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Sene: 2 - No. 309 
BAIJlllOm&a••••ıı 

Nizamettin Na:zif 

PERŞE~IBE 2 Birinciteşrin 9U 

Milli Şef 
bir nutuk 
söyliyecek 

Londradaa gelen 

bir babere gire: 

\, j Bulgarıstan-
~\ I da isyanlar 

1 çıkmaktadır 

ltaıyan kavvet
ıerı ba isyanları 
bastırmakla .,,. 

galdlr 

Fiyab 

Bu nutuk, son yılın 
bütün meseleleri 

üzerinde memleketi 
tenvir edecektir 

. . .. . ı ~IİLJ,J *fo;J' ~; I , 

Ankara, 2 <Telefonla) - On_u~uz~e-~ı Cunıhuri- ı hamı mahafilde büyük bir ehemmiyet verilmekte· 
yet Bayramıı meınlek.ette .~ıslı. g~rulnıenııs bir dir Cumhurreisimizin nutukla Tında gN·en bir :.ene 
"ekilde kutlanacakhr 1·c .. rınısanının ilk g·· ·· • . · · . • : • . unu at.;•· zarfında yapılan ı'!lere taalluk «'derek kısımlar için 
laeak &lan B M M niD ılk ıçhmaında c· h • . · · 

• • _ • _ ·- .: • •• • n • • tk um ur· !jımdıden resmı muesse elerde dokunıanlar hazır. 
reısımız Inononun &oytıyecegı nu a Y«li ,., )a· !anmaktadır. 

Bütü n er z a k 
Almanya'ya 

gönderilmektedir 

' · ' ' lr "'\ l Amerika B a br l J • 

I W Almanlar h~r :::ki eri ~ehl'i bir harabe halinde bulmaktadırlar ••• 

';b iRA~'DA Nuırı••• lıe1aaatı 

''Donanma 
nakliye 

gemilerini 
İşgal altında 

ki Fransa 
bombalandı! 

Şoför/er ve halk beyhude sıkıntı çekiyor 

Darlan, Alman 
makamlarını 

ziyaret ediyor 

Ortada Bir "petrol 
Benzin 

meselesi,, vardır ! 
l'aris, 2 (A.A.) - Amiral Dar. 

lan ile Benoist :Mcchin Alman iıı
icıt kumandanlerile temııs etmek 
u~erc dün buraya seiıniı:lcrdır. 

lto1ııar1 nakli vasıtaıanaa ve çlltçl· 
lere dalla ıazıa beazıa vermeğe m lıalt 

in,ilizlerin akınla11 
• İslanbulthı. peırol ve b~azin h•i· ı 

nın bir kere daha ve '"ok dikkat. F B [ 
Clermont. Ferrand, 2 (A.A.) - le gözden geçirllmc!ii zamanı gel· ransa - e 

Ilı.ırada öğrcnildigine göre, İnsiliı mi~tir. İstanbıılda halkın ihtiya. 
tayyareleri dün gece Chcrborg'u 1 cını uzun müddet '\'C rahat. rahat çik a bozgunu 
lıddetı bo b rdıman ctmi~lerdlr, karsıla34acak petrol ~oku bulun
}. e m a . . . doğu muhakkaktır I· akat petrol· 
lnddi lıasarat çok ehemmı;):etlıdır. ı.iizlliktcn ı,lkAJ·ctı-İ olan' e\ lerin 

On yedi ölü ve yirmi ycdı yaralı her g-ün fazlala!'itı'°ı da ınultakkak-
\'ardır. tır. 
Diğer taranan ayni gece Nanlcs Benzin tasarruf etmek ı:ayesi i . 

bölgesinde iki defa alarm işareti le alurmıs olan tedbirler bir kısım 
· d n~kit vasıtalarını felce Di'ratırken 

Verilmistir Bombalar ;ıchrm e· h "' · ır kısım nakil vasıtalarının da 
llliryolu me,·kiiııln garaj hatları. ~kiden daha bu" ök bir ı·ahsma 
lla dü~müjjse de Paris • Brest yolu imkanı temin et~ekte oldukları 
tesilmiştir, Burada da hasarat ol· görülüyor. Bu da muhakkaktır. 
cı.... B" kn" ha Bunları n ... '" ... hamt-t~ıı·•. "1\Ça ehemmiyetlidir. ır ,,. · ~,,... .. .. ~ 
fir Yaralı vardır Saini - Naz.airc . Petrol tevziinin henüz iyit'e tan. 
bQ • 710' edilmen,is olmasına mı ,·oksa 
··ıgcsinde hasarat azdır. insanca hakikaten ihtiyadan az petr~I da· 

\cl<!fat yoktuı·. ~ıtıı-a ~ · · 6 ... sı~ mı? F.~tt b• ikinci ıh-

25 mily on 
• 
lngiliz lirası 
8rezllya;Blrıe,ık 
Amerlkadaa bir 
ısttkraz aldı 

r maaı doğn. elsa) dı, petrol arayan. 
l~rın <:olunun ~ıkuıtl çektiti görii
lurken bazı kintSelerin de petrol 
M!lmayı hihftek r)bi hir fevkali· 

de hnner ıiııtermeleri I~zım ge· 
lirdi? 

Bam arahalarnı giinde •erHea 
miktar ile idare edHemi;,.ecek de. 

ret!ede r.ok çahşhklar• aşialirdır. 
Bunlarda acaba benzin batdtilmek 
imtiyazına matik tJtanlann mıdır, 

yoksa gi-ılenıni · petr:el ve benzin 

stekları mı vardır? 

B• dhet iiurinde dittkaHe dur· 
nıak zanıaM gelmiştir. 

iuuirde, petrel ~V'Zii isini, H. 
rarfi.,j •,mbeı!lnln ,l&pn11\3 ha. .. ıanuoı 

~ .... . 
• ldufu ,.e 'halkın hundan cidden 
memnun kaldığ'ını bucün İzmir 

muhabirimizden aldığının: bir mek 

tu11tan öğrendi.~ •.. Acaba İstanbul· 
da da böyle duroı;t hlr va ıta te· 
nıin edemez miyiz? 

General Lord 
lortu rapora 
aeşredlll1or 

Londra, 2 (A.A.) - Harbiye ne
zareti parlamento müstc§arı, Lord
lar kamarasında, hi.ıkümctin Fran 
sa ve Belçika seferi hakkında 
general Lord Gort'un telgrafını, 

bu ay içinde neşretmek niyetinde 
oldugunu habcı· vermiştir. 

Almanyaya incili~ akınları 
Berliıı, 2 (A.A.) - D.N.B nin 

oğrendisine sorc. İnı;illz. bo~bar. 
dıman tayyareleri, bu gece batı 

cenup Almanyası üzerinde uçmuş 
ve gelişi süze} chemıniycsiı ha
sar yapan pek aı: bomba atmı~tar. 

Bohemga ve 
Moravga'da 

tedhiş! 
Prag, 2 (A.A.) - D.N.B.: 
Bohemya ve Moravya himaye 

idaresinde çıkan gazetıclcrin °bil. 
dirdiginc göre, bazı kimseler, va. 
tana hıyanet, yasak silahlar taşı· 
makta ve ekonomik bozgunculuk 
sul"Jarından idama mahkum edil. 
mi~tir. 
Mahk(ımlar arasında yedek tuğ 

generallerden Doleı:al ve Svatck 
le vardır. Mahkumların bazısı Ya· 
hudidir. 4 suçlu beraet etmiştir. 

~r"ıtşingloıı, :! (A.A.} - Blrlcş!k 
l'ıı ıııııyıı., Birıe,ık Amcrtkadan 25 
~~·on 1ııgllız liralık bır istikraz yap 
~lır. 

r--Yeni Tefrikalarımız: 

~.tezııyanın garbı .Afrikadakı Da· 
~la en yakın Aıııerıkan sahillerine 
r I'> bulunması bu istikraza hususi 
' ehcnınııyct cttlrmcktedır. 

3 milyon ıabte 
lqe vesikası ı. "i . rı 3ı, 2 CA.A.) - Paris gazete. 

~tinin ~azdıgına töre, iiç milyon 
\ ~r sahte ıa c \ esika_ı tedavül· 'it lılunımıktadır. Şimdi kullanıl 
~<-ııta olan vesika modellerinin 
ttı~ t edilmeleri çok koloydır. Bir 
~r111 tlz~i matbnacılar, bu vesika· 
~ ll'ıukemmcl şekilde taklidini 

1Şlardır. Buna mAnl olmak u· 

1 - Kazan 'ın son günleri 
[Kau.n JlaaJığuııo, tarihin en elemli ~lerile dolu olu macera ı] 

Yazan: Ensari Bülent 

2 - Öldürebilecekler mi ? 
Btiyiik zabıta. nı11uııu 

Türkçeye çeviren: Faruk Fenik 

Dikkat: 
Ye ni neşriyat programımızı 

sa ımızda bulac~ksınız. 

yarınki 

nuJgar Krah Bori!t 
Londra. :;! ı A.A.) - Lon· 

cıra, so,~et harhlne rair neş
redilen haberlerden öil'f!llfH
Jtlno ı:ore Rıılgıuı .. tanr SQ,·. 
. H~tlerr kur ı ı;ürüklC'nıek Js. 

113 en Alınımlıarın hn t~bü· 

"'' Rıılgarl .. tanııı haı.ı mınta

kalarında is~-aıılar çıı..ma"'ı· 

nıt ı.t>hC'p ohnu~tıır. AJnl hıt· 

tıerlere görl', l!!J anı ba~tır

mak iiıt>re bu nııntakalara 

ı-ılnatıc ıtalJKn fı rkahlrı gön
ıh~rthni"t ir. 

Ordunun batı f'iiziitamların 
da da Jı.,·anlar olmu", firar 
Mdlı.elf:rl k•) rledlhnlo:tir. 

RulgariMtandaki hütlin hu· 
hat Almanyaya ı.e\·kedllme-k
tedlr. 

Rut.ıcarlı.tancJa et. yağlr 

ıuaddt>ler, şeker, ttabun, JW!J'· 
nlr kalmantış gibidir. B~-tlc 
hlr kıthk '\archr. 

Hayat pııhalılıt"ı y·iizckı kırk 
rri"bf.tlıtde arhnıı;tır. 

Almanlar, Bulpr «"ıtdikH· 
ı;iftl de kontrol etnıeJdeıtwtfor. 
Merntekette fPmnı.li'l: kllftlp· 

ları k11rulm11,tnr. l"lya,.1 -ci
nayetler obft•ktadır. 

'- J 

Ynanistanın 
felaketi 

Halka günde 40 
gram ekmek 

veriliyor! 
Zürih, 2 (A.A.) - Rcutcr: 
Yunanistanda halka verilen ek· 

ınck miktarının bir kere daha tah· 
dit edileccgi Atinada resmen il~n 
olunmuştur. Bu miktar günde a
dam başına kırk gram olacaktır 
Atina resmi makaınatı ııeı}rcttik· 
leri bir beyannamede yeni tahdi· 
de sükünetle kabul etmesini halk. 
tan isteınektcdfr, ---o--

Bulgaristan' da 
Yahudilik vergisi 
Hile yapan yahudi 
ler hakkında şiddetli 
tedbirler alınıyor 
Sofya, 2 (A.A.} - Bundan hır ınüd 

det ıwvel Sobranya tarafından kabul 
cdılcn bir im.mm muclblııcn Ynhııdllcr 
ser\•ctıcrinlıı yü7.dc yırmlsi nisbelinc.le 
olmak iizcre ~cııcde iki tııl{ ille husu· 
si bir vergi tediy ı nıccburlyellnde 

ldıler. Yahııdil"ı bu \0crg-iııin tcs\•iyc. 
stnı scciktiı'nıck ldıı hıleli yolhıra 

saptıklarından maliye nezareti bı: 

vergilerin cıbayetini temin için der· 

.. .. ..... ..-.. .... 

Bütün cephede 
harp devam 

ediyor! 
1912 sınıfı sUAb 
altına çatırıldı 

25 Alman tayyaresi ! 
düşürüldü 

l\lusk.o\a, 2 (A.A.) - Resmi tcb 
lig: 

Dün sabah bütiin giın cephede 
harp O<'VDllı ctıııııılıl'. Pazurt '"İ gü 
nıi :!5 Alman tayyaresı dlhıurulnıuş 
tür. 

Lo mütali.ia.,ı 

J,ondra, A.A.) - Mosko\·a· I 
dan Selen 'haberlere gorc, Lcııiıı· f 
grad ci\'arında kışııı ilk emareleri 1 
başlamıştır. Ukraynada kar yağ. 

ınaktadır 

· (De~amı Sa. 3, Sü 4 de) 

Üç devlet 
konferansı 

vazifesini 
başarmış 

Ordu, orta
dan kalkıyor 1 

Birçok generaller 
açıta çıkarıldı ı 

1.onclra. 2 (.\.A.) - Uo3 • 
tf'r a,j:ı11 .. ı11ın Tahrıuı•lal.;i 

:~.ı\!~!l'l!'I !J!lfJll{lllll ISll'lllll 

Hır hatla ı•\ \·el kurulıwı~ 
olırn lrıııı kııhln 

J<; .. kı rrjimin 
l<·IPri poli .. 

tlıınlık 0111111 

' l\kı<ek 111• 

lr.rifıclrn tıııtkhı-;tırılmı'ıl:ır • 

ılır. ı•ıul:ıııwntu;1 il te\lll •'· 
ılilrn yeni knııımıla, l\anıın.ı 
"-' l.ırı hıHcket ı•dcıı ııoli .. 
mrııııırlarınııı "'h il mıtlıkı • 

ııırlere toC\ J.cılll~·cı..lcrl ı..11~ 

dPılllmrktedlr. 

Bu glhl 111111 .. IPr ,ıııııli) ı· 

kadıır B"kl"rı mahke.nırlı•. 

re ı;c\ kedilıııckle lılllı r. t:\'

' l'ke ordu \ I' 11011,. doğru. 
elan doJıtru:-'ll ı;;ahın kontrolii 
allınıla huhındıığu iı;iıı oı·· 

dıı me-n.,upları 'e J•Oli!t nıe. 

nnırları ale~hlnde -;ah em 
retmc-ılikı·fl tııkil:ıaf ~111ıılu

nnıırlı. İki ı.rne olıın n~kni 

hizmet n1111hiniiıı kaldırılıı. 

cağ'ı Hnıııeılllıııektf':dlr. 

En ~a Hıt\'iıdls - Bıı· 

nan Türkı;ı.. ... ı «lran ordusu 

ortada• kaldınlıyıtr» de.Rıck 
tir. 

himaye 
d . ' e ıyor. ,, 

--
tlantik cephesinde 

tam bir sükun var! 

Ame-rika t:anrı~·r. l'iıu:ırı 

.\l.BA \' K~IJK~ 

Indianopilis, :! (A.A.) - Bahri 
ye nazırı Knoks, Amerika bahriye 
sinin vm:ifcıfrndl'll bııhsedcrC'k de· 
ınlstir kı: 

crKafllc kclimcsınin artık modası 
geçmi~tir. Ben himaye kelime ini 
tercih C'divorunı. Donanma, hizum 

r
gorlıl<'n her yerel<! tam bir lıima;r<' 
lemin etmistir. )J 

1 
Knoks, Atlaııtik denizlndC' Y<'ni 

. Moskova bir tebliğ 
neşretti 

-------------- bcr olmadıgını H. ve C"tml , At 

1 

hi'idisckr olduguna dair hiç bir hıı 

AIAllazret Şabtn,ab !~~~~ii~. h rbi ~ayet 1;akindirN de-

~ıo ... kova, !! CA.A,) - Ü~ devlet 
konferansının bitmesi üzerine, Sov 
yet hükumeti afiağıdali.i lebli&i ncş 
retmiştir': 

Peblevl Baeaos 
AJl'eı'e gidiyor ı 
Buenos • Alres, 2 (A.A.) - Sabık 

1ra.ıı şııhı. Cıudad Cabo Vllpul'u ile 
teşrini aninin ilk 1;llnlerlnde Bucno 
A ires'c gelecektir. Kendisine aile:ılr.· 

29 eylQldc Moskovada başlıyan 
Ü§ büyük devlet mümessillerinin 
konferansı, 1 Jlkte§rindc çalışmala
rını bitirmi~tir. Konferans, 1\1. Ruz 
velt ve l\l. Çörı;il'ın Slalinc gôn· dım on ki 1 ve ayrıca 12 hızıııetçl r~ 
dcnniş oldukları müljtcrck mesaj fakat etmektedir. 

. 
ı·ıtre, lılzi yılda blr defa, P.O&h· 

ttımızda11 baııkalarım dti~ameğr. 

çağıran fır.mttn. Bu M\'Elte ııa

mlnti Mr alaka gÖ9tCTMefi)iz. 

HADİSELER - FiKiRLER 
esnasında dayanarak v<: ,ıfaşıst tc
cavi.ıı:üııe g<hitcrdiği mükemmel 
mukavemete Sovyetlcr birligine 
en iyi suretle yıtrdıın ct.ınckır ul\lÜli 1 
terek kaynaklan tevzi ve Sovyct. 
ler birliğinin gayretlerine müm· Dı•ı •n [ t ı k t 
kün olan en buyük yardımdcı. bu· l pır an a arını ur ar-
lunmak maksadılc bu ka;) naklar- v b 
dan Cll iyi tarzda istifade eyle- maga m ec uruz ' 
nı<'ı..» me,,.clckrlrıin haili bahsinde • 
ou mebajda bildirilen gayenin Sta. 
lin tarafından tasvibi i.ızerinc top. 
lanmılitır. 

1)ç devletin Lord Bca'l:<'rbrook, D t ı. l l'ı!. b;_r ULllJ'Jet bile 
M. Harman ve Molotofun riyaset· değil. «canh» ya mah m ı..a.. 
lcrindeki nmrahhus heyetleri ,.a. 

( Devamı Sa. 3, Sli. 3 de) 
ıııınt.' ) r.tlerin lıt·ııshıi kcniliııde ta~ı
~-aıı, ii .. tcllk ktlıııaı ı;;ah1>1Jlc1 \C 

dcgcr .,ahilti hir ıııüesst• e olduğu 

mcJdıındıı. O~ le olma a3·dı, ya,ıyan 
'e öhi dlllndcıı, dilin tarlhindr.n 
lı11h.,ı·dllemı'zdi. Hıınıııı i\;inrllr ki, 
Jıer '!'lih'>i~Jet sahihi \11rhk glhl, dO 
de. şııh .. in rti tıunııınlaıııağa ılo,itrıı 

giden hlr olu~ i•:lndr, \C rl•'Hım1 ı o· 
larnk. kl'lıdiııılcn. liııum .. uı M'~ leri 
atına(:'a \C Jii711mlıılan hlr ara~:ı ı;ı'. 
llrııwğ" ııı•-. hurılıır. !llitckiııı her dil 

hunıı ~ ıtt•ar. 

Hir fikri H" ııııınll""" hıl!>hulıın a· 
çan kı,.,altııı.ılar, J ran,.ııcuda 

0

ı:;alli. 
ı.iı,111 «ı_tııllil'i .. ıııı·» ılı·ııt•n şey. 1'iirk• 
çNlc < IH'lanın hirl !» ( 1) ml-•allnılt• 

olduğu gllıl: biı!!bütün başka hlr dü. 
tünce terkibini (fikri), bhbütün 

Hfımid REFİK 
l'iırk~cde ttp11şa bardağı» (:?) tabi· 
rlnde ulduğu gibi, bu atma ve top. 
lanıa ameıı~·)c.-ılniu birkaç ~eldin· 

den blrlkl isini &e;kll cde.r. 

Bunu .)apan mulıanllenı.lıdlr. Fa. 
kllt ineli değil, lc;timai uur \e mu· 
lıanilemizdir. Bin tıirlü me,.lek er
babı, ha lk ,uuruııun kesafeUerlıU 

tcnı"ll eden mahalle arası dll ibda· 
karlığı, fikri hlr merke7.in hudut. 
suz anla~ıııa 'r. k•ınu-:nıa kola.) hk· 
ları .. hlc;bir lrullı e·ehde tfıbl olmak· 
"''"ı l~·hı tı:in, hu harikulade ifade 
'c li">an terkibini 'Ül'ııde getirirler. 

nıı. im klıllür hıazinclcrlnln cc 

''ok kıı~ ım~lığı ;\erdir. Maıjdcki iti· 
katları, derin tema.) illlerl. !'~tli 

kı.\ ııırt hilkliııılcrlnl, 'atan, ruh. 
aile'. •. ııwrııunıları l'trafındakl de\ rı 
anlıt~ ı~ları, hiç ulm~ bir kıı.mını 
olNun bu mıitt-ııeul Hun kaynağın. 
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f SllASINA'. GORI J 
w 

Papanın sulh 
teşebbüsii -- lhtikai~ ve l H. k · L.• ) d 

B :::ı:.~b::;:;-::;...~.~.;;.;:;; komisyon . Ü Umet Dazı yer er e SVPHl NlfRl tı;EBt 

zlhwrestmreır oln11 ı,tar. 
Jfll'i'bta ~ olmadıtı zanuiWtarflla, blr~ek 111endck~er, ....._. ~ Ik A dlttlkama Birı.,,ndf cı..ıet-

\'e ~ f.ıt.)ıet1er101 tf!~tı•nıtrnwak ıttzifmuau hl119etmı,ıermr. Dün yirmi 'het kasap y pagıya O ıcrt Cibnb•r :Relabdn bir 
.. ytlıııden; lifttU•. ~~ ..,.._ mem1elıetlerlne kadar, ld1Ma1 96 SUl" üstünde a rtını~.m~liltien1~~a.tJ~~ldaarilPea!"'a-~tel~ 
.-...rt4' ht\lill'lk nntlt~lllln. ntll:tYJıen bfr fakıM 9'M6n1ett fire tan- T ~ "" •·- .... .., .. ""' ""' 
7Jııll edllnle8I llhıun\U ~,ttr. y a k a 1 & n d ) yen\ bir Dle\"l'.U !:Jkardı. 

Pert, tek ba,ı•• ltaldrfı zaman, madiU JJıtıyoçlannı temin ı~ın. lll- 1 ,, l ı Havadisi okuyanlann b8Rell ıu1h ~·nchm fadtr öc\eınete ve enmı P!;en maddenin m~taliWlh olmı)'atl Fiyat MQraknbe BUrosu, fl'ıtlk4r1:ı Bir kısım sanagi ve madt!n ö 'ile/erinde ünıU1ert kabardı; herkes üa ııefer de 
bir t•un mutavtHllllt" ~re. tnl'lıııtll'e ve htr, yoldan ,Ckll!!Meie IM('bUr o- daha şiddeur mUcadele cdeöllmek lç1n 

1 l!I erkAnıharphll bırakıp dlplomatııı.• 
ı..,..,,.. \'e bu mutliellf eller, alanla satan ara111ınıta, b(ı' yete. f'thı.ılf yere dQnden it1baren polis ve zabıtai bele· le k lıralkı~b. Sulh şiyle o18ca.k, bayle o· ~İlell Mir talilm UllatyJt ~aJar eldUtu'nclan, ilurup dunırken, hlr dba).:elammı:ntı1ru.rıarne blrflkte çalışma.ra m e c,, "r i i ft m Üke 11 e "'. ig eti I al bi edile c e bala<~.a,adk ı<.lil·• munak~. kf\haneUer 
n,.ı- ,....., bir tı,ıat Ytlkselmesl, bir patııa1dılc llltıytftl1'1& pllyer. ., ., "r J . j ~ 

1111'\'0k meml,kl't1ı--rde, hayat pdahhtuna tanzimi huımııtP'da, Jı:oo_ DUn şehirde kontroUSrlerle bl'ralfer Ankara, 2 (Telefonla)- Haber al·ı rlkaları elinde bulunan pnmuklli• ı 4 nisan 1941 den itibaren meridir. J•"akat, aeele etmenia, çayı görme-
penttlf~lllk ehemmi] etil bir Amil o1nnı~r. 

1 
çalışan emniyet teşkllAtı memurıın·ı, ~f-ınııza göre yarın Milli IIorunma ı a el Jtonmuı;tu. El konarak satın Tcsliın edilen pamuklar içlıı de den ~aları aıvaml\llln benllr; zarna· 

P'entln tek ba,-ı11a elinden plmlyen, fakat zthrıte tıallndt>, ..,ap ha· sayısı 30 u geçen muhtekiri, suç Ustu Kanunun'a istinaden 3 ınUh\n\ ke.rar' alınan pamuk fara verilecek fiyat· bu fark nazaı·ı ilibare alınacaktır. nı değil. En-ela Pap&lığm bngtbıld 
ıtnde ~"'P'lan bir ıeıtı hllk faalt~tl, muta' •-t zlhntt!lertn rofwlne !m- yakalamışlar ve bunların hepsini dtın 1 neşrolunacaktır. !ar o zaman her ne kadar lesbit Ayrıca Koordinasyon heyeti mil- dünyada oynadığı rc>llt bilmek. ••nr• 
11611 bırt11Cmadip için, tennn m~ ol'd1'ıtu aertllrlll · maı'fı:leftthf Mitin akşam, mQddeiumumlllğe teslim et- ı 11rmr Korunma kanunu hU'ı:.Uinlel'l· edilmiş ise• de sonrndan yapılan 111 korunma kanununa istinaden 1 da Papanın hakiki nUCozunu iyi tAk. 
illi' ny.lf\, bU t1't]Mlli t •yesln•f!, ~llıPJ"lz yllkııellt,terden, mutava9!1lt mlşlerdlr. ı\e mUstenlden 31 vi!O.yet ve ı ko?.a tnce1emeler neticesinde bu karar Ercı;fli koınür mi.icsscscslnc iş mü· <lir etmek Kerek. 
.............,n flA\e ettlji tazatt zam-fardan beri .._arak, ta"1I halhlde ötr"endiğımez göre mtırakabe me- dahilinde bulunan yapatrılara 2 :B • dakı ~kala fiyallarında küçllk b1r ıtellcfi~ eti u~ulunü koymuştur. Eskt zıımanlaHa Pılpalln', ~-tı 
,.........,.,,,... •J murları her gün bir mevzutı ele ala- t'Jnclteşrin HlH perşembe gUnUndcn değişi!clik yapılması lüzumu gö· ltomiıı• havzalarmda çalışan ame- yalına.)ak ta memleketlerinden R..-

s.lli< ,-e ırilktn uımanlan ~. llltO.IAk taanyetlerlı1ln tandmhtdfl caklar ve şehırde bu me,•zula alt\ka· (tlbarcn hUkfilnetçe Clkoı\muştur. Bu rülmı.iş ve 8u maksatla :reni bir leler tcsbit cdtle'lı fazlh saatlerde ma3-a kadar ıretıtttp af dlleth1ernti9-
--m itli' Amil olan 11a ntnl teı,efl:l:Dnerdn, tabR .,artfarın ırekfeye uf. dar nekadar mUe ese varsa mUm- v liiyctıer şunlardır: ltaı'ar hazırlanmıştır. 

1 

çahşmıya mecbur tutulacaklar ''C k!! .. rolunıın veya elunacak ela• Hin· 
............. --. •-

1
-- kUn mertebe hepsini kontrolden .,. .... 1. Edirne, Kırklareı'f, Tcklrda~. tstn•ı_ Yarın çıkacak bu karara ,.;;re, çah~ıkları saı:ıt miktarınca da faz- • • ..... •-- katoH'- ....__.. 

...... ··-·•· ~- ..,._, •lllftl ~f(ITtfe neticeler elde ol'unablllr mlf ..... ,.. ,. ı. - .. ~ il' distanlan, .Ame.-. .. auo.cı • a.-· *"1t ,..._..., feVllallcfe" -..alar olıluf'tnl\fan, Drtısadt taalfyct- receklerdlr. ıiul, Bürü, B:füR'esir, Çanakkale, tz- Akala I: 65; Akala n: 82; Akala la i.icrat atacaklardır. ıara lllsıwa ederle.niai} .e .ai1'9 ft -.. 
Mit ı11J -..ti ,......... OUn llzerinde tetkikat: yapılan mev mir, Manisa .. Aydın, Afyon, F.r-k,.: .. - ı nı: 66 ve kkala I\T; 58' kuruş oln· Bundan başka bu mıntal<alarda 

..,.,.,. ZllllUan -·-. ftıılill.,..eı.ra mftltk teıfMrlertn ,_ .. .,.nda, T d k 1 lre ... -. ... ,.......... _.._ zu kasap ve pcyniı• .. ler oldu""'ı frl:ı ıur, Klltııhv,ı, lton.•a, Nf'l"'c, Krıys<'d, cr.l':tır. nnka va.ıta1arına a onu an ça. _,. ............ _.__ 
.... , ı• r.

1 
m111ln 111.tilatlne dana u~·g-ıın t~lrlerle ele t&Jlzlm 9flıwmahdır. ...., b' " "' - •nu ı··akat, lıılir yao6a pr..__..,.-

• •· I"' yakala.nan :o muhtcklrden 2::; i ka_ Sıvacıı, Yozgat, Tokat, lccl, Seyhıı..ı, 11 
Fark, mi.an lefünc evvelki _riyat. lışma mükellefiyeti şimdi daha -·buru ·- __. __ ...._ ... , o"b''- -nd·n 

I' ~,·.a .. de haller .. te''kallicle ted1ı .. lıerl lt'tlp dllRlldtt. - .... ·~ ,,,_.....,.,, ...- .. - R .. t k 
11 

sap:ar tes,kil etmekte idi. :Mnrdln, ufrra, 01'."nr~altır, ~i", ,'Sin· lara n lsbelle 20 para veya bır ku· zıyade genişletilmiştir. R··- ~·-d·kıı Jdlı"•-•-ıa d"-.--.. ""' 
·"'r ""' l"t ı adııa g&teren, Iüznm"11Z ,.e Mr Juyanett- llaı:ka bir " ·ı • 1 U>TO v•"' "' ...... ~... ..,........,,.,-~ lk 'ol Dr•er tatattan ö-endt..,m·ze - • "'Öl, Erzurum, A•rı, Kars, Trab?.oıı, rustur. • Dnvlct orman ı' ct,nclcrindc ça• 111 ,..y oınıı~an lht ii.r 7:e\·• nl kurtar.ınak l('I•, all\"alln U.blatlle uygun, a. ı> ı>' ı1• ı.v• ,., t> 1 'e nlbıı.) et l~llfoifyctlu ber 3-enftı • '!)undan böyle I•'lyat .... ilr"kab", zafü· Van vıı~vct1erilıı Po1atlı ka7.ası. Bundan bn~kn ni anda ç.ık;ın ka· Jıı:ım memur, mü.;tahcleın ve müs- ..., ... 

J:lr klftlU11" mi~yyld~rt kô~-mak. keıııtlrme ve ileri bir tanzim faftllntı "' "' ... ,, ı rUıtlya11ıl.ktan il)~ yayılmatn. .... 

1 
· ta! b"lediye V" polisin •ştira'·lle ,,apı- Yutmrda ölldırllcn :n ,•ırll'. ... •et \'C bir rarda zikrcdilmi_ycn Çukuro\·a tahsil1crlc bu işlerde çalışabilecek ~·er ne KrgeOf'ğl 'llphrııl:ıdlr. :.-temr Senlll SARP ... '" 1 

" ,, ,, ı nıı\lhtm tsrtlıi vuıruat Papaliın• • f!ll" ı lacak cl\rmUnıeşhut!ar~a mul\tek"ı'- kaza daltTiınde l>Ullıhan b ınmtim ha- Y_crli cins panuıl.l~rdaıı, da~ ve k~~iliyct~~ vatanda~ıa: ii'crctli i_ş ki kuv,·et ve klatlretlel'hıl ~ltta""""4 
± ~11111 .... 1111111!!"'"-... .,.."!'l!!""'!!!!!!!!!l--~ ... ıwı'!!'llll.-ıllJ!L&ilM~lll!i!!IJ!!IİI' ==:s'"!!!l~~i !erin komisyona veı11imeden dom-ud:ı.'l 1 ikı ve hUkmf şaiııslar cllcriltde me\'· Kozacu malları dahıl olmak üzcrC' l mukcllcfı~ etine, na kıl \ asıtalaı ı U b' "k 11 r t" "arırtı, ı:afa tlU~iird . 

Sa
./ • k d ' { •ı doğruya mUcldelumumıııge sc,•kle.ı cut: yapai:ları 2 :B rincltcşrln 1941 karı malı ıçin yC'ni }irtcye 54 ku· da iicretli calışma mu e 

0 ıye ıne Bugünkü t.lrleşnıiıt lWyaa ,.uıell" 
'.f tl!Je ve ar a as. arı l e kararlaştırılmıı.ıtır. Bu suretle sllrU:i· perşemöe g1lnUnden ıtl1:)aı•en O:l gl.ln ru~ fiyat konmustur. P.u Ji::,·a~ınr tl'tbi rutı.ıhnaktadu·ler. ve del·letl kunıldulriao ve ~ 

H b 
r· cemede kalıp kırtasryecıllll-e •ideıı ih· içinde bır beyannanle ile en yakm ıs MSSE s E'L E s ., ........._ 

I 
• f · d 6 ., • MusMllnl ıaştzaıle yarlllladay& n...-e9 e l sana or yom u. n a tiklr hAdisclerinln derhal adliyeye in_ Ziraat bankası şube veya ajnnına oi1· ldnıl MUtlıak ohlulttan MHll'a Pıtpıtl•• 

tlka1i tomin edılmif bulunmakta. olup dırmcg'e nıcclfür tutuliüu!'llnıdır. ZI· Aıaknnu _ nazariye 119 hukuku dü,·el 

bil• r " t ihtikarla daha esaslı mücadele im- raat: bankası şu'tie veya ajanı öulun_ lUbartRI 1'er' •eltadM möstıaıtil bit s .. a ... k§:nları hazırlanmoktadır. mıyan kazalarda beyannameler kay- M .. f V k •1. hiilillındarhk '8e de_ hakl.katt ha}de 

ı~twnbulu, der scı~gıine yekpare netçl Sami v ..... makamllH"a vei'ilecektlr. lJU öeyım.- a· a r 1 e r 1 hl\\ ttı.ı··aa rea11teldlr. y~ ar*-" 
e Cuıub1lşcll şevıtetten ı1'dhlth·e Veıtı\l' ""'ttl nameler kaymakamlar tarafından en "' ml\lklııri feda ederek oven eski şa- mUrekkep saz hcyctlnln de iı:ten ge- • ,.. 1 milletler w devletler aı118ında ..... 

lrler; Rallfornı1a'öan sonra dUnya- len istekleri kUçUk Mualllnın tebes- İki gUn evvel lstanbıı}a gelen nıı.· ı yakın Zlraar 'Bankası şube veya aja_ . hlm hlr nüfuzu kalmamı.,tır. J.kiil 
nın ik\nci derecede güzel yeri olarak Si.imU ka<M t 1 . . hlllye Ve'l<ıll l<,aık özt~ak, dlln öğle• nına gônderlle~t'ii'. ,. z ah at ve rd ı• yalnız ltırkıtlyanlar, kattA kıdoliklrr 
t~l\"slf .eden Mödcrıı seyptahlar hiç de yUzlerlncfe ~eli~~•~r ~:gı~:r dıt:.:ıı;:ı~ den sonra villlyete gcle~ek Vali ve Be Yapa!1'ıların mlll)a~sıı\a ve tk· . araınuda lilJe bir blrllk ve kard~li1' 
hak..cıız ',tfcğllleırdlr.. rneği vadedlyorlar .. : 

1 
ıediye reisi Doktor L(ıt~ Kırdarla be. tısat Vek0.let1nce tesfüt ~ccek Bcsas. .. te'!lslncıen i<"iz kalmı<ıtu. 

""n lki b-lli a"~ direnmeden Pa tal ... 
1 

ledlye işleri Uzer!nde uzun mUddct lar dahilinde tevzilne .;:ıu'lner ımk .,__ · l el. '""' , .. ~ '"''"• s arı .. ve :reınek erin nefaseti• .. f ~ • Bir valtltaec Frao&1z _ spa11y 
çel<titi 11 lr araba ile B'e)"beliadanm le doyan ......... ki ı gorUşmUş ve izahat almıştır. memur edilml!j!Ir. M\.lbayaa olunan Ta b, 1 .I,· t m e m .. t ş •: ,·.Jap y o k t u r . lııltı•lin I~ J;<'ranııı:r. - ttaı:ran dli•nııtır" 
11

.:talt ycıfunda, yUk~dik; önUm~- n~UmUzU s~·or. Ne yazık kl . e .. ı n an.Şam ~n araya gı - a• ·u • lıkı ke[1 l{a\OUk mllTetlerln ltjl Tfl r<"'· · 1 c._. zev m zu 11.pur dö- v '··ı dU '· .... k ·t yapa ... lat'ın 'bedeli Hu "anka· tarat'rn- K l " ., 
de ııçılaf"4, ve çel'Çe\•csl !et.an bul olan bundan Şevket mahrum- mıştlr. • 1 dan tese1lUmU mUt'eakıp 8d~ecekth·., M 1.:. , 1 ~ • ' h • L:: a.Meti df't;ll mi? XeJe Papalık ıııı 
bır tablopı kuşbukılJı seyircdtnce bu_ dur; lçm.. - .. 1 Elkona~ yapağılar hUkfımete :ıa- e11tfe-p· K tf ap arrnı n epst "aztr, ıtahtllk "" hatta Ulıln kard~tr.rl 
nu bUtUnı kalbimtzıru bir daha tasdik. Y'o neyoglu 1·1yat )flira~ahe Burcmı tılmış ııayılır. 2 Blrlm:1\:e!1l"fn 19-tll .. '• l • barı,tıramadı? t~te ıliinya katoli1'· 

J;ir hastanın yap- Bevo"'"lunda açılaca '.Fiyat MUra· tarll\fnden ıul)aren Mi yapllğılarn ' [ zJkr k b f b' f< f cttık ., b "fa lO a I geC .. I mı" c::. ·ır lerını bile btrleştıremc~en bir "111' 

Safl~' ince 'tla.ıll-9'!at'lle, lMzl, bu ı: Safiye bu kon· kabe bUrosu için ka kamlıkta b r batkaliı.rma sat:ı!ma.ııı 1N ln».tlnıtJt.ıd ya n1 . l l "$ kamlfan katollk olmayan İnKilh•rt'• 

nıa--. ~'"e .. lM.....,
11 

ru"ıle ve ! ....... _ 'Yel v delmiş .•. HM- oda a)Tılmıştır. Teşr.nlevvelin onun· Roordınasyon heyeti kararı hilkUm-t Al t 9 ""hl .... ıı .,_,_ ~u" "'!i"'" 
11 

""'"' • ' ı (AA } S Unlerdc kitap fiyatıarmda, yalnız lfüçfik nls- manya 'e ..,o\•ye nosya .,, ... ' 

nlle 
.... ..._.. ,_..,...,_"'•ordu. talardan bi;i,' ·rt ...tın C\"'Cl tel-"on_ı I dan itibaren _faaliyete geçrc_e.k olan lcri dairesinde yasa"ktır. . .. , ·- .. A11kara1 _. · · - on g _ ... ........ • furu"-••.;ı 4" e u • = u dh ı bette bir artma ile basımın tcm1nl ı. lr:t 'e ıııcnılP.ketlel'l blln~tırın88t ,,.. 

-•k· ''ail"'i ve ~n- ................. _ açıyor ve ba•heklme ..... lil o"." cBe.. bu büroda daıma lk trolor bulu- B'ti senenin nisamnda neşrolu~ klt'ap- meselesi hakltın , yapı mış o- .. _ ""'IWJ'"" " J - ""' ... _.... T aoy y ' .. ~ ' ı 1 t u b tll A adol:.ı '"'il devlef, bUfün imktı:nlardnn il3tlf'a-' sıl u.:klenebllir ~ 
..n.ı~ ·••u...,·ııt\..,.t'"bil•..-...,c-ntistni ·L·r- S fi nacak, bunlar Be ıntakasım nan bir kararla bazı vill\yetıerle an ne'r ya • nı nase e e n " ._, "' ,..,. •· "' """-· nwu a ye'"i.n\ rar"amba wtınu mc · d ı 1 "" j ıl c1 s bl ini sorusu de ctnıiş \'e mcmlelcet e\•1ı\tlarına ki· l'aııalık makaıuı, 1'7.cliınle ~.u totı1· 

"' • "' • bU v u daiml sureUe koı· cf:'klerdlr. stantiulcla ve ınemlcltetın her ta• a ansı yazıc arınuau 1 n 
lillttı,. ve ... 
~lM'tt~aı~ılOarııidlin, tedih ta

nf'l~ gnn •bltrt!ti 'öi!ier, gikleril'l'lızle 

~cı..--tı~ıırtıfz dtınız ,P&rgıtlarındMl ctaha 
h•Jlytt!ıt tıır ııes1e rulilarımızda eridi: 

Ea ta.,ken ;.tNltüW!tu· akfllm gilneş 

............................. 

konserıme geliyorum.> Heyecan, ha.· rafmdnki iplik ve mensucat fab· tizcrine ~{aat>if Vekili Hasan Ali YU• tap pahalı gelmesın d\ye yllz binlerce litcr ctrvlrtıer devrinı1e Ye hu Jktı-•· 
zırlık. .. Ve sonundıı, beklemek ..• Kim- : eel aı;ağıdakl 15e}'anatta bulunm:.ı,- lira fcdak,llrlıkta· t;u!unmuştur. 'dt rekabet ıılcmlıııle, artık nıilletlf'r· 

tur: fll1ll1n vatandaşlarıma şunu hatır- arası hlr rol ojn:ım:ıktan 5.C'l:r. oııtll" 
se gelmeyince telefonla Snfwcyi arı· 21' x: 1 fi ~ırt' "' - - Elimizdeld k'anun mucibince dev_ !atmayı 'llazlfc bl\ rim ki, talebe olan tıJ!!.ıfnn nn uzu ı.la ;rava, ya'lla~ 
yorlar, ve bulamıyorlar.. ~ .i u 'Ukt Jd ıı- tt ı h ı·ı - -• ,. ırıııt· letı~tırUen tş1er~en biri de. olml ders c;ocuklaı-ına her g ç. e o u.,u gibi, a ra~·a usrcı ı rııe~e uo"ru ,. 

Onları mı Umitle blr ,Un olsun beıc. kitaplarının Maarif Vekilliğince ha- kitap mes<'lesindc de blr zorlu~a u~- yor. Rttta ttnl;yad:ı da hıuıııllbilı'ilt'!"" 
lettiği için, Safiye dıtktU:U gözyu- * O'skU<1ıır ceza evrı\fn intaatt ta· zırlanmıM!ı ve bastırılıp yayılması i- radıkları ıamnn ilk baş vuraca'kları Ki l\lussollnl'nin fa-ılzmilc iyi ge!:

1
"' 

.... 1 r Un Vila.vet Parti idare heveti rt"is· .ı ıııt•' !arından samımiyetlc bal\settı. maml,inmıştır. J. ahkumlar bug ~ şidir. Kitapların basılmasını ve dsğ.l insan, okul idnre t\ıtıir1erldlr. VekilllK me-.ino hağlılhr. \'ok-.a hu ao.;ırı 
Kendisinden konserlnın intıbalarınr yeni bıhaya naklc'tl1lhll1Jlerdlr. l~gi n~: esna! cemiyetinden. vazi· masnı ko1a)~aştı~mak Uiere veklllik' verdlg'I. emirler ve lmklnlarla onları ruhani rn <'io;nıaııi nılie,.sesc ele rııkıtıl 

sordulli, işte cevabı: * Tren ve 'llapur ecfcrlerlnde sa.-
1 
~.ctlerkı, lıdzA1 sayısı ile ce,mıyetle· bl\lUn memleket1 dıl<kate alarak e_ tiUtUn hu gUçlUltlcri yenecek şekılde rnll\rct' mllessesesı R"11ıi luğ,·eımınt'.'t" 

bahıa- hu"u""" tale'"e Ya"U" ve tren- rınc ay o unmıyan esna ın mik- .. . U t 1 d R bulu kt d m ttl JJ .,c 1 ki ,. ıınl•" 
Ô 

•• ., '" :u .. • ııaslı bır orı?:anlzma kurmu•tnr. - vası a an ırmıy nma a ır. na 1.e r. t>meK o uyor · a • 
<- mrUmdc bu kadar sevı"nç du"' farı · tl rı_.n n...t• 1 ~ ., 1 ıt ,, leri ihdas edilmesi lçfü tctltlll:lere baş ve ccmıye c m ıyaç arı muml merk~lcrln Ankara ve tstan- - buırfüı faşf7.ıııln ellnıle bir (at:o) ı ı 

d
. duğum ve zevk aldığım hlldlsc en· hakkında esaslı maJümat i.steınf.... D d f d '1 ıı ı rl~ 1 •• lanmıştır. " 'Duldan ve memleketin F,rzunım, Dl- e ee en ,· \'e •• U!!SO nl'n n ac-zuJ:ınnı 3•e 

B[ b az.g
tll gibi Utoklanm k ••e derdır. Paı·a ile yaptıtım \"azifeden tir. Parti cemiyetlere yardım içill ,-ıt· rer ey a • * Beden terbiyesi, Jlsans talimat- yarbakır, Trabzon, Sivas, Samsun, A. gctlrnıekten ba':ka hl~ lılr ,cye · tr 

ıııobsn köpU~ gibi okJanDl&k h18lerl daha listUn telAkki otUAlm bu ışın namesini blttrrniştır. Sicil talimatna· bir proje hazırlamaktadır. dana, Ar,takya, Afyon, İ7.mlr gibi bil· k l'anıa:r hlr haldo tıııhınm::ıkt~ıılır. h 

SaMtnryorraın yUU.c glllen cephesi 
re lkı•..ı;'<'.\lÇ ddktorun oıadan daha ca· 
zıp tetrımUmlorl, bizi, blr hastaııu; 

dlyııırıttdan zı)"adc fl'(kat '\"e innnlık 
Alemine .gtriy.Onmt.ı'iUZ,,gibt iç~dir _ 

'eYen pavıyanJa~•n 2.30 kişilik kad- temiz duygularını ömrUmUn sonuna> mesi Uzcrindc de ~alışmaktad'lr. Bıın'dan. '6aşka rakir ve bekar. yUk "şehirlerinde birer yayınevl ve ki- on serı· nwı.c1e .. 
ro 

nn•,... 72 Asi katlın c&.n Mttel!SMe- kadar i"imde va-tacaa.ım Q t '"' esnaf için bir yurt RÇl}ması husu- J"(l"• , .. uu, • .. "' Y'" e. ... em...-. * Ankara dc\•lct konservatuvarına •· tap a<'posu olan bu teşki:A.t, okul ki· Hugiin l'apa1ıı{ın ı-1) a .. i rc~ı 
1 

1 
nin. yaz ,ve krl/ fçlrl açılchava uykusu. ruhlu insanlara bir daklka olaun mu- alınacak talebenin ımt,hanı dUn Gala sunda Partı, yeniden faaliycye geç taplarını yurdun her kö~eslne ayni l:Jzun zamandanbcrl, konservatu- hu olıınl·a Anwrika Cliınlıur J'ı·i• 
na tahsıs edt:en genif taraçamnda, siki ~lrl tattırablldlmse, çok, pe~ tasaray llscsln e yapılmıştır. mistir. Münaıdp bir bina aranma ki zamanda dağıtm~k vazit'cs!nl Ustun~ varda hıuıırlannıakta olan Hamami. Ruz,·<'lt"lrı 'l'\'.ı l'talYa Kralının ti"'!' 
tfir şezlong'K uzanarak hastalannı'llk Çek mes'udum.> 1 . I taaıı'. • . almış bulunuyor. ?.ade Dede ECendl konserinin provalar ,.ikile Pnpan;ıı :vaııa:·ağt o;ullı t.e~rl•' 
arzusu, tatlı '..Dır zevk ~·ı ınsanın Sa!!yenin bu neşesi, ak,am, Mak- 1 B g/( ai y~Je: Diğer 1'\lraftıın esnaf ccmlyctıc. Birkaç ~ene vat ki, Ttirkiyede ol<Ul rı bltmi,tlr. Ayni zamanda fllınc de hlt!oi \ e teklifi nıuhnlikuk lıir nııı~:ı'· 
içini. sarıvor slı'llıfe '6t1!e ötr ziyafet verecek kadar' ri hastan~sinin crcni..:ıetnmesi irin alınacak olan bu eser:eı· ille olaralc f ki ·t ı· il"' hkf ıI .,, • _,: 0 ;;o• > kltaplar~Nn vetiıımemesi diye bir me-ı ' ' a ye~ z ell nm 1111 ur. 

H"'Vbellada ... sanateryınmunun tsviç• h~ıkl ve içtendi. 1 B 1 dl Ur tll 1 1 dl" Be b" 1 t 1 · ' Vah ve belediye reisinin davetlilerine ,e ~ r * c e ye m e şer ııı · esnaftan 50 ın 1 ra op anmakta sele kalmamı.şlır. Yalnız yukarda. ıın· ' 1 ~u ırcvır ııo !Us. ne din, ne ııııtır 
re sa-ıatoryon«uından daha çok gu- s.at ~El. yoğhı, BC>şUctaş ve Kadılcöy kaznlu.- itti. Şimdiye kadar toplanan parır laftt#ımız \t)UyUk yayın teşldlat'ı ya- tahsis edilen ilk konı:erdc !:'ılınacal~- mı de giinlil devrltllr. r:ıı"ıiıı mi11''ııı:-
n~ a\dığı \e, ;-eırek mıanzar.a ve gc_ rındakl tekmil lırmları uınumf bir nın yckünu ancak 16 bin 841 lira pılmadan dnet', tek dağıtma merkezi tır. Bu konser Cumartesi gllnU sa.ıt• tlıt ınulditfdcratını kiUscl~r \C ,,aıııır 
rekııe havaııının teınlzliği bakımın- T A K V J M tefti~cn geç1rı'nişlerdir. Neticede :Be• olmuı;:tur. Bu para, viliyct..em'rine olan 1Alatıbul, bUtUn ihtiyacını her 16 da Taksim belediye gazinosunıla lar dPtll; lktısadi 7..arıırctlcr \C ı&ıııll· 
<6n dıı daha üstUn olduğu, herkesçe y m .s: ,.. __ kilo B "41 t .,..a ....... ••ı 1 ..- vcrllecektır · 1-..r:ı O&•llnua ı • ı • '"" • Br ".l"' "· olal"ak Ş Banka ına yatırılmışt'ır. yerden önce t:c ıin cnlyord\ı ve }(,cm İ " ler ta3 in edıyor. BugUn mil on '°""ı 
kıt*'l•dlfriflş m°rl1'Wt'l<iliııl~ ''e dOktor- 2 Tf.~Ri:"ııı-lfEVVEL 941 lo, KııdıitoyUnde 36 kılo eksik ci<· Üst tarafının da yino esnaftan top. lelıetin muhtelif yerler!nc okul kitap. stanbul beledıyesi l.iu konser için askeri olan ' .... lileıı orchılıı.- 11qı 11

' 
luk lılenılnce de ta·ıı~ler !edıwlsi- PEftŞEMBf.! rnek bu1unarak mu!fndere olunmtış- !anılmasına devam oldnmaktadır. ıarı ıı.ncak' husu r eller vasıt'<lsile ya· bU)>Ult bir broşUr de Hazırlamaktadır. lokma ekınek J!:ln, petrol için, ";~ 
rte dehi! lıtr ll•ç oiMfflWr. ı GU"\.., 21- ._il r"'• fur. ~·ılıyordu. •u ."8''MG i"" a"'le.rca sUr- Bu broı;ıUrde Dedenin hayatr canlaa. ınür 1ı;ln, clcnlz İ"ln. tııtııt.:i ııllld ı 

925 te ,a,.:lan mUesssesenİn konsct AY: 1 - '""': 3 - .. ı ı-r: .,.., J " "' .. 

9
' " 1 l k 1 l ilft • ' 1 " ın;lft: 

13
.,.. _ .t'Yl.t'L· 19 * Btlcdı;c reıslıltl ~lirtmlzd'eki B dilttl }lalde mııtavassıtlara temin el· < ırı aca • eser er ve g elcrlle bit'- l~in harbcdlyorlar. Bu k.ıdar rıtıı • 

~;n;a !1:!!:=-:;ı!~ın;;: HiC.i: 13~~ _ ~AMAiAN:_ ıt t'ekhıil taksi bekleme yerle'ıifü yei\l- ·rasarT\ıf o-:ôlatı Uği faydalar dolaşısilc ve kitapsız ıı~te notalar.ı da dahil olmak Uzcre gnye ,e hfıdlseler arasımla artı!: 
11 

"' -.rv- ı \'AKİT :ı,t;VAı.J ı;z..L'ı den tesbıe etınlşt1r. Bunların sııyısı s ~iind;ı "? milyonluk bono liatıldı kalan yerler bllyilk merkezler olma. göstcrllecelttir. katollk kilisesinin ruhanlvctiniıı. 
11 

!adı. 88' t'anedir. Her HeRicme yerinde kaç Yeniden satışa ç1ka-rılan 25" nıllyou dığ'J için .!'!es çıkmıyordu. Aldığımız Bu ilk konsere, kendı, arzusllc kıy· de yalnı:r. bil' ttalyıı.n nıiil'~sesl"'I {'1~ 
~tın9· lniklı,ıil'ilN. Na'!'ıl clQ_ ij - --;- ~ 04 otomobil bulunatillece~I de birer le\"_ lıralık tasarruf bonosundan nıtihl·n tert~ba.t. her yıl biraz daha artarak metli okuyucum•ız san atld\r Bayaıı f>apalılt makamının dlın'.\ 'u1<113tı ır 

.:Unebllırdim lti, bir Shtıırto-omd" S:~ NE.Ş; 
12

5•5
03 6

•
12 

.! ı k b ki 1 · ""h ıı MUxe""'en Senar da iştlrak edecek 1' Y ~ • J . .., vu-LE naya yazı ara e eme mahal erıne blı· kısmı satılmı~tıı·. 9e rlııılzde hal· milyonu geçmiş bulunan k ve orta • "" • da bir ehemmiyeti, lıir uiiruzu ,e 
Ankara Musl~I a!'l.tın mektebinln fıt~t: ıs:2ı 9'.29 asılacaktır. kın bonolara kar~ı göstcrdlğ\ raıl'bet öfretrm talebelerini kitapsız derıe tir. B !hassa kı~~tll ~an'atk~rın i,- ~·eri vardır. • 
konser salonu:ayarında bir salon gö- ._ 17 !IT 12 00 * İhtikıl:rln mUcadele meself'SI et- r,ok ar......_ı .... , ır. Ü'" dört gUhde ya-'nız b 1 kt h hemen 1 t \ llraki konse,re buyıUk bır hususıyot ve BI 1 ,, }f'!t,Am.: , , Lm ,,. " ıı aıo ama an emen • mr Rt- naena eyb, 11ullıu A.\rupay~ d·' 
reccğim !.. y ATSI: 19,23 1,3U rafında görllşınek Uzere dUn belediye ı lsta:nbulda bir buçuk, IK1 mflyon ıı. mı~ır. Bunu bilmek ,., bu 17!11 gllç· recektlr. Diğer taraftan konserde hattA bUtUn ılllnya~ a Paıınııın ıııı•:r 

Hao;talıtTın,. binbir haleti TUlliyenln $..'$ • ·•-. 
411

.,,. 1 .. ,..,.0 de b"r tonlantı "'apılmıştır r 1 k '- t ld.., a l~şıl •t ll t Jc lAzımd 1 çalacak ve okııyacak san'atkA.rlar da dı U\ı nn. ::1 v" ı ı ., · a ı rruno sa ı ı.,ı n ... m-ı., ır. IUJUn tak;ir e me "' ır. Hu yı ıleğll, herhangi bir galibin kılı• tlt 

ayna5r gl'Bl all<!s1cr taŞ\Yan ~efrat .. --!!!!!!!!!'!!!!'!!~~~•!!!!!!!!!!!"!~"!!"!'!!!!!!~ ;;;;;;;;;;;;;;~~~~~=~==~=~~;;~ ~ıınlardır: ııo ,1lzıerlndcn, sıihnedeki Saflyeye he· Tanburt DUrrl k e e i K ı 1 zaferi gctlroccktlr. Gnlcbe~ız bir ,,.ıl' 
"' B.tolt\ 11 or.Maıuaa setüre<-~kı.lnlı:. 0- \ " e a Q ı,• .ün ot11J..-CU temı.ut \'eri- • em nç c cma • d tın u kü ü ı fiil,.. 
vecan huzmeleril ,,,.,,'/O? ve ele~ · .t... ..c-U ı N" zl ı ma 1 :--;- ı k ı A t evam e ez, !: 

11 111 

sın ıl ,, ..,... tıtdııi ıııiif ıçee~~.... N A fiyordu. Bkiacıl perde bi&llı4lk ÜiAere • ıya , (e n • ur • ·anun r akl, k te ilk 1 1 ıl .,.ııı ruhlarının ışık membaı olan gözle_ N + k anl Sa 'i C 1 ı-ıı. il N '
6 

UV\e mu 
0 

an ar a "
11 

q· ~·ec-uk ı;-lhl ellerlal !'ırpı) ortlu. Şiqt· I idi. ıo;ımon, artı,,uer fua~·rsinde ( ı), :;., cm E U uıu' Ael.mRa " mrı' • cemi yı·t kalm:ıdıgınd:ın ~·arın dcll' h!f. r ı 
rınd'en J'e ıfevınç iSpUcUkleri yağıyor· lı••lı: razı olnıut ,.e belH kl sıkılarak .;~11 ••• ,.,.fetlrfd• ,._ 1 ruza, ~Y P ı rza, nıı yecı Şev. . .. · .1111 ·~ ça..a9H'<ı'" ~ -.. "" _..ar IHdır. bUrı;uo ıııuhakk,,1;: ~ine hlr ııç 

u. battka ~yler ıtayal etmekte elan., feçldlne açılan k~leme ild kapının harp daha çıkar. 1, 

reva • - • 1 el 1111 : : t.:18 1 - 'J'Ürkı>e7~ çevire•: mra'!_ındakl a •. "· _l'ı eaoıo un onünılc, a- E .. klden de\ !eller kol" eri 'o ıur( ·~ Safiye, ilk tark1sından sonra, ne !fıııfteı"ht bllW ~ ..rtı ı-~ -- ' 1 ~ ! ı .l..' ~ ı ·· --o ıJ 
!'!terlerse onu söyliy~tfnl bildlrdı. na ltlr atkı 1l'Çlrrark üaere a.ıfhl· EMİL .,,Aa .... ·.·j V • •-"""""' -ı- =- aı.ta dur.w.iMılıi:. 'l"elt ba,.na, i4lntlt' TCl'fi eden hA'kbnJer , ~ ö Uld bl hat d f .,..... AM.. ..... ıa. n;r A "~ı 2 (T 1 f 1 ) gl ıdya eti \"arılı, sonra l'ltillctlcr ....ıitl 
~<'r g 11 en, r ır:anın ya ı t~· Salonda, Stener'le blrttkte, ı-e-çler -=- __ ....=.;: =-- 'enflinl aynada tetkik cd'yor , 0 bir n ...... ·~. e e ona - Adllve 19· <ırcfı. İstekler birbirini takip ediyor, ' VckAletı terfie mUstahak olan hAkİra ııılrctı sl~·ıısetl orta,;' çıktı. "

11 

ıP 
&'"IP81l••11 n t a kl•ııe yekta. Ş.•- larla i.,erek: ı ııh:ln, ortalığın acfaiiıafıJlı ı\ıdı.-ı 1 pamı~lc ırözifnjl:•ltındok} naakya.Jı' • tıaqı slyalietl hükiim .. uriıyor. f.,.r1• 

;:arıyenln co~kun sevinci dal;alar ha panyal'arı Mil dantla11na kadar pt- - H'ay!li e:uıım Mhıdcij-1111, defli,• ltAe iarle~n. eyun ,.,..,. .... et- •tr.eıtherdu. Aynanın iki tarafında·, terlmızl bir derece )'Ükseltmışt1r. Bu galibin t-1,\"Rsrtı diinya•.·ı idare r< .. 
{ncf~. y-orgunluk ıru~nccsinin üs't'un- . l•·lrmı, ol .. .;;k 1 la taın h" 1 ... .... •. 1 r. meyanda bcııbcl derece hlı.klmllıı-e - ·' 

1
r "u yaao,a ~ an nf'lı a.a ı r ınakul ol. Hiç ır şey df'fif:ml' dt1. rafına ~h-llennıı, kalmı,larıfı. illan, ,.ı hn\·agAzı me,._, er, ~afr:ız bir ., b ı ıııP 

!en ıı~ıyordu. •ıtmeje ıla\'tanıyorlardı ki, lçf~rln· -"I ...._.. -ı ..-.. ......-- . . ~-d 1 k k Ji 1 ti .Ankaıa Kad'astro M.klmi Rııhl, Rize <·ektJr. Binıwnale;ylı . galip o ıı _,... 
,,, ~ • "', ......... ,_ MS p.~ •• 7 ., ... "' .... ~n '""· 11y11mağ'a ralı,..-ak, 1'ir lıMA{ıe· oq ın 1 saı:ara · wm e ge rdılklerl ... nliıılı•rlo beraber .l·lırimıcnin ç:l'"'r, ·~ 
.;-\lhııyet, hastalar all<ı~. <:ıafiye tien biri, f'llade ııen bfr ,ı,e ile ... _ oldnjanu 1'11lrsln... 4lııflt Dil'!' Bu 1 nln iıtflıie .uanraı•~. ~ aeakllkla onu terletlyorlantı. Ağır ceza reisi HilseyJn, 1stan1Jul A " ' . 

d'e ncşcıfen birrlr gölge olarak ftaldı· zafferanı>, kilerılen diadii. tarz.. ha k •- __ y _. 1 .... ,...... 

1 

d , ri,. ğır cezcı. reisi Hasbi, tenıylz raporto· ııe lıaknmk lı'\7tımlır, y •I•":' ı•ıı-
çll k

'' d re e.., Jllffuıııı.--... eınan ... ana: 1'.Koclfma' k •<'•, rr kımıruıaJarı, rU f"-·ıhıtt!n, teınyı"z rR...,.,rto""rU '"dıl, nııı•·liıııların hııs.ıııa. o nıklt ı .. rı•ıı·•-' 
lift'. n u nere c ise adam başına _ I1ıırun ~ Durun: diye )ııı~ kırdı, ederim ~rece d h 1 •1 of: ı_ y •"n ,..v .ft "' , tr:I'" t,aı'ki dUscct'k ve $aciye •~endlnl GI .-w r ' 11 3 • :t. ac. a a· 1 - Ah! Bt:rn<;1 buradııy11u'! diye 'ınc}aki ınuıızzam tü~·lerle t"' içte Adll~·e Vekfı.leti zat işleri umuın nlll- palının, pı.trlkl<'rln hayır \t' t:ı• 

· " bir ,ışe ı:artrüs!.... • dN'e"'.mlı: yerele ...O ~\ "' -kıı-•'becfe'l'ck füın,..eresinln te1lerlni ko- ın, sel, erce goru;-uriz... Ça.' hR• 1:1ro1. JJlaR,, ... crl'11er8Jt de:ılhiitu. *11irah kı,·afetlntCe ı ..... rl vfr<"W •riıf_ dtrrU :A"nklh, Zon.,ınıldak nl!'ır ceza re- para etmez. Artık zar atılnıı!'tır• 
J ~ ıt"rtrÖMa llltl~a<'ı•ız \arılı; ı,te me- ,, "' • ı ~ ,..~ " ~ ,. pıirtccaktı. !K'le~ 1 halktmı, Btdu1.: .•. Şimıll, haydi h11k, sev...., bıht edecek IJP.llRde R• ııef~r. lhlnk~rJn illtlllaalı ylbil,' iter: isi Rıfat, Ankara ağır ecza Mklw lihl dencme'Jt hızım. t•tıl 
~un "arkı cô dudaklar yıne> oldu. ..ı. heni baıtrıı. .. Olıı ! Dalla llun~ıı. :schln terfi etnıis,le.ı:dir. S•ıphi Xıırl !'·..- ./ 

"i ÇO<'Ukfar, kaç.alım, Huılalayız. bu .... alla J.-un•rtJi! ke~ üitt.eJI ofa!\' fliıl foM~af <18. - <.:elıtf ri': 4'Se ·Mıht. ~ 
Ş'l(rkuıın ıstakatolu me odısi, S'a!ıye- Xlllla uyumakta ıtlıın './'..oe'yl uJ arı· rı'jıın tlR Jıf"1A'<f.e :ıJtim..tJt fH'rr( Ftht- ~lınon, kınııldanmaksır.ın, ve ılu· 

cfaklarını Sf') ::etmek Uı:crc &)'nada 
f\ilerek: 

şarap nyatıan arttı Evlenme 
n n sevınç l<al\Rahaları olarak gırtla- tlırnıı' vı- ltu l"lnada k~ndf yatak o_ Ve, ııllt fçnfe ft'liı;rhııe lkapıtıwı" ol- ifP. al:t1t'ne, "8rıtrı[l Otreıtl. FaJrat ka· 
rı ckm dö\tt1tdi.1. ifa!Wrtda Jronfdnav•ı'a ,Jorj"un ll~'1111hık- ınalila 1'ıllttlyar, k~.al'lllk Ste•r'e il- ıfınfımıt Atl'!!l de onu ünfetcrdt: 

f2 ya.'flnı.fıtkl en kUçUk hasfa; se· l'arıın rörm\\1fU, l.') anıiıl'ılmanı&J!arı- tl11ai ettl. - Duru"· durım ? ••• OiıfufttiT:de ~:ek_ 
.. "'t.>11 .wı.zııı ;<fua a. ~afıycye Dl "·ntttt\ --w-r-"'"'- fam k ~ •'-~ ..... ,, r fi" "" ,.,..,... ,.K çı aca"'' sıra_ ._, 111wn apartımanda, W.ırt Van. !lln'h!r ile gottlhn, <fl)"P. tekrıul11dıfar. 

.r l\ukct ınatl'y'oı', \"e ınrr. arkadaş- ıf'a, tnıtffak1a ke,.dbln1 f'6r:et le1'1ek- döv-r, .İlwalahnln Karı.. 91Wi•111 • ı 
t • b r per tt1 Uyor. te n&-n Oagene !Te j'l~ ytae lrf'Mi. r;amK et11ıM1f ıılırn ,._ ..,.._ ı1o1u y 
~t nf AltM'et, Kemanı t1rnr mtit~•sfr tffl'lhtte, ioll'ıtrı ....... IM)ea:pı • .......,. •rı.f M, 1 

- Kim? ıl<'dl. 

Yaş uzüm fiyatlarının yüksel· ı , ı 
mcsi uzerlnc inhisarlar idaresı şa. İ.!.;t nbul J,omutanlığı cl:ıırc 111 ı ı 
rap fiyatlarına !JirC'l· miktar zam rU Bı:ıbaıtıı ,ı;"ıkr, t ınm ı ıuz •• \rı 
yapmıştır. 85 kuruşluk misket şa. l<M 1 ıı: Kollcjlndqı ınc?Ufl r 
rabının şişesi 95, 45 kuruşluk şişe· Altınla tı ile 1zmir tUccaı 
~r 5Q, 100 kurw•luk soba şarabı D n•ı Ahmet 1 
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l 
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2. H~ re l 'r ·-----..... -------------------- ---1.E"N~ f"MVAD1!i---• .. ------.....,ıilıillı----·------._----·------

rm~~ ~~m (~~~~A~H_A~B_E~L_E_R_i~) 
' ...,,..,._ 

Tan1ıt~· Bir Gizel KaUuı] 
l, 

Macar tebliği 

is'teflıiği · ' 
1 

Mıuvc/ftı.k 
ver.ilecekmiş Moskova otamıgan bir 

-
M11 tıva ıo.l 

. 

S·.A F O 
ı·aaau: 'apol,.f911UD pelde ~ 

Bı trzinyou 
r..,.e tf'1'1191: şakir na

Erg'Ölallea 

Askeri er gaıı111111 11efldii.ırnm1l için 
değil, fliinwiilerhı111 •COR'tla ll'ir.az 
et pif l"~•~lı lçlill NIJll~-aNl-ı ••• 

MOSkovadiM J•· 
dım nafer.aw 
işini Mftrdi 

J1' n iden Ruslııttrı1u'Zu 
hembafandı1 

....... t 

JTiicud•nun rl/Jrfte liç fnıçrıfrı çıplak 
tJir adBm ·" -Yalan s6gfetli:ğfn 

-anlaıılırs• blltlarını ısırırım ! ,,ded' 
-H-

Mo ,,ova, 2 (A.A.) - Amerikan • 
111gllız • Sovyet Uç.er konferansı lle.. 

tıeclcnm!şttr. 
Şark c~hesitnie 

Ruslft'f'm Yflf.Jiıkltırı 
taarruz püskürtütiü 

h•,a! Dntpper 
aN111te•lıleatJer Yazan.: Nizamettin Nazif 

.. -2 .. -

4'1.lay istira'f.ıat c~ nck ve eJrJe oo Onlar, daima, patatesleri haki· da:ı ne.şrecf.!cn b'r beyannamede.' Sov 
\.·arsa, onlarla tabıı pek k'<lu -ol- kafcn ormanda buldugum kan:ıa- yet RU3yanın istedıklermi hemen ı:a-

Beaverbrook'la Harrıman tara'!ır.· 

?tıak üeGerc, bir nlı şam yem~ini tini muhafaza ettiler. Ben doğru· mamcn alacağı söylemnekt.edir. 'Ber:Miı, 1 (A.A.) - :ı\.hnan ()t· 

flazırJaınak kaysusu na cti:ı~iığrU za sunu söylemedim Fakat bu hadi· Stalin, Birleşik Ameika ııe B!iyttk auları başktmtımdaıriıt"mta ~llği: 
ltıan, bcuı dc-, en haıı ı hodbin7er gl. senin Yarın oıac~k ola~hrın yn. Brıtanyaya, verdikleri 'm~bzal malze. · ""!eper ~k'Oft ~ltı~da 
hl; yan !:antamdaki ıri rratutesler· nında ne hUkmi.ı var? Yurın, çok ıtı.eden dolayı S<wyet hukQmctin!.1l te- b+r zn-hh ttttM!ll bft- 1ııe9kft ~. 
den bir ikisıni, kil\ ıse gaemeden yakın Yarınlar, bugune kadar ol Şel•ktirlerinl ibllğ etmek üzere Be· sinde dtişnalllıt mfttc:.cMlıt batar· 
Yemek içlin, ormaaıa nn -dı•rinllkle j muş olanlara rahmet okutacak ka- a' erbrook'fa P.arr.ıınan.a sa1Mılyet ~ :itffnaa efınıltttir. DMla 31· 
tıne daldım. dar kOt'kunç, utanç verici bin bir vcrtnı.ş.ur. 'Maide dit:er lıııir zft'hk t'ti!neft ~-

Ormana !'Jlrıp tc Pllhlltesfme diş 'facralara gebe olarak bizi bckhyor_ o ntan ~ kttına'-'.atle IN!ış-
~ı ~ ,. f · h k du Ve b - ve 1119 ~ tsxkııdla • W "ınca ugadiı:;ım c~ı tıyıtl su u· ·· enim otcldll'rdcn farkım, ........... ._. ,...lr .... ..,. 
'unu nasal taırıf cd.cbiU rim. Pata· bu Yar~nı 'daha iyi gormeklti!imden 1 a.t•a~NIA il tMlrtp etm~. Gei k11ıtanı hç-
t~$lerill'l donmuş, bı ız kesilmişler· ibarettı. d8Bfzaltl ...... ·~. 
Clı, bir parça koparıına k ~ nır· it A!mtm sa.aş tanM t:lletıt An illle· 
ıtıak istc.<:lik .. ~ dl!ılerilm 1.-,,yerdtı. Bir r mu•~......... ıee ~Mıiıkii .... W:tsllAlllıı 

~ ""''U a~ Marc<:al 1\l•rticr - IUaa-vuv. ..__ ~ :ı;._...___ İsırma te!!chbı.islerl )fa,·da Vf'rnti· 'Natt · u U(lllltw111mış~<l'l"t!TI'. 
• · ıs Yİrnti yedi derece soğuk - Cape ElUsabeth (Maine-), 2 (A.A.) :Bertin, ı (A.A,, - 39 eytM'de-~·or ve her dcıfflsındıtr, dış etlerim, Snıe~ 

d ftsk'e vanş - Oldürulmek- , <Japc Elis:ı.beth sahil muhafıı.za MC'V- BoL.evffı:let" s•~·-- ~-aınarlarımdalcıi auı tnuş kandan •;ı '""'" • ....._ ~u 
bir parçasını diıha, ltu b.u: pttrça.·1 tea na ti kurtuldum 1 kii, meçhul bir ;rllep tara!md:ıtı \'Crl· Stmda ~ g~ 9-'tftine 
1nın üzerinde bırakaycv,-du. ı!&.ı:- Patatesli ormandan epey uzak- len S. O. S. işaretleri zaptetmı~k asker ~a!'nttk t~'M>fisth~e bu· 
ı<:ada3larımdan hırsla gizlediğim !aştıktan sonra yine akşam olmuş· Bu şilep, Nova • ssotia snhmen ıı.tt· 1unmuşlM"98 da Aboımn tftmemm 
ıtıaıa, ne kader çek &!Öt~ değmiş tn· tu. Gara denen ev harabelerinden ğındıı torpnlendft"ln! haber vermekte So~·cSerin ~etforini vft'ttftde 
cı gunu anlamn\'cta .ı;:ccikmedim! meydana gelmi§ kciyc yaklasıyor· idı. haber ahmtk ffii~anm ~-
\>e omuzlarım d~'iÜk, tam bir h~s· I d~. lha'ktan sa lam kalmış bu. Ayni sahil muhafaza mevkH, mter nü akamete tJtra(mt~aNtır. 
!'an ve ümit izlik içinde geri dön-

1 
Yukçe bir bina gordilm. Bu, bir za. bir meı;hul şflepln, bır denizaltı ge_ Sovyetlcr çok btryfik kayıp!at" 

dum. Elimde cionmuı. patatesler. 1ııre aınbarı, ynhut ta saman1ı0a nusilc topçu düellosuna tutuştuğu 'hl\· \•ererek ~ atılmışlardır. 
"lr>n birini tuttu!iurn holde ateş ba- benı:iy~rdu. Yanımda yUruycn ar- bcr1ni \'erdiğini, !akat mu'hare'ben~n Berttn, 1 (A .• ~.) - Alnwın attr 

na vardığım zam n, heıpsi hirden ka<taşa, bttıayı gösterdim: CC'rcyan etti~ yen tasrih etmediğıni topçusu Krnnstadt limttnıM& bu-
" k bnd ı t lunan «Birlncfte..,rin İhtilalb achn. "'erime atıldılar . .Dud akl!arımı ap - Arkadaş, dC'dim, dikkat!. Kar 1• rm ' r. 
' an kan pıhtıları dikkatlerini "ıda bit' ev göriınilyor •• Hcrkl'sten Torpmencn gemi, son ısthniıat işa- daki Sovyet saffı haı;p gemistni 

~ ~·mısti, ne oldujunıu, neye uğ- e\9.rel, ora~a girmek, hayatımızı ret!e!"i.nden sonra hl!;'bir 1.c;arct ver- bir defa daha ~fnr,ırctte bom. 
a~·gımı soruyorlaJ"dr,. .)~rtni dört saat teminat altına al· mcaığinden bnttJg-z zannedılmckte.:t'r. ~ardıman etmiştir. Son «(inlerde 

'
, ...._._. lkı · •· ıc bl d ' :ıt n muh Alman obilsleri tarafından ciddi , 'l'\ k söz söylemoeclcn e ım....,...ı '1llak detnek Göziınü aç!, ncı ... , p < r enıza ı e .a. 

~tı~ım kırmızılalfdf ;patat~e, y 1 ~ U · tik 

1 

reoe ediyorum> ışarctmi vermL,ttr. surette ha .. ara ttiratılan bu gcmi 
~ . dO te d" organ Ucumuza, g n geç çe yepidcn tam isabetler almıştır. 
1f tıtanıdaki ıt•tat.>J!llt'lt"ı 5 

.r ıınıı.. ağırlaşmış olan )'Lıkürnüze rağmen Oranien Bautn ~imamnda bir 
1 crncn iizerime elıılmhır. Bir aw. 'koşmasa ba~ladık. Kan t<:>r içinde l!r.-11-eYlel llHfrABSI Sovyet kruvazörüne muvaf!aki· öı, ~ .elimdl! ne r;aA.t-allı. bllr ltı:k 0r .• "" .. . . . 

1 ' t aya vardığımız zaman gorduğU. (Ba"' 1 lnclc'le> yetle hucum ediimı!'ttıı. Alman ates. kalmamış n. mü k · tb ı· b'tl ,... ..ar.. ~ ,.,,_ • B ı· 
tıı bi t t gerf1Jen ° ltt!k'- z ~y o, yukse ru e 1 za 1 er, z"felcrini tam ve karşıhldı blT «ı>'r •"!">usu v-ı-anıen aum ıma· 

Budapefte, 2 ' (A.A.) - Dllşman 
Dm~r ile Donetz ara.mu!a muhtelif 
11ektalarda miltteftk kıtaat tarafın

dlltR hticumlarla ille hatlarından geri 
atmmı;.tıır. lltrçok Cll'lr aıınm-.tır. 

?>nieper nt!hri ~aki mıntaka · 
lann liüpnana,t~ temiZlemne!l eme
Myeei. ~~~. 
~ tı1ir' ~ ~eılll l.e 

Maear tenlliaıwww ateı,; attmda :onı 
<epeııi '.Mr. ~ıııtlan g-~eğe t~s 
~ 1le ~ ftetiee dde ede'nte
-.=. 

Oea1B1 lftldle 
' 

Maı• ıo••ı 
kı•al .. 

Mıt«rM, 2 ffl.A.~ - ~l Fran· 
fi&,~~~~ 
Rent :MaJllt'Jl!ıeyt clh k""1 ~ 
Jlerıdisfte 1m!fl uz~a. g& öştııöş
tl!!:. 

At'jan.fin, ~talyan 
ge..lttini aldı 

'Bu~. ~es. 2 ~~A~ - Parl(t_ 
Jttettto teplımhsmda Euenos • Aires 
Mtnanmaa ~etsiz bir halde d•J. 
ren Mt a.ıt.ı 't~n Ucaret gemisinin 
sMm ahmn~ dtrir geçen aıustos 
ayuı.da yaprla ' kavelcyı tasdik et-1 
miş \'C askeri şaat için mzumlu gö
l"ft1eıı l~ m · Pez~k kr~iyl 
tas<iHc e,'lcmı~. 
ilam~ .e bahriye aazırlan l&tlfa 

etfttentı,ter 

.rıc- r pa a des korlka;ak ~ aske!'ler ve beygirlerle o kadar dol anlayış itimat ve iyi niyet havası nı tes!5atmı t+a at~ altma almış. ının k\apmasın an t urr , t L' d bih "k bl . f"l"k 
trılıcde yeyip yJıtmak hev~sne ~uştu ki, k~pının dibine. sokulmı· içinde başarmışlardır. Murahhas ır. ıman a _ · :1 · .. ..r ın ı a • 
"nıadan 1sırıy-0derdı. Bir kasını. la bfle im.kan -yoktu. BJtun gay. heyetleri, çalışma1~ • Sovscl vuku ~ulduğu gonılmuşt~r. 
l'deooire ~dı başına gelmi1 ser- retıerimize rağmen, k pıdan içe· mTileti tara!mdan P.:tfor Alman. Berlın, ı C~.A. ~ B:.r askeri 

• ri g•- k k b ı ı ..ı • h k kaynaktan bHdirmhğine gore Sov-tııı.... b' '"t-ini ısıtma~ bnz n-me a ı o ama.d 'e er es ..., asına karsı kahramaRca yapılan . • . ~· gı 1
• P~"' .. "'" ~ i d k k · l · ~ • . .. "et kuvvetıerinın şark cephcslrun mu" edttikten sorıra ye. çer c en az sc ız yu:z 1 ı bu un. \•e muzafferane ncticesı faşıst su- " 

,, suyunu duğ · 1 d merkez mıntakasında yaptıkları 

Buenos - A. s, 2 (A.A.) - Hava 
üslerinde a1maıı. i:!\tiyat! tedbirleri 
do!a:,•ısttc Ge?'l al Zuloaga tarafın. 

dan s'Jrillen H !ar netice inde hnr
blye ve bahriy-e nazırlanıun L&Ut'a. et 

tiklerine dair verilen haberler sa!A • • hlyettar ma de tekzip edilmek. 

hlr- • c-öze .~.,.,.mu. UHtı 1 btJ11Mtdıl 

PSP· lnsamarm thı mCfl'ut o htak hakk rı 
eğ' ı.. kabul ediı.-oıdu. Bu•w hı hilklimdaı _ 

Urıdcn., hk b kın•nüan blrlha laydı fakat 
giin geçt .çe '>ti J tl rttırıyor _ yap ın(! Psamet iı:'ıbı l ... ie bir adam· 

l!ge kalkı::ıtmar Ne yazıJrtı? .. A· unu soy usor u. rulerınin boyunduruk altına aldı- h .. 
11

. ttk b'l t 
1 i Rôriiı1cc ..... t~ııcster erb 4p gtdi· 'Biz, sağa sola bas\•urar:ık içeri ~ı milletlerin hürriyet ve lstikl~1ih <' c~m1ı.} edd 1 .m

1 
istairı S aarnız arın 

,_. · · g' k 1 ti epsı ar e ı m ovyet k1ta· 

tcdir. Bu i rctsicUmhur mu-
avini Kast itimad•na mazhar 

~lerdc fü\ve edil· 

.. . 
ls:rdı. Tabii tst datla kça. ld.ı· dı işte. 

relen altı dakl h un ;.~rd ve kinı Filo of 
Kısanto ya ıın en kı1.gın 

de a"tıyordu. Geçen hcrgtln Mi.Sırtı· gllnlerrndeJl'.ltı4nnde, lt r i)ğle ür:eri t! . ı-ıni.,lcr.di ötekiler mweırıadıyen,& ırrnek yollarını ara tırır en y:ını mıvasını tayin edecek bu unan m la k , • :_ · 
"' · · 'b • k " · rı anıı zayıara utramıslar ve l"tıyorlardı: aşımızdan ımp:ıratorun orarg<ı· cadeleye yardım etmek vazifclcrı. 

1 
" • JTlC'ktedir. !arda P ~met k ka,.!!ı errpati uyan. m U A.fı ıka tepraklaı na ayak bıu. 

dınyor, lttı htlkUmdarcıklar iSe he? tı~ l!lQman,, rM~ı ıılk M111 rlıttıır ..... Patatesleri ~ı:eden eH•e ıe hile bizim alay geçip gittiler. Nı· nin chem:niyetinden hız ve nazile. ~c~u d Malzc~e terk~lşlcrdır. 1 

llctin? - hayet, geceyi binanın etrafına b:ıt rın bovuııduruğu altına girmek tt'h 0 ra ta~ g ~n ve lmımların ..,_ Nerede b\rldPn bunları? Ye- lanmış atların ayakları ara~ınd:ı 
1 
didi altınd::ı bulunan dıger mfllet- bu mı~ ~b a~a :ne:m=~~ı: 

izlandaya )"eni 
kuvvetler ~önderildi 

anlyede bin dll mnn kazıını;,orlardı Hara-'~fl<>sun rnrri iSgl' rnebi!di. 

11i söyle Yabp geçirmek k rarını verdik. ı lerin kurtarılışı davasının as:ıle· diren a er er 
Cc.vap ~erdim Al'kadaşım Mather adlı iyi bir Al· tinden ilham almıslarchr. dır. Va~gton, !? {A.A.) - !zlandaya. 

yr<!f?i JtuvveUerl gönderHmil}tir. Son 
stste-M Ple1 ta~att1etııi de gelnd11-

P.samctık bUyUk bir hUkfunda.r ol· Haı'3ksos, Mııtırda l lsametık kaUaı 
m ya ka,.ar 'eı mIB değ ldl. O, elinde· bUyUk~ bir şöhrttU. 
ki ile ll<t!Ca etm lt isti:ı;ordu. Şöhreti j JI ,.._ . 

İşte! Orada· sııyUksek çamla- zasıı idı. Stalinin faal bir surette iştirak 
1't ktı•k elli adı~ geriB!nc!e, bir Samanlığın etrafında konaklıı.. cttigi konft'rans, kendisine verilen Trablas ve 

Bing11zi 
şiadetle 

bonzbalanrlı 

tt 1 h k b d K dl er taraı.n;n tanınıj f<>l'du. Onu ~ı· aı ı :~a ır. ı a r ,oı u. M 

h d ti d _,_ .... 1 1 mnU Nfrlkııdaki Yun ın koloniierindc u lı arı ,.,m...... yaşıyan •.• ısu ı a. 

tacın ..ıibiıtde Bır ycın var o. m:ış askerler, samanlığa saldıra- gayek-c mutabık mühim karar su 
~a... ... rak ve samanlıktan koparacakları r tlcri kabul ederek vaz!fesini mu 

'le sözlerimin ark ıısıaı bekleme· tahtalarla ateş ~akmak i tedilcr. rnf akıyetle basarmış ve hfırriye. 
tı, sekiz on kişinin biTdcn, orma. Sanıtantıkta epey saman, tavanla· te karşı bUyük milletlerin can ~iş 
dofru koşıına;a blişiadığını gör- rında 41a oldukça fafzla çıra çam mana kar~ı zaft'r kazanmak ıçın 

tir. y~ıy Nt helllfjerıleıi l· ~ Mıs.ır koy mı sempatisinden yalnız l!lir şey lçiR 
llHen de sc ·~'oclardı. istifade ctıpek istiyortiu: 

K Bu mıntakal rdalti hUıı:Umdsrctk· 
ti m ti g ı ların kendieme düşnlflnlık edto11te:ıne· 

lerbri temin.> 
'lrrı. Zavallılar neuıeile ne bula· \•arttı. yaptrkları m\lş'..erek gayrctkrde üç 
~lcırdı. Arka3faş dıedJİım şu fn· İçerdckUer samaınları altlarına büyük ~ev!et~. :am m~aba~att;ıi 
lılara bir iyil\ğim tloloutunadığı sermiıler, biribiri üzerine ) ıgılmış ye sıkı ış bır:Hsı-nı tezahur clfu-rmş. 1
dc, onları bu bitkfn vazcyetle· lar, 1çerdc ateş yakarak l~ınıyor· tir. 

ilde, ümide dlışurmüş kostormuş, !ardı. DışardakBcırin pervazları ve --------------

'-a--nınll Tek nmk adı buydu. Zira bUtun 
K. 1 

' Mı"ıra h 'tllnıdar mmasi) k! &ugünk:ı 

l toprak~rı üzerinde saltanat. silrme9i 

Faka.t )a'ınayaı!>bir gt' cin peş;. .. ,_ 
ra yar>flt slMlıt yol yl' lrtiduk ten ııonra 
IHeşl.:~ C'<'Oe Kı t!n11M, Ha!'P.kso~u 
bu'am ıiı. H~tk~bl rı cti\cırı 
Mcl!f, ıem ıc glttiığinlt,·c or da e'l az 
bır ~··k~ılH'>'l!OltJedller. Ve ılıh ( 
ttf.b: stıp tıgınca... er~mda bftyük blr fa.rk got'mlİ)'OI". 

Kahire, 2 (A.A.) - Pazartesi ge- -------- · nı. nı wc: • ""15"" ~ ,, 

llllrıtış, zayıf clüşilrzı~UştUtn. kapla~aları koparmıya teseb?üsle. HADiSELER - Ff K.tRL'ER 
))ôndüklcri zoonan kör talim rine sifAhlarfle mukabele eder<!k 
~tdıın etmectiği'1i, basan karan· cevap verdiler. Çalının üz~inc çı· 
~'.11 bir şey bulamadıklarnu sör kıp, .or~lardan bir şeyler kopar. 

ller. Onlara, katmerli bit- yalan mak istıyenlcr de ayni cevabı alı
lıa söylemC'kten çcildnmcdim: yorlar, attfan kurşunlardan güç be. 

. llen, yığının aitıını üstüne ge. 13 cantarlfH kurtarabıliyorlardt 

du -.....•sı~a kcndisın.,·n başka 11 Ml- - :z:."'"'r ı efend'mlZt•si-' tanı•.ooı sn 
ccsi r.lgiliz hava ku\'vetlen Tntblu.cıa kümdar bulur,magı kene! mıntakası- oımn ~f!rafılldan dıuıet edildiytrl'niz. 

~ kadaşımn L-rsak nın servet ''e refahını asla azaltmı' Menf hrlne kaıiar 1<Slz:lıkendi vıusıtı> aJnrı ~tmiştir. ·l""l.f Dil 

'<ltr(I, Hepsi böylcPidi. Beni dm· (Ark3sı \"ar) 
~de:n koştunuz. 
. Zarar yok, bu fs~'(frk, iiç beş 
: ka,·nına birl'r patates, ltattA 
ırn )'la tates atabUseydi, 1te kadar 
QO}aeakıt~ 
ıı 0~1ettini kan btl!'ÜJUÜI insanla
" hırs ve gayızı l!e konuşan bu 
;ıarın ôl!lilnde, utancımdan öl. 

~~ •titne l#HI hayret ediyerum. 
at hayat, yaşamak arzusu ... Bu 

t? Yaptır"8lryacağı kitütiik mü 

l\.ıt . 
r.ar at<ışın ctr;ffında toplan· 

~~\2: zam1111, onların bana kar§ı 
~lltıarı mtt!amele, benhnldnden 
b~ka ve cidden asfHlne :idi c • 

ıt crocıe pisfirdlkl<:>ri beygir ka· 

1 an ibaret yemeklerine davet 
er 

~ . 
8~k ka~k bu kan pıhtılarını 
ltuk. 

·--Bu Al\pm •••• 

SARAY 
Sinenı:ısı 

Yeni bh- muvaffakiıyet te kil 
edecek olaın 

tıtiSCt FEV.KALADE 
PROGRAl\U:S A BAŞLrY0R 

20.000 KAtllAMAN. 
Cesaret... Zafer... Ask.. \'C 

kahramanlık timsali 
Baş Rollerde: · 

PRESTON FOS'L'ER - ltAN. 
DOLPH SCOTI' - MARGA. 
ıtET LİNDSAY ZAFERE 

DOGRU UÇAN İNSAN 
KARTALLARI 

İllveten: Memleket Jurnalı 
(TQrk,c söz!il) 

Tarın matinelerde• itiltarea 

T A K S i M Sineması 
tııclızların en 11arıatı ve ea .-ehakirı 

ISA MIBANDA'Jı 
GUSTAV DIESL ile lteraber yarattığı 

EYAZ iLAHE 
~~Yük macera ve a§k ve ihtiras filmini takdim ~diyor. İn an. 
•I ~ vahşi hayvanlar arasında bir kadın ... Çılgınları k ndi· 
ile ram eden sehhar bir kadın ... 

lüKs ve iHTİŞAM - ZENGiNLİK 
TEESSÜR ve HEYECAN 

Dilin p.rlantalarını 
kur..tarmap 

değ.löi. SahlUerc tıımamile Mklm ol. ktrmıtZkL götUreb!Uıiz. 
Bu akın, bugUne kadar yapılmış o· Jarıııı parçalamış duğu !çın, M! ınn her tarafmdan Kmantos bu suali'.\ts f<lilAne buld· 

lanla:-ın en şiddetlisi olmu,tur. 1 !) K a.. K h 1 lmlkan ltervanlnr k ndl hudutl nn· \'e şu cr\'a.bı verdi: 
B . çol· bil""k l k Lır zmtr, (Husus - emer~ a • . ır • :,.. yangın ar çı nu~ · 1 b k' 1 4lan geçmeye meC'bur olduğu lçm is· - Si:r.e•e~lnizHM'afındftn dııv,~ı Bu yangınlar 156 kilometre uzaktan ramanlnr mahal esinde ır va a o • b ı bu..... M 

. . i tedil:':I gı l \ergi a ıyor, anın ıEJ. edfldlğmıi s/S~rsenı yalan sayı .. ~· p m e ·c b u r u z i 
farlk:ılan<lınrruık nıünıklindUr. Bu
nun kindir ki edebl~atçılar, ,.c ede
bly:ıtı:ılar gibi, l3riht'.,'ller, ııosyolo~. 
lar, fol'-lwcul3r, bu altın zincirin 
tl"\:ımru bo:.mam3ğa 'e onu bir mi. 
rns gibi nesilden nesle lntlkal ettir· 

,...örülmUsttır. mııs, Hasan oğlu Hü.ı>nü admda b rl, 
1 1 

hU' ...,.. d B' 
o • rın ekonom ne ,·m..uıyor u. d· !oyletnf'Giğ mi nereden kesbreb lır'>ı o man o0 1u Raufu bıçakla karnından UkUmd lm k' ..... 

Uln Mısıra h ar o a .a .,.ı ıriz? 
S'r.gnzi de bombalanmıştır. 

tran piyasasında lngOiz lfrn.,ımn 
kıylfletı 

tehi.keli surette :raralamıştır. Vak'a 
l t gUnkU vaziyeti arasında &fr tek fark 1 HmnetkATlardan 1'irl irivarı ka • ö~ .e o muş ur. \•ardı. • • 

Ha an adında b.r genç, sık sık HUs • . raıyağız \e v8cı.Munun dörtte Uç hıı· 
cH!Utllmdac olursa dığer nwnta'ta. ..- "-k b! c1 ı d 

Tnhıan, 2 (A.A.) - 1ng 1 z lirıı ı· 
n:n knrşı1ı~ lAO !ran flıvaıı o1araK 
tesb t ed.lnıtştı:r. 

nüı Un e\! e gelmekte \e orada ka!· . Çl•on Pm r a nn1, sıtn, k rlf ş 
lardaki ll hUkümdarın yenıte bira 1 _._, " t k· m kta !miş. Hüsnünün Gilltcr (dl~er e,,.... gos erert' , 

mcğe borıçludıırlar. ' 
TıirkÇ('lde bu nC\ iden ha:r.lnclcrlo 

doludur. Ata ~ozlerhnııfn \'rşıtllllğl 

Sooyet Tebliği 
(lfaı;ıı ı ln<'lıle) 

Son günlerde Lcningrad mınta. 
kasında Alm2nlar, pek az ilerl 'ye. 
bilmislcrdir. Fak:ıt dahn şimalde 
Finler, şiddetle yürlımüşler ve O· 

cga gö ke ırrın ki n rcızo 

\'Od k k:ı.:ıba ını z ptctmi ?erdir. 

1 \'ali oturtacaktı. Btı... 9 Mttttakah•rı namı Sultnn) adında bir genç karısı ,.. d 
1 

h 
1
. ..._ 

1 
ha 

ruare c ffl er a va ı unuu.ş ar, 
vard ... Basanın bu şekilde eve gelme hUklimdıır sıfatı)e saltanat st\rmiaf 
slnf n sn;ünUn dıp koml}usu Rauf hoş !er ... Ne çıkar? Umurunda olmuyor 
gfü'medig. den evvel!:! alcşam yine 

ilu.> 
B:a anın eve geldlgi sırada kendisint Psamellk. açık etli, merhaMetıı, 
çng-ırmış: temiz, iyl ruhlu bir adamdl. Keı.aı 

_ 11'1 , n bu C\ e sık ık glrıyorsun. saıtdctinl, kead! adantiantım, I'!~ 
boğru bir şey yapmıycrEıın. Buraya haJkınm sandetıni dtişün~ ve rı 
ge.me! aatktin devalftl için her 14!dattlrhğl 

Dem .. , Hasan da: 

- ~en ne karışıyorsun ? diye ba_ 
ğınnca ar'.llannda münakaşa bilyü· 
mUş, naut, Has:!nı tekmclemış ve ye
re düştirmU~tur. Rauf, bundan sonra SES• 

(ArkHı var) 

\t' 7.enpnllğl <lun:ınca ınr5hurdur., 

«l\lah:ıllıc ağzı» dcdlğlml:ı: tabir \'e 
lfacle fldanlı,"I, h"nUz el suriılmc
mi!: bir tarhı gibidir. İ'akat bu kıy
metlerin toruna yil:ı: ÇC\ l~ış oldu. 
fumuz, ncsıller arasında anlsşama· 
mazlıklıklardan 'e Tilrk~enlıı git
gide Une dü,tliğii derin '.e lırkutll
cü fnkrUddcmden 'brnldlr. l\1ıı;al nıl 

JıoH~ onıuau._ İt"t.e: YAfl ...._.. hm_ 
mamı'l bir gence «Gemi Arslanı» tt
blrlnln nele -delilct ettiğini sorunuz; 
koeanıan bir ha3 retle ~ Uzliniıze ba
kacaktu! 

Bu kasaba, Lcningr;ıd . Mur. 
mansk, hattı üzerinde mühim bir 
mevkidir. 1 evin~ Ust kalına Çıkm ş ve pence~de Tepebaşında-Pek Yıkma- Tepelttaıınd 

. . . . duımuştur. Has~nın maruz kaldıA-t 
Almanlar 100 hm kısı ka3 bctmısler 'dd ti! 1 1 ö,. H"- U F k f,... d .. 1 b• 

M k (A A ) K • şı c muamc ey t>rcnen .... :ı , a a e g•.1 e ıctı-HaJlılaJ.i l'sall& lt'lllİ ktilmcler g'C· z· ~·ova, ~ . L .. - ;asnaya derhal evlnd":ı çıkmış Ve pcnceredo ev 'Uz , ' 
tlrrnek ~a~TCtlerlmt:dn yanıba,ınıb, ıvcz a gaze ~~ 1• kendıngra muha_ bckliycn nau!n: • 
onu k .. iti , 111 ki Eara ının, bugunc ·a rr Almanla. + , s s s n auar nau ,.e ~~'l'C • ~ • ra .1.. 1 . 

1 
k _ Etdik e.mck ıstersen aşağı ge, 

lerl de , ok olnıa' ... an kur'--rnınıı... o u, yara ı ve c:sır o ara yilz . . 
,, ..... WI li'" b' k • d ac görU:ııelım. 

mocbunqz. Toksa bir -ıın .. ellr ki, n f.,ıye mal ol uguııu yazrak- ' D · R ··" 
eou ., tadır em ş. aw.: 

Türkıo.e Yeni baştan kunı!ınası ltt· Ukraymıdu Poltava schrinin tC'r -Bekk! Gell?'orunı, di.}·e bağırmış 
:r.ım bir lisan hallne i;irı>r. E~ki C· kinden nus müdafaasının bir za. \'C df'rhal aşağı inerek soka~a fırla. E s E s E 
st'rlcrl arı~an, bulan 'e koruyan na- rar görmemiş oldufu bilt'ürilmck· m•ştır. HU mı, zatC'n elinde bulun· 
sıl hlr t~kklU \'arsa, dllln h11 pır. kdir durdL\ğu bı~ ğı, R.ııııfun Jtarnı?'la sap-

1 lantaları UT.erine de ka t k · ı 
. . na gtt<'ce 1' l\ ·e"al Budyeni kuvvC'tlerind n lamıştır. \ ,ıı· y r 1 ?'lan ve b:ı.rc;akla. s s s tı r m1ıe"Sf.''ie\'t' llıth'ar. \ardır "' c R f dU U . 

. • · bir kısmı Harkofun 120 • 130 kilo n pa.ç n ı · ıı yere 'jm ş. 
Bu fikır, zaMJrı olamk, Maarlr lltf.'tre sarkın'l çekikbllmiştir. _ Can kurt r·•n yok mu? yaruyo 

\'ek.aleti fil,rlnl tedai cttırl~ or. 191'? sınıfı silıih altına cafuıldı rum, d)·e b ğırma~a b:ııı amı ' "· 

HA!\ftD REFİK l\'!o.,ko •a, 2 (A.A.) Dün bil Etraftan :; ti i r HU,niiyU yakala- l{ı d l k h J • ı '-f • 
tun Rusyada on altı yasındakiler· mış'nrdır. Yaralı hastahaneye knl. em uyu aCQ em segre lıeCelC lT. 
d n elli bcs yasınd. kiler<' kadar dınlmış, Etr'u l ar )evla götilı llml!ş T epebaşındu -Pek YakıiMla- Tepebaıı•d 
her erkeğin a kerl talim giirC'eC' · ,.e mUddC' umumi munv·nı Rfu til Us· 

t tıu 
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En Son Havadis'in macera romanı : 18 

ALMAN CASUSU V. 16 
Turk1,ej'C ÇC\lrnc: ı nıul amU• lı;lnııbııl 

., - Amma söz a11laınaz adam/arsı· 
nız. "Söglemiyeceği111 denıetiiıı; nı i ! 

-tagtltı mlu.laıada• lalkA1eler : _ 

Aile pansiyonu ! 
ÇeTlrıa: 
asrıt Reftk 

Yaza: 
- Z - P. G. WODEK BOUI 

~----------------------------~ - Dinleyin! diye içini çekti, !ik· 3-0n ücretini unutmıyan namus}t{, 
ri halanıdaıı aldını. Daha dogrusu mert in .. anlnr, bırcr birer seidiler, 
kim ·ı.:dcn almadım. Kendi icadım. l U\'a doldu. Beni d~unünı.iz Cak! 

Ha.gdutlar, sefiller! ,, En i~ ı. i vakayı hlk!h e etmektir. .; .. 
Sc.:li sıneın:ı çıkar çıkmaz bu film I\hwaffcıkıyetin bundan ziyadesi 

- Peki cf! •• .114~ terıh oluııuz. '~ apılacak aııcnk u ıclı ·~frre ın· cılcr1.: bir hal oldu. l\lukalcnıeleri ma:;cıldır. Her ~Y harikulade yü· ı 
Şimdı bi.ılbül sıbı soylcmı3ic baş· mek.. yawc:c:k muharrirler arama~a ba~· ı ri.ı,ı.ordu. Nasıl anlatayım: Hala· 
lar... f Fakat, ncre~ c inccek!c. öı? Ka !arlı le:-. Halam da, bilir~inlz, ro. mın e\'i h.ıkiki bir aile yuvası of. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Jak, ~cndinc gcliyordu. ZC'rto. ra epe.H•e uzaktı. :=<ı •r • bıı • '!•• n .. ıdır. Bır konturato imzala. dıı. Kelimelere sırasında ne kadar 

nun cetrinden kuı;i.ık bır ne lcı• ÇJ· ka tanarcnın motor lcrı i t: ıll' • bır sene için Holi\ruta r;ıdi. ehemmiyet verdiğimi bilirsiniz. Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keser. 
kardıı;ıını gordu. Hoı men tc-kraı lıyordu. • • ı·du. Beni e\•inc bekçi bıraktı. (Hokıki aile yuvası) diyorsam, U · 

ctU: ı Hornıen, salonun pcııc.cr" inden 1: .cı hareket etmek üzere iken ne cu ucuna tam ifade ldir. Hepimiz, 
icabı:ncla günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu klltulan ısrarla isteyiniz. 

- Hay.eli soy ~ ... Bc~hudc. )ere ba!;ını çıknrdı. B..ıktı. Arkadan bir, .:ıp a bcgcnlrslniz, kafasını pcn· bliyük ve bahtiyar bir ailenin fert· 
çehrenı çı:-t.cle~ e dondurmc. Ya ikı, uç tavyarcnın uratlc kcndı· 'l reden çıkardı da; • Evimı hiç leri ı;:ibi idik. 
zık olur. t5tddete kar"ı tcslimı;:, el lcrınc- dogru gcldı ıni gcrdü. t.ı:- ·uretıe, hiç kimseye kiralama.. Cak, ben sevki kaderle bir ı:ok 
ı;osterincc, ~erc::fc, namu a halci - Kara~ a inmeden yakalnna<'a· ~;.ımı fcnn olur bak!ıı dedi, senelerimi, s.unun, bunun sırtında 
gelmez. Sö~lc, vesıka.} ı nere~ e gı.ı: Borlık Son bıı , yrct go,· Bum neden sciyJedi., Ancak bu parazit olarak scçirdim. Lf.ıkfn bu 
ı okladın7 1 ter. gece bura~a selirkcn anladım. Ha- hal, tabiatin beni, bir aile reisi mc· 

- Ama 93z anlamaz adamlars1. - f mk:ını yok, ,er.. Artık bir :ıın tanın'iadığı adamlardan ndret ziyctlNilc yaratmasına mani mi-
·ıız. Soylcm.ıyccc~im dcmcdım mı 

1 

damla -c~ ans kalmamıştır. Fakat eder. İ.:te do•tum, size nampsuın dir? Ne yazık. Beni ak~am yemek 
1aydut:A<ır!.. kara) a 'aklaştık. Hemen inmrı uzerinc söylüyorum, halam var:;o· lerini dddiyctlc idare ederken go. 

Zcrton yanına yaklaştı. Jak kı- em dıl Up parçalanacagız. nun penceresinden başını uzatıp rcmcdinlz! Sofra başında insanları 
ıllldananuyacak derecede - Sen. dedislmi yap... vazife bu tenblhi yapıncıya k adar kalbim daha ı;ok. daha çok t:eviyorduın. 
anını5'k. basmda ölmek, teslim olmaktan de hicbir fenalık yoktu. Y~ane Bir tcbetısilm sag tarafa ..• Bir na. 

- Alçak~r!. daha screflidir. • dü üncem ve emelim. Jülya hala· :dk hitap Mol tarafa... Kısacası 
Diye barcrrdı \"C gozlf'rini kapa Hormeıı pek cesurdu. Dirıclk nın cvıne dndanacak hırsızları ko- memleketimizde çoktan maziye ka 

(.BULMACA l 
'1,. ______ J 

il 

dı. Iskcnccnin uzam ına ı ic;ın mC'zı~ rtı de bu idi, valamak, bir ~>Opünü zcıyi etme· rışmış asalet. hcıyalı, anane ve a. • 
bır nn evvel olmck lstıyordu, Z r· Borlıh, mukavcın~u bl'yhudc bu miye çalışmaktan ibaretti. salct. .• 
ton, nis~rle delikanlının ) amıgı. 1 luyordu. Mademki ma!;l(ıp olmuş· Bir sene başımı dinliycccklim. Hic; f\Omurtulup susulmuyordu. 
nı çıziyordu. !ardı. O halde te hm olmaktan... liizmetçilcrin aylıkları peşin veril· Miralay Hindistan alemine ait fık· 

J k. duyduğu müthi~ acıqı rag j Ta)')'arc. bir ıki dcdr .}aptıktan mi ti. Benim çünde iıç öviln ye. ralar anlatıyor, oralarda vatan ug- 0 ._.._ __ _ 

men se ini çıkarını;) or. bir ey soy onra Gabcs cıvarınd.ı bir tarla~ a meğim temin edilmişti, Kabil iye· runa nasıl çalışlısıru soylcmckle 
, 1 kmiJl'Ordu. du~tu. time gbre bir iş bulmak içlı1 za. bitiremiyordu. Lady Bastil, İn"İl· 

Bu ıradn, tayym-enin bn tararı - 8 ten böyle bir garantiye ihtiyacım terenin en kibar. en tuhaf tipleri. 
bırdeı;ıbırc yere d ru egıldi. Zcr· I Yüzbaoı1 Sıh er, Cezairdekı hıi· vardı. Velhasıl istikbal. açık, ferah ni şahsan tanımıştı. öt.ekiler de 
ton salonun k~ısına do{:ru yuvar. di"t:'Yi anlattıktan sonra: ve aydınlıktı. Ben memnundum. münevver insanlar,.. Huni tren 
landı. Hormcn koiltuklarclan biri· 1 Görüyor unuz a, Matmazel Liıkin ne yaparsınız. halam ağzın. yolculuiju sırasında mutlaka gaze· 
nin kenarına sar:ılınıştı. Du!jmemı Bartel, dedi. Jak, içerisinde a~k dan son cumle;> i kacırdı. Ben de te okuyan, son futbol maçlaı·mdnn 
~ c c:nln<jtyor ve b.-ırıyordu: j mektuplurı bulunduguna hukmc:l bir kere bunu aklıma )Crl~lir· ve sıj asctlen alayla bahsetıncslni 

- Şu budala Eortihe ne oldu" tı i zarfı l)crab r gotürmcmişler· dim. bilen münevver insanlar ... 
Tay~re kullanmasını ne çnbuk u. dır. i le .•• Kendi i hakkındaki not Cok, tarihi malüruatınız kuvvet Yemekten sonra bir parti briç .. 
nuttll' • .. Gide,; im, baka)'ım. Zerton lar. Do larının ısı nlerl, dc\'am et. li midir? Eser eski vakalar hatırı· Biraz radyo dinlemek ... Arada ha-
Fana ı1Je oluv or? Niçin öyle kıvra· tıGi lokantaların adre lPri \ar. nızda ise dikkat ediniz, ff'liıketle- B fif, eğlenceli musahabeler.. ozı 
nı' orst.'\Jl ocada? Znrfı ncr<')'e bıraktı, Şüphesiz siz rin ya.rıdan zlya005i kadınlar tara baıı musiki ... Dedim ya, asil bir 

Jnk'ın cer.tadı, yere ym.-arlandığı daha 1yı bilır iniz. Piklrlcrinıze fından ihtiyatsızca sarfcdilen bir 
~ırada el \ııdıı>ki ni ter bılc·ginc bat ı;:ore, Jak'ın en ziyade emniyet et· cümlcclcn ileri gelmiştir. Her şey aile yuvnsı .•• 

:Solı1an ı,;ağa: 

ı - Bır kuru mcyvt:', varan. 2 -
ı.ıayc krin ~şi, ıı.ı ı. ~ - Kı ol11;e, 
yaş. ·1 - Budala. 5 - İngılızcc çay, 
baş ağı·ısı bahane. 6 - Namu .. , <..:a. 
kalı. 7 - Ftstanın sonu. çoğ'uıı nk<ı . 
8 _ ldı. fi - Aı ılı yaya. 10 - Bil· 
yük. nıda edatı. 11 - Bıı· isıın, b 

?Chir. 
Yukardan aşağı: 
ı - Ort.aşarkta hır memleket, 

gilç. 2 - Ba.,ına hır H t;'CUr.ncc koı 
kak olur, sonuna bir K tl::we edince 
su akar. 3 - Kolun ucuııdaılır, bir i. 

ib Halamclan pek emler mektup a· 
mıştı. Ke:~ih·n damardan oluk S ı h~ı do tu kimdır? iyi, doğru, mükemmel yüıüyiıp gl· sıın. ı _ Kazanç vasıtwıı. " - YU11· 
kan akı~ordu. Genç kızın çehresi sararmış, Goz derkcn bakar ınız b r kadın konuş lıyordunı. Kendisini hatırladığını lUnlin eşi, çayın fransızcası. M ş glt

- Hormon .• Gel ~u bilcğımi sa· leri sulanmıı;;tı. Ellerı titriyordu. maı!a başlar ... Halam son cümleyi zamanlar adeta ofkcleniyorduın. nU. 6 _Beyaz. 7 _Azla bC'rubcr gc_ 
rıvrr. Çabı~ı::... O. Jak'tan ba ka birini dlışimmil· söylemeseydi evini pansiyon hali- Niçin kontııratı üç scneligine de· llr. 8 _ Alıl•:alı. ıo _hır ııaıf. ıı _ 

- Sag el lnle sarma) a çalıs .. Ben yordu. Bununln bcrab r. vntamnııı ne getirmek nereden aklıma sclir· ~il de bir • encliglnc imzaladın Ju. Mısıra hayat veren, kızık.a. 
bakayım, Bnrlıh ne yapı~or. mC'nfaati için i t~nilen bır hizmeti di yarabbi? liya hala? 

Gu.-nlcrdcn bir gün sigara almak 
Cevabını , .<'rdi "e pilotun bulun Biraz du unduklcn - Ne diyorsunuz Kartcr. diye 

dugu yere J ıitti. Yanagından kan. onra· sıçradım, halanızın evini pıınsiyon için sokaga çıkmea kime rastlasam 
be"'enir iniz? Halamın bir az.iz ah· tar akan Jıı k. kendi acısını unut· ı kımscye emniyet mu ~ aptınız? 

k k d l k babı varclır. Hatırlıyor musunuz, mu tu. Zert• onun, or u nn bcnzı f'dıp r. Buna emin olu· - Başka türlü hareket e ıne · 
f'<ıiı·c .•. '!'akma dişli .. Mis An~eti· 

sapsarı olmt ıştu. Yere diz çokml\ş nuz. adıgına hükmcdi.ı mııkaddcratın lütCunıı tckınrlr· ko... Blr scrdanhk m ... ('\~inden 
cebinden çıl- :ardığı bir mendil ile ce tn r y ı dü mu Ulr. n.ck olmaz; mıydı üzlm, dil U· (Arkası nır) 
~ara. mı sarı uıya çalıc:ıyordu. Buna ra zarfın miihurlcrini niın: i 

Jak. onun bu haline acımaktan nçmamıı; ır, Eı;:er açmış olsa) dı şu Bil" senede dosrudan doğruya 
kC'ndlni alanpadı: dakika~:ı -ammda bulunncaktı. in zengin olmak kab Aile pansll'o-

- Beni bl:'IYle sıkı sıkı bağ.lama. c.n blı-m sever, şuphclenır. ıstı· nuna Londrada ihtiyaç var. 

Bugünkü Program 

nıı olsaydınız imdadınıza gelır· rap 1:ckcr e ne yaphı;:mı bilmez. Hele bu scccden 8*n"a bu ihtiyaç 
dim. Halıniz•~ acı)oruın. Ne çare! Zarfı her halde evinde bırakmıı;· bır kC'ı·e daha arth. Pan siyonları 
l:la~dutlugun c1e bu gibi tehlike tır. Ben Jak'ı iyı bılırim. Do l\a. Fi.G de bilirsiniz, ben de bıliriın. 
leri var. Fak at, merak etmeyiniz. "ımı bır sırrını so) lcmcz. Aile i Hep i de zevksiz dö~enmi§lcrdir. 
Çogu gitti a·tı kaldı. Bırnz sonra de bumda değ ı. ıınlbukı halam, eviııi ince bir zevk 13,flO Müzik 19,55 r.ad. Gaz. 
ı:lı de bım de: bu acılardan kurttı Yalnız gazete müdürune môna· le süslcmi tir. Her şey yerli :ı. C· 13.:::0 14,00 Müı.lk 20,45 MUzik 
laeasız. Hep birden duşup ölece· sız bır iki suz Müylemls. Vesikayı rinde \·e zariftir. Hele hizmetçile. ıs oo Progranı 21,00 Zıraat tak. 
gız... ancak Jok'ın evinde bulabılcccğız. ri altıııla tartılmağa deger. Neza. ı~ .o:ı MUzık ::ı,ıo ~mzık 

Tnnarc doğruldu, biraz ) i.ık el· Buna kat iyen eminim... ketleri, servislcrtnln kibarlıgı u· ıs so MUzık 
dl. Fakat c;ok geçmeden ~ine sal- _Şu halde müsnadc ediniz he. wtmı)ahm, Vaterlo istasyonundan 19,00 Koııuı;ınıa 
Janmıya, ) ere ıı~ni) c başladı. men gideyım. • dışarı fırlayıp itan vermPk üt.ere 19, 15 Mlizık 

21,30 Konuşma 

21,4fi tilzik 
:;:2,30 Haberler 
22,45 MUzik Zertonun ~aaonun bir tarafından - Ben de beraber gelcceglm. bir gazete idarehanesine doı;ru ko 19,30 Haberler 

obur tarafına :yuvarlanıyor, bileği· Bir hırsız gibi gırmcktc mana yok. şarken ) uksek sele şarkı soylliyor· 19,<t:i Ser. 10 da. 22.5:> Kara.nış 
nin acı. ına tahammül edc-mıyor, Kapıcı beni tanır. Apartmanın a· dum. Gelen geçen durur, bakar, 
ınll~ordu. Jak tekrar alaya basla. mıhlarım vermekte müskillfıt gos ~<;ıldırınış biçare!u der, l&ki n ben ıı.tanhul 4 unc ü kra memuriugun-

Yeni neşr.:yat: 
P 1 B DE ve S AR NE 
Bu aylık mecmuanın yedinci sa

yısı çıkını tıı·. •ı•ıyutro ve sinema 
mevsiminin baı-laması munascbc· 
tile bu sayıda Muhsın Ertugnıl, I. 
Galip Arl'an, Selim Nüzlıct Gcr
ç k, Hikmet 1''crldun Es, Va >fi Rı· 
w Zobu, Kemal Kamil Aktaş, Mcf. 
harct r:rsin, İbrııhiın Hııyi, Fıını· 
zan Cemali, Sabih Özen, N. Özta
nm yEızılarile bir çok gutcl re im· 
!er ,•ardır. Tavsiye olunur. 

ZA1"t 

Sıvasın Hafik kaz~ ı a lterlık şube
sinden almış olduğum teı·hıs tezko
rclcrıml kaybettim. Yeııısınl alaca· 
sıınd.ııı eskisınln h\ıkmU yoktur. 

Sivas Haf ık kaza ı · ipsılli. nahi. 
ycsi Çalıca koylindcn Yahya o· 
ğullarından 317 doğumlu Ömer 
o.ıı.ıu Mu tafa Ozay 

i:>tımbul Aı;ll~ c Cı,:UncU hukuk b il-dı: •ermez. şarkı soylU~ ordum. dan: 
_ Baglarımın sıkılığından şıka· 1\1us3" u Bartel, bu karı~ık \ e tch Ertesi gün kaç tane ını?ktup al· 4113612 ı..iınllğlndcn : 

"·ete hakkım olmdaıırııııı şıındı an likeli i tı: kızını j alnıı bırakmak dıgınu bıls~nlz parımıgıııızı ısırı.r· Gıılatııda. Nccııtıbey caddcsı No. Uö 
,, e:. d b · Bcyoglundıı. Kamcı·hatun mahalle· d 
ıı ... orum. Hiç olmazsa sizin gibi tstemcdı: sınız. Sanki bütün Lon ra cnım da mukim Sultana Na tan tarafın an " · o &inın Tekkuyulu ı;okağmda 17 NQ •. ı 
\.erlerde .. uvarlanmı""'rum. - Ben de geleceğim... pan.,ıyon açmamı bcklıyordu er. l\:ulcdlbl Bl\ybk Hendek caddesi Sa· 

" "~ · bi k hanede mukım iken halen !kıı..rnctgılhı _Bu alayların hcsnbını sann so· Declı ve i\fıvc ettı: h:ıl fiyatları ilk tahmıııd<!n r aç dıkpaşa. han birinci katta mukım ı· 
racagım! Kım eve kabahnl bulmu;:, O· misli ~ uk!;elttim. ne yapayını, CV· meçhul bulunan •rndoti kızı Guru· kC'n m hıılli l\lCZltCıru terkcdct·ck yc•ıi 

zerton, bileginın acmna fazla nım. I· akat bu iş kızımın ha)' atını de bır Sfirü adam vardı ki, bu işe fal)a .Mcnegatos uzcrlnde kayıtlı bu· ikametgahının meçhul ve t.cgayyüp 
dayanamndı, bayıldı, yere uzandı. altı.isl etti, Az kalsın foHiketin<' sc· ancak para kuvvctlle razı olacak· lunan Beyoğlunda Ş8hkullu mahalle· ettiği taayyün cde11 RcCacl aıcyhın.ı 
l'a~are, dans eder gıbi sallanıyor, bcp oiuvordu. Bu ı:efcr k<'ndic;ıni \ardı. sınde Kumbaracı sokağında eski 55 mnhkC'ıncnin 941/S:J t numaralı dos-
gıttıkçc alçalıyordu. , alnız bırakmakta mazurum, yuz. Ah bu insanlorl Gösterişe ne ka yeni 77 numaralı Efd.yrimcnkulc Uı; yasilc açılan S"Diplik davasına. ait. ar. 

Hormen bagırdı: başı... dar meftundurlar, Halamın kibar ycmınli ebli .,.·ukuf tarafından 9.9.9!1 zuhalin hukuk muhakemeleri u:;u!U 
- Borlih, bizi öldi.ırmiye mi ka· f 4•'1oı" ,,,, .. l I mahallesindeki adresini göriır gör. tıırıhınde tamamına 3810 llıa kıymet kanununun Hl, H.2, 143 ve 183 ü:ı· 

tar \•erdin? ı mC'z, tela landılar. Hayret dcği 1 takdır eclılnıiş ve icra İCIQs kanunu· cü maddeleri muclbinC'e d:ıvctıye ile 
·Hayır! Şef ... Benim kusunım Kimyager mı" Do tlorına Londranın <'n ki nun 103 uneli nıaddcsıııe gorc tcbll. bnlıklo ilanen tebliğine karar vcrıle-

~ok .. Essans bitti, !\1umkün oldu· bar semtinin adresini vererek: galın ıcıa hli.kinılığl tarafından ma· rck arzuhal \'C füı,etiyc divanhane. 
gu kadar çabuk ~ere ınmi) c çalı. H•' a m ett•ı n Ta la 1 "Bir gün bana ugrayınız. ı;fnıdl halli tkometinlzin meçhul olması ha· ye talilı:: ectılmlş olduğundan muıııaı· 
ıyorum. us r n ora) a ta ndıml" demek istiy".n on e bile h r Pey mUddetıe ve "1ki gazete leyh ncfaelln ml'zkQr arzuhale 10 

- Essans mı bıtlı? Fcl.ıkcl de· bine yakın imparatorluk tcoaası m s· d 
lDRAJ< 'IAJH,tLl 12.; KURU;:; vormış. Nıhayet lçleriııdı>n altı ta. ılc ı.aw•n tcblı~lnc ı.:ıı.rar \•crılmış ol· gün zarfında cevap vcı c ı ve u-

sene! t hlll" H duğıım;an takdir olunan kıymete bir ı-w;ırıa. için tayın edilen 6/ 11/ 9 U ptır 
Ho.~mcn şaı;ırmı lı. Ta) yare, Bil mum a ıı.t, nesini seçtim. Birisi Miralay en. d hk 

ı,minonu f,rnlak , e Jo, tam ban· dı>rson. İkincisi Lady Bastll. ötekJ itlr zınız olduğu surette bu müddet şcınbc günü saat 15 c mu emedc 
Cezairc gcldıgı zaman zabıtaca ne ,_ d zaırıı da oıı 3612 dooya numarası!~ bıılunnıası veya bir vck 1 göndermesi 

kaııı kar~~ında izzetbey hanın- clôrdfinün adı c;lzi neden alaı'a ar · 
zarct altına o lındıı;ı içın e. sans aı. ti · mtırııca t etmeniz ıtızunıu ilanen tcb. ıuzuıııu tebliğ makamına kaim ol. 

D d k bl da iklnd ı.at !'ıio. 6 
1 
ed<'cekıni". Bütün meşguliyc erı· 

mamıştı. cpo un a pe az r " .. ~ ·ır. ıunur 

Istanbul Belediyesi ilanları 
'.l'tıhnıln B. 

620,00 

576,00 

618/lO 

180,00 

ıso,oo 

237,:iO 

60,00 

ilk T. 
4t>,u0 

43,20 

48,61) 

36,00 

17,82 

41 1:! 

4,öU 

Aınavutköyi.ın<le İkinci Elçi sO':ita.,"uıd:ı 6S ka.pı 

nunuıralı co;iıı satışı 
Arnavutköy:.indc İ\<tnci ElÇi sokağında 61 J..-apl 
nuınarulı C\'ln salıŞ\. 
Aınuvutkoyiıııdc Liıltıye sokağında H kapı nu· 
mantlı c~ ın ı;atışı. 

Arna\•utkby:iııdc !kıncı J:..'tçi sokağında 69 kfil>' 
rıunu11"1 lı evin satışı. 
ı\ı·n ıvutköyiinde İkım.i Bt\i sok.ağuıda 57 ka.J'I 
numaralı e\ ın satışı. 

Aksaray yangın ycrınde Mımar Kemaleddin Jn3" 
hallcslnln Lıilell c·ıddcslııdc 28 t.ll.'i adada 755 h&· 
ı-ita nunıarıdı ursn arlmslflda bultlflan 2S,7!> 
mclı c sahaiı arsanın satışı. 

Fatıhlo K.rma.'lti malıallctilnln Boyncı kap.ıf1 

sokıı{;ında. 75 inci ad ıda 76,01 metre mur.Wba1 

sahalı ııt'sunın satışı. 

r:ııyuzılta Mcrcanağa mıılıa'llcsınm T~nhanc soktı 
kağındı:ı. 265 ııcı ad.ıda 6 metre mW'.a-bbaı G'aııııl1 
<.;eşme an:aı;ının satışı. 

'l'ahnıııı bC'dcllo-rılc ili{ teminat miktarları )ı.tkarda yazılı ı-;ıicr ayrt 
ayrı aı,ık :ıı·ttırmeya konulmuştur. Şıı.rtnanwlcri Zııbrt. ve Muanıclilt 
Mlldllrlü!'!U kaleminde görUlcblllr. İhale 6 10 941 paımrtesi gtinil saat 1 i 
de Daimi l!:ncUmeııde yopıloı·aktıı·. Tıılıplcrııı ılk teminat makbın: vcYll 
nıektuplaıUe ihale gilnli muayycn ::ıatlc Daimı Encumcııdc bulunmaları· 

css9n 
--:::.-

İS'lANBUL BEU.Dİ\'ESİ ~ L: H İ it 'r 1 YAT R O S 1J 

Tcpebaşmda D ram kısını 
Bu aksanı saat 20.:?0 d a 

il A ~f L •: 'J' 
< 5 Perde) 

İstikliıl cad. Komedi ~ 
Ru akşam saat 20,30 dtl 

KIBARJ,JK llUDALA61 
(5 Perde) 

~-----------------------~ TOrldye Clmlıarlyett 

Ziraat Bankası 
Kuruluı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ~ 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira.\ ve ticari her nevi ban.ka muameleleri. 

Para bırıktircnl~re 28,000 lin ikramiye veriyor. 

Ziraatı Bankasmda. kumbaralı ve ihbarmz tasarruf ~esa~ 
Jannda en a:r. 50 lirası bıılunanlarıt sen .. de 4 defa çckilece 
kur'a ile a.şa'1dak.i plAna göre ikramiye dagıtılacaktır. 

(Met 1,111 tlnhk ..... lin ıot adet 5t Unılık 6,eo. ~ 

4 • 5lt • 2,Ht • 12t .. .. )t 4,80• 
,, 

' • 251 • l ,Ht • 8,ıt• 
,, ..... ıa • 21 • &t • lN • • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar b ir sene içinde 50 lira~1~ qaSı düşmiyenlet"e ikramiye çıktığı takdirde % 20 fadas~ 
verilecektir· KUl'8lar-senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyl 

11 BirincikAnunda. çekilecektir. / 

~ ............................. ~~ 
Br~ oğlu 11,\LK :::>incntııMnıta 

Bugün 11 dP gece 8 de 
ı _ ~ınıal dcıuzınde casusiıır. 

(Ttil'kçc). 
2 _ Oınıantıır pensi 'I'ma. 
:l - Yılmayan adım1. 

S&htp ve Ba.şmubarrirl 
.N1ZA..~N NMB 

Netriyat DirektlSrD 
~t)K&t) SABAOOGLll 

Basıldığı yer: 
VA'IA...~ MATSA.ASI 

. ne ra m<!n harta sonlarında pansi- !iğ olunur. mak ou.cre 1 a.n o • 

•ey vardı, O dab ~~it~m::i:t~i.~Ş~l:m:d~ı~:::::::::::::::::::::;::;;;;;~~~~~~~~~~~~:;.,~!!!!!!!!"'!!!~~~!!!!!!!'!!'!!!'"!"'!!!!!!!!!~==========!!!!!!~==============:::::=:::::::::~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~ ~ ııı1' 

J 
1 Çine avanslarda bulunmamak i.izc. yaa edilmesini istiyorlardı. P. i ı · 

Ö •l ·se sozleriml dıkkatle 1 i tik\AI En Son ifa' :idi!t'iıı Ao:h:, j kadınların aşıklarına yazdıkları ' 
1 )D:ğ~u Samuel Lc\·ının e· mektupları bulmu5, bunlara mu.

1 
dm e... l ttı Cina,e1 'c :'llnccnı Tcfrll•n"ı l'o. 5G kııbll du"a altı nı almıı;b •t Kumandanın avsıye c · · • " ,. . . 
\ille sı. mnktubu , .. NT·ı KAM 1 Para vermiycnlcrin haysiyctlerı· t;ı kız oldugunu soylc, .... 
, er. Seni memnunıyetle kabul e· 1 ni ihlal etmiş, ifşaatta bulunmuş, 

(Annem ve Ben 1 
Arkasından Mongan bankası, bilha..._<;SB asilere karşı ımıes:.;ırıvıı' )

ı re tnlimattn bulundu~u anla5ıldı. lar ile, Alınan baııkaları btl 0ı~· 

• • • Kuhn ve Locb bankalanın First cak silahlal'ın kendisındc btl c9ıı 
• National bankasının ve National bileceğıni ileri surerck murıı 

·city Bank'ın c;ekıldıkleri görüldi.i. larda bultınuyordu. cıiPı:ı: büvlik skandallar olmuştu. 
deccktır. Bundan sonra Amerika, Çin inkılabının iç yuzü. Yuvan Şck:ıyın makaını •. 1911 1 

nfl nnlamı[ia benziyordu. matların, bansı•rlerin ve sl., vır Bu gece dç, masanın ba şında, 
cağını yemekte anlatırım. • k ı 

Antuanettanın gozleri sevinçle ÇeYiren: •bir takım eski, buru şuk, küçü 'I -·-
kı.içük kağıtları. mektupları tel· Bayağı cinayet Çinin kalbini tit 

Parladı. Reısın kendısine karşı go . 
1.erdiği emniyetten son derece mcm }11 s ç vl kik ediyor, bunlardan bir i~. bır telmekten hali kalmamı~tı. Çünku 
nun oldu. Yemekte, Anrlko, C\dC n . . apanog l,l ekmek çıknrnıı)a sa\'aşıyordu. yııkaiaııan cani oldııkça mühım 
takıp edeceğı hattı hareketi cıra· .. Bu sırada sokak kapısı vuruldu. ifşaatta bul,µnmuştu. Millet ba;.vc· 

1 1 tt maye bulmaktı. Guzci, genç. ka- Lcvi: kilin tevkifini istiyecek derecede 
fı) c an a ı. • 1 l t b d ' G . b . t" de . . Antuanettn, guneş battıktan son aın arı, on c or ' on eş yaşın a' - Ya_hova: •<':.cnın u san ın . hcycı·anlanmı3tı. Rcıslcumhur bır 
ı·a ~ola çıktı. Yanında dört mu· ı korpc kızları. Irn~d~rmak, satın aı- 1 kim gelır? Bır muşteri olacak! Fa· emirname ile ba:prekilin masumi· 
hafız da vardı. Levınin e\ ınin so· mak, meşgu~ıyetının en başında kat ~ızların h~psi k~7~!~· d l yetini tekeffül ediyordu. 1''akat C· 

k geldikleri zoman eşkıyalar gelcnlerdı.!ndı. Dıyerek, ev n mu l e ı <> a nrın le bir sııriı delall de geçmiş bulu
g:n~n~dınn muvaffakıyet tcmen· 1 Karı ı umumhaneyi idare eder. dan şclwcll<'r ı;öndbren, ihtıraslı nuyordıı. Bunlar arasında: 

· d k rıldılar ken o sokakları dola ır, eski şey dudaklara, dudaklarmı uzatan sar. 
nı c ere· a~ · • ' .:Sang'ın hakkından geliniz. 

O ak~"n' samuC'l Le\ i, husu i kr "'atın alırdı. Elbiselerin ceple· boşlara . baldı .. rla. rı·1·11 s1ktı.raı.1 ser· 
~ .. ' - t d Nakdi mi.ıkiıfal derhal ödenecek· 

Oda ınd.., ralı~ıyordu. o. pek az rini bu) Uk biı· dikk.ıtlc ~ oklardı. ma) rlerıni gozoLı_une ı:e ır ı . 
" ,.. t K d i ah tir. o gibi bir telgraf vardı. Heye· 

U
" u or, da·ıma çalı ır, bir takım Bu ara tırımılarda ufak para. ku Kapıyı aç ı. ar. ısın a s ) 
" :r. il k d arkını" can gunlcrce zaıl olmadı. l\tıtinı;:. 

mektuplar ..,.3 ., .. r, "'elen <X'\·apları çuk kbğıt parçaları ve mektu.p· açlcırı goı>.s ne . a ar s . ~· 
" ..., "' 1 b k d ,. e lcr birbiri arkasından. yapılıyor, 

Okul·dı.ı lar bulduğu çok olurdu. HC'psıni geııç ve guze ır a ın .,,orunc 
hnlkın hu menfur cinayetten duy· 

Bir Yahudi kadınla bcrah<'r ya· tarih sıra ile zarrtara koyarJık sak aşırdı. . • . .1 dT 
Kerhane~ 1 onunla birlikte hırdı. Bu kağıtlar arasında. bazan Bu kız da kımdı; . Gecenın bu dugu elem ve ıstırap ı an e ı ıyor-

şıl~ or. d J nrnhim aıle sırlarını ıhtiva eden saatinde burada ne 1Şl vardı? du, 
C'tı~or u. 1 k' h bf li (Arkuı ,-.r) Nankinde yapılan bir mitingde 
Daimi mcı;;:uliyeli, yeni yeni ser ~a.lılar, içtima mev ı ~a ı ev 

. d' pllı; 
ben de ilk defa olmak ilzcrc söz Almanya ve japonya vaziyete ımıiat mi.lessc:.elerının J'(lllS 

almış, Yuvan Şcka)ın cani çetesi· müşahit sıfatile uzaktan bakıyor- merkezi olmuştu. ~ 
le birlikte tevkif edilmesini iste· !ardı Yalnız J•'ransa, nusyanın hal İtilaf clcvletlerılc Alınan)-11 rl'e' 
nıişUm. FakaL cınaycllerin arkıi_,ı tı ha;·ckctlni takip ediyordu. Neli· punun dinamik bir faaliyet 111

c 
kesilmiyordu. Enerji , c kabıliyct. ccci( kon!:Orsiyom ı:adcce itilafı mü· zi... of 
lcrıle taııınmıs kimseler, Yuvan sellcs anlaşması yopan iıı; devletin lkinl'i iııkıliiıı n -.ıl old ı.ıl'ıııl. 
Şckaya rakip olacakları endişcsile elincle kalmışlı, İngilizlerin: Bo.) lece Cin inkıllibtnın f11 ı1tl c 
birbiri arkasından ortadan yok C· Hong Kong and Shanghai Ban· deratı y.ıbancı konsorsıyof11 titıı:ı' 
diliyorlardı. king Corporat.ion'u lle Fransızla· !ine gcçmış bulunuyordu. 111 ~ 

iste bu fc\'kaliı.dc halkr ve vak· rın Kredi Liyoncyi lcnısil <'den: ıun s<'vkılc delice hareketler ı;ııil 
atar c.~nasında 8 Nisan 1013 tari. «La Banque de l'lndia • Chine kap eden çılgın Yuva~1 şel<~cİefiJI' 
hinde meclis açıldı. Bir aralık Yu· Comption d'Eorouple Socicte Ge- temadlyen AHupa sılaiıha. tıtl ıı 
van Şckay ıncbuı;laı<ı karşı miimn nC'raie il<' Crcclit J ndu:lri~I <>l Con· d<'n tııp, tıı[C'k, ve C'ephane ~90ııi'~ 
ı:atkiıranc bir .:ekildi' d.aunnnıak vcrcıal ve nanqııe Htıf"o • Ası& lıyordu. P~ıra~a ve .~t~W~gıııt. e 
)'Olunu ihliynr etmiş sorundu. Der tique bu ic:\erc bakıyorlardı. Bun ınadan dıktatorluguau ı ÇJ-<t<" 

• • • , " • . • r. k l{oıısol·:_.,, 
ken konsorsıyonıun azas1ndan blrı Iarm arkasında •< Poutcloff, Sdın~· mcsıııc ımkan yo tu. tl~" .. 
olan Amerikanın bu ınııazzam nıa- idl•r ve Armistroıı gıbi firınalar ı mun mevl'udıyet.i Çini•.• .~r )t~ 
li teı:ekküldcn çekildigi du) uldu. ıs i l a h 1 a r ı n 1 lugiltcrcden, ~apışmış bir peıl«,"C gıb~-.. •-'' 

"' ... d . b 1 (De~·-Reis Vilsoıı Amerika bankalarına Rusyadan veya r ran..<oa au mu a. 
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