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, Bu sabahki 
haberler 

-~ 
Barıcıre 

Vekili 
ParOde 
iz abat 
verdi 

Karadanizda bir TUrk vapurunun 
batırılacafiı haberi karşısında 

Alman 
barıcıre 
llazırıaıa 
lleranatl 

A peTROL 
.lfl tlTtHKAM 

.. 
1 

• 

ç • .. ~ . :\),. 
DENl.,Z/ ~· ~·· ~ D" ..... t l J. M" 1.. l"' .. t > unRU op antı a una1ea at, 

Alman büyük elçisi 
hükUmetimize 

resmen bildiriyor 
1 

,. dalaa Vekilleri de •uallere 
.SA1ioN ~· r / Adliye, Maarif ve Milli Mü. 

~ ~ ı cevablar verdi 
''Karadenizde tek bir Alman 

"Rusyaiıö sulh 
Yapmıyacağız,, 

~ , Ankara, 23 (AA.) - Meclis 8ru-
c pu umumi beyeti bugün aaat 15 d e 

denizaltısı gok,, 

ı.er· 
~ rUcı 2-4 <A.A.) - Harıc:ye nazırı 
>'an.ıt.lt>ent.cp ırazetccllere verdiği be. r 
•- bilhassa şunları .sBylcmştir: 

tı.ıarın Geçenlerde cııumlan ısrarlı oa
~-i>ntaıc blll.fına olarak Rusya ile aullı 
Gey k.a.t• n iyeUndc de~llız. BJyle b!r 
~~k iyen nıevz;uubahs olamaz. ö ne_ 
°'it v 1 llkıba.harda taarruza baş!ıya_ 
baıı~~ nıeselesinı esaslı 6\ll'~tte 
~it tız. Son zafere ık.adar dö • 
heıercse a?.ıntndey.z Cilnkü bUtün cep. İ 
Jorıar kidıöV(işen Alman askerleri bili_ ı 
~ · ea.yreuerımız alı:lm taııraa 
tlııuu biAlnıan ml!letlne yaşamak im.. i 

le vernıiyecektir:t 'L.----------------:----:~ 

reis vekıli Trabzon meb'usu Ha _ 
. j aan Sakanın reisliğinde toplandı. 
~ Celsenin açılmasını müteıskib ge 
l çen umumi h eyet toplantııına aid 
zabıt hülasaıı okunarak tasvib e -

c d ild ikten sonra kürsüye gelen H a -
(Devamı 5 inel sayfada) 

Milli 
korunma 
kanana 

~i .. ~ÇlllD Uzakdoiunun tabii ıervetlerle dolu ola topraklarına harita 
yu.- üzerinde b:;;":_..:"~1g.:.'------~ 

beranatl -M-ut-tef-ikl-er-e g-ör~e ( Japonlara göre ] 

Yeni kanun 
mer'iyete girdi 

:·Aıınanyanın Akde- ManUlada • Davao'p 
1112

de Yeni bir harekete b tamamen 
hazırlandığını mabare 8 
biliyorum,, 

Et koyma işine 
ehemmiyet verilecek 

Ankara , 23 (Hususi) - Mılli 
korunma kanununun bazı madd ele
ırinin değiştirilmeııi hakkındaki ka
nun bugün neşred ildi. Mer'iyete 

Ankara, 23 (A.A.) - A na
dolu Ajansının salahiyetli mah. 
fellerden öğrendiğine göre AL 
m anya hükumeti, bir üçüncü 
T ürk vapurunun da mürettebatı 
Sovyet ipretlerini taııyan A L 
man ajanlan olacak milliyeti 
bilinmiyen bir denizaltı tara -

fından batırılacağı hakkında 
Tasa ajansının dün gece ne§ret.. 
tiği habere atfen Karade -
nizde bir tek Alman de-
nizaltıaı olmadığını Anka. 
radaki büyük elc;ilıii 
aıtası ile h ükiimetimize 
m en bild irmiıtir. 

tulldı- - . 
O!nitozı"~ 24 CA.A.> - Diln aec. Va. 
~Jlb "4 lar ....... , il• ~ ~ 

kızıştı 1 al ttll• kondu. İaşe Müıteıarlığı bu m üna.. 

'. 
e .,, ıcbetle vilay~tlere gönd~rd iği bir 

tamimde yenı kanundakı el koyma 
itiııe ehemmiyet verilmesini h aki· 

Bay Ruzvell ve Çör-fil buncl_. en'elkl mii1'1satı.wı...a. 

--=~! altıada bir aaaeteoı'ıs 
~lan tısı yapılmıştır, Bu o. 
toıılantıda Çörcile refakat. ' 
Gen 6Elkısen memUT da hami' 

Hong-Kong 
daganıgor 

H K 't ki ve hükmi phıaların elle rinde bu_ ong - ong a lunan ~lları.n .aranmaeına baılan -

1119 esir alındı muınıiii;,.zı 
Vaşington rL"ONDRA--V~ 

konleraam BERid:,;DE ~UlunmUŞtur. Ruzvelt arln"Süde yer a... 
ıtıca Qörçll beyanat-..a bultınmuıs '" 

Oıa.Jcşaıikıta mUbtefıkler <taarruza &• • 

luzon adasına geni 
kuvvetler çıkarıldı etrafında 

ClnciYe ka.dar Sıngapurun müdafaa ·- Buyuk bir Japon petrol 
<lılecetınt blldinnıştı.r. Kendis:ne 80 • 

!ıılan e:MUtıtefik ordu~ara tek bir~~ gemisi J&klldl 
tllancıan 5eçılecek mı?t sua!ine çorç -
töyıe cevab verm.şt.1:-: Honatıcooc' 23 (A.A.> - Bu aabah Tokyo. 23 (A.A.) - Jmpa rL 
•- Sıındl!ık bôyle bl~ mesele sa':~ mahalll aaaUe 8 de verllen İntılliZ teb_ torluk umumi kararııahının ordu 

ltUUbalhs olamaz, cilnkü ııarb ıa 11 1. ve bahriye tubeleri Mındanao • 
~ gen'ştlr; bUtUn dllnYBYl lta:U ~ i~illz ııut'alanruıı l.nal etmeıkıte bu.. daıllla çııkarılmı ola n Japon kıt'a.. 
r:.ır, bir adamın yalnız başına ıısıdtJklarl hatlar b~unca çar:ışma- larıınm. timdi d eniz kuvvet lerile 

llatı idare etmesi doğru ~şva~;~;'ORus ıar cnevz!J muvaftaltıyetıerle eva.ın eıkı b ir el>irliii yaparak, bu ada.. 
llndan sonra Brltıınya b . ''""ir k · ı D • t 

)a sererlnden b:ıhsem'.S ve bu har etızn4• · 23 <A.A.> _ :ln4ril!s teb _ aın m er ezı ~ a n . .ava? Y~ ama. 
&ahas d ,_ft aıt•ndan taL S!ni&PUTı men i-al ettılderıııı bı ldı rmekte-ı.._ · n a A ... , ... nyanı:ı • . . . '"" 
"'<lllladığı bU:yuk b!.r darbe yedılını ıılı:. U Male2tfadaki durumda h çbir d it ler. 

lô~eıınl.ştır. Almanyanın d=lilc oımamıştır. , kı68 silrf'll yeni Japon kuvvetleri 

~en.lr lb!az:;;~c~;;~~eti hazırlayıp Dlln .ıect!h1:~fa:~· verilmşse de Tokyo, 23 <A:-A: >. - .. Japon 
hazır1atnadıtı hakkında bir sual sor • b~ ha- atılmamıştır. UT tebliğinde kaydedı~dığıne gore Y~ 
bl~tur. Başvekıl cevaben: . lr hiçbir sabah. Japon avcılaı, Lum: ni Japon kuvvet lerı b u ~bah fecır 
t- Akıclen zde Almanya yenı b . DÜll me,vdanma hUcum teşebb • vakti Luzlon adasının bırkaç aok 

ltarekete hnzırlanmaktadıT, bunu bı. tayyare 
1 

uşıardıT. Avcılarıınız. bun (Denmı 5 inel sayfada) 

l.~·oıınn, fakaıt bu yenı taarruz harı • :sQ.nde::.:bu:UDIXl~(~J)C~l'&~ın~ı~&~in~cıl~sa~yf~acl~a~) ~-~~=;==~~-==ı-l:etının nereye müteveccih olacağını ye 1 t :J 
~ ?aman yapılacağı hakkında .,,r A .. eri •az re 
Ge:r; Söyliycmem11 denıtşt!r. ken c SD W 
~ hayet ıt.Qplantıdıı bulunanlar 1- ------ ---

<iis·ne ~er, 'halinde sualL<>r sonna a -

~layınca Cörcil b·ınlara nUı<tell ce • k Sovyet ve 
\'al) al' vemıiş salonda Jcabkaha tu - -- u akşar 
~r~~~~ ;ı~~P;:: :1ş~~, Z ' • 
laponlar FifiPİni ele şimali Afrika cepbelerıne 

geçirmek uzere kısa bir bakış 
Amerikan tebliği • Emekli General K. O. 
vaziyetin vahim Yazan. b" 6W'etltıe lhueketc geç ,rm.ıjlerdr. Bu 

d• • l.mli dört saat zarfında 1 ~ ble FilJı)ın muharebe!eı·ının bugün. 
olduğunu bil ırıyor 1 - ~t.inde bı1' değlşk i!t 01- ı ~erc:e çok ş.'ddet.lenec~t.ne lntiznr edil 
V ) Net- pa81fj)C v un a.lts ne olaraııe Uzaıt~o ~i doğru o!ur. 
a~ington 24 ( A.A. . -:- d JI18DllŞtır. BUil 1 ınk şıı.flar göstennı,,_ :hı llıZ Bomeo,,uııa çıkmış olan Ja. 

tcdilen en son tebliğ, filıpın a •- tu duruımı ye~ taraftan Hong_Kong ~vvetıerln.n yc.n. b:.r hnreJretl€r1 
~tında vaziyetin vahamet keı!dt- t.ır. Japonlar bsuışılc b.r vazyette ol. :~er alınmamıştır. YRlnız, Japon tay. 
lığinden bahsetmektedir. L~z~n J a. adasında. çok t;akjlre s z.ı. bır meta_ 1 adanın F"em nk H nd st.anı.. 
l\rıtimonan bölaesinde yeni bır Ba.. masma rağmen d vam etmekte o_ yare ~ı o:an kısmınd l-<1 blll lırd flere 

., 1 tır u netle ıınüda!aASınn una karşı son şid_ na a ı Devamı 8 ncı sayfada> 
l>on ihraç hareketi yapı mış 'Lin ıan tngil z gam zon ııpsrlarke~n~b~·r~t.:ı~--------------
~taç dün gece vuku bulmuştur. d . detli hilcuınlarını y nd" nın N UN 
.. "k" tmakta ır , W on .. ... G 
""Yende Japon tazyı 1 ar . k lar rattan d..ı rb kı mm..i· ki MI 
hu bölgede Japonlar hafıf tan ş.mal ve, ga krar ııerl ıne-
kullanmaktadırlar. D N B.: kuvvetıerı.e, te d r ve bunım. 
lt.o_de_Janeıro 24 <A AJ - · ~öre ğe b:ış amıstar n1

da oımitk il.. 
Man nMan alınım b r hab r~ç rınek la a~'lli zama . 160 k ıo_ 

A~ - r.knlılar Fıl·P nıcrl ele g ·:ıpıl'"" zere Mun ıanı.ı . ·.. ıS 'i :l""I}{: ,.,~ ) _. ' ıı garb sına~ 
C n ş.mdı Japoninr t.aratınuon ere metre ş:.ma lik b1r ı1ton. 
~l.ik taarruzun 'k.at'l bir neilce v - mev1tle 80 ııem· çı.kArdıkları .. 
~tını teslim et.mek.ted!rlcr. ildi voYle yenide~Hk bir Jtuvvetl .1\ 
Vaşing'tlon 24 (A.A.I - Öğrrn bl; 40 ·50 oln lt.S l ahenkli ı w· 

tine göre, Ja.panlar Wnke adasU:rdır. de. eliler ıcuvvetler e ~ ~ 
'braç yapını.ya mu\'aftak olmuş • • ... '°" _ 

• lnglllz 
tazrlkı 

Kahire, 23 <A.A.> - Ortaşark İngi_ 
llz umum.J ıkarargA.lımın tebliAI: 

DOll bütün giln B:ngauyı ortcn mev_ 
zllerdek.I düşman ta.ltvıye ıkıt'alarının 
gelmesi neticesinde mUtemad.yen artan 
bir tazyik alt.uıda tu.tulmu.ş, seyyar 
kollarımız Bingazl cenUbundakı sırt 
k6rfeıinin sah!llne vamıışlıırdır. Ş mdi 
haber verlldıA'lne göre, dtışman kıt'a_ 

ıan, Mlk11 ba.tısından ce1tllmekte ve 
kWUyetı, malzeme terketmektedir. 'l'a_ 
kib lot'elarunı:ı birçok Alman ve 1'tal. 

(Der•mı 5 incı Sa) fac)a) 

BUGÜN 
San'ata dair 

Bir açık mektub 
YAZAN 
Ostad 

Halid Ziya Uşaklıg~ I 
(3 üncü sayfamızda} 

( Libyadaki muharebeler ) 

Ruzvelt - Çörçil 
gece saat bire 

kadar görUştUler 
B egaz sarayda Çörçile 

hususi bir çalışma 
odası agrılaı 

Çinle de görüşme
ler yapıhyor 

Londra, 23 (A.A.) - Vaıing- ı 
tonda aşağıdaki beyanname okun. 
muştur: 

İngiltere başvekili reisicümhur -
la müşterek harb gayretine miıte -
allik meseleleri görüşmek üzere Bir 1 
leşik Amerikaya gelmiştir. 

Çörçil'in refakatinde lı<>rd Be • 1 
averbrook ile bazı mütehassıslar 1 
bulunmaktadır. 

Çörçil reisicümhurun m 'aafiri • 
di~ ! 

Görüımeler İ 

fiEFSIRLER 

Çok şumôllü 
kararlar 
verilecek 

- 1 
I.ondra, 23 <A.A.> - ina Uz : 

m.a.tıbuatı bu sabah bllyillc harfli i 
başlıklarla Çörçllln Va&1ngtona ı 
vardığını yazınalt"..4dır. 

Times gazetesı er.yor ki: 
Müza.kere ed1leceA'I söylenilen ! 

başlcıa meseleler şunlardır: Elde ! 
mevoud bllttıo vası.talarla mıl.c;te. İ 
rek bır taarruz hareket nln hazır_ i 
larunası, müttıefitlcrın endüstzl ! 
kudretı.n!n müştereken ınk.şaf et_ : 
ti.rılmesi. i 

Beırlinde tel\;lrler 
Bertin, 23 (A.A.) - D N. B. a_ 

janm b !diri.yor: 
Sıyast mahfeller, M Oöıc lın Va_ 

şingıt.onda bulunmasını bllyU:c bir 
aJAka ile karşılıyorlar. Bu mahfeL 
ler diyorlar kı: 

Hiç şüphe yok kı, Cörç ı boyun 
etmi.şt.ı.r. 

(Devamı 5 inci sayfada) Vaşington, 23 (A.A.) - Reiı 
(Deva.mı l •lr.l sayfada) \. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ./ 

1 obrukta bir m:.1.11are be sahn••İ ve g ece pro}elclirlcrll. 
liüımaıu Gl'Cl)'Clll m"hlı lnıovetler 



Hergün Resimli Bakaleı 11 Hayat lırpimiz için b·r spordur:= 

Ziya G&ıtln hhtü dikilecek 
Belell'"'e ttnJft'm .,, b mn,on ı _ 

raya 7lltın "Dlt.khll bı~ medıuıa 
~ Ztıva OQntln Cerrallp91& hıalta 
...... ...,., •• 1ılr HH'dn lı:ıDMıl. 
_. Daal .......... ~ etmie.. 
tir. 

• 

Sabahtan Sabaha: 

Evkaf imaret detil 
/ çt mai gardım 
Teşkilatının ta 
Kend sidir 

\..111ııııı--- Sarban Cahid -..# 

c.v••& 
.... b 1 
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Ya.zan: Franciı de Croiaaet: -3- Tercüme eden: H. V. 

Nakleden: Muazzez T1thain Berkand 
T.utlııaınaln cn.•l.l;il.YOrum. Amma, ış velanlıı J&lab.rfar YO ~rlle &.. ~ 0-..urur, mı teri kabul eder ve - Sonra, baGa. paıa haklurulıa bir - GQnah deAıl, &ew.b işl yon;ur.. T - caba llroı1rudan mı Y h ~ 

,lfk •• .: ........ u ~a. Durec: ı .er. eıecelerl, ısan 'bwn.zll ııe:ııı; eı k\llllar ~ imzalatacaJdatı zamQn oı:u,;..lak.a marh.aııedc purursrm daha mı .yı o • mı tend1ndcn a cm 
_ Vın Y.:mt..Ll r .. u.ı ~"lllllll ı.uı m;;ı. Metrdd.e:t teıie.rı&t ıel1ı1'01'. Heıites QJD&Z', ~. yorııw :.ıK. eıdertrltr. :.k.e.ııd1 ııamıma bankaya ıki yl& b.aı lacWA? S&dıık uışa.it otıu t krar b 
~ GI'. ı;ıa.ırıer..n Cl'odlıdır. :Fat.M, çok oım bu ... ıcyor. B e...nde b r bıçak. &e. Mayı 81.t&k, kan&!laruı u salıı1frıe sı_ :ııra ltonma.sını ıst.seceğim. Ne 0 sa Bu son sözler sadık uşağı h r kete g bi kol arı ar ın a dı ve ta~ık.'.ı 
~ zıu~ y~ y.yaı b.r kırı.de, hü.ım tkAr b.r eds ile t.a.şıdltı, :raloumıı:J, blıb:rın;ı yBsll dıbi ~aan ts. ~ lnad edec.?tım. DMı.a biz' istf.>tın get.ırdl. Duvar d b ne bır ığı bır p _laman g çer o b e do 
Ulıl o..cıuııu .ıçın &rıK b:&.am.ş, t•ııştı _ aca.y.b bıc.mll bır bambu kafes \'ar. neler ar.as.ıı.ıd.a do.::.şır. :var mı? ırreu açta. ~n bir merdiven çılt.ıırd • dil. İh ;;aten !ene 1 r sOnd 
rzyor. J K3! s.n ç oe lc!lçük b1:' ~ cim. Serseri aamp.uıgların, rıhtıma ballı : - Bundan ba(lk.a mıeeelelerde 8Uı.a ucunu pt\llee?'eoın dmıirlne ınkıcs ba • .n ort.allı.t t.anuunı1 katan 

v.nll hiv.ma.llrlardan bir ranımıZB t.ulınu.ş, başı cbş.ı.nda dunı:yor. Bo)'lıu, t!!>a.r SILDll>6llıılar mahalles:ne sokul_ ~ acadt ~rı laıbu1 edeoE!.tsaı,llıad*ıt.an s:ıma &şatı &atktt+ı, B.r çeyrek saa.t sonra Nerlıruı. 
se r ıe~ d benZ"Sen lr.g z sıkı blıkı tu!Wırulmuş. dlıAıı nadird:.r. Ancak, seyyah ge2d1r_ :ber vatS .evet.ı. d!yecme n. j - Berek.cıt versın kl gözgtızll gor - erıru açtığı zaman kendini b r o 
.tıbı.yı, ~ s cnk çay myuyor. Du;"ec: lid: ~eıtinııh! bulunırları.a s. : - Bmvonmı. Hattı\ beni asmq mü.Yor. K:annhlc iş:m zı kolay ş+..ıra. b'l!n yumuşak y 11 ar 
1ç.y0llllm. ı;>w"ab Ylllıı.ındıaıt.: - Yool 1tte bunu :lliMımem, dbe derler. Oür*ü, rıhtıma. ballı .tekne - ~de saca güvend;fim ve inan oak ... Verdit'.m torba.yı boynuna as. du. 1ki yaşlı kadın ooa dotru 

- Pı.rmç Sl.lYU. d..}OT'. b.a}~ll'lror. 1erdeld fahişeler, bu uiaJt llemln a.r11. ~dıAmı için cevetl> d<J'toettm. r.xı mı? DliŞl Bunlardan bır: 
i:~ teıcra.r uzauyorum: önce b!r hedy i~ll'LYOrla.r zar.net. toıcra.t SlllJlını lıe.şkil ederler ve an • : - Allılılı ana yardım etsin :ra~ - Evet, merak etme! _ Nefes eAJyor, dem:::k bır b 
- adea, d\YC>rum. t1 ım ıeın cbu d t şeyin ne olıdu_ oerc Ç.!nlılerle tem.aa e~ler. Bır ec.. ~ da ınlma ki ayakm ne uman Bu mada Ner man bır köşeye bırü. lıbmş, dedi. 
Bib'Gk biır ı.stJıa 1 e yemek ~iyen A'unlJ soruya wn Vunoaıxr~ l:ııah e_ nebi tııe münaacbat .tesıa edecek oıw_ Eserıt bir e.ı.a. oarpa.rw. bxna 7az&cak. t;ıtı küçük bir p.Ue~ alm.ı.ştı. Ha.Yrı Efendi ot.omotı tn b,n15ınd• 

eerııç ~iliz, degn klt:I', cıpta ve bay. dt:ror: larM demaJ mi:mlen:.rler. Halbukı, ser. :sın. Düqriun oe tıarafında oluraan o· - o da nedir? Bırat ya.vrum ,f.s m _ ~ G&&len erıd~ 
1 

e 
nuw'ltımı c lbed n bır el çabu1tluA le - Su blt.ılmam1"' Kımtıon YemıtA• sen 88111PMla'la.rdak.i bdınla.r •ba.rba.r :t>en ee1.lr senı bulurum. z gijçleş".Jrl'r. Ayn kad~ ona bitab et.tA: 
k. la:uyor. ~:ıekler, ~l"rın n ımt1 • .sted.Zı!.z .. llUT3.dı:\, bu yeme~· b&vılırlar. milletler> m bahrlyelılef ne ve asker • ~ :thttyar ueaklll . son llldetl Nerima. - Ha.yır, bunlardan ayrılamam. - Al't* tehlike ka!.mad•, 1 

=ı ~~~~ ::.:-= ~1;:a.~~ m~ ıeroe, ,.ok pahM;ma, vöcudlarmı kira. ~ bir cıiııta ~da Bunlar, mes'ud eocutluğun.a aid b.r aın. G.eç ahran do u olmaz. 
ol&un h1ç b..r IJU\ ~yan bır - Ha.yır, beynn SU ııötdQICnOıl b1.. ı..rı... : - Bati :BKI ~ ha.tıra !dl. Pabt.t sadık uşak 
ma ha e . D tnek e .n ucu_ ça'kla :t.a!a.s-.ru yıu-arlar ~..ne b1r Hangi ısım! tetcneye meu&lb olurıs : ParmatUe tara ı•ı.rı iŞBl'et. edı - İnnıek .çln ıld elinın de serbest aee'le homurdandı. 
ııu ğın.a mt ~en d idiı'uıai t ne lalşık da d r r r .-e sıc~k acalc, önt1 • ~. bu Sı:.adınlardMı b.ç birisi Kan.. E:vonıu n - olması lAzımdlt' kızım On setiz yıınıl - Tamam e altlı ba ı.na g 'm 
döat edqoırum; n: b ı ben, b-.r .ıok.. o ,. m rla.r. u <k'ti!d r. Doğru um: sôy em k la. i - Amaıı Allahıml lştkl met.re ~ klecea n. buradan lcQ> ntıyamem. !(. nd 
rna ~cboa muva.f!&K olclrı.ıAml t.akd.r. İş' ham kaçO"OI'. rom gel.ime, asıllan meQhul~; ma - i :beride, fMll Uç &rt yl\z metr,. a. Söyttmm QOOUAun ine~ Yilcudu. paket verecetım. 
de, onu t.ıı.oınnaoıAk .ıç n d ğnckleri - J'irençı d.';yorum, !Om olan cihet, .!Miırlardanberı, aı:ıa - ~~I yat Wıerlnde b r <J1bnob ı na, ~ ır'J>I Jtoilarına, ate(lle yanan Otomobilin yut.ı.kları arasına l 
:ı.ar:ıyorum. Fa.laıt. metroo • lrufl'Z Sllba,-ma. dan arıza, hep sanY,Jang!Bma ya.,,~yıp :rerım yanuu~tı. Bu ışı.k, tavan ara • ~erine ~u. Ia.tımtş olan Nerııwuı büyillc bır kU"i 

K.ıaa boylu şışm.an me<:rdö l t'fk - c:nce b l1f!:I soruyor. İngil z. flddetle öld'.llc1eri.nden brettı.r. Ssın<!MJ odada aulUD6n l1t n•m ıÇ n O!denıhk., harcıkets zli.lt, hava _ sar.tederelt doeru:du ve eıım oıı u 
rar seUYor. bır çorba Useaı g .:r.yor. cevab veJ'ıl'W. Zulmete g(ım{llü tarı.alın keuanrıda, :nıe ha~de ve esrareng z işs.re ı ı sız1ık sem yalnız za:rı.flatme.kla tal • :att.ı. 
~o .çinde b tjeY er var. Maaanm - H&lw. cx-. da. ıtawn 7okl .lmtiyazlı mahalle boı,funca yanaşnıe :~ ft1 elini g~stı üserıne baB. madl, vtlıcl&iunu )umu.ş.\t ı. Bu iP mer. _ Paketi ma ver? 
Mikıe bıraf ~ r. Sa lanan çorbanın öteki cO• nun da. ne oldufUDD llO. X. ~nıı bd lO'O'J'. illlJf. heleeanda.n t.ıkanael!k bir hale d venden _,.,, 111emlyeceb4n. _Simdi lçım .ta.hat ettl A1'tlk 
iclliıie ş!mdi ati.l. urac* c-.m.er l'QJOnlm. Biriool eampanp atıadwı. Bır eoo... !'felmlştl. Han Efendi odanrn Ilın _ - Buradan çıkma& feın her le)"l CÖ- sallam ellere t..aWn etmiş o.•rn11nnıınuı 
Ye otlar ıörüırll.Yor. - Pare, dqor. dol 1tamııı.raaı aıbı 'kemerli bır kameıi.. ;buırn eöndUrdlı. Anıl deki.nada. oto_ r.e alelıGirlm. Şoförün 1'&Dında ~ babanın 

Durec haber 'ltt,Yor: _ Pişmiş m? ye a1bnda blr k.a.ndil yanıyor. "O'aü Emoblcı feneri de s!tndfl - Herşety, f~ ötttm.U delil. t.u avuta.t. Pel'ldwı Beyd r • .Şimd 
- Ötl&r, yum11Şak balık kı !klan. h-" ..... x. ya211.lı, alacalı tumaş~. blr küçllk ma. : Neriman ~!Afmd30 1r:elrel Yereiı: Hay Endişe ile pe"JrCSede.:ı aşalı bakı • oerı dönen* !::::::::ak çı.n kulla ı ölf*i - Ha.Yır, oatl ı; aımna, cuuZ uve- .,,~ • ,_..,. biT Rttt., _.. 
- Ya. deniz anaiına bem;yen muş ya.vru. Ba~ırtmadan )'emek il _ •. ve yatağa benmr b r şey gö. uzv. :rt Efeııdi&'e: :yordu. Blrdeııbire ~wue ~ WıDtaları ~ edeceA'ım. Ov ey 

fe'1ier? nmı. A*aya, Vll> KoruıolOl!!la Dlrec'ln ! - Cebt*I dedi. Onlardır, her lSt'Y dotdu. Hemen o1anın btr kl)şcslnde nanın ~eleriDi oriadaG tadı 
_ Bf~ belk d deru& anasıdır .. nm. a.ramne ot.uruyorum. !lıazırıa ı ser1ll duran "1te Qzerlndıeki ört.Qyü al. !bımdır Sen merak etme ben ı .. 
Aııtık yemSJıer b rblrln ta.kJb edl. aut>aylardan blri: TeıJmede ;1ı;1 kadın var. Bırl yaeJı, 1 Palcat ueaiJn llel't ytr&l itararuıklara dı, Dal1ıı;mt 11!'1' ı;ocuk kadar cılız o?an yı d~:tim ve hep$ne eare bu;d 

-yor Pınnç lllllVUllun vercf t cesard.le, - C&nlı clvc v de Yar, d!'Jor. Daha ~ ~~ ııenç. Baş t.ara.tt.a, ayak.ta !bıa.klnaMa devam f!.L genç k1Z1 doca san:ı. Sen güle g!lle ıit. arkandül e. <1Ü 

meınnım. hepeind tacaYorum. hatta, ttıüylıert ç~ı.,. Y\Jln'lrta.nm -.ç!nde duran ~ı kadm., su.va uzu:ı bir mık : - &:ele etme! Evve'A em!n olalım - Seni suıt1md:ı. ındlrecetm Ner1 - ııQnme. Yanız sana flijyledlılderlmi 
Mc k.lmaenizı el sıı\mıecU b r yemek.. getll'irler. Pdc neıfts olu:rottn\JfS. ~. aerildl ve lta.yıı'.c sehllden ay. : 'Öç d-e!a odanm ıa.~.ba.ı "11 ~ ... "'m.an. outma kızım. Haydi y())un aç* 

0 
sun 

ten b alıyonmı. '.ınlU b r mide bultlntıs le b.lltıy0 _ nldl. ötdd, ~rlyenin alt!flda, çö_ : öndllrdü ve Uç d~a. korunun ıler - Bir sanıye içinde ltncağızı bir paket. Son cflmlede se3l boAıl!muıs. kırı 
İ.na' : rum 'ft ~elaıı eöımcte cttmek melmlıe çay l> Ştml&k .QJıfft ocağı ya_ : ndıak' 1l$1k da yandı, ııöncm g hl SP..T'lmlŞ ve ,p'e bathyar&k sırtma m:tı Paketi alma.it ç n uzanan 
- Ne ~ diye ıt ru ed yor, amEU frzhar eıd~runı. 1 ikzy(ır, ~ yüzUnll andıran çehrtsi. ~ - Tamam. Onlardır. Hayd'i hazır a.Jmıştı. Onu lkorl u• am k ç n b!r ş eııe;i tutare.Jc öptü N r'.ma::ı dt\ 

0 
ben 1tıöpek1er1 sewrlm; emem.. C ı n DlU't'C'e 90'nll.Vonım. nı. ~n. bir ç ft atır kfil>e çer. :01 ıQO<.'IUtıırn. .JYlıemeden atır dır pencerenln e - nerloe dotnı etttdl. Palcat sadık 

Pma o~ k\CPIUDl uzat:ıyarorn. - Ka~ herailn bö1'1e velVlf!'l' ç velly0r. Yassı, ufa.it bumu, kalın du.. : Bunu söylb't"rcf<J pencereye yaltbtş • nna tınnandı. Vakt e gt'lll c ik Y P hanıırunm tendi bba ~rlne du 
b d ~ bcl:11.XQorum Dil _......,~? dııJtJ&n çılak: elmacık kem klerl ve :mıı:s. a<-.alh sa.rianışt.t mıŞ.ı amma aeneleıd nb ı1 vUcııdu es. dalt arın ..........c-es:!le ~ oldu. g 

Durec: 
1 

... ~ ' : - Zifiı1 ~nlık. 1~e ces~t ki çevik.lliiol ta.ybet. ~ ttn hareket. 1 ..._...... ... 
_ HA tı.kl dtvor. bu yemıek.t«ı al. - BA.yır, d ye cevab ver10r. ma.y _ J'tf,tarı mAru ı:et.it gösl&i Moiol ti. :~ lıece1t mi5ln? kırlılde btr tereddild görünUyO'l'dU. Öy. sOnd-en bol'I"'~ br h '* nk taş 

_.. .. _·ı.••- _......,. bal·'" n-..ı ..- ~ ..... Ildır p n~ hatırla.ta.yO'l'; fakat. kayu renlcli : ip .........A·ven.ın .,.. • <X<ımd>l!den tıııaklaştı. 
11*1111 .JAza,. -~; ....,_ -· ,,..,_ 1- t.enl eımıere yalcın bir ııarı·ı.Jc.t.a. P2.ça_ E Xızm acı1. ft azımkAr llcai cevab le iten Y&\'84 ya.vaş n.:ı~ ........, l ha~·aAild 
Unadı ~8 panglar (1) ' ~Idi· baaunaimı ~ ve aıftı:wrvlakl ltı,y Sene r.c ......., .... v~ ..,. ed,yor: ~ lan ~ bU~lerınl .sıkı sıkı kavrayD.n : _Bumda bluuııltt:ansa ı!tendimi pen met.11 yl!jLQ inci ınell" k için alrr aıır vı temfzlemek bahanesı e ona 

..,..... b _. __ ...._ ....... ilt1 6Ullf aampaıng vardır. bıt ta:tvar, ve :toyu renkti, pek br ce_ :--.. .. n •• nx.. .,hnm samal-ôı.n 1nm-ı.e ba.şlsdt Ytıtcn h o!ınak ast.iyen ve nı.h ye~ battala 
- Şurıdan da . .n.u6aD'gıÇ yuvası mı. ----- n:'.~- lto Durec ~'"''~ -· ....... - k b1 t 

lar hem de zannede ID? b'1 mahsul_ &yyv ımtllWlilar ?e uenserh ler. ket ı ş, vu-e nupn • o. : D uğ du Telı\ş et.me ttt amma kendis! de llı1Slyarlamışt \>Ar ona endı ç:x:u u g 
ct«b- BiUr m!alıılz. kırlancv; yuva.an 8-7ul&r, imıidl\dını t.eşkJ e kleri nunla eablaşıyor. KUcflk, kllllt bir ! = Y~ueı~or r~usun? ~.nmn ıçın aYaklan topraiıa bastıtt ııefttatle baıkan bu sadık Anadolu ço 
da fl'rab tr!bi mahsulüne g~e zıtfa... l!lhre * vazıtesl grrürler ve tam mıa-. aeale ..Wlltvor. Q&y plş!.nce talkta, b!'l' : _ Bayır. Pakat. bu tehl.ıtell Jıoiş, • man rahat bfr nefes alttı cutu. lbt :var y~dıın umum a 
-' <tetıeen ~lerc1 r. nasle 68b'.h bir ııch!r vüouda ıetirlrler. rıncaıı ban& ikram et.ti. :Sômll da öıtıesi ••• Giln&b l41.yoıam Al_ :li>1eri otiııA)p, drtüleri açt.:~ı umaıı :adar derin bir acı ile al]Jyord 

_ Yuvalara bu ıeaett veren n ne.. Buras eAl«ıce tdUidlı- t. içinde, ta_ Durec: :laıh bmi aUeUIA. NerD&mll be.Yam oldutunu aönlll. A. 

d~? - ~IA. :ib'e tısııda;;;dl.ı;;,.LJlll...ı..~~~~~~--~--~----~------~~~~--~------------------------------ ~ Din~ tıda 1arı :nı...:....-UJ-!i.<lll,..IU~'1.....--------------'-----------------

yenir mi? Canli are ya.vrusn 



Yazan:ar: fhax va Alex fisch .. r 

Tarihten sayfalar: Biras yerı.e taU 
!Blı:' tarafı 3/1 de> J~tı Ye ka)'l:>oidu. Şimdi genç kız O da lat1nce biliyordu. Ya.ltıtık.h 

larııı talilerındeo ü.tüu olaca~tırl» j ~§l~I~I; niçin .gitmİJtı; nereye ~~ cesur ve zeki bir delikanlı 
İnaanlaruı hayatlarınd.l talltn ne gıtmıştı} Acaba bır kusurda mı bu.. .idı. Bır teeadü.f, o kadar birbmn 

IM.iyük bir rol .oynadığı inkar otu.j lunmuftu? Kendiıinl tatmin edecek yara~ bu ili cenci bulUfluımUf.. 
namaz; fakat bır genç kızı da sade. hiçbır tahminde bulunmuyordu. tu. Artık bulu§mayt birle§Dle şelL 
ce taliin eline ter~etmek d~ğ~u o..l Gonç .İmpa~atorıçe hemen kar. line •okmaktan ba§ka. yapılacak lf 
~mu} Atenays bıle buna •ınırlen. de§lne gıtmı§tı. Teodos o .-rada ,..okta.. Atc:ınays hırıstıyan de ld"; 
dı; erkek kardqlerinio kendisıne sevgili arkadaşı Polin'le birlikte ne yapmalıydı) Bunun da kolayı 

T k 
· . Hal"d fah · Q yaptıkları bir hıyanet olarak tdakki Marmaraya bakan tarasalardan LL bulundu: Patrik Patrik Att'küe ona Ur çeye çev.ran. 1 r~ zansoy etti. Bu nokta üzerınde Israr ederek' rinde tiir yazıyorlar; şiir okuyor. birkaç hafta içinde hıristiyanlığı öğ 

• . '·"- . te,vikte bulunanlar eksik değıldı. !ardı. Ablası ona seslendi: rettL 
n...... ... _....__ kıs sa1nr.m;lıld:ı, ıaüeieri • M.. Lauren., rıya.._- - CMlr.el mı? BaL-- •• ,,, d kl Teod b·-L ı, b' B da T __ _ı L • 
,.,.-... halli 1>ir :ııle .ıon.a. ,,... .. .....,. '!!ini betlem.ek&eilr. Ydlt caıoım! •.. Amma ne ise, mademki ~mm ~ru~ s~~asın a a nı oy. -.. os~·ça ı.u. ge una ır u aı.ra . ıeoaOI nemen her giın 

lto )fL. '9'e llacb.m ı..aarent, ,...ıarma lcrimlln ıeluaetr bana bunlarıu kavg•sma mA.ni olmak ı natt:.gın1 :bıle 10y!ı.ıyorlard1. Atenays şey göırtereccgıml fıer saat Atın:ılı genç kızı dü "nü. 
~~ cb. ~p, ar~lııa ile Bo • Btittin Lalll'elU al1eBI. kttmerİR altın. 1ı.ruı bir l/tSY yapmadığım.). s~lüyorırun. hakkıooan vazgeçrniyord~. L..a~ım- . -. Geliyorum; ~ele JU mısraı b;_ yordu. ~olin'l~ beraber onun haL 
kar:: Ornwımıla bir cesati ;rapmaia prtmerek _ VaJ! bir arabacı kız! (Tdkd1r edea ltiı' sesle oi111ların&) hay. gelen yerlere başvurdu; 18.kın h çb r tıreytm de... DNıl.z o kadar güzel kında Jllrler yazıyordu; h11Jyalar 
n~~\erdir. 1rm-"- tin di biri ara.aw buia1II11. aı'i1tıasebe1ı • fayda görmedi. Yanına sıimmıı ol. ki. insan zorla pir oluyor. Ben ni.. .kuruyordu. Şi"r ve hulya hususunda 

- 1 ka.«1111 ara.bı& ~ _.. Jtw; il 'ballayı siZler' Ha,yd1 üçün.üz de arab.aqa bınln d w t · L _L l · · p ı· ' d · k 1 p ı· ..ı__ • .. _ı .. ~ollıuorıa:r. Möı;yö, bir koltuğa ıı.arul. Tef.er, Tllhr. 'r:• ana e baıka~!... (ıt-ıhı •11anea) arabacmın ughu keyzk esı OIUl ı.atanou .al gdı~csı !çın oSaın ednahagerı .. al aby.ıml .. okı~~nUAD. ~tünubu; ghe'nçl ~ızı da 
-ıaş, 1apra.k . buram buranı ıtenıit .arabar.ı ıletnı atılırlar. ot ğ ve a ı.ııt uray vasıtası e ogru- - na guze ır teY gos.. ço uqsenmJ ti ve u ıs erını hıç 
tti ~/ııga.ra..uu Jlllr bYıadll' kopar. ~ benLa UT~~ O:· ,, t dan doğruya aramuı teklifınde bu. tereceiim; böylelini biç görmedL çekİ·nmeden, aç•kçı. ısöylemiıırt·. 

l\f.... • ··ı Madıaaı uren., l'uZ904 .. e, eıırar, 1 d B. ı·k 1 k 1 1 v• • d · Ca.nJ ·· O. ş· d' T d 'I b b L li1 -anı, aı-tık, elcllYenl~nl ılu me. t4' Jeli Ü! blıeı kDa baJdılı..&an Ye oek 'bak un u. ır ı te yo a çı tı ar; J.Stan glne yemın e erım. ı şıır... tm ı eo os a era er onu a 

( 
or. Totor (oıa a;tı yaŞUı.la), Tutar ToıOOI'. •1'•11 arabıutm JLer • ~il __ ..... •-·ı De ._ __ ..... ,,. ... e ...... ..;

1

bula geldiler; halasının evi.ne ın.. na baktıktan 1<>nra hi-Lir .-e bak. mak genç adama kekre bir baz ve.. on beş ttınıle _ O! va.Tlah o'l!ınAz, her :ıenıan iÇ -· ->'.... __ ....,,.. ,; .. __. vu r-J 
41&) kav YaŞın~a) ',le.iri (on dort J'Piın. ıı'zin iradm ze tA.bi ols.mam ... Bemm ~ ıal~wı11 farkettlktea 80nra, dıler. Gerek halim ve gerel teyz~i mak iste~İyeceksinf r~yordu. ~in .kendi .ini ~utuyordu; 

· &"a edıyc.rıar. b!mnemıe karar yermlştik: ... Ben M 1ı:.ocuuım tfddet.le kohuıdan tutarak - memlekette tanlnmlf ku.naelerdt; - Nedır o} z.ıra sevmese ve acvılmege hakkı 
T,..__ _,_ .• ..ı-...... o haı1de ben binece - A! yo! Gaı!te.~. ~ tahammlll ~"- .kibar ve yükeek adamlarla tan•şı. -Atinalı bir kız .•• Sanki Afro. yoktu. 
~._- - Ha;vır. bm bınm<m orava .. rll4U ~-- ııı.:ı... bi ı N d .,.,,...___ b x. • miYt.ceı> ... • r şey e l' manzara o .• yorlardı. Hatta halasıtıın tıarayJa afa dit dirilmi" ve İnsan aeklinde tek- Teodoe genç kızı ç~gın gibi se.. 

•uuur - Olı canım! Sıınkı ben ·• e;:aı... •-r..ı.. t p it k aJ ...,, ta ....t " " ~f!tn! TıJtııır, ..,.ı sureile ayajı tekern-•- mrou ya. a. 'l&. amn .... " .{ n g ..... ı. kası vardı. Atenays'ın hakk•nı ala.. rar dünyaya gelmişi viyordu; bir an evvel onunla evi n 
Ri ıst,.em.iyeo sendin dendıl (Onu a,111.b&ya ıterek wı zorla -urta b ' I · · · d v d d v i T d h k l'- ,__d k · · d p··ıh · d .., ı1. - Ben ete öy'-e .. t~ yek! ö8'iiııde - . ha.ld ' ben b l nlt) nl Miz.m 11«1 çocultlal'm "Va • ı mesı ıçın ogru an ogruya ın. eo os emen a .dl: ar~ aıı. me ıstıyor u. u erıya a gwı 

~<>bor - Zaten gcç"n d fa a:-aba ile Ben fmldıak de&ılaı.. O e ı. nında bl. (Anham lı:.Ha) ~. ban~ paratoriçenin nıüdahalesıni tem n n:ıı da efi.ni tutarak çekti: geçtikçe ona hayrandı. Hele Teo. 
ben eğe g'Jt, ·ğ·m z zıımar: angaryaya ~m. etle a,.aiı tckttletln ysrunıs'!a itollçi..l« b T Yet' -Yermeılt hlt. etmek en kısa yoldu. Genç kızı genç - Haydi. gidelim. görelim! Ba- dos'un aı;ıık olUJU pek ho§Una gidi. 

21 ~nchmdıı. .. Herkes sırasına ra. ~.ırı, ..,.nı ~ur& nc:nız benim. Bana tüade bldl.ınur musuıı•" ! İmparatoriçeye takdım etmek ko. lahm aıhlamın zevki benim zevki- yordu. Sarayda büyük bir faaliyet 
""-· . ~Ar zaman sl)yfü~rsunuz . .Ar'.Jk * lay. ve çabuk oldu. Püllıer.iya_ oi.r ş me uyuyor mu!. vardı; yen.i odal.t. r dö. eniyor.; kat. 

"'-:~~'llr - A--a da a-. ın ha! Geçen .,._... "°"' •~ O &a1 1- 1 k k d D ka l -1 l h l ._ -.ı.. QIU&Ll •• bu mesel~e tekrar döne~-. .._ Ormanda. ...,ın ge en genç ızı en ı 1§1 ıç n edı. Pülherıya önde, onlar ar. t atın ı.,.eme ı, mucev er ı emı. 
Ilı oı.~m;u ycuıma s~n değJ, be. de, ben bineoeğilD. .. M. L&unınt " öç et1a ....-am tetkik etmeğe başlam ,u. Çok gü. kada, ilerlediler. Bütün duvarlar1 seler, mantolar yapılıyor; kazanar 
tl!bde -.. ... ~1• .Hem eı·t ::ıt gUnü mek.d Totnr - f'&klıt ben en b~utünU.. ~bıcledlr!er. !Zeldi. boylu boslu idi; olgun bir vü. ve tavlKll mozayiklerle süslü korL kaynıyor; terziler, kuyumcular, dö. 
eli bıM,::-ıaoJ.ardan b rı b&~ı.a. ne e. .._w f '---" iist--.a- · l · ' h'bl ~<.ror ınusun? cMa.demid annenle züm. o ı_._.e... . . 

1 
,Ar&bacmm ıirem.,,.. ~·- ara. cndu vardı. Kumral saçları, güzel ve dorlardan geçtiler; imparatoriçe bir ,emeci er ve dığer san at sa ı e. 

1~ 8erli :mııoocn:ın yanına oturtu. &iri - _:1~ ~r~ınlbel bacı kısla Madam I.an':-t, oıdel.& ık>st.,a~duıhk yiizi:i:n~ koyu altın r~ngi salona gir"li~e durdu; ark~ında. ~~den birçoğu harıl harıl düğün 
~. · be.n senın yerin.dıe o~saydım., ::: _ JP4er daha binmeme m&nl oa ııoh~ WJIUl)anhr bır çerçeve ?~uyord~. ~eyaz, ınce kılere döndü; ,ehadet parmagını du lçln çallflyo~lardı... . . _ 
~ ~ış m~n.diı:n ba soba kat&ml ~ abacı kaz b Jır·rtne bir kırbaç ve penbe tenı ıle zarii bır tezad te§ daklarıtna götürerek IUS işareti ver. 421 aeneeı Hazınnın yedıncı gıı 
~ ~ de..""d.im.~·:· O halde. T~i ~ ı.aurent, kocasına - Hiz • ~tmak 191.; m~YI keserek _ ~il ~İyordu. ~ri, parlak gözlerinde di. 5-tıılar .. Sonra ayalda~ı uçlar!- nü 1ıer ~hazırdı: Puta ~apH se.nç 
eder, fltelteo. fed.aJti,r,ık etmeııSell metçi aptalıll birl.. Pak.aot bu ara~ı Hey ... beJ ... J.<aıko!. .. (Madılm ı..u • ı.ncehk ve zeka parıldıyord~ Çek- oa baaarak, ıpek hahlara bır rüzgar ~- _taırı.ıyan o~uı: vaftız edılm.ı; 

11 
ıtri _ b% . 

1 
aır· mi dedın? ırız da ahiden göa!l ... Bu t.oc':na~ ttnh) ha, ne d'.yordunuz. madun'> .. me Yunan burnu onun aaaletıne fll· gibi .ü.rünerek yürüdüler. Pülheriya ~ ~e Evdobıya ko~uıtu. O!'u~ 

.. ~ be ı...-~- m •. ı akları tu. otı.a.nııaro-n birini ODUll 7anına ..... ~ - Demek ki avnk'!'.tEı-ntı:, öyle mi~.. tıiddi. Bundan ba•a gavet güz 1 kardqine bijyükve ağır bir perde... bırıetıyanlıiı kabul edııı ve hıuau... 

.....:. R..ı.._. --.ıu;wn! Ramın ay ..__.._ _ ... un 1Jıkı1!1lll mı. u,_ l''" F hri O ı__ d . ruh . 1· f .. d' • le __ ı w .. 1 ı· ı'rnl ı· d bı· ; nı-L_~ de, geçC!':l defa Ol'&T&. onu mat.. ......- ............ Ba... a llWOY ıu>nuşuyor u; se81 a !§ ıyor; e. pter ı; ıtaret : y~ıguı en ~ ~ er D ~. r ... 
tııı~ ettiler tırmamnaia • Siz tki _ tıı.ve1' Hhlık veriyordu. - Oradan baki nı a!j!'M~, ~ıo ııleı;ınde P.e~.tıtı~-•~ 
CEtı <1 Yalanc:ısmız. Hiç şüpbeS1z gc. ,, a·ına Satışı ,, Pülheriya bir müddet .mu bayran Dedi. Kendisi biraz evvel çıktığı lan eo oş u ayrıca s:evın rrt-rl· 
~ı:n.efa a.raın.cmm yanına t1kan hayran seyretti; çok uzaklarda arat. kapıdan tekrar Atenays'ın yanıına O gün f.stanhu.lda, B'zans sarayın 
~ U "" M .. d .. ı ··".. den ttğı ve bali bulamadığı genç k z gitti; kardeşinin onu mümkün oldu. da büyiiC merasim vardı. General-

:Beı:ı ~r ve R!rô, bir ·~ - Sümerbank mumı u ur ~gun işte ayaiına gelmişti. Bu fırsatı ka-ığu kadar iyi tetkik edebilme1i için ler, uray adamları, papa.slar, teb.. 
t.nıı eeetım... Ben b.r.mıyeoe_ fetılobU.ld& yenipoıstebMe cad~dfı klin olup :ısaım. Ba11t a.ndıtı çırmamaliydi. Genç kıza bazı ıey. sualler ~ruyor; odada bulunan her ri.n ileri gelenleri, senatörler genç 
~ Lallrent, hiddetle ltOCMID& _ ~ ~ ş·rtetiniD iabtı icarında buhman ban.t.amuıa. a>ci bina )'efln Jer .ardu: onun mazisi, ailesi, tah. ha,!'lli oir qya!ı g~tererek. ba§ını imparatorla onmı genç ve. g.ıizel ka-
ha,,,..~~ve. sustu-:- şı.mlan, b(;yla :ara ,,. ~ ~A~~-~~u: == • !tatlıdır. Ayrıca ta.b. &ili bakkmda malumat aldı. Bunlar aaga .ola çevı~esıne .beh ~l~ n.ını. a1kfılıyorlar~.'· Cehnı herkes 
cıefu~ı Ta.tıamm.ü! edilir ICY 2. - Bin& tam -.- .... - da mükemmeldı. Pülheriya &ahırsız yor; batta ayaga kalkına.ını, yunL tahminden daha guzel buluy~rdu. 

'4. La teaJ!'Rltn lJOdrUUlU vaniır. Jan-ıyordu. O kadar ki Atenaye ken.. me.ini temin ediyordu. Atene.J'll ,ba mada P~ mes ~ddu; 
1«6lleı ~ ~. ltarıs:aa - Tuhafsm, 3, _ Btııad& elek~!° ~1f~ ı;::t\~~da mtıll tıan. di derdini tamam He dökemernlşti; Bu konutınalardan anlaııhyordu daima m.ea ud yapyaca(plla ıııanl.. 
~taı e ~&Pl\7.1~ ıs·.(Vorsun? On!an 4. - M~eye -~3.t mdktubı.rnun veya bu miktar ~l:\tm An. hatta İmparaforiçeni.n hallerinden ki Atenaye Yunacadan baıka latin. yord~ ve babuını ba!ırlıy~rd": 
11~ Yan..,~ 1~ n b ramım araba.cı. ~aıannıman alı~Umuml MtııWrlütü !stanbulda Silmerbaıık şubeııi l't!S.. eıkılmııttı; ikide bir ba~nı haf:fçe ceyi de mykemmel biliyordu; felee Vak.tıle ona kızmııtı;. l~ıo ıımdı 

llli cWI'a.yun! • ,.., .tanı.da Sömeıba? lına.cak ~ tellı:llf mektablarına ra&Mn banb.Ya indimıİ!: göz kapaklarını düıür- fe. tarlb. edebiyat olı:.umuttu: Leon.. hayranlk ve fiikran hıslerı d_~yu.~_r. 
~ * nane yatınlara<e a müı; \irpiklerini .birbirine geçir. tiyüıı onu fıer busuıta mükemmel du. Gerçek.ten. s~ç kızın.~a~~ı b_~tun 
~&ıı verilmesi ıf.rJm.d:ır. ıttl/942 t&l'ihlne mtl6adif PMlırteııl. sl:nt .... ı miı· suemuştu. Bu vaziyette bii@bü.. olarak yeti1timıittL Teodos da bet kadımlarııı talil.ez:ınden ue~du ve 
~ '::1:-- .._....... ltlr .ıra S. - T'*11!lenn:: ~Umumi 111.iıMirIQiıne veflmesi lAmndır. tıün 'güzel ve göz alıcı olduğunun yqıaclanberi lmparatorluiun her ta böyle .bir tali ıç:I! en zengın bl\?a. 
~ h'= ~· Bu ~ı 18 e ~T Ankar_,!..ek ~ daha fas!a malQımat .alm.&k isteyenlerlıı İlıtA.. f __ı_ d d "''idi rafından getirilmiş olan birçok ve nm mıruıından bıle feragat edıle. 
........ _- - et.., aıalıacı kısa.. bmiU. B - Bin.11 ..... - l 11.zımdır ar&l'n a egı . _.___., Lili'__ı: .,_..ıırc. KaflJ 
~-~ cewje sldecellle • boıda stımeıiMUlk pbeSiDP. mUnraat etme& • Pülheriya hemen kalktı; kapıdan - bı-.etli ~ardan dea aa~· u IU'4 -· .... 

-,-.- 'I. - Sümeıi>ank l.balf1l. Japıp ~ seme.tıtır. clONh 
• ~~ •• ~>!t-1 
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:!; ~~·t~t:ı 1 ~ ~~ir: ı ti'l1UU:tlı~lhi!ıH a~n~ :! ::; ~. 

• - - - .• - - ~ - - ... - - •• :.. .. ·~- 1 • il . ~ - .. 1 l .. l •• • .. ··.ı. .. l Cll ... Pf"_,i - ' -
""- L A - C:&a-L- ALI -'---, C: .. - = 

i-

_ ... s::; g ~i!= § r~ ;u iil s;; B .o·i !!:' ıı ı ~fF •'" i 1 p~ r~ı · f 'f --
~[H l~~b tH_B,_~·-h~H lı 1 ~~Jhf •· hıh:ld -;!1 e 
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nı" :<ıan ~li~ı·ıı ~ ını:f; :Hi~IH- l!iil.ii!•fJ.i;~ti:iuı:ii:s 
ta H r;·ıı•l: -<ıs. 1ı1~ıu1 l:ıf'ı,niı .- _ ... ... 
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'l'elgraf, 'l'elefoa Ve Telsiz Haberleri 
&lmanwe 

Sovret 
tebUilerl 

Şark ....., ar nın 1rozler kamaftlra IHT1SAMI. · • ~..EVK... SE - ı 
f AHET ... KISKANÇLIK n lHTIRAsLARJ ... 

yüıderce rakkue ve musannl)'eeın Jt&Jrak ettıiı S.yram '1emlerı 
ve &ar b n eıa kanlı ve en it.t ...ı AP Maceratl ·• 

il.BAM A -••••ü 

BABUNOB BIJID'lll • G ZDESI 
T()RKÇE sOZLO na.h • Tu kçe eozlü Ye kapça .. r. 
U.tad SADETTiN KAY- kıh nü9ba• 

NAC n .-hese •• M llr Sa Kral çea 
Y"1 ve nef • 8 prkl ıle Tur- Meşhur Şark Y ldızı 

k ye S Kral çee 
MOZEYYEN SENAR 0MM0 COLSOM 

ı p EK Sin masında SARAY Sinemasen a 
..,,_._ birinci r.wt..a ... ••tlMI.- iti...._ 

SiVASTOPOLA 
KARŞI ALMAN 

TAARRUZU 

GUT de MAUPASMın"m ...t 
w!LLT PO a 8 T 1LU W S R Jf • R - OU1A Tt=BM:BOW• 

KISBE'I' 
a•t•aıca oııroRO-tLa• w••••• 
BA.BiA :tLLOll .& 

PAULA WSBSBLT 

DA.:l:BA SER 
ııen m bD1ilt m&lııaJ mm 

BAHAR KONCASI 
wıLLY PR:tTSCH 

KOMEDYACILAll (Mo•akkarlaü) 
B1LDB KRABL-KAT• DOR80B 

KRALLA DANS- MARIKAROKK 
KIRMIZI ORKiDE - ANGELIKA 

OKYANUS ALEVLER iÇiNDE 

ŞA ve S 
8ilM'T?'nmr'& ıleaeoek o 1"ı ftlmllrt dlıa. tae1h'•n -. .._ ,. 
8 B 8 P t L il UJatt* mler ,._... cin admiarla 

T A Y F U N • • • Tllb atla sösreyen blr Jqanıd ı 
T A V F U N • • • Renklerin ,.,. i b r pia..,dar. 

-r AVFUN ••• DOROTHY LAIUR' 
au.letl ı b r c-.u t r ••• 

TAYFUN ••• Büdia~~ıiiw. 
TAYFUN ••• Pmr •kp• LALE'• 

pa&er.cef ... s fllmd r. 



BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

Vişne - Çilek ~ Portakal 

Mandalina - Turunç - Muz 
Beyendik • Nane - Albn 

B Ş, O , EZLE, G İP, ROMATİ 
Nevralji, Kırılılılı 11e Biltiln Atlrılarınızı Derhal K11aer• 

icabında pnJe 3 luı,. alınabilir. Ha yade Palla lmtalan urarla Uteyitü. 

Ri 

VE 

Sipahi - Samsun - Çeşit 

Telli Kaftk - Yeni n.Un batQe. 
cilerilldm a.mJm ~ •Telli 

l ltavab iımDiD1 t:af17au memlelııet hıtL 
J'elerl .Ahmed Baltd JtltMevi &arafm. 

1 dan neerdbiltü'. ~ 
••• ederia. 

(TIYA'l'80LA8) 
ISTANBUL BE' mlYDI 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebaıı dram kıemında 
Bu aqam .. , 20.SO da 

CEZA 

Boğaziçi - Yenice - Gelincik 

Serkldoryan - Baframaden Dr. FAiK AKALIN 

SİGARA LA 1 1 
lDıııt1 ve 7eDi RometizmA, Kırıt. 
Slptlt llM1 ted&vill. Di.J&t.mni, 
11.uaJ, Z!ıra banYolan. Yüs maaa.. 
Jl eıı modem elektrik ci'>uıarUe 
J'llPılır. • 

TAVSiYE EDER 

Gezici sıhhat 
memurlan 

Al*aıa. 11 <Buauatl - Otızfci k1L 
abbaı m.emurıann. myvan yem 

Balı dalerl u • 19 ......... 
,.......... ~ Jıüıbr. 

fatltlıl.l caddtlil Tünel civan No. 
471 Baeet ıtMtlıhanes1 Ost;ünde, 
ReuOrana Ac»t. No. 1, Tel: 43961 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
~ luili: ı• 

Sermayesi: too.000.000 TUrk Lirası 
--- ... adedi: -............. Mwl ..... -••' 1 < 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

-.& Beıas"'Dda ............ 99 ....._ ~ bmablanada 
u IO 1lna lıahm•n•era _.... t Mra •ıa.t m a u. • w.• .... sen ~ dalıtaıMaMw. .. .. ~-ıı:ı 

4 AcW 1,000 Llnhk 4;000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • IO • 1,000 a 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

..-&a B.ablanndalıi .-.a.r 1ı1r eme lliDde M JlradaD ..... 
dG1m17enlere itnml79 Olkt111 tüdll'de .. IO fMlutle YVllecektlı 

Kur'alar .... t defa. 11 ...... u ...... 11 -- ll İlrtn. 
tlınm tarihll!rtnde oetneeettlr. 

•ı•aaciYE iş BAllKASI 
bçllk tasarruf hesaplan 1942 IKRAlllYE PLANI 

BJllİDB'• ~ ı tub&ı. ' 1ı1&111a r ~ ı ttıııcıteerm 
taı1hJerilaCle JaPJbr. • .. 

1942 ikramiyeleri · 
l adet 3000 Ural.at - JOOO.- Lira • • 111 • -'800.- • 
1 • 1000 • -aooo.- • .. • IO • -llOO.- • 
1 • 'llO • -1100.- • • -IOOO.-1 IOO • -ılOO.- -• • • • • 

10 • .. • -llOO.- • -• 10 • -3000.- • 

inhisarlar Umum Müdürlüğü lstanbul 
Baş Müdürlüğünden: 

~ ve ecıuballeLerde u.tıl&n fileli, ..ı, '119'.W. iı.VOllU. ,Uılacaıt ve clJ& 
lııplftolan ile ınbarlar kolıalınlannden derDde mevcuıt bu1ıuDa.n baJ'1 .,. 
w..ıcılar f1le haclml«1 •~ eartile H/12/941 CarflUDba aııı,.aı
lıadar en J'alılD 1Dh1at'lar aatıt depoJanna birer belrannMDe ile blld:ımt-
leri ilin oJmıur. c11349• 

Devlet Demiryolları ltletme U. M. dan: 
ıNbammen b9deıı <ü93) Un oııaa oem•aıı (58,900) M 3. muhtıeüf eb.. 

1ıtıta 300 aded Çam dilme, 110 aded Çim ..._ .,., 2100 adeti Çam tahta 
('1/1/NU Qlll1ilda lilnll .. <14.41) GD d&lltl kim bett.e ~ 
Oar b1Dla d'J>Blndıeıtl ~ tanıfmdaıı eıo* eıtalltme 1&9111.De ..ı.
•llneca'ttl.r. 

Ba ite Pm* llUrelllertıı <S14> u. <tın bl'Uıll* mllftktU temi~ 
w lmnunun 1ı1J111n eWl1 ~- lml!lıne elr.sutme rtın.t1 a.atme ....-ı' 
~ mttrwtıan tlennd ... 

Bu lfe add lll'tn.-amel.eı' ~nıdan panl8ll oluWl delM*"üi6 -
clııl'. (1138'1) 


