~· o~ seslerini dıuyıa~'. OO- nı ıordillel'. . ! 
_ B' ili t lz ıayth ca.k.. nedir. Avukatlar ne bilir k!?. Hesabı idim. Haltmmia g~lm k'!ı..clıı göst.erdl.. :ı:ıuştı. Abmed At'abey ooaı djkltatlelaruı. vu.oud.lerinın 1bk:J.Jkı.nı d«ı&ınde - Kuıım e1'ıend1m, sbrle bira:z söli 

aml de:~şıe:. em.y ası yaza bana sor. Altı kere .altı ne eder der- Mahkemei temyiz (Eğer bıı iş bir kişi Ebakmış, bir :;ey".ler söyıl~ hua'la.fh!ssuieın ve onlan ne k.adıız ÇQk sev_ 'bulmıuır mu? Bugün öyle saıkarlığıııı! 
Beşktaş cinayetin! kısaca anlatnyllll: lerse daha ağzrnd:m çıkarltPn o'uı ~1~ j ta.rafı~dan yapılmış . ol~~ı id3.Illı IA. Enı:r.ken \W;g~ş ~ 1:ıakra:r yüz.ünü diğini anlısara.k hayretle dıii.f}en lJtincj

1
1istümd.e kı ... Çocuğu? sütünü de~ir.J. 

&rayda birçru paı-ıı.lar bııütirm~ bir tıyı yapışt.ırınm. Beş lır.l .• Hao k aga zmıgelmli. Fakat lkı tıs: tımırından :ı>eneerc.-ye dönıerek mırlı'l:d'alLmı,tı: ta!l:&yet. d1m. Şimdi içıeoek: bır daml.a sutill 
kapıcı 'Wlnlll{I. Evinin Ust ım:mı kıra_ ikl buçuk sene ay~zlıı:nı"ru~. bent .. a. yapıldığ'ı ve ~ünnek fiil~!n fai11 ~ E - Olıır. Sen bele lblrı~ giln din _ C}xuğunu b.ıralo.p sahile dôndüğiilyok:. Bu mahalledeki etiıt.ç.üler de nti 
ya veriyormuş. Bu Aziztı vermiş. Azfz buş: Bu pih\: yt"tl.rd?;. İşte H"l~:r;ıa~~a hu~ oldu~ c;n beşer sen~ h:tpsedil."nf_ .len. Ben wrarıım. zaman gemiyi deni'We görmeyınoc kadllr geç g.eçiyorla.r. ; 
b!r 61cşam karısını t,aş'<a blr taraıa yoı ı tuzsuzdur ne.. Hay sen a:vrı u«Y len lazımgıel.r) d:.yor. ~ ça~rmca ~ B' .. , . d .. __ ,.,,_._ g.ı.-f 

• . • d-'umu:ı.: ~xyıe po~ slere na.!ll atkın müjde 'knh~ı.s VtTecets'n'z zannettim : ır muddet susm.U;Şlar, sonra Ah- ukı::ına ge,en swıa sanki be;ynın e a. Polis Murtaza efe.u.u.u.uu karı.s· , ]ayarak geoe yarısı Haçığl eve alını,. v""' ... 'lV • - • ............. • • =mecı nlloa.be , • . , t 1 . d K • .ı:ı,,I 
""· b"'·A 1 .... 1 1 ., hi yorsan öyle temy'ze b3ğıraeaksın?. aaze~eıere ne btıkıyorrunuz. Y.anhş : a.ıs Y AyşenJ.n yunma. i'(:.eırek.. çıla.rak Lşleyen hır yara o:muş u ıetı hanım :ıronuşuyo.r u. ucagw .. , 
..,,.:;asen .,.,. .. r ve u yar o an ev ~ _ • B 'd' ,:ı..,.,...,;.,. ı..~1.!.ı ·tm· · idi ki k ~ ,,,,, 1 ka bet' 
t n n odasına tac;lı.kta.ki ip('Dcer elen - Be81 köpek m ylm yahu? yazı!mıs olal'IM'• m.ı? fstersen!7. ş1mdl : - en g, ıyorum, ~.....,ti, ~ b1r - Hasan onu bı...'"llıkıp gı ~ mı , , 9QCU Asşenın ........ ay evve y 4 
glmlışler. Zavallı her'Ical'! ı.ıı hoı-u ho- - . Köpeksın d ly• lfham! meram et- Mtidflr. Be:Y.de:ı: resml e>Takı ~im. /~·~ç gün ~lmeın. Carnıoıya tenbftl et_ -yoksa ba!jka ıbir hadise kendisini ora. tiği ~lu Yıa.lcub, yeni mnJ. iie V 
rul uyuyor. B·rı:knb:re Uzer TIP çu"an_ mOO:.m alıoor. Ya:ıi adamuıllı zurnanı 1!'4'er IXG"le degilse ben on llra ~rooe. :Um. Turm gıelip ~ı takac:ıak. Dı_ dan uzadrlıaştırmış mı idl.7 kil. , 
mışıar. Herlfi öldUrmllşl"'.:. Sandığı t.ır çalacaksın! ~aomın. . tfm. s:z bir ~ra Jaı.ybOO!n! [şarıdan ma.snın üstün:dek.l ~ Bazan, b!J:!iıMS i.b't.imal, ıı.ı.mın da Ayşe Hatice hanımın g(jriler!ni pe~ 
mışl.!ır. Paralan ws'm ı·tm'şl r. Er esi Haçikle Azl~n evrakı tenıy.ze gıt_ Arzuhalci ~a~ı bu.. lr.andmnış. ~basma var. ~ncıeırel'e're perde ~ dl- !kincisi ona ku'V'Ve1ılıi görünüyordu. miiıphem .blr şekilde dul)'muştu. oı:~ vı 

·· il cinayet. mevdanı, cısmış Ev sa miş. Her 11t.lsinın <ttarııY<" tamaen> a~ - Getir görelım!.. Demişler. : -aıki . . , ·,...-ı .>-: • .,;;.,., k dlY. 
~n 11 CY Az' ) dl - dam öldilrdil.klerl-ıde:1 Cldamları) IA. Hanı doğru MUdllri.in yanuıa ~- ~ye ı.m. Srurııa btram du pıan bırn1ca_ Fakıat a'1!lı 2l'lmanda h.ssedi.rv•"'"u ""' delieı ba.lnşlarla çoeı.,... ba .ıyor ~ 
hlb!nin oan havl e apıına z ye . :oo~,..., ,,,,,, ... ,.,_ :ı..· .. n~ k "'•-•~ı b ,,.,~Tan k idi? Hat· ha b 
bağı.rdığmı bl.r komşuS\! mahkemede zımgelır denilmez mi? mııe: ; s~:···· D<ı.J~rsun ya; mı.n,..aıv.,_. yap vır gun =usanın en~, ıraı'""t' ıyaca mı ıce nım , 
söylemiş. Bunları sıkl~ırmışlar. Para_ .Az!zde Raç.!kte b t b!.'Di atmış. - Aman ef~d·m, beni ~a. ~a ;tık. If!ete bakaıcalksın: Saınn b~ ~a_at&Qtığı tahakk~k etse bilıe onu gene keskin ve in.adcı bo.k.ı.ş!!ar karşısıudj 
ıar da meydana çıkmış. Fakat Cö:üın> Çağırın şu Hayri Beyi. Dem~ler. verin. Bu hnıfier az dah~ be:ı.ı öld1L ~yı alllldlk ağır gıel.lm.esı.n, d~e soyluyo. se~ktL Bu his ana kPırku ve d.eh§et irgilir g'bl oldu. 
Un iınngislnin elile husule geld.ğl Mla. Zavallı Hayrı.yı y~nmışlar: receklerdl. ~de_:ı dar~ k:urluldum! :nmı· ~u. Aıy.şenin heyecandan titreyen 1 
şılamamış olduğundan fst.arıhnl c 'Hl- - Ulan utanmaz her.!, hanl bizi Dirfe ~napenin ü&l?.me yıgılmış. : Birkaç sanJ~ dıüşünmüş ve .mnı * duyuldu: 
1et mahkemesi cvvıılA bunlara onar lk.u.r.tarocatıtıın? Az!.z ıle Haç}~ bu kıırnallık tarş:ı.. ~iram daha yumuşa.'tıark i~ etırn.işıti: İşt.e Şimdi ibu rü~tı w sn.kin ak - sızın ml? 
een<' ceza vermiş. - Ne oldu~. 8lJld.a atızıarı blr ıkanştA~ bbn,~· : - Artıık dindir şuı göz ~lann.ı! şaıın ~atinde İffıeti !kucağına alııı.ro.k - Evet. (Arlmsl "9f') ) 

Bunlar· :ııalm!erınce cezayı - Temyjfı: ida.mım.ıu 1ıU,Or.. ölüm- va:r \ 
, lerdııeıı öl'fiı:ıı Dete.u. ..h_,,• l\aim .&lt111c1al '9 ......... - ............... _, ... ...... . . - ...... .... -.- ... . ...... _ ••• .._.._.._ •• __ .. ._ ____ ._.. ••••••••••••• ----·······-·······-
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B. Çör~I dün de 
bir nutuk söyledi 

«Ne vakit «ateş kes» emrinin 
oerileceğini içimzide hiç 

Tahta Bebek Sh,ffiel:~·:~'.lme:ll'den .,_ 

len M. Çör~!, .doğu ş.lmal sllıillerıı._ 

Y } de hava akıncıJan tarafından .ra.h,.ı. _ 

~ azan Lesiie Ha w ~rd Çeviren-: brahim Hoyi sız edilmek.sl.zln geceyi v.ngond1 ge _ 

Ocattn ~h - sönm,.ğe yfrl tutmnş b!rı .ancak diZ kapaklanna kadar vara bili_' dam ukalA. uka.lA dudaklarını btlzdU. çlrnLştlr . 
.. ..,,,.. """ - nda, ç .,.,,.,, "" yon!u. . 1 Kmn4' Mmnail.,.. Sheffi<I& beledi"' d ı. rıır~n e Yed yaşı.annda kadar gö _ Adama bakıp oa.şJe de çocuğu gos_ - Yatml'Y.a g ~n. 1Yl edersill Nem reslnin b& konundan binlerce lşçl.ye 
~ b hır QO=uk o, ruy-0rdtı yüzü terdl1: , dedi. Sonra kadına bakarak aillümeedl hitab ederek şun'an söyleanışt.lr: 
' ınıU3"1iınUş de küç.j,ilmU,ş bcr ikad n - Vele<i bu mu? .. diye sordu. ! ve goz kırptı. •In.san'ığın :!ena ruhundan d~ıı 
t 1l.Ytu andır ordu. İr.I, koro ve 68Jl_ Adam srrıtıt:.ı. Bl.r eLnı ısı:emknın ar- Çocuk dı- hal ay:ığa ka1kb.. 1slcem1eyı ve tıi7e ce-bren kabul et:ir."en bu mu 
tıın 

10

.,. hı goz en •ıpkı 
0 
~ bir kadı_ u!ı.ğından .aşırdı. Başını g r ye ıtti. ve masanın altına si.lr~il. se s zce mer _ ~., d """· """'m. in"" t kat ''"- inik gOz bpakiarnno aJı.mdan ~dm• d ""' do!ru il'""''· ID>dm ani .,, """'"'"'" ne .. man b11ecei'n! ve no 

'""1o ';;"""" bpa!>p gün ı;11 m , ge_ "'"'"· •il"1il: ve ov<1t, .,,,., ş g>bi b.> di,.un,. lle aYd• '"''°'·. vo <bl< dakl. vak<t .. ,,, k"• omrlrun ,...ıı..,, nl 
)'odu 11: d.s-ııın d 'a ı l''lD bD z - kaç kere bl.ŞUll sa'l<ac.'11. ka beklt? N l uedı. s ğırt.ti. İskPm - içlrnizde lı!Ç .klmiıe ibile ez. rata.t bu 
leler · ~Ok ::ranaklarmd garitı göL K.a.dın bir J&.<em1e çekt, çocu~un ledeki mantoın;nu a:dı. dış ceplerini mü~de'e ne kadar ağır ve uzun o . 
r,b ı:e~-~m ştı. Çocukta. m hnet, ıztL birblrlerlne bakışıp durdular. Sonunda ,ok adı. B·r Ugıd hışır.t:51 duyuldu. Bu lursa cıi,,un, Biıyük Br anya ın:Jle' _ 
~1~ b r lruıan hali vardı. karşısına geçere• oturdu. sanıye erce kahve renk1 küçti~ .. bır ıpalt~i. Co _ r· blrl.lğ nm muhaırt:beyi oe.aret yo 

tra kını~ d~ış odada ya.l.nızd.1. B:r tadın dayanamadı, sordu: cuğa uza.tarR, :;'il ~edl ve başm1 tıi.ıtunlük içl~ :elke&z ve sar31lma ~ 
l'\i. ltnrı dadı. Ba ıını agır ağır .kaldıra_! - E... ŞöYle o.r sara geldin demek saHa.d:;, --Mroi dan geçlr-eceğine emın o'abi'lrlı..> 
ıı. e ı 

50 
urı ~Wnd~I: sa

0
le baktı O yok mu?.. - rusane., 

15
ana !§"'' .m .. dedi. .. . <or,; Y•'<fu. içm; .,.;ti ;,.

4
, kaİk ; Çoeuk eov"" veru>'dL ıtsdu»n ı.ıı Çocuk, b!> dalm<Ş olao b-nna, bb' • •Golle<>m•, !ll<mı Anaı>anm g• _ °""': -'""· '' nd ,,,;;mca bi< d ı~ .. bebek'""''" . .,ne 1>akn»Y& d"""' de kadına b•t". Ooa O.h• h<JO na mı Wp,.kla<ma <la!dığı va>dt <ahr _ tura~; don.ı:ıu. Te:U-::ır ıs.ı~emLsne 

0
_ ~~i. Sonra, göz.terin• .ağır ağır ,k6ydıra_ namam~. 7'ınamamıştı .. ~adın pakett rnan Ru< ~rın b!lfllldU bÜ,yÜık ınuh:ı 

1'!'Jnalt Yenıe~e k.:ıyuldtı. Bit riIJce de ru JcarşıQDdaJcl yüzü inceden }noeye ı;ocutu1l ıeline tutu$1tt:a~ kormetu~ rib St~lln'I, Okya.nwı a§.lrı n-;ma. b,..1\: 
~ t .. ..._ıarım 11.yah corabbı.rın;ı. sildi. muayenffi.eO geçl.r.dı. Kız.ıl d'Udak .arı . - Alsana yavrum. s '!' n bu .. Senin t·0nn~z za.m.~n. :LhUyaıeıımz cı~ ·1 .sı~lı. 
tlil --.ı.ın sesı . . 

1 
K dltl tıtthaf b için satın aldım. Çocuk paketi nı.aaanın . h. 

• "' btt "' """?"du. F"""'.,."·' bl~• bayreUe .,,...,.t. • . .' b'r uoun• ko,Ou " "''""' ipin' '"' .-.u mmat . .,,. -~' nln "''"'t ~ ,. ~ ~a. kaı>a kab:ı .Wlen b r tedirginlikle 1tımılda.dı. omuziaıını; O)- dil. tı;l.ndekinl g?Sı1lnee g~zleri 'b1h>U - yatımn uğTı:yacıağı mubıaletet ıne o_ 
~~ &n~ışt h ruıı. ı b"ba mm 11 't-j o.attı. Saçı.arını .u-k&Y• dotnı itt • ;e ıdü. ağzı a~ıldı, fa~at hı; b'r şey sfiyle: lur;;a olsun bunları 'ilk 'h:a.t.Ja.r.ımı .a 
~· oeı:~ F'a.ka.t ~admı ~~:ya _ kısııJc .. bir ~ha fırlattı. MaınA do - medi. .K&tıdda.ltl ~Y s n~' enemn!'Si yetiŞtlrmek lç.in denl~erl korsanlar_ 
~~. k8'> de 1ferın~m !t P rda - ru don erek. _. . j ım:mınu. çok değerll 1m~ş g bi blnıtm dan kurtarmak 1çin blze 'harb gem!_ 
l)~d' ne ~ ~}ma~·.8 de"lam etti. - Uslu bir kız dec•l mi?· dedi- eller'ni çeaterek b 1::ı·rnc kenetl~. Jerini gônöeren Amerikalıları gö'"~ ~ sevınç ızı vardı. ne de ... e"e ıtızum r«medL ..... 4 • -~ - ... -.c altmett Adam eevau -verm b K.adın teıa.ar -= yoruz, ;ı;öyJ.eoe yolun .ucuna gelm€üen 
l~er1~ç daacııka ·· d BiTa ile dold~ğtJ b&rdaiı ikadmm - Ha.ildi .alsa.Dal. Sana ıet.'rd:im bu-ıeırveı bıırada ~ bem.be.r l>!riejı".? 

Ye b!r sonra kapı DÇtl ı ve /kıUne sürer* 1ron~tu: nu ben _ . " l1tıı t!I adam girdl. Azıcık sarho.ş .. . . ;g m1T:e Rtı:nız. Hel"kmi.n Q&lıtması lı:ı_ tıııcıe ~Tdıı. Amma keyfi de ye_ - BUYUr. lç. ;ı .. ?nun ü.rer:ne c:x:uk. elınl uza.tt.ı \'f yııti rh~mmtyeti 'ha 'i!d r. Bugü'll.ıtıi m!i 
ta bir idt K~ırmızt suratında ıı.ptal- ı Kadın bardağı aldı, du~a.klılruıa go- k8.ğı.dın ~ırıden har hanıp b,. dl~k.kfl.,_ c.ıde'c hayat mlioade1t'Sidir ~ar 81l'ıtzne va-'ı B 

111 
b 

11 
. 

1 
... ,..,.ü. tık önce ıeücilk kllçüıl( yudum_ dan çok ucuz tiata alınab ı nen JU»"U.. l , ,,, 

., ak •u . e c rs.:r..ce 6ll _ , .,.,,..,. • A • \ H t" h t "U.0 • ko!Lııollıındaki bira ~{şe:er:ni ! ı.arla, sonra lıepsi.nı b·rtıen .c,>erek ma_ var!Bık ~şl.ı, sarsa.- kol ve bacaklı ıltal:ıa mıra OT 1 as a 
~~e ı:alıtaıak arkasından el j sa,yil. o:.r.aJda. Adam bir yudumda bira_ saba bır tahta be-~ çıkardı Kadıı1 ı...,. olan kadın.. n• ''11 ı• g mn •~~ini mld'°'"' goçU tn>Uo " eoouğun yanma fü enl<"'"' '°"'"' Budaı<..ıe 8 (LJ.J - Macarlotan 

• !i neşe . .ses_ bard:.l ını yeniden doldunnuştu. - Nasıl hoiUD& gitti mi?. ır.~ b Amlrnl Horu, dun akşam neşre_ 
...... 1~. ı, .. . . t1 b l'F· ıı·ı· d'len br sıhhat bü t.enl.De ~ar0 gr!~en 
lı;h, __ l'iye gel be ya.hu 

1 
Kadın tekıı·ar ço()Uğ.a dogru dorıe.rek Ç9cuık diid:a e l.ıc 'e> n Q .ın aura_ ~ ·'~ tal! v , • , 

"'1,-... .,....,., tlze;ne ""''""" "6i"1l, •om....,• """''"''· ''""' ço _ ı tına bok<>. Sonr• o•uneo" '" .,,, m>D«U- ' ve y• "' . a m ş "· ~bir ııetee aldı, ve bir iskemleye cugurı Jxı;kışlan oesarcıt..n; .kı.dı. ~eı· - bastıraraik, g ız*rlni ltapa.dı, nazlı ııı~zlı ıu,..e eğilerel:t onu 0ptü, ç.:x;.uk kaçUl.a _ 
ıı:..,. """'" oocok bu b>lnşla< Jc, """"'" n• ,.uannura başlad>. nuı;.c ııu moıd<kt "'" <kW ""b•bJ<le. 
~ • ~uta b .. 

1 
ma• oldu!tunu anla<lım ·" demek isti -ı Kadın yen den so.du: Tıne ı;es&i.Z.ce bakıı;ıtılıı.r. Büden kad.n 

' . !3ı&~ın1 tr goz atıp kap yı yor gibi idi. Kadın y.ı.vaış yavaş do~ıı.ıl_ - Hoşuna g tti m1? çocuğu nauuıa .bas!lr.ık onu öpµcınc 
~ .. L bir ....._ ve ma.n:osunu tıka_ d .. 1,._,,~ d :ıoo!. pa·ta.t du -1 ÇoeUk göz1ermi aotı, başını bir k6e ıere ,_~,,.du, "",,.du. ~ M....: --emıenın üzer.ne attı Ço u, ıru ........ , uvoe;· ..,.,., "'10.::-.~ıııı dlkJuı+ 11 1 el . b - dak:arını oynatsm.ı<lı bile. l'ıırkıua var salladı. Çocuk yukarı u.tt:ıkl o:iasında y:ı -
"'--··'"il -... w e yen g ene a- · ğ ı ıya baQlıı.dı l'F6 • • "" r..;,. - otu. b"f ,,,ıannda ta. m>dan baca '"·' • ,. ""' , • · K•dm "Y· •• .. .,,, "'- gmli. Bobei'n< de yamna a d•. ~<b '" Uzun boylu, ,.,,,,,

0 
bOr B;<don •"'''""'" ;:oould•n .,.rrd•. - Af •mn dedi. """*1 "'d *"" mem onunla nzua uzun .,,_,,,...u. ymusnnu h.~' oı:ıd-u C&h stq,Urgeslnl andıran sac~ iskemlede yan :1a•ar b:.r vaz!Y~. O· nun oldum. Haydi aı tık yata ma ı 't.. parmaklarının uciJ.e okşadı, sevdL 

,,......,, 1•11 kıı. Kalın bl< pudm ı.a. _.. ... "' aP b.v "'"' a<:>t kend s<. Çocuk g;ımek .ızm döndü. """' _ -ki odada ;., k> lın k•»n!.,lı, 
... tıı, ~<i> yO.U blltOn bl< "'•- ni .-.ıen odam ,.,. bir gOz ,,.,..u '"' .,.aıına varınca ..... , cevlttıek. adam da kaba tal>kaha"'"'" ful""' ~ ti;ı ı.., __ • _taşıyordu. K11şıan yaı>~ ywt·ı. elile d.lzıne vurarak yavaşÇa: .ayak .a durnrns. itenaıs!n sryreden k.a dttrdu. Fak~t. çocuk bu J?Ü!'ü.ailyil ~sla 
a....~ b~arı boyah, dudalı:lnrı ise - Buraya gel ı..ı;Dunl .. dedi. dma baktı. Kadın Uer1\y('re-'< onr ya1'~ d·,ıv:n.ııdı. Zira çoK·tan derin ve raha.~b'.r 
·"'lll b il' lıfı.ıe Jlbi b.,yalı idi. Sırtında Kadln ~ü buruşt.ur.::lu. omuzla_ laştı tk:1 elile çocuk'tm yl\ziJnü tU'tarak ııykuYa da)mlftl. ~ .... .-..--u::w· ~da..c~uıösterdı. A- }'uk.a.rıya dcf.Tu ka.lutrı.lı. Tuhaf b.r il.l. ilnJlla .Bul 

.., 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zırt.at B:ınıtasırıda ırnmbarall ve ihbarsız tasarruf la'sablarında en 
u: &O ııra.sı bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kura Ue &şaaldakl 
p1&Da söre tknı.mıve dağıtılacaırur. 

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

40 » 100 » 4,000 » 
100 » 50 » 5,000 Q 

120 • 40 • 4,800 )) 
160 » 20 • 3,200 • 

Blldmt: ~annd&kl paralar b1r sene 2'ıiDde ao l1ıadaA aeMı 
ctapıJyenlere ikrami:ve çıktıil t.akdlrde "l" 20 fazlaalla verileoelctır. 

Jtm"&l&r ,.enecle 4 defa. 11 Mıı.rt. 11 Haziran. 11 EyIQI, ıı Blrtncı 
~· " ı~ 'tı,•,..'ldl' Cf'k\lreektlr. 

Oe~,.tu LJemıryoharı işletme U. M. dan; 

Devlet Demir Yolları Umumi idaresinden 
1 - Budarpaşa. b.rinci l.ş~etme peraonell ile MudaDYa Bursa lfletmesl 

penıoneli .çb 1614 takım resmi e.ll>ise ile 994 aded 'resmi palto ımaı 
et.Liru~ktir. 
Yalnız 'kumıışı 1dareee intihab edilen nev"..den ıı.yae:ı verilmek cııter 
bliWn harcı. düğme ve alAmeti f&ıitalan milte&hbld tarafmdan temin 
edilmek şa.rtıle k&pslı sarf usullle eıtsiltmeYe kruıulmuştıır. 

J - D&Utme 17.11.941 Pazartes:. gilni1 saat on beşte ııaydapnı.p.da pr 
lainvı:ıım ı.tetme. art•ru\& ve ~tme ~unda ~· 
Şartname ve mukavelenames!nl meccanen almak ve ntımuneler!ııi 
l'örmek için ıne*Or fcomlgyone. milrac&at ·edilmelidir. 

1 - Muhammen bedeli 3028'7 liradır. 2t90 numaralı icammun eartıa.rı için_ 
ile temınalları ve tı.'klıf mektublan lll81e saatinden en geç blr saaı 
nveline kadar işletmede ar~ ve ekalltme k<Jutlr,yonuna Terllmell. 

4Uı'. ıD432> 
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Memlek0t Haberleri 
Egede tohumluk Kozanda dörl 

SPOR 
-RM EM 

Bugün yapılacak 
fut bol maçları 

kocAmusue 
tevziatı devam edı·y delikanh dört g;nç 

Filizin bü vük kuvvetı· 
Futbol ajanlığı tarafından ıtertırb e ~ 

---- or kızı kaçırdılar 
Başka yerlere tohum'uk tevziatı yasak Kızlar «Evlenmek için "•". 
I~ <Hu.sus~> - Viı~et mıntakası 1 ton buğdıay ç~t.çi.l~•.ıı ihtıyaçlarma tah kanlıları biz kaçırdıh!n dedi· 

Jçın kısmen peşın para ve kısmen tav:z &is edilmiştir. ler, müddeiumumilik de 
usuıııe da~ıtılmaılc üz-ere Ziraat ve Ti- Vali bu işle bizzıı.t ve yaıkmdan la hep·ı·nı· serbest bıraktı 
caret Vekaletlerlnce tahsis edilen to _ J:ıadar olmuştur. a • "' 

. uk.larm kazalara, nahiyelere ve D"ğer t.arar'w.n ck;m işlerinin çabuk 
köylere kadar gönderilen m.kt.arlarda.n landırılma.sı hakkında viliı.yet mmtaka· Adana CRususn - Köylerim:zd.e tız 
ger. ıı.alanLarın da bır a.a bnce çi!lçinin sınd.aıki bü:;;ün köylere vı18.ye-tcc ha ,rıa-,kaçırma.k adeti hAzla s:.ık sık tekerrür 
eline geçmesini oeı:n!n için valinin riya_ nan 750 beyanname tevzi o'.wımuş ui. eden alelade ve.k'alar halindedir. Fakat, 
satı nde bır toplantı yapı.!mış!,ır. İstibsali teşvik edici. mahiyette olan bu bu defa. Koz.an köylerinden b\rl.nde vu. 

Toprak mahsullerı oflsi mUdürne beyannameler haliıc.ı öAretmenler veya kıuıa gelen hfldlse !evita'.M~ bir hususi_ 
Devlet Dem:iryollan iışle!ıme müdürü.Zi_ diğer münasip ltimseler tarafından 0 _ yet arz_etmekıtedir. ÇUn.kU hAdise b1r 
raa.t Bankası ve 'li!Ayct. ziraat müdürü kun.aca.k ve ayrıca da köy odalarına cKollektif ılı:ız kıaçu·ma. şeklinde vuıkua 

plantıda. bulu.nmUŞlardır. Tohumluk asılacaktır. gelınişt&r. 
la.rın demlryolu Uzerlndeki yerlere sev. Beyannameye illşiit bir kısımda. da Kozanın Tetıirl. köyünden Abmed, 
kintn geçlk:memesi iç!n hergtin iht:yaç tohuınlı.ikların bla~ka yerlere sarfedU -ıH.asan, Ali ve Mehmed adında dört 
nlsbetlııde vagon temin ed!lm!ş hlzun memesi ve tohumluk olarak kullanıl _ deli.k.anlı ayni köyden Ayşe, Emf.ne 
kadar çuval da buiunm t ~ h' deı~ ma.sı blldirilm.l.ştir. Bu iş ehewm.iyeıtle Fatma ve Hürü adlarında dört genç 

zalarla. demiryolu h i ~ ~ 1 ki ı ta.ıdb edilecektir. 'kızla sevişmekıted.!r. Fa.kaıt. .bu dört de_ 
Jıım.ın.ıyan yerlerde dl!a ~h~ ~ bu. 0 l!Jaınlının da iktisadi ve.zlyetaeri evlen-

otörlU ve.saltıe sevk.· temin 
01

,,. arın Ş. Karahisar beledi.ve reisine meleı1ne m~aid de~ldlr .. Bu yüzden 
tur. unmuıs_ • t l kt• ·ıd· 'kızların aileleri evlenmelenne razı ol_ 

ış en e çe ırı ı muyorlar. Diğer taraftan kızlar da dell 

Toprak mahsulleri ofisin· b tt · · uğday için tesblt etml'si . \il u pat G!resundan yazılıyor: $. Karahlsar1kanlılan delicesrn.e seviyorlar. N.he.y~t 
evruu halledllm; .. ı-,ı T ~cab 

1 
ekdlen ~t, kazası belf'diye !şlıerlni t0ft.iş etmeırte,seıltlz gencin sabrı tl.Mkenlyor. Bırle~p 

"" ~- 0 umu ar bir 'ı ol.an mülkiye mü!eıet.işler1nden Ahmed konu.şuyor ve karar veriyorlar. 
lcaQ ıün JQ!nde n.amıl!ne gönderileC('k _ gördUğü ıuzum ttzer;no belediye reisi! Karar derhal tatbik ed1llyor: Dört 
tir Bu .buğdaylardan iti tertıbde 2270 Rtlşbü Öke ikı muha.sebec:sı Bilrhanet. genç kız ayn; gün ve saa.tte b.abals.nnın 
ton. tava.en de 103 tıon ki cem'an 3083 t:n·e ı.şt.en el çeJrl.jrm!ştir. evlerlni tel"kederek sP.vgiiilerlne tacı ~ 

;;;;;::==:=:=:=====--~~~~_:..=_~_:.::.:::_:=::::.::..:.._ ___ ~yorlar. 
HMlseden he.berdar oıan kızların 

Gerede aileleri küplere Diniyor. Derhal zabıta. 
ya ve adliyeye mU:racaa.t ediyorlar. Müc 
rtmlıer yakalanıyor. Kızlar verdikleri ifa 
delerde şöyle diyorlar· 

- Evlenmek için delikanlıları btz 
lkaçırdıJı: .. Onların hiç bir kabahati yok 
tur. Bu iddia üzerine milddelumurnl 
derhal evlenmek üzere gençleri serbest 
bırakmıştır. 

--~o·---

dilen kupa maçları bugün Kadıkoy v; Yusuf Şeref sahalarında yapıla.ca..ktır. kabeıe ~:c bomıadı. Nezaketle mu -

Flenerbahçe stadında: 1'lk maç A.. - y 00 • Yenide t 
lem.darla Doğu takımları arasındadır. ciftlığin ~~ .. n _acık ık... Bizin 
Vefa - Beylerbeyi ikinci maçı, üçilncül Kontea .. -~ .yı i~ldı bana .. dedi. 
maçı da Fenerba.hr;" ile 1stikJA.l takım m rd , sulük gibı yapışmış ayrıl -
Jarı yapacaı~lardır ~ - ıyo u. Yusuf; ayağa kalktı. M.ada. 
Şeref sahasınd~. Birinci ma" Topmın lkanda, Fuad Beyin de elini sıkara.lt 

k · ,. - o tadan uza.klaştı. 
apı ile Boğaziçi, lkmci maç Kurtuluş _ Yusuf· böyle ""apm m , ......... :ı. 

Anadolu üçün ü B ' De • " a 1" o,.,...,, .... , . · c mac eyıo:oz - -ıbaşk.a türlü yabsını b 1 rd kurta mıırsp0r, son maç da İstanbulsp0r _ ramıyaftn'-tı un.a an -
~00 --· arasında. Ni.bıa.yet· soıutu Gaz'n ~ 1d al 

Kupa maçlarının iklnci turu oyunlan dl ' ' 
0 

...... _.ar e -
içinde en enteresan maç Beykozl& De- ·Yusutu· b 'r mada ı b da ör mlr~r arasındadır • 

1 
m a ara a g en · Filiz ve arkadaşları şaşırmışlardı. Fl -

G
.. b. · ·ı·k] i libell Alımed oldukc:ı eski kUlh.an~Y-
ure§ ırmcı J er lerinden idi. Arkadaşlarile alay ederek 

Türk.iye ırüreo birınc1li.luerlne diln Gazino Döpar>ye kada.- gelmişlerdi. 
gene Beyoğlu Halkevi salonunda de _ Fa.k.&t: Yusufun arkadaşları, pehlL 
vam ecl1lmlştir~ Müsabakalar nihayete vanın b1r kanya. kapılıp bir halt ede. 
doğnı daha cazib olm.ağa başlamıştır. ce#ine 1nanma.mışlardı. Yusuf böyle 

Nihal müsıı.baıkalara bugtln saat 14 b'r adam değildi. Onu kimse' l)afte.n 

de ba.slana.caktır. çı.k&ramazdı. 
B ·kt G lik Kl"b.i k Belki; Mösyö .Piyerin vt'ya Düb11ye-
eıı &§ enç u t on- n1n tanıdıklarından bir isi idl. onun •-
gresi ve idare heyeti seçimi rabaslle ge2Jneğe çıkmıştı. 

.. Gazino Döpaı1ye gelen, Pilibell Ti 
Beşi.lm.&ş Gençlık klübü fcvkalAde arkadaşlan P1yerin yanına gelir ıel 

kongresi dünJcU Cwnartesi &ilnü lltlüb mez sordular. -
binasın~ ıtoplanmış, id~re heyeti maıı - Yusuf nereye gitti? 
ve ıdan raporu okunaraı> alkı.şlarla k.a._ - Bir TUrk beyi ne gezmeğe 
bul_ ~ir. Bll~re yeni _idare he. - Yanında kadın var mı idi?··· 
Yetd int!lı.abma geçılm!.o. netıcede: A.. _ Hayır. 
r;a.hıklara Ekrem Değer, Abdullah Ziya, D y1n • . hı.san ÖZk.a.ya, Dr. Necmettin imllrld, ka e ce, pehlivanlar. birbırlerlne ba. 
Namı.1 Ökten Baha.ettin Zındancıoğlu. . kaldılar. Mösyö Pıyerln de k"ad.m· 
Remzi, mü;akibllk:lere de Basri Bil- dan ha.berJ. yoktu. Ço"rbacı sordu: 
tün Asaf Şükrü Erk ..... ,,#_ ... , çil - Ne o, ne var pehlivanlar? .. 

· · , uş ıvw.ı~a se _ Hiçi 
m.1.$1 erdjr. .. 

Ook saıminıt bir b.ıı.va içinde deva.m -:- Hiç degil, bir şey var ... Söyle -
ed yinızl. 

en kons:r~ eski ld~r~ heye~ine te. _ Yunsuf yıaya. mı gitti? 
şekkür edilmış ve yen ı idare heyetine _ Evet 
de muva!fak.lyetler temenni ~ilerek _ Yok ·~ canım biz n b! k~.. ıa dağıl.mlftır • o u r -..m 

' · arabada gördük ... 

1 
. - Ne V'aıkiıt; işte; şimdi gelirken 

zmıt sellilüz sanayi fabrika • - Yanlı.şlığ'ınız var... .. 
ıında Parti semt ocağı - Yok .. Kadının yanında bir de er-

L • kek vardı. 
Bartın CHusust> - T .:maklar kö _ . Rongresı _ Erkek ne oiçlmde giyinmişti. ve 

yünde oturan topal Muradın evınde ve lmlit H eki samanlığında ıra.z.vatı saklayıp köylüye ( usu.sıı - Sellüloz sa.nayi ne ş lde bir adamdı? 

BartınJa hem ihtikar, hem Je 
kacahcılık yapan bir köylü 

satrnacıığı ve ga.z buhr.ı.ıuna. sebeıb ol. müessesesinde C. H. P. Semt ocağının - Esm~r, U21Un ~oylu, kara kaşlı bir 
duıor.• ihbar edllmesı üzerine DV1 ve e_ id::.re lheyetıne fiılırika müdürü Ad adam. lAcıverd elb.se vardı arkasında .. 

~u - dediler. 
v1n1n mUşt.amHA.tı aranmıştır. Bu ara. nan Berkay, Hayri Bulı.san.. Eenve:r TA kend~si leli Peki . 
ma. sonunda, b ir odada karyolanın al_ Eken, Osman Çen.gel•köy, Hüseyin Ak- neredcm. c~ıştı · • amma., kad'ın 
tmd.ıı. 22 dolu teneke ve bır t.ene'k:e er se<;ı!Jmiş'erd:.r Pi r1 t lAı 'ım şt 

Gerede <Hususl> - Bu sene cllmhuri 
1 
salonunda Akın piyesi ve Tırtıllar ko iç.inde iki kllo olmak üzere 23 teneke _ · · ye e 5 a 

1 1

• Acaba, Yusutu 
yet.o 18 el yılı ka.zamıroıı coAun bir medisl muvaffakiyetıe temsil edil.mi~ - gaz ya~larunıst Aynca 6 kut ruh Bu rnunasebetle yapl.an törende bir dalavereye mi düşürmüşlerdi? şekilde lrutlulanmı,tır. Bu büyük gU • tir. ·ı~.at.sız ta.banca -~~!si ve 8 kutu u barut Pa.rti müfettişimiz Tek'rdağ Meb'u..."'11 Fa~: Yusuf.tan e.."TI.in 1df. o. kat'i.. 
nün şerefine H.alltevi temsll kulu genç. Re.sim müsamereye t.ştı.r~ edeo da bulunmuştur. ~Rallmı.i Apa.k yem ooaklılarl'a. güzel yen ha ~Y yaıpmazdı. 

----.nm.......ıllI!at~ı.ndan~!:2__.!Ha~lk~ev1~...-~m!!üsa~m~er~e~g~en~c~l~er~i~l'&t~~erm~e~J:~ted~dlr~~·~_,.~~ll\ıııl~I ~S~u~çl~u~mıa.lt~~:k:eın~ey~e ~v~eril~m~t$Ue;riııı. - ve sam>ml blr kon t.ı§.llUlj(ia. bul umnuş_ l.Akin • bu oldukça muammalı bl.r ~....,...~~ ..... şeydi. Bu.raııı Parlatl, ne olur, ne ol _ 
11""· mazdı. 

Mösyö PıYer; olduA-u yerde k:ıvrJll 
m.ağa başlıadı. HaıttA, bir a.ra.baira •tJlı 
yıp pe.şlerinden giıt.meğe ır.an.r ve1' 
FaJta.t pehlivanlar yollamadılar .. 

Aradan bir buçuk saat ya ıeoınıt· 1' 
ııeçmem!şti, Yusu!, Gaz~no DöpatJDI' 
kapısından içeri ırird.l. Suratı asırtl

Pi.Yer, Yusutu iörünce sevindi. ı> 
kln, o ıı;elmiyecektl. Hani çırtl1te ~ 
mlşti. Nasıl olmuştu da gelmi.ıJ&i. 

Ywn.ıf; M&syö P Jyere doğru y~ 
tı. Ve söyleniyordu: 

- Baaca bel.. Tel Hepten ~ 
bir menle".< et burası be!.. Aç pıdl 
bel. B1r dıe lrokanacağız vardı bel .. 

H'llll&.; Yusuf, olan b iteni anı-'° 
~ bhkıahalarla gUlüyordu. 

* Lokantada kalan Kontes Ue "°"-
Bey, Yıu.su.f gitUkıten sonra; birblrl, 
l:ııa.ka.k.al.mı.şlardı. 

Fuad Bey de, madamın elini ıP 
aynlmaık istedi. Fakııt; madam bırt' 
ma.dl. Arab~a alıp vtUAy& dônd.Ul,r" 

* GU:reş günleri bWmete ~ 
On .lılt1 gün olmuştu. 

Bir akşam Tilr~ pehliva.nlan ~ 
fine Kazino d.ö .Paride bir m~ 
tertib edilmişti. . ~ 

Filiz Nurullah, Fllibeli X&ra ~.J. 
Kara Osman, Koca Yusuf aokalı Ol". 

durmuş piyasa edlyorlardl. ~ 
tek atlı bir birik arabası ıre~ 
Arabanın içinde bir İnglliz erk.et' 
madamMI vardı. 

Ara.banın hayvanı, A vustral,J& " 
ıı.alarından 1ri yapılı blr hayvandı 

İngiliz, bir iki kere seslen.dl: 
- Destur! 
Pehlivanlar, blrbirlerile konl~ 

daldı.klarından duymamışlardı. tn.~ 
kızdı ve hayyanı sürdü. Ve tnliııır' 
bağırdı: 

- Her halde benim kadana Tl1rk fi" 
liva.olarından da.ha kuvvetlidir.. .'11 

sat başta FiliZ yU~rdu. tnr-: 
hayvanı tırısa kaldırDUŞ geUfOr::: 
Tam; FlliZlıı oıınuz başına gelditi ~ 
man pehlivan sutından bl.r b.ll~ 
geldiğini ve kendislnl ezecetlnl ~ 
yınca k.ada.nanın göğsüne olan~ 5"·' 
vettıe yüklendi. Hayvan, h:ıınnı ~ 
YJll yaya kaldınmuı11. devrildi. Y-. 
da yana bUıkUldü. 
Bulvardan geçen halk bu hlal ~ 

ce heop birden el çırpmab, ve J>P
mata başladılar: 

- Bravo 'r.üMI .. 

• 
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elgraf', Telefon Ve Telsiz llaberleri 
ı Bombalanan 1 Fırınlarda yapıştırılan 
tal h. 1 · 
Bren~=~ v::m :~s~~:ı kağtdlar yozonden senede 

Bulgaristana yeni 
Rus paraşütçüleri 

indiri di 

Amerikada 
bilaraf .. ık 
kanunu 

tadil edildi 

"Mihvare derhal 
harh i:an etmeliyiz,, 

•ldu, 40 kişi öldü, ao kaç ekmek kaybediyoruz? 
yaralı var 

Aynca Jenizalhlar da Balgnr 
arcai.İIN iki komüniıt grupu 

~ıkardılar 

Bir Amerikan mecmu· 
asının ınakalesi 

Çankaya merkez nahiyesi Parti kongresinde 
dıkkate şayan dilekler ileri sürüL.iü 

N:hai. karar verildiği zaman 
ayan meclisinde a•abıyet 

~öu çarpıyordu 

ti 

l> 
llıl\: 
'ıe bonıba ı kuManara.k Brend 
1 Ptrı ne ll?un suren bir hava alı: 

ttır. Hususı meeaenlerde va 

•~ ha.sarı.ar VUk.ua ge dW bi:iderll 
-& td!r. 

İspanyada iki 
ınuhtekir 

idam edildi 
Kızılay umumi 
merkezinin [k ~ 8 CA.A.) - ~ny.ada iaşe 

~ ~eti IDUbteklrle.rı ıle p y:u:.anın kadın azası lı. etıeelııe ilah ı aJıwlar hattında 
tısıı.rı o!ddeıtli bir mürakabe tatbiJt 

8ıı....._ ~ r Ank ra, 8 (Hususi) - Kızı:.ay u • 
~--.ı Pai:et. t.atı,yım her ıu.an der mumı m~rkesi bugünku ~~ı da 
~ rnaıtta ve ar ıns.kt&<!ı umwnl merkezde nbil&ı eden ua 
~~onlar Cliiı:fo.tıe t&tbık ed • Ed.lr e meb u.su Baya.n Fatma Me • 

l-.ıe m f&Jr. Fa.tına Mem ıc K a 
~ lllacide eri muh it rl r n ce • un :.ınıl merke~ne dahil ol • .n k • 
et ia un hu um e m c b n. mıı.k -ref n it nmış . 
~ iki muh d e il- d.n a 8 0 ---""-(J __ _ 

l - 0 Nasyo al scsya ist 
ondra Berlinin 1oru1uşunun r dönumu 

Yeni bir sulh 
teşebbU~ U n 

lot", ahsediyor 
ı.....~ r u ~lklaxı Almanyanuı ye. 
~·ler '°""bbüsünden bahsa~ek 
~ ~~uıı akşam Londra radyo.su 
..._ ba,..; Dıe'9Qu ~. Akna.nla • 
~~ \r nıhayetıenmif t.elA.kki ede. 
'-~ hrtada bir konferana ıoplanıa. 
~ lt "Vlerml.ş o~utıarını blldir • 

&u knnteransta harbe devam 

(Ba tarafı ı in i sa fı.d \ 
Hi e b ün ctwcyanın bo' 
ytlz d n g çırd b eh1 
anlatmıQ ve bu b yn rrule tclıli • 
keye karşı Avrup~ millPt rı tar&fmdan 
mtifterek bır CC!llıbe kuruldutunu k&Y .. 
dııayıem..ı.ür. 

)(flrtMtrıben Pübrer, df!.,...nm Al • 
man he"1 t:uwetmt. Alman h'alan. 
um J...ıt altında bülunan toıprıdtlar
da balt..lamaıt için yaptıtı ıeışebbUs • 
ıeıe .. ~. 

BiUer her Alman ııem s nln taamı.. 
sa utradığı her yerd .. tendlni müda • 
taa.Ya hazır oldutunu blld rmlş ve nut 
ktın& 9 Son.ieşrınde ölenlerle Alman· 
1& için canını vercnlen tazimle an. 
mak suret.Ue bitirmiştir. 

'lı.a ~ b r aebeb olmadığı, de • 

ttr.yt!ft tıatd rde mes·uJıretın i:ı · lngilizler Almanyaya buyuk 
~ l.lıd olaca~ 8a.Y e..'lecektır. 

Ce t.Jı bu sulh ~ ha.;e. bir lk R J8pt1lar 
~ltr buftda.n enıel çııtan sulh ha. fBM&arafı 1 nri _,.rMtaı 
.. .._tt libt, ~ ~ı ıle ı.eı.&k:d .\lmanyada d~r mti~addld tenıc. 

itaba dotru olur. ıer e Bolonya "Ye ~ doltları da ı 
<~ cazeteı:.l) bombalanmıştır. ~n sularına Al - -o maynler ~ökfllmıil~tü.r Bir mıictar 

~ hl an teb)ı• gı"' • bomba tay,yaremız don üş yotund" 
hava.."'lın mwaadeszl Rl netJce&ın e 

-.u.,~~ı ı lnei ~:tfadal mecburi mlşler yapm14lı rdır. Topy • 
llu.._~ t&narelerı y !.ta 'nın cenub kü n :ı7 l yyaremlan noksan ol.d uğ ı 
--.ı.tı ~bin ı.onluk b r nakliye ge_ blld r l.m ~t r 

Almaa ıcblltl 

..._";r ~ "'°1iflerdlr 15 ~yare lllifül 
~e Oılıllı dealzaıtı ıemı.J Kara. Londra, 8 (A.A.) - :eıa:m. teb il n. 

e -.!"1 12 btn tonluk So~et de n-...~an okiutluı bi dl.rJ en ~.Y ;a. 
--uıerı batırmış ır. v..., 

~liQ ~ edilen cmeraUer re erım1zm iklslnin öalerlne dönduk 
~ il <u > - Askerl bir b.l' _ ıer oğrem.ımiştlr. Bu suretle ~oksan 

a 3 s-.!!· B: aJanama bild rllİJ'Or: tan relerlmbin adedJ S7 den 35 e 
"'tt ı;~ s ~ Alman kuv • iıım şt r 
~ıtı tr..,.~l1t!!2 cephe ı bölgrs nde 
~~ hare-it tleri estın n. Berlln, 8 (A.A.) - Reemi te!:ll t : 

~ltıtırtttbe Si>vYet sQb&y.lannm 
t b.~ ert ötre1 lmlşt..ir. 
~1 8Übaylan şunlardır: Sı'l'\fet 
k.~'4~ 01'du '<wnandanı General 
t'«lı , · 1'irnıınc:ı. ordu lrunUY bat. 

At antikte denifJılitılarımız cem ıı.n 
U bin ton;uk ~ tıcaret g.eml.11 batır. 

oılflardır. 

Vaehıctorı 8 H en 
cümen taraf ! ık «anunun. 
da ,_P n tadil Ayan e .) 
.meclıe tara.t da ufhadan geç. merltan u. la ı do.la e d 
ti«ten eoııra kabUJ edi mi.şttr. .Aylardanber:I m umdur it B r şlk 

1 - 38 ~e karşı ta r yle .Amai. Am rıka, Almanya le bil Un nolttalar. 
1can tica.ret vapurla ının muhar ~ re da hart> hallnd du. H&rbın m I men.. 
ald llmanlara ve hart> çevre! n ıır. faa. adına ilanını ıst yo uz. z ra böylıe 
mt'lerf i8ten.m r. l"M.add"· 2 l>ir kararın mllıt m f ate un "" 

2 - 38 reye lta?"Ş- 50 ı eyi Ayan bu memlekeıtln hllr denıotras;n mu_ 
rnec1lei gemi er n s A.hlandırı masına b&fezaaı ıÇin ebıem olduğu kanaatin _ 
ela r hariciye enotım tar fından ya_ deyıZ » 
pıla.ıı tekli.ti kao~l etqı.şt r. CM.adde: hıindada bir deniz tissa tesb edUdl 
6). Vaş ngton 8 <A.A.> - B r Ame.. 

de enlir. 3 - 38 reye karşı 52 rey {t.ya.n mec r1 a bahrye nazırı 1 lnda ü.s.s 
Relchıtai yaııgınmı ~ran maruf lisi b taran.ılı: kanununun yuka ıda z!k. s16 ed ldl.ğin ve böy ece İzllrıdanın 

laımllııs Jorj D müof kendllerlne redllflı ı.tJ maddesın ilga eden n!hat deniz hal't> gEmilel ç n bo]yült hare _ 
Yllll8calrlan sabotaj hareketleri, Al • metntnm meb'ua&n mechsıne gönderil.. lcet Yaıım&l&nna m.ahsu bır meıtııeJ 
manlarm Ye bazı Bulg r şaha!yeUerin.n ınealne lc&rar 'Yermıftir haline cetirüdij;n an et.mı r Bir.. 
öldfü11lmele:r1 ha.ktında talimat ver Nlb&J tan.r .bıJ<bildıi: ecıada mec. leoilt Amerikanın l'ZIAııda den z u.a 
mLı:ıtir - liste bir uabiyet ıörülmcı,ı.ür. Ger - Jrlllm&ııdanJl#ma tuiceııeral xautman 

· ılnlllt aöze ~ b r hal almıştı. tayin ed 1m1şttr 
ParafOtcülerin üserinde mWıim meb. 8aloD Ye galeriler hıncahınç dolu tdl. --· ----

1 Ylzyirml 
tornala 
kadın 

1.Atlar bul~ur. Meb'usaıı mecllsln n şlmd ~iden R K J 
Bulpr arazıslne lt•m nehrinin nıan. bir tarar vermem 1bmı gelmektedir. Omanya ra IDID 

.sabına denizaltılar tarafından RU8'Va • Meb"Uean mecllaiode e~yet ideri yıldönÜmÜ 
dan ıe en ili mı:ı.llnıst grupu da çıka. olan Bartie'f b..ıta ~ı.l teklifleri mua 
rılmııŞtır. Bu ajanlara komttnıat. p:ro. me1e71 gecilı&iJmedltl ıtakdirde gelecek Bfitreş 8 (A.A.) - Roman,ada 
pqandam yapım.ak, s llhh sabotaj oe- Careamba bünU bUt metin muza!! r Kı l M sel in dotumunon Jirm1net 
telerı tefJld1 et.met ve isyan sr çıkar • oı.catmı ve bu maddenin de kabul e. yıldl>nibntl lrutlanma.ktadır. 
mak vazôfesl wrJm ıttl. d ereö.ıi aöyl~ r. 

Finlandiya Amerikaya 
henüz cevab vermedi 

y n en fe~ lMe en m k ı'nme türkQe 1'1lmler1 
SJ.Y1I1 iswıbuı baakın t.akdım i e şöhret bulan 

TAKSİM SİNEMASINDA 
ıı :tıd:N~ OARK 8İNDMCILIK 

SALI GÜNÜ ~ 
t.rİBAREN ZAFER TACI 

Cibanpimal romanların.,...------· 
-----------. tenlnm 

Biliin ~de n••llAKI 
Afkıa atetini 1ra- M t D t B t 
illin ~de s-.Jıımerirden adapte 
seYIPnin kudaiyet .,,.. eclilea: 
ve ülviyetini te • 

ıaadim edecek K A D 1 N olan en büyük 
his 'Ye ııdlralt 

7 KALBİ 
Bq Mümeuileri: 

• 
hafızalarda men. 

kut k••ecak en 
biiyik bayat 

• 
.&ŞKIN GÖZ YAŞLARI eRJUdıt ai SÜLEYMAN NECiP 

Mıeır saılww:ler )'11dı:ı;ı: EMiNE RIZZIK 

TeJav, tekrar ıorülmee IAıearn ge:.eıı 

CLMEVENAŞK 
Büyük Qfk ve ibııras fUm4 

S A BAY Sinemasında 
BÜ3'Ük mmaNlaklyetJe devam ediyor w ID,bramanları 

MBRLE OBE&ON u LAURENCE OLİVIER 
dıe ~ alkııJarını tq;layarlar. 

Bugün saat 11 de terı:zilath mat.:ııe. 

---o---

Bir fabrikatör Hava 
Kurumuna 5 bin 

lira verdi 
Birand o 'n ıaı eee 

PierTe Blancınar • ha Miranda 

ELHAMRADA 
13 Birine şraı Perşembe 

~---akşamı---~ 
Sinemanın en ideal çift artisti 

IRENE DUNNE 
ve CARY GRAN 

Amerilıı:ada 6 ay aii1teribni1 olm 

iLK GÖZ AGRISI 
2 aaatlil: neı'e ve kahkaha filmini yarattılar 

Bu Salı Akşamı 

SUMER sinemasında 
lt1ı&Mıl dünyanın her tarafında m~oolarca u.t.ııan .. Her :isana 

~ilen... Her mıl Jet ıtarafmdan oturum 

MEMNU AŞK 
~.stmeı 

DOROTBY L.&.BOUR 
John Howard - Akim Tamirof 

1111 eon haritası ve an'at dtın;vasınuı en bU1üt saterıdJr. 

Bugün LALE Sinemasında 
Oeoelerl: Numaralı yerler ev\elden tapa.tıımaJgtadır. Tel: 43595 

Bugün saat ı ı de taız.ıle.t.lı ma ne. 

ELBAMBA'da 
Büyük zal~ filmini aiz de sörünib ~ 1:a: N&cyn ne, 7itmmca ordu 

~~. " •!ar kumandanı Omeral 
~~Ordunun hava kuvfftleri 

Dün geoe milhlm muhereoe ~·'
kii lerı in,ııterenin cenubu ~arkl k18. 
m:uda mWıtellt ııma.n tal.'iatrnı VJ 

bılha.ua Sunderla.nd'ı bomb.udilnan 
etnı şlerdJr ~ ve .a.oe bina. 
ıarına. :ıraydedaen ıtam laabecJBr net• 
eeslnde .n.:lllltlM' '"*11bulmut ve pek 

, 
A1'rlkanın a.tetıi çöUerlnde ..• Ateş ... Kan ... Mücadele •.• 

f.van ve ıhatt> .•• 

Milli Şef- lamet lnönü'niin ncise1ile baflıym 

1914 DEN SONRA <la bu esirler &J'Ulndadu'. 
.. _~iQ ..... te~r lla&lnldı 
~ dılltı 8 (A...A_) - Bir Sov79t 4ıopoe. 
._, öt eden sonra TaPDJ'Oi' cı-
~ ~ ~ deniz! sablll~ne ,...__ 

~at~ ="h,; Sah le 7erlett1rilmlf Al 
'°"--~ ~ Da.ta: &!an derhal Mel 
~ ~ lıltiteaddid laabetler a1aD 

eonra. ba~ 

renif yangııılaı' çltm.Jftır. . 
Aberdee·ııı p.rlunda. bir l .g.l.ı 

muhr bl bom'-1 .. 1a batırılııui .. r 
Dün gece duşma:D Alman \Gprak.ı.:ı 

rı (h:erlnde bir çok mahallere akwl&r 
yapcn11tır Ölen w yamlanan a rn 
mıktarı ehemmlyetaiacilr. Has.ırat. P li 

Avnıpmın lü.ks aıontarı.nda fht.1raı5lı bir &fit ... 
~ .• KJ.sta.nçlik ve dli§mlaJllık 

BEYAZ TABUR 
yakında.: 

Türkçe aar.lü kopyam Fransı?JCa sözhi orijinal lıxıp)1laı 

S P E il ~iucma.,ında S A R A \' Sinemasında 

TÜRKÇE 
8uaünkü siy~ uleri • 25 aenelik dünya aiyueti. 

Genç, ibtiym- ber 'nirkün sönnelİ lizım relen film 
,._____ Busiin matineler saat 11 de baflar ----r 

aı:dır Taarruııa iştirak ed n b:> nb r ~ı•••••••·-~---•••••••••••" dtman t.ayya.re eruıden 2'1 ~ A m n 

EBEDİ ŞEF ATATURK'ün VEFATINDA 

ANKARA ve ISTANBULDA 
da!l bat.aryaları taratından d · ~urnl 
mu iür. 

Selanikte halk 
mutfakları açılıyor 

yapılan bütün menuimlerioi yeıine SESU FtLMLERI ile kendile
rinin hakiki aesile me"Voud NlJTUKLARI 

Bütün ha.atlat HA VA KURUMU meafaatiae aid olmak ibere 

YARIN MATlNELERDcN iTiBAREN 

S Ö MEB SİNEMASINDA 



C Askeri Y8-~Jet ::J 
CBq tarafı ı inci sayfada) zamanının gelmesine Jse normal ola .. 

ha da genLşlerdl. hareket ıçln muktazi butün hareket 

BADIBITBSIB 
Yeni bir ilimden ba.hsOOen bu ki. 

ta.hm nazariYat kısmı olduğu ıribl 
tatbi.ka.t kısmında h.a.9talıkl&rın 
teşhlsl, il4clann ta.yini, yer altın .. 
da.kl madenlerin, sulann bulunma. 
sını, doğacak çıocutwı erkek veya 
dişi olduğunu, hat.ti alacağınız bir 
Yttmurtanm sağlam veya çUrilk ol. 
duğunu bildiren lsti!ndell blT k.l .. 
ıtabdır. 

&On gü.nle.rde ıbiri>lrlnl lta.kib eden ve rak daha. bir ıa.:ylık bir zaman vardır 
kendı.slnl ~ bir pal'Ça da.ha. :Har. ve o zamana llaadar .A:lınıanların Mos .. 
be y.ı.klaştlran bü.yÜ.k ve b.t 'l &.dnn .. 

1 
kova bölgesaıde yBdlmlları en zlyade 

ları eğer lbep bd'den &tabl mış olsay. , mubtemeıı olan ha.reket eski ta.birJe 
dı Almı1nyıa. ve mi1ttef'Jdertnm mü§. 1Umye doğru Jrol yaııınşt.mna.k ve ar~n- : 
kül vaziyetleri muhaltkak surette da .. , zi dona.r donmaz tba.şlıya.aak büyuk 

1 

"' 
İkbal ve Ha.,et Kitabe'Vlerinde 

satılır. 

I 

Faika.t, :İrıgatiler böyle bir cepheyi ve ihıazırllkları tamamla.marktır. Hava 
meydana gıet~ anuv:a.t'fak oıu.rr.ı.ı_ 1 ve a.ra'l.ln.ln lhaJ.1 müsaade etı..ığl tak: • 
dtla.r. Bunun en beJJ Oa§1.ı sebeb., İn. j dinle Alma.nln.rın bu r,ene Moskowı.ya 
gfüz erin kendi adalarıntla teşku et. karşı bu büyük hıa.ılilieyıi yap:tcakları 
tlltlerl ıbfi.yük ordunun, nroı ve ıt.ıf!ıe. I muhakkak gibl<l.11'. BBy Sta..ın de bu Za11 - &nınönü malmUdürlüğün • 
lerl tamam mükemmel bir hareket ' nu bilm.eı'z değildir ve onun ma.ks::.dı. den akhğım ıtekaüd maaş eenedi ve 
ordusu olnıaktan n l .. ade ana va.tan lnm, Almanların ıha.reketlt!rinde hu - eü?.danımı kaybet;tJ.m, yc:nfslni çıkara • 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
- .,,.,, .. el b •~'-""-· .... ~ . cağımdan eskisi hWdlmsU2ldUr. 

lannın müdara::ısını t.emıl.n edeb:le .. sule g en u ..... ~.ııuı.uU<an 1stıfarle 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keset• 
ı~abında Günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan brarla lsteyiniz. 

cok husu.si bir müda.:11.ıa ordu.su ha • 1 ue gerek yeni teşkil oolen, gerekse Eme&n süb&ylaıılan Eşref Ercen 
llnde olması ve b!r~k yer.erden. ha-t.. ı haıttA Uza.kışıarkta Japonlam karşı tu.. 
tA mliteadd!d de!alar btm:at kend\ 1 tıılmaıkta ola.n t.ümenlerden bırçoltla... Beyuğlunda :tstlklM caddesinde 370 numıaraU 

meb'usları t&.rofından 1ka.z e<Llml.Ş rını çok doit'u bir lnreket oınıak ü.. lw BAKEA MA G-AZASINDA 
o~ırma rağmen ana vatan oretu .. lzere lkuımen demlryolu ıle kl3men del 
larıııın bu huı..wi şeıklin! değ.ştırm\'l,. nakllye 'lllyyarelerı:e Moskova mü • Er1tek. Cc.adın ve oocuitlara mahsu5 
melerı ve Aıvrupıa. ~mıe. bir çikar .. dafaa mıntakasına yani kat'l netice 

1 : ~:~::!:Uı~:rım:ta- :~ ıs:s:ae;:~ek~;m~~~~ Kı~~;?!f~uı ~?~~~~nO~~e lR!~~~~s~Tj 
Şııındl Ba.y Sbailı'nln nuıtı.;unun bu zın ~t.ı genlş:etmeıc. harb mAl MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 

kısmı acaıba i:ngl.lJaiıerl bu J.k!ncı cep. OO?ne9ini ooialtma!k ve bu suretle ·bu 
~- h,..,,,.,._,... bir defa da SO"iyt<t nuntaka ile blrllkrte bl1ıtü.n sovyet ., ...., ........ ~...... -•• M~rem m~er!lerlnln emrin~ A.nıl\de buhmmaok:tadır. 
Ru J ,uı eıı aa.,A.tıı:yet;tar bir af'a J;e cephesinin möda.:raaaı lmkA.n•arını ar 
ikaz mauadına mı müsteniddi.r, yok.. tırmalt oldu~u 8.şlkAnirr. 
•• ingl..illler a.rtık AvrlliPa karasıruı. 1 Naltlıye ~arelerinln bu blrbde 
~ılabilecıek derecede bir urdu ha .. bllhassa sık1'1lı: durumdaJrıi ordulara 
zırladil•r ve böy!e !bir Ç?karma hare. l'Qpmakta oklukla.rmı yardım ve h!z.. 
ketinin arlfesdl'de bulumıyorlar d:ı met cldden pe1c büyüktür. Naıl'1!ye tay 
.a.ıy sta!lm A.lmoan!an tehdld J.çin bu.. yarelerlnl tlmd•ye kadar en geniş bir 
nu Utimml o1ruralt mı SÖj'!!.edl~ Bunu şektlde Almanlar kullanmı$UrdL F.ı -
testirllllek tabla.tile güç c&madtla be .. kat, onlarda.n sonra da. SovyeUerln 
ra.ber bidncl şık da.ha. mUhtemel gö_ bu ~re!erden büyük !st.!fa.de.er 

• riılmekt.edir. Bay Stıa!in'in bu nutku temin etm:ş w etmekte bulunmuş ol. 
nun Londra &t)"a8i mahfellerlle mat- , duklıı.r:ı.na öa flip'he ydlttuc. HattA. Le. 
bıatmda husule getin:llği alı:lslere v; nlngırada bllıe, La~ göLii cenub ve 
•....ı-ı-e bakılacak olursa İnglllzlerln gait> sa'hIDerlnln ecyevm Sovyetlerln 
~ .... t" t)k barer ıcanun 
garbi MnJPlda bir oepııe tıeslsiııe bu. el!nde bulunan. uç. -

darı fatJ.fade Qe omın miidatıa.a hayQ .. 
pm daih! mütenıaıyil ıoWıa.d.ıılcla. ve ecet ıııa.zı. mübrem mad 
fimd!lrt Libya hudı.du ile Orta.şe.rk .. tını tmw!idl ed b ~e t,a.yyarele .. 
ta.ki ordula.rını her t.UT'W hareke~ delerin glzl oe u n ı>S 1 bıbilıye<tll bir halde bulıund~ rlle g0Dıderllmekte o1mMl me -

tkt.ll!a ntrln<Hı oldn&lan ~ıta a.nla .. hmdur. .~ .... ııda dıaiha d!Aer 
ılmaktadır Bay 8t.eJl.n"ln nw-u r. 

f · - m~ noldalaT "l8Z'8I. dQ bunlar da .. 
BaJ St.aln'in ~'ld ıttncı mu ha slyMle 8~ w bizim !Jtlgtal 

blm nokta ~ Rrusyanın t!mal ..... ~-·-.a-.ıa-' . a aabamıısın 1'aM .ıauıucoı.w&. 
ba.1'8.'ialnde lııışın t.Afı.Ul d~ayıs 1 erlka &..anının bltara.t'hlt ta • 
AJmımlı&Zın Lenil1CT8d 11e Mosk.OftJl Am ..., 

lST ANBUL TERZiLERLE HAZIR ELBl
SECILERIN NAZARI DiKKATLERINE: 

Ten.iWt malzeınesınln İst.anbllia tahsis <>lunan miktarı ıçln allkaclarlara 
verileceılt t.eYıııô&t l.Ulerınln fiat mllr&b.be bürosunun tasdikından aeçma 
l&Iiile terr.tler cemi.yeti tarafından 7apılması İstanbul ri&~ mUraıı::abe tro. 
m.laYonunun 20/10/9il tarihli bran iktir.asındandıt'. Bu malzemelere ~
yacı olanların oeuılye:.ten alaca.klan ihtiyaç listelerini doldurarak terzilik 
ünvan ı&etıterelıl ve C'!IUUyet hilviyet ctl7X!.anlarile b!.rl!kt.e 10111/941 Paurteal 
8'(1.nll.oden it.ibaren 17/11 /l>il Pa.zaııteaı 8'ilnU saat 17 ye bd&r cemiyet mer_ 
tez.ine •eıtLrmıelerl il"1 okınur. · 

KUŞ TÜYÜNDEN---. 
YASTIK, YORGAN, YATAK kallMamak bem kesenize n hem ele 

-:;:..~. i;IR KUŞTOYO Y~STlf< 1 LIRADIR 
Yut.ık, 10rsanları da pek ucuzdur. Adres: İ&tanbul Çakmakçılar, ömer 

Balk>tlıı K~ Tüyü fabrıkaaı. Telefon: 2302'1 ltal>lılmel r1ne ımıı:ı&ıı •a'Jnamll ol .. nunund&ti tadllA.U Gaıbul etme&!, ~ 
e Ç&çll'1n ba.rbe deıfam • İngllh;!e .. "-••••••••••••••••••••••••" duğu hususudur. tın dalm ı.ııteid1 oldutundan 

Haldka.ten. tlmal ~rinde k1flll ı1n bul B 
Uk ıS&fbMı kendisini g&;;termlt Ye bun ba.haeylıemeei ve J~ın . ~ 

_.....,. d :-ret Kurueu'yu mi)blm bir memurıye 
&m enelki bir ,, __ • .._ a. - h nderme ı pek 
arn1t o'ldulmnmı "fleC)lUJıe Alma.n srh. Jllrleş\t /ıı:lne'riUıYa go 

8 

Jı ve mot.örllt ordulannm ltiWe l* - ea tanilaırla bel> BaCJ .. lln'ln nutku 
}Ja.reketJert m\illalU bir hale cel. l\l'UlD& tıe&a4M eden aiP&l ı:ıldlse. 

•=t:ltilr.:.:~:;; ........ 1, ...:murıu Jerd!r 'fe unaııııtımwce bt;t.\in bu a'.ya. . ,.er yer ~~ ,,.. T.l"-.ı...~ bugün 
'fe b&t&lı: oııan a.nml ıtamamııe don .. at b8ıdJBeler, Mtcaık ~ ... u _ 
duktı&.n 80lll'00ır, tı bu .mrtııı Ye mo • kerlnde btılunduğu • iratt4 ınudnfan • 
t.öt'lü ordulM' ,.enklıer\ blldl.kleri gibi Ya muktetllr oldulJu teıaHrde bir ma. 
b&reket J.mHnmı l>UlıaoııJcla.ıdır. Don na.yı hıW oW>llecetlerdl:r. K. D. 

Yeni Türk ceza kanunu projesi 
l ... tanlı ı iMi ...,., ... , ~ hallerde tıeşebbüa etA.111 cürüm 

ft ~!ekkirlerlmbill ~k. Te mtı.. 'ııtD mua,nen olan cezanın ü~e bi. 
taleaamıa aunuı.muııtıur. Gelecek mi • rlnıden tl9tıe Wslne Jta4a.ı' ınd!rılerek 
t&lea\ara göre proJe tunııs.,yon ta.ra ceaJandıntaaa!lchr. 
fmda.n ıöed.en ıreçlrtleceılt n aon ..._ 3 - HMum oe-aaıyı a.nunuo tayin 
u aD.aca.ktl.r. Yenl projenin cla.J'aDdıiı eti*ilt hAdler arMlDıda tatbik husu -
ana prensıp ınanevl meıs'ul.cyet. bakı.. ıunda takdir ha.Jılltını i[ullanırten 
mm.dan bugiink.ünden fukll delil - lauclb eebeblerinl göster~ğe kanu .. 
dlr. P.roJed~ ancak nezarlya.t. ve tat_ nwı aç~ tayin ett.ıtı haller dışın 
blQ.tı.n meyda.na qdutu nok.aan - da. eıeaa.71 vttuır veya. etsl.Wrken her ' 
ıarı gidermek, ceza.!ıu an~nnda ahenk bir nm ceza lçtn tayin ettiği hMle .. 
t.es!.s et.melt be.kunıılldan ~ yeni bil ri ırec;mete wı bu takdir aalflb~yetınl 
tümler :ıtonmuş ve ba3 hrut.llrnler de k~an1.1ında da .suçun vah.mllğlnl 
dell,tirflmlt voe d-üzeIWml,ft.'r. ~nllne ~t.lrm* mecbur tutul • 

Bu arada auçların önlenmeai be.kı.. ma.ktadır. 
mında.n devlet erln elde vermek hu.. i - lllr hiikünı ,,_ - "'arar 

· - .. linde t'!l · • .....,_ ..._... • • 
ausundaıkl p.yret.J.er, gi:lmD. name.s.ıe aynı oahıe bir çok suçlar 
tutara.it cürüm ıı:tyenlerln sert veril.. t\al'ı dolayı ma.likWrı olunsa.: -
mealne ald biikümiet'de de del.flit .. s~ müebbed, cezayı ıatıı t 
likier ya pılm'ftır. Projede siya.si blT tıtı tat.dirde SUÇ!u &üme ~:;1 e k 
cürümden dolayı yabo.ncıının geri ve. muvatta.t htrrr;-ıı ""Al aca 

:d Jtald .. ,... ""• ayıcı cezayı 
rUemlyeceğı h.ıkkmda.ki kay ı. btil:zam ettıtı ta.kdlnle 1ae e aydan 
rılmllf ve ıhükümete ık.endi emnlyet.lnl i yıt. kada.r ~ll g\i.ndtizll.l b' h " 

d · Cer araaı _,. ıe ır uc 
ltorıana.k ve suÇ'la.rın ev.e • ..,.. ... " crld edilmek aurewe ml.iebbed 
önl&mne&lne ışt.raat etms i.Çln ya - napls cezasına unaoa.t.tır. Suçlar 
~ncı devlet.1erlıe yapacağı mua~~- muhteUf nevılden hllrriyet.l bağl9.yıcı 
ıere ka.yıd konmak şa.rt,ile ,,;lyasl muc muvakkat eeze.ılan ve muh.teHf . 
rımıerin gerl verUebilecetl kabul e • elen para ce:ııale.nnı ı.st.Uza.nı dnevı. 

. ı•ı hli b e erse 
dUınişt.ir. Y.a.nl bu r;erı -verme ... .. - u cezalar a'Jll'l ayn ve tamaır.ııe tat 
ı\ftneUn taltdlrlne bı.raıkıl.ımş ve h~. bı'lt olun:ıcaktll'. • 
ıtümet.ln ·kendı rnen!aatlne uygun gor 
düğli takdırde, müteka.bUlyet esası.noa 
da.yet etmek kaıydı ile &:ya.si curUm 
'Lf ~yen ya.banc!Yl goerl vermesi dor;uı 

Son Posta 
~..ru .... üştür. Gene bu projeye naza_ Yerebatan, Çatnlçeşme aokak, 25 ..... __.. l S T A N B U L 
raın: 

1 - F1ll l.şlediklerl mmaın 13 yaşı. 
nı b!'t.lnnil olup da. 18 yaşını bitirme .. 
m4 o'lan'.a:- klrak ~ irade Dl:>lllyet. 
)M'lnl haiz o1dult1an t.üdh'de ceza 

ıörecekl<erdlr. 
Cürme t~büs 

t _ Bl.r' cürmU .!şlemeğe ma.tuflyet 
te şüphe ve tereddUde mahal bırak -
ınıyan ve ayni zamanda cürmü !ş;e. 
eneğe elver!~l olan m reketleri icra 
eden klmsc mı tıımnm olmaz ~ya 

1.1 e tnhakkuk etmea<;e b.~e cürıne 
ne c C" 

bb"•ten m~·~ o":.acaktı.r urmr 
t,eş!! ...., -

bl>lis e\!t'n ~trnse blnum•n o cu . 
~ için ölün! ce'l...Sl ı.sı~:n e•U~i h al 

de 24 yı~d qı 30 }"'la kad:ır, müeb. 
:ı napls cezası taıyın ett t~ h:ıllerc!e 

12 yıl.dan aşağı oımama.~ üzere 
::P~ ceza.sı ue oeala.ndın\u.a~tır, 

ABONE FiATLARI 
1 e 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

Türkiye 
1400 750 .JOO 150 

Yunan 
234ı) 1220 710 270 

Ecneb. 27LO 1400 800 300 

Abone be.:ieli peşindir Adres 
değiştirilme:.. 25 kuruştur. 

Cevab ıçın mektublara 10 
kuruşluk Pul ll{ı.vest lftzımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son ?oota 
Telefon: 20203 

lstanbul Orman Müdürlüğün~en 
ı - JD*17ehir orman fidanlıtl lçlıı aae:art 36 metre yl11tııekllle saatte iO 

ton au çıkarabilecek mazot lle iŞ!er aaaıtAıe 10 kilovat takatli elektrik Jene .. 
ratörtl ile birlikte bir tam dizel tipi moıt.ör lı:&palı zarf usullle aatın alına. 
CAlı:tıl'. 

2 - Pennl, Jdart ...nn-ıer; ~ mıik&vele 6nıeti t.lanbul oırawn mtl.. 

ctilriyet.lnde görtlleblllr. 
3 - Muva.kbt &ıemniat 800 liradır. 
4 - Teklif ~ıa.nnın 20.11.941 tarihine milsadıf Perşembe günU a&&t 

15 e tadar fstanbul orman çevl!'ie mUdürlllğ(lndeki komisyona 'fCrllmcsı 
(9655) 

İstanbul Defterdarlığından 
aıkııit~ündıe anna .Aıkliye 'ft Asıbl:ye bast1khanesinin baıtaıliiğı aç 

sene mtiddetle w a9* ~ Ue kice.ya 11erilecelktır. 
.Mt,tımı.a 11/11/tMıl Rmı.rtesl günü .at 15 de mllll emlAık müdiirl\ifJikı

d t.q>lıanoaaılc okn ~ ya,pılaeıalttır. Muhammen aen.evl i<:an 
ı:O- lJ..nr. muw.•öat tAı.mJnııtı 33 lira 75 kuruştur. İate1tlilereı muV'&kk&t 
~ina.tteıı maada ~lt rappru. lıüsnUbal ma~ n m.aıhküml .. 
,.etJerl oknaıdıtma dıaJ..r 'f'el!f'..b l.bmz et.meler• muktezldır. (K59) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
tüleri e .Türkiye C•imhuriyeti ile münakit '?-ukaveienamal 
~292 N:m11rclı lfJ/6/ 1933 tarihli kanunla t~dık edilmifıir 

(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmı Ga.ıeıej 

ıo.000.000 İngiliz Lirası 
t .250.000 lngiliz Liraıı 

H• nevi Banb Muameleleri yap• 

Heaam earl n mnduat he.sapları küşadı. 
Ticart krediler n vesalkll krediler küşadı. 
Tiirtıye "e ıccnebl memleketler üzerine keşide .ııenedat ıatoıntolu. 
Boraa emlrlerl. 
Eııham '" t.ah'flllt altın ve emt.aa tızertne ava.na. 
Benedat. t.ahallltı ~ salre. 

~~~======~~ 
En )'Uitaei emniyet ıartlarını haiz lıiralılı 

ICualm Servisi vardır. 

Pi1aaanın en müıait tartlarile (kumbaralı veya 
lrumbaraıız) tasarruf hesaplan açılır. 

( TiYATROLAR 
isTANBUL BELEDlYESI 

) 

.................................................... 
Son Posta Matbaan: ii Şehir TJyatrosu 

Tepebaıı dram kı.mımda 
Bugün gUndüz saat 15,30 
~ 20,30 da 

HAMLET 
Ne$1'İ>'M Müdilrii: HUscyin Ragıp Emeç 

sABiBl: A. Ekrem UŞAKLIOtı. i.sutıo.ı. caddeaı komedi k:ıamında 
K.ÖB DÖV0şt) 

MALİYE VEKALETİNDEN: 
! .6.1941 tar:ıı ve 4057 numaralı tanun muciblDoe Uıracına aawııı: 

~rllen ve basıla.tı tamamen ~anbakır wı ElAzıt iatasyonlarından 1rak .~ 
İran hududlarına kadar yapılacak demiryohmun l.nşası.n.a tahsis ool!ecek ~ 
% 7 ııelirll 1941 demil'yQlu is..l.krazının 20 eeoede )t.f.a.sı meşrut b ş mi~ 
liralrlı: birinci tertibine ald tahvillerin Atlıll 7.11.1941 sabahından 15.11.1,.. 
akşamına le.adar yapılacak.tır. 

Tahviller bAmlline muharrer oluP beheri 20,500 ve 1000 lira l~ 
k.ı.vmette birll.k, 25 lik, 60 llktlr. 

Taıhvillerln ihraç !ia.tı % 95 olarak ~ edilm.lştlr, Jani 20 liral\k. bl 
tahvil bedeli 19.500 liralık tahvil bedeli i75 ve bin Urallk tahvil bedeli 
950 lira.dır. 

Bu tahviller umumt ve mlllhat bütçelerle idare olunan daire ve m 
selerce, VilAyet ı.musı idareleri ve belediyelerce yapılaca.k aı~~e. 
nak.aaa ve muka.velelerde teminat olaralı: ve hazinece satılmış ve ut 
olan M.!llf emWt bedellerinin t.ed ly~'nde başa.baş lı:.abul olunac.ı.tlau 
tahvil itfa bedelleri ve fa:zıert tahvillerin t.amamen itfasına lt&d&r 
tllrl!l vergi ve ı1l.suımdan muaf bulunacaklardır. 
Mezkılr tahviller T.Urk'1e Cürnhurf7et Merkez, TürkiYe CUmhurtyeti '1 

ra.at, Türkiye İş, EmlAk ve EYtam. HA!t, Tllrlı: Ticaret. Beled~ler Ban1CJ~ 
larlle Sllm"r ve Et'bank tarafından a.tılacatı ıribl diter bankalar n.sıt...-
cfp terrı'n olunablllr. (9543> 

. Düşünmeyiniz.. Duşunmayiniz .. 
KIŞ GELDi DiYE DÜŞÜNMEYiNiZ ... 

KÖMÜRLERiNiZi 
Her Zaman için 

GALAT ASARA V BAVILlcll 
ibrahim Çay han Deposundan 

Kuru ve Tozsuz olarak tedarik edebilirsiniz. 
D~po Galatasara.v YeniçaJll caddesi No. 11. Tel: 41411 

İstanbul Orman Müdürlüğünden 
ı - Orman umum mildüı-Hltü merltes "' YlllyeWer tefkl!ltı iqlO _1 

munelertne re prtr:amesıne CÖl'e ınWıteUf c1ns dert.erlerin ~ 
mam ye clltlenmesı eksôltrneYe ıtonuMrı~ur. 

3 - Bunların lı:Aiıd, muı..avvası ve 'ka.pht klllıdı nıal.lye kırt ' 
barından mütenlihlde t.eallm olunacaktır. 

S - Tab ve işçilik muhammen bedeli 998 liradır. ~ 
4 - Öc.satme 18/11/941 saıı günü saa.t 15 'de İstanbul Orman oıoıl 

Iüğünde tıJıplıanacak b&tına1m.a 'kotWsyonunda yapılacıı'ktır. 
5 - Muvaık:kaıt teminat 74 lira 85 kur\Jftur. oflll' 
a _ İstekliler bu iılt ald ~rtnameyt ve nümune'lert İstanbul 

müdürHliilnde göreıbl!irler. '-
'1 _ Münakasaya gireceklerin muvalı:nt temlna.t ma:Jdbuzu ıeaıısı ':J 

nacak ~e mukabJI c4.540• l1ra.lık 1tmc.ı b~ tıemına.t. ~.,,.,, 
ikametgA.h ~ ti.zart ehliyeti ~ flrketlerin ıt,a.1ebl baLLnde bO ~ 
dan ba.Şka 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde ya.zılı ~~ 
?'&le birlikte yultarıda g&terilea rD.n ft aa.atıte me*tll' kol0111ır 
da hazır bulunmaları lAzımdır. c9643• __./ 

TÜRK TiCAR~T QANllA~I A~ 
KUPONLU VADELf MliVDUAT 

PARAM 1 IURADA "Ll1 

F A. ·z·N· =·· 1 1 

r; 


