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Bnsabahkİ 
haberler 

ÔkJapon 
resmi 
tebliği 

Amerikan ve İngiliz 
donanmalarile 

Japon donanması 
arasında muharebe , 
' -
lki İngiliz kruvazörü, 
dört Japon denizaltısı 

batb 

PAZARTESi 8 BIRİNCIKANUN 1941 

Milli J 

Sef , 
Ankara, 7 (Huıusi) - At ya. 

:ı~larıoa bugün de H ipodromda de_ 
vam edilmiştir. Yarı~lar çok kala. 
b&.lt.k olmuş. 2 nci koşudan sonra 
kalabalık büsbütün artmıştır. 

Cümhurreisimiz Milli Şef ismet 
lnönü 3 üncü kofudan sonta Hipod_ 
rnma ıeref veımıeleı ve yarışları 
büyük bir alaka ile takib etmiş);-ı. 
dir. 

.................................................... 
Milli 

korunma 
kanunu 

Komisyon toplantılarına 
100 kadar rneb'us 

iştir .• k ediyor 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatt 5 kurut 

• 
·lzmirde Ege 

sanayi hapisanesi 
inşa ediliyor 

Yeni hapisane binası 1500 
kişi istiab edecek 

İzmir, (Hususi) - Adliye 
Vekaleti İzmirde Talebeçayırı 
mevkiinde bir Ege sanayi :"ıa
pisaneıi inşa cttirıncğc karar 
vermiştir. Burada, mevcud 
muazzam bir bina 300,000 li. 
ra ııarfile tadilen in~a edile -
cektir. İnşaata hemen başlana.. 

caktır. Egedeki hapisanelerde 
mevcud san· atkarlar bu hapi
sancde toplanacnktn. Sanayi 
hapisanesi mamullerini sat • 
mak üzere şehirde satış paza
rı açılacaktır. i-lapisnr.e 1500 
kişi istiab edecektir. 

• 
Galatasaray lngiliz 

takımını dünkü 
iki Amerikan ussunde 

ağır zayiat var 

Ankara. 7 (Huausi) - Milli ko.. 
nınma kanununda vapılacak tadil - t 4 2 d • 
lere dair bazırlanmış bulunan proje m aç a - gen l 

Cepheıe •erit~ Jaııon ubırleri tı'ene Wnerlenea üzerinde Parti komiıyonu tetkikle. 

Harb naSıl patladı? A i
l., \ (Devamı 5 lncl ııa:vfacJa) mer .a • (AI hl ) Ankara. 1 (Telefonla) - Cu- şiddet ve enerji verdi. Bunun neti-

• ~an te igıv ~ Tasarruf ve Yerıı· marteıi günü yapılan maçta Fener. cesidir ki iki dakika ıonra. !\fosla. 
na.~ı.t. a <A.A.> - \TaŞl.nctondan &ıı.. 
ı~bere ıöre bu sabah kongreye 
~ an. bnjı .hart> illn edllmeı;i 

ı;t;;e; ttA~1h~rbi 
t 

_ _ bahçe ile 2 _ 2 beraber kalan İngi~ fanın yaptığı mükemmel bir gol 

nünde dördüncü maçını da Gala - yın fedakiriığı a~an oyunu kar, s n. IDgll .ere ve Mevzii Mallar haftası liz takımı büyük bir kalabal:k ö - lngilizleri bile ıaıırtll. Galata .. ara-

\'i 
bu ış,, 1 <A.A.> - tnıciJtere hükfuneti 
ttr. ~bllıh J~ya harb l!An etmiş_ 

tasara.yla yaptı. lngiliz takımının da. İngiliz talcnnı heıablı oyunu ile •apoaya Mal ·ıye Vekı·ı·ın·ın · dünkü maçını seyretmek imkanını sık .,k hakimiyet tesis ederek dev-u taarruzla• bulan Galatasaraylılar, ayni sistem reyi iki bir galib olarak bitirdi. 

Dda .- b• tk•l ı k oyunu tatbik etmek kudretini gös. ikinci devre 

J-.!!.~ 8 CA.A.> - Kanada bu sabah 
~-cyaya hart> illn etm.lştir. 

Japonyanın ilanı harbi 

arası ld lr nU 1.8 8ÇI 8Ca terdikleri için bu mac;ta parlak bir ikinci devrenin t 3 üncii dakika. 

'apl 1 zafer kazandı. ıında Cazanferin yap•ığı ikinci ve 

H A R B 
Anlkare., 7 CHUBust> - Bu yıl Tasar Oy 'lk b" 1 C 1 f k 14d 1 h "l ruf ve Yerli Malla.r hattasınm Malıye unun ı ucum arı a ata. - ev a a c go , oyuna ta ammu e _ 

"Jıı .Birıtık 1 < <A.A.> - Japony.l resınen 
i14ıı elan ~l lle İn~iltereJ•! harb (' r. 

Veldli Fuad Ağralının b.r nut1dle açıl_ sarayda olduğu halde İngifülcrin dilmez bir hız ve şiddet verdi. iki " s· k 1 d (Devamı 5 iod sayfada) beklenmeyen bir hücumla ilk daki. takım beraberliği bozmak için il"" 

başladı JrÇQ yer er 8 ·0 kalarda gol yapma!.uı Galatuaraya (Devamı 5 tnci aayfad 

Rus taarruzları ~i.!!ar~!'.,,.d~!!u Londraya göre şarki Libı~~ t'(ijük ~~M..<ııama.ta Amerika S4a tı ile ])u 
.ıı:uat 6 da b:ı.şla.naca.ktır. 

Japon'arm taarruzları Bu sabaha kadar 
d•·Lon~T& 8 (A,A,) - Japonlar gelmiş olan haberler 
O~ Bırle§ik Amerikanın Pasifik Vaşington, 7 <A.A.> _ Ruşter: 

püskürtUlmUştur,, E.:~=~~~~1:~: cephesinde bu muhafebe devam 
~-~ .. ~:................................ sabahki vaziyet ediyor f\alanusu Üzerindeki üslerine ıeri Bu akşam n.eşredlleın bir tebliğd~ bil 

lurı inde bir ıürü taarruzlarda bu - diıı11.dikine ııöre, Japonlar Ha vay ada_ 
•t ;ufla.rdır. Bu tanuzlar ıekiz sa- la.nnda Pearl _ Ha.rbour şehrine bır 

VJ evam ~tmlştir. hava. a.kını ile taarruz eı.mlşlerd'ir. 
&11.ı:ııı~~· 8 CA.A.> - A:ı. evvel sın_ Vaş.ington, 7 (A.A.> - Royter: 
~l~ b.Ldirddıt!.ne göre Japonlar En.az tk& Japon bomharclı.nwı tay_ 
bıı...:.-1 _Alalay~.a c.taı-a.v-a çıkma-le teŞ(t>_ yaresl, mahalll &a.wt ile takriben 7,35 
ttı~~ bu1umnuşlar, ıwt pu.s.ıtür_ de Honolulu 02rine gedm.iş ve bom_ 

"Lenin grad önünde 
Sovyetlerin yapbğı 
çıkış teşebbüsü 

akim kaldı,, 
~~- Dllşm.a.n kuvvetleri 1le balar a.tm19tır. , *" d Ve deniz ılwvvetlertmlz çarpışma_ 150 Japon tayyaresi BeTlin, 7 (AA.) - Alman or -

\r <:ıvanı etmakted.lrler. ~ ~ 8 CA.A..> _ Pear} Har_ Novyork. 7 CA.A.) _ Royter: duları baıkomutanlığının tebliği: 
tııc-n habrt tıssClne karşı Jape>nlann Kolom.b.a kumpanyasın•n Honoiulu Donctz havzasında Alman ve L 
~ it Wdıt.Clan taarruz net'ces'.nd~ radyosundan ~le1'onla verdiği bir ha_ talyan tetekkülleri. f ~vkalade •oiu-

\r.,:tır t.&hribat vı.ıkw\ getirilm~tr:r. bere göre, mahalli sae.:. 3 de hA.l' de_ ia. rağmen muvaffakiyetli mevzii 
•tına lleton, 8 CA.A.> - Bu ııabah va.."D eden havai taarruzuna. taki~ben taarruzlar ya.pmıılıudır. 
tt. 

8 
n haberlere i(lre Havai nçık:L~rın. 150 Jaıpon taYYareal I.,tirak etmiştir. <Denau 5 lool sayfada) 

taJui Ja.ı>on Uına.resi ile 4 tahtelbahir! lk. · t 
~vı b ecıı~. Ho.v.ıi üslerinde ağıl" tnCI aarruz e· k "ı • • 

. \'~ \·e ?.&nırlar vardır. Vaşington, 7 CA.A.> - ~yter: ır orsan gemısı 
~l~n, 8 CA.A.> . - Jaoonlar Reıs Ruzvelt, Da.hu bil;vUk ndasın.. 
~ tlYa lkarşı aıtır l>'r hava hücu_ daJıll. b!ltün kara ve cienl.:ı: ı:a.ah.vetıe_ batırıldı 
~ bulurunuşlardır. Honolulu llii. rlI"8 ayrı .aYrı taarruzla.T yapı1mıe °'-

&u ~ı.nle.r cıkmıştır. duttimı da ~ e.vlemtştlr. L d · 
l'llt ~~- 150 Japon tayyaresi JştL :tıdncl ha.va. taarruzwm.1 Manilt\'da. :n ra ... 7ij (AA.Al.) ~ dDo~s~thdı. 

\' -:--~. ki ka ~ den.iz Uslerirl2 yapıldıtı bil_ re ruvazor , t anthı. enızın ~ 
~~ ngton., 8 <A.A.> - Haber alın. ~ir. bir Alman korsan gemiıini batır • 
~~ tröre 1:Hnvai• adalann.a ka~ (Devamı 5 lntl saJCada) mııtır. 
tl'n b' 2'ıda bulunan Jaıpon tayyarelen. 
nı• ır ıta,yyare geırnl'!in.den harekflt et_ pon bahıiYeslle tnııUa ve Amerikan rele~ bir ~t.ıoeye ri.ıııl olamayar.alı 

oı~llkJan anla.şıl.mıştrr. birlikleri ara.sında bUyil.k. bir hava ve kanaat1n1 İ'llhar etmlşlıerdir. 
Deniz muharetesi deDıiz buharet>esl cereyan ~dir. Corde'ı Hulıl Pili aeneden.berı bu ta_ 

ı.-.~ DUısmanm Oklalıam& ve Weet Vırıi~ia dar Ti}'&lirl.ilıf& hareket edilmemiş 
bu~. 1 <A.A.> - Vaşingtondall zı.rtılıla.nnda yanım çıltarılmı.şt.ır. 'Oldlltunu. Amerbnın müzakerelerin 

lar ~alman haberlere göre Japoo_ Japonlar Şanghayda hüsnü IlldtJceye varman ioln butüD 
CUnıt1a Adasına karşı ciddi bir ML ga.yretlerln.i 61.rfett;tini, Ja,pon tahri. 

-,11:.V8(fb~~~1ndn blr deniz beynelmilel mmtakayı ~~ &&la ODılmamış olduj'unU eöy, ... _.,. ...., ~ ve Rwwe-.lıtin JA4>0ll imparat.oru. 
~~n.tn 'Wlkubuim.a'!ı:ta oldutu işgal ettiler na gönde~ Oldulu mesajın metnini 
~n!.n ıtt\vld eı:UmektA-.d.lr. Bu muh&. blJdhmJırt;r. 
llıat. ne.tıcesı haıkkında bir mıaHL Viıi 8 ( A. A. ) - Japonlar Ruı:ımı)t bu mesa..lında Hindi Çinide 
lk• allıtl8mamıştır. ŞanKhayd.a beynt'lmilcl mıntakayı J~ t.Mı.$1d.atı h.akkıod& bnl>a-

1 ngiliz kruvuzörU battı iıJKaı etmiılerdir. ra1mm dıöt&t na.r.ar1annı çekmiş, iti 

Okuyucularımıza 
Gazetemiz hükumetin karari- Lond"ra 8 (A.A.) - Kuybişef. 

le bir gün inti§ardan menedildi.. ten alınan malllmata nazaran AL 
ğinden dün çıkamadı. Bugün -
den itibaren tekrar ne§ir vazife. 
mize devam ediyoruz. Okupı -
cularımıza bildiririz. 

Bulmacalarımız 
Dördüncü devreye 

aid bulmacaları 
doğru halledip hediye 
kazanan okuyucular 
(/•imlerini bugün dördün
cü •aylada bulacak•ınız) 

manlar Moskovada nihai muvaffa
kiyeti elde etmek için neticesiz kL 
lan ga}'Tctler aarfetmektedirler. 

Ahnanların hücumları tardedil -
miştir. İNal etmiş oldukları bazı 
yerlerden çıkanlml§lardır, 

Ruslar mukabil taarruzlarda bu. 
lunmaktadırlar. Almanlar Tulada 
geniş bir cephe üzerinden Mosko
vaya hücumlarda bulunmaktadırlar. 
Askeri münekkidler Almenların her 
ne bahasına olursa olaun Rostof 
şehrini tekrar ele geçirmcğe uğra _ 

şacaklarını bildirmektedir. 
Mareşal Brauçiç bu maksadları 

temin için acele tayyare ile cepheye 

gitmiştir. 

LODdra, 8 <AA.> - Diln ıece be_ 
yan.atta bulunan Kahlredekı askım 
sözcü L"ibyada iki bl1Ylli muhaı-<!ben.n 
devam etmekte olduğunu bUdlrmişı.!r. 

Muharebenin biri B ı·e!gob!de, d ge_ 
r1 de daha ş:malde cereyan e.ot.mektedlr 

Her iki tarafın zırhlı kuvvet.Zeri çar_ 
pJŞmaJrtadır. 

L<>ndra, 8 CA.A.> - Lıbyadan bu sıı 
bah alınan haberhıre göre esaslı mo. 
törize kuvvetler arasında ciddi çar. 
pışmalar vukua gelmektedir. 
Çarpışma~r: ~:!idem _ S'di R•"rn" 

B;raııobl mti.ctell~ arası.od:\ yapt1ms.Jı:_ 

tadır. 

Bu sabahki Sovyet 
resn.i teb'igi 

MoskO\'&, 8 (A.A.) - Bu sabahk. 
Sı:mıat rumıl tebliiU: 

Dün bütiln gün şldda:ii çarpışmalar 

vuiUıbul:muştur. Dilşmanın hücumlar 
püsldirtülmUştıllr. Düşmana aihr zayi_ 
e.t verdirilmiştir. 

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

lnonn gezgisinin tanzimi İŞİ ilerliyor 

]l\~işl, 8 (A.A.) - En wu alman ma_ Ruzveltin emri mm~ arasında bir anıaşmaya. vamıak 
1....,ıata gllre Japonlar Singa.pura. Itareı a:ıım·~ bulurıdutunu tebarüz eWr. 1 
~ blr hücumda bwunm~lar ve iki Vaotnaıtıoın. 8 <A.A.> - Relalcömhut m.lftiıt'. 

l 
_ııı .kruvazörünü batırmış.ıardır. Ruırvelli ~t.tlli bir eml.rnacne Coııckli Huli Ja.poclann .Amerika 

~i Amerikan üssünde ağır ~ ~ w ~umaı;:~lm:~ ~~a.b~~::~nevve~~ 
ayı.at var tir. Amerika donanmaaı esasm haz.ıl' arnıııa geomlş oldukla.nnı 11ö7Jmı1stir. 

blr vaziyette idi. Londrada 
1 
Viıi 8 (A.A.) _ Nevyorktan Rıuzvalt, ~l zamanda Blrleşık A-

' ı L -b mericanm müda.te.aaı 1çınemiıler ver_ 
1.1 ~an iM ere göre Pearl 1 larbour 
p 'fı&i1 kumandanı amiral Block Ja _ mlşHUr. b b I d I 
boraların Honolulu ve Peair HaT- ar aş ama an 8YV8 
1 °~r üslerine ağır zayiat veTdirdik. Ve.şington, 8 (A.A.> - Hariciye na_ 

zın CordeUı Bull m.aıtbuata. veım.lş ol_ 
du!u t>EıYa.natıt& Japoınlann Amcı-.ka 
ndtaeına. wrm.1ıt olduklan cevabdan 
balııle'bm~. 

crıni bildirmiştİT. 

ilk J ~pon tebliği 
.. ~. 8 CA.A.) - Japon orduları 
~ıtının tebılii: 
'-ırk 4ıllıian1n aaro Jrumımda, Ja_ 

Japm6ar, Amrlb hWttunetlni.n aı_ 
ln1' oktuiu vazlycıttAU ~yı mtızaU. 

ı.ondra, 8 (A.A.> - Diln ırece baıJ.. 
vekil Çörçll Amerika sefiri Jle t;eun 
b;ı' mil!Ak&tta bulunmuştur. 

Çörçü b1.18tln Avam Kamaraaında 
~an.atta butooaoaktır. 

Vaşi.1gtonda 
Londra, 8 CA.A.) - Vaşl.ngtondıuı 

alınan habere göre Relsicümhur Ruz.. 
velt bU8'Un konarede oltuyacaiı DMlAJı 
hamıırlennşt&r. 

Belediye Taksim meydani vo fnönU gezgııınin 
tanzimi itine devam etmekte ve bu saha çok gü -

ı:el olma.ktad iT. 
lnönü gczgisino dikilmesi kararlaııtırılan Milll 

Şef İamet İnönünün heykellerine aid etüdler de 

ilerlemektedir. 

Heykeli yapacak olan Alman heykeltraı Bellinı 
ile belediye arasında temu ve müzakereler cereyan 
etmektedir. Milli Şefin heykelinin at üstünde olma.. 
fi, kaide haricinde yedi metre irtifada. bulunmaaı 
tasavvur edilmekt~dir • 

Yukarıdaki l'cslmd~ okla gösterilen yer, Milli 
Şefin heykellerinin dikils;eği ..hadır. 



2 s.,,. 
Hergün 

--···-Taksi meselesinde 
Göze çarpan 
Anormal iki nokta 
~---Elınm UtMJ•• 

Zilkade 

19 

SON POSTA 

Resimli B&ll:aleı 

~rllA itler 

Halk ..tme.inle 4S 7tllık ...-.k _ 
tarı Kemal Baba, 70 yqlnda oM.. 
iu Wde ...a......ı,_ ~de 'ftlfat 
•tmiı ve cenaze.& evvelki aıün kal • 
dınlar.k Edİnaebpıya defnedilmiı 
tir •• Cen•-.aDde. Şe1.İr Tı,.atroau 
•• atkarlal!Ddan bazalariJe H.1k ti.. 
,.trOMıll1Ul bütün artiatleri Mzır 
1Nlu 

Birinciki'1QD 

Sabahtan Sabaha: 

Roman ve fi.m 
Ad c..rının akiheti 
Ne olacak? 
~-- Burı..a c.ı.w 

Hazin bir ölUm 
ı·••s ...-277111& ~ 

tJn1lll ....... 111111& 111....ı D-

--- Klllllıli 9'WetmdlG -
ııt&nbdl ~· BlbOeler 1ıl'tl.. 
~~ 

lSMAIL RAiF URAL 
JY&k 



A Sı"'''" 31 ~~-----------------"1111 ----------------
C~AIRALARISS 1 DE NiZCiLiR: 

ayİ 
0 n Bir ticaret gemisi bir 

• • kruvazörü batırabilir mi? 

•• ru 
g n leri nde iki.•?- eml b~'.:l~~ti~~=~~~~i~u ~:.~.'.~~'.:~ ~:~·,~~~)oludu. Fakat 

gemısını.n Sidney !•tmlı Avustralya hm. Dcnız muharebelerının hır hu.. taraf, bu kesin arzularına ra" 
yazan : Halid Fahri Ozansoy k.;uv~~iin_ü batırdığını radyolarda ~siyeu va~dır; ikı ıarat-. arastnda.. muharebeyi istedikleri şartlar 

e • 
1 

Xll mı6k <Qiıı ~ hıul&'1 çareye oaşvur. 'di.ldiler. Madam Kın.&r gibi, N~ ?ınledıgımız ve gazet~l~rde okudu. kı m~afe~ın, m~~areb.enın ~c.reyan tında yapa.maz.lar. Gerçi Lir t 
- Tıı!ıın.ı.eyor ren.it, tutmu:vor .. ben ma.Jı? Ham d()ğnıau, iç.erinde p.)"elS Şe!lltai.i. l"..bl .•• bır de Madam 'l'el.(-lt.."7&n lgu~ .z~man. hayret ~~ınde k~ld1k: tarzı uzerıne a~:.k~.r bır tesir~ ola. ~zak mesafeden muharebe et 

bura.ya bır COUJ> ~ ~ronıp~tlı;t ı.sterim. muh.arr.rlerı de bu1u.ruu:ı .ldiı.re hyti, v~ ld. ~ ~ c:Wıra gô.receğl.ın. Bu ı~ıtilmedık serguzeş~ ~ızlerı cakt~r. . T.o~ buyuk olan, talı~ .':e istemektedir. Fakat 
0 

günkü rü 
Bira.z g07; &lma.ll oa.nı.::nl ayni zamanda edebi ~t.e d1l dahil Rıvacrete ~ Rus(va.da oy~ me~ epeyce mcraI.ılandırd.. Bır tıcaret tetibıyesı ıyı olan uzaktan dovuş.. şartları buna müsaade etmezse İBnıa4l Ceıııa.nı B~"n :;ın6li ba?ln- oktuk!Anndan., ık.endi hesa.ble:n.na de ıhuı: brr ııMri6 ..• dgenerin1 iBe şim<h.... gemisinin kocaman tbir kruvazörü mek İster. Zırhlı kuvvetliler de ya. cadele tabiat ile kısa mesafede l'l:şı, ~lnılzl, tıya.tronun loş aa!ıırru.. rüze1 b!ır i$ ~I Htr taşla. bl.r den ~ lUzuıın ;Irk. Nasıl olısa, hatınnam ..• Bu ne biçim iştir~ bn mesafeden yapı lacak mu hare.. ' CDf'vamı 4/2 tlc) ~~~ez: ~D«l.ı!l önUne süruklQ. iQÇ.~.~~k~~ı1:rı"n.Y: 0!,:- buN~2r:_:aiiı~ca#~:....~•ı Silahlı ticaret gemileri 

· ~ i.lsUinde ~r r.essa !uo<;;.r .... ıı..ıuıı:: 1 
• _..,.,,,., •• ..... .., B 1 b b'l k · · 

nu, da.ha ~ kurdu deCvnl.'1 ıc.ar: tacakl&r. Bu etbelıden, bllb.a.ssa. Hüııe... gecıefA .•• İlk perde aA;ılı.Ycn. Halk, ne:re. . • u ~a e ceva . ve~e .ı me ıçın ~ ~ ~ ~ sa.. yin Süad Bey lleİbnirreı!ik .Ahm~Nuri s.ını tııtın~ı. ~i barlkayı bdc.lJ.. ılahlı tlcaret ııemılerı ıle yapılan ~ da dleyat4 ıd.a~~> a:za!arL re .. , il' n ~ neş'9den kulakları~ :yor. Zaıten Tepcba.şt kıı:ıllk tiya.~osunu muharebelerin cereyan larzlaru:a 
~ilı. Yanında. ba.şlıaırını ı.asclık ma. varıyor l.>ıger t.:ı.:.ı.ı wı. benim ibı ~~ bu halk, ne IWnaı!'Jdıır böyle biraz ~akılmalıdtr. ~a~ ve. deniz ~ sa.ı~ el pençe divan ... geı:ıç tqe.tro meraklısı gıençlere 

1
de g1lD ır san:a.t ~~ ~ ta~ harhlerı .arasında muhım bır fark 

~ir· gelince, bu muhterem zevatm doğdu ~ilir. ~:ı:t~~~em ....,a;-~1 Ve iŞte,O ~ Jyık!:;'· bd'ek.or. vardır. Karadaki bütün muharebe.. Mı V'e ,._.,._, _ _,llıd ldıa...., cE6a zıeınel.eru:ııe g ........, .......u ....._..ıyor, a • u sa_ ._. ·ı_: f d l d 
~e a,...ın~~JllL!erı en a ·....- - kezııdi ibft>abm>a, böy~ bir tıecr!.btye ıon dıellroru P:>l ltr deko'I"l.a ka.T'Gll.a.ş_ 11CT ı~ ~~a or u arı a;ilsın ~. cere.. 
t~ · .:~~- sı~un·d .. t ..,..,. g·r.;.,.,~.,.,.., i:>ilA.. Da.ı1ilbedaylin mek... mJYatıla.r, ıtıemsllin .1k d.akilt:aluında, an ettıgı halde; denızde du~an ~...-:ıcııa.u ..,...,llWl• Beyın lru O rom.pc~• 1 

.....--- , ... n-·~rde flll · · · · :_.ı. k ' -Pa.Iı salonun Ctiya.tro tabiri ile sa.~ oknaııt dlabe. fi« ~ıl.&ğ'ı ..... ...., •törlıeıin ~ d. eyec,ek ~ enız tıca:etı~ı. urma etme ve t~ 
l.ı)I\ ~) biraz fazla a.Ç})t buldu..,son perd~ Y~ oldutum cB&y tırık t.?ri'ı, ~!eri •C:ııde a.oı.111> k.a caret gemılerını . ~atırmak t~ ~ı~ 
tu duV4Lr renıkJaini uza.k:tsn lroy\J kUS» şlmd.ı tıam.amü.e ha.zu- ••. O za. pamın lı:ııı;pılara baıkıJ'orlar. nele •. bır mücadele hedefıdır. Nasıl kı ıkı 
d~.tec.ek ıırun ~ Jtaıın birer çizgi ma.n, tem'Jlilıinj hlıc a!Jm.ai 1.!~:1.~en amlıtL Sar.a ~~· h~ .. ~~:'!n!ır~ senedenberi gördüğümüz bu harb. ır kıl bu "'-'•- ı ta f Yacııı:wl5 ol'dı.ığuln bu e~ ,,,., .... ı oyıı&_ kıen, -Pltyl 0 ..._._. - a- .... d .:ı "ki f b"rb" · · t" t la~ ç._.aı:r, tlı4>ılan.n ~ t ra - '. lm Belki Qzyurum, çünkü dah'!l ade1ıa bi.r tillok pa.t1aması glb bir Beli e ~e ı .. tara ı ırının ıcare 
·~ kadar ~ ce.k~! O/~ hlcbir fJl!J1 belU detil ... Şm<lilklç&rdı.. Ne yen.illik değil m i?I gemılerını hedef tutm.uşl~r?ır •. 

N-e t ~or. bız bllgılen;yonız. ~ gizliden i'izllye b:r ıım:~ ile o. Fr.a.ı:ımı müclll!lerinden Emile Fakat düşmanın bır. ıkı tıcaret 
'la .. ~ hıelyecan! ~l1lv. mı Y al.a,ıımak~&.VJllll. Yalnız böYle b 'r ~ Fa.bre'm bir p~ llüse,vln SUa_ gemisini babrmak, deniz kuvvetle. 
'I'~. hazıru.n ~llc tıc tem~ •= ~ b!Jenle var. Bunda, ~uL dm a~pt,e etmiş olduğu eser gelince, rine hiç bir f~yda toemi~ ~tme~, La... ~ l>.ro :al bu. l &Y ek'.: S Lah Ce~J.n de b{lyıı.:t b.r ga.yretı ve ge:nlı: ı.sanıın sahneye uyıgımluğu. gerek :ı:.ım olan lduşmımın butun ticaret 
eti iş, ~ a.rırı art.U soou g t. : dootlutu olsa gerek ... Zira, bir gün tıem.sllhı teb~lk iclrule'kı mük.enıımelı. emilerini batırmak ve <len iz tica. 'lı.ab, ru l"C a.~uvari t.amRm bazı dostl.a.nıı.m arzus1le, İç_ yet!. üe 0 zamana JBre hemen ıhml«ı. . . . B . . b"" .. k 'lııa.lı ~ktı. BllgÜn her F.,t!1 b:t.ın.ı, ot 

1nım ve un sal.on.W'ıda OılruJuğuın jher t11rlQ teı:ııltlddı lls.tUndedır. Bilhas. retını kesmektı~. . unun ıç~~ uyu 
ve · 1ki ınkı sorrra dıa. ge~ t.ııad Yuırıdun 1ııres hoştım.'l Jitmiş+.J, sa. ErtuğınlJ, MWısl.n.ln roliinddcl nıu.. muharebe gemılerı~e .de~ıl, fazla ~~-· ~lere bll611Sl o~er.ak Dk bu ~Jım. Eh. k:m b:Iir, tu.. lwı.r:r.a.keye.ti., halkı. heyecan içtn~ &tL miktarda ufak ge~ıye ıhtıyaç var. 
?a... Vttile~ ... yan; 'mı.umı pro tahlribl taikdlr de saridir. Be1kl bura_ iri!kJ.eyor vıe aaıhnede safha ~fh.a açı_ dur. Bu ufak g~;nıkr me~an!nda 
'?~~·· ıııa.nıon... prova JEıD.eral di cil!t' !. e-Umln bir.inde orada.ki takrlirıe .ıan bir aıtle fa.ci..asmın en derın ll6lro. eilahla.ndI'l'llmtŞ tıcaret gemılerı de 

ınır r ~ edenler ıı:ıuıunm ve ben de kEll loJlk hareketlerine al.A.ıtayı, git.tikçe Co mUhiın i? gör~r~er. Ç?~~ü h~~lar, 
llaru.1~ eli halime göre bil' kws vurmuş olu_ i!'.aJl.ııYor. Madam Feıeılcya.n. 10 Madam düşman tıcaretının tekMüf ettıgı ve 1atıhe?'I ~ ~.mi!~ ... k.a.~nıı:- rum . .Amma. vurduğuıın it~. pek öyz!re Kmar'uıı1d.nl bas'~ .~ ıte!M:rj ticaret gemilerinin doldurduğu sa.. 
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9 - ıtar1k <6>. ----- . ----1ıı.,lf ""-- "''.... . .,."...., - ..-.11..... cinftme.n dıeği:!nı.L, 11e na ra~en eser .... ~..,,,....ur ve mu.va - h" b" .. h dı ksı 
"n.a __ :;-ı.urı~ ~ ba-şlryor. SehTe eti .,..,.,,.....,.,... n ~·nelen' frrkm= ':raDO;yet notu, ba.zlla::ınca, bl\bQııı tah... haya ıç ır . ~up e uyan rma -
~ibi"Hf.; &?tile ~~ va~!"l:mfa yanı var? ~ bir kere de ben lminletin UstliDde üç yı1~ızlı bir tam zın yaldaşabılı ·ler. Onların to~l~'1 
'lıı,,i"' Yenı idal't' h"l"e.ti. yani Şı>obl'e !ere bu. k~erlerse rıe 11.lA.1 Yok, numamdlT. kapanlar arka11ndadır ve gem1ı1!n ~~ ~ .. '>n "9tı!Ytt1 trabtı1 dln·ltit.!rim. ~ 0 da. benGı t.a. Umumi:vetle muharrl.rler Etlmt"e81ne dı'1ndan bakıldığı zaman teknenin 
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~,.,;..:_~i<ıtert Tfm.ortllft' WTe<'.l!lder, knt'kUP tA gellnıeıe.. aı1t.i1t hiç ~imse, b:ııtıtA ben'm toplu oldıığu hiç de farkedllmez. 
\ar-·~'.~ fA"-111 vn.k omıı_vııoak. ra bııbbm.a... * g111 ma!tıt.EG:>ln kape.nışıruı ~ür d"u.. Halbuki böyle sahalara harb gemi. ~la t~ın ~!ı'tı ~ _arti~rin ---......... b'lhG.s.<;a matbu.at an1anmız ble. aylarca evelki acr..vı 

1 
. akl k olurııa me6ele he.. ıı d• ~hrl 1 \: b(Hi\n nıu Hertaı .weıaııu-.. 1,te önUmü?.deki Yen; b'r eri Y a~aca . d '-~fl.,ır:ı ..._ ___ , "P'!'ı\ • _ 1 ._ ".., h~...._ bal'nı.Iım Dartllbedayiln bu ka... dtlYmUYOnIZ. ,_._ blr "st' ...... ~l ··""-· men anlaşılır ve onu ınıha e ece~ ~l~ "'ll "'-'111VAr~,\r1ıı~. ıs•t'!l l l\.f"rl<ı ~- l.a.chğı • es zıasıJ tKnid k:apıısı, pa.t'MA I ı.:a..u """''4 J 

~?1],p kavmı•~Mldarı Eh. Allah daır itJ,t,jmıamla ha.zır p.y ~- Ant&k TQrk s:ıhnt>fMden bu çardeTe bat vuru ur. , , 
~ ~. fleref# ırenıe m~~f dle C>Yfll8ııracü:?- kadm er1rek blL g~e ook şeyler 'oeıkliyebillri7.. Hele Deniz muharebesının 
1>~ ırı P'kfl- hA""1k<ı.ten g{ı2et ve TftnBU ~e:~~ var. Bun1ann j'bir gün, 'l_'flr'k _ka.dırumn da sahneye~ karakteri 
~ lll~1! Z'ltPn. t.a.msı bııa. tıCln ~ d)ıon.aın.tna C!anlyeti ıı~ ~ gör.ebilırse... Acaba eilahlandırılrruş gemiler 'loıt~ m tprı1rı; de kapıa.:vıp &' lal9ml. h d vre <Deva.mı ~/2 del .

1 
· d 'b T ~1.!. 1'iM-lbcıılt1 4tlt&b"f!t dikme. T.eımsil12'~' ..-. ~ ..-.11.!!. ~~~ Lal'b cemı erınc taıırru:ı c e ı ır 
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- Ne bileyım b"..n? O d.a. &siendlr 
de oOO.an s:ıın.ıoruım: 

Leylak (Zeyneb) in enayi aşıkları -~~ ........ ltDcW 1 
-- \'MDl.f. Ölmüş. 0ç ı&l oıtunıw.ş. Ne _ ın _ lah de ~ı aillt. PfıUJt "' l1llle!l Jmdf? ··- • ••• • •••• "' tice hanıma susımaaını ipret 

YAZAN: CEVAD FEHMi 

<Letfltk) DllJıile maruf bir (Zeıvneb) l*n?. _ LeyWı: Zeı,fnd> olmasın? --_LYird~i sene onu hiz Mürte • Ve ancak ll&adan bir miiddet 
Mrch. O, zablt&y& neler ~ilmiftJ _ Çek ~r oldum - Le.Y1'1k ını. ı.ambak mı, k&ralliil za =on ınin oPı ol.arak, onun tikten eonra k'>nutabildi: 
7araüıd!. San ~ı. llUWİ wl1l. ya_ tmdi. H&nımıt'. mı ne lumn ağr~ıdır haberim yuk. İ.ıltikamını almak üzere yet iıtirdik. - Razıyım, ne istersen, nıurıl 

etti. yaparsın Hatice hanım, madeın 
geç • seni anası biliyor, bundan sonra 

öyle bilecektir, elbet çaresini bU 
)ursun. 

maıı tii.r gürlıeldi. ~ten ianıile mü - Bu ~ izalıeel llilıirı eli. <X&vQ.Y!.» ctıeıcfi. CScııo tJOIU beMn nwıtı.. Yirmi sene Ha~n için di~ biledi. İstenten öyle yapalım, fakat yalva. 
aemma bir CI..v lıMr> t.ı\,: <Le7Ia.k:> reng: Diıllctt?. · rtmı S~ et'ulıc:li3e bmuıoreunı .. dedi. Ve şimdi yirmi sene yalan söyle. rırı.m, devam etme! Söyle naaııl ya. = B~·lki0 Ahmed ağabey de ıattl 
~ fİIY'lr, <Le)'WU lıoJrolu Ja.van. - Benim ciİlllde ai?. Ne bll~.m 001 <Süad deneli ün.. mi.ş olacağız. «Hayır bu baydud palım? bir yol gösterir. 
a liftt', oot '* P!Ml'dl. Bakışlann. ~· ~bue JI&. ~__,~a 811'& aöz~ ~) (~im~-<~ ~ ~iaanlrmdJ.'.> bu hanumanlar söndÜren canavar: - Bence biç bir şey yapmıyaca.. - Evet, ona danışalım, nered8' 
Ü İl-.n:ı de:nb&l tıeıııiw' eıdıln hal'feııu.. u.raue ~ı ""~-'Je edecek s·zın _.... .Q><;, ~-..• ,..,u nc.:sanem Mıll 1 d" .J · · ı b L._ ~ 
Ulde b1r ktwwıt MlCJ. ~ delil midir? etııden bir ·· ~ ~ AcoP efendldir!) dedim. aen n ~an uş~nın u_~ı ı&usn. caiız, se gelirler. Fakat Veli varken ır. 

Ne JDi ır~?. <Jödne bıltifdiii ~· Billltis De w,....ıwemz ~ 8&Dldı benl ~· On dakka SOM"&m dııu dıye tashıb edeceııız. - Naaıl hiç bir ıey yapmly•ca- babei koDUJ&mayız. Münasib 
aw 1e.vaş 11Waf f#• eder, 8Cllll'8 blr n• mıade bulur.ı.a-0.1C. Oetmek, etl«2. b*1lll ne otirrduı Y&J', ne Mat 'Y.a:r. - • • • • • • • • •• . • . ğız? zaman bekliyeceğiz. 
<X&roılunaJ ile birderW1ıre V\ll'Ul'UU : !Mit, oı.ımobil h« lll!lV'f. Gillrnolot8n btılıtvordwn. - Mektebı bıtırıp hAyata atıl•- - Vaziyet bugün ne tekilde ise - Bekliyelim ... Bekliyelim. 

- . ~ edıe'rim Jleıyefmdi, i1iıim'nlz Aman 1aı·att>. ' llllıl~ bir6lt nL - . ~e ı::~? Bu ıı111ünıeoelt cağı günde n" güzel hediye ... Nü.. öyte devam edecek, Veli hiç bh fey İkisi de 8U8tular. Kapı vur . ..: 
rııe sıaı.n?. mtıt olur mü hiıc?. "'drr? · nı.o cranı yanarsa l'iller- fus memuruna: «Mürteza efendi j bihniyecek, en doğrusu badur. Eier ve açılarak eşikte iffet göziık~ 

Bu gümel, ııltık*ir lrAdtıun böıJte bir - Emri~ .t6bi'm Ha.nımdencM er? ~ı "idil B k 'd n n 
ded.11re rut.abmdaıı bitt.al>i ~ız. _ nı.rm ~ <Tcath> ~ _ .san. kim dedi. dp(iış df~? o~ u o · . u. çocu yenı ~n ~.ı.ydc hakiki bir anne iacu onu aev. Be. Yii2ü sapsarı olmu§tu. Güçlü 

_ ~!. oeıııkfte ı..zı..-ı. ~ kt!kli.İ _ ~ ol.ur ki!.? fn.wıtvet naıruııe bir dılecek?. ..nıkah~ız ~ır ızdıvacın nim kader sev, benden çok sev; fa. ayakta ckırabild-i anlaıılıyord 
x.anr, rffllttıen reon«e giıoer, soor• cadeeiPde. be.c:X (Öllmfk ) eıtaln ıJıedlm. maheulüdur.» dıyeceııız. Ne utanı. kat sus. Susacak ro1&ın? Sendeliyerek Ayteye ·doinı ilerl 

~all"&Z'U' gibi bir Cro1> ornar.. - Peki HanlR>Ctendıl. Saat uçta?. - Gön:Kln mQ bac.ı.ğı , cacıtı, lacak hal... Roller tamamen değipiıti. Şim. Aralannda iki üç adım mesafe 
- Rica ederim S:IHll.e 'btr dfıkiU - ~. ~ Sen bluııı tamorsun? - .... ..... di Hatice hanım seaini perde perde lınca ko~tu. dizlerine kapandı 

kmusmı* ~nmı. - Y&ln• ltfr rioMrı drıh& l'&r. - Taııft'.aı . - Sicil memurunun kulaaına yü.kaelterek konu§Uyor ve Ayıe ö. hıçkıra hıçkıra ağlamlya ba~lad1: 
Da.rıc dostJa.r tlıaş.lnaı. ~ı~ bir tfo. - Fl., .<J.~'ll'Ull.!!t\ "'mir ~ıYUnın. - fani nedir? ··ı k f ı..ı - B nUne bakıyoıJu. - Benı'm z•va]L Ay- teyzeııl' 

eaditftıen ~ mü.<Jtefid. olma.k. ~- - Siırıl bir dek örımıek ~yorum. - DP.ıdl·ım ya <Ie.Y1A.k: Zeyneb). carı ere ıaııuayacaı)Z: « uaün za.. u .. • ,,_ 
mes mı biç?. mft!laa~ edimz. _ $\ntV& 1'811. bıta mesleğine giren bu delikanlı, - Suaeca~. fakat bir ,artla! Benim talih.iz. bedbaht Ayıe td 

-~ Hantmelendi.. zıı.valtı ;naniar?. zavallı &ld&mış? . - Ne y.azaıvım? metfıur bir katilin, e.ld bir kaçakçı. - Nedir~ • zem. 
- I!lır ~ ~!tm. Jl&Yle &iiıllel blr mıılek iDll8.DI. öpmek lıL - bmıini yu; arı.un. nı.n oiludur. Adınm bızasına ılk - Yakubu. ..... Ayşe arbk ailamıyordu. Eli k 
O, acl$ (EJbtc) ~ 'l'Oltrıil '11- ter de m1Jlaadıe edi1mn ollll' mu? - Ne ~? kayıd olarak bunu yazaaınlıı. .. Ne - Hayır Veli de ... Ona hepim!z dan herteyi , dinlediği ani.afi 

n.ar, *i. tıerma bir tobla Qdııer, .,n_ Bn ıtıl!sJlba bir sakqa sapılır. <Ley • - &n YU · bana lt1lır1rell han1 parlak bır ba,iangıç... Veli demiye devam edeceğiz. · genç kızın başına uunch. zeh ir il'{ 
ra: !Ait) ~ sW.i bir an ~ eder. m~,,.......,. ·r; A~ ~!~~ cm-ıer. Öyle 9Cık - Evet ... Hakkınız var. Şartım bir tebe98iimle gülümserken saç1' 

Null aınrı.--1 8abiı illa!.na .Bu tıiT ıuı.l* ....._.,,.,.,_ en....._-.... - v· Jıtvlü:Tal"&, ıd)mll'UUf're, ta1"!JP.n post;uıon, - ........ : . .. . V l' . - ......,._ · ....... __ __,,..,....., .., - Hem aızın onun uzerınde n ~: e ıyı Müıteza efendinin inti. rını uzun uzun ok-dı. 
~l.n mi?. ~ muhaJrılrak ucmU(!Cur. ~ah tilki d":re g'~ş'm. Yalrus ye_ e ... -

- l!IYetl. _ Allatia &n&rlıııdı.k. Yantı iJıcıt,e w • . ~f:ITlinl urnııt:m""'ııımn. Kırık ııerıe ı hakkınız var~ Onu ben büyüttüm. kam.'lnı almak sevdasından vazge. (Arkası var) 
_Aman ~abbl. .' .İ'ıl8&nlar ... ya_ T'*4tlıda, ~ """"' *"lbe1ıtıe elime etil~. me Yirmi sene orıu yedirdim. İç i rdım, çirmelil. ,_ _, .,...,..... ...._ · d · d · H l ı.. - Sebeb-. ISTANBUL BEUDIYESI 

r.atl'lıırornı'\W. Sis deha lrııerıdirtzi topıarlamadeıı ""~ d«ııdinlın Uu. oldutunu rrrtrıp~- ıııy ır ım. aıota anınca ona oen ' tJ 
_ Bell4 biri&lne mi bemıett!.n.ilı?. <LeıYTt\ık Zeyndı ) UÇUJ> ıitan!ştlr. ri hedd1n ~ ~ tuluıwf.ldlul'. Ağ baktım. Onun için b"n uykusuz - Hatice ha111m, yalvarırım, in- 1 ŞEHİR TlYATROS 
- Ru edertm. İaJt.ıral>:mu &:örüyor. Aradan 1a.nm sat ~er. a.tıe Mt t'1!('1!'f'"'.JTl :P.--ı'M' ....-n'n:.m ki b•n! ~ enıa kaldım. onun için ben ağladım. O saflı ol. evli.da ha.basını nu öldür. letiklll caddesi 

&m\11?. Bir an m!~e buyurun~ mat' i.sltersiniz! yi~ r~~ .. :ııa.rar YO!t. Senin de nun tahsili ile ben uğraıt :m. tecebin} Ben her §eye raZlylm, de- komedi kısmında 
Aruöecğı!m. - Yok. a 0 

· !Ark"9J nr' Ay§enin aesi hançcıesi.ni yırtan diiin aibi anayım. Ben onu buldum Bu alı:şaın sa.at W,30 ~ 
- &ta3furullah Ba.nııme!endi .J:llmzi cf!ırQınwııa •Mnllı•! ~"'"""'"" q.,•- aoınfld bir tiddetle yukıeldi: ya yetiıir; o beni bulmasın. Fakat SAADET YUVASI 
- Buııdıı.n ür; eene m\&addem, Sil. - Yolı:. • ... _ ... , .......................... .,_.......... - Hatice hanım, yeter... buna razı ol,unıam. Zannederim 

ad n.amıle bi.rile e.lend-m. Baba.:11 ç:>l>. Aıklm.ıııı dieı'hıal bafını.aa gelir: Tiyatro hatıraları - Ve biiti..l.ı. bunlar yetifmiyor- bunu Mn de iatemenin. Evet ona ~ATILIK KAMYON 
zengin . HaY.'.lıtita btgbır fetYe ıhtjy.acı. - Eyvah .. . &n.tıkı kız götdrıdll, muş gibi ona namuslu bir b11.ba11ın y irmi sene analık ettin. Mürtezıı 
::. :v:;~· = ~. = ~r~ ~. ~.._~::.e ~!=:~ ~ P'94t.e.t ~:~~a:_~• 03~ad~;> uzak bfıı' iamını, me~rn . temiz bir ailenin Efendi Ue beraber ona temiz biT ve kaptı ~tı Galat&: BallllC 
diğınt fşltt.ık. 1'übün m&cr&n e.şttı.ın ~ ~ nlha.,vet aizi bir an de_ hayal «i ... f'aka.t ne z!yanı VaT? ne. ferdi olmak şerefini nrdim. isim verdiniz. Fakat 80nunda ha • pag.a.rı. BAKİ TEZCANA MÜRh.. 
bundan l.ba.r.ı:it b 'ldi. S zi ~ Kar rağ1'f edftl. (LeıylA.k> kraliçeMıin sehhar kıl mi t4 bö:Yti1c beddıkatı.er ve iDalAb. - Yeter diyorum, Hatice hamm.. basını öldürtüneniz. onu baba CAAT. TL. 42621 
deş ol.sa bu bdıB.r ben21111DeZ. Tıpkı gör.lerinin mı*""61ni ne ile Bdeıiiii?W.. lar, od! ~. bü.Yilk mw,-allerden doğ_ benden tte İstiyorsun) katili yaparsanız Yakub hunu aize 
mode11SlDiZ. Y<Jba. aıık.rabanu mıdır? zl. t@l.aht.Or edeniıtilı • muşlardlr. - Senin b enden isted i i i rıden asla affetmez. Evet Hasan kaçakçı. 

sa. '8(lkm ~ haklıe tllkTaı1arsmız: - ~ ... Beni aoıyınuş? BaJ1d Pallrt o__,. herhalde daha azını ... Beni bir dır, katildir, h.ayduddur, fakat be. 
- HtcyıT ~end•: T.&.llıehi <sn Bu (~) bl.slım <Küı.rkçüı lııan1. kenara btrdk, faka~ bu çocuktan ne nim erkeğim ve onun babasıdır. 

ad) Bey nam1&1da. ht(hlr •krabam Oda ~ <Agat>> etendcıln &! başına Bir kadın kömürden istiyorsun? Onıı ıbenden fazla ne Hatice hanım saJdnlemişti. Ö • 
~. ıeımifJU. Süt ~ kedl gibi :varıı.... zehirlendi verebileıcek.si:ı ki her JCYİnİ almıya nüne bakarak düşünüyordu, Niha. 

- Dedim ya , Allah insanları et ya_ hımııme geldi: Küçültayaeofyada 1 5 num•ralı kalk17onıun) Bu na.ıl anne mu. yet: 
raıtıyomJ.uş. Eevli ~?. - Billonıun. başıma ııeıetti ahbar? evde otur:m 40 ya"'lar'IClda Mevltl. habbeti) - DN>-n.ı! dedi, btmu artık ben 

Evli iaeırlz de bu <Waimma plm'ş - Ne ~ ben? ~ .. 
nJmeti tq;anemdt 1çin bir.t.bi: - Ydma beo1 aen tM"it ettin? llDA~ de adında bir k.ad:ıı diin odU>nda Ayte yeni bir buhren ReçirİyOT. de iateyemem. Fakat böyle bir ıeyi 

_ Ha.yır!. l)erSin!z. 1'dtı' •e -.vae tıiılıiDf yaktığı tafkömıüründen zehirlen - du. Hıç)crrıklar boğazını Mktyor, bir Veltye nur! 19Öylemeli) Ne aebeb 
- J1ır ~ ih~;,y.aoım y~. BelJeal ite - Ne -~ be ıabu? mİ.f, tedavi -edilmek inae hutaha. elik kalbinin üstünü bastırıyordu. göetermeli) 

Dim llt.ıN.bııw ta2ı1iıt etımmwtım l.çiıl - Me bilıelrim '-· ~ 4ıllCJl Gılt'• ~. ~ ~cei Çlirmadıiı için öteki olile l i&. - Buau yapalNA ancak ıen 
~~ -

Zayi - 1939 senesi Temmuz 
Siıbci lthaJAt ııümrüiünden a 
70132 mımara.lı ve 1547 Lira 83 
t!Ş'Uletindeki bd.r a4ed makbuz 
ed.110.Ai.nıden, yen~ çııkarılacağmı 
eski.sin4n b~ olduğunu il!i.n 
m. nourlf 

za:rt - Ck9l Osmanpaşa oıta 
Uırdıan 931 eeoesinıde e.ldıiım 
~ -.v1 eeıt.im. YeniSini 
oatmv"n eı*!s!Nt hülmlU 'J(lktUr 

o..ı AJkopaD 



lli1CA7e 

Üç kahkaha 
Yazan: Muazzez Tahsin Berlıand 

Teni 'lliıam.way teorllbe 
· seferleri 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

'Di1nıeUıı tııııkrv llSenıQıe eıowıw m~e llfli.Tbel ltfederine 
..__ f.111/Hl ~ IÜ'Dtlnden llJba'en Ma~Tl\nel ve Kurtuıuı.. 
Tü.net amsmda. tecrübe ~etmde <*ıMlllt ümere btl.Win gün t?amfil7 
letedert 1&ı1>ılaoatı a&Jlll JOlculara IJldtrUJr. (10'181) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 



~--------~~~~~~~._...._...ııı.ıııııı-.-.-.-.~~.,._.-ııııı.-ııııı.-ııı~---.~--. DEK:tzc:tLiK Bulmacalarımız Memleket haberleri 
• 
lzmirde yeniden Beş 
yangın daha oldu 

25 bin liraya sigortalı dükkAn da yand 
:lmııl:- CBuıııuısıl> - Xvve.lt1 g1tn oetı.. ~ &araımıdan uskQnru ııt.an.ıımteo. 

>11.Ullle beo ~ :;atmııtır. ADatar. ~-ıımı pariam&aıdır. 
t&lM' CMlde&lıda ~ı.yecı Neancıını \hnJtw.t.uı:a m•u.smm J6 tNı Ura 
dfllrHryndao çKaıı bir Y&Dlın netioe. ~ vamır. 
81ıMie dilalı::iıın ~ı. bunun yan.ın•j Dlnllncll Y&•'61• 

8&I mmı&r&lı kuru taııhveci ~ Alay~indfık1 tenaııır. 
dMAnı da k.ımıen Ylll'Dl#. de ~ bir ma.'l'llada c~ d& Jeti. 

ıtifaoıe 7uıam mebaluuJoe lGmı .e. şıe11 ~ m&.Yll&Dm Y&run.a&ma mey_ 
m tıerti>Mı AW1* ~ı.ııın sesı tJe sn " :ıneden a.ıa,t m~. 

lllDm.ıDe mıA.D1 olmufWr. ~ ~ hU.ltında zabltıa tara... 
YAQPı NemUıın dıialHANnd.a ele rudıuı taNrtka( yapıımaktadrr. 

tzt sıbMIDID ~ &6omelJ>Mc> • Beeillel :Jıuıcta 
dm ç*'oıııft,ır. Ve bir MM!& alev ırfttm • İ'ımil' CHuııımt> - Th'ft!Jt ıeoe ıtar 
ıan ~ cıaQ altmıdla bulUD&A lıuru kah ~-- Ya.tıh Kıs ötretmen Okulu 
1lllCI dftlrttııı!lıe ~t.ll Sülfo)'ID&lllll müalt aabM.ınıdıan t.alebeniu mUt&lea. 
f~ fliıraYet ~. Bu <!ILkAn da buhlnıdatu smıda YlWll'lD e*anit ta 
5000 lira.Ya ..,r:..ı.ur. }ebe ~ ~ am1 oltul b 

Dün öl)I wöi iü:ci bfr 781J8m tıehl~ ~. Ka.rwab (tıaqee1 
diba olmut, Kebapçılar ~ 3 ~ tdA>m de İımiT lıtao-e 9t;plen 

ı~a:ıııam~ a.oçı barKw :rana:ıatllr. za. a"' ~&I'\ ~i.de.ı eoma ate. 
., Mm WımlD edllmetiedir. ")e mOdııhale eden* bır aaaı..ıe Janpıı 

.,,........ ~m ~- &üonun YMW yan .. 

Odml -----· Yemi.açiotlu Mus• ımt. etPAa kurtanJm.J4fır. Yancıo ka.. 
-- orifer ocatmduı cıtııuttır. nııııaııı.ın ~ 'N manl1anıı..cı Keme Seterlhiılanlu.ı 7ıuıcm 

ıtn lril'lııca ~ 31 sa7lk mata.. 881.nhlar ueumm Tursw:! ma.. 
bit~ ~ Bahıaıa aiıd ~ <>snan t.arm ~ ald 

.. ~~smÇJkmıen mra '* - endd PQe ~ııkan bir )'&'D1fl.Il 
uaım~~amııaıtooseıı11 ma ~ tamflmell :ranmıftu. Zara 

n.Mlr.tura nwi;a••wı d.& yak:malc 2008 lihwlr. Seıten'hl.ev ltfaiJelıi .e 
am ,,._ ;u~ tare.tındaıı ellodll • h&t ,anne üı~ ~et 
rClmfilW?. AıteoıD çıJımuma eebeb fa. alt~. 

~----------------
ile cilı Halkeoi iJare heyeti' l~itte 5 aylık bir çocalı 

NÇinıi .alıağa bıralıılJı 
J1üee1k (HugusJ) - V!IA.:t'aıtG!s İzmit (Hususi) - Poliı sokak 

BrQtt tazıut tırb ve ~' kt&re ortuında 5 ayH: bir çocuk. bul 
bQıeıt1 'tireler'.nın iııt babı valimiz Rl.lmuftllr. Hutaneye teşlİm edilen 

e-t>W... ~ fırka mtıfett • ZtlhtAl 90ClJiun kime aid olduiu araıtırı 
'1lumlmnın it rKile yapı'mış~. 

BMlbllt B&Rceıri 13' ve aemereli bir maktadır. 
sunMe ~ bir Halte9i oldutu lç~ı ---.----. . .... 

reillD -.ınnnclen sonra faal /smir Valı Mrıavınlıgı 
fftlni bir bt deha artuacattıl'. :bımlr CHwusll - t ıncl sınır mlll. 

t!Jıe mUtett.!.ı•r".nıdeu Nuri Ata.yıo İz.. 
dirn«le bir Ymt•ın baatırılclı mir vali mU&\Oinl t vas tcs:.nı \l'ekf.le~ 
Edı_ ( r..:ı • ) 0 .. ı.ta elmeaı muntı\ ıorü müş, tayin 

uue r utull - un ece eaır hazırlanmı.ştır 
Zindana)tında bekçi Muıtafaıtın Tayin mm, kesbİ kat'iyet ed nce 
baraka.nda yangın ç1kmı1 'Ye ha.. Nuri Atay fehrım1ze ıeleceıt n vaıı 
raka ,.amıya ba,ladığı bir zaman. mu.Yinlitl vas'.1-lne bat ayaeaktır. u• 
ek Jl'lllİfen itfaiye atqin civar ah. ra vali Mt.Whıe tayin ed ı~n nli 
tal> t,inalua ıirayerine meydan ver. uavhli J!hem Yalçmkaya, 3 B rincı. 
meden at99l ıöndürmü,tür. rnmda eehrim191fıtn amlacatbr. 

(llaf tanlı J/l 4•1 mlai dı; herhalde zayif bir noktL ---------
reyatı eder. Onun içın bea meH. aın<Mn mermi iıabeti almtt olma. D •• d .. .. d• 
fede dövütmelt istiyenler t!kseri • hdır. - or uncu devre bulmacalarını doğru halle ı 
etle •iıli. puslu ve kapalı havaları Netice hediye kaza a k 1 • • l n· 

tercih ederler Bilfarz gece karanlı y ı '-lk "b '-- b" D D O uy UCU arımızın ISlm e 
v • • • • • • apı an tetıı; ve tecru e~, ı. 

g!l çok ıılcrıne gehr. Bır defa ge. ze. ıiliblandınlmıt ticaret gemileri. c~--• . .. İooebeci 
eleyin cörüı mesafeai cayet azdır, nin harb gemileri ile pekala kartı. ~ ban al~bum luuancınlar ~ n~~ 8umn ~ 

a illt ırören. ~bulc davranıp &apbilecelt1erini gö9l'ermektedir. 1 - Bohı, ba.r1"i:Q mlllreae komutanı ~ _ s.m.ıs, 'Nalba.nd.lartallıl 
• • · ti h b"' ü'- . . Nuri Yolaç lczı Tüll..Y Yolıllç. merml•lnl a nca, unuaa uy ~ Ancak bunun ıçın bazl prtlarıo bu. 2 _ İ.ı9Qad)ul, Kuruçeşme caddelSi llOlu*. DlMDılm 10, Mlbenm 

za.rar verdirebilir. lunmat11 iazımdır. Bunlar karanlık oumanı. 3, A. R. Emin. mülk. 
KralHUÖr çok zayıf bir gemi ve yakalanacak hedefin zayif o) • 3 - Ao1r:&ra, Qa.nkll'l Joioi, öztU:rtt 2S - Xeeıt""<'Dla, oımuı MJce 

tipidir ması gibi şartlardır. F. L D>4Mhıııl9eııi ı:ıumara 3/5 Sabri AJ!lanes' • .Resid Altut otlu, Erdoj'ao A.Uıut. 
4 - Oe$:nemeyd1Lnı, A"u!tyJ apart.ı_ 26 - Z<ıoguldak, Meşru~ -

Biiyük Harbden sonra kruvazör. 
ler talihsiz bir devre yqadı. Bütün 
deVlet~ \Mı tip tgeıntilıerin faz ... 
.iiratli gitmesini aı-L'll ettiler, fakat 
lb:tm gelen eürat ıemilerin zırh.. 
lar 111 azaltmakla temin edikli. Ne. 
tekim Pula. Gorİçya, Fıyoma hal. 
ya kruvazörleri de bu ~den bL 
bp sittileT. Binaenaleyh Sidney ge-

maoı numara 21, RUhsıu' Kocamaz. haıllell, ~ 80ıUk. DUIDllla ı 
Küçük okuyucularımıza s - tıstanblıl. Mahmudpa.ta, Hamam Matiııule. 

~ Duma.nL 14 İsma.il Şensös.. 27 - İ.etanbul, 7flbek 
Çocuk .ayfamızın bilmece • 

ıinde hediye kaııananların iıim. 
lıerini bugün yazı çokluğundan 
koyamadı.it. Yarın neıredece. 
iiz. Özür dileriz. 

6 - To;:baoe, Kadirler yokuşu nu. mııtrtıe1:ıi nııır a numa.ra • 
ma;ra 74, Erol. Oüruı. 

7 - But-. 2 ncl ort.a okul sııııf • - CWak!IEnQ' L8eııı6. ldu'e 
A 3, lldDal'a. 151 Abdullah El gtln. m!:ri NUft!Wo Attık. 

8 - Samsun, sabık detterdar A. • - AI*:&ra. Cd>eıclı, Abad 
R.111& suncuır otlu Tev!lk Sungur. nımıara 41, Şt1a1Uı Pileme. 

9 - ADian. Bayram cadıdıesi mı.. 30 - YaJıooM. Bur8a. caddaıl. D 
---------------------------lqıara 17, Yurdaııur. ra 75 ~ Bakırd~. 

TÜRK TlCAR~T 9ANUASI A~ , 
KUPONLU VADELi Mi;VDUAT 

PARAMI BURADA UL!T 

i%iNi 

10 - Xaıdıklllv. Milhilntar caddea. Zari/ birer si6ara afulıi' 
trıumıa.ııa 38 hraet Xutll.7. kazananlar 

11 - Anbılw., Işıklar caddesi, Pa.1t 
~. numara 35, tat 2. Aynur 31 - 'KJhslWnr«r.&. t1maı1JMır mal~ 
bgqıan. Jıea. Tmebd eoıbllk numua •. 

12 - Quwlıhle, Orl! idıan m.ahb.. Önel. 
meeı -·"Kim alb&.Y Salim otlu Mu.. 32 - JM ..... Mill:l'e ~ 
ı:ııd A.vtutnll. h~Qmet Clldıleııl.. U6 numaa ~ 

13 - srv. Om& oten Jmımda n - ........_ Jelli c~ ıaa5 
4. emekli '1'UDcaW Rfllld tJl2 h anda, ırımm& 104 MUl'lld ~ 

AJ'fıelı Öıztoıpnık. 34 - ~ ~ı~e ~ 
14 - ~Ul 'OnıYent\eC., TJb Pa.. muru Meı.n.ed Ô2JCılkıÇ. 

kWtıea ~ Abdürrahim sen. u _ ~ Jnhlmrlar ~ 
15 - AnkanL. Hamamlınü OQndot. muru HU&ıımeM'n kısı, Melalllıa 
ımmıllesi, P".*11 EıOblt numen. 15 rıvetdL 

oaınoı aevm. 36 - QJdu. ~ cıbha ~ 
16 - hmlr, AIMDcak muame'lıe ıu.. ~ Seher Şeu;J .... 
· memwtaırmdaaı S. Ya,ylım. 37 - ~ KUçllk~ ııokf 

17 - Adar&, Yerı.lşehir, Xizım J1 Abdullah YQırllr kızı ~ 
<*idesi.. PEtıllva.nJıar ICıbk DU.. 38 - &ı:lı&ıa, Ana.farUaıim' mddtillll 

22. Kon.ık ..... omn&ra ıa. eenta 
18 - Eıötet>«'. ~ t-up:r im - hım. 

mutanJliıOO& &ı ~ Zbni ~ it _ BJMıt, orta okul. amd 1..A 

19 - Betv~ Kllı>lftce . ll&td> Tültclo Be*. ... .... 
DIJIJ*"& ı, Lebib Koo\m. 40 - Erzmıım. _ ... arı'llP m 

20 - İıltanbul Pertevnlı'&l lleeei, nu.. otlu MM!lm'ler TOzUner. 
147 Nu,m,t MutlutuL 41 - İ6tazıbuıl Vefa llıe.i IOll 

21 - Aıb1w,. Qan.kaya, Kavakl.1de.. kl~ fU'be, 538 Rauf K.a.raden.is. 
, ~ Oumant. 26, 6UbeıflA il - ~ ııt1cet &lemi 1 DC1 
ta.7. nıt fAll1 fUbe8i numara G37. 8 
22 - ııataı, Kacarkaı'detl« caddesi OJeıııır. 

1l'lmıan. '18, o. Leveodof. 

Türk Hava Kurumu lnegöl Şubesinden 
~ mn.. Kurumu tn.egr>ı fllbe.!t tamlmıduı bo .ıııene ttuOOaıı b 

mında toıpanacak koyun, keçl, ve sılır dıerlı1erle b:ınatıarınm anı a.1Sl 
aıçıt uttuması 17/BlrinclkAooıı/IHıl tar1h1De .rutl.1'faın C.-'arşanı!ıa ~ 
1&1>ıleı:aktır. 

İaeıı*Slerin tartnamealnl görmek iDere İst&nbu! ve İnegöl tubelerl 
'" P'f' ~ iÇln de .tbııfe ilJQDll loeccli ..,_,ne m.QracaatJ.an UAn ~ 
DV, (1072G) 



8 Birr.ncikinun SON POSTA Savf" 5 

Telgrd, Telefou Ve Telsiz aberleri 
Tebliğlere göre 1 Benzin tevziatı hakkında 1Am3rika - İngiltere 1 
Libyada vaziyet .1 Başvel{aleti n tebliği v J ~ARJb~~~~~da 

Ar ı,ı "ında Aııb.ra. ., (A.A.) - BapetA.leUcn tdıMt edilmişt;.r· 
,. 
Yeni illnı harbler il 1 J!lY.lru lNl arlhlııden ~a:reı:. bemUı ~ia.tı bı.tb1t edihneilıı&e olan 

111 
h b .,,,.,.tm 9 Birinci~ 1941 tarihinde JUıı edilm~ olaıı. esaalar Mh" 11 are e adO • ... , • PılD lMI ~ Pdar dfwam eclecelilr. ,_ 

Galatasaray Lg;nz ta~ımmı 
dünkü maçta 4 -2 yendi 

lngiliz tebliği, 
telllizleme işlerinden 

bahsediyor 

IBat &arafı 1 lncıi sayfada) 
Bu o:ıımele hıWı:kı.nda s.ueteciltre 

Yaı>ılan IDS& deklaralıJonu, ftia Ruz.. 
ftllt'ın ö.tJbi il. Ba.rly okumuııtuır

V-pm, 'I (A.AJ - Royter; 
Rei6 RmMılt. .Jepaa ha.va Jtunıet.leli 

H&va,y adalaında Pearl _ Harbour'a 
1.a.ar:nE ettcğ1 haberlni tey.ld etmiştir. 

Vaş!ılgton, 7 <A.A.) - Rm"ter: 
Te.aruz deklaraııyoııu Beyaz.anra~da 
~ dumurtceıı. Japon murah. 
has:ı BCrle:dk Ameriıka Hanciye Neza. 
reUude *l!ler. 

Demz muharebesi 
Alman tebliği: " ıutaar. 

beler devam ediyor,, 
, ... tanlı 1 htcıl ... Ff ... ) ~ ıtaıdmıda ~ edikli. A. 

•n eforu ee.rfediyordu ki Cemilin IJoan net.la!ler ŞUD]ardır; Nevyoıık, 7 <A.A.) - Royter: 

G l Ge 
Henüz t.ey.ld OOilm!yen bor Honolu.. 

yapıııiı ÜÇÜDeÜ aıol Galatuarayın a ata nçler 3 ıu .bııber'.a.e &öre. Peart .. Haıt>our açı.. 
kat'i plibiyetini ilan ctmiıtir. Ga. Süleymaniye O tın<lıa bir yabancı na.rb gem.s: gôr iln. 

~~hite, i (A.A.) _ Ortaprk latasaray ca.nb, İngiliı.lcr ıiddetli GtaıUn b.:rıDCl tıarşlaam.&a1 birinci mıUş ve şehir mr!lda!aa mevz ler!.ne &. 
11 lı, kuvvetleri \.'trumi kararp _ oynadıkları iç.in oyunda zevk aza. t.1Bneden Sıl.leymanı.ye Ue lkincl kiline ıeş aomıştır. 
nSoın tebliii: mi dereceyi buldu. Bu JDaçta cid • dal Oe.lata Gençler a.rasında. yapıldı~ Rollolulu, 7 <A.A.> - Rc,,t.er: 

n 2 A d ·· l ı 1 L G G.a.la.ta. Gentler gıll:rel bir oYUn ~kı.r_ Halen Honolulu açıklarında bir de. 
"" Ml&t z.adında T obrukun en guzc ça lpn ao •ç.ı&. azan - -•- __ .._ _ _...__1 ___ ._,....,. •. ..__._._ ... _. 

rrı 1 k dı!&r. Bir'..ncl ~i gıfı.r ınfıre. bern .._ .......... ~ v .................... .......... 

oi>.cenubunda E1adenı ve Bir.el- fer 4 üncü ve son ıo Ü yaptı tan bere bitirdik'!". ~ devrede ~ * 
(" 1 ara.ındald b<;J6ede ehemmi • 90nra oyunun bu netice He bitmesi canlı bir oYUll çı!caran G1lla.ta Gene.. Honolulu. 7 <A.A.> - Royter: 

et~~aaHyet olmuıtur. muk.arrerdi. Nitekin_ı de öyle ol~u. 1er 1iç gol ~ maçı ı.o tala!ld:a. Bom>lulu ~~ deni• mııha. 
ıı•l'.aclıh':""~~ piyadeai Bir • el _ iki ~k.ım araDldakı oyun pe_k ~·~- Vela 3 _ Kurtulut 1 rd>e6! devam etmek<ted' r . Enaz b"r ~Y 

İQdli tlnıalinde Jnsiliz ve detlı, fakat her ~akımdan gu7:.eld.ı. İkiılci maç bh1nci kümeden Vefa J&re ~ Pearl I!a. D:>UI" nHldalaa. 
.. L kıt'alara taamı% etm;• Galatasaray• selıncc hemen ~ıçb·ı·r ile ik1ıı.oi ~ Kmtuln• .. _._.._ una karşı aılieıŞ açmış buluıuna«•.adır. "' ~- ..., l el - ._ -~.. V~ 'l <A.A.> - Ro;Jter: 
eç .~etlerimiz kuı.hk taaıruza maçta bu kad~r can .1• oyna ·cı go. oYil3f]dJ.. Vefal*nlı 01\1."\'\ ba.,ıayıe. Rels Rwıvelt, BlrlefJl.k Am"T>h mü_ 

ltllttı. Savqıı ay Jflğında da de. riilmü, clefiJdır. Jngılız takımı o - lan cut faıı!cJlıı ı-t 978de antıraca.t_ dafaasmı .m!bdat eden ft den!z mu. 
arn edlldı. Daha ıimalcle bel' iki yunouları da Galata.sarayın yükıek 1a.r.ı am1ı'11U ~ Fak&t Xurtu.. bar.ebe ıwvvetieı>ne emir verm•ştir. 
raf ~...1..l ·ı luşlular bll baıı!ladan kıu.rt61dııla.r ..• ,._ v: ... _........_ 'I ( lltlı:.4 Ql ı kuvvetleri araaında 6 oyununu sena ettı er. kb ta.r&f . ·n ıoıtılı!.te bile ..-.... ____.. A.A.> - Royt«; 

eni~ öile vaktine doğru diğer Galatasa.ray saha~a Osman. Fa. Vefal:ıılar :Nııcl ~ 2..0 ~ :~ ~ı!:tlnset:.:::1 == 
B iT muharebeye ıiriıilmiıtir. rult - Salım. Mu• - . Enver - b~1er. '!ltne! devrede her tici ta. meleri anrlni venntştlr. 

en·~ rnuhar~bcn:n ıeyri hakkında f.Jfak. Salahattin - Arf - C~ • mt da. ca.nJ.ı oynaıdı. Netl.cede v.e.ta ma lngı"lt ra de harbe gı"rdt" 
klkz. l'llı>orar gelm"!mİpe de zırh mil - Muatafa - .Ca_z~nfer ~klın. çı 3_1 icaZNldı. 

et) U-..Vetleriınizın bazı muvaffaki. de çık.mııtıı. Maçı ~ngılız. kafıle re.. lı. Spor 7 - Topkapı 3 V8tilı&ton. 7 <A.A.> - ~: 
el er elde e~ik!erı huıuaunda ema. isi Lorey ıdare etti. " .. ,'Ôc;l.l.ndl maç b'.rlıı.cl kllmeden ~an_ Japıu,J& .B.rlcıPk Amerika n .Btl7ük 

er •ardır. Misafir fngiliz takımı Sah gunu bu:lfıpor ile ıklnci ldlırru.de!ı Topt.apı BnYD:Ya:va harb 1lAll etm!ettr. 

il~otrult''<n cenub doğusunda, in.. l.tllllbula gellc~ktir. lnr;iliz futbol - 8~~~ tst:=~rl:~~ ııöreTOlr.y: ~~~~ = 
ö~~etleri hiçbir mukavemet cuları Modada oturacakla.rd r. 1 ~ 4_o lıehlerlne bit!Ter. · lstanooL ~Ahı Japoııyaıun bu abah fecir 
rce ızın Elduda'nın kiJometre - Ocıcr Besim lllPO'f"lolil-r ıııt;ncl dt'vred'e 11"99'dler. vaai.Ddeıı :&ibaren baıt1 P~ Btr. 

barb et~e mecbur kalan J• lnla.ncli_ 
7&Dm, bllliba. lıir kLlllll Avrupa dev S "7e& •us.ra llc barb haline n1.. I Jetinin ..... SoV>'et a.sya alcy • 

ba7e& Yttmedl~i ieıa aıba,.et laine 7..wm llarWe MiJoiik ımıube • 
insiHere faratllldaa .a.=eaJ'a. Jılaca.. reUere aall ........ oaa, &arlhle beUd 
rlıl&aa ft ~a un UAa ~ ikblcıi lıir llefa lıeJ'le Wr fS113.t \ ermi 
cl"ı. tıinı harb tahakkuk etUti ~kdırcle 1 yecckUr. Runda.n otlirüdur ki so~yd 
v~bUeceii fili neU< elerı d11n tetkik RllliYa tarafından da.imi surette teb. 
ettlthnis sırada, bunwı, M!wbollk bir did côrdütü kaııa.w..iııde !Julllllllutu 
bareket olmalıtuı Ued c~mi7eoetfn1 istlkJaı ve nrbtıaa em~t altma al 
~&e eldut11111DZ& kayde&..it. aak Vf\ bu ~ tarihi bir mcsdeJ'f • 
&ik. Buıiln, ba luu:ıaxtlmiıı bir defa miimliinse, kat'i auret.te tasfiye yde' 
dalla lnlnd W-. eluyer. melt llliJt ~ne J'&pılan ı.ulb soı • 

ltom&D7& ile Maearia1aıı içla iqu_ lerine kulak M'Dam•fi.ır. Ela.eea 1.( 
&e1"e ile lıılr 6emu llek&uı 7oktw. a. .. l"llaJlllıdln ~. ba11'ere lle te. 
tıebeble b11 W dede'1e t..iJ&ere an. maa nok'ı.uı lııulenm11.ıa JUcaristam 
mulaki laumaet. Wa Te laüluai ol.. ve Bemaa71IDla ~ tll71e lalr tekllft 
maktan Ueri reer.mi.Yeet*Ur. Ti ki ı;u lıa.bul eyl~lerine imkan ve lhUmal 
,.e,•a ba snretle bir incilhı tilnfıu K ,_ J'old1ı. C:inki lıir defa bzanm-. ıö. 
radealse ceçebllıda .e Jtema.on -. riindWeri bir un.ya. ba suretle el~ 
bitlerine karşı barı'lte& l<'ruına. lmkln tinden ~nn:at ola~!Wllanlı. ~oı\l'a d; 
balsan. Baıiinktl ,.nla.r iOlnde bô> le vasl7eün iabi 1ıir netic'.f'tli olarak Al. 
bir ICJ'fn VlllnıbulmUI mihnkün olma. I manya ile Waaror lhtıliifa diitecek_ 
dıtı ieln aanb911k Jest. c1ünkü mana lerdi. Bö7le Wr haJhı ,-alnız Almanya 
ve mahlvf'tlnl malaalau etmdde ık. lçin cletil. lu!ndilerine salla &eklil ~dl. 
vam ey~. 1111,.A m•h"'l Joln.. len iio denet lein de llf! kadar tf"hll_ 
llnıliyanm \"aırlyl't4 övle detflclir. Yın.. lıelJ bir şey oldutu &'Ö:aden kaçmaya., 
lindlTamn 9'maltle Buz denbıtne &C1.. cü .lıadar __.,. lnılanmcırdn. Gnell 
lan malltelit Jlmutları nnt... A~al, bl7Je Wr teltllkedell b<U1D3lı. C"ftlr 
Am&nıla Sovyrt Rmı7a arari9fnde b•. mliştftTk bir alAll arkMJ\flatımn .lıan.. 
relıf"t yapan orduJannm. 1&•ea imkan la 7111urulan mahiy .. tinl bir nrvl ıuı. 
bulunur da Yapılırsa. Mannanıık llf>rt. •ıkot'* ılamcaslle ı'lıun~J:\mam:ı.k için 
~ ~ tnciHs lr'IYft!tlrrite her 8'fl tıirden. t..JfJ'en'lt-n ~ Ame., 
k•'1'1atınıHı mttm1rttnmtr. Dlte1" tA. rlamm nrıtı'lrlan tektınrrl k ıbul et. 
rııft&n Pin ııahlllf'tine karıı fnKfl~ mf'dllt-r. Eıt .. mlyr<'.e!drfnl ,.N ı~ blnr 
clonanma ve hna ini~ taraf1n. ~ •tba7& ~ ilan eltiler. 
""" h~"""'"t lrl'IJM da kaMNlr. Fakat ~et ..._,.a ile ftfifalıının bir ne 
lttltttn ba maht.ml ~ ratmea tko9i olan bl,Yle 1ılr h11rdı:eti f11 .. ilft"re: 
Fl"J\"ıfi.V1HlH• d'l11a _..,...) hailia. alıa ilin dl' tan ve shlilclen dlledltfnl 
•; de Amerikan ne&alıuma vı-rditl sanmak ~. u ... mivf'tlf' bilinen 
1r1rnn cevablar, bl&an ite lbttmallf!rlıı '8 mit&Mrife lıir defa •h" .. ö .. tf"rt 
enin,. bo:runa he9al> ediWl&I ~&de. J'M' ki laaı1Mı llaşlama.}( eli!Mll r. Fakat 
rfr. R•tırlarda oldwh ~hftf' t._;ıtrre •a nel'fl4e ve ne um• nlhllyet ve. 
aiu Fhıllndlyaya ~t R..,-11 ile 6.bllec-l'!ff-.1 ._f1-t''ı: lrnklln~zdır. 
ımlh yapmasmı tektir eylf'mml Ftn.. 118 laaklıat 711ln1K inılttel"f' Vt' Al. 
lerln ~ar ~ .... , ...,w_ ~ leln WU. bftfla mill4'tlcr ,.e 
melerfnln fenlıımMla ~ar. memlelret'8- lolla W-. •• bir kaide 
Bundan nvelki lııaıWe Wr baıeıaa •)'l!ü8r - ""'* 

Cenubuna girmiılerdır. Bu nasıl ·ış? Boodan ifltliadıe edM Tooltamlıfa,. s ~ .A1111ıdka ve BilYWt. ~ ile n· T-.ıxı.ne itleri • ıol yaptılar. f6taıı~ '1.3 maçı b ha:rt> halOM old'Uiunu ilm dm!filr. 

ö:ı?:d~~:rn~~~~= ~;:ıiiı~e:::: Galatasaray ve Fener oyun- WK:~ımpa§& 4 - Takaim 2 =~~::-= . .,. Sovyet Rusyadaki Napoli tekrar 
olı: i:'ub Atıikah kuYVedeı:. bit. oyunculanna futbol federaı- Son maç ıtammı>atıa ile Tlıbim Ba.va.y adasllııa yap,ı.lan Japon taamı.: p 1 d b b } d 
} d le nı .. ddelerile 2 düıman peL yonu neden yatacak yer Gençler e.ras oo!ı <Y ,,,.,,ıı. B r . Zil «.nasında alır b.aa&rat olm\$.n'. o on ya or usu om a an } 

a.ld epoıu c:e geçirmi.,lcr, petıol söstermedi ıneden o1a.n her iki takı.m d;& muhalt.. :thsa.nca fa.zla telefat vardır. Ordu men R t 

1 
J"Qılfle.ı Vf"yahu<l tah r ıh etmiş. Futbol Fedenıı;;yonu lng!llz t.akıınını iu>J! galtb g.elmek 10 n u t"4-U,ar. B r r. " ruhları Howıiulu bölges~de ıkl Japoo Kuybişef, 1 (A.A.) - Stalin ile li:;.i: oma, 7 (A.A.) -· ıtalyan teb. 

\'e dütrnanı 
62 1 

oh ili ıle memldtetimille get.irmelde tutb:Xümüz d:.-vrev· 2_0 kall.llnaıt Ka ıın.psşe.War llt n ; tıı.yyaresinln clü füiı:dılğUnU söylemıŞ. yaptığı mülakat hakkında gazete - ..., 
tal'Yaresı , •1

1 
° om için ~ bir iş ~ Pa«at Anka. ci dıeV!'edıe p.l~b'ebi garanti zanneder. tir. cilerle ko:ıuşan g enera! Skorsky, Bu gece lngiliz hava kuvvetleri, 

n yaıtmısla~dır. rad& Dll!l.Ql ~nlerle 1apttğım:z leı'ken !iti «Ol yedim. T eolcrar rsvrete 350 ldşt öldu Rusyadaki Polonya oıdusunun ev. Napoli'ye hücum ~derek birib ı rinı 
~. 8erlin 7A~ teb?lg~l • lL b'r ~ net o•s'.n® bu bUyük iş~ gelerıek ~! 801 daha. atan Kasmıpaşa Hıa..1.dwn • Field'die tam i&&betle velce tasarlandığı gibi, yalnız ıki müteakib da~dl'lr hıılinde uçmu• 
tı: · .) - mn teo yanın~. gene büyfik bir ihmalin rer maçı 4.2 kaza.nl'fi. 350 ~ öldllğünil Ronolulu'dakı NaU_ tümenden ibaret olmlyacağını, bu _ ve tahtib ve yang'n bombaları • 

d~frikad . )İmal nde, muharebeler ~ ~ltl mao'a.nn Sipahi Ocafi• mli abaka'arı :a-1bir1 nr~ı: 'B=~er.'~- nun birkaç !?\İsli büyük bir kuvvet ~·ıtır. Bir k~ç evi" v~e ~ . seyc 
ltnin~ eb .ıyor. Sirenaik aahili .,.a _ idaftıS!n1. D1Je11ne &1dttı hAl.de ~ mt cuma~ akşamı ya mn Oklıahama gemisi Pear~ Harbou; teşkil edeceğini ıöyl:ruiştir. Bu or. isabetler vak\ olmu~tu ali ara_ 
,. c ır Alman d · l . buldaıı giden -i.ld gl111d.e takım ayuıı. _'!!._':.}!U::..,_~ .._._ . _.,.,~. m""ft"~,.'" n..- da taa:rrur.a uıra-·~-. · du. gelecek s"ne taarruzunda Sov _ sında 2 ölü. 1 v.ıM •ardır. ı, To'b k . . en ıza tı gemi- hict>lr tıert.ibai ~dL pı.m.ww-a ..,.... ...u~· .........,..._..,, j ... ~ ~~ 
cliitrn ~ lı"e.sıni tcmôn eden bir cııtan İQİll d'Qetmillecıdc Mdlr' Ta na. ~ kap&lı lı1111.nejinde de'9anı 1 Bir Aemrikan remlıd torplllcndl yet ordusu ilt: b~ab"r çarpışacak. • k 
aı, rn~,1~~·1e~!1'! taarruz etmiştir. :-: 

11!'.f91CUJ•rın m:7rır ~ ect~. ~~ ~·~~~ ~ ur. Mılli orunma kanunu 
~e bi ..ı ~ · lr petrol gemis:ne )e.Ti WI' detll m" Hayır bu o:vuncu Mfı.n! at!ame. mllsabakaların.ı 5 bı. nslSco (lla$ t.aratt 1 l:H'I _,.fada! 
ol-... : qen,x na.'-lı"y-· " n·· 1°••'--c•ler • .. ~&;._ ----ık" ?'inci ~ etm)ft'r: Fahir (FJetc&l) gımin.ln San - Pra •nw: 

1300 
mil L"t . o• Vaşı"ngtonda . d 

..... T' ıı; ....., ~ -o • ıı.r ortad& a'lıd1tları. --- ........ ...,.,. : ., ... ._,_L ..,_ft, , ....... x...n) .,_ ·~-c· be.tısında t.orpillerdJi Beyaz Sanı.Y. 1 Vtn • rıne cvam etmektedir. Komiııyon 
1) 

.. ur. .__. :,,.:.. ..._,_ ... ____ ..,lılar O'""""'--'-ı ... e ~-~ .D.O:LlJOI .......... .... aJ,ll ı, n-~...H. 1 l b h fta 
-... 11:u .,..... ..,.._,.._,_, """_.n::uu .ı n~Uncü _,_ dan bikfır~ V ( ça ışma arını u a eonunda ta. 

tetile~n tayyare ltarfl koyma a - ~da br vagonda. PeM!'babee. = (Bômb!lkAQ) e ..,, uıun-.ı. Amerlkada fefta.!Ue \oplanıı R a~ingt~~·1 7
.k ~A.)·k;' So~~et marnlamak kararındadır. Öğrendi • 

larıau' .. lllrna.n gem i leriı.in ba ~tık - tn~ ~ AJ<tna id'll6in'• odıııl;;~ r- ~ mf~•l•rınıdan bU7ilt tıs Vaşi114rbon, '1 <A.A.) - Reis Rı..ız.. dl u~~anln. ~~-e~.1k 1~e!ı l\t ~~ ~n- ğime göre, komisyon toplantıların. 
Al IOTnıelt mümkün olmıımıştır. çlnneie. ~ mer.iMr r. mıda Sa.yan Zina b rincl Bayaıı veıt., sa.a.t 20,30 d& 1.c.ablneyi fevkalMe e ı yent uyu e~ıaı . .ıtvı • da komisyon azalarından başka 100 

~·lte.rne.dn aecP. ı;aııa~ tayyareleri Bu wıl Jıe? l"lıtbol ~un : •• _......... ~ı-ı K-"' "ç,U:ncü oL idıima& da'Nte b.r&r vermiştir. Her nof, bugün hususi bir tayyare ile k d • .. bu ıt.h"ltfıtnP n ~ıı b:r iıdm ~lıı!tıi ,._ • ....-- ~ """.._ "' V · · 1 · · a ar meh ua da bulunarak görüı. 
rrı ... ....ı a e.ıtnda bir düşman hava e ~ - dular iW paıtinCı lideıtıerl. Newyock &&ati ile aşıngton a ge mııttr. -ıroq~ d" H lir !!~· ~ tpı ıtaıvıdgı:+ı4t man.ı~ · =z"=±±umdq, Bay&n '21 de bu tıopla.c.tıya iftira.it edece«.. meleri takib ~lemekte ve düşün • 
••rl.rı_ a turruz etmifler lr. aıı ı;ılmu. Jlbdeeıvou re'ı.nden l'.'le'\r<ab ;~ ~~ il.:incl. Bayan lıerdir. düklerini eöyleyerek öpenrnek is • IÖrii~~alara isabetler olduğu ..... """"-2! RJI~ UçürııeU -~· T-.rru J...-~ pallerile Belçika Krah etlen~i tedikleri hususlar hakkında hazlı' 

-- Dun y?p,ian kupa fl'&Ç'arı MOıeabıılkalar& her •ın ilk eumarte ,..,.wı Brüksel. 7 (AA.) - Stefan": bulunan Vekil!eıe sualler: s~ımak -
A 1 o İstanbu! iaP maçl&nn& cHtn y.ın. si glhııü devam ~. ~=..":kı. "..!ı~t ~e=r bet.. Baıpiakoposun bugün bıitün Bel tadırlar. B_u _•uretb komııyon t~~. 
4'"\ Jnan teblig"' İ li7eıı müşabidlıer. taarrusmı Japon uy çika kiliselerinde okunan mektubu. lan~rı .hımın . memleket 1,lerının . •'t dek·ı Fı·nıer 1are gemileriudm J'IC)ılm~ olduğu fik k1'al Leopold'un Mlle.Mary Baelslc dcşılmeslne vesıle olmaktadır. Ge-
n ~ ... t.ra.rı 1 inci sayfıub) ıngıı ere Bedlyelltlalıl• rini iıRıar ~er. evlendiğini haber verrnektedir. Bı.a çen ~aftanln ton s;tünl .. rinde komia. 

d Oh r.-h Vqington. 7 (A.A.) _ Reuter: yon ıktlsad Vekili Sınt vDayn 1 
e So"'" --... esinin birçok yerlerin. R 1 M la ..... _ ......... , ft "'- ...,tmeskıA İzdivaç, hiç bir amme tıukuku ma. . 1 . · B h f l is d V k"l . 

t
.• ".Tet t um'""n r ac!lr r - ..._ ... Havay ve Manila"ya ka"'' .vepı. dın emıştır. u a ta kt a c ı ı 
ur. ae.rruzlan püılıü1tülmüş... -..U ., 

7 
~ arzu edeneniJı bil' h" t" t h • lan Japon taarmzlartnın hala de - ıye ı aşımayaıı, tarr>amen usuaı izahlarına devam edecek. M"lli Mü. 

ı . • bir evlenmedir. Hükümdarın kendi d T " V k"ll · .J d" ~111~ d k ı d vam etmekte olduiu Beyaz ~aray. afaa ve ıcarl't e ı erı oe ın. 
"etleri.niJı a önünde Sovyet kuv • an1p ar a elan tebliğ edilmittir. imzasıni tuşıyan bir vesika, zevce. 1enecek1erdir. iktisad Vekilinin i -
tanklarla ' ~vaı tayyareleri ve KonsreJ'e ~ sinin kralice ünvanındao ve mevki. :zaha• bilha•a maden isletmeler! 
ç~"t,lt te~~~v.ıye edilerek yaptığı Londn. 7 ( A.A.) - Bu gece. Vaşington 7 (A.A.) _ Reuter: inden feragat ettiğini bildirmekte- ve devlet fabrikalarının faaliyetleri 
n.ırıgracf 'b·· US\i. akim kalmıştır. Le- gece yarısını bir da~ika K~C:rek Rc.iı Ruzvch. bahriye ve harbiye dir. etrafında temerküz etmektediT. 
rın bornb olgesinde askeıi hedefle. Büyük Britanyanın fınl~ndıya y~, nazıırları ve Birleııik Amerikı.. g~ • 
l'rıİşth ard rnanıns devam edil - lt1acaristan ve RGwanya 1.le kend!~ ne) kurmay baıkanı general Mars • . ,Jfjm•••••••• 

l3i.itü.a sini harb halinde te!akkt edecegı hail ile görüşm\I.Jtür. Reisin katibi 

Yarın Akşam 

•~va., ı. r.loğu ceph~inde, Alman resmen ilin olunmuı,tur. Poliı mü- M. Early, M. Ruzvcltin Havay ve 
11ni, a,,Jr.YyareJcri, düınıan mevzile.. dürlüğünün bususi biı tubeainc men Manila'ya brfl yapılan taanuzlara 
~~11-"nıe~o~lululdarınl ve demir. sub subaylar, scyya:- polis memur. aid vesaiti büyü~ bir ıüratle topla. 
~tıl\t 11\ii~alıv•nık kara hare. \art yardımı ile Finlandiyalı b }{~ • d=ığını ve tahminine göıe bunları 

rnıştir. saıT IUrctte kuvvet1endi1'- manya'! ve Macar evl~rine a~ ıa pek yakıında kongreye göndereceği 
1-..d yaparak bunları kamplara ıönder • mesaja geçbeceğini hlldirmi9tİ1'. 

daI.::i ;:-• gölünün ccnub doğusun.. mc'k. üzere hazırlr\;larda bulunuyor. Honolulu. 7 (AA) - Reuter: 
~ıttı,. ~et hava üıııleri bombalan- lar. ilk gelen haberlere göre, ,Japon 
lınde • ~ ltörfe.tinin ban .. hi- bombardıman tayyareleri, biri Da. 
Ya •i:r ... ta)'Y1ln:İer: blr fabrıka.. Tasarruf ve Yerii M ft !l ar hu adaaındaki hava merkezi olan 
~trrıi,tir.çapta tam İsabetlerle lıiicum I' V t ·ı· • Kic.kham 1Deydanında, dijerı PearL haftas1 Ma IJ8 8t.I ınm Har Bour'a olmak üzere 2 bomba 

lc.ıı.~:r ~ncitcşrinden 5 tlkkanuna bir nutkile açılaC'!k 1 1 atmışlar<l:ır. Bomb~la~ petrol d~po.. 
ta-.. VYct hava kuvvetleri 228 larına ateı vemıltUr. Amerıkan 

#.J'G? k ' heai.Te ed°.ıt~.. k L 1 136 e aybetmitlenlir. Bunun fBat &arl\f• 1 baet aarfada 1 • tayyare arıı &.oyma top arı ateı aç_ 
hre ·~hava aavaşları.nda 67 si tay. magı 11c.ararl.aşımŞtrr. A..vın on ır.c:s:nde Gtm!l ve •rıf ol.ma~bel'&.. mıılar ve bir çok Amczikan aıkeri 
~ii. '11 k.oyına ateıile düşürül _ H&]tevl.nde &ôYıleoecek bu nutuk.ta. Ma L ber dakb ~ · a tayyaTeleri havalanmtşlardar. 

., \'e ı 1 ,__ L "·~ vsUmin d(1nyanhı arsett.tı bu.. 'Y ' Her yerde &rLYm13 .. binler kalktı 
.qjı. . . er IUlwanı d.a yerde tahrib -),ı;nııtır. Ayni müddet :ı:.arfında &1lnkü dorum bl'flSIDÖa milletçe ta. Nevyork. 7 (A.A.) - Reuter: 
.ı ·._:.z ~ 1 Alman tayyaresi kaybe _ a&mlf& nıe derıece rlıal& ed&Jmek 11.. Nevyorlt bölgesindeki fkinci ko. 

1ıtıT. ~!iM! ~ hart> !ktısad·y.stı d~. lordu karargahı bütün izinleri kaL 
Nıai1e hilt.~etce aııımnış tedbirlere ((SÜLEYMAN ŞEVKET dır:mlf ve hep•ine kıt'alarma iltihak 

R.uscukta karartma 
tedbirleri alındı 

t ~f,. 7 (A.A) - Bugünden i.. 
~~:~ Tuna üzeri"Ddelti Rusçuk 
ce.,._ k ed aaat 18 den afuıet doğun
rn!"I ~ e..r •tık~~rın tam karartı! • 
lr\lftit. Tarı iller lyet 1ıuwkiine gİ1' • 

mıneıttn yaI1lımcı olması zanıre~ıne emrini verm~tir. 
1,a.ııElt ~1~~' tahmin olunmaktadır. BEY» AİLESi ARANIYOR 

Hımıdlan başka hiltftrmtAD ihrıv;; f!Y
lec:tiii Mvl«hı talwillerme mlk:tin 
pteııditi b~ alü& ve rağbete 1şa. 
ret. edeoEk olan Ma.!i,ve Vkili bu :rağ_ 

betin milli ~ mevduat ha. 
relcetine aeıa tesir etmedltinl, bl:IA.Jtıs 

mevd'Ua t heıabla.rmın da. artmış bulıı.u 
dQIUmı berbalde ~ .ıiYeot&tir. 

Geoen Umuml Harb sı.ruıııda 
Bur.ye Hat K.om~n bulunan 
dJth.EYMAN ŞEVKE'r BEYıı ai.. 
lm!nın nerede bulundutımu ~ 
renmek ıst:yonım. 

Ciıaneir P.alu'L.l Ba.y B&rblre 
mUraıc:ıaa'- Telıeloo um 

WILLY FORST 

Bel Ami 

S C M ER SiNEMASINDA 
Emaalaiz bir aan'at abidcai ••• Sioemanın ebrdi hir pheseri ••• lngiliz 

muharriri BERNARD'ın eserinden iktibas edilen 

Bir Kadın 
Yarattım 
Şahane ~nin ilk iraesi 

mWıuebetile 

ŞEREF GALASI 
Baş Rollerde: 

Londrada piyesini bizzat 
oynamıı olan 

LESLIE HOWARD - WENDY HILLER 
Y arm akpm içiıı yerlerinizi evvelden aldırımL 

ZABAB LBANDBB 
KADIN SEVİNCE 
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BAŞ - DİŞ - GRİP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI, - ROMATİZMA, -NEVRALJİ 
Ve Botun Ağrılan Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEVROZ J N Yerine Başka Bir Mar~a Verirlers9 Siddstle Reddediniz. 

' 

iLE SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
Ser 7emelden IODJ'a ılftde ö.g defa mantuamaa 

411lerhttzl fırçalannu. 

•ııu Piyango 
942 Yılbaşı planı 
tkrami7e İtramJyo ikram:,. 

Adedi llCıkdan Tutan 
Lir& L lra 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.()()() 50.000 
5 20.000 100.000 

20 10.()()() 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 
400 ı.ooo 400.000 

1000 500 500.ooo 
4000 100 400.000 
5000 50 250.000 

50000 s 250.000 
60584 Yekun 3.000.ooo 

( lstanbul Belediyesi llinlan ı 
V'JlAyate bağlı ~öy dlspnnsert bin.aaınm 1WlUl1 açık elkfltl.otıneye 

kOnullm~txr. Katib de.U 617 lir.-ı. 83 kı.ıruş ve Uk temtnım 48 Ura 34 ku 
ruŞtur. K~H ve şartume zaıl:>Lt ve murumetfıt. müdüıı:.üğü ik.ıılemlnd l\..n • • :U e B ~u. 
rıfileblıl'lr. !lllJ.e 19/12/9-ll Cunıo. gun saeıt. 14 de dalml encfunende )'&i>ıhı.. 

ca.ktır. TaUpılerln i'k teminat IJlQkbuz wya. mektubla.rı ihale ta.ribinden 

3 güın evvel vıliiy-ct na.fta m.Udüra.ügune mürncaetıa alaeakları ıennı eh,. 
1.tıyet ve 941 yll" na aid Ucaı-et oda&ı ves!ıkamllıe lil&!e g\1Jlıi1 ~ 
aa.ıııt.t.e da4aıi encümıeaıde bWllınmalar.ı. tl8M'ıl 

Bana inanınız,, 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 ·yaşmdaki birçok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarmda görüne-

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün }yüı 

ve boyr:ıunuza. , 
sürünüz. e W'UllY\Uf. sol.muş ve geYfemll blr 

i. .... _ cildi. tazeJeyıp (ençle,t.lrmek tçiD 
.,w &ize basit bir usul: 
' Önce Pankreaün u~ hazm ettiril• 
mış cbir ınikdar suı kremuııe· aynJ 
mlkdar haim ettlribntı ıeytinyağile 
korıştırmu ve buna iki misli taze 
.Ut kreması llAve edıruz, Bu tertip 
cild.lnlzl ·besler ve ooa Adeta ınaıul· 
mıyaca~ derecede bir g~ ve btr 
tazelik verir • • · 

Bir me§'hur •rtıst ııençJI« manza• 
n.suu muha1aza ve ldame 'Jçln bu 
basit usulü tat.bile etmiş ve 70 ya,m· 
ıU obn:ısma raiınen genç k.adm rol· 
\erini oynamıştır Eczacıntt da bu ha· 
Ut.7ı ılı.e ihzar edebilir .Ancak 
tnl,lhtevtyatı az mikdarda olmakta 
beraber pahalıya mal olu.rt !."(Yağsız) 
be1u renkteki Tokalon ıueın1nJJı 
teridblnde clldınızı beslemek iç.in 
bean •tıirilmlş U')'Unyatı ile .ot 
kreması mevcuttur. Bu terkip cil· 
din lhU:raç hlasetutı &ldanın ta k•• 
cU&ldlr. Herhalde memnun17et behf 
1emerest ıarantllldir Ak.al bald.
pararuz Uu mW1 iade. edDecektli, 

Satılık Sa Değirmeni 
~ pek 7abı Anmad. tö_ 
'Y1lnde bul~ iki taşlı Te Ü.. 
~Uncıü ta.şıo Yeri hazır detir 
men ea.tilii:tD'. Bursı\ Koza ha
nında 2'15 No: NACİ A. KUR-

TULA milNcaa.t.. -

.................... ·-······························ 
Son Poeta Matbaut ı 

İstanbul deftardarlığıııdan : 
Mıtike1.lefın adı ve İşi Maha.1.e sokıali 
~~-ı;oy-adl:=-~~~~~~~~~~~~Jtaıpı N_·~~ 
Mehmat Ş1»:rü 
Mehınot Sumnıer 
Na.t.as Golvı;erin 

Kundtuılcı A. C. Tersane 95 
Aşçl, • p. pazar 64 
E..eıtt..riK malmnl9i • Yoğuı t.cu han 

saı.ı.şı. 13 N. 
Yase-f Beraha Terzi > TurStlne 271 
Rifa.t He..va.cı • Yen.Lkapı 33 
Abdullan Özk&n Kurı.dur.acı » B~Aamııt 432 
Mehmet Şi.19crll E:wıeic. peyn!ır e&~Ol • TerMne 283 
Pa·nd3li At.ana6yadls Beı"i>eor Ş. K. G. dede 27 
Fahri Şrujı Mara.ügoZ > Y. Kaldırım 18 N. 
t<tıero Yasonıidis Kahveci > ~Belli! 15 
İstefo Y~is Kaılıvf'Cl > Mü~llıf lfi 
Z~ndi tr~ Kask.et satışı • G. dede 40 
z·ğ;ınonrli İriş KaSık.et sa.tış > O. d-Od.e 40 
Kat.ıerıııa Papadoplu Bakkal • G. dede 38 
MihaJ. J.a2llrov,dia Mara.agoz ıı Serd.arıelcrem 29 
Rafa.il Yuha7 Kunduracı E. Y. Nazlı ban 

Fa.i.k Kala.!l\t Köınureü 
Fla1<. Kala.tat Köm.W"c:l 
Sa.oon Bahar Kunduıacı 
Taıu.~ ve Kostıan."tln F'd..oı."rrafçı 
Suren Sa.ıııt ta.miraıtı 
NLko ~ Ga.vril Ma.rıuıgoz cilAcıa 
N\lı:o ~ Ga.vril Marangoz cllAcıal 
Sa.dl.ilıa.s KalllY& R.a.dyo t.amirhan• 
Sa.dıs\.ı.s Ka!IW& Rıa.d.Yo t.amirtıaneei 
&.ıptıi Akki.ln Oab1l Ko. 
SllPhi Akkıln D.iıhıli Ko. 
Al. Yııdırnn Helvacı 
Kegolit .Aydın Mı.a:>lu.ıtÇU 
Yas&t Qüm\1Ş907 Terzı 

Yorgt Samara& 
Yorgt aa.maras 
Yorgt Samaru 
Nuri RaymAil 
Nuri Raym&n 
Leoo. ve Kevortc 

Taoaş 

Rlfat Atee 

aıra.t Ateş 

tzak Fil 

Sobacı 
Soba.ol 
Sooıı.cı 

Mali milş&vtr 
Mali müşavir 
M~>be n .-._ 

m~l.e 

Baıkltal 

Kahveci 

Elekıtrlk ~ 

tş blkosu 

t.ş bilrosu 

Basım evi 

Akıtar ve kırt.asiye 

M~ Aben K:uva Berber 

Ali Kahveci 
Ali Kahveci 
An.asta' Yoturt o~lu Moblyeoi 
Hth~:rl:ı Yunus b1n Yvıardat madeni 
Şaban Eşya fab. 

Hli!CıYin Yunm b1n Ya.ruı.rclağ madeoi 
Şaban EvYa fa.b. 

Jaılt BarJilq Krunt&)"OO.CU 

38, 1 N. 
> h\oender 4 
> ts;ende:· 4 
> Okçumu.--a 26 
• Okçumu;;a 84 

B . Z . 0kÇ1.ımu.o;a 7 
> Hacı Ali 6 
ıo Ha~ı Alı 6 
• Bereket H . 
> ll 3/14 
> • 3/li 
• • 2/11 
> '3. hendek fil 
> Hacı Al! 12 
> C:.ırnt>ka ı J4 

> Ş!şn;lne 8 
> Ş.şnanc 8 
> ş·~h.ın.e 8 
> Millerv.1 H . 51~0 
> Mlnerva. H. 6/ 50 
> Baht.ıyar H. 

28 N. 
ş. K. Şah~ğlnnm 

G N. 
A. c. YeJl'{enciler 

49 N . 
B. Z. Y. kaldırım. 

64/1 
Ş. .K. ! belediye 13 

Ş. R'~ t belediye ıs 

e. K. G . dt'de 39 

B. Z. B. hendek 870 

S. K . Kumbaracı 
137 N. 

E. Y . Ynzıcı rnek. 
teb N. 8 

A. C. Tersane 177 
A. c. Tersane 177 

• Kuledibl 3·'-4 
A. C. iİsküfı;ü 80 N. 

> .. 
A. C. Arı.lan ha.n 

Ot.to Pl&tnıer 
Ha.U. Hataal 
Yunus bin frnan 

Kom.löYl>no-.ı. B. ~- Dantip han 
İhracat komandit Ş. > Bahtiyar han N. 
Oelii: ve maden ya .. A. C. Usküfçü 20 N. 

$arl ı:..ltrova 
Edvart Berter 
Yunua be Saban 

pım işleri f.ab. 
Komisyonca , Ansla.n H. 2/7 

• B. Z. 
Oelk ve ma.den ya_ A. c. tl"sküfçü 20 N. 

135 
110 

26 
24 
45 
54 
45 

241,50 
480 

99 
99 
90 
90 

300 
120 

45 

45 
45 
45 

270 
156 

96 
96 
57 
57 

109 , 
112,50 

54 
63) 
63) 

20,oa 
l'i,20 

8,40 
!?,64 
2,83 

10.78 
2.:!0 

71),-10 

3 .42 
34,65 
33,93 

7,4J 
22.81 

5,;,2 
5.81 

3 ııJ 
2.~7 

Uô 
43,20 
l'>.60 
38,GO 

1,26 
5.71) 
4,76 
1,33 
1,77 
,JS 

14.02 
22,26 

Bıtıran 

4,02 
3,'U 

l,tiB 
Jı9 
,58 

2.16 
,4S 

14,08 

,68 
6._93 
6,79 
1,49 
4,0>6 
ı.ıo 
1,16 

.43 
,45 
,93 

8,(l4 
3,12 
1\,36 

,25 
1,14 

,93 
,27 
,35 
.27 

2 ,96 
5,65 

90 G,55 1,31 
90 t.90 ,98 
90 6,75 1,35 
79,50 llJ,73 23,95 
79 :.ıo. 4 ,00 

Zam 

,51 

12,67 
1,13 

7,54 

2,68 
5,09 

F. Z. 

8,10 

2,18 
,73 

5.3~ 
.sa 

8,05 
8,61 
8,49 

1,86 
5,70 
1.38 
2.90 

,54 
,57 

1.16 
10,80 

7,80 
,31 

59.87 
20.00 

939 
941 

) 

• 
940 

> 
941 
938 
939 
941 

• 
941 
> 
> 
> 

• 
> 
• 
• 
• 

938 
NO 
> 

938 , 
• 
• 

939 

• 
• 
.. 

fl38 
939 
941 
> 

Te'1t!kl tt1rn korni8YQnınıuın 
N. ıı tada uran. 

30/6/941 tarih ftl d'f 

~Jı:'k1 !~traz tı:oolisyonutınn 

T. K. 
Tetk;kl itiraz komisy-onarım 

tadlk karan. 
Tetlökl itiraz kamitct'onuran 
~<>dik kararı. 

Tet.Jn.kl itlraz lrom~unmı 
taoo11k kararı. 
Tetldkl itiraz kaml6yorıunu.n 
t.,.rı•ı kararı. 

17/10/lj40 

22/7/940 

25/2/941 

18/8/9U 

16/9/941 

T. 184 N. 

T. 600 !f. 

T. 4240 ?if. 

T. !145 N. 

T. 1871 tf. 

Tetk'kl ltlrar. kcmisYOnU"Ull 29/5/940 T . ve ~13 8. 
t;asd~ ka~n H. 
Tetk;Oti itiraz ıkıoıınif:lıYonunun 28/5/941 T. 5777 N. 
tat«! '~ k.amrı. 
Tet·klkl itiraz komlsyor.unun 12/51941 T. 5412 1'f. 
tam1lc karan. 
Tetk<.ati \tlraz 1romis:ronunun 30/8/941 T. 408 Jf. 
t.ıs~f!' karan. 

K. B. Al. H . Zala 

210 
35 

462 25 
10576 2115 

4878 ll76 

Maıtrah K. - --
2277.35 273,23 

200,00 30.00 
6000,00 6110 ,00 

2038,98 244.68 
294,56 

2000, 240.00 

60 
10 

789 993 

ıi. Zam 

64.66 327,94 
6,CIO 36,00 

12U,OO '120, 

48,94 293,63 
58.91 1413,88 
48.00 288,00 

28 938 
04 93ı 

4b6 939 

150 

> 
• 
> 

138 
938 

• 
113'1 
939 

Aleılaıarutr Kl'l~ pım işleri 
'Komisyoncu B. 3. Metro H. f>2 N. 98Ul 118.lJ 

Dirım X.Q.peyan thraca.tcı A. c. Ticaret han 1874.34 224.92 
23,63 
44,98 

141,'78 
269,90 

IS1 
139 

28 N. 
tıe!ıuı::,ı ınali7e ~ı miic~lleflerlnıden olup yı&nda. ad'ı ve işi ~e tlcar~Mı adres1eri yazıll mUkefte!leria 
mad& etl ile J"ellı ~c.rlni blldimneınlş ve tebell{ı~ sa.IAhiyetı. bir kimse ııa&teımıem1ş ve yapıl&n anştsr .. 

N.,,.at ll6clant: HllaeJin Ragıp Emeç ~ ~ oidu.klarından hizalarında göstetlan yıllara e.id vergileri haıYI !hbanwne ve taııanç M .. 
BABmt: A. Ekrem U1:3AKLtotL r-~ ve .._117iz kxımigy<>DQ Jı:ararı.annın bimat kendilerine tevdii mUmlkün olam.eıruştrr. 

..,.,,, ... ~.., 3692 sayılı k.anunuc ıo ve 11 el madırelerlrıe tevfit&n tebllt yerlne geçmf'tt Uze-re UAn ohm.ur. <10'169' 

w BeToliun.da fatutııı caddesinde S70 numaralı 

BAKER MACAZASINDA 

MUŞAM cnaten BA va PALTOLARIMIZ 
Muhterem mtlşterUerinin emrine Am.Ade bulunn.a.1d;adır. 

En eon ll10ıd6J& muvafık 

BÜTÜN MOBILYALARINIZI 
Qeşkilerı 9'ıık olan İetanıbul'da Rıza. P&IJ9. wıokuşuncta 66 No. 

AHMED FEVZl'nin ASRI MOBiLYA 
- Matazasuı4-an &lııu.I. 

Bronf itlera KATRAN HAKKI EKR EM 

SAATLİ MAARİF 
Takvimleri Çıktı 

Alaturka alafranga saatleri, f11tınalari ve havaları, tarihler~ dar
blmeaeilerl, lıiUye ve minileri vo takvime dair hor türlü malu -
m.au doğru olarak gösteren Saatli Maarif Tuvimlerl çıktı. Bu e§. 
•İz ve emsalsiz takvimlerin taklidlerl vardıT. Aldanmamak İçin ge
rek kartonlarda ve gerek takvim toplaTlnln üstünde (Saatli Ma
a:i E Takvimi) adına dikkat buyurulmaaı. Merkezi: l.tanbui Maa
rıf kita.bbaneaidir. 

Diş Tabibi H i L M i CAN AY 
İ'St.anbU!l, Be.lıkpazan Yatcıl&r aokalc 20 nımıa.r&Iı ALt BEY llı8DJP.. 


