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Niıamett i n Naz i f Olala in Soa Baberlerlal Yert.r SIJ&SI Allıaa Gaıetaıı 
r•taa mektllfıılıar bw .. ;.-11P•'flılrır ...._ avı irl! ·m J 

lstaabul, bogii_a IEnrtlllaş giinünl 
' 

içten gelen bir sevinçle IEutlayor 

,. 

Hiçbir şehrin bu derece hak 
edil~iş bir bayramı yoktur! 
Vermiş olduğumuz işaretin ulvi 
~linasını anlayabilmiş olsalardı 

dünga bugünkü cehenneme girmezdi 
Yazan: N4~in Nezif \ ' -W 

~ 

·-
~u .I ! ~--------------..._ r ~I Bugiin İstan}:)ulun )Wl'tulUŞ S • w· f ~ t 

du;;tanbunu! Ba,rıHfiffl ıcutıu <t1s1ını ' , , us harbinin lngiliz Tebliği 
B .. lDH ı~ıs harltlnin so- \.111ıı..-··---------" B ugün Ta ksimde ~·aınlan ;ecit n·,..miııd .. n bir in tiba 

~:~: H ·k~,ı- c~e- ·. ~g~~w ========B=e=l=0d=.==b=h=dı_==.=b=w==.===n 
bayrağHN sdamhıyiılr.ak. Tth~ l}eru:ı are at p ana ~. ·, , , , ~ ı ye u e yeyı egenmıyor ınu ~ ı oıan !&tanbuıu ooeaı .sehırıcrı. ~laı [erinden /•t [ 

1 'l'ürkler~ bırakal"alt mlnarclenmrı:iıl 1 k • • • a gaga o 
'göl~~~ eofc~lardan J:ôlr;ele· uygun o ara . d ı d 
l'tnıatldikleng~~z~ctnıek d d. Ateş hattına nefes o·· - un arı nere en, 
.. e:~ııcayola~k~keD ~nak~· evam e ıyor ld , uc.man 1 "' ? 

i tı ı~ MndiSine r;öeterllmış sürülen inekler! a ırmıgor . y ne zaman a acagız :: ~~ ~=~a :ı:=~ 11r baltada 4&0 Kırıma - •. 
S;ifne erek 9ehri :ıcancıkça za.ptcyle. lngıuz ta••areıl Sardoaya, Sicilya gg euali bize Yallılrbagı pro\"alllor.• omu ordu. CC\l\- 1 
Yen ~ız'I ;ııerser.itiı Godfrua dö "" 1ı ı.:1ıaılldı_.••• gı·reme·dı• J it hım 'crnwk ocıedi>•·~e ını~cr 
iul'Olt'wı ınik111iidi btr Fraııt11z mıı.- ffflrmn~..-- •• ..,.. adalan Jl•e 
l' al Mareşal )Yanşe Dcspere bu E riin, a 6 (Radyo • .;ııat 22J blllyordak amma bombalandı Birkaç gun CV\'Cl Şevket l\'rocan, da ıhti;)cıç mı hıs etmiyor? 
~ı:· bir fatıh gWN ı;irmek kllstahlı· Alınan oıduları ba1,1lmmaııd ıılığının 1 gazetemizde İ<'1anbul bclcdıycsiııe Her. ne hal isl' . B r. i.ı<; gunduı 
hıı göstemıişti. lcbllğt: ! aek kullanıl- p e r i k o p hitaben neşrettigi açık mektupta muhtelif yerJcr len tC'l<'fonla ~ apı· 

lııtanbu;iulıtr! Eugiin onun kuman. Şark c pb mdekl haıckat plan Kalabriya demİryol • . ...Çilingor,, çiftliğindeki 45.000 !:C" lan müracaalları kar ılnmnğa mcc 
daeıMaki küstah sUrUJertıı, minare. rnuelbiuce deYam etmektedir. Hare_ IOIDI bllmlyOrdD b h ki kesilmiş odunu, istanbulun orta bur kalıyoruz. 
lertınizin gölgeleri vuran sokaklar· katın seyri, skert sebeplerden dola· ları harap edilcH ! er z a ın l halli ve fakir halkına dağıtmak şar Bu sabah da Valdcbağ prevan-
dan gölg.!lerlni de silerek süpUrUl. Yı şımdillk nıelctum tutulmaktadır. l\foskova. 6 (A,A.) - Kom.·o· tile 1 tanbul belediyesine hediye toryumundaıı su sual soruldu. 
dükleri gündür! Düıı, 5., düşman tayyaresı düşü· mols kaya Pnıv<la gazetesinde Sov- Londra, 6 (Radyo: Saiit 7,15)- m Ü d afa Q ettiğini bildirmişti. ' - Odunl:ırı nt>rcdcn alacasız~ 

Tarihin en lanetli te-<:aOilfU ile sırt- ttilnıU ... ttir. Halkofa yakın bır silH.h yet bahl"İycsi crkaıımdcııı biri tara- Britanya hava ve dahili emniyet Şimdıye kadar belediyeden ses Bizim kırk elli çekiye ıh bacımız 
lar1na bir zater bıl'ıı.tı geçırcbılınl' fabrikasına ve .Mosko~aya laan uz fından Jl<'srcdilcn bir makalede şöy- m:. .. arctlerinin tcbligi: d • sarfa çıkmaoı. A<"aba ne oldu'? Be· \'ar! 
Ola.nıardaıı başka ne beklenebılırdı? t'dilnıl.tıı·. lkl lngılız aH:l tıtyyare:,;l le· dcııilınckLedir: Brıtanya tayyarckri İtalyayı e l yor uz lcdiyc bu hcdıycyi kabul ctmeı;c Bu sualı bcledıyc e naklctmr:-klcı 

Dünya bu hali tabiı gormUştU. Zi· tahrıp olunmu,.tur. «Dl.ısınan tümenlerinin her turlü şık sık zı~ aret ediyorlar. Dün yi· tenez7.i.ıl mü etmedi: yoksa dcpo· ı iktifa cdıyonız, 
' ı bir Scvl' ., h"I <l • k ti s· · b. t ta bir kıtıım dllııya, b ze Geçen h ıfta ıçındc 40 Alman tay. 1 c ve csıscyi ·u <ınmalarına ne ıcılya, Sardunya ve ccnu 1 • ları halis Rumeli meşeleri ne dolu - Odunları ncrPdC'n alcıcakJar? 

~tanlaıın safında idi. Ve bizınııc Yar('s ne rııuk •bil 160 İııg-ılız tayya· rafancrı Almanların So\yct kuv- talyadaki askeri heçlcflcre taarruz Mu ka b i 1 ta a rru-
bu-lJkte harbe girıp ı;ıJmıı~ ~~aıılar re 1 düşuı Ulm ı,tUr. vctlcıi lcmıfındaıı miıdafr1ıı l'dllnıck- dn bulıınınuşlaı dır. J-;n l'C'nupta 
bıe kendileri ıçlu dahi tabıi gorcb 1• ;.e olan Kırını ~eçitlcrinin ilk hat- (Kahıherya) !!)"aleti ile Morinada 
dtkteri ncllcclcrc bizlnı de alışablle· M lamıı yaı·mak için yaptıkları bütün ki demiryolları, elektrik santralı 
Ceğımizl saıııyor ı;ıbl gozuküyorlıt··· eksi kanın Bcrlin lc~l'bbüslcr tardcdılmi<;tır. \'(' d<'pol<ıra an:.ııın hücum cdilıni. 
ek S f • • 1 M~scUı, kuvvetli bir dü-,ınan Hr. 

Fakat böyle bir dünya nekad~r e lrl YO a çıktı müfrcze. ı, bir inek slirü üııii~ ar· l'ayyarclcı., ~\·Icrin üzerinden 
&'ıı.yrıtabıl bir dünya idi! Böyle bır l'vıusko"<ı: 6 (A. A.) _ Bl'ı lındcki kasına gidcncrek il<'rlcmcğe teşcb- <Dnamı Sa. 3, Sü. 5 d e) + 
gaYritabıı düııvaııın dovaıu ımk .ı Mck~lko dı;ı ı Lirncr ı Ytıan Az- l:ıüs <'tm~tir. &ıv) et kıtalcm aldı.ııı-
laaavvur edilebilir miydı? caratı, memlekcUndckı altı a:ı; lık manıışlıır V<! atc.:ı açmadan e\'vel 
EdilemeZdı şüphesiz. "'.~zunıyc•lini bitirmış ve paıar gü- duşmanın iki yüz mctrcve kad.ar Berlin, 

Londraya 
Ve derhal. millet hallndL ayak!~- mı olomolıilll" Bırc- I~ Amt rıkaya yaklnsmasına mu andc clmi~lerdir. 

ltıakıa boyle ı•ı<na bir dllnyu)'l ını 1ı hareket clmıştır. Mu<ınıil"yh Ncv B(lzsıırıa uı:;ny•m ·iıı ,.klPr Alman kı· 
~\·saıamıza. ı.;ı;d1ranııı.dıı;-un1Zl ı!A.n yorktan hava yolu ıle Li.Gbona sc- talarmın i<.ıne yayılnıış1ardır. 
tttik. . lccek ve Ol"adan Beı·lin'deki vazife- Ma'kalC'nin muharriri. şiddetli so- • 

llu ayakl~nı~ıntızm nasıl bir ı;ah· sı ba ına dönt'ccklir. ğuklann bu havalidC' kendisini hb-
l;tn1Ha inkılılp ~tU"'"mi bu şahlatıı,111 - • - ı;cttinncğc basladıgını 'c alımın Al-

cevap verıgor 
tıas1İ bır ııonu old~ğtı~u bur;ı.dıı tek· Ruzvelt, Taylor'la nuın esirlerinin ı>armaklarmın şo-
tarııımak salıihl,)·ctıni bu sütunda k ğuktan katılaşmış olduğunu ilave IUJeUn zabtı 

neden & balta 
geclkmı,? 

tôrctniyoruz. Zira t>u artılt yalnız OnUŞmUş. .. eyfom<'kt!.'dir. 

~hın 'ltonuşabikcc~i bır mc~zu. Ne-.~ ork: 6 (A. A.) Reı Ruz-
Ur, vclt, buglın Mister Myron Taylor 
Bizt !stanbuldan ayırmış olan sc. ile uzun btr tcldon görtismesı yap

~Nero dayanarak dlinyal'R hükrnıv nıu,ıtıı·. Beyaı. saraydn bu mcnua 
ltıek iddiasma sanlmış olanlar, e~a ail olarak hiç bir malumat vcıilme
lstanbuldan ayrıldıkları g~. dUnyıı· nwktedir. 
l>a mukadder unıumı intibahı bir par· 
~il. sezebilmış olsalardı: dliııyuyı bıı. 
tlıııku cehenneme sokacak şaı Uar 
n~l'lnde daha. on beş yıl ısrar et· 
llıezıt.?rdi. 

1"c yazıktır ki Ankaradan fışlur· 
llıış olan TUrk ordulıı.rınm Akdeniz 
~1Yılaruuı. ulaşmasını sadece TUrkUn 
~ır zarı ri sur~tiııde anlamak Jsrarını 
tiiateıuUer. Evvela anlayamadılar, 
~ltta dıı. anlamak istemeUiler ki 
~ kUn üç yıl çarpışmasını zarurl 
~an ecbcplcr clhanıJUınflldUr. Ve 
'lltkUn bu sebep çembcı·mden kenJI 
tı~YLna dilşen kısnu parçalamış ol. 
~~ı bu !:Cmbcriıı nrtaknlan Jusınının 
it!\, bir ı;Un, muUH.kıı parçalanmasını 

lltnkun kılacaktır. 
~ı () <bir giln>, ı,tc .şimdi cbugtln 
lıı'UHur. 
~ lırııumt Harbin blltün sc~inde, 
Ilı 11dilerine şerefsiz bır son ı;ostcrll· 
~1 lçfn hl•; bir bahane ''crmC"miş 

~~lar, J91S ('.nıpcryalızmiııo ltıı.rşı 
"- en aldıkl.ı ntimuno ile çembere 
~1rı:n1şlardır. 

~ .tla.nbul kurtuluşu, ı,te bunun !çın, 

~::: :11!~:1~~~~::1~1 ,~c;;~:~; 
~ltıbest dcfiktir, 

1 tanbul kurtuluşu, bir haksız dev· 
re nihayet veren bir imanlı kudretin, 
bayrak halinde insanlı ra uzattığı b!r 
ııünıuncdır ki bunu ''cı·nıiş olmakla 
biz şercflcnirlz. 

Bunu anlaması l!ı.z1m gelenlerin 
zıımıınındn anlayamanı111 olın:ılarır.· 
dan d11~ıın umuıın azaptan bızc elbet· 
te bir hı" sc ayrılamaz! 

Uıtanbullu! Bnyramm kutlu olsu.ı! 
Niuınıcttın Nazif . .. 

E\"tclce tc blt cdılmiş olan prog. 
ram mucibince merasime lştııak ede
cek olaıı birlıltkr a-; ı(;'ıd kı sıra ılc, 

subahııı • aat cklzındcıı itibaren Sul· 
t.azıahınct mc) danında toplannıağa 

ba!!lnm ışlurdır. 
~n ıı ışta k• dl baııclol ırilu piyad· 

kıtaıarı ve arkalarında. sırwı.le ,..u 
birlikler yer nlınL'}lardır: 

Ha hı il• lıl r, polıs mllfruc i, itfa. 
iye, Şehır b 1 d u... O ılann arka.· 
sınd:ın bUtUıı m ktcplcrln bayras: 
r;rupları ve izcileri yer alınL,lardır. 

l\lcl•l<'plcr <U ıııın ile dizllmiRl••r. 
dir: Çapa Kız Mualhm n cktcbı, Çıım 
ııca Kız lisesi, Kandilli Kız lisesi, CL 

(l)e\aım :sa. 2, "'Ü. 5 de) 

Bcrlin: 6 (A. A.) - D. N. B. :i 

Rus cephesinde 
lspanyol 

fay.yareleri 
· ilkteşrindc.. ~'ührcr tarahndan irad 

Berlin: 6 (A. A.) - D. N. B. İs
panyol tayyareleri ük de.fa olarak 
s:ırk l"eplıl'Siııdeki hav;ı :ıkınlarımı 
l~"lirak dm~lerdir. D. N. B. ajansı· 
nın askeri kaynaklardan öğrendiği
ne RÖre, İc:panyol 'tayyareleri ilk 
nıuvafakiyctlo ini k:.ıy<iı>tnıi!]l .. rdir 
3 ilktcı;,·iıı günü sa,aş wnurelcrin
den mürekkep küçük bir ispnn) ol 
hava leşckİtiiHi ı·ephc istiknmctin
ıJckı :} ollaı·dcı diisınan mıkli~ e kol
larına ve kıtnhırımı tmıı-nıL elmiş_. 
ler, büyiik miktarda Sov~ct motör
ı~. arabcılıırıl)ı lalırip cttikkı( haska 
duı:nuın<l kanlı , c 8 ;.1r za.) iat vcr-
dirmişlcrdlr. 

0 

edilen nutukta Alman baskuman
danlıgıııın lc-bliglcııııin rcddPdil
mcyecE'k hakikatleri ihti\ u ('tfüıine 
dair olan kısmından bahseden Lon
d•·a radyosu hiıdiı<l!lt'rin Führerin 
<lediklcrılı- tnat<ruz l'tliğini ve bıl
fnrz Kic\ "in Alınımlaı ııı ürnid ettik
lerinden altı hafta S<>nra .sukut et
miş bulunduğunu !;Öylcnıektedir. ( 

l:krlınde hu ısnada dair aşağıdaki 
vakıalar hakkında dikkat ııozan 
cckilmcktedir: 

J:l kmnıuzdn Aln1aıı hıı .. kumıın
danlığı ~-unları bıldirl\ ordu: 

' cDnlc.::.ter·iıı şim:ıli garbisindc 
Alman kıtalan Kiev'in çok yakinin
dc bıılıınu)orLır. Hakikatte 13 

lenuııuzdu Alınan kun·ctleri orada 
bulunuyorlardı. Ve Alınan planla-

AUantikte bir deoiı ı·ıııın kabı olarak uzun 1..anıan ora-
mıJbarebe i da kaldılar. Kılalarımız Kiye.On ce 

Rlo • ele - Janeiro, 6 (A.A.) nubu şaı·kisiııdc Uman bölgesinde 
Maceio'dan relen haberlerde cc· cereyan eden ve müteaddit Sovyct 
nııp Oky:ııııı ııııda Mara.ı::aki''.\c bir ordularınııı imhası ile nı ticcfonen 
kaç mil nıC'safcdc lctbii.} eli ıı;c-ı,·hııl bü~ ük c('nıberknıc ıııuhar<'besı es· 
iki harp ı;eınlsl arasında kısa ve nasıncla kıtalarımızın ccruıhlarını ve 
şiddetli bir muharebe olmu.ştur. gerilerini iırtmeklc milkcll,.ftileı·. 
Bu gemilerden birisindC!lı bir du· 1 Bu dü!jıı111n kuvv<'tll riııin imhusıdır 
nıan sütunu ) iıkselmıştır, Bu gc· uzaktan Dnicslerin gcçilm~sini ve 
minin batmıs oldu~u zannedilmek ki Kicv'in cenubu şarkisinde pek 
tcdir. Gomcl bülcgsiuden sdcn Alman 

zumuz inkişaf 
ediyor! 
---------

lferkezde 20 ve 
cenupta 30 llllo
metre Derledik 

Belediyeye bir 
açıluaektap 

Verilen vesika 
• 

ne vesikasıdır? 
Mosko\•a, 6 (Radyo _ Saat 8.t5) - ,. _____ _ 

Sovyot fstıhuaral biirosunuıı dliıı l"ıuıatkar dl~e ellcrioc 'eı.ilo11 \ erdiıclnıil oku~ m·u bıt~unJarııı birer 
gece neşrettiği tebli:;: mPlı t11hafı gibi ı1ta"11ların chıltıne ıfizilm~l a~ ıJl değil ıııldlr? 

5 cyltit. gün il Sovyct kuv\ etleri bü· 
Uln cephe boyunca muhaı ebelere de- - Yazısı ikinci sahifemizde -

vam ctmişlcı·dlr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .l\kı·kczdc: .Mar . al •rııııoccnko or- ~ 

duları dllşmnnı 20 kilometre daha 
geriye sllrcrck bir çok köy ve kasa· 
balıı.rı gP.ri ulnııştn. 

Cenupta: 1\1 cıaşcl Bu<:fy, nl"ıun va· 
zlycti düzelııılştlr. Budycnl kuv\'eUe. 
ri 36 saıı.t içinde 30 kllonıctro ilcrıc· 
mlşkı· \'c :iU ltöyli ı tlrdat ctnıt.-:lcr· 
dıı·. 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

Tobnk we Mersa lfatrala 
bombalan da 

Bcrlin: li (ı\. A) - n. N. B a
Jaıısmın seluhiyd 1i biı a keri kıı~ -
ruıktaıı öğrendığinc gÖl'c, 5 ilktcı.rin 
günü Alman savas ve bombardıman 
Ul'aklarımlan mürekkep küci.ik biı· 
teşekkül :oıimalı Afrika hareket sa
Jıasında Tobruk §chir ve limanı ile 
Marsa Matrouh'dııki hııvn ını•ydaıı
Jarını muvaffakiyc:tlc bomb<ıfoınış
tır. Atılan bonıbalcır bir çok tahrı
bata veya }nngınlar çıkmasına :,e
bep olmuştur. 

!?!2!S 

kuvvctlerilc irtibatın temin ı.>dil
mcsini miimkü11 kılmıştır, 

Kiev'iıı ikı ) !ıır. kıloınetrC' Nıı kın
da tahııkkuk l:llidlcn bu h1ibal 
çcmöerlcmc ha.ı·ckctini mt!_ydaruı 
gctiı-miş ve 66:J.OOO So\·yet askeri
n in c·<>ir cdilmNi neticC'sıni vcrnrn•· 
tir. Kicv :jehri tam Uıttıin c-dtldif:ı 
gibi pek az :zayiatla Almıııılurın eli
ne gcçııtl1;ilir. 

HADiSELER - FiKiRLER 

E le le veren San'at 
Haınid REFiK 

S E \ ' i J, l\l i ~ \"C. t~ııı~n~ı:: 
iki :-ahne artı,tımı:ıın, 

Bıırbanetlin 'l'eı>'Si ,.e ~adinin, 
!-iahneyf: a it tecrübe ,.e emek leri· 
rin l hirlc':tircn tıir ittifak ~enedi 

imzaladık ları nı haber al•J oruz. 
•ı·ürk ı;ahnesi bu kabil anla~ına· 

!arın hükıım .. iiz kalm ıo: mnahe· 
de na m cleri',• dolııdıı r. Niı;in'! Sc. 
beJı sade gı:~iııı izlik mi? Hayal· 
ta do'lt otan , ara l a rında m esle k 

birJi~i. maı·cra , .e kader benzer· 
lifi buluna n bu kabil san'at karta. 
rın sahned e de e lele \'eremem elerj 
bu ha.<ıit, kü<;ük "cbep yiiziinden • 
ıt eğildir ; hirksnıPlrrini hir ıtrcn· 

si ıı kararına i tinat ettirememiş 
olmalarındandı r. 

R inlc fİ\ :.ıtro tr"-rkkulleri rJ..
sniJ a ına;ııı\ ihli~·~w Ye kaz:ınlj 
gaye:. le \"iıcut bul u) or. Sanal en· 
d i esi daima i kiıı<•i 11l iinda kalan , 
)ahut hlc· o lmı~aıı hir'Sı"\dir. Oü· 
nün hirinc!e i~ler ters gitti mi, n· 
ya a r ada ale lade bir anla~mazlık 
~1 1'.h ntı. heyetin lıirkı,nu ) ah ut 

tamamı dagılıvcrir, Halbuki bel· 
Ji "1r san'a( ı;ayrctıni tahakkuk et 
drnıek uıere IJiı·leşilmi~ olsa, 
maddi gu~liikler ve ihtilaflar ye· 
ııilir. t~.ekk1il de\·am ederdi, ı .. te 
tiyatronun lıizdc iııkisafıina ma· 
ni buyilk engellerden biri! 

Garııte, dc\•Jet Jıimay,·<:.indeki 

ti~ atro te">Ckkiillcri hari(•iııdc, 

kudretli ~an'atkıırların bir ara.)a 
gelme inden dogan tem'>ıl he) et· 
lcri \'ardır, Dc\'lct th atrolarınııı, 
ek eri);:ı idarcc ı leriııin ) .ııı ı~ 'c 
kıt anlaya ları yuzüııdcn içine düs 
tükleri rıknıazın aJhını örten, hat 
kın sanat ~ıısm:luı;uuıı sidcrcn bu 
tır \ 'İ ·h''.:ekkııllcrdir. l•raıısız sahne 
sinın kurulnıasıııda ve inkisafla· 
nmla, uComcdic l•'raıwaiseıı den 
ı•nl, hıılnır ti~atrolarıııın tc-ıri 

olmıı'i:tıu·. 

Hizde de ııı~iıı uıı lıÖ) le olma· 
srn, diJe dusüııüyoruz. Sadi ile 
lhırha ııctt in •reıısinın lıil'lc~mclt'. 
rinde hakim olan esasın ne ol<lu
ğunu bilmemekle beraber, bfl, 

(Devamı Sa. 3. ü, 1 de> 
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08.JEKTIF 1 

Zevk hastalığı I 

G üul l'urk!:t:Jl t.oJ•~tlran \e çlrkhılqt.ırl!Ulerie müca4e&e et
mek bilim, kenılimlw i'i cdlndlğlnılı.. bliJ llJ bir daHMllr. 

Bu 11utuıılarda, fır~at dıittiil<ı;e, lıunıJnla Dj'rettık. Bundan ti<lllr& da, 

bu :ı olda .blı,lıtr fm;ah "ıı.ı;ırnıı) acaiı.ı.. Ge<;en gUaü. l>u.rhau Toprakla. 
ayni nıenu ü~er:irulc Rıorıu,uyorduk: 

_ Bu Uau gordünı, dedi, dairelerin blriodeu pıetclcrc 'er ümit 

bir Uaa ... • · 
Blrdcııblro knfım11la, bir şlru~k a3dınhğılc hatırlamak 1 tdJm: 

- «1..olıııan it Ü;JDI mı ıll o ttordwn ': 
hrltaılaşıııı, i!;lndcn r,clcn bir lırn!;la: 

- Hafı, l.ıı liCUill"'J :.. dodi. 
Güııluk mc'-gul cllcrı. bir ı;aı.ctcnln dorouocü '~a MJU7.ltreı •Y1a· 

•mdakl ıliinlara dikkat edenıl:ıccek kadar ,;ok, ı .. nıarıu bUu plQdeu 
~.8mıJac:&k tekDde garip edalı bu DefTIJ-.t. ayal iilkii3e iallJp balu. 
naaJ&rın ta iı;lerlno l':l•JCD lM'ı bir te .. ir bırakı3or. 

Lojru n ! .. ~o drnwh: loJııtan: 
tMn J"lhi her turlU me.ılek Hl oı~C"Ulil et Hhlplerine bitap etmelı> 

JçlD ,yapılan bir aeşlr \11&ta.aıod8, hu )abaocı dUdekl keUmeala •ım• 

lalkmet.i, JP.ı.ılı'ı. M>ylmi!ji. neJin, hangi ibti3ae10, ban(I nıantdt zanıre
u.ln eseri diJf''. l!ıtcdi~lnlı; kadar kcııdl ı.endJnlw 110rablinoi.n.iı.. 

&•hıı ı ao;ka !:Bilta, \C daha muJlt.elif ~kUlerc1c Türkı:eoin bo~ulıua· 
ldU•, bir lıutalıktır: Ze\l(, Ut.an U.\Jd baat:abtı ... Bunu teda\I etmek 
blM du.,ea bir \BZifo oluJor: DUde ınUlhet~I. dUClo Tttrkı;il olanlar, Türk · 
dlUDID 110Jıo~tınlnıa:;ı karı:ıaındıı, 'ka) ıteız kalamazlar. 

GiUel '.I'urk!:elc )Bpılan &."111id, Hı kund&kı;alık ana dllmb.l, :ıabancı 
kelbnelerle dolduran bir bıirmetaizlige doğru yol ~ma.lct.dır. lf, bu hızla 
,·e bu U\kı.lzllkle devam edcnıc, dil bygu11u, bize !:Ok ıı.tırap \enıccıkttr. 

Bwıu onlem k irin, dilde 'lurkçü olaııların bu M\afa lfÜlalrten seri 
dllrmamalırı llzımdır. 

Delil tılr Uılnıo ııahrlıa.rında, b~ mee;~ kabı, fildr ileminin ea çe. 
tın, en gldilı.emiş J ollannda bile, meram ifade ederken, bu •allaJa alt 
t.AMrlerlmlun Turkçrleriııi lrullan•muııe~, kelMlimizt bir sünab itlemlt 
gibi 11a:ı:ıJ oruz. 

Hergunkü hayatın11'uit 'Mr'alanoı anlatmak \eya ilin canek kin. 
n.,.al oJur da. ecnebi dilde ıı.elbntı kullanmaya iman meclMIJ' olaWlir '? Bu 
bir IL&ııtalıkbr: Ana dilimizi ı;oJıııuJa~hran bir 7.e\1' llu1alaiı··· 

Hat.enli Senlh 8AR.l• 

~~~Y_a_kı_n_~_rih_~_n_b_ir_s_ah_if_e~:-52:~~1Belediyeye, ~usiki 
imtihan heyetine 

açık mektup 
"Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
ŞEHiR VE 

MElllLEKET 

Ekmek 
fiyatı 

Artacağa benziyor 
Toprak mahsulleri ofisi tarafın· 

dan bakkallara tevzi olunan unun 
beher çuvalı 1087 kuruştan 1235 
kuruşa çıkaıılmıştır. Bundan do
layı bakkallarda unun perı.keııdc 
kilosu 24 kuruşa satılacaktır. 

Diler Uıra!tan ekmek fiyatları
nın da 10 para daha arttınlaccığı 
tahmin cdılmektcdir. 

Teknik okulu 
imtihanında 
kazananlar 

~ 

- iki münevvere on j Yazan: _Sadi GÜNnL 

yıl kifi gelmez ! ,, M\Ulikt e;anatkdrlarının lnıtihatıı kirli suratı ne ile tcmız!cnecckUr? 
ıne<>clcsl, Uç lıaftadımbcri enine bo. Bu kadınların dlcrtno \"t:rdlğinlz eh 
yuna s•~ctclcri doldurdu, ve ... ı..ı,h lıyetn:unclcrlc mt ? ••• 
bile. Sudi GÜI\EJ. 

:;vrH.l l\"URl 1L~I 

H • rakat 5 ml1J08 lllJllJI ID&DdJnlU h~:tı~:u:=,~~·n~~aen ~~k ~~: ~ ı 
ı.-ı ••• da-1111 11a:ı111r." tıınlar oldu. gblıy•ti lı&lkı;a. malam llBAllNA GOIE 1 
9P - ole.n t:ahısluuı N.Dş.tlat~nı ı:stibfafj 

t 
· ' l eltiler dıye kııanlar oldu. Böyle bir ıtl 

Yazan: Nizame itin NAıf F~ lmtlhana haklan yoktur dl~·c can d;a. A" ı· ıı· 
-----------------~"':'.--- marlarınıı. dokun~niar oldı.ı . Velhasıl tm, mua im, 

Biran; Diyorlardı. 0 !{adar ~eyler ve oylc şeyler old:ı 
- Şaka edıyor ~ahba'? B\itün vakitlerini bu birliiin ki, cemiyet rcwıne: 
Diye dusundilm. f'akat Zorin'in partalanmasma ha~rct.mlşlerdi. - ıtııallah \'C R~ulılll, alın a.bdcs· 

yüzüne bakınca bu ihtimal kafam· Nasıl olursa olsun bir kalmak. Şu. tlıılzl verin pabucumu! .. 
dan silindı. urlu şuursuz: bir olmak. Dedirtecek kadar ileri glclildi ,.;) 

Hayır! Bu Rı~s komüııistı, ~cıka Bütün hedefleri Rusyanın engin nihayet. de;!crl\ sanatkflnn vaz:iCo- J ~te tiİ-ıe üç arapça. kelime '\'e 

etmiyordu. Bilakis, pek ciddi ko· ovalarmds; pinden ıstlfııyı bile cöu alaı.:ak ka. uç Tirk modası. Bilmem, ne· 
nu:Jlıyordu. 1nandıımı &Ö:J hiyordu. «- Yaşaşın Leuiıı! Yaoasın ih· dar slnirleııdlguıl öırendlk. den berke:> ba üç aimeü birden 

Bu hal bana Lenin unutturuvcr· maı. diye bagıranları çogaltınaktı, Geten ııaftn. kcndlsile ve mürııey· ~liyor, hazan ikisine razı oluyor, 
eti. Gözlerimi, ruhunu okurnak is- <Arka.sa var> yiz:lcrlc s-örUşmflş. 1ınlihaııuı as.l fak•t mutlıaka bir uuesini elde 
ter çibi bir dikkatle Zorin'in göz: maksadının şu olduğunu agızların· etmeğe gayret cdi3or. 
bebeklerine dikerek sordum: • • b J dan ışltmışum: l::nt. ba devirde barem kanun· 

- MilneV>erleı· hakkmdaki dti· 11188 8 •• - OUzcillklerlndcıı ~tlfadc cd .. ~k , ları memurlukta fac:la Cedi lnıkin 

meb'us 

şüncenizln ~ anlı~lığı O zerinde dur kDttatln• okuyucu diye &ah neye çıluı.n kadın. ıa.r101 kapadı. bir süriı ikhsadt \ e 
maktan kendimi alamıyorum yol· --ı' ıa.rı temizlcmclt en onde gelen dU· cezai kanunlar ticareti tehlikeli 
daş. • 8 r 8 1 j • I §Uncemiıdlr. bir meslek balilM koydu. Askerlik 

Teknik okulda devlel hesabına Gayet bakin bir sesle cevcıp ver· sonra, okuyucu bııyanlıı.rla. di:c.aı:ı:e subaylık, kumıaylak berkesin ki· 
okumak uz:erc yapılan imtihan ne- di: (Bef& 1 bdde) ~alışan Necati Tokyay da konuşma·ı n deg11. BahriY"C ~ok. Kala. ka~a 
t.ıccsinde kazauanloırı Teknik okul - Bunu IC'criıbcsızliğiniz:c veri· b<Jli kız orta, Göztcpe kız orta, B<:· sanda en büyük ıstırabının c:scbllha.. alinılik yanı üstatlık, muallınıhk 
müdürluğu ılan etmektedir. Mü· rim. .,,ıktaş ik1!1ei kız orta, ~arU'.!,afak&l ' ne barua~ı glbl dizilen> kadJnlarnı' .Parclon rrofe~örlük ve bir f. r.e· 

-a•B!!!ll!!!!!!!!!!!!l!!!l!!l!!!!l!l!ll!!!!!!!!!!!l!!m!•mm!l!B!l•!!!!ll!ll!!l!!B!•m!!!!!!!!!!!!!'!ll!l!l•!!!9!! dürlüğün bu husustaki tebUğinı ay Gıtldüm: lst.8.nbul liaeai. Pertevnıyal, '" &lts m muııklınlzi hcrgiln linç rltlldr.rl dü· bualuk yani &ı1lavlık 
nen aşağıya alıyoruz: - Bu salonu dolduranların ~r llşcsi Vefa llsdi. Kuımpa.,.. blrincı l}ılnccsl olduğunu SÖl"lemlşti. Vakıa hugiia piyasaar~· ~ 
, 'Ieknik okulu nıiidurlugunden: bıri, iddianızın bir canlı tekzibi· orta.... Şimdi bu veslkalıırı tekrar r.!krm u~tat nr ise de hakiki alim heme• 

1 - 3.10.941 tarıhı'nde vapıl"ı1 d" Saat onda. ötınc:e başlayan cana- ö l' ·• ·ı k 'ktan ·· ı· t '- 1· .J .. ır. umumiyl'nlıı g z • om no oyına yok ıibidir. Çunl{U a ını o ma"' • BOMB .. \BDIMAN 

&ıd ıaçıa ldm? - bd •8111 • l aalla-
1111.-.... ,.. C:aldt 98 'lllrl ....... 

mühendis kısmı giri~ imtihanları Ncd,..n? \"ar dlldUklcrini 21 pare top takip maksadım, çok acı Nr hııklkalc ,.c <:İli icap edeıt artların Mrı; .. Juııa 
neticesinde devlet hesabına makı· - Etraf1mızdalrilerın ~'arısından P.tmiş, ondan sonra bUyilk bir hail< maalesef henı do imlıhanın bitim malik deiilb. Bir defa ilim mai· 
ııe şubesine: fazlası, başta Lenin olmak üzcı·e kaln.balıgının çcrı;c.veledığl bu cıu.lı rünltrlnde fBh.lt oluşumdur. ı-.et derdi ım;;:indcn ko~mamahdır. 

357, 365, 347, .!91, 8.!7, li!!8, 376, hep muııevevr insanlardır. za.!cr t.a.blosu, mı~ıkanın rı!fakatih!, Hldiııc fU: Beyoğlu ıazlnolarından l"a zengin veya mıitevrıı oJnu.Jl• 
309, 241, 526, 25, 296, 44, 429, 480, ~nine bakmayınız. O ••• baş TakP!m m""ydanına doğru llerleme. birinde, ben de sefahcti ıöze alarak· dır. Biıde i.ie böyle adam ~ok ıi· 

ASIL SUÇLU KİMT 

Dün Haber gauteslnlo Dk t>a)f&· 
a&aıla fU 11~Jcvha göztinae çarptı: 

«ICadıköyünde bir gro~. kız fırnak. 
larlle dl~ d<ıktoru 11.krlnlu l U:ıüuU 

istfkbaldo bunu l;'OZ:o alnıak ınec 259. kadır. 0 bir şeftJr. Jc başlamıştır. BUtlln şehir bayrak· bir gece, kırk be.il kuruşa. bir guzoz bi, Bir de a!ım olmak .için bir nıu· 
buriyetınde kalacaklardır. Yoksa • Devlet hesabına inşaat şube_iııe: - Münev\·cr olmasaydı ~cf ula· !arla. donatJlnuftır. lı;meğc karar ''crdinı. Oturdunı ınn· bit, bir atmosfer laıtmdır ki t.un· 
bu savaş, tazihte örneklerini gör· 142, 519, 280, 482, 360, 648, 511, bilir miydı? :\1uncv\•er olmasaydı, Caddelerden mUteharrlk birer !;c· sanın baJjına. on bire kııdar §Urkı dan da nıahrunıuz. 
duğümllz. yedi, yirmi ve otuz l"ll 220, 618, 596, 163. bırçok insanları islediği tarzda ter lik kale gibi geçen aa,ker kıtalarır.ı diııledlnı. 01ğeı· bı.r arzum dıı., imtı. Binaenaleyh daha elli ı;ene biı· 
sa.\•aşları .kadar uuyabilir.> Devlet demir.)'olliırı he. abma m· bil' c cdebılir miydi'! halk l"~aı .. a'·azclerıle se1~nlanııf hş.nda ı•ek açıl11nııyan .ser.lcri biraz de tam mana.sile ilim yetiljeJllel• 

BöykıCiir do be cfelt'llm, 3 arıın B1>ır şaat §Ube ine: Bu sualime derhal ecvtıp 'erme ve alkışlamışlardır. Milletin evladına. dıı la bil ahenklcrllc duılcmokU. l\levcutlar İ6C belki birer alim nana 
parraladı.n ı;onra ola(• ipe blr.I ~deu bugün 474, 602, 513, 497, 141. di. Biran dmdu. Sonra yt.iziindc karşı beFlcdiği gUvencln vo lnancm Sımalol' hlo; yab:u~··ı K'clmiyordu. zedidir. \ıunkü iNte alimlik payc:;i 

tıısani bir azap duJ.rak; u~rlll!tuı- u. Sıirncrbıınk h!'."!ebma makine ıı n1l·· t<'lızı bir «ülumseme belirir· bu canlı tczahUrll.ııden '°özkrl sevinç .1 .1 • • .... ı ·· " · .Hatt4 baıılarınm iııimlerlnl lılle ha· lıir ferman ı e verı nıez. 
- \ "ah za\"'8Uı dok1or! -di c ~;y- be ine: ke>n waır. elınin şehadet }}arımığını yaflarile dolan pek çok kadıtıa rut_ 

6 tıılıyordum .. Jft.e Muzaffer Güler SC• l\luallimliğc l~lim·e, bilrueıu ne· 
leadJm. Ama da bel lı:;ıoa s;atmıo: 461, 151, 561, 615, 636, 442, 4, nostcrcrck. laruyordu. 1 1 f ·· "' dik h bol• 

" anııa ~ıkıyor •.• Onun 11<11 fnclcnlrn ıs - deo buna pro esor ue , er .. 
haf aıs. • • ·BB·.... 501. Bir tsno vetUr ... - dedi - tek TakSlnl m~ydanıt\da. Şehir bando· ' .. i tl"" n AU .,... " • ııln tam bir aksi olan s tııı. natıııc· de bu kadar aı nıaalj a ayıs :re .. 

Ye blra:ı da bö'tle mıihhıı bir bi· Kendi lıcsaplanna makine .şube miınc\'\'Cr ı,Wdir. Münevvcı· ikile" ıswrun çaldığı lııtlklll nıa~ile mera• . 1 h ıa· 
•i-ii'!iiıiiıiiiil'-.lliiıiiiııııiıiilıiiıiiıiiıi=iilıilriıııiıiıiriiııi--aii v !erin yUre~nd~n kopuyormuş &ibi uuıJ. Bir ı>rof~ör dersın azil' 

ıllle3I atlarru, olmaktan ikrl ~eJeu =· - sine: ti mi derhal münakaşa başlnr. Bir ilim dlrcğıne bayrak çekilmiş ve abl. . k ,,.,_b a· 
!\IÜTEFERRİJt: , geldlllnl ııbııt e<len mimlkierl ,.c nıak için bırço ... ı... a, mecnıu 

Mr merak \O ıeı~-ı .. bu ı;eıle\lıanıa 315, 319, 188, 174, 22. ınll• on iel'i ile bes milyon köylü· deye çelenkler konduktan BQnra, .ŞC· d l . • d ·- ı ınnı sun 
~ " "" jeoUer\lf', ~özlerim yaşerıırak lr:ı • :ra, ala .. ve e eva,.. mu ı..., ır. 

takdim ettiği ~aı.ı~ı <>kwnai~ lıetjla- * 1 lanbuld~k1 lıot'okr•i ~uult•·l Kendi tu:ıeaı•ların11 inıaat yu bir Jit.__'.J/C iu.-u1ı'.bıı-k için ·~lut v s•~ Yın• blnr ~- • .. ,... .. • • . yoruııı. 1arı bulaıııaısa hep c.'ikl maluma· 
imi. 1 lr mc: on dakika kaficfır. Fakat on mii· tuk söylmmlştır: _ı 

\'C pa. tacı ar b cemiyet kurmu5 47 643 53., 657 647 529 150 Sen Jnı'sin nıuslkl ,. ırlno daJu.n? tıu1 ı.atar dur11r. l'ılalUnıatmı ye.,,.· 
ıllrdlr. 4 • ' '• • • • • ' ne\ ,·eri bir dava etrafında bırlestir 1dUteakıben başlayan resmigeç.t, ., • fi"'I pe Uzonea idi. l>eHuıu dorduocıi ı;ay. 

faJ& aakledllınlştı. J'o.kat dö~dünclı 

lllO'f ad•kl kısmın uz.erinde ayni baş· 

btı göremedim. Burada qııar!:'lllayaıP 

k~Jlmetılnlu J l'rlne «yarala~ anıı k~l

'11t't'I koadurulmu~tu. 

Tutulduıwn lnı;aru aı:abi bir par. 

2~- -•26 ll 3 609 408 Al "ana lıakikl bir ıstırap vesile ı. . lenıek için de ne ıuaa§ı ka u r, * İlk tahsil çagındaki ı;ocu'kların ';>, ..., ' ' ' • mt·k içın on ~ 11 k.ı!l rıc tınez. mrydıı.m doldunıp tn1,1an aJkı,ıer a. ., de mensıııı olduğu fakültenin 1'İI" 
Kayıt numaralı naı ıı.cUer kalıul l'akat bu hal ınUııcvverlcl'in 1 ral'iında. nihayetf.l umlştir. Be' dakika evvel ayni sahnede qarKı 

s.~ımı 8 ikinciteşrinde yapılacak- d 1 .• 1 d" -•l 66.,leyım tanıdık eiınalar, birer meze tü."pbanesi, labor<Atunn ve bilt(C' 
tır. e ı mı,.er ır. luzumsuZlUiUna dclAlet ct.incz ki.. BugUn oğlcd.en sonra \'.,.. \'e ~· .J 

2 - Jo'cn rncnrnrlugu kısmı gi· _ Çok vaktımız: oba hclkf •. fa· ledc .. 0 .Relıi yanınd& Parti ba.lra::ıı tabağı gibi, muaların etrafına. kon.
1 
sı. . .. * Çatalca hayvan sergisi yarın '-' -r "I b ı ıehn ·e her t;eyde .. riş imtihanı 9.10"941 pcr~mbe gu· , kut v:akt,imı.: yok. Dtıny<tyı birım ve azalım olmak Uıerc 1ı:t1nbııl J\o· aomasyon !cin dlzlllyorııı.r. Ve dana ~· e ua ura. c 

açılacak!ır. nü yapılıJcakt.ır. Muhcndis kı ını C\ vcl istcdi"imi~ c:cklc rokmamız -utanl•"'ınu. ,..idin ordu~a te!ll,ekkUr Muzaffer duıerln ~an6ı bltnıedcn, ! evvel. bir il'artiniu adamı ol,ma~ l~er * Mudanyada Yiıı>ılmasına karar b " ... 06 ., • · kt F k t ha n ıno esor .. ımtihamnda muvaffal~ ola~nı:>. anlar liııım. Bunun için, fazla düf(inn1e cd~cklerdlr. munedt!lz birer içki :fı!Jl8ı a;l!ıi re ır. a I!. ' 7:a • 

'er Hen mütareke abidesinin pro· daı\ 8. 10.941 çarşa.mba g_ün{ı saat c!en lnanabılenlcrlc .ralı.,n1ay1 ter· Bıı •e..·e '"&pıllk,.k t.f'zahUrat aallanmağa başlıyorlar .. Gayriihtıya.· 1 ilimlerini ,-aoi ilinıliklcrioi 11er• 
ça Jı.afifleUırı bu cleğl~lkllk. J&ı:nuu jclL•ı ı tamamen !ıa,ır!a.?ını.,tır. Ya -~ ,.... .. ., ·· k b ı k cı· .... u tutarıat. 

" 17 )'C kadar hır dılckçc ıJc mura- ı cih ctnıC'li,riı. nece her taraf ı~ıklıırta. ayd:nlatı. ri mmldanıyorum: ı;urerc lllC us u ~ .... • 
Olllanna do~ru pek daha ıuaımıu kında in~ata ba~J;ınacaktır. Proıc d kı- ı 30 9 941 ı,.,. - v kı" bu tıureUe muallimler ıne eo caat c ece ~r e ' · anııaınıııcı BLı pek enteresan rı cvıu uc:erin· ıacek ve bU'-""'· bir fener alay• yapı- ' H ...t"'I imtihan hcycUnın U· a a !<>ri, mU&abakada kaıaruın Sabih ı ı ı ır. 1 .fUA • - eyi!!>_ bus olnaakla ilinı olmaı.lar ise de 

blr llltlhalo Japmaı nu? kacar ~en ınemur_u,,.un cısmına de daha :r .. z:ıa duı·amadım. Zira Le. lacaktır. il ld il 
• d kt .,, lknıutai haıırJlllluflır. namzet kaydcdllmış olanların kar nine takdı'ın "'dilırı"k Rırası bana va ı ea ... biç olmaısa 1naa~ları artar br.Iki d• 

.ıeter kıu:ugız 0 orun Juzunn t Karadeniı hattında iştiyen .1 b" l'I t . Uh . . " "- - vr,u ve Belediye ftelsi tara!ın<la ı Sahnedekileri tetkik rdiyorum. Aı - ba fazla .kit,ııı satın alırlar, dıtb• 
ı1.:a.'Çalamamı". :-ıadıı•c tırıııala~ncrJ \'llpurlaı a l enıdeıı uç 'ilep tamu> ntclc8r3ı0c d ır ıl, cldıınb lan gıılmı sa· da cc mek uu:rcydi. Zorin'in ya· Belcdiyo Tak&im ;;uinosıınd/1, Ôrtlu tık :Muzaffer Gllleı in tebessümU yoK, •·uk rJıs.ıııağa nkit buluı-lar. 

a .. a n u a u umna arı. nından ayrıldım. Fakat Ru tahtı· "' ~ 
. cdılnıi9tir. Bunlar Jük ve ba~nan 3 - Okulun butun şubr. ve kı· na beni ynklaııtıran her adımı a· qcrtfınc bLr zi)·a!ot verilec6ktır. n.ı.gm~ıcrlo haykırıyor. Udi Edı~ln )"ani tibiri aharla profesörıerill 

.ı'arı;-alam11k ncred : Tırmalaıw.k 1 taııfyacaklardır. sımlarında tedrisata l3.l0.94J pıı· tarken bu adamın ıniiııevverler Saat 17,30 da 'l'cpeb~ı Halke\•ı ımzrabı .. bir Forsa. ~ahkô.muııun zın· I hakkile kanoları doysa hiçbir ~-ıa· 
•• ereclc': ,.. nur~a Merikno:> ;abrikas.ı i<=çi zart<! ı günü başlan~caklır. hakkında oı-ta~ a attıgı kanaat be· şııbrslrıde blr trio kon:ıcr \"erilecek· eir silrUkley ~1 gltıı hırıltııu ~ıkar!" ı kit kitaplarını bırakıg mebus el· 

1 ) c ı:ıarasız yeme da6ıtmaya ba5l;ı 0 Ur yor. ~uime lllYfıno baımıaa. bir elem 

1 

ma:ıhır ve kendilrrini daha :ti) ade 
Biraz tıinlrfonnıl'j bir · ıı.taı;ııın mı,tır. ni bir parça daha scırd ı. · "bl ı 1 k 1 

1.• lıl Awrapa trenı.nrı Zorı·n. bir bas'·.a sahadakı" rö·ıle· Ji;nılnonU Halltevin~ de cHi.uel kU!ı;esi '
1 

)'l l mPJ a nıış._. . ilme vererek belki ülimliğln yoııı· llal rcnk1i, gil' ercin tırnıı .. arına, r "' Karadenizc serer ) apan \"apur • -,., ·' 0 
.. D k lı k ·• i ı 

1 rinc {s"ln chrmnıivet verilmiv. ecek şayia> temııl edıleeektlr. - eme u accyı cıı ... ı ç crın- au tutarlar_ 
nenvnJe kıınlanıwn panı:alanndalii ar bundan sonra ceeclerl de sefer ·ı d el duvan ,. 1 ot • ,- Avrupa tren hatları e nrnvn.,a bir komüni UI. F'akat ınüne\ v~rler en c " varını,, vıyorum. Bu kın izahattan da anıu.ı ıY • 
lul'fll bulamak bln , .. ,. par•·rılanıak· Y•~klar bu suretle sefer nıud· 1 t . edil k b k Sanatı 'c'~" t uıı-run" ıs••~ .. i"'tı 

..- UL " t:cıtı 18 cıatc çıkarılacaktır a cının me uzcrc az.ı op· aleyhinde ı;öyliycccği her söılin 1 • . ,....,,e • • ....,. ki bcr i~te, her l'C)'den once .. 
RELEDIYEDE: · ri.ilcrin tamirat i,i birkaç ay dRha pek mühim bir miınası olacağı mu s ta n b u 1 m&t' ooen konşoma.trls prkıcı k~· sadi sebcplrri araştırmak JaZJ01. 

devaın edecektir. Haber aldığımı· hnkkaktı. Zira bu Rus komünist dınların lğrcnı; hallerine tiksinmeğe dır. r• 
tan daha Jıo)'rat. blr •uçtur. 

VALA JLt: HIKML'T MÜNiR * Bcledl~c zabıtası bir harta i- ıa gQre kat'l oluraJı: bu hat Şuha· partisinin ,;edikli a:.:a ındandı, Ya. o· \'akit bulın~dan daha acı bir hak!· Hukumet.in verdifi &Ol! kar•., 
ESKİ NE..,JLOEN DUDllt.ı.t;R dndc ~lırin muhtelif .crrıtıerindc tın 15 inden itlbarc'\ işlemci:~ a· ni münevver değildi, fabrikadan n iversitesi berke,; alkıı:ladı. Artık ya prof~:i 

ki fırıı lardan 948 nokpn ckmclç çılaeaktır. Bu ana kadar Sivilln· gelme idi. Ve ihtilfılc. birşt'ye inan kaUc ltııı·şıl&ljıYor ve bu sc!er: Y'a mebus olıınac:ık, ~·ok a ık ı· 
Kİ? ınusaderc <•tmiştlr. AYrıca 254 c ı:rac!da biri~mış olan Turk mal ııdaml::ırın ifUıırlu feragati ile Şehrimiz üııh·ersitOlöi ayın 31 in - Unot olsun! clcmeklcn kcııdimi birden d~ğil, Bundan anla!ıiılaıt 'fJ 

mır ve 90 şofor cc.ı:alandırılmıriır. !arını ltpal ıçl? kuHaııılmakta o· ~eg ı. ::ız kazanımıktım. çok rııJış· de ınutad merasimle açılarak bU· alııınıyorunı. bet ıu olabilir: Artık profewörıeri. 
Duılhı «\'at#n gaz:ctet>ludr, inini· .,. 1 k kt ı ı ı t 1 ~ ·· ·· pıJ * Soıı bir hafta zarfında şchiıde 1 an ·am~on mı arı ısı a. a~ ırı a· makt<'n bıkmış \'C içinde ilerle· tün fakültelerde o gün norm•! tcd Bu tkrahuu6 ı;cbl'l' de şu: de m~ı artacak ... Proresoru11 .-" 

uual !~erlruau Uılunet~ )(()('aman bir k 1 , ... 
164 kopek, 56 kçdi oldurülmiiştür ca lır. , mck. ı a ı bakımdan Yük1elmck risata başlanaeakt.ır. A 1 d 1 .,. "k' ··ocuk afi artarsa hem nıebusluğa ıe • 

•Lı ııe~retml" na..,lığı ,.u· . yn yer ~ ça ıı;:an ';) ı ı ~ ·•-·ı hem de a· ıı·nıllı;,e kendı"ııı· ,e 
·' • ·· • • · · Belediye Halıcin iki tarafında - 0

- 1 hır ı br.lırdığı i~·ln sllfılıa ı;arılınıc: Diger larafları, ltıınunt formall· '""" a '"' __,, " ı..... \ r.ı ... et , " bcslrycıı Adviye isınlndıJ güzel bir . 
&Al n-.. m .. na_.,..eı. •" - - • v-.ıkubulacak yangınlarda kullanıl ÇiVi geJI ·or c•lnnlardandı. telcri. ikmal edilerek mnsaadcsl rır. 11,,, ttale ttüı:met Munlrln ' 0 \'edla ır. ı~k üzere yoıngın motoru alnıış· Bunlar ç rlı~ın de\-rilnıc indeki rcklörlilic veriln1~ olıuı, lini\•tr- haneııde de, konsoıııa~yon yapmadığı! Saka bertaraf bugün mual ·e 

ucıu adlı blr bay11am reslmlerllc ııUs· ıtır. Motörlcr uzun mesafelere ka. Çekoslovak~ n "e rıacaristana en biı) uk S<ıbcbi. çarlıgın dayandı site talebe birliii ~emiycti de, i· lı;ln işinden ~ıkarılmı,tır.. veva profesörlerin aldıgı maaŞ ' 
•cwnı, olan bu yn:zıJ 1 okuru:ığa IU· da:- gondcrilmckte ve CB) el sürat ipari~ <'dılııu olan kL Ilı~ etli mlk ğı kın ,·eller arasında tam bir bir· kinciteşriııhı ilk haftalarında bü· Başta Belediye olmak !nere, lnıti. y; ücretler az, lıattıi pek ateli~ 
zum görmedinı. Zira ~ de ayal ""· ı .. ınanc\ ra ~ apabilmcktedir. 1o· tarda çh inlıı b r kısmı bugünler· Jık kurulamamış olmasında bulu· yük ınerashnte açılacaklır. Yalnız han h•ycUnlıı muhterem ozalarme. Talebeler !jehadetn:mıc ; ltlıkt:--
ı;ılden olan bu \atanda,ıarıu iki ne • tör her zaman Haliçte kalacaktır. de şehrimi e gcleccklır. Mad ui eş yorlardı. blrligin kurulmasına tekaddüm c· soruyorum: birkaç sene sonra hocalarındl\JI r-
u blrd~n tcnıı;U c<Jcblloc·cklerlııc loa· * Eminönü ınc:rdanuıın gen isle ~ a blrlıi,ınc aıt olan bu çiviler der Bunlar çarlı0ın dayandı~ı den gliıılcrde, 5 bin nüsha olarak - tyi derecede mu\ ıtffak oiduğu· ı la maa;? \'CYa ücrete sahip oJuY'~ 
oanlarda11 değilim. tll:ncsi <'!.rafındaki tC'tkiklcrc de hal Vekfılclln le bıt cttiğl ~rtlara ınıf ve zi.imrcl<'r, muhtelif zıd!ık· tabcttirllmiş bulunan ·i.fılebe ec· na bızut şah{t olduğum Advlyenin far, Gençlerin karm doyuyorl'' 

Vil& lk> Hlkmct ne zanıaudıJolıerl vanı cdılmegktectir. Yoılnız, bele· goı·c ıhtıyacı olanlara tevzi edile· tar y{lzünden birleşemezken İ§Çİ miyetinin niıanuıameleri, bütün şerellni kurtardıfı musikiden kazan· biraı da onları yctistiren hoc•~ 
eakWlu ki blr «~eııl» 38 hüeum ,o- diye yıkış iŞ"ini bir program altına c.ıktır. Şimdiye kadar harice sipa- köylü sınıfı bir birlik kunnu§ ve talebelere tevzi cdiJecektir. Birlik cı ne olacaktır? Ve ... komıomaayı:ıneu rıu maaşlarını arthrnıak Jiıırn 1 

)a bir c~cnl ~ ı mııdafea ballhlşcti. DJdıiı içm ban kısm1ların ~ıkıl· ı ri. edilmi:ı olan çı\"i miktarı 10.000 bu birlik yilzilnden ı:,ferc ulaşmı~ icln Üniverıite metle-ez: binasında ha.nende wlaklarının çamıulcıra tıo. mez mi? I~le nıcsel.ı.. rcf 
Ul Uunl;ırda bıılmak mümkilp olııuıa ~ mas gecikecektir. tonu bulmnktadır. tır. 'il bir dair• talışls edllrni§tir. kup çıkardıkl&n AV&Uı ınwııktnin Suphl Nuri n.~ , 
JJ..BIU GÖRl\lEK iDDIAHINDA ı ±wa • .)Ulf'IÇ 4sa es &O 1 2SY& - t il & 2 ti 2 

; 

-- --- hu, ıuca<Ja l'ren ın yanındaki iri ya. nad'l, tl)lıUO.Uı.ın ka)lı\'lllı oran ma· dlklae gider ,.o luı~Tanlanna metelik ele tnevklbc Wtanı \"Crlyor.du. 
v4-A• LARDAN iıdSI rı z.at kJmdJr, tanı~or muıunıuf Ga danı Bron, kucağında nıuarr.am bir 1 VUllleJ:41; sabno)o '~ kslmall l"-&nı. l\lln3ou blrdeııbll'c: 

yet <·ldıli rehrell, güzel bir adanı4. H~ h\lketlo karının ontiadcn r;cçt3<ırdu. N A N A ili bltcc'llğl ~n. Jualırd.L l>wdu \e - 'l"ıa ı;te.ııer nerede'! 
~berin HUAe;ıin Cahidl dllıı, «barıı ıe fo,·arUerl harlkulllde. 

1 

Slmon, 1Atlfc kaıdllc bunan kcndls•no lıa)Tetle mınldandı: Diye •ordu. 
.. oıcecek:ıı 5Wlllne ~u cenbı \e- nryerl: eit olup (lınıo.dıpnı sonlu:. fakat ka. _ Yay canımı~ Hnırlawwş bUe EftJuıe:ıe dö~kte vlan Bari~?"' ı 

.... dıı: _Kont Mııffat, cenbıru ,erdi. pıcı kadın, ceur '9TJ1ıeı.,wn. te~· i Müe:ITrti:' 11•~1 
71 

lıTtirR· ~9eM7;=toe ~--~:~il be? ... HerhalderreıııılngeldlğlnlbU· -Môtıyö8t4'IMJl",ctilnLuare'~e~· 
..:.-\.imanların fütuhat dalrcııl Jtf'.nL~- l'renMaı lt~~ll gUıı lmparat-0rlç~nln inin U<"lle. ~cı;ldln nlha)etlndckl ?ıi'1· r El\IİL ZOLA j ,. .......... nıl'j olacak. ti. Zannederim oraılıı bir ı;l\;)fl)O 

... dtkfe z.aptcttlklerl )erlerden )1;>e. ~-.uında on"'u l.ıu ak,...nı l~ln JemCJ':f: na'nın ıo 3,. 1 nı g~terdl. Alı hu Nu. ,_ '-n::- ı;~ Jlaklkakn Naııı;ı, )UzU \"O kulları 

... clderlol 'c hanı nıadaelcrt.ıı ı;oı;...nu " ı- 1 - 1 , ,. 1 f ,_..,. L- .. , ısnaklrır n"" jJıl tut•ftı allık hn alacakıı111. •111J "" da\eL ettiğini blll~orw11... 'onr3 •lıt na! Onu ~lç<!ğo 1og1ı)or ar.... e '.i c tcl\rar gdcrf'k, ahc.nkli bir ııeııJe: Hepaıl tüzprlannııt ...... ı. Vfl karının uuJa ... • 1 ~ .... ' 
~ darlk ctm 1 rl dr kablldlr. Hıı:;ılı, t•- id ..... - Ah! ?;\CI, lıUl,)orwn, ~aı::.ı. 

OllU bı>~tan rı1'aracalı:. blr tiırliı Ja.k&:;ını bırakmak lı;tmıl· - Herl<c ı>ahncye? .. :-:ır.o ı;oylüyo. lıaaatları Nğır bir ı.tıHlzllk lçlnd .. ı;ahcı kadıu kıydc '"de, kor or-. 
na bin ne ı;urctlo b!tcccğlııo dııtr ~lnı· nım, ruö yö ı.·ontan: r.abuk olunuz? kaııaıun<·a, fua;p·~ 1 kılplıyaa ..Uk6t arı.ıcoclıuu etti. t•·erl .. ırnıedl, Mele- ııayfiycı;l. . .. ıc 
d!d n ~aıılum Mr J,an:ıat cdlJım"k - Ro:., l\Un.)oıı'a hitap ooercL.. JeD bir herif! Ye herifin, 1u&111cı kt• ~· > • "" I·'·'" . 1· "I tı1r~ 0 .. dl 1 1 bc'-·l -•·t {)abult? dlJortJu. l!;lnde, )ağnıunın l'f'll'"Mcle1'1 Jenldrn .. V • 1• ı t...wU L-ıı• ••ı . .ııyoıı c uuu~mı:;o •· ur ,'JJ 
henür. ıor ı;o tlnıue1'tedlr.ı> I _ l 'abu, Kont i\luffat'ın kaiııı c. dınııı lanında kcn .., n .. cm"'"" e ce " ıı~oıa u \ıı •o:':cr "W<J' e - ·~'IC Ru 'a da hir konak ı>atın aııu.ııi'l ··• 

lroııtan u• h ı dö,:;.dü~ü l~itlldl. Tiyatroda otuı: ı,e- •• ı .. 
B6ylcdlrdc1Hıefcndlm,nodlJOblı.e derinit»lıı)oruz,dc~UıulOı,-uı.t';' de oWuiwıu i>irenlııcc: • nı .c 83'.l~r: " b • ~ladı. dotmlı; olan ljU Stcııer? !'ic 1,sc, ,.. .• ıı 

, A-'~d k .ı· oru" iti", nedlr · .. An;onluk eden \'C 801""•u 'ilı.lü ı·~"' bir ııt1tun kc~1 bo.}n11-z.u gcHlctlrtiin: dJ, E\lae \'&rkı okunwja sıttık'oı - rerde kapıuıdıl•tan ı;onr.ı gc.e. - ıaw 1 canını, &'f.ııJ .. ... .... .. .. " Ooua uzattı~ı t'Ü sade lllln3on ııık. ıte lif} boı.u~mağ,, gdıuezıJI; • • 
on Telgrafın hnıct ;o Ukrü I!:~· l\Jarki dö ı;;uar'ı lıillJor nıua;un ·? lft4! ccğlnıl kcı.ıdblue t>03lc) in ... Suratına 

1

8arri,) o baba. .. ccubııu \erdi. uCak 'tefek ltlr ihtiyar ulıw BIU'i,),)O, ıııı~tı. Nuııa, arkaı;ında eteklerine do~ tckr:ır ,) okalau~ıı bak.mııh.tdı· fJ 
mc:rl Jııe ayrıl ıoutıfo !;O) lo cc\ 1111 \"crL 0 ela burada. !AK•ulıırdııu blriı.ıiu ı·.. bir tı,ka t a~kctmek uutla... \ c ıııaaıuıı Brou'uu arkıuııı.ıdaa ko• l\Unl QU'Un ~ awua t-Oklifııılıce :ı akla· ru eğlllıı f'ğlllp, kı rımJarını dliı.ct· MlıtJ ou, ha) ;ıtc daJıııı~ oıı.rııl'~.,ol' 
30 lua)eUado ı:ördWlJ- +'loruiıw blrJ... l"outaa: ı::ır:ık: IJ"'rak oua tabakuını uıac.ı.. Bu lup lf'n oda hlıınctrl&I buJundı.ığv laald•, kat dalımı ııarJ.ak clıı.ıtfdcı.ı. " 0 t(l&J-

ı,ı ıild ış d lıp dol~,,ılor B~ıııdaki ıuuanaın tiJ,)lerl düult. - Madam Bron, bana bakm ... l\lo:a· - Ha'! Au!adıu nuY l'trdcarM>ıı \C kabul, 111e:rdhcı11lc~ loea le\itle. lfllh•ue bir eda l!;llile 3ulnna deuıu dan ,öıııine.)t' do1'ru gıllıp lt'cll.> 01>0ı 
e. 1 p karada. har1,;lmtm ge· ıulş bitlrınl'j olau ı•ıwller: danı nroo canını, bauı. b~kıu ..• J•t·ı- 1 bura)ıı :ıltı ljlıo ~amı*lı)a ... B11ıü11 rı anu;ıadaltl delamlı uıc.aiıindc ona etti. lflunctçloln p~I rrırc, terbiye•! '\orulıuu~ ulaıı gazete<!, bl>.l 1">.~· 

ı ıJ. lızrrlnJc <luru::,or. 111,91- \ _ Roı.! Hadi! ~delim: ckdJ. de 111'8.t!ı bur.ı)& altı ı:lıte ıııwıpaııy~, üoiuıu ı;Unlmı. ı•aruıııı bcu'1eıa. 1 bit ıı&ftbc ı.tırüat fanatt kaı.a.ndı· da\'r~mak laıııııı;eldl#lnl ld1'8k edeu tu,un cllliiue \;'Ükıhermı,u; '" ö ...,r 
t zler <hl n1a."llaıını ınat!fıp ede. \o Boa;, soıunu t:unamlamada..ıı, 1 setlliD. 1 Slınoıı 'c KJarit, eteklerini büJ lık nyordu. Kea41 tebirlerile, dab ma· le bumun lçtn daha şimdiden ııkınt•· nla ~cllp a;c,Çtll•tC fırlattığı D~ 
~lmçk içi 1 bugU l \lq,;U c, Jllklll O!lWI pqi bU"a kl>l}arak ptU. Bu il*• 1 akat babcı" \cıid, ucfc:s ncfl!~, bir ıllriiltU l~lndc •Ürü3crck, ııtw~r.ı danı Naaa varta; fakat o. kafPlllıD >"- dOl}en Saten rJ13or ,., kendl&llo (AıkaSl v•t 
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k·e Lik maç arı /tal11an tebliği 

k.'ı 6r ıs 
Ga atasaray Beykoza, Fener 
Süleymaniyeye, Beşiktaş 
lstan bul spora, Vefa Taksime, 

adasını 
bombaladık/ 

Üç lngiliz tayyare 
sini tahrip ettik ga.ip ge diler 

Oyun Fe.r1dun Kılıcın idaresinde altı gol daha YiYerek m&r;ı 8 - O mat. Raıaa. 516 (Radyo .. 6a&t. »> -
saat 13.6 da başladı. lflp blt.irdl ltalyan Ql'dulan ~ tebll. 

İlk anlar hE'r ıkı takımın karşılık· ~ - Sllleymaniye ği: 
lı a.klnları aranında geçiyor. Oyunun Oyun& Fenerba.!ıcenın gilzel bir Şimalt Afrilt&d& ask•l«imiz mu· 
15 ıncı daklkr.sına kadar umumi bA. akını ile başlandı. llk dakikalar kar- vaffakiyetll harokA.tta bahuunuşlar
kimiyet (Vefada) olmasına r8''lllc"l; şılıklı akınlarla geçerken devre Fe· dır. T&l'Y&l'derim~ Jııtena Matruh ,,. 
forlarm ağır oyunu netice alamıyor. ner~ln yaptığı blr solle nlha· Tobruktalti askeri hedefleri bombe... 
25 inci dalukada kasdl bir tekme w· yeUendi. Ja.mıtlardır. 
ra.n Vefalı SUleymnnı hakem oyun İkinci devre: Biıı;'aziyc taamaz te(ıebbüııllnde 
harici edıyor. Devrenin bu vazıyet! Sllleymazııy~ oyuna sert ve 6fltat. bulunan dllşn&ıa taşyatelerinden 2 Jl 
umumiyeUe lTaksimin) lehine. ilce başladı. Bu aerUik P1enerbahı;e- hava dAfi toplarımızın atetııe düşü· 

Devı·eniıı sonunıı. kadar oyun Tak· nin sa;rı Y&pmasına .nıAn1 oluyordu. rillmÜftilr. Bir tıçünc11 tayyare de 
simin lehine cereyan ediyor, birinci Bu devrede Fıenerbahçe Melih vasıta.- ha.va ikuTVetlerimiz tanı6lıdan tah· 
devre O _ O nthayeUeniyor. sile iki gol Yaptı. Son dakikalarda Sü rip edilmiftir. 

!kinci devre: Taksimsporun taz· leyma.niye Fet.ıunın ayatfle fere! sa· Kılım aduuıda LdkOf& ile JArn&.. 
'""i ne ı. .. •ladı. llk dakikalaı'Cia Ta.ı.;_ yısnı kazaJıa.bildL kaya tnuvatfald)'dli bir taarrus ~&· J&n. -.y bir 
sımspor sı:mtraforu muhakkak Orba.11 Y&ZJC1otJa pılmıft,ır. 
golU kalecinin ellerine vererek heba 
edıyor. {15 inci dakikada) Vefa. sol
açıld~ vıı.sıtasilc Uk gölU aJ,ıyor. 
LJ•inci dC'l.Tcdeki Oy\µl daha zey)aSlZ 

cereyan ediyor. Oyun üzerinde her 
lkı takım dıı. bozuk bir halde. Vefa· 
ıun yersiz sertliği oyun cereyanı:ıı 

daldk&· ı...ısbUlUn bozuyor. (40 ıncı 

.ıa) Vefalılar iklncl golle.rint a.t.ıyor. 
ı.ar. Ve gene az sonra tıçUncUyil. Maç 

a;:ı. (8 • O) nihayeUeniyor. 
lı;tanbulspor • Beşikta§ 

Ha!tanın en mUhlm karşuaşn;ı 
lsl.a.nbulsporla. Beşiktaş arasında -
Oyun lstanbulfiporun ~lddeUi bir a.· 
tUnı lle başladı. İlk on dakika ıstan· 

llu aresında ouısporun sıkı bir tazy Wcrtl 
ı;eçıyor. (16 ıncı dakiltad&) ş ik· 
""6dıı.n anı bir akında bırine! BeŞ 
"llŞ go!UnU atıyor. Bu ı;oldc.nA~ ı 
aı;ılan lstanbulsporlular B.....-· 
<taleslni çember içinde SlkıştırJYor. 
ıar. Tnr.ığın ve Kadirin şahSl 85ça.l~ -ll.aları da netice vermiyor. 
dakıkada. Kadir muhakkak bir glol ~ 

· i devre s· ıtnçırıyor. Az sonra blrinC d& 1.0 
larıbulsporun Mklmlyeti altın 
J:ln-· lehin nlhayeUeııiyor. 
'"9ilttaşın e takım da 
İkinci devreye her iki k sert ., e 

ltiraue başladılar. Oyun ço b! 
tcvklL ( 7 inci dakıkada.) soldan .' 
A~. • beraberlik ,oıunu 
-..ında BU!eyman Ukril oi< 
llıyor. (12 lnci dakikada) Ş ' 

0 tüıeı hır aAlrllde ikınci :seşlkt.a.ş ' 0 

'I""'' sonra (25 ın· 
ılıJıu atıyor. Bu golden lspor telt 
,, dakikaya.) kadar 1stanbu ı 

bir çoki r-a.c oynnması.na rağınell 
"'~ım fırsıı.Uar kaçırıyor ve az 80~
ra maç 2 - l Be;ııktcu}ID J>alebeS e 
"it.yor. 

!> encrbabse !itadı: 
Kıı.ııınıpasa • Beyofhıspnr 

O -•· • •n,.•""" idare:;ındc Ytın h""'em ....... -
baş.adı. Ve birinci cıevre Uç gol at.an 
1tasunpaşa devreyi 3 • O kapadı. 

1 lıtıncı devre: Umunıiyetle :scyoa u 
tı>or daha iyi. Fa.kat a.ttJğı ikı • 0!; 
llı111tab11 bir gol ytyc.rck oyundan ,_ 

~ICıp ayrıldı. 
Galataaaray - Beykoz 

OyUna Galıı.t.aıwıray sUra.tle baŞ!adJ. 
l? inci dakikada Eşfak bırincl golü 
ıı.tıYor. Bu devrede bir gol daha. atan 
Caıata.saray birincl devreyi Z • O ka.
~ ~or. 
lklııci devrede on kişi kalan BeY" 

'tot, Gıı.latasarayın baskısı altında. 

~~================= 
~DISELER - FiKiRLER 

Elele veren 
san'at 

(Bap 1 inclde) 

!tendi kendimize onu §Öylece ta· 
lı:ltı . edebiliriz: 
~ketiınizdtt henüz c:liddi bir 
ll1atro anlayışı yok. Bil' sahne 
tcltbiyata da doğmamış. Yabancı 
~rıer kar~ısındakl derın bayre· 
li.ıııiı henüz hayranlık mertebe· , . 
.. ~e bir şuura inkılap etmiıı de· 
'u. Yanı bunlar bakkmdf.. tasvip 
~t)'a red oakımından, tamamen 
~ 1tararız. şu halde .ıinhtsarcııı bir 
IJııuyet peşinde koŞtnağa lüzum .. 'it. Seylrcinip ze\ k • ve tercihi 
:llııne, hercinstcn, her kıratta., bol 
t ııı, çeşit ç~it eserlerin &ergisinl 
~llntalıyız ki, hıılkın bıı.ngi nevi 
~l'l befendipnl, neyi istediğini 
11lıYaıım 

> 'l:aınam". !laku~ İşte yegane 
~l>llacak şey bu. Deı:anıh, dlk-

tJi bir sondaj. Sonra onun neti· 
~Cri üzerine bol bol nazariye• 
L lı:ııruJabilir • Üst tarafı çok 
Qıı • • • -
'" ttıi liktır, ukalalıtrlır, körluk. 
"ti 

baha i in ba.o;lım~ıcmdayız ve 
t1 e bunu anlamak bile, bır Şıi· 

1 • ı ~ - Burhanettin Tcıltiı an aş· 
~ 1 clnsiııden, devamı hakk,ında 
~l iinutıcr vaııdcden bil' tiyatro 
~ tkküJiımın kurulmasında ıniı· 

\>l tenıeı ,'l1zifesini görebilir. 
Hamid REFiK 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
İkinci %5 milyon lirabk tasarruf hllMan Y•rdu ı.r 
k~nde satışa çıkanlmqtır. Bu 'benolan ala&kt& 
aceıe ediniz. Çünkü satışın buıiiaJrii ~i.e aaaraa 
bu Bonoların da e.eJkı1er gibi ('Git ku lair Z&lllUl 

i~iııde satılıp biteceğine §iipbe :rokter. · 

YURDUN MEN~AA n; 
S iZ iN MENF AA TINIZ; 

T:sarruf bonosu almanrzdadır. 
En zantri ihti~ maddelerinden başlı:a lt~bir teJ'e pa• 
ra vermemek, para arttırmak ~ k1111nla Tuarnd 80'
ııosu almalt vazifenbi 1&PID8k n tMel ...taaflaruu· 
zı korumak demektir. 

UNUTMAYIN Ki: 
Tasarruf Benolan lıasılaU71e Mllll 
artan ihtiyaçları karşılanuıaldw .. 

FAiZ PEŞiNDiR. 

Mi4afl•nua 

% 6 faisli ve ltlr 5e11e vWeH Wr Tuund a..- aJ.. 
naat ~in H lira ödiyeceblab. a.aa ... bılıH Wr -. 
&enra 108 Ura alacakSımz. 

e BON'1 FIYATLARI HER KESEYE 

ELVERiŞLiDiR. 

Tasannr Bonolan 5, 25, 108, 600, 1000 lirahk parra)ar 
halinde satışa çıkanlmıştır. Kmeaisln bliaaa4esı ıail· 
betinde siz de bir tane alabilirsinh. 

BONOLAR ARTIRMt. v ~ E . 'L ~MELERDE 

TEMINATTIR. 
Evvelce sahlan Tasarnl BonolariJ')e Yeniden aatışa 
çıkarılan Bonolar artnrma Te ebiJtnıeJerde sattı ln7"' 
nıetleri üzerinden teminat olarak kabal olunntaJrtadır. 

e ARTIRMA VE EKS(L TMC:YE GiRENLER 
para yerine Bono yatırmakla işinizi daba kola3'hk 'fe 
karla yürütebilirsiniz. 

VERGi VE MERASiM YOKTUR. 
Tasarruf Bonosu alnaak: hiçbir meı'Mim n miitkiU· 
ta. faizleri hi~bir vergt ve ttsme tibl defildlr. Blla
J~ı bütün bankalarla şube ve ajanal&nadan, banka laa
ıunmıyıı.n ye~lerde malsandıtıarmdan Milli Pi:ruıoıuua 

A satıc g~erinden alabiJirshıi"-resmı ~ . ..,. 

PARANIZ DAlMA PARADIR . 

Tıısarraf Bonosu aldıktan 50nra Paraya ihtiyacınız: oJUT· 
sa bunu derhal btrA bankaya Yererek f~liyecek fahdea 
"~ de ,-.ırıın fedakarlık yapmak suretiyle her zaman 
,,uz • k bildir • paraya "cvlrınenız a • 

Bir vıl ,·fuleli bir bono % • 
A lh ·ay , ad eli bır bono % 5 
u ay vadeli bir bono % 4 ç • 

FAiZ GETiRiR. 
Paranızı ea eal• olu dewlet lraaasıata 
karla ıaldarıaız. 

Bir tasarruf bonosu alınız 

Bahnlan Amerikan 
gemileri hakkımla .• 

Hariciye 
Nazırı ne 

diyor? 

Bu, bir fethiş 

Rumen Tebliği 

60,000 ölü 
ve 90,000 

yaralı verdik 
Bu güne kadar 521 

Rus tayyaresi 

fecebbüsü Berlm, 516 (Radyo, saat 22) -
~ Romen orduları baııkumandanlısı-

düşürdük 

1 k nın tebliği: . o sa gere •. Sovyctlere karşı açılan ~rbhı 
başlangıcındanberi 60,000 csır al· 

Va.şington, 5 (A.A.) - 27 Eylmde O.ık Bütün kaybımız l!i0.000 kiıi· 
Cenup AUantiğinde bir denizaltısı ta· <lir.' Bunların 20,000 i ağır yaralı. 
rafından batırılan clcwhite> pelrol 70,000 ı hafif yaralıdır. Hafif ya· 
gemisl hakkı~ M. Cordell Hull, sa- ralılar ufak bir tedaviilcn sonra ye 
zetecilerle yaptığı görtlşmede. beyL nidcn cepheye gidebılccek hald.e
rıatmın a.şatıdakl cümlelerini aynen dirler 
netretmek UzeA gazetecilere fevltalfı.· So,;yctlcrin zayiatı ise 70,000 ölü 
de oJarak salılhiyct vcmılştir. ve 100,000 yaralıdır. 

dcwhite'i batımıalt, ~anwı dışı m Şimdiye kadar 521 dii§man tay-
eanların yeni bir korsanlık hareketi ~ arcsl duşürdilk. Bizim tayyare 
ve dünyanın fethi plAmnda.n olarak kaybımız; 71 dir. 
insanları Atlantikte.'1 kovmak umu· Düşmanın topraklarımıza indir
ın1 hareketi , ile ali.kadar bir tcthiş dıği paraşiıtçi.ilcrln % 50 si &sır 
teşebbUsil olsa gerektlr.> ve bir kısmı telef edllmi§tir. Bun-

M. Cordell Hull, nihayet sorula."1 ların köpriilerl, yolları ve askert 
başka suallere cevap olarak da. şu hedefleri tahrip etmelerine mcy-
ı;özlui söylemiştir. dan vcrilmemistir. 

Hitlerin son nutkımu okumadnn. Ploeşti gar mıntaka ında yapı· 
Çllnkü mQtadın dışında herhansı b.r lan zarar ancak 300 milyon ley(•) 
~Y ihtiva etmediğini tahmin ettim. tutmaktadır. 
Bu zamanlarda bu tarzda nutukları 
takibe vakl'im :müsait değildir. 

Papa sıhatte 
• • 
ımış ••• 

Acaba getlrdlftl 
mohım 

baber bama t 

( 0 ) Yani blr buçuk milyon 'l'ütk 
lirası. 

Amerikan 
Japon mü
nasebetleri 
Şan.ghay, 5 CA.A.) - Unitcd 

Pre55: 
Tokyo ile daimt temas halinde 

Vaşıngton. 6 CA.A.) - Myrcm bulunan mahfillerde bildirildiğine 
Taylor'un b~ünkü mülakatta reis söre, Amerikanın Tokyo büyük el. 
Ruzvclt'e vereoeğı maltunata. pek ı:isi Grev, Birleşik devletler reisi 
s;ok ehemmiyet atfolunuyor. Ruzveltfn Prens Konoyenin mesa. 

Gazetccil~r dn, Taylor'daıı beya. jına karşı yazdığı cevabı, Japon 
nat kopannaya çalışmışlarsa. da mu· Hariciye Nazırı Amiral Toyodaya 
mıı.ileyb ı:unları ~öylemekle iktifa • 'ermiştir. 

mlft:ir: ---o---
- Size söylıyebiJeceğim ancak 

Papa.'run sıhhatte bulunduCUdur. Barkol ve Don 
bavzasında 

XIX uncü asnn en büyük faciası-~,, 
,..._1 ci Napolyonun.......-. 

,..__M_o s_k o_v_a _e o......;z g __ u_n u_! ~~-'Ki 
i:d hl 

t"eaıı: Na{l()lyoHn ,_. oev..,. ~!• ~= Şeldr :a..- ı 
~ Er~ f.I .ı~ıo.t 

i ı 

Biri ölünce, hatta can çekişi.rkeıı rl n 
11 ötekiler onu soyuyor. Aldıklar. b~ 

elbiseleri sırtlarına geçirigorla.r.'d ,~~ 
bır:ı 

natfJf 
Kendisine yapLıgı hareketin ne dıktan .onra, herkesin ~ ...,,;( 

kadar büyük bir cinayet oldugunu meslnc müsaade edildi. Butmıttedls1 
söylediğimiz zaman: birlere ragmcn tam hır inU,.rarıt 

- o benim çok iyi bir arka· sızlık içinde askerin her taraflf cW· 
daşundır. 1-lenuz olmemişse hile ı;ıldı~ıru soylemege lüzum omıaaaıb 
neredeyse ölecek. Bu halde bütün gerek. Bununla beraber, az; o.~ . 
~~!arını bir başkası alacak. Hal· yiyecek bir De.Ylcr vcrilebildjQ~ l· ıJ 
buki bu cwnıarı almıya en çok çin herkes memnundu ve Y•hıw i 
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benım hakkım var! gccıcyi, rahıtt ı;:eçirınek kay.ıuırll 
Bu anlattığım vaka, hiç te biri vudı. '1 r 

clk değildir. Sık sık bu ,slbi hal. Burada i§laret edecelim miifıı.c& 
!ere rastJayordult. Yolun kenarın· bir nokta var: Kıtasından ayrııi)aak.,b 
da çomelmi§ iki kişiden birinin mış 1niln!erit. yani perakende c.t 
hasta veya olmek Uzere olan Ole· rada bir ~Y vcrılmiycccii il~ ere 
ksini soymağa sava~ısını çok gor· dildisi zaman. toplanmak zamrtü 1 

dilk ile di>rt bir yandan alay numaralıMı 
İ~saıılık haysi~ et ve ııerc{l namı rırun bagırıldıgı ilitiliyor. Vtt 'bı.t.ıd 

na bu alçaklık sahnelt'rinden hah· hal bile muazum bozgunun ~rn 
sctmemeli idim. F:ıkat sordUklcrl· atini anlamaga kMi gcliyordu.tm"YZ'C 
min hepsini yazmayı ·ve seçirc!lği· - Ellinci piyade alayı nenM' ı 
miz o i~kcncc hayat.ım olduğu si· - Yirminci mızraklı suvari •" 
bi bütün dunyanın ibret gözüne gayı burada t.oplaruyorJ.. ıı f~ r 
vermr.gi kararlaştırdığım iı;in, her Nllraları insanı elinde olnıa4ebm 
§eyl, oldutu gibi yaı:maktan çekin korkuya duşürilyordu. T 8 
miyecegim. İmparatorun muhafız: k.ıtutx iarf:> 

Bununla beraber, bu bozsunun, tizamını muhafaza ederek ~qııa 
insanlık gururunu okı:ıyan çok k>- bir kapısındmı öbür kapwna •ıç ıl 
ıniz pek çok tarnlları oldusu da m~..,c çalı~ıyordu. Çah111y0rdıLFJG 
unutulmamalıdır GUıılercc, sırtın· zfi sebepsiz d~ldir. Pek yo~rb 
da bir ~arıılıvı t~şıyan ve tcı§ıdığı ve bitkin bir halde bulunan e&tat1 d 
yaralıya hayat vernıck için kendi· dik bir yoku:u çıkmak nıe~hWi' c 
ni feda eden pek çok kabraman :;etinde idi: halbuki yoku~ llZ.',f 
ruhlu askerler de f:Örduın. Benden tutmu tu. Sık sriı: yere yuvaıiılrglf 
başka .ı;örenlt'r de oldu. narılarla bazan Of! adım ilerJShf.Jm 

Ormandan hemen çıkacağımız lll birinin kayarak tekrar cwki twti 
rada bir kaç yiız mızraklı süvari :ne gcldisi görlilfiyordu. Yuiii~rı 
ile karşıla~ık. Bunlar Smolcnsk· miyccck halde oldukları içln 'Nftd 
ten .ı;cliyorlardı ve bu şehirden dl. katarı tarafından taısınanlaruı d 
şarı çıkamamıslardı. Her tilrlü tc~. bunları taşıyanların halkrl blR'bU· 
hizatla.rı mükemmeldi. Alları dinç töıı berbattı. 
U. İmparatorun ~n ve GÖhretinc 
llıyık askerlerdi. Bizim sevinçten 
sözlerimiz yaşardı. Onlar, bizi bu 
halde görmenin elemi ile af!ladı. 

lar. PAZARTESİ ,.ırı a 
'Rir!;okları süvarinin üzerine G l ı:;ıo;ıtİl'\İEVV.EL Ml n x 

atıldılar. Ve en rdıl dilctıcller gj· AY: 10 - GÜN: f79 - Rı~ır:ı Jii4 
bi biraz ekmek, bir parr;a peksimet RUMi: 1357 - J:."YLUL: 
istemei;e koyuldular.. Fakat ,hu 1 HİCRİ: 13 o - RA !fAZAK: •Ma 
birkaç yüz ıkiı;inln yanındaki ek· \<AlilT &VALl ~r:, 
tnek kime 11ctebilirdi. Zaten birJ. --muat 
ne bir dilim ekmek verirlerse hü- GÜNEŞ: &,02 ıt;Mu1 

taz ·ık 81'f1J0r cuma u~~mak t.<'hlikcsine d.~ ~a- ÖGLE 12,0::: 8))9U,. 
ruz kalabılirlerdı. Atlarının ustun. İKİN Dl: 15 16 :t,3Zt•l 

Sovyet · Tebliği 

(Başı ı lodde) Viı;i. 6 (.A.A.) - Vişi radyoau: ı de dimdik, teessurden ta~la~mış 1 AK~AM 17,47 l!,6& 
Dah& cenuptaki Sovyet kıtalSJ"ı. Rusy& muha.rebcs1 '1ddetle devam halde ordunun gerisinde ardcı va· YArsr 19,16 ~lo 

tanklar ve zırhlı birliklerle dU.,'llllana ediyor. En çetin mulıarebC!erm cere. zifcsini r,c>rrnek uzcre yollarına İMSAK ~.21 l4{JO 
kal'fı mUlhil) taarruzda bulunmakta yan etUtt cenup nııntakasında. Al· devam ettiler. 1:'! 
ve Kınm ber2:Bhına karşı hareket manlar, Harkof vo Don havzası üze- Ormandan ~ıkhktan sonra, has. S 1 S _ 11 S - S •• n 
eaen .Alman kuvvetlerini tehdit et. rlndcki tazyiklerini idame cWriyor. taları taşıyanları beklemek için I 
mektedir. Iar. durduk. Artık hastalann hali de S E B E D "ı 

Lerıi.nıradda: Vazı.yetimiz düzel· Mareşal Budyc.ni. 'l'llukabll taarruz· kötUicşmişti; ıiımit ve ~ret ve-
miftir. Dilrşrnan rı:ıevıllert, Baltılt de- ıa .. da bulunuyor. Ltınlngrad ınlldaf.· rici sözleri bile anlamaz olmur 
nizindekl ıoo Sovyet harp 'cmisinin krlnln, muhıuıualııra karşı yaptıkl&.. tardı.. B~ makine gibi :yürüyor. 8 A ş K 
mUtemadl ateşi altında bulunmakta_ rı hurus:; hareketleri şimdiye kadar sQrük-Jenıyor, taşıruyorlardı v~ I 
dır. Son cılfıtem bombardunıı.n ta~~· hl. bır muvaffakıyet lcmın etme· bunların birçokları ayaklarının. 

ı;.,. 1 ellerıntn parmak:hmnı kaybctn1lv· 1 relert de Lcntngrad tntıcıar:ıasına. ış- mı~ r. 
tirak etmektedir. lerdi. (N/(}EVO) NiJıayct solda Dinyeperi ve karşı 

.aango adasının Jnahsur bulunan i ngiliz tebliği sahilde buzlar uzcrinaa(l ~üruye. s 
Rus 'azonJ.ıonu, F.iıılcrin t.acnuzl&rı. rek geçmiş binlerce kişi gördük. 1 V ,. L l 1 na el'an nıuka,•enıet gö .. terlyor. ı J "d ) & 

fıfatjı nt·ı e Bunlar arasında piyade, sil'taci .. F R 1 Ç 
CUmartesı günO, hava muharebı.- alçaklan uçarken Jtalyan koylülc- her cinsten asker variiı. Ve 'bun· 

lcrindc ve Yerde 41 Alman tayyare~ fi, askeri hedeflerden ba[ika y~·· lar, uzaklarda gorUJeıı köylere 1 Siıılin lb.lk& e:n~ce:; 
tahrip edilmi~Ur. Bizim kayıbımız ıs lcrlıı bonıbalanmıyacaEµna cının herkesten önce varmak ve iyi bir ilk ~~er 
tayyaredir. olduklarından sığınaklara &irrncyc gece scçirmck için biribirlcril 1 

.Ayni &Un Mo::kova yakınlarında lüzum sönnlyerck loyyarCleri :;ey yarışta idiler. Biz: de bir saat ıno. 11 S 
da. 2 tayyare dUşUrülmU~tılr. ret.ınişlcrdir. Pek n1cakt.an uçan §a'kkatli bir yürüyü~en .sonra ===========::;q;;:q, 

bu atyyarclcrdcn biri, bir !abri· meş'um Borislen suyunu ıcçerck 
YUl8 Rark TIC81'8t ka bacasına ı;arpmamak iı;in §ld- ayni isimdeki kasabııyı ııaran kale 

"§ deUc ve dikme Uf:Jllak mceburlyc· duvarlarının dibine ırcldık. 
mlmesallllJ'İ tinde kalmı~ır. Ordumuzda mevcut bin bir mil. 

Kudlis, 5 (A,A.) - Britanyanın Cumartesi günü Bnrdlyaya ick· teften, binlerce kişi oraya çoktan 
Mısır, Suriye. Irak, Türkiye ve Fi· rur hücum edilmi;s ve Sellumdaki varmış, içeri girmelerine müsaade 
listindeki ticaret milmcssillerl bir mihver kampları bombalanmı~ır. olunmasını bekliyorlardı • .Aç, ba· 
konferans akdi için burada top· Bu harekattan tek blr tayyare kay şıboş, nizamsız bir iürü insanın 
ıanmı~ardır. bedllmi~ir. şclırc girdikleri Ullll<tn, yağmaya 
~!!!!'!!~"!!!!!~!!!!!!!!!ll!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!ll!!!!!!lll!I!! 1 başlı yaca klar ından kor~ l uyor ve 

- ----- Üıümkiln oldu~u kadar muntazam 

B 1 · n B 0•• y u"· k E 1 ç i mi z btr ~kilde. mevcut mabdut yiyccc. e r J tin d11ğıtılmım dü1Unülüyord11. 

A k J d J51zim •lay ve muhafı.ı: kıtaahıun n a r a a c!ijer a1aylan muntazam bir şekil· 

Auk.an, G (Telefoula) - Berlio bli)ill• dçlmh: '&. Uii5rc' Gcrcüe 
bugün htırn)'a gelm1J1lr. 1.tıtu )ODıla ı lr çul, Zl'\ ıt \O bıihClnıct cıkiuuna 
mensup kimseler tarafmdun kıı~hı.nnıı~tır. 
~bu~ bir 1'a& ı;un burııt'la kal ralt hUkwnctlu tc•u :ota lıulunacak 

\C trlirnr Hcrlinc dönecektir. 

de oraya varibktan ve akla gelen 
korkuları önliyccck tedbirleri al· 

7. ILKTEŞRlf'J 

Milli p·yangoda 
İsabet nisbeti 

Ylzde kırk ikiden lazladır. 
s 

7 UUcŞ11i11 Afyoııda çekile ccı. rlyanı-oda isabet ni!ı~ii ~•tJ 
ııcu faıladu·. l ani ) uvarlak bir lıc:ıapla hemen hcnıc~ ıkı bile 
ttn biri kazanac:ık deme1'tir. ur. . .. . 

Taliiniz:i daima tecrübe edinir.. <::0.900) liralık buyuk. ıJrn 
ıamiycdcn baı-ka döıt tane (10,ff)O) lira, nllı tane C5.808) lıra,~ 
ve tam ımk ~ne <Z.000) '\C ( 120) tane U.000) llrıı vardır. . 

Bu sefer (fJG8.toll> lira ikranıi!'e olarak dsj;ıtJlacaktır. ~ısı 
biletle Afyonun taliini tecrübe ediniz. Çünkü bu ~erer kelHIJle:::ı 
rlni en blisiz uıınetlenlerin bile knanmalım c;ok ihtı.mal da 
hilindedir. 
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nnemveBen ••• 
Tonltçeye ~: 

- at - Celal Tevfik 

Aile pansiyonu ! 
m~afltntlan hikiyeler: % Tnaa : 

P •• WODB• OtfSB 
Çewtn• : iıoı;iür. 

Jlftifft Rdk 

i paralar, p11Har ba,:,dtyor, teceUintıı ~i'z.<fi.;i ym.a gjrmistir, 
ator tabtına eski imparator- Bir gUn Pic - Ya'ya tesadi.ıf cl
ihtiı;;;,unmı gOl~-ede bırakan thn. On altı ya~ında genç bır kız .. 
U~m j.Je ç1kıJo or. SOylcndıgi_ :\"e tw.tlı bjr n1a!:tlUk diye ciü)Un-

nc gör.c bir tek kundura,:;uı.ın ınil· dum. Sonbaharda dallarından riı.i· I .. _____________ 6 _ 
lct htıızineı;irıe mM oldu&u kıymet n ~oluk yaprakların haz.in Skı- 8 AŞ, O 1 Ş, NEZLE, G R 1 P, R O ATIZMA üç 9tn dolwrdır. Cubbesı, saıtası, ~tine aa:IJyacak kadar ~ıslı .. Bu· ı Artık dinl<"r nıiyim? .i\.iukaddc- Oda'·~ _;ircr ciı-n1cl. ü~~c sald1. 
tacı. tahtı hep pırıl pırıl zengınhk· :ruk mabede bakarak cskı ~arayla- rata, talihe kU-trü b~stım. BütUn 1 rıp ~ılahını cebren alaca~ım. El· 
ler içinde parlıyan a,ôz kama.,tırı· rı dü5~~ecek ve bunların eski ~a- · hidClctimi h~lamdan c;ıkarayın'l da\ lcrini bağlıyacağım. 1 N ı•• K ki k B.. .. A"' } D h ı K , 
et hjı\'tı•ldcriır, kınlerını h•tırlı~acak kötlar vofa. ne oi:ır 1 el un cliyc ba'olarllln' Romları 'O) lcrl<cn p;jamamı ~i- evra Jl, ırı } ve utun grı arınız\ er a eser 

Fakat ondan onr• d~ ~ ıldıtı C· ki:tr... - Bana bakınız hala ... ·reıı;ra· yı::ordun1. llalamı elinden tutarak 
lıed •. :an sOnınLijl\Jr. Her taraftan. Uzak Şarkın ver.edik' i diye ta. Cıııızda Parisc Sideccı;inizi yaıı- dı::arı çıkardıın. ).{erdi ven başına İcabında gÜ1'1de 3 k:a.ıe ahnabilir. Her yerde pullu kutuları ıı!rarla i-.tf'yiniz .. 

hcr,\:i .. ten'.. en yakınlarında.n bile 1 n_ıl•n_ Suçco şehrinde ~~~ı~u~ ve j yor ·unul. Bu ne rezalet .•. Bu ... ne J ~ad.ar ~ürültü E'lrııeden geldik, O- 'l!Jjl[~;:iila5~ 
hıl•8'M gormege bo. ~lamıı;tn. Onu şıındı burada pek se\·dısı çıçckle· ~O.tü~dc durmamazhk... Tele raf ı adii bıra7. durakladı: . C 
şimdı memlekete hi)·anct c~rmi\e rine ktiçük mezarlar inşa etmek ı (Geliyorum. Pazarte:;i. Paris.) dc· ı - Otele gidiyorum. Dur da e. r 
itham edenler, korkusıızea 11ham. ıçın çah~ıyor sanki... 1 ğil miydi? damdan geceliklerimi alaytm, de· L BULMACA 
larw ifade ediy-or1o~. Onu hnpa- Kuşların cıvıltı:.ındcıki musikiyi - Dc:!'iJdi. PCclris Tran~atıanti_gi cii.. bir dakika bekle ..• 
rator tayin eden mıllı hr~ et kar.,ı· anlıyor \'C orkide çiçek.lctini hic..·· ile Pa.zar1(:~·ıye ~hyOTum ~mış: l;;t<' o anda ar.izitn kalhim bir ._,.. ____________ ..J 
&ına !'eçip: bir bahı:-ıvanın yeth~tireıniyecegi tim. Lakin buft~n ne ehemmıyetı mli.ddct durdu. Anlıyor muı;unuz, ., .a .J 

Hasmetmcab. Prl'itlctin itiwıa. sekilde itina ve rikkatle ~:cti~tiri- var? kalbim (tık) dedi, durdu. Unut- 't--+--1--H 
dırtt kaybctmi~ bulunu:yorsunuz. :ror. Yalnızdır. Babası ve ann~sin. ~itiyor nıuşuooz Cak? .. Ne 1 madınız ya, ed~ında Lildy Bastil' '1-++-l--ı 
. ôl_,·or • .Milletin ~ükün ve ~ela~· den yetim k&hnı<11tır Çocuksuz bir ehcn1miyeti varmış'! Romancı ka- yatı:vor. ' 
t, halkın refah ve saadeti naPOına tevzcnın vardımile ~•a1;;;1\·or Sıhhat dınıara üç kelimeyi sarahatle yaz. H9~am odasına dogru yttrtiyüncc "1-..__-..+--ı-~ 
isU[a etn,eniz lı7tznndır. ~kımınd~n za:~:ıftı;. "Cok. hcye· I mayı ögretmen_in imk~nı olamaz. l pc~mi bırakamadım. Elini kapı s 

OüıJ. bir ihti'-&m sabaRlflın r~l'1:k. canJıdır. Ve hi~lerini kuvvetli bir Hayatım ~ un<'a birçok kadın- · lopuzuna U!f.;\tacaı;ı zaman, son 
l" Fafak.ları icinde rüya ~OrPn, a· ahliı:k ~i:·iplininin kontrolü altın-1 ıara, kadınlara den1iycyim, kadın· gayrf'tlc yalvardım: ' 7 

1 
dam bu~ün çıktığı ~1 Uk"f:'klıklcr· cia bulundurmaga itina ediyor. Az~ Jsrın bazı budalalıklarına ıanet o - Halacıgıın. gecelik çaınasıı·ı 
den dtlşmek üzeredir. . 1 konusmak· rth·~dtndddır \"c arka· 1 kuduğun1 oldu, Liıltkı .halama o ne olacak •.. Haydi gidin ... K3h-

Zalfmin ,!;Ukulu hAk.ll olcill~·' ka. cia-ılıg:ımden .:rıPınnundu~ ~ CHıda ya~dırdıı;ım bNidua gibi~itıi _,·a <;ıl4iırrlı v<t11ahi... Çırak c.tJ. , 
d•. r-ı dr.h;ptJi oluror. Napol~on ta. B ak ,___ . : h 1 la ! hiı;,·birinc. reva .. gormemıstim Ben. n~d~yse kolf'rava ..• . _ . ır c:aın ~,a CSKI a tra .

1 

. . • · ı ~ . . 
rıbte tek biistna kalan bır fanı de· rından bah .. cttı Kö}de köylüler bu cıhctı du~unUrken halam fısıl- ı Faydasıı Cak .•• Mel uı1 ot<trl· 
gilcSlı' Se:zarlar. Neronl::ı;r. ao;ı·u• d . ..ı; . k. ' h ~tın dadı: te111ini bir kC'ı·c otTiuzJamısh . . . ara"'.'ın a geçır....,c:ı sa ;n ay... . · 
buw')"aman zalımın(' Paııtt"'eındakı 1 Latlılıfından beh tti Zent;in am- - .Karterciı;:im. bizim kahya çıl- - Abrlallık etme, dedi, seyahat Soltt-.uı saf:a: Terı:>i: Marift•t. 2 
n1•eımcrinde hür~etli bir yer a· ~ cala,tJnın dehde~~i hallerine nlu· c.tı.rrn)~. elbi~emle :vataman1 ya... içkiye düı;ıkün, bir şehrimiz, bir i•· 

yırmalı~ırlar. Hı!an~te k.urban İ kabil keol"disinin sade insanlar ara. - Nece? Kapıyı açtı. Elektrik dügn1esinc tıfhanL 3 - Teui: Fıkra, galibıy~t. 
gic:Wn dahi hain ctımd1 ftm.·a~'ı.:ıdan '-Jnda naı;:ıJ ke\.·tf duvdugunu an. Cerü~·or musunuz? Bir bu ek- u:r.and1. YHklı. Z-:.-kisiniı Cak, :va- ı - J<~ kuvvet m, k<"Elkin akıllı. ;, -
('1itumı:vacak derecede korkulu .. r:u· ı ıa-ttı. 'K.Ö'_\·Hilıer ~ 00. a l .Kll<;ük Mad-

1 
öıkti. Karyolayı zangtrc:lata.cak de· laktan nit~Jl hiT feryat koparıldı· Zehirh bir mıtddl'. 6 - UnC'te tnü -

yalar v.c kcırkunç hayaller oOr· mazelv dcrlermı ..... 'ft'anı;: ismind<J recede zıpJam~m. Halam anlat· gını kE'~tirir~iniı. tahak ltqrcket. 7 - Yol, ~tıl. 8 -
m~ı~. . . yetmishk bir ihtiyar ,·armı~ ki et- ı mağa başladı: . . Lsdy BastiI, kendi:..ini bojtezJ:ı. Geminin orta~ı. tcınas t-t, ti<;. O -

fı lJazı~;ın -~~-16 .. tarıhınd<' Y.uatl ı raflna üç jcnera.:ıyonluk eoluk ço. - Trenden pek geç ındım. Ne, ma~a gcldiklf'rini zannPcit~rek yır· lnıan cdf'ıı, ıuaden kiri. ıo - N"ınıa .. 
Ch~. ;ca:--.ın ~ıu.~u hab<"r v~rtldı. euk tGPlamı~. fakir tarlasının ver-ı kadar geç in~cn1 c~~mdcn ba19~ ı ttnıyor. J\iiralay, ~aadcltigi üzPre kıldıran, bır ~içck. 11 - Terazi, hs.. 
Bu u.t. ~ır. de1hı)c ethandan yıkı. 1 digi az pi'rinçlc ya~ama~a cabah~ yerde uyuyacak değılın:t ya, .• Bır odasından dışarı ugramı~. sağa, so- fif inl~li yer. 
hp nttrnıstır. . yormu~. Hele büyük oğlu ölüp de takıı:iye atlayıp d<>ğruca buraya la kursun yagdır1yordn. Öyle bir Yukarıdan aşağı: TE'rl'!i: ~ir e(•n 

Odalıklar, bendc.:'.;,ın: Avrtm~h karısi)f' be~ çocui:unu onıJn b;t'i'na J?:eldim. Kapıyı anf'htarla ac;hru. e.ahnr. ki rmsafinc ancak .sirıeınada bi paıasI, bit· notH., lııı tmın b:ı.~ı. 2 -
dip mat1ar \'e konsor!-':ı)~on1 bü~uk bıraktıiı ,·akit halleri bü~bütün ! Kim!'cyi rahatı11z etmmeek için rastlanabilir. Bınmek iı;ın atln üzerine ltonul. •1 

b~r'dC'\·Jet a~amırıın hazın uful_unc fcnata~mış, Bir gt.tn öküzleri de j merdıvenl<!ri itina ile <;tkt)'ord_u~. Orada daha fazla durmakta hiç. ı;ı('y, l'iya111z. 3 - Tcısi: Kuru hub,ı
aı;larlren mıl1et. bo!'una rrtah\:edl· 1 ölnıi.tmntı<.. Birdenbire k<lhya öntime dikddı, bir kitr elde cdcmiyccegimi derhal bH.t sapı, lı;;\·e. 1 - So~;,.ıkt •11 miile
lC'n nıH:ronlarca inganın ma;:m ı o zaMa-n J'htıyar 'A~ons bu:;btıtUn J E1indc re ·ol'\cr varmı~. Bir kere anladım, l\tiral.ayın kur~unlarına ea:;ir oldum, bır oyun. :, - .. \llcyı ,t·> 
ka1lıl.tıı hatırlıyarak ıztırap Y· muteesgft." ~: ate.j etti, Kerter, Kark>r d;)c_ seıli hedef olmanıak için bit· duvardan nuşturan a!et. 6 - GOrü~l". 7 -
maktadır. . . 1 cag1rdım Sesimi tanıması lazım· bir duvara ~ıçrıyarak odama gir. s;r nıcvHim. haınur ktvamında 'ey. 

Altahnıı. in~nlık tarihh'i zen: 1 ~ Xltçök .. Madmazel dıyor· rtı Lilki~ knlıık aşm'ldı. Bir daha dim. Pardc.-sünıü koltuklayınca '8 _ Nazlı. 9 - ı-·:ı.nu , hi::t:ıc 10 -
... irrleetirm""'k \'e ıztırapla sef::!:lelı 1 nYU'} • "asıl uzalmem. İnanır mı. · k 
b .,. akı} etti. Senin odanın aptsı a. merdivenden aşagı ... Kö~c ba.jın- Bir hayvan, blr ;;-Un. 11 - Ortak, 
k8.._,CrJe.ştirmek t(İn mi !ena de· . ~. 11Z, ökazmn CJıt:İtlm kadar bana ,,.•tı, 1·•·erı· kaçtım, r<-1.- cıi1kür d t k ·ı n- b ·•H 1 md -.n1- ..,. ~ Y"' a a sı er var . .....,,.,gru urası... bir dUiger aleti ... 
bakır halkedFyorson".'. aS11 

1
• arka-~n g•lmedı·. Elcktrı'c· ı· yak- İ -• K t b k ı'ltu~ ...., ste, do:n.unuz ar er, u ıya· Dünkü bUlmR.<·anuı haJH 

ji IR RXADASl~tLA Ö\cri7-~ .!Oft.ra. ~öJ'ffl. köpPki~~1 1naga c~ttt edemedim. Karanhk· feltr-, bu ~aatlc, bu seb<"'ptcn bura· Sold:.tı1 SHğa; ı .--- R.<'ııuh lhiinr.J'), 
BA •. BA~A •onra ked9>\, k..m.indefl smıra kıı-, la b-~·-~·ım. ~-ıı •ıldmiı zavallı, dad t \.~"-" ....., ., ır. ~ 1~. :? _ AJ•ya.1, van, ne. :; - N<'mU 

Sa ~;a dondüm .ve arhk PO· ı ('Uk og-hı ite Mr fe:ltni bu dünya. hW; farkına varmadın mt? Şımdi size, hayatta çok tecrilbe C'l'umcıı). zafer. ·1 _ lrach·nı, zrkı. 
lili'ra ile ka 'i)'yen alakadar o~nıu· dan geıçm~~r.. Fakat en fenası İ.r:.lc btı anda kendimi to~adım. ge<:i.rnüş bir arkad~ salfl.hiyctile: ;, _ Siiltinıı:-n. 6 _ MP\'a.·ıet. 7 -
yorum. Yemi..+ilcr ceıl'l_~·ctin~en baba Wons mahkemelik olJ'Y'H)t:;. Caı.k, ~iı ü•tediginiz kad91"" gülün~~· şunları sö-yHvebiliriın: ı Rah, !ahir. 8 _ Enı (g> (il Dokun. 
r~ki baz.ı dosttara ~::°!.. ettım'. J Zira uzun Za.ıınandıin9cri vcrgis.Kıi \ Vaz1yeti görtınüzün önüne g:et~ryı~ Gen('.::iniı, nikbinsinlz, kolay ve se. 9 _ 1na11 an, p1:t.s. ıo _ 1nıa•n, 
Bunlar ınkılap ı>ayıesı.n c lr )ıı:aJ,·h . ''fM'. musunuı? Ha~amın eve geldıt;ı <."Ok kazanmak isler:5iniz. Önünüze i lflle. 11 _ Mizan, BR.yin 
ZC'n~:{'W1k1ıne,ıeo. ~,.eıırB\oUŞ, . ~-ece evinin muhtf>\if <>Hlat'ında al_ hOyk'! bir pıu oı' i eldi nli.... ·y lo~rtthtn a !ı:. ı _ I~ıt.nld Cvt~ 

ı,,1ı,,.,.p ba"'n zeıı:tıdeştirir. Btı· ıtıucrlya p": · Ya bana. şı.lr. o·! il taftc yabancı bulunuyor. Halbu. rica ederim dikkat edin. İyi ol- tar), rr, 1 ıını) lın. 2 _ Jo~)'PI', e•m1nıi. 
nu bl'rkes bitir Yine bazı e.;l<i kı.ırdtı, Saırlet»n ıçlı luslcrmı ifa. k' ı t · in bir taftr!li bile ki-. .. 

1 
la .. ı reza e ı.ç çtin, iyi hesaplayın. ;.; _. ·amaö (sdma:ı), naz. 4 - üşU_ 

doftla,ra tesadU! ettiw\ ki bm'ı.Jar de. eden. «.uze ... m .. 15.ra .. r onun mu· ıı·. ,K'~ya ..... ldırmı~ sôzü. tıC1J"tt· Eg- · · d b' b k h 1 
1 k •- ib kil 11 t d'u ., , er ıc;ın e ır sa ı ~ll ve a- diirn, daınc. 5 - Telefon. 6 - ~flUA· 

faJiit . . c;:lcr Be\'nclmHel mft'I:- a~meamın. susu g ı . assa en k dRı beni bi:r san;ye •• • 1 . lıt C>I. . kadml . . . mun tnarnı .. va gazı n1üfcttişi, bir mü1C'kait nıi- k;lt. 7 _ Yaz. nl;-H.:ıın. ~ _ :N°dt:enin. 
takalarda qer9ertPikle vakit etdü· • bettba t m.tt~ ar ıçın la- durdurttu. Fena tetiadU!e btperva r~ay var~a k<irı falan bırakınız, n _ .Fen<'r, nı,ı,"·· 10 _ lnek, ı;utı. 
rü.;HO........,r. BPrC()karı da kttr~a di- ı zılMış olıafı ..,"'Hr-icı>dııen l~anı)Ol"· me-"an okudum: .., ı· " _rvı..t.• dıtt ;ıu • Karter. pardesüsünün önünü aç· 11 _ Şerık, keset·. 
zi191i.:1 okluklarından ortada yok. · - Evet bala, dedim, bizim kah. tı. Siyahlı beyazlı pijama!'ını gös· 
lal"', 1 B!r akşam Pie • Ya drödüncü van111 halini, son zamanlarda .ben terdi . btr y~ban c~esi gibi kaçı. 

Btınbr, ~ en ı.aktiyar 
1
1 eMMdc Ye>.il Lotu3 . ismindeki d., pek beğenmiyorduırı. İkide bir ""'· Antalyada buğday 

ihtikarı Dl•lar rnr~ , c;.avh.....,ye g1tmeyı tıeklif cttı. Git- kafasını sallıy<><', bir şey ~nü- -BİTl'i-
Diye dÜ'U\'OU,,.....urıı, itik.. y0t·mu' gibi dahyo•du. Dtırun ... 

rı;haya ıwtrted't1, 1"1Üt'eVaztPt 1 Ot"atia göı·dükleri ve i1ıtlikleri Bir defa .. A.;<'u"ın çtragı koleraya r 
oıtm bir lri>lrii rul>l)•e ı4e don· ı;eyiere ~"" <Hkkat ettigi belli olu- yakalandı." diyecek saçmalamış Bize (FitreUU.l 'Iiırk Ha\a Ku- ı 

r11R'tuna veriniz) tledlklerl zaman 
hl< tereddüt edebU!r nıl) ı.: Gök
lerill korunnıasına te.rcih et.INtUe. , 
cqimlz ba,ka bir iş ~ar mıdır, j 

~t:lırinıı~d<>: buğdaya. yüzde 2d kum 
karıı;ıtırmak suretiyle ihtiklr y.a.pan 
Hasan Ba..-;;ri isn1inde tanınmı"Ş bir 
tüccar kunriu bıtğd:ıyı SH.tarken ltl..ıç 

üzerinde brlediye nıenıul'l~rı tar<:t.fın. 

dan yakalanmı~r. SUQl.u derhal tev· 
klf NHlrniı;;tir. 

m · um. Tecrübe bakımınG.a.n bir- yor4u. z.n..n zaman gôılerini ka- tı. Hi<; şüphesiz ... ÇJldırdı biçare. 
ka ..,ne clctr>I, Mıiı:aç """'' :r.>§" Halacığım. burada :hayatınız tel.ti

pa,.ıp açıyor, ontarın zaman zam.an 
lanml'j fib'iyirn, lı:aranhk bir renkle perdelendiği kcdrdir. D<>rhal çıkıp git....,nizi 
Şpirl~l bin:·-Oa~·ı'\ fim. ~~. Birdenbire ba<ıa SDl"" tavsi~·e rde<im. Dakika fevtrtme-

l~rtn M"ast?'l'da yedi gıilnftlk Myat dtı: def\ a~·aklat"ınızın UCUl'ta basarak 
binİlsenehk an ,,_ bedel· meroivcnı..-ı ininiz, Sokagm kÖ· 

!iti kadtn!ar bt«ada ne .l"' dir • ._ demiş. Ne kadar ftoinı... - · şcsinde tak~ilC'I" dUl'ur. Birişinc at-
Konfuçyüs on beş ..,_ keMini __.? laym, Otele g;din, Geri larafile 

(Arkası nr) b ı ı 
illl\t; vermiF. Ben seneterce onun --------------- en m~gu o urum. 
ku~usu ihm !ıt'Cn~ni tahsil K' Halam, karanlıkta: 
ettll'!ı, ımyager - Ah, canım YC!l<?Rİlft! dCT1ıe• 

m~ı.::~:dak:..,~ ,......~.. Hösamettin Tarlan 
,<'fah<ihne devam et.• dıye .,. 

ı;üt \'eriyor, Emniyet Sandıjına 

yatydıfıı bilcnklere, lı:upelere, saç 
ıgn~1M"ine. yüzö.k.Jere ınukabil al
d1gt parayı bana göndererek ma· 
a. kalmamama gay.et ediyor. 

adr.n JRPk.t.ebinc devam ediyo. 
ru . Bu aralık A\~rupanın bilhas. 

kı!iobın be4>fği ve ~·atacı <>lan 
sanın rtl .. a~nnt :ormekten n.a

•• 
Fr 
li lm1yorum. 

Ceıvitlerin mektebinde fr.aneızca 1 
o.lfa~yi öjrenınekteyim. •Kor· 
kunç çocuk» kendine mev'ut olan ı 

.,_ '.rAJIUU U6 IUJJtUŞ 
.ıtıııw- ı-. 

E 'al'sö .-,k ve EJ"fw bu· 
....... ku.tm..,.-...... 

da - Ut :Ne. ı 

5eiDP ve Pc J t·nut. 
~ Jiillll' 

Jıt ..... Dc•tT 1 
..,..,. MK400"'ıl 

B-ı'''t< .,c: 
YAT~ 11.&TBA.YI 

mi? 
Scı;i ti1riyordu, Hem korkudan, 

hem takdirden... Cesaretimi fcv· 
kalWdc buluyordu. Bir parça ne· 
fes aldım. İnsanda zegiı oldu mu 
bütün k~dınları kendisine ha)Tö11 

1 
eder doslwn. 

Yüksek scı;lc böbürlendim: 
- Haydi bakalım, siz otele •.. 

Ben işi erkekçe hallcderiın. Elvc· 
rir ki si~ selametle olunuz. 

- Karter .•• Elinde revolver ol· 
dulunu unutma. 

Ben hiçbir ~eyi unutmam h•· 
lacıgım. Planım hazır Yarın sa· 
hah 1 Kahyayı çağırınıı. diyeceğim. 

Keşif B. 

961,66 

534,55 
2695.00 

Istanbul Bel~diyesi ilanları 
İlk T. 

72,12 

4{1,09 

B-c~ikta;ta Barbaros ttirbe~i bahçesine hona· 
cak iki adet ftncrin n1etaldcn yapılacak sü.· 
lunl~rı in,aatı. 

Falih hayvan howtah-ınesi binasının taıniri. 

BcJediyc rnerkcı bjnasile Fen İ!-ilcri Mtidürlü· 
l •\Aü bina::ıı k<llorifcr lesisalının lanıir \IC ıs

lahı. 

Keı:rif bcdellel'ile ilk tcn1inat miktarları ,yukarda yaıılı i~lcr 
o.yrı ayrı a('ık ck5iltmeyc konulmustur. Kesif ve ~rtna,,m<'!'lC'rİ 
Zabıt ve l\lııanıcl<it l\·hidürlüı;:ü ka lf'ıninctc görülebilir, İh1.1le 9. 10. 
941 per~mbc günU saat 1-1 de Daimi Encün1cndc )·apılac,ıkt.ır. 'fa. 
liplerin Ilk teminat makbuz vrya mektupları ihale tarihinden se· 
kiz gi.in evvel Belediye Fen işleri J\1üdiirlüği.ine ınürat•aalla pfacak. 
!arı fenni chliycL ve 941 _) ılına ait rriC(jt'Ct Oda.~ı vcsihalarilc ılı~
lc güntı muayyen saatte Daiıni Enc.'ti.mcndc bulunınaları. 

(8:ill) 

lstik.lJl. En Son Havô.disin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası : Kendini tutamadı. Yavaıça lı.a-

pıyı tı 1 dışarı çıktı. 
60 oldlı, Guıu.•ş, ılık hur~ıı::;i\r. Pc-rrll' 

leri de1megc ~ava~ırken t,:61.lcriJıi 
açtı. Gerindi. esnedi. Citnı hıç ya· 
takt"'n kalkmak ı~ıcn1i •orritı. :ra. 
kat nıcklubu. Anrikoya Yollanutk 
lilzımdı, Yalnıı. kendi vaziyeti de· 
gH, dün Culyanonun sattı~ı canlı 

mataın cia ha"~ivet ve oı•mu!'>u ba· ı 
hi~ n1t-v~uu idi. Onu da fclH:kcllcn, 
zevkine ve ihtira~-ına dli!)ki.ın bir 
herifin olmaktan kurtaı·mak ıazım 
dı. 

Ayaklarının ucuna basarak yü· ı 
riiyorciu. Korid.O'ru ge<.~ii. sesin 
g~ i&:i tarafa dogru ilcrlemc,c 
ba adı. iNTİKAM 1 • B~ ıran, Culyano'nun getirdiği 
kadmdı. Kapattıkları kapıyı yum. .. 

1
.. du 

rukluvor, arada bir haykırıyordu: 
1 
gını s:bu.;o~ \ d. d B .~ 1 

"Ka ıvt a ın! Dsa,·ı çıkmak - a 1 • eı:ı' ıyor u. o,,._., 
P • ç · eti, butu y~rinde, kucak dolduran 

iet orum. bir ktzı öyle ucuza kaplıl'amam. 
kat, ne, bu feryadı duyan var· 

dı c de kapıyı açmak için o ta· Slilün gibi şey... in an bak.tıkça 
i§tihası kabenr. 

ra doğru giden,_. 
ntuvanetta, ne paha~ına olur. Levi: 

~a 1 ·un o Kadının yardımına k~· - Evet, haklısın _ diye cevap 

m ı~tedi. Fakat, bir adım ati:fır verdi • fakat işler ke.sat... Eski 
at~ ı. ayak ~esleri kulaklarını hova rdalar, ihtiyar zamparalar 
t1r a)adt, llerdc iki gölge belirdi, kalmadı, Az para veriyorlar. 
Sfl uelle Culyano idi bunlar... - Ben böyle ağızl~rst gelmem. 

ntttvanctta: he~n Yahudinin S n bu bıldırC1na gOre di~. bu ~n· 
od na girdi, e.~ ·i cl~ise yı;:ınları· ı zel vücudü saracak kot bulurJun, 
n~ arka..!lına gızlendı. Dcdi ... ım fiyattan a~gı olnıaz! 

muelle, Cul~ano da odaya Nihayet c;cki ... e <;eki..;e, \lç a.-a;ı 
,ı ilf!r. '\o·e iki herif uzun bir pa· ~·ukarı pazarhgı bitırdiler. Sa-

Çeviren: 
M. S. Çapanoğlu 

için yanına katıldı. 
Ayak sesleri uzaklaşınca, Antu

vanctta, saklandı&ı )'erden ~·ıktı, 

k~a koşa odasına geldi, kapıy~ 
kilitledi, hemen .. :oyunarak yatağı
na girdi. 

Uyuyaın•dı, Gozünün önünde 

korkunç hayaller canlanıyor, ya. 

tatının altında birisi var zannede· 

rek heyecanlar :;ı..>çiriyordu. 

ak.şaın onun i!}lni tamamlarım. 

Müşteri var amn1a, evvela bcnını 
olacak! 

Levi, uzaklaştı. Antuvanctta, 
fiındi rahat bir ncre5 aldı. l\1na
mafih, kendini müdafcıa ctn1<-ge 
muktedirdi, Yahudi ile boğuşup, 
ona mükemmel bir ders vcrcccsi

ııe emindi. Daha olnıaı:-a, bıçak 

neye duruyÔrdu? Onu kullanabi· 

lirdi, Bundan ba:-;ka, arkadaşları, 

"okakta dolcı-.mıyorlar nıı!'dı'! U· 
fak bir i;aretlc iındadına koşabi· 

lirlerdi. E;-;ascn aralarında böyle 
karar vern1işl~rrii. 

Hem<·n yatugından fırl-.dı. Pcm 

be topuklu ayaklarına terliklerini 

geçirdi. 13cy~z göınlei;iııin altından 
gtı;;.--ünün btitün s:üıelligi yürülü. 

yordu. 

Sokak üstündeki odalardan hi· 
rinc gitti. Pc-ııcc1'rnin önünde bek 
lcınegc, arkadcışlafıw gözetleme. 
gc ba•ladı, 

''Zevcim Gözlerine 
İnanamıyor,r. 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ 
ONDÜGÜMÜ SÖYLİYOR., 

Bayan WAGNER, M-0ntreuil, (Sein~) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: 

I 
' .. ,,,}.,, 

' Bayil'fl Waifın,.r·ın ''Etı~crl., li 8rıyan Wııı2!"'~r·;,, blrk;ç 'h?fta 
~1.rlındakı ~:tyanı .,,.yret _pegi• 

tı'<liOi gti&t~ren fot09rafı 

yeni cil~ un.ısurunu kull•n
ma%dan evvc-lki fotoprah 

. .p 
zt>\'("!rt't "bu ri~rl~n bır h:~rıka-

dtr .• dıyor Ant.:aık, iki ay h.arl;ır 

~vvel alnımda ve ~özlerıınt~ ağz.ı
mm etrcıfrnd" çi,,~1('T Vf' bu~k.· 
lLlklat'un vardı l:i.alıtika'l~n ,Y&!!llı &h
rtinuyordum. Bul(Un ı ...... bü:.un ç;ı

giJerim sılındı ve arka<ta-flarım. bir 
genç kızm ciM:li g>bi ıf ve yu.mu;alı: 
ol~n C'iJdime ~11kdir n~zarlaril~ bakı-

ı~f'. Cilrl gıd:ı~ı ola!l ııem'b~ rPn1' .~.!' 
Thkalon k...rt-mını her iıkşant ..; ..,.. 
ma1.dan evvel k.ullanmtt. Ter~~!"' 
rie V .ıycı.na. üa.;ven;ite;->i P_rof~9'>~. 
rınden bırı twı,rmtı..n lcctı:ıf ve 

yorlar. Onlar<'. OCnim y{l~ııtnn t,ıbı, 

t" ild Uniiuru olan "B,.,,.,..,,.1., li To:Cot
lon kremini kullanmalcı.rını tavsi7e 
eltim. Evveli onlarm bırıçoğu bana 
gulmiışlerdi. Fakat drdıa sonra blı
ıat tecruıie ett~rinde, gördükleri 

kı ril>d.ı.mı..:•n t:11a W..lr,>kı urı 1'' 
ların.1 bt'o~.:~r:ı \.e 'enç ııa.t'~ıı
l·ırın r:"ii·tinden 1.5tih~.,ç cd1 1 .~ 
t;r-'lthtun 1-:r:yrnPtli_ ce\heri "ıı· 
"Rıoc-cl •• vardır. Günc;h.i:ı1erı. ~r. .,ı 
yaı renn.tekı Tokalon kr1>nı1nı ' ,. 
l=ının·z. Bu ~tty~dc c .. )ri,i,nız. bt[,.r~ 
yumuş1:1k, \'(' büt'Jn si:rah norJ" ·f' 

~dan ve 8ı:ıhnış m~:-·r.att .. n aıo' 
tutmuş bir hal ke9beder. 1'0~ t(f'' 
k,t'TTllerlnde nıiıanir ve şayanı J1I ,ı~ 
nunryet neticeler tl"minflthdı::r. > 
takdirde pa.ranı7. iade olunur. 7f"""1 

~yam hayret, semeresinden cid
den benim ktııdar memnun kaldı-

* . . eYlet Deatzy u rı ı.ıetmesı uaaıarı 
6 BIRINCITESRINDEN 13 BIRiNCITESRINE Kadar • • 

Muhtelif Hatlara Kalkac:&k V apıırlMın Jşimleri 

K~ Gün Ye s..+leri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

İl<mrt hatttn.JL 

• 

l!an.ı.....a h th 

K:ırahi::;a hat boa 

lmru;ı katıma 

Ay,·ıılr.k battnıa 

hoıir biı·iaci sur~ 

-

-

P...tl~M:tesi 17 de (Ege), pcr~embe 
17 de (CUmhuri)'cl), Gaiata nh
tnntndan, 
Cumarl('<;i 18 de CAnafarla), Srr
kcci rrlJlnnından. (İş'arı ah'l'e ka· 
dar haftada bir po•ta ya{>llaeaklır. 
inchoJuya }:adar gictetek olan bH 

po:;ta gt<\iş ve dönuştc Akcakoca>a 
uğrıyacakttr.) 

Pcrı:ırmbc 8 de (Ba.rt~). 

rHıltmındaı1. 

(NOT: İ~'arı al>ıre kad"" haftada 
bir pO!'ta yapılacaktır.) 
:-ialı. P~ınbc \'e Cııme.rteet l9 dtt 
t<..~~uakkalc). Paz~r 8 de tTr11'4.) 

Postalar Galata nJtUtnmde...'\ kalkar· 

'"'" 
(.\01: Yu!'at·da ;)a.cth ;unlcrrlr 
,\alnız birer vapur kalkacaktır. 

l!Ave po~talar yapılınıya.caktır.) 

I,azartc~i. çar<,·amba ve cun1a 8 dr. 
("frı:ı k t. G:ı lata rıhlımındun. Ayı ı· 

ca ço.trşamba ve cumartesı 20 de 
(Konya). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma. 19 da. (Seyyar). Top~ 
hııı.ne rıhlllnmdan. 

Paz<tr 9 (a (Bartın). Tophane rıiı· 
t1mınd11n. 

<);ırşaınba 12 de (Ülgrtı), Cunt ırt~i 
l~ de (Saadet) Sirltrci rıhtıınından. 

- Pazar 16 da (Tırhan). Galata. rıhtı~ 
nıındl\n. 

- l'cr!Jcınbc 13 dç tKa.d~şJ. Ga.~a.ta rih· 
tımından. 

NOT: Vapuı· ı;ıefct-leri hakkında her türlü malflrıı<l.t ;ı.şağıd• 
telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebılır. 

G91&ta &., Aoentellil - Galata rıhtonı, L;manlar Umum 
J.tüdllrlü.Sil bina.5I altmda . . . . . 4235' 

ta Şube Acenteliği Galata nhtnn~ llfmtaka Liman 

'1.ri<aol Şube Acenteıığl 
Rcishği bin~ı altında ••••••• 
Sirkeci, Yolcu Salonu ••••• 

10133 
227<0 za ğa ıiri~tiler. Cul)-ano, getir. mu.el ~vi, Culyanoya iki yüz dU· 

kız icin fazla para ~tiyor, ka altını Vt'rdi. Cul ·ano odadan 
c bir rnalı, ucuıa :-atamıyaca· ı çıkarken, Samuel de u;urlamak 

Bır aralık dışardan oda kapısı
nın kurcalandığını duydu. Ve aka. 
binde Levinin ı::e~ini iNitti: 

Burıl~rı diJı.üııc-rrk he~·ecanı ve 
hcJecanl geçer gibi oldu. ~laama. 
fih halci sinirleri bozuklu. Hala, 
\'iir.nrlü ba~fanbaş..ı tHıiyordu. 

Bcklcınc::.i uzun :;:firıncrii ..• Bir 
t.~ ~oııra, pc-ncerenın C:Jltırı<la bir 
şarkı sesi başladı, Bu bir parola 
idi, Ve §ar kıyı söyliycn l\'lankozi 

1 

idi. ssoı 

'Arkası var) ~ ........ ııa11ııa11ııaııa111ııaııaııa111ııaııaııaııaııa11111ııaııaııa111 .. lll•~ - Kilitlcınij: .. Zarar .):ok, )·arın S•baha karşı bıraz · dalar gibi 
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