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Îngilterenin 
kara ordusu 

Molotof bir 
nutuk soyledi 

GONLOK SIYASI HALK 

Moskova kon· 
ferans1 bitti 
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ODUN i$iNDE 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

M. Çorçil, /ngiliz kara or
duaunun, orta olçüde, la
Aat mükemmel bir ordu 
oldugunu ve bu ordunun 
Britanya adalarina yapi

Moskova konferans1 
bize, yard1m1n arta
cag1n1 gostermi§tir 

Heyet reisleri taraf1n
dan mÜ§terek bir be
yanname ne§redildi OYNANAN OYUN 

lacak bir taarruzu dele- /(~BU IDretle ~=--. 
debile~ek kudreti haiz bu- if Bltlercl laavdat-
lundugunu ; fakat, Alman ll J 
ve Ru, ordutarile kryas l Jarm lmlOerl bo· 
edildigi takdirde lngiliz ,. ç1km11 olayor 
ordu1unun küçük sayila- J 

BUSYA ' M k b k . Id latedlgl malzem• 1 ura a e omrsyonunu a atan 
ve emtlaya tama· 
mile alaca•))tüccarlar mahkemeye verildi 

~~~-~-~--~-... ~~~~~~-~-~-bilecegini soylemiftir; bu 
ordu anavatam müdafaa
ya ve herhangi bir hare
kete haz1r bulanacaktrr. 

Bu caniler çetesini 
ortadan kald1rmahy1z 

Molotof 

Halifaks1n 
beyanat1 

Konferans hakkinda 1 
bir teblig inti~ar etti f Hazin ve ac1 bir hakikat 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet Ha.ricin 
Y azan: Abidin DAV ER Komlserl Molotot, üç devlet kontcran-

Moskova, 2 (A.A.) - Ameriltan - in.. 
glliz - Sovyet üçler kon!erans1 netlce
lenmi~tir. 

----------.. :~-------~ 
!>.n1n kapan1~1 münasebetile sHyledJli 

M 
Çorçilin son nutkun<la, bir nutukta, hürriyeti seven büyUk 
esasl izabat verdigi bir mcmleketlerin mü~terek arzulariru te

barüz etUrml~ ve b!lhassa 1oyle demif

Beaverbrookla Harriman tarafmdan 
ne§redilcn m~terek beyannamede, Sov_ 
yet Rusyanm, istediklerini hemen tama ... 
men alacag1 sOylemnektedir. 

l stanbul halki / ahi1 fiat/aria Odun satin 

nolr.ta ingiliz ordusudur. tir: 
Ba§vekil, ingiliz ordusu haklunda Gasip bir devlet olan Hitler Alman.-
§Unlari soylemi~tir: yasma k~l )lapllan tarlhl mUcadcle Rusyaya yap1lan 

yard1m miktor1 

Stalin, Birle9ik Amcrika Ile Büyük 
Britanyaya, verdiklerl mebzul malze .. 
meden dolayi Sovyet hükûmetinin te
tekkürlerini iblàg etmek üz.ere Beaver
brookla Harrjman'a salâhiyet vermf$
tir. 

aldiktan sonra dejirmendereden çekisi 145 
kuru~a odun temin edilecegi anla~ldi 

·~imdiye kadar bugünkü ile Ju., de iibirligimiz!n ne derece s1k1 olduiiu
Yas edilebilecek bir kara ordusu • nu mü$ahade edeb!ld!nlz. Hlllfr Ai
n h' b" l"k lm d k manyas1, m1lletler1 kanh bl?' surette bo_ 

a iç >r zaman ma l <> a 1 y~mdurugu altina almak\a ve ecnebi 
ve olam1yacag1z. Muharebenin bi- topraklart gayrime~ru bir surette il
dayetinde ordumuz muhasamat 'ü. hak etmektedir. 

MÜSTEREK BEYANNAME 
Moskova, 2 (A.A.) - l\loskova konfe. 

rang1nm nih.ayete ermesi üz.erine Lord 
Bcaverbrook ve Harrin1an taraf1ndan 

Nev. York, 2 (A.A.) - Dün ak- asatidokl mUsterek beyanname n~re-
§am Nev • York'a gelen !ngiltere dilmlitir. , 

.. .. . . . , Sovyet. Am.erikan ve IngiU:z: hükû .. 

tfayretedilecek de 
recede büyüktür 

Fiat Murakabe ~nu dün 
okl'eden sonra saat 18,30 a kadar 

oovam eden .uzun bir 1çtima ak

delmi$ ve odun meselesi etrafmda
ki çal!§malarm1 bitirmi§!ir. 

Dünkü go~melerin mavzuunu, 
bclediye ve murakabe te§kilâtma 

yanh§ mahlmat vcrmek su.retile 
yüksck bir narh ~spit cttinnege 

muvaffak olan ve bu suretlc Îs· 
l<>nbul halkln1 yüz binlerce lira 

zarara sokan baz1 odun taeirleri. 
nin vaziyeti t"§kil etuni§tir. Bun. 
dan 1!'V\0elki odun narlumn tespit: 
SU'asmda bu tacirler murakabe 
bürosuna resmi irnzalarile musad. 
dak birer maliyet cedveli vcmlis· 
lerdir. Bu rnaliyet ce<keJlerindc 

g(isterilen hesaplann hakikî fiat.. 
iardan çok yüksek oldugu mahal. 
linde yaptmlan son tahkikat ne

ticesinde anla§ildlgmdan, bu ta. 

ciderin, Millî Korunma Kammu 
hükümlerinc gore tecziyeler: lu. 

zumlu gi:iriïhmii§ ve hepsinin adli· 
Jeye '-erilrne~i kararla:,tmlrnl.'ihr. 

(Sonu, Sa. 3 Sü. 2) 

Zerindc tesir ika edebileeek key - Amerika Birlet;ik Devle\leri ing!ltere 
Ciyet ve kemiyctte degildi. Büyük ve Sovyetler Bir11i1 iibi büyük devle.t. 
itin 'hti il b" yük me Ier taratmdan sarted1lcn gayretlerlll 
s . a ve 1 mai:n . e, . u . . • birl~tirilmesi, H1tlercllerin cephenin 
,,a1 ve zamanm >§hrak1le §rmd1 orta bu veya $U bolgesinde elde ettikler1 
Olçüde bir ordu \'Ücude getirdik; muvakkat zaterlere ragmen nihai zafo_ 
fakat bu mükernmel bir ordudur. re uiasaca~mlZl katiyyen temin eden 

buyuk elç1s1 Lord Hahfaks m ?n- metleri mümess!llerinin kon!erans1 ni
zetedlere si:iylediJîine gore §im<liye hayete ernùstir. 

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

Alman ve Rus ordularile k1yas b'r âmlldir. 
edildigi takdirde ordulanrruzm Tayyare, tank, diger silàh ve ham 
küçük say1lmas1 rnümkündür. Or- madde sevklyatin1n arlt1nl.acagm1 Mos
dular1m12, rnüthi§ bir kudret kay. ko,·a konferansi gosterm i ~br. Bu :ureUe 

kadar Sovyetler Birligine yapilan 1 Konferans âz:>..1, Mihver devlelerini 
yarrumm hacrni elkâri umumiye. mal:lûp ebnek !çin SoVJ<!Uer Blrllt> 
yi hayrette b1rakacak kadar bii- kuvvetlerine Amerlka Birl~ik Devlet-

(Sonu, Sa. 3 Sü. 1) (Sonu, Sa. S Sü. 3) 
n • 1 (Souu sa. 3 su. 0 agi o an Alman ordulanmn ge - ------~=:.:.·-=:..:_.:_:_:,_:._ ________ , _______________ -----
Çirdikleri mükener ve mes'ut tee. 
tübeleri geçirmemekle beraber 
Ïlina ile yeti§lirilmi§ bir >0rdudur .. 

Mister Çorçil, ayr1ca silâh ve 
lcchizah mükemmel 2 milyonluk 
bir nnavatan muhaf1zlan ordusu. 
Dun da wev<ut olduj:uou \'C yc. 
ni ~mûlar1n silâh alhna almnuya. 
taf1n1 da il,ve etn1i. t.ir. 

I_ Alman tebligi f -

• 
Italyanlar1n 
muvaff akiyeti 

---o---- .. 

Yunanistanda adam"'J 
ba§ina günde 40 gr. 
ekmek veriliyor 

Zürih, 2 (A.A.) - cROyten 
YunanJstanda halka verHen ek

mek mlktar1nJn bir kere dah.a 
tahdit Pdile<:egi Atinada rC'SJllen 
Uân olurunu~t11r. Bu miktor günde 
adam bafma k.trk gram olacakt1r. 
Atina r~m! makanl <JU. ncsrettik
lorl blr bey&nnamecle bu yen! \ah
dldi de i:ükùnetle kabul e\mesini 

' 

Yunanistana g1da 
gotürecek vapur 

~~ Kurtulu~ ,, vapuruna mal
lartn yükletilmesine ba1land1 

Bu sOzler, ingiltcrenin, bütün 
insan kaynaklar1n1 seferbcr ede -
rek Alman ve Rus ordulan Ir.a • 
dar muazznm bir kara ordusu• le§
kiline te~cbbüs etmiycccgini gos -
tcriyor. Filvaki, 1\1. Çorçilio, §Îm -

ltalyan k1t'alan ce
nupta Ruslardan 

8000 esir ald1 

halk'an istemektcdlrler. ~ 

'-:::-=========~ 
1 

diyc kadar, ·bugiinkü ile k1yas e- Mosvova Lenin
dilcbnccek bir kara ordusuna hiç ' 

Sovyet tebligi 

K1taat1m1z cep
he boy une a bar
be devam ediyor 

bir >aman malik olmadtl< \'0 olaml· grat bombaland1 
YacaglZ• cümlesindeki «olam1ya - Berlin, 2 (A.A.) - Alman ordu-
cagaz, si:izü ile ycni sm1narm si - lan Ba§kumandanhgmm tebligi: 
lâb alhna çagmlm1yacagm1 si:iy • Dogu ccphesindc harekât plân 
lcmesi ba§ka suretle tefsir edile - mucibince devam etmektecfü. ----<>--
mcz. italyan lut'alan 28 ile 30 Eylûl Moskovada 

Ba§vekil, peJ< tabiî olarnk Îngi • arasmda Diny'Opcrin doguiUnda 
li.. ordusunun kaç tiimenden mü.

1 

Sovyet kit'alaru:1 çevirdikleri ve 
rekkep oldugunu soylememi§se de hnha ettikleri zaanan 8 bin esir al
ordunun, ugrayacag1 zayiah, hcr m~lard1r. DÜ§man kanli kay1plar 
!aman telâfi edebilecek ihtiyatlara ! venni§tir. 

Karadenizde harekâtta bulunan bir RUD1en c!estJooyerîne 
torpil yüklenirken 

---o--
Alman tayyarelerine 

zayiat verdiriliyor 
Londra, 2 (A.A.) - Mosko\•a 

radyosu, bugün iigle üzeri, a~aj!1-
daki lebligi vermi§tlr: 

'lie ikmal erlerine snhip bulundu - (Sonu, Sa. 3 Sü. 7) Asl!<erÎvaziveW iuuu ilâve etmi~tir. 
Bugünkü lngiliz ordusu, acabo 

kaç tiimendir? Muhtclif rivayet -
lere giire, Îngiltere, silâh altina al. 
d1g1 erlerden 50 tiin1en t~kil et -
lltÎ§ olup 30 tümen de lc§ekkiil 
haliodcdir. Bu 80 tümeoin ne ka· 
dari zirhh, ne kadari motiirlü ol _ 
duguna dair malûmat yoktur. Ge. 
Çen harbin di:irt y1l1 içinde, in • 
&'Ïlizler 113 türnen te~kil etmi~lcr· 
di. Dominyonlar ve müstcmleke. 
lerle beraber silâh alhna ald1kla. 
t1 askerin mevcudu, Frans1z bin • 
ba~1s1 Larcher; Revue Militaire 
F'rancalse mecmuasm10 1933 Ni -
san say1S1nda ne~rettigi cetvelc 
tore, 9,496.370 ki~i idi. Fnkat bu 
Y•kûn 4 klisur )'tll1khr. ~imdiki 
harp isc heniiz 25 av1n1 bitirmis -
tir, Geren Bii\·iik • Harhin iki~ci 
~1li <on,nndn. i<·rar.sadaki ingiliz 
Ordusu 5;; himenc balig olmu~lu. 
Dcniek ki bugiink:i ln;:iliL ordusu 
hakk1nda ileri siiriilen rakamlarla 
~·~en harbin iki '1li içindc yeti~ • 
hr1len Îngiliz tümenleri arasmda 
bir tnutabakat vardir. 

1939 Eyh'.1liinde harp bas,larken 
n r · · . c S1 ln;:iltcrcdc meHul olan 6 
lngiliz tiimeni, simdi 50 ye c1km1• 
b l . . . " 

u unuyor. A n1ca 2 mihonluk . - ' 
k~~avntan muhaftz10 denilrn tr~ • 

ilat la \'atd1r Id bunlar, silâh al· 
tina çaji'ir1lm1s olan Sln1flarin di • 
<!nda kalan g~nderlc orta yash -1 
l~rdan nliirckkeptir \"e as1l ~rdu 
tibi tiirncu fe-,kilâhna tâhi tant te. 
~~;~üllii muharebc birlikleri de -
gi darler. Sadeee dcnizden karaya 
çikacak nya ha\'adan yere indi _ 

(~oou. Sa, 3 Sü. 5) 

Garip bir 
tek/if 

Bir japon gazetesi Alman
ya ile Rusyaya Jngiltere 
aleyhine ittilak etmelerini 

tav1iye ediyor 
Tokyo, 2 (A.A.) - United 

Press: 
Ho§i Hosi gazete i ba!',ïmakale -

sinde Almanya ve Rusyadan mün
ferit bir sulh yap1nalarin1 iste -
mek.te ve zaman1n buna çok mu

Tor pil ta§iyan 
tayyareler 
~--~~-.. 1~-~----

Me vsim ilerledikçe alevlenen Ak. 
deniz havzas1nda bu tayyareler 
mühim roller oynamaga na mzettir 

sait oldugunu sôylemektedir, A KDENiZDE bir ingiliz gemi 1 hakika bilhassa Lorpil ta§ty&n 
Gaz.ete diyor ki: 
Bu sulhü Moskova düsmeden kafilesini bimaye eden Îngi- tayyareler bugünkU. harbin deniz 

C\'\'C! yopmal,ù!r. $imdl ber iki Jiz harp gcmilerinden Nelson'un safhalarmda çok muh:m "oller oy. 
tarai blrlbirin:n kt n·t·tini biliyor. Îlalyan tavyarclcri tarafmdan ya. narm~lardir Geçen srne in~ilizler 
Almanya ~·e Rusyn n1Ü~tcrtk di.15- "' (Sonu, Sa. 3 Sil. 4) 
man ol3.n Ingillercnin üzcrlne yü- ralanmas1, tayyarenin modern .. · • ,., ...,..,.. .., • • ...........,. ....... 
rüm•k 1çin kuvv•ll•rini birl•stl- harplerdeki ehemmiyeti üzerinde Birkaç satzrda 
rirlcrse iyi yapurlar. 

l T~inievvel geeesi, lut'alar1. 
m1z, cephenin bütün boyunca dü~ 
mania sava~m1~t1r. 

GECE Y ARISI TEBLÎGÎ 

Moskova, 2 (A.A) - Sovyet is
tihbarat bürosunun dün gece ne~

l"C-dilen teblij!i: 
1 Te§rinlevvelde, bütün gün, bü 

(Sonu, Sa. 3 Sil. 2) 
.. . . ,,, .. . .. • 

Bulgaristanda 
baz1 isyanlar 
ba~gostermi~ 

•---Qo-

Bulgar hükûmeti bü• 
tün M1su· mahsulünü 

musadere etti 
.!:'.'.::::::::::::::::::'::'.'::::::::::::::!~~ye~n~id~e=n~di~·k~ka~t~i~c~e:l~b~et~Jnl§~·~ti~r. ~~ 

ÏKDAM 
K

. .. d Londra, 2 (A.A.) - Londr.ada 
lm 0 eyecek ? Sovy-et harbme dair ne§red1lcn 

Herkes biribirine ve gazete- I haberlerden ogrenildig:ne g<ire Bu! 
/er meçhul muhatabrna soru-. ga1·:stan1 So.vyetlerc kaJ'li1 barbe 

sürüidc:nck 1sl 1yen Almanlarm bu 
yor: 

B .. d 't'b d h "t k. 'I b' k'ld L !csebbüsü Bulgar!~tanm ilai1 nun. ugun en 1 1 aren a a mu e ami 1r fe r e ÇIR- ·- Kim odeyecek? .. 
maga ba§liyor. Bugün 3 üncü sahilemiz.de gazetemizin Ôdenecek; Istanbul halki- lakalannda isyanlar ç1krnasma se. 

h · ·1 · 'lt'h k d n muharrr'r M d S t ·1 d 1 bep olmu~lur. Avnj haberlere go. ta rrr ai esme 1 1 a e e ura er og u - mn, yâni memurrrn, u un, ye- ' 
nun Bulgaristanda cereyan eden son hâdiseler hakkrn- timin, mi;tekaidin çel isine 560 re, isvani bas\lrmak üzere bu mm· 
da bir etüdünü, 2 nci sahilemizde Hayri Muhittinin kuru§ tediye ettigi odunun be- ta.kalara süralle ltalyan f1rkala.:1 

G .. .. · · d I k Fat1"n Narlikayanrn gü h •-· · d 11. gondcr1lrn1-rt1r 01'<lunun baz1 eu-« unun IÇ!n en» 1 rasrn; ve - • er çeRtsrn e norma rata na- . • . 
zel bir mahkeme roportaj1n1 bulacaksrmz. fkdam, te- zaran has1l olan Farkrn bir ara. ~.utainla1r:ndda, da. is~k·anldard'lm0~1~~· - · · · k h 11rar 1a ;.sc1er1 av e 1 i~ .1. 
r~~ki ~am!e~errm las.1las1z brr surette yapaca ve er- ya getirilip go:z:onüne ç1kard1-1 Bulgaris:andaki clltii1i'hububat Ai. 
gun. kar1ler1~1 tfaha z1ya!e. memnun edecek yaz1lar ve 1 g1 yekûn: 500,000 lira . manpya sc\'kcdilnH·kted:r. 
telr1kalarla rnll§ar edece.<tu. 1Sonu, Sa. 3 su. 4) (Sor.u, SJ. 3 Sü. l) 

• 

• _ , 

Mallnri gôtüre.:ek o lan •Kurtnl~· vapuru 

Yunanistana memleketimizden pt1run her tarafma K1zilay ~areti. 
50.000 tonluk gida maddeleri:t\ miz tersim edilmi~tir. 
gotürecek olan Kurtul'll~ va!l'llru- Türk milletinin bu büyük ulüvv1 

cenab1 Yunai>istanda olclugu gibi 
nun bütün haz1rhklar1 tamamlan. dünyar.in da her tarafmda hakki-

mi§ ve vapurun tahmiline ba§lan- mizda çok büyük bir oompatinin 
ml§ltr. Rœimde giirüldügü gibi va- J uyanmasma sebep ol:m~tur. 

Y az1k oldu Süleyman ef endiye! 
YAZAXt 

SELAMl lZZET SEDES 

lktisada bile dizgin "urul • 
duktan sonra ortada ba§1bo§ hiç 
bir §CY kalmamaga ba~lad1; ya· 
va§ yava§ hcr §CY derlenip to _ 
parland1, bir çerçcveyc sokul _ 
du. ?Uülcaddit cemiyetler her 
§cyi zapturapt alhna alc!J. Key. 
fe buyuruk i§ gormek imkâoSJz 
hale geldi. Îyi oldu. 

Bu iyi olu§un arasmda bir 
de bakhlar ki, dizginsiz, ba §1 · 
bo~, keyfiue buyuruk bir züm. 
re ver; i~kili ve )Çkisi7. ka1ino
iarda §•rk1 .Oyliyen çalgi talan. 
Jar .. vay! dcniler, bë)le §ey ol · 
n1n:z. oJsmaz! .. 

llânendcler, sâzendeler imti -
hana tâbi tu!t1lu~·orlar. Bun -
dan sonra girtlagmm kuvvetinc 
giivenen sahneye rikam1yacak. 
ber cline tcJli \•cyn telsiz bir sa1 

alan sâzendeyim diyemiyecek~ 
Ï§le bu da oldu. Îyi oldn. 

Pcki an11110 ~u crlcbiyata ne 
zaman dizgin ,·urulacak? .. Eli • 
ne hcr baHa alan rirmana gire .. 
mez; paz1s1na gÜ'\'C"nen gürc~ e. 
demcz, ber scsi olan §ark1 siiy • 
Jiyemez. her isteyen her istediti 
mali salamaz da, her eline ka. 
lc1n alan ~iir yazar n11? .. 

1\te~·hanc musikisiui zaptu -
rapt alhna almak isteyen esnaf 
tc1ni~·rtinin hânende ve ~âzen• 
dclcri irntihan cttigini dü lin • 
diikc:e cdcbi~·at1n csnaf cen1iyc. 
ti ile nlâkadar olmad1gma üzü· 
Jüyorum. Eger yeni ~nirler de 
bir imtihana tâbi tutulsalard1 
~iirin arkasmdan: Yaz1k old 11 
Süleyman efendi7e! dtJip acm. 
mazdik!... 



SAYFA-2 

1o4 --

az a met 
---VE--

ÏSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 
r-· -- z 1 y A-$ A-K 1 R ) · 

$a!itrm.~ olanlar, bu hitaplar kar Ayn; zaPlanda bayrakdar da ir-

-o---

Orta ve Lise tahsili 
temin edilecek 

~1 mda dllrhl!l kcnd1krinI topar • L kildi. (Ali) nin dayamlmaz ham -
la I!ar. ~·ak1m taktm, Resulûllah l iesinden kendisini koruyabilmek Dahiliye Vekâ • 
Efcn:::ilm1zm etrafmda toplanrr.aga J için, hemen k1hcm1 ba.§ma siper fetl• memurlara 
ba~ladllar. etti. Fakat (Ali) nin kahir darbe. 

_'foplananlarm ade.~i, yüz ki~iyi j si o kadar mûth~ bir surette indi fifï d&g1tt1 
buldu. Bu s rada, du~man ku\· • k1, bu luhç, kmldiktan sonra, ka • 

• Dahihye memurlarmm bu. 
vetleri de muhteli~ k;<>~lardan, Re. fas1 Ikiye ayrilarak kanlar içinde lunduklan yerlen.le '°rta mek-
sulu Ekrem Efend1mizm bulundu- yere seriliverdi. tep veya lise mevcut olma • 

ku ,;ere ~?g.:u ilerliyor~u. Ve bun· (Ali), derhal onun elindeki bay. mas1 dolay1sile çocuklarm1 
~arm en o~unde de, mutt:ftk or - rag1 çekti ald1. Vücudünü bir yay okutturmak üzere orta mek. 

un un ba,> rag1 dalga1am) ordu. gibi ge k . b" t·· k t tep veya lise li '·erlere nakil 
T hl"k b b··t rt t 11· rere sesmm u un uv\l'e J 

e 1 e, ui; u un a ml~ L er. ' · ve tahvillerini lstedikleri ve 
li d - k 11 _ _, b" . h ve heybetile: 

yen u~man o anauan In, c. _ Ail h'' kber' bu kabil rr.üracaatlarm da 
.. k k d b 1 a ue ... nuz § n \'e pera en e u unan 1 D' b • d arttig· 1 gërülmü!' ür . . , • . . lye agir L 

is1 .. m ask r.lenle, Resulullah E · 1 Bir kaç saniye zarfmda cereyan Dahiliye Vekâ1eli yaptig1 
fendimizin bulunduklan yerin a · cd b h k d "t'-· nakillerde esasen bu hususa 

k 
. en u sa ne, o a ar mu ;it~ ve 

rasma sar maya bt.~ladr. Eger b1... k k .cil ki b kd dikkat etmekte olmakla be • 
. _ 1 ·or unç 1 ; ayra arm mu -

r&z daha geç-ecek olursa, h1ç ~up • haf zlan çil yavrusu gibi dagtl • raber, memur çocuklarmm 
he vok ki bu dü~man kuvveti ara. 

1 
b kt lahsillerinin mevcut imkân-

. . _ m1~ ar .. ve u manzaray1 uza an lar dahilinde daha salim bir 
ya ~~ek .. R sulu Ekrem E_ fen .

1 

gëren dfü~man müfrezeleri de ol _ 
d d (k k 11 ) §ekilde temini idn memur • Imiz1, or unun 1sm1 u 1 ::.i11- duklan yerde duralam1§lard1. ' 
d kt lann vazivetlerinin bilinme. c.n ay1raca 1. B d 1 k "h' d' J 

• •• 1 • •. . u ura ay 1 ~. ço mu im i... sine lüzum hissetmi~tir. Bu 
Bu tehllkej .I t~xd1r. eden Resulu 1 Birdenbire, Resulü Ekrem Efcn - maksatla her memw·a çocuk-

Ekrem EfendtmIZ, dto.§manm ha - d" . b 1 d - d b'T' 
reketine mâni olaca . bir tedbir 1m1zm u un ugu yer e; u un larmm tahsil çag1 hakkmda 

dü~man askerlerini titreten bir sualleri mu.htevi olan fi~ler 
du murkcn (!IazretI AhJ arhk 

h ek t h g ld . (Al') · tevzi olunmu<tur. sabredcmedi: ar e zu ura e 1... 1 mn , 
_ Yâ Resulûllah!.. Müsaade et. tekbir sadas1 aksetmi§ gibi, hey - Memurlar fi§leri cLoldurup 

.. pcydcrpey Vekâlete yolla • 
Ben, «u du~man ba'-'rakdarma hü. betli bir tekbir ugultusu yuksel -

> " J maktad1rlar. Bunlar tasnif 
cum edeceg1m. Eger muvaffak o • di. . . edildiktèn sonra yeni ve e • 
lur da nun clinden bayra~m a · Co~kun blr deriiz: dalgas:m an • sasli te<lbirlcr almacakt:r. Bu 
hr m. d.iiînt.n askerlermm va-1 diran bu ugultu, dü§man asker • meyanda rremur çocu1dari i-
ZÎ) E.i deg ~eccktlr, zJnnederim. l lerinin kalblerine bü .. bütün bir çin muhtelif mmtakalarda 

Dedi. korku vc eh§et verdi. 1 yahh, pansiyon ~eklinde or -
1 t J;evam1 var) t k Il I d Daima sevgili yegeninin üstüne a o u ar aç1 mas. a mev -

t.treycn ve onu tehlikeli i~lere ,_z•u•u•b•a•h•s•t•1r •. ______ .,._,
1 

sokma istemiyen Rci>ulù Ekrem 
Ef~nd rriz, bir an tereddüt gos • 
terdi. Fakat, islâm ordusunun se. 
lamt>li 1çin bu h reketin yap1lma. 

SI el:wmdi. 
Bi..na binaen RE:sulü Ekrem E -

fcl"'•l:miz, (Hazreti Ali) nin tek -
llfim derhal ta..""'Vip etti. 

- Yâ Ah!.. CeP..ab1hak, seni 
sakliyacak .. ve bcnden ay1rm1ya • 
cakt1r. 

Diye, mukabele gosterdi. 
H!l.) ber kales.n.n kahrarnani, k.i. 

hcm1 ~·ekerck ileri atilt11. Kahn ve 

Küçük hab r er 

* Saman fiatlan tesbit edil
mi~tir· Yeni karara gore sairnam:i. 
mahallinde ki1osu dcikme olarak 
~ kuru!? \'e istanbu.ld.a kayi.kta ve
ya vagonda teshm tel balyah ola. 
rak kilosu 4,5 kuru~a sahlacakhr. 

* Yalova • Bursa. yo:unun is
limbul vilâyeti tarafmdan yaptml. 

mas1 icap ioden kismmm in~aatma 

l;a~lamlm1§tir. Yol ~ose haline ko-

Bir ogretmen vazife 
l:a~1nda ()1-dü 

Davutpa~ orta-· ·. ulu ogretmcn. 
lerinden ressam Bay Ziya Togmcn 
dün ders esnasmda fonal~m1~ ve 
hastahaneye nakledilirkcn ëlmü.~

tür. Vazife ba~mda olen ogretm~
nin cenaresi merasimle kald1rila. 
caktll'. 

Otomobil yedt:k ak
sal111 ve lâstik geldi 

gur se:;min bütün §l<ldetilc n' ra • culacakhr. Bursa vLlâycti de ken. Basra yolile hari~ten hi1· miktar 
lar atarak bayrakdar<: dogru iler- ai hudu<ltlan dah:il ndeki klsm:m j olomobil yedek aksam1 .gelm~tir. 
lemege ba~ladi. Bayrakdar ile mu-· süratle yaptiracakt1r. 1 Bunlar meyamnda Ame11kadan ge 

hsf1zlan, tek bll' adam.n kendile -/ *Üsküdar meydamndak büyük lkn Dunlop lâsti.kl~n <le lbu~~n. 
rine kars1 gasterdi.gi bu ,ecaat ve tarihî ~cnin yükselhlmesi ka. maktad1r. Bunlar Ttcaret Vekale
kahramanhg1 istihfaf ettilcr. Ha7- rarla~tmlmi§tir. Meydamn lanzirn t:nin tesbit ettlgi tevziat ~artlarma 
rcti Alinin harekctine ehemmiyet faaliyeti bitirilirken ~ ba§lamia- tt:bi !utulacaklr. 

verrnediler. Hemen etrafmI çevi - cakL1r. . Makarna ve ~ehriye 
re1 ck k1hç darbeleri alt.r.àa onu * Halk Partisi Ocak kong'l'~leri. 
bu· anda parçalayac:i.klarm1 tah -, :1e devam ol:unmaktadir. Ko. re. fiatlari tesbit edildi 
min eylediler. Ve hiç tdâj et:n~ - 1er aym 25 ine kadar ikmal edile- Murakabe komisyonu dün top. 
den, lHazrcti AL) niu gelip ken - cektir. tan ve peralœnde makarna fiatlari. 
dilerine çarpmasm1 bckleà:ler. Bilâhara da nahiye Jrongreleri m yeniden tespit etmi!itir. Verilen 

Halbuki Hazreti Ali, artik ken. hR!?hyacak ve 10 T~nisanide bi. karara gore, toptan makarn.amn 

dindcn bt'ÇmÏljli. Resulü Ekrem E. 
fendin: zin \'e islàm ordusur.un se

lâmetini terr.in etrœk için kendi -
r.! ' _.ya karar verrn!~ti. Buna bi. 
naen, dü§man a~kerlerinin aldtk. 
lan istihfaf lav;rl:i.nnm farkmda 
b 'le deg1ld1. 

Bu kükrem4 arslan, bei on a • 
d.mda, dü~man hü::um kolum1 

yakla~ti . Ve bayrakdarm k.ar§1 -
swda dikilcrek: 

- Ben .. Ali ibni Ebû Talip ... 
Ramie edec~gim. Sik1 dur! ... 

Diye bagtrd1. 
(Ali) èsminin yükselmesi, bay -

rag1 muhafaza eden askerleri tit • 
retmege kâ!i geldi. Bütün gôzler, 
bü) tik bir korku ve d~etle Haz.. 
reti Aliye çevrildi 

tirilecektir kilcsu 40, perakende olarak kilosu 
* V.!fiyet hiik'Ûn'"t konag1 iie 44 kuru~a satilacakt1r. 

defterë.arhk binasi aramn<laki ca. Aanbalâjh mak.arna!arm toptan 
harun tanzim olunmasma bR!?la- kilosu ise 41, perakende 45 k.or.u~ 

nlaml§ttr-. 
* Bulamk ve Bulanc1k, Malaz

girt, Mazgirt kazalarmm i.slarilcn 
birb"rine mi1l!a.bih olduklanndar. 
badema uunlarm tâbi old-uklan vi. 
lâyetler isimkrinin de zarflarun ü
zerine behcmchal yazi.lmas1 Dahi. 
!Jye Vek.âletindn dün vilâyt.e teb. 
lig olunmu§tur. 

* Ortao.k:ul miidürleri, Salt gü 
nü saat 14 te, lise müdürleri saai 

16 da i~anhul k1z l~e..Ma:i~i1 
müdürünün reisli&A.inde t.opia-na. 
caklar ve ~ok talebea llllntfla.rd.: 
~ubeler açùmasuu gcirü§œe.kl:f>.rd"rr 

'llarak tespit ed.Urn~fü. Tel ~ h
r~yenin optan kilosu, 43 pen.ke11. 
'e k:ilosu da 47 kuru5a sahlacak. 
tir. 

Bir koylü ekspres 
alhnda parçaland1 
Dün sabah Haydarpa§aya gel~r 

Ankara ekspresi Pendikte hat û 
zerinde merkebe binmi~ olaral 
geçen bir këylüye çarpm1§ ·:r 
k.ôylü ile merkep katarm a!tmdr 
~alarim~hr. Hâdise hakk111èr 
tahkikata o~lanm1~ ve bu ~·üzoe1 
.!ksprcs birkaç saat geç kalml!?tu 
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z 
Y azan: Prof· ~iikrü Ba ban Y eni bir kar.arla yüz-

~u siizü çoklac.utlan Î!zitmi_si • bu harpte kendine biç inanmad1 1 
nizdir: hiç bir gayeye inanm1yordu. de elliye ~1kar1ld1 

- Bu harp, deniliyor, vas1ta ve Eger Ruslar kemlilerine inan . H arbin wnunda ve mcmlc· 
malzeme harbidir! mas.alardi, geçirdi.klcri \ahim 51 _ • t . t kct tamamilc Î§gal altma 

Ben kendi hcsab1ma Lunu bir ralarda çoktan 0 zengin vasita n enz1n 8VZ18 lnln almd1ktan sunra Yuna • 
mescle olarak ald1m ,.c iizerinde malzemc yigtnlarile harbi bira . IS[&hl (âzim nistanm ne kadar acmacak \·e a • 
çok dü~ündüm. lJla,,!.;i11n hüküm kirla.rdi. ingiltere dahi, eger ken . g1r bir durumda bulundugu ber 
§Udur: dine inanmasa, geçirdigi 0 müthi~ Taksilere yaptlan yüzde 33 zam,. tarafta hikâye ve rivayct olunu -

llay1r! Bu harp de, biilün harp. ümitsiz anlarda harbi birakudi. mm arttmlmas1 için §OfOrler be le. yordu. Dün) a matbuntmda garp 
Ier "'ibi. vas1ta vu malzcme üstiin.. B k k kl d1yeye müracaat etrn~krdJi. fikir âleminin be§igï sayilan bu kii.. ..., ira mamt§hr. Bira nuyaca ar 
lügü harbi dcgildir. inamna kuv • Yaptlan tetkik.at neticcsiinde bu çiik memleketin çekmckte oldugu 
vetlerinin harbidir. du. zam tespit edildiktcn sonra benZ:r. iztuaplar hakkmda taf ilât veci • 

Çünkü inamyorlar. 1· k 
Tarihte yalmk1hç ve yahn ten "e malzme f;~tlarlnLn bir •rnik. 1yor ve •Yunanistam kurtarma 

Amerikan mütefekkiri Vilyan: • "" 1· d k 
giimlcklerile Tück erleri, kendile- (;ir daha vu·· '-e}mi<: oldug" u anla,·;il- az1m Ir• na arah tekrar olunu • 

.Jcymii;"in §U kauunu malûm: - J ""' ...., yordu. 
ri ve atlan tepei'en tirnaga çelik 50 

Alp daglarmda dag . gezîcilerin . ml§ ve yüzde 32 zarn yüzde ve Harp 1·caplari, muhari'p taraf • 
zuhlara bürünmülj, vas.ta ve mal. 
zemece üstün ordulan hemen da. den biri tehlikeli hir yerdcn mu . iblâg edilrni§tir. lan, yalmz \'e ancak mücadele za. 
ima târu.mar etmi§tir. Donsuz 1\-lo. valfak olacag1na inanarak atlars; !;iofürleri memnun e1lro4 olan bu ruretlcri ile mukayyct kdmakta -
go! ordulan \·as1ta vc malzcmecc muvaffak olacakttr. Fakat bir ar.. kararm tatbikinc derhal ha~lana... d1r. Bunun d1~mdaki his ve endi-
iilçüsüz zengin Roma im:tiarator • kcndinden üphe edersc kafas '. cakhr. Buna nazaran im~ter.ilcr; §Cler çok güçlükle vicdanlara nü • 
lugunu çiikertmi§tir. parçalanacakhr. t«ksinin yazd1g1 mik~ara msfm1 fuz edccck yol bulabilmektedic. 

Bu harptc de Fransa vas1ta ve Bu harp de ayni kanunla cere • :lâve edcrck odeyecekl'Erdir. Fransanm bir arahk ve hattâ 
malzemece, §Üphesiz, 1.Uarn'da yan cdiyor: Diger taraftan be.nzm ve petrol §Îmdi maruz kald1g. mfü;;külât ,-o 
1918 zaferini yaratan Fransadan lnanan muvaffak. olacakttr. •evziatmdan ~ikâyetler yapilmak. izhraplar kaydedilmege degcr. 
kat kat üstündi.i ve Fransa orc!u • Vas1ta ve J"llalzemcye ùcgil, ken. tadir. B'Lha..,;;;a baz1 taksiloErin es- Avrupanm ve haHâ diinyanm en 
larma Avrupanm en biiyük ve dimize inanmamiz asil kuvveti • kisinden daha büyûk bir çalUima zengin ve mürefCeh mcmlcketlcri 

. • arasanda sanlan bu mcmleket süt, 
mükemmcl kara ordulari nazarile mizdir. unkam bulduklar1 ve bu arabala. ! bugyd~ 1 ·h. 1 .1• ·b 
b k 1 d Ç kt .. Ç" k ·· d .1 . 0 Y. SJ 1 1 ma zeme ve 1 aç a. 

a 1 1yor u. ü u. un il Fransa Bayri 1\luhittin DALKILIÇ rm gun e ven en muayyen miktar k imtndan kl g 1 h . . . a a c mcz ma rum1 • 
benzmle Idare edilemiyecek d re. yctlcrc mnhkûm olmus ve Fran • 

(: 
.. Jl cede çok ~ah§tùdar1 ilcri sürül. su.Iara otedenberi tevc~cüh gos • 

AD L i Y E K 0 R 1 D 0 R L A R 1 N D A mektedir. Istanbulda uzun müd- termi!/ l. m Amerikahlarda yar • 
dtt ih!Jiyac1 rahat rahat kar§thya. d1m his• ·atm1 uyand:rmi§hr. Fa· 

----------------------------- cak petrol bulundugu halde petroi kat Ïngiliz hükûmeti, bu iilkeyo 

Enine boyuna dort taze, aime
nin kap1s1na yüklenmi~ler, fakat .. _________ .. _________ _ 

tedarik edemiyenler de vard1r. Hu yollanacak maddelerin Almanla • 
da benzin ve petrol tevzi.i i~lerinin, rm dine gcçmesi ihtimalini ileri 
famirde Halk Partisi §Ubesi tarafm sürerek, hu co~an in°anî tczahür. 
dan yapilci1g1 gibi ist-anbulda da lcdn tahakkukuna man1 olmu!; 
daha c1ddî ve salim bir va.sita ile idi. Bitarnflarin nczaret ve müra
yap1lma.s1 zaruretini or!aya koy. kabcsi altmda te\'ziatm yap1lma -

Naime, Eminenin genç ve güzel kocas1na maktad1r. SI hususund:i Almanya tarafrndan 
güstcrilen kola~·hga da ehcmmiyct 

kancay1 takmi~. yatak odas1n1 tekmelemi~! a folunmnd1. 

Adliye binasmm üst katmda 1 mine evli .. kocas· genç vc güzel.. f .. , Ru artlnr il'inde Yunanistanin 
1 S 0 Z 0 E L~I fcryadrm dinlcvcbilrcck kulak 4 üncü asliye ceza mahkemesinde. Velhasll Naime bu gcnç ve güzel \ • 

yiz .. On, on be§ kadm .. ~ekçi rr.üs. J adama baltayI asm1~ olacak ki E • _ bulmak kola~· degildi. Bl na rag • 
tesna galiba mahallcnin bütün bu 1 mine ile aralarmda dmlt1 ba~la _ men gcrck Almanlar ~erek ingi • 
sokak halk1 cümbür cemaat top • '1 mi§, nihayet münaka§a, kavga, Umumi Mütareke lizler müstcrck ' 'e biiyük ir hüs.. 
lanrn1§ merak ve heyecan içindi> derken arhk Naime ge<:eleri ka11 ilâ niiniyet giistcrd:Ier ve Tiirkiyeden 
muhakemeyi dinliyor .. Kimi çar - ; k:>ca odalanna çekilince kap1y1 ni.. yapilacak (50,C'IO) tonlul· ihraca -
~afü, kimi ba§ortülü.. içlerind<> tekmelemege ba~laml!?! .. Ï§te eni - Belçikada Llej §ehri halkmm i h i7.'a~ etmcn~ege muvaf~~at ctti. 
§apkalis1, alhk ve pudrahs1 da ne boyuna tazeleri, yâni Mürüv • gordügü rüyay1 ajanslar bütün · l~r. Bir Amerika h?yir ~uesse~e • 
var... vet, S1dika ve Fethiyeyi Emine dünyarn yayd1. Tabiî okumU§SU - s1 tarafmdan bedeh tesv1ye edrlcn 

· d f k nuzdur. mallar hiç bir taraftan mii külâta 
Davac1 Naime isrnm e u a te. te§vik etmi~ de onlar da Naimeyi · 

L:cJ"'de birdenbir bütün cep • ugrahlmaksrzm sevkcdilecektir. 
fe.k 40 hk bir kad_mcag1z .. __ da .. va e· bunun i."i.n déivmü~ler.. e E k" h · · b 1. 1 d 1 1 d F th M t " helerde mnumî bir mütareke ya • ' 5 1 anciye naztrmin · 3 §"80 1 • 1 en er e e I~_e'.. uruvve • Naime yerinden fuladt .. elleri - y . 1 gmda bir hcy'et hu isle uii;ra~mak 
S1d1ka. Bunlardan uçu de genç, e-1 ie kollarile birtakim hareketl"è'r pdd1gl haber1 §ayi olmu§, halk so. .. 1 b d d V d"k 
nine bo'-•una taze'"'r.. ' , . k kl d'"k"'l .. 1 11 u1cre e ~·evm ura ir. er • . -

E 
lkt .. N . . . yaparak saLonu çmlatan b1r sesle a ara 0 u mu!}. §arap ar se lcri lafsilât ve izahat her türlü 

~e ~n - a1m.e ~v1~m eu~ haykll'd1: gibi aktnr~, neleri var neleri yok tefsirden vârsetedir. 
basin -~n .. sod agt !:iey rakter !!ln, a- - Üstüme iyilik saglik .. bak.. yemi§lcr, içmi§ler, magazalardan P t . I" d 
pmm onun e oynam a 0 an co. 1 a ras1n i§ga m en yani be~ ay. 
cuklara, korkup kaçsinlar diyt> b~k·: neler de uyduru~orlar .. Bay vesika usulüne arhk lüzum gür - danberi yalmz üç gün ekmek tcvzi 

h -k be b miyerek kucak kucak mallar al - d'l b'l · t" At" · d h 1 ta§ atm!§ .. fakat ta§, 0 sirada ora. 
1 

a tm n namusu rnucessem ir e 1 e 1 m1 1r. ma ve pire c a • 
dan geçmekte olan Mürüvvet, S1. kad1mm .. benim isrnim Nairne... m§lar, polislcr dahi halk1n bu ç1l. ka günde altnu§ dirhem ekmek 
dika ve F'ethiyeye rastgelmi§. . S1d!ka, Fethiye, Mürüvvet, Emine gm sevincine Ï§tirak etmi!i. dagrhhyordu. Yakmda bu miktar 

Vay efcndim sen misin ta~1 a • degil.. Gelgelclim, ak§am üzeri bu ha • k1rk dirhcme indirileccktir. Ac 
tan .. güçlü kuvvetli, enine oovuna Müba§ir Naimeyi güçlükle tes • berin yalan oldugu anla§ilmca za· insanlarm bayai gayelcri üç be; 
tazeler kap1ya yüklenmi§ ve k:ra. kin edcrek yerine oturttu ... Ve vall1 Liej halkl süt diikmü kedi • ha§lannu~ patates bulabilmektir. 
rak içeri girmi§ler, Naimeye bir l muhakeme diger ~ahitlerin celbi _ ye donmii§, elleri bogründe kal • Harp cehennemine sürüklcnmi~ 
terniz sopa çekmi§ler... ne .. kalcù.. ml§.. bu memleketin bu elim durumu 

Naime yana yaktla davas1ru an. . Onden çtkan' maznunlar .:;ag ta- Liej halkmm dü tügü bu hale yamnda yeni dünyadaki bolluk ve 
latiyor .. eninc boyuna tazeler do rartaki merdivenden birdenbire bütün dünya hayret cdip acmd1. bir çok mah~ullerin ya idhar e • 
mütemadi •en mkâr_ ~e i.ll'azc.:,'a.. yok oldular .. MPi<er b"~larm.a ge. Yalmz biz b1y1k altmdan güldük: dilmcge veyahut ·akrlmaga mah • 

H b h -k ~ alan -b -. kûm olmas1 pck ac1 bir tezad tab. 
- ay1r ay a 1 ~... , . l lecegï biliyor arrm~.. :ira biraz Ayol, biz bunu her maa« ald1 • 

1.. t b' e rr1rc i.k " .,. losu tclikil ediyor. 
séiy uyor .. ('Ve 1z evm . t. • ~nra obür mahalle halkI adliye g1m1z giin ~·ap1yoruz! · 
amma kat'iyyen dovmcd1k .. Bir -1 . _ Ingiliz ve Almanlarm Yummis • 
kaç ;:arnandanberi . bizi n~rede kondorlanna dag1lm1§lar, hanl Fennin bizdeki hârikas1 tan i§indeki uzla. malan daha bü • 

.. t k 1 L Jar cirkin hanl maznunlar1 anyorlar.. hele ~·ük \'c Avrupanm bir <:ok aç mem 
gorse za en 1 a 1 ir, .a§ , .- . . . . S b h 1 • 
lâflarla .1rkam1zdan bagrnrd1 .. Bu tçlermde bU" ça!"§aflis1 var k1 ne - ay1n ir mu arririmiz Ho an- Ickrtlcrini sinesine alan /!CllÎ§ bir 
harE>'<etlerinden vazgeçrnesini soy- tameli bir §ey oldugu yüzünden dada sütten yün ç1karild1gm1 ye anla§maya ba lnng-rç teskil ede • 
lem0k için '!Vine girdik. belli: Hem yürüyor, hem küfür bu yünün tabiisine kat kat üstün bilse bütiin k1t'a hattâ bütün be • 

Onlar bunu soylerken Naime de ediyor, hem onüne goeleni çevirip oldugunu haber veren bir makale serivet ii;in bir sevinc: unsuru o • 
yaz1yor ve fennin bu terakkisini [urdu Ç'"nk" y · t d k 

Or.)yuna lâhavle çckmed_ e!.. . 1 m. uvakkat bir cinnet sar'asile tit • · u u unams an cr e • 
d hayranbkla iiviiyor. s1" d" · 1 k tl · $ahitler dinlend.i .. br tanes1 e nyerek: ne U§rneyen sair mem e e enn 

verdigi ifade de enine boyuna, 1 - Nerde o yalanc1 kanlar .. gër- Sütten yün çikmasi bu kadar çok müreffch ve mes'ut oldugunu 
qüçlü kuvvetli tazelerin N;t!meyi ldünüz mü?. El.bet caddeye çika - mühim bir ~y mi ki'!. Himmet zannetmek biiyük bir hatadrr. Fa· 
déivdüklerini fakat bunu bir :e~ . r caklar, ben onlara gosteririm .. cil. yok yoksa .... Siz .. ne diyor~~nuz? raz~ §li ?1ücadeleye herhan~i bir 
•:ik nf'ti::esinde yapt1klanni snyle. ye Çll'pirup duruyor ... Kadm kav • Ugn§tlsa b1z1m sutlerden yun de. ~ekrlde h1ç kart!?mam1~ olan lspan• 
ii.. Bu ~ahide gore, vaktile_ Nai - gas1 erkeginkinden de be~rmi§ gil, kuma§ degil, Terkos cîvarmda) yan•n hali .Y~~anhlar1n mevkiin. 
.,,e Emine isminde ba§'ka bir ka · meger... batan vapurlar çi.kar! den çok az iyldir. 
lm.la ayni evde oturuyormu§ .. E. Fatin Fuat Narl.ikaya 1 Y l .___ Belçikada l§lerin harikulâde iyi 

anrm tu um~t olmad1gm1 gostereeek yeni bir de. 
---------------------------·-------------------------- Bir o~uyucu da gazetelerden bi. lili dünkü telgraflar getirrnis idi. 

deki ifades.i ~mda., yüzü dcrhal mânâ çika:ran bu kiz, daha açtlc o- g-eçti. Ve bunun )-Üzilmde-ki if.ade- rine her mahallede bir yangm tu.. Ber nas1Isa Liege ehrinde harbin 
pembel~i ve yëtnm agizla i!ia:az. lan cevaplanmdan, muhakkak ki sini, o s1raüa odaya gi.ren Nadire lumbasi bulundurulmasim tav i • sulha baglandrg1 haberi §ayi ol • 
etti: ne demek isted.iglrni. arùiyord.u. A. hamm, Hayat'tan daha evvel his- ye ediyor. Hakh dogrusu. Hattâ mu lur. Bu sulhün kay1t ve ~art • 

- Ôyl.oeyse istiyere.k ye.nildiniz caba, cNiçin. demekle benden ha- setti. degil ber mahalleye, Istanbul hal. lan ne oldugu bittabi belli degïl • 
Ke:nal bey kikî bir cevap rn1 tr:kliyorou. 0- Artik tered<lüdüm ka·lm'"'"''"tl. k h b" . d k d" . • . b" di. Belçikanm isti.kbalinin ve is • - .....,, 1010 er 1r10 e en lSl içm ir t"kl"l" . 1 - ai· d 

l RF A N D 0 G AN 
~i<ldetle ba§lmI sallad1?Yl na: Ondaki sevgiye emniyet getirir. t a 1010 ne o ncag1 m um c • 

Y a Z a n: H t h s· k ......_, . . . •-- . yang10 tulumbas1 hulundurulma • ;;.ld1". Buna ragy men ne olursa ol • 
- Haytr aya anrm, âzami - 1zi azanmak is."""igim i.çm. j "'""'u. rçimden de Allah.a $ü.kred.iyor " 

Edeb"l Roman.· lS .a gayretimi gosterdim. Ve esascn Diyebili.rdim. Fitkat lüzum gër- dum, hdir. ? • •• j sun sulh akdedilrni!! olmas1 !)chri 
m:m•••a .. • · · 1 .. t d"·· ed k Bu da fazla mt. Hiç degil. ba~tanba!!a çdg10 bir sürur da! a-t>ôy e gayret gos er 1g1m haldc m m vc t aptigim br kiza bu a.. cSeni seviyorum, ben de sem · 

'Lei·-· . . d b 't .. 1 . Zira, bu adam nas1l t1l a i:rünün sma bogmu tur. Herkcs birbirini 
- Yine Kemal bcyi himayt!, de- 1den, ahnacak hed1y-eyi kendi arzu- 1 yem 1g'.me ~vmiyorum y~... ar asl .cum eyi az g~rd~-. sedyoru:m• gi.bi sôzler, bizim D'J birinde stok mah tian bir tt aga • kucaklami~. elektrikler yanmi~. 

g"il m1 hamm ef ndi? B!r parti oy- {muza b1ral<tik \'e {)"L'WJ.a ba"'1adik. AnneS1 .avaga kalkmt~h· B11mem. . Son suahne cevap verd1m, ,ak:.t, gizli anla§IIlamizm yamnda o ka. 
"' ..,. · 1 dak !__, k ,_ b ki1d zadan mufü•kn bir sey satin ala - danslar b~lam1!>.hr. Dünya mu -

nt'·~~,;.,~, obcn.im usta o:dni•t:m BUir:.in ki, en j,...._ bil.di<Tim O""'il ne gibi bir maksat a yan i vua- yme apa.u ilr ~e · e sevgimi an. dar küçük kahyordu loi, bôyle ku 
"' ""fi.... .....,, , J - • • 1 k b' 1 t • 1 _. cak degil mi?! kadderat101 idare eden millet ~cf· 

ar.Ja Ihnca, ikin~i partiden tauiî h::n.en hen~n tuv a 1:::-. Bo'"yle ol. ya gi.rdi. lki dak1ka 1 lr zaanan a maga ça 1-1•!Jl1: ru cümleleri akhma bile getirmck " lerinin bu manzaradan almalar1 Î· 
vaz e1,1 eœk. B..i $"ay dô? Kt>:-i1al mas:na rng!'..1en, o ~c mi.i.kCTJ~mel için yine yalniz kalmI~i.k. Bira.-: - Sizinle tavla oynamag1 hiç is- iste-miyordum. Muharrir 1.rrymeti 

1 t · d d' Ç" k " b · s cap edcn büvük dcrsler vard1r. 
œy kendini kurt::.rnu~ olaca.k. bir :;iurette y<!ni J:m. Hem de nas.i-1 evvelki sozümü, ba~ka cepheden em1yorum, e irn. un u, emm ana ilk zamanlar yazdJ€1m gi. • 

" Id • k d · · -' k ,,,i... •- b' H Ber 11:eyin k1ymeti degi!\'ti. Yal. Daba dün Mister Çiirc.·il l!H2 ilk • Daha bir §Cyler sëykd:i amma, bilyior musun. B~e kar"$1 s1f1r uzatmagya çah<:'lrken, Hayat ka,...,1• o ugu a ar, sizm ae aJ' . ..,e .... ue- 1; • ayata tapiyorum. §eklmdeki "' · 
k 

1 

.,.. · • n1z muharrir laymcti sabit. Me • bahari ve yazma §âmil harplcrdcn 
ilk cümJ.enin tcsi.!"i, ger'.lc:"ni din. \•aziyetin<l-e kalar.:i. . ma g~ip géizlcrimin i.çine bakti: nizi arzu c<livorum. Halbuki buna ifadeyi dahi arz gorüyurum. Ov·l e selaA eski'd•n •n (ena muhartu" e bi·. • · k. b - ~ ~ bahsediyordu. Hattâ karada Al • 
H:meme mâm o~fo. Nadire hamm, ay:1i magrun)~'.- ., _ B!r parti de biz yapahm nu? •:m. an •ok degil mi? ir kelime i.stiyollU'lll ki; 0 , yalmz le·. 

H t t 1 U J .. .. k · d manlart maglûp <>tmcnin çok zor 
cYine Kemal bcyi hima)e, de. le yüzün,.: bakarken, <lj~a . a. ~~ Ne güzel fir~t. Soylernek iste. . ysa gorunme ten z1ya e, séiz. t!ayat için soylenebilsin ve b~ka. _ Odun! olmasmdan na~i, hcle Rus mu!rn • 

gil mi hammefen<li?· cliyur. raz en•e.{J sozür ~ki ·~oel! tek1t digim sôzlere zcmin açh: ler1me hak verir bir vaziyet ald1 larmm o kelimede hakk1 olmasm. Diyemezdik. Çilnkû en agir ha- vemeti kmlacak olursa, miicadc • 
Ne güzel ~Y· Hel~ o en ba~takt etti: - Kazanmak istiyor musunuz? ve parmaklan arasma slk~hrd1*1 Fakat tbula:nnyorum. Y11larca di. karetti. Bugün odunun mânas1 çok lenin c;ok siiriincemede kalaca~1 

<yine• bcni âde~â bilyülc<lL Ha- - Gordü:iüz mü Kemal bey, ye. dedim. pullarla oyalamrlœn, ënüne baka. d~meler neticesindie, asirlarca tee ~ükür degi§ii. Fakat, ne garip ciL da bir çok mahfillerde ima 0111 • 

vat bein bundan ev'.'~!leri de mi nildirJz, dedi. - Bilmem ki... ra.k cevap verdi: rübeler sonunda elde ed:illen lûgat- ve ki, yine bi.t muharrire: nuyordu. Lord Balüaks gibi ah ' 
bi~nye etti? Boyle olu§unu dii.§a- - Kumarda kavbcd~ ilk defa - Ben kaybetmck isti.yurum. - Ôyleyse oynarn1yahm Kemal lar benim arzularmu i:fade edeme. - Odun! vale viluf bir zat evvelce dort jl, 

a ru 
r 

-• 

niince bile içirni bir se0..I!Ç kaph- arzu ediynrum, ck<lim. - Niçin? bey. Bu vaziyette ikimiz de kay. d.ikten sonra; henüz karmak~lk Diyemiyoruz. Diyemeyiz. on .. enedcn bahsetmi~ idi. Yuna • 
yor. Ne hassas k;z Y~r_ao~i. Ker.tli~i- Bu cNiçin. mah.5us sorulmtl§tu. œtn:i~ say1h1'.z e~~tle.. 1 bir vaZJiyette olan kafam ve mu. Çünkil: Atirbimca altm demek! nistan. Lehistan, fspan\'a, B<'l<:1 • 

Nihaset. hi.c br karar vo-me- ni ~zau..'11.a.k isl;ey~ bu ~1- Bundan daha ka.pal! sèiz.lerimdtn !çimden bll" sevmç y1lchnm1 (Devanu var> CIMBIZ (Deva.uu l iincil •:rfa4a 
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DAGARCIK.~~ ~ 
. . L.:'!.su KADAR-

iRAN 
$AHI 

INGIL TEREDE . Torpil ta§ryan 
Demir parmekhk- Bulgar1standa 

Bir RamazG.n F1kras1 dahaa: 

lardan tank isyan m1 yar? ta y y a Te/ e r 
yapllacak Yazan: MURAD SERTOGLU CB:u, ta'"h 1 incl "'17!adal li alyanlar Nelsona bir torpil isa-

Taranlo baskmin1 •ilrf bu torpil bet ettirmek ugrun<la 13 torpil ta. 

Ahrete vekil gondermek 
isterken 

Arjantin'e 
gidecek 

lranda 'imdden 
birçok 1slahat 

yaptlm1' 
Buenos • Aires, 2 (A.A.) -

Zannedildigine gore sabt.k. t
ran ~ah1, Arjantin hükûme
t.ndm, Arjantinde oturmak 
müsaadcsini istemi§tir. 

Buenos. Aires, 2 (A.A.) -
S b1k iran ~ah1, Ciudad Ca. 
ho vapuru ile T"§l·;nisaninin 
llk günlerinde Buenos • AL. 
res'e gel1'ccktir. Kendisine 
a.U!smden on k~i ~ aynca 12 
hizme.çi refakat etmektedir. 

YENÎ ISLÂHAT 
Londra, 2 (A.A.) - Reuter 

ajans1mn Ta1'randaki hususî 
muhabiri bildiriyor: 

Bir hafta evvel kurulmu§ 
olan iran kabinesi bir çok is. 
làhat vücudc getirmi,?tir. Es
ki rejfmin y1k1lan ilk kaleleri , 
polis ve Ba kumandanh!, ol. 
~ 'ur. Yüksck mcvkiler i~
~al cd .. b1r çok zabitler va. 
z f Ier 1ide.n w:akl~1nlm1~-

(an• r. ,,/ 

Londra, 2 (A.A.) - Tank ve di
g"Or silâhlar yap1hnasmda krulla. 
ntlmak üzere Krahn ikametgâh1 
olan Buckingham saraymdan • 20 
ton kadar pa.nnakltk demiri toplan 

muitir. 

0 ün Londradan gclen bir " :a}:yan . tayyarcler va·1tasue 1 ~1yan tayyare zayi etmi~lerd•r Fa. Geçen gu"n burada 51·2e U"sku·. 
telgraf, Bulgaristan:n ha • 1 it l " 

k 1 
yapm1~ ar \'e mühim a yan eu- kat boyle mühim bir harp vahid1- darli c:3 , 1 Hafiza <lair ba- Rama. 

zt 1n1nta a ar1nda ÏSJ&nlar ha§ ·· t l h " t I Q Y 'S .. t d'"' . zu am anm asara ugra ,mi~ ar J· nin batmlmas1 veyahut uz.un müd. zan "krasi anlatm«tin1 . Ayni a. 
gos cr 1g1n1 ve isyanclla y· 1 1 OO 1 k u '"'1 

1 b 
.. t d''' . 1ne A man ann 35.0 ton u del tamir maksadile harp haricl ~ama dai·i· bugu·· n, bi"r f"·ra daha 

ar B§gos er 1g1n1, \'C i~~·anc1la 1..i u.. 
nn tenkili için italyan firkalari B'smark zirhhst tayyareler tara. edilmes:nd~ki fayda daha pck faz. ya.zacaJim ki bu fikra, birinci !1k-

Tahmin ed.ild1gine gore, ingiliz 
rnill"Otine ya.p1lan hitap üzerinè in. 
giltere11in nruhtelif yerlerinde 

1 boylece toplanacak demir parmak. 

mn isyan mmtakalarma gondcril. ~mdaP. bulunmu~.' torpil ta$1yan la tayyare ziyamn1 goze ald.mr. radan daha bo$. daha kunt yap1, 
.ng1hz tayyarel.-~1 tarafmdan yara. Amerikanm Atlantik yollann< d h d k kl .... V · b f k 

digini bildirmektc idi. Yine ayni , b •· k . l · a a o una lu•r. e ymc u l • •anm1~ ve awrt1mas1 ab1l o mu'i- k1SD1en kontrol altma almas1 ln. d h' " H f 00· · b. N 
tclgraf, bu isyanlarln Aln1anlar1n tur _ -· .. . ' ra a i -rast a 1za nc1 lai' as .. 
Bulgarlar1 Sovyet Rus~·aya kar§l · gillz donanm:iasi.na buyuk b:r nefes 1 reddin Hoca di yen eski mü~i, 
haro" •ürüklemek istcmelcri yü • Tayyarelerin bu ba~anlari iize- ald!tm1'jhr. In~tlter.c bu say~d1:o bir 1 ~air ve etl1plerimiz.den ü~tad Salih 

• ltk ve buna bcnzer maddeler, y~. 
nm milyon ton d-emir temin ede· 
cektir. 

.. d k T 
1 

rine her i:..1<i taraf tornoil ta<1yan bu çok harp gem1lerini muhtEhf harp Sai'mi'ndi·r .. 
2un en ç• hgm1 ilàve ediyor. c - · ,... ' cms tayyarelerin imaline ha•'P sa. sahalannda ve bu arada Akdeniz- Sir Ramazan günü ~a'i' Haf'l. 
graf nibayet isyanm Bulgar ordu. nayünde rnühtm 1bir ""'r av1rm•<- èc kullanabilecek. tir. Bu suretlc 
sunun bazt cüzütamlar1na da sira.. ,T- -Y-

za: 

r 
. . tir. Bu tayyarcler ta$1è1kl.;,n tor. 

KISA HAR
'C .. I yet ettigini, orduda firarlar ba5 • pi.li atmak i<;in dcniz sathina 20_30 
' lad1g1ni, Almanlarm Ilulgaristan · melre kadar yakl~ak mecburi. 

HABERLER 1 daki bütün gida maddelerini çek • yetindedirler. Daha yukar1<lan at.. 
: .J tiklcrini, nulgaristanda büyük bir hklan takdirde hom lorpillerin ~u 
\. jet, yagl'. maddeler, $Chr, sabun satluna $iddetle carpmalan yüzün. * Lizbon - Lizbonda bulunan 'd·~. ~c.ynl " dbuhranktni~ ba§giister • den i n ( i 1 à k etmeleri ihti. 

1 Ruzvelt.n Vatikan nezdindeki §ah. 1ir•ni rny etmc ted•r. Bulgaristan bugün askcrî hare • mali .basgiist.e1lffi. ekt.e, hem de he. 
si mümessili Taylor Ameri • d f b hl 1 k l k kât harieinde resmen ~lihverlp i•· 1 " e 1"a et 1 ima i pc aza ma • 
kaya ancak yann harcket ede- ., 
bilecektir. (A.A.) l>irl\gi yapm1~ hir mcmlckettir. tadtr. 

.. ,. .. .. Bu itibarb Mih ·crin diismani 0 • : Onun için herhangi bir harp va. 
Gobcls m tesckkuru 1 l . · h'd' to 'l t ta · 1 l• . • Jan ng1ltcrcdcn Bulgaristan hak. ' me rpt a~1yan Y) are €f c * Berlin - Propaganda Nazm 1 d · 1 h b 1 1 k hücum ed!ldijti zaman az eck zayi-

Akdeniroe iki taraf arasmdaki d~- - $as1 be d m~ler, sen ne ve. 
niz muvazenesi, !ngiltcre lehinè.c fasIZ, hakikatsiz Vè ne ac1 gün 
d~ha büyük nisbette ink.i~af et. d-0s:u olm1yan oir a<larrumssm! 

mistir K1§a girerken alevlcr.anesi $a,.1 afallam1~: 
beklenen A kdeniz havzas1 harbin. - Ne var, ne oldu ki' 
de deniz kuvvetlerin"O de büyük - Daha ne ol~cak, scnin bclki. 
roller dü~mektedir. Bu il.ibarla de yanm asultk arkada~m. pek a. 
italya ile Almai:yamn faik ingih ziz dostun ye iyi gür.lerinde gcnin 
deniz kuvvetlerine kar'i'l bu cins 1 tam bir can yold sir alan alayct 
!>orpille mücehhez tay)·arekrden !e,:fik. agir has'a: bellci de ë~ek 
büyiik istifadeler ummalan \"e bu- uzer.ed1r Adamcag1z 1mdrsen1 pek 

na gore haz1rlanm1~ olmalan muh. 
temcldir. G 

.. b 1 Alm k" 1" ·· 1 nn a gc en a er ore mut a a . , 
o c s an o.y usune ça !§ma. dogru nazarile bakmak çok hntah at1 gêize almak lâz1m<l1r. Nite1<im 

[anndan d.olay1 b1r hitabede bulu. b" h 1 t 1 t ·i· -======::;::::==--===-·--·-----:--------.. . . ( A) lr arc <C 0 ur. ng1 12 propagan. r. ..... . 
narak te~ekkur etmi§hr. A. · das1 bu havadisc mutlak surette 

1
. 1 1 ll g il te f e Il i Il 

ozlüyor \"e bu halindc bir kere ol. 
sun ziyaret'l'e gitmedi!l'in içm 

pek üzülüyor. Ay1p ve günah de· 
gil mi, kalk1p adamcagm. ron gün. 
i'<'rindc bir yokfosan da gonlünü 
alsan!. Fransadaki suikast faili idama bayai katm1~. hârliselrri mübalâ - cr a Vek1"ller1" 

mabkûm oldu • I d K Q d <:• an trllll§ vc bililti2am §i~irmi§ - a r a r u su * Londra - Lavale suikast yap. f h t" t } d 
mi§ olan Pol Colet\ idama mah • 

1
\raamafih Bulgaristanda Mih • eye } Op an ) , CBa§makaleden devam) 

kûm edilmi§lir. • (A.A.) \•cric i~birligi yapmaga muhalif Ankara, 2 (A.A.) - icra rilccek düsman birliklerini ilk 
Halifaks Amcrikada bir zl:mre oldugu muhakkakhr. Vckillcri Hey'cti bugün saat kor~•la)acak· kiiçiik mahallî bir • * N'evyo1k Halifaks ingil • "itckim Bulgaristan üçlü pakta 14 de Ba~vckil D~ktor Refik liklcrdir. Demek hi tümen te~ki • 

tereden Amcrikaya donmü§ • <;irdigi zaman Bulgar parlamen • Saydam'm riyasctindc·mulad lâtm• tâhi lnr,iliz ordusu ihtiyat 
Halifaks1n nutku tür. (A.A.) tosuntln 20 \'C vaktn mcb'us bu hailahk toplanhsm1 yapn1"/. Ve ikmal erlerile beraber, 2 mil -

( 0 

ta-• 
1 1 

f d ) Îngilii; hava taarruzlari harckcti prot~~to ~ etniisti. 0 za • tir. yona yak1n bir kuvvet tc""lcil et • 
.,.. ..ul !De say & a l' ·1· t l S ' l ' 

Bunun üzerine $a~1 kalk1yor, 
<'Sk azjz arknda~t vc do...c:tu ve âde ... 
tâ can yolda~· o1an Alavc1 Tev. 
fik'i ziyarete gidiyor Fakat bak1-
yor ki T<\·fik'in haslahg1 o katlar 
aë!f dcgil .. 0 zaman gü ümsüyc. 
rek: 

- Yahu diyor. senin için bana, 
ga.yet agir hasta. hattâ bugünlerdP 
belki de yo11'udur, çüllkü saatlerin.i - ur. Lor Haltfaks !!<>yl"O dem.<. . ·b .. · d ~ -

\"u'kt" d * Londra - ng1 iz ay,·are- c:- tnan ov~·ct Rusya ile Ahnanya a .. "--------------.J 

1 

ntektedir ve •ana\'atan 1nuhal1z1• 
tir ... dùn gece Aln~anyan1n ccnu u gui .. rasin a dos.fane 1nüna~ebat ida .. kuvvctlcrle berabcr, kara ordu"u 

say1,.or, ak>;ama, sabaha ya Oldü, 
ya Olecek! dediler. Halbuki ba.!uyo. 
ri.m, bugünlerd<! olmege pek ni.. 
·etin yok, Ma,?allah damuz gi-bi

sm ... Hem êilüverscn 111? oLur san. 
ki, sen:n èilmenle ktyamet kop. 
maz a!. .. 

Tevfik yattLgt yerden dogrulu. 
yor: 

- A hmnr ~a§t diyor, ~ benim 
ol-eeegimde, olrnemde degil. .. Ürk· 
tügüm bir §"Y varsa, o da bu keda.r 
frnahk ve günahlarim!a o rcte 
nas1l ve ne yüzle gidœogim mese. 
l<'sidir. Yalmz dün ak>jamdanberi 
akhmd bir ~y geldi, 'imdi kend1. 
mi onunla tescll1 ediymum. 

- Neym~ o akhna gelen mese. 
le7 

- Bana nisbetcn senin fenahk 
ve günahlarm daha azdir· Onun 
için arammlaki eski ar!rnda~h < ve 
dostJ..uga güvenerek kendi ·e itne 
seni bedcl olarak abre e gond• rm
yi dü ünüyorum, nas1l g~rsi1' de. 
gil mi kard"§im' 

$a§1 hiç dü§ünn den Tnfik'in 
kulagma egiEp $U ce\•ab1 yap1 tin. 
yor: 

- Ulan u dü~i:ndüii,ün ~eye bak 
be! Bu senink." beyhude kuruntu. 
bu kadar fenal1!< \~ günnh1 mu 
varken, ahrete ne yüzle g:-1, gim 
diye c!~"ÙJJÜ\'Or:!Un. < ur-nc~e 
hiç hacet yok azizim, hemen r 1-

n: plrtlm !opla, r-ck 11rabani, è 'i 
yola, cünkû senden ônce orav l . 

sen den d .. ha ne \ üzsüzleri, nl' u
tanmazlarr~ ne arlanmazlan, r:a koe .. 
pazc!eri g:trp:~tir' 

O~man Cemal K.4.YGTLI 

;,..._k 'kt d 
1
. b •

1 

bisinc taarruz ctmi§lerdir. Aynct me ediliyordu. Alman • Sovyel Molotof 4 milyonu bt:lmaktadir. Bu da. 
yv.4 m1 ar a em ia ve u ara. . d 1 b' d R da 'pt·d . ..~., 

1 
h 

1 
!;>crburg ~tddetle bombar nnan e · iar 111 en sonra wwavn trkan, (&., lar:if• l tnc! sayf&d&) 1 in!(iltcrcnin 4 mil.\onluk bir ordu. 

1 1 a1 mouue Er ve arp ma •

1 
. . . (A A ) l · f'k b • 1 1 k Hiile · h d • 

Z dl
lmi-.tir n~sen ve r rcn ag- 1 o an ço rel ay ut sürülerinin ümitleri ~. 1,. bulundugt" 1 Iial<kindn'i' · If" 

etncsi Rusvaya gonderilmi< veya • · · · 1 b k " ~ nc~riya. 
Bu Pazartesi Aktam1 

J ..., i k k Il · mühim bir Bulgar kütlc.inin daha I 0~0 çi m1> oluyor. Hitler, niyctlcrinin t . kt d 5 .1 d d 
&•tn

1
ck üzere '-'oldadtr.• zlandada Ameri an uvvc cri . -· . k hilâfina ol.:1rak en UüyUk de k. . a u~ma a ar. n11 yon an a 

J t 1 d A ~u irra,,,·r1memnunlar zumresinc a-1 . ino iasi- 1 1 d'I · 1· h . * Amsterdam - z an aya - · "' "' .. . ler1n N·\zi zuhnüne kar~1 &"'lrfettikleri >n 1sc ' 1n1s 1: gec:rn arptck1n -
merikan kuvvetlerjnden mürek • '.1!n1r§ olmalar~ tahndir. t§te Al • gayretle1~n b:rle~tirilmesinl h1zland1r-I den çok daha bi~yük olan hava .~r
kcp diger bir kuvvetin ç1kar:ld1g1 manya B11l11anston1 da Sovyet bar. mi!ktan ba~ka blr sey yapamam1~ttr.1 dusu mevcudu ile donanma mu • Îyi bir nümune haber verilmektcdir. hinde silâhh bir miitte{ik olarak Do. tlJI tmiz bu kadar buyuk 1;,,r hizla 1 rettebah da Hâve edilinee lngiltc. 

k (Jbt brai• ! ncl •7fa<bl -n cok hu muhalif ziimrenin kuv. v.e r:k.r blrl1g! •.le .• h•r.eket c.tmo·k· .•.ure- ! re. nin silâh .altmda 5 rnilyon ask_ e-
adan s1zan habcr.er bizzal lngi'l. · d d J k 11 k · t 

1 
.. • •etin ~n o ny1 :! anma 1.>teme- 11le Sovyetlcr Birl:gmm fa~1st surulerl. r1 bulundugu anla.,hr. Bu yekun. 

t eredC. hi.sedilcn s1kmhlar -Mis. Sovyet febziQI ·nekte<lir. 7.ira bu takdirde yeui ne kar~1 Y•?tl<m mücadelcnin bütiln !ara Dontinvonlarla müstemlcke • 
cr Çorçif cvvelki gUnkü nutkun • i (Jbttanlt 1 in<l oaYfada) oir muhalif 2ümre daha hu ;ra~-ri. Y~~ün~ lizerine aldigml k .. bul etmi$ !crin teskil 

0

etlikleri kuvvctler da. 
~a lngiliz mill<.'tine bu noelde, yil. tiin gece boyunca ~;ddetli muha. nemnunlara iltihak edccck. Yu • 

0 
uyor ar. hi! dcKildir. 

a~1nda, bol ye1nek yiyebilecegi _ rebcler devam etmè?tir nanistan ve Yugoslavya l?ibi Al .. Îkinct zu!Wn y1h ba~IJyor. Fransay1, 
n.i toJ.e;.ir cdivordu- bütün muha.. Pazartcs1· gu"nu" 25 Alman tayya- So\·yetler Bh·h~ine kanµ bazirlanan ÇOrçilin ~07.lcrinden anla§llan 1 

" " mnnv. a'.':l düs.tnan ilti otil1f'tin t op· d k" t 'lt · B ·1 r 1 · d • d · d" ·· d" k ymi maccralar için kullantlacak bir ~u ur 1 ng1 C"tC"n1n r1 anya a -
• 1P ert ei-1n ertn u~un urme resi dû_§ürülm~tür· '"'aklnr1nd:-c Mararistan ve it!llva i. hareket üssüne tahvil edilcn lluJgaris_ dalar1ndaki orduc:;u oraya yap1la • 
lcap e~cr. . KutzevaJ.of kiuman-das1ndak; 1c bh·liktc bir nevi jandarma11k tan't, bütün A\'rupa'y1 soymak u.z~re cak bir taarruzu ilnl'."m"fl"e kâfi hir 
ha\'e~i ~e~c~·~ A:many~ ha~bc Sovyet tayyare te.,~kkülü, Eylûl vazifesilc de mühlkf olan Bulga. Hillerciler ne kadar gayret sar<rder-1 kuvvct haline grlni~tir; Cakat Av. 
topz1r :·~ t1g1 IÇlll « etrkc~ag1t ~er~dn~ ayt içinde, piyade, müh!mmat ve ··istrnm hüm•P•in~cki bu kuvvrt • terse etsinler harbc devant ctmck içln, rupa k1t'a ;•na biiyük mikyasda bir 1 

• us urunu a •p c ml§ 1 '· 864 k 78 t k li l"nnimcmnnn kütle Mihver için kâ!i m1ktarda kaynaklar bulam1yacak- • ihraç yap••ak orada Alman ordu. 
Rus•· d . . k" ed" b erzak ta~1yan amron, an . l d li' k k r ·,a a yirmi usur sen ir u · · hiivük bir l<'hlikc olabilecektir. ar ir. "0

' ova on eranst milietlerl ·1 If k' t!" b' ·· d I · 
liraat 

1 
k t' h llu k t . 80 zirhlt otomobtl, 61 brnzm oto. boyundurugu •ltma alan Hiller'in ,an!l si e '."~va a 1yc 1 ir muca e e. • 

çindc :•":. e ek1 ~ nt .Sl ~~t' •· m<>bili tahrip etmi<. 15 mühinuna· isvan haherh1e eelince; bunun oir surette imhasma yard1m etmi• olanlye gm~ecck kadar muazzam btr 
tra ara arp •ma a 1118 h · 1 · 38 ,imd;fik mi'h•Jâgalan~mlmi. hir k d t kk"I d ' t' E hii vermis idi. Ôyle bir halde ki deposunu ber ava .ey.'mn:s .~e oir hâ®e olara .t•rihte yer alacakttr. or u, .. e~.~ u . e emenu~ ir. sa • 

bu memleketlerin silanh ile te • Alman tayyares1 du.,urmustur. ha"ndis olduÏ(U muhakkakhr. Ha- G<irtng, muer, Rtbbentrop'ta" ne!ret sen, Bu)uk Bntnnya adalarmm 49 

$AR K Sinemasi 
BUyUlt 
Rejiaor WILLY FORST' '" vUcuda getlrdigl 

0 PERE 
Emsalsiz musiki §âheserini takdim edecektir, 

Herkesi ga§y ' 'e mcmnun edecek film ... 

T 
Bütün Viyana Operetlerinin Filmi ... 

\1i1yonlara mal olmu§ fevkalâdc Film ... 

Pa2artesi Galas1 için yerler evveldcn aldmlabilir. 

7. llktetrin 

Millt piyangoda 
Isabel nisbeti 

MOSKOVA ÜZERtNDE ALMAN 
kil<atten ziyadc blr Îngiliz temen. etmek kafi gelmez. M1llelleri boyundu. J milyooluk nüfusu, lngilterenin 

Dtas1 harp devresindende evve•dir • Bu insa(siz bo><u<maya, kadm, ZA YÏATI "i<ini ifadc ctmf'ktcdir. ruk nltma alan, toprak ilhak edcn ve 80.'10 ruil~·onluk bir msan kayna • 
6 • • • • • • • b..;eriye'.in bir alcti tara!L~dan tdare gindan asker alan Almanyanm • YUzde k1rk lkiden fazladtr 

çoluk, cocuk, basta ayirmayan bu Londra, 2 (A.A.) - Pravda g2. · U k 1 . 1 , Ç Çf er OnferanSI edil•n bu .can• er çete• "1 bü<bütü.n kinc muadil bir ordu viicude ge - 7 !kt · Af -~ kil k · 
amanstz ihtirasa dur diyecek, ta • :oetesinin a~ba günkü nüsh3· mah,·e\mchy:z. 1. . • 'd" t T I . e~l"'n you.u.a çe e ce P1yangioàa isabet ni9beti % 42 
vassut elini uzatacak makam ma- smda Albay Îly'.nin verdigi raka.m (Ba4 tauf1 l In« oayfada ) Molotot ~oyle devam elmi$tir: tr~te<tne mam tr. ngi 

12 
ntpara. de.n fozlachr. Yâni yuvarl.ak b ir hesapla h"Ornen hemen iki bi. 

•lese{ çok az kaldt. En salâbiyctli !ara gore, Moslrovay1 tesli.m olma. irlodcn vc ingtltereden ne gibi malze- tor ugu D"minyonlan vc müstem. ~ letten biri kazanacak demekti r 

li 
• b ~ k · · .ne gOnderilmesi lûzurnlu bulunduguau Hltlcr, ~u kadar _muazzam bir h..'.;.kû- Jekclerile berabcr 515 n1ilyon nü-. ~ T l". · · d · t "'be d. · (30 000) l' 1 

1istrr Ru2velt mubarip taraflar • ga mec ur e<me içm A1man hava mctlcr itt<fakma i•mdlye kadai· çarp- . . . ' ~~ a antzl aima ecru P m1z. . ira tk hüyük ;k:ra. 
dan birini •iddetle ilti2am et • kuvvetl"Orince sarfedilen gayretle· tctklkle vazi!elendiri,mi$1erdlr. mam1it1r ve bu azamette bir mukabil 1 fusa sah1!'se d~: ~'.m~1ye k~dar ha. ~ miyeden ba~a dort tarre (10. 000) lira, alti tane (5.000) lira, ve 

" Sovyet ~keri ve sivil 1nakan1larm1n 1 za d d a 11 11 h ~ (2 ) 
n1ekle büvle bir muslih rolünü rin ne kadar tesirsiz kal<ilg1ru ve •stedikle.-i hcmen bütün malzemenin darbeye maruz kalrnak fU'satJ.01 bulma-, d r 

3 
nim gonu 

11 
usu 

1 
e ma • ~ tam k1rk tane .000 ve (12 (!) tane (1.000) !J'a vardir. 

hiuat ne~'etti. Acaba Hiristiyan • kendilerine ne kaèar pahahya Sovyct bükùmeli emriue verilmcsi s•m.. mt,hr. ut mevcutlu üc~~tli ordular kul. ~~ Bu sefer (960.000) lira ik ramiye olarak dag1hlaca.kttr. Bir 
hk âlcminin en büyük makami mal oldugunu gostermekitedir. d1 kara1·Iaobrùm•• bulunmaktadll'. $üphe "tmiyoruz ki HiUer'e kar~11 lanmI§ olan bu mustcmleke ve Do· ~ bi!etle Afyonun taliini tecrübe edinlz. Çünkü ru sefer kendile-
Papa on ikinci (Pi) biiyle bir ha- Sovyet hükùmell, ing•ltereye ve Bir. açtlan cephe gUnd~n güne kuvvellene- ruinyonlarin, mily.?nlardan . mü • I ~~ rini en talis'.'Z zannedenlerin bile kazanmalart c;ok -ihtlmal da. 
tekete Onayak olmayi dü~ünmez Od . . d 1e~i.k dcvlet1ere, bu memleketlerin a- ceklir. Bu cephey1 tahnp edeb1lccl"'k rel 'kcp ordular vucude gettrmele- \:~ hilindedir. 
tni? Un 1,lft 8 ..:ele ihliyac;larl clan biJyU..k miktarlarda 1

1

blr devlet bulunmtya·c· akt1r. B. iz ~n ~id_ ri, uzun zanlana muhtaç bir Î§lir. - ~ :.: :.'. :.. l'W:; 

iptidai madde vermerktedir. detli do.rbcler.~ .. tah.amntül ediyotut. Ilakikatleri oldn°'u gibi sOyle.. ~.~"'~"'œ-..:..,~..,,s.~~iZl~~~~œ~il'N~!Z'i-M-~ ---
M. t R lt' h • h (llaf(anC1 1 Incl oaYfada) b t d 11 1 . "' 1s cr uzve in usns1 mura • 

8 
. Nakil lcolayhklar1 denn surette tet- Fakat bunu u un unya mi el eri ya. yen 1\1. Çiirçil, ln;?"iliz kara ordu • SES SINEMASI Al t bl .. 

has1 !\lister Tavlor ile giirüime. Adliy-eye verilecek V..Cirler kik <-<tilm•J ve butun istikamc'.lerd•'1va.; yav21 anlamlJ bulunuyorlar. Al R d 1 • man 8 ÏgÏ 
1 

~ . . . . . . sunun man \'C us or u ar1 gt .. 
erindcn biiyle bir mâna çikarmak firmad1r. Bunlard.an ikisi gen1~ nakllyal hacmmi !azlala~tlmak 1çm 1radem1z kmlmam1~. bllâkls kuvvet-1 b" 't k "b 300 t " (Baft&ral1 1 lncl saTfad&) 

lsteyenlcr her tarafta var. Bu, uùkyas~a odun ~ ya.pan yükse], pl!lnlar h•mrlanmljilll', lenmi,t1r Ordumuz mukaveme etmek- r~ a ri en b" u~en L Tepebac.1nda aç1- Kareli cephesinde, Finler cür'. 
h lk lb 1 . t" alund semraveli müessese sahmleri<f.r. Birle~ik Devletler ve inirlllert! adl • 1 te d.-·am edecek ve harbi kazanacak. l muanam ir or u o y li b " ·1 1 

a '" su 
8 0 an 1§ •Y an J .,. 1• soz soyleyen Harriman ve Lord Bea. büyük; b1r ezicl kuvvet olarak kalmak-' mad1guu, orta iilçilcle, fakat lacak Si"nemanin et . rr 

1
er eme yaparak Onciia 

lla1ka neye alâmettir! M~hur odun tacirl"Orinden Karn. ;erbrook. Sovyct bükûmctinden, metn·'\lr. \mükemmel bir ordu oldugunu if_ gOlün,ün dogu sahilinde bulWl·n ----o--- burogullan da adliy"Oye verilecek ·eketlerinm, harp ~Ie\l ialihsallerinl bü..' _ §a etmekten çekinmemi§tir. Bnna &dl kondU Petroskof •Petmzawodsk. u zap. 
Bulgaristanda oduncular me}"anmdadir. yùk milctarda arthrml$ olan büyük e· k - hattâ if~a demek de tai2 degildir; t"Otmi§lerdir. Petrozawodsk ~" 

~er taraftan tahkikat için ev- miktarl.arda Rus ipttdal maddesi al~ 1r aç soz çünkii Ide mevcut iilriilerl 1 g1 s E s Karelisinin -·kez"1d1'r. • 1 bulunduklar1n1 blldirm~lerdir. Harri- . ed'" I d' t .eli r. 
1 

- >U ...... 1syan ar velce odun mmtakalanna gidio man ve J,ord Beaverbrook, konferan.a (DOV&Dll 3 üncli aa:rlada) tcrenm U§man an a, ngi z ka • Alman sava,? t~~':'.areleri dün ge--
(Baf tanl• 1 1t1el •1fad&) •e yanW; malûmata müs'.eniden salâhiyettar ~" tanda riyasetinden Tabiî bunu hiç kimsenin 0- ra ordusunun kuvveti1>i, 8§8/P yu. Tepeb0>mda pclc yaktnda aç1lacatu>t' ce yeniden Moskova ve Leningrad 

Bulgaristanda büyük bir et, yag. rapor veren bel:ediye iktisat mü. dolay1 Moloto!'a ve gosterdikleri iibir. I deyecegi yoh. Herkei uerdii7i kart bakikate y8km o18rak hesap. b•ldlrdig1mlz sinemantn halk ara&1:>..,. 1 aske • i,. . t h" . 
li maddeler, ~e!rerg sabun, pl!ynir ctürlü,gü memurlanndan Süreyya. llg;ndcn dolay1 butün Sovyet mümes. ld d • Ï k l k Fo \Jayabilirlcr. 8 çt1ti cisim bulma> a~etl ~1tmli, bul d' n sisa ma uoum etmlljler. 
k1:hg1 vardlr. Hayat pahahhg1 r.m vaziyeti de belediyeœ tetkik sillerlne ,.,,,ekkür rt.m1~lerdir. ue a an 1g1 te a aca. • .a· Bu \•azi~·~tte, tn!(iltcrenin Ame- onkele i~ûrak edea On ikt bltl alhyüz ir. 
Yiiz.d, ktrk rus' beti'nde artm•~tir. edilmi!; ve memuriyet.; degï•tiril"O· Konfer:.ns. 1oplanl1 drvresini bitirir. kat, bundan aonra bu hilekar- 'k .1 b b K " d • yetmii seldz k~lden seklz bin 

7
ecti J'ÜZ KRON~TAD BO\IBARDIMAN • -, ' ·· • ük" r k . / • b • · f • r b . J t1 D l 0 Cra Cr, IZuOr uya aza. 

A!manlar, Bulgar endüstrisin· rek ba,?ka bir kl9ma almm1stir ken, uç urne m iu aranna lihrak 1g1, u suu• tma 1, u UIC an- • Th 1 d elli alb oinema sever bu i:üzel &ioe. EDiLDi d . • .. · · euniilir: zl • d d d mi s1 a ve ma zeme yar 1m1 ya11. marun adml 
e kontrol etm<!kt-edirler. Memle- D1gcr taraflan dun yeni bir id. Moskova, 2 (A.A.) - üç devlet kon. 51 tgt ;v~p.a~ «O un an a ~- 1 mak ist<'mcsi tabii ve zarurîdir. Berlin, 2 IA.A.) - Leningrad 

kette temerküz kamplari kurul. dia ortaya altlm1~tir: Sèiylendigine •!erasmln hilmesi üzerlne, Sovyet hükù. · lar» gtbtsmm daha bCl§ka mt• J Çünkii 20 y1ldanberi pek bii~ük S E S mmtakasmda Alinan ajl1r toplan 
ll!U>itur. Sty-asi c!nayetler ol.makta. gëre, 1stanbula 40 ml: mesafede meli ·~a~1daki tebl·gl ne;r.,tml,lir: sallerde daha bC1§ha türlü hile- gayntl•rle harbe ha!lrlanmIS ve bir habere nazaran Sovye·krin 
dir bulunan IX'girmenderede odunun 29 E~·•ùlde 'M.o'kova'd• .b.'$.hyan iiç l ter, yolsu:z:luklar, hatarla yap-1 insan knynaklar1 sonsuz olan Sov. Koymuclardtr. Cron.;;tadt ve Aranienbau liman. 

lI'"·i·JMF.T MISIRA ELKOYDU k' . h•]" 100 kuru= sat l ·'·t büyük ècvlel :numc,.!lonn•n l.or.feran.j • k' b h b·1· 1 , l""d" k" Al 1 1 Y mb U-l\. çe !St a a " · ,_ 1 m""" a. . . · 
1 1 1 

b.t. . masma 1m an ira maya 1 tT• yetler Bir 1g1 ir 1 man ar a \arm1 bo ard!man ebmistir. Bu 
. . k' l akl' §• 1 llktc:;n1de ç!1 !lima arm 1 "'"·>·1· d" S E 8 sineml81 mildürlüiü mullte· · 

11 

s. ofy·a·' .2 (A.A) - Nazirlar Mec- mr. Bir çok im,<;e er n iye mas· "• K r Ruzvelt ve Çorçil";n sek halka yar1m milyonu de- mücadeleye mukte ir muazzam tayyareler ayni ?.amanda Te..,.in:-f .. l . l k D • . .r. on cuns, I d kt d rem hallmmzm 1ost>crdili y'.il<J;ek alA· > 

l 

s1, butün 941 m1sir relroltesile ra in1 uzer en.ne. a arak: 'k.aeg1rm:n- Stanlin'e gondennis old•1klan mü~tcrek gilse bile hiç c.lma:z:sa müraka- bir or~u Kbu ~n durmba a evam '<aya t~kküc etmekte, minnet ve Jiil<- evvel ihtilâlinin lisan müessc;'1'>Î 
940 senesinin rekolte stoklarmm derr<len ~ehr1m1zde ' l metgah. mcsaj esasma èayanarak ve .ra11st t•-11 d k' d"kh k • . 1 edeh•ltr. iz1 or u, u yard1mlar- ranlarinl alenen blldlrmek:edir. olan binay1 da a\e~e tutmui;;lard1r. 

müsad<!resine karar verm~tir '2r na odun getirtmi~lcrdir. c3'·üzüne gosterdl~i mükemmel muka. >e; 1 .' d at ue .tey~ ku:z: iti- la harbi u2atarak bir y1pratm8 .SES• isminl koyanlor srastndald HAVA FAAL!YETi 
L .. B~lgarlS!.· anda nusir ticaretinin Yap1lan hesapiardan Degirmen- vemetle Sovyetler Birl;j(in~ •n. iyl su· ma .. '"b' ta e bet"!'f 0 uruz. har~i haline sokahildigi takdirde, kur'ayt Beyoi!)unda Yenl Sarlc Ber-

l

".ukumet1n inhisannda oldugu ma derede1' kanbula odun nakli üc. rette yarct.m. etmek>, cmu>te''.'k.'.;•Y· c.n a1ta, u • .. lng1ltere, donanmas1 ve mütema • ber dUkkàmnda Bay Ktmal Len1z ka· 
UJndu.r reti olarak ton b~s1na bir \1'ra ve- n:-ikl1r1 t~vz1 \'<." S'l\'yePer Btrl·g:nm T. Atatüre diven artan hava kuvvetl . D iannu$ ve kendislne blr sene mùddttie 

' -..: gayrcUer:ne mümkün olan en büyük : eri, 0 
.. , koltuk hed:ye edihni$Ur. 

--..._ ..... __ ..._ _ _,,.,. ..... ~~~~-- r'\mektedir, Bu mik1ara gore odu- Y'dimda bulunmak maksadile bu kay- "?myonlarinda ve müstemlBkele .1 .. ;;.:.:.;;,~;;:.:..:..--~====-= 1 T 1 Z A R nun bc~r ~kisine 25 kurus nak~ nn;....!ardan en iyl tarzda islif'ade eyle- kabul ecterek vazifesini muvafakiyetle l'Inde te,kil ettigi ''e edecegi yeni ordus n da. anavatan1 n1üdafaaya 
M" l! ve masraf1 isabet etmektedir. mek> me•clelerinin halli bahsinde bu ba;ann~ ve hürriyete :l>lk biitün mil- ordularla miicadeleye devam ede- ve icalunda herhangi bir harekc. 

YlS"lunderecat1m.z1n çoklù~u dola. BOvlcce Degirmendered istan. n1esajda bildirilen gnyenîn StaJtn t;i. letlerin can düs111an1na kars1 zJferi ka_ re-ktir: bu arada hüYiilr bir kara te giri§mege haztr bulunacaktu. 

1 e •Son Sefer:oo isimli tefr~ka.. b i ._ l' od e~ . _ raflndan t<ls\•Jbi nzerfne toplannusl1r. 'tar.mrtk içîn yaol1klar1 mu~terek ~;:iyr~t . _ .. · t 
llUZ! de-~ u a .es im '.mun ç~~1s1~1 1451 Stalln'm Caal bir ourette i~tirak et. lerdo üç büyük <lev.le.lin tam mut.:;ba- o.rdusu Y. eh. hrm. el{e çalt~n Ame. §le bu sebepledir ki dUnkü ya -

"''"'emedik, oku,yucular1- kurusa temin e mek k 1 k 1 d k d d b d h b" '- il t• ll!1zda .. . • mum un o - ti~i konfciran~. ken<iisine verile:i ga- kaLini ve .:itk1 i,sbirh~in.1 t.ezahur eltir 1 r1 a111n a cri e a yar im1n1 a e. 'ZlPllZ a ar tn çoa. uzamast 1 t -

n ozür dileriz. t • mu~ ur. y<lere mutablk mllhim karar suretleri ,,,f~ûr. saba katabilir. &D&illeredeki kan malitulen bahsennï,tik. 

Berlin, 2 (A.A.) - Askeri blr 
me<mbadan ogrcnildi.gine gore 1 

Te~rin!evvelde muharebe vc Stu. 

ka tayyarlerimren mürekkep kuv. 
vetli Alman te~kkülleri ~rk cep,. 

hesinin kara lasmmda ve b•lhass~ 

Karadenizin sahi.l 1TUnta-kasrn<h 
askerî hcdefl1're taarruza dcvam 
e~niir. 
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mumî ile hal'olundugunu ve §eh • , ~ultan Azizin, hem sol ve hem de 
;ade Sultan Murad1 Ramis Haz • sag kolunun ~ah damarlarm1 ke • 
retlerinin seriri Sultanat1 Osma - serek irtihal ettigi ilân olundu. 
niycyc cülûsu vukubuldugunu hc- Fakat bir insan sel kolunun 
rnen tellâllar ve davullarla mahal. §ah damarlarm1 derinden ,.c ko -
1elerde ilân cttiler. Ve matbuat i- künden kestikten sonra bu eline 
le de ilân eylediler. makas1 ahp sag kolunun §ah da • Ba,, di,, nezle, grip, romatizma Cülûs toplan atilmaga ba§la - marlarm1 nas1l kesebilirdi? 
mi§ll. Be§ikta§ saraymda ise top. Sultan Azizin, sol kol §ah da • 
Jar abhncaya kadar kimse bir §ey. marlan tamamile kokünden ke • 
den haberdar degildi. silm~ti. Bu hal ile sol elinin bir 

Top sesferi üzerine uyanan is _ âleti ahp i letmesi adimülimkân 
tanbul halk1 yangm var zannet - idi. Bir uzuv kokünden muattal 
mi§lerdi. Fakat davullarm ilâni ii- ed1lmi§ bulunuy rdu. Ve i§lemez 

i'i c v r a 1 j i, K 1 r 1 k li k ve B ü t ü n Agrilann1z1 Derhal Keser 
lcabmda günde 3 ka1e alinabilir. Her yerde Pullu Kutulari inarla isteyiniz. 

zerine ~e vâk1f olmu§lard1. hale gelmi§ti. 
B~mabeyinci Hafiz Mehmet Elde bulunan vesaiki resmiye 

beyle b~kâtip Atif bey evlerin • Sultan Azizin intihar eltigini tes -
den ç1karak saraya ~ldiler.. fa. bit etmi§ bulunuyor ... 
kat, saray1 muhasara eden zabi - Fakat Sultan Hamidin Yi1d1z 
tan bunlan Redif pa§aya giitürdü. mahkemesi Sultan Azizin katle • 
Jer .. Redif pa§a vaziyeti anlatml§- dildigine hükmetmi§ti. Y1ld1z mali 
t1. Rayret içinde kald1lar .. ve her kemesinin karan yerinde idi. Hiç 
ikisi de Bâb1seraskerîye gonde - bir garez ta§1mad1gi anla§ihyor .. 
rildi. Sozde Sultan Hamit, bir çok ki. 

Haflz Mehmet bey ile Ahf bey §inin cat).ma k1ymak için Y1ld1z 
Bâb1seraskerîye vard1klannda mahkemesinde Sultan Aziz intihar 
sadrazam Mehmet Rü§tü pa§a Ab- etmeyip, katlolundugunu ortaya 
dülâziz Hân namma hâmil oldu • koymu§tur deniyor. 
gu sadaret mühürünü Hâfiz Mch- Sultan Azizin katlolundugu a • 
met beye teslim ve hal' keyfiyc • §ikârdrr. Rivayetler çoktur. Riva
tinin Sultan Azize ifadesiJe bera. yetten ziyade iki kolunun §ah da. 
ber hânedanlar1 âzasile Dolina • marlarmm kesilrnesi keyfiyetidir. 
bahçe saraym1 terk ile istanbul Büsbütün muattal kalin!§ olan bir 
saraymda oturmalan kararla§b • sol kol sag kolu kesernezdi. 
Mld1gmdan hemen oraya gitmele. Vak'anm §Oyle cereyan ettigi o 
rinin kendilerine arzm1 ernreyle • vakit sarayda bulunanlardan ve 
diler. Ve, Sultan Azi~ gënderdi • bilâhare Sultan Aziz ve Hüseyin 
Ier. Avni pa~a maiyetindc Qlup * memleketlerine çekilen zevattan 

Gelelim Sultan Azizin haline.. èigrenilini§tir: 
Sultan Aziz, alessabah gemilerin Sultan Azizin katlinde en bü • 
· aret sancaklarile donahld1g1111 yük rolü Arzmiyaz kalfa oyna • 
gorüp mabeyinci Fahri bey vasita- rnI§tir. Vak'a gecesi Arzmiyaz kal
sile esbabm1 arad1g1 esnada t-Op • fa Ortaki:iy saraymm Sultan Azi • 
lar ahlmca: zin °yathg1 daire penceresini aç1k 

- Bunlar cülûs toplan olmah • birakm1§t1. 
d1r. Hüseyin Avni pa~amn Arzmiyaza 

Diye, hal'in vukuunu teferrüs verdigi talimat mucibince hareket 
etm~ti. Çok geçrneden Hâf1z Mch. olunmu§tu. Sultan Aziz, güçlü 
met Bey vc Atû bey harem daire. kuvvetli oldugundan onu oyle ko. 
sinde huzura girip vak'ay1 arzey • Jay kolay bashrarak iildürmek ko. 
lediler. lay dcgildi. Büyük bir arbedeye 

Sultan Aziz, §U cevab1 verdi: mcydan verilmi§ olurdu. Sonra 
- Ne yapahm kader boyle irni§. Sultan Azizin saraydan yanma al
Bunun üzerine Sultan Aziz, ~h- d1g1 keskin pala da korkulu bir 

zade Yusuf izzettin ve Mahmut §eydi. 
Celâlettin Efendileri celb ile lstan. Sultan Aziz, kuvvetli vücudilc 
bul sarayma gitmege kalkh. Ve ve bu pala ile onüne geleni dog • 
giderken de yalmz sarayda bulu - rayabilirdi. Bùyle bir faciaya ve 
nan silâhlardan bir pala ald1. dagdagaya meydan vo·memek Iâ. 

Bu srrada zirhh donanma ku - z1md1. 
mandam Arif pa§a marifetifo Be- Sultan Azizin katlolunacagmdan 
iikta§ sahilinden ist:mbul saray1 ne Midhat pa§anm, vc ne de sad -
onüne kadar karakol sandallan razam Mehmet Rü§tü pa§a1:11n ve 
ç1kanlm1§ ve Sultan Azizi gotür • diger vükelânm haberi yoktu. 
mek için be§ çiftc bir kay1k haz1r. Hüseyin Avni pa§a, bizzat Sul
lanmi§ oldugundan Sultan Aziz, 1 tan Azizi yok etmege karar ver -
kemali yeis ile B~ikta§ saraym - mi§ti. 
dan kayiga binip giderken kara • Hüseyin Avni pa§anm Arzmiya. 
kol sandallanm giirünce fevkal • z1 vard1. Sonra Sultan Azizi Orta. 
gaye bir heyecana dû§tÜ. Sultan kiiy saraymda bekliyen zabitan 
Aziz, nihayet istanbul sarayma dogrudan dogruya Hüseyin Avni 
giitürüldü. Cariyelcri, Valide Sul- pa~anm b<?ndegâm idi. Ne emre • 
tan ve haremleri de beraberdi. derse onu harfiyyen tatbik eder • 
Sad1k bendesi bildigi Arzmiyaz Ierdi. 
kalfa da beraberdi. Hüseyin Avni pa§a, Sultan A • 

Arzmiyaz memnundu. Fakat da. zizi oldürmek için adam bulmak • 
ha rolü bitmedigi için Sultan A • ta s11unh çekmedi. Bu adam1 da 
zizin yamnda bulunuyordu. Arzmiyaz kalfa bulmu~tu. * Arzmiyaz kalfa, pchlivan Mus • 

Sultan Aziz; tahti saltanattan tafa isminde birisine vurgundu. 
hal'inin dordüncü Cuma günü se. Pehlivan Mustafa Sultan Azizin 
her vakti !stanbul saraymdan ka- pehlivanlanndan ve hamlac1lann. 
Y1kla Ortakoy dairesine géitürül - dan idi. Arzmiyazla aralannda s1. 
dü. Zaten Sultan Aziz de istanbul k1 rnünasebat vard1. 
saraymdan naklini istemi~i. Çün. Pehlivan Mustafa yak1§1kh iri 
kü Üçüncü Sultan Selimin katli yari, kuvvetli bir adamd1. Arzmi • 
dairesinde ikamete memur edil • yaz, Mustafaya gèinül baglaml§h. 
mi§ oldugundan onu büsbütün Flrsat buldukça Mustafa ile bir · 
korkutm~tu . le~iyordu. Ve, bu firsatlar daima 

Sultan Aziz, !stanbul saraym • zuhur ederdi. 
dan nakli için Sultan Murada yaz- Pehlivan Mustafa, Arzmiyaza sa. 
d1gi mektup ta hulâsaten §5ylc di. hip olmak için her türlü fedakâr • 
yordu: hg1 yaprnaga haz1rd1. Sonra efen. 

•. :. Evvel Allaha, sonra atiyei ~ 1 dileri menkûp ve hal'olunup bir 
ketine s gmd1m. Elimle silâ'hlan - tarafa ahlm1 h. Zamanm yegâne 
dlrd1~m asker aleyhime ktyam diktatërü de Hüseyin Avni pa§a 
ettiler. Benim ba§Ima gelen felâ • idi. 
keti rabbim sana gëistermesin .. > \ Arzmiyaz, Pehlivan Mustafay1 

Ve mektubun diger bir yerinde 'Hüseyin · Avni pa§aya gizlice yol • 
de: lami§b. Pa§a, pehlivana lâz1m ge-

• ... Allah ve Resul a§kma beni len emniyet ve cesareti vermi~ti. 
buradan halâs eyle. Zira camm • Pehlivan Mu~t:ifa, tertip iizeri • 
dan emin clegilim. Neye malik i . ne g~e aç1k bir2k1lan pencercden 
sem cümlesi sana helâl olsun, içeri girecekti. Sultan Aziz uyur -
bundan boyle her ne verilirse ona ken birdenbire husyelerini s1ka • 
kanaat edecegim.• cak ve êildürecek:i. 

F1kras1 yaz1h idi. Bunun üzeri - PEhlivan Mu 'afa, Arzmiyazin 
ne Ortakèiyde Çiragan saray1 mil§- i.:aretile pencercden girdi.. Usulet
temilâtmdan bir saraya nakledildi. le Sultan Azizin yatagma sokuldu 

Ortakoy sarayma naklolunan Sultan Azizin 1.übetmde ve oda-
Sultan Azizle beraber Valide Sul. smda Arzmiyazdan ba~ka kimse
tan da gelmi~ti. Cariyeleri ve ha. cikler yoktu. Sab1k pad~, ser
remlcri de beraberdi. Arzmiyaz pi!m:~ baygm bir halde Y.ahyor~u-
kalfa ise Sultan Azizden aynlm1 • Pehlivan Mustafa b1rdenb1rc 
yordu. Sultan Azizin hu>' elerme ya.p1~-

Sultnn Azizin Arzmiyaza em - m1~~1. Bir anda sikarak nefcsini 
niyeti kâmildi. Ilele hal'den son • kesti. Sultan Aziz. k1p1rd1yamam1§ 
ra Sultan Aziz, kalfaya büsbutün hattâ, ah bile eder,'emi~ti. 
emniyetlc bag'lanmi§h. Pehlivan Mustafa. Sultan Azizi 

Sultan Aziz, Ortaki:iy dairesine 1 agir bir surette ezsp bayilthktan 
naklinin ~cüncü ve hal'inin altm. 

1 
wnra rnakasla kollarmm damarla. 

c1 Pazar günü vefat etmi~ti. _ 1 r.ni kesti. Ve, b1rak1p gitti. 

Âmirligi Haricî Askerî K1taat ilânlar1 

A~agtda yaz1h mevadm kapalt zarfla eks!ltmelcri hizalarmda 
tmalnla komlsyonlannda yapllacakUr. Taliplcrin kanuni vesikalarilc 

yazù1 gün, saat ve mahallerdek1 asken· sa· 
teklif mektuplanm ihale faatlerinden blr saat 

evvel ait olduint komii:yona vennelcri. 
Clnsi Mlkt:\1'1 Tutar. Teminati 

Lira 
9180 

kilo Lira 
61,200 

4,860 

Îhale gün, saat ve rnahalli 
20/10/941 15 ~a,,.sun. Sade yag 

S1kJ.r eti 
Koyun eti 

36,000 
13,500 
20,000 

364,50 
975 

18 c c 10 Izmir Lv. Amirligi. 
27 c • 15 Eskisehir. 

(1178-8815) 

A§aiJda yaz1h mevadin pazarhkla eksiUmelerJ hizalannda yaz1h gûn, saat ve maballerdeki askeri sat111a!Jva 
lromisyonlannda yapùocaldJJ'. Taliplerin belli vakitlerde ait oldugu komisyonlarda bulunmalan. 
Cln.si Miktarl Tutan Teminah Îhale gün, saat ve mahalli. 

kilo Lira Lira 
Lâhana 26,000 1950 146 9/10/941 

9 c c 
9 c c 
7 c ( 

15 Çorlu 
15 Çorlu Pra sa 26,000 1820 1 130,50 

Bulgur 
Nohut 
Sade yajp 
Kw:u ot 

96,000 ~ 21,120 3168 
62,500 10,008 1502 

8,500 
1,000,000 • 

10 c • 
10 c c ., 

10 Trabzon 
15 Mugla 
15 Had1mkoy 
16 Babaeski 
11 Hadrmkoy 
11 Hadunkéiy 
12 F..ski§ehir 

.... -Marsilya tipi kirl'"llid ad. 100,000 ''' c c 
6 c c 

11 
Demirci, knynakç1, t<lIM!keci, tesviyeci takualan. 
llelâ çukun1 ve tretuvar insas1, 2486 179,20 c c 

3 lci.TE!}RiN CUMA 
7.30 Program saat ayan. 7.33 Ha!ii 

parçalau. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 Sen 
fonik parçalar. 8.30 Evin saati. 

12.30 Program, ve saat ayar1. 12.33 
Saz eserleri. 12.45 Ajans haberleri. 
13.00 Fas1l ~ark1lan. 13.30 Kan§tk prog. 
ram. 

18.00 Progrnm saat ayan. 18.03 FaSll 
Sazl. 18.40 Radyo sving kuarteti. 19.00 
Konu~ma. 19.15 Radyo sving kuarteti. 
19.30 Saat ayar1, Ajans haberlerl. 19.45 
Klàsik: Türk müzigi. 20.15 Radyo gaze. 
tesi. 20.45 Kar1§1k §ark1 ve türküler. 
21.00 Zlraat takvimi. Zl.10 Temsil. 
22.00 Radyo salon orkcstras1. 22.30 Saat 
ayar1. Ajans haberleri. 22.45 Radyo sa
lon orkestr•rn. 22.55 Kopani~. 

p Biçki ve Diki~ •Il\ 
YURDU 

..) (1180-881 

.A§ag1da yaz1h mevad1n pazarhkla eksiltmeleri 7 /l 0/941 günü hizalannda 
yaz1h saatlerde Geliboluda Askert Satinalma komlsyonunda yap1lacaktir. 
Taliplerln belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi. Miktart Tu tan 

kilo Lira 

Sade yag1. 25,000 42,500 
Makarna. 30,000 12.900) 
Seh.riye 25,000 10,500) 

• 

Teminatl 
Lira 

6375 

3510 
(1078-8270) 

Îhale 
Saati 

11 

16 

Ke~i! bedeU 42,495 lira 7 kuru$ olan Polathda !cme suyu isalcsnin pa
zarhkla eksiltmesi 7/10/941 sali günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Sat1.nal
ma komisyonunda yap1lacaktir. Kat'! teminatl 6374 lira 41 kuru$tur. Ke$if 
evrak1 212 kurusa komisyondan allmr. Taliplcrin belli vokitte komsiyona gel. 
meleri. (1162..8751) 

* A$aglda mikt.arlan yazllt kuru otlar pazarhkla eksillmcye konmu~tur. 
ihalesi 7/10/941 sait günü hlzalar1nda yaz1h saatlerde Ankarada Lv. !lmirl!~i 
satm;.lma komisyonunda yap1lacakllr. Tallplerin belli vakitlerde komi.<;yona 
gclmeleri. (1070-8241) 
Mlktan Tutar1 vogonda Birliklere Teminatl 

kilo Lira Lira Lira Saati 

268,240 
1982.200 

46,195 
58,932 
43,704 

53,777 
68,75.\ 
50,988 

3939 
4688 
3800 

11 
15 
10 Müdürü: 1728,400 

~!!: !.~.~~·.?.r.~!~. 1 """'1•n•h-is-a•r•la-r-·U-m .. u•m-·M-il•. d-ü•r•l•ü•grmü
11

n•d-e•n-ll!!!! 
rilir. :vicktebc pazardan baska h.er 1 iil•••••••••••••••••••••m••••••li 
glin saot 10 dan 17 ye kadar kay1t 1 Clmi 
muamelcsi yap1llr. Miktan 

Pazarhk ~ekli 
G'uü Saati 

Adres: Galatasaray Suterazi so-
1 

. 
1
. 

2 kak No. 16 Ga varuz 1 2 1/ cm. 
kulrunda boru 

) 
250 metre ) 

3 adet ) DEVREDiLECEK ÏHTÏRA BERATI . Ayn! maxtada yangm mus. 
•Yer altlnda elektriklc maden arama 

âletlerinde ve usullerindc yap1lan te
kilmülâb hakkindaki ihtira için Îkt1sat 
Vckâletinden istihsal edilm~ olan 7 NL 
san 939 tarih ve 2750 No. h lhtira be· 
ratmm !htiva ettigi hukuk bu kerre 
ba~kasma devir ve yahut !cadi Türkiye 
de mevkli fiile koymak içln salâhiyet 
dahi verilebll.-cegi tekl!t cdilmekte ol
makla bu hususa fazla malûmat edin· 
mek isleyenlerin Galatada, Arslan Han 
5 incl kat 1-3 No. !ara müracaat eyle
meleri ilân olunur. 
~~--~~~~~~~~ 

Bak1rkéiy Sulh Hukuk Hakimligindcn: 
Dosya numaras1: 941 . 370 

c 
c 
c 

c 
c 

c 

tevki! c 
dirsek c 
T. 

3 c ) 

10 c ) 
10 c ) 

10/X/941 jl.50 

Yangsn malzemesi 14 kalcm 10/X/941 10,20 
F1ç1 tapas1 500 adet 14/X/941 10,30 
Ba$ çemberi 100 Kg. 14/X/941 10,35 
Koltuk c 100 c 14/X/941 10,35 
Gobelc çember! 100 c 14/X/941 10,35 
Mu~amba dikmege mahsus !plik 1000 metre 14/X/941 9,30 

1 - Yukar1daki malzeme liste ve nümune mucibincc pazarlikla satin 
ahnacaktlr. 

JI - Pazarhk, hizalarmda gostcri len gün vc saatlerdc Kabata:;ta !evazlnl 
$Ubesinde müte§ekkil alim komisyonun da yap1lacakhr. 

III _ Liste ve nümuneler her gün ogleden sonra séizü geçen $ubede géi-
rülebilir. (8698) 

Topkap1 Maltepesindeki Sahnalma 
Komisyonu ilânlar1 

izmirli olup halen Bak1rkéiy emraz1 
akliyc hastahanesi 27 nci pavyonunda 1 
tahti tedavidc bulunan Mehmet Scvki 1 
oglu Silkrü Demiraghlarm h.acriyle 
mezkûr hastzne idare memuru Edib'in\ 
kendi ine vas1 taylnine 15/9/941 tari-1 l•••••••••••••••••••••••••••••ml 
hindc mahkerrece karar verilmi~ oldu-
gu iUîn olunur. __ (7165) 

ZAYÎ _ 933 . 934 senesi istanbul 
Üniversitesi T1p Fakültesind~n alJ'1ll3 
oldu~um talebe hüviyet cüzdamrru kay. 
bettiglmden hükmü olmad1&1 ilàn olu-
nur. 

Fakülte No. su 98, Yurd No. su 192 
Doklor Bahacddln 

Çok geçmeden sabah olmu§tu. 
Arziniyaz, sa.çm1 b8§Jm yolarak 
cariyelerile beraber ah ve figana 
ba§lad1: ' 

- Arslan1m kendini Oldürdü. 
Saray yerinden oynadl. Koca 

pehlivan vücutlü Sultan Aziz, 01-
mü~tü. Vükelâ topland1. Doktorlar 
getiril<li, raporlar verildi. Sultan 
Aziz, intihar etti diye raporlar ilân 
olundu. Ve i§ êirtbas edilip res • 
miycte uyduruldu. 

Ï§in gar~bi, Rus Ç:m Sultan A
z!zin Ol<lügunü habe: ~ld1g1 zaman 
dü~üp bayild1. Ve, gii.çl üJde ay1l. 
d;. 

Acaba Rus Çarmm dii~üp bay1l. 
masmin mânâ.~1 ne idi? 

.._ BiTTi -

Kapah zarf usulile 30 ton pirinç altnacakttr. Beber kilosunun muhammen 
bedeli 45 ku~tur. Evsaf ve hususl §artlar Topkap1 Maltepe askerl satmalma 
konusyonunda géirülebillr. Îhalesi 18/10/941 cumartesl günü saat 11 de komis
yonda yap1lacaklir. Tailpler belli günde muvakkat teminat m;;kbuzile teklif 
mektuplar1.n1 saat 10 kadar komisyona verineleri. '.11576) 

* Topkap1 Maltcpcsindeki askerî sa tJnalma komisyonu ihalcleri 6/10/941 
de Harbiye Ycdek Subay Okulunda yap1lacaktir. Bugünc kadJr ilân e<lilen 
vc edilecek olan münakasalar için mezkûr günden Jtibaren tallplcrin Harbi
ycdek. Yedek Sub~y Okulunda askerl satmalma kom.isyonuna müracaatlari. 

(8813) 

* 
Kapah zarf usulile 400 ton kuru üzüm satin ahnacak:1r. Beher kilosu

nun muhammen fiah 51 kurustur. Bu üzümlerin 200 tonu S:: keci ve 200 tonu 
da Çekmece anbarina teslim edilecektir. Evsaf ve hususî ~a1tLr Topkap1 Mal
!epeslnde géirülebilir. Anbara ait üzüm Ier bir talibe verccegi i)bi ayr1 ayn ta
Jlplere de ,·erilebileccktir. Îhalesi 31/10/941 cumartes1 günü sa~t 11 de komis
yonda yaptlncakltr. Talipler muvakkat teminnt makbuzilc kap:ill zarf mektup 
lnrm1 belli günde s~at 10 a kadur komisyona vermelcri lâz1n;d1r. (8729) 

ISTANBUL BELEDIYESl ILÂNLAR~ 
Ev·velce tak'i ücrc-tlerindc yaptlan % 33 zammm ha!Jhaz1r benzin, yedek 

p;irça ve lâstik J1Jtl11r1lc taksilcrln ça!1~ma vaziyetleri 1tibariyle % de 50 ye 
iblâgma Daimî Encümc:1in 1/10/941 tarihli içtimamda karar vel·ildigi ilân o-
11.mur. (8820) 

•:zevcim Gëzf eri_ne 
inana·m1yor ... 

\ 

"1-0 YA$ DAHA. GENÇ GO~. 
(RÜNDÜGÜMÜ SOYLiYQRu 

:eayan WAÔNER, Montreuil, (Seine,) 
tbunu ve sebebini ~oyle anlat1yor:, 

Bayan WaOner'in "Biocel,. If 
yeni cild unaurunu kullan. 1 

mazdan evvelkl fotograf1 !/ 
Z evcim ''bu e~den b1r harika-; 

dD"., diyor. Arn:ak, iki ay kadar 
.vvel almmda ve gotlerivile allz1-
mm etra!mda çizlgiler ve bu!'U§uk
lulùa!'un vauh. Hakikaten yazh ciS· 
rünüyordum. Bugiln ise, bütün çiz
gilerim 1ilindi ve ark~larnn, bir 
genç Juzm cildi gib.i saf ~ ywnu$8k 
olan cildime takdir nazarlarile bakt
yorlar. Onlara, benim yapbgun gibi, 
cild un.suru olan "Biocel,. li Tok~
lon kreminl 'kullanmalarmt tavsiye 
ettim. Ewelâ onlarm birçogu bana 
irülmü~lenli. Fakat daha sonra biz
zat t.ecrübe ettiklerinde, eordükleri 
pyam hayret, semeresinden cid
den benim kadar memnùn ka1<11-

8ayan Wailne,.;ln birkaç hafta. 
{iarf1ndakl pyana hayret .&feOh 

'fikliiii gtiateren fotojlfaf1 

l;r, Cild gida&I olan pern'be renkle~ 
\'lbkalon kremini her ak,am yat• 
'mazdan evvel kullanmrz Terklbill' 
de Viyana Ünivenite1li · Profeoori.e1 
rinden biri t.afmdan keel.f ve ~ 
lt1 cilôirnizin tallit bes?eyid unsuri 
larma benzeyen ve genç hayva11• 
lann cil<linden istthraç edllell• 
rençlijin ktymetll ce\ltierl oJa'!i 
"Biocel,. vardD". Gündüzlerl de tie
yaz renkteki Tokalon kremini ttu11 
lanm1z. Bu s.'iyede cildlniz beyat.j 
yumu$alc, ve biltün siyah ndktaJar•J 
dan ve atllmis mesamattan kur·~ 
lulmu$ bir hal ke9beder. Tokalo"j 
kremlerinde müsmir ve $ayam me!YI~ 
nunjoyet ncticeler teminaUidD'. ,A<kali 
tal<'Clirde parani:z: iade olunur, 

t • is.~~~~uL ;.·Kômûtanhg1 · .. Satinalma , .. Komisyonü'·': ::îf ânlar1~ 
• • • ' ,,. • J • ~ - • : ~· , •• 

.A§ag1da yaz11J !ki kalem ia~e madde~ 7/10/941 sali gûnü hizalannda ya• 
ztl1 saatlerde pazarhkla satin ahnacaldlr. $rtnameleri her gün komisyondil 
gôrillebillr. isteklilcrin belli gün ve saat te Fmd1khda satmalma komlfyonun• 
gelmeleri. 
Cinsi Mlktan Muh. Bed. Kat'i Tc. 

L . K. 
Pazarhk Z. 

kilo 
Taze scbze konser. 
vesi 45000 kutu 

L. K. Saat D· 

Sade yag1 25000 
23850 
4125() 

3577 50 
6187 50 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk. liras1. 

~ube ve ajans adedi: 265 

Ziraî ve ticarî ber nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiJe Yeriyor. 

Ziraat Bankai.mda kumbaral1 ve ihbarsiz tasarruf hesap. 
Jannda en az 50 liras1 bulunanlai·a senede 4 defa çekilecek 

lrur'a ile ll§Sgidaki plâna gore ilaamiye dagitilacakhr. 

<& A. 1,000 lirahk 4,000 L 11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
' • 500 • 2,eoG • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • Z5t .. 1,008 • 

40 .. 100 • 4,090 • 160 • zo • 3,200 • 

D!KKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan 8§ag1 dü§miJ nlerc ikramiye çlkhg1 takdirde % 20 fazla.. 
sile verilecektir. 

Kur'alar a.enede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

'.· . ... .. ' ~ .. 
............... ,. • ZA Yi - Ïst.<inbul S~yrüsefer idar~ 

lsind 0 n ald•g1m 4423 m maralt bis~Je 
plâkas1n1 kaybettlm. Ycr1sini alacag\~ 
clan cskfoinin hUkmü olmad1{Pm 11..,
ederim. 

Bir kap1c1 
aran1yor 

Son Telgr.l! matbaasmda ço!is· 
mak üzere, okuma, yazma bilir, 
düzgtin konu~ur bir kap1c1ya ih
tiyaç verdir. Taliplerin Jdaredc 
Bay Vahdettine müracaatlan !lân 
olunur. 

Çengelkoy Havuzba51 cad. No. 71 d• 
ADNA .. .._. 

~~------------~~-------~ 
Sahibi: E. i Z Z ET. N~riY,t 
D;rektiirü: Cevdet Kara . ",.. 

BwdJga ycr: ·Son T~-,,~ 

Matbaas1 


