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al.mat veya görmek isteyenler 

~A.RAÇÇI . KARDEŞLER 
İMITEo ŞlRKETI sııonıarını bir del& 

is gezmekle tatmin edilirler. 
tan.b-.aı, :Hncancılar, RıD Pa.şa 1'0k\AIU 

No. 511 - 61 - 63 
TELEF ON ; .220t!O __ ,, 

haberler 
Almanlar 
Bark ol 

ka ılarında · 
Azak denizine doğru 
rnühim bir ilerleme 

kaydedildi 
Vfşı, 8 <A.A Yadak ,) - li. O.: Sovyet Rus .. 

kes!> 1 hart> oot bllYWt b ir şiddet 
tnıiştır. Harb harekAtı bUyük bir 

~1ışaf kaydetaıektedir. Son alınan b.a
er ere iöro: 
Leningradda.~ Rus t:•ıvvetlı3r1 aklın 

:caıarı Yenı bir huruç hareketinde bu.. 
unınu.s1ar<1ır. 

y aaı itleri r.lefotua: 20203 ÇARŞAMBA 8 BIRINCITEŞRIN 1941 idare itleri telefonu ı 20203 

Ev kiralar1. 
----····----

Mal sahibleri ile kiracılar 
arasmda ihtilaflar başgösterdi 
Ev sahihlerinin kiraları 
artırmıya hakları yok 

--····--
Mukaveleleri yenilemek istemiyen n1a l 

sahiblerine karşı alınacak tedbir nedir? 
olwımu.ştu. 

Alınanlar rımocenı;:o kuvveUerlne SoT7et R11171M!a Almaa llftdlerl bir ll'lllalı ~-
karşı mWıhn blr tasrruıa geçan~Jcrdlr. r ................................. -......... - ----- --------
ş~~~ar:~~~:ıc ~~=:~~~~r~ (Alman tebligıv. J i EN eu· ·vu· .K Abı·delerı·n 

Kira mukavelelerinin ~nllen _ 
diği mevsim grlnı-.ş bulunduğu 
iç1;n mal .sahıblcri ıle k:racılıır n. 
rasuıda ı.MIWinr cıkt!ğı bunl:ı. 
rm mah'kcmc.cro ve ıcra da!re:c. 
rine mUracnıı.t ettikleri cörlllmek_ 
tedlr. Bu Jş hakkında ıl'tı!I DU\ -

kamlardan yaptıtımız tahkıkat 
netlcesinde vazıye:; şu şeklide b u,. 
lunma.ktadır: 

Milli !toııınma kanununun 
30 uncu maddesine göre ev ı;ahlb. 
terinin kiraları artırmaya haklim 
yoktur. Kanun un Jlk şe;clıne göre 
mal sahi.blerl ktra muknvelele • 
rinln sonundıı kiracıları ctkara.'>i. 
llrlcrdl. G~en sene kanunda ya_ 
pılan tadlla.tla kira mukavelesi 
şartlanna r:.aye~ eden kl.rocı~arın 
binadan cıknrılmıyar.nklnrı tıısrlh 

Ev sahibleının kira mukavele. 
lerlnın blt.mcsınden bOnrn b ı mu. 
kaveleyl yenileme.er Nt' t r. 
Yoksa hlc bir nı:U s:ıh.bl bınnmıı 
daha yilksf) bır bedeli k ııl ,"8. 
maz ve lı::1racısını da çıkarnmnz. 
Kiracılar, l!Uknvc!e h tıım:.na 15 
gün kala mal ~nhlbıne mür:ı • 
c:ıatla 'IlUknveleyl yenil yecekle • 
rint söylemeleri, yenilenmezse no_ 
terlik yolile ve gene mukavele 
hltammm 15 glln evvellnckn mnl 
sııhbilnc tebl gat ynpmalnrı :a _ 
zıımdır. Bun:ı rcıITTııtn mukavele 
gene yenılenıne:ıı~t takdirde de 1 
'kira bedell"rtnln noterl ~e yatı _ 

Alınanların IHa r!tof ve Donetz istika. ... 

~~::!:·:::: ::: .:: HMajlib MEYDAN t . ·şıerı· 
~nH~~~~:tl~:~:!l~~~~~- dlşmanı MUHAREBESi amir I Rus kuvvetleri Almnn ileri hareketi. 

nı dunlunnaıta '"' hlo olına,.. ,..,..._ t ki b ı • ı ı • 
~=~:-:: .. ::~ah harb a Moskova I 1 er lJOf 

ediyoruz., istikametinde i vaziyetini nasıl 
görüyor? 

Vakıflar Umum 
Müdürünün beyanatı "9 uncu Rus 1 iki hamle 1 

Moskovaya karşı · d k I - ı Camilerin 
1 h k Or USUnUn Urmay s A lmanlar Timeçenko l . . 

yapı an are at heyeti esir alındı 1 ordusuna karşı 5 bin tamırlerı 
inkişaf ediyor - " J ta11yare ile hücum ı· . -:- . 

_ Bertin 7 <A.A.> __ Alman orduluı ı ;,. . Vakıflar ıdaresı cı Eıkı yazıları 
_.1,ond r a , 8 <A.A,, - Ru.Q'ada oere ~Ut&nlJktnı:ı ıeb!ıt:i : ı edzgorJQTffll§ ,= olnama anahtarm adında bir 

yan eden mu.tuart"t>eı.,.r ha&kında R~ Btldırllm19 °1Mı. yeni taarruzlar oer. -- • kitab çıkarıyor 
sozcüsU Loıso-'6ıey'n :ı d\l.u. \' U'lllit ol ~.içinde Aaa'i: d .:n!~nln tımal bGL Al 1 --

nlmıı.sı ıeıifidlr. Söz veya mek • 
tubtn yapıl!\csk mUrnca.atlar mu. 
teber de~Ud;r. <Radyo gnz tf'Sı' 

C Okullarda Ana - Baba geceleri =1 
Ortaya attığımız fikir 

etrafında alika 
günden güne artıyor 
Orhan Seyfi ve muallim Ahmed Halidin müt.ile:ıları duğu resmi beyanata gore Almanlarui' :eya: b~~t~~r ~~:~muharebeai man arJ.D i Anlr.ara ~ <A.A. l - Vııkıfüı.r umum 

Moskovaya karşı yapmakta oldukıarı kıt• ları ıl devılmaetJer h d fl . : müdürü Pahr1 Kıper bir muh:ırrırıml-
bllyUk mlkyas~a tanrruzs iki rnskEad kıt'a lan e ı-.r:y~~ çarpd~~ A t n e e erı ze yaptığı boyanaıta harbin yarr.ttığı cE\;ın, çocuğun tahsıl ve terb:ycsl gcnlşledığlnı, maarif mulltt!ndc.n halk. 
üzerine girlşilmı.S olduğunu b.ldırmlş_ 'kib a ~&~ M~tö~u.ş've ;~hanlı,tea. - rttçIUklere ve malıen_ı • yokluğuna rafı. bahs;nde ltlzıın gel n alü.kayı gı.ıster - cvlerı muhitine yayıtdı(pnı ve münev_ 
tır. Bunların biri son gUnlerde Sovyet - . . . •· - men umum mlıdürllık çalışnalnrının medlğine ve okuılarrla ana.baba g.ce. verlertmtzin ht\dLsemn Uzer.nde ehem_ 
R 1n d şelt!küllcr duşmanın rlc at luıreketlerl lı>ndra 7 (A.A.) _ Mosko\·ayo. teSbtt edilen progr&.ma uygun olarak leli terttbıne <lalr Prof. dok-tor İhsan m!yetle durduklarım gôrilyoruz. Mü_ 
"M llSYa, g!ltere ve Amerika ıırı.s~ı ka dnhill.nde de:ri."l sure~te ilerlemişlerdir. 1 karşı yıı.pılan Almn:l taaıruzu sa l.n:kiş:ü eylemek•~ bulundUğunu ve bu Hilmi Alanı.ar t.araJınd!Ul ırSon Postaıı tehassıs olan herkes İhsan Hilmi A-
kındaJv~~a~~ıı.:a:u::fe~~~ te~~ fDevamı ~ ınr.t u~~ada! • ba.h gazetelerinın b~şlıca mevzuu: (Devamı •5 inci sayfatln.) da ortaya atılan dava, fikır ve maarif lantarla ayni ftk\rde ittaak etmiş bu_ 
önı ın k. nu teşkil 1:tmc.ıttei:lır: muhitimiule büyük bu· ıa:ta uyandır. Junuyor ve coc~ıın tahsil ve teı·bıyt>_ 

n B b hk• ı ç f · ı k k• dı. Bu mühlm memleket meselesi e:trn. s nde daha müsbe~ bir ıstıkamet çiz_ 
rn ımı de kış gelmeden evvei. H.ıtle_ u sa a ı Timesin '\Skerı yazır.ısı diyor ki: ,. tçı ere ÇO e ım !ındr..k! al~anın gUn gcct!kçe dalla (De\°lllnl 5 inci s:n·fnJa> 
t'11 ~~a.kkak bır zafer kazanmak ıs. Şiddetli Sovy.et mukavemetine 

B. (~e~!lCİ sayfada) Sovyet tebliği ~=nte~~!.~r~:~~~n!;~~~ldcn yapllması teblig\J ı·stanbulda bı·r et 1 la f 1 Taarruz Mt>Skovıı istlkanıctlnc<e 
.r a ! k kanununu So~~~:İı!: (A.A.> - Bu sabah'kı yapılan ıkl ~ınle ş •kllnde hı.'ldşaf e dı• : dı• 

t d 1 
J'-• 11• etmektııdir. ~ağdım yıpılnn hamle • 

~ 1 m •• k DUn bUtUn cepnelerdc şlddt::tll mu. ÇOk kuvvetlidir, Bu hnmleye Smo. 

1 

k t k 
"l uza arelerı· lıarebeler vukubulmuştur. lenskin 75 mJ cenub doğusunda Ankara 7 (A.A.) - Zlrııa~ Vcklı. - Sl ıntısı gara ma 
d Muharebeler bl!hassa V nsma ve Bri_ Ro-slave ı;evre.sl."lden başlanmıştır. • le.U v. t\yetlere gönderdiği bir tamim.. eva m d• ansk ist:.kame !erinde bilyük bir ş:dcic-t Taarrm "enış 'Ye §"İİmııllıl<lür 1 le son.bahar eklmıne başlıınmnsmı ve 

n'Ut.;
1 _Utı.·•rıı. . 

8 
( e ıyor kesbetmlştir. Pa:ıa:- ıxünU vukua ırelen Buglln Lo::ıdra radyosu muhtelif :

1 

eldeki her kuvvetten fnydalanm~ • t l k . l d . 
..., .,. h ava mpharooclcrinde 21 SO\'Yet tay_ ıs eyen er ım er ır cne,a.mı 5 ınc: ıııt.7fadaJ : sure.tile çokça ekim yııpılm::sını bı!. ı~ıı ta<J,ı. h1'.A.,) _ B.•-raflık k yares!ne mukabil 42 A!lna.ı tayy~!t'sl • 

" .... "" a_ dUsürUJmü..+-ür. '\ ,; dirm1ştlr lt re ti2ere d4knıda tctklk!erde bu.. ..,... ,.............................................. · · 

~~:~ ~!~ ~~:~:!.:::~ C Askeri vazi ..,.et--, iki gündür birçok semt-
lınan h:· e (" J -' l d t b l lantJ:~ berı"1'e . .\,) - Anıerlkadan a. er e 8 U unamıyor 
t'rıeJt lll • teyre.ı .. Kör.:ı Amer.kalı.ar At. 

~~n~~~~~~e~;~ıe:~ ı;:~::e e:: Almanların genı· hareketlerin 11tıı~l"d are ıremileri kullanma 
1· ~. -
ı~atet t -1 1111 k K l d Vek1ıı ~e nhisarlar ue lV.I. OS OVQ!}l Ve lZl OT U!JU 
~ 'erı şehrimizde 

:::~1:~~~·::: ı!~>;, •• ~·~~~ istilıd. a .t ettikleri anl<işılıgor 
t....... \' llı<iezıız lt~mı.IT.e felın19Jerd1r. ~ 

ı:~~ e.c&ı~-e b ~ır nıuhııı·rirlmız~= Ya""an ... Emeklı· general K. D. ~~o~ buııuını::ı:ıı rnu~ıerde tet_ .... 
1~ ~ 'I\ı .lc.iicı ..... Uz~re gelm.ş buiu. - 1 ..,. il 11 Al •· D"~ ba h 
~.~'lbu~'nı bıı;:nıın ne 'itada:· de_ Şark cephesind eld yeni Alınan ha-ı bu Yf>l uzer ııue er ye~~ .ma n ... uv., ~e~ zı • :ıı'berler de Sovyet ~nub 

( 
....... :-:a kaıa.. \Yorum. B:r m llddet reketlnın ic ra cdl.m ekte olduğu nı.n vetlt'rJnln dah;ı. ayın dard ünde Mos. cephesınden Almanların yan ve eeri-

b ''•······ ~lr.ıı:n~ demiş•ır tak sa.llaı hakkında bazı haber. , kovanın 350 kJomeke cenubuna yak lerlne kar§ı herhnldıı Har ko! istika • 
.;;. .~ ................ : .. :........ a ve b·u ı'lk ata !aşmış olduklarını kabili etmek lA.: metlnden o!mıı 0ı l"'~'"ııgelen ..ULtetıı' q,!ilQ. - . !er eelıneğe ba4!am1,1tır ve ·ı , ........ v-

T 11.Celer] be 1 oizw dünkü :v:ı.zınuzcıa ileri zım~lecektir. mukaıbll tıaarru<r.lar yapılma.kt oldu.. 

J -- --~e~ğ.. üz ta.luninleri tey!d edici Kıecr;al1k Mnskova ile Smoleusk nrası ğunu blldlıımektrolrler. Bu Sovyet 
Clpon ~~ u k:edir. Bu cümleden o larok da takribi bir ~u rctte 400 k ilom etre_ m ukabil taarruzl::irının &Ye.si hiç §aÜp 

\rete . Yanın cevab • Bi:nclteŞiin tarihli blr Londra tel. d lr ve Smoleıısk mın~~as~!lakl AL hesiz, lhem Haruwfu Almanlara. k ap. 
lllıyece" • b' rafı Almanların Kursk üzeıinden mnn orduları Smolensk ın b.rgz daha mevamı 5 inci sayfada) 

l0ı. _ gı lf SUa} g k ,,....iıkanıetinde btr hamle yap şarkında bulundukları cihetle Mo.sko ------------- -
:ı _ ._.od -- Mos ova .. ~. b ~·ı d 
~ tıq:1 a Clkan ~ l stıklarıııı ve Ştnıalde11 Orel vaya olan mesafelcrınln ta Jı•ı e a.. r """ 
ttlt "11t bir c nıa6a ça ı., ~·- d ·· 1 

tıı. b l\nıcr k a.zetc Jııp•ınya vııcr ıkb.daı· Herlemeğe muvııS!ak ha az olduğu da malı.tul ur. Buna go_ B l 
;;; Ne ~~:n~ a ra ınd ııkl ,·azi- ::u~r:na dair de bir şny;a çıktığı. r~: H'lrkof ~ehir ve mıntaılmsmm d a U macam.ız 

,,,,_ :tazı!( .... l°tq'> dl b ldı.rınıe'· •nd'ır !;" heıf,efl dıı:h!llnde bulunduğuna şüphe n .. •t·~ı i .. .. .. . l 
-.y~l ,., ttı.e · Ye sor uy nı ı .,."" • f'' " · · • , ~un neşre. 11; m z ucuncu fif'n 
let .cı ır, ı:u lekdn·117ı 1 ormuş. .- Iduğu üzere H ;rlfOf-.ile ed1 memesi ıcab eden yeni Alınan ta. bulmacamı:ı. da ııllıavcte ermiştir 

Kasablar etleri mezbahadan pahalıya aldık
larını, narkın idare etmediğini söylüyorlar 

- ;:'1• 'lta1Jı.ırı.ıı1tu h lcbir cJ cevab a ta. Ma.un1 o ındnkl mcsai e t.attiJıe.u- ::~ı.tııun MoS!.c'lva ile Snıo'ensk ara. 30 bulmncan da hall~tmiş olan o~ 
tüıı; " 1t ı ta· aı>on dev Moskova nrns ~i - , y ı · Vl . son g linlerde §ehrtmfa!n muhtelif 111 batl>lard& hemen h lO et bulana. ı-. • b11 "- ttu~1 , · • • t ed'r ve K 5K Har.kofun yıani Biryansk • e mına - - ku, ucularımıaıı bunları ı:onderme. 
tı..':'..,.111 :,~1ılt.e a,~de ~ole uyı r er 700 kllome r ~ndar § :Ulnde ô'kiu: riııiha ve şimali sahasında b ulunan Jerlnl r ica eder iz. Dördüne ü eerl semıtJerlndekl kasab dükkAnlarında, maouştır. Bu suret.le mevzii bir e\ 
~---- ~iı k.ıra harı 1 ~ 220 tilome-tre • rS'.· 139 kU.,,_ Mareşal Tiınoçenko ordu!oaf'ına karşı bulmacaya yıırmdan itibaren tek. istenilen ml:ktar ve nevide et bulun_ sıkıntısı b~rmJştlr. Belediye, 'bu 
'' ""~itı.!e1ı:1ecı;tlı~ne feJ' ğu gibi Orel de :.~ e;:l~ cihet'ee°ğer c~ubdan esaslı bir kuptına işlle iŞ. rar devam edeee!tz. madığı lha:kkındaı §lktı.yetJcr artmış. 'Yaaqet lka'rGısında derhal icnb eden 

d~em .. ~tir, re şimaline btellsdal ·d~~I «<a;ıa sahih Jse Ural etmekte oldu~u anlaşılmaktadır. "'--------------) tır. BUha&&a •ntlki ılin "" ailn ba. W.Vama 1 ael ...,,.._, 
E. u. Londranın ı • v 



Hergüo Be•l•JI ....... 

Nıl'Mlıilea ..._ Jaer w 'ten ...... il W. n hlad1I iti le •wt. 
w ......... Ye malaJtlne _.... -- ................ 

b ·-··-·••1•1 ll-•-•Ml .. 8NllllM&M•IW.aa11llllll • llS 1 llllEI 111111111••• 

llabe:rleri ) 

l"nmlal1aUrelelle ... ~ ........... ,..... ........... .. 
..,_ ... _.,. .......... llb&. 
.. 1 d , •••• ., ..... 

~ .ıMlll ..... Uon - • 
..... Jmatlanoı ............ nDı 

- -- .... llliıDI. -.ır WJlla U motel IQJllll. J'abm me.. ......................... 
lıL .. D •ılı•,.... ........ 
u.1e w tı.s ...,.. sram dalat 
ı--. 111111 ..... .&imla tDlrl 

ile...,. ... 
• ••• 1 1 ......... .,,. ... ......... : 
-v~A-. ....... w... ............... ...._... 

..... ile R 'llüll&e AlmUJlıJI Pf. 
mit. ft flla 41ilbte 4eter • .._ 
taba fasla Of4fdll, dalla eadb ... 
,.....-.ıra .............. .. 
•• .ı ........ .... ·- ..... ....... _..._ ........ .... ~. 

\ iSTER iNAN, 
1ISTER iNANMA ! 

Ekmek fiaUarına 
yarından itibaren 

zam yaptlıyor 
F 1n11Cıların talebim hGldı 

görül.rek '"' ,,. • .,,.,,,,, ...,, 
Fan•.U• ı lllntl ...., .un 
~ Wı..,....e mlrc ... tı. • ve 
lmall:re ~ arUJtmı Deri 
lltinnlt ft eblııılE ..... ma Wr 
didar - ıaz ' T ktemlt&L 

Bkmektiler 1m•e laellerlnla 
mkfi•tlBlll'-IU .... .._ ........................... 
...,.... Dildlrm'l'mtlr. 

BelediJe Udllad 1nüdiirJQil ......_ 
pf.t te ................. 
WekJeria1 U"1 U' F k, 4*mek 
flatJarma .. miktar ... yapd • _. .. , .......... .... 
'*8fte hhmm_.... 

BeJedJTe daimi enclllaenl, dibi 
.. ? •• _,... ............. 

____ ....._ 

30 bin liralık büy .. 
ikramiyenin talili 

lzmirde 
..,,. ' <Jnuull) - 111111 P17alt 

aona T illi tertlb pJA.nmm ne 
oetDill dGu ~ ..ı ı 'l de y. 
anıştır. 

KilU Pb'-ao eehrimflde Ut 
çekiJeeell içlıa bllde IUUndm 
halk tttı6'edrı hhm.iuAu Zılfer 
danmı dcdılunnus ve eetllill bU.vük 
alAta ve h9JıecaD!a tatıb ~tir. 
çekilişte muhtelif tdnmtl'eıerl kaı 
numaıalan sıraslle bildlrb>onmı: 

30.000 Lira bum 
288'118 

10.000 Lira kazamualar 
13416! 285SH m'12T 396291 

6.000 Lira kazananlar 
035711 039818 114516 153290 1 
S1'1655 

2.000 Lira kazananlar 
8aın d6ıt raumı CGl8> ile bJiee 

bi1lit. 
1.000 Lira bzait•nlu 

SoD en tatamı <CKll> .ue aııtm 
bDet. 

Son d&t raamı C251S> ile blten 
bJ1et.. 

Son dOrt raıUmı Wlil De biten 
bilet. 

500 1-h kaMMnlar 
8alı dllıR n.tamı C•'lıs> De b1teD 

blleıt. 
Son ~ ;:Kamı <1907> ile bitm 

b1Jel 
8an d6ıt nbmı <M&Ol • 1dtm 

bilet. 
8oa cDt nıbml (1988) .. blm 

bllet.. 
100 Lira bnnenlar 

8oj1 °' ratamı (~) SJe b1&en 
lt11et. 

Son UD nbını' <•> Us ldten 
bilet. 

8oJi Uç ?abmı l'ltı> Ge biten 
llUet. 

50 U,. kazananlar 
b 1lıt J8bm1 (016) ııe lıl'tıwı 

bilet. 
Son Uo 18.bmı 'COM> Dl biten 

bilet. 
Son 1lo ra.tamı -<169> tle 11ıııen 

bilet. 
lmn.mnlar 



[SiKEBA.] 

Yeni açllan 
Elhamra sinemasın- A'k sahasında iiç yol 

'! 11·ıı·am Shakspeare cıa neler göreceğiz? mn~~~~-=~ı: ~~~aı:::~ainin mas.. W :ror: Ve mmıatemelerln en basitine .ına. 

S 1 
- Menlaae de dayanan bir evla_ ret töJie düoünttrilm: 

( V j L YAM ŞEK P R ) .sinemaanıd& 1N sene me m1 ~ 1okaa &Oka daY&DM - Menıute dayanan evle!lme ha.. 

7 
T Nmlert pecelis? Bu ei1DWe1' bir evlenme mlf sur wırir, refab vem, etıence verir, fa.. 

Vazan : Uafid Ziya v~şaklıgil otuıbD mnhaıl(kM Jel ~ Eter mutlaka bu lkt oıktan birinl kat ayni •manda da iDaaDl şık bir 
.ı • n ~ .. ....,,.,. bu Wmde b1r &ine- tercih etmet uıtırannda kalsayd1111 el- salonun camekAmnda duran tıymedl 

1 

· .. ,_ te~...... bir • ..,_,. beıuıettr. Bu vazonun h!tf ~ 
_ z _ lil&D'&tltirlann& bMa.,ıs; anlara tak&T- oan hMd olımoa ena• ve baret&\ ile '81' mı? Dqe ,_. , __ iMi geçi.. bet*e 1klnctyt terorıı ederdim muhteltl ;,ottur, ilk darbeıte lanlacakttr, b&Jbla. B 11 tecrabelerele Şhabpeare he. rllb et.mete. ııuauat bApt\&rlDa sirmL tatıe""*'1D1 weo.ıe aderlet'. Tea. 'Dııreckliidiinliıü hemen iz& 1ıehllke&eri, rlılkleri, n&yal aukuqa lhtl_ (Denılm ~la ,,ı ., 

ntız l&bsl t&mam~tı.n.1 iktisab te kmdilerini dOllmtırkeıı aıiWJanDI bl:.b'ıtde. ha7allerı. cotari&r. ıı.t..a 1ıx> ıe edeHm. Jmuunra:. sinema& yeni.. -~;:-;:-;:-~~=-=-=-=-~;-=-=-:-:-..;===============::;;;:--
etırnenıiltir. Hele ~ iki mudhikede :t anlamltıa cablmıa. 8llC&k o zaman DuıımaJaımıd& bUe i>u baival Ye ıcaci deo 9f.11meı!r.tadır. Buna da muvaffak ( s p ) ~!yan tmlafUJDJD te8iri altındadD'. onl&ıda mtn'08d oı.ıı llltmUl ..... kund ı&'fSlQr. o cllıkikad& dQIUlan. olan nmıetetimizı:ı fa.al alnemacıla '' on osta,, nın bulmacası·. 30- (3) 
Tuhaf ~ arif natelerie, .te- suıın ne ~ wkaf ~da eder. -. ne 1le onları teı.ıre oaıı.. rmdm Halil Ki.mildir. Şaı'k usulil 
~e oJUDlan ~esinde ıat.lb&al olu,. alJıls Bmı1&r fltd btr tabW19tile be.. IU iltiCallerle. Mmen ber vatlt peri. . .. lalı maımuuıarı... o aamaıı bütün Av. mıım. • oetı.ı.saı meınd ve eoanm • .- •nnohman, fabt ta.fkınhk.i4lr 1~ ~ netıa bir suM!te •üsle~ BunlaTdan 30 tanaini lıall.lerelı bir araJa -llıvan 
rllPll edeb(vatım i.Stilt. eden bir U8Ule mahlabt " mneadıataı 1erlDe Dil'. tciDde :sıenl M cQzel bul\lllArla dolu mlf 0

•
1111 aı.ııema ya·lı:snda açılmlılt Ü.. .,- " kapıJmıttır. Bu uauı biru orta ayun_ ıar; bıaaD, baYYan. zıebM. mamsra. bir wau tarmna m.altilrJer ki .nsan, zeredir. olnıyuc:umıaA 6u la.,Jiye talulim ed~ 

•rm.a mahıms tuııafblt'L.vı aı:ıdınr. yapnn Jahtlıd CUDid ne v-. oaharm ~ ceıııbNUıe taplilr, Bırlbir'.n. c$hamra:t 8tll&IIUWnın bu seneıct 18oldaa Ai&Elek~ıı.: 1 2 3 -t 5 6 1 o 9 
Oeııe bu W'ml1 Sellri aıtındadrr ti m~. ırorttıen şeok :Uerl alUncLılci kuv?f't1erl, den malt mr.irleri birltlltinnet 'oln O.le h~ hep 19rli lilmlert ve tiir.k.. ... 
~ lıaı7aıı .. ld Prt:rarcayı taltd e.. mtt'em1rler1, aebeblm "' hu.sua!')'etıerl.. pereaıSeler 1asıerlar, ~ arızalardan çeye m&ttmmeJen dublaj yapılmlf i.c&d eden (6) • 
den eomı9'.ler iDf9d etmiftlr bir nevi mttııtesna intikal h1188rll• atl&ı1ar ti kendiler ni taklb etmok lm Kirli <3>. 

Bunlar belki şair iOin bor 
0

liaan mtl. ·hemen h1Meder'.lar "" kend• nl'f. lfl':n. kim mr buh.ınm. Mlltr:t. bır ırıalıoyan: rı:im2ıere yer ~rmif olmasıdır. ~.adi- 2 - Sağın ak.si 
eses1 kablli!'.ldm :Ca:raa tem.in etmı., de iatimaal f';v1erJer: öf le ld httvi,.et. dmı bande1•. fi.ddetten mf11A.7emete \ rm yabancı l.iSanı.rda tıı.m.:er göste_ <3l, Piklr 11Fran- • 

Ur. Maıısumelerın!n ah!Af Wıd.nde kıy:ııerı teteesOr ve ıa'addlld 18tldadt •"9- ....- meutell!lr'l, fasılaları oı·tadan I'llecedcttr. Zengin programını buraya sızca .. C3J. 
illetine ceUı:ııee eah'lıı hiR!pl:lna m,g'. sinde durJna,d.\!ı, kesilmeden ~ . S&nthalannda ~a edile. ~sı.ğdıııı:nata imkln olmadığmdan bUıD 3 - LAmbfl.ya 

o'DleMu:: ibaret lralır. Bunlarda .ııaaestıx'en pçtll99 adet.a tf.bıatın c* I* fikir 1IMm'1Jıd detl!ae, J'alıuıd, tlardan en ehemm.iye-t.iilerini bldlrlyo_ konulur m. Kur 
Dil ihtlnıdarmı, 9eVdalarırıı, ıztarab_ blr mtıtetAslt nUıııbaal b&!!ni abr işte me'fDeri~ t-.. b!r acılı.le bulu.'luraa.. na an parçası <4> • 

B1ıtı lae1'D1Q1'1ni, t~ aıör1b'ttZ· bılnun tçindk lı::1 oaıar d!IW tnunlıa. sene b2a' .,. icad t81)!.ıi7Mıert faa1L 1 _ H1Weci: Yaun: Re.§ad Nuri. 4 - Beraber do 
ta lDl1lll en Q'tade sarımaııe pttnen dan ztvade .,..aır llbkfirler, Gtrm.. yet. ~ IOl1tanlıkla.ı., ıutmaıar. ~--·· .N'qid, H lid _ lmı (4), Bir nida 

ratı Dl111ıabbet 11e rnbeddlt duMU.. mele 1htf1sCJan ,.,ttaı'. tefi "' cemı dattll1b'W. ha* ke"ıdt ııararla•ına ve "':.~-: s e, _._ıye, <2>. 
1anna bal'hhtıdır, ederler. Bu 9311'•~rdaıı ~•lerin1 aıttJa!arı bane4Dde mulr.ftalıkla1'11 Hüae7in mımaı. IS - tı&ve <2>, 

Hak1taten, bantuada pelt ..mrmı ~ 1ci bir anbı. btr elbll81i, btr eli.. d_... Ben llunlardaa blTiıltnı tanı 2 - Sürtük: OJn~anlar: ımıı., Aımattan emrt 
tutan ~ .,. on11ıır anıem' ya memıuamu sllnD*M. J&ll7W 8' dllll. ti ı•ef!Dd9 bir GHbıale, haU& .. - hra. Rellt Kemal, A'ftli. ?ıaraır <2>. >.,_,..__ 

da husıntıe Lord ~ ~ ~ biribirlne ekiCl.8R Uç l'emden Cllbar ..-ıım nren ~ ahır ve 79ı; ı - Bl*DIDıe İda.rehıwıeei: Oynı.. 6 - TfiıtiJeDin 
~ ti adM& aştbne daha nar.ar Düfullle orlacai lJQ&t.l. arasında .tıand'\on türretı" VP şahtt_ : Naşid, Said, Yaşar, Albmed en yüksek datı 7 

iptDA mahf.1etınt ke!bebn1' .!ıdl. Dlll ruhuna nuım ediftrm eıenur. şuur J'tl& \lotlllU'dl. Bu Mmanlar ~fo bir Giild~n Muammer. <&>. 1--4-• 
lilıserlerinden t.eraRılh eden flcre, baric1Dde bir ne•i ~ bir kilcilt heı,wliaıedlr ki o eı1r1ada ruhun oarhı 4 _ ıık.vne: Senaryıoyu ve muha. 7 - Bir nota 

bçat.ına dalr meYcud malQmat\an ..._ ci1s'UD deW• 11e tıaretinı ıcuı bularak bols8D& ttınnmeltt.ed\r, fa:tat ten1!si onu . wrtlb eden' Ragıb Şe*1 Ye m. Köpek <2>, 
bir olan neticeye ıtııre Jtt* sı:Jade ~ onunla ~ bi" külltl Jeniden dlkrliPOr ı&meta muht.acdll'. hattl d6 vererı · ~ ttztılmekten emri 
ınete meyyal ve aevilme4e m~ ııu: Jb'• .,. ilıl'a eylemekte muvatfaJuyetl~en 1!end1slni zede!~ 7arıtıasa bi- :im. hMır <4>. 
su ve raki1t bir ruhu vardı. Tablaıtmde ıasterh'tıer· s»atrspeve yarım bır tah. le, dmednden bo$an'ln lltifeler M'ı1a- 5 - Kösem Sultan: Onıyan: OalJb. 8 -- Jztırrıb (1), 

aafv8', duygulaı·JG.1R re'fet ve eetk.8', lil &1ı111Uıftl1; biraz ıt.ttnce. ~n ~lmıın pteıpaımıa btt' ne'li türoe "l'IBZi- 6 - Kerem \le Aaiı: 0ynıyan: Ma. Sessiz, boıs <l'). 
Yllr~tn ıesaııtırtertn~ aamimiJ'et ve :yuna.DO&. belki bb' nebze tr~a ilelf.esi ıenntte oluu la.1ıyalt ~i. Senaryoyu ve muhave. 9 - Almanca 
~lmiyet eörtllardll. Tı1!Mtt1nin ıı. "jıtalV8DC& onun ilfan ~uleslnı iıeşt: Ta1ne bu sayfuile Shabpea~·ın de re}"! ~ eden: Ra.gııb ~ Yeşim. wEve-..- (2). 
kin_ hutrusiyelert :vaomda da cenal btr

1
edeld1. Ne ~~· :~de :U: hamı ıaavit' etmı. ol117or. Gene bu bir 7 _ 191"4 den sonra: 1914 Uumum1 10 - Acıklı <

4>. 
nklı', ~ ilCD\&I& mUsta1d bil'jlı:es1n edeblJ'A mahk mecnuna bena."Ya:ı ve belkı onun için Haıt>indea bugüne tadar dtlnyada ce 11 - Semavi fe.. 'l 
hayal, her valclt kaynar be etil' onu nmetu. ıtQcat tuaı:::m te!Jme ~~ blb'tlt olalı cWıl şa rı ~ilnde tuta etmlıt olan milh m ve tarihi Jüet m · Sont e. 
her zauıan fçbı ~acat.. aaırlaı'a ta. aim:len hukuU aid . ç nıt: Mft eder: reysn tarlhl datı <2>. aklı:üm edeeS olan muhtetem eeer-~den baeta bir nım smnayeai IBu hı1lı:at"Ge ola.n tar ltraıt. ile tena va'k'i&nn revfid. P'eıvb lAde 12 - Baıık~a 1azıbr <3> • Operette' '1 - Anne tardeel <•) • Muı-. 
ıerı dotvrmttb .nederdt. oııurm bil adamlD tarih ~nda. tuzlara dflr.rler. ZJnun o.ur k' kendi tcymebi ıhaız bir film. baş erkek m. nokta C2>, Boy delil <2>. 

Onun içlndir 1ci 1ta bG..tt şairi iki~ hakkında :n. ~ 0 abl tendtıertnt 7.ıTietılere !OkarlR- nefale Bu :pec!l ~rl tamıden maada Tilrt- Y..undaD apiı: 8 
- Mah8uben Mim CI), A.-

~e 8Y!'l ~ sGnnek. '* kere k!celi tasavvur edtl t b'1 ııt.. rtn1 teBJtf ederler. sonra birden a~ e,.e mımmıeı auret.te duble edilmiş ı - Yeni dıeiil (4), yangından çı_ <5>. 
yat mtlbare-.s'nden eel:ffd!kten 6lllD.. ıat&a olan An'atörlar btr bakışta itrM ile ytılcsellrler gurur ile titriye ç ~t rıkn vardır taı' «U. Tok detil (2). 9 - Ölkımıt*. yerine ııeetrm* <•. 

ra alle hayatında, bir de a.aı nammı he11k:eııterı fazla mev.td ve eşya lmv. cet dereCede tetı~ti~ere vanTlar - otuz ~ 'bir 1o.mı takchm ed 2 - Bir noU. m, Bir meyva CIU, Oımıtiıen emriham <J>. 
t}'ete na~en eserlertmn ihtna-Tal1er " orıı.n diler insanta:rdan da. ·• Buııılıaıdan ını e. zeybek <3>. ıo _ Y11Jmek yer cıı, Yalmurdm 

lan ıaJe7amoda tıetıt'1c etmek JbSm.. be. çabuk, ,.aha keıdt'Jı bı'r 11)s1e ll\a'ta * Um: 3 _ AlAka C4>, ~ gezen U5ı. halPl ohl:r (3>, SeV1i m. 
dır. eıtemr. Pikııteıi dolup taşar, yalnısı Şairi tam.amile anlatmı., olmak 1t1n z..ı otıu Ril~ _ Ferhad 9e ŞI- 4 _ ~~ı <IS>. Tlbl t3>. DQDktl ,_m blrinat aıradati ..,_ 

Burada Taine..dm blr ırbel ea"ffaYl mahateme U. 1kt1fa etme!Aer, zihinle. aevsfl1 dolıtuna bıtaben F3zthnı& mao.. .Aı."tın ana.btar • ~war oarpı 6 _ YuınUf&itn aut m. ....,. ~ '*tutu nolcs&Dile odt. 
kletı:nft ~ mal'lab oıa,orum. rlDe her temsa ed9a flltiırle, me'9Cudi.. zume1eElndm bir kaçını nakledelim: • z,uımonun otlu ~ Katta81ı 6 _Sonuna .si) l{elırse Pransada m • 81_. 

Hekim edi> diyor ti: yetteri, mfflt.ııaMlan, ha7anerı, mtıb!ı_ DiYOr ki: cSenl dUşttnUrliın ve KG.. '~ - ... ....-uı Dottm' _ OenO it* bh' lfilıir olur ca>, Bir DOta '2>, Sor1l llUfbr, OkuFUCU'\anmll bu ban ırEtl'af!nurda, zanıanmımn ıan p.lernna IJ&ltr. Bir tere bu heye.. (Devsau 4/J ele) Bı.naıi • ~ mam.Ahl 11*i1D4e cloldurmahdırlar • 
..r - - - - - - ..-.. - - - - - - - - - .-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-. - 'De.W ..,,,. '12 .., edatı (2), ·~47•«&.F474V~~+'WF·~.-,..r..-.,v~~~...-.r~ ' 

lan 

10 



Jalılldı alazı arJı:aanı.s Ut ~ aıaı. r·-·--·--- -·-- -·--
takıp dalr1l IDllllllıac:a d"tktmna giı.. : 

lllif. : :::~~"~ - Eşy&ları almııta geldikl. =.=: • .t: 
- Ne aşyaları paşam?. 

- Sarq aı®Uya.:amıı!. : 
- Para?. ,i 

- Beye verdlk.. i: 
- b1 7& .•• l3eJ reısın. 
Yarım saat ıonra biri daha.: • ; 
- ~ a1ma#a reld&1. : 
- Jle ena•n•. : 

- 116 - eezlong .. bu salo.a takımı: Zülıtütlll Par. _saray eşyalann1!. !~ a.nımeıfendi .,alnız m..'ınfirllelişim 'old~u M.tırlayamadun. Maa-ıcaklan bh"btrt üza~ atmıştı. Adetiaj 
Ş şlidc birç<>k zecgialar CQıray eşya.. eanuıdır. Yarım .saat •vvel seldi. 1tı.. _Para?. ~ me~uldıi. Hizmetçiye meydanlmarih atlaitm.ağa, olmazsa yarısıııda. çol".apsızm.J.Ş d.eneeek kadar, ten renk..: 

w alı.yorla.rdı. mad ediniz. B1z dotrnda.n dOiruJ'a ve.. - Beye verdik.. ibıraJmıadan tQıbaka!arını değ~tiryor,l;ıann retlfmeia çalışırım. li ip ince çorıııp.ar .ç:ndeki munt:ı .. I 
Beycğlımda mobJyacı dWı:kb.ul&rmın ~lerlnden alırız. lıtobllyalanmu ha. - bi ya. BeJ ~ Kaçmct bu l»e?. ~dağa. lbizzat .su .koyuyor, :mJsafirinl ve .. ıırusa!ir Ya.:DJeçm.es.itı di~ tıe_ zam baca.k arile, mrşı..und.aki e. keğef 

ca.uı~i'ar.uı.:la lo&!".l.Y ~~:> adeta nedanı saltana.ta mahsus en son moda Bir u.M 90nra: . !gözleri sofra üzerine bir tur ya.psalmen ilAYe etti: illı: lnlild.llf.ı .iDCmak isdyordu. Haki-i 
moda olm~u. P:J.\ıı beye!endl: Şeb.. .şeylerdir. Hem asan atıkac!andır; bem - ~ alDı.aAa •eldık. :tıemen: _ sı:ı re.ntta ile gidersiniz. katen de adamcağ1z gö le.ini b::Wrnla-i 
sa.de ömer L7ar~ e!en.dlnirl aalon ta.. mocı.dır, bfıYefmıli-. Ne eQaları? • _ ı 
ltrmlarmı; y..ııu ~ mo:ılly.aaıııı · - A&lzim. ben kimdi 61Jwnna ala,. =Saray eşya~ınıl S - lfır şey mi &sledinb efendim? Ranımıefendı atıklı~ ma.k i8teıne.sine rağmen ildın~~m ~ 
mubayaa etmi§. Fı'aa bey Anıt Sulta- cak deiiiJm. Bwılan bi17Uk -nctaJıeır.. _ Para?. : Diye atıh,ordu. - Sen de yt>ti.şirsın, geç kalmıı ırmıyor, içinden şöyle k.on~·ı.ıyo,""da:a 
nın mobilyalumı alım.}. Şeh;r.adeler; d~ birltao kriş1 ıııt1yor. Şunlarnı nat. _Beye verdik.. : Mlsa.1!r b'l1 allndan pek mütehas. ta.bil.. - Ne olur, bwıun yer.loe gelinl gelf 
sulianl.ar; hanedan azalan glderlerken hırını söyle. Bir liate J'apalını. aana p~ _ B:açmıcı be? .• K&pt.nnn &ıtlne GD =sıs o:muş görünüyordu. Falcat göz- 1ıl:lsafir, blrb.ç söz .söylemek l.w··""'--ise:W:i.. 
mobilyalannm sa.tılm&SllU vekillerlne zartıam toptan aaı..catmı. Ben de lbet &ıaba ~.ıtı1dl be7. . ~hamme.fend1ıden ~k gelin hanımda muıuı d~uttu: Genel Dirdcıörttn ıcansı v~la çU 
bırakmışlar. yi.iır.d.e 0~ illte..."ı!D. Paaı.lan vere:ııer Yah:ı.dinın yuaaı_ Sid!.. Gen.el ciil'ektör beyin ~~mı-ca.nım Citmftnla wı.clb -detU kin del!idt Fabt ne olsa ~kin sa~ 

Bit.tabi onlar ela bar vuruP lıa.rmal1 --... Söi'J.l.i'ecew ~ •WD'Sll. ııa. ~şınıaJa.r: ?a.ı1r1 tesh!r etmJ,ft! Gö&ÜDü on ~f'emia~n ~(w.r. yı1ırdı. Eh, kul kusursuz o::ma-. b1' 
&S.\'1lJ'11YOrlardı. yüzde cm oeo vereQetbll J>~?. _ ver ,Pal'.ıla:ı be~- 1& eşya.. : · - derhal iidaha . : 

Bu ~ tM~ınnd Salm> e acab:ı. Elime üç dör~ t1.ne esar.cedid kağıdı larL. ya parA~ımmızı. Deme:>: acn o a_ ~)'lmll)'OrdL 
1 

~net Dir~Br m kahramanımız da, y~~ı .~ra_:: iLr' ol1 
şöyle Mahmu.1 s..mn!'i b~ et'\nm ıte .. a1dım, sıras~e h2>Pslııı yazclın F'.atıa_ <lamla k~ya olmuştun. Bur.ada. ~ş- : Yemakten aonra., sa~ t.st.ira . ıetti. uğund.an t.ar.elere du~ıkün.du. ! 
tıse Yok mu?. Ben ki: su.~ın Hamid rıru da kenarlarına işaret ettıın... 1 yalan gusttırıyorsu:ı~. o p2.ralan a1ı_ .edllirlııen, ~bemmiyet.i l"'l::.Safir, ~ - ~lyet\. ~~ et~dbn:. ben Maahna, .k:aflasmda ı.u ziyaretini 
devrinde S&l''lY ara seoeler()C canı. Öıl-1- - fnşıtıııuı 1JıC ~~Y Jll.pııc.ı.,..ı.ı; ya pa_ ı 10\'. Na yursa.nı.z kir ..• Alim.tı.Halı dille. 1 ~durmadan, mü.tema.dtyen kanu.,"'anFça.bu.k hlfu.ı.r, yetı,~mm. Bırdenb re u- y&lnm yaıpı1!.1llldan ;..ı.·fde e~k ım.t 
la < !) h17llllet e:m•aılf m'Yd m (!). şanı?.. . . kinmı 'başına yıkarıa. Camını. ~eııçe_ ~h:ınımefendlyl din:er gooü:küyor fakaıt 111'~ da. kanlarını ôl1}emi'for duneıkti. l 

o cari)'elerlıı; o ka!faıamı.; o ggray_ - Sen h c meıw.k etme. Yalnız ~ti- ven! m.dirjriz beziı-gi.ııl. :g~n rota.illll bir kö,;ede. koca... Kafa<ıe kıonulınMl gereken mialiLr, . • _ . .. ı 
lılarm: hatta o sul anlann \?) az bimle yollıyac.ı.gl.!Il au31Xliara ~,,ıuı 1 - Ne be?. Beni OWdwıua be_? .. .Hay_ :aile beril!ber mecm.uo.ları karzitıranlgiderten geı:tn ba.nmı.ın elini ku.,-vet .. ~efendı bamı musaad~:1~ g°i 
mep.kkatli!rlni mi çekmemıştirıl? goster . .l'...a.t !:ıwı;.oıu..ıd4 b.r ~c:Y soylt:me. di hep be.r~ y-.uı.h:mewıe y.deLm ... : b' t" , .. ba-ş.ka isti-~· 'Sl:ktl Bm !\ ()DUD da ge"!mm ar zükııyordu. .Aca.ba cephed2ll huı.::llll11 

Şöyle ırör..imlt:ı önünden bir <ırı"ne_ <Bey biliJ'. Onda liste va • ..ıır .• t den n Aman- ~- a.man. Ne i.şdlı" ba.,ıma ;geJın hannmla.n ır uc.u f ıee ;_..._ Y~, D _,..,lh va eçmek n&Stl ~urdu? Ya, böy'e .sel'-i 
ma> seyreder d>' geçı.i:YQnım: 0 kadar. kli. :kamete 9e'ViremJ:yoı'Cl':.l. Banım e en_ :msırnu ı=ızı.r e""". ışan -.. ..... -s• - best gözilk" da h&kikatcıe cidci bki 

tıer'de önp·llm vars:ı birer b1rer .U~ - BaeQ.stüne pa.şam: Ba_.u bır ii:f yeHep bera.ber yuıha.ncye gelmiş!er. :di mi.sanrı meşıgul '\Jile nnd.lsUe al:lb. it, kendinde JU üç buçlrlt 5•tllk kad ? 111Dr ' İ 
edecetim veQhile: Su'tatı HamJdle az etmem: BeJefe!ll.i bıllr. Onja ı:ste Ya.hud.l yazıhanenin kapanmış oldu.. :c!ar ~ ~n yaprn'ltti.ığın1 b~t-mlsa!irlik:te ka.1an lfeg!Ule lntı1>a, Ge- ıruııa - . ...mete l't _......;. 
maceralarım mı olmuştu?. Ebftlhl\da vardır?. ğımu görlbıee: im~rdu. Battan yutan çıkan robunu el DLreldir öeyin gelininin harlku O zaman fec1 b r va ... ,, u~'°"'I 
ne· Fehim Pasa: Ayşe SUitanla: ent_ * _ Aman Allahun_ . Bura.s_ ı cırcır J11D •• !aoaiiı çekcyor. göt,;ünün en önmıl.i kı ide IJa.vralc vücudü ve gözler.y.d··· .. ı ... ti. . .. .. ! 
Ye ' Sultanla; 7araımi nası\ UJ"a.yım.; '- y--"'- Ur •ı-- '-001 d Bi ~- :ı. ııe :ı.,._;ı._ d f ndi ,,__ ,,.,.,.., ille ~ne7e m acaa...u .,....a ı... gın yerine dônmü~. r IU>ı .. masa, :s.ımıuızıın meydanda. kalm'.3.sını teml.. oam unn genç •wıu.ul UŞW\Q Hanıme e sozu nr;.P __.. 
aimlenni sıraW& bile blr cıld dtL eöfle, Mlı u. parası çok gözüme aJ"alı':sm iki sanda.ya kıılDııs. Es.Yn arı : ~ be.Ban te.sadatıınü§ g · ii'teaıdıdiıl clebUar: u. Kiha)'let. .a.nSı lif sı..~1 ter .ıster • .Aa mı muaııetelerim, muaşa_ ltesLiroıgim .ki.ıruıalcrln yanına b;~ 1stemiyor musunuz?. Yetirs ar.:lba.la_ ~cakla::'"b3den mLuf!riD:in d17Jerı _ G\Del, qtJk gbelt ge miş g'lbi enemm'tyet ~ 'P-J 
Italarım, mUb&ha.selenm. olmUitU?. meG.daıl:ı Dzımı koyu.,yo!·wn. G.dıp rı: Alın ıate cGYllJlll"l. : ,___, d 6--ra.Jt· d 

Ya <mücadele1erL'D1, onlanD yilzlbı- malları mobilya~ı diikk!.nır.da &öste!'i.. Yahudinin bu sözü lize•ine bfisl:ıüttın :n~ d'ırya'f(Jr', b8a- Dıu11.şahm.. ma~... Dl-ye m.ınMln ı. ll.T ww..ua. • 

den az mı sopa yeın!ştkn.. az mı maşa 10r. Yahudi dükkt.rıcı: kOc>llren mil:$teriler, oda. kapısını. ta.pa-J:en kest.trme yt>ldan ytirllyorou. l3u mül~tla balo ~ecesinin aTU\ _ Xocam ba.na bLr işinde~. b .•. 
ile kovaJanmıetım .. as mı dtllmilştüm1'. - Ben u:ışma:n .. f!.at. huaus~a .. mı~lar. Ya.hucLyı k~ sıluşı.tmnış_ E Uçı gün sonra CDÜ.."'1'.Il.ÜŞ Kızl~a.~g~ Ortaya bir de z."faret m4U. Siz b212:3t .me_g~U§~i.ınUZ. ! 
Stmdi bu <mtras) larından b.lna. (hab. beyefendi bilı.r. Onda Uste var, dTyor. ıar. Zaten bir aye.ğı kmlt ~enın !Kurtarma Oemiyet.U nin balosu var num n.eııill' ba, tocaıu ~utem _dll'1 
bel vabide) yok nıu?. du.. . . öbtir aratuıı da k~k Qdairı ma-hdl. llıfevzn, bııl.]blara dilmen kırın Oenet D&rekt:ör ~ ~i'iıka.lıarı bımunla. ımıesal .. eaemm~t.ıi bı.r 

Ya.zl:halıesiz dlll1Jl' muyum ben?. Yirmi bet kadar sens:n mtıraeut rufıle (eşek sudan gelı:ıcıye kadar> ~ :_._4'&_ .,_._nbolda bultınuıundan jhan~fenıdt balodan b'.r güıı enelmi? .. 
Ltıf'er b&lılınnı ağı; Iı:anarya tueunun etti. EirgA.oa bir gilae~ ciaY-K a.1.mlfl&r!. Ya_ : .. _.., .......... . • baha Ue rd . i 
lı:afe6i ne ise benlm de yazı.hanem ka.. İçlerinden Uc lı:iŞi göztlme <eamımm hudinin teryııdı.l j!.garu üs~ilna haneı. :t;fade edeTek, bu bal-oya gıtmet uzu.; baloyu t:oınuşmak nes_ • a D\,e m ıı. J 
rıııca kararınca bana o değil midir?. ı.okması> glbi geliyor. Listede nzı!ı eş.. j lar; kahveciler. kapıcılar koşuŞllıuşle.r. ~nda bulundulunu !.Nas etti. sne berabeT geımek ıstedll_ınl., tik Mıdm:ta.ıt:ıi,. zeki değlldi amma, ap~ 
Oıtası:z: atııız ba11ılt tutulur mu'. Ita... yalar '1-8 bhı Jlr.a tutuyordu. Birl~to j Haydi he.P61 birden karakola1. ! Genel o:rektör Beyei!enctt hemen ani ib1r )Oi cıktığmdaın lrendislnin ya! ta1 da sa.yılm!u.ıdL Derhal vazıyeti 'k& 
ft9!1lz kue olur mu?. bin ıooya; biril~ iki bin beş YU. llr&'ra; Yahudi büSliltü!l haykırman başla_ Eatılmıştı: ruz gelmek mecburiy~inde ka1~ılmı radı. r,am Jıtiıb&r görme!Gen müı 
Duvarım. afillt?r yapıştırdım: birile b1n beo yil3 lıraya p.ual'lıt ettim. mış: : . Be ·efen.dl. Eepy zaman söyliyerok., bu ebenımıyet1i zatı oıe_ _ en tınk.ib.Un sah-:ı. • 
<Satıı.ıt kelepir; mu~; muanam Tez aatmailt için yok pahasına w.rt_ _ Davacıyım ben 11&1Jam. Hem~ : - :ıde~': m/ biz de hlç balo .fnde ~ eUi. lld fUPhe~ ~i 

Ear&l' efY&lan>. yordum. den alı.k~aıar, hem dQ'&t attılar. :var • r a a he be ll11naoetenıdi bh'az ~ kil. ına ~e ... _.~. 
Doğru Beyotlunc!a bu gibi ~alan Sat•a günlerini ayni gUne ıe•irolm. ıort. cillıe kadar ölılrsem bunlardan.. !e. ibmedilt. Emir bu:yururs&lllB p -·ı .,A -- edl- Kınlda.ndı: 

en _ .... -•-n bir Cmobl1-cı> dlkkı)ın. ..,, k d b._,_ : .. -.. ~-,..._ı ...... ., ...,. """ll1.... r--- -.::r·--1 
.,., ... - ..,. Birinden sa.bahl~lin er en en; ıı-.. dır. ~""""""ı "-~ •· •·· 

1 
bi.tı.nnek. .ın - .n.auıu• 

na gittim. den andan yanm saat sonra: btr!nden - Dayaktan mı?. i Msa.f1r ıtıereddtldsüz: ~1 bir an enoe Bu ıtıSe oeneı Direttör IJ§y\ik me 
Vakur bir lnlı:ılAbet t..amıe· de blr saat sonra beşer, alt~!' yttz Ura _ B&yır~ Koi1tuth.n, bereket -.ertdtı ,: _ Ray bayi. maık ~~rdu. m1 buırlikh fa.Ml'erl olaeatmı UStlrlyord.11. 
- Saray e.şy.w istiyorum... kanaro aldım. batırmatı babam beşikte ~ 61ret. : Cevabını vermlş, hanmıefendl el_ Bmıun ıçlıı, otele aza ek 

0 
ııyor ki kanSı tDeşit tolu 

Dedim: MobilYl&Cl <kelepir> b'r mU... Jllllertne Direr :pnstıla verdim. _._ miş. . ~rini çı~mışt.ı: gel"mL?t;i. . . -r edilmisti. !It.t .. 
teri geldi zannetti. Yerlere kadar eli- lan aparbımsnla~a götftreeek!er~ a- - 8Gııd1 ne ist.'yOl"IUlluz?. : N Uzel olur! ıteı:d e"rindıe imiıl ci~ J.f.üMU Wr fesile ta:v- . . di 'b 
leret: tesi g11ıı.11 baki kalan paTalan -.erecek- - Ne bile:1un ben. Allah yb'ıtmü i - oe g .. 

1
_ tı!'\'U1'\a manıosma çtannıg, ne ftıb.~. Uadis.I 1>u ifde mad 

- Buyurun beYim.. en 4JA1arı b1z. 1ercll. lı:.6r eUID... : .Faka.t Genel Direktor blrdenb ~e ""-" ... ~ ~ a.rbot zanç elde etmlyecekt1. Bunu ka.b 
d ..... dedi. Xiım.ln? • ··-·---h· elbısıeSi l~i! ;.nftvu ,.....,_ ~-e....... dır <Mahmud Saim) bu. PaTa hususun.. - • . !dıu.-._-. . . . ft-.. ... "fi\eudunu bk 4ICmeldi de- ın9111UW mazı ı. 

- Bu takını $kasJa alac~ · da 1naana he tQrlU teshUAt g'1sterlr?. _ o kısa boylu bel'ı!ın. Bana yeldi. : _ Ben. dedi. bi.ı"denb1re BÜZ ftl'di d.ieı koku d,... .. v..- • tl B&- (AmMl wıd 
Seıhmde Selim efendlnln vetn"ındım &- Yet.er ki: ~. ın: evvel onun avucuna Ynh'1va1an yaw.h. ~ ~ adam an. :amma, o M:pım için p m.ihJm blr tuta eel~el bıra~ . 
Jmmıettr. Bu yatalı: odası takm\t kinim._ ..:-ı-? .. Ya dl~erleri?. Onlar da ..-.ue_ ııetttm. llth1terl -,eldi, 'ba7rolaun. de,_ ' ·- -
dil' t>n- mınun1r.1?. Zekiye Sultanın- llU..... 

5 
6....__ ... 4/tl •• , __ -·- -·---·-·-.. ·-·- ·-·--··-· .. -·-•:r...,• Ot··-·• larını 1alamn\&r??. . ~· .. 8Ultanm yattıll tar7->la... "'"'~ u 

.Cün1huriyatin ilk haftasında 
-ıeı-

-·-····-····-·························· 
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Memleket Haberleri 
Maraşta bu yıl 

megvaf iatları fazla 
Dilekler 

ihtlyaclar 

Hergün 
{B8f &aralı 2 Del llQ'fada) 

edeaha muhalif rqlıuı makabil ID ce • 
.. all70I': 

«Son Poatu DID &efrikası: 117 

usu - Pololl7a urdasu 6 ., da7aııablllr, 
1 Al'. 'bil' &eDıe d.&7anmaaı da milmlı.in,. 

:!iı~-: ~deh:'~ Spor sarayındaki 
ıarlanm•k iobı 'bol bol Y&Jdt balabill 
m. • Parla halkı. gllnlerden ve haftalar. 

Ba eenb cl6Ttiweceit balmm kune_ danberı 8"ürecı •Ciıı hıwrlailDUftL 
tini lıilmt)'enbı oevabıdır. Akabıl fane,. Dubliye ıaze:.eıer vasıia&ıle durma.. 
derek dtletlnellm: dan Proı>&landa :VaDrnıştı, 

Frann Uı,ımıoı çıkacak hasmm Oüreo akpmıı, yalnız Paria balkı dan, TOık peh!lvanlan iDin 
bftitni bakUd öloöslle bilmiş olsaJdajdetn, Liyondan, :r.ıarsilyadan, Bordu.. yer taımamıv.ı. Polillar bbı m 
Lehlstanı bir ulafmıya sevk itin eon dan, Lilden ve bi?'Ç{lk Fransız şehirle. la peıbllvanlan 11Ll'a7a kadar 
hafta liıbıde :raptttı baftr iefebbtlsleri rhıden halt, Türtlerla Fransız peh.'L diler. Bil aebeble ıtıret lalr paro& 
artırmas. son ~ loinde de ı.o114ra4an!vanları arasında yapılacak m11.sabaka., ci!cm4Jtj 
celea ..ıen wenıoek cıenb bolmas DIQ'ılan aeJretmek lçin Pa .-:s doldurmuştu. 
dıf Bio DIUDIYOl'llS. AJ'lll IU.Onoe Le- Spor aarayı; detil civardan ge1ip top_ Spor l&l'a7U1da ~ 
hlıdan ile İna1ltere ivin df" YaridıUr, laııan bu halloı Paris seylrcllt'rhıt blle ~ ~~-~~-
Daaıeit IMtWınm aoat'alı safhalar es.,1iat!ab edememi. ....._..,.. _._,, ...... n .. 

nuıında ~ mlilkaTHDeUn ıe..I Oteller, mllsabAkalardu daha blr - Nerede Tllrk pebUY&Ulanf .. 
niellli hesalılayamam'llt ı.a1ummdan it1 ettn evvel doımuştu. Bunıı gören or. Baıt.ın, et OU'P'MUD& .,. 
1lelld .&Jnumn toln de ftrld olabllll'. ııanlzatör Dubliyenin ağzı sulaıınuştJ. na tabammW edemtyen DubJi7e 

EYeı, bu m11hare~ntn ~ hma., Sermayedar Piyerbı aazı tulaıtlanna DeJe çıkarak ~ macaton elllrl• 
slteıa.fnden birini tarallarm brşdık- varzyıorctu. tırnutıı: 
h lnne&lerf balanda maltmatm:bldan Eter, ellerinden l'elae, dtllreli}'eyl - Tll:rk peblivaıılan, JQldadır •• 
ie9ldJ etmektedir. Ve ba maltmatGB,, arttıracatlardı. O vakte göre, beş altm ra:va l'innet iOin caddeleri 
ldı: lıhec*larma a6re JD11b&ftbenln .._ NaPObon, on Napolyon bir para .dl. aball71 Mlkemedtklerinden seo 
manıaır olarak patlamuma, haırrlarma Fakat; Paria beledi}'eıri. dtth&tiyerıin lardır. Bir ~ aabırJı olmıııs ... 
ırfb'e ıle bu tlefttıede Ja:nllP ~bu miktardan fazla olmasına m\\ma.. elfmtırde olm&,yaıı b1r b&tadır. 
sine •beb o~ar. t etullfti. ~. 

Ekrem Ufakll6il TU.."'t pehlivanları, 10kakl-Srda dola. NUJ.J.eı: peb!Wanlar clotua 
IUIUYWdu. Bazım. Gazino dO Paride araya ıelltildihr. Tflrtlerhı gel 
oturan Türk pehllvmlarını &eJre selen sllren halt. alklf QataDe alk1f 
halk 7er bulamsyı.p ayakta kalıyor, ıa. Jonla. SiNEMA 
ztnonun öntı de ceolemtyecek derece.. 

<Bat &ararı ı ıı de) de kesif halk t&batalaril• dolup boşa_ -~llr~ 00~,_~ ... ~ .... 
Jar • Jlı!ısıs Ada - Ooşk1m Çırak - Dok 1170rdıı. -... 'UllllWl.a, m...,.aur -www 

tor Pinpon • Al1 Baba ,. Kn H&ra Pranauı POltsi, halktrı tebacfhnOne s:U1'0 ~ olacattl. 
m!er Q1aai BalAıha.ddtn Mlhracenln kartı koymak iÇln emni:vet t~IT!erl Anb, s.et adali " tunetı1 

- • almlftı. peblNandı. Alafranga l'tlretl de 
Km - Alev ŞadtJaa - Ztımrtıd Hatun.. Pillıı Nurullahto, haddinden fallla 11. tınnmeJen blll7ordu. 
Ga.I: "8 BWbOl • Ka.1bden talbe • Perl zun boyu, geniş Yft allı v11cudu berke.. Bıluen olftleri DubliJ'e &:vmnıf&&. 
Km "f8884r9... sin merakını muclb olu}'OMu. Daha, lcurnall orsants~6r pehlmmtllı i11 
B~anian bafka yerli ma.mran. ve dünya yttztınde bu derece iri bir adam !borda. Arabı: Kara Olmana 

kiUtör mniıeri de varotT. görülmemfŞL maamda lebeb vardı. 
o. T1lihl ------

Mahmut Saim 
FRANSIZ ASLANI POL PONSLA 
YUSUFUN tLK KARŞILAŞMAJ-AI Gönül işleri 

<Bat &aralı 111 de) Ottree gecesi geldi rattı. caddeler o.. "'- tanrı aı.71• 111 d.,....1 
elim. lıletel'Be dalaverectnm birt ba4 radan buradan ır'1eo seyircilerle dol. ti ... -anarak menen, bisl. 

- Sen bilmiyor muydun?. muttu. LondratJan, Belçl.kadan, tsvıo. ldrublaıdaıı a:vıran hilse, ~· m 
_ Bllaem bu ~ ırlrer mtyim?. o. reden blle gelen1f!l' vardı. veya bd>a!5 olmak kabfli7etlne 

nunla beraber olur muyıım?. Polis, halkın tehacilmftne karşı koy., likttr. Omrtı ?>Ol ır~t de(t1Jdlr, 
- Demek btımt:verek etrdtn. BamL mak iefn m11te.ddid kordonlar ihdas, dUA11 olacaJctır, ai!adıtı da o 

~beraber oldun. etmtştt. y.qamat budur. Biblolar Bl'88Ulda 
- Öyle ya komtaer elendi.. Spor sarayında yer almat w;yen ran ~ vuonunkl "etll· 
_ Pe~ ')tur 8UT&YA baltalım. Ma_ halk, daha ,ıllndtızden sarayı do!dur. Bvet, bu ıeno tımı gösterdljt iki 

den*1 ııen iıJln içJne girdin. Onunla be. mustu. dan birinl tercUı et.mele lllt!d>url 
ra1>er oldun. Biz senin etmd1 <maznunu Olh'eıs. tleee dokuzda başltYa~lctl. de oisaıydlm böyle :vaı>anhm. PaSa& 
maeter*) sıfa.We alelQsul l!adelninf lıntfln 'P'ran~r P':lbıden korklm>l'. tie iman aoiarı be)'Ulaudıb 
alalım: lkametdlıa: lDefalete raptede. tardı. ıtoea Yusuftan fill\n 11rtt1J'lı:t"rl dUlttnibor. ııioln 11adeoe iti 7oldd 
ım de: aen de <btlmi,.erek) oldulun JQttu. rbı1 '9l'cDı etmek mecburlyeıtınde 
bflAbare ma.balllnde anlatırsın?.. YOs otuz oltla&ltt dev cOaııe Praneıs laYlm. cUJorum. Bir tletbıall :vol 

- tt.. .. .. Pol Po.ıısu ucac FWıd yenebi.. vardlr: lılmfa&Gt ve a.tkı birJ 
(Anaa 'IVl JOl, leQntıG. bir lık. e11*te 

Mwhmucl Sün Al•ıDCIQ Tllrt pehlrraıU&n. ıtır8' ıeceal oteL bulur, tercııllı edmt1m. 

• 
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,----~~~~--------------------------·-------------------------------------------~ 
1 lgraS, Telefon. Ve Telsiz llaberleri 
''Mukavemet 
muhaı·ebesini 

lcazandıl<,, 

1Adana Ziraat Bankası yeni mahsullMill~ ~~f Macar! C Askeri vaziyet ::ı 
k "b b 1 d elÇJSJll) kabul Cllat taraflı inci a:rta4a] ive ~~ad böl 

P a m U m U a Ya a S 1 n a a Ş a 1 tlnnam.a.ıc, :hem de Almanyanın ~ de _ gelerındeki askeri be 

buyurdular ~en~~~=.~~~:=~~ ~~~~eti;~;;:u ~~=e~:S~e!i 
Adana, ., (Husuml - Ti~ret Vekaletinoe verilen emt:- Uzerlne Adana An.'kara 7 • (A.A.l _ Mııcarist:ının mwkabll taar.ruzıann ne kadar lruY. Moıkova mınbJtasile bu 

Nevyork 7 (AA.) - Bugün bura.. 
da şeref ne vertlen bir ak.,anı yeme_ 
t.nde bir nutuk ııa:i eden İogiltere_ 
nın Anıer'.sa selin lcrc1 ll lltax ey. 
le dcmişt.r: 

Z.ran.t Bankası yenı mnhsul pamuk mub.ıya!t ına b:ışlı;.1nıı;tır. Ban • nın Ankara orta cl~ıtiğ ne t:ıyln edllmiş vct.ıe ;c.:ra edildiğinl ve ne dereceye k~ :::::~:m ,deld &>Tyet ordula.. 
bu yılkı mubayna ~l a.ı gen~lc.tl m;ş ve bu s:ıyeda çl!tçi, sattığı ma - ol:ın Jea.n Vorn.ey bugün 16,30 do. dar muvaff.ılk o.duğunu bilememekle direkt lbir tiı~:n:ı:: oeld~unu en_ 
lın n parasını gunu gunüne a.mak :mkAnını bulmuştw. Klfı.vlnnd cinsi Çankaya .töşkünd!l Reisjcümhur İs- beraber ~ .cra ec!ilmlş erse bun. Bunla.rn zam.Jm:ı e Al 7k'mektedfr. 
pa.mu1dar 70 kuruı;tnn mub yııa olunmaktadır. ... met İnönü ta'Bfından mutod mera. lan bugürorii vaz.yet.ı.n ilk safbMı a rlDtll yenı nutkunda~ ~ıın Führe-

1 """"'ll blr ... ft_ ....... ~, .. ft.. • :ı eo\JeVIn ecre. 
M:~araadan :h:ırbı nzawmak içın 

ehem o!an t:uı::rtız:\ mtimkün odu u 
klldnx ç bak g"çc'bllm k iç n büyük 
g Ytet!er ~rfe!memiz !Aznndır. 

En büyük meyd~ n 
n1uharebesi 

S h
. d &mle krıl>ul ro:ıerck 1tlmadıumcsn """'"."~ ~C<Jıt .... -\n&l\ .....,uı ede. yan etıneatte o n b yük hr eJretln 

ır ıslan a bir Rcrni$il'. b!.lir1z. Mareşa.İ T~enko glb! 1l'hiren M:>Slrov ~ hd f etm te oldu una 
Bu kabul esnasında Haric.ı.ye Ve - Sov,et müda.!an kom Lesi ta~ dan da:ır bir una vardır. 

genç k'z l
·dama tA!et& umumi ı-=Atıbı Nwnan Meıw- cenub komutanlı~ mua..vın111ne tzam Bu dera c rcyaıı etm<ıkte 

IIM!nciOğlu do. ha.z:r bulunmuştur. edilen Mıı~al BlpoşnJwt da ib'r .sev. lan büyük re ydan mulu be o_ 

1 k d 1 
kuloeyş müta.hass.lsıdır ve kandi cep. n.ıı d.~erlerinden mu'hun b r fn~ Hallta.x sözlerine şöyle devam et. 

Inlştir: 

Fra.nsanın yıtıımastlc b:ış·ıyan mu 
kavemet muhuehes:ni kazandığımı ı 
z:ı.nnooeyorum. Şlındl za.!cr 1çln h:ı.rb 
ed YQruz. 

[Bast:ırarı l lnC'J s .. •tııdaJ ma 1 Om e ı" d. hes1n1n b1 kum .,_..,,..,, ed H "'4-ıreşrlyn.tmda Alm.a!l taarruzunun ce$>- 1 hl r unı ..,.;,,..... en ar. kı v.:roır '\"e bu !ark Sovy t merkez 
hıımın muhtelif noktıllarmd::ı uz:uıdı.ln.. Alman te ig"" i ıoor ınıntakasmdnn şaye1 umumi va_ ve oenul> ordu:armın b ınd.ı Kızıl 
nı ve ink1.Ş.1! ..ıt.ruckte old~ğunu ve be_ Zlh1.h 7 CA.A.) - MUüno:ıa cıkan z yete göre bir mukabil taarruz ıcrn. ordunun scv:ıt ve idare .san"atında ~ 
def n Moolrova oldusurı:ı bildırm.~tır. Regı.me Fas.ısa gazetesine göre, sabo_ CBastanfı ı inci saytadaı sına ltlzum hasıl olmu.ş Jse bunu M !.. mu~ <tddedı en ki mühim ah-
B~ gelen Eulln haberlar<ILl ~lire tıı.J sucu ile ma.ıuum gene bir Sırb kız Bu barekAt esnasında 0 uncu &>vyet reşal T.moçcnko ile oo.a ak sureti. ıdyetinln bulunmakta o!Dlasınd n ne 

Yaralı es•r~ er Jsededirtaa.. rruzun akrrıı.tı llnrkot ilzerln - ta!e'be idama mahk an ed hıı~. U ordusunun kurmay heyeti u!r alın • le en faydalı b r §e".tttlde icra ettımıış 1 
I'i ~W!dtr. B kalım, bun'ar bır. 

.. yaş:nda diğer oı.r kız tnlP'hr hapse •• b d Taarruz çok• g nta ve şUmulllldür. mahkôm ed m..şt.lr. Gaz '. öl( .n ce rnıştu. Bu ordunım b:ışlcomutaw vak.- olaoağını tesl1m. etmet I~lir. E- birlerlle çok sıkı bir 1ş bJJ.lğl y p.ıralı: m Ü a ele edı• dı• Almanların k:J.1;3n e?VCl harbin tas - zasmın derhal ln.faz cdıldiğl.nl ilave ey: tinde tayyare ılc k.:ı.crm~tır. sa.sen biz, bu yeni Aman hareketınln ve lbırblrlertnın hare · t.ıerlnl en f y. 
r.yesi pcşınde oldulc!a.rı tahmin o:uruı._ !emektedir. Sark cepbeshıin diğer bölgelerinde Moıc;koVa mılY..akMını IStilıdaf etmek. dalı br surette tnm.ıunlıyar Sovyet 

Rev;:haven 7 CA_\.) _ Reuter ajan.. b !ir. ---on---- ~~~~:Seri p.An mucibince de te oldutunu meydana Çtbracak delil ordusunun et.rafında k ndlsln h et 
sının hu.su:sl muhabiri bild.rlyor: Şimal cepheıdnde A!m!mlann Le - o kullarda Ana - Leningr&dm batısındaki ımhU~ SoY. l.er-.c nlMtaıfar oidu umus iQın batı.. t1r.ıne1::te d n §eıUnet h ~asını tadil 

k 
ltuıb e.:trlerin n de~l~tirllcc.."'ği hak nıngra.d taarruzu ha.f !lem .ş ve daT - Jet ım~tlerin!n yenldl"n yaptJAı bir sett1ğim.iz Sovyet nwlca.bll ta.acruzu.. edeb11ece!der mı ve bl :ıssa dün de 
ndatı karar ne re<iı;. r edilmez, key mu:s g:bid.ir. B b gece l.hrnç teşebbilsU otıak1lı'tWm1lşttır. nun doğru veya :ranı11 olduğuna dafr kısaca Lşaret e .. tlğlm ı: veçılı ıe duru-

fiyet NeWhaven'dekl Alınan harb e. ~~t b:: m::ı::::ı::a::ıcıı;t~~ g!). a a gecesi N>ker na'dine yarıyan npurla~llfet_ olan ta.ıııllimlZi daha ziyade ileri gö_ mu dnh:ı mlişküll me e b lıyan 
s rler: ne b !d.rilmistıı:. Bun ardan bir ın ne Azak deniz! arasın.da olmakta - ae.riııi batınlrnıtı. taraya çıkan - türecek değ.lliz. Wblbow nehri gerlslndc ı M T~ 
kaçı oını.rtıannı sllkml~er Te ııra'a- drr. Btmıda ıoo kı1omctre t'IZUJllukta CBae tarafı 1 lnel SIU'fadal m.an temamile imha ed Imiş•tr. 5 BirlncrteFin tar.hl! Alman re.<ı:rnl Vbro§llof kU'V'Vct.lerın1 kurtarab ece~ 
nndan ÇDk azı «yaşs Hltler> diye ba- bir cephede dQnyıının en b{]yfik 2mey_ mek için ev lle mekteb;n mesai b!Tl'ti ~ ı;;;a;;.l:;:v;:!~C:. .. !~ Te = tei>liii da.hl, bu yeni taıaırruz harcltl>_ 1er mi? 
lınnıştır. Biiyftk ekseriyet hiç mti _ dan mu!hard>esi Şiddet.le cereyan et - y~_:.:lk ~b .. ~'~hra.k kabul edıy0r. --anda ,. .. _ _._ov" ve ı.entnsraddakl tinin muvatfaklyeUe inki§!'lf etmekte Dünya, ~ mahir el erde bu unan 
teh 

Anlı:cw.uıu.e "'ö""' de edebıyat mu.. _.. ,.ur...,.. "' .. ~.-ft .. ~ g)5zülıanem1ştlr. Blrkaç da_ mek:tedir. all1mi ve &alr Orhan Seytö Orhonıa es aıskerl tesisata hllcum et.mt.,t.ı"r. oldu.e; .......... • ve Kırımı Ulmcynıı karıı- çok kuvvetU ve çok muntazam blr or. 
kika sonra in:f1'2: yaral ıaxmı bek .. A1!nan tae.rrHıarınm bellt başh h.. ki maari.fcll!l"ını.zden l;lışll Halkevİ ~rad cephesinde sınıaı ba~ln.yan Prelrop berzahı civar du ile aklığı rnUteva ! yara.arı mu.. 
ItY€n sı.hhlye trenleri Newhawn ga_ ı&:amet ve hedef.eri şunl:ı.."\!ır: baŞlaı.nı .Ahmed Halid cev:W '\'ttlyor: Berlln 7 <A.A.> _ DUşnıı.n, dOn Le_ vıe cenutıda son gilnlcrde cereyan e_ vııkkat ve müst.accl tedbirlerle bir de 
nnd:ın a.yrı!nnş ve Kızıl~ otomobil. 1 - Şimalde Amanlar Koln ve Ka Orhan Seyfi Orhonun lı'- :nJ:ngrad mınıtakasmdakl. çeınbt'rl ;yoar_ den muharebelerle Sovyet mukabU receye tndar kap:ı.Uıkt n oonr yen._ 
len dağılm.Jıj!ard:r. Lenin Uzerlne ylirüyorlar ve buralar. lrirleri: mak teşd>bUstmde bulunmuştur. Bu t:ı.arruız:31"1 • netlceslnde &w,yetlcrden den hasmına muknbcleye ha?. rl:ınan 
Alınan ar hutan,. gemf.dnden sa ~ da Vo?Wil<>f ordusunun ccm:ı'b kana- t&şebbfi.<ı. tanklarla ve topçu kuvveti ile yeniden 12000 e&rle 34 tank ve diğer diğer bir ordu arnsın.d:ı. ycnld •n baş_ 

at 15,30 da tekıar tanıya çık:mı..<'Jar. dlle 'Ilm09ellko ordu._'larmm ~lınnl c- Teı1liye meselclm1 hakkında u_ hava kuvvetlcrının mUzııhcret etmekte h.rçok malzıcme alındığından baş:ka layan ikanlı bor,uşma:;ı hakik n bil. 
dır ıtanadlannı kuŞ&t.mağu çalışıyorlar. mumt ve mUcelred flklTlcr, sUzel pren_ oldu'xlan piyade .~ktl~b1lileh:: : bir hnl>cr vermemekle beraber ha"la yük tıir heJ~nla. t.nklb etmektedir. 

Londra 7 (A.A.
' - Alm"" radyo- 2 - Har!lro! ve Gomel şımallnde sit:ılere kaçara..~ dllşünmcyt !a;,rdalı bul- pılmıŞtn' ,Al.mrul ... rın m h- la H• ... ? ,. M sk K D ' ~ - mıryoıımı. Bu 1 lerı Adeta 00.sta!ıklar etleri ~nl olmuş ve dUşnan tamın ucum rının gene <LLı..O .. , o ovn • • 

sunun b!!dird~ine göre h:ırb esırle- toplanmJ§ olan çok im.netli Alman gibi mua.yyen, müşahhas lruıtm!.a.Ta ayı tanşı'k bir halde gcrl çekllmeke mec -
rınn değ!:şmw müwkereıerne dip. kınwet'erı ~n ıStıkam~ınde yürü_ rarak heI biri Uzcrlnde aıışunmck v; bur Jta1mlŞtır. Eski bir gazeteci Lise ve orta okul mü-
ıoma.tik yollıırla devam olunacak _ melctedlrler. oarelerln1 bulmn llz!mdır. İlk önce Tahril> f'dllen tayyarekr k tır. 3 - Oenı.rbda Budyenl Te Tlmoc;en.. ne!erle utra;ılacatı taym edi!mell. Berlln 

7 
{A.A.) _ G tit.tcşrlnde Al- arkadaşı aybettik dürlerİnİD toplanlJSJ 

ko -"'ı.r'l11.nnın "imal vecenub kanad- Bunlıı.nn lçlnd n de en 1"-• ı ..,..., '" ....... .._.L..,mdan man av t,ayyarcierl ııavtı. muhan.be ('. Eski caz tcc> aı'kadls\arımızdan BUr. Resmi ve hususi llsa mi.idur1eı1 düıı 
dtı.şman tan'tlrosı u,, rm~ l' ...... • hancttı.n Moralm dün gece vefat ettı. öğleden sonra Ma ... rll Mudurü Tev _ Londra bu sabah 

ı11n tizer!ne ~veccuh eden taarruz baş!ı:yarak işe g r .ş lmel\, l>T:ı.tik carel•r dn n ne1 _,.,,.,. Tay 

bu .. ft ... a Haıfa>f üzerine çok §kidetll araş'ırılmalı ~ bun nnn !avdıı.sı olup ... h..... toplan dn 16 ür:'' •'"' rinde 32, tayyare ..., ılh>, ğlni tecss ,e haber aldı!.:. BUrhanctUn tik Kut'wı reıs: ,;uı<W Kız T ıres nde 
t ""'~- 0ı .... ,,ktadır olm.aclıtı t:?tt'k cdılm.el d r. Ancak an_ •ft- ta"rru7.ltır 1 ..,. .....,., 

h 1 
• 'J2lY ~ ..., ... , • - yare meydruılarınl. yı:.pıw.u .. - Moral muhtel f gnzıe:.eıerde cnlışmış blr W"'"ntı ynnmu::ııırdır ... .,....1 tı 

~ r}1 vaz ıyetin ,. T brib r.dileu treıılu dan sonradır ki, bu C b' te:lbtrlerh c•d_ da da yCl"<le b<!~ tayyare tnhrlb edll - u;tlhbara.tı ve ynzılnrtle tanınmış se. ı-- ...,.. -v • .ı.vı-- n • 
Q. U l Alman h~va kuvvetıcrin'n hUcuD1 • dl surette tatb k ne kalkı ılmnlıdır. lr vilen b'r ar'ka.dıı.;.ı. Gene yaşıod:\ 61U. da, bu .sene l~ ve ort •okullara ka. -

1 
.. . . 1) lan bu.gijn bilhassa merkez cepbe _ Hm esin kafasındl\ mUphC'!n bir :fikir mı~ek oluyor ki 5 ve G tl.ktNrın ta.. mü bUtUn al'kadnşlan arasında dcrın bul edilmesine karar verilen muayyen 

nas~ goruyor r sinde olmuştur. Harkof ista~nu da ve ontın ruı.sıl. ta•bk t'dlk'ce i, ne ne. rlhlertnde Sov7et havı. kuvvetleri bir teessür uy:ındlrmıştır. Kcndıs'.ne tahsil çağını teca.vüz etnı.ş talebeler 
b tiee wmx-ğl b111nmc1en yap·laeak cem'an 169 tayyare kaVbctmtşıerdir. Tanrının rahmetini dıler, ailesine tn _ hakkında yapılacak muame.c!er ve 

l JJ•e ta• .. fı 1 ıı·~· ·a) fada] boml>ardunan od.Um~lir. Bunchm aş 1-' .. ·'Adl ltı .. 11-. •· t"-de o - •- -'- - şey cun C{):.. r...u 0 C..-J>• .. ımna 'U zlyetJerlınlzi bJdlrirlz.. g""en sene b tirı'emlyen ders erln bu 
Dtcr taratt.ıu Rus)adaki harb vezi. ka 78 trenil taarruz olunmuş, '1un- de!ffi'm Mn afh l'V il" ml'ktl'lı a~a_ J ·ı· l • • ti•p Bas n· Utı lıt bul M ~,. 

11 ~ dQo iU mUtalcıur bil. laman 55 1 t-ahr 'I: olunmuştur. 4 is_ stıııd.a b r maai b"rl•~·rıe <'lbe'tt' lhtl~c ngt iZ erın yeni Relsliğ~de:: ıın ıntakası sc.ne t~lfı.fıSi lçln oll-retmenlcr tara • 
Muhanıbe _. btU1bı cepbelm'Cle Pi- -.,ıon • bena.,er blr ~lı: w;prmer 'l'BnflT'. Yukarıda lfll&.Tdıihm •Ttlar na_ tayyareleri Gazeteci arka.daşlnrunıman Blirha _ fından okul idru:eıerme1 verllen rapor. 

detle devam ctln•kte6r. t..ıb2'ilb ..-.mıttr. -- atm~ sartne olrull'tl"da al!e net.tin Moral uzun zrunandantıeri ruüp_ lar etra.!ındn goruşme.erde bulunu1-
Merkez ce'hes!llde Amanlar B:"L l8e ı:-~~ h~~re •'Wıt11&n yav.nak da fQdalı olur.> Lcmdra, 7 <A.A.) -- Kral ve kralL teli\ olduğu hastalı.lttan kurtulamrya- muftur. Telifi dersleri aybaşına ka. 

ansk ve v ja.snıa.1:ı çok ş!ddetli tanr_ lro rd 1ra ~ blerı t ~~1- A.lrnteJ Halidin diifiincele • çe, dün, bom!bardıman .servi.si bnş - rak dthı geoe s.lat 2 30 da ;ı.rnmızdan daT lmıal edileoe4ctır. Bu derslerden 
ruzlıırda bulunmnktndırlnr. 0 umma 1"Ş! ş n ayyare e ri: kumandanı Pelrsc'ln refnknt'nde, ebedıyeı:ı aynlm:.ş bulunllU'Jttadır. ce_ verDen notlar talebenin sınıf g çme 

Br!ıı.nEk şe-hrı S!noıe".lskin 190 kJo_ htlcuım'.n.T yn.pmaldadırlar. <-M~e afie toplıı.ntıle.n :1&_ hava t.uvvet!erı bom'b:ı.rd:mn.n servi- nazesl. bugün sa.ut 14.30 da Bcyo[ılu vazıyetine mü~:r olacaktır. 
metre cenubu ~rklatnde, Vijaroın şeh~ (Radyo gn.zetesl) pılmasma dair ortaya ntılan fikir çok. sine merbut bir lstnsyonu ziyaretleri hastanesinden knldın'arn.k FertköY 0 1

---

rı ise gene Smoıcnr;k.n 140 kiJometre o yerindedir. Ben de, bunu mekt~in \esnasında aırlangıç gibi ha.vaya yük İnezarlmına nakU ve defnecmecektlr. Fakirlere yardım 
6ıınaı nde bulunına.kt:ıdu-. Vilayet hukuk işleri yn.pm~ ıaraft.anm. Hiç creğilse. selen> yeni tayyarenin tec.rlibelerın_ Kendisine rahmet dili.yerck ar.kıı. _ 

Moskova11 1'5tıhdaf eden Alman kıs- lar taıeb U ~· d 15 U daşlanmlZI tr lnr.1 b 1 Manisa 7 <A.AJ - Her yıl buradKi 
kaç mu""du"rlu"" g"' U.. llOı. ın eye Ve?' ec dl en g n de hazır bulunUU6lardır. n cenar.e •ren e U un. !aklr .._ __ ..ııerlne rıuın!fatura eşyası 

,.. manevrası ink,şaf ct.mc~od:r. evvel sınıf sını.f talebe velileri mektebe _ malannı rica ederlz. ~~~ ı -aa.ına.t!h Alı:ua. teval eden f.mı1r msııitnturs tficcarıa.. 
llYek!rt n ve Rus kuvveı kül davet edilerek, ı.endilerllc temas edi - Ü Ü rından Turgutıu1u Nuri sevrln uu Jıl 
kllbu~&5ın.:1a h.mUz temaslar vu- A.Iikara, ı (Husus!) ·- Dablliye ve- ıırse hem çocuğun oaıı.şınn durumu. Beyoğlu çüncÜ niversitede iktısad imtiha - da tathiere da.s-ıtı!mak üzere M.nnısa. 

•ıtızıı ~~~ kfiletl hu'ku.k müşavirliği muhakemat hfıl ve hareketi üzertnoo görüşülmüş N l""'. nını kı'm yapacak? ya ıo ııarı butdaY söndennlftir. 
I~ T'ıın;:._~• CUt"teslııln yazdııP-" Ö İs ! booı d ektebl il d bir Oter Jgl ~ ıe ........ ıı,0 it ır...... mü<lür mua:v1n1 Kemal :&ti tan - 0 ur, e m e 6 e arasın a tt.nıversH;e Hukuk ve İkt.ısad FaküL - h ·ıı 
hUc~~nl .\'lınıln ~:~Yk\'eUerl, UerlClllfk.. bul VlltL..,.+1 bukuK 1ıı'.er1 mMürl619ü işblrlıği tıe.ı:nininın esaslan ha.zır,anır. a...n..,.a 7 (H" 0 ""1) - T ....... ..- • teı ... n· 1 ...... --d nrof-·"rlerın· den D-"' - inhisarlar, tütün müıla P.I 0-- .. arııa ı::ıuhı kollanna knrşı ,,....., '" rı Şehrlaı!zdoo Alman m~ktebi bu. usu ~- ' .......... ~ • ..,.- -.. " .. ~...,.. .... ~ """ • 

ha~t eıuır ord:ı~~a~~~· ne tayin ed11d1. lün fa.ydalannı anlatmıştı•. 'Ôç ayd~ zasından Ra.fld Kolun Beyoğlu tt _ rd:>erger ba6talı~mdan bah4!le CnL rine avans verıyor 
t'd '"" nıeırtedlr ve k_,""'1laJ'a kal'Şl blı" ~ velUe:rlni ça~rarn onlarla çüocü Noterlıtır.e tayin edl.di. TerSlte idaresine .,bir rapor gönder _ İnıımaıtar İda.res: tütün müst ıh ,. 

111 
ll Alınan 'tuvvetı" .1rı.ın1 nıııha.ı:ara K2.bit BUyUk Elçimiz rö~r yapınaktadır. B!z maalesef miftir. Profeaörün, .bntaıanlannı tt- sWerıne anns vererek yapmakta ol. 

uvurak1yetli a~tnla-rı cenı:hına karşı eocutu mett.ıeıt>e yazJ:rdık'an IOilra bir Abidelerin tamir işleri n!Tersııte ktare&nce aeçııleoet diğer dutu yard.ımlan bu sene ahvali ha-
ın Abrıarııar Persko r Y&J>:naktadırlar. A1*ara, '1 (l{u,gualJ - Şehrlm.izde daha onunla alitadır olma.vız. E\'dıe bir protemr yapacaktır. zıra dola)'-1.e artırm11tır. 
, erd r. ? bel'"Mlhı~ı eeçe:ne_ mezunen bulunan KAıbU büyük elçi _ ~ ne ~lışmasın' kontrol ederiz, ilerliyor .................................................... M~arı ı m lyon lira olan avam.. 
~· btr ._ miz Memduh Şevk.etin b~a oır "Va- ne de meıttd>detı vera ev aıe mclcteb Meb'us emekli ~nn ıutnn yetiştıren muhteı11 mın_ 

'

,._ ~ n dn~tJldnn dcınıı"ıerdlr. ,,_, .. ,.,. . rv. US!Li waı• J ıuCJ a;uofaclal fil d--ı11nası ,_,, .. 
-"'"'1 ,.._, b .., zUeye naaded&lme&i mubteme~dlr. anısındaki durunıwıu te•IUA ~-uerıZ. .. ~- arada bilhassa t<>.r.h ve sau'at bakı _ t:ı.ka Jtöyl erıne _... .a ._ 
~n' ota!\ ~1~ ~ noktadan hfu-uma eukta ıröreceğ"!m!z her noıtsırnı mek - mından b""Uk öııami olsn abidelerin General Cemal lawn14tır • 

.\~n rıgrllda ı., t\"I ar dnrc:!tınılmıntur B U G Ü N tebe lımad eder, s:ıdec" nt"ktf'bl ita - ı&Dı6 't!Sler~ Uzerı.ndc bti) ükb rdıkkat.lıe f • ---.n----
1.atyiltı h fBI Yapılın k•a ola~ i 0.0 Mt'l buluruz. duru;dutı-WlU ..oy.em.ş ve dem~ ki: Mersinli ve at ettı Sahte ıübay cezalandırıldı 

1 ~lb"dl!". p E ... 't e Bu lttıbarla a.ç+ıırn:z ank• .. eok ye - ..... ·ft-... ft- l"""ll vıı.ardıı. başla - b Kendine sü.bav.· silsü venn k -.e 
n ·ı· tııSa. rnde, ~ zanınnı!ld:ı vP elP aldı~ı ~ _.._._. v...- ,. Aıik.ara, 7 Ulusu il -· Me 'us e -

F gı ll mış olduğwn:ız tamır Islcnilill tamıun- m'"kll .-nera.ı cemal kıcrslnll bir sa.ht~ hüviyet tasnn ktıın ma mm 

l
' } " ~ notasına Ka:hlk.alha haftası bafladı ~ it!be.nle c;o\c faydalıdır.- ıanm~~·'"' ,.a11-_.,"'"""• d "er yandan da ., .. ~ n an -1' G. O. ..... ... .,.. _. ....... • müddetıteılıberl tedıı.vı edllmekt.e bu_ Şükrü Ersavaşın du~ası 1 lnct a. 

b_ ıyanı b Dün.ya konılk.le: ıkrıı.lı ---o--- ycnıden bazı camllerım.2'11 t.amı.r.:ne ıı.ı-ada dün b1'nılırtir. 
d A~ı.ınk.i '1 n ceva l ı 'başlamış ou1unuyoruz. BugUn Ur.erl.nde lıınduğu Numune Juı.;.tancs nde bu - & ........ .. 

e aoat... (.\.h) LOREL HARD 19 ftalyan gemisi ,.a:ı·--aıcta old1.1o"'umu.J camiler, başt.'l gün vefat etm!~ttr. Cenaı.es. mera - Mahkeme. suçluyı. 35 gün müd -
Ur: ~ak, r• - Bugijn}ieJa nki. ,.... .,,... 

1 
_~ ~Jllnl •--ı,. ... p~:ı-•~ tstanbulda Silleyman.,ye, Beyazıd ca _ sinı!e knldınlo.cıı.ktır. det!e hapse mıhkum e•m ştir 

"""' ,._. • iU •• ""~ herkesi neş'e ve ttvkle h "' at dı b ~).'a 'lt I asara ugr l mile:rı oıma.k ü,; re Kadırgada ve A • 
• saNcak o an .. "'" ,..,..., .-ı~ ş ı ~ltı•- .. ı.;;:a et .... ı~ 01 .. n No......,,. zapkapıdaki Sokulıu, v 11.\nUU.....,, ~ın-

~ ....... 1... uu;ı .. • ·-v Ü ÖZLÜ laldra. 8 CA.A.) - 1~1Yan c:knlz u d y i ~ 'ürıııi ., 01ndl;vadaki mümeMi T RKÇE S sipaşa, Eknınö.., n c en camı, .. unı-
1:\t_ herilbı., ı..~lce F n hQ'-"--"-e- tuvvetlerine '<arşı tnı!ll'z taarruzları osmaniYe, Sultanahmed. D.yarbalorda 
A.'ll "'- "Y\U" A.unıe = LOREL HARoı· devam etınek~ed:r. !~alyanlara colt a. ..,ft~- 'lllft , __ .. M d rıu u:..._~~'-ırı .. nn.:ı 1ngtıız notasına • da ~ .. am paşa, ....... n.....uc\ ura ıye, ,.._ ~--:.~ray......,,,. ce\7.JJ> 1 kır zayiat -verdlr!lm~edlr. Yorgad<!a Qapanoğlu, Afyonda Ge _ 
ocuı<IG-a.t ...... a bild.lrtı 1

• Paıarteşı ırfl DUnkU günde yenid0 n ıo :halran &e- dmsşa, Kayse:.dc Ahmedpaşa, Bey _ 
._. İaveç , nıe>; 1herr. P n - A ş 1 K m!si batırılmış veya sakatle.nmı~ır. "'~-4' "l B rsad M nıdl 

N
~ eıc:a:ne vcr.tnlş'ır. şehirde ~""ol\ u, u a ur ye, 
t -~ Hild&v~r. !zmtrde Hlsar, Şadn _ 

~ afıa v k·ı· Daktilo Seyfinin katili van, Divrfkte lucam~ .Aldtla.uda Yenl-
ktıı ta, 7 Clt e 1 l ca.m·, Antalyada Mtını.d.Paşa. T~kell 
ltı!ze Q~e.raı AHtl.'nııl> - Nafıa Ve • yeni lb;r k:thkahıı turanı 12 sene hapse MehmedJ)~, Koc~Uru.1e Pertevpaşa, 
.......___<lönQn. Jl'uıd C«>e.aoy tehrl- .ı\frl.Ca: Renlcl1 Mlkl .Maus mahku" m o},.f ... U Konya Erettl.slnde hıcmıl. Ceyhand.a 
• ....__________ ._••••••••••••" _ AbdUJ.kadlr ata eamUerldir. Btmlard.an :::-:_:----------==- ;.. Ban'kası civarında da!ktllo ve bu yıl ta.mirleri b:tan!:yenlcrın ileriki 

--.. ~'ATI.N · · •••••... »J yıllarda tamamlanma.lanna çnlışılacalt,,. .-.... ~l .. D!iınA.?ılUl Kl.100.li:Tl... arzuhaloil.Jk yapan Seyfiyi ıbıç:ıJdıya. 
-uı.J!lMA !ı..afn...... . uhA tır. ~.,. JtURULAJıf Şmuu' ABIDEBI...... rak ö.diiren MMımed Emınlıı Dl - Vakıflar umum mfidilrlütil bu :tflerln 

~ O K
( TK AOM IRL E N SR Ei NKK LLf) o p. s teme.11 ı inr.. atıroeıada dün .ııetiee_ yanında vakıflyımızm yükse!ı: dele _ ye va~~. rtııi ve öoemlnl ırerıolertmi;r,e Ye bUHln 

Mnznun, Sey1in n kızkardet: Ser - dünyaya tanıtmak ~in devamlı b:r su.. 
mı oİlce kend s!:te nlş:ı.nlad!iı ha1 _ rette neşri.yatta bulunmakta ve bıı sa

hsdaki ça~aıuı da gün geçtikce 
~ de b Muıre v ızg-eçip kızı vermeme - ~~ettt'dlr. 
~n ~ HAZlRLı\NAN,. BENZERİ YAR.'\TILMIYAN.. s.nden dnle.yı duyduğu infialle bu el- Bunlanlan bqta önUmür.de.ti aylar_ 

• E~ .ı.ı..F; IIERKF!Sİ Ş..\.ŞIRT.A.."" BttY'UK FİLM nıı.yey işlern.ltı~· Mnh...ltemı?, dftnkü da cb cM1 ;azıhn okımı:ı anebtan> 

l.. 
A Y A R 1 N A ''( Ş A M karar!lld:ı suçu sa.b.t bulmuş, :ınealc adında bLr ldt.a.b ne ik' numaralı Ta _ 
1-ı\ ' h!:ilsedeki ıt.aihriJt sebeblerlni de na - ~1tlar dergisi cı"karacal!:ız.11 

~o~.l E S 1 N E M A S 1 N 1 211;Y~: ş~~ Emln ceı:t kıınu_ ~:.::;:B=ıu==l=Fi=t=re=n=w=· =1=·u=·r=k=n=ıı=va=K=u=.:. 
-·~ A•~,. .,. rumuna verinb.) dedikleri uman 

-...uı.~AK HAYRET'I"E!'f 'riTRETECEK, ALKIŞTAN nunun 44a ;ncl maddesine tevfikan +.... hlt ~cltld eılrbUir ml)'is: Gik.. 
----- 41Jl at~anı ' İNt.ET,EOF;KTİR. .. ve tıı.'h:fi!en 12 sene ı11fid.detle ağır lerln kol'unma'1ııa terı.-lh cdeb;Je. 

.. ..., •Ç n nltmart\1ı yer!er şimdiden s.ı.tı maktadır. ha~e. ~ lira ta.znıinata ma:h.k(Un e.. edimli: başka bir ı~ var mıdır? 
................ _.,1dıımır.Ar. 1.-;;:.;;;;.;;;;.;;;~--.;-.. ................ -..__. 

Sabahtan Sabahaı mek. hem de :ıtlam.ık is.i) ordu. ~üa.. 
ku artık barb yukhı. Sıkın ı y.ıkta. 

rp b • A h • l d • Sanki olwn lille yer) uı::.uıd n );a~ 
I a ll ıs er lTızııştı' Gün \C gece ışıklar, şenlıklrrle 

l"tÇLi, fakat bıitun bu neş'eılc b ı· zor. 
luk seıdllyordu. \ unku hail. ı.-ol, ~ 

Bu kôeede kt)'llletll fiklrlerlnden a.. ka) bet.mi$, c:ok çekmfjti.:ıt 
rasıra b;;ı.lı:reUiilm buyük ln&lfü 1'9- Geçen ıiuı Ilclçlkanırı LlycJ ~hrhl,, 
man ve tarlhçw Wehe dürt yıl üç a)' de çıkan mut.ırekı! b .ı.erl ıixerl.e 
suren ı ç~.n Huyuk Uarbin bilincosu- halkın daldıi• zevk \e ııeı'e ilcmi bir 
nu ffiyle kaydeder: kaç saa4 ııilrmiı,. Sıı ı:ibl pr.ıb lçll.. 

cGarb dünyaiına menıub bü,ua mlş. Veslk:ısu ahşverl~ler yapıln111r 
milleUerin clrdii'i bu ~QDPd:ı OD prkılar 5')ylenını$, nkşam liı."ı·I, ha.. 
mllyondan fada lnsoau cephelerde. kikaı aıılasıhnca lıemf'D 151klar ön. 
yirmi bQ1 mib'on ımau da çektildcrl döriilmüıt. ses, sad.ı k ı.llmls n' hallı 
u:t.ırab ve mabnuniJ~tler nei!('a.i:e bu hayal sukuıu Ue ) at.ıklarn ı.erll. 
ölmiişlenlir. Guwızhktan m lOll _ mit. 
ea insan da vllcodca alil obnuşlar., i lı'- h" 1 • _...,. ı.. el • nsan .. ıs erı. u.ıçueu.., c1. u1ı-

dln.» • lan hep ayni kaynaktan sıur. Galat 
Ve sonra mütarekenin ilAnı tarihi v~ mn,..fıb bütün muharib milletlerin 

..._,_ ·•~..:.. · t bir ı -· olan 11 ~cı._. ... ıunu SU on • ı erıree duJ'M- klıtn lus1:r cene lııu -. 
ıle LonıdraY1 ıö1le anlatıyor: mimi hislerdir nsrb. uyatm iı\l»I 

.HWlııe ;ı:ünluk hayatın ak1Ş1nı b'r neticesi oldlllu k:ıd:ır sulh ta o.. 
durclurcl11. İı1çlll'T kapılard.an fırladı. , __ .. m_ •ft ._. bl _.11• ":.,.enı1a 

ı la nan _.... ......,u r ıaycuu . .,.,, --
~Dr~u r~ ::ı:.~ ~'°- rin rüyasını rörJu!d ri nıes'ıııl ..... 

.. erıne •0 • ~ ~rler. a7; elbet dolaraktır. Fakat ~n hal'We 
bus ve :ıskerı otomobil fofo 1 ı örüldiıtü ıtlbi kim bllit' kııt ml~ 
ı.aaarak ~ele laUkamet.lr:r~ u~u. r _ .. ~ taht ---k ve 

.... b •• n-.ı kaklaıc!a insanın '""' ... ra •Y" .~ .... ··-
yorbrdL Bal..- u .. ..-en so ık 11 on pyri maharlb maliil •-
pşkın taşkın kO:t'Uşı&n, ne yaph~ın. j ft~ m Y 
ne yapacatını bllmlyen. sel-lnı:ten 1 Jaoak! / c / 
yan mecnun lı:ı1e relen bir<oll talih.. ~uehaıı a,,ıi" 
sb:lerl de ı,ıltneclilet'. Halk hem gıal. 



1 Sayfa SON POSTA Birincit~ırin 8 

lstanbul Defterdarlığından 
8. N. 1ami Adresi llıılatrah Kaz&uç Buhran Zam Sen~si MUlah.'\z.at. 

1 TOdon Konovesk:l Kavaf Necati.bey c. 98 300 168.75 27.00 940 Tem. K. 14/10/!140 '1'. 
G7Gı> S. k.ırarı ve 1/f 
1hb. 

2 Miltl7adi Allbrantl Hurda tlca.. l'urhıuı .va 44 9.90 1.98 938 Te.:n. K. 4/ 2/ 041 T . 500 
S. kar.an ve 5 47 1&. 

936 Tı!m. 2:;/ 9/ 939 T , 6861 
S. kararı ve 2116 1lıb. 

938 'l em K. 18/ 5 ' 39 T. 
3731 S. kara:ı ve 3/11 
İ'hb. 

re ti 
S JorJ Bamatralti Nakliye sim.. Kalaycı oğlu han 72 27.30 5.46 

aarı 33/35 
f Saime Aşçı Havyar han 45.47 840 1.20 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Neoraljl, Kırıklık ve Bütlln Ağrılarınızı Derhal Keser. 

lcabmda pnde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla isteyiniz. 

5 Jan Vartan:van Tütüncfl 

8 Sadet~ Arif Muameıec; 

'1 Ayancı otlu Ha. Muakip 
ralanbo . 

Büyük Mili~ Han H Terkin 

rurhan 7 > 

Abit Han 41 950 114.00 22.80 

934 Tem. K. :?? , 8/ 939 T. 
6080 S . karan ve l/tl 
ihb. 

937 

931 

Teın, K . 26111939 T. 
304J S. kararı >c 3118 
thb. 
Tem. K. 8/5/ 918 T. 
3377 S. xnrarı ve 8 30 
ihb. 

Sümer Bank . Sellüloz Müessesesi 8 Mihran Elmayan E mlı\t: tellAli Çeçeyan han 14 192 18.04 1.61 934 Tem. K. 1ı; 12 939 T. 
1012 S. kararı \ ' e 2/ 3'f 

için (35) kalem muhtelif cins erzak aşağıdaki şerait dahilinde 
mübayaa edilecektir. 

ı - :!bale edilecek eralc mtiE'sseııenlıı .Y~eKi ~ bUm edilecektir. 
2 - lıluht.elif clnst.e bulun.an eru.k nev'ıne göre :alibleri.nc parça p&rça ih&le edilfb,Ur. 
3 - Tal!blerhı ~Irak et.tlk*i kı.r.ımlara nı:ya tamamına ald malların verdJJtleri tekll.tteki kıymetinin yUzde 

onunu ~.nat akçesi olarak ihale tarilı.lııe kadar Sümer Bank Galata vesneaine 7atırmıe bulunmaları Jt.zımdır. 
4 _ v~ert tapalı arfm üzerine Bellülos mtıesae.esı erzak ebllbnesi jbaresi yasıW:a'Lhr'. 
5 - Kapalı zar!1a:.- H/lGı'lHl Salı ırün11 ae.at. 11 ye kadar Galata.da Stlmeır Balık Sat.ınAlma MUdüriyethıe 

tevdi edilm.e bu:wıaca.ktır. 
8 - Tal!bler ..erecekleri eralcın nflnumeleriıni de ~ile beraber lılfkllriJ'et.e tndi edeoetıerdU. 

1 Halll Vefik .Kahveci 

10 Leonldl Ralidta Oömlekçl 

Leblebici Sok. n 360 27.UO 

rcıpçular cıı.cı.. 21 300 120.00 

Ut 934 

2-4.00 934 

ihb. 
Milke:Je!'n ıt:.ı azı üze
r n e i.iraz kom'syonu.. 
nur. 12/ 12 '936 T. ve 
2555 s:ıyıh karan ı 6/ 
28 Dıb. ve malntl"muna 
t :nyıZi , 

MUkel1Pfin itirazı üze.. 
r.ne komısyo.r."a mut. 
eh.'lz :ıs 1 101 3 ~ 'l' ve 
\340 S . karar Hi /2• 
İllb VP :ma 'memuru 
tmıylzl. Müessesamiz, içtimai teşkilAtmın altı ayhk erzak ihtiyacı listesi 11 Avadis oilu Mibal TUtUn ve lı:u.. Mecllaı ;Meb'usan 90 22.50 4.50 937 Muke'l"r n i• !razı ü-&e~ 
l'ın•' komisyonca mlll. 
tehaz 12 '12 '.ıO T. V9 
151~ S karar 20 4 :thb. 

14 ittan V&bidi C!Ml Evsafı ~ 

ÇUnl~------:Plr::-=lft=-A----------~~1A,~1o~~------------------~:=:=:.----------· 
ru kahveci cıv.ldesi 

10 
10 

100 

:aoo 
:ıoo 

400 
JOO 
60 
90 
20 

-- ~- ._ BlJmNlm olMak 

T
!elte • Corbal~ Bureaıun o:L&c&k 
,.... S&dey Yat Urfa Urfa 7atı birınoi olacak, ~receal 

Kito 

• 
> 
• 

Ten ete 

OUval 

Makarna 

• 
JI 

JI 

Zeytlnyatı 
il 

Sabua 

Keeme > 
Pıyaşgo ) 
l)etırtye > 
Çubuk 1, 2, a Mo.> 
Bbt~ ) 
Yemetltit > 
Be)'a& 

nünume ile bırllkte bildirilecek. 

(lla:kamalar Wlduı imal edllm)f 
bu.Jn....t) 

Zeyt:nyafı 1 : 112 aaid olaeaıt>. 

Rutubet ~ 24. 
Şahmı bamız 84. 

13 Trlyando .Pili 

13 Hüseyin Hal.~ 

MRhrukat 
tUccan . 

Kunduracı 

Ressamlar Sok. 1.10 290 

it. Keş Kasap çık. 
mazı 2 

'1f 

4'7.70 
57.60 

9.19 

ıı.70 
11.52 

1.81 

ve mnlınemuru 

938 

938 

Şaıtuni ham.Is ballı tal~ ~ 8.97. 
8ebe8 kalevi cır. o.os 
(YfŞıde 80 dan aeaiı olm&Jacak> 

1f Haykazoıı Kemür ttıc. Rıhtım Han 5ı 15 

20 
15 
5 
5 
~ 

tiO 
a 

2500 
·c:soo 

GOO 
3 

l5 
20 

'.?00 
50 

lOO 
10 
Gtt 
11) 

5 
5 

50 
!?000 

2 
2 

• 
• 
• 
• 
• 

Teneke 
Quval 
KJo 

• 
• 

Çuval 
Küfe 

• 
J[iJo 

Kut.u 
• 

Teneke 
Kilo 

• 
• 
• 

Düzlne 
Kilo 
CuVl\l 

> 

• 
Merclmell 

> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturul114 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 28& 

Sini ft üeari Mır nevi banka maamelelel'I 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bua&uında twnı.ra1ı ve ıı.bar11a &uarrur henblannda en 
u IO Uruı butunuılara eenede f defa oeklleoek kur'a ile aeatıclakl 
Diba l6re tkraml.Te datıtııacaıcıır. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 .. 500 • 2,000 )) 
4 ,. 250 » 1,000 ,, 

40 • 100 • 4.,000 ,. 
100 • 50 ,. 5,000 » 
120 • 40 ,. 4,800 • 
ltl • 20 ,. 3,200 • 

.,..._ Beuitlanndak\ paralar bir .ae ıcecse so Undan atalı 
~ lt.raalQıe cıllblı &akdlrde ıır. 20 fuluile venlecelttir. 
.,., 1!Cur'alart tlDeele 4 defa, 11 Jılart, 11 Balilran, 11 EJlQl, ıı Birinci 
.... nun nihtmnde cek\lecekt.ır. 

Devlet Demiryolları lşletma U. M. dan: 
Muhammen bedeU Cl.400) r 

tembe günü saat 15 te ka.paı ın. olan bir aded Mot.opomp 16/10/194.l Per-
1&tm alınacaktır. 1 zarı Ululti Ue Ankarada İdare blnasmda 

Bu 1te strmet: '8tlyenıertn (256) ll 1 it t.a7in et.tıtı vetlkaları w iekllflerlni n ı muvakkat teminat i!P- kanunun 
1'0ll ReWiline wnnelerl lbımdır. aynl sıill saat lf de kadar Komla. 

IJart.nameıer puuıs olarat: Antı.r.da ..._, __ 
tada 'l'Uella ft 8"t ._fllıM-.o ...... ~me l>Mrulı:ıdın, Haydarpa. 

'il'"" ...... en ..._~. (15611 

can 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

30 İkln~l&l 1330 tarihıt cEcnebl Ancınim V'9 Serma.yeal Eshama 
m\lınkM1m Şirketler Kanunu• htl1tümlerine tevfikan Türkiycde çalı,ma.sına 
izin ~ olan ecnebi şirtetıeroen •Di Oudlvır Tayr E~d R:ıber :E.~ port. 

KamJ>lnh şirketi bu defa mllracaat.la eü'ltetin Tün:lye vekili Conny Houl • 
ber«'in t.stanbul<tan mfikü:l dolayı.sile yerine tsvlcre t<baasından .E."•~en 
Bornhauser'i vetll ta:rln ettiilni bHd irmlş w lAzım gelen vesaik\ vermiştir. 

Bu veııao!« meyanındaki 20 Mayıs 1941 tarllWıde Amı:rika Birleşik Devletle 
rlnden Ohlo hilkQmetlnln Sümmit Kontluiıı Noteri C. A. FaUing huzurun. 
da tanzim edllaı vekA.letname muh~ev,yatında vokll "&vtıea Bomhawıer'e ve. 
rilerı hukuk ve aıUlbiyet.l"r 2 ııazıran 1941 ıtarlhlnden itibaren mer'i o~acak 
ve alkdemoe ~ırke~ tarafın.dan arledllmedikçe işbu snlfüı'yetıer 1 H;ı.ziran 
l942 taribim!e h;t.am bıılacaktır. Bundan eV?el şirket tarafından s Mart. 
lHO tıari!ıU vetAlet.aame muclblnce Conn.y Houlber'e V<'J'llmıı olan bilcUnıle 
~er ne mumaUe,y'1 Conny Houlber tara.rından haiz oldutu galfı.hi.. 
;yete lıılUnadmı Wlllta.nı Jacksı>n Pe*tn&'e ft:J& her hanııt bir kinıııeye 
verllmio olan saILı.ıı;vetler. Evgcn Bornhauaer'in e(l'lte~ Ttını:ve veldll!t!ne 
tQtnie ınallmsfls ad<!cdllın!ft,ir. ~b'et tetkik edilereil lwumı bUkibDlere 
uygun p'Srillmllş olmakla dan olunur. 

Türk Maarif Cemiyetinden 
İst.anbul Resml hA.n İ.şler Mlldürü Hüsnü Allckoyun!u'nun 1/10/ 941 ta. 

rfülnden lt.1bal'en cemlyetmh21e alAlkası t:alma.ını.ştır. İlA.n işleri bUrosu 
namına kendisine mukaddema verilmiş olan vekAletname hükümsüzdllr. 
Al&t:aduların malümu olınak üzere 111\.n olunur. 

l_R_A_D_Y_o---..11 
ÇARŞAMBA l/H/ 1941 

7.30: Saat ayarı, 7.33: nam paır. 

çala.r (P1.l, 7.45: Ajans haberleri, 8: 
Haflf p:ı'l'Ça.lar <Pl.l, 8.4.5: Evin saa. 

ti, 1200: Saat ayarı, 12.33: Fasıl he. 
yeti, lc.?.46: Ajans haberleri, 13 : Mü • 

dk, H : Karışık müı.it lPl.), 18: Sa.at 

( TIYATRuLAR ) 
İSTANBUL BELEDlYESl 

Şehir Tiyatro.su 
Tepebaşı dram kı.mıında 

HAl\ILET 
TfuıkçeııJ 'Önlverslte İngl
~ebiya t şubeal 

İstlklA.l caddesi komedi kısmında 
KİB.\RLIK BUDALASI 

Tü~l d~r Ali Süha Deliba~lı 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Antalya Nafia Mlldi\rlUğünden 
Ant.a.ıya - Alanya yolıınun sı inci kilometresindeki dem.r :.1an~glt 

boyanmaaı lle tecrit ve ~enin )'enllenmeal if1 açık elto;ıltmeye konul· 
muştur .. 

1 - Eksiltme 18/10/ 941 Perşembe güniı aaat 15 de Yenikapıda Nafi" 
Müdiriyetlnde müteşekkil inşaat 'komisyonunda yapılacaktır 

2 - Keşif bedeli 491i5 lıra 15 kuruştur. • 

3 - Muvakkar. teminat akçesi 372 lira 38 kur:ıştur. 
f - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı vesıkaların getırllnı"-'1 

şarttır. 

1 

A - Nafia Müdürlüğü r.1üteahhitlik komisyonunda ai111ac:ık ehli
yet vesikası. 

B - Muvakkat teminat akçesine aid makbuz. 
C - Cari seneye ald ticaret odaaı ve.ikası. 

lstanbul Belediyesi Hanları 

--
1390ı87 104,32 Cerrahpaşa haatanest Baıkteriyoloj i la.bora tuarıncl• 

ya.pt.ıla.ca.k tamirat 
197,85 Kara.ataç mües.ısooaıtılnda mevcw ben7.ın ıank..,,,-

monte edilmesi ve tul\.dd:>a, boru, vesair ~.s'JI'°' 
nın yapt.1ırılması. 

Keşi! bedeijeri ne l~k teminat mittaları yukarıda yazılı işler ayrı .t
n a~ ek.stlıt.meye ltonu!muftur. Şartnameleri zaıbıt ve mua.melfıt .,,ıa 
dürlüğü ltaıl~~ görülebilir. İhale 20/ 10/Ml. PHartesi günü s 
de Da.mı E~wnende yapılacactır. raılıblerln ııt temtnaıt makb il40'• 
m~tubları, ihale tarihinden sekiz gün enel Beledlve Fen İş' erı JI • O• 
ltiğune müracaa.tıa. J · re• a acakları fenni ehliyet ve Ml yılın9. ald nca ııl,,o· 
dası vesikalarile ih:ıle günü muayyen saaıtte Daiıınl EncUmende 11 
maıarı. (8864) 

------------~~~~~---~ 
Maarif Vekilliğinden ..ı'· 

Vekllll_ttmız mel'kez teŞldlA.tına batlı mesleki teknik öğreUtn ~ "'3-
rl müdurlütftnde çalıştırılmak üzere yükaelk mimar, inşaat eıcttraiti ~
hendslerile fen memuru ve ressama• ihtl!yaç vaııdır. Ta.!;.b'.erln t" bif-
renmek üzere Lahsll vesikal1lr1le bulunduıkları va21i!elere aıd evralda 
lllote Ve'kil:lğlmlze milracaa.t et.meler! '1An olwıur. ~ 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Modur:ugunden ;11 .. 
ıı:shlUlla ııı 

30 İkincU~rin 1330 tarihli •Ecnebi Anonim w aennaY.?81 na ~ 
kasim Ş!rttetler lnnunu11 hUkilnLeriDe tevrikAD TUI1ti7cdc çaı~ıı.~tecl e,r. 
VerllmiııJ olan e:nebl ş1rtetlerinden e ell goznpanl O! ~Ü~~:ıı:.IJJı.Y~ 
ketinin Türk.iye Umtıml Vekili bu defa mUraeaatla ha ~ 
bin 1941 tarıhinde!l .. ...s 

aen, Şlıtrotin Türkl.v.? Mert:ez:nı l Aiuatıo6 ppaY.,c.aı.--
Kooyadan İs~lbub. nakleQeceilAi ye latad>uJıd&ki tub8'10ı 
bildırm~. sJJı atl& -

Keyfiyet. 1let.ki& edllerek Ulluzıl il~ UffUD ~ 
olun11r. 


