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~o radyosunun spikerine 
göre 

Amerika Jaoonya
a Ultima

tom 
~ermekle 
Son sözünü .. 
oglemiş oldu 

-<>--
. nlar Amerikan teklifi -

'in kabulünü milli şerefe 
aykın buluyorlar 

l.ondra, 29 (A.A.) - Tokyo 
}'osunun spikeri Ruzvelt'in 

atına ra~cn Amerikanın 
d.nlarc bılfiil bir iıltimatom 
ı ettığım ve bu suretie son 
. ü söylemiş olduğ'unu bcvan 
Ştir. Spiker Japonyanı 1 bir 
kere noktai nazarını izah et. 
.olduğunu hatırlatmıştır. A . 
katıhırın ileri sürdüğü Ja 
ra bu teklifi kabul etmele. 

\l manidir. 
~'elıce olarak spiker, cereyan 
. k bMiselerden valmz A
kanın mesul olduğunu ve 

hadiselerin şımdi hemen he. 
önüne g~ileınivcceğini söy

't ir 
'lcyo, 29 (A.A.) - D.N.B. 
ltıeı ajıınsı, slyas! müşahitlerin 

Yaya. knrşı bir Anıcrikan not.ıı. • 
levd l hn.kltındn te.fslrlere bu • 

11kıa.rm1 yazma.ktn ve bu mU;ıı. • 
"'..ıı Amcrlloıın bu suretle hare • 
~tıııeklc Japon - Amerikan mOza• 
~rını nlhıı.1 bir safh:ıya lnUtml 
ı1ıtını söyledlklcrlnl tlAve et • 

dir. 

!ask•!!I 
~rirkenf1 

'1a..anıar Voloko. 
lamskı aldllar 

&erlin, 29 ( A.A.) 7 D.N. 
'-fosı bildiriyor: 
~tnan kuvvetleri V oloko 
k'ı zabtetmitlerdir. 

Japonya ile 
Amerika 
aras111da 
Ge.rginİi/€ 

artlı 

'Hamlet davası müdafa-· Mos~ova· 
• • ı ya aıden 

aları bıttı 101"'.:~~ 
Peyami Safa, Muhs:n 

Ertuğrul, Cihad Baban, Emin 
Zeki beraeflerini istediler 

Mulıs n Ertatral dedi ili: 

Şiddeti her 
saat artan 

muharebeler 
gapıLıgor 

Gündelik bir gaz.eteJe acık tabirle kalabalık ortcuınJa 
maruz. kaldığımız. ıiddetli bir hücumu reddetmek ve 
yalnız. ıanat muhitinde ıatılan bir ihtİBa8 mecmucmnda 
meıelenin icyüzünü aydınlatmakla vazilemi yaptım. 

Hamlet davMJDda müdafaa ~-

Ruslar 
eniden bazı 
köylerden 
çekildiler 

Peyami Sala dedi ki : 

Amerıka hava kuvve'leri 
kumandamn n beyanall 

800 Şehir Tiyatrosu mekani k inzıbat altında rejiıö. 
rün mukallidlerile dolu gi'~tikçe tereddiye kotan bir tek 
ke haline· geldi. Bu tiyatron un, onun tahsile kaim oldu. A -k 
ğunu yazan ve söyliyen dostları var. Hiçbir iddia bunun,. m er 1 an 
kadar Muhsin Ertuğrulun aleyhine değildir. 

Hamlet piyesi yüzünden karşı - lar geldiler ve mahkeme ealonu a- • tay va resi 
lıklı olarak nçılan hakaret davala. ~ı1arak içeriye a'mdılar. 
rm.a bu &ıbah da devam olundu. Sabn geniş oıduğund&n kiti Amerika askeri 

Adliye binası muh~kemeyi din• miktarda dinl~ici alınmıe Ye mu • 
lemck istivcn meraklılarla daha hakemeye intizam temhı edllebll. isleri dıpnda 
sa.babın erken saatlerinden iüba • miıJ bir tek Me bqlanm!fbr. 
ren dolmıya başlamıştı. Ancak, bu Peyami Safa, CclAlettin Ez'ne, H k t 
defa müddeiumumilik herha.ngi bir Cil:at B ban, Muhaln Ertufnıl are e e 
,zdilıama mi.ıu olmak Uzere §iıf • Neyy.lre Neyyir ve Zeki Co§,kun 
detli tedbirler almqı ve bınanm yerlerini aldılar. geçmeg..., e 
alt merJivenine polis memurlar. Söz evvcJA, Pey::m! Satanın ve • 
ikame ederek. yukarıya iş sahiple- ki'i Reşat K ynara veıildi. Reşat h b • 
rtn~0n 1-aşkalarmı btralrnıamıştrr. Kaynar, ge:;en s fer. bir genç kı. azır ır 

Muhakeme içi.n bu sefer birinci zın izdihamdan bayılmam netice. 
afrt ceza malikeme91 ~ ay • ılfii""e \•a.-ım ltll'an a;JUiafUllllii"b1. --kafdedı•r 
nlnnştı. tirer~k. Peyamlnin yuılanııda bir 11 

Nihayet saat ona doğru taraf .. ~ tA·vatmı ~ wcı ıoll.) ·~ 

. 
Yeni Amerikan tayyareleri uçuşa hazır vaziyette 

Amerika 
limanlarında 

bulunan 
Fransız. vapurlatındaki 
muhalaz.a kuvvetleri 

takviye edildi 
Nevyork, 29, (A.A.) - Amerikan 

limanlarında bulunan Nonnandl ve 
diğer Fransız vapuru da Monteverde 
lsınındekJ ltaıyan b'aruıatıanUk ge • 
misinde ve Port • Rı:ıyatda bulunan 
muhafız kuvvetleri takviye edilınifUr. 
Bu tedbirler Vlşlnin Almanlarla daha 
"tkı Jşb!rliğl yapacağını göateren .tıa
berler Uzerlne almmıııtır. 

Tobraktakl poloaya 
tugayı Basyaya 
ginderllec:ılı 

Tahı-.ın, 29 (A.A.) - Röyter: 
Polonya kuvvetleri başkuman 

tanı General Siltorskl şimdi Tob 
nıkta .,ı::ırpışmn.kta olan Polonya 
tuğaymrn yak·ndn Rusyaya sevke. 
d.ileceğini bildirmJştir. 

Bugün Ankaradaki maçta 

lnglllzler Gaaçlar
blrllğlnl ı-o yendi 

Ankara, 29 (Telefonla) - Dört maç yapmak üzere şehrimize ge • 
len İ.ngiliz Orta,.cwit ordusundaki beynelmilel ve profesyonel futbol· 

culardan müteşekkil ta.kmı bugiln, ılk maçını An.karada Gençlerblrliği 
ile yaptı. 

19 Mayıs stadında büyük bir ka. 
!abalık önünde yapılan bu ~ı 
hakem Ahmet Halit idare etti. 

ıeı lapoa llava 
Wosa 

Oyunun 28 nci dakika.sında lngi· Lonc1ra, :9 (A.A.J - Tokyodan a... 
liz taknnı mcrket mUhaclmi ilk go. ıman haberlere g!>re, be§ Japon han. 
lü yaptı. Ve birinci devre 1--0 ao. flloau dQn Hindlçinldeki tl81erlnden 
na erdi 1 hareketle Blrmanya yolunun Çln top 

İklncj devre Gcnçlerbirliği mu • ' raklarmcıa mQnte!ıa.tı o1&D KUD 
va!fakıyetli bir oyun çıkardı. Bu Jıllngde askert bedellert bomb&rdıman 
dev~ iJd taJum da gol .kaydedeme- •t.miflerdır. Bu tııoıar alçaktan uça 
eti. rak yol Uzerinde bu.ıunan kamyonlara 

Ve oyun, birinci haftayındaki va taarruz ve aaker1 depolan tıertıan 

ziyeti!ti kaybetmeden lr-0 İngiliz etml§lerdl. Ha.rekAta l§Ura.k eden tay 
takımı lehine lleticelendi. ~ Gal1 dllnm•mlftlr. 

Çindeki 
Amerikalılar 

ayrılıyor 
ş.apa.;,, Z9 (AA..) - Voke i.lmln 

deki Amerikan gambotu buraya gel
m.ı,ur. Şanghayda bulwtan AmerJ. 
kalılarm Manllaa.ya gitmek O.re bu 
gambot& binecekleri 86ylenmektedlr. 
ldabo ve Luzon pmbotlan d& Şang. 
ba7 cıtvarmda Aıııııertkabl&n almak i
çin bMJ,emektedlr. Amertk&D komo • 
Jome.,..ı memurl&rmm 90J1 olarak 
'ftl'Ul'a blJMC8kl<Wl..., ııoabeder. cUter 
~ ~ ltcın80lmıba.Dıe me • 
aurl&rmm d& onlarla birlikte Mı'ellet 

.llOl!koft, • (AA.) - Şimali 
gaııbt:ie cereyan eden muharebe • 
lcrlD şiddeti her aat artm.ıttadır. 
Sovyet lata.lan bazı köylıeri ilga1 
etmişlerdir. Kalabalık merlcezlerill 
Te stratejik dört yol . ağJzlarmm. 
zaptı için muharebe edilmektedir . 
Bununla beraber Sovyet Jcıtalan 
Alman mukabil taarru.zıan ~ • 
smda bu köyleri tahliye etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Londı·a, !9 (A.AJ - B.B.O: 
Moskovaya karşı Alman taar

ruzu devam etmelı::tedir. Alınan
lar, yavq ilerilemekte, fakat ta. 
amız bütün şiddetini muhafaza 
etmektedir Almanlar. Moskova

_.: ~:_ IDcf aayf~ 
-------------------------------..-..------

Viliıyetiuiebliği 
Yarından it,baren Pas!a. Kek, 
Sandovıc, Poça, Yufka, Çörek, 

Börek ve T aıll satışı yasak 
btaulıal t~ lsUhl&k maddelerlnin yapslamsı lçln 
ı - Bu!d&J uımdan elı:mM, tıaıP t.ahıd.I ectıı. uu alt be)'a.ıuı&me mQd 

ealn, makarna. fM1Ve. ,."l'nwt, detl 29.11.Ml alqamı hitam bulıı.cak-
bl3küvi ve simitten ~ 'D4<Jım ı ım 

yapılması, s:ıWması ve nt.~l&I• J'!S 
No. Jı kararın merlycte konulma~ 

hakkındaki 2/16894 sayılı karnrna 
me lle menolunmU§tur. 

2 - Birinci maddede tahdit edilen 

tır. .... ,_,.puta, Kak, Sa.ııdoviç 

eler.I• ~ ptk&, çönlr.. börek, 
taUı ve ...-ca unlu maddelerin 30.11. 
9U pazar gUntlnda 1w.r. satıl • 
malan memnudur. 

[Qününfilanosi] 
Avruoa 
e·rliği 

Yazu: Bir Muharrir 

A 11·.rapa birliği eski bir hayal. 
dir. On dokuzuncu unn siyasi ede. 
biyabııda bu hayal, muhtelif isim 
ler altmda yer &lır. u~ıer paktmm 
luımıağa çalıştığı ı\ nupa birUğln. 
den önac bu teşebbüsün en yeni 
Uadeslnl Brland'ra, uğrunda ook 
nefrs tii'>lettiğl panörop hayBlinde 
buluyoruz. l\lllletler Cemiyetinin 
kubbesi, bu ideali söyllyen nutuk
larla çmladı, durdu. 

Fak:ıt, hadiselerin müthiş lstit
zasma bakınız: Avrupa blrhl(i ha. 
yalinden A vnıpt\lllll birliği değil, 
o gilnden hugtlne kadar blrt.ok lh 
tlli.Uere, dahitt sa.,·aşlara, nihayet 
bugünkü harbe sebep olan fklUk • 
ler, üçHlkler do~u. 

O uman .Pa.ııörop niçin iflisa 
mahl<i'ımdu'! Çünkü tam bir A\'l'U. 
Pl\ blrliğlnin talep ettiği şartlar -
dan mab.ramdu. Bu birliğin tenıL 

111 için, AVnıp9. - "s .. ~ 
milletlerin inandığı müşterek bil' 
fikre, hepsi tarafından kabul edil. 
mit mllfterek bir ölçüye muhtaçh. 
8a rlldr Ve ö)(ti De idi? VlJllOn 
preulplerl mi? Fakat bl,u.at Ame 
rllıa, MllletJer Cemiyetini IJk lııJW r 
eden devlet. ohnwtta. Ba fikir ve 

O•ÇU anak ....... ......, .. ele de.. 
ğildl. SovJet illtJWI Ye Ollllll pefin.. 
dea gelen 6&eld mllle&lertrı lnkılip
lan, Fruuıa ilatilili.al ....... ~ 
Da , ..... .,_ .... •eıa laio ... 
ğllse bunu vi1oa laallne getfrmeP 
çalJtıyorlanb. Avnap.da birlblrta 
den ~ farldl lalallp rlkil'leri ,.. 
111ordu. Bit ~pltealz :ft1drler sfbl 
menfaatler ansmda da .. Jtlk 
farklar ve oat..,.ıar v....._ Ba _ 
yük harpu mağlup edlJea A.....,_ 
ya eıaareU kahal et.memek lddlv= 
daydı: galip gelen İtalya blle .. 
zaffer milttefikleriaia JMmclan 
aynlmıştı. .Japonya ve dljv de\• 
Jet.Jer de onu takip etti: Milletler 
f'ıClnlyetlnde IRt.tfalar blrlblrbd im. 
valıyordu. 

Bugün bir Avrupa birliği Jap • 
nıa.k mümkün müdür, bflemeylz; 
fult:ıt ~unu blllyoruz ki ba blrUğla 
mlinıkön olabilmesi için, Avn .. 
mllletJerinin, hiç olmazsa ezld lılr 
ekseriyetle tek fikir etrafmda t.. 
hısnıalan ''e onu müdafaaya ha -
ur olmalan gerektir. Şunu da bl. 
llyomz ki bunan mtlmkün olup ol 
mıyaca ~ııtı şlmdır1,.n !restinrek ıı. 
hfl <k ;adlr. Harbin sonunu bekle • 
meliyİ7. Bugün ''apı~!!.<;•na çal~ 
._ '-• elsa .-. ~Plllld .~ '"""" 
birlljlne bir hazırh?d:rr ld bun 
da ne kadar sağlam bir yam olaM. 
lfıoe~i harpten SO"I'3 do;;,ı.1'91< " 
nl Avro"• nıhu f"~st~c,.Jrt: .. c-m. 
tl!den bu nı''"" mut!..:.lt!! ~ llı 
nı s<i~·lemek İ!:İn b:ıe ...-.-... 
dlr. 



o 

tJ 
o 

n 
t; 

o 
D 

il 

) 

8 

1 
\ 

1 

t 
o 
1 

l 
r 
r 

" l 
1 
1 
t 

) 

' k 
t 
L 
il 

c 
c 
1 
l: 
Jı 

L 
ç 
ı 

[ 

t 
t 
t 
1 

l 
( 

1 
J 

l 

ı 

( 

1 

ı - E.:\ S'>:"t O \lil!tA - 29 SONTEŞntN Uut CU?ıLUtTE~ 

ingi.terelte 
bulunan f 

Bütün Yugos· 
lavlar silah 

altına 
ahnac&k 

Libyada 
Bir itaıyan 

tümeni 
imha edildi. 

BOD Amerikan layprcsr -
Moskova rauyosu 

bildiriyor : an. let davası 
,.......-;- l'..,..,..,,...,, 1 ... , !l(ı•"f .. ıt• bir fotol"ı'11!tan flkılyctc n<.ı .ıuuı.ıu 

kıı.'!t. halta. et olın • ğı ı E6yledi vnr? Ya bJr de bu fotoğra..ın hendek: 
\'e muv • ·Jin: ile :ı "ll.,i f!'ltili. rötu,suz ntıane.smı giSrG ı:e yapa.·dı? 

B ınd o s nr:ı iddc!1•mumt mtı. Tabll, ccBar(lt ed~-.,·1·e, uvallı Halit 

V&flnP., U, (.LA.) - tian llU•· 
.. euerı kumaııcSa.ıas seneraı Anold 
beyanatta bulunar&k ~ ıe. 
r&tmdan tnp. edilen lekiS yQzdeD fu 
ıa ·t.anaNm1D AmeriUD ....,. a. .. 
teri h&rlclnd• f&&Uyet.e pçmet9 P.. 
ı;ı:r bir b&lde boltledlklertıu .Oylemlt-
tir. Ordu. Amertkanm bu modelde 

Sivastopol 
önünce 

av n t r n l{onl e, -lrn.k. ger.en I"' ..... yo y:ı:;>~ı~ı g:bı benimde ıpı-tlnğ·. 
c~ s e C fı'••ıj., E •,ı•n: V<'kHi 112. 11anıırdıl 

E i M h""lıı I\ ı :ı' u t t11rafmdan Pcynmi Ss!a mUda!nnsma uı:un 

modern blr çok tanareteri eeaetıl ıvaz· ,, t h·in1 mem~~tıerine cöndermeslM raı • 1 ~ e va -----()----
y:ıp ~ ıı müd-fa.n a l::l ıa n ı·.kı:ml'>- müddet devam ottl:ttcn sonra söz:e • 
n o ... tariz: , ue L .,,Jlıl ~ •• :_,, rını btllrml§tlr: 

Tobruk garnizonile cenup. 
tan ilcrliyen lngiliz 
kuvvetleri birleıti 

:men bu Upt.e ~ don fazla muııa • 

"be tayy&re51ne maukUr. Gen•rtJ Baıtol mantalıasılt" 
'e buna <':va:-ı 'c:-ecz_,inl soyledı. Mııbtcrcm n~ıctm! 

Hele r.u~\ :oe .3: ,·:rd! \'{" r.:m... =-:r.uc~j'1 hul~ ediyorum: Benim ---0--

l'"ugaılavlar Polonya hıtala
rile birlikte lıkoçyac!a 
hizmet gör.ecelzln · . 

ut.renma.a t.ayya.relertte orduda bU • 
ıaaıuı bombatdun&D ta)'7arel•rtn1D da Sovretierln 
mJktarmı ~ytemek ı.wmeıni§tır. k bU t rarı vln ) ...!\!:~ sc~lc l{nrrurnrc'··n da - Muhsin Ertuğru·ıo. hiç bir scçını~iro 

\adnn m' t vellit lı:r l:'.,b"•nrla mUd )"Oktur. B~kts vıı.kUlc onunla her tc. 
dciurr ı.m ;!·~·n ,·:ı::ı;ifes~rJ ~Mal et. mnsımıı:: dUrlist ve ı;a:nlmi bir ınllna
t•'(nl ve L!lyUk L:r cc:::arcUe mil • ırrbcl çerçevt!<'!l tç!nde geçınlşllr ve oy. 

Lo11dra, f9 (A.A.) - B.B,O: 
Kalıirede askeri eô7.cü. dUn 

gece-kı beyanatında Tobnık gar. 
nizoniyle, cenuptan ilerliyen ln
ııiliz kuvvetlerinin ta.mamivle 
bır!cşı111ş olduldannı ve eimdi de 
Tobruk'un fj:ırkında Alman mu
kavemet merkezlerini temizle
mekle me;:w.ul oldukJanm söyle 
miştir. Bu mmtakada bulunan 
İtalyan Bulony& tUmeni tama. 
miyle imha edilmiştir. 

General bizzat lngtUzlertA bile P. mu a aarrilZ& 
{()tipindeki Amerikan &Y ta17arele • lf8Jlflil· or 
rinlıı Harlk&nla:-a faik olduklanııı ı.. ~ ~ 

vO.:: ' "'ine c.~ i L"llliA bulunduğu. r:r.~ığı oor. p!ycsleıln tıınkidinl yaz Lond11L, :w (A.A.) - tngtı 
nu uJ lc'liı"in ileri cGrcr~k mlld • dığım y.zımcn kcnJLruıLD yUksek va. , terede bir Yugoslav oı-dıw.ı mevcut 
celunmu. ;·i~e h" :~ret kellmelcrir.i atfta sanat kablllyet!erlnl methetmt • olınndığı için bu memlekette bulunan 
t:unyıı.n l{;or~urdun rnUdafaan:ı • r!mdir. ômrUmdc bir kere kendi ar 1 Yugoalavlar Polonya kıtalarlro bera
m~·n ·n h .. !ckmdu ~vukrtlrk kanı:. zum~ acmUne b1le tı:ra1n3:n111ım. ber taltoçyad3 tıı..zmct odecckleı-dlr. 
nun un ic p!.uruın söre tnlr'..bat ya • dır.Ne DarUlbedaytie,no şehir tlyatı-o Yugoslav gemilerine mensup bahrlyr. 
pdmMı için müdaciu:numillğe tev. ıl':ında blç bir eııertmln oyno.nmıı.amı mcı-lo lngUtıırtıde oturan Yugo<il<ı.v 

tcaıtm etUklerlııl eöyleaılfUr. Orta • Mos4'.6.o\·a 29 (A.A.) - Moskoft 
prkt.a her zaman P. 40 Uplııde t&Y • radyosu Sivutopol ~nOnde vaıt><t-
yareler kullanılmaktadır. tin vahamet kcsbettlğini hııber 'lff 

Gentıral A.nıold demişUr ld: mektedlr. 
Biz AmerlkalUar P. 40 ta.~res!ne Radyo Alınan kttalarmtn şe1ıff 

alel&de bir av ve aotreıuna..-ı tayyare • ~lklııı olan tepeleıi anpetmc#tc uf' 
atnden tuıa klyınct Yeriyoruz. şım- ~tıklarım bildimektedir. · 

dı ne kanr veriL'llesi'li istedl. ı ı .. t ıtemck 'ıa.tırımd:ın geçmem~ lr • .CU tebaaaıı::dan mürekkep ilk Yu;;-oelav 
Bunun Uzerinc Ira.ra:kurd söz 1oo 

la.ra!t, mUdd::hunumin•n kend!3lne ou kendlsi do bUlr, Onun eah::ıeını.zo lcatııeeı lskoçyo.yıı. gelm1'tlr. lngiltc. 
tarizlerde bulunduJu hnlckmdakl aktık olarak tiyatro tar.hlmlze gcıçc. rede bulunan hizmete elverişli \'O YB.§ 1 

Başrboş gezen tanklı Alman 
akın kolu. tn~iliz zırMı ve hava 
kuvvetleri tnrafmdan hıroalan. 
maktadır. Bu akın kolu iki bir 
likten mürekkeptir. Bu iki bir. 
tikten hangisinin da.ha fazla ~ 
viata uğnıdı2'tnı kestirmek gUo 
tür. 

di biz bu tayyarelerden ı..etedlf;ımtz Rostof cepbe51nde Sovyetıcrl' 
miktarda L• edeblllroyruz. P. ası ~ungillerle mukabil taarruza gt( · 
tipindeki tek. motörlll tayyaremtz tikleri haber verilmektedir, 
s ,itfirea ve MClll!Of'§mtt tayyarelerine Merkez kesimine gelince Vol~~ 
~ bin metro yUkaekliğe kadar mua. 'amskta AlınanJ_ann ilen harcl<f, 
dildir, veaıtlıeed, p, 88 Uptndeld tay. ağ?rlaşm·ı;ttr. Dığer cllıetten ~ iıt 
yarelertmla do a.ynı ~ baizdlr manlarm Maloyaroelavetz kcsıııı . 
Bu2\un1& berabeT t.k motörlQ yut tay de .tnarr.ıra geçtikleri bild.Jrilll1C 
yareml.s, Rerupllc P. 41 tayyarcsl tedır. et' 
diğer !ki tip tayyareden llstllndUr. ~vyet rndyoou şlmntf gnrbt ı;. 

iddias•nı ciddetle l'crletU ve snınla- eek bllyWt h!zmoUerl \'8.rdtr. Fakrıt lnn kırkı geçml)'OD bUtün Yugo&la.v. 
n söy:edt: :.ı-· reJ18ör olaralt, pro!estlr İ&m&IJ Halckı ıar slUUı altına aımacakt.ır. Atem! c!. 

B" h 
1 

~ • Et1ltaeıoğlunun da yaz:~ığl ~bl, kcn • rodl kıı.lr.ıl edeıı Poıonya kumandanı, 
- ız, a.ı.tnrcte uğradıgnnız d1sin1 TUrk aaıınostnın mıııı lbtiyac;. 

halde. davacı oW.nık giroJ~'miz n~. ! larile 'ba,.d,..mayan sathi bir takl t Polooya llo Yugoıdavyayı blrtcsıUren 
ıı k d rin.ln ı t ··ğ b ..., doatluğun Ud memleket arasınchk1 

Ye • apısr.ı :ın, mun, !6 ec. 1 ~4Uc UlcW görüyorum. Tiyatr • mllatakbel mUnaııebetıerde mUh!m bir 
''cçhıle 6'.ıçl~ olarak çınanlmıık ü. musa ..... unııı.. söylenen dislplln d 
tenlyonız. Bı.z haJ·ıu-ete uğradtk .. ,~ e• e. Amil ola.cağml nmıt ettı8'1D1 .Uyle • 
Mu."'ısfn b:zi tahkir ett.Jğl hald~ •Bhnem.'!'.& kalem oJo.sı haline koyn - m~tır. 
mQdJelumuminin kendisi hs.kkm • rek hUr \'c ynrat:Icı aan~tkO.rdıı.n, ot.o. -----o----
daki cezanın :ı.skatını L:;tcmlş olma. ma.tik memur itaati lstiycn bir mu. K • 1 h Jk 

Londra., 29 (A,A.) - B.B.O: 
lngiiiz hava kuvvetleri kara 

kuvvetlerine müessir yardımla. 
rına devam etmekte dUşman kot. 
lariyle hava meydanlanııa taar 
ruzlarınn devam etmektedir. tn. 
ı?iliz tayyareleri bir dfü;man mub 
ribi:vle, bir ticaret ~emisine 
bombalar ısabet etirmişlerdir. 
Vapurun vana yattığı, muhripte 
de vanı:rın c:ıktııb ı:törülmOştilr, 

General Arııold, yeıı.1 "P'erry .. ıru • hesı::ıde Ruslarm me\:ır mu\1l!r 
manda heyeUntn 48 saat içinde bir kı)·~tle~ elde ettiklerlnı haber 
~rllcan bOmbardmınn tayyo.r~ını :ne te<lır. . rği . 

112 ha!d!:!'t=n bir c::;ııret i§i \•e ha\'- meyylz bey dlslpllnld!r, Şehir tiyatro. ıye a· ın
ı>:Wımızın (dr&..\imizln nlaına.d·ğı BU bu mel:an1k lmıbat altında, ref. 

Tlbet gök! lnd rablleccğl.nı ~y. Moskova radyosunlJll blldırc ı 
er e uı;u ae gllre, bu sabah Sovyet kıtıılafl' 

ıem{!t!r. n'tl l{alPnin kesiminde ileri ha.re ' 
ketleıi devam etmektedir. Alına: 
!ar bir piyade tnnrruru neticesin t 
lört kalabıılrk merkezden tnrdedi 
"Tliştır. 3"0 A ll'l"'nn imh'l ve 85 eeI't 
hnne yU!clü vnon. !kf tıınJc. 

blr ırınarfj:"'lr':tır. Bu kelimeler na- aörlln k~tu multallltıerlle, dolu, glt • dan alınan 
811 ve niı;.!:ı rnUddiumumiliğe ha • tık~ t.e~dlye ko:an bir tekke ııa1uı~ 
!taret ısay.lo.blllyOT, geldi. Bıı tiyatronun, onun şahalle ı•ntı•kam 

kalm olduğunu yazan ve sl:Syliyen 
Pcyamiııin müdaf ur dostl.an var. Hiçbir lddio. bunun ka -

Bundan sonra aöı: Peyami Salaya. dar ltuhe1n Ertuıtruıun alej1ıllle de. ~ 70 Alman SUb8YJD3 
nrUdl, Pcynmı Szı.tn yanm aat au ., ğlldlr. Çllııkll hiçbir balet yetl.§Ureıne .. 1 
ren mlld:ı.tııa.aında czctımle dedi ki: diğtnJ. blWd• - vakıa da budur - mukabil 
ı - lddla maka.mma ı;l5re 1st.anbul aayııı kabillyeUerl salınemtzden uzak. 

matlıuııtı, Hıı.mlet tem:;1Undeld kud. la§tudı.gtru llıbat eder. l{endLsinln de 
rette.ıı ve ı-ejlb:Mlıı yWuek ehliye • yıırdmılle bu mUesseacnin me.iont bJr 
tınden b:ı.l.setn\41 .. lı~altAt iddia maka ta.uzuva kavuıturullllUl ve ısla.tıı 

mmm hu.:J:.:runuzıla okuduğu makale lbımdır. "l!ovz:uumu& tiyatrodur,. 
parç:ıl:ı.r1, btlUln lstanbul matbuatm.. ~rlevhası ve ı:mdl ~ !ıkza. 
ea de~ 1, iki Uç gnutede, aaıw1etım dakt ya.ada, ben bu davanm açııma. 
ild Uç lr:ımtwı )'1Wlam1ır, ı.tan.bal smdaA Cok evvd, ııuııaın Ertuğrulun 
mntbuıı.b bu gıı.:otelorden ibaret ot • sabn• kablliyeUcrinl de hatırlatarak 
m~ı~ (,"ibS, bir\ mtlsteım&. o lmzala. bu lalah arureU hakkında fikirlerimi 
rm Uyatromw:Iıı da., ed;,b1yatıııuzıa yudrm. Orada da görWccektir kJ bU.. 
da hiç alı\!(nlan yoktur. B111k18, geı. Uln yuılanmda blr tek makaat Dehlr 
ne İstanbul malbuatm:ıa, lmıa!l Halt. tlya.t.ro.wıun ıala.h.ıdır ve biç birl.nıle 

kı Baltaeıoğlu, Nurullah Ata.ç, Nl • ne cunım kasti, ne hakaret eıtuı var 
zamottıı:ı Nult, Refi Cevat (Ultma7) drr. Btıt.ıda tehir tıyatı-osunuıı rcsml 
Ye dııh:ı b!r çok B&lWyeUl tmaaın.ı- 1MCmu..nda b&na. Junııı\cıltk tsn&t 
•elıir tıyııtrosu reJIBl5rilnUıı. kabW • eden Ye hl~ bir tUdr UMUru lhUva ot. 
• ·~' 11.zllklerJ Ustllnde uıml' eden yası • mlycn çlrkln tezyit satırlan çıltm~ 
lar ne.,ı-etmlşlerdlr. tı.r Yllkaek mnhkcmcnln nleyhllne a.-
G~en ccltede OelOJctUıt l!'.stnentn oı1&D bu daT&ya ben1m kadar h&yrot 

vekili Eıı:ıt Mahmut .Kuakurt.. Nu • ettiğtne ve tenıddütsnz hakkımda. be. 
rullnh Atncaı. Rctl Cen.dm (Ulwuı. nı.a.t kamn vercceğlı:ıe cmlnlm. 

100 ki§i bir çukura sokula • 
rak dinamitle havaya 

uçuruldu 
lıfoskova f9 ( A.A.) - Röyter:. 
Kiye! halkı Almanlar tarafın.. 

dan yapılan tazyiklerin intf ka· 
mını almak için Alman müddei. 
unnı..'llisinln iş;::o.1 ettiği tinıı.yı 
berhava etmiştir. İnfilak netice
sinde 170 Alman subayı ve ges. 
tapo memuru ölmüştür. Buna 
bir mukabele olmak Ur.ere Al. 
manlar ahaliden ilk rast geldik. 
leri yüz kişiyi tevkif ederek bir 
qukura sokmuşlar ve dinamitle 
havaya uçurmuşlardır. Bundan 
sonra 30 veya 40 kadını cefetle· 
rln bakiyesini toplamağa icbar 
etmişler ve bu iş bittikten sonra 
kadınlan kur~ dizmi§lcrdir. 

Askeri sözcil, tn~llz tayyare 
ferinin dUşmana büyük zayiat 
verdirdiklerini vaziyetin umuınt. 
vetıe ümit verici olduğunu söyle 
miştir. 

Lihyadaki Alman kuvvetleri. 
nin ltnlvan kumandası altında 
bnlunduklan dün Romada flln 
olmuştur. 

'Urallarda 
Manganez ve boksit 

madenleri bulundu 
Moskova, 29 (A.A.) - t:tmaU Ural 

da mUhinı llll.lğnczl, manga.nez ve bok 
sıt madenlerl kc§fedltml§Ur. Bu m~ 
denlcre k.olnyca. Cidllebll.mektedtr. cı. 
vıırlla eaaen ld~mUr madonl6"l do .,.,,_ 

lunmo.ktadır. Bu sa.ha.ya. aüratle yeni 
çelik fabrikalıı.rı kurulacak ve gele • 
cek acııe yüz binlerco ton çelik latlb. 
sal edilecek~. 

ym), NlzametıUıı Nazırın, dl:et' bazı Peyaaı.t Sa.fa mUdafaıı.mu yapar .. ınJz bu bllytlk cQnAhm kefaleUni bl.r 1 ile edebl fıkrada saluıem.lZin en mQa. 
mufuı.rrlrlcrfıı Muhır1D Ent.uğrul aıe7• ken, mUddeJumuml bir kıı.ç ~e!a iddia 1 Wı-JU ödlyomcdiğlınlzdcn buştın hımı.. taıt ve en değerli ırenç aanalkt.n olan 

• hlndclll yazuarnu okudu. B~n de §1m. makamı:ıı.a hal:aret edildiğtnl ileri BU • runuzda buluııuyo~ Hamlet mUmesııtu Tala.ta, Hı§rır •esli 
dı ytllcsek mahkemenize pro!eeOr ta. :erek rel•tcn Peyami Safa.ııın BU3tu .. , Görünllyor kJ CcWctUn Ezine mn • ve tahta ya.pılı tablrlerlnlı:ı kullanı•. 
m:ı.11 Hakkı Baltacıoğlunun n cene nılmaaını istedi, Fakat mahkeme re- e~l.zo kaş hiç bltara.t değildir. mut bugüne kadar blltUn dilı:ıya 
Ulunnyın geçen celsede ol.."Umtııyall lal bu dileği kabul etmedi ve Peyami ıııı.ttA klnUdlr. Ve bu k1n1n1 her sene ma.tbuatında lılçbir eruıotkQ.ra hlc_ıblr 
:YnZr.lanııı Oku,y&e&p n ınmaoa • flatap lUdal t&valyennde bulundu. h9r vesile il• lzha.r eder. muharrire reva gtlrmedlll ve Cfl.De 
ğnn. Geçen aeno ge.ıı.e elUdon fazla rutııuımam~ en ağır hakaretUr. 

İddia mnknmt. \)epsl ~ aynı MWııin Ertuinılun tem.sn edilen (Dadı) plyeslnl tekmil Bundan eonr& Ertuğrul Muhsin 
:Oldrdo bulunıı.:ı b'ıltUıı bu yasılo.n ya mUdaf aaıı seyretmeden, hele b!rlncl perdeaJoi komedi Frıuı.aezde lılr mUnck.kidln 
s6rmemı., ynbut g!SrdQğll halde ku • Dundu aonra Ertugruı Muhsin biç görmeden yerin dibine batı~ dayak yedl8'LDI 'iı.ntatmtt ve 2'Öale.r1n1 
ten ctırmomezllırtc:ı g~. ayaga kalktı Ye iliyle dedi: Celt.ıot Bu sene gene g11ndollk bir ga.zctcde §6yie btUnn~Ur: 

GO:'?Ilcm~ 01.Amaz; çllnkQ horgUD. tin Ezlne'nln \"el<W mUda!aaamda. tenkld ına.skeslne bllrünerek ve Ham. 
1 

Pey&m.l Satıuım mak&lealnln blltUn 
bDt.nn gazehlcrl ~mdan llOllUna a.. oyunwa blrl Nuaret Sal& gtb! suçlula tot lelMUlnl Ycalle ederek yukarda hede!l benim plı.llmd.ır. Bunun için 
dJlr okumıı..k lddla makammııı bafl.ıQL na biraderi, b1r1 hayatını atadyumda lz.ıı.h ot.tiğlmiz suçtan 6tUrll Uyatro • ceza kanununun bl\kllmlerlne tevtl • 
\'llZi!clort cO.mJ~&uıdlr ve bu. ı, ı. seçlrm.if bir spor mulla.rrlr1 ve ScUm mum ve phmııa olan lğblranı:ıı, ese. kan Peynml Satanın YO gazetenln 
tJıı de tatanbul cum?ıurlyct mllddel • NUlbet glbl maruf blr klltilpbanc 'DU'.. r1 itibar ve bayaiyctlmlzl halk g6zlliı. lltı§rfyat mlldUrUniln cualandtnhna • 
umumtllat emrmde matbaat bUron m,.nmdan aldrtı parçalarla isp&t.a de dU§Ureeok bir tekilde en tlddeW anıı isterim. 

ltalyao tebliği 

Bir ingiliz 
motörlü 

pJyade tugayı 
imha edildi 

lir ragillZ generali 
esir. dişti 

r.oma, 29 <A.A.> - İtalyan or. 
dula.n umumi k.e.rargU.hmm 1545 nu 
ırıarah tebliği: 

Dün Me.rmarik muherebcelnln 
11 iııcl gilnU, mUcadele ortı\lık ay. 
dmlandığı zaman ırlddetle başlSJnJ§ 
ve geceye kadar devam etm1"til'. 

souum cepbeetnde topçu faali 
yeti olmw.t ve dU{il!uın taarruzu 
t~ebbUsleri borja gitmiştir • 
Tobnıpkta d~anın etraf·ndald 

çenberi yarm&k için p.rit istika , 
metinde ya.ptığı yeni blr ~ 
Bolonya tll.mcninin kıtaıan tara • 
tmdan ae.rahatcn gori r-lisldlrt.Ul • 
m~ttl?', 

Merkez bölgcstnc!le zniıb müfre • 
ıelerle topçunun ve tayyarelerin 
hhna.yesindo hareket eden piyade 
kuvvetleri arasında anudane muha 
reb: ler olmut ve bu arada dUşma. 
ııın bir moWrlU piyade tuğa;, J.m. 
ha td. lmfştlr. 1000 den fazla eelr 
.Alınanlann ve İtalyanların eline 
dilşm~lUl', Esirler arasında bu tu 
ğaya kumnada eden 1ngllb: gene • 
rallerinden Ja..rneı Karges de bu • 
hınmalct&d r. Ellfdcn frur,la İngiliz 
UıMı tahrip cdilmJştir. Birçok ma
kinell vasıtalarla kamyonlar ya • 
k:ılmre veya lrullan.ılmaz bir hale ge 
re ti rilmfttlr, 

!S'al'drr, caıı,17or. d1ycrek bu ııevat.m tenl:it b1r bucumla gösUrdJ. ErtutruJ Mulud.nden eomt. Tasviri 
Ikmclı kt yO.hsıek lc!dla makalllJ bu yapmak tç!n blt.ıuııf Ye ealıUıiyetU o·. i Bu muaammem ltUra ye tecavb Efklr guetut llalılbl Ziyad JCbiW.ly& M ~skova önllnde 

)'lU:lları g-Ordl1gu halde n bwı1An ın&dıklamU ve ancak blrçolt romanla- I ka'f!lramda oıUdata.aya geçmek l.Azım- ayata. kalktı ve muha.rrlr CelAlettl.Jl . A"" &ıtaratı 1 ınct ll"ytada 
;yazanların ,ahret n ..wıı,.t a1a1. n n t.cUl Uptro C*rleri olaıı eeııı.. dL Bu müdafaayı kim ,-apacak ve Ez.inenin yazumıda hakarot otm.adıg-.. yi her zamandan daha ziyade 
b1 Wm ada.ınl&n, mtlnekldd " mu • leWa ııısıMnın blrle1k mUtebaasıı ~ 1 klmiA vuıtesldir. m ve Tuvirt Etklrm oıu. Ut; •nellk yakl&§mr~la.rdır. Ruıılar, havlice 
Juı.rrlr-lcr oldu~u bUdJA1 b&ld• Jr:a.a. dedlleceginl ilen s\lrdU. Şehir Uyatrocuııwı matba btıt.çe mutalnde herhangi bir makaUa ya. muva.ffakıyetll mukabil taai-ruz 
ten onlan glz:Uyerek, eıporcu ark&d.lf- Bu wreUe tenkld yuı.l&rmda b(. .sinde vaaltfım tnta.ndant • rcjUtör diye zılıml bir yuıya yer nrllmedlflnt Jarda. buJunmw.ştur. 1 
lanmızm y:ı.zıı:ınnı büUlı\ lat&Dbul t.ıı.ratı.ıtm ve Jhtlaum Oı11U oldutunu t&vııu edilmi§tır- lntanda.ntın vezaltl söylei11 ''e beraaUnı 1.ııtedL Moskovad:ın 64 kilometre u. 
ııuıtbıııı,tmı tcm31l odar mahiyette~ kabul ettt. Evvel~ bu nokta. üzerinde meya.nmdan fU cU.mleyl alıyorum. Gazetenlll negriyat mUdth11. Cihat 22kta bulunan Kllnde 2000 tank 
tcmıl§, ytilaıek ınahkemcııtlil ,.anıq durıııak .,.. bu aıtı.Uan danya as.be- ·~ilhUI& hııııioe karıır mUCMe8flyi Baban da. 16y1c dedi : yani beş zırhlı tUrneni harekatta 
yola eevketmek llıtemı,ttr, blyet nren CeWct.tln Ezlnelı:ı ;ıahsuı. temsil etmek.,, ı,te vazi!cmlıı .b3.na Mesul1yetlnt üzerime alıı.ı-ak Det• bulunmaktadır 

Bu d&v&d:ı. kcte1erdon blrlne, 'l:ıllkl9 d& ve 7uı.suıda eze.mak. 1Azım. &..zı ytlklediğl bu sıtnUa kendlalne cevap retti~m Cclı'\lettin Ezlnenin ına • Ruslar, Kalinin kesiminde mu. 
yaa. ylrmt bot otiız gro..m tutarı. bu._ CeWeWA mzlne)'i Uc.aret 4lemindc V'C?'ftlek ıftect>urtyc:ttnde ltaldım. Bu • kalesinde ibham yoktur; so.rah&t kabil t.aarru2lda bulunmuşlar, 
WılyoUcrl, Otekl kefeye do eıl as bin zııQaeccel bir yaz;ı.tıa.nede musevt bir .nunlJL,. gtlndeWt bir gazetede açık ta. vardır .. Aı~ad~. !:endi Blçüler'. Alman hattın! iki cenıthtan de· 
ltDo tutAn 6t.-::k1 aaWılyeUori koyar. bankerin ortağı ola.ralıı: tay!J:clllk • • bitte, kalnbıılık orto.mıdA maruz kal.. ne n.az.nraıı mUneklddlik lıakkmı rtnce yarmışlar ve yeı.J köy geri 
ea.nı:z. ylll:ıml: iddia mak&mnı.m mil• derkc taıudnn. dığımıı; hak.mı ve ~lddeUI bir hlleu • kullanıı.ra.k plyttWı tcmeilinl düpo. almışlardır. Almanlar. Mosko. 
dj!o.a ettıs'l k ete, aıtma ywnn.ıkla Usun ııenelw k.eıı4111 lrı ı,te n ba mu reddetmek n yalnız aanat mu. .uız k.UtU bulm\19lur. Bir piyesi vay1 ~virmek maksadiyle Tula. 
vurulmu,, cfbl terıı.zldcn aynltp ha. ZM•ktc kAtdJ. Bu ~mdan eaoat biUnde ı;aWan ve yalnız Uyalro uo n- tcnkid ctrncltle, şalı.sa hakaret E1t. dan da.ha prka saldırmışlardır. 
vnyn rırlıır! Bu.nu pcltAIA. s~ )'tık. me."Jolelertnde kalem oyn&bn&)'a " laka<l r klma~ler tara.tından aıoıa.n mek ııras:rub falit olmclc liQngo. Alınanlar, Tuta cephesinde a 

k ldd!ıı. nuı.ko.mı, asu ısalAhlyet -.. aOz .aylonıtye ealAhlyeUl oıduğunu u ve o'lturuLn b1r 1bttıın.ıı mccmua.a..'Udıı Ur. TcnkW, suç olmak e5yic dursu.n lev saqan veni tanklar kullan. 
h p1erln1.n fsimlcrinl b!l:ı e!:'Zfnn. aı • buldo mazunmı. Hele blr tek mUnte. meselenin iç )'1lzllnn tenvir ~dcrek \'tı- t'ano.tı kuce.ğ-.nda. b~1ltcn, cenılyot; maktadır. Bu tanklar kayakla 
m3mıı{tt\ lUnıı ctm~. k~erdcn biri- f!r ronwıı oldllc,l!ıınU bllmlyorum.. Zifemi yaptrğmııı. kanllm. ıı:lcıinde mi.milt ltm"\'eti yaratan hareket etmektedirler. 
l1i tıımamlJe 00, bmıkm&k hllnerlnl GWıUn \~rinde CelAlettlıı Eaaıe ,& Bu meynııda. tıpla n:ıUveltkllimln en bUyük bir amildir. A!n1anlann Moskvamn 48 kl. 
gl!:t~;t!r. F:ıkıı.t h!c §Ü:Phe edllo • ret ıııerAkm& dtt'tu ve ba&6ma.k ola. • bau muharrirler ıcın zöyledlğl gibi Ha.ka.ret tıı.rnamiyle ffZ4ı~ blr lometrc ecnubll'3rkteinde kain 
mcz kl yükcck mııl\kemcnız. da vay& rak oehlr Uyatromınu batn1am.ıJ oıa- ben d" Celft.lettln Ezinenın bir aanat mçtur: ı?lC\"Z'\lbalıs t enki<l. ise, Muh ismi bildirilmiyen bir 15Qhr1 zap 
:ını.ıvzu olan h.Bk1an iı6ylo uate.tıklı, eak ki .Unde blr ply~ baa. geldi, tenkidi yapm&k 1çln ıtızumıu va.sıtıa. sin.in ~ımıa değil, ~ne ettı. tettikleri bildirilmektedir, Fakat 
:rnı:nt bo:ı:u:.t bir ıı.delct tonı.z1:tlle tar. l'iyClllıı.hı, o arı.tık lı&m'lama.l:fA oı _ ra mattk oım&dı:uu 116yledlm ki bun ğ1 piyesin temsiline mntuftur, Bu bu '9hrin lşr.ali Almanlnra 20(',0 
tacak <1cılJ'lldlr. duğuın blr eene11 eaorıno her b:ılcım.. Lıırdı:ı.n blrl 'VC b:ı§lıc:1.m mllnek\ddln itibarla. muhterem f.ı!df.a makamı. kf§Uik sayiata. 50 den fazla 

s~yııı hAttmı nitekim. ~ ceı • da.n M.trrıattıgmu 815ylet1iğlu1 ırıııuı, eamJmt "'c bit.ara! oımalldlr. piyesle Oah3!, yani hedefterf lta.nt• tanka ve büyük miktarda malıe. 
sc!l:ı UUhaln Erhı!rulıın uvuk.t.t.ı bu Oela!etttn &ine bu ecnebt plyaetntn Co!Alett.W Ezine Türk aahDcs1nirı tırara.k ne ısuı: UM'Ul'1ıı.nna. ne de ıne kaYJbma mal olmll.$lur. 
tcnkidlcrl.n mn ... ekkll1ıı1 UraUar& var tem.aUinckA vuge.gmonıi ~dl. Şc1':3Viri tcmall c.cJoeck dereceye uıq. davaımı mahiyetine nUfıız edeme.. Lenf~ ctı>hesinde Ruslar 
dlrdığ:m ve ''mccnmı.ıı. d&ıdllrdOttQ • TcrcOme ot~ h.!4Zn14t~'.!m. nuı.dıt;"Ulr eöyliycro~ 'l'llrk ı.Udllt " eliğini gaetenniştir." mevzii muvaffakryetl'I' kazan. 
:nll., Zi3Ylc~ Avukatmm lr.eodtrtne :2ıa. ôyn&tmap mr.cburdum. Nltcltlm ~\·. lreb1Uyetinl, ~h:o eıı.nat~ıamnm Tenldıd suç olmo.dı~'1 iı;5n (kurt.en mıtlardu'. Cenuı:ıta Don cevre
ZW'Ulluz1a. ve bu Jw!ar b!lyUk bit' ka. veıa. eoıertn uımr, eoma ccııucttln r.. C."l bll,;1ik !e~~t ve tevaı;uıa ça.1% tenkid) de au~ değildir. Ye <.~'5 ~inde Ruı mukabil taAl'nmJ mu. 
lll.~'Ik 8nllndc C:ell dedlğl b1r rej!.16. JılDe.nfn ki oynı..ndı. Birinc:binl ~ , :-e 1 a:ı.n 'l'tlr'~ &\lmuinl lt1%U~ ve hak k:uıununda yıwlı olnuyfl.11 fiillere vaffaJmı!tle devam etmektedir 
re bcnl.rn bırçm 4-emek:l.lgim. Muluı!n ve eeyre<len ·halJ.; lktncıım:ıe :roı~::;et sm l'cre hırpaılaml§tı.t. <:eT.a verilemJ.yeceği için, bu 11Cnc. Vi§i. i9 ( A,A.J Ofi: • 
ı: ttı~lun hayııfyettne &YU:ıAtmdu etmocu n d«rtııuıu:; ecınet.tııı ~!no ·enı Türk o:ıınlı:ı8I iQlnCle Cetaıett.ı:ı bur, bu tUredl.suçn. da cez~ e.-:nc Rus mukavemetine ra~ 
~ h.::.la ~ ~ ~r • g{Wduı JUbue:ı dllo:nanı.rru:: o!ılu. ! nz.n nln bu tikrtno t.obdlli tc.bllyct mek. lbmı.:;-elir.'' Moskovaya harsı Alman t&Z\'ild 

Ben tonk:dtıı llud'1dwıu Afr:ıamü ~te tehir ~~un ~cu: C'clft. -ı ct?:r.ol~.zt,, 1,tir•k e'JeceJ.; teıı: bir Ci.':,a.t Biı.b:.ncl&n sonra. .l\eniro ve ilerlle~~şi artrYor. Merkeme 
1'1:ı. bu a'IUJtat b~~ Do!i -gt.tml,. • ı.wa hlMnbs br.na-t ~erd~ ıntll -nntt>.nd~ bW.unctuguna. lta.ııl değtli:n Ertu~ı ve t!;7z..t1o müdürü l!tiı?'. f bılbusa Kalinhı kesiminde (ok 
Tel>; davaemnı. lehine. cıı :ııaar ....atı ıı.:ıı c:ıl<2Utımu bf!med vo 0 C'".Ar! to:ı. . FcynJ':l! Saf&ya. Gellnoo o:ıu tiyat. Uııı Zeki Ta~k.n da. bc'taetleı~ js• esiddetli muharebe~!" olmaktadır 
kuD!!Mım. ReJ!ııDıGa1ıa.ı1.ıı1111111fır1r - __.__. -~ 1 tedilcr vo m1..ı,lınkc~:c c•r>·fo.mb~ • l>:ıM"! havza~mdcı Rm• mukabı"l 

- - -- ~-- "l';UitetcD ~ - rornw:un bıılJ ne ola.cıı.k bat-'lıkl.ı yıı..--uıı -ıı .. ~ı-- b·-"··'-'- ····" ~ - - a"4Yı.u.ooı:: ~uı.u. taarruz;ari pils!rlirtü1miistUr. 

k•u•p·on tahrln ~rt'lrıılsıttr. , 
• l\f ?Cffnn 29 ( A A.) - Roııttı 

'tes·ı~f.,dP mukabil taqrruzq g~t' 
Sovvet k tıılrın ne"ırf fl<!l'l" .... ?nr " 
Ttek 'l"lilh'l"I bir ctrq•~fl{ n oktl'' 
iş2'ııl etmM-•dir Bl.z' Altnn:ı ~ 
lfi~ eo;·r e,'!llml11tir. 

M'l!!k0\'11 20 ( >\,A l - 29 &C'' 
t~r'ln mbahı neşrc<lllen So,~· 
tebliği: 

Gece Sovvet 1."Ttalan blltOn et'' 
h .. -ie dil!Jmanln çnrpışmı§lardır. 

Mencz cephesinde Sovyet ~!..ı 
vareleri bir gilnıi .. 80 .Alman ta"' 
!abrlrı etmitılf!rdfr. 

Ameri'<a - Jaoon 
munasebatı 

~ Haetarnh ı ınrı .aytad' 
Nomura Amerika hariciye tJ~ 

Kordcl Hal ile görll:JtUkteD eoo:; 
resmt Amerikan notaaınm eıaıll 

tetkike tabi tutulduğUnu ve Japorı~ 
run bunun ü~rtnc kendlnl bıı.rel<' 
s-eçmek mecburlyetınde bW;cttl~ 
&öyleınf§, Japon slynaetuıın p31'l~ 
tonun fevkallde toplantımıdan e 

0
, 

ba§vcldl Tojo tarafından verneıı 
prensipten ilham nldıtJnı ll(ıve tt 
:nl§tfr. , 

lyi haber alan mn.btlllerdc ha5•1 ~ 
do" Ia..., 't:ına:ı.te göre Amerlkıı. dokU% ...,c 

let paktının eısas prenslp'criı:ıc r111~ 
edecek olurea Jnponınn m!lznk~:"o(l~· 
devam etmek lmki\.ıundan ıuahruı11 
rakncaktır. ...........:: 

Londra, 29 (.~.A.) - Bcı-ndcn t>1
141 

rildiğtııe göre Franaadn. Ar·u ei'~ 
rmda O:sy • Levergerde mn.aıtel! 
ı:ı pruaıar elektrik Cabrlkaıına t>011

d 

zln dökerek ya.kmalt lstemtolt'T.!8 t' 
tran!forma.törltri bavnya uçurP18 

muvattak olfmamıatardrr. 

ö~ tückçe 
lto.nu şat tffi -----

Terlınlerf aade~tlnnclıtn, t~ ' 
çelıeştlnnenln ve dur~tımw.rıdl rJ1 
den bUyilk ebonımlyeU WJ'dll'• , 
resmi Uin IUtünde çellf&J'l'k ııJll' , 

ı .• ., 
delim.. 1An !JUl1& bltmektecılr: ' 
t.eldilerlD dlJekpclerlne bağlı~ 
lan h:ı.I ~ıme.tyle. Ankarad.1' ~ 
rük amhatam gencl komutanl1s;t 
ml1rac9at ctmelert ll!n olunur •. .,;, 
re.da "t.:ılip., yertno ''istekli,, 1 ,, 

da,. yerl.Do "dUekçt'., "nbtt ~.,. ~ 
fetmek., ,rcrine ''belflıunak,. ''~ 
mclh&l., yorine ''hal tet-cllDJe8f,, -J> 
laııılmrştır. Fakat bira& )'O~, 

''riltbeı nn.lısusa,, tablrW «ti~ 
nJ'l. Bu kadıır ağdalı blr terı:tp • 
lnnın.:ık, naı.ıettlğlml:ı: turkçe>1 ~· 
r.ıı.n ıncmanın ne dlkka.tak.llftl' flld' 
oe tUrkçelc:ıUnneyo aykrn bir ell'J 
de olm:tMndn.ncbr. tılıM1ooe ,.,. . ..ıf 
mabsus:ı.,nm lm~ılıtı be.JÜS tcı'"'. 
o?onunama.."ltndandrr. • 

* ''Tilrkce terimler kılsTUztı,,..._.,!, 
•:rtnao1daıı b!r b:l§lla .-.r
(Eekllcr) 1) mukı\vemet, ı> "0::: 
zrıın.eU g::ıyri mu t.1.klr~. S> l'fO 5, 
al cezir, 4) Me1:.:ıd0 t:ııı:ı.mınU'·, 1 
MUberdt, (Ye.nUı:rJ lJ ı>oııP. ~l 
Ka.-nran dcr:;e, &J 1ıtl le.ut ıcıJJC< 
3~'a bımrn, 15) Soğatltc..ı. 

l''·ı 'An~: !'9l 
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t')ahkeme 
~iionıaf ind8 

1 & 

Bir /,asa 
soygun ~uluiu 

Kao1cı karı koca kahn 
l 

kasayı nasıl kırmış:er ! .. 
'ıa~ıaıardan Aiiya u ıraş sene bapls ., 
lalını duy aca, adliye ktırldorundali.I 

balkı ~r rbirine kat ı 
~ . 
lr lllUddettenl>cri ~lıyc lıı:;Uncu \ sepe mUddcUc hapse mnhkllm etmf§ 
llla.ııneınesı.ndu b1r dtı\'ll l>l.ırUJ. ):usui hııkkmd:ı beraat karan ver • 

(~J.r Blr kasa ııoyguncuıugu da • aıietı.r. 
Suçıu ıın dört kı.:ııdlr: l'ıı.tma, Karan mUte-aklp kadınlar ma.tıke • 
~ Yusur, Ahyc \'C ıwcası ~z. mcdc hUngUr hU.-1gUr, ağlıımağn ~ 
~Ye lle A!::.z G:ı.ID.t.adakı oır ap:ı.r. ırunışı:ı.rdl. Etıfta Fntma oldugıı hal. 
~ ~a kapıcılık ctmektcJm~r. A • cıe tlçU de Yusuru k-ıbahıı.Ul görilyı>:. 

llııının UçUncU kaunilıl C1a zen • 13.1' ve kendl.1!1ne: . 
tır tUccar oturmaktadır. - Sen söylemeseydin bu ı: mcydo. 

lta.Ptcı ,,_. k bu ,nnrr!n k'racı- na ÇtkmıyııcıılttI! diyorlardı. 
/i ....,. 1 O<:U ~"'O • O 
tık sık luıb:ınk bnh,lşler sımak.. ıtııın çıka.nldıklıırı aırada Aliye. 

O::lıı.r çıngtr:ı.klnrı adamııkıllı koyuverınl§. 

.ıı..l:Cl D1r gün. Allfe ile A..z.z.n saçını ba.şmı, UetUnll başını yırta yır. 
rııcrl:ıden Yusııf ve !<arısı Fa.t. ~:ı a.:ıamağo bal rı.mıııt:. 

l ~encı11enne mlao.!ir gitmi~lcrdlr. Nihayet yetişen ıni.l.barlr ve halk 
•:ııek yen!Jmıı ve sohbet sıraı;m. llırafın'1an gllç!Ukle tcs!dn edilebil • 
~\7.ı. paraya tnW<al ctmlştlr. Dlr mi§ ve jandarmaya teeıun oluna.rak 

tıapıshaneyc gönde·nmıoterdlr. ;4 f\J:tzın a.lt.lına tıim.~elt gibi bir 
, &eırnıe ve Yuıı·ıtu ~ıuıııynrıı.k: ADLlVE MUBA.Btnı 

"ıtıan dcml§tlr. 8 z!m l\pa.ruma 
Q~u 

l ~ ncU katında ~engin bir tUccar 
~enıer'1e apn.rtım;ıııına bıı· de 

i fotırtU Kim olllr bu ltıu::ıda 
hra ıaaktıyor? 
lttııuun ~ruından btze ae? 

\.°'11~ deme T blnAnda ungtn o 

' ~&aıl T 
ş,ıncıı evde kimse yok. Aıı:ıb • 

tltrı<ıe Çıltıp kas yı 1.ı;s.ıun. para. 

'1•ıırn 
!!en ~u işte )-okum. 
l{orı-.aıt ecn dı:. tllr defa. Dellte 

~ l>araıar ne tsterzcn bepel birnrı. 
'11\'erecek. 
~n tUtruMı kanaı AUye ve ~u • 
~ ltınm Fatma da tftlrok ctm~ 
~Uf\1 r.orluyarak bu l§C tııttrak 
tııek ıstemıııerdlr. Fa.kat 'luııuf 
t etın~mı~ur. Bıınun Uzenııo A .. 

1 1ııc lri bir demir alııutt. Yueufu 
Odasında bırakarak Aliye ~ 

~ ile b!rllkte OçUncU kattaki tn• 
Q ıreainc çılınuat.Jr. mı kadın ve 

.,"· it birkaç as.at uğı"3§Uktaıı oon 
ilcrllıdekl c!oınl rlc ktı.lın ltıııs:ıY1 

:ı. ı:ıuvııffnk oım~ınrdır. 

'rını içinde s bin kUırur ıırn bU· 
),_lttııd:r. Po.rru:ın atmlfl r "\'C 

~ d·o knpısml!l da l>!lıdınl kır• 
tı dır. llu ımrcuc ıc;erlye turaızı.a
~lş olduğunu lhs:ı.s ettirmek ls. 
"rdlr. 

:t'ın ımnı'll aoağıya. odnlarma 
<: p l ilrnıım payln~mışlardır. An-

1'"'J erene itiraz etmi§ ve bıs. 
ıh~ n pn ·ayı ıumak lstcmı~ur. 
l.l?cnne p:ırıı.yı karısı Fa.tma 

,,,., ~vıennc c-ıt."lll~lerc1lr. 
~ ot, ertesi gün lO mey<Jaua çık. 

t:-.ı,ıuı. yapt.ıC"ı ıı.~ bır tahl-J. 
~'Jn;h tırrsızıığın <!:.!ltldcn t;ııcc. 
l<lut-•::ıu öğrcn~~~ur. llunın: u. 

4t>ıcı Mız ılc knns: e:tuşt:rtl 
t. Ç:ı.ıcı:ltlıırı p.ı.raıc.·d:ı.n b!r li • 

le yemc:,ıı \'3t~ıt o:.ıııı.:nı~·an 
~ cvveıa tnkAr et.:ntşıer, fa • 

:a, panıııır knıörtfer ooruıan 
bulununC3 ltlr:ıftsn bA":lta 

'.~6teıneınlşlerdlr. 
'\ Yuııut ile kamn Fatma da 
ı.~ın~ nep beraber 11.ıılll'C Ugüıı. 

n:ıa.nkcnıeslnc vertlm~lerdlr. 

~hafı mahkemede de, suçlular 
\ , Fatma ve Aliye, gene ınıuı. 
~tııı.oıar11rr. ltırat ederek valı;ayı 
'ıt ltlbı anlatan yalnız Ywsuftur 
~ ıııa.hkcmede vnka)tt old:.ı~ Si. 
~ ttıkt.an tııa§k&. kaaayı klrmıık 
~llanııaıı demiruı de oo.hçcdt' 

'- Olduğunu ııöylemıı. yapılan 
~~nunda bu demı.r de tııuıun 

.,lttı Uıertne euı;ıuıa~ tevkif ı>luD 
~e ınuııakcmoıcrı mevkufen gö.. 

~· bagı.anmıııur. 
~ Uç euçlu artık kurtuıue yo. 

ıtını gllrUncc. suçlan blribtr 
ttnc atmağa ba§laııuoınrdt ". 
~Uye llc Aziz. kaaayı Yuıu1 ıı.

a lt.ınanın. ıratına da Aliye ile 
kırdığını lddl.Aya gtri§m~ler-

~ tnabkeme d1nl~nen §OhlUcr 
tdll(ın dellllorlc ttıı.sııyı AJ!lz r;• .\llyenln '<trıııııı parayı da 
t&lt!2tf olduklarını, Ywıufun 

llttl(ıı.eı buluzı~•dıtnu •bit 
t b'o Gflah ltva.:mı tıeld!r. 

'• \"U 09 beşer 

Uç kövJü 

Vaz.iretleri iyi olmadı~ı l~n 
yalnız b~lqrma hayvan tedarik 
edemivecek1lTdi Üc köylU bir o.. 
hın oıtakJıu;3 bir eşek eatın al 
dılnr Her J::iin b!rfsi kulJanıvor 
ve beslivor. arnJannda hiç ihtl. 
laf cıkmıvordu . . 

Bir l?iln. cşc&i ortaklardan bf. 
rinin coc\uru alarak komşuva 
tarla\':'\ cıitmek nzerc vola cık 
mrştı. Yan l'olda ha\"Vll.n dur. 
du ı·e hir daha ne fJerJedi. rıe de 
rrcl'llcdl 

Cocuk şiddetJe ukr~ıktan 
sonrn bru:a ~ıkamırac:ığını anla 
vınca cse<?l bir n~aca bmrhvarak 
ko~n kosa babnsmrn ynnına gi 
dcrek vnziyeti anlattı. Baba."lt 
kızd!: 

- Sopan yok mu? Onun ne i~ 
yar:ıdı<Tmı bilmivor musim? 

- Bilivorum baba. Fakat een
dcn bir sıcv öö-rcnmck istedim 

- Nedir o? • 
- FA• "in ne tnrRf1 pizim? &.e 

tm afı m!, f!fö•dcsi mi, ayaklan 
m1? 

- Neden roruvoreurt? 
- Davak atarken SOPR\'l bl .. 

ziın olmıyıın tn.ı'aflara vurac:ı.
irmı clıı 1 

- Ben duyduklnmm anlata. 
~·m: Kr1bUn reisi Şinasi ismin. 
d~ otuzluk bir gen~miş. Ameri 
kadan yeni relnıiş. Bu adam 18. 
tanbul~ bobstil kıv:ıfetini ilk 
getiren kahramnnmış. . 

- l~ahraman mı dedin! 
- Evet .• I!J'vet.. Bir kahra.. 

man. Çunkü. etrafına topladıiı 
bobslil ıtcncler .onun bfr beyke 
lini dikeceklenniş. 

- Havdi canım Böyle !"f'zalet 
olmaz ·Buna ilk ·defa hUk\ınıet 
mani olur. 

- HükQmetln bu Jşle allkuı 
vok. Çilnkü. bu heykel umumt 
bir yerde dcill. kinbUn bah~
sınde ~;ltıleC'ekmlış.. 

- Eh .. Bun& bir dJvece~m 
vok ama. Dofrusu aklım almı. 
yor bu işi ~rikadan memleke 
tebobetil kıvafetini ve ruhunu 
a-etlren bu adam bu kadal' mu. 
him bir iş mi yapmıştır ki. gen~. 
ler onun hevkelini dikecekler? 

- Bir kısım gen<:ter tc::ln mD 
him bir ie te.IAkki edilen bQbrtil. 
lik adetl bir meslek oldu. Benin 
bir (levden haberin yok galiba! 

- Onlan mıınn~ kıv&fetlerde 
l?'örllvordum ama. dohuşU fşin 
bu derece tf'tllkilfıtta"-t'rıldıf?m. 
dan haberim voktu. Oeım•lf ki. 
bevkeller dtJr.ilecek ked&r il bO 
yiimüş. 

• 
Bir bobstp, Moda iskelesinde. 

l !Eir Vak.Aa . 13aşG.aşa 
-- .--. ,_,1-2 .... - L-2,_, ~ ~ ~ 

Aldanma korkusu karşısında 
kararınızı düşünn1ek için 

yarına bırakınız 

UıRRal, J. e/Uoıe Y cır! 
AlmAiı nuiyosu, A7.erbaymıı 

TürkJe ine hltnp ederek Azeri leh 
oesUe u sözled söyledi: 

Her feye inanmak, safdil olmak içtimai 
bir suçtur. Binlerce insan hayatlarını bu 
fekilcle yıpratmı§lar. kendilerini harap et 
mi~lerdir. 

malııınız, elinizde biı- feyin isbatı hayale 
clayanmamalı, rakamlara istinat etmeli· 
dir. 

Aldatılmak korkum kar~ınncla 1'crile • 
• • 

"Aıeba~·canlılar! J:Iizı!zc seçen 
tUfCk "\'e mitralyözle iınJılamnrr.. 
Gizli tcşkillit l npmız. DU~mn: 
bol •\•liderle mücadcle edi.ıfu. DU,. 
mnnınız bolı:;c~lkler y:m y-r.tmak .. 
taılırl&r. Onbrdıın lrnrkmaym,,z .. 
\'atanm1m1 Jmrtarılınn.st ivin ~ _ 
anı;. \ 'aumpcn·cr olc!nğunun r;ös

tcrinlz. Hepinize tmndet dllerir..., 

El, kahve, iskambil falına inananlar, 
diğerleri tarafından ahmak ve deli adclo. 
lanan kimşelerdir. 

cek bır karannt% var6a,:aran yok yanm 
bekleyiniz ıJe yarın karar veriniz. Ba hali 
itiyc:t etlicliniz. Çünkü bazan iyi bir hatip 
size siyahı beyaz tliye göaterebilir. 

Bu tahrik nı t.e§vUdn Aı:crbay • 
cand~ki karde~letimiı bakk oda ne 
"\-Mim, ne kanlı bir ~hllke yamttı
ğ-nı dü,Unlince tilylerlm Urpcrıll 
Gözlerimin ünllnde Türk nin için 
mtlW, ve muazzam 1r ficlanm 11 hayatında daima "miiabet clclü,, ara. 
biitiln fel&ketlert canJandı. 

~-~OINb,,A ~ç· 5 
~ycanda Tirkler tıu-a..-.0 -

~n lınşlıyacnk blr l&yen h.nre.lt•tt. 
ae kruT;r Ilmıl&m bUtttn tılddetlcrl 
ile moka~lc edeceklerinde ~P o 
mi ,.ıırdttf Rusl3r muUtJ, bir d~ 
nıantn ha~t ,.c memııt mücadele -
sine gİl'İFIİ' btıhmdı.!dan 5IJ'ada 
dahlU bir isyan ve hlyıı.oete müss. 
mı\ba cdebllirlcr mJ f Ruslar yan 
)•tmrt de~ sutli"tO düpall§ olsa. 

~.AÇILAR 
H l k l 

lar bile Ar.erbaycanda1d bir aTI: 

asta ı veren şampuan arz·!::::-:n~if.!~~J~i~~n~ 
1c bir ıor daldlmdn dahUde göre. 

/,u/lanm· am ıga dikkat ediniz =i.;.;:.ı:;:,: 
. ~o~'ovakya(b, Fra:ıeadn Alo 

İV:oda bir vakitler bizi uzun saçlardan mah· ~~~~;::~;::rı~::t~ 
t-cdcmıyereh ~cıni!ıe lmllmuı.lan 

rum etmişti. Şimdi gene uzun saçlar· revaç ~:~~~~~~~:a;~~ 
buluyor Oksiı·enli su modası geçmiştir =~m:::;;r·ı!::adJ~~na::~:: 

• -ı·ennQ'eaek ba gtbi hareketlerle. 

şurasuıı unutmıyaıım ki ınsnn vU.. 
cudu, çok ça.hıma ile yıpranan motör 
\'e mtıklnelerln zıttma olıı.rak Çt\ll§tıır. 
ça. kuvveUenir. Eğer eaçlıı.n ve aaç 
ıeri.ı:lnc ıa.zım gelen mUnebblb temin 
edillnıc vaziteterinl daho. iy1 gBrccelt 
bir hal alırlar. 

Mademki ea,ç
0 

c:lcıi.!I kımudamak ve 
mukavemet etmek için yn.rııtılın:gt:r. 
Onun kuvveUcnmesl lçln tazyik edıJ. 
mest ve lmnıld&tılınaııı Jll.zımdtr, 

En ince sııçıann dlblndtı bile ı;ud. 
eleler vardır. J3unlcı.r sebom dcnlkn 
tılr madde ifraz ederler. Mao.ma.tih en 
uı:un eaçlar en ço:t gudde.si o:a.n I! ç 
ıar de~ldlr. Mescltı. en çolt guddcsl 
oları kUlar bu.run IÇin<ıo!<perdlr • .Btr • 
cok kimselerin burnwıuo çirkin bir 
tuzda pırılde.ma:ıı guddelerinin çok 
olm.aamdaııdır. Böyle klaısclcrde ha • 
sim rıı.hataıalıldarı \'e lnkıbu görtıllir. 

8411 doria1n1n masajı ~çınnn kök
lcrlnı kuvveUendlrlr. Ve bo.' dcrlıı1n1 
omur.te.rdan gelecek lutnı kolaye3 kt\o 
buİe müstait bir halo ookar. Omuz .. 
larm mıuıajı ise bUyUk §!ryıınlardtıld 
kanın baş nnhlyC3ıne glnnesml temin 
eder. Böy!ııoo b::ı§ derislnln da.mıı.rla • 
rındnn ak:ın kanm ~reyanma fntıltyct 
gelir. 

:Mıuıaj ve (tonilt) 111 mUt.cvall t ... 
sirlert toz, kepek, ve b::ıslllerl temiz • 
lcr. Dunl:ın saçlardan ı;ık\\rmıık lı;ın 

bir ince tıırıık kullıı.mlU'. ~to saçla.
rm sUwUtg'l için esas olnn §üY bu tu. 
va.ıcu yıı.pmal<tır. BtJyıece saç "1er1.:ı! 

tcmu: ve ır.hh1 olur. Artrk a:ıçuı gllz<ıl 
lif,i lı;ln çalr~~ mc elesi lmlır. 

Saç hastalıkları mllteha.s.·n31ıırından 
ıloktor raturonun noktsl na.za.rı da 
9udur: 

••saç derl.ıılnln bir ~.oıt hastallk\a.rI 
vardrr. Bunlar eaı.:ıerı "duııurur. Hae:
talıklann bir çok nevi• olduğundan 

" 

henüz bobetil olmayan bir genci 
kandınnaia çalışıyordu: 

- Nüzhet. ben seni akıllı bir 
QOcuk zannederdim! 

- Ne o? Aklımdan şüpheye 
mi duştün! 

- öyle ya.. BUtrm Moda 
gençl~ri bobstil oluyor da sen 
h!ll onlardan UY.al< duruyorsun? 

- Vallahi bu bobstillik bana 
biraz ganp, daha oo~ısu giL. 
lUnç görUnüyor. Hem sen bütün 
Moda gençlij'tine bUbtan ediyor 
sun! 

-Neden? 
- Neden ola.cakt Modada si. 

zin klübe giren Jten<;lerln sayısı 
henüz on beşi bile bulmaz .• Hal. 
buki burada vtız1erce 2'en.c: var. 
Bunlann hemen hepsi de sizin 
ballnize uzaktan kıı ktı tiilü 
yor .• Ve sizinle alay ed:yorlar. 

- Nü.zhetciğim! Ben, s~nin 
h&diseleri bu kadar manasız bir 

saç d~nıoğtı ~!ayınca bir mUtt'Jıa.:ı
st&n reyini &lmak o!daldlr. 

En S1 kte3adll! cdll\1Il 'hu\a!Ik yag-tı 
Seborc dcdıkleri hMtalıktır. Bu, yağlı 
derilerde olur vo sık §ampuva.n kulla 
ntlnıtunndan ne§ct oder. Çok ~ampu 
\"IUl kuJlanılmamıılıdir. tl hıı.ttad& 

• b.r ı:ımpuvan kullnnmak kM!dır. A.. 
r:ıcın. eaçları klUtUrt veya katmnlı 

lc.syonıa. fırçalamalıdır. Tedavinin ilk 
zamanıannda b.'l.gta kepekler hasıl 

olunca ıtatra.nlı looyonla.r kullanuır. 

KUlftirtlU losyonlnr dnha ııonrn kulla. 
mıır. 

1'~ iyi neticeler losyonlardan 8.lmn'. 
Bu losyonlar tercihan akşam ve Be. 
oQrcnln şlıldctinc göre liik voya tacı. 
lalı olarak yapılır. Sq dcrtıı! losyoıı
lu pamukla g11zclce ufuDlurulduktnn 
l!Onra kurumıı.aı lçl.n başa bir havlu 
&nlu ve ertesi rabab bir fırça n~ 

fazla kükürt tornl.zlentr. 
Bu takdi:.'de aampuvıınlarda kUkllrt 

lll ~b'1tllıır ,ayam tavsiyedir, Eğer 

Scbore bu tcdn.vl ile iyi olmazs:ı. o 
vııklt uttra vlyo1e §U!llarına mUro.caıı.t 
ıı:ıccburlycU hıışıl oıur. Baş derısını 

ç!ındlklemek surctUc ya.ptlan kanı hll;
relrete gcUrmo her ırabah yapılmo.ıı. 

dır. 

Doktor l'ntUroya göre kUltUrUU kib 
rit Juırbonl.le yn.p:lıın tedııYI hem ek. 
meldir, hem tehlikelidir. ! 

Seboro hıı.:ıUı.lığmda nlın s:ıçsız ı~ • 
lır. Ş::ıl<altlarda.ld ve upedold s:ıçlar 1 
dökUlllr. Hıubııkl romııt.ıznıs. ve n.rtri 
'tlzmde sau :ı::ı.yıfltı.r, kırılır, kıınııu.ııı.. 

ır. ve nihayet düşer. o '\'O.kit ııom::ı.t 
p!.n llAct kut?anm:Uı Ul.zımdır. U32:1 
saçlnr U!:la.r\Qdru\ lltlye ayrılır, ve 1 
zayıflar; b:lu\n da e3.çlnnn tulUncc tn 
el r;ibl §eyler h!Ul!l olur. Bu bast.auk-

1 
ınr eltecrlya omonyak ve karbonat dö 
eut Cl!llslı :aın;mvaı.ıler •kullanılmakla 

WWWW&UAJM# 

başk3 muanılorm d" ifna edilme. 
olur. Böyle §ampuvanla.r uçı, )"1kan. Jerlne oı·esJle hıı...-ırlamnktan p.eJdn. 
dıktan aonro. hafit yaparsa d3 r.eU • melcrini lhbl- cttflcr. Almanya 
cede d!l.:ıUrllıler. dtt~ıııan otan bn ı;ef?erl'l knlblerfn. 

.Adt llars1ly3 aa.bunu \'C yahut Pa. de "\lltan a,ı., pa.rlndığı ı~n ı til 
nıı.mn o.iunu bu ı1Açl3~dnn blnb.t fay_, aıtmclakl kan L-nrd terine Alman• 
d:s.Uıdır .. Çok kurutır.ı} mçtanı. tara.. lar:ı şimıUlik ftııat ı nv~ esinde 
ğa. eUd vazelin sUrüleblllr. İspirto 8J. bcln uyorl:ır. O mlıı. d~ ted:ı edilf'lıt 
çı eon deroco kurutur, kırar, gudde. rek bir lkl milyo, '.l'Uru o'nu3'1p d 
!erin !nzl.a. ifrazat ya.pmMtnı mucip bir t.d'ı< Alınan olsaydı clb .. tte bn"-
oıı:.r. Sert losyonlar da ınuztrcllr. ks turlii dU,önürterdi. 
Diğer bir ı>nQ h8Ste.lığr dıı. "UllM A7.erbaycanda bir Türk lSynm 

dökUm., dedikleri bMtalıkt.ır. Bu ad biitiln Türklerin katlliim cdi1mC!ii 
değtldlr. F'alcat çabuk tn.kl§Q.f eder, n::ıtlr.esini \'erchf'lr, Z ıten bo'se-ıik 
Tcdı!.vt81 için tlltııı vtyole '1JWirR mn. ter bln'erce Tü k nıünc\'"\'er:nt A~r 
~caat eder. baycnndan "'UrmH:ıtcrdir. Şlmdi At. 

Sa.çltı.rını ııı~ sık dokt.ora muayene tna'3 ~1ki geride tmıa-ıftnn da 
ottfrrnek tcı.ydadıut haU dcBfJdlr. ~ k6kUnU kaz trnııkten b:- ka bir net!. 
d~"1llcte ba;tııdı mı VUcutta blr tıaa. ~ tevUt edemez. A'man d~tlaM. 
talık var .cıcmckUr. Bu b3Stnlılt esna. mızdan rtcıı ederiz. Aıcrbnycnndıt. 
mn::\a uao.ann dil§memeırtne me.nı oı. 

1 
mily~Ja.re, TUrl-iin h ntl:ırile 

m&k l~ln mıç lıeklmlnln vereccıtı l • OJ11atı18.Smlar. ~ 
!Açlar kullanılır. ( Dmumu t;m" J HUaeyta C&lııit Yııtçm <HA ber) 

- Misaf!r gelirse beni yok dt. 
- PtTı'i efendim. 
- Yok, yokt sen bırak. Be21ci gene bir qµuilı§lık eder.sin. Kim 

geUr3e sen al buraya getir, ben eöyliıı~m. 
AXC\ı i ;arar; 

mahsus olmak Uzcre kilçUk bir 
iclmnm da v(lrdır. Bu l·olny bir 
~Y·. 

- ldmı:ın mı cfcdin? 
- Evet .. Evet •• Çok basit hır 

Yazan: ISK.ENDER F. SERTELLi. 

şey dooım ya. Sanıı hariçte }Ü~ 
l'i!mcsini öğretecek olan bir id. 
man. Çiliıldl, be§Criyet çok kötü 
bir ~.kilde yiirilyor, azizim! 
Bobstil yUrUyüşündc bn ka bir 
şe'riyct, başka bir eda var. 

ölçü ile muhfıkeme edeceğini hiç 
de tahmin etmezdim. Yahu. böy. 
le enteresan bir asırda nazarı 
dikkati kolayca cclbedcbilmek 
için, bobstil olmaktan daha 
kestirme bir yol var mı? Varsa. 
sen söyle bana! 

- Ne.zarı dikkati oolb....'>fmek 
mi dedin? • 

- Öyle yn. Şu senin ko~u 
kızına bir yıldır kendini tanıta. 
bildin mi? Halbuki, bil' bobstil, 
onu ı>ekfı.'~ bir günde avlaynbi. 
lirdi. Hiç değilse enteresan hı 
yafet!yle oııun nazarı dikkatini 
çekerdi. Sen Bunu bir.senede ya. 
pa.raadın., Yarın bobstil ol an, 
bir g-llnde, b!r saatte onunla doet 
olur. onu avucunun ic:ine alır. 
dm! 

Bobstıl ~ene.~ arkadaşı N'üzbe 
tin tam zamanında bam teline 
basmı~tı. r 

N'Uzhct birdenbire şa. aladı: 
...:. Demek ki, ben bobstil olur. 

sam,, onu elde edebileceğim .• Oy. 
le mı? 

- Hiç uüphe yok, Nilzbetçf
gim ! Hiç üilPho yok •. 

- .Şu halde ne yapmalı? Bobs
tll olmak içın yemin mi etmek 
lazım? Bunun şnrtı şurtu nedir? 

- Gayet basit. Yemin falan 
yok. Hemen şimdi, l~dıköyün 
deki te~hanemiı.c gider: "Bana 
bir bobstil ceket yapacaksın .. !,. 
denıin. Ceket siparisini verdik
te!\ sonra, bir tane de ayağının 
numarasından ile; numara uzun 
bir kundura .. Daha sonra bir Pi· 
Po, Bunları aldıktan ronra Moda 
caddesinde üc gün kendi kendine 
dolaşırsın. Karde~lerimiz Eeni 
görUrler ve: "Yeni bir . lmzanQ 
daha var!,, diyerek ldt.1.be haber 
verirler ... Ve ser.i rehberlerimiz: 
alm kulfbe ~ötürUrler. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Ha, unutuyordwn: l{lüpte 

bu iein bir saatlik \'e bir defaya 

NlJZllET'lN KUJBE GIRIS! .. 
Bobstil arkadaşı tarafından 

ikna edilen .Nüzhet bJr hafb 
sonra tarif edilen kıycıf ctlc trun 
il<: ~n Moda caddesinde dolaşu. 

UçUncü ~nil nkşıımı yamna 
iki bob:;tiJ genç soltuldu: 

- Sh~ klübe girmek istemez 
misiniz, muhterem knrde§? 

- Hay hay. Çok arzu ederim. 
Fakat siz. benim l lüi:Sa dahil ol. 
madığımı nereden bili~ orsunuz? 

- Biz klUbün rehberiyiz. Klü 
bUn blltUn aza'nnnı blllriz. 

- O baldo hemen gidruim. A,. 
ranızdr.ı. yer alm:ı;"I çok isterim. 

• 
KlUbün ·ikinci katında loş bir 

oda. • 
!ki arkadaş odo.nm önilnde 

durdular. 
Rehber oda kanısı önündeki 

"girilir'' ~ct.ir.i ı;ö:üncc: 
( !Jel:'UT1ı. • • 1 
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neye atfet 

• 

(Devamı V<ır) 

T,f\ l: MÜTEIIA:sSl::-iJ 

• .ll<ıılııı: • !ı l:t 'de Gililgor 
up,rtrmnn ıı~r~Un oi;'ledrn 6<ınm 

•. liçi!k lantar <uponı. 

( U.ı •• 11j1on::ı c•ı,ıencre1' gilnderlloocı. 

~:. Ya!'} 27, boy, l,6S ldlo 68 v~utta 
bLr ar1 .. a ı olnuywı '\Slterllğini yap • 
mış, e ittrlk Jdıırcs!ode ::s hra m:ınş
!ı bir t J :..o yn~md:ı. eri. ksiz bır aile 
\uruna 1ç- .... nvc •.si girmek lst.e""lckte-

İLE BAH, ÖGLE VE 
Her :rernektcn ronrn ;:Qııcle G'ç dt'fB muntazaman 

dlşlcrlnizi fırçalayum. 

.Ş ARI 
• b.. • 1 
dir. DJl d ı olablllr. Elclttrik, tram-

1 
u l o 

v y !d re Aks:ır.ıy deporu No. 2:>~0 llrl{.lge 
tb im Kınnc; _ 21 1 

zzzlay Cemiyeti 
'=' ıo~:? r. .r .• , s . usc talı- UMUMi MERKEZlNDEN: 
ıh nyd:ı • \) .. r. · .ı .ıruqt bir :sıhhl~e Vı >. leU Hıfzın ıhhn Enstltu Un.-~ lıazırla.ıı'1.'l ~enıw (t 

m l s sede ç .. : ' ıla.r ı. 12. l!)lJ tnrHılnd ın ltlba.ren Kız.ılıy ht:\ ıb ıl Dq>0 \"<' m;.ı,!;'11$ 
ı.ı.ıtcnasıp bir ba ·ani evıenm it l ı · ı ~ L.ınndn E:;Jtıluca.ı,tır. Al ... lro<larbnı ll!uı olunur. 
tem ktcdir. (52. A.lp) r rru:lno mU - 1 Adl'C'l: lstnubul l'ı•nlpo tane clvannda Kn:ıu~ 
c t .• 22 f, 0-cp·ıo:ıı r.tJ1Urlu ... ,h. Telgraf ndreııl: Depo tııtı•!! ı ıl. 

"·· Yn 30, boy 17!1, IUlo 71, 11~ •!Ilı. ~ ·-J•~'''"....,._._...r-~ ........ ,.., 
ıllı, ayda 130 lira ııı:ı.ıı 1ı bir devlet .ı.ı.t.ıi. 

memuru, Pzunc:ı. boy.u tınlı!; etinde 
ı:. y ız kara kaşlı, it :-ıı gozıl veya 

•r-,..ın mUtenas.p vl',.t u It z \eya 
dul 1"-'?5 ya.şınrınd:ı. 1 r b:ı:,unl:ı. e\". 
ı~ıım J: istemekte lr. , o 'n tE' 
rıı.y..ınl remz ne r.ı lr, 

:.:. Yaş Zi, boy 1 63, ltılo ü:::, GO Ura 
maaşlı devlet memuru .-,ır b Y 20 !IA 
27 y~.ınJ:ı ıll~ t.< hslll •• mUınkUn mer 
te~ znyır bir b:ıyanla evlcnm ı. i te. 
mektcı!lr. (KaU 15) remzine :nllrac;,_ 
at - 24 

:[. Yruı ve tahsil orta, mUtenasıp vtı_ 
cullu, h-UsnU hal s:ılllbl. kara göz:u. 
kıı.rn ~II. hny.ıt•nı Jll,1!1 dl oc ''1" 

kazJ.n::ı;u, snzdıın nrı\o.yan, bir evi do · 
ı.ıtyeccl;: cşyo.ı•ı bulunan ölmUŞJ bir as
kcı uzı, karakter ııh bl bir bnylrı ...,, .• 
knmcı~ ıstemckt ~ır. pl N. No. 1) 
( ••• ine mUra.cnat. _ 25 

.- l aş 80 ı:ıoy, ı 9, -.le> 12, i• •ır.r:ı.l 

l'se tııllsmı uzunra bflylu ı~nr ı ,,f:z:ill 

• .ı. ·a ka!:lı 120 •• .aşı devlet mc. 
muru, 1F-"-t yaşlurm1a 

0

orta hY J1sc 
ta.ıısflll uzuncıı boylu, beyaz, knrn 
gözlU, ı.·nra lUi§lı balık cllod ..._ 
nasip \'ilcutıu fyl bir a.ıc lc.ız cyıı. ço... 
cukmız dul bır bııyıınla v rı.ınel;: 

temcktcdlr. la.de c<iılmok Uzer..., • ı r-
\ r~mzinc mUr <"1 ı . :::; 
.;. ,~ 17 215 tıı...ıırctlc mc!ıgul, b!r aile_ 

yı iyi gcçlndir~bllec ·k kazancı olan 
bir bay, y~ı ııc nıUtenn.slp urnnc<ı 

boylu, sar~ın, nine vo l.ocıuı.ıın ca • 
<!ık (ml\r.lltt<'n nn• ynn tercih edilir) 
bir b::ıvanıa evi n!!l ı: 1 'teme ·tcd1r 

(G"'lfr 6) rrmzlnc mUraca.at ... 27 

's ve r<r-Cl aravanltır: 

tı .n No. 128 
1 tanbuı ~ehrl dahlllnde canlı, toptan ve pcrnkende et fiyal1an nŞS 

.!.!.' l 1 tcsbit rd 'mi lir . 
ıyatl rd:ı.n f'ızlaya satış yııı: ... nlnr hakkında mlW ltorunmıı. l<' 

aununa •o.e t k. t Ji pılaC' ~· il ::ı o.unur: (10488) 
CanlI k.ıosu foptaL ldlosu Perakende ıdl 

kuruş kur~ 

Kar ma"l 33 57.50 
D lıç;-, ıuvırcık 35 62.W 

remzine mUrac nt. 
:(. E'l: ı ~azı,;ı mt.lkcmmcl bilen mu 

ııaseb... n anlıy n. dııktııoyu 1y1 kuı 

ıanan, nskcrl ld.:ı tlıo;JI bulunmıyar 

Vt" ile yı ıy1 derece :ıe tııtlrmlş btr ı 
.;enç. ç lı m k ı .eın.,ktcJlr ( A • .N. 23 • 
rem ne mU• cıınt. 

:t- Lise mezunu, <"l yazısı ve rlynzı
)Cst iyi bir genç. en aşağı otuz :.ım 
U retle tıerhaııgl bir mUcssesede lıı n • 
!"Smal\:tadır (A:R. K.) remzine mil • 
racaa. 

.l\'o E t:rtc\•nivnl ı esinin onuncu sı . 
nıfında okuvnn bir genç, lıerbangt bir 
mUc.sscaede kt\t,p Ut gibi bir l!J aramak 

tadır. ,Pevt vntya.l l ı sını1 5/5 d" ~ 
26G Turgut Kaşknl::ı. mUrnca.at.) 

:f. Orta.mckteb n birinci sınıtındnn 

:•kmt 16 yaşında bir genç herhangi 
bir mUesscscde llorhııngı bir 1.;11 yap -
mal• ısteme1ktcdlr. <Fındıklı Canfeda 
çık"ll :>:ı No ı.ı de Mchmedc mUrncıı.-

nt ! 
.\~ L1scnln son smıfmda okuyan 

K.ıt) remzJne mUrncıı.at. 
:f. Orta yaşta. tUı kçc v~ traıı 

>fo.n klbnr bir bnyan, ev lda 
veya beş yıışındn.n bUyük çocuıd 
tcrblyccılyltı meşgul "llab!llr. BJı~ 
ıııra :ı.rlmda-sıık ta edt-biltr. ıMatO 
remz•ne mUracaat. 

:(. t~nfycrs!teye devam edeıı. Ol 
ı;ebc lşlcrln:1en anl:ıya.n, rıvaD 
kuvvetli bir gene;, lıususı bir ı:ııU I 
sedc veya Ucarethancdc öğlcdeO 
veı ~anut sonra çalışmak lsteııı• 
dir. Meşhur ve emniyeti! bir t1 

ke!il göstereı>ılir. (R.K.) remzı.ııe 
raca.at. 

• On sekiz yaşında. ortamekteı' 
zunu. daktilo bilen, mulw.acbedell 
uyan bir genç; resmi veya o 
aıucsseselertn birinde iş arama" 
ışann) rcrnzlnc mUracaat. 

• Ortaınektebln 8 ıtıcı amıfııı' 
dar okumuş blr gene;, tlcııre , 
lerln blr1Dde ayak ~lerl yapoU'• 
temektcdlr. (K.Z,U.J remzine 

yazısı güzel, hesabı l{uvvctll b!r gene;, caat. 
oğled n sonrn1ıın çalı§mak lstcrnck • • 80 ya~mda. eaıı~ıuuı. 

:.~ Lise mezunu. a kerllklc a. kı:ı.sı tcdir. (D.4) remzine müracaat. o:ıy, ııususı \·eya resm1 mQesse ıf 
ılmıynn, devıet milessc ~• •r1 :ı ç lıı :ı~ Tic'l.rct ııı:ıcslnln son SL'lt:ı.oda o- ae "'ort!er~!.llk arnmaktaııır b~ 
mııı ve bo ıservlsl mevcut bir bay, t ku3• n. MUI ascbe ve tıcaı1 bllOmum 

1 

arımctte ::ezaevJ k.a~ıamcıa I 
• ngt blr işti' çalışmıı.'t istem ktcdır h ı v l:ıf bir r nç lı,ı arıı.mak • HUseyın eııy.e (J{ i:lezere) aıtlr' 

~~==== --::::==c:=.=:-x.ııc::~._,?'P.,.,,~....,,~-....,.,ıı:qa:u.....,111111ı .... ____ ,.T1191a.,~,.,rn-y•a•d•aı:ımı;=ıldnıeb111!,.'l,.r._ ... <•1n ... .,a.n•tmB'l:cı•l5•) 1r;11t:;:;:ı:::ıdı..,r~l .. ·.,,'l,.,t 
1131

t .,lt.,,t111c-yıı.!2'p1ı1-ıab•ıl•!r.., • ._,.<.1•. •T• ... vı • n.~:~:~~=s:~n vS:ıf:a;;: 
.:ı!.lirtm Oğıcoen aonrn bir mue~ 

fazla değil &ma. neyse... Sonra 
Bclçiknyn, belki de !ngilfereyr 
gideceğiz diyorlar. 

Ressam ona bakmad~n: 
- D~:nzk ?.~dhrorsuııuz? A:•·or 

\nhı vamnmışlım, ar ti t: ' o za 
mnn:ı kadar be· i "" vd;Çni m • 
yamamıştrm. Artist: "O uı.nıana 
kadar b."'lİ sev<li~ni diyor. Peni 
Se\ diğini tren kn.lktıfrı znm~ı 
ö~er.dim..... ~ 

UC'uncü mevki ile ~iW"i i<3n 
bu SC!'alıattc. lüks e1r w le 
tin dn"{•l'd:ın do:rnıya rritti'.l~r:. 
yere, il.i ke~" n.'ttarma yanm:ı.' 
Jıi.::1r.1 f.;"1 vordu 

Bil~ ük ·b r :.,, ,ı-Yı oı •adı 'ı 
için art· t foVn'armı ki. •. ;: bır 
bavulla. iki tıap.kn 'rnt11s·• ın 'wv 
muş, 1: '"r'ıırııı da n. et varya 
raJ: sicim'c.• en pr';: <'1' nu 1

• bn7 'a 
mr tr ~ıl•-r<Jı> p-i••di<':j elbi e"İri 
de ban•'. "ı'uıu .t . " 

Kcnı:J ·n-: " rıi· n cd c ek k"•'ll-
~ "1)

1 t 1 H"'m:ıl c ut:>""'Mdr 
r ·,.,! dr. 

Tr. n ece ~idiyor. Bu \'UZd~n. 
artist '-'a~ırar:ı'c vnnlrc; bir rıhtı 
ır ,.ich r :""tnlJq r;c1diöini ~nı • 
) ı .C'a telıi ·a dl" · t '\J:nur:h 
rağma.ktııdır. P~kcfietini I,a·/le 
diyo... Tel~rar buluyor. B~ '1 t 
I, •mn'1.!'ÜM1.n arıvor. b•ı 1 ıun!\ .Jr. 

Bir kompartıMnnn ce1dlip u
vuma-':~1 hazırlennn a'tı kişi elle 
rindf' sekiz on paket ve <'n.ntn 
ile ic ri "'İren bu ı C<' knl'"'!ıs vol. 
cuyı. c ıdi•je ik haJ.:ıy rlar. I1o
murclanıyorl..,.,.. Hi,..biri k•.? aoıza 
'nı.raım etmiyor. 

Tf'k ba~rrın kalmış olnı-ı'·t"n. 
C'eiil ha'irecn. :;'nirir<icn a '>'ıva
cak derereve ~elen :ırtıst k"'m
nm birdenbire acılcl1iını <inı 
:ror. 

Iceri ı:dren Fin'andi··alı , s· 

vrr. J-· 

Na~l~d n: ıc çaıışmnlt Uzerc ı.ş arama!< 
ıT.T.T. 18tl) remzine mUrıı.caat. 

Aldırınız: 
OÇ YILDIZ 

-----sı Aşağıda rcmJzlcrl yazılı oı-~ 
iu"~erek. kanntlarmı cıı pıp duru- Kuyucutarınuzın namııınnıı ~ ~ 
vor1 r V" u !11 Ll: isterken kafe :nd.;tuıııan ldıırc:ınnı mh:ııcn H'~ııı ~ 
c;jn ubuklarına c aı ıyorlar. ıa.n harf~) her gWı !OIB.b:ı.ııtan ''' 

- Sıu.- fTEtirdim. TTcnde c:ı.nı. .uıdar ve sant 17 den ııonr-.s ııJd1 
mz sıl-ılmasın! 

tan. ı; ıw. 
Kl.l' l ancak kafesi eliyle itt: 1 Kardeşler) (13 Işın> (S.A.) '-:, " 

ğin \'.(.: - Deli m;c.iniz! .. dediği ıH D9ı <1ngeı 27) ~PJ. 2-l)laı>'. 
ni İ"'it i"Or Tren hareket c>tmi.•. , Y'.hl. 7l) tS.HnriluııU~ar)(8 pıt 
lir · ' -'~ 

atı, r]ıjb 2'amnn 
ı tt,;clİ111. Bu sef••r 

rt'•. K nrli. ine te
• C\ rt. b n de seni 
C:err~k i .... tivordurn. 

(Y.Akm) (Temel X) (Şerıu> 

(Teoman 2<)) (YUkack mOheJI"' ıi 1. 
tN. Mı:.sı{ell) CM A.K.) (biuıJ"·,. • 
Hcp~nlll) (L.S.l (Nil) lH.V. ı cG 
ı L man Y.) (Denk> (27.Y· 
(35 Aydo!:ı':ın) (Deycr)(27 F.G 1 
(Sensiz) (ZUhal 2) (T, 20) (H.ı\· 
(4. K. Dinç) (Bahar çlçe~ 1) 

"T ·, varuu bana vcrmıştı l "Bar., "Muhtaç., rcmlzlerınc r.' 
Mallı• d ben onu"'l bu hnreketini, mektuplar bildirdikleri ndrcsıcr 

cm mn:vets:zlik ı:töstc>rcn bir :ıerıımı.ur.) 

F'a • t o <'Oktan kalab~1 ıklan 
kavb. ,,... · ,lu 

r.. ·,ı . '·"rı::ılamırtım. AÇll{ KONUŞMA: 
"~! •' up vaz.dım Sonradaı Bnyan (Krizantem), 

:_r.,. r ·m .. ~i ~ rı1~1nfüıl1 • ölmü~. bay (R X P), (N.Z.M. GOl ıı. 
:;; ınd: t1f<;U~nuz şekılde bır 1 C;rlnızı vcrmedlğlnlz tç!n ıırmıtı1 
kndımıı: s •1rct. a;;ıJdar, para.. :-edemedik. J 

D. vrun c.d;vor: ~ 

1 'ırı<le on pr '·et ve ran+<> b;r .J 
de o k()('a ı uş ' feı:ivlc. bu ilk Bayan berberi bir ba1jl 
• v:ılı. ; in nasıl el!r•i ~inı tnh- arıyorum. llf anikür, oft 
m:'1 1 r~·ni-' Pe>r"" döndü·'f:rn ve m 'zampli bilmeli. ti: 
ZJ. ı n b'l on ı ri kuşu da safr ra- Adres: Beyoğlu şı5hıLrıe yo~-ıı~ ,ıl 
1 :n f! tirmiııt;m. Ta':>ii. Ko~tıv" n:ıpar •• ıuırşısmdn özö.'l tmyıwı tpl"' 

\•crm \ iri•ı. Mı:>ktul:mmu almı.:. .~o. 17 oe,..00t \'aroı __/. 
trr. m~ ut bir halde beni bekle-

----- ı:.I mektfdir z:ınncdivordum Daha f:.7 
do.:-rmm mektunJarımı n!mıştır ISTANBt 'L BELEDl'Y 
O.ive au~ıınüvoroum: haldkcter ıı: ı'ı'lll ŞEHRlfl0sıJ 
kc'1c.!. in" her @n mektuo vnz.. 'il I' TIY AT ·ı ~ 
mı-tım. Fakat ondan hi<: cevarı 1 1 "' ı 
bcl?l<.'TUerı: iı;;t;r.ı. ('\jrıl.;il her gün lt ı.ıll ı um~:P~;;ı;.v-
b&n\a cir f;{.''1irdevd m. 1 ,r 

ljllf ... ~. tn l' ~· ,, Aklına gelrn hatıra ile ctizc1 1 r. 
~öz'cri bulutlandı, sonra: Merdivende Bir ~· 

- Şimdi vatnl lr vnrronlarda 
her iı:·ın~ bakan hir --clanı1a vr 
her hizmetimi ~ören bir k:ırlmln 
se\'aha.t tdc>rk"n o iJ!{ vo'cv1ufhı 
flrıttrlJvo:ıraı, b:1 .,.niz re hıd"• 
; ·-n b'.lrku't. \ r. 

* * * 
fı;tlldAI Gaddt-slndt' A. 

KOMr.D! KISMJNDr 
Bugün CUndUz 14 cıc: 

ÇOCUK 01 U 
Akşam 20.30 da: 

SAADET YUVASI 


