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p 1 tır. Dü<·m3nıı :ıgıı 1Jt\.'İat \'ereli-

.,. .. ltt rnıl lilo .. ııııu te" ım ıı • , te lif vık daynnıklılıt'Yınd:ın i tayın hıı'> ıs ınd::ı lbtA\ ııırn tu· ı 1 " "•tr.... •tknhili111l1' litrznıı i~bn•,,:ıl .. J < b • • • et iı ıılmıs;tır. 
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rnı.ınas bc!tı idame ettırmek ı!i~• 
o'-1 ı~ lıırın 1 n baclıy~raı< muraoa-at 
et•ıl,Jtrı fırmanın if l!llh lll ;;öre ne. 
..rtı m drl· 1er t n ve ne m ktar ~k-

1 ıı ohlu.., ınu soı.nakta ve mııdeı· ne 
,a ı cıl•ı oi ın ~l'J'lllt ıı almakl'I. 
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tı.upo larıınızı toplayımı ştirak içiu 
ı uı '·ırıııı·ll·•rıuıı ı,ırıhlnP C:.,•fl:u ıı ~1111!< ~ıııılı::ıln knporılarını kıymet!I!! 

el!IP eılı>hıll .... ıniı. Rıı ıs rıhtrıı ı.uııra (;t;"Qmlf.1 E'\Uıl .. ılr. ı.ııpoıılıırı Jc\n • .. :ret 
111, ,eııtu . ılı; ıtıl~Jiııı uılrını•k llll'C'mtrh<llnıh~ knhr.llrtı7-I 

NOTER HUZ111lUNDA 
,,..,ü11abalwlnnmrz.rn hal şchille1·i Noter Galip 
Bingöle teslim edilecek ve km·' aya i§ti1·a/l İf'İn 

hal elmiş olanlm· onun nzm·eti altında yapı_Jaeal 
' oe lmr' a umumi bir yerde gene Noter ~aıttP 

Bingöl'ün hıızm·ile vaprlacaktır. 
TafsllAtı & acı saylaqıı•• 
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- - .Allah ctıl b~ımızdau eksik 

tmesln; lô.kln kaderin hiçe sa -
.>'llması da klifilrdilr: hcpimız bir 
giln öteki dilnyııy:ı. gidccet;b.; nr-
0kada bıraktıklamnızm selfuneti i· 
"in her ne filzım.sa ynpm:ıhdır; Ga
zi Mahomat tıpkı senin gençlik 
zamanını hatırlatıyor; senin yerini 
doldumcağmda. §ilpllemiz yoktur. 
Değil mi Kıbıd Mahomat ? ... 

- Evet... Doğrudur" 
Cemaleddin bu sefer naiplerden 

Şuaylple hocalardan Zngala.v'a 
baktı. 

Şuayip: 

- tmam ne isterse o ohu·! 
Dedi. Zagnlav dalın belirsiz k0-

nuştu: . 
- I.Ayık olanlara yerlerini ver

melidir! 
UJWı ötekiler bu fikri açlktan 

'lçıfa taadik ediyorlardı: hatta 
Gazi Mahoma t'ı elmdiden tebrike 
koşanlar vardı; bunların çoğu 
aençlerdi; bqlamıda keneli akran· 

l&nndan birinin bulwunas1 onlara 
ıunır ve heyecan verecekti. 

Baer Murat hep susuyordu; hal· 
balEI lmam Şam.il ruııl onu söylet. 
mü istiyordu; bu maksnla nai .. 
bla ylbüae mrarla bakıyordu; Ha· 
u Karat gi)slerini o tara.fa çevlr
mediji için farkında dt~lldi. 1mam 
Şamilin sa.bn tükendi: 

- Benim unun gördüğüm fikir. 
ı .. a..inde her zaman Hacı Mu. 
ratJa 111'1f8DUYOrtm! Daha ehemmi. 
,-. menuıar llzerlndeki hara. 
reta -..Werial dinlemittJk. Aca. 
ba lıqtba nicfn sunyor! Onun fik.. 
ıWI ller halde ~ek :ister.la; 
a41k kOIUlfl"•ktaıı çekinecefini hiç 

zauetmlyorwa: delfl mi Bacı Ka. 
l'lltT-
Bumaldı kahraman hiç bir sa. 

mm mmarlama 6 .&ylemeadttt: 
3imdl buna yapmalı om. ~ gel1. 

ywda:· ıWn dlllUndn .t1 tmam ea. 
mil • branm Haet Kantla g:ialiee 
aa)qarak, bir tusat vurtam ola. 
.ra1E detf1 de proetten nnn1t ol. 
sa7'Ch yine tttru edecekti. Öyle far. 
:zettt ve rolll kolaylaftı. 

Ben. Baa Kurada bekıyor: 
aimıdan çıkacak eöslerl Dlf!l'ak ve 
heyecanla bekliyordu· Pek çoğu bu. 
nun taadlk olmıyacafmı keı~ 
gibiydi. Bunun için asıl merak edi. 
lecek nokta Haeı Murat umulduğu 
gibi bu karara da ltiraz edeı'Sc L 
mam Şamille onun anumıdald ger. 
glıı1ilf11 ae dereceye kadar artaca. 
ğr me1etemydi. lmam Şamil bu ve. 

slyet bıııtllllda Hacı Murada 
.br§ı ideta korkuyu andıran mu. 
Amüaya 90D verecet m.Jydi? Yok. 
.a& kendi arzusu uğnmda. onu feda 
mı edecekti 7 

Hacı Murat ayağa kalktı; kam. 
ÇJBmJ ç!.zmesintn &ra8D14 aoktu ve 
bOf kalan eliyle kamasının sapını 
kavradı: 

- Zıığatav bir lı'\f söyledi; doğ. 
rudur, likln aydınlık değil! Bu söy. 
Jeylf onun huyuna uygundur; çiln. 
kü ild türfU de anla§Tfabfllr ve kav. 
ga çıkmaz. Ben aynı sözü daha açık 
olarak tekrar edeceğim: Her yeıi 
layık olana. vermelidir! 

Meclistekilerden bir çoğu tah. 
minlerlnin l'Iktığmı anlnt:ı:ı tavll"' 
!aria ba.k11tıınr. 
Hacı Murat devam etti: 

-- Gazi Mahnmat ~iğlt dt:'Hkıınl·. 

dır; onu çok bcğcı.ılıi.7., lnıamı sev. 
diğimız kadar severiz; lük!n 1ınum 
olmak iı;;ııı en çok lazım olan Rey, 

tecrübedir; bu c~cottcn daha zen.. 
gin olanlar vıı.rdır 
Hacı Murndnı ılk aıılard ki te. 

teddUdü kalmaınl§tı; nrWt rol oy. 
namıyor; ısmarlama konusınayor. 

du; imrun Şamille olan gızli nnla11. 

mayı unutmuı;tu: <liişündii~u \·e 
duyduğu gıbi soylu) ordu: 

- lmamlık ev veya tnl'ln gıbi 
miraslık mnl değildir: kimin kılıcı 
uzunsa o başa geçer·· Bence İmam 
Şamil henüz ihtiynr ea~ılmaz; gil.. 
er yerindedir; ihtiynr da olsa. onun 
mutlaka önlimüzd!.' nt siinneı!ı la. 
znngelnıez; oturduğu :vcıdl•n emir. 
lerini verir ve bi?. onlnrı cnnla b:ı • 
la ynpanz. 

Sağdan soldnn ınırıllılaı oldu; 
bunlardan biri sesini fazla kaçırdı: 

·- Hacı Murat imam olmak i~. 

tiyor! 
Dağların bü) ük nkmcuıı o tarafa 

bakarak gözlerini büsbütiln parlııt. 
tı: 

- Fakat imam Şıım!J, çek.ilmek 
kararından vazgcı;miyors:ı onun ye. 
rine elbet birisini getirmek lazım. 
dır· İçim.izde buna. layık olanlar eı. 
bet vardır. Bunların b35mda Kı. 
bıd, Mahoma.t gelir; Şuayiple Dan
yal da hiç gerl kalmazlar· 

1mam Şamilin güı· vo uzuıı kaş. 
lan yaylandı 
Hacı Murat yerine ourdu; §imdi 

mmltılar yeniden bqlamıwtı· İmam 
Şamilin bir ıeyler IKSyliyeceğiDJ. 

beUd Hacı Muradı hapıettJreceğt. 
ll1 umuyorlardı· Bu mnıda Zaga. 
lav, Akbardllav, Danogono da Ha. 
cı lluradm itirazını bir~ kelim• 
ile tekrarladılar. Ortalıkta hayret 
arttı; mırıltılar aıaldı· tmam Şa. 
mil daha çok oturamadı; k1n do1'1 
bir ...ıe: 

- Peki Hacı Murat, d~ıinellm! 

Dedi; tara.ftarlarmm hayret dolu 
bakıiJın arasuıdn, sağında Cema.. 
lettfn, solunda Gazi Mahamat ol. 
c!ulu halde biraz ilerideki cardak 
altına )'UrildU. .. "' 
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1 BAŞINl>A •·• 

Bnzan. bir fısıltı halinde, ba1.an 
da h!raz kuytu köşelerde muhtelif 
t.nda seslerle konuı;uyorlardı: 

- HaCJ Murat ileri gidi)orı .• 
- 1mam olmak scvdasmda ... 
- Fakat ŞamH nasıl oldu da ses 

çıkarmadı; Gazi Mahom.att imamlr

ğa lAyık görmemek ve bunu her
kealn önllndo bağıra bağıra söyle. 
mek hakaret değil midir? 

- Sen hiç merak etme! 1mam 
işin.! bilir! 

- Evet, bunu Hacı Muradın yn. 
nma bırakmaz; bugün değilse ya. 
rn:., ya.mı değils-0 daha sonra. .. 

- Doğrusu Hacı Murat da. he. 
men feda edilecek ndam değildir: 
ya kızar da Ruslar t:arafma gl'. 
çenıe! .. 

- Zaten Şamille arolnrmdıı es. 
kl bir kin de var: Hııeı Murat kcn. 
cllslne yapılan iyiillt gibi fenalığı da 
unutmrya.n bir ndnmdır. 

- Her halde önlimilzdeki ~. 
tan evvel bu diığtlm çfö:Uleccktir! 

- Ben de öyle umuyorum. 

(Dcıvzmı var) 

• • "' • 'ıii . .. . 

Tel grafik ifrazat! 
T · LOKAJ<"IN tilrdc de tat. 

blk edildiğini · eksik ohna· 
~m • ize bir ifeva milna..c:ebetf!P 
Diıat Mahmut Karnlı:uı1 do ... tnmnz 
ufrettl MııtıkemeyP •Hltıeıı blı ya· 
n lcla mtidafıua ında: 

- Telı;rBfi";,. bir sckfldc yazıl· 
m11hrl dmıl1-
"tfraıatmm" tehmıflk hlr !JC)\le 

btlrl\rı"le~1nf btrnı "~ k: mnlıkcmc 
l\Bhaf etM! ete ~rl knbııl etler mi! 

ÇoratJ örmek de 
müşkülle§ti! 

F IRLllAN fırlıyana, imtll 
de erkek ç.oraplannın nat

lan nd mi llııc cıkmı11· 
l>iinyııda en kolny i"l<'rdf"n biri 

··~orap örmek" ti· Ucıncl, ki .. im 1I 
hıı ımı ha .armak lç.i ıle hali nıü .• 
kUller1c .. ö::.-U l~mck 1l7.1m(;eliyor· 

Çorap ömıt'k için nıii~küllere gv· 
ğU:; ~emu~l•'" J>ohu u zamun ha· 
ldkatcn acnlıı lıir sC'lıll nlt!ı· 

n. 

~..A:-~"4,..~~ 
' 

e~-?W~ ~11(/~IJiHEa:,&~ 
~.i::e:titW!!SMJk·i 

Eminönü 
Halkevinin 

bınası 
. 

yeni 
Pazartesi günü halka 

açılıyor 

Asıl açwı merasimi 
ıı Şubatta 

EıniııünU Halkevinln yeni kısınmm 
açılı§ının Cumhuriyet b:ıyıı:unında ya_ 
pılacağım yaznu~tık. 20 Tcşrlnıc .. -vel 
gUnU b&yramına alt m raslm bulun. 
duğundan bUtUn kügat memalmleıi 

gibi burasının açıııaı da 29 'J'e§rlnl. 
evvelde yapılacaktıı·. 1: eni ılılonun ve 
ji.mııaBUkhanenln molı .cycierl dUn gel. 
miştir. BWldıuı sunra bUtun bUytlk 
merasimler bu salonda yapılacaktır. 

KU§at esnasında Vali \o 13elodlye 
Re1s1 LQUi Kırdar bir nutu söyllye. 
cek, bunu Halkevl reiai Yavuz .Aba. 
dan.m bir nutku tahip edecekUr. Bun,. 
dan sonra gençlik namın\ Cumhurfye_ 
te §{ikranı ICade eden bir nutuk söyle. 
nccekUr. 

:S Tepinlen·el pazarleBl günü oeh. 
riJniziD taıızimlnin eaaa kuımt ikmal 
edilen EnıinönU meydanı. Taksimde 
yeni açılan bulvar, Cc'Tabpa:;-ı hasta. 
baııesıntn yeni pavyonlarının kU at 
merasimi de yapılacaktır. 

Halkevlerinln klıı;at meraslmtnin 
ber aene halkevlerlnin ilk defa. açılı. 
§IIUJl yıldönUmU olan 11 rıubatr takip 
edc.ıı ille pazar gUııU yl'.nJ uııılıın halk. 
evleri ve halk odaları ılc birlll<te ya_ 
pılmıı.sı icabctUğbıden EmlnönU HaJ. 
kevbıID yeni kwnmm pazartcst yapı. 
lacak açılı~ halkın bu yeni salonlar. 
dan UWadcıui temin lı;ln olaca~ a. 
aıl kll§at merasiml 11 aub: tı takip 
edeli pazar gtlnU dJğcr hallievleri ile 
birlikte ve bULUn TUrklyedc t.nlblk 
olwıacak programla yapılacaı..tır. 

Petrol ve benzin 
depoları 

Gtımrilklcr VckAll'ti, pt1lrol ve 
benz1ıı depolarının daha zlyııde in~I. 

bat altına alınması için ycnJ bir to. 
limatname haztrlamıLI ve gümrükler 
bqmUdllrllliıUD• bildirrntıUr. Y\lnl 
t&Umatnameye göre, depolanı giren 
ve çıkan mayii mahnık gfrlf} w çıkı, 

flDda.D evvel depolarda bulwıan gilm. 
rilk te,kil!.tma blldlrileccktır. Bu ta. 
llm&tnamenlıı tatbikine g~r. 

Bu sabah 

Fransadan 7 
tale~emız geldi 
Bu ııabahkl Kon..-ıınsiyonell 7 ki. 

tWk bir talebo ka!llemlz Parlaten 
aehrhnlze gclın!~lerdir. Gelenler, No. 
cip Sanvlr, Ragıp Hanynl, Cengiz U, 
Juçay, Targan Çarıklı, Abdi Aytaç, 
Angel Arol llo Emin Banko"'lu'ndan 
fbaretUr. Bu 7 talebenin 4. U hUklinıct 
heaabma, 3 U de kendi hesaplarına 

Fraruıanm muhtelif ünlvcrsltelcrlnd< 
bulaıll. mlmı:ı.rl vesair ilimleri ~ 
ediyorlardı. Tahalllertn1 ikmal ettlk, 
teri lçlı1 memlekete d6nmUşlerdlr 

BuD1al'dan baQka, Fransadan g"lccek 
3, 4 .ld§ll1k bir talebe kafilemiz daha 
vardır. Bunlarm da, bugünlerde mem 
lekele dönecekleri hn.bcr nlnlrnı tır. 

f: : KOÇU~: HABERLEK :ı 
• Cwnhurlyot Halk J>arll:ll, Ebcdl 

Şet AtatUrkUn ö!IUmllıılm lkın<'I yıl 

dönmU•mfuıasebcUyle muazzam bit 
ihtifal programı bnzırl:ımıyıı başla 

DU§tır. 

e :Belediye reis muıwlnl ı~~t.!I Altsoy, 
iki derece birden terfi cttirllml tir. 
Bu terfi, belediyedeki hlzmet,lcrl gözö 
nUndo b.ıtuıarak yapılııu§tır. Tebrik 
ederiz. 

• btanbul Univcrsltesindc llcmal im. 
t.Ihanlan pazaı teaı gllnl\ neUcelcnml.•,. 
Ur. tkmal imtlhsnlarında ınuvaf 'ı 

olan talebe rel:törlUk tcırafındnn t s 
bit edilmcktedJr. 

ithalat birliklerinin 
faaliyet sahası daraldı 

Ticaret Vekaleti bunlar için üç aylık muvakkat 
bir kadro kabul etti. Bu müddet içinde kat'i 

vaziyetleri anlatılacak 
Mevcut iUıallt ve ihracat birlikle. 

:rinln vazlyoUerlnln yeııl!ien tanzim 
edlleceğtni, birliklerin Ucaret odaama 
rabt veya ilhak edJlnıeleri noktaemda 
da durulduğunu yazmıı,ıtık. Gayri res 
ml ve gayri mes'ul ağlZlarm yürüt. 
tükleri mUtalcalara rağmen bu huaue. 
ta aJAko.dnr makamlardan aldığmııı 

maJfunata nazaran bu nıeacle Uzcıiıı,. 
de meııgul oımo.kta.dır. Nitekim bu, 
gUıı için hiç bir yerden çuval ve ka. 
navlçc ithali hnkAnı kalmadııtmdı.ın 

çuval ve kana\'lço lthalAtı blrll~lnln 
kaldınlm;ısı mUnaslp g6rillmllıjtUr. 

Diğer birliklerin va.zlyeU de ÇU\ ili \ 
kanaviçe tthalit birliğinden farksızdır 
DUnya ahvalinin bugUnkli ı,ıarUa.rı l • 
çtnde, çay ve kahve, demir ve m • 

Zinc · rlikuyuda 
bır çarpışma 

deni malzeme. deri, manifa.tul'a ilha. 
ıu blrllklertnhı 1§1 de yoktur. Faaliyet 
eahalan dar olan veya kalmıyan bir. 
Uklertıı blrlc§tırlllp vaziyeUerlnln kur. 
tanımaııma çalışılmıı.iı ilk tedbir o • 

Jarak d1lşünWmektedlr. 
Anka.ra® Ticaret VektueU taratın. 

dan birlikler için ımuvakkııt) kaywy. 
le Oc; aylık bir kadro ve bütçe kabul 
edUmtfUr. Bu mUddct zartmda birlik. 
J.ertn ltat't vazlyetlnln tayin l'deccğl 

anl:ıplmaktadrr. 

ŞlmdWk kat't olan cihet ltiıalil.t \'C 

ihracat birllklcrlntn bugünkll mUe,. 
t.akil eeklJnl muhatau ctmlyeccğldlr, 
ÇUııJdl blrllklor1n bilhassa lthal!t bir. 
UkleriDln masrafını karJılıyacak bir 
kaynak mevcut değildir. 

----~-------------------

Asker ailelerine 
yardım 

Dün gece 20.45 <.le Zinci:liku;ru. ı Ma~ı 100 liradan fazla 
da bir kauı olmuşsa da insanca. zıı.· olanlar mükellefiyete 
yiat yoktur· ,.. b• t t l k 

BUyUkdereden gelmekle '-'l:ı.n ta ı U U aca 
3006 plaka numarnlı otobli.9le Bü
yilkdereyo gibnekte olıın 5366 RL. Belediye daimi cııcUmeni dilnkü 
6 numaralı husnı:ıl araba Zincirli· toplantısmda asker nilclerlne yar-

dım meseleE'~nl güriiPtrÜ· lir· En· 

Basaiiı1akta 
gltleuıer en ceza 

a ı mamalıdır 
:ranıir cilllcmerncı.i l üzüııdcD 

L• l ı~lll1 t mm\ u~· nrabai, rmın ır • eJ& 
dcııo~ ~ekildi· llattn ı .. u~ 
tnun\"aylnr azaldı· Son günle 
bunun tabii bir netle i oıarak; 
nbalarda. izdiham arttı· ntı1o 
hahları ve ak amlan Edlrnekapı. 
Topkapı \'e Yedlliule traıu\aY~ 
iğne atıl a. yere dur·ıtnl)ecok ' 
yctte dolu) or· 

Tramvay lılarosiıı.in ar~ 
bet fazla yolcu sığdırabilmek:. 
birer ki Dik oturacak yerleri 
dırmalt dUsündUğU do :;i'a211dı·; 
vaziyette bilhassa sa.hah 'e r 
f8.Dllan biı' lmımı halk traın'• 
da yer bnlımıa.ymca kapılara ~; 
hyor, basamakta. gitm<'ğe rııcc~lç 
o1ayor- Böylece blr basam•P al 
değilse iki kisi bineblllyor- !_ıı: 
baki ba hareket belcdlyc .,. 
mNıaamesine göre para ccıas•tilt 
lmmumı lcaJl ettiren bir •11 
ve ba yüıdon her 1,rün birçok : 
tancı., para cezası ödemek 111 

burl7et1ndo kalıyor- Halk I~ 
vaktiyle yeti mck mccburi)8üıt 
dedir- Banan zoruyla o gün 11-:; 
si dolu geçt.·n tr:uma:;.urcLın •· 
rinin basnma~'lntı biııen bl~ )ril 
damdan ceza almmaı;ı, bu,.ıın r 

l ·o . 5erait içinde lıaks1zlık o u~ 
Tram,·asa atlı,--anlardan de11U .,. 

· " ırr ma bas:unalcta sc'-·alııı.t eden 
• J b•" ı tlen ceza alınmmnsı itin, b11 d•· 

rekcthı slnıclilik memnu otınJl r· 
ğmı zabıta \'C beledi) e mcntı~c , 
larma tanılın etmek ~-0k yerhı 
ola~flr. dly nız. • ? 

kuyuda çarpısmışlo.rclır· Çarpışm:ı eli.men pazartesi gUnU yapacağı 
şiddetli olmu:-, hus'Jst nl'abanm ön bir toplantıdan sonra yardım 411 .-~~~~~~~~~~~~-
kısmı parçalanmış, tekc>rlrkleıin. t11mamen hallefJJmi~ olacnktm 1 . ,. 

Doiru değil nı•· 

den biri. fırlıyarak ke.ybolmın;Lur. ı klanı•· 
Otobüs de vol kenarındaki hende· Encllnıend~ verilen knrnrlnr Kolbaşı değil, yo 

hakkmda al:lığmı.n: malfunata na· ~ • • 
ğe kaymıştır. T bkikata devam e- 9'.AY'Qft aylık geliri ve maaşı yüz memuru ımı§ .. ı. 
dllmektedir. --, JJl .. 

1M' 1fradan fa~la olanlar asker aileıe· Zehra adında bir kndm dun r ı 
- --.o tine yardıma ıneebur olacaklardır· bıı.amızn gelerek ken~inin. ge~ in 

Cambarlyet Resmt ve !.uswıi dairlerde, mües- '!tin bahse1üğimiz AhırkaPı tnkl • 

bav .. amı pronramı seselerde çalı§anların maaşlarını !~leme evinde ko1b~ı drğH. ~o cı· 
ı aı ::.ı zösteren cetveller alınacak, bun • ma memuru olduğunu i ri!crC .,. 

Bu sene Cumhuriyet bayramı !ara g5re mükellefler ayrılacaktır· fumadığmı buradaki' üç yu:ıe ~bı 
programı §U ~cltilde hazırlan· Memur ve müsta.b?em olmayıp km kadın j§çlye, yo.zdığınıız Jltl 
mliUI': da irat hesabı veyf. tıcaretlo geç!- 6 heli tahsis edilmJı, bulundu~ 

29 te§rinlevvel Balı g1.lnü, sn.· nenlerln bina ve kaznnç vergileri söyllyerek bu noktaların uıvıi' 
bahle,uin 9,10 da ,raıı· ve L-ıA..::ye esas almara.k mükellefiyete tabi ! istedi; kaydediyoruz. ~ 

.,... uc \."W tutulacaklardır· Bina vcrgi\cıi ' ~ 
reisi vilayette tebı ikleri kabul defterleri belediyededir. Mukellcf· ı 
edecek sonra Taksime gidecek. ler buradan çıkanl. ~ktir· :Jaberjn bulmacası 
tir. Taksimde, İstanbul kuman- -v- •l ı 
danı ile birlikte kıt'aları ve Ko·· .. arh iO 
mckteplileıi teftiş edecek, sonra mu re n 1 ıs ' 2 3 4 5 ~ 7 s 9 

onda lstikla.I ma.ı11ilc birlikte Oaun fiyatları da ;ı--~ı---ı--f--f.-r .... 
§Cref direğine bayrak çekilecek· indirilmedi J '-'ı-ı-...-+-+--+--w..-r 
Ur.' Bundan sonra geçitresmi 1 ~ 

Fiyat murakabe komisyonu, bug{ln 
yapılacak, piyade ve topçular ilk tevkata.do olarak topJa.ı:ıacak ve ıcı:ı. 
defa olarak takan halinde, mo. ınnre azamı aatif fiyatı konulnıasııu 
törlU kuvvetler ise yilrilyüş ko· rörU§ecekUr. 

luncla geçeceklerdir. Ceçitı'CSIW Diğer taraftan komlByon dUnkU top_ 
devam ederken havada tayyare- lııntuımda odun narhını aynen lblta 
Jcr uçacaktır. O gün saa.t 15,5lı etmıotir. Hıı.Jbukl belediye iktıs::ıt mu 
de bir heyet §ehitliği ziyaret e. dUrlUğU tıı.rafındaıı odun kat'lyat 
decek, gece saat 22 de vali ko- ııı.ahalll olan lğm:~da ve lstırrulcad'l 
nağında bir balo verilecektir. yaptırılan tetkiklerin, odun flynUıınn. 
Aym günde Şilede 7, Kartal, 

1 
da bir miktar tenzu.ıt imkD.nı movcut 

Y l Sif . Ça l d b' olduğunu g!SstcrmJş bulunduğu söy. 
n ova, ıv.rı, ta ca n ırer lczıml~ 

köy mektebi açılaca.ktıı . 
30 teşrinJevvelde ise Silahtar 

Ağa. elektrik fabıikasına yen Dünkü ihracatımız 
den ilave edilen ka7.an daire P Dünkü ihracatımız 222,500 
Kağıthane sular idaresinin yeni liradır. B ı ihracat arasında Yu. 
tersih havuzlarının resmiküsnd .• nanfstana balık, Romanyaya 
yapılacaktır. zeytin, fındık, kestane, lsviçreyc 

Soldalı uğa: 11ytıye ı - İstanbulda güzcl bir 11 
111u' 

tok değil, 2 - F.sas yurt. doğdl~ )(U' 

to:tırak, 8 - Gllzel kokulu lJl~o.n yer• 
sruı,n sopası, 4 - Eşya sa 6 -
Lııaklık, 6 - Su, kllçllk nehlr• !<{tf 

1-Blr UZTUmuz:, avuç icl, edep, ~n!l' 
J1ltll>"' 

bur bir oyun, nrapı:a siz. IJJ% dJ ço" 
cıa, 8 - .Anadolucla pıAvın '\. 'rr.ıU<· 

oonu" faydalı bir hayvan, 9 - ı.zdeD ~ 
ra verme, ıo - P~ dell 

clan, fındık, Yugoslavyaya in-

H a ·ıcıye v k ·ı ~2. cir, lsveçe. 7 bin liralık f:aaulyc Ka~ukardu aeaıı· rııı· r a 1 1 m' İtalyaya halı 8at1lm15t1t. f 1 - Hayatın en• ınUhiıll ~~:ıert. 
Y • S El • · <lan blrl, balkmumı fazl6 t>Uytll< 

eni OVyet Çlil 4 _ LA.lıza, zaman, bir nevi yafl' 

§eref1ne bir ziyafet f Ta kv ı· m i OIÇ!lk. bir renk, 3 - Erke: f~~ yurt 
verdi 1 ! rusu, ıczzot. 4 - Bedel. k :biri. 5 -

ileri mana.Sma. bir asker su. 6 -
Harlclyc VckWınlı: ŞWtrl.1 S:.raco f

1 
Sesi ve kendisi güzel bir kUbşl,r 

8
slter' 

ıu dilu altŞam AnkarnCk\ Anadolu klU OUl\IA 01.mlAUTESt 
bünde yeni Sovyct Elçisi şercllnc b1ı ı ötmekden gelir, zaman. dur aPç' 

VııldtJPr Va.'lati ~1.ant VaMtf Ezan• tabir, 'I - Hayı'Ct edatı. bO raırıı:ırd;l 
ziyafet vermf&tır. Ziya!dto Sovypt GUne§!n 

8 
_ GUzel kokulu bir ot, baY ~• .. ~ta 

cfaroU ilo hnı1ciye veklU ti ı rkAn do""'•şu G.23 l.Oi 6.U 1.09 10 - .ı»-
"u kurulur, 9 - Ha.yal, ... nıı 

hnzır bulunmuş1 
rdrr Öğle ıı.ı;s G.lS 1L58 G.!l4 1 .amanlı bul~ ... ıet, ıta!· 

lldndi J4.IU il.SU 14.53 9.89 ı 1 _ Karabcla, A, 2 - ~ .. , ı,,,.. 
On bhılC'rce u('ucu yetio;tlrm<'k .. g, _.. 

Ak~am 17.15 12.00 J7.H 12.00 8 _ Babll, caw ' - ,A,,, r1 'I ,,,.. 
l!ı~hacı önündc~'1:ı· HMa. Kurumu· ..., Mail. .,., 
ııa ~cka<l11r tok

0

3urıhm edersek br Ya.t81 18"48 ı.sı ıa.u 1•82 stm, Ekli, 6 - AYAo ;..r, 9.,,.. 
lhtiyRl'l o kndnr cı·ken kar~ılurrı· tımnk f.U 1 ı.:zg 4•45 ll.SO Belki, Nabl. 8 - At, .Ağa. :t 
olacl'iu· Amil, Knlb, ıo - Kaba. oı. ~ 



Çötç!l isko9 l l-"""Bai"i(a;i~ ....... _IJ 
salıı?lerm~ 1!meselelerme ıı 
lejtış eltı I dairTaymisinli 

1 Londr:ı, 24 (A·~· ) - l.1'l§\'C~ 1 1 • i 
~::::::::::::::::~~~~~ =: dt~~,~:l::.'= ıs~: 1 bır maka esı i 

da tıahn mudıtba Mtıttal.ntch bir ı .. mın. ıı (.\.:\.) - Ta n1ı.a ıaze. 
te#iıif leYl'b&ti yapgı~lU'· ıı. Çijr- t.esı bıı§ıııalöaleaıııde Balkaıı ıncse.ıesl
ç!l trenle otomot!Mc ve bir ı::ok 1 ol bahıs mc,·zııu ,.derck pzcQmle ıun· . ' ' ! ıarı y~zrı:ıkta~ r· 
kilometl~ro tlc ~a}a olarak uzun "Akaıd~r. 1; ı. .ı r Ho"""1 ha· 
bir dev;,. )' psıu-;tır· B· Çör~. 1n· lıalert ı.ara111ıdan ıeaü.ıu c•l.l•iıJ o aa 
gili~ )'iiksck tub:ıvJan ve Polon~·a Romanyadalıl blklmlyeUerını ı.akny• 
bqkumandanı geceral Sikorski de etnıo:..ı.. ıucfgul butunıuıı.ktadırlar. 
refak.ıt e\•lemekte idi· B· Çörçil lng11tereye J.:ır~ı olan uzıyetc ı in· 

.. ·-· • • t' ! Cl', 1'aymıs 1;11z tesı!\ın YelkMt ınuluı.. 
gordügil r C.} krden mc.:nnunı,ro '-lnl btnnfn tahuUD1De J'Üt r ~lalUyanıa. 
bildinn1it:r B· Çürçil, Londraya , emirleri· altında llaı-t>k~t rdco l>cır: r· 
dönmeden ev\'cl Poloııya kıtaları· mutıarızıar hiJl•umeti. vetrol ku) uta· 
nm m:ıncvral:ı.:·inüa hazır bulun- rmu~ miJd.ı!aası tetnın ı:dilm.ık ı l!v. 

,·eı oJOmbardımun ecMn~lne mlnt 
mu~tur. .L ~ ı•lablnaek Uınlı.11 Ue nkJ.t uzanarak 

~· . ..,,.,. ' lff·l<>maUk ınüo .... blttıerıD katrdil. 
~ .. ıeaizıi tebJr etruqe c;al1ı7nı:ıktıı.dır. 

I• ngı•tı•zıer•ın Almaııyanın Yunanl3taDIL da mUda• 

l
~:ıle ctmcııt, ltalyamn yapmakt ol· 
Joiu taeytklerl takviye etMk IÇlDdir. • k f t rt.ırkiye i.lltiyatkAr ve fakat Ulcll 

Yen 1 eş e • bı..lunnıaktawr ı.wya da ibU;raUı 
davranmakta, fakat Bu1<0\inya. ve 

Yunanista
rıın siyaseti 
değişmedi 
Lonılra, 2.f ( \ ·A·) - Tayın is 

gazete.sine Atıııadan cclt!lcıı bır 
telgı-aft:ı Yunan hükümNinin va.· 
ziyeti süki" •tl kar .ı'::ı.r.ıakta b<.'r
dcv:ım ol "l:u kaydeclilmcktl'd r. 

Hiklm ol:ı.n kana:ıt, Yur.anist:ı
nan lıaı bin bid:.ycU.1c! nbcri r.ıuh:ı· 
faza ettiği kati b!.ararııe;ın mcınlc· 
ket için iyi bir ı;iy::.set o!duı;u mcr· 
kezir.ılcdir ve Metak.c;asın hattı ha
rrkctl efkarı umumiye tuafındnn 
i tifakl:ı ta!'~·in C' lıtmckted r. Fa -
kat 'bu h'll icabında muka-çemet i<:'in 
t iıtlin t' .'>i ic. in nlmmı o m'l ıı
ğr manasına ~clcmez. B:ızı ihtiyat 
efrat .silah ıı.lfma oğı. l:n1stır. 

Berline kitle 
ha tinde 

- X <' ;ı. :ıpr r' ;tmt ":tı:ıtrdnn 
clalma. parn i"'ft'r· 

- Bıı kad:ır Jl:ırn) ı 11~ J aı>fığını merak ctnıMlhaiı mi! 
- Yo··· 

t • k 1 · · ı " h Besarabyads askert h!lttk!t yaptldtğr 1 er 1 s' a ıldırllıi>Q{edlr. 
JlııffbYer ~vi it.in ı:.onı&D.ıı&Dm. h ect·ıd· ~ - Xcficn? ÜCUm f J I __ -__ ~_in_ıd_ı_-:re_1ca_d_a_r_~_uw_· _ ... _~_·rı_ıs_t_r,_ıiw_~·_ni_._,·:ı_p_m_a_dı_m_aa_on_d_an_-__ 

n büyük ehemmlyeüııl. petrol kuyu. 
larJ tecıkil etmektedir . .Ancak Roman. 
ya Karadenlzde de stratejik bir mtns: 
ıra.le eder. 

Şimal Qafllılde de 
llllAı.•18 .... 1 E&• cleGWnl vt Çau&kole yoll&nnı 

kapa1P&kta. olu 'JuauııialalUD vUi· 
yeti l>ll3bütUn ~lcadır. 1t:ııyan des·. 

1 ıroyer ve dl'ıtlzalU reıtıDtrhlirt Ese 
Clcrmout · Fc;rnnd, ~ ı (/\.A,'Yt cıentztn~ ıııe,rtıett~e •e-3 rtıefu et~t• 

J 1 · k ~ l mtısaa<leleı·i oluydı, mihver mvleUe-
- urna g:ı:.:ctesı yangın \1 ::ır ı r.ıatn .Şa•·kı .A..kaıa.iıldot)u k\lvntlı>ıl 

OrlUlllaHa 
ıaaaıalır 91bra 

pllllatar batır.... v 

Berıı.ı, .... , ...... ) - l!tefa•i Bogaz 
ajansmdan: . 

hastatıoı beyaz oluı sa ... 
plakalar hakkınd::ı ~u!lları yar artıa13 bulunurdu. ır.,ıe.r 1taıya Ege 
maktıdır: ,. . Denizinde ı.ıııer tcşlıU e<Jecek clls& ve 

lngiliz n:l\:ı kunetlerinin l·an· Atman kıtutı da ROdı•fU'aden But. 
gaı'Mltaa& tetH. 'Hrkly• 'fİD Yaai7et 

gın ~raıı piAkalan jrıuifalıması .._ teıaclitlilr oııaHu. ~uuı.tama 
ihtimallerı, kolaylıkla yanmak ka· aratejlk dıemmJyeU buDUDla 4& kal· 
billYttıiode o an Ana. c.•ftrı mamlLktachr. Sellnlk, ''ardar ~adl81• 
hakkınôa biiı.·:;ı, endi .. .ıer U'-'andır Din bpmuıı tqktı etmelttedır. ~ardar 

..., ""' ~· ~ \ladlsl ile~ '1hUft rdea C.. 
maktadır. ICt!)ııı brt *'luklarda nu))! __.ya ile 8elU1k Umuma 
çalıların sulan 5ekU•rek bunlat. Bulprlatan göz dikmJ,ur. 
çabucak yanabilecek bil hale pi• ltaıya ve Ahıuuı1•11rn nihai ıayeI•· 
dikleri .ıanıan. atef 0 ~r ıUratle ti, Tallm Şmtakl Jftı!Uz Jcunttterl· 

..... 1 ....... k k' ın1 .. _,_A,_ al -ıtlP .strtk, .... .,. ~ y .. ,._ tar ı, yana an oaUÇal~ ~ ı.&111..- .,. A..,.fzr....., 
pek n:ı~ül olacaktır. _. .... •M1'l'._ • PQll:a~~ 

• Bl1'e blr .P)'eye ll'lr Jı.:iaıec19 y .... 

Milnchner Neue&te Naclıridıtell OJma.k lıldctUrıdır. TIJUJd.taa 111a1c&. 

.DUn ~oc Iagiliz tayyarelerı, 
Berlin üzeri~ ktitle halin~ bir 
hücum yaprıu~lardı:-. . 

Inrilizler. Berlimn muhtelıf 
:nolrtalanna ve bilh1esa garp 
mahallesine bombaiar. y:ıngm 
çıkaran pliklar ve ytiksek infi · 
ıtkh bcmbalnr atmışlardır. 

Fr.n!ar, bazı bmalarda ufak 
hria.r~t ıka etmış 'c ufak tc. 
fek yaııpılnr ~muma sebc. 
bty2t vennlttir. 

Bu y~nlar. derhal baatml 
mııtrr. Birkaç ki~i yaralanmış· 
tır. 

$ • * gazetesi bu tehlikere kar~ı k8'ftlllk wmette Milat ett&lfçf, TUrıctye tılUk• 
için oı:u tedbir1eri tavsiye etmekt~· ıtt1111 m ıhuua ııyl~t. lhniyedelô 
dir-:. ~ Fı·an zfar c!ı milıver dC\'leUeriııe ta· I .. oııdra, 24 (A.A .) - Hav:.11 

• • · ınamcn hl)yı.ın eğmekte imtınıı go:r lle7.aretinin tebliği: 
T.erkiplerinde fosfor bulunan tcr<lı'' '" 11'1\cr ae\1ettcrl için. Grcı. Pün. falı"l müdafaa taHarc. 
=ı·~~I za• ~nl'"m ~ı ,k~~:;. .J.trj. .._.. ........... 
ha•:i:: -..ı.nu • k8Hrf1Dt t --. ..... pmWni .m\IQ.ffaluw 
~llNm ~ y.tıo torpülelaiılefdir. Diğer bir 

Bunları el ile tutmak katiyen caiz gemi, lidıdetJi mitralyoz ateşine 
değildir. l\faqaJar oı,;eya buna kaş lnailtcrenin Amerika· maruz bırakılmıştır. 
aletler ,·asıtasile ele alınmaıdrr. ha 
Anı tutusma tehlike ine ka~r pil dan aldıiı rp Dün geot', bomba.rdıman tay -
~ar ,·iıcuttan uzak tutulma1ıdır. malzemesi ı y:ııelerlmiz. Bcrhn mınt:.ılrnsın-
Bu plakalar açık havada, çakdlık . • • daki hedeflere hücum etmiş, 
sürülmüş tarl:ı \'e~a ta~ dc;,enmit :V~•. 2• (A·A.·) - lııgJ!· yangmlar ve infilaklar vukua. 
bir yol üzerine göturtilüp yakılma· tere~ harbin ilk seMli ~e Ame· getlrmietir. 
lı.ıır. rik&dan 780 mil)Oft do'arlık harp A ta r·ıoı Em il __ ,__ . 

1 
t yn yyarc ı arJRuz, 

.--.-me• a mı1 ır· d r d . 
Bunları naklttrntk ~in su doldo 1 eylül tarih:rıdo Amerikanıa en .ımanın a demır yolların~ 

rulmuş tenektlıer kullanıuat- liııur lbracatının yüzde 36 11 1.aıilte· ttz~a~llar:-ı ve nntrepotara mU-
la ~ dır. Fosforun bulıarau ıcbirli oı· rey~ yapılmakta idi· tekaııt bır hücum yapmışlar. 
•q....,_lie .da duğu cihetle. yakdır~~n dikkat .Aynı ııenc ic;indc !n,g:ıteı·e)'C 53 dır. . . 

._.. r ı ma etmek ic. .• bec.l r. Yanmakta olar;a milyon dolar kıymetinde 7t3 ta)· . Bom~rdızı:an ~yyare~nmı.z 
~ ~m oldu 1 '°'İr plaka}'

0

I SÖD~U(mek için ÜZ~ne yare ... ön<lcı-iJntiitir· :Almanş&da. \C dlJ111'n:tn 1ŞSalt 
11i:ı.~I (AA J T 1 ~k re~anr ~tdd"tlı olmamak uzm " altında. bulunan arazide, bae'ka 
~~ h - ou on a ~ fıc:rkırtm:ı'• lmmchr. Ayrıca hed<!flere de bile-um <'tmickrdir. 

ur Fran ızlar denı. , :orun rtrafa parçalar "çratmat lngilterede kalan Ame· Btt~flf.r &r3ıfıAda, llaf4e. 
tehlikesi de avrdır. 1\tunich'de bir J"ikahlar ~leclilecek burg ve l!ano\Tc.clc petrol tesi • 
eaane) .~J ı c d m1a, ttrafa ·c, >·ork, :ı.ı (.&. ~.) _ P..öl- ~ntr, Bertinm şarkında Hanov. 
uzak mese"lere sıçroan ~~ ter: ıe civarında \·e Frankfurtta 
fosfor parçalannm. kendilik'erin· Deniz m'lhfillcrin<lcn alınan ma.- mar~andiz istasyonları. ıimaU 
den tutu)lu~ları r.ıti,~lıc:dc edilmiJ liımat:ı göre. Amerika Bbtf'tik ,•c ,garbi Almanv:ıda. fabrikalar 
tir. de,1etlcri hükümetı, laıüteredc ,.e demiryoJu iİtıuk noktaları, 

Plakaların rli.i t :iMü prler uzun kalmlf bulunan AmtriilalılM'Dl Lokvan H:ıllnd dokları ve bir 
mu l(!r.t r· .,• n·' :-l~ında tutul· Diemlelıetc avdetleri ifUl )'W bir çok di"Eman tayynrc meydanla. 
malıdır. l·:n ki.ıçt:k fosfor kırıntısr ıomi, büyük bir ihtimalle Uan- rı v:ırdtr. 
rın to~!anmrc; olma,ına çok dik.- hattar.ı tran'JatlanUğini gönderme- Tayyarclcrimizden bir tanesi 
kat et ·r'.; le~~ 1 r. ~ dü,ünmektcd!r· kaylptır. 

lmacak mUattmlekelerin Uçtc biri. 

nl Polonya) a vcrmtv Amade ol 
duklarmı ... · 

- 'lamam! .. Bu ve hunun &ibl 
damdan eıü me l kliflcr!·· 

Aloa ·ın ö~ünli kcstım: 

-- l'akat, .. \' ıli Alb:ıy. AlLay 

Bek, biJiyor~~uz ı,.; btı te~liflcri 
katiycn rcddNfi! .. 

- Evet, c.U!.. Reddetmesine 
redde~!! Fak , asıl yapılm~lt iste. 

ııilen t..,ir -~'! otdu!· MıJ sL 
yaset blfl ada! . 

""ek~r Albayın sözünü kesmeye 
,.bur oldum. 

- Af!eder1inu:, muhterem Al. 
.y, d ~iın, f~ıı\ ne ~bi ;\'apıbuak 

.ısteıı tcait? . Bwıu ulıyamadun? 
Alı.ay tekrar a)aklıırı U.lllnde 

~lnn::ı.r:ık g'Jml;ilrtillü sesiyle ha. 
ğırdı: 

- Evet!. lctc bunu kimse anlı. 
yayum;ôr :- . 8\mu klınıe~e aa. 
latamıyoruz :.a' Muhterem Göring 

bu tekliflrri bof 1t ~•1•n ~ ptıtktrr, 

Görünmigen harp .,, - __ ,... .. ,,,.. p"y-------
5 inci kol 

11 Yazan : VU•ı• 911AT 
~"'" rotcmt• ~ntcllk-en~ Sen l!I ,.. cncrtnilcn 

belki kendi.si de kindrr. güIUyor. 

du .. Yahut da, k:ıt"i :::urettc redde. 
dilceoğ!nc emindi .. Fakat, ne ohu. 

sa olsun, Polonya hükUmetlne bir 

3üphc vermeye muvaffak oldu )a! 
- Ne gibi eüphc Albay! 
- Ne glbı ol&cak? Alman;:ı, 

C'ı<.iring gibı bi .. ad:ı.mı, nv bahane. 
. i. le, ~ekin ,\ağına k:ıdar gönder. 

•· Bu kad, ı p:ırl:ık tckı1tıeri ai.. 
ın ;apaur" .. 

Dernek ki Alma~y:ı hakikaten 

nı h:ıkik:ı.ten, bermutad, blofi" ko 
parmak istiyor!·· Göıin;!.n. bu ma. 
nc\Tası bir-çoklarımızda hakikaten 

de bu tarını uyandırdJ? .. Almanya 
km·\·N!ı ıni, değil mi? BllSf mu!. 
Kim soylemiş?. Arkndaş. Almanya. 

;ırtı;c;ıı::ı k:-dar hazırl&nmı tır ! .. 
Ark.ncl~. Alman:ra harbe hazırdır! 
Arkadaş~ . 

.Albaym kan hücum t'.'tmiııı 6laıı 

~ üzU p:ırc:ır alb; kızarmı • pos . 
:,ıklan du : k an üzcrındC'.! hop hoı 

kuv' tli değil~ D:ınzi~'I ve Korido. ' o~ 111tmakt:ı~ tlı 

B Olı \Z!Zıt i~itıiau bakı' I' ela 
beyazlık ~iWlnıce o oc. 1.. 

lıiın s<.>kln&, INr d• iınWDma t.ik· 
ltat l't•ek lazımdır· Şeklilll llcıiR! 
a~U,linc el<', k \:tmmı a)-ırdet. 
Rtt.k lıayiicc gü.ç olar· ÇcM-uk ol_ 
ııu, aalu 1 ll<'tazhPı l1a1agl kı. 
':unda olm r;aıın ıı I; ek- büYük e.. 
heJrmPrct 1 nlnıaz :ı da ceC1lk.larda 
pek nriih':ndir Oaaa itin c OC'Ukta 
beiaz ll:ıı4al~ lıeJazh".t llasd 
ettlil gorUluncr mlih•h.- bi' 
hekime ba~ dalma lhtbath 
ltir harclıet olur· 

Bopzda ~örillf>n bı•-.:ı1hğıu st'kll 
ya benek bcnclc1 'alıııt h<'irazın bit. 
~·uı, bir kıc;nuna ;ranhı~ıı:;, ~t'ni~<· 

bir sahrıth olur· Rolıl:ıtıncla he. 
nek b<'nck bcı!4\a1' 'r. cıl1r<'c kalır· 

'~~ .... ·~ 
Hlirıi~~r, ~ bir "•ha teı.. 
kH ecJertcr ... Jteyadttm 1mamt ı.a. 
nn ymmışak ' e Jte' ~k olar· O 
türlü9itne bu,amac; ~ hniaz lta-.. 
tahğı der~r 't t;ttkin<' ım;bctte <'. 

hemmi3 rhildw· Bu 1urhi ~ llı.lık 
a1tmflaki kınmzıh;:a yap1S1k 

0

c;lma. 
dığındaft hlr ıwnuk psrtn~' lf' t _ 
ntlzlf':ıelriıtr. Eoğar.:ı 1'if' l.a lda 
bokt1ırkeu o ) U111uak b(>) :aslıiın 
.kendi keJ 4lw· l;:ı - u • .at ı n balas. 
tıjı ıla owr... Halbuki otW türlü 
be.>aıhk "«'rttir, altınıbkl ta'>a'kıı)a. 
l apı ıktır, cıau bulunduğu yerden 
tcmfzJ<'nwk ~iiç olur, b<') azlık xor_ 
la k:ıJdınlınca :ıJ<ı J.: ı:ı~. Bu flir. 
Jüııü Jıemcn dıaiına ıJırtcri Jı:ı~ta
Jığın:ı cll'l:tlrt rılcr 'c )°n<' lıı mı n 
dah ı.ıı •· ıc al l· ı " olur· 

('ocYk olıcıı) :ınlıırua. bo~az Jıa!'.ta. 
ltİJIUB b<) AZ !'('klİ l<ı:.-nı 1 h<'~abı. 
.na, Na:lcec kırmızı olan kliDdf'n 
daJı~ Qlmnali~eW dt>jilsc de boPz 
•utah~ıada IJc~ azlık 'i.kudun ) or _ 
ı:uaıu-Ul\.'1 <lcliil~. eder. :,:ı.hut bu 
b<>Jazh;aı ı.cbrp -olan lor unlu:; da. 
imana b:ı im 'c ~:ı n1.unr:ı ııtes. 
li ltlr h:ı.~fa'ı•.f:ıu ı,onr:ı lt:ı lb Jıasta. 
hğuul:ın. ' er<'ın b~<;t:ıhjiıncl:ın, ı.ıı. 
raclğrrılc 'l" n böbrl'kl<>rdc bir 
Jw;tohktan ı:rJlr. Doğ:u: bııstalıiı. 
mn bf )az dnsinl Japnn o hufahk_ 

Albay Samorc,;iç sonra kalın du_ 
daklarını i~ihfafl:ı büktü: 

- Bizimkıler orduda ne kadar 
eskiden .} aralan mı , i!ie 'aramaz 
ubay varsa onları kurma~ isWıba. 

rat ,azücsı.} le öteye beriye saı. 

mı .. Onların istihbaratına da) anı. 
~..-•.Arkadaş!. B'u usul ôlmiiJ}tUr! 

Yar 1ı suba~ m emniyet istihbara.ı 
vazifcsipdc lcullanıJnıuı kokmut 
bir usul!· Klasik, pazara çıkmıt bir 
si.ltcm ! .. Bugün bu &istem J3 göre. 
m z! .. Onları Danzigde, Almanya. 
da herkes damaalı gibi tanıyor! ... 
oru.u ıı. tabii, kasten yan)IŞ maJO. 
mat verip dunyorlar!.. Polonya 
Kovadis? 1 • 

Po on. ·:ı, ':avadıc:? (Polonva 

gid.i orsun?) l'o.o 1.} a. ko 

brllan ltiri dejil, oalar 11 ' r ... 'i· : 
) orjtunluk<ur· Bej:u ı.a. .. t:l!t· l 6 

hastabkl:ınlan Lir:•iıı ü.:crkH.· ;,e'. 
miıı cle.ıarkt.W· 

Bu türlü, llc):U ~ baal.l!ı;".,ı 
kırwwsı 1'ibi luııuli kendiar ,; :ı l'· 

Hastalık deu11t e6'1.l k.u':ıl' :.. ı ı • 
ıuaı. ~1 de lwnlıztınncl:ıa 1:ı~k11 
d"Kildir: istirahnt, Hlcak ,;argına. 
lar... J'akat boi:ız hnst:ıhiı ;:~til •• 
tdl ... ra. \4ıt-..Ua hel' huar• lfl . 
ee mq ene eUhme'.<, Ji.Orpnlui;wı 
nel't'df'n ,..elcHKfal nıe, dana çıkar. 
mal' llizwulu oJur· fllr el(• bt'3 a.ı 
hoiaz lıastah~Wın ıoonra orad.::t 
albümla ~ıkhğı çoktur· Ouun l"'n 
hekir.ır .ı,ı;itmr.zdrn iin«e ldr:ırı t:ı I· 
ın <'ttin.u•k lfıı.ımılıı-.. 

Jk3 :ızlıiın beuek Luwk oba·· ... 
.-.. ,d~o ~r~ 'e & 11t. 
lenle itfirlJ&r- Bn filrlisiiade atcs 
claba. """'df'tUdlr. kırıl;bk 'c 1>84 •i. 
nsı daha xi) lkle olur· ımJcclc tla. 
ha 7J, ~le bozuk, t.oğaz ftjr ... daha 
siddctff ... ı:r, ulık (ok tida )Unu. 
lıir t.:ıraft:ı ha!o.lar, sonra o tanıta 
lt:ı~ bolur, öteki t:ırafta me)liaaa. 
c ıkıı.r, ) ahut bir tarnfta bltmedt'n 
i d iar.tf birden tutulm"· Hu halde 
lıt'\ ı.zlık benek benek olll1K'a boiaz 
1-:ıstalıjı tlaha uzunca sUcr· 

Böyle be) :ız n benek benek bo. 
~az lıa"lftthtı ~ocuWa~a olanH, 
ı ... ~ azlı', yumı:,ak olsa Jla. prk :ıi. 
~ :u' ' üakkııt etmek lizım olur- lk. 
ı t•kler iki Jtiin ,;oara ylnl' n3 n ayn 
.alırlarsa o 'kadar mühim Mili. fa. 

J at birleşmk olulana dirtcrl has. 
l.alıKı hwnesı lıahn gelir· lleldm 
\e liborata\'U' INalllll&ll :re• eo. 
"ak1nrm boiauadaki be)'Ullk, ae 
ıtekfldo \ O ne lu\amcla olana ... 
onu sunmeo libon&ai •• mikro. 
bun chashtl tayla cUlrmek hyll'. 
lı olnr· 

J .tr:ırta, ) al.'"1Dcla difteri lautalc. 
i'ı bulununca, çok defa, •ekim •~
) ıazhk ,;:oriıner liboratu\ardan ınik. 
roı, muayenesi neticesi ıclmedra 

bil" serum ıunnı;;uıa1 3 :ıpar· h. 
o ı.adar :ı<'rlcdir· 

vad• ? Polon.} a kovadia ?.-
Biçare Albay Samorevi~n bu en. 

nmdan l ırtılışıaı şiddetli ltir tecr. 
.silrle gorüyordum· O, ıizli v!llılırn. 
da ki köı;cs.indcn, var acaiyle halkı. 
rarak, adeta; kJ&sik hatalarıa gaf. 
Jeti i<'in, bütun Polon~a)ı u andır. 

mak, ilrpertıaek isti)OT gibl~di Al.. 

bay Samoreviç son derece n"ddrt. 
lenııdf, birdenbi e büyük bır tecs. 
aür tçute yuvıırlanm1ı.ıtı. 

Bır müddet sustu. Yine hı; ıkla. 

rmı ~eme) c b::ı.!oılnmıştr. Sonra ha. 
zın gözlerle j üzüme: b:dcuak: 

Bense, diye bağırdı, onları e. 
lime g çirdi ~im Ruı membalann. 
dan aldığım ·stihbnratı ayııu nak. 
lcdiJ orum ı .. 

- 'Rus rnembelarmdan ım? .. 
- B et, azizim! .. Büyük kolJUiu. 

muz Ruslıırm i9ühbu at ajanların. 
dan elde ettiğim malümatr verı.}o· 
rum! .. 

P. •sların istıhbaratı kuv"e•ı 
. : ki. .. ( DCSVAJJU t a 
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i 'r-•f 

Hitıer 'Petenla 
DOnlin vec bug·a.na .n haber ve . hldi"sel·e rı 

)\" P W r 1föril$ilJ<Ml ! '-""'"lkM 

. . . 

\ ko;.\IRHl'l!ııi i.a~:r~~rt.~ı~:~--~!n~~~:Ja~ Alm9 __ n akJ_n. -. lDelbl'd(R~ ~~fT1}8ı.~ • .ı?)1 ı' Ruzveltin l Moıkovad~ . ,. katlarırıcfa Mihver, 4oo~nc -.... ~ J .l p ...... ..n""' ' Cila" taMlfı 1 ıııı·ııl 
~ran.-.:ıda .. ~ıJ.a~I ~frikada~'c ~u- 1 1 arı yuz m .si ı B \~1P1::"~.~-lll'~115 rttıtı bır m:umı .. :ıinde 

1 

seçı· m nutku ı ği tn<'ıkC'ıdndedir· <.;unkil. Jırt• , 
n\_·eclc den•z '*' hıwaıu·lerı terke- 1 " .. . ~ t:ıraf da u:ı:ıın bir 1anınn Jçırı ' nıektl 1 

dılmr-.•nır. h.ıhı-. mC'\ZIUll old'u~ınu • • k H•ı konf"rıuı~m pratik s11hıılarJa, A 1._ I lılil ııllına ~iımc•k ı~ttınl" )1 

arnı rad~o ı!c bildırn~kt<'ofr. 1 ad e ed ı lece 1 b.ıyuk bır ehcnımıyeti \'llrdır \'e hlir_ mer aaDID ,., •• 1 Nazı:ı·ı dikkati çek,·nıcb~:~:t le 
~1 hH·r d \ ll'llerınıılı bu { urct'C' . \ rlyC'L \ ' E' M•nokı-nııl ıı;ın yapılan sanı.§ / •• j xalnıı~·an hir nokta c a. ':~ ~l<C'r 

çcık J,.C'1; ._ b;r -..ıhada yfıni ~ \kdc_ Loıulm, '!,"i (.\ . \.) - IIa\·a kaunıldı .. 'im ııonrn, lmp.ırntorluk Ne e c av uz di tnbiri ill' "ıblıs': il~ ~uıc:iıld 1 

n -.fie de<rı\ Cc~uh .\tlant ık deni- mUna•~l>ctl••ıı uzcrın u ı;c:nı~ tcslrlen I df' bııhınnıak vaz•fcsının "' ,~ 
., marı>~a 'i !=;ir Fılip .loubrı l diin f •• f h f k u · :-;o • t r. usr.ı nll' 

zınd<' dr t:enı~ nı-.bcltc•bırzıaarrtı· n•rdıt!i hir ııutııkta ""'.ciimlr "ln- l•l:ı.caktır. ne U U Q j ·oın nızm \"l'. \~<' • p, ~ 
za <'''E'CC'k lerı , c hu "On denizdr HlndL,tnn, kurıterıın,;ııı ln bıl t~ınc. 

1 

1a rı .l.A pon __ ha ı id\I".' . nazıı 1 
0 . .'1 il' rıı ' g ltt'N.'nın yR km da çok hu~ ük m•k. ı B ı; Ka~::ın ;ı ,\dala:ııun .\ frika -.e ~- tsı rdA H' fe,·kıtliid" nM'İdPn tay- lını teııkıl etm,•k\eı.lır. ı-·aı.ııt bu kon J , b ili suokıı .ra du,:mrs dıı · 11 

ti r' 
ı~ubı .~ml'rıka ılc_ yapıl~~ 1 njlılır. )"Rl'('.l!İ olacaktır .. cl<'miı; 'I" Alman. fornnııııı nclJ1.~ı.:rı ~ in.;: bır l..ıta· ı • e s. cam ar ıe z lerin \'(;'l'CCl'ı".;i nc>tiel', !"O\)·~ J11 • 
~ı~ar<'l•ne c-;a-.!ı ~larbelt'.iındırm:~' YR\"R ~apılan bombardımanların 1 yı d•ğil, fıılınt ıı.; kılnyı ıııti!,ııı.la; d b f t A lchinC'dir- Çiiııkü. Japon)R ı c S 

'\"ft-'..:t, 2·' ( ' ·A·) Ri-ı\ .. Pr·. hım b·r U l"ı:k l "'d"'cecrı c~Jrır.e!,tt-dir. ı·u11 .. u A\Jupa, Anıc sene en er vap 1111 7.8k('rf'leıden Mnt'a, !:50\'Yi'l)l"fı 
....... • 't " ·~ ıçın, mu • ... ' " ' b ıddetlrndirilf'ceğini !!u) liyıer<'k ıliı.- " "' • J ıı ·· r'l<'I""· 

Buı.:-u l MadrittP VP~ilf'n. maliı • J\ Cllll1"1..tedır. VI' f'lmiştir· "İlkbaharda AmE>ı; • ı·ıkaıla, l«>nf"rım~ın lllU\Rftakı: clıyh ı,ıerl bil Asa etti ~.',garp ';c Avnıp_a m hll 7.1\ 
lJ t( ! ~l r.• ]' ( k" t 1 ) t..- 1 • h,avftll ~·ırrtto ıı.Jı\klll.İBrlfır 1 • ala,;aıJaı• O nıak IClll c!a. r.• t.• -nAI ~ gore, • l r~ c gen• ra r. r~.n- • ~an--.1, 1\J um<' ı. 

1 
lU 1aııı:r erı ıcadnn tıtyyarl'ler yagma~ n uafila· ~ ' . ·tır· , ı" 

kll ar'lstndıı. dwı yapıl '\ J:ı1rw • tf'kzıp ctmı':ı:<' de (o,ombıya rad- yınca. Almanlara hticumlarını \'ÜZ ı\Ry<ı.l.la lngiliz baj rat;ı allıml ı yıı_ Filiid .. ırı~·11 , '!i ( \ .. \.) - Ru::· 
11~ 1 b~.ııtı c-lcr l'drcck üc .. ırır" 

ırP, öilf'den sonra sa~ 3 30• da \O•ll kendı mtıh<1h'rinin bu tekzip 1 mı.slı ilı:> iade Pdeccğ"iz. şayan 36:> ınılyon Ull u.ııhık butun nıem l '·elt cliin ıoi.i~ lrmi.ıı olduğu nı. lu\ctıı., ı<ımrlıyı> ka_d:ır n.lın'\n hıı tPldıf .ı 
t-ı~!aM \'l' ı>aat 6,05 dl' ni~\r'\~ hakkında çektiği trlgrafın bile :m- .\farc>ı;al hundan son:~ Jngili;o; ıw· ıekl'llrr, ırnı Zctıınıt.ı, C\"nubl At rn~ı ciP iktio·•r mr\'lciinr J:!eldiı:I rı>, .Japon~a l::ıı:ıfındaı; •. 'ı"İ ı 1: 
<'mı~ ,.,. ı~ bu~ulı: eaıı.t~si\'rmuıı 1· tir tarafından pek \çok ) crle-:-inin rı ku\'vetlı>rinin fevkalade ha <Jcııı ıık.ı, A \ u~tr,ı:-ı 'c ıtu lczz.ya tıagııd.; 1.am:ı n nırkıı:k A meriknda me\·r.ut lrn ~~r~lt. ~o,·~ eller :";{'\ err 
U ( 

• ..r.~ .-\"--·1ı 1 ı 1 1 • ne-. bu:, ı:k lrr ml'mnunı) 1 
t ~ ıô. ~nlf', :Pransanm 1"J:."l ,r<ı ı çıkarılm;ık urctıyl" ı;ı:önderilnresi- farından bahsetmiştir. \'c bütün 1 n"lllz nıp~ ıaturlıısunuo bıı 1 ıınıııı -=rra ,ı ı h::ıtıı la ı nııııt ır. 1 . 1 z t'ııcrır. 
tı_nda hulıın.&n mıntak~m~~. kı~k ne mu~aaclf' edılmiş 110Jdu~una ha· 1 .\~1tın•L· \ F.UlRI K.\J.,\tU uı;tc lkı.sı. bu koıı:l"rnn~ın iı;tıınalarııı. ı:m~n·lt. \'Pn1 iktmıcti kalkınma c:kt' mfn ıdıyket.t<>1 (kılmıyalnt ıı ' "tnır~· 
b l d t 

••m ___ .:J.-. \T'·ı;ı..r,.. ın) 1 V' • kl . . ",.. fl l tb'k' , . ._.. .ı C' :l arı :ır il \. 

rC'nın <' \'U ua'6"~ır· • . \I t 
1 

rl 
1
. ., 1 \ ' "' Rl\'OR Mı-.ır glbı \e vıırbl ı\ y ıfükl ısı, rıı yPsındl' yapı mıs o an li crın mu· ~ l 

ır _mdu ısk.....:ı{~n~ ... m '- .ret ctmektt'<iır. T.\.\Hfl( ·n .t:RL'\'I Y.\K'l'l~n1<;~· dıı. tl!nı!ıl ot1111n..:1 rT :<ı"l"mının ,,,
1
•v· ea

1
f's 

1
ta

1 
~ ·ı sa- tcdir. _..../" 

~,. R{L..L.--t ..t ~- ~ t • mail .'!"IUI' R. f" nl' 1 1\"llr... ,., • il ron •. 
0

L'Uf:41 rop ve o<",.rano 'u- . • • J..onılra, ;!.i (.\ . \.J -· Mali\ memlekl'lleri ı;-ıtıı ıngıllr lıııp:ırawııu. ozz"lnı lıır· fö;Lc~ıni okıımıı::lıır. 11.e- Tftrk • ROID8 
nı:r. nıula\I&~ ha1Jr bı.ı~~dutan ı B.cr_lııı, 24 ( A.A.) - D.!'.B. l nazıı 1 .Morgcnthau dün gn7.l'tcciİc- ~unn dcıh.1 bulunmı)ıın ın nıı, ı.etı,ı .:ı 1-· ı·mhur rlde cclıl"n n~'e"l"r arn· 
l'IDllta, ıı~rrnfüı,dn. (KöruşrnllC'r bıldırıyor: . re bulundu~u hManalla şİ•\l" d. knjnnklıııı ıle Hulılmla lllndıı•tıınının """la h:llu;:ıs;ı iş..,zli~in a~alnııı; ol· 3Dlaşma5J 
)J.Prrı~~lımiır', \.. ~ ._!'iman basını, lxı:mal.al~lcrııı<ie, ı mişt:r: "Hem~n it.emen bülun ta\·Jı kıı)rınklnrı cıı bu kontcranstıı nıu::ıır dııj'?ıına i"'ııret eyl<.•mL',!tit· (füı., laı·afı 1 ınrlılı'/ , 
f ~ıt. er, n'IT.\ U~onn ta:;nnnk: • l· uhrer_ın. ~ncral 1'ranko ıle rat?- \•aı (' fahrikaları Amcrı\rn 'p lngtl-1 dıkl..nlc alın:H·aktır ı.-nnıcrn~ııı lı". C:eçcn v.-n<'lcr ?.:t'"lln<la hiılÜ:J olar.ıı.. duhr lrzcrlnd n () j 1 

•. a ı!l · r.eıırra~ "F rR~lrn !lefıı~kı rı tığı mulakalı uzun uzadıya tcfı::ır 1 tl'r!:'\'!.' tJ\ahhüt t'decc-kll'ri ııiparı~- \ ıı ... n. haı t.ıııı d"'"ı\ıı lı;ııı rıı '\"ı;ut k •.Y. dil::iınce!l'.ı ım d1:nya u'hünıın, dır Bu ille tıc:ı.rl t m:ı~t ı.r sv.,r , 
uıııf,.rma ını. ır.ymU,tı. etmektedir. 'f'ri konluratlRl'daki ta ı ihtc hıı tt.i'ı nakların ıııümkun oldugJ k ı l.u 1) ı h•lhac'-a Uiı lıı._:ı- \;ncrı:..:ı 'c h:ıtı ki\~ 1<omnn,·ad11n ına ı mu'ı ıy ~:ı 18 

Ak.ıı-ım. Hıtı;r. vagon s~l~ı~- Ueut~chc ,\llgemcnic Zcitııng ua.ha l'\'\'C'I YC'rme gc:tırmi~lı•rdir.f hır ııuıcllc ktıl111nılmft"I l~ln lıı 111 ııı . \'arı kü:'eci ı:ulhiınıın • ı.rfaıne~iı~ t;~k "'' muııyyrıı tı:dıye ("11 uı 
da . t:enrrnl ı-.,.rnnko şernfın bır ~dıyor kı: lıı~ilız.IPr her r:hi'ltPn mC'mnurı\ l•k~ll r aııı~ın h ba~ı.ır t ıııın ctrı1eK_ J m;ıtııl huluıımu tıır. ~·lnhl<trın11· lıııtle nıubad~ıı: d"\"'nı ,,ı I' ı·<", 
~.ıarrt. H'J'Dıiş ,.,. bu,zhnf.rtll' m. . J\kdenizin kapnnda bulunan kalabılirlrr. İl tır. l\oııfuıı.M. lı:ırp le\aıınıı '" ıı mııın ı:~ıre"I. nıı h·r \('C:l\UZ. haıhi ı• 
' R h') t ~ dr> l • ' " 1 ,\ ne ık, bu anl;ı"nı ı. h 

1 
1 o:ı •· 'n ;~n \"C .: nnC'I n 1: ş 1 :panya, Afrika) a dorrn.ı köprü / bır 11e, ı , rk grııpu teaıaııı, l•Lıhda! y;:ıp•.,..ak. nl' lütuhatıa hııluı~nıak , al.il nonıııııyı!'l:ı ıııç ııır f: rr1

., •• 

'k_~ rı>!lmi tı-bl.~dl' ıkh~C'rP_lrr 1. • kurmak ı;urctı e O\nadığı rôhı \e Himler Berlindc , 1 
lykme\l!'•t r. TA ki ı·u gıııpa nı~n. \<' ııc dl' b:ı P1l«ncı lıar'X' müd:l 1 ~~rınl 

:ırak rtmı6 olarak J;<ft}l~1::Xfımışfj !\lih\Cr dcvletlcrinın takip eltıkle. urı ınrnıll'lt<'tlcrden bırl111nde mr,•cııt hale ctıne.ktiı. Tekı:u ediyorum. ~~:~Y;~~:,~1~~ 1 \f' 1;;~<~ll
1

,:· 11~:1 . 
uluıınıakl3 berab Alman m~· n,ın- ri hedefi le"kıl eden ) eni \ nupa Hu<> •lon. :? t (.\ . \ . l - / ı :\.B.: cılnıı~ :ı.·ı ı~,·aııııı. ııı:.er bir ı~ı tır" pd · ı ın1'1;İ ıı p~nı;ıraıııın::ı ri::ı) el et· • 1. 1 Jıı\" 

:! ba~~rnmP.~dantı_ marcş.ıı.l l·l~n, ni1,amında İ~~al cdecegı mc\kİi çok Alman polisi Y<' S~ Eefi Hin1 · fımlan k.ncı ııı Hııl~ 11 ı;:ıırk ı,ıu mekl~~im Yaha11cı ı:;ırl><' ı~t•ı:~ bJldbHI' HeıınrnprfR nrn ı.n li' ~ 
n"''"' t"'h WP "'~;;?;""' r m • . hT. 'ec. bu ""hgh '""'°'P j\p Rr.l;o• ı · • .. O··d ı • • ınlH,Af cdın..:" Anırııkan n•"r '- . k I . ""· , d \) 1," J)I l l)Or. ..,. pu ıhı.hil,ndckl nıııbRdC'lekr i~uırlı(;ı C'ln11)eCe~l7.. ı llll1llZiJ, G1tllantn<l k~•ı lıııı·aı•~l ı ıılC\'llll dtıl 11 • 
r·u• u e ç·:.ıı .ca'\pıoos.: !.'! RS .i.\·ıon· 1 n . .· .. N•tı' hı.rt>lrC't rıtnıiştir. 1 h k ti . . . ı· . " ~ .. , • . l h \OOJ. t ngı tercıun 31l<!nC\ ı .1) a,,.._ • nıak,lnl?.1111\lllfllfl hA rpll"O ııonrıı da dt' mızı. \ c 31.il U\ \l(o> crımııı. c.ı • ıcı 1 
r>l"ôH~tluı. 11

1
nr . 11 ~~r· ..• 

1 
;Ç 1 panyaya. onaltınct a 1r u,ulleri 1 \'am ctmc,.1 ıç•n, koordıııa:wona t.H.ıİ arı uı \ ul\tıbulımı lıkı;:ı ı\ nıı-:ikarıır. etnıı,,tır. Bıı 'ıtz yrı .,rı:. r ı.\' 

ı Prın r('nı ran t••l' og <' • • Ekmek •••b d . ıııen nrnbavaatına c.ınvlı ı' • d t • :-Lao· dil • 
1 

ileri4muamele1yapmaklır. Hu ~ıra· --.. 1 tututııcRktır. hrıririııdr harp elm"ce ~o:ı erm•) e· J 

}'en :~rn '"t1 : il f}'I}··· rn~ra . ete göre, lsplUJ)'OI armada~iııın Faktıt kuııfl'!'anırn l•tırıık ed il her 1 CC'~IZ. Beıı !'lıtlh i;iıı ~;ı'ı-;ınat..tn· rıllınemet.teuıı 1 

r~n~~ı tr,.~1 ~t .. ~~"l~0ı~~ mahvi \e Ncl~nun deniz zaferi. ılahli\'(' \'P 't~:~:~"';,~/:ı;ı""~~('~ll- ldt'le~c. ('8<18 heth'!ırı hprlııı 111U~'lf(era 1 rın1 \"C h<t)atımın her giiııiinü H.tbrP ııldığııım:ı gıil' ıtn", 1 

m
gr:am •,. ~'~)\ ~1 • ~l'l~~:e b • tarihte cöedi hSrli-cler gibi te41'lkki ne bır 11•ır<'llC' de\ anı etn ek 01tlu'\un~ culh ı,·in c::ılı ına\:.a h•ıo.re<l~u~i:trrı rlcı)r:-.!l nl\kııj-r /\J rıl< ırı ~11 • ıı 

n a,, m...,.nı ı n s '"CKl{Tll!! u- l k d .. V b .. d k' ruıı, ıınbnrdaıı tl'cılim 11!! kurucı, ı. rı ner.dlnde t • .. cbbu~tt'r I' , 

luntı)orrlu. i'ı; Almnn} piya~ bö·" o unma_-ta_ ır. e _unuı1 _ıc;ın_ ır ·ı ııi!Mıuı 82 kUl'llfi· 

1 
knbıtl etruelidır. Htr dclrı;enlıı butıın yAlrıır. Turt,ıyc Ilı> llca 1 11,ııtııı 

lüğü ihtiram rrsmini.V,fn,etroİljtir- ,. kunetlı hır. ~ pan) a. -~k~n,~ C:~- Ofısin bu tebligatı UzcrinC' htnn· lmlbl ılc o.rr.'.ı ellığı J;l'll' ~koııoıııl" Iıkenderıse ve bulunnıal, iıl':rrc: tedl\'t 1111 ıor -· 
(';rnımıl Franko~erlc{'snmi· ha ınd<t lngılız tahakkut;lu pıanl~. bul dc-ğirml!ncill'ri hcrnl'n bir lop- daHtlnrı gorılşrnenın :ımmıını ılt-gıldır S t • t 1 ılen mıl.taılurıJa do!aı ,·crıtr1" ' • 

n•f fl'lrf'tl" \'<'del n \'.eo::mı, rına _ur~aınaktadır. fngıltcr~ t~:p ı Jantı yaparak bir ton buı:n ~a 1!11\·l ll'akııt ~u cıh t oıulıııkkaktır ki hHp ive,, e ' a yan (emı~tiı . Amcıılı'ln h ı.r 1,r•I 
1

JI 

diin alı:!iaın llaıi itC' ~mek' lir:<'re ted~ r}erı 'c abluı.anın ~eıuşlctı.- bet f'dPn bu mMrafın 2 ı-andmıı.n\ ıstıhsaıatının ı T.l11 la~tırıımaııı, ııuıh ta•yarelerl ta.•ıyıe ııu huırı:ıtoı ce' " 1JC1' 
rand•v•i mahaHindt"ll 'thlkcl C't • mesı ılc,) panyayı bu harpte de iır.erindc>n hir çu,·aJ una is:ı.bPt ('- zamııl'ı ckonorrııııı lı;ın nıUkeııını~ı rıe. J tedlr 
mi~tir. _ 1t "~ F ıarıflatma. Y~ çaıt mıştır. l~pan)':1.; deccği miktarı h~aıı <'lmiclc-r \'<'~ lit'C'lrr \'erecektir. 1 onılrA, 2.'l' (.\ .. \ .ı - 1~ • • "' !\ ~ J - / .\;. ) ) k d f 1 k " l'ııııınıl l.;ınııııt ~!ili ır 11 "' \ . •. _ ya, n~ı tere .a ar cna '.·yapmış bunun Q-10 kuruc: oldug"unu .. ;)r.. 1 Hındıııtnn, ı;cıııo bır ı,_7.ı;Ahtır. Hıırp hır t"lıli~ ji:iire ltı.l\ıı:-ı ıa:·yaı 1 ııırı\ 
M 1 n t •- l i ı~ ·ı. t 1 b ml "" ,. 1 Hırle~lk llulWml ti r. Ron \ 
Mi"~ • P "n-1:rapr ., m ı-a ve zarar Ye.rmış ba~ka ır mc ,e. rPk bundan oııı-aki satılacak un-· 1 ilAn cdıldı{;I zııman Hmıh,lnn. eodusı . ıe• i dün Mhııh l •\..r•ndP"i~·p ii.,,eıı. 

\ k 
\: k • ı ..ı h )'e 0::11\1111" d ılır \ •rn.t• • ıtl 

""ran 9113 hlr mahal :!4 j CA·A·) f' ·etıyo·tur. .. .. .,. uııt Jar içın çıı~·al başıı'ıa 10 kııııı~ ili\-'. rislnı h:ırp cmlUstrısıne lııtıbak ettır. nr hombA atnıı lıırrıır. Hasar e PJıl no ı;etiılll'rııı~ 11 h 1~ 1 1 rı1ıı1r 1 
D N-B·: 1 t, • Roylerl' ıı:ure ':e edilPceglııi bir ' teraft"n RP!edi ! mC'k !çın nıl\k .. mmel bır \'ı:IZıyette bu. nıiyPtsıı: olımı klıt bl't abcı hır lıa • ri •r. r[(ıln 1 Tuı k J(onıPll l { 

Rr&mi tebliğ: \ r t •• ~ 1.Amdra. z4 ( A.A.) _ Röylerin )'r> lıdıSJ<t mliıiürliliünr>, dığer ta-)\ ıunııyordıı. Hındı~ıan, oııhllde vt de, dın olml!~. d•S"' uı· ı.:..,, yaıalan - ,, .ı otoınııLlkmnn ınunf 
J."i.lhu-. bıı&"üıı .• 

1 
Fr.:ın.~n) dl'\ Jc-t diplomatik muharriri yazıyor: raftn_n fı~ ıncılarn bildirmi.ştır "Bu- 1 ııızler ötcsınlleki Hint "ku\'\'etlerı f1;ln mıııtır 

ı~ si \"P B~\'~l:il\Marrşal P'f'tf'ni Hitler - Franko mu akalı· her- mın !lzcrıne fırıncılar dıı. eknt('k ve lnglllere lC domlnyonlar 11,"ln hıırp ltahan ta\\'Rtele-11 ı:;inr.n UV.t". 

\'lhul rtmiştır. AJmıln~·a hariri\e ke<; ic;in hir ürpriz te"kil <>tmi.-. ı.ı.i - ııarhına bu \a1.iyPt karşısında zamı jınal:ı:emcııı tntAl etnwl,ttdır. Modern rinde de u;·~uı;, ı~knl ııllıl\:ruı 0
--:- ı:f'.'-

ı '.\"lrt R Fo'n Rib~~~p 11,."Fran- '· bidir. Fuhrcrin 5ekiz ; üz \..-:ılom•.t· :ıprlabılmPl\l iı aıı, f'<i<>ı:cğV}!-, br-lr·' pııç ııı· ıuııu(l tec;hı~IJM. lu:-.ıınııu 411 hoıı;ıh~~rr dı•nh:P dUijnıÜ tur vcctcn dcmır C•, 

" 17. R:ı~\·ekıl muıwinı B- L..<tval da(~ relik bir seyahate katlanrna"f oohi:; ~ I) :\ h nıc~ hab~r VCnTllA old~ ~ !bin mulıt ıır mıul(I ~il :!O lılnl truı Belr.lka kralı g~tirtilcbilecC~ııl 1 
', 'iruvme.lcrriP hazır· ıJıınn:ıuı=:tur. ı ~ mn\ ZUU Ole" O mec;elelerİn <!hf'mzni. !'Undan .bflif'dı~.·f'. bır tar.a. fJ?-nS. 1- . , mtı7.dA Hındistandıı. ID~lll oluı;ıınııkt-a y _. , r -; '- " t Da.h 1 \' 1 t 1 C' <· ::ıc!:ı rı:.cl · ı,..:• "_ 11.ır Fntn-ada bir m&;!ıa. ,1 2t.(.\·A:,) \Ctİne oelftlet t'tmektt'dir. }ki QU. ooı: \f' 1 ıyc cka ellC'ııne idı. Hu mııddclerın 11dedl ı:llUk.;e Caz. teslim olmamı, lakdırc! rn·. d:"l rr"' ıı\" 
-- l'U~r<'rin Fran:ıra ~ ,d.Ç,~(c-l reiı;l ;..,k ı;aat üren güriişmc pro~ramı v~~ıyPt hakkında m~.tiim:ıt .vı•nn;ş, lııla~malün<lır. Hınılı:ııt11rıd11 tıınli, zırh . f < ) 
Mar.,ş:ıl Petenle glirtlı?,:r{er!i hn.k· hakkln<la ane8k talınlin\Mde bu- clıger ~taraftan bugunden ıtıbarcn ! ıı otomo!Jll. kuı;tık ı:emıler yapılmak. ( Ka' lı1rı,rı l iııl'iıll') :.:t.· ckıniı < ~y.ı ihı ll ...• ' 
kmda, D N B· , ajaruızıı" nımğrd11Jd ılınmak mümkündür. Fakat, ,U rİ· rkmege nn pıı_r~. 7~ )'~~mışt '.ı·. tadır. Bolunldctı ti lllmınyıını Çlkl'!'ıı. cıiikfın IC'lnde gcscıı lı~ \1 kn venıe· 1 lıabu 2 lınmı<;~:ı. \':;" ·, 1 
tarsilatı nlını.ştır: • • hct makul hir .-,urettc süylt-nebilir- Ancak bf'ledıl": '87J)et R)dın. 1 lınası cl(ıq\lnillnıektcuır. tinden ve harp a:~miııdcn. ~ıl'ı.'; .i1' ı"<li1mc:..tcdir. ı.;sac:€1; 111 ·" 

l<Jı~C'r ~e-F~an"!ız devlet re1sl ki: Mih\·erin Suocrden elde <>tmc- !alıncaya kad~r hır_ t:ırnfıa_n top-~ Ağu8tos sonunda B .!\loi,8on, B. yısle bahN'lmıştır. · ı ı·C" nıda madrlesı gundı:,' ,,111 I 
~re~I Peten rı cıında, "F'ransız ı:ıini limit c\·lediği ı:c~ i ~imdi Cc- ıa~t ma:ıı~~lerı 0~'i'ın~<'n dıı:er ta·~ Roı.:"r rlyasctınuc hususi hır he)rtın Nazır. ~öılerinP soylf' devam dir. Yalnız diin ı.~~e<'I? 1 'tır 
nıı.zrrlar her!J~ rt-i ,nu:şr.inl n. J.:ı- neral Frankodarı elde cdebilmC'k ıa an egınnPn<'ı ere eıı alına.ı:ak 1 Hindlstanıı ı;ıtmck Uıere tayin olun elmi<tlil: !ık kıırıı fa-ıııl\'C.' !'lfltılnıı" 
v~I \'e Alır.an ha.riciyl' nazırı Fon iç n bir tcc;cbbü~tc bulunulmu--tur. parn_ı11.rın "mnnt't heııahııı:ı. g<'çınl- ı duğunu bıld.rıııışllr Hu htyeL Aın. Londraııın mane\'i.\·atı mü. - • ·--- • Jc 
Ribbentrop da hazır Jbulundukları r • · mesın:, hu sııı·etle ekmc-~m paha- 1 <1rııtnnda mUhımmat im lınl raı:lalaış rı0 
hi{dey.iiJ>tlan görüş

1
me)~bugilnhk· ~ 11\1 MILl 01'" l'H.AN~IZ ltıla~mt~nıasının temin <'dilmaami is· ' tırmıık ııt.)k mNıJ:ııl o!Rcaktır TA kİ kcmmcldir. Congo'daki P.e\c;ika Belediyenin yerı 

!l~ doğruJ mee~I Frruımz.Jtop •• ı\SKERl?'i1N YA7.t\'Jı:TI <'mış ır. Hındlatan, kendi ıhtıyaçlarına kifayet ordu::m hazır \'e her 7.anrn.nkln· bir karnrı ·e<l 
r'1cla~runki~l\ltibir ~l\S;omındn, { l.onılra. z:; ( \ . A·) • v:şlden I?lğrı'. t~ raftan. topı ak mahsul· 1 cc!ch lıun ,.,. nyrı<'n lınpaı ntorl\lk harp den daha iyi techiz cdilmiı:: bu- 1 ~ ·elcıı ııl.ıLct t ııl arı ~\ 11 1 

Ftihrerin haıruı>:l 1 trcnlndeı\·ukua gPIC'n hah<'rlr>rP. gol'<', Hitlr>rlf' MR· lerı ofısınııı,bu şekilde bir talepte ,...11_vnllrnn" bılhauıı. orttı. .,nrktıı ve 
1 
lunmaktadır. Hu ordu Con ... o',,a 1 ı 11 \l • 

<. i bl t. .. o •N ... ' ,.. .ı ı.I< .ı,11·ınınha::.ıaaı·11•'' 
J:eJrrıi(:lir· ~ ' t 1 reşal Peten iki milyon eııir Fran· u unıışıı me\'CU tıcarı teanullr>rc- ~Uvey§in ışnrlonrta uıııunırn k11vv~11". haric:ten yapılaca!. herhant;i bir · b ln'C' t. f 
•JM .. ~ .• ,. .., Uc-'l .. a\.'TinıenO'l•l sız MkPrinin tablıyesi V(' r~ransn; r.:rkın ~ö_rl_ıırn_ilitür. T'ruı·Pt bor - lılii.a ı.lcrh:ıl \"etıı;e 1 a \ ' l" ""'" 

1 
11n lhtıya.cını vereı~k ılııhn ııilyllk taarruza ka~ı miidaraaya ama. · ~ 1 bel<' •; ... ı 

I'nıı "' da.ki •smır•hattnida., hUkfımelinin Pari~e na.ki! mc>ııclP- 111.\l!l mec 1l!l dün toplaMrak bıı hu- bC'lcdiyc. B<·yo~ ıı ... r•I" 
hUn. AbC'tz~rotmdan.,,k.,~- !erini gorti•m'\"lerdir- _Eusta karar nlmı.ştrr. mikyastıı varılını cdebllııın. dedir. Bel<:ikıı Afrika imparator- ik. Fatıhe iki. J·;rıino~'ıı l ~ 

• ·~~-·"f' _.,., " u;J B. H.OgC'T \e ıırkndaşl•ırı Delhl kon. J - 'l · f d d <l t ' 1 1 
lanrı:ı n-r1l Pelen";j. &·l'~ktindc Londrn\'a grl!:'n dig-cr haberlere ugu 81 esı e ıa ın an ma u kauına ı· ...... bı'r otoıno· ....., .,. " Ala ferımıııııda lıı•zır bulıınaıaklardır. . • ., <r ~''Akil m vhılfB. u\"e.l oldu· - gore mıhv<'r devletlPri şimali Af. U firmaları hnlunı.luğıı C'ihE'lle. hareketinı11.J ctmiı;tir. 
tuİhılde.•mtlAbt~~ha!ine oto, ıikadıı hava ,.c df'nir. Uııh~ıi i!lte· Norveçte zirai sanayi ona :::üre tam:im <'tmek istPriz. 0--- •11,i 
meP.Ub .. i~-~~~ 'rci~ ıl- mPlrtl"'d;rler- • . Almanyada~ı"::;m·:~/'m~ıhı:~:~;/ le d ı t k l" . &lt;ikaıım hal'b{' g-irnw.~irı~ Mekteplerde cı~ı ı-
daıı bir t.Ahur. Fransız line • ISPANl'A HARBi': <ıtKMP:K •u· · ev C ontro unc geçtı. ı::cbebivet n"!rmi~ olan h~disekr. l .. ,.:ı~ 
Ollrn~ .;-.~. ;t.. nlıı nlunoıalcüı; tıı.l(at arııd:tn RVIAr J D k b n<• 

sı., ~~(!i ·-. · Nll'JCTl?\"DK nt:l'itı. J:"l'"tı""'ı hıı.ld bl tıı ılı 1 1 O~lo. ı;; ( A. A.) - ~tefani den bahseden miicrteml('kc nazı. O lo · U U bt.
4

1.t·u:ıı f1ıı11 ~-ca:.ı~irf.\" ra.rtaa Pv et T..ondra, 2li (..\. A·l - Oğrenil ~ " " r r ma yo 11 ç • :\fa arif \"ekiıhJİ. adnmlsınnı. MD'l&llJ'R. ha~o!,.\.':-O •na·-. diğine göre, diın Bcrlinin iyi malü- karılamamaktaılır. Bir. d<'fa !Jnğlıın. :ıjan~ıw:lan: n ~ıınlan ilfı \"C etm i tir: ı.ıılıl"l ı. t " · fc mı• olıın TlırJ· flrmnımıııı "npt,.. b Bir kararname. Noıve,.'in bü- Sık ~ık su"ınivetlc h"lt~edı'l. t€-plcıin doktoısuz t"''" nrı .r'on Rıbhentrop •ile l!Ja~>al mat nlnn mahafilindr> İspanyanın "' ' Jw ı.,ı u. ., " " - . 'ha~ r "'~ ' 
K~tcıl Vt" yroto«ol eııfi orta <'lçi lıarhr girmPk fikrinde olmadığı tUn mllracaaUarıı. da oyııJayıu ce\'np_ liin zirai snnayıını dc\'lc-lin ınckte ol:ııı orduınuwn 2 m:ı· iı!İn karaı•lnr ıtll ;t:ı n1ci' Jı 
Fon Dö,..~$'. ~ke.f.\ı\!tnu~ :"l' ken- ı SÖ.> lr>nmC'ktedir- Binaenaleyh A ı . lıtr \'erilmcktl'Cllr. Nilıııyet hu yıı kın. kontroHi a !tına \"azetm~kctdir. ~·ısta teslim olması. hadisatın da Bu lrn.raı lam gorc. 

0 rııınıtl 
di~llrine b~nsı\trenolkad~r·r,fa - ma.n)n ispanyanın hRrp gihi tehE· larda bu tırmalıırdan bazılarırıa <s'. Baba. oğul. l:nnlc~ ara~ın<la bilahare teyit etmi~ olduğu gibi. lenl .. doktorla!'. h~, döı-t01 
kat etmiştir· 1 l o hli bir mac<'rR\'a atılmak nİ\'C'tin· pnri~leriıı nııın.lt".sd yrrlııc "Clırılemı mC\'l'llt karabet gibi c:ok yakın :ı~krri \'a7İ\'C~lin te\'Iİl ~ttic'Ti biı o,lniimlc biı sant. l 5" 1 •1.JI' ~ 

Fü 
.. J p t f • '•·ecc""ı) şckllndıı cc ı " ı - · '"' ı " . ı.tcı1 1 

.al · brPr, mıı~ı:ı ,e en. v~n~- dl' olmadığına <'mln hıılunduğu hal- ~ " \•apnr ge mryc karabet hali mU1'lesna olmak ii. mecbıııiyet olnn.şlur. o zaman- rı bır kaç saat. ınc" • ,c ~"ı 
n':ff ,önünde. ko.~alllll!!"f' ~~- ~~· Bitlerin Franko ile konıı~mak l•şlamıştır. z.erc hiç kiınSf' kendi araziı::inde chnb"rİ, nr bir müt!'rekf' ,.e ne 1 lıınacaklarclır. Hu5u_ ı 11rctt 
melf'r, FWırC'rin Ya,..on salonunda ıçm niroin hududa kııdar gitmı>k Bu şekılıle aylarca Alnıın fırmııtıı <l d ıını S 

" "' • Ye sulaıında B\'cılık \"f' balıkc:ı · Ji • biı sulh aktedilmislir. Jlilcn n·c1·tepkrin c a · 
) 4ıtmıttn-. ı ' zahmetinde bulunduğu son.ıla!Y.lir- nna b;ııtlanıp oo~kR bir mcnıkket!c 1 k ı ~ ,.•doktor ıı buluııac.ıktıı. 

G<lrllşmclardeıı ~ sonra,. Führ<'r, Di~for tnmflan J..ondra\'n ~elPn de temaı;ı k~sllmlş ı·c eldeki stoklarını ık clme. hakkını blr başkasın t n· hu kukan Almanya ile el'an ~· •(l 
~re~al Pe~nirotom•obiline' l<adar' haberlere ı::örP HıtlPr. general da tUk~tmlş ve~ıı. ttıkctmC"k lıuıe <le\'rcdcmiye!·ektir. harp halinde bıılunm,11\hyız. 28 l..J d lef l 
İP,.f~i etmil5 ve~~ harck~- 1 .l'[nnko ıle Jspaıı;apın Sl'\'ktilccyşi lıulıınııııış olnn TUık firmaları yapıl. ~Or\'f~C köy tc~kilatları ~"· 11' ıyısta kralımız efİI' cdilmiF \"<? rl Q i S e ~ 
t' <'sn:ı.ı11nda da RPlten,mcra.slni ya- ve iktıııadi vazi;~rti hakkında go- malıta olan şu harC"ketl hayretle knr. kında korporatif !'eklini nlac:a'<. e:·uıı esaret sıltıncla b•ılunmak. 1 .:.-•• a-ı_,.--
r•lrr.ıştrr· 4 r~miişhlr. şılamaklndırlar. !ardır. -- tadır. tefsiri 1 

,ı_ Bugün Malinelerden ilibaren..,.. Baba E ı· enlerin R ama ıa n fıkraları ,,, .. , •. .•. ,:"·~.:.::~:~.~:·~~~: 
~ SA.,•ADYA Sı"neması ınmPu~ri •:•'-ıtc·Jlı.tır· Iİ•'i ı.t•',,,ı. n " ,\ı-aba lfitlPrle ~fil .. ;' btıJılll~ 

Dayanamazsam yutarım .ı ~!·;:::. ·~i; ,c::~7t:ıı::·;:~~~~:;.~~ -. Hnkllll "lıtruna . nırrn1'lılnrın:ı 
Ht>)l\7. por~hı. 2 bü~uk ~ılıt111 

SiLVIA SIDNEY ve Ht:NRY FONDA'nın 
TÜRKÇE SOZLO en İnukemmel eserleri 

GünahsıE KatiHer 
nınılnl f:\J,dJm cıkr. 

Bu Şaheseri kaçırmayıaız 
Bu tllrndl' ""!IY 1 bir fM>lıı. ... \şknı kudrotlnl 'r saıı'oı kıı\\cllnl gF 

glre<~k. tatlı, uııııtnlml\7 h,.~ l'<'Rn dl\klknlurı lı;hıde ~ a.,13 ııırnkıoınır. 9j 
llıaaı.ı"'I IUh••: Ht'l)()l,F V.\l~\?\1 i:'\U'nıı.ı lın~atı, 1 

r'llrnU t'O ('("l'lllU l'n('rn~lm.i ~ lj ınm11:1111••• 

t 

"1''1ı.ıırR'l"İ lwkt~<oh l'" ıkrı l)ı• \ ri" H-<'11t1.İ\ r "or. 
ııııı .. lar: • ' · 

- Hanıuanda iıı .. nıı nf,·lıiR ıla) nıı&ıııaz ıln. 

h:\~ ılR<":ık hir d<>rPC{'~ e ~c·llr<of' nP. ,\ RJ'IOUılı '! 
naha rrenln ı•ocı hı~ rtdrnıı ı.I\ :trlı~ lll'ftk "il .... , 11. 

hı 'l'rml-.: 
- ~ahn.rdı : ··ı~ ,,~ ıtnahillr nı tohırıın, ci:ı~n. 

11101107.~rn Jlltıırını :" ıll~" ııi)·e t dınrli ! 

Bir günde çıkardık! 
ı:rkl/\ iııia hlriııı·: 

Raına7.nnı nasıl ı•ıl,nrılııı :• 
Diye ~mıuı1lıı r, ~iiliirıı"'i~ <"rck r,.vaıı \'P nııiş: 
- otnr. kl~I bit olıluk, bir ı:iınıtl' r,ıkıHctıtd 

l>l'r:. ~ı h lııthC:I\ a :ıı Uıı\ raııı Bf!n '' llaııı.t,R.!ll 
ılrrl ~ıınnıı~: · ' 

- - lliılnı h·ıı·ı ,;;) IPdi, iiiledl"'ıı ı.o"rı' lıi,..1 11 . 
nınllıııı. t ·~ knınıın ""''""da. ı:ö1lnim ka.palı klllku, 

1-:\lk :ır : tıt:\<ir:thıı.ıllln ııı.ır lılor "" l~trrelşhn: nnnnn 
orııı-.ı rnrarı \llr nıı:' 

- lfohforiıı yok mT1 ·~ 

- \ ' o ... 1,;! 

f '(' l ıı.tıı,.ı 

\ crıııi~: 

- ()ylfo~~ 7.1\rArı ~ok; "4'f'5t•1r1Hkl 

il;\~.\;\' • f 
.-~----~ 

ıır"' 
~ KÖpek itlaf ırıcl11 d• 

Çifte ile yaralnlln11 
d3 otıır 

1'et.tkla.,ta lhl nnır td , ıııo ur<'' 
rn·ıı.n Oıımıın Yılnı ız 111 

!ed )'t"l'!lnd" kupc )('rl ıtlıH• .rJ4 

M11~tAra. Llı lt:lrlcı·.rl' ' 1'" ı;ı't' 
e!lerllldekı <:ICtc. tetiı,":"ı at;n '\I if (' 

"(' ı'tll' 
nell<'Nınde pıı tıanıı J ' , ı 

ıırnnıı• 
telit yf'rlenndcn yara , 

•Yaralıl:ı.r 1ı11~1ntıanr.>' • 
nııştır. 



•' 

~ ·51-
~~· ~'t&ind uwn:ı.n Şeldon 

YUduın 
\._ ~1 dinu ~ udum iccrken 
~bir ~ordu. BJ ko.dar mü
~~ ha ·ut l ı. :ı.mır.ıı olan 
~ ~ cazib :ne h" t 
\~ini k , IZZ3 O 
~a be ıı.ptırmı gibıydi. 
ı~· rıtber, Pek tuhaf bir 
">l SikıJı 

t 4y Yordu Gittikçe onn. 
Ot(1u k 
d ı;.,_. 1

• hıkaye anlatan 
Ot>rud 

!atı C' 1 an doğruya, genç 
ar 1

1 
Qr. \: kf"ndisini hiç 

dr, gen~ 

böyle 

rref • • • • • - ._ .. , ••., ! >zz T eszw s:z:n 

istanbul levazım 
harici askeri 

imirliğinde vericen 
kıtaatı ilanları 

.......... tıaltp fdmllJ• ........ t.IM .... ı.aauııfn edilen ~ • lif& 

.. M4K> taM ~ MG ACU Jl·ıo-NO pua.rt8li ~ eaa.t 10 '1.a. Anaı..
Yazan: Cek Loadon 1 JU&.V. w..ıma ~ ,., ......... Moektlr. lklfer illa W)'a 

- ''Hovahinc" ile l aptı~unız l dıılıa 1'lbi'I JUtilıer hNIDde eın aın tlıllp&ele dil lbalo edilcbilır. Katt temi· 
. ., 

1 
natl 2TIO Jlradlr. üOO aclettm 9ha llllllt •e1111klcr tominatla.rmı nıobüc· 

son seyahati unuttunuz mu ~oksa. , cıetl miktar lltıerflltleD heopbyablJiltelı. (1126) (l0193) 

"Todor" bu sefer karşı.aındnkinin • • • 
elini hararetle telmı.r l!!Iktı. HepıiM talaaıiD edilu fiyatı ııG.• lia'& olan on milyou tane n.aı .mıhı 

- ~'Hovahlne" mi? Unutur .mu. 81·»tNO peqembe ıibıU -.at 11 de~ JUl.V. -.bn&lma koaU.,ro· 
yum biç. Hatırlamaz olur muyum? nund& ,...mıcıa ihale~ lıltılklllertn U.800 liralık katt teminatla 
ded!. Fakat benim bildiğim o gemi_ ı1le puu1lk sb ,.. ..,.UDde .uakanda K.K. V. •taaı.m& koın.sycınuu gel• 

meı.rt. Şartume.i 3~ kurup. ~ ıeimeleri. 03'4.) (JOM6J 
den &nca.k bir ben. bir de "Coy" · • • • 
kurtulduk· Ba§ka kimse sağ kalma. uo.ooo kilo stır •U kapalı -.ıfta elııllltme;re kııımnU§tur. ı.mmsı 6·13-940 
dı, zannediyordum· günQ ...t 11 da Gellbolud& uMrl •*maıma konılııyonunda yapılacakur. 

- Gemide ban~ umumiyetle Talmda lltdell 30.000 Ura ilk tem••b ıuo liradır. Taliplerin .kanunt vatka· 
''Coy" derlerdi· Fakşt asıl ismim luil9 t.1lkUt JDekWplarmı ihale nt""dla bir aa.t oncl kom!Syona vcrmelc· 

• rl. iınt) ( lll08) 
"Otami" dir· ••• 

''Todor" merak edeı ek sordu~ :u.p.m. tabmlD edlleD fl1aU ı-.ooo Un. oıu a§&fıda yazılı Uç kaıe ... 
- Anladnn r:lmdi' Siz buı-nda ne I ınullabere ee'••ıll 1-11-HO w .-O aat :u te Ankarads lıf..M.V. ea· 

arıyorsunuz? tmalma ~ 1c&J*ı 9adla .ır.utme,. llenmu:ştur.Talipleı1n 66!'.ıO , 

- Mis "Lakland" m h!.zmetinc llrallk ilk t-tneüarüe tekUı mütuplMını DıaJ. -.athıııden b1r gat e~vcı 
geçtim; ve "~fcycle" yelkenlislnde 1 komJıQoDa wnDllerL ~ NO bruf& lıomfqoada.n almır. 
çalıştım. Mis ile bernbcr pek cok 1000 ad9t atır kab&o ara ~ ~ (..,.me. aiaeui 'S'C\ ~nrıt 

~. j oek kala daldl) MOO atır M* _,..,... 
yerler 0dolaşWt. .,ımdl buradayız. 1 1200 kablo uıabteAi. '(askı~). (ıu6 (10l6&) 
Yeni bır gemi bulma~ ll <·ulıı;ıyo • • • • ) 
nı:ıı;. Beher metreı!ine tahiıUn edU• flJatı lTO kW\lj o14'Q 300.oiO metre 

"Todor" iznhat \'erdi: 
.llanek torbalık bu p&ııu'llkl& atm • 1maaütar. Baler 100.000 metreden 
ıatı olmamak prti~ ayn ayrı taliplere dtı OWe edilebilir. lhaleel 6/11/ 
O Oll'llUllb& gQntl .... t 11 da .AaDladıa 1L il. v. latna•me ~ua. 
yapdcaktır. ı:...ı .. ~ JICIO -. ~ allmr. Ta. 
ertD tM1lt echotklert miktar ........ ._._ kart ~ kt\, 

tBYoll& pbııadert. (UOI) (101J0) 

• •• 

- "Hava.hine'' ganis.lıldo <'lll 
kl;:iydik .. dedi· Bu gemiyi inci avı i 
çir kiralamştmı. "Ho .. apa'' ya ge. 
lince kasırgaya tutulduk. ~mi bat. 
tr. Gem!dekilerin hepsi boğuldu. 

Ancak •'Coy" ln ben kurtul::ı.bildik· 
.._ kUoMI ta!ı.mlll edlllA ~ MI -- .... ıuot llAı> 1Dıııe J&. 

aıuk 1019P lpU&i puublda ınlP•lro .... t ut • W llıfU/HO ..ıı 

"Jan Lakland" g"miclye dönerek 
serzen.iŞlc: 

güntl -t ıuo .... Aabra K. il. "· ............. ' 1 .. ~. 
Ulltt.11'. Kat'l temıaatı l,IQ Ura IG ................ w .......... Jlo 
ıiayaMıa stnUir. ı.t.kUltria knLM a - 11W 'dplı ıtt -.at ....... 
.omı..,_. pl:meJeri. '(1111) (10100. -Ne? Demek bana ai.i\Jcruer.<iin 

hn- dedi· Bıt kuza.dn.n blç bahset. 
memift.in-

Tahitili dişlerin! gö tctC'rek r:U. 
lümaedl. 

- Aklnna gelmcmlııtl ıJe ! dedi. 
"'Ota.mi" Çtkarkc>n "'fodor" arkn. 

smdan bağırdı: 

- 6imdilik Allnha ısmarladık, 
"O!ami"! Yarın sabah tallı tatlı 
tollqunıs.-

(Dcoomı var) 

• •• 
x.,,. l1bMh ....... .,. ........... -- ...... -- hDll 

kaputlak ...., ~ pi•d"da ._ ..... , 1 • )l'lı)ıeı • 1*11Ji 
J9.7GO illa bt'I tndDak llMI ....... Pn .. ..,.,... ......... aQa1 
saat ıo da AüaN4a Jıl. 1L 'Y. llMla il' ık n t:ır ': • .., ,....eak. 
tır . .,.., "~ 2.,..,. '-' • -· ..... Ta1lplllflıa un t.sal. 
~t ,.. ..., ~ '9111 ftllMI b 7 2- pk'ıllft. 

ON) (10ftl) 

••• 
il ..... ,.,. PIW Mıılıt --·--· • ..... "1J,/INO ......._ 

tıa ....... 11daÇorlucla ................. 1 7 o .. ~. 
.'ali ..... lın 'Mt ft ...._. --..tc tali ._.. ftlll&t9 b ı 5 ''*' p1. 
111elell. c.-, (IONI) 

••• 
Afalıdl.kl mevadm kapalı u.rila eım f'ıtl ............. ,...... .-, ... w wlı•P ı"11ıt u1IJd atsa al 

ma komlsyonlarmda yapılacaktır. •rı- lplertıa b..ı ~ı. Wdlf ..-._ ..... ..a. matindaı lllr aaat .~ı 
aı.t oicıutu komisyona vermeleri. Şw uımtleıt ~ S{lri21Ur. (1260) (li'i2i 1 
Cinsi Eksiltmenin yapılacağı yçı MUltall Tutan 1'anlM1' tMJı1 ... ,,., sa.atı 

KUnl ot Edinıe Saba)'l' Jufl.uuıdıı 
lnpat 1-r Lv. &mirltfl. 
Tevhid eemen maa tıa!}lık. K&yaed 

Ura 
ııe.ooo ... ..., ... 
•&.us 

Ura 
8'80 
ITl1 

aoaı.ı. 

1l 

11 

17 ... / 

Apaıda JUilı movaddm kapalı sartı11 ea.lltlnellrl blsalarmda ,..alı ~ 'ft .,.,.,llerdeki ukm utına'hna 
Kom1ayonl&nnd& yapüac:aktn'. Talipler1ıı bmml ...ılblarll• teklif mötuptarmı iMie ~n bir eaat ev\·c 

t olduğu komll)'ooa vernıelerl. Şartnaıııelerl ~ J6rillUr. (U'rf) (I010) 
CSD.11 lhnlcnln yapı· KDrt.nn Tutan bııale lb " aaa.tl teml!1atr 

lacafı yer Ura lira 
.Uan& M.IOO ldlo 3UOO 
Niğde N0.000 ,. 72.000 
Nlg-& 060.000 ., l«.000 
Nitde a.G00 ,. !Şf;,2.'iO 

Sıva,, -.000 ı• 83.000 

••• 

ıo 

18 
l6 

16 

15400 
10. uo 

4219 
!!4Trı 

.AfAltda yUJlJ 'IDCndın kapalı sarf!• elaliıtmelert >ıtulımtd8. ~'Uılr ,ua, .ut .,. naablılkrdeld a.•kerJ &atm 
•ma komieyonlanndn yapılacaktır. Tallpı.ta ihale aaaUttlndeil bir sut nftl kaD9ll 'fMlkalarile teklif mtıktup. 

nu ait olduğu komisy0na vermeleri. şartnameleri k~armıla g6rlll0r. 
İhalenin yapr. 
lacağı Y<'-r 
Çorlu 

insi .Mlktan ,-Utan ·rcrninatı lbale sU Ye saati 
Kllo Ura Lira 

l ı{uru ot ] .12:5.000 0906,25 
j Zonguldak veya -

:{arabQk k.ok kömürll J 125,000 
181,o&OO 
131,400 

64,200 
20,000 
<iS,OOü 
70,400 

dine millici süsu \eren Cemil is· 
minde biri, seni ve beni itilaf za· 
bıtasıni fomal etmiş. Guya sen 
ı\zapkapıdaki silah deposunu so· 
yacak mıssm .. Ben de sana yar 
Jım ediyonnu,um t 

. 
M,000 

21.a:sı 122' 
36,478 J84ll 
11,902 uo:: 
•.ooo 4%00 ) 

19,IOO 2880 ) 

22,528 as111.20> 
16.JOO !1430 1 

12.230 l.6ı7,00) 

Jakikada böyle bir yerde otwııp 
•onupnaDllZ «oğru değikiir. Ua}·cli 
~rkabm buradan. 

- Sen bilirsin, beyiml 
Kalktılar .. yavaş yavn~ yürüye· 

rek istaayoo bekleme salonundan 
~. 

Mehmet: 
~ - lstl!neniı bir kah\'e~·e gi<M· 
lim beyim? dedi. 

Nmi bey çekingen bir tavırla 
başım salladı: 

1/11'"° 
1/11/MO 

ıo .. .. 
20 .. " 
20 ,, •• 

11/11/940 

16 
15 

Ui 
J., 

10 

J5 

Çorlu 

Izmıf 

1zmit 
lr.miı 

I\ırklıucılı 

l!uıclc. otel.lam• 

08'G) il0171 ı 

demedi- Karşısındaki bir ka,•ına· 
kamdı. Kendisi bir topçu çm·~u. 

lkisi. ~. Anadolu için. Türkün 
istikl!lı JÇn çalışıyordu. l\lehmet, 
Nuri bire Kar§a çok bwmetkftr 
görünüyor. YiirUrken biraz geriden 
gidiyordu. 

()tGmObüe önoe Nuri bey atla· 
dı. Artumdan Mehmet ııtroi. 

Şol6r haraet etti. 

Mehmet )'Otda soruyordu: 
- Elisayı istasyonda mı bırak· 

unıs? 
Nuri bir birden~ afalladı, 

O...- ld. Mehmet, uzaktan Eli· 
zayı pjrmiletQ, 

..... yuılt t.eıerın •llP•' 
al • ı.mitte u er\ aatınslma ,. 
al ftldkalaıilc tckht ow .tup u nı ı ı krı n.ııyr.na 

•ermeleri. (l~d6) lll~"Ul 

Ciltli Mıkt. l l 'l tnıuıa.tı 
ılu L. ı...ra 

l.Aban:ı ,_. 0)00 11,, ' ll:! 

.Prua. ~ •.i;ıO biti HO 
U,Uak .J.1Gü ltır> .sa' -- .. ~ --71.~ ;O :, ti 

L&lıaııa 1 .... ()0 10 o 81 

PrMa ı.s ooo 1330 102 
1.tpuıak ~160 3240 2•s 

;Jt.oo:i 'T67o" -m"'" 
L&hanıı 4 96 867 :ıs .... 6120 M9 S5 

ı.a•k ";'~H 1101 5Z - 2oi'7' -ıs .... o H6 ....... 2'.000 1872 1(0 

JWna 3UOO 2860 116 
ı.,..k 87.UU 5G1G 411 - ll8%8 7it 9ll.600 

• •• 
.._ Jdlo.1mıa ta11mln edilen fiyat 135 Ja.u'u§ ~lan 10 ton S..'l.deyağt ~ 

ldda alla almacnkt..ır. :Pua.rlıtı ZS·l0·9&0 &UnU saat 11 dedir. KaU ... , t 
2121 Jlr9 olup evnf ve (IDJ'Lna.ınesl l>omisyoı:ıda görllIUr. Tallp\e.rln. muQ')"lll 
valdtee AJılcara lov&?.ım A mlrllgı ~tmaıına komısyonunda ~unm&ları. 

KENDiN 

T. iş Bankası 
lHO Kücült Cari 

Naap/<.rT 

ikramiye Pli.m 

{1342} (102-tS) 

ı .- :zooo ura. - ıooa.-nra 
• • l(!OO • - iMi.- .... 
'• eoo ... ~. 

•t • mıo •• ~ • 
., .. 100 • - ..,.. • 
fi• DO• .. ~. 

zta • ?· .. - ..,_ • 

~-: 1 ş.a.a. ı .... 
rıs, 1 Ataetoa, 1 tici ......... 
tarihterlDde~. -

Mektepler açlldı 
Şimdiye kada.r olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplannızı "V AKIT,, kütüphanesinden Jm. 
la1bkla tedarik edebilirsiniz • ... __ _ 
- Besbelli, kaymakam hey, ~· 

liıadan çok ho,lanmıJ c.liyordu. 

Şi~ne yokuşunu çıkt}'oriardı. 

Nuri bey: 
- Bu semtten o kadar nefret et· 

tips, o derece $clum ki, diyordu, 
yanından bile geçmek istcmiyo· 

rom. 
Mehmet gülerek cc .. ap \Cıxli· 
._. J'Jpkt benim gibi. Heıı <le 

~tQberi Azapkapıdan değil. v 
elvanı.o bile g~miyorum. 

- Gerçekten silfth deposunu so~ 
rııaja 1*bbüs etm:-: miydin? 

top k.mnalannı ken~i~i ~ı 
ooylemişti. 

- Stn onun sözüne inaıunal O, 
itilAf ıab1tasından para kopanmk 
icin, böyle kıtırları atmakta mnhl 
bir prlatandır. 

Mehmet otom<>bılin ~eri· 
den baktı: 

- Daha ,, ... ım~ıl~ mi. beJtm' 
- Yakla~tık. Şuraclnki rokak~ 

d:m birine gireceğiz. 
Nuri bey ~forün kulağına iiilt 

rek: 
- Mi soka~ıııa ... dedi 

- Hepsi yalan. llep~i jf tira be· 
vim. Benim böyle bir fikrim yok. 
~izi de yeni tanıyorum. 

- Bizi takip ulerler. Buralarda 
dolaşmak tehlikelidir. Ben, sara· 
nm panelyommdan kaçtan. ~ 
oltunda biç kimsenin, bat~ ~Y 
tanların bile bulamıyacaRt bir yer 
de giblel bir oda tuttum, FJiıayı 

da yanana aldmı. Oraya gidelim .. 
Genit ıeni§ görii5üruz. 

Mehmetfin gururunu o'. ~ :m bu 
stiıle "1oca aslan neden .. e .. uphc 1 

Nuri be,. kendini topladı: bir CIVIP vererek: 
- Onwı biraz i~ var.. Bıraı _ Si1lb deposu bir i-.ı:;ı ıle 60} u 

Ve arka ından \1 ınedin anb 
\ amadı.Ç.rı b.r ,,.t mc daha sö}iedl 
~!ör doğru \O dan Mi eataiı 

•ıa '-aptı, ~ıJ 

Nuri bey ciddi bir t•mrla ~icll' 
mede döndü: 

- E!iza bana her §e}i anlattı. 
1 tilftf devletlerinin Anndoluyu bar 
ı.an basa bgalc karar verdikt~i şu 

Caddeden geQen blr tak~)e ~· 

lendi: 
- Soför, dur •• 
Mehmet bu ~li~ de itiraz e· 

~ •lecıek· diye mınldandı. tur mu. a beyim? Btr. ki01im? Bu 
:Ki51ıri1Yi\ geçiyorlardı. ifi ancak ebı yapabilir><iniı 1 

Mehmet• 'lU kNa fakat şüphe \l - Demet( ki top 1.amalannr h~ 
yandıncı muhavereden ku~ulıu • ıt alamadın. öyle mi? 
mı§t.I. Fakat, hala kaymakam:ian -Dedim ya. Oraya '.olay koıa' 
şuphdemnj~'Ol", ~ ~i lle!ldine: trirUir mi blfJ Hıdbuki Ccnııl h. ra 

:\lelunrt ~ ı~ct c ;;oruyordu: 
Oturduı,..unu" cı;. hri tiran • 

\ mıdir. be\ ıın 
- hvct. B11 f.rıncni evi. Fakat 

t \ iahil>ı ~·u\ ı: ınu--;lu blr iıısau. 
(Dtıtl(Jmt '\..'trr) 



~·· N~~utbol 
-~ ·;~(t~ ~-J-7..,d-A -

• oftl'i ,zsirttMot ı w m: ~ ~1 ,,..r' 

1 

..................... ,. .. cıır. 
, ..... :. ...... .-ı..-•t!"'Aı ...... ~ ............... _ ..... ,,..~ -· • .,., • 

\~ BOYOK MÜSABAKA 
ı: HABER'iN evi nası o : •p.; - . - ~~~~---··---

• 2 321 1 11 • 18 il 1 1 
,.ve nerede vaoıl~ . 

D.ünva tutbol ·vıldızıarı No 1 
J - - ----·~-- ·- --, ıntiı 

Dii.nqanın en müthiş solaçzğı 

'·'Reymondo ORSi, .. 

r ı - .\1iiı.ı>ııt'l 1ıi1· e\· H euıye er 
ı ·ı - He .. l,i .. İ\ ,. iki \ 111. lira ııııl,i1· ,41"' 

' 1 ~~ - ili; lii~i~e :!il ·fİl·l' lıl, 111H.ı1il'i11 alıııaf, hııl\kıtll 
hlll (. '~ 1 ı. 

~i l,ıırt. 

I• · oln•ıtk hl'ı.ı.ııll il<!. ........ ı ~ 

·'· 

Meılyetıe~i.. Oyan tarzı.. baıoıiyetıerı 
Yazan: MUı'AKKAR EKREM TALU 

ll: \"I k , -;.ılill I; ol< 11. rıuı " Mlp<' ı< 

. Sf.tu ı q 2<~ .. 
Olim r':. Rt lıu d:ın ~ P.n1 :!.\' ret p· 

dil.mi~·· r'u~Jol bilgı!'inr> . pel.: .~ 
i\1a'ııdıtmı, d"~erii ·hoı>ıuo. Ril" ao~ 
ıuımır. ŞPrPr nııorhumıı ilk ı'l'.~"?"l· 
riii'ıın 7.Şl'!l"-\1 • 1 ır ır.ııtlml\TJı • SU 
l'HAh Atırm.,ı;tum: 

1 muı.:.-. ılıııdf' olmn.Jı. Ht p .. i.w pe~ 1 bir . ndaın oıdugıı ha.ld" l'Arrıt~ın 
Hriı t lilıer mtısa!t i•.it l)<tllPı 

1 

de\ıtt'l'f'k karlAr da ,.,t ,.,, im.,· • 
hazrı laıiılıır· ,· e hır ~ 11 •t1 ı" hı ,,Jt \•Nlidir (Şurnsını da k:ı,·df"trrıcli · 
''rıanuzlılt" tt•pl.ıdıl11ı· ~un ki Anuı>ada tııp n)ııktnyker'. 

l~t<· bn m vıınd ı AıJ-.ulııı milli ve aıkııd n Plnı'lnıa~· ı:ıtı:t!h• ~·~r 

t' ı • , \ l' .1 zır~.,.ı · 11 utt-kaH; 

1'1~ 1.:1 Hl! 

bıkı.mnııı tl\f"Shuı f.nl nc:ıiı Orr.ıd ırhi caı pmal ı :ı r· ,·nz vıınhy·. 
riı> l ilrrem ljiitiik Jo:ı•' • .,,n ı-.ı·:l'<n 'ıyı .. iki <iakik:ıtla bir fs,·I dfye <'lli-

- Am~t"rt\ mcla eyı tt·~.ı , rn L niı<tP<1i ltnh :ı nd.r' •l"~ N l'k 1 - ilk öt ın 7. ) f:cıl "' t R lfl ıı, hele- W•: 
t, ~arlıı.1o1tııLİflıtı· "••ııt.iı~lıll' ı;ös-tı• " ı:'itlrrj bırf"r cı•ırcliı Frlkiicldı 1'!'!8 rıliım•i: ııllRrııı,':ı 

ı.ıilli 1 .ı •. •il l-1 (> il 

'"hn•H ılıiıı~ R~ ı ":u ı 
::)ol Mf' ... ~.ı 

\ rf.ı~Uıı 
\"e en. ı':- ıırlJ> b"~' ll•}'~·rj."-' fr:"l , lr 
~inınir '! 'ı··,.ıı n' ~ntl'ljhuı ı:w~lı rn'~"n ıdı ,·e koını-ı Prİ\f:P sr.:,:ıylı ıı 1 ar· Men 

• ·•ı 1r.: ı;ok d.\'k ıt ı,: tın .. ıiııı. 0111lnt'lı ~u 

•:11111111 

ınt•..,hnr 
Aktı~~m 't'H' ~.ı oldu: 
- A ı Jf<.l• t n 111111: ta kn•.mın 

~·:ıi-: Oı'fli'<iır. 

Yl~" n •ıı·::I ıdll \'Alım ı::a7.N • 
ıa'ni1• kJ\'mPtİi !ll'IO'" RdRmı.nıı:ı: p, il 
l-lıu\ Frl-;_k "O\'lt> ~sızİ\oıdu: 

'·-- Am-tPrrlRmdA seyr('ttJ?-ıM 
,,. en. zh1'dP bf'~el"diimı futlıol·'..ı 
A ıj-anthı mıHi t11.kııırırıı1111 ~ı a.cı~ : 
< l""~·n.ır.,, 

o T.ılM<Wıln lı)f'•ı .. i"kP.Iİm:r.de cJI 
~.:ıhl~i •11.iiltıh·et ağır. a môan :;;ıı.it 
l '.P.t~ df" rıor li!Pm;n lP: 
"- Aml!ıttı:rdam o~m'phatlıırı

ım• t'n hııl'lkulad~ vı> na:r.aı·ı drkka· 
tı ,.eırnn fut.,olcuıril Orın'dir .. 

ı:>i\"e i-aret Pdıyoıdıı· 
$onuıltn-ı ı'a~ladr~mı. ve teln·ar 

t~k'••ar o~ndu~um · ~ a.{>Rnı-I ma t'buat 
ısıt nnk+~dıı ittifak e~~iyordu: 

•'19' olim.pı~·ıı.tlaı·ınrn P.JI mii · 
kenuııel 1'utholC'!i•u, Arjuıtinli ·sol 
"rıl.. Or!!i'diı ... 

'F: t"• futooJc:iinÜn hiı tPk MRf'la, 
ııatti bu:an Jr:ııııR V"YR u~n bir 
luın•ıvadıı.. hatti hatri hö«ia birı 

rı1P.\•ei?11 içi,tde yıldıırl~ıp Jlıllllı'ııtdı· 
~tnı ~i:\renlPı, "duyanlue. ..... tuı .. 
F~ kıı t t • k,.mm\il \'P. m\lva4"'uye. 
l~ roi ·na v'ıı.k mis.'11 .. rhw beıe all<t 
!! nP hk 11lcıuıma.d.ın nfl'\_.. e4'W • 
ı tT<, dahil hıılun·du~u "on bior,. iel'i 
uf~rden ?.&f~rf' ula tnan. 'Ja•r 
maçında ha.ri«a vM!lma Jiy* o • 
,., rılıır eıkaran bir ,.H!men T~ 
hi"J'Uı>n hiç ~itilm~fr. ·.H,te tıu· 
nub ı::<'lmf,., g~miıı teiı: m~tt~
~ı Or!i'diı. 

Bu hüküm yalnır: betıim S.naa
tincl rn do0mıı!; b!r İCkiia 8.eğffôır. 

Mıışr.eı • • Po:ı:~o. ('<>pman. ~ • 
hn. ~fauro, HogRn. :r.oasini,ı Da· 
no ~itti adamln ıııMPl~rce ~k 
,zn(tıoıdikleİ·i bıı r.okıayı ~:~le 
dl"fa ltirnftan rekiumeaı~. 
Bu yaman fut})<')l<'.'Ü'fli tJ\v!llif t-t.in 
kııfüuıdtk!İırı k~im; '~ ~ı·
rlP riııima ~\tnlaı olmuMlH": y-·.
hıu1h!" "f.'ev1tdade" bir. lr1'4ii4ır .. 
yı>t ' .. ··Yıın\l\n hiı kuvvet~ .. 

* 
· lfl~O •ı-nesirıdr !ttlya~·a :idip 
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