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Fransa da 

1 SUAANUR "'9 4 2 ~i ıetı::~~tı~~l;~~~~:~::r~ mil. ~;:ı~ı;:;a:::u:ıe:~~~~::~~zruhşi~u met artıyor 
i Novyorlt 29, ( A..A,) - Avrupadn:ı Jel nin acıJan, kanı, şerefi, 

1 
t;l!!l!ll telgraflar, gr.ııero.ı dö Golün ve kudreti itibariyle mutlak surette 

:-~--~..;;,._--...... --. ~ru::ı.11 generaı Jıro ue görtl§mek Uze. temsu edilmiş butunmıı.sını ico.het. Hab.telil şe~lrie e 
Numara: 1190 Sene: 4 j r" tııkrlbcn bir ha.!tıı sonra Afrlkayıı. Urme.ktedir. Memleket lcinde ve 350 !'ıııfŞI fanllı:of ~ 

.l'el: 2887% Posta kutusu: 21 ı J c· aeceğuıi btldirmektPd.r. Bu gö.-f• 0 • .İılll \1 • U ,, 
"' ·- dışında bütün Fransız kuvvetlerini ıuıu1111auu11111aHuıuuu
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me, I...a.vAlo muhallt Olan bütün Fru.n- e..ı·ıı~,; 

lsu 
.. 1Y1 BiR SULH,, 
BEKLERKEN 

1:trafında toplamış, muvakkat ve ;& ua 

1 
sııo ıarı birle:;ıtlrmck tein mUtarekeden. geniş bir idare sistemi ve kurtuluş 
ber yapılan ilk te~e'bbUstUr • için mücadeleye can atan bütnn 6500 yangın kundağı, mil • 

.ısc .. ·lork, 
29 

(A..A.;: Fransız topraklannın bir arada bu. yonlarca pxopawn4a vug ----11.11 Vişi radycı u, mııre1;1aı Petcnln, ~i. ı_ ~-:-- ..ı_ -L- ..ı.._ 
ruaJ Afrı.ks.do.k Fraru;ız :n:ıka.mları • lunmnsı, milletin hükümranlık hak_ a:au m~ u.uuua 

:ım bll,iında buluna.ulan aı.Utte!llileı'. !arını kendi isteğiyle bildirinceye Nc:NMOrk. ~ _ ~ 
kadar, miUI vahdet ve fslikiaı iclo P.ı.. ~ ...... 

\c ;,şb.rı.ğ yaptıkları tı:tn tekrar tak. en Iüzmnlu bir unsur ve Amildir. 
blh etUğini bUdirmegtedir VJ.şi ka • Fransızların tek vatanı vardır ve ..,.___ Alm•nJe-.. k&rfl muk& -

tazan: SAI>Ht ERTE~I b..r.e meclisi generaı J royu Fransız '"ı:ut atıt'kot dllJua Pd~üte. 
yalnız tek carpışma yapmak gerek. \ar.iıyeUnden cıkarJL.ıştır. *· ~ 1~ &Um.da. . 1"tlı1111tn NOEL mUDasebctJle muharip G l d" G 1.. lidir. Fransa tektiil" ve ayr.ılamaz." .,-... Jılı. ._ Taıalı ~- Paıü 

cnera o o un Mareşal Petenin Vi~i _ __,_ ... _ ...... stu• ~~J' ... _ 

tefler dile geldi. Dünya sly.c._ Fransızlara hitabı J J ku ,,,.-s b -·--- .......... , ·-~- ---. 
be\110 a.lllkalı bıı.§lw:m bUtün temcn.. Loııdra, 29 <A.A.) .._ ~eral mı Ta yosun a o nan me.,.tu u ~ tınkit ~~Yor. IGO 
'"'eri bir ıaok•B•1- to1-l:ı.nı)or: İyj bır VJşl. 29 (A.A.) - Radyo ma,....,,,•, .... .._ ~ .. .._ ----- - _.,.,.,. 
._ ......- r C'T\ll. radyo ile ynydığı demeçte, Fran. ' '....,..., - w.u.MO& .._ .VUIN , __ 

•ulh! nat'a te llmiyet. dlktutörlUk ve t~. Pt.tenUı eliyle yazdıif'ı bir mektubu o.. ' lr1IDdıllıı USO >.re ~ madde ,.. 
ly: blr auUı mefhumu mJl\cre, hat. nı>rıir gasbedjlmesile sona eren htı.. !ummuştur. Mektupta dcn'liyor k : 9ti tcmba. m..ıır.ı.4~~ oluıuı:ıl1ftur. ı.ıu.. 

tA onun her ~ma, ili bir sulb d St>lerin kı :ıcn tnr tı,;ealn! yaptık • "Şimall A!rlkayı mUttefikJ{'re te.9 • hali! propc.g:ı.nda ya~ AG1u 
tıılittefiklere ve her pıırÇ3Sm:ı ı;-ore l'ır. eden büt.Un şc!ler bunu benim!e bıı.~ka 134. ~ı d-.ha tevl:tlı ohın~u.ş A'O;n, uvn --~-'-r u-··- od-·. F~'"·•t ta. sonra, bunun geçte bir devre. 01. 1 
... ., -., .........._.. ~...., .... --· an ~arak veya emrim Uz.erine yapt~k ıarlfır. İki matbua pre8j gizlend,k!erl 
tclerruatmdan vazgerllccck olurııa m:ıktan başka blr m!ı.na :fade eune. h ını iddia ettiler ve etmekte devam yerde ele ~l .. r 32 teksir ma... 
"i.>1 auııı., iki za'1i)eden mütııl:.ıa cdl • dJtın ve Fransızlarırı ya·nız bu tra. ediyorlar. Bu tetal.rl katı wrette tek.. ki.ııes!le milyonlarca. propaı,;anda va. 
ı-ıbaır. Ba "iJ ı ıulh,. ıncfhwııunu mih. dcyı> boyu.n .,mck ve ıtaııt e~ek z P ederim. Ben taarrua muka~le Takal!lll& vaziyet edllmi§Ur. Demlryo. 
ve e :r.a.manclır )Pnl n'ı.anı lıaşlı. zo•ı..nda bulundu ıırm &övıcınlştır. eınr~nı verdim, oıılar 3ıapmadUar Dat' Iıuıu tahrip etmek UZere bulunan ted. 1 

pey oe <.;ol şöyle dt:>v.ım etm Hir" 
iı aJtuıcla hUllsı& etınektcdlr. ltlutt ·• • l:uı halz olduğu aon ad'att&n istlfadı :M~çller ı.ronpellyede yakaııı.nmıı. 
Uk.Jere cöre iyl .ııullı ı;eç::nlerde Ede. Tuııu la ~ıırpı~ma başlnmı~ ett:. J.ro için hiç tert"ddut olama.z la.rdır. Herold vllAyet nde 115 ki§i tev. 

Ruslar yeniden bir çok 
meskun yerler aldılar 

Kotelnikovo ve Millerovo 
düşmek üzere 

.Moalw~ :18 (,A.A.) - Xwlordu , ...... etmekte<ür. :BIL9* ~ 
1'~e1Dik.ovoyu ~ w 8taliııgra • ~ .,..ı ~ ama. ' 
dm cenup babamdan 90 m1l me•fede da RostQf - ~ dM"' ıı.a 
bulu.nav. bu. damiryollıu' dil#UmUnU deki Şertkovo d& van1R., 

1 t.ı.ıkuvv• lrn:ıahnxıtJr. 1'.otelnikovo do .k~tu&A ~ • .. 
1 J&yOumdakl. ıı:.ıs~ hepsi eov,..u._ tededa. 

i r1n elindedir. Buula.rdaıı b.iı1 tehir • llamko~. J..A.Aı..) - ...... *" 
1 

den ancak dört buou,k mlllllı: mMata. u,. 
deQr. Sovyat lab\lan düpT!8nm Jld. 4 ~ tçinda Ru ~ • • 
detll kaJF1ık taamW&rmı lardıktau 86 kilometre ileriemi§lerdir. -...... 
sonra bUyl1k bozlurliLr arıuımdan tL ~ısoo e81r almmıotır. YU.-.. -
c.rruzlarm& davam etmekte, )'tıkar: WP n )'ü.zlerce uçaı.k l\119 kuie~ 
Dona doğru ~lemekte "" StalJııır&d rlr.llı eline pçmi§l:ir. ' &11.ıı tos.da .. 
bnUndeki kapan Sçfnde kalaıı aoo.ooo :111uı 17.ooo ölü vermljtir 
J:r*deıı mUrekkep 22 Almu tQmeıılnlu DUn, yalnız Stallngrad kMf ' ' • 

~ etratıodakl çemberi k&p&tmaktadir. ta§it uçagı tııhrip ecillmı,tır. 
~·cınız bu son ' gUn leind• Sovyet Rua kuvvetleri ıtmdi Roetc* • 

! kuvveUeri 87 llA. 6 mll Uerl~;r. kilı. metre m.eıısatede buhınmalrtıedlr • 
Qr:. Dondaki Sovyet ıaamısıan •. ı..r, 

Çinin sulh. şartları 
· nelerdir? 

Japonya işgal ed«;lerek J~1on silah
larının ahninası, Çinin eski toprak

ların n iadesı başa galiyor 
Bir Çiıı gaz1>tesine göre "Beyaz adam yiikü,, Arlık eMİ.aılll 
bir :z.ihniyettir. Y aban.cı memlek.alerde oturan Çinlilr ı 

iktısadi bakımdan tam mü.ıavilill uerüm.ıülul 
nıo .Bnayanm anlattığı manı:ıdıl, ln ı tır. ŞohrcUi b~r Fra~sız ask~~ şcfı Krnt'ıslnllı hiçbir meşru ııall!.hiyeU kit edilmiş ve bllyUk sayıda vatka. 
&"iltere _ .A:moril.ruıın )Uksek ııcza.etı o •• ın r.encral Jıro - l·runsız Cumlıu. yoktur. Benim adıma yapılan ~ • o.ar müsadere olunmu~tur. Nlate, teh. 
•lt.ID4& tetekklll cdeo(')ı: fnııt mlllctlt-r 1 ri~el h:H.Cımctinın, savaşın en ka.. ketleri reddederim." llkeJI bir komUnl.lt oldutu *Sylenen \Wıkı~. 29 (A...A.) _ Çi.ıı :rean.ıı t•tblllıni temlı1 ma.kaadlle ~ ~ 
cıe:ıolyeLl hayatıdır. 1 r:ııılık de\ relerinde esir olması yü. Bı.: mektubun !otoğratUerl hw ta • bir ph.am tevkiflnden aonra bqk&. ı;a.ıcteJ.erlnln blri.ııde, ~eçenler..ı. o:., ı ın mlltteflk kuvveU. t11 trM 

Bu J.k1 aıılh tasıı.-.,, urunun ı~ ılj.lııl zürıden Fransız or<lulıırı b:ışkuman_ ra.ıta neşredllecektır. lan da )'akala.Dmıalıı.rdir. IJyonda a n•.n harpten aonrakt gıı.yelerı mev.zu. I :ı:g&ı1 ilteJUDektedlr. 
az:Jama.ı.., Jı;IJ8C.tınck i~·ln eı:ıı.ı b.r ts. 1 dıınlığına gctirilmcdi~inden çok :ralarmda dö GoloU tellerin blr1 bulu. ubWMI 9d,ilm.i§tır. Bu yaazya ~ Ja. Çbı bu.ndan bqka, UıG .......... 
para. darbı m lln.I batuLıw:ı~ .u .. miilc-c c;ir oldu~un:ı snhsan şahadet Tun usta ve nr.n 21 ldii tevkif oıunmujtur. :Pal:• poıılarm •l.Wılannm almma.sı. e.ak nfn cualaııdınlmaaou Çlllt wm• 
&mıdu. Isp:ırt,al.J: 1 ed ·~iliriın • Şımnll Afrika kuvvcL &ra§Urmaları aonunda a1llhl&r " ıa_ \lUı :topraklarmm he.IWni.ıı ~eri 'Mri1.. dı:vleUer karfwnda ktl~ -ı.. 

"lsparta çorL;;.ı;.ının tadını aıılı::.wult I IC'rimlzin hır l:ısmını mücadeleye mııı: maddel.-! bWwmıUftur. mNı n olUlh ,actıarmuı mutlak auretta deJerlıı :fe.alıinl, keza :yaıı... ._...,, 
trw bu derenin ı.ı>ııııri.llJa ~c bu a.:,~ L .. ~'::ıtmış bulunmnkladır. Daha şim Tra~ c sta - et --------------------------·--- l•r araamda &lttedllmif oı.. .. Oll!lll 
lıırw altında. )Dtm:lk JllLınnlır,. der. diden lıu kU\'\"etler gittikçe arlan ı.uU vazıy Merhum Ahmet ,. h san To kg a·· z menfaat" hllldlmre.ıılık "" • Jıllbverı.n iyi ı;.ıllıuııu urılilmak cıu snnlı ha ,arılıır elde etmislerdir. boUD bUtlln muahedeledı& .... 

ıı 1 ' Londra, 29 (A.A.) - Sekizinci ordu "-'"·-•---·- ,...,,___ ... ..._ lserhnln Jı.:w:ı ını, ltorn:wın av:ı~mı, P.· ~ka harp ve hare1'1\t sahıı1annda ~ ..... ..._.._da _ _,_.,_ 
cllU ek ' 16 O 1.ilorııetre k&tett kteıı aoııra pa.. 

'.Cokyonun Jıınıısııu ten' 
16 

etm • k ralarria, flrnh:lerdc, hnvıılnrd·ı Yab&Dcı DM.mleket)er~ On'"" N 

~r. kilde muttc lklcr eephealnln muhtelit t&r1hlerdc çarp~mola:r ::a se~=~~~ilkebirde cW:m•n>a tıe. b 1 ! g u .. n o o·· mu·· ı d u" n lnuamelayer!~~ ~~~ '"-.:.. !:! 
"iJlt JIUlh,,unu tatma-. c 

0 
"· yardım ve şe""'flcrinl nJkışlamnktıı y'lr:mOBi içill ikiJaadl ıı •x~ 

-> ... fiC ,. 1 in d Lo 1 yapmış olan ork:ıuaşl:ırı, lıl'nlnrıu Bu mevklln ~ lıd!umetre babam • U ıtlive<UJmesı, _... ....... --:, --,r-::· 
!il dakl ha,. •'" da <!enlzden baıılıyarak içeriye doğru 

drada \"a.~lııgtonua, aıo tcwa \'(' Fı r 11 1 nı t I\' ., ı. ~- .Rı. kilometre uzayan bataklık V&dil. yapJ.ma.tıı da ul•Fbna' lılt o 
'•Yı tencJ'Cü.t etmek, bu uı'":::el.etıe. kelfin tek i'ransız Ordusu bahriye. zemzenı mevkll vardıı·. Burası mU • lstanbulf 88 gidecek bir heyet yarJU lt'r &l'Ullldadır. 
~n dilnya güriljlıne U.)D.lalt znnclu. si ve ha\·n kıt' \'"il ı ı ",ı'·ı· lı ' ak Yuwna devam eden Çla ....-1. 

bu l ı ı , ,, u dıı.eıı.ya elver ıı1i oıro ıa beraber mll'.!l b mun me"' rma ç~lenk "~'0''2C.-1!"' 4
11C&k bunda.D ııo.ııra.ılır ki y su det halinrh· bulunmasını lcnıenni R.:.ıneL.ıı müdafaada bulunup bulun _ v!ı. J1 .a.c.l V .k'i ti ClıA ''Bt>yaz adam yllkU,,nOD eBldmlf 9Pl 

lauo leueU.ne varılab,biıı. Dört )lldır 1 C' !emektedir. ııtsetlnln mevcut bul~u· 
emel -" mıyacağı bollt değildir. Sekizinci or • OlUmUnU dUD t.ee.uUrle haber Ter. t(rmandare meza.rlıgına gömUlmeai.ıı' CUuyayı kana. &tefe veren tek Fransız şimal ve b:.ıtı Arrikıısın. d"-nun Twıus hududuna varmaaı i" n ue.uıaı O )a!: lkLısadl ~ beraberltll 

Ilı;: ...... sulh,, arzuaudur. I .. ... dtiJml.a Servetuünun m rdu vu!yet etmt, ve cen~ töreıılıWı bu r ne dayanan iyi k.oır.§ululıı: .qa.t 
&J• dan hııhserlen genemi dli f.o) söv?r daha 600 kilometrelik mesafe vardır mebusu Ahmet 1hsa.n bu~ öğleden ırtlJı yapılmasını allea1 bu .a Avnıpa bUDUD Jçlıı ortadan ku.y. takıblne mUaalt mUatakU '* hmdı demiştir. Dlilün Fransız İmpar:ılor ·~ıınuı1a gelince ya,lmur fimdlllk aoııra Değlrmenderede meraalmle gö bah k arar ı a ı t ı 

7 
mı ı oldu. ~14u. .AaJa. ötc&lııde berlsi11de du. mel §ekli elde •dilmeaı!mıı Çlata •~ • 

...._. tüten bir cskı lı.erVIW5lı.ray hail luğunun mücadele uğrunda birleş. d'.ımiş olmakta beraber her tarat ça .o.i!lmU,tllr. Meraal.mde lzmlt vall.11., tı,.ııdaD bütllıı t•bbllaleıim1.ze r8" ~ .ıc.ı ülkllaUntı tqk1! ~ ..arı 
ınesi simdi valnız bir <lflek veya ml'rlııdur. lkl taraf da takvıye kıta. Değirmendere n&hiYe mlldUrU, blr men .eQD v&&ifemt&I ancak yarm aı aldı. l I 1 vurmakt,adır. Pu1lllı: beyazlnrla lilLf'Wu-ııı birlikte arzu edilir ı r şey o maktRn cık. lsn almaktadJr. kıU. deniz efradı, je.ud&rma ve halk aat 11,U trelllle ,.. TUtlln çıtt. Bundan maada bllh"H, .,1smenı lbeu.n oldu. Amerika tlmallL cıenuplıı mış fakat belli! de. Fransız miJlcıti.. E'd:lzincı ordunun bombardıman bulunmU§tur. Merhum vuiyet:t mua. ıısı 1oıuyl& k&b.riDi Slyaret. gıdecek. Huıdlatanmcla, Fillp!nlerdıe, Klllesy: 

llev clluell bl.r makine homurtusuyla nfn fö akat ve iradesi şıırtları!lA ta.~yarelerl Tunua ve Sua fehirlerlıı ilince Değlrmenderede Ga.ripler mezar heyete ı,tırak •tmek aur.We yapa _ da. veya be.ika yabanı:ı ~ 
itlemete ba1'1atlı. ButUn ouııların !ie. mutabı'c olarak pek ) akında tnhak_ boır.ba.rdım.an etrııııttr. Bunu mütea • J.Jğın& gömtıımllştUr. c.gu. oturan tekm.tl Çin.iller lğa --c 
lıt.bl ~ JMl).Jı.,tur. kıık ede<'ck bir 1ta:re haline gelmiş. kip Ct':r.aylrden k&lkan uçankaleler bıJ Re!.ICUmhurumu.z lı1illl Şet ile lılec. Gidenler .aat lT,17 trenl!e gene TU. balamd&ıı tam mUae.vfllk TWj)IOütl: 
bt aulh ~elmlyor. OOrt NocJdlr lyl 1 tir. flıf şehri fiddeUe bombardıman •t • ;ıs -re .. 1 Abdlllhalik Renda morhumwı :tın çlfwtJııden pgecek tr-n1e dlSnebi. Gazete, Çlııin Hxrf.ltiyaD .a.,btaı 

llılb bir turltt yllzUnU göıı1ermlyor. 1 General dö Gol &özlerini şö~ le bL nı. !i•f'rd!r. •'lcai.ııe taziye telgra.tı çekmlflerdJr. leeeklerdfıo. <.'Jmadığmı ve bir .Aılya mcmroeeı Dr. 

Bu .. Jyi ınılh,,lardan biri gelse de ge. tfrmiştir: $imdive kadar yapılan, Cenaze meraaiminin bugün yapıl&. "Oıtadaı hatırasını tar.l.z için iatı • z:&r!yesinin tatb!klni kattyeıı Otla• 
..,.,.. .oenerın ınsauı::ın dıı.ha çoıx bu.ırrıu ıaıblk ccıilnıcı.ıc oıan ve ııun Bit manya.da muba. cağı :Lıtanbula geç vaku blldirlldig1.n. yenlerin bu sı.yar•t h•yetıne iltihak etr:uemı, ııuıundutunu *Syu)'9Nk y 

k ilmkU d J' f ceıı cenaze meraal.nıinde bulunacak ~ edeceilJıe ınıın.ma m . n an sonra 'r!lnsız milleti tnrn ın_ r'1·beler ba•ladı edeblleoekleriıııt arsediyonm. :namı bltlJ'mektedll'. 
lt.tldUrf dıın bütün Birleşik MıUetlerfıı da. ~ ~ .::ıeyet maıeaeı gi~memi§tır. Heye'. 

YUzllııll 11ıp döa.mlyeıı, kalbini iı.ı. vnsı uğrunda yapılmnsı mukarrer l"enı DeUıı, 29 (A.A.) _ Be9Dd yıınıı aab&h 11,l!S trenile Tütün çift. 

lanhk lçi.ıı Iıaıırlaına)tın bir sulh u~ huhınnn her şey, Fnı.nsız gayretinin Şark ordusu mUfre.zeleri Blrm&nya. ııaıne Jidecek, orada trenden inip l&Zl 

ic.tdar Jy1 olursa olsun, bu lylUk ııad<'. tam, nıüıtelıil ..,.e idarelı, Fransız da Ara.kan bölgu!nde dÜflllanJa t• - <'alla Değirmendereye geçecek ve İl.. 
tıe bl.r dlmroye mllnlıaııır kaldıkça o bükümdarıınının devamlı, Fransız mara girmfolerdlr. tanbuldan ~ötUrWecek çelenkler mer. 
~et Aolıı kötU olmaJdan bll§k1& la mun mesanna konacaktır. Heyet 
~:re yarar. Şerrin bUyllğU, eerrt bir ııu kiit,U preıııılptcn hareket edll41ği caı;ıııa ftaret aayılaa llea\Ja bqUnkll matbuat umum mUdUrlllA'U lata.nbut 
bayır 41ye cüsterel'('lt faclalıınn nlb:ı. ı~ın bir sulhla dcğiJ, ancak kısa veya ı ::;a.rt.la.r içinde tekraı- yeryUdlne davet mUmeaalli Bedri, bu.ın blrllği .latan • 
>et buldııiu yerden t('krar ba5l:wıa u:ı.ur wiltarekcll'"lo nlhayeı buldu. edibe ııanmıyo,.ua ki, moWr &"ilrültü. l:.uı mmtaka.lı namına Turh&D ve be. 

lllnda4ır. &lilletJerJ meııut etmek için daha 1111, bomJıa t;allr.lbatı aJtmda hDTlyııtı. ıedi;ye neırıyat mUdtlr vek111 Safad&D 
~ aıalh.,lar bep ~rrtn iyilik ,ek,. t>Jtaalı, daha reel buı pnııııılpler bul. Dl, JDallZ&l'UllU ka7bedea 41lft7aya a. mllrekkepUr. 

iade pt,erUmeaı lle kamkterleniyor.
1 

n.ak lAmndır. Avrupa kendlııılnJ tah- d.ım at&r. Bann arkatlQ§lanna 
"'lyı aullı,, tııtlyenierin ıhteWerlnfn , rfp ettiği halde eskj preDAlplerlne •. Bla böyle bir 4tlnyada )'Afl1orus., Ttlrk Bum Blrlltı latanbal Hmta 
~Dl yapmak, ıırtenen eulhların dıktır. Ve nıllletlcrar&111 daha metn.t Ytı&"Ane kuvvettml& celeoek sQalerl lcaaıı RelalljiDdeuı 
~ birer yeni harp tohumu oldo,-o. b:r dUnya yaratmayı dllşllnememak.. profllltıden tammaktu. Bunua iOla Basın allesinlıı bUyüklerlnden Ah • 
llr aııla.t;maya kl\fid!J' tı C.lr, ''}~ ı aulh,.lar k&l"fWIMia bugUa olduğo met İhaan TokgÖ%Un aramızdan ebedi 

tlı:I taratın da !&tt'l<lğl wlh bU. , Çunun ı~:ııı gelecek uoellerln de t~bt kuvvetli, sadece keıacll kuvvetine oıarak aynldl#Du ögrenmekle mUte _ 
>'Uk eanayl de\inln lsteı11i;ı bnm mnd. gözyaşı ııe kııp:ıuııın tir yıl aonn ola. güvenen bir mlliet olmaya mecbunız. eoaatr1%. 
t., ı.tedltt paz.ar d.n • ııı tıınıJm cıığını rıancyoruz. Do,'lımu dUnyada 1 Bue &iin .oeıa. Uadııt 9&;tltJ mana lıf.erhum, ceııazuf.n1n pek MVdiii ve 
-. -.,,...uzo, • .uruı WQ'.lik Jaıup&erı ı lflll:lı 1ı1r 1mnı111 ~ lmlala. t ......, - ,.. ..,.... 1rwıeln'4'9 'ffll'dl'1 :o.. 

Belediye iktısat Müdürlüğünd· 
50C karne nereye gitti ? 

Dün belediye lkt.uıat m!ldUrlllğllı:ı., llyetfo geçm.loierdir. ÇUnldl ekn .. 
(it. f&Yant dikkat blr hırlızlık hAdisea' k:ınıelerl belediyeye talim edDıdiktt:ı 
cereyan etmı,tir. ııo•ı.ra l500 &deWll 'bir lr&nıe pakatı 

Dlln aaat 16 da, Jtarnelerlnl almak yı,k olmUJtur. 
için belediye lktısat nıUdUr!Uğüne b ,,.

2

___ tuım·_..._n 
2.ıı. ıt vara.............,. tu -müracaat eden vata11daşlar, teıa.ı;ıı k al .. n.. ... ·-· 

ll<'Ora :ı.rneyj C an c.- -blr g-ldif gelJıe şahit olmuşlar, kı&1 1 
1 

lmı •-
. ••:.a bıı' ımı , ....... 11.t zaman ııonrıı. mU.!ilrlUğUn kap.lnrı 

kı.panarak k msenln iı~:ın çıl..ınıı.ma. 1ı:hklkat devam etmek~·..:..1fill 
a: temın edilm!~t.f.r. ca btlı:llıye reı. m11&Ylai Bllpi"1llfl!ll 

Gelm Mlılta JDıellUllka ......... 

' 

1 
.ı 



BiR, tKI 

BG.7'JIJ Ay§e Şekerin, 
haıxilanan al tınlan 

EDUWEJiA'J!ı eh ııııla otu. 
nwıa .\)tıe Şc.ker l.amlııue ib. 

u a 
h~ 

'ahken1e Sala 

s is 
, n 

arında 

r 
s 

ŞEHiRDE 
YURDDA 
DÜNYADA 
~ı:hrrde: 

• lstanbulcla ırc a~ J.unl.ıe1·1 yapıl. 
mı,;azı çimento tc.:ı:ıutı az mıktard.ı 
o!rııakla beraber tekrar lı:ı~lamr:ı tır. 

lhmiryeU an we Limnola.rı · lılc.tmo 
Umum idaresi ilanları 

• Ortaköyde, kum rcı aokağınd.ı. ,r"i 0 ayrjyeden •. 
Cevher adı.nda blr kudım.o UfUrUkçl.I e ~ "J" b&r kadıam ııekta ıane ~lblr 

~ı. 21 t,aD.e a1Uw, '\'O 6000 ll.nr. ki,. 
~ 4e mOcınhtvat.ı VIU'Ullll ... 

~ya.u A,no .::ı.a Mın"e'Un1 l.ursuJarda.a 
ikonım&ıı lQUı e.mtıı bir 'J'fır aramıı;. 

~ llqllnmU,. tııı+uımlf, o.lhayet kullıı.n. 

- Ne kadar tazminat iBtiyorsuıwz?. 
- Siz. bilirsini.. 

lUk yaptığı haber alınml,i ve zabıta A •• • ~ •• 

"' memurları tert:p ettildcıi bir cur. j V ckalct ''uksek makamınca dıı?er muesıeaelere va ~ 
ınilme~hut .netioo.o.ndc ka<tmı blr n-.n, ~ pılclığı gih~ Sirkeli Hayriye Boğazici Yolcu ve esya Ü ~ 
lt.ırly• utUrtlrkcn yalmtam1'1o.rdır. Cev ~"11 ret tar\felr .. ine vDpılan yeni 2nmmı muhtevi tadilatnı~ 
bar kadın adliyeye vcıilrnlşt:r. ~'.C 1 K ~ · 943 •h' d · "b b"k k•• • 

- Yani mahkemenin takdirine bırakıyorBUnuz.r 
- Euet, ama, f8Y hani cu; olmasın (/) 

~ (.CWls yorpo.m.m araıunı ea Uauzı bo)'lıı, ol~ ~l btt geııo 

C"ulıı bir ,.er Gliu'ü ~ t. Taon kızdt. Ful& s1.ı:ı!rll blr halde mUt•. 
W}'llG un 5arı llralarll.ı betfbll')"erde. !:DMh)'OA ;yert.ııdo knıuldanıyor, yanın. 

ları ~ pamak.l&n a(tl.IWla ..,-a da otw'aa mamwı ka.Cınlara yiyecek 
~ :;t1z.uloe cUk:uıJo. Antı şek.ar blJ' g11>1 ~-.ordu. 

-Ne k&d&rt 

- S'z billmntr.. 
- Malıkemenl.n t,akdlt4.ne bır&kt. 

yorswı, demek T 
- Evet, ama az olmasm han~ 
HAk1m gWUmaedl. Fakat gene cld. 

d.yetmi bozmıyarak: 
~ 1dUQeaı hıı.11.De gelwa J"orpm Diğer ikl kadın ise gayet sak .ndi. 
~ bu&kmıuı ve)"u &tüne llrt6.. .~r. Bunlar davacıya Diabet}e daha 
mes p1_ Du )U!l:Q.m cı:ı. bnrodaa de. y~lıydUar. lklai de ba§!SrtWU, e. u. 
decleıı n CCDP lnr.lıılındnn kalma • nmınn Jdi. Gwıc kız bunlar aleyhlzıt 

1aıa.r.u:u muhtevı tnhtı:ı saııd.ı''ID ~ ı!t.ra d&vaaı aı:mtDtJ. Nihayet hAlW:c 
.ııma rer tlrmlf, llzcrlJ:ıe ele koc:ı keııdstne davasını anlıı.tmaamı 8Öy • 

Jıılr :klllt VlU'lllUll... ı .. <ll. Adı Salime olan kız ayağa kalk. 

- Oramıı mahkeme d~Ur, dedl 
Bundan sonra mı:u::nunlar aorguyıı. 

çekildiler. Htı.ldm ön~ daha fliıınıa.o. 
( a.ııını kaldırdı: 

- Bak, dedi, sa.ıımonın aioyblne 
ha.kııret davası aı;mııımu:, fakat bcrs.. 
et etmlıı. Şimdi a1zln aleyhinize ıı. 

t\l'a davası açıyor. Ne dlyeceka nlz T 

A.7&0 Şeker rlotlııl bu .6uretıe "~ tı "WC dili dolaşacak kadar b1r acele 
!D!lWl,, bir yere koymanın verdiği ltL 1.c. 
~tla lılr~ l't.'Celerinl rahat ıa.lıat 

~uımkla ı;cç.ruıiB_. Birkaç gllD ev. 
~ de alt;uıcütlarıw un, kırınIZ13a 

)'.nkın parl:ık ylWcrlnl gurllp biraz 
cWı IAl ferahlılma ' mnk lstcwı:ı ! .... 
8aııd:b açıp ennlan boşaltıp yorga 
111 orta.ya s;ıkarmıs, fUyJ bir )OIÜ.:._ 

7uıca al{.Ullu.rWUJ yerlıul > .,..f',,r C)jj. 

ııt4Dl görmll;t!, •• l"aflı hAJIW f3b1atJ,. 
Je llOl ru ~ a1mıa. 'nlh.ldka~ 

• .ı>ntmda, 43&& Şckel'ln aJbnlanw ı.en 
ıııı.tne 1l3lrn1..Jr Uı.ere e\1nc alılıiı b1r 
ılun Jrocrww sıı.ııdı,ğw Grlmlilllda1'4 bl':' 
tahtayı .Ukınek aurctıle aldıklarını 

bit cıtmlll Sorgu)a çeklleo karı .ko 
ıı=s da sıaldıldan ıılt.ınları cııılll blr yeı 
u!uak UWmtn ettikleri •'ballreyc" 
~üklcrln( sô) lcıu!:ılcr _ 

Jlualzlıl; yapnu!Arm pnldıkJarı al 
tınlan liClclaın:ı.k için arayqı bulac.:ı.k. 
lan lam m:UınJ. elbette Jd ooblerl. 
yabrınw ara&ı, mUu bıwknlar olıı. 

,_1;, de1,,'Udl ya!. .. Tab:.ııtilf gözlerinle 
iinllnde bir >er olacaktı. 

8UQ lıll.Yenlerfn im hal'clreUtı.e bir 
ff'> cll)eoek dcğlllm! ancak bugün 
10000 lirayı bubn eer\eUnı fa\r. vert..'n 
m .ili bı:ultcnlıu~ ) atırmayıp da yorgan 
anısmd:ı. klayan yo lı b!ıyan Ayıı 

ş .. kcı1n bu tmrek~ııe eet ederim. 
Banlmlıı.rı bir yana bıral.salt blle dev. 
letl.n temln3tı.nı ta19ıyan ınllll htlkn:ı: 
t.abvfllcrlndoıı, bunlann fa'& ve ikra,. 
m!yelerindCD bJhabcr olan Ane Şe 
tn:r.tn bzı3mdan lıöylo \-1llm g~mesı. 

nfn h!~ bu r.lhnl.>ctte olaıılara bir 
"~b~ mlllı!!stre,, 01.mA11ınt dilerim. 

Ay6f) Şekerle konuşmııs 'el l t:ı. 

ııı~mış dfitlllın! rakat lıu nücadan 
•"nrr. görlliecok olsam benim bu ) 11z. 
dıl.lannı..la )erden goı. kadar haklı 
olJu~mu !ıKi.) l.ıYecd'I mulı.s.klmltttr. 

- Namusumu i&Uyorum. Bay hll. 
kln., namusumu ist.yorum, diye b:ı. 

~rdl. 

Htı.klın ihtar etti : 
- Cıuımı !böyle teli, etmeyin. na. 

n llBt.lluz ne oldu k , ıııı.all nnmusu. 
zu itti) orsunuz? 

- 1'-:fendlm bu kaU.nlıırdnn nanıu. 

• .ımu \& edlyorıım. Benım gıb genç 
a.ızill iMtlkballn1 malı\" ~tiler. 

- Naaı.ı maııvettllerr 

- Acl&ta.yım etcnd!m, bunlar, w. 
7.ıro komjulanl1ll%dtr. Geçe!ıle.rde ar~ 
mızda blr J;avp oldu. ama, knvgay? 
..cendı.leri çıkardUar. Ben bugüne ka.. 
d:ır .h.:cblr n.rkadaşrmla mllna.liaşa bi ~ 
etmiş bir kız değWro. Diyece.,lm ~u: 
.Beni l:ı.ç çekemezler, ne giy&em, k:. 
nunle konu "' m derhal c;rle.y bir de. 

lı:odu at.arlar, ism,iınl lekeler~r. O 

6 Un de slizlilm te bir.Ukte sokak bo.şı. 
ra .k.uıar ı; lm!~tim. Çocuğu gördUlcr, 
hep bUtlln mahalleliye: 

- Dost,lannı artık e\'ine kadar gc 
Uriyor, anaamı babası.aı da bo.vnuzıa. 

Kadın Boğukkanlılllı:la: 

- Yalan, ded', yalan ~ylUyor. Bl. 
ze bu !Atlan aynen aöyledl ama, mnb 
kcmede tsbnt edemedik. Şahitler ly1 
anlatamadılar. Ş mdi tem:>1z edoet'6~ 
Diğer kadm da. ayol aekllde ifada 

verdikten ııonra mnhkeme, duruşn:ayı 
§Ah:Uerı çağırmak t..zere be4Ka. bir 
gtme bırliktı. 

ADLtYE l\llJHABlR1 

Olı.im 
lnh!ssrlıır ldııre~t mcınurl&rından 

Btirhanedd n Bürs n •w eşı 
SAJ.ME BURSAN 

.ııcn zamanlarda tutıldut1'u hastahk • 
• .ın kurtulamıyaı·~'t (;Cçeıt pazar gUnU 
nl.fn.mı f:'eno ya~md~ iken iblrtcik yav 
:usuna doyamadan ebediyete kavua • 
rııu.,rtur. Kendisine rahmet diler, ko 
dt!rl · aUeslno taziyet ederiz. 

vyorlar. diye kapı kapı dolaşıp ben Hergiııı ll.lwı ti ~ıı. :fakat iN. 
Jıdllllcm"'ğo bt\§!adılar. Gittim kendi. kin \'C s:ı.rımtrak f:Chrc$1 ktittı ı,,terld 
ltt1ıı1 'buldum. Bu çocukla ııl~'anıı.. utıa~nn keskin bir 7.f'~)ı derbol n~ı.. 
cağı:nı, ıı.nncSi!o a.blasmı bize gönde., f;'a '\-urur. t alı=ı tuıı.-a~rmm im • 
rlp beni ıateceğ'nJ söylcdJm. Vny ben Jı3dığı kanı. güz.lrr;nde cndlae vertcf 
n:.:·yln:ı onlara böylEı d1yen T Ne ııllık ı blr qık ynn ht:Ub" GuTlüklcriniıa 
ğlm kaldı, ne de nıınıusum. Ağızları.. baL-a s::.pları kıvırcık çtıuile y::ırı 
na :;eleııl .eöyledilcr. Sonra da birkec: l>nI alı kocawa.a ırolakln.rm a ıhdır. 
y.ılanCJ ıahlt bu!up benl mabkı.:meyc'l lfütUn s:ıçlıın dökillmll& tepesi plll'ıl 
'~rdllcr. GQya ben onlııı-s. eey... gey 14111 pnriar. 'E:ll rt ~,man ve girıcl,. 
dCJlll:ım. dlr. Burnu, cnscst, ~ i!oe hnbur 

- Ne drm~s n T sırtı )-al ıı31 ırl.wd n olt'I ~nu ı;toı. 

- Şey ... aıçnk, kahpeler raınn flllıı 1 t<:rlr. 
Hıı.!buk ben buyle lUlıı.n hayatım. !\fat"CJ'nt'I il m:ı er:uıı ko.,arı, Jı:t"D15 

da l; r dc!.ı b e kullanmadım. Nete. ı rn top! yan b ıuhmın ..n'kln b r 
\ . r •• m:ıbk e de benim De k dar as ı ı!nt .> • rca ı b r hnylı nrırı gözil. 
• genç luz buradıı güğsUnU ş;rip dl. J;l'r. B ı h.ıl be.111 ~e p:ırll)l, b r l'nııı. 

b' r iki kndınn yan yıı.n 'b!ık•ı • bir ta cl:.raı. değil, bir g!l~e gibi ntwruc>. 
kı.z clduğuınu anladı da 'b:ı ,;. mdP "'nd ı il .. rl)o ı;c.'lmcktedir, bu yahudı 
bt'rac:t karan verdi. ııara~ ı, lnsnna lnn-vct vertıığl, bUtDn 

Fakat bLr defa r.lalı:lllcye ko.r~ı le. mmlıınnı ) f!.Ptırdığr ırın değil, ııde 

l<eıeı dlrn. l!Ostakbel t: şanlım da bu. ı·e p:ını oldııj;'U ft>lıı ennel,tedlr. Fn. 
r.u duyup benden ayr ldı. liııı l:c-llr- de en ~:ılcm dostı:ırına bile 
Şimclk bun\ardruı namusumu atı. bir tt1rlli nı;m.-ı(;"ll. ce ;nret cdemcdlt-1 

yorum. bay hl\klm, Jedl. 1ı .t Uıtfr:ısı vardır. '1•ı:ıınız bu ndıı.mııı 
- Başka? bOtllıı lnsan hislerine lco.reı l!Umyt 
- Batıka, bııgkn, ,.. y ... bir do nası. lıaldı!;"I apnrılc meydı\ndaClır. 

• Sarrn!lar altı tıyatıarrnduk: .:'.C anunuıanı · tarı ın er. ıh aren tat ı mev ııne • 
a.-u yllkseugı.d pıy:ııııya mlld:ıbal'! t konu1aca~ı ve zam müfredatınt gösteren ilanların da i ~~ 
eden bazı surtyeJı ııltcılar yllzUnde.o 

1 ~~ kelelere t.ı \ik olunduğunu ve l<arne A boneman satuımo .. ~ 
meydana geldiğini, vaz.yct böyle de. •~ da aynı •rnrHıde baslanacnj!ı sayın volculanmıza ilav- ~ 
vo.m ederse fiyaUarın daha. c1a )'llks". f., olunur. ·~ 
teceğlni aöylemektcclirler. " ".,.. ... '"' ,.."'~'"'•"",..""~,.."""~ac~IRl:..:~•~•••ml'-lam~~ 
Yurtda: ctrıı bOyük elçimlz Rauf Orbaym da rilr.aya gönderilecek olanlar aramıd.ı 

• Memur \ie mO.StahdemlC'ı-e para.. bugünlerde 1Zlnlt olarak Ankaray:ı ::ııangnnez, kobald ve mantar bulu.na 
ııet2 gı.y:m eşyası vcrllmesj ve ti!Vzlnl g<'lmesı beklcnmekt air,. caktır. 
tarıh!ert hakkındaki kararname ve "' Ham maddeler mecl' lnglltere 
klller beyetıııce tt\sdlk edllm!şt1r. 1ktısadl barp bnzırll~ ile keza b rlc • 
İlk tevziat ikincikll:ıun aymda yapı şik Amerllaı. Uttısa<lı harp meclisi ve 
lacııktır. ~ ş m.:ın Afrika c;:e\Tesl Fran.,ız mnkam 

• Barem kanunun,,a yapılacak da. l !s.rı art\Slllda m~tereken hazırlanan 
ğış klikler içl.n tetkiklere dov&ın olun. ~ plldn esası d:ı.hillnde lô'ro.nsız f. ,,,e.sı 

içek ve Tifo 
Aşıları 

n.aktadır. { tsıratından b1rle~ik mllletlere baynt" 
Diinyada: 1 bnemde gereltli ham maddeler veri • 

hynca kuvvet vo tedavi enJek•l 
yr nlnn ıı den 20 ye kadar 

Pıngalt.ı llalAsl;A•gazl C No. 198 
Narı::Declynn ecuıneııı kaMnımila 

• Moskova bUyUk elçlmiz Covn ~ leccğ n1 bildirmiştir. Dem r, pir' J 
Açüıalın dlln nlqamkl Toros ekspre. fosfat çinko ve kut'§ım ham madde!~. 
a11e mezunen buraya gPlmlı;tlr. Lon. rl b1r~k kirallığa verllecek \'e Amc 

r rları 
~~ 

~: Müessesesi Müdüriyetinden: 
~~Sayın lstanbul Halkına YAPILACAK lKtNCI PAMUKLU TEVZiAT için mahalle~~ 
·~ Birliklerjnce .:1 
~ . 
~. Tevzi kartı dağıt Emaktadır. ~:4 
~~Henüz Tevzi kartım alamayanların nufus cüzdanlar1y1e hirhlı.'&.e sür'atle mahalle bit·~~ 
~!iklerine müracaat ederek tevzi kartlarını bir an evvel nlnmları ilan olunuı. ~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ .. ~~~~~Y.~Y.~~~~~~~ ~~~~-~~~~~~~~~~.A.~~~ 

Bu ölü de lDtllc alal.u\!ar olmnstu; onu adıma. 
dı r tr.klp cttlrmls, Lusust tıa3attm 

nr.lştırnı 'J, fnknt çek :tı•mı.z bir lnsar. 
0 1 ro lıu ııubayı ı bs~nvncla ı ıc ~artı. 

yacak tı'çblr şry lıul:::ı.-:ımısıır. Fnknt :Yazan: MUZAFFER ESEN 

Bu aclamın ela kalbt tlf(.e Uıttrıuk 

~anıyor: bu kMlbl ~e doldunuı blr 8fk 
ve bl:· k1D var. 

Çok çlrldn olıuı bu mllyarderi.ıı et . 
rnlmda, en glSz lmmtı§tı.rıcı kndw~ 
lıır per\'arc gibi Ü :ımU:;lerdt. lla im. 
ctıııiıır h:ıkl.ınıla hlikurtl.ııU d rluıl \ r. 
rcıı y.ıhndı bu lınclml.ır1 bıı.karetlc ot. 
rafıudnn ko\'mu:;tıı, tn!uıt altmı:ı yn 
o:mc!.ıın sonra bu tecrılbell lhU~Dr bu. 

.Ll .a bir deliliu.nlı gibi dalrtllO"Ull!l t,u. 

tnlmnsto. Halbuı..1 benllz ~ocuk dene.. 
l't!k yııstn olaıı bu dnktllo Uıttyar a,ı. 
klle a~ıktnn arığa alay etmt:;, ondan 
ıwfret ettlğlnı bile pzlcmf\ğc lllzıım 

ı,rurnu~~Iııti. İhtlyath bir admn olaıı 
VestbayJ 1se lıu dumın Jmrı;ısmda nr. 
zn•unun sonsuılnğunu açığa vurlll!l. 
ımş1ı. Falmt kurnaz ihtiyar, yn:;ıo 

fhn beldenmlyen bir ruh RBffctJle hu 
genç kızı seviyor ve onn ~adecc luır. 

Hl:t2 d ... nrm:ıtör L:ı.Lıstm mıımu 07.f' 

yu~·or, \'e ümrünıln kı5uılla ıı.<;ılrın bu rlııe .Jirnr Afr1k.a. - Bordo L:uınp&n.}'·'· 
t ııe b.:lhard:ın gözlcrlle ı...tifnde etme. ..ı:ıın ba~ına gecinctı ynbudı ~alruı 
j;l .kn!l bir ldl.r sııyıyordu. 

1 
ıaul.ıbem blr Ubıldo dUıtt'rek 88\"lnÇten 

llıı ko.rrnakar~ıl;; rulıda beliren bu t\c!f'tn tltredl. 'l'icııret ha;ı atı garlı> \'e 
11J1'tn J :ınmda b1r de lruneUı bir Wn kurrs•lttır, belki bu işte Vcrtıınyı, J • 
'':ı~dır; on beo seno C\'el <l:>i;:ın ı.t' tı.ırı .)ere \'Ur~b.!ecelc 7.ll)'lf blr noktıı. 
lıcrgtl.o l!lr pm"Ça d:ıhA ı:ı.rtnn bir ıun. yı l>umbillr. l.'a!ıudl dubıı1 be ı.,. 
Har.an hlilynlarmın orasından b'rdcn. l dı• Afrika -Borda kumpanya11n • 
b ro uyamr \e n1>lterl malılieme ll2.ll. dı: blr sllril ~re,·lcr tertip ettirdi, rıh. 
lar.ııın kı:u~ısmda kcndh1nln ölUmlı U tım aıu leslnlıı grovinı ııtülyel<'rdC ç.a 
ıı.t.yerek nm:ıııııız h\iL'llmlar yapan lı"1ın ı:iÇllerln gre\i takip etti: bun. 
la~anı dUsUıılırdU, o \Bkit \'crthııyl dan onın kumpanyadn ı:slışaa m 
lılif Un kanının Clomlutunu hl eJcrek murlar raJ,.ışmak ıstemedller; seli!!' • 
.nlrll lnlrlj yumnıt."larını ıkar, n.. rıkm!ll< Uzere olau ~ lerln rayfnst 

rıı 1Ambnsını ynlmr ve ytıztıııu lıUm ı.·ııılft h:ı uıa gelDUldi, dunıp durur 
ıııa!a cllerı arasına nb.rok tnıtkaıu vn. l."'lı) mıık1nclt~ kınldı eb.rde Bordo 
e-tnlnrıııı dUSUnl1r ve gtınUn b!rlnüc \frlkn kumpanra ıntu ıruıı etmeli 
Jnı: B:ıpt'ııt.Jn llar<l lr doıı öc abbll. U7.'ro olduğuna dıılr hlr sllrU Fl) lo!Ar 
mıok için hı:ı deljkanlı}t bir nlllih ola çı!•t~ Eğer rullessesenııı uırlardıınbe 

rıık kullıı.umal; lml.ılı 1.ırını nrardJ • rl df'\'n.m edegelen l)t bir töbrr.tf ol. 
\ ertıın) ı ıruıhl:em•·nlu ellnd n yalm. masaydı rol<tt\Jı yıkıhp gldcccl-tl. 

KUı>e, o.ıtm koyup b tıceye göm. 
nıck, belindeki ltern<'rde ser;et ta§ı 

runı. t:nıın o.ralarma rmra .sııklam.nk 
bundıın yanın ıısır en·l'J ba~ı.urul:ı" 

~arelerdl. Çl1ııkü M tıır milli b:ınl•ll 
vardı, ne de bu gllıt milli mUesseı.e. 

lcr.. BugUn Jso va1.lyet tıuwımile bCJ 

aldıı.Banlcıı.larda ''ldr.ıhk kns:ıL.'lrn nıo 
dcnı b:ınt.a,.ılı{im p:ırn s.ıı1'1aill!lk jçln 
boldo:U ça.relord~n blrl. ı•ar:ınızı fa. 
b: gettrmck urct ıo bnnlın;ı a \"Cr.~ 
lstLrutyors:ınu: az bir ocrctıe b:uıka ı.
M clalreslnde ııfnk bJr kııaA veya göz 
le' :?lar, burnya. par:ınrzı, mııcertıer 

lcr'nW ve hııtf& kıymetli cvralttnızt 
~ur•ımuz. Analıt n sl.7:ftrıllr. 1stC<lJ. 
f:nlıl 7AD1Jln ı;-'dlp l oklnr, ııhr, grnc 

c:or~er, manevt ıa:r.mtnat drı. verslnl r. Falca.t l~n ltıyOzll btS~lo Clcğlld•r. ıw•ınib glirmııkle derin bir sevinç dıı yı lmrt:ırdı"ı gtıml~oerl dlmnn h (ile\ nmı , nr) 

k '' l"" bili rslnlr.. 
Bu lrndıır emin yı 11er \"arken, b:ı. 

yan Ay~e Şekere alt &er\-etJn nçm:ıHJ 
JIK>.tUllycH, UzUııtUsll tnmnmUc kroıdl. 
sine attttr. MalQm yıı: Krnılf dllşen 

~Jamıı.z. 

l'cldıı Hngııı ÖNE..~ 

EN iKA 
Küçük ilunlar Kuponu 

Bu kupoDA e:-.ıenor k t;ünderllece:. 
-, nrnma ve l/j • C'rme ıl!ln:nn En Stn 
n· l.r-'kada p:ırn n Dl'ŞredlJeeektlr. 

llflnlann gaz trde gı rUJtl ğ Ştıt;llıJc 

c·ıwumn dll.ıka.t C'd lınell..ı r Eı.·lt>onı., 

t, kııtı gtlnıl"ren okl.ı)ııcnı.ruı mnbfllı 

.k<ılmllk üzere a:ırlb rıdrestPrlııf blldlr 
meler; tnzundır. 

lr. rıe i~c: arı yanlar: 
.Y. Bulgaristan mub.o.Cjr.erlnden, 49 

~atımda, 1.rllm knznnlarından aolayan, 
b r bay; haataı:c veya :nektep gib' 
l'lUcsses~'ercfo iş ıı.raır.akt:ıdır. Beşik. 

tı..,ş Haatınn cııdd~a:.de saate;! sa. 
<lık :>'1lllında Fa1k 1e mDracant. - S 

/. : ırım.z : 
( \!c 6) (Ar,) (Bu'l'ı maz) <B.B m 
(Can) (C!ıldl) (Can Ser) (Çalı,şırl 

(EE,) CE,N,S) (E. CUI) <P.DK) 
(F. Tez) (Fethi 27) (F. G) <GDven) 
(Cl r) (GUz.e: adam) (!. P. 881 
"(JCısmeUme) (Kumral) (Kaynak) 
(1!.ıli,R,) (?d E, 40) (Mehmet BeiIJ) 
(1':,B 60G) (Nalbant) (O,!,) (P.A.) 
(R. A) (R,T,1() (2 R.U.) (Samlmt) 
.(&uı.tçl) (T,A,) (Uy:ıaJt ı(Omjt) - -"YeracV ' ..... 


