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[ Ktxct ccplıc özü yeniden 
~ilnün meselesi halini ıılclr. 

talin ve onun Lonılro. \'e Vaşlng. 
ton ehıllcrinln ill!l'i sürdi;•,dert tez 
Avnıi.ıum vo Ar. •rilaının muhte. 
lif vcrlerlncle, muhtelif ~ckillcrcle 
tef "ır edildi. J':ılmt. bug lin ıkhıci 
ooplıc mcsele5i clnha nz pfütonik 
bir hale gelmi~tir. Çünl<U l>irtalmn 
olaylar dil,'lınti \'nıp:ının e,'llrp sa 
hilterine çekmcJctedir. 

B:ıhnr taarnızu de\ re i ya.kla~
IDnktailır. Rhnyctc ~öre, !']ark 
cephe<oindeki mihver lron·ctlcri 
Yedi mUyomı bul~".akt:ıdır. Buna 
trıuknbll garp sahillerinin bosaldığı 
\'c bu \'llziyctin ikinci <'cpheyi aç. 
ınrf .. için müttefiklere bir şans kn. 
~andırdığı filaldir ki ikinci ocı>hc 
t:özünün yeniclcn canlanma.-.ına bel. 
llba lı sebep de lıu olmuştur Vııkın. 
Amerikan genellmnuıı.y ha kam 
General l\I:ırşalm, llopkln ile bir. 
1ilttc f ngiltcreyc gclisj \ 'e dönüşü, 
lrlandaya bol miktarda se\ kcdllen 
Aıneri".ımıı askerleri, \'e A \'TUJJ:ının 
garp mıntakasıncla dnhn e\'Vclki 
(Je,'irlere nazaran llnhn fnzlo tay. 
)•urc miktarnıın bulunma 1 bu ha 
berin intJ :ınnı clnhn koln) ln.,tn~ 
ıtııstır. ' 

A\'rlıpnyn bir ı:ıknrmn yapılması 
tnc ele 1 bir ynndnn askeri, bir 
~·andan iyn i olaylnnn yardımına 
bağlıdır. 

Askeri olayların bir c;ıknnnnyl\ 
el\'crişli obnası için her sey<len ev. 
\·eı mOdem orduılnld hlr neferin 
denizaşırı bir mıntaka<lnn n.ncnk 
bir t-On nı:,rırlf.< t.e~kll ettiğini he 
ı.ap etmek lh.ımdır. Bu lıareket 
:ıncak bir milyonluk bir lntn ile 
l'npılabilir. Bu lota hnnrlnnmı~ 
llııdır! Hnzırlnnmamıs mıdır':' ı-·a.. 
icat bunu bir an için hnzırlnnmıs, 
tılınm; bitmiş fnnedclim. ·akli işi 

itin 5 milyon tonluk nakliye ge
ltıislne ihtJ ~ \'ardır Rr.!'I milyon. 
lı11c munzznm bir ı?cmi Jmfil i ynl
llıı ihroç edilcc...oÇ{ n kerlerln cm • 
~ne hırnkılabilir. Fakat İngiltere 
11e Amerilfa al'a!>-ında 1ngiltcre ile 
tl'tlparatorluk ıı:ırçalıın nrasmılıı 
her ~iln gemi selcrclcri yapılmakta 
dır. Bunun yanında. 511 nokta), lla. 
hesaba katmak IQ,zım~clirsc harbin 
~'IlldanbcJi müttefiklerin kaybet. 
lilcJert ı:;cmi tonajı 20 mll~·ono bul
bıtıştıır. Uu yirm1 mil~·on rakamı 
l.tı1yu1r hir rlontmm ifade idir. 
l1tı hcs milvonhıl• naldiye gemileri 
tenıın ·edildi fnl"zedelim, bun lan 
hıltı.aye efie<'ek filonun dn büyük 
"-:rıpJnrı göze alması lilzımgelir. 

llıınlnr da ynınldı. İhraç ha.re 
~linin mm·affnkıyctli bir hal ala. 
1._ tnesı l!:in artık yalnız fllolann 
'<fllanJnrıı ginne!öi, sahille deniz a. 
;aı Jnda nteş teati i l.iıfi değildir. 
ı la'a kuwet ~ri eğer bu ihraç 
. Şlntlc kara \'C deniz kuvvetlerile 
ı) blrıığt yapamıyorsn bn ihraç fay 
, ıtlı olmaktan ~ılm:r. Net~klm, Nor. 
ı ~c lngııterc tarafından yapı • 
.arı bu tecrübe 'hava kuvvetlerinin 1 

blrli(U ynprunamasmdnn dolayı 
~tl\-arraıo ·ct,c;fzlikle nctfcclendi. 
le 3'ltı OYtJn Girit ailası için <le böy. 
~lihı. Akdenizq İngiliz filosu Jıa. 
1 di. Pakat filo ile rumı km"'et-tt• 
rı,, 1 a,ı·asmda iıı;bfrU~i "apılamıyor. 
'ii · l unanl t.ancl:ı aynı hat t.cker. 

" etti. 
"ar 0 halde ihraç fsl için hem cıoğ.. 

h bnlmnımlnn mfüınit bir "Bhtı 
Devamı 2 ncJ aayfada 

s 
!Hl n An karada 

_azzam b. 
• ve geçı r 

Ankara, 2/S (A.A.) - Yedek subay 
okulunun 16 mcı tahsil devresini b!tı. 
rcnlerln bu gUn mezuniyet töreni ya · 
pılmı§tır. 

• meras 
~mi yapa!d 
yer aldıktan sonra. okul komutanı tn. 
rafından llbldcye güzel bir çelenk kon 
muş ve tam saat onda hep bir a.ğıZd:ın 
söylenen isUklAJ marşllc törene baş· 

lanmıştır. Ulusmeydanını binlerce halk 
doldurmuştu, Blr genç subay tarafın. 
dan çok heyecanlı bir nutuk söylenmiş 

ve bunu takiben geçit resmi halkın 

sUrekll alkışJarilc karşılnnmışbr 

•• 
1 

Öğleden evvel lkJ bine yakın genç 
subay başlarında komutanları kur • 
may albay AU Rıza Gören oldu!l'u hal 
de okuldan hareketle genelkurmay . 
Milli mUdafaa. • sıhhat vektuctı yolu· 
nu takiben Ulus meydanına gelml§lcr 
dir. Yollard:ın geçerken mızıknnm can 
lı nağmeleri altında çok mevzun, çok 
muntazam adımlarla ytlrüycn bu genç 
ve kahraman subaylarımız bUtUn hal. 
km ilgi ve takdirini celbetmlş bulunu. 
yordu. tnus meydanııftla. bu muazzam 
subs.y birliği zn.Ccr fibldesi etrafında 

GeÇit resminden sonra okul komuta 
nı kurmay albay Ali Rıza. Gören reis. 
llj'lnde subs.ylnrdan mürekkep bir he. 
yet, Ebedi Şet Atat1lrkQn Etnografva 
müzeslndek.I muvakkat kabrini zıy; . 
retle mane\.·I huzurunda tazimle lğ!l. 

mi§ ve bir buket koymu3tur. <k1-.._•n sc.ııe mezun olan ;yedek ımbıı)larımız merasimden sonra hep bir ağızdan .tsUklAJ 

iaşe üsteşarrnrn Mersi.nde beyanatı 

Mahsu ün geı·şi ümitli 
ve refah vericidir 

Şükrü Sökmensü r valilerle 
görüşmeler yapıyor 

Menin, 2.5 (A.A.) - la:ıe mlist.cşan Şlikrü Sök· 
mcnsUcr refakaUnde toprak mahsulleri ofisi ıı:Jrant 
müşaviri Atıf Giray olduğu halde diln Adan.adan ııeh. 
rhnJze gelmi3tlr. MUstcear belediye, toprak mahsulleri 
ofisi, Uman, umumi mağazalara gitmiş ve tetkiklerde 
bulwımuştur. Akf&ID tUcmr kulübUnde ııeretıne 60 kl 1 

ilk bir rlyafet verllml' vo ziyarette .l\lerslnln tıuıuımı 
tllccarları hazır bulunmuş, baıbiilınller yapr1mıştrr, Bu 
giin saat 11 de balkevlndc çiftçi ve bahçeclJerle görü,. 
me ynpılncaktır. 

Şlikril Sökmen&üer muhabirimize dt•me~te buluna. 

ral.; demi tir lu: "Sayın ticaret \-ekillnln emir ve direk. 
tınerlo cenup mıntakasında mahsul ve iaşe durumunu 
tetkfü ctmcJ.; \'O bu rn:ıksa.tıa bu mmtakııdııkl '\'alllcrle 
) opılncnlc toplantıda bulunmak üzere geldlm. Aclannda 
vnll nrl,nda lnrmın.ln mahsul \'e lnşe durumunu llgl
lcndlri'n muhtcllf DlC\7.tılar üzerinde temaslar yapıldı. 
Bir taraftan da l:ün:t;ir mıntnkaslle Adana, Tarımı ve 
l\lcrsl.n cim mnh!!ul \azlyetı görtildli. Mahsulün gelltjl 
buı.rünkU vn:z.tyctc glire ümitli ve ferah vericidir, M<'r. 
15.indc de çift{'llerlc '\'e tüee.arLulıı a_pıı mcvzulnr Ü2erln 
de temnslar yapacağım.,, 

Harbin başlangıctndanberi 

ingiliz tayyareleri
nin en şiddetli akını 

Bir şehri 
tahrip için 
l ngilizler yeni strat~ji takip 

ediyor 
:Sf-Okholm, 26 (A.A.) - DUn gece 

bir çok İngiliz tayyaresi Almıınyayı 

bombardıman etml§Ur. Bu tayyare.lor 
Danimarka üzerinden de uçmU§ ve bu 
memlekette saat 1.48 den 2,M e kadar 
devam eden blr tehlike ip.reU verfı. 
ml§tlr. Birkaç bomba Jutlandm ce -
nubuna dll§mtl§tllr. Bir çiftlik harap 
olmuş ve hayvanlar ölmll§tür. Bir 
bomba tayyaresi yere dU§crek parÇa • 
lanmıştır. ParaşUUe atlıyan Uç subay 

O.S- DeTamı 2 ncl saytad:ı 

~ 
c;:ut:ş1t:i-

1 

iKTISAT VEKALETiNiN TEBLiGi 
5
Nafzhariye 

·· b ıı . a ası mu'!ase e .e- Papuk yağının toptan ve pe· 
rını kestı rakende fiatları tesbit edildi 

vı.,ı, 25 (A.A.) - Fransa ile ocnu. 
b1 Afrika birliği arasındaki diploma. 
tik münasebetlerin kesildiği hakkında. 
dUn ak§am bir tebliğ neşredllmiotır. 

Bu tebliğde ezcümle şöyle denilmek. 
tedir: • 

Oenup Afrika birliği hükfunetı Pre· 
toriadakl Fransız elçisine bir nota ve
rerek Fransa Ue diplomatik mUnasc. 
betleri kesmeğe knrar verdiğini blldlr. 
mlştir. 

Bu kararda §ll§llacak bir nokta ol -
mayıp aşağı yukan iki sc.nedenberi 
mevcut fllll vn.zlyetin teyidinden iba • 

rettir. Filhakika. lki memleket ara • 
amdakl siyası mUnascbetler 1940 nazL 
ranmdanberı kesllmlıı bulunuyordu. 
Bilindiği gtbt o zaman mUtarckeden 
birkaç gün evvel İngiliz büyük elçisi 
Bordodan ayrılırken cenup Afrika eL 
çl.sl de aynı suretle hareket etmek zo • 
runda bulunduğunu bildirerek Fransa. 
yı terketmtştl. 

Ankara 25 (A.A.) - İktisat veknletinden tebliğ cdllml~tlr: 
23.4.9-12 tarihinden itibaren rafine pamuk yıığmın, muamele verglal da. 

bil, çıplak olarak toptan fabrikada sııtuı fiyatı kilo ba"ına 75 kuru:J olarak 
te .. bit cdllmlatlr. Toptan &ab:J asgnr1 003 tenekedir. 

ı•'abrikalar asgari bc3 tent'kcye kadar satış yapmnğa mecburdurlar. 
Rafine pamuk yn''lnın lkinc:-l vo UcUncU ellerde azami satıs fiyattan ZC) 

tınyafmdakl es:ıslara göre fiyat muraknbo koml<ıyonlarmca ayrıca te8blt 
olunacaktır. 

Bir italyan olan 
Nevyork 

belediye reisi söylüyor 

Şark cephesinde 
--0--

Şiddetli tank 
.. TALYA muharebeleri 1 oluyor 
VakındaAlmanya- -o-

dan ayrılacak Murmansk 
bomba-
landı 

va~lngton, 25 (A.A,) - Kolom-
Çocuk bayramı blya üniversitesinde bir nutuk söyli • 

DUn Fatih halkevlnde çocuk ııatta · yen Nevyork bcledlye rcısı La. Guar • 
sının 2 mel gUnU mUnasebctilc zengin dla şöyle demiştir. 
bir çocuk balosu tertip edilmiştir. "Ben aslen ltnıya.n olduğumdan l • Berlin, 25 (Radyo 9 ) Alman teb-

M:uhlt ilkokullnrmdan yUzU müte • talyanlan iyi bilirim. Bu sebeble ya • liğlnde bildirildiğine göre Alınan tay 
cavlz çocuk bu baloya iştirak etmiştir. kında ltalyanl:ırın Bcrlln hU~metı . ynreleıi Amerika ve tngtıtercnln Rus. 

Fatih hnlkcvt coşkun bir gün yll§8. nın emrinde çall§mnktan çıkacakları. yaya malzeme yardımına mani olmak 
mi§. Baıo nete içinde saat 16 d& sona nı söylersem aldanmadığuna inanabi • • için §imal buz dentzlnde harekA.t yap. 
ermiştir . lirsiniz. ltalya, Almanya Uc yapmış maktadır. Alman Stuknlnraı dlln Mur. =============== 1 oldu.ihı ittifakı bozacaktır. J De\-anıı ~ ncl sayfada 

ı·ar.an: BiR MUHARRiR 
J NGtLtz naarlanndnn Lord 

Bea.\·erbrook, Amerikadn, 
harbin ghliı:ine daJr ~ cnidcn hcya. 
natta bulundu, Sayın J,on:'ı, bir ay 
en·elki demednde "Ruslar Urahn 
iitesine atılırlarsa. bütün ümitleri 
mit. mah\'Olacaktır" demişti. Jlo. 
~n de e\'\'ela "'eml n.:zlığından i
l•nyet ederek söze başladı, vapur 
7iyanlanrun folilfi i sart olduğunu 
sulattı. Sonra <la, Japonlann ham 
mad<lc kayna.klıırmı ele geçinnelc 
rl iizcrlne hıım m:ıdde ıkıntı ı ha 
g-ö tcrdiğhıi de söyledi 'e nihayet 
A lmanlarm Kııfkasyaya ,::itmeleri
ne meydan vermcmeft• içhı .Avruım· 
nın batı mda yeni bir ~ephe n~ıl 
ma ı lüzumunda 1 rar <'tti. 

Dcmokrıı..;iler tarafında bu yeni 
rephe miinakn~ ı de,·am ediyor, 
demt'ktir. Eğer inglliz \'e Ameri -
kan lıükiımet mahfillerln'1c bu 
fikrin muarv:Iarı bulunma"'Sydı ye~ 
nl cephenin lüzumundan bnhsct 
ıneğr ihtiyaç du~·nimazdı. Gizlice 
?<arnr ,·crlfü ve hemen tatbikıruı 

' ~t•tillnll. Aylardanberi bazı g:ızc
tAl<'rin \'C bnzı naurlann ikinci bir 
ccph" Jfızım olduğunu lsbat etme. 
j;e ralı tıklarma ba.kıllJ'Sn amla 
rmıla Mla bn cephenin liizum uz
ıağuna ,·eya imkan nJığma inanan· 
Jnnn çok olduğuna hükmetmek ı;e 
n'ktir. 

1kin<'i 'lıir ceph~nin Ru larn n 
dolayı ile .\nglc-S:ık-ıonlnra biiyUk 
faydalar vereceğinden kimsenin 

Bir anya 
cephesinde 
Müttef~k 
kuvvetler 

100 kilomet
re geri 

çekildiler 
Bern, 25 (A.A.) - Amerikan 

menlxtla.""mda.n. a.lman belgr:ıflara 
göre Bimınnya'daılti müttefik kuv
vc tf.erin ku.ma.ııdam general 
Stillwell kıt'alarm cebhc boyunda 
ıoo kilometre kadar geri çekilme. 
lerini em~etnrlştir. 

Londra, !5 ( A.A.) - B.B.C; 
Birmanyada ağır çarprşmalar de. 
vam ediyor. Japonlar, Madna
~ Deva.mı 2 net 53)'fnda 

_] 
"üphcsi olamaz. Bütün mesele böy • 
le bir cephenin mümkün olup ol. 
mndı~'ltla dayanıp kalıyor. Alman. 
lam somrsıwız A\TUpa. -ıatasmn 
lıir İngiliz - Amerikan .ihracı ya 
pılmasmrn bile imkanı yoJ..-tur. 
Fransız kıyı:larmda Bulonya cİ\'11-
rmıı. ynpıl:ın son İngiliz baskını 
Uzerine Aloınn ordo<;UDUD resmi 
~nr-etesi bir makale ne~retmi~tir. 
Bu vazıya. göre ''mütarekeden Mn 
m her hücumu püskürtmek l~iıı 
batı loyılanna. ağır bahriye topla
rı yerlesttrilm.iş, arailan g~en iki 
)'JI icindc de Alman kurmay heye. 
ti il<' mütclıa,<;sıslan mi il görül 
nıemis bir müdafaa ı:ehckesl kur. 
muşlardır. Raylar üzerine ycrles
tirilmt ağır to~u~·a hafif top ha 
tnryıılan dn. yardım etmektedir. 
Bütün kıyılar, derinliğine mfö•· 
talıkcm bir hale S<f.rulmoş, piyade 
nıc,·:dlcri <le yapılmıştır. Oecclcri 
lmrnyıı birkaç )iİZ ki ilik bir ku' • 
\ 'Cfin ihnıcma mİlDİ olunamaz; fıı 

kat ı:eni,. öltUde bir ihnı~ harekN · 
lınkftn!'IZdrr." 

Alman ordusunun re mi gazete 
si hakikati söylüyorsa Rus, İnglllz 
\'f' Amerikan de'\·let adamları hu 
ihraç hiki'iyeı:;indc l\lrin ısrar edl
~·orl!ı.r! Büyiik f<'da.karhklnrb bu 
ihracın \'e ikinci blr cephenlıı 
miimkUn olduğuna lna.nclıkJan gii 
rülüyor. 

Ne olursa olsun hentiz bu dll\a 
nazariye \'C milna.lm,,.-.a safhallQDdn. 
clrr. İngiliz - Ameriknn orduları 
A \'ntpıı krtasma ayak basıp cln 
mlh,·er onlobrma kıırsı muzaffc 
rane sava acald:tn ctinc knclar iki 
tnrafm da fddi1ıbn Mkeri bir mft. 
ta1C3dan veya hir ~~ tıvc
ketfnd en f117.Jıı bir kıymet ifncl 
etmiyecektir. 



-l 5 mml' 'sibiryadagözliapsine _.,..ı--------·---,. Şark cepllfclbd~' 
1 : n~ alınan Amerikan tayyaresi Alman , ~ ... taraf. ı acil -,facia Madagaskar tıW-~ mürettebatı meselesi 1 manak •iman tesisatım bombalamqı-

d ~ Battarar• ı ncı ll&)fa.da H.orllel B.ı ne dedi? taaf•UZU :c:_ = =!'=ır;:: a ası lriılriiiak, betn de bu 9a}ıan1n ha\'a 1 1 ta)')'ai'el~ ~ ~lar 

al dll 
.... ac;kcr1iği bakımından i<sbirliğinc Vaşington, ıs (A..,A.) - Ame. sa da buDlardaD dokuzu dllJUrW.m\11 -

Bugün ya11ttan 
serbest güreş 
birincilikierinin 

n~ticesi 

iti- e 8Cva mtkait bahnnna8t IU:mıdır. MüU<>. kan 1bomba. tayyaresi mürctteba- 1 nsklen Kal 1 uır. 
IOhanClbol'g 25 (A A ) - Cc. fi'k~erin bu kadar prtlan bir ara tmın Sibiryada göz hapsine a.. mo e • Şark cephesinln blr kesim!Dde ilci· 

nubi Afrika birliği yakmda bUr l ~"a getirdiklerine henüı k~i de- lmması .hadisesi hakkında beya- l~ . .k 1. deUl tıtr tank muharebel!li olmuı, mu. 
Fraruıayı tamyaca.ktır. Bunu rnüte· ği~: ~u .~~1.~rın en ~~hımi ~ıı. 1 natta bulunan Kordel Hul bu asya ıslı ame 111• kavemete haZırle.nnn Sovyet kıtaları 
akip Madag:ı.skar adnsmm işgali • va ustunlugudur. Atlantıgl tar1l11. hususta alınan haberlerden b:ı bu muharebe neticesinde mevzilerin! 
~e karar verileceği sanılmaktadır. rak g~rp ,\,~pasıu. gel~.e~ kuv. :mese~enin devletler. huk~m k~.L . d lacakmış' te?'ketmek mecburlyeUnde kalmql&r· 
("!enUıbi !Afrfka birliği :Madagaakar \etlerın ~ok ll!+ttin bir Jı\İ\ı~c~ sa delenne uygun bır şekılde gm: 1 e o . dır. 
ıac'l.a9mı8 Ja.ponlerm :yen~ecekle • hibi olma.sa laznaµ:ell.r. Halb9ki A· önünde tutulduğunun anla.şılmn lı SO\'\ ET TEBL1Gt 
rinden şlipbe etmektedir. Bu ada meriknnm henüz istıh~o;nl bn~mıı~. olduğunu söylemiş~r. Japon j Londra, 25 (A.A.) - Lor.arada bu~ 

. y3 J a.ponlar ycrlcı:ıtiklerl takdirde dan bu hadde gelmernaş ohlugu yı !>~vyet ademi tecavüz paktına ıunan Polo~·a kuvvetleri kumandan 
1942 serbeb-t ~ Tür~ye b;- fü"rıdistan ile olan~ miiiıim mUnaka ne kew.Jinritte1'assı 1an taralmılan uygun bir ~kilde liı.ı.ım ge1en general Ande.rs iyi Polonyn kuvvette. 

riDcililtlerine ibugiln Beyo~lu ~~ ~~'t tehdid altma ginn1ş bulunacak ileri 'f!Ürülen rakamlardan anla51- tedbirler alınmıştır. rtnin Rusyada kataca1darını ve Polon. 
kevinde ~Iamn~ur. 16 bölge gc. - Jıyor. vaya ilk olarak bu kuvvetlerin girme. 

reşçilerinin iştirak etliği bu müsa. ı Tarı·hı·n en bu·· yük" Garp AYrupa mda yaıııtacak h:ı 1 M B k·ı· ;ine Stallnlıi muvafakat etağinl sısy 
ba1'a. ~ hey.ecaıih o1muştur. ,.etlerhl slyasi üislerl M .-.ıc. acar aşve 11 !emiştir. Ge:ıeı:.al Anders Alman ta • 

Bugllnkil neticeleri yazıyoruz: h b• tır. Boaon için clalla §hadidt'n A'. arrucanun Smoleıı.sk ıstikamt'llnden 
16'111W: ar 1 manya herhangi bir tec&\'ÖZ ii- Trans·ııvanyaya 1 

Kafkasya.ya doğru yUrUyecekJerinin 
Fldıri. Sorıa.y (Siw8) beş dakika- niinde emn1yet !Ulhası addettiği muhtemel olduğunu söyliyerek c!eml~ 

da tuşla Kemal Xöııe (Seyhan)ı, S hafta i9in4e lHqfc)-acak nımtablann keadlne sadık an • •d" tır ki: 
Recep T&t:ır (lzmh-) ıikinci devre. arlar tarahndan idaresini temin gı ıyor Almanlar blltUn gayretlerini zafere 
J.e t"Uf}a Semi Tüysilz (Kocaeli> ~dra, 25 (A.A.) - Albay edi"'9r. Meseli l.i\"il hftL.-ümetinln vermektedir. Eğer bu tnarruz alcame:. 
yi, /lıma.U (Ankara) 6 dakika 15 Brfton 'beyanatta. bulu.D&rak ile.. ,.e İüsll11g ~lerinia lll&aala BudapC§te, fJ5 ( A.A) - ~~- te uğrarsa mlittcflklerln zaferlerinin 
sa~ Ftihrettin Unarer (lstan.. nıi§tlr ki: .A.lU hafta. geçmeden n badar, mitteliklerht 41enlt:doo vekil Kallay refakatinde mtina. 9'3 senesinde iPek kolaylllf!'DI§ olabile_ 
bul) :u yeJliütiıtleıdiı. dünya tariliinin ibc•i de en btiyU. w.. ibnç 3...,...t.n eldvk~ ~ol. kalfit, ziraat ve propaganda na· ccğini söylemiştir. 

81 .,,,........ :ğü olan lbiı· ımulıarcbe bqlaya.caL ..:...~ O'~e --· 'barnaıı bao:!n. . b" k ..:'1.--1· o----
a&AJ ,.... ·1 '1..- .. • d dir N uu.,,- .,,... _. ....... ,._ zırlarıyle ve ırço y~ mc. 

Hamili ITopaalral (Sivas) ikinci llr.. w.,azı er çcn~- -.çm e · ~~ dığl _.... •&Uıefikler 'So\-yetlel'e murlar, mebusan meclısinin mü· G h il • -de~c tuşla. Ahmet Akçayı, Na. der inaanca, mlneviya1, pewvı :ma17ıellle ~ hatib ne gi. nakalat kooisy<>nu &zalart \•e arn sa i erıne 
~.>..l" -A._,___ (~) ikinci dev.rede °Ve )'.iyecelc stokler.ı bakımJnd&:n 1lıl M ~ a.-:1--~rclir. al r :ıwı .nA&al ' -'"'"dt -'··- 1 _.,_ ~ °'--"'--- - ...,.,._ -~.,.,......, Bud0 .......,+e :mebusları -Olduğu h 
Sayı h ---1J'- Fanı Arm,. Chmir)i. ciu ~~tı a.r ÇCIU&lege ..-g-....-ı B- _ .. _...._ .s.wa 'klsmal -- ~ . ·ıhraç ~ "' , .,~ Bu l...... ... ..ı ik ---'- --- ·- ...- de TransilvanyayJ Macar demır-"ı-•-' .. fBetoın (Anlıcara) 4 dakika ~ır. mulıarCU<;.Y•••™- .~ •• •---- ..... bva akmlan .au.ı..w.~ • m Alm ı daha bil filJı: _. __.. yolu .şebekesine be,ğlıyacak <>lan 
35 .tıaniyedc Maııol Uçar (lstan. lif: tı ".! armtmc'--" :uı...2 ... _ gaAşL·. yçank. S. N..., tılııskl!JI g'lbl a- -m>rıi battm inw><•tmı teftiş et. Kuvvetli teltlıintafia imkGıa-
bul)u, y,._,. 111ı....ı.. (Ankara) .bJI- re er sa:ne -=ıı wauıuuu .• • _,,__ --1r iter 'ilııthaale Df'll ,J- =---..,.... .uve.. ·..a-d' ,._ .::ı-- ,._ __ :a.cı-.:L.. ... wu....- ,,,__, ~1- üır.ere bu ıakc. .. m hususi -· hJe a-=-:fdı· 
!ıa ~t Gürer (Bursa)~, :Jıleb. mıuı.ya _.. ıye -.aQAI ~-..-\n: bir._. .l\'haaa lmn·etlerilll talk .ı..uaa. ....-- ..... aı ooı::nıa 
-- •A ····-r ,u-...,u) 32 --'"""de bycledDmeııroş mldarda anaana, --- -----n mmıe+nnri'- trenle Tra.nsil:vanyaya hareket e- L-1 .. ~ .. "'"' (""' ... ıı. 
ıuç~ ~&AA ,__.._ ---V"' -..ı&.l..- _ __.._ mahar tc -e .. ~ .. ·~ &--""" ,_, decektir. İktidar mevkime geldi. Alman _ ..... ....,"""' .._ .... ır -
t •• ..ı.. r-t- .... -UID8Zl (:bmir"""i,Elise.. ·...-.n..::ye, ee ....... ı.c, e .,. ......- mR-»- -'----~is. ı<-...ı- Boulo · 

. ._.- 'AIU / -.:s ..... ·"-1
1
,; _ •• :L.+-,.•- Abnanlıar --· .. ._... - ~·-~ gıV"nden.beri Transilvanyava ilk d<?- Fmnst% sııhi....-.c g:ne ICJ.\".& -

yin ~ (Si\'88) tuŞla Bekir -ua_,-nUI. ı.a -~,.w.r. ,...ı...a 't.efvlk t!!dettk Alma:ıııyaJI J rmda :vanda?ı son~ batiknlı, 
Taş (Seyhan)ı ıYemnilfleıodir. .son p;n.sb:rnu oynuyorlar. Eğe!' laaraı.r iollt _yal lnn"'\·etlor SYfl'lll'· fa olarak resmen .ziyaret edeoeJ< <lilcka.U ~eğe vesile ohmJ§tDr. 

'l2illtli0: 'bu taarnızda muvaffak olamazlar. 'J'S ...,._ .ıf'I e>ttir. ~&i halde olan başvekil Kokıızvar'da dura. Alman ordusı:ııuın gazeıtesinin ıDa 
ruu1 !lC.'1-:e (Anirara) ikinci dev- n llcuvve't'erini eibodiyen ka.yh ;ede ...,__. --.ı.e .. ul~I'. rak Viyana hakem bıariyle Ma- ...:ı • 
,_ ,,_ -...:ı~1~ B ,. _____ k .._ _ ... - cansı· ana ı"ih-'- ....ıı·ı-ı... _, __ bu hususta. ye.%d$ bir 'l1!.Z1Ya va IP-

reör 8 ftıik.ilaı. 3,5 ~e Bekir <.-.::ıw.:;ı ... r. u ,......_. .. -._ aztll aoy. M 1 aa. ÇIA a•Ul!r ~ M"tar k d 
Sa.hi!ı (Jmrlr)e, tKbmı IDe:mir (ls. ma'k> ıiçin biz~ de ıbütün askerler'. a ta eyaletin yüksek memuriarmı ika_ ret ~dilmeittedir. u ~ e . ~n 
·~ • ,_. le • • .-&.AL'-- bul ede--ı .... :r !'U'-11-y 1..... ~a- d!OllnL Ger hücmhu defetme)t J.Çlll tanbtll) 1.5 alitlt9.fta Serwtt ı.Koca.. ımıze, ı'JD!Lll.ıne nmıu. o:1ı.aamnmJ. \,;<;;.t\.U. ~ uu. ;muu - b . ılO!P 

meriç (Kocaeli)~ ittifakla, Musta.. za ve bliUin m:ılıaretimize ve da. bombard•manı :aebetle bir .nÜt&ak aöyli,.ecektir. gaJ'l' tıahill~~e q;ır Oba ny.e • 
".a Do"nmez (BUT9a) Tllid!bi :Musta. ~ıan1Jthğum.za ihtiyacmıız :ı:.ardı.r.. f Başvekil ve maiyeti Budapeş_ ~a~ yerleştırıl:rris, arndan g~en 

te <l"" klerdi l ıkı sene zarfında da Alman kur • 
fn fürccçl (Seyhan) ın ayağı sa_ [ ·ıı d Gece ve aündüz bütün ye onece r. !!:ay heyeti ile mlitehaauılan mis. 
r~~~le 11Ukmen galip 1Q'.Cim15 n fJ l ere e tiddetile devam etti y • 1 50 ~ ~=xir miklafaa şcbeke-

'7fl KlU): yakacak ves~ka Roma, 25 (A.A.) - 1\alyan ordu. enı ve 1 Raylar üzerlııe yerleştirilmiş a. 

25N~~h~:Rc:7o~2:1up~::;: usuıu··ne taA bı• :: ~e~:~ karargAhının 693 numa liralıklar r: ~ı:a;:~r. ~::-: 
Aziz İpcr (Anluırn) 'Mehmet Öz. Slrenaikte ha\•a p.ı'Uan fenalaşm.ıv ••glndeD ıu•are•l billcre deriJı}iğ!nc mlistshmn bir 
S<'Y (.Seyha.n) ıı. 32 saniyede, Ah. tutulacak ıve ımühlm lbir JıAitisc cereyan <etme - • a hale !'Mlikulmtı§ piyade mevE?ltti de 
met Kızıl (İstanbul) Musa İrdem miştir. ted AJ Z. 1 j J t (İzmir)~ JldnciJlevreôe 10 daldka. Mlihlm hava kuvvetleri Maltanın 8Vu e fjl!!.lrl ıyor yn~ıe~~e~· karava birkaç yilz ki. 
<l3. hışla g:ılip gelm~lerdir. l])ublin, t5 (A.,A..) - Ofi.: tı.edeflerlnc karfı §ldcktıi taamız ha_ Yeni bir ı·~ elli liral:k ,pamlar , "3ilik bir ku\•-ı;ctm- :ihr;ac.:mıı mfmi c. 

R7 KU.0: Londradan Mldirildiğme -göre, ıreketlerlne gece w g11ni'M1Z devam ıet. bugünd4'!1 itibcı:l(>n tedaviilc ~. lunamaz. Fakat geni5 iHçütJc bi'" 
'Recep Say (Buı9a) :l\li .Ahmet ma.lıra!kat.Hl :vesika ıı.sulilae .tabı mlşlerdir Llmn.n teel.ileıi. demz ıte&gAll nlrn':llrr. lkınm, eski~ ve •ik <i'1rac: harek.:-ti imkansırdrr. 

Çapra.7. <1st.n.nhul)a tuş~. Adil Ye tUtu1mamm \eklif eden İngiliz ıt.ı- l&rr, hava mydıınları, <k!poıar ve rna. krlan ç.ok olan çeşitlerin yerine 
ner (Samsun) !!hıvcr Y-eneor (Ko. caret mazın Daltôn~un bu proje_ aazaıar mihver boınba tayyareleri ta. ÇjPkarıldığrrrdan, tcdavti1dc bulu - p d s da 
ca.cli)yc ~ d:ıkilm 84 saniyede, tı:-. sini Avam Kamarasında soğuk rafından ağır hasara ıuğra.tılmış ve nan para.um m kUıırı .a.rtmıyaca.k .. an ay a a fn 
m11il Yfunaz (.Ankara) Bekta!i -Uy. biT tarzda ka}"3ı1tı:mnış olmasına bu hedetıere ıt.am llabeUer kaydedil • tır. 

Lonılra, 2 -; Cfla.dyo saat 7,15)
D~i.n gece ~:a • ısı Moskovada. ne~rc. 
dilen Rus resmi teb15ği: 

Diln cephede ~etli hiçbir 
değişiklik olmam...~. Evvellti gün 
11 tayyare ka;"betmemize m•J.kl:.,bil 
25 düşman tayyaresini t:ıhrip et • 
ilk. 

Fransacla Alman nüfuzuna 
Bir mi-1 

Va§lngton, 25 (A.A.) - Uvll, 
Pcilonya.J.ı ka.rdlnal Hlondun Fransa • 
dan hareketine mllsaade e'tmemiftir. 
Ba ww ~ .ıUmaa 11U!uzı.ınun 

aıttıpı& lılr delil addedflmelrtedtr. 

lleJOIJU aulll mahkemeleri lın 1 ;tip 

Llğia4eıl: 

9U/1S 
Simon oğlu Yordan Maksut cğlu llc 

lkametgD.hı mt'çbtu Vamı lılakırut oğ
lunun pylan ve mll§t.ereken nnıtasar • 
nfı bulundukları KurlulU§ Fertk6y 
mahallealnllı eski Dolapdere yeni Bl. 
lezfkçl sokağında 83 No. lı arsanın 
yUzU 'l metre 66 santimetre derinlltl 
22.~o yinnl 1k1 buçuk metredir. :Mu. 
hamı:wm .Juymcti 517, liradır. Bojtur. 

Birine! açık arttırmuı lG.5.9'2 ta. 
rfh1ne tAl&CIUf eden cum:ırtcsi gtınU 
saat 10 d&J1 12 ye kadar Beyoğlu .sulh 
mabkeıvlerl kalemi odısmda bqkA· 
Up ncz:<llnd<! yapılacaktır. Arttırma 
bedeli mulıımmen .kqmclla yllzde 
yetmlf belini bııJmadJlı takdirde mil. 
zayede on gün te:mdit edilerek 1k1ııcl 
açı karttırmuı .21.5.H2 tarihine :mil. 
adlf aalı gUnU saat lD 4ıuı 12 J1B ka

dar icra edilerek en OOk .art.tıram. .kat! 
olarak ilıale edllecek~r. llıale ~ 
kadar~ve~~ 
Una ~gisi borcu Jle eV.ka.f J.caraıi 
hls.ııcdarlara ve !!O senoUk 4.Lviz llıedeU 
ve telll.liye ~ ihale pulu ve ia... 
pu ve kadastro J>orQlar.ı mift,erl)'e .a -
ittir . .Ar.tt.u:maya iştirak e&cck Jdın • 
selorlıı gayri:ncnku1Un )'Uz.de yeıılLbu.. 
ç11ğu lllalletiııde ~ ak~ wrmeleri 
lA.zımdlr. lhaJe bedeli kendlelıw &lala 
oıwaaıı tan.Cmdaa nrJJılcek mWalıet '-

gur (Sivas) a ikinci devrede 10 rağmen muD" h\l projenia .teıtOi- mlgUr. Alman aftllsrı 'tilr ~ tny -. -.-. -------.-. --- A . k n 
dakika 22 saniyede galiP ,gelmiş• kini Oiiılfamnekteclir. Bu sayede yareslni dll§Urmll§lerdlr. JMİhz teyyar•nDltl aUal mert a 
lerdir. l.ID!lm'i iıstihlfık üeerinden 10 1nglliz tayyareleri Ak6mlzae kafi., ~ ...... 1~0_..,. 1 ••fi ~· çtnde m•Jalreme ka•ll"'• 

AGm .,_'11il.J<.."'T: milyon ıt.cın tasamıf ~imiş ola... lelerimize taarnıza teşebbfuı etmlJler· hQkQmet makamlıınna tcsllm edil. askerleri esir mecbDrlcür. ôdemıı~~ ihale 
Hasn.n Hüseyin {Sİva1!1) bAhmir da: caktır. dir Gemilerimiz hiçbir hasara uğra miJtir feshedilerek Jtcndlcbadıa,.vwl en rQk. 

kilı:J 35 saniyede Seyit e. Matbuat ibu "'W\V-ye itiraz et- . tıkl ri lIUUle\'relar \ . du .. ştu•· sek te1tlitte bı.Wmıla JdmM anetm't 
(S!l.mc;ıın )a, "Mu4l'tsfa Çalon:ı.k (İs. mekte ~ Jcaınu;.-.,..-,jst:aınıa,bnın maIJU§, yap an se bndra, 25 (AA.) - l;onclrada be. olduğu ~ .le ~ zaaı ObKa .. 
ta.nb11l) 1-o:ı. Ünal (1.zmjr) c '50 sa. himaye zemllerlnln hava bataryaları. :san-ec:lil@nc göre 1ngl1fz tayyaTe1e -
n.veri.e tuq'a gnJ.l."l g.elmi.~erdir. niçin Daltcm'un tasarnıfunu il nın mUessir himayesi sayesinde ,Yolla. TJnla acıstoka hUcumu l'e?l\ tnglllZ .ı tı.1ar na lhnle edilecek ve o da razı Olama 

J mİt ettiğ.i ı.e milyon ton 11isbetin- rma devam c<krek cldccckleri liman . bmnhardnnan stratejisine ,;-ı>re yspıL ~·. t.; .(A.A..) - ço veya obulwıma.zs& Mmeıı ~ c.Qa m6ıl 
..ı- _ _.._,_.&..v ---1'"""-..ı.- P.aııa.., ıad:lsmm ımer.k8Zlnde 4&tıaz& deUe -ıı.rU:trmava kmmıacakbr. Y• -

1Yt:: ar ..... •-.uı~gn:ıı ıııu.ı:-u.w:uu.-.....x. lara varmı§lardır. mufb:r. Bu -yeni st:rntcjlye göre bir " 'J 

Hükilmet ıiatilısa.ii.1.r arttırmak ~hrl tamım!Je ıtAhrlp etmek iç'in 0 l\'e ormmuara ıs~ .Amerilcan as - ıacak U&ıı oU.kada.rl&ıa tehUğ ,edüml.. 

icin em 'bin una.den amelesi ne ih. AğıT iıçiferin durumu şeb t1zerine rnUmkUn olautu kaaar kerleıilı:l •eldr ıet:m1t1erdir. JJa,ponlu:m yecektlr. MUzayede sonunda ea .. t3 vas1nda bir 
tiyaç olduğunu ileri sürmekt~dir. tetkik eJiliyoT .çok miktarda bomba tayyftrea gönde. artık btl Ma.da ıdiifmanl&l'.ı kallm&mıt arttıra.Da kaU oı.n.k lhaW edüMllll 
Vptbgat !nı :iıtiia.J"J Tedae~ Şehrimize gelen malflmata göre la. "l'.ileeektır. tır. ve ber iki ibalde blrlnci lUM ...._ 

.. . 
çocuk ft mmclenlerin iyi ~bnediğinı fe mUstcşarlığr, ağır ı.şçllere mahsu:ı IAlıin, u (A.A.) _ 'Flesinge Bir A.~an fieeref INlpllru kim8e ilti ilıa}e aıwnndelct fark*-•• •uw•B l)'8 'ddia -ejiemektedir. Bir çok mü.. ekmek karllarm.m yw bir tev.zı aa. kar§! yapı:b.n hava hücumu harbin batırıldı zarardan meaul tutulacaktır. 1Mle 

ftab•- mac1en wne}e&i ar.duya sına tabi tutulması kararıqtırılmış • bqll"gJemdaılıeri ilngi'iz ta""-a• Cenevre, 25 A.A.) - Nevyorktan bedeli ıfarla ye gegea g11D.1eriD ,._.. 

C .. lslnlen •• ......_ a1 .a-..ı---2- -.-ı..ız b "" ..,_ be,. !atzi •yrıca '!ı.Ukme ıllAcet binek DW ...... nmıış ve mawou t:TU't: :T°""~ tır. 'Bu husustaki talimatın ugUnler· releri taraimdan yapılan akınlann gelen 'blr ..lıalıere göre .Atl&Dt.llde ..... :# ....___ ıf'• I--• .1 yaşlı ~·iler aklmıştır. Bazı p.a_ de gelmesine .iati&Br .edilmektedir. en şiadeıtlisj olm.\Jftur. Uım.nm Amerikan ticaret vapurunun "bir dllş. swn taball ohmacaldır. İpotek aııaıt 
..... ~- ~__,,. :tı z.oteler daha ileri giderek ~ bt.anbulda aatr . .i§gi olarak :n.ooo bavu.zlarm:ı. taarruz ıedi.hnittir.Dö. mıın denlzaltuıı tarat.mıın bombaTiSJ. alacaklılarla -d\ğer aı.t.kadarlaı1a .-,_ 

ı~ .:ı- ıu~'--~ ___ a.,. aıe.hiplerinİD iyi cins XönlÜT Vt'r- kifi teabit edDı1ıJf •e burilarlıı ıa.ğır iş. nü~ bütün tayyareler yapılan man edilaiğiril bahriye nezareti b!t. rimeıikul tizeıjndeJci ıb&k W ~ 
"'Y8flll1.19 -~a 111~ medikl · · af ..r.ınu.t- ·1·0- ,.. '·mek kartı alm"• a kar r ve 11 ·-'·'-- h b l _._ hu.aımlle faiz ve ı::ıı.asala ve ~ bir ~. ıÇenberlita.ft;a a~-a.k- .. ~rını ve cw I ~~ ~ - ı.• c~ .... m a r • yUIUiLWada. az...T u un.muştur. Flc aırmektedir. Sağ kalanlar .A:me .... nın 

bblcr !1lbrahime cr:derek· murlerı h~ &onra fiyatlann mgtir. Fakat la§e mUstc§arlığmdan sing'dc büyük infilaklar plmuı, ~rk f'alllltı:ıtle aı1r limana çıkadauı- dair ol&D iddialanm nrakı ı:mlAita • 
.. 'ü. . !bir o · uva1 · laıışun artacağı zamana sakla.dikların1 tat.an.aıı ıiçln ftrilen atır11Ql kart.mm yangm}a.r .ç!''Jaır.!J:m?Ş, men<lirek lıa :bardır. lerlle 4lA:n ıtadhlnc1en itibana • bet 

- ıcım ç yazmaktadırlar. Bununla bera· mlktan U.009 abldır. Bunan ıçtn ağtr sara uğram13t..rr. Altı ilin metre ----o----- gtın içlııdıe sau, mem'Ul'U ola mablrL 

aşadım. \bunları '&Z&T vıı.r ~ ber ltu ittıha.ma .ciadl gözüyle IJÇt mevcu4unwı bir de.ta ela.ha .tetkik ,.,.üSsekHlct.e Fokıkcvalıf tip":nde A'l. ... gal alf'°Dda ·-·-·· me JııqkAtlblııe blldirilmeıert lbımdlr. 
rak enae -yapryormn" dem.ış, L-•-·•---1,..ft..ı- J _ ....1- ıUll&I& Akli ıta.kdirde haklan tapıı .Sc:Ulede •---~cı .Q• öerlıal ttarairola UöAlll.WLIJ.MUo...--.u.o.. eanmea llllzumD!ıasıl olm11J. ~ 'tet. ınnn tayy:ı.relct-iy:1e bir çarpışmn bit .... 1 ... .-....~ı ~ 
A~\nlll:I. "" ldk!er yaptlmıır, bir kısım tasfiye edil. oJm\tS bunJ&.rU"" '-'n' du"o'l -''1-11 Ş --· uda a& __.~_,,,ar atıf p&~. 
giderek bu !fırrsızbğı haber ver- A .k J m .. ve bir k~ 4n' '~l.lıerin vaziyet} bir k~I ~~J;m~~i5~ mı,an • .... D lqmasmdan hariç blralrıl•c•ktw. lm-
miştİr. M~ler, Mustafayı yaka- mer l aua de mmtaka 11rtlııat niiUHlrlllğttnde :ıüşt.e 1~1iz ta.."'.}·arclcrJ .den~ .üze t84111tı zayedeye ıi§tirak edalerln blltlıD --
laımı!tlar 'Ye 1cUTŞUnlan: ne~ • m----.ı1 lblr komisyona havale ean- n-ude toM)JJle -"'--"'h- "':- v,,.,., tıı p.rtJ&naı kalxil 4'tmit "e....aden 
_,_ ... .....:;... " -JL.- TT.- ük" H .... .ı. etomohillere -ne .. ....,_- ··- LW.l\;C.ll .... ıuac ..ı- ta ıı:R1.1U...w6mI eomınşıaruu • . n.UÇ .,- ~tir. Bu komisyon her l§Çtnln vati. 'kers tayyaresiıü dÜ§ilmıi:ilerdir. L<ın<\ra 25 (A.A.) _... B.B.C. !Sğreımılf ~e blleııek p)'t'lmem~ • 
hı1'5TZ: lii•hR satılması yascrfr edildi yetini yegt.n ~tetkik -etmek'teilir. Daha sonra akşama doğru hıgi. Gam mı~ Fram.aya da -:tetlli§ llp bıilmımq olıSıaklan &d~ 

"- Ktır§tm falan çalmadım. StokhOlm, 25 (A.A.) - '1>.'N.ft. .Bu tıet.k:llder a7 wnma kadar 'ikmal 'liz: tıyya.rcl-eıl ~ ~a. ta ba.r~ctler:i .mrayet ctm• tı~la. sanraaa. ttirUlan 'mellJDU Cl&JIU.YMI&. 
İbrahim 'bann iftira ediyor... Blrle§lk Amerlkada aJman tahdit ealleeelt ve ılımdı 1tilt1Uk karlı a1ıp da arruz e~lerdir. Yeni Zclanda 

1 
.mıştn-. .Moutpeliyc şebıinde ilci Jlndazı sat11 g1)Dl1ncSea 9"el p,rtmmı 

di~ yakayı kurtarmak iste. tedbirleri yalnız 'benz1ne mııısar et • agır ~çl kartı alması lAzımgelenler av ta.yya.re1cr;. ,F,akkcwlf ~ eomba 1>wUamlfbr. Bwılaniaa biri, kuın gedp görmeıerı '" fa&la mal6.. 
mİş be d~ polimer ıtıu ihban de· meml§ 'hu~ otomobmere -yenl lb- varsa 1nı 1caı'tlar almıp yerine ağır i§. dürt tayyareye · taarruz ederek bolşeviklere Ita.rşı harp etmek için mat almak istlyenler'bl Mt/18 Ro. de 
rinl~tirmişler -ve Mm!ftafar.!Il tik satılması da yasak edllmJ§tlr. 'Bun- ~I kartı •rllıloektlr • .Herhalde linJ&'Dn bwıla:rdım. üçünü ıkendil6i ~ i:it' toplanan mahalli lejyODun ~ta mahkeme ba§kltlblne mGracaat eı.e.. 
Nunroısrmrn"yc camisinden~ 'ki· dan başka bUUln otomobll lAıltrklertne muaUlkta bulunan afır fşçllerln vazl. zarara uğrama.dan mnhattak ola. kutıısund.a i]dndsi 4e Dodotnun Jeri •e lkametg&bs moÇllQJ olaa Vull 
Jo kıı~ıın aşırdığmı, bu kurşun. et ıronuımuı da 'bıı:hla mevzuu oı.malt. yeUert ay başına kadar halledilmiş rak dUşUnnUşlerd.ir. Y.eui ZeJa.nda. partilli biDs.aMla infililt .ct.mişUr. lılalmut othı b•klnnda mukem ·' 
lan da cami duv:ırmm dibinde tadır. olacaktır. Jila.rdördüncii bir P'.okkevulf tay. Doriot, .Alman • Fransız i3blrU. hUkUm hulAaam 26.1.HJ T." 2'/&Uf 
kazdığı bir <'tl1rurda 'Sakladı_ğını Bir r/spGnyol ilııtöct Jeeyeti yareıinhı. ae mubtemc1 olara':k dü. f•inia müfrit bk' taraftandır. Bom.. No .. 1ı Akpm ga.zeteıd Be Diıı edil 

tespit edere\: meıı:'lana çıkannJ§- ArM-tine witliyor Kahve ve çay f,ilrüldüğünü sö;1.em~ıcteatrler. Bu h:ilarm pa.tıa.ması ınüfwtça ~yiat& mlş 01au:unaa11 bıı •tıf 11Anı da~ 
tardır. Küçilk hırsız adliyeye ve. ı-· tayyareyj son ıa~ra. olanlk alevler sebebiYet l"e."'JDenlİ3 y:a.1 nrz ba.zı bi- llğ makamma kaim olmak 11-. Mil 
rilm"...i" Bucnoe. Ayrm, 'il (A.A;) - Arjm . lnd . k • n.ı-ıı- . - olunur. 

Jq .. Jl". ti:ı mali~ nazın AeeTedo Jakmda btr BI 8k fltel lÇ e ı&er en .g"Omı~.~. nalar haMl'a .u~tır·-----------------

B • d tspanyoı iktla&t tıeyettntn Baenoa • Ç er Kadıköy cina)'etinin bir kazaJ rA1 ,., rA1 rrmanva a AyreH gel~t büdtrmlftlr. Heyet içinde ıablacak olia~ aarln.IJc • 
1ld memleket anamda yapı1a.calt tıca. o ·-:s" T.A.SDf ~- aat 'S'l h Şlldr ~-11N9 lkwtl 1 il 

"9"" .....,.,. 1 111!1 •F.fıldıl rl mtılta\!C~ler ıçtıı mUblm 'JDOza'ltere. lnhlaarl&r '11mUlll müdüılüğü, Hadıınkll.:; ır."l:tcbl ba;,Hğretmenl Türk Matbuat Telın'üyenleri 'lfirfiii 'Mmaatine 
\ay'm 11.ıO kilotnetre cetttmo şa.r. lt'rde bu1unacalrtır. Nazır tspaııya bO· "kahve ve ~.ay t.ewii h3.zırhklarına Hasan Sa.brj Kadtköy Yeld~r.me - A 
ldstn& lbuıun.an Hopong ~rine 'ktlmetinla üç urtıycm :Arja.llt1n peT-0911 başbmrştır • .KaJure \'e çay 2~>0 fer nlnde ö!U olarnl• bulunduğu ve bir el· • 'U y tr • • e 1 A • 1 • 1 
~ nnıva:ffak dmnş~ardır. krym.rtbıde ~o b1.n ton lJuldaym satın graın.llk lifel• içillde sa.blacalrtJr. nayete kurban glttlfl yıu:ıl.mJftı. Yç. ... .....___.. protramı; kly....nt ses sa'a~nm 
Bu. fimt\ldıb VSl'l.hklRl"J ea 'tm&l: almmaın lçtn mllzakereıerae buluııdu. 'E-...velce, 125 ve 250 gramlık paket. tJ.ğllllJZ tahlr.lkata ~re Hasan Sa.br.l 
ooktaıttlr. g.. 111."e etm!§Ur. Bufday Uk fırsat ler h-alinde ~yapılmam düjünül. be§ yıldır b~öğrctmeıı bulundulU Ha. 1 

4gıttn1!l6ren nnlhard>clerc!e ja· ta bir 1-pAnyot remı.tne yt>Jr1en....,.k. Jniişse de bil!h?re ka'hvc vı: çayın dımköyünde kendisini .aevclirınlf ve j 
ponla.r:m 300() zayi.at veroııt3eri Ur • kese ~ısiğdJarmda boaıılacağı düşü. her yerde iyi bir insan olarak tanuı. 
Y1nma ei"f'arn'tt\a gayet ağtr ..,.r. 1 !"_,... 'Huald Tı1bun pzetut blr nilldilğünden w.zgoçi~W'. kap 1 mış bir maar'4'ınlzdir. Hiçbir dU§ma. 
;:>~1.arr vuku bttnn.ktadtr. ı ~k Ame?'Sb ne Japonya araamda eden ıişeacr, Pa,:n.balıçe cam fa.b. 1 nı olmadrt1 ve yaz.ıldığı gibi par:ı.sı-

-40 tam.re yeıiaen M!mda1ay bir harp pe.tıadı!J takdirde !Astık tt. ıik.aama. sipariş edihn!ştir. . • l na tama edil~:.k <le b!r chuıyet.e kur. 
3ehrini bomba.l~!nrdtr Ja- krntJırı çekileceği noktasına hUkt\me_ ban gitmiş Cl"!;.>ldlr . .HMlııenin .mahL 
~ltu" ~ lıava crl.:ın1a... I Un ~k eYYelden dikkati çıekllmif ol. Murakabe miiJür:ü geldi 1 yeti mücs:ıi! bir :kazadır. üzerindeki 
mı ~ ti.zeri, psmrlarm kal&·1 duğımu yu4ıktan e<mra fimdi lkti•· Ticaret veklleU. !!,\•.at murakabe paralar da. ayne.:ı l:ıuluıımUJ ~.-e .aıA.ka. I 
balık lm!tnıdulu zaman1arda ya,. Cll b!r rea.rı HarblJr lmt]13ında k&lm. mUdUrU Mahmut Şeyda şehrinllze gel ı dar makamlar defnine ruhsat vererek 
pryori&r. , drtma n&Te .tmektedir. "· ı:nJ§tlr. merasimle dc!nedllılUf~ 

BAYAN SAFiYE 
Ve aı'kadajlan t&Te.fmöan verilecek koıuıer ne 

ŞEHİR Tİ"f"A"m.OSU S.ı\l\'ATaARLARI?l.'DAN 

BAZ•• .. VABri RIZA'nıa 

' 



EN SON DAKİKA - !5 NİSAN 19tı OUMARTESt 

~Wj ah keme 
alonlarında 

KAOINDAN DAYAK" YEMiŞ !? .. 
Metresinden ayrllmış ohnansına rağmen 
üendisini kıskanan bir adam, gece yarısı 
· bütün mahalleyi ayağa ~aldırmış 

Aallye seklünci ceza mahkemeslnlıı sını ~n verlyonım. Bunun ylJ·ecejiDI 
davacı yerlııde bulunan kadının 801 de ben verlyorum. Ama Uıtfl;re ben. 
)aıa&p adamakıllı ı;lımlJ, korkwır bir l den d:ı.ba :fazla p.~ra istediği J~ln bana 
kkilde ele moral'lllljf gözünü, yarı ,ya. bu 11\1.raları nh.}'or. 
'1)'a lcapatmııb. f Kabul etme1n. 

l°&IUD4akl aurlu obn adamdan, da. - J\onturat lduıln nanııaa yapıl -
)1'k yemişti. Ama, bu mUcad<'le ır:ı· ımıtır'! '!' 

.!Bir ____ tzwww;ft ______ .. _________________ .., ________ ._. .. 

iYiliK VE 
MUKAFAT 

iyi kalbli olmak ve iyilik yapmak, insa
ncı en büyük huzur ve haz ocrir. Yalnız bu 
hazzı duymak için bu iyiliği kar§llığını 

beklemeden yapmış olmamız. lazımdır 
Ak.i talrclirJe huzur ııe haz yerine azap 
4uyarl%. ~'Ben ona ne iyilikler yaptım, 

kaJrini bilmedi •.• ,, "Benim )laptıklarımın 
kaTfdt.ğı bu ma olat:dktı!,, dememeliyiz. 

. Onun içindir ili, dedelerimiz "balıh bil-

me:ue, halik bilir,, demişleJ'di. 
Yeryüzünde her şeyi güzel, lıer nimeti 

insanlar için yaratı/mı! sananlar daima 
aldanırlar. Bütün bunlar bir demiı leblc. 
(>idir ve bu leblebi Astan ağzındadır. in. 
san oğlu demir leblebiyi aslanın ağzından 
bizzcıt alabildiği ıVakit mükalatını bulur 
bir kötüyü güz.el ve iyi }'apabildiği vakit 
huzur ve haz. duyar . 

HAVACILIK 
8lllda erkeğin de bir iki musta, tırmılc - Lfttrlj-eııln. 

~:~ yü~ilnd<'kl izlerden ıuıla)ılı _ on:~::\~~:::: ~~ı:ı:_~~~~::ı::~ I O g .111• Z ha Va CI a r 1 rr 11 n 
trı!.~=~:;r~~ ~~~:~kıt';~~~ ::~:~n~:~,I :;~'~e~a\"AJJ& dair ne ~ . 1.k .1 

ı-ıKro . ............. ...... •ww mi 

Balı le 
f{lızu Nind .ıı onm 

nın dıı ynnıııa ~aldıı.:ı!ı nşltolsıın: 

En beg ~iğ nlz balıt'tJl k'ilosu 
3' üz. kııı·Uj. (}steh, tul ltçıların ımrat. 
:arı dıı b1r kıınş ~.ı, htenbuld:ı &öriil 
nı mi , l;ılUJmcn.ı .. bir h dlsc.. 

B•ı mllnıı.st>betl,. -.ıı fıkrayı hatır· 

dık: 

.fi::ılıl\çımn bfrı ml'\"limloln gn)T 

bir :ı.nm nda, dürt tı.kkıı gelir clu•in. 
dt"fl bir ı.a•kan tutm >: J9 dort me. 
Jdi~<'~e ıoat:ıblllrlun, lhs::ın ümit c.. 

Jl'rl..l• L-tt:ır v..atl:ırı!.ıln blrlııl' (:'Ötür 
'ti 1<1. Seııt'tkıı balığı ı;;dtnrıp canlı 

oldukıınu i bot it;Jn de kul:ıpda.n 

ntnı "· o~ ııatm:uu ba:)larru . Bu h::ı. 
li gurrn rfendl kAb~asınn dönmü5! 

- IBlr mecidiye \'er! deml5, 
Bolıl,çı mecidiye) ı almış: fnknt 

b:ılıI;'l teknır soeU: kı>yuoaı. eren. 
11 dı:ıynnıunaını':i: 

-Han--0la, tıalıkı oere~e götUrtl 

- Efendim, huzunıruıı:cla bu ka • 
dar oynattun; mlisaade edlnlzde iblr 

z da ba~ıı ~rieroc oynatayım! 

NASUET'.l'İN 

Sutıu ~. 40 yn&lu111da, iri elli, kalın ·ll.)'llS durdu, durtlu, ı;-ene ııyuı ,yola 1 
'tııseu ve kurodenl7ll theslle koııu~;an döndü· M .. - · d k ·ı ı a ti · 
bir Rlzell~dl. - ,~sıl LtıtnYe bent 4öğdli. 8eJI o. anş uzerın e l aa ıge er l Galata Pıkar:ı.perver Centlyeti 
!lııbakcll1" cürmlim~hut kanununa ına bir ~es ynpm:ıdım, dedi. • ) , i~.ııı:~ heyet.i 26 nİsa.;111942 paza~ 

tilre görlllllyordu. Olrnnaıı tahkikat Halbuki dlııleneA phlUerUı ht'JNI' •· l b d d gunu .ı:.aat 15 de ce.ınıf'etin merkczı 
evraJcınd:ın Öğrenildiğine göre blidl c Uya.sut eV\'l"Ji pencett.lerl tal!ladlktan Sovy ~t ere ır yar l m ır 1 ~~a~a~~;~oc:==.~~la.kG/di~ 
~3le oercynn ctml~tl: .onra ika~·ı kırıp ~eriye pdlilııA, R .._ 

l>a\-acı olıı.ıı Llltfi~ c a4uıdakl ka. keodislnl Lü.ttıye~i alal.ıl4llll .. Mjw. mukarrer bulunan umumiJçtımada 
~ lL . . • hazrr bullllUI"...a.k üzere daimi azası. 

lılr müddet encl. ~ .IUU'li ı· keA ~terhH ~iHUer. Bt1 -d. ilkbahanıı gelmesi.le geni~ hava nna dört yilz taysa.re iştirak et . yUz alt.mıtı hın tayyare ı~ eimlG nı davet eder· 
~ Ue tanııtmış, &e\I mı, ve keadlslle yet karıtııııııda i1Düddl'h11DU111i auçun han"kcticri ba§.ladr. Anc:ı.lt gdcn a.. miştir. Bilh-:ıssa taarruzlardan bir olar.ık cephelere yığdacağı ııu.an.. l · 
Qıetrea oturmnp başlamı tır. Ancak. ııablt olduKııo~ İIJ'D9rıt eezalamlml • So t ....... ea: "'-~·ıa., ... olarak n""aktan ak. v. _.,;

1 
ma'---e ve büt"e ,mkanlari!e l~U7 ·AMEi AIÜZAl{ECAT "'- .-'ans ,haberleri arasında vyc .... *'# .u>::w......... 9<U ,._ &LC;u.I ~ 

·•velleri çok iyi ce~rlermlş, llynsm masmı üıtedJ, MaJakeme de bu talebi l -'- ıo.awıa '·-dar rr"ndüz go"zı"le vnnıı-m meydana grl•r._:c.k olursa. SôV)·ct 111."-- Rus,,,·anm aleybinde o llD. ~~~. - ...-- ...... ..,,u J ...,.. "'""il ... 
...._ma göre Uıtllyenln fazla f'U'ıl kaDal ederek, illyıMıı 6 ay 22 ı-ün nıM. luraJ tesadüf edilmcktedır. Bıldi - ur. Bu taarruzların geçelcrden alı. Rusyanın özlediği ~·udun tSadece 

1•t.eınmı, L1itfi;)cnln iddiasına göre ı.e detle Jlap9e, 20 lira a.ğır para oezuma ıt na-k gu"ndföder: .• ..... prlmrc olmasın ccnhel'"l'in ,.0ı;aıtılmasr ı'le dHiJ, tı :ildiğine gör~ Sovyctler mal ayı •.. - -- • •.. " ~- .. .,. -b6 
Yaınn buysuz1uJ;"lı Uierlne gJ?-ttmsıztı. mahkrım ve h<'m«'n tevldline karar 50UUM !kadar 20t 76 tayyare ka,y. dan biraz da, lngiliz havacılığının malzcmcn!n Sovyet topraklarına 

bı Ve sık sıl< lun·galara -~. 'ft!l"İft, llyfts tıeraz 8onra hakkında ke. betmi§lcrdir. Doğru ise. bu oyle 'ka tanrr.uz Ü!!.tünlüğüne olan gilveni, ulaştınlmasJe de ,olabilec!:ktir. Ya' 
lllb.yet de P14ctJI bir ıka'P .-u.cıa •ilen teı·ktı mllz.ekkerefl6 :u~ .P<>llw teıJ . bank bir yek{m :ki, iba&kı alt.matı ve fazla teııir )"npabilmek i{;in mnı. n_ı.z, Snv~'.etlcı:in bu mevaimde tu . 
')rılmıPncdır. llm -1ım•p S"IUlıüüıW•, 11.GtflJ'e baş. bulunan Sovyet hava fabrı1taları • zeme fcdn.karlıhrntdan çekinmediği ttaınınsı ve demeıkrasileıin yıwdun 
~ li7.er'tae, 1ııa w.&iyaliea eın·e- •rtüı;llrıün ucuyla ya~aıtını oğu,tunı • w:ı ha kadar "yia.tı kıl! devresin- anla..~ıhyor. yo'lanndan ,biriDi olsun açması da 

'4 Pltman olan llyarta. UııUl)·eye gön 3·or, arbısuulun ta.ü lıetaalar edl. de t~mış ilıulunmasmı iUphe. Bazı hava mli~hitlerinc göre. bu ya.rdmım l;aşanlmasında iUl .o. 
4-.utt lı6tön llalııeıtere 1ft ric.lamıa ;,·ordu. "Ok daha öncele!'i idciia ett.Jgbmiz 'nrnk koşulııbihr . .... .....__ li g&ı:t.eimektedir. " 
. ,_ eski Clodiaua gilıaıtü ~ • ADLll"E !\iUJL.\BlRl Muht.elif :ı.·asilf.lcrle; gerek Soı:. gı1:ıi., A.tmaay:ımn sma! teaitıatma !ngit:z 1 ıı~:rıır erıl:glr.in Msnş ce1' 

.... lrepeea~, -~ $ g* yd mgk.pmlaz:ı Ve gere'kse nıJltte. tu.rnıı: eaebiiccek ~gtme kUV~t besinde :!ııtrP!:f~t' -"".tt:rek yardın! 

1 - ~_çen yU. ait idare heyeti 
raporunun okunması, 

2 - İdare lıf'yGt.4nin intihabı, 
3 - Bütçeniın tasdiki. 

(:16595) 

ZA.Yl- Aksaray nuru memurluğun 
dan aldığım nllf~ ~g-tdımı ve asker. 
!lk §Ubcslnden nldığmı askerlik tezkc • 
rem\ zayi ettim. Yen1s\n.i alacan-ımd::ı.n 
eskisinin hUkmU yoktur. 

~en-el. llU gün,.._ PfeıMa Mahkemeden kaçan .!'ik :mabllllar. hılıardan önce Sov. 1r.,gü.:z :tayya.rcciliğidir. Y.apılan ha da bulul'!ınasrr.: ~ ... ,.,·etler !ı:ış lutr 
~1 yamacı lıir edlllııle ite~ "-• B.us)'a)'& ma'l%Cıme :vardunmd• \'& 'Ümlan Sovyet Ru~ya k.ar§ı şılamış olsal:ıc ,;":""kt!r. Tophane - ~·at fakfkaa( 180 

11l'lince ı.,skanı;lık damarları _..r - b~.ınJlmasmı tekrarl~\ardır. biiyıük ibir ya.rdmıdır ve INnlula A. ş.uuaı No. da 'l'qar Koç 

........ cak Jıılôblr lıan*ette 
7 

• -·- nnııs· bu sabah o~ Jrl; :80Y)'°etlere karşı ha. ikfııeı hir ce1311ae kurmak .zoru m.Ua-1 ~!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!. 
)~ Utlly..- ..... lıa w111ı1ı1e ,.._ 'f"" vacil* ~cla.n akaıyacak veya ver havacıbğma yi\kle:r>nm, olac.ak • 

ğını, ~cybı lıımııltslııd ıeıriııle •· k 1 d s~ecek b1r yardımın evveli Sov Yalım ~I Yar ki; kendinde gü. mek gibi bir irlan ııevlyMhıde.ıa de 
~ .U_şllnmiiş, e gecıe~1 ~ - it(:t a an 1 yet Rusya için, sonra da mlit~cfik ven bulan İngiliz havacılığı Pasi - mahrum 4eğlldlr. l'iıkat onu kimse tu. . ~ e .. ~IJ;igorlar 
~. 1 ler ~ hayıdl neticeler vcnnıyc • fık :ve Afrikadaki bava faaliyetle - nımaz, dl.ı.lerlne kara ım, gö:Lleriu . 

~lqam, olJDu3 Te u.at U ~ye .,-a11;1a. JPDJla mtldilrlllğlln'de.kl btUU .b.6.di.. ccği ısrarla. iddia edilırii~r. rini fümal edere.k Manş ccphesinı perde inen, bn\10&z '8tılar nltında 
tlyu, Lfltıl)-eala e\1ıılo sMaııll- Daha ı.- 0-..~:ı.s.rmda "9pilmı vıı.. IJü tün ilkOO.lıar ve yaz imlidııdınca M atbual T ekniıvenleri kurı;un zerrelerile kıuu zehirlenen " ll ~P.l•rs-.cmııa ala~- ...., n..., .;- .T 

~;_Ancak lmpıyı mlitımdcBt ~ dan mtıtekalt .,.ıia NecaU .n.1dl mm. aUerın ycmne :gctiri\m.emesi. 1Nor. idame ctlirmel"i acaha lehinde mi. Birliği müıamereıi eı'rerı dcııllcn ılıu ndsız ı·c ııeuiı: lnır. 
·-.ııt. cevnp a>ememıp.u-• .BlllWll il. .,_ yo~ftwn A'---. Pae\fık yoksa aleyhinde mi bir netice \'C• banı muharrirler de, gnz.ete ııahlplrrl 
IÜ,,, bakemede geıy, tedllm om.ut" aıaıt • ·~ .,........ u..._..,, ........ w Münasebetile 
·-..c:ino .Aılirlcnmiı ..., enıelA evla bir· h_.la-ru ~ ............ n............. 11renn.•ank reee1r:tir? Afrikanm gc~en ')'az ol • le a o ı a m ıı z 1 a. Kaç lal.lesi 
.. A,_ kmdaki tev.kl! kararı 1ıı.fa& ıOlanarak .., 0 oJa.vv J~' .. "':t''J G 
·....: camlanıu ta,ı&J'JıP Mırd.ıktaa ıaon. ı..0....___ı:: ... ıtma aı-- lbuiırnmalsn. duğa g:"bi müst.aka'l" bir 'halde ı.·e öZLERt~-ız. olru4uğwıuz >'*ı.ı· \erelfıden UlmU,, ım.r tan i 1\fi. 
~ tevkifhaneye gönderllml.§tt. a DWVM4 .. ·""\..,.. 

kapıya yiiklenm" .lıumı 4a .bl.c.k~ .,. _ _.__dan cı-...,eıtıere, ...;~ Junte. r.ükf"qtette kalır1l91 Almanya~m fü·. nın harfiert 'Oırttmde ayn ayn türüm olmuııtur: kaç tanesi bug\ın 
!fı.... .Kaçak .olan lldw:I ınıçhı Jlç ~y.en91 n.ou;ıı-~ ~·,, J~ 
·~ darbcaDe ~t.u-. .......__.....__ "DO& .... :,~ Brit&n""BYR w bu. 'ediği ve ttntbıı listediği bir '\'"llz·. durmaz. Elmayı biçiminden tanıdığı • DarWlıcezede eldeıı, ayaktan oJmus, 

... polisllkterı J.aWa e~ Necml Jae, lMa ~ uuJ u.A .; 
~vde ya1ruı bili-- .LAUJJııe, bu bll.1 .___., ---i'- a-t Ru&vnya 'et olac8:ktır. Bu takdirde Afrika nız gibi her k('llml'~·ı de bfttUnllnOlı lmme §Cfkatlne sığınmaktadır. 

lı.._ sa.bata acSJUrede y&kaJ•nm!fUr. Necıai ....... ~ wç ~~ J-: 
""'IWDda ae Y ........ • ,,...,..,, 1"e: saat ıo.ao a ~na auhalr.enaea1n1u .ne ~1zcmenin göncSerilmc:Nni liksal. llıavacılı:g:nm Akderm bölgcSini L resrnlnöen bir bllıcşta kanar, şeklin Günde~ ou lkl mt, yan o~. :ııarı 

Kwtarm .cloa:tlar, • ~ lııeai güne ~ ~frmmek kucllle adlL lln'!fbr, -1are ederek, bugün açin iltal:>-ıı;._~~ toplu delAit•tlle ht-men manaya \'Jlnr. tok, ba§lllda blnbJr aile derdi, r;eoo )a. 
recıek! feryatlarlle yukaa ..._ Brı'tanya tmparatorlugu· madem ~ıillerlnde :ve S 'cilya iis;lerinde ıuu • •ınız. Tf·ktt tr.ker her fmrf\n Ostiindl' rılarmitan 011ra ıa, S3at lliçlere., '6rt. ;yep ~. kend1a1 adliye pol18i Sa. 

ve bir odaya kapaııarak arka.. k '. ~-vyct Rusyaya malzeme -ve ıc- h.nıa.n 1-'c ~,.'tdenlıde, bilb&.!11!8 11.alta durmak p.rt otMydı, tkt satırlık bir ,....., lmdıır, u llarfll'ri )'IUJ ~asa ıge. 
dettln t&rafmd&D &'Örlllerek ,Yakalan.. ~.J 

l'lıılan da sürmcleml:ıtlr. 1cman gônderıere-lc yardımda bu • lizerinde ~ladcCi 'lıareketle!'dc bu • ycızryı okumak ve anlamalı; nlmetl, iki tlrme.k. diizenlemclc, !711 tıayfal3ra DC-

~kln, Lntnyenln feryadına kimse ~ lm'lı.'kmh ~ teTldf 'kara- ıllDllllK fi!'Ktml <ele ~eıi~'OI', cı 'ımuı. mi~ ı!ıuacılammı 'Seri>en 911'& ıhuncnk •~k tçln sarfemlr.n 1ı1. "11 'VCf'JIH!k irin kalınılan ı:azir. ıMüret. 
gl'b1, tlyn ila, anaıtı 'Uze. derhal tevkifhane. ha.de gilç olmakla beraber bu yar. \::nla.ra.k }.'[nr.~ kıyılarına kaydın! • maıı "c diiklllcn gö7 nuru pahasına el· tlp atbda'}lnruı •'llir.k Matbuat "ek. 

erkett evae g'ISreme;)'lncıe ışı ın bulunduğ'undan dnnt v. erine getirmek -lnı!kanmı eı. "llt!Sl üıtlmruı ıt'lc doğabiT;r. Blillin ile ı·dlllrdl. .ıs.reıdtırl Ulrllğl., adada ıbir -ıyet 
'&"8 gönderllm-ı,ttr. 1 f k l ı w la bırakmamı' ve bo sefer de den kaçtrmaJnalıydı. Nitekim bu hun ~na göre; A r a rnvat'ı ıgınt Olm)·ucu bu ı;ille.)1 ı;"t'knılye mah. leri , . rdır. nu kurum, yardıma !,'Ok 

ba kapmdrtı oaa 'bpnıma ım:ı.ksatlll da 'Mamı ccphaindckı fa.. boş !.ııarkmıyaaik. Manş.taki hare . l.llm değildir; fııkııt mııh:ırrlriıı- ya7~ lllUlala~ ıkitür6111 - tdın-W. ıllliret... 
~r. Bir katil mÜ§ahede alb.a aliyetini artır.ırak, mihver ha\•ac: _ ketlerle So~yet!Prc nazari yardım dll.1armı, 1ırr hurfi tl'k<'r trJ.t'r bulup t1pkrlıı imdadma k.opnak ;lOia 2i ı-a . 

._J'I,, idi :yan, Afli kuvvetti tıya- alınacak lığını prd: cephesinden başlta: i • da lbtihın.ma.k '9ıstiyen fogil teren ın ~·on~'lllla gt-Uren·k dlzmcllı rort"1du bu. Mn p:ır.ar ak~uu .-ıat ,n de ışcıaır Ti. 
)'tlldalflerlne fa'da dayamama- kine• -cepbede de ~a.lll}lllağa mcc. • Afrikayı da f.aaliı.·ete g çir.mest ve lıınaıt •lirettl:t. hrr &1\ahın günü ~· ':ntro!!Wlun Komedi Ja,.mmda büyük 
~ kapıyı kırara1ıt :tterı ı1ren ıı. Geçenler4e, YenlfGblrde blr meyha- l;ur ıE"tmek aola~'ilsile prk eephr. Aklen.iz la1'11a.rmdn ~'bıa.n mih • kıııl ı:;rumaz !<ti ~"Uzılunn htt tuırfl ,... r münmcre \<'.rl~ııır • .lla.)'1111 S&fl)e-
Latftyenhı 'her'lne atılarak kendi. ınede MnJgtuı adında b1r J•aıhuıA ııebeb sınin Yükünü hafifl~cik kllV"'Ct ver ta:n·arecil ğini lbaf;'ka 'ta.raf• her \'Urglillı listiiııe,' gllııllü.zdt-a ~~ ilin. IIrızımıo •e l 'asfinlu iamlerl. lıu 
t'9le ~ı. 9ı~:ret etnrtan .oıauğu 'ka,:ga •onunda arkMlqı .Nec. ayzr.x.ayı temin edecek şi1:1dette lru:a 'kayınaldım meııetmcs:ı icap ıe. ~ ~·anbnna, ybıı.h!ara kndar ıgo:ı nuru ıııüsamerı:nüı lil:ladettlği bUyük udd 

ika41ar kaö-1löğ'maf :ı... ml_yj bıçaklıyarai tildliren Kemalin harekete geı;mek lüamıu muhak _ det'eırtir. 1 dokm atlamdır. Çoğu 'il118!111m' an, tın tnsun'UI' etm lze JUl.fldlr. Hem Yfo .. 
muhakemesine dün J.ldnc.ı ~ar ceZlıda kaktl. :Manf; iızcrin1.eki 1fngiliz h!l'\'8 fr. ;';"tik Ne -.ııışpur mi!rrttlphanelc , tı:ırı, bcnı de &11nt ee.ıkl ~den 

• • '* lıaşlanrnı~. mahkeme :katilin :tav.ulla. • Simcb g5riiyoruz ılri-; hgifa la)·_ ali~etleri Sovyetlcre muhnkkak hi klfa~rct.nz ~lr :ız-pUl:uı ktir ı 1~ altın ~c lıphe olnııyıın bu konsere ''e tem. 
'-'rJye tlaldmıda'kl ta1ıtbl adU rn. rmaan §llp1ıe ederek akli v.W~ ya.reciliii bg del'l'CllİDde A:merı _ ~·ir ~'Rrll'"Ill 'Olacahr. Ancak bunun dıı, ·~·uk llkttii ..-e ııaatlerce., tıuT. ptı1 le lrn.,m::mw bııgilue kadar okuıd•. 

keıMlhılnlııı bir !lııafta müddetle !bozukluk olup olmadıgınm an.lqtlına.. kadan c&·'l~ malzeme ~e \ahakkukuna gn)TC't edecf'lt A'frlka \'il minicik il.,l"lfU!l iP81'!:Rlannı J"Bn )"B ;ttın•ız \ 'C bundan ~nra olqu-acağmız 
alt __.___ m ı.çln kendlsinJn Tıbl>l A<lllde .mUp. ketıcfuıi biraz 43.ha •-:ı.r~ v,e cE.>pİlt":s.iui ode mihrta'kar b:r •ıı.ziyet. na "l:'dirnff"ye 4tfre n ınıliretttp, en ICitap \'e gtlU.'.te )'&.zılannın h<'r .barit 

1 
mda ....... ._.._ llum~illft- d -• ,..,_, _.. 

~orita. 1lyu c1a Letnyedm da. !be eye aımmasma •u1.oum görmuı. ve Ma.q nerind~i faaliy~'ın~ geç _ ı.en kurtarınak ıarare-tl .göze <;aı'P·· ldrlt, 41nına'k1iır. ~e 4'argncı1< 'bmr,nr.ık n,.rı nyrı ane (:'<ilnek sizden rica eeıı. 
lı Yediğini 'iddia "e'Uiftn*D O dn duruşmayı ba:;:ka bir gUne bırakllllf· m~tıi.r. Ş;mali Ji'ırama Uzer.İne to- ror rııilıM!dikileri , G<•'limf'Jer'in araııml'latd ~or. 
~e e1mat. .,..tan 'titr yere çarp tll'. vecih edilen aon hav:ı tnarn.rzlt·. Amerıi.k.uım bır eeme sonunda rnaı11ıları kıtrintllerilo .ç«rçabuk l!IOk Peynmı Sata (Tasviri E!kAr) 

1tltuta -gti~ ~'iki pde t. 

Mukaddes Uçurum 
a.lr 11e :rapor verll~tl. 

~kbn, vakayı yılkarilakl )t!ktlde 
llif... _·Yeden at.ri1ed0rten sonra hyaıuı 
"'IClii: 

"tttı': Nedir bu ka4mm ıaall, ne yap. 
""Mlıı bakalım, anlat f dNIL 

~~bu mlllaf-•ının berha~ yıt" 
~ ~ıik taralmda.n bile kabule. 
)1 ~~· cmınnmlyerek L(ltflye-

·16· Yaz.an . ,SKENDER f . SERTEll 

l0at.ererek: 
cıll.' 8- bunu d~ğD, nsıJ o beni doğ . 
~ 
~ 8tr kadın seni nasıl döğrblllr '!' 
~bak ne hale ııokmu,sun . 
::: 'l'ere dfttlO, de ondan. 
~ ~IA e\·lne kapıyı baca~·ı kıra. 

....., t111nı1'11ln, bunu ne dlyNlf'kııl.D 2 
~ lllı; De dlyecqlm, e\'lme _&'lrdlm. 

e\' bunun değil, IM'nlmdlr. Kira. 

4Nı ı;uztine uyku girmiyordu. 

Oy.sa ki, Nedi - .biç ;tlipbe ;1M· 
~ve gider gitmez yatıp uyumuştu, a1r 
ıcun evvellıılne kadar tallsir.llflne kü. 
ısen ve ölün<'ly~ kac1ar 111('!9"ut dlmıya.. 

ıC.'ljlna lnıınan NecJA şimdi - ertada 
ıfc4 yokkm _ naad da llkrlri1 d<'tl.fStlr1. 
.,Prmlıjti ! . 

nıraz önce Şahikaya: 
-Bir----.. .,.....-.~ 

<te~ J 'L ~bir_..,,...._ .. rL 
.... oek. 

Diyen eeJA, ..... .._,-.ta ıı.tt 

Satılık Ev 
~ı ffd eilNll •ruıı- aJır. 

- ree. 41Wl,._ ~n all•lz lmdml... 
1ım,. 

u8ltiı Bi)'e ağı.a-ıı ..,..~ 
alt lta dlll'dn Doğancılar park. Bir Uefika -ballnie Ş9hlkamn -kafa. 
O!Ja 'b!.Ptsı 'karşısmdnki köşede 4 111 ...ııı ~~n bu talJNllk :ftılılme.lerl 
~ r SOfcı, elektrik 1.erkos ay.. ; eno Mikl de vakti..._ .çek iiaoe me. 
~~rıddeyc nazır , bahçeslnde ~ı.--w.1 . -ıı la zara a ........ --. 
~•at yo .n bil' ev &:ıt:lrktır. Mu.. Şahika kWtürlU bir ka*adl. 'Bil ma, 
•ıt l'ıı erı saat 10. 13 ara.~n Va. .ıaw 1eırıp.WNp .... ,,..... ,Mıf w.. 

ııtbnnsmdn Orhan. 
---.---~;,;,;;;m ___ _., ı.e llltl.mal veremezdi. 

Neca&. ıEkftmıe enenıne. ŞalaEca 
saldll ~e {TaHSlzlltln 'tim. 
sallJ limit cJbl, yalnız kalacak en411!)1', 
r.Uq ildr elBiil uyQyaaayordu. 

G se- llııbaha kadar yaırtık se yw. 
gnnla tıldup kadar, bu maaasız ıeı, 

sete ft ~rle 4e mllc:aaele ~. 
l!JBTl.lSI SABO :ŞAllDlA 
tThUT~1ZLlK İÇİNDE 

Göslerial aça, ia!:lllU ~)'erek, )'"'
nı tııeşllldıa dunuı kltuplardan ıılllnne 

el attı. 
... -- ,ml'ktopae. kaJnm itiyat. 

laranlan ıbltlydi.. ıaalıaMan edlea 11P
nıp kitap okumak. 

Mektep uyatıoda ıbu biç de lftma bLr 
itiyat deflidl. Bir mPklep taleMıl\, 

e:r.bercilik ~ hwMI.- d:ıha ~I ~.-c 
:uüuilt _,,. zaman bulamazdı. 

Fakat. t.ir imlL!l hayata at.ıl&ktan 

rn bilba.'18a e\·lt'ndlkh'n 80Dra, im kıy

ruetu \.'akltleria.I dlllaa ılaydalı :itlere, 
uıe.ell koca81118, evine \'C ~'-OCUklarınn ......... ~ 

Şahika kocasına. karşı da bu feda· 

klkrlıtı Japamamı:ıtı. DUjUnUyordu. 
- Fetlakllrlık mı'! hl ama, feda. 

!<Arlık, takdir edecek adama kurııı ~. 
pılır'! .\'edııt aile lt.lndc ba..)'\'an _ı;lbl 
)Bj~·an ltlr ,malılfıkttt. Ona belıim sDll 
bir genç kadının en ulak ltlyndından 
bllo fcdaklirlık YR!,fınası gülünı; olmaz 
Ml;)~4J! 

Şablkanın dUş"Unoeletlne pek ae 
nıanuı.ız dMemezdl. O, bu gibi feda. 
kArhklan icap etti""° bir k(l('.8ya dliş 
ınemt~. 

EHne aldığı tn~IJiıt'e 'bir !(itabın 

ııayfalarını ÇC'virdl.. 
- 1,te, gene aile 8llaclt'tin4en bah. 

ııeden bir sürü laflar .• dotru mo, ·yan· 
lış mı'? BHıııü~'OrUna.. okuyonım: 

''aSadctln iblr ta1i eseri olduğunu id
dia eaenler de vardır. Ben bunun ak. 
sini iddia ediyorum. Hem i(fe bluat 
kendi 'llefsimde tecrübe ederek .. Bakı. 
nız nasıl: Bana herkes ••talllı.s1z., dam 
gaamı v.urmuştu. Bir erkek kırk ya. 
şmc1an daha fazla 1:ıekl:' ltalırs:ı evle. 
nemezdi l'.'a§Ull kırkını bulmuştu. E\', 
ıcnmete karar \'erdim. Dostlarım, sen 
çıldxrını§suı ! dediler. Haklan ~ardı •• 
Talihsiz lbtr ıınsa.nm evıenip de mc.sut 
olmaaı mümkün mUydti ! Fakat lııen 

her !§eyden önce kafamda.ki bu .&Uuıl. 

11eU .ail.ij> aim&k :Wedim. 'W e tali • • 
nllen heyul!.yı yenmeğe çalı§tun. MU· 

cadcleye tıqladmı . .Aksı ;g'ibi, aldığını 
kıı.dııı da pek duygulu btf mahttUt'tu, 
her teJ'e almır.ch. BUtUn lbu ızorluklar 
içinde talllml yendiğime ınımarak 

ycnJ kurduğum y:u\•amı saadutle 40 
durmnğa çalıştım . .Qocuklanm oldu .. 
servetim _çogaldı.. !e!'ef :ve ölıretlın 

arttı. Bundan sonra ina.odım ki, talih 
lnsanlarm kcndl el.indedir, Onu ller 1. 
rade sahibi .insan, kendi ga)TCWe ya.. 

,.ahlka kitabı .J'ere fırlattı: 
- Haletdmlş. Bu herif Brltanya u 

dıılarııım yatan, riya ve 
(llduku blllıımlyen bir 

lnrsı:ı.tık ne 
ku8a1mııındn 

t•\11Wİ.)'Or,. ıçAIJ!jlJ'Or., hayatını, )"UVD• 

1111, l?ılnl kunıyor \ "e bltt:ıbl '"1l'!IW 
oluyor. Bıı adamı fura7.ll 'Uritanya uda 
lıınnın bu ~·a, yalnn "e hırııır.lik ne 
olduğ'u blliıınıiyım bir IJcl.ışesinden 'kıd 
dınp da Parls gibi şeln'llt ve eglenc\ 
lt&J'Dağı bir meml""ete getirseler, ıı 

caba (tallh)I gene kt).'ldi lrad~i<' Je 
nebtllr mh'l!I.' 

ŞMll<a banun umumt \C dcğtşml".2' 

blr naz.arlye halinde clünyanm b ikö· 
şesin4e aynı şekllte 1el!lk'kl l.'dlldlğla 

ı.aıayer 't'e yakaniakl reUelllftll ilk. 
lı>rlne: 

- Bu ıMr ~-.,..ı mli5.. 
tesna bir kaide. Diyerek gfılüyordu. 

Şahika ~ a lilihi bir mablrenJf'i 
~alet karşısmdu "ben ebediyen '81.llı. 

:ı. !\ aıııyacaı;ım? .. Cliye ana l~ ı;1 · 

bı, <!alııuı TC bel' 1Mdl&et1e keıadl :talf· 
z!lğb.I dllşiln1lr, keııll 1roDd1ıte del'fn 

11..'J r dururdu. 
O sabab !'ırtsktnn !kalkar ka.lk .. r., 

ln{;'lllz ımüeınflnln Wt.a.bmı olla-a.11 
d:ı lca!drrıp attı. 

- illt.':UJnı ) anımda, benl böyle -
oa ır. Unıltlf'J'le a\·utaıs kltaplarııı lıu. 

lunm:ısı pek mıınn.Sll olur. Ben tallsh 
bir kııdmım: \ 'e bu mtıellifl~r. filozof. 
lar, roınancılıtT san1d <el :ve ağız bir. 
Uğl JBiınrnk od:ıınd::ı. toplanmıı;lıır

IK>nJ anrtınnlc için ~-arısa çıkm.,tıır. 

BnJ ır. Bunl rm Jaepiil )ıılsu,. ıhepsl 

;ı~IC'J. OJala;pııı '.fikirler. Uaklkuı o, 
laıı heıı nınm: Tallbtıol:ı. Şıllılka. f tc, 
11 bU,> tık, ~n ..t'ıo~'TU. lnltııt oo haz.lr. 

r <'Ser,. 
Ştıblka bunl:ırı hızlı luz.Iı söylüyor. 

du .. F.ğer o dalclknda kapıdan bir ba,. 
kası dlnlemı.,, Qlsa, muhnkklli ki, Şa. 
tıılmnııı, bJr nrlmd:ıfill<' konuatufunn 
IJ ıkmederdi. 

Şalılkn J il7.llııll yıl;:adı •• 
Hn\'fuyu aldı.. nç!urını k.\tcnl:ıC::. 

Aynanın ooUnde dıırdıı: 

- Oh,. gö:ı.lerlıu kıpkrr.:ıu..:. Br.nl 
c'ören de ab:ıha ka<lar }:~rol iıoml 

ııyudut'lımn sana.ca.k. (De; rull! \'3 r) 

, 
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Büyük adamların hayat
larına ait hususiyetler 

ay ve ııııayanaaı·a ~ 
1

. Müjde 1 

nu ta.o;arnıf devrinde eskidi, bo.. 
yası .. oldu renginin modL'iı geçti . , 

dJye kıymetli 

F.L ÇA.NTALARlSIZI 
bir köşeye atıp terketmeyinlz. 

Atelyemiz istediğiniz renkte elbi. 
selerinizc uygun olarak esk: 

f~~u, ... .!'H · .·>,· ... · · 

N''EV·R O.I] N . . .. • ,. . ·. . ..... '. . 
ı· 

B&f, Dif, lf ezle. Grip. Boma.tisJlıa 
Nevnlji. g_ankhk we Blıtilo Ağnlanaaza Derhal ltaer 
lcabınch f(lftde S bşe &luaabilir. TAKtm.ERINDEN SAKININtı. 

Hiç harp görmediniz mi? -Cengizin h~kn:ı~
Aleksandır Dumaya dair - Meşhur ıngllız 
muharrirleri ·nerede ölmüşlerdir-Madam 
dö Sevinyenin nezaketi - Napolyon'un 

CA1'1ı"TALARINIZI fenni suretle 
boyar ve yepyeni yapar. Aynca 
h~r türlü tamir ve ısmarlama 

çanta yapar 

HER ·YERDE PULLU KUTULA~! ıSRARLı\ iSTEYiNiZ 

------------------·---· ----
'Nafia Vekalet~ncren Tuvaletinlzin rengine llyar en alil 

sabit tırnak cililannızı ancak 
atelxemh:de temin edebirrstnl7. El<slltmeye konule.n ıo: 

ı - Malatya su tı;lerl beştncl §Ube mlldllrlUğU mmtaka11 dablltna. P. 

kız kardeşi yüzünden 
KaraJtöy Mumhane caddesi 
Hasanp:ı.şa han No. 2, 3 

MODA BOYA EVİ 
malen Tohma çayı, ıarkan Ordozo deresı. cenubeD Derme kanaJı garben 
Beylerderest nrasmda ıuuan takriben 25000 hektar genişliğindeki arazuıuı 
nlrcngı şebekesine mllstenlt tcsv-lye qıllnlıan!U !ıaritası Ue bu ovaya akan 

Dost •
•••••••••••••l..erelerden ıdarece ıuzum gl!rUıenler!nlD şeritvart ııarttaıaruun aımmam lfl 

Hiç harp görmeJiniz. mi? 

Geçen bilyilk harpte, Amerika. 
nın Fransa a.tetemilitcri bulunan 
m'.ralay Mul, h&tıraalrını teşret
ti Bu hatıralarda müttefik ordu 
kÜ.manda.nlan hakkında dikkate 
değer malfımat vardır. Bu ara.da 

.. rdüğtimilz bir fıkra, bugünkü 
J°ransız devlet reisi mareşal Pe. 
ten'c teallrut ettiği !çin buraya 
naklediyoruz: 

"Harp bitmişti, Ma.repl Pe_ 
ten biraz dinlenmek için Şallezoya 
ya 

1

gitmi§ti. Bir gün, kendisin. 
muayene ettirmek lüzumunu 
hisset.ti ve sivil giyinerek bir 
doktora gitti. 

Doktor, ınare§8.lı uzun uzadıya 
ve dikkatlE\ muayene ettikten 
sonra: 

- Vücudunuz o kadar sağlam 
ki, harpte kendin:zi hiç yorma_ 
dığmı.zı iddia edebilirim. Yoksa, 
harbe iştirak etmediniz mi? 

Der. ~l t't'Vat> vermez. 
Doktor, hiç şllphes'z vizite 

ücretini hakettnek :için olacak. 
bir reçete yamıaktan da gerı 
kalmaz. Reçeteyi bitirdikten 
sonra mareşale döner: 

- Rica ederim. ;arninizi, SÖY
ier misiniz?,, 

Deyince mareşal: 
- Mareşal Peten. 
Diye ceva.b ve-rir. Doktor da şa. 

şn-rr kalır. 

Cengizin hükmii 

Frans!Y&& bir eserde gördüğü_ 
'llilz bu fr1r·av1. iıhi ooPrtı deme
den olduğu gti naıktediyoruz: 
"Tabriııl\ii r ı-. t""l ·r net:cesinde 

ilk Mofol imparatorluğunu kuran 
Cengiz Han. vakrt buldukça 
davaları da fasleder, adalet göe_ 
tennekte kust:.r etmemi . 

Alek•andr Duma'ya dair 
M'.eşhur Fran~ız romanc:ıs1 

Aleksındır Duma, Almanyada se. 
yahat ediyordu. Almanca bilme· 
diği i~in, ekser~ya. meramını an. 
!atamıyor, gUr lükJer çekiyordu. 

Diye sorar. u: _ ,_, 
_ Birkaç tane .. Biçareler aç- ı muhammen keşU t>edell vahidi rtyat esası il.zerinden 110000 ııracıır 

lıktan ölüyorlar. Soma madeninde çalıımak 2 - Eksıltme 4.li.942 tarihine rastlayan pazarteSi günU saat 16 tıı An. 

D:.ye cevap verince, Duma ıs. • l "arada su işleri reisliği binası ıçtı:ıde toplanan su eksiltme koınlllyonu oda 
içın ame e aranıyor 

tifini bozmadan: .ıımda Kapalı zarf usuıue yapılacaktır. 
_ Bana, blr daha, açlıktan B d k s - tstek!iJer eksiltme şartnamest. mukavele proJeal. bayındırlık tş~r' 

değil, susuzluktan ölenleri gön. e ava yeme genel şartnamesi umumi BU işleri fenni şartnamestle !JUSUsl ve fenni Şart.. 
namelerı ve proJelerl 4 Ura mukabilinde su lşlert reı~llğlnden alablllrıer 

der. ·ıy·ı gündel.lk 4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 1StekJUerln(li2:!0)liraıık muvakkat temı 
Der. nat vermesi ve eksUtmentn yapılacağı ~nden en az ne gUn evvel eııerlndf 

Mqhur /ngiliz muharrirleri ~tiracaaı yerl: ouıunan ve en az 5000 bektarUk bir arazının Takeometrellk barltasmı mu. 
Nerede ölmüılerdir . Yüksek kaldırım So. 60 Radyocu va!fa!Uyetle ynpmış olduğUna dair vesıka ne blrUkte blr dUekçe ııe Nafia 

B'.r gün gezinirken, yağmur 
yağın ağa ba..,.l:ır, Hem yağmur
dan korunmak hem de kamını 
doyurmak için.' Karaonnan civa. 
rmda bir lokımtava girer. Gar
sona, şöhretini işitti~ mantar 
yemeği ısmarlamak ıst.erse dP Meşhur lngilız muharrirleri 
b'r türlU beceremez. Nihayet. ekseriva, kendini vatanlarının 
aklına bir çare gelir. Kajbt kalem haricinde ölüp gömülınüşlerdir. 
çıkarır. bir mantar resmi <;izer. Bir<;°k macera romanları yaz 

Ziya Şenler vi?kAletlue müracaat ederek bu ite mahsus olmak tızere vesika almaları ve 
tıu vesikayı tbraz etmeleri şarttır Bu müddet l~lnde vesika taıetı':na1> bul\11' 
mınyanıar eksiltmeye t.ştlrak edemezıer. 

ltçi aranıyor 
tyt blr terzi kalfasile bir bayan ~c;I 

aranıyor. Acele Sirkecide Saıkııruıö. 
ğUt ayazma karıısmda No •7 Temiz 
ış terzihanesine müracaat. 

ıı - tsteklilertn teklif mektuplarmı lklncı madde~ yazıtı saatten ou 
saat evve in .. kadar su i~ıert reisliğine makbuz mukabUlnde ve'"lllel<'r' ı:ı 
cımdır. Postada olan gel' kmeıer kat>•Jl edilmez, 12.'!\!'11 41112\ Garson, anı ... ~ ·v~ıır göstereıı mıs nlan Stevenson, Samoa ada. 

bir tebessümle gider ve biraz smda, Ruper Bruk, Skiros ada· 
sonra. bir şemsi ~·e ile geri döner. s:nda metfundur. 

Garsonun. havanın yağmurlu Fransada, birçok İngiliz mu hatırlar. 
ohı.,,cıuna bak: rak. yaptığı resim. harrirlerinin mezarlan vardır. Napolyonun lıız kardeıi 
den şems·ye ;ı;.tediğini sanan Kits, Şeley, İmale ile Eliza.bed Yu"'zu"nden 
Duma kendi kendine: Bard • Brovning'in mezarları da 

'1yi ki ressam olmamışım" İtalya.da.dır. "Sevil berberi'' ismindeki meş_ 
demiş. Bayro :se, malfun olduğu ii7.e. bur piyes. Romada ilk defa oy- yazıımaaı - 289 

• • • re O zamanlar TUrkiyeye ait bu- nandığı zaman, ıslıklarla karşı . EN SON DAK"KA • Y&f •1. boy ı,71, kilo 68 memıı 
AJeltaıandır Duma'nm, bizde de lunan Yunanistanda ölmüştür. landı. Halbuki Fransada pek be · 1 olr t>ay; ~.40 yqlarmaa blr bayaD 

sinemaları gösterilen "Üç Sılfilı. ge-nilmişti ıa evlenmek .stemektedir. lR.R.G.) 
tör'' ismindeki romanı, 25 mil- Madam dö Sovinye'nin Bu muv~ffak1yetsizliğin sebebi Küçük lli.nJar Kuponu remzine müracaat - 290 
yon basılmış, 28 d le tercüme e... Nezaketi sonradan anlaşıldı. Standa!'~ • ~ Yatmda. buğday benlzll. aaÇ 

dilmiştir. "Rosini'n•n hayatı" • ismindek1 l 1 ıarmda çokça ak bulunan bir aanaı 
Bu romandan yapılan piyes, Fransanm, kızma yudığı kitaba yazdığı bir haşyede: Evlenme lifleri: kAr; duygulu. tedakAr, ve ya§iJe mutt 

17 devlet ülkesinde, 40,000 defa mektuplariyle şöhret kıJ.zamruş ''Berberin muvaffakcyetsizli. •Boy 1.65, kilo 65, yaş 28, ayda 76 naalp bir k&dm1a evlenmek !ateme 
olan edibesi Madam dö Sevinye, ıl Po1· Bo dlr (Reaııam) remzine muraca oynanmıştır. ğine sebep, şu ç gm ım r- ura maaşı olan, Anadolulu blr bay, :.e • 

Bu tetkiki, tuhaftır ki, Fran bir gün, bir a.hbabmm tavsiye. gaz (Napolyon'un kız kardeşi) evine sadık, zengince, iyi bir aileye at. 291 

sızlar değil, bir Amerikalı yap. siyle ziyaretine gelen cah:.J. bir oldu. O, piyesi yaşatacak olan mensup, dul veya kJz bir bayanla • Y&f 23· boy 170• kumral be 
mıştır adamı kabul etmiye :meebu. Tenoru sev·yordu. Tenor, beste_ evlenmek istemektedir. (M Manol . ayda ııo Ura maaf1 otan. sanat meJ. 

, • * • olur. kar Rosini'den. eserdeki musikl ya> remzine mnracaat - 287 tebi elektrik şubealDden mezun, tellll' 
AlebMdrr Duma'ya, bir gilıı, Muharrire, ziyaretin uzamaya- dE> biraz tadilat yapmasını iste. d 11 makln11t1 bir tıay; 18.20 yqların~ 

txr=41i müracaat eder. cağını, arla.mm hemen çıkıp gi_ di Bestekar muvafakat etmedı. •Yaaş ~. boy 
1

'
77

' but ay ten ' kumraı, sarı ııa.oıı. orta tahallll, d&d 
- n-.. dostunuz D, •• tarafın deceğinı zannederken, aradan R~ yü7ıde:n anlarmda .fiddetli mütenasip endamlı, eıhhaUl ve net bilen, ev lflerine vt.ıuf blr bayanl' 
~ bir """'at a__.:x.ı h8Jde ,onun kol- -'"-akR- --yan etti. ~. Oiı ~ y&ftnd& bit öğlü bultman evlenmek iBtemektedir. (ld.D) re~ dan g&ulerildim. '.Pek sefil ve ..... .....,, ... 6. .,., ,.... ....,.- "'-H· 1 u unh bi asa 

perişanım. Muavenetinizi dile. tuğuna yaslanmış otunnaktan hoş Pol'n, bunu haber alınca, sev~ geç mı sana na m asır r..re m ne müracaat · 292 
· landr~nı görünce: gı"lisinin intikamını almak için ıııııman ounayan,, ya,ma uygun. nq· • Yq 30. usun boylu dul. 1yt ve Dl 

rım. . eli blr bayanla evlenmek istemekte· .,.. 
Der - İnsan. münevver b1r zatla • piyesi dUşürmiye karar verdı. mualu bir aıker aııe.tne mennp, 

• . l v ald B dlr. (Re88am) remztııe mUracaat - • .._ odalı ._._ ~ r"11D&, adam1a konuşmak için, konuştuğu zaman ,vaktın nası Bilctler'n G<>gunu satm ı. ı.aı_ ıu gözlü, dÖfe!UDlf """' ,_ •~ 
kendis'ne yaklaşır, Bir şarap gE>.çtiğinin farkında olmuyor. lan, adamlanna vererek tiyatro- 288 bulunan ve bava ilatefmeıı K.11.J"ID!ll•ıır• 
kokusuyla karş laşır. Adam sar- Beni.m,size hasredecek bir çeyrek ya gönderdi. Piyes oynandığı •Yaı 42• kilo 65• orta boylu, Beyot birlikte oturan çocutu buluDIDJ)'Ul 

Bir gün, hwt:ı""tına iki ada.m hoş. Birkaç para vererek savar. saatim vardı Halbuki bir saati zaman, bu adamlar, ıı..k•şlan ıs. ıunun en !Uks bir otelinin muhasebe bayan asker ve sivil namuslu bir er 
çıktı. Bir"si: O gere, dostuna tesadüf e. geçmiş. Sfainle görüşmekten lıklarla boğdular. Bu suretle kAtlbl, buğday renkli bir bay. 30 •o kekle evlenmek latemektedlr. ı.tt · 

- Ulu ha.kan,ismbn... dil'. dince: menı.nun oldum. piyesi muvaffakıyet.sizliğe uğıat- yaşlarında, Beyoğlu ve İstanbul ta yenter (27. S.R.) remzine mUra 
Herk~;n .+ ı ettiği büvük bir _ Gönderdiğin zavallıyı mem- Diyerek nezaketle istiskal edeı. tılar,,, 1 ratmda bir evi bulunan, dul veya kız edeblllrler 
tliccarmı. Ben, nasılsa, bütil.n nun ettim. Himaye ettiEin bu gi Adamcağız, bunu bir iltüat Diyor, bir bayanla evlenmek ıatemekedlr. 
servetimı teşkil eden altm ve ~ler ook nm? ~avar· fakat cekilip ~tmeyi de M. RASAI OzOF.N Beyoğlu posta kutusu ıııe. A. R. ye lı anyanlaı 

inci dolu kE>Pc!T'i kılvbettim. Bu· .. ------------ ... ---------------------------..,r--------------. • ld&rf 11ıerde DıUIMI oWI 111' nun lbeıine. tellll çağırttım , bay; lt aramakt&dlr. tErker) rmo-
keseyi bulup gefüene içindeki. H k ;.. ~ T E L D E Yazan: A. Çehoo ı:ine müracaat. 
nin yansmı vereceğimi vaad et- l aye Rusçadan çeviren: Se1'1Jet Liinel • 17 yaiıarmda. ortamekteblD ye• 

~iu bakan! Ymmda gördÜğil. dlaine kadar okumut blr genç ıas: 
OUZ•• bu adam. K-~ g/O;tirdi", a- h· .. 1~-. l d ın. ~,. eder GU d'' L' :ıerhaogt bir mUeuue vep tıOrOf1' 

alQU1 ... 47 numaralı odada oturau davet etmek iU;ere şa ıwcuuı an Cua ~ ••• n uz söylendi. Hun!.. Mi!a ve ıla -Josya ve yazı lflerlnc1e çallfm&k ta~ 
ma içindeki altm \le incilerin ya. miralayın kansı, Naşatiıina. gönderdi. Dnıjkov, tabi! budala şarap içer. akşam kağıt oynnr... pencere önünde oturmavın cerı- mektedlr. DakWo bllmemekt.edl'
rmı eksik. O halde hakkını al· hiddetinden köpürerek otel sa. değil, şahitlere dedi ki: Ha • ha . Kiğıttan aonra da kavga ... Müs yan yapıyor! Ne yazık! Delikan. ıGenç kız N) remslD• mUracaaL 
mış, Kendisine borcum olmazna.l< bibine çıkI§ryordu: ha .•. "Sizi ban& değ;l bu pan?- terilerden ayıp! it kendisini böyle bırakmış! Ama * TecrtlbeU bir ıen memuru • .,. 
laJmn. değil mi Hakanım. _ Bana baksanıza, azizim! Ya lonlan dik~n terziye göndersm, -Peki, niçin bu edepsizi c;ı. neden! İyi bir tesir altında de_ maktadır. (K..C.) remzine marac:a.P 

Cengiz ,.!an, dinledikten son bana M. .. ı.8 bir oda verirsiniz çünkü bUtfuı kabahat onda! •• " kanmyorsunuz! ğil de ondan!. Ana yok ... Evli ıa.ı 
ra, öte.. 1..:-e h-1a h~-p etti·. "'""'!1A H h h H ha h ' - Bö:yle!'lni ,.Ika--1• kolay d v ı • 18 yaımd&. orta okul mezunu 

n.w •s>LUu rı.a. yahut ben, sizin bu otelinizden a • a _ a... a · • a... ~ nıUIA egoil ! Tabii böyle o ur... 
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yapabilen dakWo 1naııanu. .u.f1 
- Sen kimsin? Ne yapryor çıkıp giderim! Burası adeta bir Pen<Y .. u:. önUnde .tombul ya· mı? Oc: aydanberi kira vermiyor, Miralayın karısı, hir an dü vaztyetiDln t>ozukıugu yt1st1DdeD çaııt 

8UD? batakhane! Benim vetişmiş kız. naklarını yumruklarına d&~Iya_ biz artık paradan da vazgeçtik. şilndükten sonra tatlılaşan bi' nak latıyen bir gene;. tıertaaıısı Dl 
Adam da.. korlrn ''arka: lamn var, burada gUndOz v. qeet rak' oturan albavın kızlan , Lila Odayı boşaltması için sulh ha sesle devam etti: 'llUeueaede 1' aramaktadır. Beflkttl 
- Admı... dir, Bir 80 eaiaun. pis lrucırdılar işitiyoruz! Bu na.ı:.ıl ve Mıla, baygınlaşan gözlerini kiminden karnr aldık, fakat o, _ LQtfen onun odasına gidin 11aldeçeıme aktarlar eokak No. 18 ıı• 

yan Hakanım. Fakirim ama şey? Rezalet! Sazan öyle yakası vere indirdiler ve kızardılar. temyiz falan diye işi uzatıyor... ve benim namıma ••. Bn gibi.. ıatfer Yorulmaz& mQracaat. 
ba§kasmm malında gözüm yok· açılmadrk sözler söylüyorlar ki.. Nişatirina, otelciye hitaben: Baş bellsı, vesselam! Halbuki Sözler ı::arfı::tmemesini rica eöi. • Framız Uae8l mezunu bir .-C 
tur. Keseyi oldu~ gibi getirdim Tıpkı bir arabacı g'ibi konuşuyor. _ Şimdi siz de işittiniz, ya? kendisini bir görseniz! Genç, niz ... Miralav Naşatirln'in zev. ktz it aramaktadır. '1f111lkele eoıı-' 
bu adama verdim. lar! lyi ki kızlamn henüz böyle ded'i Ve sizm fikrint?.ce t;u11un gUzel, 2'Jeld ••• İçki içmediği zaman cesi rica ediyor. deyiniz... 47 No. 13 te bayan aan.eu,. m~ 
Cevabım verir. şeyleri anlamıyorlar, yoksa on_ hiç bir ehemmiyeti yok, değil ondan da.ha iyi bir insarı ta.sav numarada kıilariyle birlikte o· • 18 yqında orta~ meswıu 
Cengiz Han, biraz ~dük lan alıp sokağa kaçmaktan baş. mi? Ben t>!'endim, albay karuıı. vur edilemez. Geçen gün içmemiş_ tnruyor ••. Çiftliklerinden. ~ehr.lş. genç, ailesin" bakmak mecbUrtye 

tıen 90lll'a: ka c:are yoktu. Bakınız yanımız_ yım! Kocam mevki kumandanı· ti, bütün gUn ana 'Ve baba.ama ler... kaldıfı ıçın. nımı n,a buwıl 
- Bu adam fakir... Şeytan- daki şimdi de bir şeyler anlatı dır! Bir arabacının hemen hemen mektup vamı. _ Miralay N~irin'in karısı mOeaııeeede ça1qm&k tatemekted' 

u,aydı, keseni getirmez, Bak· vor! fşte dinleyiniz! benim huzunxnda böyle edepsiz Miralayın karısı, içini çekti: ve kızlan derneği unutmayın. ıÇaıI§kan K) remzine mOracaaL 
lanb. Anladıo7ıma ""Öre. vaadnn nitiştk odadan kaim ve kısık şeyler söylemesine mOsaade ede. _Zavallı ana, zavallı baba! Hiç olmazsa gelsin, özür dile!'in • ı..taeyl ıyt derece ue ikmal • 
ffa f!ltmemelr için hileye eapcyor, bir ses işitiliyordu: mem! - Tabi lzavallı! Böyle bir Biz, öğleden sonra bu va ·itler otr gene:: reamı veya bUUlll bir mi' 
yalan töyiüy·rsun. 1.ş böyleyse - Daha gil21 bir vakaya şaha - Hanrmefendi, o arabacı haylazın akrabası olmak hoş !>ır daima evdeyiz. Ah, Mila pencP_ "asesede lf aramaktadlr. (Aeddla.,J 
Ceıl8J'8 müstahaksın. Yok, kesed<? olmuşt\Xll. Üsteğmen Drujkov'u değil, erkanıharp :vfizbaşrst Ki. şey olına..<;;ı gerek. Kendismi a· reyi kapat! rem&IDe müracaat. 
bahman altın ve incinin yar:rs· bilmem hatırlannısm? İşte bu kin ... Zadeglndan,.. zarlıyorlar, otelden kovuyorlar. Otel sahibi ~ttikten sonra • tkJ sene tabrlkada. bet ... I" 
bulunma.dığmı Md::ıda r.rrar ed; Dnıikov, btr gün. bilardo oynsr_ _ Madem ki asaletini bir ar:ı. Bir gün geçmez ki rezaletten Mila: 'llAklı moUSrlerde çaııımlf bir mald 
yorMD, bu kese seninki olma. ken ·sarı topu köşeye sokmak bacı gı'bi konu...,ca.k kadar uvut. yuzu·· .. nden hakimin huzuruna çık. Aman nıst. berhangt bir tabrtka " ~ 
mak bed K •t 1 ~ - , anne, bu !ler&eriv· ic::ı. er. eee sana aı o 1,.1·n bermutat avA.ıc..-1 yukarı r.;na, CPı• halde bü·.ın~ bir nefrete masın! u .... belfü:ı, vesselam! ':H?nzer yerlerde çalıfm&k tıtemekW ""' .. ,_ bi sa:hıa..· d ı " ~= ~ ..,,~ YUA ~ niye çağırdın? diye söylendi ~' 
mayınca, ~.. r PJ1 e o kaldrrdı Birdenbire bir çıtırdı la.yıktır. Sözün kısası, fazia nıü. Miralayın kansı. içini çekerek Davet et:cc.ek adam mı bulan,a· 1ır. EıektrlkçUlğt ve fQförlotU de_.. 
mıyan bu kese. bu adaıtım ma oldu'. orı··c·e b·ıı"rdo ""'""asının ~t:. talea yu··rutmiyerek tedbir alrr.ö: - Zavallı, bedbaht zevce! de. 1rr. Taıraya da gider. (Arada tJll 
1·~- ... ......., ~ dıruz? ! Sarhoş, kavgacı, serseri 
.ıun;. hasmı yırttı zann:?ttik, fakat bir nızı istiyorum. di. nin biri!.. .-emzlne mQracııat. fi 

TCkcar, bu sözleri ifirince de ne görelim, pant.alon dilci~ - Fakat ben ne yapayım, ha. - Evli değildir Her i~ bitti ~ • nkmektep mesmnı. lta.,_.,. 
Cengizin ayaklarına kapanır: verlerinden sökülmemiş mi?! Ke· nunafendi? Yalnız siz değ:ı. evlenmek mi kaldı? ~ı sn~ -Ah, öyte ~yleme ınarMercl. transıaca bllerı aakerllkle Ucfll •(lllJ" 

- Hakannn. yalan söylediğ - rata, ayağım 0 kadar yukarı. kal. herkes şikayet~i, fakat ben cna kaldığı için Allaha şükretsin. . Siz, daima böyle söy1Uyonmnu2 van bir gdtıç !~ aramaktadır, (Jj}> 
mt itiraf ederim: ~nJdl serveti dırmış ki, dikiş namın& bır§ey ne yapabilirim? Odasına g~der Miralayın karısı, odanın bu ve işte ... Bövle bekleyip durur. 11~1 remzine müracaat. 

·min yarısmr vermek, bana gü kalmamıştı. Ha • ha . bil! Hal ve ayıplamak istersiniz.. "Anıbal köşesinden öbür köşesine gitti sunuz! Ne yapalmı? Ne olurs2 t\ltlırınız: 
geldi, buki bu esnada orada bayanlar lvanovt~! Hl~ olmaua Allahtan ve: olsun gene de istihfaf etmeğe t1I 

Der. Cengiz Han, hükmilll' da vardı •.. Bu meyanda şu sü korkun! Ayıptır!'' dersiniz. O _ Evli değil mi dediniz? diye · gelmez... Her meyva, insanlar<ı (Tezcan) (Pembe g11l) (S.S.) (iL ) 

vereceğini anlatmak i~in ara~· mUklU teğmen Okurin'in karıı::ı derlıı:ıl yumruklarını sı~ar ve: sordu. faydalı yaratıltnıştır. (E. Ural) (K.N. Mebtap) <1'·t 
kalkar ve: da bulunuyordu .•. Okurin, küp "Nah sana, nah sana:" diye ce - Hayır, hannnefendi. Kızlarını baştan ayağa kadar <lıl.U.N.> (2,2,H) ur,F,) (KOt~ 

- Saka, namu~hıra hareke+ lere bindi Benim karımın hu vap verir. Rezalet! Sabahleyin Miralayın kansı, ~ne bir k~. gözden geçirdi ve içini çekerek H.K.) (C.M > <A.l..) (B.Y ı<•~ 
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