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liimiiDİİD İİOİİDCÜ Jlldönimi 
''Atatürk, aziz hatıran sönmez meş'ale olarak 
ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutuyor,, 

Yaşarken bir eser Eşsiz kahraman 
bıraktı, onu ovelim Atatnrk, vatan 

ve koruyalım sana minnettardır 
Milli Şefin Büyük 

Türk milletine 
beyannamesi 



2 Sayfa 

I Hergün "' Resimli lllakale: Atatürk söylüyor 

En büyük 
Mucizesi 

~----llnm UpkhailJ 
Bugün, 10 lkincitefrin 1941. 
Atatürkü kaybediıimizin ü

zerinden ü~ yıl gc~mif oluyor. 
Ve Türkiye, 
Gelecek a•ırların derin en

ginlerine karfl açılmıf gTanİI 
bir kaya halinde, 

Her vakitkinden daha aai
lam, daha miittehid, daha 
kuvvetli, 
Düfmanlarımn bütün 

minlerini, temennilerini 
,ıkararak, 

ıah
boşa 

Şarkın tek büyük devleti 
gıırur'le dimdik duruyor. 

Atatürkün yoktan bir ordu 
yaratıfı, bir 0

mpaTatorluğun 
enlıazı Ü%erinde yeni bir cüm
hrniyet kuru~ı, bu devleti fCf· 
kil eden millete yeni bir ruh 
vaiıi, yiiluelme imkanlarını 
hazırlayıfı, 

Bütün dünya ta~dilı etti ki, 
bir mucizeydi, lalıat Atatiirk 
,... büyük muciusını hatta 
DamlapınarJa Ja değil, ölü
münden aonra yaratmıftır, Bu, 
mucizelerinin en büyüğünün 
adına, 

$u granit Türkiye, fU yeni 

~ 
~ ------------------
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1:7, Tiirk L..tikballnin nli.dı, a&tlmak fçln, iç.inde lnalnnclafm\ nzbreUn lmkin Te şcralilni c1ü:şıinml7ecekshı. 
Bir cfiD lstikW Ye climhnrlJeUni midafa.a mecburly~ düşersen, vaxlfQe - Muhiq oldııtan kudret, damarlannclald uıl kanda. :mPCu&lur. 
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(_--=--e_h __ i_r __ D ____ a_b_e_r_l_e_r_i_-JJ 
iki sarhoş zorıa ı Bütün yurd bugnn Büyük ı 349 liralık 

bir k~~:,ş~:r:iya Atanın aziz hatırasını W'na"::~u~~~ 
T.ürk nuli diyoru%. Kapıyı taıfayıp kırdılar, 

Ve 6:liyoraz ki, gördük ki, fakat leryad ve figana koıan hürmet ve minnetle anıyor Tapalı tiiccar paTayı vadilı
ten aonra keyfiyeti alakadar

lat'a bildirince muhtekir 
adliyeye verildi 

Havat mPı'ale6i •onsuz Jai- :ıabda ikisini de yakaladı 
re içinde bir eltlen öbürüne 
geçmiştir, •onauz neıiller ara
•ında böyle deoam edecektir. 

CBaa &aralı 1 lod auıad:ıı jmekteb müdürleri Wetıeleri b~ da -
Evvelki gece geç vakit. Aksarayda tıat.rasını huımet ve mlnneue an - kb sükfı.ta davet etmiş, müteakıben 

cerl!IYan eden bır zorba.~ blı.dJsesi GUD maktadırlar. Vili;yet, belediye crkA • bğretmıenıer tarafından Ata.tüıirun Dün adliyeye ,-eni bir ihtlkft.r hA • 
adliyeye hıtikal etmiŞ ve ruçlularm nı, askeri erkAn &!re müaürlerı de hay:ı,t.ı ve eser>en hakkında kon!e _ d1ses1 tın't4kal etmiş ve durupa..mıa 

Eşsiz kahraman 
Atatürk, vatan s:·na 

minnettardır 
(Basiarafı 1 hıci WYt uıAI 

BUtUn 5mrflnQ h zm~ine ı.·erd.,.,, 
'.Dürk Milleti ile berab•r senm b~ 
runda tAzlm ile eğı!:Yo:-uz. BulUn b'ı
yatında bizc ruhu:-ıdaki ateşten call.
Jılk verd n. Emın ol, aıdz hatıra!l soıa. 
mez meşale olarak rubl.arımızı cııı.1ıJI' 
ateşli ve uyanık tu:acntır. 

Aııka a · 21'11 938 
Rel urolı r 

iSllEr i~Ö"ii'Ü ---o.o---
Yaşarken bir eser bırakb 
onu övelim va koruyalım ' 

(Baş ~fı l inci sayfadat 
BugUn ruhumuzdaki kurular yeşert, 

cek, bulanılt"lar duru acak, d rt t cı 1' 
tazeleyici kuvvet., b.z. halk vaz !f' er!Jll 
doğru atacaktır. 

Öl.mil$ oJiın Af..atUrk'e b"r ş~y boı-ç)' 
!set onu encak :;>aşamakta olı'n meıl'o
leketıne ödeyeceğiz. 

Falih Rıfkı Ata1 
aUlust ---o ..... --

Polonyada yedi 
kişi idam edildi 

Lindra, 9 CA.A.> - Mosl:ovadan 
ajansının bildlrdiAine gGrc Pomnn'df 
vesikasız yiyecek tedarlJt etmlş olan 
Yahudi asılmıştır. Sotols stadında 
sılan bu YahudJlerın cesedJeri Uç 
teşhir edilmiştir. İş kampında m.e 
bulunan btlt.fln Yahudiler cesed!erin 
nünden g~ete icbar edilmiştir. 

Gestapo memurlarma taarruz ed 
si!Ahlı Polonyalılardan mUrekkeb 
teye mensub olmakla itham ed en 
Poznanlı kUJ'ŞUDa dizllmlştlr. 

Yahudi olan do.>tiannın cmllk 
devrm aldığını söylem ·yen bir POIO 
yalı Vllva kilisesi. önllnde idam 
cre"ir. 

Ekrem U§aklıgil mahkOmooetile net!.ce!enm!tıtir. l!ıılkevinde ~ardır. ranslar verilmJşUr. ba,şlanm~ı.r. 

Bir ıemıt-i laıN.u ve heyecma dQşil.. Atatüı1kün tAnl ~ göZlerinl İddl&G'a ıve duruşma. .sıaJl.ı'hatmıı. na BalıkesirJe kahve ve ged 
ren bu vak'a.um iddıaya nazaran ce.re. ,ruyınmiuğu saa.t 9,06 te 5 dakıka a - Eilenee 7erlcrf kapalı zaran bıtldiae Oudur: tevzii Nahiye kongreleri 

Cum~ rtesiye bitiyor 
)'an it.arzı şudur: 1 yakta lhtıram sükQtu yapılın~. mü. Şehr.lmizcil'.fki ~lence yerleri bugün Taşradan mal almak iizere -hri _ 

Fa.UMe oturan İbrahim ve Emin ad 
1 

tea5uben Hallcevııi relsi Ya.vuz Abadan bpalı lrBJacaık::aroır. Sinemalarda .A- mizıe "v Ba!*e.sir (Hususi) - Bal.kes'r 
lannda iki ar'ltadaş evvelki gün b mç t.arııflndan A'tatürkün in..'"tınlık cep - taturkün hnyatuııa ve milli cenaze ge en A'hmed Erdenf:ı adınoo bir led1~nce halka üçüncü defa o;. 

Cunlh1.m'.,et HaJk Panit;i neh.yeleri 
~ougrelerlne devam olunmaktadır. 

meyhane dıo?aşıp k.ı.falart adanut:"ıeıllq hesi mevzuu U2Jerlnde bir hlt.ı.bede törenine aid fihnı!er g&ter1~ecekt!r. tüooor evvelki gün Ça-kma.1tçılarda 9l gazyağı ve lta.hve ves1kalan dağıtıl 
tütırllledikLen sonra gece geç vakit ~- num:uaıı ma{i;aMa. ma.ni!atum tlca _ I m .. =tır. Ga""'ağı vesikası her ev 1 

Evvelki gun Üsküdar merkez ll!lhi
yeehı!.n Part kongre& y..ıpı mıı, mnı 
takanın llı.Uya~ ve ocak kongre. 
lcnnden gelen d>ldder uzer.nde gö • 
rüşul.ıni"Jftur. 

sara.yda Hilseyınağa ma.hallesincle otu.. bulunmll,7tur. Ankara radyosu ti j "Y "'V 

ran Emanetullah ısm nde !bir ş&hsın 1 Bımdan sonra Şehir .Meclısl aza _ ıre yapan Ka.rn.ıı Clrıdoğ!unun ma _ do ·t :ttre olnp l1I anız elt>ltt.r}ğl bU 
e nln 3'a;p• ını ı;ekmeıemeğe başlamış. smdan Meliha A:vnı Sözen, Mı! i Şet ha~ bu .saba.'h neşriyatında ajıans ~azasına giderek muhtehl cinste eş- lunmıyan m•lcre basredilmlşUr. 
tardır Gooen.n .:ec saatlerin.de vainl- ismet İnönünun beyannamesini oku- tlerinl vıeı:miş. mütcalobenc A - ~ satın nlmıştır. 1 ve vesııkası .1se her eve verllip mub 
bu ıın · bu • n tts z z yarct ka."tı."1.ndtı nmş ve m1ki ocnue merasimine a!d z:tz yurdd~, bu,,."Ull F.bedl şer A - Mağaza saihlJl, 349 ıı:ra tutarı olan vası verilecek evin aile kaılabat.ğı 
t.e Aşla :va ' ın.d:ın rırlayan ~netul_ bir film ga;terilmeshıe ~lanmJŞ... t.aturkun ~um ünün 3 üncü yıldönü_ bu manifa.tum eşyo.la.rı lçln taşruh reya .mali kudretine göre blr k1 o 

~. Oslcü'dar mmtxı.kasına b r 
çok h1ZI11etler .r eden B edı,ye :ae.. 

n.& Lütfi Akq"a ~k.kur ed "" 

h pencerro n bakmış, 1bmhmle ar_ tır. mudur. Tüı1klye radyoou, ş mdl o gün tüct:aniaın 1000 l.i.ro para t.a.:eb etm11. 250 g.rom <ıımsmda değşnek.tcd.r. 
ltadaşını son derece b1r vaziyette gö_ .r mden sonra Uıtıfale iştirak edrn ~u büy;ü.lc acı doiletyıslle MlW Şe! o da lstıen.ılen ıbu p~ı tediye eyiıe_ 
r ce lkend ertn~ k'lptyı açmamış•ır. ıer &arayburnunıa glderek Atatürk a. Inöniınün büyük Tıürk mi letine Tolf- mittir. Bal.ılı-nr doımu:. nUicaJele1İ 
Kapmın açılma~ 3 fena ha de cı:r c.ıdınıa çıe..'enkler kxmulacaktır. tığı beyanmmeyi okuynrok ve mU!e. Bu alışv~i mıiteakıb alaka.darla. A 

öy. Arnav dköy, ~i ı &aJtıoşlar bu d fa iSt daha 1lıf'rı. Beyoğlu llalkevlnde tin bu büyiik elemine k.'atılaro.k tli:ıi _ ra keyr~-eti ~tren taşralı tücc:ırın Ba.!ıkesir (Hususı) - B.:ilı1te ır 
Buyuit9ekmece, Rruni, Kemerburg:.ız.. ye götUmıUşler, büY k taşlarla lts.pı. Beyoğlu lLl..kevmdeltl iht fale de men ~ır.> dmıiş ve beyıinnı\.. iddiası fiı.er1n tht!ka.r ~1 lfıyet muzır h:a.yvan!ar Jromisyo ~n 
Yer. köy, Buy ere n h1}e erln.ııo yı kırarak içer e gırm!şler1ir. VH:i t Parti ısı Reı§ad Mimaro?i 'meyi okumuştur. e ın"l- her sene oldufuı gibl bu yıı da bltt 
koru?;-es! yap ır Bugun de Be Bu gürültülere UJanan ko~~rın • ye re , t> • hallinde bh" zaıbtt 'raIOkasUe W:ıb.t -rol~yet ;çin 2000 domuz öldürme JO 
ya.zıd ve KB~ na.hl e ton • ve ev h b n"n t'ervadlll<.\ koşan r.abı.. ur.un blr hlt&beslle ba4ıanml§tır. A- Radyoda bugün y.ıln.ız Ajans ba edilmiş, ınağa~ sA:.'ill:>i mllll korun • ke!leftyet4 v.aredllmlştlr. Yalnu 

Y • ta cr.emurlan her lıd 5a horu da Eman.n yatta 5 dl:ı alık sa.ygı sükutunu mu berleri verllcookt!r. Akşam neşrlya - m:ı. kanununa. muhalefet suçundan sül bulunn,..,.__ .... .,.., mr•·"'ellefler1 erı gre er y,apıboo.k:itır. . t .. _ . önü ün -ı...,,., n .................. "'"' 
hı! ahın ev1nd" yaka\am~ lardır. tcıdtıb s.VUkaıt Mekld Rtkmet ara tında .ı.:;ınet In n ._, ..... name • adliyeye rvoerlmıift1r. feYt! d&şürırnekıtedlr İnhiaarlar uın 

Nlh;y. .koogre em onümi.lıdekl Cu_ ı DUn c?JOrla baneve dUhuh sucund n tından Atatünkiin ll'a~i "fc eı;erlerlne s1ni müteaıtı!> Ate.türktin Cümhuri - DllnkU dur\11Xll3 g,elırniyen Wlk'a ta müdürt~nce ~esir vıltlıooeıtJ 
:arte:_...!?n~ b~, mütcakıben durw,malan ıyapıliJ.n :tbrahlmle atbda. nld bir tonferons verllnıi§tır. Bun. yetdn onunıeu yılıındl yaptığı tarlhl hidlerlınln cellb ıve 0ıstımıaıan Jı;ln baş 500 'k'utu ~l gönderilmiş 
~ .. ._..ö~~aktır. şı Em.nin bu hareık0tlerı sabit olm~. d:ın sonra Mml Şefin beyannmes1 o. bJtabe lrendi seslerlle rakledll.ecıck - ka bir' güne bırakılmıştır. • im m~ bps6J. bütün bir m 

her 'k!s! de altışar ay ha:ı>Se malı" Om ırunmuştur. Ur. A'!llltürktln mı.."V'lır ' birlet"lnin mevsimi için ki~ye~ et.memekted\f 
Bir otomobil bir yo ·cuyu ed:lmr;'{'rdlr. Karan mfite:ı.!db suçlu.. Beyoğlu Ha.lkevindekl lbtlfdle ~ - u·und$ Anb.mdak1 Etno~mf·)'J'.' K nakdere motörü sahibi "k" d f .... d" lar tevatlf edilerek ~vk'.f!ınneye yol!an. tirak edenler toplu blr b!llde Tak - Ü • bugu mumun ziyareti.ne a. ay K dı b b 1 d .. d 

1 1 e a çıcne 1 mışlardır. .e.im meydanma g.1derek abideye çe. :ık z~u}undurula.d ktır. m~hkemeye vaz'iyet etti a .n. ~rh erde en yufzf k 
Evvelkl a.tşam İsUltlfıJ caddesinde lent ıro~. sı ımti an a muva a 

b!J otoımobüle tnam"Tay çıa.rpış:m14 ~ Dün şehirde çıkan BcşiJdq Halkevinde Otomobil malzemC$i çalan iki Ka.ro.dcnl:ıxle İğnooda önlerınde ve olamadı 
bu ara.da bir kı.i ağır surette yara - 3 yangın ce hal Beşl.k.'taş HaJkevinde yapılan 1ht1 - rocuk kara sulanmızda meçhul blr deniza.ıtı Belediye ma:klne şubesi ta~nn 
lanmıştır. t.a!e tnymalknm, tam erk:l.ru ve halk ...A !....u.+..ıııt ... S3im ısmın taratın.dan batın'lan Kaynakdere mo ikinci defa açıla.n kadın berbe ıer 6 Şnror Allnln t~ 2525 nu söndürüldü !~Irak et;m}şt.ir. IDllken .relsl Bayac Evvelki .. _u~ ~~ ımaılldl.ane - törü hMlsesl etrn.tında.'ki tohkikat de tihanıııa iştirak eden berberler 
marau otoo:d>il cvve kl akşam İstiık- Fı ..... ııt ihtl"-'l .... _..l"K hazlrunu be§ de bil"lne ıwu ._...... •-·ken -·""ıta ~._,.ktedlr - 1 tır 
ı l ..... ......_, ~-..__- ............ d ıı. Dün -""-'-'- w. nu -v- ...-u."" _.......,..,.., çıa....... ~ vnm .,....,....,, • Bu taıhıktka.t cum e - % 20 si muvaffak o'amınnış · t 

a ~.. .-....:n nw..-:ume ogru ....... JIUUU:n mu.."ııtell.f aemtlerln Ura sük(lt,uoo davet etmiş • sinden JW>Aa _.......... sinden o-:ıanı.:ıı: motör kaptanı Meh • Belediye, im.tlbanlo.rda muvaf 
giderken ~k sok~mdan birden ide üç' Yıı.ngtn vo.k'ası olmu.ş.t.ur: ~~ Aye.s:J:1 .sfıtii,tu müt.eklb Beşiktaş tan1mdlUl cfirmümeşhud halinde ya med Arslıınla mfiretıteba.t, meçhul de. olnmıyanlann eF.erlnden ruhSati 
blre onüne t>1r ş:ı..bıs. çumıştır. . Tar alwışı.nda 123 numaralı Ronll Ptll'tl ldare bıeyetl reıs.t veclz btr hl- kalana.n Aıbmed ~ Nuri adlarındn 2 nizaltınm ma'Jirll batırmazd:ın önce lerinl cılacaktır. 
Şofor bu anı te6adüf ko.rtıs nda b~ &i)a.rtmııı.nının 2 n.cı kat dairesinden 

1
be Re Atatürtciln hıııyat.mı, kahra • ÇOC'Uk dün bu suçlanndan dolayı Bey 

şahsı 9ığııooııemek ~n d re iyonu yangın Qnmı.ş kıaa bir t 1aıtmıştır oğlu Mi.iddehımumWğlne sev.kolun • kıendlkıxlne herha:ngi ~lr fötarda bu. 

aoı. kımuşsa <b ~ o~yemem ş, tında büyümeden bıı.stı.r=~~ tRr - m~~=ı:n~ Mlli ~nn beyımna- mu..'}lardır. ~~~~nı musırren iddia etmekte. 
o omdbllln QamU?._.. u ıı: ama ço.rp 1 Gene T~ıında. Baymr:ı a~ 147 mesl okunmuşt,ur. Şe!hl'ltiılzdekl d ~er Cürmüm~ud h!ılkimlfiğlne tevdi o-

m :~r.m:rada Tuks\m ıst .ılt.nme•tnden ~~ eTiie~ ya.nsın Çıkmış, der. bütün ~evierinde de ayni şekilde lunıın küçük lhımı.21ar, duruşmalar.J tub~~~ ~r~~:ı ~ 
m k+e o an 186 numtl'!'O.ıı trıımv y j ürtilm.üştur. ihLliUD. y.:ıpılınııştır. .sonundJı birer 8.'Y hapse maJıkUın e • 

arab. ... ı do bütün hıız3le otomoöi e Bun.dan ~ Kuçükpazarda. Dos tlıüversit.cde dilmiŞlerdlr. bı.tl için m:ııhkemeye müracaat ede • 
"<'e. a.""kaılU hareket eden t k- tan ~tınıda. 28 11.uınaraıı Molla ttn1versiWdeki ihtlfQle Re!Dtörlin a. oektlr. o---

81 bu dda tekrar knrzazedeyl çiğne - Mehm.ede n.ld evden de yangın c;ı.k. c;ış sözile başla:nmış, saygı &llkfitun- Bir mazot hırsızı yakalandı 
m tır. 1 mış, 1tt:alye ~ndan aMdilrülnı.U§. dan sonra. .Mı:ı..türkün hayatı ve eser. e.sind 

Bu lra2n netJoesinde vücudüniln tür. lerı mkkında b.1ta.be1erde bulunul - Kii~ Tütün !skel e 
u r yerlerinden ~tıı &U- muştur, ttn'Nersite ~nçliği toplan .. İkbal na'k:llya.t şll1ltetine ald amb6.r -

rette yQralaruın bu '8ıhısln Mehmed Bir yankesici kaçaTken t1dan sonra Sarayburnu parkına gi - d.an bir k'OV'a. ile marot e.şı.rm.ağa kal 
adınd tıiri 01.duğu anllşılmış ve te - yakalandı derek Ate.ttırk ·hey'telıne çelenk keyQ. tan Hasan adında. blr bırslz, dün ya. 
dav ohınm:ıDc züere Beyoğlu basta - caktır. talallı31\11k adlzyeye tesllm edllmiŞ, 
nfJI! ne kaldınlmı.şt.ıl'. Zü'bıtr.ı. dün Raluni a.dında bır yan_ Okullarcla yapı'.l.an muha.ke.tnesi sonunda blr a.1 

Müss.deme esnasında otomobU!n ı kesiciyi ya'ka.h:yarak Müddelumumı - Biltün otıın:ııroa. da aaat g 05 te hapse mebkQm oıunmu.p.,ur. 

Rumen ticaret heyeti 
Ankaraya gitti 

RADYO 
EBEDi ŞEF ATAT0

0
f{

K0N öLOMONON 
ÇONCO YILDöNOM 

PROGRAMI 

Pazartesi. 10 iklnclt.ctrln. l!I 

ve t.raınvıaıym an .... ,.._ ,,._ lite teBl.im. etrrıift,1.r •• • •••• ___... •••••••••••••••••••• 
ön le~ '~ • • ............................. ·-··············--······················· 

Yeni ya.pilaoaık T\lrJ[ • Rumen tıca. 
ret anlaşması i!ınkkmda hükfımetl • 
mızıe temasla.rda. bulunmo!k üzere ev 
Telkl gün ~ gıelen eski Tica ~ 
ret Nazın K.rlstu'nun riyasetinde 6 
kişiden müteşek!kU Rumen ticarc~ he 
yetA. dün uşaımkl trenle Ankaraya 

8.45: Progrom ve memleket. 
a.t ayan. 8.48: Ajans haberh.:P· 
Ebedi Şef Ataı.tirlt'Un öltl!llÜ~l 
üçUncll yıUönUmiı münasf~ 
MllU Şef 1.s>.neı i'nönU'nlln o 8 
bu b[lyilk acı dolayısile pwıt 
Tütit millct..ıne yaptığı beyıu>6 
okunma,.c;ı 9.5: Tazım suıtU 

uğram$r. 

K za etro.tında ta.hk ka.t devam et 
meırtedil'. 

························-···-····················· 
T AKV1M e 2 inci T eıri!l 

~ anıJ le De 10 Arabi .... 
18u7 

Paaariesi 
1860 ' - -1 iaci Teııln Rumi •'ne Kuım 

28 1941 8 

GONEŞ Şevval IM>AK 

s. o. .::ı. u . 
G '3 20 6 01 

l .(6 12 04 
·- Ôfıle ikindi Aqaın Yabıı 

1 D. s. u. :;. o. s. J. 

1/. 11 68 14 89 16 fiO 18 ııo 

E· 7 0-,,j e '8 ıa - 1 84. 

-

17 yaşla.nn.<ia. olm&.sına rağmen mu 
teaddld 8lbı9cası buı.Una.n R:lhrnl dün 
Topllaıwde l>tr .fırının onünde topla.... 
nan lcruaha.lığm aramn.a ka.tı"lr.raık, 

Hamdi adında bir zatın cebJıdeki 
cindan1 aşum~ır. 

Bu h.ırsıZhğı müteakıb te!Aşla. ta. _ 
labah~ı y:ıra.m1t sıvışmak tefebbll -
allnıde bulunan Rahminin bu oore -
ket.!. §{lpheyi uyandırdığından bır za 

bıtr.ı memuru kend.lni yakalamıştır. 

Kısa blr mma.n sonrn cüzdanının 

çalınd®m1 1'nt!keden H.amdlnln de I 
mül'a'Ca3.ti fızer.tne Ra.hm! IGırnlro!a 
g t!rllmJş Ye HMıdlye a.!d cüzdan fis ! 
tundc bulunı:nu tur. Dün ak m BeY
oğ.u meşhud suç.la.r hMtcnllğıne .sevk 
olunan ya.n'kesld duruşmasını müte_ 
akit> 2 81J be.pse nınnıkfun edllmlf rw c 
ka1'?'lll tet>:l nden mnra. da tevkif 
o trnm• tı'f't•• 

iSTER 
lSTER 

iNAN, 
INANMAl 

Cumartesi rinü ilkokul oaiında1d 
çocukla.nn 11Ja.ynn1 nınldt. Bıa • 
l'UDlda -vazife ıılm11 olan llir orta o. 
kul m-Uiml artıMlı,•muı Wse '1l .i 
müşahedesini anıa.ttı: 

- Benim bölı:ıma Balat, Cllıali n 
FcncrtH. Buralarda cadlğhn her 
Musevi vatandaşın evinde ascaıi artı, 
az:uni OD bir ooculı: n.nlL 

hdnd mtişahedcrn kendi taıebeıe_ 
rlmden birinin eviı\de oJclu. 

Kapıyı ba.aıa bazat talebem açtı, 

tahminen 14 y .. bm-Ml, ldL yaşnı 
Ml'491D: ~orunı!o diye cevab 
verdi. O zaman Wr muallimin tale. 
bemine bitab ederlı:eıı katlandıiı YD. 
muşalt eesle: aNasıl olar otlam, fa. 
şuu nasıl bl.bncz.sin. Sen abdal naL. 
lllDT• dedim. Bu sıracb. e\b1 ls1nden 
bir cürült.ü koptu, iri bir adam gö. 
rUndü ve bana şöyle bağırdı: 

- Sen benim otluma nasıl abd.al 
tle1'SinT O abdalsa ben ac abdalım 
dcmeıtür, çtlnkil ben onun b:ıbıısı. 
yım!n 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

wreket ~şttr. T:ioaret görü.şm~-
1 rıne bugiinJerde Ankarada b~lana. • 

cattır. 

(, __ Y_e_n_i_n_e_ş_r_iy_a_t __ ) 

9.10: tstl.klll.l marşı ve 
12.30 a ita.dar knpanı.ş. 
Program ve memleitet saat . 
1.2.33: Ajans haberler., 12·401 • 
WtlAl marşı ve saat 19.30 a 
dar kapanış. 19.30: ProgTa~ 

Kmlay mecmuası çıktı mmıleket ısaa.t ayan. 19.S3· 
Üç renkli çok güzel b1r itnpak 1ç·nde jans ~rlcrı. l!l.!l!i: Ebedi 

KIZILAY'ın ilk mecmuası Çl.k.mıştır. Ata.türk'lln ölUmUnlln il y.ı 
ıazn.AY'ın bu ı.ayısı b~rçok magazin. yıldönümU münasebetne. 
lerın çok Ust.llndedır. KtZ!LAY mecmu. Şef tsmet İnOnil'nlln o gUO 
ası rcsmı blr dergi değil, bir salon mec büyilk acı doLıyısle bllYil1> it 

1 mua.sıdır. tcinde btrcok tnnmmı~ mu. milleUne yaptı~t beyanatın ° 
harrı.rlerin yazılan ve Tessamlarm ta. mam. 19.50: Aziz Ata'ml.Zlll ~ 
rika.Uirlerl vardır. !'çinde MUmtaz Fa_ A"ı lti.ıı.bclerde:ı ba"'ı:arının ts~ 
lk Penik'in Esma 0€nıZ'in Ur. Galib ı;eslerlle neşrl, 20.23: 
Maç'm Salrına.tıln GUngö.""lln, Profc.. msrşı ve saat :n SO a kad:ır 
sör Vasfi ~. Dr. Sadi Inruık'ın 1 ~anı.s. 22.30: Meml:-k'?t sna.t2, 
Ferid Zahkin çok gtlzel yanları, h kt'ı. n. "2 33: Ajln!i h be"l rl . ., 1 
yclerl, Cemal Nadirin, Rat b 'l'nhtr'ın Y$rınki program, t~k.lıll JJl!l 
kartkıt'.ür ~ ~mleri Tardır. ltapruıış. 

J __ _,_..,, 
Her ayın ilk ~unu cıkaca.k olan bu '••••111111!1•••---ı salon nı ... ~ .. r yerde arayınız. ı 



ıh ı a ıs er 
Baasere L SLEB 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak dair bir _ "'•~~uı,ucularıma cevablarım 
A 'taitürL .,_,,_.!..!_ d A·--· lı" ----~ k ti 'd" b ih T ko 1 1 . ra 1 s adrcsiııizlnMet:tubunuzu iade ·--'ecelim. ra ... -t eziyet ettlj'!nizt alıiOnlamıyokızlrum. o allı 
... ,., lUJUllllMU e ~&.var gınm eDCa.. ıyme en ır. u tar ürkün ÜlltÜDltig"u·· .. u·· r-b t .,.. - ,_._ d''-dır Bunun 1 T k 1 • P a aıt.>na oturcıutunuz .,. --• ~ten nu ann• -

<felili · co •ö"- ç.•~ . B".86" .ı;ı,ünen Ü•~ a ~ı içfo ed;yo<. Ve mmote kerullne güven- adlln ve evin n....,..,., Y oelınn namı ,.,..""· ve w bÖYlece namı "" 
lla- fU •

0

lmuttur Atanın olumune hıc; bır .ed yokıtur. Tabiat bidiaelerı enin de~erlerini ~ . d mı.tmuesunuz. pul "-·rlnd adzmayı U.. Iu mev.ıtıine geçebillrsinlz? B1! ail-
en ıçten "l ,,, __ __ı_ } · ı . . 1 1 • . ld - 'b' • g ..... en.yor u. ~-.... W:t .._. en e okun .... _.. .. ı. eneublar a• ayan, Y~ ta'" •• cenuyet ,,,... e e•"" °' usu •• • Onda eline aldtia 1 ·~- k 11r ... ııamın daveU .... mUJ..-. tasrih ecıını.. • -• da.,. b1' 4ctllde evıenmı....ı. 

B tdı<. KÖ•m•k, ıç;. biç ı.;, aıltanln teoiri h ti b- ı..,.,, me•e eye vu- _... thı!...-IUeai prol...,lerilL * ...., '°"""'"hı. ....,...,.dan '""''"'-
>n u :VOZhun d.. ç..çeveoi ;çinde .hın~• deiiliz. ilmi h'miyetim•rin •u • ge '~ ". ot vudı. Haru- den ..._,,.u., bundan blrl<aç balta Bv 8. (J. :re• !er. Daha müul ve OUW"IU bh" -
.. ;~ •~• olan hWne•lerini b., bi• ubk hududu yok!u<. Bu azi• büni- kulad~ ı.;, zeki daba çocukluiunda ....ı ......, hakkında pek mllhbn bir l<""'lnbo nlcin bu kada• çok dtıııünmenfsi tavsl7e ed,,.,.. 
•noJ ~ '* miimk;;;.1. 8h yetin k-e'IUü talulli lç;n ,.,numuhitm dil&Mini çoluni,U. Km. "';:!: V,:::.., tonıeramma ------- Tl!YZB 

ala .. bir w mütcbariz neıktayı ele hatırlamalıdır ki büyük bir demok- disinden dinledii:im fU hatırayı b _ taııaerıe mücadele keyfi7etlnin beeerL ( s :\*... ,.... ,.emld<eti olan Am•rik••"' h•-,.da ·nmak ......... u ,.. ...... - •ldutunu ..,., ..... ,. " on Posta nın bulmac 
ha, =:,n _Tüd< ;hnine olan ilk ve.ı lakülıel.nnd• hil.l Duwin na - Aok•d lda.ı; ,,: kl h d . bat'- -ınm11 ...,. tanınmam~ _ !! ası 

: 1 • ıS) ) 

hü, . eö. Tlhl< kaluının ;,;ine uriyesi..., tedriai y-1tır. A d li e ' •• • •k<n ôııeanl&nn .......- miloadelesl Ue 
e:'ret •t1iını .. .._el olmuıtu•. Bizden bh evvelki n,,;J içinde bfr ~.a . e e ıyMa h':"eali bi• ıençti•. -' ol"'*1armı -· Bunlardan 30 tanesini halleJ.,.A nın tn:;: . e.vv~l de

1 

Türk kafuı çok münevverler; bütü.u fizik ve ~·~ka:: 
1
taya:rbki ~ devirde yaz- Pro:~~'!°=::n:s~= ~~ olıayrıcumıı:a biT MJiye 

de&>ld;_ -. ~ımı danııla• yok · a bnun]arınt din ki<ahla'1n • 1• 1 P'' "' ç odbôncedi<. Henü• ıı.or cıır..-ıs• Sbien bu h......; ....... -· 2 l , 

10

,- Foıkat im nevi •koluıik.ı. .,.,..a. Jbnn pldiiôn• kanidi•-f•• de,eleRne menCt yolıu, Fok oevü .........._ 

1 

- _..., «l. 
<:u.:i:-•-- bilkmünü icTa ediyo,du.ı Momfd<ele ,...mld>ilen ı,.,mektebin edobiy.t hacuı ; a ><alilmdur ki vllcud h""'"1enlen m"- Meşhur m.muııe. 1 a:,ıa ! Tur\ kafasının hürriyeti~ bi'4ri jça evveli ,ar·iye •I )ebesinin zek'-ıa ha ,daenç ta reldtfbdil'. Hücre haratm bAm1l dlr. rınıbıden blri, ren. 

u·nm nularila mah • dd B . • d< 7RD "·· On Hücrenin OHbnD denıec o _., oın. ııi b "'"" <Sl • ., ı 
d .. daha td.aeli b" h?.". u .. ~nnılının ,,......,_., almoık ıe• •bi• ••n çai"'P dİyeT kh mO dem...., 2 - Alimler • '"""'aı. km_.ıa ~·~~ti. Mua"'""' ~ aLW. kitabı,,°.~ - M-W• ıc..m.ı aen büyük•- Bu..elu k~dl nsl!elal dablllnde <Si. Bir ed<et "- ~--ıı.--.-....ı.-ıık I a an enKuimıd• ıeJo;z ı.Js<ala. ...,...,. d 1 lann. falmt hun nonnal b1' halde ""'""" ve çotalrr mı C4l. 3' 
U'"nd o an inleriyarite duy. .ı . · pala• l• a0> • .••• U• için le lor. Bl1C10 ...,...ı bir haki• tl?eylp ,.- 3 - Baoına ... 1---1~-

en ., !eliyonlu. Tü•k ,.uaına ":t::n :.;:"';;- · Umli!.ti. denlenne •"ı..... lizım. Buiün- m.,. etu! ft cımında bulunan d.rl ko>ananız bllYllO 4 Palı çok l'U~~en batlu bile Avru v A -.ı. ·~ 
1
,,,' ı::"u:. _,,ti den iuba•en -·ve fizik d., .. ckla"";' il<> bk•,Wdıtından derhal 

01

"' <21. "" ,.. ı.--1---ı--
. ;"'n ilmôni .....k ..ı..-ahileceii- talü 're lerine bütün dti.t" · · - tev1'1 eder. <2l. ıı:.me. (2) • 

....... fakat bh balôkaG k f l ek ·tga eden k...,....,..ı.,. Fakat onun • n v ... ecek.in. ,..._. ini midir! Bu çok ...,.ıan • - PahsltlıilD ı..ı,;qetinden malınım h : d "! Tü•k ilmi•• oLm bimıcti bundan •de.,yatta ~ numno almanı ben b1' 1Ualdlr. auı m. -
"'"'" ~- u n u"" iha•et deilldi'- O bizzat bh ilim ı .• ahhud edenm.• . 1CaMer ne ......,, myet etm•kta. .,., r•ll"" penoe 
• Atatlbk ;..,. n....:..m. h&yle ka-•d- .. 1a..ı.. da büyük •ol~ü ay- Ata ba nuihali dinleyo,_ ve do•- •~~ ... ne tadar bu b tabi> t lld reye takdn m. 
j,anhk ),;, c1evm.a <ntaY• çıkm'fb•. namlfh•· B;;,.uk auıkundaki. hozı hal Jö.t .Ue len denlcdne ,.,.it _ dm b" &m\lm bulun:.. ..,.,: n ~- 1 - ><Usabaka ~r~de olduju P,i millette de te-~onJI.,. c...,;yet hayaun.•. mdleılr> ••· Öyle ki bu d<nluden de acne lae de maaleeef bunun aslı = !!:;. !:''".';:'. 
1 

L ">'• en ..ı. taannüt eden huta. .,.,.ndaki nbbete, kad"t ve h<- .. nunda aınılm en ön aat . m"'"· ""'1ann ko~ 
1
"' ke ..1.:.....!_, ..1::~:1. • • ı..:- f ,_ 1· d kı ıııa gevı- -- ~-~-ı ""'~ -.,. ......- ıönnek duygu- kimiyel fiknne - ev•• " e Y- ·• tal& 1 ıiln · .ı, . . ......., ·-,._dan lllen .,_,._ lan ııaman ....,_ '"~ar. Ata ba .-ı;&e& butahklalmetli ..ı;,.a.ed<leri ihtiva ..ı .. ı.,. ı~'·1 m;:. ı.:, • t •• ul»o ı1n _.-.!eri t<bl<ik edllm!f ı.. de ı;, Wlda" oada (S). ltılicadeleye en büyük ehemnıiyetilHilafet1e alta .. t araıaındaki tarihi oy e . ır .. ıyor. t-:.;le notfceye vanlemamıttır.• 6 - 'Öat delil •-.;,ı;.. Onun tarih ve dil tezi ;rte ün ebetleri en ;ı..ı bi• .,.,da Bolla bu ıoyed ~·· olacak -- Scbllınbauer bundan ,ıız m. Ba nota <2>. 
u ıııileadelenhı ..,taluıd1'. Tarihl°:n .. ~nun aizından ifiıtik. Atamı,.,. müolbet ilim menauhluına ,..e evvel kan•""'" O!müo lnoanlarm 1 - Pantalon11 tez;...__ 

8 
"k 1 k ·· ··k bi ı üh • d ,.,..,ıann• """"""'' ve bunl••m ev tut.m>I• ,...... f 1 

..._. çopımlolıi kahnmanlann Ata.t•kün çaltpna tanına va 1 pe ouyu ' "'"''" u va• 1• !Ad., ab!admm mnbl ,..,.ıı.,., bak 141. B" orl<ek it. 

bir arutl cı yollıyan lwr 
talıtlirn edecefa 
~ 6 1 8 9 

:evlet edamlannın birim 1'ktıntr- olanla< ...ı.ı.; biloi ihtU..Ina hay AtaniD öliimiine bütün dünyanı t.nda ....... ,.,.,. buhmmu-. • m. <Sl. 12 ~ ~ıiım - edaken lbni.an olmuıl.,d1'. Gündüz olduğu biz>m ••bi ,..,,mıı olmannn. çok d Bu -- nedoealnde ancak bir ~ ~ "; "-ı~"': 11hi b;;,.;lt iliınJ.,in dbnyalbclli ol_.., dfye pe•dclerl açılmarin bi•mana" vanlu. O. fu•k kala.ı ••smmm dffl "'""
1

"' glb' """""' • _ ;',..,.;..'· m Ku d izl ..._elıi _-.._ı kini b .. .. . . . . mOplell oldutu •••••mDrtD•. • •en ı <31 . ...ı olur m. y- ıra ...... C2l So 
et. . ,~ mev le aruz""' ..ı..ında elektük '""' alı.nd• nın hum.-. ,...., ede•ken büm Pn>!""" Scb&nbo·•""' 4 dil 'b" 10 - Cl<milerln banndıiı ,., (il. nuna .,., pline ,..,., olW" <21. • 
tü liriJ'oMa. Di tezi. Tmkç...ın bü-

8
unle,.• fuıl..ız ......... nı biJ..,Je ıüt•Y• m ... e,.ı. -lı~ duygusuna Mend•I ım kanunl"ına tovfi .. n \~ Mtı.ı-.ı nıoOedl "'· 1 - - m. Bir _.,.,. 

• n ....ı....., dillerinia anut oldu., değildh. en büyük hınneti ifa ediyo•du. Bu hHtahl•n ınl olm"ı lcab edork•n 
11 

- Zaman <2l. 

8

" muv <2>. <Sl. ~ -.ı.- a- t;ü~ B ..-m çaJ,.mala•t• baılıca d ;ti ki hüC l -~. k I -le bl• n- elde edOemomltU•. l2 - ><llstmld "" .Wtan <». ' - Ummaktan ...,., bam <21 So _,, ı,;, ilim dili laca "ım u m .. ye e, ' un •• ' .n "unu Şu haı.ı. b.-ln ne ou..ıle ,..,,.,_ Y......_ _.,, nuna .., ...,......, lıam l1Ahı • oııa 
""ia _....._ 

0 
• v•dmÖ. T"wk t..ılı ı..l olmutlu•. tuhnuı Tüıdriye bütün dünya ta•a il balolnndatl tetkikat henilz .,U.Al" 1 - Bu '*'" al.. m. cı<ızeı mu.. (3) • 

Atatürkiin ta_!L dil • . o.mu Cui ile ı..eı.ıılaı. oülôle hndan oevilen. .ı-luiu uanan bi< bl• anıa.- rtrmem""'· val* <31. • T - Ahdal m ........ "" ....... ~ Lo ~ ve t .... n Ka tedavi d <Si. Toplama <31. •...ı ...._ lıudm On'•" bu 
11 

tarihi onun dômaitnda bin).,.. y,I memleket o......... - "" ' ımıvaıtW>el 2 - Sonuna bir <D• gollnoe bDyDk 
8 

Be• hii~tlerile l:ıiemm.e.ey emİer· inf · öteye vana heıkid bir miilet ve ırk Yeni neaıil, ebedi Atatürke borç- varb milıdır!_.!'1be~le tmeproflte~d' .eve!:_~~: can manasına eoyadı olur <5>, Seuiz nota (
2

>. aber <2>, Lezzet <

3

>, Bfr 
ftle d • . . - . - • .. . va ı e -• E e ~ -'· .. ~ <Si. l ..,.._.,.ı... kurtnlnda< "",..,.a,ı ddu. Da tarih go•ütU blitun lu oldu.., ıüknnt kendi ..ıı.'1ndan unun tçln mllhlm b" ,.,. vanl.,. o . 3 _ ..... ....,. bh" harlı ""' • - Qocııklan -lıular <il. lD.. 

... ~~ır. Da aebebledn "in,.nlıia lflk pt!riyo•, Tüddc<e Pehak.kô ilim adamlan, büyük kAoif-)da ba'1anU> hlo vak• geçinn•d•n to_ T..,..,. m. -nna ,., ~eıı,,. ~:· =· ::"""""'- fena atnıeıe malt.. atlhltiın .. nı. '" dil tezled Tlirl< ·ep eni ufukla• a ı,..,du. Çünkü ı., .Xanno\la öd<,Jdıili<. \dav! için de<hal doklo<a gltm••d". m'h -'* <21. • • 
10 

° ~ . - ........... , • - - - ••• ,_ ........... ; ...... bİ. =~~~ "'· Çal. 



- Sen deli petils.n de ~eq ~efede F~ .............. - ........ . 
tllccarıyç?. i «Son 1'11•tıı» nm 91k - macpa T011J!mı: J~ 

- Paraları alıt'.ten kereste tUccarı i 
=~?.Bir bavul p.ıra?r Nası yutar j 'lf.P ia.Dı~ ~ BiR D ..... ~ 

1 
- otıum, iki göztim evladım. cu. ... •• .,. ... ,r lliillı 

tna rtesi sabah 9 buçukta teşrif buyur· 1 

~.i!~~~~:t:::~:~::·i~: ımmnwıı1,,m11»mmmm S B VllR """"'''""""''n111mm ıı 1 
kaç gün de .şifahınede kalır.sın. Ke. ç; i Q{ § O & l& @ 4 l.41 1 

• ._,,, - - resteleri, kerestecilerJ, mavnalıırı, ınav. 
- 147 - ~. l.Et~!l,. ~öl't etı·afına da birer küçük 1 nacıları, ba\'ulu mavulu bep unutur. YAZAN : l!EVAD fEHMJ ; 

lAda> satılır tnt?.. OJahmucl Sa) <Antinı kavgası, mart e gav> den:z ha. sun... - Allah bağışlasuı. &ıkek mi? yşeye }'tllnız hltab etml.vor, büyümüş Dördü de ~mur içinde idiler. Herı 
im in ~-im i..cer'>\; (Modaı J:ılıe satı_ mamı.. gör parayı ne.sli akar. - Mazhar Osman:ı evveldm kendin - Ev.et. Adı Veli. Va •ınk1? te ev balkı ara.sına kar~cnış gibi İf _taraflarından su akıYQrd.ı ve hep.:;.i ı<f 
~·r? .. mti.Y'l ~cb.> nm karşıs.nda kiL - Yalnız yazlık... , .. glt. Adayı bize k!raladınız. P:ıralar~ ~ - Kız ... Çoouıkl.ara. pe.t dü§ltÜ _ feti de hesaba katıyordu n!ıı saıho~ oldukları anla~ılıyordu. i 
cu Uk bır \ad1\) vardır. Bu p.daya <Dok - Kış t.a var .ıhbar?. Camckftn.ı ku. Mahmud Bey mıdi:, Armud Bey mıdtr .nüntdür. Onların kax-"ısında öv-le al> - S'.z gene odanızda. yatac.ıksmız. Hasan e:llerini cebini! sokmuştu.! 
tor Hıntıry.an) ın ııda!ll derı~r, P ıva- çük odalar. Polisin sandalla gelmesi ~e b ?.den aldı. • " .. 

H t d ı Bil ~d.ı1Jaşırlll1' ki b.aıkuı size .sa.fa ge-ldL.Bana l;a.kmayınl Ben 9u sandalya •. Gözlem.! kısarak v~ ba.ş.111 blrJZ ger'! 
k Beyoğlunda m.eşnur doK:or 

1 :.ıya_ uzaktan görill~. ~?Us ~n a .. :, ·ı ~ - H.angl Mahmud Be~. hangi Ar_ foizo demeyi bile unuttum. sü• "'ti • ıar•fa.n ıtendinıe mükemmel bir k1r • atarak acı acı sırıtt.ı. Sonr11 iç.ndc.: na aıd bu1unan bu ada nasıl olmuş da yükadadan gorilndu ı;nu . mu.~.erı e mud Bey. Matbaacı Mahmııd Bey ot " "° 
oyle <met.rMt> kalmış, ş yanı hayre' kahve çay masasın~. po, s g_t:tl mı ıku. masın. ~yordunuz değil mi? Şlmdi veririm. yola yapabilirlm. kin ve hiddetin ka.yn1l.jt!yı 1.ııı se.;le:s 
değil midir?. Küliıhınıl önume kor. mar nı.a.$asma. yaı;;ağa. Hele kı.sın ~n. _ Evet i Ay.şe hA.la. 90cuğa bakıYQrdu ve bu Ar;>e ıtıraz etmJşt.i: - Bız! hiıç beklemlyordun, değ,! mı: 
dum: Şöyle tatlıca, t~uca blr lş dtL dal h c ge,lemez. Sorsalar s.orşa~ar ,te_ o!.. ~şözleri söylerken ~ninrlen büsbütün - Nasıl olur, Ahmed ağabey?J:q.rk ahb:ıb'l dedi. ~ 
ştinilyorclum: lefonla soracakL:ır. <Ne vıı.r, ne yo.<?> = i~:ıa:~r~~:n verclln'.z?. ~~şka şeyler g-eçmek.te i<li. Anlaşılı .yılda bır. kalıyomunuz. a.,, bir gecPJık Bit sandalyanın üzerınde duranj 
di~lıpıa doktor Hıtıryanın ad.ası gel_ ':;;!~~ ~~rcC:fr11~~;dı: ;~~tC:::~t '::~~ _ verirken bana n<>ye sor~dınız?. ~yordu ki ıbundan sonra rastlıyacağı 1.erede 01,sa yaıtıarız. Hiç o!ınazsa yor- peıroı ldmbas.ının ışı~ı sofayı katı; 

Hemen telefonu ayt:.nı.: l JJcUi!. ~n vekiliyim, dedi. :per çocuğu Yaıkuba benııeLecekti ve gan ile ~ıkl'arı vereyim. derecede a.ydmla.tmıyordu. Bu ı ..• ,.,ı.: 
V"'~· . ? _ Peoki. Bu ışı yapacaeız. Yarın ga. _ Aımud Bey odur, ya sensin?. : •• yarın bu k::ıdının çocuğu ile değil de _ Hayır hayır, 0 kada.r rahata a:ış .uyı va1~n ışık, ayr$ta d:ıran be~ ki.~ - ~ ıı z... • Bl ete ila ~ı • 

_ Menşur do<ktor Hmtıryan bende- zetelere bir ila~ .koyaca.s.~· Danciike ? . Abuş heı·;~. r ~z • ;vı; u lle hakikaten ka.rş~a bile onu mak ı~ı· değil. Sonra bu~ada bul er. • şinin ı:;ö:gelerini ild, üç misli büy1ı1te.: 
iz? j - İyi ya. B r devP. yükü para. Kim. nını okumuşsunuz, herife bavul ne pa_ ;t.:ıın~aktı. aıad~ım geceler ne yap.ırım? Benim u•;;: duvarlara, tıaıvana seı:plyordu. i 

n ..:.._· Hın.tıryan efendi ~tılıllnJz m'si. de vayta meydana ç~ksın. B_ir de.ve YiL ra g-ötürmUşsfintiz. Sonram da A':'tnud : Ya:kwu kaybet.tlğlınden i~ren &"-avcı ueJ"""mıdan dalha iyi yastık. go_ ,..,~ıenlerı·n Hasa.ndan gıyr!.sl ayalclaJ "'11 yat.u"sıın kırk ka ır yUkü alsın Bey deorsun. Annud11n halis su katıl_ , "6 uÇ • 

nlz? ' · :."çen heTgün oğl1fUU on.dm uz.ııkl'eş • cı:kt;ı.n da mükemmel yorgan olama3. rını ı!c'~~meye vura.rıı.k, e:ıerıni .sıl\{e_; 1 kar ınızd:ı. d:ıl' - Ze.ten ben <le ö~le yap~yorum. mamış akçe soyu sens'n 1. ,. • 
- He .. bendtıı.z.ro... .ş · .:: Ha gl lşi açarsam bir deve y[lkile ya. _ E•nraları blz:m ·kim verrcek?. ;tmrrştı. Ç-Ocıııklar iki ~yda de(til iki Uaydi Allıah ra.hatlık versin. Yarın rtık elbl$elerın, aya~ieaqıların err.ip: mu.ş\m}I Ne iste rsunuı.7 .. <Akı h.84.... n • .. "'r haf!nd kad k d ır.· · 1.ft ve k · • 

·· Ut h doktor ııwtıryap ?. tıranlar kırk kaı.ır yuk le ".lıyoı·mr. _ Mazhar osmana git. Yahud dok... : • a o ar ç.o.· ea ·ş·yor.ı:..r tab:ıh J:.elkl beni göremezsiniz. Er eıı ktts~uW.:.rı fazla ~lıa:khğı glderroıye: 
=~~n:e ag:ı:ı:.s.nız?. - pes,enkelki :;len_tn ınaitbın. Lltat~but tor ~ıılto Paşa.p. N~r!'-Cn f".\'elam ~bk:ı:ıbirylc~~.e o ~adar çqk ben~orlar~ıbir ış:m var. Yarın .akşa.:ı. yahud obü.ça!!~ıyor. bı.r yaırıqa.n da .san .. i SOJ'fÇi 

M ı·:..'- d ktor be.il. da bırço.- mse erı .ı:eng n e.m ~ ı•. M k paoaua gi.dersl-p, derdini anla.fır_ ; . .. -..ub bır umm:1ına. du;}en bır rhsü gün uğrarım. Ha, yalnıı ıii.mbayı dılerek ~aşanı dikqkt tlı· leyha vnr.: 
- er .....,a 

0 
ı * ar 0 

,,...., O ana. 0d 1 ·· bl k itm.I t' t " 
- Kaçuıcı merhaba ahbar?. Mer 1a- sın, ondan sonram ~1a~ha~ sın ri am' a goz .:yllŞl g.: arışıp g 'ş: oana verin. Karanlıkt.L yatmak anını~ l~lbl etraflarına Qak1myorl1 ·dı{ 

bana merhaba.. Ertesi 6a.bah gazetelerle bir ilan Deş. giders:n dennanını bqlcU'~un.. : ~ & kaoının ık:arşı.sınd.a b ra .. ıcorkma7.5mız ya? ~Yahu~ Hıısa.n, he.P. ayni yaziNetle,: 
_ Be~Gcniz ma~baıı.cı M;ıhmua.. rotmlştim. Bır Fransız ifuPU t.ıılib cık.\ _ Ş!.mdi de alay ediyorsunuz. De. :41\ba durursa i~ J~laırım ı~pted~. Hayır, S.orıkmAcyın~ A.bmed ~-gözlen Ahmedin g~crinde be\cl yor..: 
- Buyurun. tı. Dörtte yerli ıp""f'ket ve mUesseSQ bu mek siz bu işe itarı.şmazsınız. Sze gel_ı:ıııı.vec.eğlni anfadı. ~ıflr gJ.bi bJrbey: : 
_ Slzın BUyilkadantn t.arŞJSında b'r işı istiyordu. Fransızlar Papa.~n nıı. mı.elim. ~sle: • . du. ! 

adanız var. mmda bir Ennepi yollaı:nı&)a!': _ Ben böyle enayllere kızarım. E. ~ -Bir dak·ka bek1PNtn, qedi ... s~tü Ahmed, ~ alroı~. ~e·lle lf. Ahmed ilk hayret anı geçince ken.5 
- Dokıtor Hıntıryan adası.. evt.. - Biz ancak senl'de Uc bin Ura ve. ğer ba.na adımını atacak olursan mıu.. ~~getireyim ':>' fet.in yıı.t~ı ~a.nı.n kaJ)h\nı sııuc.ı !nl toparlamlitL Her zamankı ıa~a.: 

var. rlrlz. yene odasının Jı:apıs•nl!l arkasında de.;: · 
7 

çektikt-<,n sonı_:a Ayşe~~ söyl~dığin1 delyiJ ve m~telfzi edruıı ile, bir ell Mıa.j 
- Burasını yazlıit bir gaz!no şekli. Diyordu. Tesisat y.:rRac:}~ız. :MıısraL liler için kalın silpütge sopası var. KaQ I ~ - - ~apnnyarak lamba.~ uflemij ve yele.!Yar: açı.k duran kapml!l .sürgüsuadt: 

ne ~oymak istiyen var. ıar edeceğiz Ba.ka:ım nıU~l seıecek?. lira verdlnse sana 0 kadar sopa ata_ : Cinayet t;bi ya.şt.1~ yıa.pw şqfad.a tahtaların cevab -rerdi: i 
- Gazino olacaıı:? - Gelmez olur mu?. nm AAnaorsun. Yazık ki ism.ln de Pa_ : üzerine uza.nıvenn~ti. beklenı.:ı;cr_S 
- Evet D!ğ_erler:ı~ de konuştu.it. Hepsinin ~~anaır. Ermeniler böyle şeye ba. ! y;,,ğ'l"!lut1u bir gece idi. ~d ata * - Doğrusunu .. ıs.~.erst!~ , .• 
- All.ahın dağının gOneşl nasıl kapa Vflkillerl. gel!ıyordu. Br Qarşa.mba gün.U. sarı.ar?. ?tı:y1n evinin bulundu~u bu dar ~ . dum, Hasan! Gunun b.rlnde seı lnıl 

nır?. Knç blı:ı metre bez i:ıter?. sa.bahleyln dört k!şi ile biı:çle.::ı b ret - Derdimi anıtamadım ahbar?. ~kaıdınmsız ~oka\ zifiri ısıak b;r Jaa. Bu uyku yalnız bir saat. kadar ıSUt'.tekrar t.arşılaşaca.ğ!mızı umuyordum.: 
- S z bu cihetl r1 b z. bırakın!. muıkavele yaptık. Hepsinden bedelleri. _ Del tane mum al. Yann akşam :ra.11.~· yorgan yaparak çoktan uyku. müştü. Bir saat sonra Ahmed birden Fakat böyle sürü halinde evime gc;;e_S 
- Matbaada kalmış kfığ"ıd parçala. ·· b1 • il' · 1• d "'~k k k ısı vu ı d E~ l b 

O k·t nin dl.lrtte b rinl pe&in aldı:n. Uç .n "-'laıko PaŞ'.lya git anla.t. Hem bana b r :~,ı dalmıştı. PencereiP.rd·~. ka.fe.;; ar_ı: ;{mer~. ı;~an .. ı. ova .. . a. P ...... ·>!P.ğinlzl ııannetm yoo: uın. ger uı e-:. rile ""' 1neşlik yapacak!;ın:.z. va 1 0 - •·k d ha ,. t T l k b lt 
nun ~;ası da karnn lsk ıesııdek kar. lira kadar para tonl:ıeım. Arı..ı a d ha te1efon edip rahatsız eme. _e. ~lar,~an gö!"ülen son ış!klar söne!1ru •1yQr<'lu. E onca u guru uyu ruz_rim olsaydı... i 
puz sergilerine '.lenze:. Gayet şık b r yazıhilnede dı.ırur muyu:n ber. ~. le.fonda yüzüne tüki:lrUrnm. Tahk re :Saatler oluyordu. garın .1apt1ğını sandı. Ku:a.k vordi. - Haberin olsaydı ne yapacak ın'fS 
şey olacaksa emrin!~, tetk ka ve müza- * uğrımıış olurşun, aımaor un?. S Ahmed ağa.bey o ak.şam ilk defa !r iki .:aniye sonra kapı yeniden ve - Birkaç tane top bulur, bnr:ıdnE 
kereJ e amn,deyf.m Yok ö:vle şa. .aş;pw; Pa.pazyan yazıhaneli 4:apalı bulun el\ - ? •·•••• (Arkası ..-.u) :!!vı!ıde kalıyordu. Ay~ il'? bereber yr:_ dr. ha iı•zlı olarak yımırnklanmıya !J.r de ı~tlhk1iın in§a ederdil'l" S 
bez le k(l~ıd parça·ari'e iş yapılacaksa telefonla H.ntı.ryana müracaa.t etmiş: ~mel; y.emtşl~r, oonın kom§uları Mür_ oaşlld:: Hasan hiddetten kudurarak gıır .: me.n~r doktor Hınıır;an efendl \>U - Doktor Hıntıryn e{~çl hazr~tlerl. Mahmud Saim Altmdat at·~ ç.f~ncllyl ziya.rnte ı;.t.m;; erdi. - 1'..·m o? ! 
hususta milza.kneye glr şme-kte mazur_ onda oturmuştur?. :'Ayşe •le Hatice hanım arasındaki -- Aç, yabancı değ11!z. .edl: !. 
dur t tç cevabı bend"fEAncm Ağnadı. - He .• bendeniz. İnç ıozeş a.hbart. _, l'/ı ki"" l • . t M -- Aisy mı edlY'Orsunı 

? Ne isteorsun?. Akıl hastasısın?. Ne~'n?. Samsıı(.\ ... ~ gf?nÇ t UP. erme :cıo.::t!ı.:k b~klenmiyıen b:r .;;aratle iler. Ahmed .bu sesi tanıy~m~ ı. aa Ahmed Ayşcnln yattığı oda.nın :r:aJ 
D~ GUzel bir şey yapacnitı.m!. Sene. ~ Ah\ııı.r. KerPSt~lcri ne yapaca. bay{akları Verildi fE'ffiiŞ ve işte nihayet OU ziyareti ha. mafıh daha fazla tered.dud etmedi. ·Sl.l'\ t.:ıktı Sonra oarıuagını dı1c!.:ıkJ 
lik kira ne lst'vorsu-.ı.uz'> nız?. tİç mavna kere9f.e d<>laurduk. Saımsun (Hususi) - C~inl\lt\t'iy~t ;zırllmıştı. Orada ilki saa!. kadar kal_ Ayağl3. fırlıyıara.k 18.mb.ıy, yaktı ver-.. . t··. k endişe l blt ~e..~le: .!· 

- Beş b'n llra. ·· riıııvna\aT belt'iyor. bllrinci 0 .;;nü ı..·apılan ge muşlardı. Eve dönünce Aıhmed ağa _ o kak upısına. ,g1derek sürguyü çekti arına go urere d .• 
k d "il i'> " bay~-:.'\:mının .,,. ~ - : "{ . . rolan ı 11 beraber ar - Bira'll yaV@-Ş konu~.ıhm! eaı: - Ço " m . . - İnç kereste". A~\la\iım. Muayene ld resminde~ evveı, C~~uriyet :bey: ' a~.11,n a maş .. e .1 .. • . : 

- Koskoca bir adwı bir sene ~~·f içln: Cumartesi sao:.ıhı 9 bucukta gel ~ da llnl§ otan sporcuları. : - H:ıyd bak'a\'l.Pl çoouk'ar, de~h&l dma .=tııd'ar ~çıl~ dert kışının ru~. T~edçle uyuya~ar var. Hayır, aıa.yi 
ktral• '>rsunuz ~ak !''~· Ac.!zan~m. A llaJı ı il" ~ört mu ~ın 19Y~1:. a e Een".r -nçl k •• =uyku"" ı .ıemiştl. .>;ar g!oi i.ç,eı-1 'dalanaları bir o.,ıu. Bun. ueğil, lt..tife ediyorum. 

1
• aç k Vlİfev'm Bu ·şe °l)lr dev~ yük(! 9~luın . .q is~se sen " '1 ~ DHZ'l.ı:an mılYlS V &.,. J.,. \4 " ıj "ı idi (Arka$! 'raf) 

para 1 ter ahbar .. mese'ıl. yaınız bir ayenede akıllandırırım. k1üplel'1ine va!iımlz Ethem Aykud ta. : Soıı zaPJanlarda a<ıet edlnmltU; lar kaçı;ı~çl m:ısan ile arka aş axı . ,,: 
k.a 1 - Ne aklı ahbar?. Ben de'1Y•m?. Sa. \ • 

b hce yaoın kUc'i.k kUçllk mar~ ar rl • '> ra~ından flıloft.malan verlln1lştlr. ... ............................................. _ .................................... !••• .. ·-·-··~· .. ••••• ................ ~·~ ~··~ .... ···• esin rad ı tenha yercUr na kçrestele n n.e o~ca~ını soru9rnm .. 



SON POSTA 

Leconte de Lisle 

YllbeUnis. mo\addes RmıZHlı.e'4"1 
.....,....tırı fe'fklad• 

Toıınlm Ye 11e111anm dır 'P 



• g a a 
iş C?rİ süratle iler iyor 

Gediz ve büyük Menderes havzalarında bir 
çok geni tesisler kuruluyor, birçok 
topraklarımız fenni şekilde sulanacak 

İzmir (Hususi) - Nafia Veka.IetJnlnlscvk ve Sıı.ihli, Turgudlu, Mcnisa ova 1 clvarııı:la kuru'!mııkto olıı.n regülrttör 
s~ aııı.ı ı~ler.nden EJe mıntak.a.sında. lnrHe Menemen o~nsını suiayacak de Menderesin sularını s ı~da Nazını 
tes.s.ert peyderpey ıkma..l ed mekte o un sular burıı.da depo cdılıncktedir. ı o<asına ve solda P.irlLbey vasma. sevk 
\"C &.Ç• ·n: ta oıcıU<..;unu tı: g.ur haberi Gediz ı.;ertnde Ahmcdh mcvkı1nde ve mle tdeocktir. Bura~a ~ımJUık 
o.a k l d •• m .t..m Bu lı~a.,ta daha ~a <d •• cıekte olan b~ blr rcgJla şebeke y:ıpılmaımış olan on bin :ıre 
fuızla n lwn.a.t. verm fiı;fa ... ı.ııı.n hlıll to. :n: .&u.a..rda.n bir kısmı-:11, §eUı:kesl ayrıca v~dl bin hekW gcnlşhğ!ndcki 
dt ı d r. .-.ıeyd:ına g{'tmhnekte o.an 2-t OJJ ! u J arnzı fenni surette, bu muh.te can 

Sulama şlerln n t maruı anc ... k gc t r genış •r.Jndekl S;ıllhiı Turgutlu ve vere k , 1,.. 1 ""'ır ' ce şc.cı ııue su anac....... . 
lec. k yıl iç;erlslnde ikıruıl t;d miş ola Mar.ls:ı ova.arına dı.ığıtacaktır Em r 1 
C1. k ve E •e tıo,....es.n n en ıı. ıh. u.d ır 5. em <'rculfıtörü de 18 <ıO·l h k·· .. 7.200 hett!lr geniŞllğind~k'. Saruy 
nrawi lı;kaç mLI1 mah.:>·ı. verecek ı q • ı.1de \'e şebeke t~ısat e -~~ g.:i kjjy nra~<isl, Cüriıksu ULe!."lndc In-i:ı 
b r takat taıann.oaktır kısm~ inşa e<ll m•ş bulu ır~& uy ed1lmckte ola.n bir regülAtör mar fetl 

• ~yevm ınşa ed.ımekte o:an tes.sler ovasın1 klıfı de~de nadn 11 ,ta<:ntmk.en le ahnac!lk su ile sulanacaktır. Şlm 
su .ı.a. ca ur. d ı b l kanalı ınşa 

funlardır: Maıuıla ~e ~r ovalarının miı .i k unun ya nız nna 
Pevka~a<!e münbl.t ma'ı:ıuldar 22 hlnl b r lısmını ıbasan Kumı;ny; edUecektır. 

bln hektar geniıŞUğindekl ıuazlyl her Marmara ~ölüne geniş teslslarie çcv~ '.!urdun büyük SU!.l:Il3 dava. 
sene :.ı.:. a'tında bıraktın ve b!n hck ıı:erek ı.ı.!ah edllecektır. Bıı sayede sı yiı::ümektcdlr. Ahva~ hazır~ 
tar.ıg bir bata.khk ~hasını bc.'.dıyen 15.000 net.tar araziden :!s".ı[ade can. nın :ı~zaketi kıarş?Sındıı b .. e, yurdu 
B:ıkuç.al ik bunun dere:.Crlnln ıs:aru mesi emn.yet altına alınmış buluna. muhtaç o!duğu bu tesislerde en u~ 
r.a faal:lyet.ıe devam edi!me'<~edlr. Bu clkta. b r ~çlknıeye meyd::ın verilmemek 
Jş b·Jt.nsss Bergama ve havall•I için Büyük Menderes dir. Bu tesisler ikmal edilince Egede 
hnynt1 ehemmi.yeti hnlz '.u:•mm:ıki.a B\.l uk Mendw:'f'.S h:ı.VZSJına ee! nce, hem feyemnlann önüne geçllm~ 
dır b:ıyük Meı~deres boyunca uzanan g-e. o'.arok ve ehem de Egenın münb.t. 

Gediz havzası nl~. suya :nuhtaç çok kıymetli nrazlvl ar-..zfsi !ennl usullerte bol suyn kn. 
Gediz ııavıı::ıs:nın bir !.u-mını kap sulııy.ıb3mek ı~ Işıklı batakıııı 'Vuşara'k randımanını en Mı dört, be: 

ı~yun Ieyez n suları, JUPlllll~ta t :an csarırıda. Menderes önüne bfi:,•fi:.t sed lmi.511 artıraca.'ktır. ~ Billıas.-,"1 pıı..m~l 
bir regülO.tt.r ms.r.fetne ve b•r besleme ler yapı.arak ıburadn buvrık , ·r su ziraatın.de bugünk'ii rekı>l·te beş m 
kana ı vils:tasle Marmara golune d::posa taline getlrllmekte;Ur. Fesl!k ne çı:kaoo..ktır. 

e 
Manisada ve Torbalıda birer 

pamuk ıslah istasyonu 
kurulacak 

Edirnade heden 
terbiyesi 

mü eHefi eti 

~~~~~~~~-

igad~ 
Bigada bir köylü köpeklerin 
itlafı için yapılmıf bir hap 
yuttu, biraz sonra da ödü 

J ay ti r 
ihtiya9la.r 
Merzilonun elektrik iıi 
vaktile halledilmelidir 
MerZıfondan yaz.ılıyor: 
Son bir ık! )ı1 zarfında yeni te. 

sis ve teşklllcrle muazzam ka. 
la.balığı göğ'sUnde toplıyan Merzl. 
:fonda, elektrik motörilnlln tek 
olUŞU ve kuvvetılnln kıfayeısizllQ1 
6U günlerde kendini ıyiden iyiye 
göstermete başlamıştır. Mülit'hAs. 
ms ellerde bulunmıyan motörün 
yünt!n brinde • bu sıkı çalışma 
oar.tıan altında • sakatlanacatı 
şt1:ı:ılıes1ooir. Kasabayı karnlık:tan 
kurtarmak için vııktile tedbir a. 
lınması ieab etmektedir. 

Tarihi bir çepneııin 
ihyası bekleniyor 

Gene Merutondan yazılıyor: 
Namazgfı.hın 6nUndeki tıı.rihl çeş .. 
menin susuz bırakılmış olmıısı 
umwnı teessUrU mucib olmakta. 
dır. Bu çe:şm"nln tarlht kııymeti_ 
ne, Umunıl Harbdeki (ş·ra Yur. 
duıı nun hatırası da. kıymetli b1r 
ldlt.abe ile karısmakt.a olııuw be. 
lediyenln bu çesmeye yeteot>k ka_ 
~ar su ayırarak yeniden ihYa e. 
dllmes1 tarihe ka~ Odenmeal l. 
ca.b eden mukaddes borcun yerl.. 
ne getirllmmı demek olacaktır. 

~ Bu k.adlrşinasl~ı bele<!iycmlzden ) 
bekleriz. \ 

~~-
H a.t a yda 

Yakında bir kız enstitüsü ile 
bir ticaret okulu tedri.ata 

baılıyacak 

J zi an b em • 
1 

istiyen bir karrme 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

1'I ektubunuzu ayıar var ki saklı. le ve cisme bUrünmllş muh~em bil' 
yorum. OUnıtü arzunuzu yerlne ha.val dol~! Böyle bil' uzlette yal~ 

get1reb1lmek için k.endımde tam bir in. nızlık hlssı, adcml en az düşündüren 
zıva hissi bulamrunıştım. ve ademden en az korkut.an bir ta. 

Bu sabah cok erken kalktım. Ra.dyo hayyül değil midir? 
dinlemedim, gaoote, kitab olrurruldım. * 
ilk vapurla Adadan iniyorum ve husu. tnzlva yaratıcıdır, yeter ki tablate 
sı snlond:ı yapyalnızım. Buna memnu. dalmış olalım. Bu hUlya lclnde, ins::uı.. 
nwn, çünkü bu sa.llrları yazmak içın tarı da daha iyi dUşilncbllır, tchrelerl. 
böyle bir Yalnızlığa ihtiyacım vardı. nl hayalima.de daha iyı canland rabill. 

Pencereden mat. bir ışıklA parlıyan rlz. Zaten bır çehre ol un, bir le~ h ol,.. 
ı;ulara ve luı.!lf bir ı;isle örtlllü sahille. sun, herhangi b r nıe\'Z!IU, ane:ık, on. 
re bakıyorum ve bilmem neden, büyük larda.n biraz uza.Jtlaş•ık• >ı ı;rınra d ha. 
bir Fransız şairlnın, Andr~ Chwier'nin derin ka.vrama.ktay:.z. A aca yap. ıp 
mısrıı.lannı hatırlıyorum: kalmak, ağacı görm~ d 11 ır. B k 

Mlrto yaşanuştı, ı:cnı; Tarnııtalı kız, onun bizde bir Juıyal olmasını b kle. 
Güzel vücudu denizin d:ılgası altına meliyiz. Bunun ;çın o ağaca y m:ık. 

yuvarlandı... tan tmkaca{'tız, yahud oradan ç l·P 
Efsane içime derin bir hüzün ver:I. gideceğiz. O zaman tah yyü!üm o 

yor. O genç sevdalı ve genç gelin, nıh. ağacı blzlm içln yen!c!rn yaratır ve 
!arın ebedi daussılası ol.An ebedi lnzl. b•ze cöre yaratır. İnz\vımın böy'e 
vayı o hırçın .suların dib!nde bulmuş san'at yar.ı:ı.tışlarında prk büylik tir 
muydu? Halbuki bu sular, bu ben!m kıymet tt!dığını izaha bllmPm k:I ıuzunı 
gözlerimin l!nllnde durgun ve yumuşak var mıdır? 
uzanan sular, bu ta.tlı sonbahar panL 
tılarlle o kadar iil:ııel ki_ hiç öyle hain 
gör(lnm{lyorlarl Efsane mı a!dnnıyor. 
yoksa. ben m1 deniztn )>aşka anlarını 
un.utmak istiyorum? 

İnziva böyledir ~ ı B!ze hiçbir şe_ 
Y1n gizli vahşetini ha.tırlatmak b1le iS. 
temez, tablatte yalnız sakin ve lMif 
olanı dllşündürilr. Bır tehrede, bir su~ 
yun saıt.hında ve hııtıtA. yalçın b:r tepe. 
nin üstünde, muhakkak, gözlerlmlzi ok. 
şayacak blr hat, 1>lr parıltı ve blr ye. 
ş!Uik aranz. İnziva, bunun için, buzu. 
run mabedidir. 

* Ve nihayet, inziva, b!zl ruhumuzla 
başba.şa bırakır. Kend:m z bu huzu.. 
tun ve atfkAfın !cinde daha tyt anlar 
ve dalın samımı tah!l edebil!ılz. Gönül, 
gUrültO<le ve kalainlıktA ekseriya ka .. 
palı durur. Onun gonca!an açılmak 
icln. uzlet ve sWtllııet!n hafif rüzgfı.r .. 
lan esmeUdir. 

Hülya muha.Jdmk ki inzivanın çocu.. 
ğudur. Fakat bu yavru, ne eok ağla .. 
malı, ne de çok söylemehdlr. a.n h s.. 
sedlp bir 6Öylem.ek: hakiki lnzh-adan 
yalnız bunu özlemeliyiz. Romantikler * bunu a.rıla.ınadıklan için ınz.vnlannd& 

Antakyu (Hususi> _ Memnuniyet. ffvnn şairler! için lnz!va, .vahdctni. fazla coştular. İhtimal sonunda bir de .. 
,. ~n> olmaktı. Bir kere o c-k~.t vah_ vir ızt.ırabına, sonsuz blr idealin daus .. 
;e halber ald~un:ı. göre. Ma:ı.rif Vekl. deh e çek:Udiler mı. artık gözlerine ne sılnsına tutuluslan da bundandır. O 
l<M An'telcyuda. açılmasına ilcnl'ax ve- yAr görünürdf.l, ne diyarı Bir tr'ıt y~ zaman kendileri de inzivanın hUlya .. 
r\len Krz 8a:n'at Enstitüsü ilB Orta vardı, o da esrar içindeki bir tek var. sındruı azab duydular ve bunların e .. 
Ticaret. okulunun kadrosunu v.ı.ıa.yete lığa yol verirdi. Bunlar, yalnız fena. serlerini okuyanlar, nıhıı.yet, bu fazla 
ııöndeıımişt.ır. fllha.1 olmak içln lnz~vaya götr.Ulclüler. blllbülleşen ruhların karmsında b1r t~ 
~ym Ticaret ve san•at ynhmda Dışa değil, yslnız :içe baktılar. Bunun aran beslediler: lcafalnnnı dinlemek. 

en buyıuk faydMı dokunn.cnk olan fçin bunlann şilrl .. rlnd• maddeyi bula. Cllnkü bu s!ikQnu verm.ycn inziva, ba .. 
bu !.kıl müessesenin en k• .... .,.,.,.,.,a:ılda mayonız Buldruwıınuz, sadece, madde_ yatta olsun, san':ı.tta olsun daann böY .. 

..._ ~ nin dehşetidir. BugUn'lı:U hayat şartları le usançla nihayetlenir. 
n.çılıı.rolk te1risa.ta. ba.".lla.lJmasl ;ç.in :içinde b!Me bir inziva. ancak ölümü Bunun ıcın. ln~vanın z:-vkini gene 

Ed rne <Hususi> - Booen tcrb yesi de h k umum m r. lince Ec4 rnede yeni • ı B!gn <Hususl> - Burada dikkat- r aJ h:ızı.rhk: tıra ba.şla:nmı.ştır. i!ade eder. 1nZivada ara.malıyız. Cok jest ve ço 
d n :ı.hd 

5 
e<l 'en , 0 r ı: \ 1 ı z h r e ek K:z Erut. tfi...ünün e.çılması üzerine * ~. her eeyden evvel bu Tanrı m ilttı... 

b böl ölmtıştü.r. HCıcl:.isz:::ıln cer yan şekli şu .. çehrtmtz Kız San'at okulu İskende. Ml\'hid d1rıl"r'n inz'vıı'!l b"lkl tam fR n dllşmanıdır. 
ıre mti:iur dur: rum n • d cek ve Enst1.tu kınet b 1r inziva .~ 'd'~ h~nt dahn nz es. tnz!va yıldızlarla dolu b"• 'na"~ !l~ 

ş hrlmizıe bağlı Ka.tırtepe koyllnden Paşa d'.{u1uru. ye-r~ktlr. İsmetpa... I rarlıdır H c de~ ıı ilflhlarla 1lfthP}Pr dır. Onun içine t"C-~tl ta.şl n dıld rnn .. 
t!'1f\n7 vln•n e-trRftnda c'o'ası• vw- b 1an lard•r ki onu hiç anl:lrn IJ" 1 rdır. 

Ras d damadı Busf}1n. aylardanberı şa 1!.'k.o unun şimcti .A.kŞ:ı.:n Kız sl n rl .. ı:m ı He,. ıru ba 'T"th h .. ,. f • 13öy1c1erlne yalnı" "'C'm3k il\zı,,.,drr. 
sı.tmalıd.r B r gıurı L.ırln ın ı cırt sür. Snn' ıt o.kulu b nnnna. n:ıkledilm &ek.. 1 ıı-ııııı Fııhrf Qzarı 0 y 
meğc g ndc yol tız.erlnJe b'.r kutu.., m'!.lhteme:rllr. 

ı.ır. dan d~ mU.S b rttnç tan~ cgti Aç 1 Ort:ı. Tlcaret okulu ıçln te en mü. o.ıemı"ş hap"ıshan0Sl·nden 
E:I rne be'ed_ye h!l.P• gônnUs; bunlan sıtma ılAC- zan. ~ Torbalıda domuz zann!le 

bir adamı öldür ıU 'e • /er. Zlı.:m nla p muk ek.ilen sa.lı.zı. re.s tr!!de Jo:ıy • nederek ~relen ropwyıp ki> usuna .ko. n c::1b lb~:..:.,e1vzı Çakmak Dkokulu ı"kı" mahkQm kaÇfl 
l::ı.r a.rt.m:ı ta ve her yıl ısla.il ed m,ş m tll ca ışma!an yarıı3c evine götürmllştUr. gös+er" lın"A.vc..ı r. 
p:unuk tohumuna ih' ç artma: ... n uh.t k d Herhnng! b!r yolcu tarafından dU.şU..' Diğer taraftan Maarif Ce"Il·yett ta.. izmn:r (Hususi) _ Ödem:ş hapiSha- İzmir <Huswt) _ Torb.:ı!ıda ça.~ 
dır. Bu l.htiyncı d:lın iyi ve dnha g - O: ;dlr:ıJ1 no:~ . 1 rli'en ve için.de ecmhaned"n aluımı.ş lelroe yurdunun gördüğll bb-U~ r.ağ. neslnd.cn gece lkaran llt1 maıhld\m ara köy(indc hır kıaza olmuştur. M!ı;hlJll.i.d 
n1ş bir ta.rai.t karşıla.m.a.k içım ilerde ınrem Dm rny Ekrem Dcmlra:r aöpc'.ıderl Ltlll.f iclnıı zehirli güllrLc bu. bet ürertne l'1Jrtt:ı.k.1 tale e rosu. mıyor. Bunlnr ihırstzlıktnn 2,5 sene loğluı Aziz Ters, tarlıınıırut'..fıd maJlSU-
Nazı. i p:ı:nuk ısı lh 16tesyonunun ıs. pek az bir zaman içinde beden tcrb!- lunan kut.unwı muht.cvlya ını görün. mm 75 e ~rılması kn.raır rutıruı. alın :tut maJıkfun Ödem.işli Mebmed Iünü bek:ler'kcn gece tacr<rtııYa gelmekte 
Uhsal edec t.ohwnluk.:c.rın kufi ge. yesı i.Şlerlnde de parlak muva!Cakiyct ce, r.ava.liı H<l.9CYln vakı~le böyle gül. mıştır. ;pc:;c oııa11 Ail Oğlu Rü:;ey1l ŞentYUZU domlllf 
mlycce,.1 amaşı:maık=tudır. Tohumla • ler göstemı1.<; ve tak:dır ediUm; t.!r. A..- lft.ç halinde sıtma hapı dahı aldığını Ars:ı.:a.n ve s.ılı.Lektırlı'kOO.n 2 sene 4 a.y n 

J A 
samnlŞ ve a.v türeğint aıtej eder ?"" 

rın zam na bozu'.nuı•una da mzy _ zız a~ımıza yeni vilZliesınde ba., hatırla.yanık derdine derman bu'duğu_ Trakya an vrupaya tren ~ mahkum KuşadaDı Musta!adır. mla.mı.ştır. Hüseyin ~ oldığl ~ 
dan vermemek lçln Zira.ut. Veklleti.. şanlar dllerıZ. -o nıı kAU olmıış; evine döndilğüııde ka. münakalatı hazırlıkları ~ gece hapls113nc b!nasının rSJlın tesir ile derahl o müştur. p:;JJ 
nl.!ı Tor'balı kazasında ve M:ınlsada Al rısuıa: E:d;nıe <Hus\l!"J) - Avrupa. ile olan üezrtıne çıkmışlar ve oradan civarda;. Ters, za.bıtn.ca tutularak a.cU ,,..ye <;a. 
da b;rer yrnl pamuk lf!lah istasyonu Qfeh 'r belediye reisi istila - Allah llfı.cımızı ayağımıza gönder. tren munaaal~~ının temini tc•n bozul. J~ te':ııf! edeccğ öğrenllmişt.ır. Progroma etti dil 11 Bak bu hapları tarlaya glderacn mus olan kopr!llerin tamiratı devam Jd. ov1n baıhçesine a.tl.&.'TlIŞ ve kaçmış. rllm.iŞtlr. 
göre evvel! Mnn.sada sonra. da Tor. İzmir (Hususi) - AJDşeıb.ir be:eıcli~ ~!da bulduın. Sen de ı;ıtmalısın. Ben etmdctedir. ı.a.roır. Bir gardiyan lınkkında. tak!ba.t 
b:.:llıda ıstı....ryon tesis edl'eedı:t.ır. reisi Ömer, 00zı scbel>!er do!3y:slle yutacağım. Al b1r tane de sen yut, de_ verilen haberlere göre, tamır ameli_ ya;p~· Samsunda serbest güreşler 

~ır •- mlştir. yesı biııkaç aya ıtadar nihayet bu1:8cak t I . .. .. . a e ..... ut.ş; st 1hm v!L\yetçe kabull Hüseyin.in karısı: cŞ"mdl benim iş'm ve ağlebl ihtimal yeni yılm bBtJmc.a fi Samsun (Hususl> - Tn.nınnuş se " 
zmırde ~ulun ~ıya:raıı [eıdllm1şt1r. Be"Cidlye re!sliğlıne ve.kdle- var. Hap yu.tmıya valdim yoıt. Hele mendi!er mllnakalatı temin edilmış o_ Bartına pulluklar yakında best güreş pehlivanlnnmızdan J{aJ'3 

İzmir CH u»> - Tüıtiln !>l.YQSası- ten eczacı Sud. MW;.ı tıeyln of\l'nmuş_ sen yut da, ben de akşama yutarım> lacaJctır. gelecek Ali, Mili~, Ha.beş Kasım, Adntıtl 
nı.n, bu yıl bı.raz geç o.çfüıeağ~ı ~ tur. Eczacı Sıır.lıi çıllıŞn.n, ş.!mdılye ılm. demllf.Jr. Ha.tıtın Yunan arazis!nden ııecen ve ve Oönanlı Hamdi ~hriınlze ge:erc1' 
m tık. Şehrimizdeki l"J!ISIIl1 maamııar dar bu.tmduğu l~e muvıııffa.k oL Hüseyin. bu gilllA.çılardan hlr.n! eline Sivılengrada kadar devam ~en kısmı Ziraat VekAleti ztrat Kombinalar Fener stad.yomunda ve çok kalabtılıl' 
dlaal a'l'chğmuz m:ı!lfuruıt.a göre, tilt.lln hl.U} blr genıı:lir. alıp beSUl.Cle çekerek ş'fa niyet::ııe acele Uzerındelti ıstasyonlarda vazife gö.rec~ müdürlüğü ile yapılan muha:bere &o.. bir sey"trci kütlesi önünde güreşnıi-'" 
p'lymsı, Tlnret Veklıle'!llnm &r<trl fi yutmuş; fak&t, yarım sa.at ~er geç_ olan memurlar ta.Yln edllmıŞ ve 1şlerı.. nunda., kazanuza. sırf müst.o..'lsll iç.in lcrdlr. Mindere ilk olar~ oön.anl~ 
dalı nde aç!ııo ~t..ır. Geçen ~ piyn,.. Bartında et v . .. 

1
. l mez vfioudu «as!tatı bir hal ne paşıamışlardır. ' çr ... 

aa., İkinci kl'ı.n:ımun on beş!nde ıı.çıla. B:artın mususı>e ~ya:r . ıat arı ıı.lm:ağa baş!amıı;t.ır. Gerçi klt. maliyet fiııtı iizerlnden 50 pullult ve. Hamd1 Ue Eı'baünt ömer pehlivan 
~a muh1kılmık .mı.mrlf.e ~~lk meninin et 

1 
B leıhyc Encü. tunun üzerinde cköpeklere mah. Bulancak köy muhtar ve ri!eceği 'komJbl.naJ'.aırda.:n bl:kUrilmiştlr. mı., ve beroborc k.'1.lmışla.rdır. :sun.. 

tadır. - dlği yenl rıa~e tdr~ hnlDkınd:ı. ver. sus• diye yazılı ldlse de nase- katiblerinin toplantısı Bu pullu1tlan get.climek iç~n. Kara. !~şnıeı;o~rab!tü1gu~IIIlş !ı ~~~a:ıa;u;~ 
-.--o . . bcrl tatt>lk ecL1me rı u ay başından. ~ bunu yanlıS o"ıa.ra.!t cK~ltye Gi.rosundan yazılıyor: Geçen ayın re lzmıtte rıh~ım ı§ı \şunlardır: M.ecUr. Yenı fiatlar m.absusıı şeklinde okumuş ve cıwmiııkı 18 inci günü Bulanca.k kazası ile Pim. köy, Tuzcula.r ve Baamba köyleri muh beş daltlka devam ederek bersl>C ~ 

İmı~ {Hu.~ush - I2znit belediyesi İç ~ları ~ t:Kepeklb köytlnden birisi dilşilnnUş.. z:z nahl.Yesl köy muhtarları ve 1lrt/yar ta.rıarındtın ıeşekllı:ül eden bir heyet knlmışlardır. 'Öçüncii olarak gabC 
tlııraıfmdan ya.ptırılmakta. olan nb.. yun ve kuzu etle~k ıartne ko_ tür zeh&blle hap!ar hakkında fazla ln. heyeti azaları kaza mer'.ı:ezlne çııtınıa. mu!btellf kö,Yderden pullm alacak 50 Kasanın Kam All güreşml.§lcr, l{ıır9 
tıin salllasının tesviyesi ı.,ı dev:ııın et-125· M-ında l!'I kın'~n kilosu 40, sığ'ır celeme ya.pma.ğa lüzum gbrmemlşt1r. rak faydalı bir toı>lllntı yapılmıştır. U. Ali 35 dn!ktltada w t~!a Kas1mı ye .. 
me'ktedır. izmıtın en güzel 01evk1ı. ol Koyun kttyTu]c ~r. Bir ı:ıUddet sonra neye uğradığım Toplantıda ayni zamanda köy kA.ttl> klşi tesblt ederek bedeli olan 

600 
nerek galm gelmiŞt!.t. Güreşler <:f 

111'1151n& rağmen ma!!.let'd ('ıO.k ihmal koyun ve sı~r iç nın lı::tosu ao. bilem!yen BUseytn, llddetll ıztıl'llblal' kr1 de haZır bulunmusıardır. rayı toplayıp zırt Kombinalara gön. alA.kalı ve heyec::ı.ıılı olmuştur. va .. 
atQmlıl olan bu semtin gll:zel bir şekil ı' iç ~ı 55 kur"" ya~ 80, manda l~fodc çırpına cırpın'l can venniş ve Kaymakam !bre.hım Aran ta~afın. d 19t· Pullulldsrm yakında ge~me mlz Et.hem Aykud ve bükunıet er~ 
aıın.«ı bd'.cesl sev:lnd~ktecf..r. Rıh. Ka.vu.nnal -~ur. ~u ka&1tatı gerile kalmıştır. HAdf. dan ıUzel konuşma yap~ ve b~bas. erm ır. 1 leT°"' tım ~da. tamamlanmı:J olacıakiır. tıaea alım ~~la. narhtan fazla :ı..~ ~ allk:adar memurlar, aa çittcl maııannı koruma. kanununun si beldenmektecllr. da pehltvanlarmuzı seyre gelm ş ) 

-····· ···················--··········--·-·----.. ·-· ~ ecıumlştir. wır taııklkaıt& başlamış. taıtbc'k1 ve ıaydaıan etı-anıea anı.atıl_ Tokatta esk i eserlerden ikisi tamir edildi 
'Yurdda Cii mh 11rı;;ı .. ı;·;,:.:;:;-ı--to=·r·-·e--.--i--· :E~rl!ra: r:ı s!:;~ay&lle~:! 

J ... ne yardım tanunu anlatılmış ve biler 
de hül&.sa vertımişt4. ---o---

Kulada harab bir halde 
bulunan k öprü 

K'ula (~) - Bumda. iaşe lfl.erl 
~ gi~. Kfalynuıılmım'l!Ilıztn 
a:ıdığı tcd.b!.ıılcler mil$.ülier önlenmiş 
t!r. Fırınlarda ekmek bolla.şmış, 111.. 
tıyaca retecdk k!Wnr e!kmek çıkarıl
ması temin olunınuştur. ~ maıd. 
deler 1c;Jnı de aıynl ~yel.ln gö.s. 
tcrl'mesi t.enııennı olunm.rJk:tı:ıdır. 

Kula. - A\aı;chlr volu 
K' Al u.:& - ~r 8rusı.nda.kl yolda 

b~unMı köprü haırel> 'b r h:ıil.:ie.d r. 
M.evslm münaseb t ı -.... 
lhr şiddetıonıd ~ı ~ Y J6 ... ur - Tokad <Hususi> - Zelzele dolas 16lle 
nalkal!t. ıg 100irtle mu.

1 
hasara uıtrayan şehrlmizclekt bir cam1 

8Ül'WU t keslllecekt1r. Bu köPTünün ile Hoca Bchza.dı Vclı tarafından 1535 
e twnlrl lhundır. ~ı köyünde tarihınde inşa edild fri tınlaşılnn ~ml 

200 metre meısatıedek1 köprıün.tın d!l 9193 lira sarfı lle kubbe ve minarele. 
elıra!ı göçmüştür. Na.ılt\1 '9"R1'!12&ları bu rinde bulunan 48.-'112 kilo kurşunlar ı. 
radan goeçeı1lren da.1ma tdıll.ke ne ilca; u.be ett.1.rilerek yeniden terşedimıe. ay. 
plaşmalktadırlar. rıca nıinarelerlne paratoner )a.pılmış, 

bu v&alle ile de aynca evvelden mevcuıd 

si.. 
olmayan kubbe ve dı;ı pence. f'lel°~e, 
çıdan modern şe;k,lde yapıtın.nk l:J°" 
tile tamirelrı bitilrilm şt.ır. tn.şaatı v ~ 
şmdıın sonuna kadar tak b eden 'fJ' 
yet.imiz Evkaf Mlldürü All Hll01i dJ1• 
rinç'in mesaıSi bllhass!ı. zikre ş:ı~llf' 

Resim Beyazıd devrinde Allec:ıİJdı" 
tarafından yapılan camii tamlr 
halde ıöateriyor . .. 

A 
t 
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2 5 irinciteşrin 
bi mecemizde 
kazananlar 

fkinciteşrin 10 
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1 o Jkiacitetrin 

Türkiye güreş 
birincilikleri 
nasıı oldu? 

,. .......................... -................ ~ 
GüretlaJe j,eJrlediğimiz 
harelreti bullllftadık. Mü
aabaluılaruı aaatlerce a-. 
tılmaı tla ayrı bir •ıkıntı 

ve üzüntü f eılril etti 
\. ............................................ ~ 

Yazan: Omer Besim 
Feder~n taraiından tertib edilen 

Tüıiu.ye ı\1ret m~a.lal'l Uç 
sÜD devam et.ml'k üzere BeyoıtLu Hal. 
ltev nde yapıldı. 

''Almanlar 
istedil<leri 

muharebeyi 
bulacaklar,, 

Bir lngiiiz ga.ı.etesi 
vaziyeti nasıl görüyor? 

C: Tarihten Sayfalar :J 
Kasımpaşa limanına 
yapılacak baskın 

Yazan: Kadircan Kaflı 
olan ktic:Uk gemiler katılmıştı. I" ft.anbul muhasarasında iki taraf da 
kwnandanları hep cesur ve f 
adamlardı; tayfalar tecrübeli idi· 
ranlıdota, yavaş ıavıış gıdıyorlardl 

istıhbarat .şme c.ıık dılutat cd ~or_ 
Londra.. 9 <A.A.> - Oooerver gazete_ du. Falı:at. bu d.lldta.t Türkler taratın

slnln siyasi munarlri M. Garvin bugün dan çok daha "uvvetll ve namusluca 
eöYle yazıyor: yapılıyordu. Son B.zans hnpaı aloru &ırada Galata kules n!n tepeslııd~ 

BUyUk Britanya Rusya ve Amer'Jca 1 Türklerin sadrazamını .satln almış bu. denb.re bır ~ı.k paııayıp söııdU; 
ne va.kit nazllerd~ fazla ıstlhsalde bu_ ıun~ordu; ıwn Ttirklerın pad şahı 

1 

gemllerinln hareıı:eUeri Türk.:ere !ili 
1unurlalu. o zaman ancak o zaman H~ l da blrçok hırıatl.y.m Bıza::uılılann hız. retle blldlrilmlştıl 
lercllljl'I esnete başlıyacaklardır. ı metıerlnı elde et.m:şt.l. Filo Mandraşyon koyunwı a 

Stallnin söYledi~i nut.ıı:un esası su Nısanın y;,mıı IA·ilCl günü yetmı.ş .!ki gelmiŞi. HAIA orl.alıkta derin ~ 
sarsılmaz bir azmi gösteren şu cthnle_ Türk gemsi ~oğlu sırtlarını aşarak 8izHk vardı. ~kl TU·ıc1rr hep 
de toplanmaktadır: Alman mllstevllle. Kasımpaşa limanına indiği z:ı.man BI_ !ardı; hat.tA olınılşlerd · 
ri bir imha muharebesi 6tıyorlar. .ts. zansıı.ların hayretleri dehşetlı olmuş u. j BUyUk gemiler pek ıı.ğ r hareket 
ted1kleri muharebeyi bulacaklarorr. Vüt.le ve 1204 senes;.nde haçlılar Ha- yorlardı. Jirolıımo haris bir n1J 

Uzun vadeli bir muhareıbenın netice. 
1 

Uç surlan dlbıne aemılerlnı yanaş-:ır_ 1 k h.ıcum r f.nı b:ışk a::-ın tı 
1 sı haıttındKI bu sarsılınaz iman. ha_ ıru~ıar; a9k:erleri pek alçak olan bu mak i.!temdyordu. Birdenbire Uer 

rita 07.erOdıe .a.ııtterl dunım1.ı mukase. duvarlardan aşırını.şlaıdı. Şundi de dı v~ Türk donanmasının aras na 
se «!ilırutc 11.zımJır. Bu durum tn«i. 'l .ı "' vn. ab " u , c.lkl.ı.. dı. ru gitti. 

Mlls&M{u.ı.ara H bölıeden t.am 7f 
süreşçl ıştırak e!lt..1. Bu kadar Jı.:a!ab&lık 
bir ııruPW1 ortaya ıet.trdıfııl h~~n 
mflsabM'alarda '6a manas·ıe ıl'it'Undil 
diyebl~ 

Kupa maçları 
llz n! Aemerikıan demok!'lls'lerlne gay_ Bu mü.şkUl vazly~n kurtulmak için Dehşetli bir t.op gUrUlt.Usil ko:vd6 
retlerini ualf.matı lca.bettlrmekte ve tek çare vardı: TUrl:: donanmosını bır bUtün Halicde aıksetıtl . .Bır ne· gUll' 
hattl pyretl.erin; arlırmalarını ve bil. gece baskını yaparak mahvetmek... tılmı.ş ve kadırganın kıç tarafınl 
tun k'!U'Vetlerln1 kullsnmal<>~• h11SU6un I Türk donanmasını ya.kmn.k ıçin lki yırmış, geçmlşti. Fabl, ik.ncı ııllll• 
da bir lhU.r telıltiI eylmıcktedlr. plln daha teıltlit oıunmuştu; fakat mlnın b.r tarafında.1 gırdı, ötele ta 

MfJubelre'•rda euslı o!arak ıözümtl 
11e ça11J8D nokta ıUreı ekıpinln t4UD&_ 
mıle detifm'• oJaasıdır. Genç ve be_ 
nl.lz tecrübe sahibi olmıyan güreşçiler 
ara.sında ciddell kablLye~U olanlar pek 
coetw-. 

Yeni ve ıeniış bir ltadronun üç sün 
dev.m eden mtıaabılr.a\t.rında bekledi.. 
tını.ıs kadar ~Ji OJUDlara ıaıa_ 
dut edemememiSD .eben_.Dl )'llkerıda 

izah e~ltn. 

Mağlôb takımlara 
dün 32 gol abldı 

lıl. R~lt Amerlltah\arı bllhaMa iş_ Trabzon imparatorlutuna aid itadırııa.. dan çıktı. Sular çeri saldırdı. oeııı; 
çilere bundan evvelki ılrlarların111 daha nın kumandanı olan Jakomo yalnız iki lki da.klka içinde ,,1ilıklar ve .,,. 

1 llddetı1 blr ihtarda bu!unarak bu ham ııemt ile Kes•mpaşa. koyuna sokuimak ses er. ara ında sular:ı gömüldü 

1 de bDWn dilnya hürrlyet!nln mıezar ta. suretle bu ~ ll:t !i t>.aşaı -1 o ltadar çabuk olmuştu iri batan 
flJlA •eç kalındı• ibaresinin yazı'ma_, mak hU6usuııda ısrar ediyor -1 dırp.nın at1ta.sından ıııden kilçilk 
IDla mini olaoak surette har~'ket et_ ~u. Ha.ttA bunu kendisi ~apa . bunun farkına bıle vamtach: ölll 
melerild aöylemJ$ir. M. Ru~.t ürlh: cattı. on ikiler aıecllai bir ti!Jsede ıtop imiş ve :ytı!llnda Je·ıaın ed yorımı 
l&lZ eı IOD hadd!Jıe varması ırln şimdi landı; mAizakere ~lundu ve Jakomo al- ilerledi. Çilnltil etrafı barut d 

OOreoçiler arallD4A beG8s olplılaı.. 
mıa.mı.ş olanlar hemen himen eUeli.. 
yet teekil edtyorla::dı. Bundaın dolayı,. 

Rekoru 11 rolle Fener bahçe kırdı, fak at bütün 
oyunlar tatsız ve ahenksiz olarak cereyan etti 

her ~ yçılmasuıı iatem!ftlr. M. Ruz ı tJ.eUdı. Kaptan iki nokta üzerinde sarmıştı; sahildeki 'l'Urk askrrle 
Yelt Amerikan ltçilerinl her ıuıı_ üç e_ j bilhassa duruyordu: surat ve gizlil•k ..• zafer nAral&rı denı~e gömUlenle!'iJI 
tıp halinde ~lıımab davet etm:otir, oee kalınırsa dll.şman tedbir alabt. şetli seslerini bastırmış ı: bo(:ın'-

Bldilelerin ıldifl Dil heyecanlı b1ta. lirdi; plAn duyulursa kend! aleyhler!_ 1 Bu kadırganın u.p>.anı TrcıviJ'll 
beJ'i tamamile haklı kılmaktadır. Bu. ne dönebillrd1. muhasaradan evvel Trabamdan 1' 

dır k saıto. burvu siti .,,,...ıara \eoeb İl!ıt&Dbu1 tullıo1 a:tıuıhtı tarafından 
büs edllmed111 ietn tesadM edıtm 10"- bazırlaoan kupa ma.çları dün Kd*lb' 
du ve Şeref ~ Yd.Plldı. :b: ne tur 

ikuıcı blr ı:ıoda G& Je&ı 1ıare.·lcrln maçJ.an lawYe'Uerl bırbırıne blç de ra. 
fazla favul ~· Ballm btt tm olm.ı7an kıkıınlar araem~a OYl1$n_ 
mılsahııhda ihtar aaua:ıa &eeadQıt cfıtı toln aıteramı ol.madL Nitulm ba 
ed~ Bu la'V\&l ibt&rıodan ...._ zı ımcıar. bir rekor addetiılecelc sayı. 
ka bir de ,.... owa1ınd»\arı !.çiu ih.. \arla ~ete erdi. 

:.a; alanlar cıa Y&rdı «I. bütön bmlla.. Fener stadında 
rm gÖllds :t.açm.ası ımkJ.nsuıdı. 

Akmdar 2 - Doğu 1 

on beşer datlltahk Mı:! dene daha tem_ resmi Uf.nı ham olsun olmaam, ııonuna ı Beş yilzer tonlı.ı:t iki kadırga syrıl. dığe gitmek Uzere 19tanbuld.m 
did ett' Pıı.k.at UQiln il dördibı il kadar, a~re kadar bir ham ıfade e.

1 dı; bunların etrafı. TUtit güllerinden ken yapılan ısrar üzerine 
devre!e~ de her iki t~ra.t v~ol Y~- der. Amerikanın kendine çizdltl hedefe ; mııteesslr olmamaiaı ı iç!n p:ımulk ve Türk topçusu ş!mdi onu hedef tu , 
yarak 3_3 berabere olarak sahadan ay_ ~ muhaC.k:alt ise d~ . muaaam J'(ln dOlu tornalarla çevrildi. Jo'akat ya_ tu. ki top birden pa.~ladı; iki :;üll 
nldılar. Pl'Oil'Jmın gerQekl~e9i .çın zam.an pılan tecdilbe bu ııcıniler!n bu vu:'yette den kadırganın gö7des!.n bir bl 
fıtanbulı r 6 _ E .. b 2 1'zımdır. 1 dilşnana ııokulmaiarm:ı. h'\•t.a hare. öte tarafa kadar deldi: lçert sul.Af 
O"-Un po +-•- b ,_ yu,_ -.om. Bu den'l!de btıy!llt Britarıyanın rolQ '-et ~-aıerlne ·mklm o•madığını gös. cum etti; JAkln tay!ala~ çevik da 

IAJ son maçı ~n u ... por ... s;q..., ib' bUtiln dlln · • "'"""" ' arasında yapıldı Oyuna hakem Neooe_ nedir? Daıhı.tde oldutu gı . ui terdi. nı kaırganın dr.ha ayrı'ması ve ti• 'l.· ~ ... 1 t,c·e~ k p ı~lar V". ç~ 
tin idaresinde t.st.anbulspor başladı. Fa 1 yada da b~ rolUn bir esi daha yo'krt 0 j 11t1ncilerin birincllerı sevketrnel"ri ka- tıkadılr; ayni zamanda Trev 1.an :ı 
kat Eyüp mUdafaasında derhal bs!ldi. Müttefikhn.z Sovyetlere ~ harb malYıe. rarlaştı. geri döndU. ötı.tl gemiler fe~ü 

Müsabaltal&rm ııı.uaumda !tız!a ea 
a lerce dewım eWD.esi de ı..vn bir nokt:ı. 
d r lı: onun da üJıerinde durmak ..A_ 
mdır 

Yed seıkl.z aa.\.t df"vam eden b r mtL 
b kanın evev'l müsabık, sonra ha_ 

tık maç Alemdarla notu aruında 
O)'Il&Ddı. iki Uücım da itlnd l.gderı ol 
duğu il;!n oyun mlbo.vı denecek bır ee. 
kilde cereyan etti. Daha Ustlln oynıyan 
Al.emdar devreyi 1.0 ıa.Ilb olarak bl. 

k ve aey1rc User nde.d t~rlerlni tird itınci de\"re lıeyecan bakımın<!an 
b lınEm ki iZaha lüzum var mı? Tes.. ~ ld hı takı.m da. b'rer s:ıyı yaptı_ 

k maüadile ~- bölıenln cm ıözde lal' N~ oede Alemdar t.1 p.l b sel. 

EytüblUler nrulcab!l hücumlarla tstan. I meal röndermet fçln tehlııcelere katlan_! Bir rivayete gör:? Gal ıtadu b I' kale_ !adılar, hüoumdan \azg çrret ır 
bulspor kale81ne indiler. canlı bir oyun dik. Başka bir ~re de Y<>ktu. Kendi kuv leri olan cınevlzler tstanbulun kurtul. ta davrandı~. Fakat ş•mdl sıra 
çlıkaran EyUblUlerın sahadan gnlib ay. f vetlerlmizi teçhiz etmek için muh~aç masından Umidl .<c'"ıln ş1erdl; Fıı.l h'n lere gelmlşt4. TUrk gcmllcrı c 
nlmak istedl.lı:leri gli?.e çarp~rdu. oldutumuz pek ~olt tarb mazlemes.n. ıı.o.suna giderek hiç olmazsa kf'nd·lerlni dem r almışlar. l<C>Ydın çıkıyor•ar. 
12 ne! da:kikada hıtanbulsporun meıJcez den şlmdflHc vazıeçt;llt. k•• , ,...,r ~t ı ,.. c de buk ve çevik manevralarla :B 
den inkişaf eden b r akmlle Tarık bi_ el altından ona ya ·dımd b u:myorler. lan sarıyorlardı. Onlara )ol f 
rlncl golU attı. Bu go.den tıonrR Eyilb_ Avrupada ·ıkı·nc·ı dı. Bu fırsatı da kaçırmadılar. 1 mek lçln sahilde meşa.e\er yanur<>; 
liller bozuldul&r. GelıŞ·~zeı oynamıya Bizans kumanM&ııra hnber g~nde- de bır patlayan toplar, atılan t.11 

o anlan Ttlıirl'1e birlnclllltlerıne iılt1T&k d1. · 
e . Halbuk eskiden oldutu stbl ber 

başladılar. Bu arada Eyüb aleyhine bir h ııerelc: \ meşalelerın vaz,fe.er lll !:olay.astı 
pena)ıt' oldu. lat.anbulııpor bu .uretıe b·ır cep 8 - Bler bU lei bu gece yapmaktan du. Bizan& ceaıil rın.den )Qi.llll ;ı 
bir P>l daha kazandı. Bu aolden mD.. _..ız bls de berabe,. oluruz: da ncııt ihata edllebilm t. d terler ıraı B--'erh • O ra EyOblUler tekrar hUcumtar y.,-parak b k •? vazır~,..~·~· 

Vefa 9 - ~.J· eyı :tstanbuhi>or uıe-.ııne tehfıkell vaZiYet_ kurula ·ııece mı ba muvaffakıyetle basarırızı Iardı. ~==:J~n~ın~blr blrlnollilr. ıımdertlme81 be!' 
"' daha uygun olurdu Beyne?_ 

milel adet de budur. BUlAaa Tüıtüye 
birin~ iyi ve muntazam oldu 
amma, üzerinde durulacak noktaların 
da pet oot olduğunu unutmamak lA_ 
2llndır, Ömıer Bcsia 

Türkiye 
•• 

gureş 

b Irincilikleri 
OUret teder~u tar&fmdall H böl 

ıe gtiretçlleruıln litlrW!le te tıb edlen 
sUreo birin~lerı müa&baltaaınm f'ı. 
nau diln aa.at. H den itibaren Beı'OL 
lu Halltevi •lonunt.a kalabalık bir •
#trci ltötı.esi huzurunda Japıi.mıttJr. 

Gece 23 e kad.v devam eden :ıaO-. 
bakalann teknik neticeleri tudur 

56 kllo: Halid Ankara birinci, Reoela 
tan r iklncıi. ı.maıı Ankara üçUncU. 

81 kilo: Bektaş htanl>ul bir:.nci, Pa.. 
:uı hm\r lltlncl. Manol İstanbul üeQneO. 

68 tııo: Ahmed Iatanlıul birinci. 
Mebmed Kocaeli iklncl, Tallt :hmAr 
QçüncU. 

72 kllo: Bealen ıtocaell birinci, Do. 
tan tatanbul kinci. Mehıned Alt ~ 
t&ııbu1 QoüncU. 

79 Jdlo: Rmt !stanbul birinci, AdU 
BaıMım lklnci. Muhlis :hntrln üçUn., 
c1l. 

17 'ltı1o: Nsrtn Ietanwl birinci, Meb.. 
med Ali Ooram lldnct. Baktı Jllkile. 
h r ooanea. 

Atır del et: M'9l1*9'1M bu 1ı°tl~ 
ttauıe ~edl~ itin rattt.1• olarak 
Qoban MehınM birinci Uln ed!lftı'l1*1J'. 
JılUaablıblann 1Cmunda stt:'8' fede. 

l'MFOllU reillt ranoar kazananlara mı&.. 
dlılya 11ıe saat~. 

At yarışlarmda ltir 
ka?a oldu 

lklneı maç im ile Beylerbeyi a,.a_ ler yaratmıya baştadılar ve .kalecinin • Dedller. Bizanslıları kandırdılıır. Ay. lb.a.ta edilen gem'llerln b~rdala 
sında yapıldı. Vela oyuna pek hA.lı:lm tmeddildilnden ıstıfade ederek bir gol nı zamanda padjşnha cıçl goııd rd.ier. yet tyüksek olduğu ıçln Türkler..,, 
blr tekilde başladı. Bı.-ylerbe.vi zayıf ~r kazandılar. Devre 2.1 tstanbulsporun I : Zaharya ismlndeld bu adam pltLnı bil_ pa et.ııeler bile dUş.ına.ı gem.tl~r 
mlldafu Ue Vefa ikarşı.aında fazla da lehine bitti. Romaya göre ngiltere bir 1 tun inceliklerine ııeadar b ld rd. su'tan remlYorlardı; toplan da ufak ı. 

11 yanacak bir halde deiildl. l:klnci devrede EyOb mUdafa.ı ayumı ihraç harelceti yapmağı Me~ pek memnun 0 du. tf'şekkllr l ıııa~ Yahud onlann yardımcısı ol9 
tJk ~İ 4.8 b!~lı?n Vefalılu itin ~amıya bqladı. :btanbulsporlular dÜfÜnmemekfedİr 1 r1 ohadı. Sonr ıtasını.. Ded k ve Cenevel1ler lae c1atına . 

ol den'ede bee rol daha yaparak Jn&. bundan latffade ederek birbiri artuına ederek on~ ııe ~~rek koYdak. donan- • dan aş&tıya ateş yagdırıyorıardt· 
Ol l.t taundllar. aoller aUnıya b&flaGı!ar. E}'tib bir ara pa.ea tara ına g r'ebUz1er kullanan b1r 1 d il'rl UıZaklaşırken TUrk semtle 
Feaerbahçe 11 - lıtiklal O lı.k ikinci aayıamı da yaptı. Neticede Roma, 9 CA.A.> -· Soyyet ordusu.. manın yanına a B kaç da •op yerleş. •lirüt!Uyorlardı. tearanlıktıı, r 
"0'90ndl OJUll i"enerbahçe üe ı.t'kW tıııt&nbulw>l' maçı 2.8 galıb b;tircll. nun yüt:ünU bafıflelmek !çln ilt!nci bir çok ast~r k?Yd~·., ;~ il ·ma ı.'dı. a- bı.nlerce 1nuwzı ıe ok ya ' ed 

__ _._ ----"· + ... takım arasında Enı:nönü Halkevinin voleybol c .iJ'h zı n u·, .n c. ea siperler yaptırıcı. j ufaklı s1llleler aramnd.s cerefall, 
..,_.._ wı~ ~ '"'-.. kı da hll bOYUll 1 "Uıl .nA• llJııılMıt UıbıJ flltmi7m fark :vttztıınden a maçlan rafından ya.pılan beyanat ı..... n uk1 baıılnn kaıarı ayın yırın m.. ş muharebe b ır buçuk ...-

11 '1Dl _,.. IJMblz b!r eekilde cere')'&D Eminönü Ballcevinln tertlb ttıtı tefsirlerde bulunan PoPolo di Roma H;Jb de verilln~ lıazıılık dı.ırt gUn dar surdti. Hıcblr r.araf dtter ~~ 
ettt. Ieybol turnuTIUU maçlanna dü~ de :- pzetesl Stalinln orduaunwı baklyeainl :g;:,,,~. Bu zaman içinde etrafa ya_ I tünlük gôsteremedl. 

Penerbaboe epeyce hlklm o:d\JK&n Yam edildi. - ve Sovye-t halkını ayalam.ağa çatıştı_ yılmıştı. Fatih euı•a.ı M hm,.d'ın da_ Bu arada Tilrk doııannıa_,!lld:° 
Mmıı::1'~:i:oi sa:;;:e' ook beZ d MAUh.!.nurtdlc

1
B Alevi 12.15, 7_15, Milhen tını yamaktadır. eıt' ıma uyanık ve bol o1an ist bb

1 
~~at ser- gemilerin tutu.ş.twwmasına JP _ 

-. -lldı. ""-- l'Ol dllha yaptı.ltUn aon ıS .n. u uş A yı 4.15, 2.15 matlQb Londra Avrupa.ya bir ihraç harelt ' v 'I n~n bunu duymam"Sln!\ m ... nn yok. olmUŞlardı; lakin bu a eşler ~ 
.... _,,_ uv fitti "a"""""""' dnod•n-ııwnekte, çUnkll b~ırWl t bl "'ilflt 
ra maoı ıı.o tuandı. ..:.... " ....-a• -.......-- ı ıcted u. sondürülmUştll · yalnız r "' 

.. ı.ıund ~~ori karşılaşma.ıarınd!\ MQ mUmkUn olamıyacaıtını b m-e v~ _ B'zanslıların kararları ne k'ldar ih. si bafımıştı. ' _,/ 
Şeref sahasında ~ Şt.~ Balltevlnl 16.14, 12.15, D ceı c!h n da tnı ıtere . ;kl tı)'atsızca. hazırlıklan ne kad gUrUl_ Bizanslılar Halıotel:l Türk ~ 

- Biri~ 1ta etti. dımıne. gUvenml.ş 0~1 . d tıştirmek tUIU oldu ise TUrklnrln müdafaa ter- sını lmha etmek hulyasını bıt• Kurtulut 4 - Anadolu 2 nuı tetroriden Bevot1uspor 1ilıt emleket. arasında ro erı 
1 

da d toP 
lele muallimi 10 15 12 15 ' 1 m fikrine alışamama5tta. t balı o derece s~lz ve habersiz I ka'l"Şldan ve surlar Uzerm e:l Q1dJ 

Şeref st.admda ilk ma.ç Kurtulue - • - Y'Ctld • ıa.zım geıece:!aun bile nutkund~. tn_ yapılmıştı. Sultan Mehmed barkını bU_ 1 acıyorlardı. Ayni umanda b rıı :nado: :•::!tii•=~l~~e 1!:: F d d~ie:5e:":e Amerikada hakiki kara or. J'Ük bir sUkCinla bek. yordu. Bundan dıı-galar Kasunpaşa koyuna d:!ııı 
:pa ç*mlflardı. ll:\Jtem Şa&l Teacanın ransa a yapılan sı cuııl lmadıtını itıraf etmek. başka hiç bir tedbiri elden bırakmıyan I llyor: oradan çıkan Türk ~ 
idare etti&! oYUDda Kunuluş ilt dalt1_ dul~n ;:ı~ b~dan baeka ~b'annı her lht.imaU gözönU.-ıde tutan Patlr.ln hücum ederek kovuyorlardı. 
talardan itibaren b1klm17ett kurdu. su·ıkasd f ·ı· ~fe sahalara, iklime ve terk dilen a_ koydaki donanmaya baskın yapılması la sokulunca Türk taplan a~t 
Kwıtuluşlular biri 12 net, dılteri 20 n. 2.1 1 g pılacak tahribata ıst:nad et. ımkA.nını kendiliğinden dllşilrmcsi de \'e Ba.ans filosu uzaklaŞl1l!li' 
ci dff#reda olmak Qogere iki ııol tuan.. VıclJ7 1 <A.A.> ~~;•ki bwıda pek aldanmıştır. Bu uza.lt bir iht!mal değıld!r. oluyordu. Bu ehemnı;yetslz ~ 
dılar. Bu arada Anadolu penaltıdall bir bor: • - Bern'den bildiri_ ,.= dünyada hlQblr meınleketln Sov. I Nisanın Y1rmi seidz:ncı gUn \ iki ka_ v~a taklbler her gün olu~o~ 
aoı Mıtı. Kurtıulut iki go! daha S"4ı>&- La SUiaee ııuetesı Nan etlerin maruz taldtf!t mut.hiş zayiata dırga Galata llmAnı.ıdan çıktı. Bun_ B zanslılarda, ııerek Türltlerd dll 

~d=9•-:.t~~~:;1~~ deuax'da Alman zabitlerin~ ~~d=: ~yanamıyacatını aôYilycrek kendini lara, kararlaşt.ıtı Uzo=re dl& .. r ik1 kııdır- tıya.t.ro sahnesi tes:rıni yapıy<> tı 
tu!ue daha mOcadelecl blT oyun t1Jttıur mesine aebeb olan ıethlec: ~Ullln tıeaelll etmek istemektedir. Bu rekorun ıra arkadaşlık ediyordu. Daha ır"r'den 

1 

kin bu, birinciler iÇi nfacia. 
du. Devrenin eonlarma dotru Anado. P&ı1ste lıkamet eden Zalnltof Jmıinde tcendlslnde olduitun'J itiraf etmek lA_ Uç ııemi geliyordu. Onların arkasına .çln etlence idi. ~ 
ıu bir aoı daha atsrak maçtan u flolon7&1ı bir Yanudi tarafından klaN anıdır. lae barut, z!rt, çalı çırpı do1durıılmuş Kadlrcan 
matltb olıarat çıttl. ecllldlilnt ~. aovyet Rusyanın besabı gfıTUiectt.. 

D-koz 3 _ Denıinpor 3 Za!ııeorwı ev nde yapılan araşt.ır_ tir ve bU demotra.tUt koalisyon harbi_ 
.--7 m:u. Ml&llDda bircOk alWılar bulun. in aon 1ht.'Ya.tmın der.llmeslle son 
041mOn idDci .maeı ~kıem. doktor aı ~ clııa& :u.manı yere serecek olan yeni Avru_ 

Ta1* ~ın idaresinde BeJtıos1& ~ NantM'da yapılan wi. nın fecri başlıyacaktır. 
I>omimpor araaında yapıldı. Dfmil'IPDI' ~....._ fa1U de bulunınuJtur. Kaıt1l pa+~- b un için St.ı:.linln nutku plQ.. 
lular OJUD& canla baela sirdiler. Beır. -"'-il ı.ntnde bir adamdır - un . 
bz1u1ar ıaklblerf.nl. zayıt ıördUkler! · Bordeaux IU~in lltl ge~ç tara_ tokratl•r ile komllnıstler araaındakl ıt_ 
ic.*ı mhlıdan ancalt berabere çıbbil. fmdaıı 78CHlıdıiı ve bunların kimler ol Ufe1t için çalınan bır ölüm çanı ma.. 
mJelerdlr. datu maı• ile de tahkikatı idare e: hlyetindedlr. 

Amerika sinema haberleri 
( Ba~arah 6 ıncı sayfada ) Bu, lıem ••· hem de ea 

!ık daJrlralard& llkı birkaç •km :ra11Q ~ tlnıdUDc bunlaruı htlvi7eıtlni Ban akuılan 
Anıtara, ı <Ruauat> - BugQn 7apı. ~ular ltefinci dakikada K•zwnm CiPDM!lıledtrler. MllAno, 9 <A.AJ - Corrlere Della 

1ı11ı •t. ,.nt1&nnc1a feci itil' u. oı_ ayetile btriııci ıoUerinl aıtııar. Bu aoı M l aera guetesı :ıi;vor ki: 

!Mıaa, ilkemle Yoktur, berkea dam filmi olacaktır. • -
edmlr.en "~on yapacaktır. Deanna Dur11m Chat· 

Clive Brook tekrar film ile film çevirecek •Ulltur. den eonr& lley'k()ll aevşadl. Buna muta.. areşa Keitele ctnılıts tayyareleri bir taraftan Hl.. 
Ahmed atanm Yosma naa.-ıdat1 ata bil Dem'1nıi>or canlı akınlarla rak1b ta "Roman ld llUID8UZ btr vahşetle sivil aha'iye taar_ 

kösteklenerek dQ"Qş '" 'rilcudunda."l 1es1Jı1 .orladılar. MUdaflierin te.reddıU.. ya yı ızı., rus ederken dl~ tarar.an 1ng!li2ılerin 
l.lti tıemit ~n fırlamıttır. Zavallı hıa:r dünden iltlfaıde eden merkez mühac'.m nişanı verildi atral.eJlt ac&leri kendini ılttlkçe ııöe-
vanııı kurtulmaaIM lmkAn olmadıtı beraber~ aolıüntı de attı. cmı:ı Demir ~ t <AA> _ Rador aJanaı termeıttediT. :hıııillz erltanıh.amiyesl ya_ 
....... ~:1! .. ~~~~~?.ı: .............. IPOr lehlne cereyan edetten devre eon,,. blldlri30?: ltm "~!ika mUh!m kuvvetle?' tah 

I Jarl.Jlıdl. ~ular bir gol daha yiye_ CUıml't.ad gtlntl AAllede eld etmil9 olmaaına raiJnen ttaşebıbUse 
:mirde 15 Y"fUIJa bir lıısın Jıek devreyi 2-1 matlQI> bitirdiler. :ikin ,.... n aonTa ~ ıeçmet tudrettnl kendinde ıörmne_ 

batına gelenler cı devrede Bqkoz maklı'.\bıyett.en kw'. ref8i Ant.ooeem ve rentaaı, bq'Vekl ınEllııtedir. İtalya v" Almanyada ııtvll a. 

çevirmiye başhyor Güzıeı Deannıa owbln ti~ 
. Bir tnüddettenberi film çevirme. uBir melek gibi» adında ~ 

llUf o1.an kudretli aan'atkar Clive film çevinnektedir. Bu fi 
Brook Holivudda cColnnbia Pic _ rilmeei haberi Birletik AIP 
turen heaabtna «The Voice in rhe 1 pe\. 'büyük bir alaka uyancll 
Night» adında biiyia bir film çeviı ı Çünkü güzel Deanna ilk ~ 
meğe ba.,lamııttr. Clive Brook dört barlarda. sefahat alemle::bmir <Buaust> _ tkıoeşmel!Ue Kad tu1mak loiıı akmlar yapara.k Demlnipor let datreısmde m&refB1 Ke1tel ıerenne hali7e yapılan iıava hUcumlan fnglliz 

rtye mahallesinde 191 inci sokakta HU lcalesini :ııorlu:yordu. Turhan sıkı bir I bir ~ 2Jio38.fetıl ftrmlşt1r. Kendlalne tayyarelerıne pa.hıı.tıya malolmaırt11dır.-. 
ae:raı otlu Mehmed Yutanlar, ayni şiltle it.inci beraberlik gollbıtı yaptı. cRomıan.}8 }"lld1Zl> nışanının biiyüt 
yıeıde ME'hm~ Tunelın ır. yamda. 22 nci dıılr.lbda Şah&bm falaolu bir hac;ı 'V'erl2en mareşal Keltel Cumarte 
ti tızı 8aime7J bir sinemaya cOtıar. şüt; le üçüncü l'Olil Jta~ndılaı. Bu su_ at giln1l alkpmı B\lkrqten hareket 
müe. aonra hemıJlresi Anenbı eYıne st- ret.le callb vaziyete ıeçen Beytmlu.. etml.t ve fstıuyonda mare.şal Antonıea 

aenedenberi fihn çevİJtnıeım.i§lti. Bu lanlaT yapan, 11arbot o 

müddet zarfında tİ'yWtro 8111'at\ar. her çeıKlini tadan bir genÇ 
Arsan Lupin mübdii lığı yapmıı ve radyoda temsiller rolünü )"llpacUtlr. Fitıncl0 

1 

vcrmİfti. narım ba'besı rolü Oıulee 
ılenıt talmJelardır. • lal' sene ıevl9dller. Demırapor bun. - ~ -s...ıı ....a,.,. r ö .... _ 

Kızla ertı:etın ot.eıiebnbert ııev".-,l1c. dan ilttfade eder-ete ttolbıcll berabeT11k .av, ıuıaf•e-A• mUthı..,. pr~ les r nu"""• 
teri ldntaca tal* edtlmi(lt!r. IOICbrtl de kazandı. Devre IOlllarma 1 nealkD, Alımı elçJBI M. K l.lnger ve 

Kmn "91ls!nin tltlntt 119erlne ftO- tadar Demll'llPOr daha hltım bir OJIUn dlter ~ Rumen le Alman l&lı _ 
~ macıa ı.mn lli1etleri taratından uturlenmıttu. 

maruf romancı Öldü Bu fi~de Clive ~rook bir aktriıa tarafında.n yapıla~tır. bO 
Perplgnan, 9 <A.A.> _ Araen Lupıln le evlemruo ola.n bir Almıa.n askt:ri Deannanın bu f.ilmıdj~ 

mUbdU maruf romancı Maurice Leblanc doıktonı rolünü yapaca.'ktu. bir rol dcrhude eıtmit o 
bir be.ftadanbert Wclavi edllme1r!c ol_! Aktıil Hitler taTaftarı. k.ocaaı j8e mu aevenler a--.ndta 
dulu hastanede 15 Y&IUMia ölıniiltllr. U·ütlor al~ııarıdıı. tem uyandıımıtur. 



rbesti y__,,,,.r 

miyetsızmiş!.. Bir kapı atunakt.an iba
retınıŞ. Bunu şimdıye kadar niçin Jllli 
.ınamıştı? Neden, (!cçmckte ol11n seneleı 
boy.unca kalblnde yaraları, berlerl, tı. 
rıklan birbirinin tizcrıne ylğm.ştı? ..• 

Yo.un l'"tllarına oturdu. Yorulm\Jf. 
tu. DJ.zlert hafifçe titr yordu. E ro.!a 
ba~tı. Tı\ otede, ıaıı yerınde sema ha. 
flfc;ıe ağarmıştı. )[i!.kı.ı;ıcltı sabob ol cak,. 
tı. }!akında insanlar kederlerı, derale. 
ri, tenaükları, dilşmanlıklarılı! bernbeı 
uyanaoa!:tlar~ı; :va.kında bu t.enha ser. 
bestı yolu gelen geçen!er!n ayakları al. 
tında ç ı'tnenecekıtıi. Kendl.s'i o zaman 
nereye g1decelati?... Ne yapaca.l:.tı? OnY 
rlıht!yarı olarak yerinden ka' mıştl. 
Ya.kında sabah olacaktı. GDneş!n z1. 
y41.ş1, gUniln aydm~ı llulyayı öldüre. 
cek.li. , 

Ş'.mdi, katet.mis old'llğu yoıdr fnr. 
kına varmadan hı.ılı admılıı.rla geri dö. 
ntlyordu. Scrbestt yolu ale!Mc b r as. 
falt yol olmuştu. Bu yoldan mü:nkün 
mert• ç.abuk ilerleyip eve dönmek 
lftztmdı... evde kimse uyanmadan ev. 
vel d5nmclk!... Hayatın boyunduruğu_ 
na boyun eğmiş, her türlü manevi iz. 
tırat>ı kabul etmişti. Y giine rmeı· to. 
cası uyanmndnn ıeve vaımütı. 
-tŞ başına g1dcn tramvay amelesi, 
sokakları silpilren tanzifat memurlıırı 
aramn<Mı. adeta !roşara!c eV:ne d<lnlL 
yordu. Mağlfrb1yetln1n ne derece ke.t't 
ve eltm olduğunu an:~mıımıştı. J{ooa. 
sına. doğru, cocuğı.mıı cıo:tnı, Uı h • 
mm edeım'Z b\r 'syan hareke!'ilc yık
mak tsted:ğı hayatına doğru k()şuyordu. 

"Nihayet npattı.ıwmın önUne geldi. 
Merdivenleri temizlemekte olan ka.pıeı 
demir ve oomh kamyı nrn1tıınuştı İÇ'.!ri 
gird1. Hızla merdivenlerden tırmandı. 
Çan.tasında iç kapın\n ana.hmn ıraı. 
mış olduğunu ha.tırlo.dı Anahtan çık • 
rıp usulca .kaP!Yl açtı. İçeri stlz'!lld .ı. 
Bir an durup nefesl.Iıi tuttu ve din~. 
aı. Hiç1:ıir ses y~. Ayaklıırının ueu_ 
na basarak od'asına girdi. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda J 04 No. da bergürı 

hasta kabul eder. 
Telelonı 21044-2.3.398 

Tek sutuıı srıntlmi .......................... 
Başlık maktu 500 kuruf 
1 nci ıahile 400 )) 

2 nci ıahile 250 )) 

3 ncü sahile 200 )) 

4 ncü sahile 100 )) 

iç ıahile 60 )) 

Son salı 'iP. 50 



6 ayda pratik usulle - Ne b içim adamsın? .. 

Fillz; herifin ue 80yled1iiDl anlamış u su F mc ıroı :ıtırın 
gibi cevab verdi: lama.le memnu.du.r. Seyircilerin '/JJ 

- Gomıj.iyor musun?.. balede bulunnuı.nıalaıını fialdidd 
Kıazino dö Parl, müsamere gecesi • ederim. 

dolmuştu. Sokaklar bile adam almıyor Düdü.lı: caldı. on beş dil .,,.ı 
du. • hamleyi Yusuf ya.pmlŞ iltm 118 

Türk pehlivanlan şerefine veril.en m8 intikam gu•• re • b ı d ilık hücumu P<>lpans ya.ptL 
sa.merede, ba~er şan.tözler oynııy0r. ŞJ a, a J Yu.su!; müdalaada k&lmlfU. 
du. eimşek gibi Yusu.ta salıyOl'dlL 

~nıC&ı_ün bir ta.nesi Fiizl.n yanına pehlivanını güçlUide en b'l ıı.• d .. Yı.u;u!; mutadın hilli.fına atır 
~eld.1. Elınd.Pn ·bıltıup sahneye götUrmek bah6e<icyorlardı. Y e 

1 
ecE'a·n eni Mosyö PıYer, saoah gazcteıerlnde in_/ ve temltinli tutuyord.ı. Hypun.JJI, 

~ed~. tişar ~en bu dave~ akşam gazetele_ halinden cesaret aıau P<>lpom d 
F'ilız: ~ bu .rrareketlne h :ç ses çı_ Koca Yusufla, Polpunsım intikam r J.e şayl~ cevab :•erdi: . dan hucum ediyordu. 

Lesson Sl.XİJ • four ı they m.ade an agreemellıt for teeping karınad.ı. Bir çocuk ~lbl itaat edrp yü_ müsabakası - Türk pe~va.nı F.iliz Nurullah. Yu.mr; her hücwnu 
rüdU. Martiniklı AııgUyonun davetini kabul vuşturuyordu. 

Pl'i006 up. (0 diyor ki eğer fiaHan $ant& ku b k.... M •---d 1 etmlşt.ir. 
E • I l • 1 ,. ... __ ,_ t tma.k: i , rnaz lr ı;u..ıı. a"""' ı P<>lı><>nsla Ko Y ut ü i 1 Mösyö Piyerle, DubliYa Y&DJaDI 
xercıae rom enon aıxty• y..._ u iç n bir anlaşma. yap_ Pil!zi sahneye çıkarmak kudretin i gös ruz Fransay'ı de~~ı b~ ... ~ ~h:eş !a - Güreş, Polpons ve Koca Yusur ınti ruyorlardı. 

thr &alardı hepsi de d9.ha fazla Ur ede- t ek 51 '""""·" mu ım cıvar ... • ee: erm ve oıııµıla sahnede; bira?. kal_ memlekMlerı· d •1. ,, la dı t Be ... am. maçından sonra yapılaca~tı. HattA.; Dubliye 1.ıe P!yerln 
caklerdl>. This would put an end to ......... __ 

80 
t 1 _.... v ha ""' e :& a~a n rmış ı. r_ Güre• . k kl ı. By trade. \A.111\Mlll nra. parsa · op am.- . ı. e • llnden Belçı"k.ada R d p . v gecesı so .:ı ar a"-- almaz dHtıltatini celbeden bu hal ..ır 

competition. <Bu rekabete nihayet ve_ kik t • n oma an arıse old 0 bin ....._... • .,, 
2. As a sign that the eKgs were good. ·ren a en emeline muv.affak oldu. birçok merak.lıla 'to 1 1 u. n · lerce halk tiyatronun et_ her ikisini de şüpheye d~ 
3. Farın produce, sucıı a.s pota.oes, rı ~· other 

1 
. F!llzl, sahneye götürdü. Şarkısını Paris gazeteler~ P ? anmıştı. b , rafını almıştı. Eskisi gibi polis ve Jan Dubliye; Koca 7usur hattınG.I 

eggs and mille. "tte eti to °!_e~t hare g vmg ııreat eöyledi. Bll8ihare peh!ivant tekrar elin_ gıün evvel Yusufa''y nı0',Poesn~ın:ı türolnü türeş I da.rmaıar sokaklara kuvvetli kirdonla; yö Piyer kadar malQmat sahibi 
. ... n on w • ..,. e says, most ot d t .... _ eriM ötürdü e .m mı • çekmişti 

4. Because he d.ıd not make a pay_ them seeming in com lete a t / en. u~...., Y g . lü tefsir ed;yorlardı. Hemen mllttefi 1 . dığmdan sordu: 
ment to tıhe !arm from whiob he got 1 wıth hlm. CDi~er acıa!1ar ~:n;~~ Bıraz sonra; pars<t toplamata ~ıktı. kan Fransız as.lanınm Jıa.k.sız olarak Saat tam dokuzda güreş başlıyacak_ - Ne o, pehli van tutmuyor 1# 
the egp. 1 lediklerine çok dikkat ediyorlar ve bi; Gazino~ dolduran madam ve m~ö- mağlQb addedildiğini neşir ve ilA.n edi_ tı. Pehlivımlar ve her şty hazıraı. şam? ... Fena deA'U mi? ..• 

5. A pa.ymeot is money wh'ch a per_ J çokları onunla ı.am mutabakat halln. ler şantmıe av~ç dol~su ~l'81l "er yor- ı yorlardı. Sözde Yusuf, alaturka oyun ı Yusutu evine misafır göttlr1lp .te e. - Evet; Yusu!un gilreışlertı:d• 
llOıD. gıve6 in exchange tor goods or de görüni.IYorlar>. One man came to l~rdı. Zannedıyorlarqı ki' Tllrk peh.' ta.:.bllı:: etmiş, hakem bu oyunlara göz meline muvaffak olmayan konte6 te rfllmedik ve işitilmedik b;r hAdi" 
wol1k. the meeting ıate. He was latP. because lıvanma verece~.. 1 ;vummı.ı.ştu, / gelıntşti. FevokalAde giyinmiş, takmış - Öyle f8e düşündUtümden ~ 

V ocabulary: his traln was late. <Treni g~ç kaldı_ Şant-öz. mendıller dol_usu ıpan t.ople._ Fransızlar, P<>lponsun Ywıufu yene_ ta.kııştımıış ve tiyaıtronun sahneye en na 1 ... 
agreemenıt (ıgrtm.Int> - itilAf UYUŞ. ğı için geci-kmişti>. Transport in his d:. v_e ıneden eonr~;. P'ıl ızin yanına gel_ ceğlne kani idiler. 1 Y~kı~ ~an localarından birine yerleı. Zanned . 

ma. part of the countey is very bad. The ~·. Bır mendil dolus:ı parayı PJilze ver_ Fransız aslanı; scvııiliSI kontesin ya_ mıştı. . = 'ttmicller=··mahvoluyor .•• 
committee Ckım1tı> - komite, en_ trains are slow ımd the roads are not ı.Mösyö Pi . 1 i 1 ~ Fak t· nına bile gitmiyordu. Mütemadiyen id.. Gü:eş minder .lıake~ı Belçikalı Der. _Evet; son gür-i olur. 

cümen. good yer• ş an amı · · a • m.an yapıyor ve .ıcend ni besliyordu 1 yas ı.sminde birısi idı . Deryas iYi bir ~v 
oompetiton <K.oma>etİ'şn> - rekabet, If . there la agreemen~ about the ge. hiç ses çı-kaı:namıştı. İşin sonunda çok Kcca Yusuf, ~teu besi ve idma~ tt.. ı• güreşçi idi. Belçika, Amerika güreşleri aaa 

ıırü6ab&k:a. neral questi-On of putting an end to güzel bir tesır yaı>m:alt için bekliyordu. zerinde idi. -~aıt t.am dokuz, hııkemin ötıtürdüttl - Evet; ne olacak? 
discusııion <disılı:Aşn) - müzakere, competlton, there wlll then be a ıonıı ~ıız. kız~ verdlılı ~~a hayretle "Y;Alnız; Parisin havası ve yemek.. dll?ük işitildi. Pehlivanları sahneye - Beliti; biraz sonra· aoılır ... 

mtına.kaşa. discussion about the speclal qu~tion _:ı. Ve. Pıy.ere ııordu. lerindelk:i değişiklik pehlivanlar üze.! ça.gı.rıyordu. • - Hiç zannetmem, dizaotai 
general <cEnerıl> - umumi, general. of W1hat prlces will .:ive the c.lotm&kers Bu ne, çıorbacmı be,. rinde .tesir yapmıştı. İstedikleı: gibi ye Sahneye ilk olara.k Koca Yusuf ıeı_ tıok bozdu. Bak, ne kadar hıJats 
note <nOut> - not, ihtar, t.ayd. the grea.test profit. <Eğer re.Jtabete b!r = ;a~a... mele yemeğe, istedik~erı albl uzun o: dl. Neş'es~ ve keyifs:z olduğu yüzün. 7or ... 
opinlon <ıpİn!ın) - rey, fikir, ka _ nihayet vennek umumi meselca!nde bir a ~ niye veriyor.. . turmata ve aeı-k havada yaşamağa a. den .belli idi. Rengi saramnştı. - Evet, .. LA.itin, müdafaalan 

naat. UYUŞ1J1a olursa o zaman hangi flatlann - Beraber eahn~e çıktığınız için .. lışnuş olan Türk pehl~vanları az r.a_ Türk pehlivanının bu neş'eslzliitlni de ... 
secretary <sElmtırD - kA.t1b. kumaş fabrikat6rler:ne en büyük ko.rt - Bundan bana ne? . man içinde bozulmuş!ardı. heyecanına hamledenler vardı. - Ne kadar sllrer lcl, . .. 
apecial CspEşH - husust. vereceği hususi mese!esi Uurlnde uzun - S«ı ln serefine şarkı söyledı. Ve Koca Yusuf; o kadar iYi delildi. Bil"ft sonra; Polp.:ms ta geldi. Pran_ - Hoş, file güreşte masratıan 
transport <trAnsport> - nakliyat. bir münakaşa o!ac'3.ktır.> :~~ topladı. İşte; yansmı sana ve. Hat ta, dizanteri olmuştu. sız aslanı neş'ell Jdl. Yüzll gülüyor, se. kardı.lı:, f&kat; somı bozuk t**l-
clothmaıker CklOtmeykar) - kumaş The grouı> whiC'h is meeting now · . Mösyö Plyer Yu&ufun dizanteri oL yircllerin alkışlarına sıçrayarak reve. Yusuf; daha rıAla. müdafaada 

AmUI, !abr!Katör. will make a selectioıı ot . a smaller si;- Tehe!.. Söyle iU kızana alıp gıt_ I ması üzerine te!Aş.ı dil..'Utlüştü. Eğer. ranslar yapıyordu. B.a.tıtA; elense bile oekmlyord .. 
ısı.ter ClEytar > - daha sonra. groı~p or commıttee, and pr;cO?s wıll be şu mendil\... 1 hastalık arıt.arsa teU'ı.ketti. Bereket ver ~ca Yusu!u on beş gün evvel sah Kontes; Fransız aslanının btıcı 
Text and translatfon: fixed by tlıi.cı c;pecial committee for aı! - Aldınş etme. 8:1 paralan. Bak ben sın Yusutun V'tlcudu ufaktefek şeYlerl; nede görenler şaşırmışlardı. Türk peh: nnı &lok:ışlıyor, arad.a, sırada 

A gro~ of buslnesa men is baving a tıhe o' hers. < Ş.mdl .top:a:;mak:a olan neF~:i.a:!"u:ı f:;f~·Bi endil parayı öyle kolay kolay bozulacak gibi de. ııvanı hiç te böyle değlldt. D>it bakış_ ni teşci ve te;.-vik iç in seal~ 
<k.cu& <m s.txıu .ııhe quıs'icn of pr.ces grup daha küçük bı~ grup \·eya bir aldı ' ne . r m fildi. !arı ve mağrur et-.ariie herkesi teshir - Bravo Polpon:sl .. 

. • • , komite seçecek ve !ıatlar bu husu.si · M.. ö Pi y r idm etmişti. Koca Yusuf; madamın otlmtal1l 
<Bır takım l& ııdamıan f ,yatlar m ese- komite tarafından bütün diğerleri icln Mösyö P.iyer, olduğu if'erden kalktı. os,y yer, usu a an yapar_ rl gördüğü gibi; alklş tuttutunu, 
ıesl ha.kkında bir müııakerc yapm?k - 1.tesblt edilmiş olac&lt.) Ve yijksek sesle bağırdı: ken bir iki alafranga oyun göstermek Falkat; bugün Türk pehlivanı neden birde de: 
tadırlar>. They arc makers of c;oth . I . için 90k gayret sarfcttl ise de muva!_ böyle idi? ... 
The woman who is wrltlng at the j Exercııe: - Türk pehllvanı eeref!ne sahnede fa« olamadı. Pehlivan bir turlu ala_ Mösyö Piyer; ~eş baıılamadan ev.. - Bravo Polpansl 
amall table is the sec.retary of the oıve aru;wers to the followinJ <ı.aı1tı eöyllyen santöz tara fından to1l franga oyun öğrenmete yanaşmıyordu. vel seyircilerin mera.kını defetm ek için Diye bağırdığını işitmişti. 

·1 lanan parsayı Piliz Nurulls.h Himayeİ .__,_ b k meeting <toplantı>. She is making n , questions: (Aş.ığıdaki suaı ere cevab Yusuf ve arkadaşları, Mösyö P,yerle u.a.Aemden müsaade istiyerek sı:ıhneye u adının gösterdiği tezahürat.it 
1ıvte of every~ing tJıe men say. one ı veriniz). etfal cemiyetine terketml.ştlr. beraber güreş klübü":lc gidiyorlar ve cıktı ve şu sözleri söyledl: !il.Yordu ve şunlan dUşünüJOnla: 
man ı.a ıiving hia opinlon, and the ı ı . WhY was one of the men late for Mösyö Piyerin bu sözler, KAzlno dö birbirlerile idman ya.pıyorlar;dı. İdman_ _ Muhterem seyirc:ıer; on beş giln - Şimdi görilırsün aslanmı .•• 
otJıerJ will give their oplnions la ter . the meetıng? Par!yl dolduran Fransızlar üzerinde larmı yağsız fakat, alaturka gibi her evveline nazaran Tfu·k pehlivanını de. HafltA.; güreşi t.eyreden PiJil 
The opinlon of thiıı man is that 2. In wbat way ~ tranb1>0rt bad in bir bomba ırlbi patlamıştı. taraftan tutarak lrra ediyorlardı. ğişmiş buluyorsunuz... Bunun sebebi lah ve aııkadaşlan bile bu tee aııllllll'J• 
oompet~tlon between ~ clothmakers the part of the country where the Herkes, Tüıit ~hı;vanmı alkışlıyor. Fransız pehlivanları bu güreşe ser_ de rahatmzlığıdır. Binaenaleyh; nı:ş•e_ Yalnız Yusufun haline pşmayaıı 
IJ. bad. Pirst. one puta h !s pr!ces down clothmakers are having the:r meetlng? du. best güreş diyorlardı. sizl!ğini hürmetsizlik olaTak almama. bir kişi vardı. O da; Pilibeli Kara 
iri an attempt ıat gcttAnq more buslrıes.s. 3. Who is the wom.an who is m&.king * GUreş tıUnU ııaze-teier eunu da IIAn ·.aızı rica ederiz. meddi. Fillbell eskı, kurd bir .-. 
CEvvelA birisi lcendl fiyatlarını daha a note of what the men 86Y? Güreş günQ geldi çattı. Y'Wl'llfun id_ ettiler: Seyirciler, Yusutu alkışlamışlardı ve lvandı. o, Yusuf1.111 nelerıni 
('ot iş almak teşebbüsU ne indirir>. 4. Why does competitıon make the manı yerinde idi. Ha.ttl; birkaç kilo - Fransız Arab Angılyo, Filiz Nu_ bazı müteassıb Fransızlar MösYö PL HattO.; güreşin ııe manevraJanDJ 
Then another puts hi! prices down profit of the bus!n,.ss men less? da.ha almıştı. Gaze~ier durmadan Pol rullahtan güreş illU.vor. On beş gün ev_ yerin bu sözlerlle yenilecek olan Yıı_ lire!!. 
f'ffn ıower, and otbcrs do the same. s. How will prlces be f xed ıf the men pons ve Koca Yusuf maçını llln etmiş vel hasmını .venemiyen Arab Piliz gibi sufa. bir aç* kapı bıraktığını r.annet_ F!libell, oturdutu ·:yerden 
Frlces are now 80 ıow that no one is at the meeting ms.ke an a~eement ' el'dl. Soo" m,ıhırmrle!'i bir sürü tddla_ M&mdan güree tutmata kalkmıştı. Bu mişlerdi. güreşi taokib edt,vordu. Qöraırord1I 
maltlng much proflt. He ıs say!ng that that they wııı put an end to compe - lsr ortaya toymu.şlal'dı. davet Fil1z için menfaatli idi. Bilhassa, Derye.g; hakemin kararını tebliit etti: Yusuf hlo kendin1 ;yormuyordu. 
ıher would all mate a ırreater proflt it t.ttlon? PnUı.slZlarm blrçoi"'.ı. Polponsun TOrt MöıG'ö Piyer için klrlı bir şeydi, - G41ref yenlşüıciYe kadardır. Bel.. (Aram ..-> 

• l:ngilizce . 
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Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
llıııı..__ 

Ankara, 9 (llu usi) - Dün Ant.ara şehir bodromund.A 
at nneJarma Cumhur Refsbafı l\lilli Sel ismet tnönı.i şettf 
ler Ye J'al'»Jarı 'bı\1iik bir alika ile taJdb buyurmnel.ı.rclır. 

Alman 
devlet 

reisinin 
nutka 

Fllhrer lrundan sonra bu Yahudlll.. I 
tın muharNt. kuvvet·n n İngiltere ol_ 
duğunu sö,yl1yuek kap talıst ve de_ 
mok"..arl.lt Yahudiliğin entr kalarını an_ 
ıatmışhr. 

Sovyetlerin hazırlıkları 
Pilhrer demişt r ki: 

c Askeri vaziyet :::J 
Şark cephesinde askert hareka~ 
garbda hava faaliyeti ve neticeleri 

Alman tebliği) ''Sovyetlerin zayiatı 
arım a 8 i.a ~O milyon,, 

Yazan: Emekli General K. o. 

Yahudi ahniyeUn 'l en acık bir su_ 
:re•ıe hüküm sllrdil~U mcmlPket'n Sov 
yetl'l'r Btrllk'ınin b ~ glln bly,e hUcum 
td<'Ceğlne şUphe yo · u Bu mem't" ~ıt" 
btı•Un mm yetçı milnevverl r ka ledil. 
rniş bey nıS1z ve rebr n prol ter cş'ınl 
miş bir takım sefil •r kalmır.h B ınlar 
Yahudi ko1111serl>rden ve Y"hud esir 
tUccarlanndan milrekk !:> muazzam bir 
u,ş ıu.m tarafın1an d re edOlmekte Almnn.a.rın şrutt cephes;u n mer - nıan gece avcı!an o duğunu ue ı sıir 

babc;r~er ------· Moskova önü:ıde 
hlüthiş bir taarruz 
pat:amak üzere 

Y ita 
zaptedildl 
"D2şm"nı lakib 
devam eriiyor,, 

"3 üncü cephe 
Avrupa,,· 

«Bugün doğrudan doiruya 
Almanya için ç.alı§an arazi 

250 milyondan çok fazla ... » 

ldt Bıı m<'Ul.l!'ık: t•.e b r gün o'up nı 1 1 k~ mm1tııtasınôa yaptıluan te zle_ mek edlrler. -
nref1d~renln hAk m olup olnıayac ~ me hareketleri ında y rminc. Gene ayni Lo dra tel 
d U .,,__,.,._ ... So t rd k n gratı er esi 

ou.wı""'"""' "'· vye o usu omutruu senera. gım, yanı Iklncl~rln n 
Ft hrer o z.·un.\n sark: a ynpııan mu_ .:>..:.c1 mv le kendı kurmay ba kan... .. •- ha k sek z;nde In 

........ h • k1 d oo" "''"" "" uvve .!erinin ırgat a .. ı a?%&m as,cu azır 1 ar n nşa ru. ~anı!neı ordunun teknlk kıt'aları "' "'n -
m~r.te olan ~ ce hnva meyd nm_ komutanı gcncruı Slıvalofl' ve a ni d it! Fran a anıztsl uzer nde krar 
dan, akla sığmay b r ek ld arttı u Y buyuk ve mühim uçuş ar y pm ş ol 
rılan askert lstih a!A an, nihayet t h. ordunun hava .kuvvet. eri komutanını duklaruıı da b ~lr Bu u u 
ş d ed !Pn 170 ı m ı ec tüm('"'dt'""I esir etmeleri, ayrıca Kırımda Yaylıı. ara bomba ta.,ıya.n 1 ~ ç § 
b metm.1ş, Berhnd Mo1o•or !le vaptıb dağının oenub sah.jlerinde Alman _ hll ~mak u?.ere 300 'llen Uiz .er de da 
m ke!'t' er n n •" ' r n !:'il ır'.atm·ş Rumen kltla arının b'r Sovyet süvari )aresi Lştira.k tın ti ng avcı tay_ 
tır Rusyanın en gt>Ç sonb lıa-.1 ı be kl tunıeninl mağlüb ve lmha et.me eri o ;ş r ve bu e nada 
de yazın taarruza karar verd ğlne artık Kerç yarımadasını Kırıma b:ığl;ya~ .A:ımun f.aY}"are erlle vuJtua geıen mu. 
su hf' edilemez.dl. lcaddltl h va muharebelerinde Ingt 

Ru• - Sırb yardım paktı =lunndmethıımodllnde on 11kUlomet~e h er 4 Aman Mrcı tayy:ıresın duşür: 
F h r b'l • '1 lan r nın ve tn_ , llği e en ern usu er e ta • muşlenıe de kendilerinden de 15 av~ı 

iillz sallerlnın tahr k!le yapılan Sırt> s_ k:m cdilm.ş ollan Sovyet mudafaa hat. t.cyyaresi zay! o;.muştur. lo.1draya göre bu 
sabahki vaziyet Beriın, 9 CA.A.> - Alman orduları 

bcı.tkumanM.nlığıııın teblltı: 
ICınmda A}man ve Rumen kuvvet. 

Amerika ya 
cevablar 

tandaki lıli.ltOmet darbMinl vt- onu der tını bir mıntaııcasından yararak bu 1 1llZl 
hal takib eden R•ıs s "b yardım pak_ yarımada dehllinde SOvJ1Ctlerı ta.klbe ng 

11
er, esasen çokt.ac.beri Al • 

tmı Juıhrlatmıştır. - del"<!m ve rublıyet dün Ya.!ta şehrini manya e i§gal altında.ki Frans.a a -

~l.ondra, 10 <A.A.) - Yırm! hafta ıerı, matlM> düşmanın t.at:blne cenub 
~~ eden en çetı.11 çarpışnalardan kıyısı boyunca ve ayni umanda ıcerç 
....._ra Almanlar Rusyada hız.annı kaY. yarımadası Uzerlnde devam etmette_ 
-.nişe benziyorlar. dlr. Yalıta r.aptedllmıştir. 

N l h b ld ? 4gal eylemeler! key!Jyet.ierı istisna r.azısıne karşı, düç.ar oklu.k~arı ağırca. « a•ı a er a ım. » zayiata eheınnıeyet ksl bu 
FWırer şöyle d.evam ec.mştır: edlllrse son tki gün zarfında rark cep ver.me z.ıı 

Milnih, 9 CA.A.> - Rer aene oldutu O aralı1t Stalin bu se!erın A:man or hesJnln uımumt heyeU üzerinde e - ~abll .hıava a.kınları Y&i>makt..1 Jdı er • 
ribi bu aene de l"Uhrer 9 SOnteG'inln dusunu belki bütün bir sene me.şaııl e. hemmtyetlı bir hlıdlı.!e cereyan etme_ l-akat, bu defa birbirini takib eden 
arifesinde 91 taraf.tarlarının l)nilnde debılecdlnden ve yakında 80\-,et.ler m~ o'dıığu söylenebilir. Müttefikle _ 1;-ece ve gün mr!ında boyle bilyük tıft lfarb vaZiYetindekl değlş!kliğe dair Şimal cephesinde 

haber alınamamıştır. Berlin, 9 CA.A.) - D. N B. nln &!.. 

~lar Kırımın cenubunda Yalta kerl 0~an öizendlllne göre, 
"1 ını zaptettiklcr n1 b ldırm şlcrd.r. dolu oePheSinln şlm.a.l teslmlnde bol 

bir nutuk aöylemişUr. .B.rl.1ti için slllUı ve malzeme ile deA'fl, rin hava faaliyeti ıSe mut4ı.d seyri - mikyasta lkJ haıV& aJwunı heı:hıal • 
Nııt.ltımun başlanıµcında FührPr, büWn in.san aıtiyatlarile müdahale et. ni takib -+m!ş ve bu !aaI.iyet bllhas.stı dt'. Bıa . .y StQJ.in'ln son nutkunda, milt. 

cebren kabul et.tirılen Versa !es mua. 1 eğı 1 """~ teiiltl rJ ta ıf hedeıs!nde lizım goelen t.adılMın mU6lı.. meli: anının ge ec ıde,1 em n bulunu. Kırım yarun~desı s~r.nde sıkı - e na mdan Sovyetıere klfi 
l j 19 9 ~ordu, ırunu nasıl haber aldı~ımızı b1J.. .,.. "-"-•,_- dn...... ı::ı.-..... k t' 1 oe.recede yardım etilılnıediğlnı ihaa.s 

hane bir şekilde ;apı ması Cill 3 gthı siııe Wt defa olarak acıkça söyli_ 9•a. •~"'ı=ı'C ~n ......, • .r~t ı a a_ gayesini istihdaf ett ~ıne ııUph Jz 
haber henüz ı.eyıd edilmem şt.lı'. ., rtma 

~'inde şddetl! muharebeler de~am ~ev!~erln ~ığı ümldsL faşt 
--.r.tedir. teşe;busler1, dahıa. hazırlanma halin -
.\lmuan kuvvetleri Kerç limanına de Jken .Alma.n topçu.sunun karşı bil. 

senesinde aarfett.tı son pyretıerin bo_ yebılecetlm. 1939.40 da Londra Avam nnı kurt&rınağa çalı.şan &:ıvyet harb olnu an Jkl . & ~ e ca 
f& Ptitini işaret. ot.nı~tlr. Barbın de_ Kamarasında sözde gi&li aktedilen bir Ye tJcaret gemilerlle sıvust.opol h:ı.rb Y ncl bır cephe tdşk hak.. 

~ abnaJtLa devam ctmt'kt<ıdlrler. cumana 1Jinı.m!if.ır. Biri>ı.rlnl ton • 
~vadan hab~ alındığına göre l'iıYllD üç Sovyet ka.rfl hücumu, .Alman 
'1 lıar S vasto:;>ol müdafaa hatları hatlarının önünde ileride kırılmı"°ır. 

trıncıe durdurulmuşlardır. 

makra.t ve 11>eyne:mııeı mUtevvlltleri çok içtimalar yapılmı~tır. G zıı bir aç limanına karşı fuleca o'!ııııuşt.ur. Bu tındaki beya.na!tı Ü?Jerine yapmış ol -
Avrupayı harb uçurumuna yuvarlama_ tı.mada visld amaUiril Ç5:ç ı Rusyanın faa!lyet netlcesınde Alımım tayyar<'le- salar gerektir. Ancak, blızat İngıllı. 
ta muvaffaılt olmuşlardı. ;tngıltereye yak~-nakta oıı:ıuğu ~ld rl yeniden Ya.lta'nm eenub sulerında !erin verdik.eri rakamlardan dJ an _ 

FO.hrer hld.selerin bir hWAauını ve kanaatıni IZhar etm ş ve Cr.ipps den 13 bl tonl·""· bl o~ t ~-'-'l Jaşıımaktadır ki bu akınlar ke d1'• 
yapmı.otır: aldıkı tat'1 malQ.mat'\ nazaran b.r nl n u.a. r QUvye uUAt ye ge. • n w. 

ı.t,IUırıanlar Moskova cephcs'ne yeni Merkezde 
G'e kıtalap göndermektedirler. cepbenin merkez keainıinde, bir 

--~ yeni ve ~ ddetll bir t..aarnız Alman piyade tümeni, topçu h.azırlı-
.AlmanYanın ilk işi eYvelA. şaN:t.aki ha.yet bl:r bucu.k sene ıclnde Rusy~nın misıni tahrlb etmişlerdir. Ayrıca bir rı için Ç'Ok za.ytatıı dlıınuştur ve Al -

d0$manında.n turrulmak olmuştu. Du harekete geçeceğini yanı nıhayet bir Rumen denizaltısı da Karaden!?lde man ha.va kuvvet!erlrun tr.gllte e •
ilk merhaleye 18 t:ünde vanlınıştır. veya 1lW buçu4t "Sene daha mukavemet cem'an 12 bin tonluk Sovyet nakliye razısl üzerine her mmanbne naza -

ı. üzeredir. 5 dan sonnı. bir Sov:yet mevıztlnl hü 
111._ O&kovanın şimali garb~nde bulu. oın . , u ar 

Führer temi edılıniş ve alçaklıkla etmek IAzmı geld ğini söylemlştır. Bu gemisi ba.tı.muştır. .nan daha fidd.eaı mubb!l hareket. .. 
itham olunmuştu. Bu eartlar altında w.k'adan biz !Azını olan neticeyl çı_ Şark oepheslndeki askeri durum 2 lere teşebbüste geclknıemc!erı de Sov ~ VoloikolamsJt•a Almanlar bazı Rus cumla ele geçdrmı.ştlr. Ş.d:!e 1 ç -

""7.ı1erlni ele geçırmlşlerdir. pışmam esn"Mınd.a, bu piyade tüme. AiımanYanm garbdaki dUşmanınm kardık. günden'berl bu suretle n1sb1 bir dur yet cephesindeki muazzam harbe :r&t 
~OJa skte Rus'ar me\'z !er!ni tah'· m ni, 80 SOVyet beton sığınağını tahlib 

ek e meşguldürler. etmlft1r. 
kat.1 surette hez!mctni temin etmek Mu.ıoliniye te•ekkür gun'uk d..-esı ,_,.,....,ekte iken bu_ men Avrupa gam s:ahiilerının ve mm 
kal'arile 1940 senesıne girmekten baş~ "ı" ..... 6~ ... 
ka çare kalmam~ı. Alman zimamdar. İlk netice cenubu ~rkt cenahımız_ nun aksine olmaJt üzere Avrupa garb takalarının zannolunduğur.dan faüa 

OeaubclA ıan ancaık dUşmanın fut yatsıılıkları d~ kurtutma.ıı: oldu. Cereyan eden hA_ mıntakasındı3kı ha.va faallyeti çok muda.taah bir halde bulunduğunu bir !'t;enlngradda kanlı muh:ırebeler ~lt. 
lıırı başJa.mış•ır. MoskOVI\ radyosu RUS. 
tttr rı bir noktada Almanları e;er! pils_ 

tıtUklerlnl bıldlrm ,t!r. 
u 

Akd~nizde mühim 

OePhenin cenu.b keBimlru'le, Alınan 
ınt'alan, mühim bir mevki if Pl et -
ml.4lerdlr. 

ve ""~az!ık'an sayes'nde dil$manlA diSeler maltun olduğundan 1940 da bu nl t1 it'b l""' İ '"liz!~ . defa daha meyıdana çıkarmıctır 
~ı; yaruı deştiği lem Musso!ln ·ye c dden ca ı ve ne ce ı ar ,,. n!). r ı - y • 

rın Finlandiyaya yardım bnlınnesüe mUteşekldr o'!.mamız ıA.zıındır. Dost Av. çln blı'az fa.zlaea ka\Y'tblı olmuştur. Son iki günün mühim bir hüdfse5i 
bir baskın haıırladıY..lannı öğrenmişler_ rupa devletleri sayeslnde bu meseleyi Filha'ldka, bir Londra telgrafında de yeniden Sovyet ıxı.raşutçüler.nln 
dlr. Fş.kat hakikatti> maks.ıdlan Nor _ de b rkaç hafta iç nde ha1lettk ıbildlrlldiğlne (Wre İklnciteşrinin ye - Bulgarlstnna indlrllmiş ve So • .., 

bir a ise 

--~o---

"inönü,, gUnU 
Afyon belediyesinin 

verdiği karar 

veoe oradan da ts·ı~ madenler!ni nak.. 
leden şimendi.fere ve tsveç madenlerine Balkanlarda da bir eınnıYet hall te_ dislnl sekizine bağlıyan gece zarfın - n!zaltıJarmm getirdiği iki 1 
taarnn eEelttl. sis ettik. • da 300 kadıa.r tııcyyareden nıüreklı:eb ımıpunun da. B•ı]onrf.,t tti.... 

l . Fin!Andiya saflarımı21 arasında harb büyük bir İngiliz hava kuvveti Al - n z sah!! tffi'it! ,,__ anm Karad& -Norveç me•e c•ı 9'.ınete hazır oulunduttmu blld ~. u: Çu.urıJm.ış oimns k 
Roman- da .,,..l arzuyu tzhar etmif.. manya arazisi üzerine büyfık blr ha fiyetldir. 1 &7. l"ilhrer bunun üzerıne evvelA No~ç J- ..,,~ 

meselesini halletmete karar verm ştJr. t r. Bul arlstan tehi keyl ıy; an!amış ve va akını yapmış ve Berlln:e Ko:onya Paraşütçüler bu defa B 1 iki İtalyan gemi kafi· 
lesi imha edildi 

1'c ~ •. ıo <A.A.> - tnrlliz .am:raL 
~ <iaıre.<ıınln neşrettiği bir tebll~e 
~ İngiliz Akdeniz filosu 1:.alyadan 
' luag~11ııa ılden lti düşman leva_ 
~ean, b!J.les:ni kA.m'1en imha et_ 
~r~t Kat le ! lcınazör, 2 muhr b 

Ot inde 10 gemiden mUrekkebdl. 
~:ilerden dokuzu alevler jçlnde bı. 

.,. ıe Veya ba.tınlmıştır. 

Atyon, 9 CA.A.) - Belediye Meclisi. 
m:z Mllıt Şef İ'.nönlı'ye Afyon halkının 
derin sevgi ve sayaısını bel rune..c .çın 
her yıl 29 Ağus~ ıünllnUn İnönü gtL 
nU olarak ltutılan:nasına karar vemılJ.. 
tir. Belediye mtcl;a.nı.n bu kararı ~ 
masında aebet> Milli Şef'n 922 "ılı 29 
Ağustos günü ~samı cephe komutanı 
sıta.tl!e f&hrlmlae ııellşler dlr. 

Biraz sonra elde ed len emsa's:Z zafer_ bize zarar verec91c h!c bir eeyt yapma ve Manbl!YID ürerlne bombalar almış varn-a lhna.nmın 30 kllo;e~aristanın 
le düşman gartıda imha ed •. ım'ıJ ve tn_ mıştır. Maoarisia:ı da bu hAdlseleNl ise de akının lb.ttamında 35 İng l1z tonda Ka.roden!ze dökülen r~:ı~ 
silısler bUm&t Jtendilerbıln iddı. ettfk.. tarlhJ oünnıl~U anlamı&. ve kahraman :bombardıman tayyaresinin üSlerine nehri mansal>ı Civarına ind!r!ldi'· 
1-...: ıılbi tngtıterenın askerlik tarlhlne ca b.fr karar ıttihaz etnr~tlr. d&nmemlş ve buru:ırdan bazıl'lrının 1 l gibi ... lst .. -
=, 1ll ed 'k o R I e:: .. omun grupları da hemen 

ebedi blr zafer aa:vtıısı ve ~ - us •e erı i<'V""' ve Fransada mecburi inişler h ı ma.h.all 
ıan cmuzarterane bir r c·at. ya;ı:ımaık işte böyleUkledlr ki 22 Haziranda, ...... emen ayn e ç.ıka:-ılmışlar • 
meclıurlyeıtlnde kalm~tır. vicdanım, yalnız blrkac ırün?Uk bir a ~apmağa mecbur olmuş oldukları an- dır. 

I ·11 \'antaJdan ı.st .nı.de ederek bu teh!Uı:eyc llı.ş.ılmışt.u. Gerçl, Bulgar'ar lrua blr muddect 
ngı ere... 

1 , tı 
karşı ıkoymaklıtuna D\Usaade etti. Bu Ingllli er bu zay.a havanın blr - sonra bunl:ın kısmen imha, kısmen 

~~~ ::::~~=·de!& o. lşde yalnız Almanya ıçln drğll bütün denblre değ'lşm.esine ~ çot sert bir de esır etmişlerdir. Yalnız, So\'yeUe _ 
ıara.k, İ'.ngiltereye el.mı uzaı.maga ka.. Avru,pa ıcın lUzum:u bir harb, bir ö!üm ~uğun çıkmış oJnıasıro atfetmek - rhı bu tarzda ~eıbblislerl ~ Bulgar.la-
rar Hrd.nı. İngı.ltere i~n harbe dev&m kalım bahis me~udur. • tedlrler . .Aima.nlar Jse İngiliz tnyya. ta::ıda sGahlı komünist propaganduı 

~~t teşıyan bır remi berhava 
ıo ır. 

~11,ı:o tonluk alr petrol geınJai ya., 
ta ır. 
~e ~eye refakat e:t"n italya:ı muh.. 
>.t,~en bdri ba.tırlimış, diğeri alır 

&ıurı1'tJr 

~~iz leatllerinde hlcblr zarar ve 
~~ur. 

>•t!leıt e torpil .aşıyan İtalyan tay_ 
~~l İngiliz aem1Ierlne hücum et_ 

ı-._.:-r· 

~l;:r-• 10 CA.A.> - Akdeniz.de !Ci 
tltte lenııl katlles:nl imha et.'llekle 
1'tı ~ o duğu muvatfakiyet.U>n do. 
~~1~1 am rall.ıla bil' tebrllt mesaJı 
"""Cl1-e ve bunun mühim bir bahr1 

•ar~~· v;;;şiı;f ;~ 
söyledig~i nutuk 

toııctr 
'I~ '· 10 <A.A.) - Ku)t>!şcvden 
)ııclörınz:ır habere göre ııua lltt!JAlinin ••t 0~ Und Mareşal Vor~Uof 1ht1.. 
ltıtttır, Ularızıa bir geçid resmi yaptır. 
t.ıltıı a:ıını ırtırnıUş ve tam tedıl. 
ltıu.ttır erıer n ..ı~c.di aa.aUerce aür. 

Sırb:stan ve 
Yunanistan da 

çete harbi 
Stokbolm, 9 (AA.) - Stokholm 

Nyadaglit M!e'.handa gazetesi, Yunaı. 
nlstanda ve sıroistanda çete muha -
rebelerhııln devam ettıttni yptmla.kta -
dır. Yunanistı&nın şimalinde bazı köy 
ler ihanet etıtLltleri oohaneslle tahrib 
edUml.şlerdlr. Söy enlldlğine gore bu 
köylerde komün.ıstJer Alman asker'e_ 
rlne hücum etmişlerdir. 
~ç ~inin cObnovu ismin.. 

dekl hali> ~ttteslnden ~ktlbas ettı -
ğ! bir habere gıôre Sonteşrinln Hk 
haftasında YIJg'Oslaıvya.da işgal kuv -
veUerlnln ~ıtı zayiat İlkteşr.n a.. 
yındaki bütün zıa.ylatt&n daha çok -
tur. 

Rusyada kar fırhna!arı 
askeri harekatı 
güçleştiriyor 

\1or0~ '1ıttUb.& lor orduya hitaben söylediği V,!şl, 10 CA.A.> - Rusyada lıUkllm 
>~ı. .\lnıanıarın MoSkovaya karşı süren fena ha\'alar ve kar fırtınaları 
~ beııerııu O!Ciukı~ hücumda dL~lerini, zırhlı kıt'alann harekıVını Şlıl et. 
~tUrı bıt kır&caklannı, K.ızılordunun mektcdlr. Hareket piyade kuvvetlerine 
4lltlltıe?e taa~a:-.ı Iuırsı kayacağını: inhlsar e~tedlr. 
~a1~eter'Ve Amerıkadan e:de edilen Lenlngrad ile Orel arasında harb 
1~ bir le Rus ordusunun namat. haretA.tı devam eunekted r. 
~ V•ıI:vete ı.okulduiunu txay.an Kırımda Alman bareokA.tı devam edl 

· yor. Yalt.a ı.ıuuuıınııı zaptı ile Alman. 
8 ~ lar Sivastopol lınıamıı:ı. ve Keıçe dol. 

u sabahkı· s t ru yapm!Jkta olduktan ilerı hartketl ovye takı.'iye etmişlerdir. 
ı._ _ teblig"' j Şilllalde Lenlngradda Ruslar üç hü.. 

~-=--ov. ruç hareketinde bulunmuslar ise de 
:!.:L t.;ıtt1? <A.A.> _ Bu sabahki bu hareketlerin heı;>sl pU.~kürtU!mUştllr. 

,.,-~ bUt.tın'· 1 Me~ez cephesinde: Bır Alman pıya_ 
~~ 1t IÜn klmııl cephelerde de tırtcası yapmış olduğu taarruz ne. 
-~ cer l?'tnıda cok llddetli mu.. tlc~de Ru.s mevzilerini j.şgal et.mi(!. -Q etlıllatir. tir. 

etmenin hicbır manası o!madıtını ve Sovyetlerın zayıatı relerini bu z:ıylata düçar eden anıl _ y pmaJt. sabotaj çete!eri teşkil eyle _ 
m.a.lrul bir eulha ınlni olac.K oıtada . Şımdi bu aelerde elde ed len muvat. lin biltün Alm nya ne ~gal altında. mek ve isyanlar ç~karm.nk suretlle 
h~lr aebeb mevcud olmadığını tıeba. fak!yetıerı hilllsa edeceğ m: Jel FraMa ar.zlsl ü.zer'nde hava mil Buıa-... ~tanı kendi taraflarına çek -
rllz etıtinnek lüzumunu h.ssetJ.im. ÇU~ Esir &dedi ta.kribeı.:ı 3.fı00.000 k ş yP • .,cu.., 
tü İngiltere ile Almanya arasında Q"Üıkselmektodlr. Herhangi bır budala dafaa teşklldtmın ı>t>k zlyııde kuv - mek ftkrlnden &rig olmadıkları an • 
sun'! olarak ihdas edilen ihtilAfiardan İiıgiliz gelip de bunu teyid edılmem:_ş vetlencllri:lnlş o1mtıs11e birlikte Al - ıa~ılma.'ktadır. K. D. 
başka hiçbir ihtılif mevcud değildi. Fa. olduğunu söylerse ona şöyle diyece. 
kat senelerdenberi .tnıııltereyı idare e.. A1m: de aIIAhlan:m.ata devam ediyoruz, ce. j Filhrer şöyle devam etm~'lr: 
den şuursuz ayyaş, benim bu hareketi. Alman a.skcrleıi bir şey, s:ıyarlarsa vaırını verebll1rfm. 811A.hlanma işini Eğer .Amerika Bi.rleş1k de>letıer re
mi y~i bır zaaf eserı te altki ettı. Ben, cıkan ra.kıamlar tamamen doğrudur. hususi birkaç saıll dn teksif etm~ bu ~1 0 re1s iti vaktlle Polonya harbi • 
bı.r kere daha, mücadeleye cesaret. e. Umumi Barbd~i vağ yeti ele alarak !unuyoru.m. Bu efendiler dalma ra - nın' 11•-ından mes'ul olan kendi.sidir 
demeyen bir adam addedi!dun. Halbuokl şöyle bir lstidlAI ya.pal> Uru;: 'O'ç mlı_ wı 
ben istikbali b'çbır zaman tahatacuıc Yon altı yüz binlik bir esl.r sayısı en ikamlanian bahsediyorlar, t'a.laat ben ve FM~-:ı d1ı. harbe o sokmu§tur, 
ett ti şe~llden başka bır şekilde görme. az unI ~ıda ölfl miktarına tekabül bahsetmiyorum. Flnıkat ba~b bir feY §imdi Almanyayı bir ca.teş açın ı> em 
mŞt.1.m. Butün )i('"re!lı menk.belerden eder. Panıede!lm ki Ru yada nasıl Jel sôynJ'?oeğ:l.m: Gtinun blrln.cle Jı1lrşa. _ rıle kOrtlmtıı.catını zannediyorsa Füh,. 
başka fedaklrlı:klan d:ı hesab etmiş ve bizde 4e öyıtıdır. bir o!üye lt.ırşı üç lanna ı;ıkıaracnğıınız malzem ikta -r ~e-... •-•ne ancak •u kelimelerle 
berıke5l bilhassa mıiletlm1 bu fedatAr_ veya dön. yarslı vardır. VaracatlDlız e m - ·~ "' .lJUJili v 
lıklardan kurtarnuık ısteml.ştim. net.ıoe şudur ki en az 8 HA 10 m iyon_ rl onlan hayrete düş~ektlr. Bana ce,ı.ıb vere'b!llr: 

luk bır kayı,p baJ:rls menuudur. şu dl sôy1eniyor: Fa.kat lşte karşında Reis Ruzvel.t, hart> gemilerine tesa. 
uBeynelmilel Y alıudi» Stalln b~ dört buçuk milyon lc'sl 125 mllyonluk blr Amerika. Ona da düf edecekleri her Alınan gemisine a. 

Dünyadaki diğer memleketlere ge_ zayiat vel'di~imlzl ve R~~nın is? All_ cevabım fUdur: Almanya arazisi de teş açılması eınrl.nl vermJ.ştlr. Ben, 
luıce bunları da dliş11nereJc gallb sıfa_' cak 35.000 kaytp, 350 b .. ı ö.Q ve bir mil hlma:•,e ve wnurnt _,ilik -'8i ... _ Al ........ "<'-•ıe .. ine •-erlkan O'M'n\lerl 
t1le düşmana ellml uza.tmak lşinı ıw.ert. yon yaralı verdiğini id<! a ediyorsa o " _ v<ı.ı IUfJ~ ...... .. ..... ~ ·ıu • nau .. ~··· 
me almanın muvafl!t o.ac.ığıııı .ıannet_ halde şunu kend.m zc sorablhr:Z ki ni_ bU olmak uzre, 125 milyonluk bir nü_ ne tesa.duf edecek1eri zaman ateş aç. 
m!şt!,m. Biraz evvel söyled tim ıılbi öte_ çin Ruslar hiç luıno vermed klerl luıl_ fusa malJıkt.lr. Bugün dotrudan dol' • mamaları ve takat bir Alman gemlal 
kiler bunu anla.ınıı.dılar. Yeg{uıe care de 1.500 tllometre ::!c'at. etınışlerdir. ruya Almanya 1!,Un -ı-n arazi 250 hü ~ rsa miid&!aa edilmesl 

l ı- · d·z l ,.... ..,,.. CUD1'l u&ra nihal mücadeleye hnzırıanınak ve ya - 6lınam e ı en ma zeme nı11,yondan !)dit fazi.a ve bu ml.ı.harebe ini ~rdlm. 
nız Almanyayı de~ıl, bütün ~vn.Q:>ayı d rf d 1 emr 
d ebediyen tehlikedm kurıt«raoak o AYn1 evre zıı. ın a e e geı;.rd ğı_ için bll'VU!ta çıaJ•n arazı de şlm Relstn eımrl ii7lerlne bir Amerikan 

a - miz malzeme sayılamryaca.k kaaar cok dld 350 mil nda • b teıblL 
l&n yolu taJtib etmekten Jharetıtf. ae. tur. Şimdiye kadar lS.OOO • tayyare, en 

1 
yo n fazla niltusa geınlsl, eter atıeo açarsa unu, 

çen sefer size burada hita.b ettıtım za. 2.000 tank ve 7.000 den fama ıop ele malik bu.unuJIOf. Jtesi kendlslıne aJd olmak üzere ~ 
man benden evvel kımseye müyesser geçlririlm1şt.r Bütün bu ıneızemeyi te Her şey mümkündür. Fakat Alman paca.ktır. 
olmayan bir ske:dlde zardferdenDuntamami!e lA!ıletmelt için Alman endil.st.rlal de da yonın pes demesi mümkün değlldlr AJmanyanın bfttiin dinleri kaldır. 
eınln olarak onuşuvo um. a raı:;_ bil ı-~'- 11- bütün dü · nd • h kk d 
men o zaman blb11k md~lerun vardı. o ,..._ .....:re ~ endUs_ Diışmanla.:r, bart>1n 1942 ye kadar sü.. nıa;k n!J'etln.de bulu u.u a ın a.. 
.... ....-... ıru M.dlselerın aıicas nda millet trısi çalışmağa koY\llmuş 0 salar buna receğın1 söYJ!yorlarsa pektUA d '••eb! it! lddtlya gelince, bu gtbl apt-ale9 
.D ....... , • , - az bır zaman iç,nde muvaffak olıunaz.. "" - • -• 
!erin ara.sındaitt lbti lflardan dalına fa. lr Demokrasi endüstrlai tg he:-kald lriz isted~ kadar sür ün. Bu hartı ve çocukça şeylerle ciddi sure te ...., 
~f~ ~~a~la~mb~~ı!~~::ıeı~~; b~u yatın seneler içinde :ew; etm~ me;danında son kalacak olan tıii:ıur ra.şme.k çok budalaca bir harekettir. 
byull dlu Bu Yahudı.yı ~n dünyanın Y~ir. bir Alman tıalıuru olacaktır. Führer şmılan llawe etmlşb.r: 

a ıu · Şan.diye kadar bir mı!yon 670 b'n k 
Jı:undakç~ ~larak d;:;:.dı~~e;~u ~- kare ltilom«re arazı ~al ettık. Bu a Amerikadan gelen tehdidlere Bu mücadelede A.Ima-nyanın ': .. 
nun ma ua ;· ; b, nM. g b kulla~ razi Fransadan takr bm ile V('ya dört karıı vetlert hiç bir 2f man azıı.lmı~aea • 
yatroyu vesa.re r • · 4 m'.sll ve İng ltcrede;J Uı.krfb n beş mnı1 t BugÜnkÜ hart> 1914 de başla,atı 
nara.lt faaliyette bulunduğunu gördUm. &.lt • ..ııktnr F\ührer bundan sonra kendisini ır. " 
Y8'"'tıd .. ~ .......... e,erd nbl'r mll!~ler''l "~ · ve h1ll bitmemiş olan Alman)'3D 

..... ' .u·ı.u.o """" • 3 ·· ·· h A .kork.utm.anc istiyenlerden b&hsetrnış 
ffkrlnl zeh·rıem st. Bu h d senln hAlA uncu cep e: vrapa hürr' tl sav:ı..şı olarak te.!i.kk edil• 
deı:am etmcı:üc 0 d•ı&u da v,llrillmtiştü. Oephem.?Jtn gerisinde rt nci bir cep ve blrlnd derecede Amerlkadan ge • ~ 
Yahudi mal!yesintn V" işlerinln bu u. nemiz vardır ki bu da Alman v:ı.ta - len tehdld!eri ele almıştır. Bu tc-h - melidir. ,.. erini ve ... 
Aurda çatış•ığı ml\qahe-d~ ~d·1m ş ve nıdır Alman vatanının arkasında da dld.er hıaddtında b'r yıl önce ya.ptı.Aı Fuhrer, p.ı.r:U ö u b.a b 8ölll 
h:ırbin ilk gQnlcri:ıd" sll41h endl!l'!tdsl. üçün~ü bir cephemiz da.ha vardır ki beyanatı t.ekmr etmı.,tir: Barb mal. Umumi Hnrb?e bugunltll 1 ın • 
nin aksiyonlarını eller'nde bulunduran o da Aıvrupaıiır ve bana denilmek is zemesl ya.n1 adam öldürmcie mahsus Jerıni hurmetle anarak sBz erin! lıt 
bazı İngılizlerin harb'r en a Uç sı-_ t il1 k1 imdi slli.hlanmağ ~ malzeme getlren herhangi bır pnı1 tirm!.ştir. Nutuk bıcyük bir heye 
nt' sürmesi l~ gc.dlğ nı s yledi.k'eri ~n rıse ş a 1ll ktlr karoıhı.nm11tır 
ııörülmüştllr Jıı.ya.IW.r demokresllerdır. Buna, biz torp eneoe • · 



iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
._ ~ Mnl'a ıiade iio tela mulasamaa 

dfflerinld fll'ÇÜaJ'IDIL 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
eksiltme Komisyonundan 

B*Jrtöy JJmnat aıtUye 'ft aaablJe ~ 108 ~o Glukoıg 
An.ör enjıebiooU a.ça eksiltmeye lıxJlııjmUiftur. 

ı - .....,me 31/U/lKl Cuma &iinü _. 15.30 da İstanbuıi. 61hhat w 
ifıtimat muaftG« müdüriütü binasında hnllu kom~ı:ııdııı 111>ılacaktır. 

2 _ M11b1ımme'n 1llat 100 kilo Oiut.m aniıdr ~n iç.ln 880 liradır. 
s - M\rWık111at ~emlnat ca lira ee. ltunııltur. 
4 - İ&tıetdiler şa.rtnameısılınl bıergü.n 8aımJs.yonda ~l«. 
5 - İst.eıklller 1Hl yj.ı ıt:tcaret 04iıMı~ 2490 sa.yılı kanunda. yeaı.h 

"fle&Wta:ar ile lnı ite ~r ım.l"l'atbt temlııa.t mKbuz veya be.nka mekt.u_ 
bu Ue bidiktıe bel-11 g\in ftl aıı.a.tte ~a gelmeleri. 19002• 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

MEMUR ALINACAK 
Bankamız Umumı MtldilrHlğ{lnde çalı,ema.k üzere d0.55'& sistemlerine ve 

tayıt usullerine vAıtıf, bankalar ve:ra remıl mtı~ese ve dalre!er muha
berat şeflYclerlnde bulunm~ tecrübe sahibt ve tercihan llsan bUen bir 
müteha.ssıs &lınacak.tır. 

:l'steitliler tah611 ve mesaUerlnl gösterir veısik.alarla, 1.12.lffl tarlhbıe 
kadar Aıı4tarada StlmPr Bank Umum MUdUrlQlilne müracaat edfıbllirler. 

,_ ______________________ !~ 

OSMANLi BANKASI 
TORK ANONiM ŞIRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit m!Akcvelenameıi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kcznunla tudik ecfümiftit' 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 lngiliz Liraıı 
ihtiyat akçeıi : 1.250.000 lngiliz Liruı 

T ürkiyenin baılıca Şehirlerind• 
PARIS. MARSIL YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTER" de 

MISIR, KiBRi$, YUNANİSTAN. IRAN. lRAK. FlLlsTIN 
ve MA VE.RA Yl ERDÜN' de 

M erlrez ve Şubeleri 
YUCOSLAvy·;,._ RtJMANYA. YUNANiSTAN, StıR1YE. LÜBNAN 

fi\yalleri 'H bütün :>ünyada Acenta ve Mul\ birleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapv 

Hesabı cart ve mevduat he.u.pları küşadı. 
Ticarl krediler ve ve.saikll kreclller lı:il4ach. 
Türkiye ve Ecnebi memleket.ıer üzerine ftjlde ~edat 11tcm&oıs11. 
Bor.sa emirleri. 
!}ıham n tahTUtıt, altın •e emtaa tlzerhıe nana. 
Benedat tahsilMı ve saire. 

En yüksek emniyet ıartlarını haiz lıiralılı 
Ka•alaT Savi•i vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbarak Teya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

Türkiye Cümhuriycti 

ZiRAAT BANKASI 
~rul'Qf tarihi: 1181 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

- ıı:~ .. ~. ~ 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiVE VERiYOR 
Zina~ Bankuııtda lcumMrah ve lhb&rlız tuarruı hea.blartnda 

u iO Uruı butunanlara aenede t defa oeklleoek kur'a u. ~ 
p1'Da '6re llı:ramlye datıt.ııa.cak'ır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 ,, 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 » 
100 • so • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 N 20 • 3,200 » 

Dikkat: mel\bl&nndak\ paralar b1r aeoe 1~de 50 liradan 
dtışmlyenltte tltramlye çKbtı t&kdlrde ., 20 tuıuu. Tertıec:ettır .... 

Kur'alar .mede f defa, 11 Mart. 11 Huıiraı:ı, ıı ıı:rMU 11 :İurtııcıı 
tlbun tal'ihl-rtnde ~rcektlr. ' 

( TiYATROLAR ) j 
• 1 ' • ~ • 

" •?' 1: 'I I 

İSTANBUL BELEDİYESİ 

İstanbul Be!edlyesi 
Şehir Tiyatrosu 
t.'1J.klA.l caddesi 
komedi kısmında 

Bu akşam 20,30 da 

KÖK DÖVÜŞtt 

~GÖZ DOKTORU~ 
Nuri Fehmi Ayberk· 

Haydarpa,p. NUmwıe hutane..1 
göz müteııu.u.& 

Wanblll Beledi1• ~ Saat 
(1) ten IOIU'L Tel. U!1I 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklılı ve Biitiln Ağrılarınızı Derhal Keser• 

ı~abında Günde 3 Ka,. Abaabilir. Her Yerde Pulla Kutulan brarla lateyiniz. 

Devlet Danizyolları 

MOdOrlOGü 
işletme Umum 
IJAnları 

10 İkinciteşrinden 17 İkinciteşrine kadar, 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 
~ hatı-.. - Pazartesi 17 de <Erzurum.>, PufelllOe 17 de 

CGi:n eysu >. . Gala.ta rıhtımından. 
Bartm haı"9Da - Çarıamba 18 de (Çanakkale), Cuma:Uil 18 de 

< AnR farta >. Slrkecl ı .nt.unından. 

İzmU ba'*'na - Perşembe 8 oe tÜlge.a). Tophane r.ıhtımı:ıdan. 
(NOT: İ.ş'an a.lhre Jı:adar haftada bi:r po.'Sta yapı.. 
lacaktır.> 

Mudaıa111 ıhattma - Paza.rt.esi, Sa!ı 9.50 de Çarşamba, Perıem.be, 

Cuma 16 da (Sus>. Oumart.esi 14 de ( Trü >, 
Paa:ı.r 9.50 de ıSus). Gn11ata rıhtımından 

Baıulırma l1.a.U11ta - Pazartesi, Çarşamba. ve Cuma 8 de (Trak). 
Galata rıhtmnndan. Ayrıca Çarşamba ve Cu_ 
martesi 20 de <Konya). TophanP rıhtımından. 

- Salı Te Cuma 19 da (Seyyar). Tqllıane rıbtı.. 

nunda.n. 
- P&zar 9 da CSaade~ ı. Tophane nhtım.uıdan. 
- ÇaJılli1lDba 12 de <Bartın), oum.artrul 12 de (Mer 

sin) Sll'kecl rıhtımından. 
tz.lr 1. lint la&ttma -Pazar Hl da (İzmir>. oa.ı.a.tıa rıhtımından. 
t..lr J. aiinıt ,..ıa.. -Peroembe 13 de (Kade.,ı. Oalata rıhtımından. 

NOT: Va.ı>ur aeferterı hatnnda her türlü malümat aşalıda telefon nu· 
ma.raları yazılı Acentelerimiııden öğrenilebilir. 
Gala.ta Ba.f AcenteUli - Galata nhtımı, Limanlar trmum M~ 

dürlülil 'büıuı altında. '2382 
OW.t& fJube • - Gala.ta nbt.ı mı, Mıntaka Liman Relslili 

t>Sıa.ıı:ı altı:nda. 40133 

• • - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(9790) 

~E~~ UmA~ı::tndeİ( 1 
Ye:Ii Mallar Pazarlan Müessesemiz t.eşkllAıtı da.bilinde Mağaza Şef_ 1 

bklermde muam~ıe ve satış memuriukları.nda çalıştırılmak üzere ticaret 1 

~ satış islerinde tecrübelı ve ~reıhruı ta.hsU görmüş memur ırJmacaktır. 
İstekliler tahsil Ye mesailerini eöstenr vesikalarla 27.1119"1 taı9ıine 
kadar Ankarada Um:.ım Mlldür1üğUmUze mUrnraat. edeb lirler, 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

F\ı'brlka 1ç!n birlncl ve ikinol. suuf te5'1yecl, tornıacı, freaecl, elek.. 
trlkçl, lo.stlk tamı.roisi, saatçi re mttklnc re&S3ml eılınaaı!k.tAC. Verll.ecek 
gündelik ıücret tsteklilerin hn.tih:ı.ndn gfuterooeklerl mıtJVa.tf~Elt ve lta.. 
b!Uyet.ine göre c500> kuruşa ka.dar ~e'bi.lıe00kt1r. 

İ.steklUerin l:nrtJıba.nda mun.ftait oımnı.arı. gclme gitme yol masra.tııu-lle 
bllümwn zaruri ~mın Jrendllerlne ıaı1d olduğunun billnmesı ge
l"ek1Xl.Lr. İsbeklilerln aŞağıda yazılı vesaiiki hftmilen dlle"kQe ile fQ'brlka &e-

ne! dlrektör.ınğüne münu::ıa.t eıtmelıer1. c9568) 
l - Nütus hüviyet oümanı 
3 - Aıskerlik vesikası 

3 - Emniyet müdürlilğUnden ta$dikli büısnühal k~ 
4 - Okul şebadetnemes 
5-Vtırsa ~-

OKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kıeşlf BedeU İlik Tem. 

3li68.SO 266,88 Büyülcderede Saıreyer belecUye ıtdıfa;kkuk pbesl 
blnıasının tamiri. 

32:M.la ~.oo Fe.tihte Kırın.astı m.a.halleslnde Tabha.ne medre-
sesı.n&n tamiri. 

itefif bedellıert ıae ilık teminat mlkda.ıa.rları yukarıda yııamı ~rer aurrı 
~_açı.it ek.s!tmeye konulmuştur. ŞG.rtruıınelerl zalbzt ve muame!At mü~ 
~ütü 'k:~eminde C'ÖrUlel>llir. İhale 201111941 Perşem2>e günü aaa.t 14 de 
bupl elle\llnende Y'8Pliacak.tır. TaHpl-erLn i1lk teminat mııık:buz veya. melt.. 
l'liiıya;;,· ~ talrihindıen ~. gıiin evıveı (Te.bllane medresesinin tamiri iç1n 
atıa aı:::..n ve fdfbr 14 Sç;n. be6eı.lfue ten işleri müdürlıüğüne> müra.ca -
ihale liinü en:nı ~ ve 9'\1 yı:lı.n& ~ ticaret odası -res1ıkalarlle 

m~ saat.w Daimi Enciimen.de bulunmaları. (9633) 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
M~e malt .,. tktlaadl Uım:er w IOQOloJl için 3S ter' lira ul1 ~ 

la iti~ alınacattu. Ta1J> oiaııl&nııı kabul~ ve imtJhan tar!JI• 
l>treomdı: llaere müdürliltilmti3e müracaat ~lerl l!zımdır. <8009.9591>> 

SiZiN DE TAKDiR 
ETTİÖİNİZ ÜZERE 

Aanmıs modamım sarnfri ft incelltloe lmdmam eden 
üstad tenllerln ml'bareU, kadına da ceoçlite ıııataf 
p.y.ım bayreı bir beden &en.aaübü aneder. 
Fauı yüz Te onun batutu censedirler. Eter bu nok-

tan lizım celeıı ilılimalla co.terllmeue. •eneler ba batla. 
n başkalarına pek çabuk farket&irirler. Bu, sl:r.ln bir sırn.. 
nızdır ld, ufak bir d.ikkatsislik nya ihmal ndicesi raki. 
belerinizln dikkat nazarından usak kalamaz. l;te seııele. 
rin {bilhassa naıi.lı: n ha!iUS clldlere musallat olan o tah-
ribk1r senelerin) cildinize clımıekte olduiıı on blnlerr.e (bl_ 
ılayette pyrl mah<Jus) ince çlz(ilere ıbınafüar kalmayınız. 

Zamanla cildlnlııl soldurat'ak olıln ve ıılzi pek çok dela vakltst:ıı harab 
eden bu Arızahn •~fanı Te sabah Xrem Pertevl" yapacakınız ufak 
1rir mass11a refedlnlz. Krem Pertevtn bu mııcncsine yüı: binlerce 
benıcln~nl:ıı gibi siz de hayret Te memnuniyetle şahld olacakııınıı.. 
Göreceksınla kJ slmanıı. ebfodl l'enel.iiiDI herke'fe matrurane 9'j\·ll
:recektlr. 

KREM PER.TRV'in terkibindeki faal anasır en derin çi'lrtlert bil" 
laalf'de rttikmlyecrJı:tir. Bugünden iUbattn sh de bir tüp KR~'.\f 
PERTEV'i t11Talet masanı-ıda balundarunaz. O, ayni umanda serl 
mcirlann ,.e kuvvetll gthıeşln en i:rt muhafuıdır. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
YM.Wı ıta.lıeberı.J.n lk1n0i tabid rananı 1112/941 dir. Vektinde ,..tır_., 

ırı llln olunur. c9763> 
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T'İtB.B:iYE iş BANKAS:ı 
Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞİDELER: ~ Şubat, 4 Mayıs, 3 Atustoo. 2 İklnciteşrin 
tn.rthlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri .. 
1 adet 2000 Liral.ık = 2000.- Llra 1 40 • 100 
3 > 1000 il = 3000.- • 50 > 50 
2 • 750 > = 1500.- • 1 
3 • 500 > - 1500.- il 200 • 25 

10 > 250 • ..... 2500.- • 200 > 10 
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