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Bu sabahki 
haberler 

Yi,iye göre: 

Almanlar 
Stallnogorsk 

lfehrini de 
aldılar 

in Vişı 30 CA.A.) - SO\'Ye~ Rusyada 
in Uhareıt>e şmd1ye kad;:ır t.aydedi.me .. 
~ bir şiddetle devam etmektedir. 

~hnanlar tterlemete devam et.mek • "' - ~ - • 
b rl~r Ruslar Almaa ilerley.ş nl ta.. fjaft eepbeshule AJmanlal'Ol lıll' DMllTe kola haretet ltallıafe 
~~ edıyorlar. Ruslar .aılnı ~y!at ver. J 
&in teda-ler. Almanlar Mosltova cephe. (Al t hl• v • , .............................................. . 
8~e Yen! ilerlemeler kaydetmişler W man e ıgı "-: 
?trd!:.()gOrSlt ile VolokolainSkı a'm~- • Tebliğlere göre : 
~~~t~a~i;~:.:\ı!~lar RoetOf •'Moskova Lı·byada vazı·yet ~ 
d USların Lenlngradda yupmış ol .. f 

"Hamlet,, davası 
•• 

Uçüncü ve en hararetli 
duruşma dün yapıldı 

Muhsin Ertuğrulun ve Peyami Saf anın heyecan il müdafaası 

~:~~ .. """"' .. , ... " ...... " . ininde I 
B;sabahki arazi i TOBRUKT A ! . 

Sovyet tebliği k d k 1 ALMAN 1 
~il~~ <A.A.l - Bu ....... azan 1 " i T AARR uzu 1 Ban'at .... .:.·~:::::."".:,,.,~~~ .. !'!!!.~~-~ .. ~ .. ~~!~~! .. !~~ ~::· •• Erl.::.-'ı .... dan 13 • ....., 

~ Teşrıniaa.nide tekmı1 cepheler bo. ' ' Kıl'alarımız Kahı"re bı'r İtalyan ttıt davasının d.a tıst-thıde büyük bu • M""dd . • c 1 .. 1 . rasııa.sız ilı:1 buc'* liaa\ sürmllstUr. 
etGı ca liddetu muııraebeıer cereyan hAd.tse tee:kn eden Ha.mlet dava61Dın : u eıumuma, e a ettın Celse açıhyor 

'!4 '.tltlır. R t f f hl• tu .. meninin imha fl.Qtkıcü ve en heyecanlı duruşması ıs. i Ezineyi müdafaa ederken 
~()~llharebelu bllbaı;sa Stalin<>&on*, os o u a ıye t&nbul 1 ocl Atırcer.a mahkemesinin : iddia makamına karıı İf· Celaentn açılması.-ıı ır.Ute.l.ltııb Pe. 
~. Ola.ınsıt, Kallnlnde ofddetli olmll.$.. edı•ldı•X.:nJ• bı"ldı•rJ•yOf aeniş salonunda dUn yapılmıştır. De. i l'-.J''" d-'' L t yami Safa.nın vekili Re~ Kanıu 

~ • nebüir ki, adliye dün tarihi ıUnlerln.. ! evıgı suçtan ucayı a&.1u11a mahkemeye ya:r.ı.lı nıllda!aanamealn' 
den b!r~f daha 7apmıştır. i E•ad Mahmud Karalnırd vermls ve geçe:ı hafü yazıda lca ıar 

I -' f Lf!'.. s· • h LL d L mUdefaUUlı fiıa,hen de tamaml11a. tmyan •VMfll « ır ıe· Geçen celselnde oldul ı gib: dlln de i aRRın a a)'T:ca "anuni ra.lt. snU?eldllllnin beraetlni taleb et. 

D. N. e. AJI. nsı Voloko· n•ral ,,. binden ıazıa e•u mün.evver. ııa.ze~ı. :0°1versıteı1 ve i talribat yapılacaiını ıöyledi mlşt.r. 

d S 1 1 
alJJ,,~ diyor halktan mü~il görWınemlş bir \.. .) MUdd · · • 

ani ta l·n 8 lamsk'ın zaptedildigvini u1aba1ık adliye torldorıarını ve zabı. ............................................ 8!Umumının 
taca alın.an inzıba~ tedbll'leri dola,Vlşl1e hir Tiyatrosu artistleri, hukukçular ve k b l ' 

• a. 'ld' · Kahire 29 (AA.) - Orta.. tceti giremJyenıer de a.dl!ye methallııt samiln için a.yrı ayn yerler arntmış IDU a 8 8SI 
gdrUşmeg""e gı·dı·yor 111 ırıyor li tark. lnriliz hava kuvvetleri u.. doldurmuşlardı olduğundan dünkü :1uru.ı;ma bilyllk bir Mütmıben söz it.lan müddeiumumi 

nu.ımi k.ararg&hın'n tehliil: Aii'ır007.ıı salonunda ıo.zcteci1er, Şe_ intizam ve süklinet \çerisinde cereyan !Devamı 6 nr.ı sayfadaı 

tı.~ra 30 CA.A.) _ Polonya or Berlin 29 {A.A.) - Alman or. • Dütrnan motörlü kuvvetleri; 
~ bqb.mandanı Sikorskl d~ dulan b&fkumandanlıiının tobliii: : iaıe ve malzeme merkezleri, 
S 'tefe vannıştır. St.aıtn 1le ~rtı._ MoCıo .... 1SnUnch cen:yan tılcien kara muvasala ,.oltan Ozerine 
l-t lb:ıere yakuıda l\.loskov'aya hare • taarruz harekefleri eNı-ında 1'eni yapdan hava taarruzlarına, Lfh.. 
>~ecettir. Bu m~ebet~ Rus • arazi kaza~ııları kaydedilımiıtir. yadaki ~.bardıman ve avcı 

Leh a&lterterilü teftiş edece'ıttir. Roetof civarında ve Donetz h~v- tayyarelerimiz tarafından dün •• 
zasında büyük asker tıoplulu.ı:ı.arıle 1 kü Cuma günü de devam ediL ı 
yeni hücumlar yapan ve verd~~ı ka. (Devamı S inci sayfada) : 
yıhlan hiç nazara almayan duıma .. \ ı 

(Devamı 5 inal aaJ'fada) '-••••••••••••••••••••••••• .. ••••• ............ ., 

C Askeri vaziyet ::J 
Şimali Afrika cephesinde 
harekatın içy ozn nedir? 

Güzel banehrimiz Ankarayi da kıt butirdı. Evvelki gün başlayan 
kar tehri kısa bir zamanda bembeyaz bir örtü ile örttü. Reıim, An.. 
kar~nın ku altındaki manzarasını canlandırıyor. 

Amerikan· 
Japon 

gerginli il 
Amerikan üslerine 

" Hazır ol 1,, 
emri verilmiş .. 
Japonya 
harekete 

geçecek mi? 
Singapurda izinlerin 
kaııur11oıgı oiıuırilıyor 

MiLLf PiYANGO 
(./ 1Tıııt25000LıRA---

3 • t o 000 • 
5 • 5000 -

40 • 2 o o o • 
&o. ıooo ~ 

120 • 500 • 

Dün b'rçok pastahanelerle,. l&."1e1 
dükkanıan tatili faaliyet ettiler 

Pasta, tatlı ve emsali unlu maddeler imal ve 
sahşının men'i kararı tatbik mevkiine girdi 

Vilayetin ne,rettıtı tebllt 
Koordinasyon heyetinin pasta, denler dün akıama kadar kayma .. 

börek. tatlı imali ve aatııının men'i kamlıklara birer beyanname vere. 
hakkındaki kararı üzerine, ıehri _ rek ellerindeki un miktarını bildir. 
mizde bu kabil maddeleri imal e _ (Devamı 5 inci sayfada) 

Ankaradaki dünkü maç 

İngiliz takımı Gençler 
Birliğini 1- O yend~ 

Maç çok zevkli ve heyecanlı oldu. Misafir 
takım fazla gol yapmaktan ziyade bir 

futbol gösteriıi için oyun oynadı 

[Ha•u•i •uretle Ankaraya ,iden •por ınaharriıintd 
Om.,. Buim bildiriyor] .l 

eoo . ı oo. 1ar- .,..ında 
1200 • 50 İngiliz futbolcuları Ankarada karplayıcı 1. · ~ · ı 19 Mayi• 

_,~ggg • 1 ~ill<K NUNOA• Ankara, 29 (Telefonla) - MLlrinciıi Ge~çl~rbır.lıg~j balık önlin-
~~Q ~~.-..Ç•E•K•il!L•iYl!!O!ıRııi aafir İngiliz takımı dün ilk maçını stadında buyuk b~ ~a _,fada) 

42 ' takvjye ~dilmiı olan Türkiye bi • (Devaınl 



::. 

r •• Fasılalı ''Dikkat,, olamaz ergun 
Avrupada abluka 
Silahının tes."rleri 

\ Ekrem Üıaklıgil~ 
- uAbluka öyle bir silahtır, ki 

tesiri derhal görühnez, hissedilmez. 
tahrıb da resini yavaş yavaş geniş.. 
)eten bır mıkroba benzetilmesi müm 
kündür, günün birinde bütün deh. 
şetile meydana çıkar.• 

İngilizler ham başlangıcında ab. 
lukadan çok büyük. faydalar bek • 
]erken bu faydaların kendilerini 
göstermekte geçi'ktiğini görtmce 
yavaş yavaş tetılrin ileride görüle. 
ceği kanaatine gelmişlerdi, fıı.knt 
acaba bu kanaat te doğru mudur? 

Paristen nenüz gelmiş bir mes. 
lekdaşln konusurken orada yiy~k 
meselesinin ne merkezde olduğunu 
her şeyden evvel anlamak j temia
tik. B'ze ~u eevabı "·erdi: 

- (ıFnrzediniz ki bir lokantaya Sizden bütün dlkkıı.tinlıt lsti;v~ reni blr işe mi ba$lat'lınız, Uk Dlkkn.t b1r borunun içinden &kıp tiden suya Teya t.eldı:n recen elektrik 
g"rerek aylık kart defterini çıkanp vıWlcniz bu :işle alikası olım7an b itin dtlşüncclerJ bfıuuzdan Si.. cel"J'&ııma benzer, boru. J'Bhud tel koptu mu suyu veya elektri~i kendi 
masanın üzerine koydunuz, garson 71ftP & olmalıdır. mecmlanna ~et&rmck mühim lıir ~. 

g . lp bu dehe~en ogü~ m~5 -~·.··.".~--·-a·.-.-::::::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::;;;;;;;:::::·.·~·-·.·-.·-.-~·a-.··.-.·.-.~--~--.·.~-~·~-~-·-.·.-;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;~-]-
kuponları kopararak alır, muk.ahi- j 1 • 
oldu'kça bol miktıırda bir kase aeb.. .., 
Jind~ de size bir dilim ekmek ile L .. 1. 
ze çorbam getirir, bu çorbayı lez.. --------~-------------------------------------~ ...... --... - ............ ~~ z.etli bulmaz.ııanlz haksız o1mazınnız, • /" ............................................... , 

z,. içinde yağ yoklu,. Tatlı satılmıyaca- r ec . Sİ u- OD ·e 1 d H lk 1 . 
et :r~rır~0~az~~n1~i ~:ı~1?1~,i~ ~ tahı·n ~ e a iye a ev eri~ 
lrnntaya girdiğiniz gün etın &abl.. ın a la vasıtası·ıe fak·rıere 
d ğı güne tesadüf ettise çorbayı bir ~b t y ara 1 
pirzola, yahud ince bir dil"m roslo hel asına rag e k d ~ k 
tak'b eder, eğer o gün dli gün de. - ömür agtaca 
ğilse ikinci yemek olarak önünüz• artacakmış r auı 1 
get" rilen bir patateş yemeğidir, ü. 
çün<"Ü yemek te bir tabak tatlı, re.. 

çel veya bemcrİ bir şeydir. A ak b kimselerin hakao A k "I 1 • d • . b 
il:ıve edeyim ki küçük ~ehir, ka.. ne , az! h l l ~ er aı e erıne yar ım ıçın eyannameye 

aLa daha doğru koy yiyecek ha. b:ılunmadıgından e va ara labi kal.anç vergisi mükelleflerine yüzde 
k mı'ndnn kalabalık yerlere nisbcı. boyalı madde korıfludıklaTı 

Bu iş için 10 bi~ lira 
tahsisat ayrıldı 

r 
Sabahtan Sabaha: 

Radyoda bir de 
Eaep - terbıye 
Saati aça~un 

\. Burhan Cahicl -
~ ah hın erk.en .aatindc ataf • 
g ranga mar;ııarla l§e u ..... ,ıyan 

AnKara radyoau ıçm epey .. aman. 
dır tasarlaaığıın tenkıde anc..ıllt bu
gün vakıt buıabııaım .• Vc .... a\.i ı e 
dım dostumuzun halin kalma ... ınl 

Bir kere §U atafra.ngo. m.ı:ilar 
dan maksad nedır > Hnlk. .ıtaf 
ranga musıkıye ah~urmak mı, nıyet 
bu ise aksi netice verir. Çün,.u bu 
mnr§lnr musiki aevenlerl bıl" sın f• 
lendıriyor. Eğer sabahın erken sa

atinde bütün bır gece uyu nn viı "' 
cudları harekete geçirmek. is eni • 
yoraa memleketten bu sesler sa.atı. 
nı aabaha almak daha iso.be h olur· 
Gözümüz.Ü açarken alatrangd marş 
dinlenmek.tense kıvrak. bir Karade
niz havası işitmek ıüphesiz kl eh.
vendir. Askeıi mekteblerlede eski· 
den kalk borusundan sonra S vas· 
topol, lz.rrıir marıları çalını d ·. Ne 
heyecan verici bir uyanııl Bu b r: 

İkinci teklifim de fU: 
Radyoda her eınıf hnlkm istifa. 

desi için saatler ayrılml§. Doktoru~ 
aaati, çocukların saati, şiir saati: 
hukukçunun saati, çlftçinln eaatl 
velhnstl birçok faydalı saatler. 

Bu saatlere bir de (Edeb ve tef• 
biye saati) ilave edilse ve bu snat
te hepimiz oturup kalkma, ııokakta 
yürüme umumi yerlere girip çık ' 
ma, y:mek yeme. içki jçme, oyu; 
oynama gibi cemiyet, aile ve acka. 
terbiyesine dair konferanslar. nasi
hatler verilse ve bunlar sık s•k telv 
rıır edil5e. Herhalde şiir snat İn~erı 
çok faydalı olacağı!'1. idd!a ~derıfll: 

le dahn müsaid bir vnziyett.edir.» v anlaııldı, bunlaT kontTol beş zam icrası kararlaşbrı:dı 
Bu m~ade mutlak hır açlıgı edilecek Şehir Meclisi dün lk:incİtC§Iin j toplanmış, asker e.ilelc-rine yar •• 

ifade etmese bile tokluğu göskr • devzesinin aon toplantıSIDl yapmıt dun parası temini için tahmil olu. j 

Beledly,run, ltömıir rıatıaruım 
arzet.titı ,PahaWık ü~nllc 
fakir h.ııJka eski ftnclerde olduğu 

&ibl mahnıkat yanlıoıı yapılması. 

nı k-mlo maksadlle fı.ali1ete ~e~. 
tiğinj J'l\ZDUS"ık. 

Çünkü itiraf etmelıyız kı şıir 8~11 

tinden zevk alan üstün aev'ye dl~ 
l Ieyİcİler :arasında bile edeb ve t~· 
l biye ııaatinden istifnde edcel"klerl• 
miz pek çoktur. 

mediği de mcyd,andadır, fakat Muhtelif nevi hamm tatlılarınm ve meveu<:I itleri bitirerek Şubataf nacak yeni teklifler hakkında büı. ! 
F a~~"nln ..:ı-ınn ~ıkarak umumi . .. . h '-ad t til '-- . . .. . ,_ . ik d • r ...... ~ i . k l ifade piyasadan kaldır.1ması uzcrıne şe - a; ar a &.Grarı vcnnı§tır. çe, m ıyc, ı&avanın ve tısa en. : 
A~pa vazlyf't nı :ra ama rimjzdcki tahnn helvasl ve tahan Celse açıldıktan eonra ruzname.. cümenlerinin mazbatası ok\lnmuş - i 
etmıye çııh.phm: • . A 1 imn\ eden fabrikalar kendi mamu. dekı madd lere geçilmh ve encü • tur. Bu mazbatada asker aılelerine ~ 

Garbi Avrupada ekm~k ısnMaki latlannı eıürmek içln bazı tertibat menlerden ~elen mazhntnlar o'kun - 1 yard~m tahsiıfıt ve ted:yatı arıuıın. 
iç" n hudud tes'bit etmemiş ol.an yal. abu rdır. Her aene kış meVl!Iİmi muştur. Bu arada Büyiıkadnnın nü. ı daki farkLn \tapnttlması için beyan. i 
nız ıki memleket var~ r _Birı İng. L do}ayıs le bu maddelerin satışı fev. zim planı 'tıııkiktndakı muhtelit en.

1 
nameye tabi kaunç vergİı>İ mükel- E 

tere, tabıi olarak, d ğcn <le lsvıç. kalddc harardtlenmekıtcdir. Homur. cümen mazbatası tetk:Jc olunmu.. leflerinin &enelik kazanç tnhakku • E 

c23ucha.1t- CahU .. ............ 
-E·;··;=ğ~~ ... bi;···~ k ta' 

1 ucuz\amosı muhteıne 
h

. . • baıl 
Son günlerde. fe rımız.ın ,, 

k • · at"' aemtlerinde hrınlnrtn e megı n 
re. lu tatlrlartn kaldmlmaatnin bu aa.. birçok azalar söz. ~larak bu ~e ele katma fevkulad~ za.n;Iarı da dahıl ~ 

Şarki ve cenubi Avrupada İae U~ bı k misti artıtacağt ümld e~raf1ndn fıkirlerını bıtdırmı.şler • ohnak üz•re ~ımdılık yüz.de b~ ı= 

Ueled.iye 1341 ylJında ı.~n ~ok 
şiddetli olması h b le J-aluıı bir 
seneye mahsus olmak üzere 30 bin 
lir&lı:'ıt komur alarak fakir halka 
datdrnı$1L Bu sen" bü'pede ko. 
mi.ir tahsisatı olmadığıııdan, büt. 
çenhı lçtrın:u :t-arllun tcrlılıine ınü. 

nakale surotile tnhsi t gctlrUm~ 
ve yardımın teni retı hakkında 
bir csa.cı k biti, Şehir Mccllslnln 
ev,elki günkü f.Dplanhsındıı karar_ 
laslıı·ılmış 'e tnbs:sat buluumn ı 
lsi hlito r.ncllm nin.,_ Juu:ale cdl1. 
mi ti. 

t 1 kuruş noksanına sattudarl IY • an . . . • 
ı 15.kadarlara bildırılmıştıı. v e1' 

nvni .., aziyette bao;.hca memleket ~~ lttr d~ç Bu vaziyet ke.rşlsln • dır. Azalar nazım planda Büyükndn nis'betinde zam yııpılmaııı muvıı.f k ! 
ürkiyed'r, Türkiyeyi ~İraz farkla da taha: v:· tahan hclvcısı imal f'- iskan mb.:ısının tahdid edildiğ1ni, görüldüi'.,..\i, bu ~nı n enedc 600 E 

-anya ve B ılgar ııtnn ta • d ' l.n at·ı. la 1 eni lebnf' w e bunun er fienc -_yfıy lcre aıtan bi .. '1ir- -i'! a.ı•-u.,. ... .-.:1 ... Ma ; 

~-~ a vnıpanın mütebaki tık.. k t.et.~ t r Ikl üç günden _ rağlbet b ımmdan mü külit do • batan:n okunmaandan sonra He -1 :O,c tam °" k ve'\ika usul~ne tiı.. ha~ verm1•1
1 

.er d~ü çalı"arak pi • ğuracağını, Adada yapılacak inşaa. sa'b işleri Müdürü söz alnrak bu 
sa ik t"bı olan eri gece gun .,, b .. 'k- f' k L •• b . 1 . ~· 
bidir. Fakat v aya u , 1 h vakitldnden çok fazla tın ugun u eay iye araa.teıını oz yüzde 5 :zammtn kiıfı ge mıyeeegı. 
eml~ketlerin ara~ '_lda .da genıı .. - ya fya e~erdir mamnsı lüzumlu ve zaruri qLduğu. ni, bunun yüzde 10 a ibl&ğınl iste.. 

ı~k ynhud darlık ıtıbarıle çok bu.. ma .~wın r.. • 1~._ d l h nu ileri aü:rroüşlerdir. Bunun üzeri. miştir. 
ı • 1 d E k."t .. durum- Dıger taranan e.ntKa ar ar ta an . . -d- - · __ ,__ f d .. ü'k fark ar var ır. n ° u ğb · ne reıs ve ımar mu uru lZAmStta Bu mesele etra ın uz.un muza. 
~n olanlar Yunnn;ll'tan He Strl>i8 

- ve tahwan be~v~ı~a k.arr 1~ etik buhınmuo. etüdün henüz ikmal e - kereler yapıbmş, azalardan bo.7.~ları 
tandır. bunlarınkine artık da~b~ artacagını ~ozonundll bu un ıt'l:ara dihncdiğini, mütalenlartn yerinde söz alarak ')'ardım yapılan aeker 
değil de, lı:ıtlı.ğ1n en karaslw den~h7 bu sahadnkı kontro ~::n d~ı .J° · olmakla beıber kat'i olamıyacnğ~ -1 aileleri yekununun co1t fazla oldu. 

Yor çGokü ekmek olmadıgı gıbı rılmasına karar vehrml ı~lcr ır. ut~ .. nı, Adada. i.akan ~takası haricın. ~unu yalnız Be~lu . ı1 6200 aile-
• • . t l k b ka ıd dn böyle tahan e va arının e ı - d d d d f l . . e , ekmeğin yerini u nen D:! .. g .a n . ul olu ol - e ört. ?nüm en. a~ a. &razısı o - ye yardım yap•\dığın•, ~.ınlartn a. 

addesi de yoktur. En kotu '\'azı. ketlerıne tekerden mamk p k lanTara ıkı katlı bır villiı yapmala. raAındn muhtaç olmlyanların da 
;ette bulunanlara ka~ en İyi vui.1 mad&lar1nl rih olan • yaza • rlna çamlılld.arı tahrib elm<'mek şar 1 bulunması ihtimalinin gözönünde 
yette bulunanlar!n başnda Holanda lard'ır. Ayni za~a!1~a p?)asada ka- tile müsaade ecHldiğini, M~den ve tutularak tahkikat yapıimas!nl bil -
He Almanya gelıyor, bu. mem~~k~t-j ı"'? bulunmadıgı ıçın bazı kimse • Nizam kısmında yapılacak ıııkel:lc-. diımişlCTdir. Riyaset makamı bu 
lerde nüfus bn.~•na verıle~ gunluk k-rın tahan helvalarına. ~az1. boy~lı rln mufassal planlarda ~azarı. dık - nususun tetkik edileceğin\ LiMir • 
ekmek miktarını kaydedelım: mndde1er 1tarıştırdıkları ıddıo. ~dıl. kate alınacnğı.nı 8Öylemtşlerdır. Bu mif, neticede % 1 O zam teklifi red 

Holnndada : 370 Gram me~edir. Bunun da önüne geçıle - izahatı müt ~tb. e?Cümcn mazha - olunarak encümen ma:tbataaında 
Almn.nyada 321 it rektır. tası kabul edılmışBr. gfüıterildiği gibi beyannameye tA • 
Fran ada 250 • Bund n sonra elana dershancle • ı bi kazanç vergisi mükelleflerinden 
ltalyada 200 nishctte o'lmak üzere Avrupanın riınin lUbiyat resmi.ne ta~i tu~~a-, yüzde 5 aılker ailelerine yardım pa. 
Finlandiyada 200 • bütün diğer mem1eketlerinde de sı hakkındaki tekhfe. d~ır mütkıye ra1'1 ahnma.Bı kararlaştırılmııtır. Mü 
Norveçte 170 » görüyoruz. ve maarif encümenle~_ının ın~zbata. teakıben tİıyatro ve gazino gibi u • 
Ekmeği müteaf ıb en müh~m gt.. Mütehaa!115ların iddi ettiklerine 1 dkunmu§tur. Encumenlcrln bu mumi yerlerde daiml surette §"&.'-

da m'tddes\ni tetkil eden et ıle ya.. göre Avrupa toprağı biraz gayıreH!e hususta ayrı ayrı nokta~ ne.ur~~- cıhk ve çalgıcılık yapanların Kon • 
ğa gelince: Avrupa hnlk.ını bol bol geçindlre- dttiklcri görülmüş, nclıcede mülkı. aervatuvnrda imtihan edilmeleri 

Muharebeden evvel Avrupada cek miktardadır. hususile bu top. ye encümeninin fikri lca~u.1 duna - hakhndaki mazbata. }le, Üsküdar, 
b 25 "ıle 50 kilo Tağa imdi -muvakkat bir zaman r~k n...u dershanelerden lub1yat res. Kadıköy ve ltavaliıı tTamvayları her sene nüfus tı"ına · • , __ b"I Bev .. ·o 1mı 

arasında devi en bir miktarda et ıc;ın oısa ı e • az Ru•ya ile mi atmmamatıl kararlaştırı ştır. Evkal hissesi hakık1ndaki mazbata 
j,. 'hlak "dıldiiH hesnb ediliyordu. Ukra~an.ın verimli topraklan dn Müteakılbcn Sular J~ıne.sinin okunmuş, aynen kabut ed-ihniş.tir. 
B 'k · d" i · t itibarile eklenmıştır ve cene Avrupa gaze.. t 9~2 bu""t,._.1• m-uı:akere cdılmtş ve Bundan sonra azadan Hamdı Ra !.1 mı tar ııım ı umum } e .. l . •. .. v.. •• • • • "' ......... 1 
yarıdan biraz aş:ığ yn düşmüştur, ~c erinde gordugumuz bır tcklıaya bütçe 2,268,700 lira olarak ~abu sim bütün belediyrve bağlı Smıne 
y i? '<:'n de avni ,c •Ö lenebi!'r Bujınanıhrsa beyaz Ru~a ile Ukray. olunmuştur. Bundaı;ı so~rn fakır h~1 hizme~İ gör~n.müe. es~e~in ibir tek 
darlığa ka?ll Avrupııd hemen her nıı.n~n hu ?'11 mahsulünün yüzde ka kömür tevzii içln butıteYC ıtahtıı. elden ıdarcıılnt tddıf etınt , bu tek.. 
memleket patates iııtihsaHni imktl. 80 1 Rus ıddial nna rağmen kur. sat konulmasına dair ma.dbnta o • lif tetk'ik o!unmnk Üz.ere gelecek 
rıının son haddinr kadar artırmış. tnrırlar muhafaza altına alınm1ş ve kunmuş ve kabul edildikten eonra devreye btraktlrru.lltr. 
tır. Bu meyanda Almanya eııki yıL bu_ toprakların yüzde 60 ı yeniden toplantıya fnııı1a verilmiştir. Ruznamede ba~a bir eey kal. 
lar mahsulünü yar•dan fazla geçe.. elı:ılmfftir. tklncl celse ınadığından Vali .. ve B~lediye Rei. 
rrk 75 milyon ton patates ile ek. Bu umumi mutaleadnn bir nl"tİ~ On dakikalık bir istirahati mü. si azalara t~ek~ur. et.mı~ ve devre. 
mrk ununa e\ılrn'"celt mahiyette 24 ee çıkarmak İcab edense denllchilir k b I y 1i ve Belediye Re- nin kapand1gınt bı1dtrmıştlr. 
milyon ton hubub.at istih al et.mi~ iti. ah,u'k.nnın tc.irini yavaş yavaı ~e~ o' mLeAc fi~ Ka _:ı ı'yftsc:tinde Meclis ' Şubatta toplanacaktir. 

tır 1kı, nu uıı a 1na ~noe • "'rt> )'apara bırdenb1re meydana çl • -================::..=:;;;;;;;;;;;~;._--.;.;_.;;:::;;~;::~ · · "[ b --..:ı ; 5 '-""-\ k . . ısı r. ut 'l ltcıann T u 

eder, Almanyanın ekim aahaaında karan hlr •İllh olduğu hakkında (. 

~.~~.~~~~.ı .. ~.~ .. ~~:_~! .... ~~~ .. ~~~~~ \t;:m~!dr. taraAfmdan ortaya atı1m1ş 1 5 TER 1 N A N, 
o n .Kı ıa; vrupanın bugünkü 

T AKV M 2 i ci T eırin yerine göre aç, yerine göre yarı aç 1 S T E R 1 N A N A 1 
30 Arabi ".. yahud aı1antılı vaziyetine bakıldığı :lzmirde pıkmalda olan «Ycnl A.. l Türk vatanını koruyan hava kuv. 

Ru al •- takdirde tamıım~ tahakkuk etmiş sırı. ıuckslndc ... a ı;nlırl.:ı.r. okuduk: veUcrlru az:un bir hadde çıkarmak. 
111li

7 
ruar 

18 
i) n)'1JabirT, yalnız alınan ve ahnmtcı TU rl '" 

11 
K..... tayyare fabrikaları kurmak ı &cyeo 

- -"- db' " «- oc:ı. anmıan an -- .. 
• locı TqılD U'l<IO te. ı~lere bakılacak olursa muna tcberriilcrl bürük laall. Türk Hava Kurumunu bu l:UYCS~e 

1'7 de:ıı:bl.lır kı, ~bluka silahının azıımi 1 7Ctle el t.mektecılr eriştirmek iııln ~lı k herkese du. 
tcıı - d enm e · een vazifelerin b:ıpoda gelir, bu iti .. 

, GONE!) • ırı.nı yapbgı evrenin hım içine naurıannn Ustclcre ı:öTe 'tah!ili.ta barla hiçbir Tatandııısm hamiyet 
gırrnıı bulunuyoruz, bu devre önü. devam olunnınk.taclır. l"alnıa birkaç bahsinde punrlı.ğa ı-lrlşe~lne aıu_ s. 

7 

t 

o. 

°' 
müı:deld mah•ul senesine k dar aü. Mu vl "careth:ı.nesluln, kon&Ttte mal vcrllcmes:o 

recek, ondan sonra alınını~ olan verllm knrara güre hazrrlann.n r • Gazete hu :razu-a ııu başlığı koy. 

. . . . . . . . . : . . 

Meclis bü'~e encümeni vnziyt'ti 
tetkik «?imi , yardwun Belediye 
kana.lae sapılm:ı ı :h3llnde forma. 
litesl lUbarilc vıı.ktin zjya&ru ma.cib 
olacatmı gözününde bulundurınıtıJ 

ve 'kömür C.Cnla.tının llalkevlrrl 
vasıtasUe yaııılınıısını mu\·ıııık 

gönnüştür. Bu hııırucıtak1 encümen 
mazbatası Ştblr Meclisinin dıinltü 
topla.nt da Hl1nma-, n Ml'clis 
lçtbnai muavenetler için Halkevle. 
rine yapılan yardım lusmıruı 10 
bin liral"< J'CDl h h isa.t ilivecrlnl 
kararlaştır.rn ır. Ru 11> bin lira 
Halkevterhıe Terl!ecck, Balkt>vlerl 
Um r ııla.rak ":f:ıktr bıılk derhal 
kvıiata baslıyacakhr. 

"-. ............................................ -' 
Et fiatları 

' Celebler ve kasablar 
dün ticaret odasında 
va'inin riyasetinde 
bir taplantı yaptılar 

Fiat Mürakabc Komi&)'Ol'lunun 
et nnrkı üzerine yaptığı zammın 
tatbikına dünden itibaren başl'an -
mıştır. Dünden 1tıbaren, evvelce 
57,5 kuruşa atılan karaman eti 
67.5 kuruştan. ve 62,5 kuruşa sa.. 
tılan dağlıç ve kıvırcık etleri de 
72,5 kuruıtan aatilmllktadir. 

Yeni zammin şehrimizdeki 'ka -
sablari memnun ettiği görülmekte
dir. 

Şehrimizdeki celehler ve kasab. 
lar dün öğleden sonra Ticaret O -
dasında Vali ve Belediye Reisi Dr. 
LQtfi Kırdarın ~iyasetinde bir top. 
lantı yapmL§lardır. 

Bu toplantıda Vali, et riatlanna 
:zam yapıldığını aöyl~mio ve toptan
cılardnn bu zammın hüsnü niyetle 
ta.thikini, balkın et sıkıntısı çek • 
mcsfne meydan verilmemesini is • 
temİ§tİr. Celebler Vahye bu husus. 
ta teminat vermiş,P>rdir. 

Kömür ııkıntıamı giderecek 
tedbirler alındı 

Belediyeni~ evvd;e ynptıgı ~şıı 
kiklcr neticestnde bır çuval . un 'ıı" 
1 ' ekmek Ç1k n' ·ı ıc 

· \at"' varılmişti. Halbukı ~n zaman d t' 

da bazı fırınların hır çuval un İe 
1 12 ekmek çıkardığı ve wbu sureli .. 
ekmeği daha ucuza sattıgı anlaş 
mıştır. ld); 

Belediye vaziyeti yenide~ ~e~ r, 
ettirmektedir. Eğer bütün fırı~ açı• 
dn bir çuval undan. 112 .ekme tılil'I 
karılmaSl umumi hır şektlde te ·1fıl 
edilirıse ck:mek narkında tenzl 

yapılacakt::.ır::.::·--o----

lthalat e yası geldi el ıı 
D .. muhtelif m"1nleketkr '1 un. . ,.. ~e' 

ühiın miktarda ıthalat eşyası ti 
m. . Bunlar arasında 9 bin tOe 
mıştır. • h kat< 
mazot. 7 bin ton mnyJ ~a ru ~ı d~ 
8 bin ton kııdar m.akıne yag 

ı;·~ovoJ 
PAZAR lt/11/lMl ~ 

8.30: saat ayan, t>.33: Bafif. ~11ıJ 
CPl.>, 8.45: Aja4lll bl:berierl, 9 •. ~ 
m\Wk ve marşlıır <PU. 9.ıs. 2.sD· 
saati, 9.30: lla!lf mllzik CPI.>, ıo1ııı> 
Saat ayarı, 12.33: Saz ~rleri \'€ ıs : 
havalan. 12.45: Ajans haberleri, 3 30: 
Muhtelıf matamla.rdıw şarkılar. tl -~ 
RadYO saımı orkestrası. \8: saa 8 40· 
n 18.03: RadıYo dans orkestrası. ı ~ 
~ıl heyeti. 19.30: Snat QYar1 v~p 
haberleri. ıo.45: Serbest ıo 20.ıf 
19.SS· PıY8.DO ile CAZ pa.rçalıı.n, !ul'te 
a.tesiuıer :ıconuşuYor,. 20.30: ı. zfi-"( 
Uf maka.mla.rda.n .şaritılıı.r. 21: nıt1 

r.ı 2110: Karı.şık şarkı ve tu;:rı1l#' 
21.35.: Antam sonb!har a.t yarıs <ı'l·' 
neticeleri. 21.45: D:ms müzi~ bcrlrf 
22.30: Sa.at C1.3-un. ve ajans ıı .sf't"\'if. 
22.45: Anadolu ajansının gpor 

f 
lstanbul bor 

1 

29/11/941 aç~·~~ tiaı.ı-t' 
C&KL __.-" 

A~ Te 'kal)&rıtf 
..mıdr• 18terlln. 5.2' 
{e • York 100 Dolar 129·69 
enıvrı ıootsTiere Pr. 
tadrld 100 Peoe\a ız.s9 

tokOh ma lOOYm 
• 'ltholm 100 ta.ec 1Cr. 

Bir aıtm Ura 
24 ayarlık bir gram 12 87 tcdbMerin netice verrncsilc tesiri kll'rde ttftldilrri l~ln gösterilen ra.. muştur: 

--+--O-,..ı1:..11-::-ı-ı.:--;;-7.--::-:y:":' ..... t.-,-ıı azahıcak. yahud yiyecek bakımın. kamb.ra Wrazda bulıınduklan tces. «Bazı M vfler ı>az1U'hl: ı>eldasma 
dan ıtamamen aöncc.ektir. Arvrupa siırle tıtrnıilıol~ir, mı düştüler?» 8 

D S D. .S 1 J için mesele sekiz ay daha bekliye. 1 S T 
V. 12 ua ı.ı 4!l ıs 19 bilmektedir. • 

E. 7 21 g ı 17 bkce11ı. ~afd.u;Jil i S ER 
1 AN 
iN 1 

Etihank halkın kok ve 8Ömikok 
ihtiyacını temin için yeni tedbirler 
almıo bulunmaktadir. Üsl:üdnrda 
yeni bir depo nçıl:mi; ve buradn 
tonu 23,5 lira üzerinden halka 
tozsuz kömür aatJşına ba~nmıo • 
tır. 

ktllQe altın 

Eaham vr 'Tabrilt.\ 

ikramiyeli % 6 9S8 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 
Sıva.s Erzurum 2..7 
% 7 941 Dc::n!rsoQı 1 
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Çalıkuşu Peı•f!han 

1azar11 ••• 
Ganbdir?. Acaba b ı:.la. kim :nlüsar : 

elınış?. Kadının hiç bir sözüne daya_ 
na.nıtYn?. Yetmı~ ~·nda bile o~a bir 
ka<iı:n sesi ruhumda e:ı büyüle mus1ki 
n.ağırıelerı yaratır?. B&r.:.ı. kim iıık'.M.r 
elllLJj, böyle m~enun olını::şltm ynrab_ 

«Son Po.ta» n111 (lfk oe macera rom«nı: 33 

BKRDEP• 
b ? . A.gUbun hakkı vardı! Bu g!Wel Joz 
benı kırk ae!a ı;uya g::>ttuur b.r damın 
su J,Qnteıd.en ger:ı cevırm.:ıı. Fa ta. o::'la: I lJ)}ll1JlJJ»JJJ11111'»JJJ»JJJJ)) s B v. R '11111»JJJJJJJJJJJJJllJ111Hllllll' 

-Ha.Yll'! D!yebfür mıydım? Boynum : 
bill:.ıL<. "~-dı. u. L.a~e-.ı de1s.n. l\Iedanh • ' 

· KAzıınd.an ıawnıı;; ol.mt.iı ki ben m cc_ : YAZAN: CEVAD FEHMi 

i 
! 

- 167 - j cardın. Şimdıki çor.ı;)!:ı~ h'.ç olmazsa! V&bımı da bCıKıemedı. Ka:.Ktı. Kapının :a er şeyi uootturan, esldt•n, Belki on gün bir dakika olsun hanımın uiruna medyunuz. 
Mahroudpaşa.da lKilrk:çli> hauında ikı üç ı;un <iayan~ ":, sen b,W>ut;.m anahtarını çev:rdi. K~od. kendınıe: ; kemirip bozan zaman un.ki gözünü kırpmadan onun yatağının Seneler bu Ahmed, Ayşe ve lf-. 

ya.ııhanem vardı. Bir sabah he.n mus_ madama, g.yerken Yil"tJırdınl, - Ac.aha delı mi bıı?. ;~?lan b!r ken.a~ bırakıl? yürümüş. başucunda ağlıyarak nöbet bekliyen (ette? mür~k.~b •. aileyi du?'{5Un biri 
tec.iri Agop Efendi odama geıdl: Son.ram bu kı.z. k.ı.hçtilcı· t.anıoılıır. Diye hayrstle bakıyordum. E:inde ~tu. Mazı den leittkbale giden yolda Ayşe, Ahmedi.n kendisine artık nehrın aıla.n uetunde seyahat ederi 

- sab&hlar ha~'l'Oırutı.. &&bahleyın - Kim imiş bu?. bir pa.ket vardı. Paketı açtı, s:yah b:ı· ı 
e.rken er.iten ne ıçin geldlğlmi bılir_ _ Çıalık~-u Peı&,1 .. derle:·miş. t.:ı_l elet.le bU' bhız çı.ka:d!. I'ardesü:;Uni.l ~yalnız cisimleri ilerliyordu. Kalble- gidip yatmasını ihtar ettiği daki- gibi bir rakamdan öbür rakama: 
8ıi.n?. tıhba.ratı A.,c.mntme (!> göre senin ya_ r;~nrdı. Et~Lğim çLKardı. b!uı:un.ı çı_ :ri, düşünceleri, görüşleri mazide kalal'da yeni uykudan kalkmt!I in_1arLZaslz, gürü}tüsüz deVYederkenS 

- Ne b!leyim ben,. zı.lıaneye bunu d.'.Üt.ilo al:wıkllllşs:n? . .ka?Xiı, güleceg m.. gfüem!yonım. Keıı_ ~kalmıştı. sanlarıın neş'eli halile gülüma:mek müşterek hayatlarını gölgelendireni 
- Herllalde kır'~ senedir baıi kırk Ne d~tilo?. nen.es l:.a.'1JOr .ı.hbar? ' dı ıkend.ime: • Ayşe yirmi ~ne evvelki ailri kudretini göstennio: tek hadise Hatice hanımın inadçıJ. 

b.n deUkte beliya sob.L mi.ibare-!{ )Ü.. Perhan mek ha..-f di..<lılo b.'nı ;ı;m.şl. - Vah zavallı!. Oynatmış. "H y k 1 1 • 
zi.inu gdrmek için deii;dir?. Dal:tılo ustası dettı, scvd.1. us.tası•:m·~ı o:yordum. : as.anın hayali ~zlerinde; ıı u- - Ahmed ağabey gene sayıkla- ığı o muştu. Onun da çocuğu ile: 

- Elbet-te.. eter icra ıstiYornı.n. - İyi ya? Masamın yanında da:mı.. kalın bir ~bun sesi kulaldarınde. tahaSll'Ü.r ve yo~nuz .galiba! demişti. Evvelki beraber araları.na karlftna9Iotll neli 
- Haf~a ı~ alu'SLO.. onun ceva_ - Ne jyisı?. Öyle o:. sekıı., on do_ 1 sopa bulunur. Alacak:l;,ıır hücum eder :ı:etırab çeken kadındı. Derler kı atk akşamdan bu sabaha kadar sizi bek.. kadar istemişlcrd i. Ahmed onun 

bını mın gıayriha.ddın evvelden bild•-ıkuz yaşında; feleğ;.n altn11ş dört Wn se sopaya Y'W>)ışa.yım diye ... İster mi_ ?nadd'ileşe maddile~e bugün artık !iyen iffetti. Ben dün gece de1ikeiz fikTinden cayması İçin adeta yaı..! 
tım için altık sendea boşuna kira 

16 ~ Qemberınden geçmı~ genç b'r kız se. sin gıl'.tl.ağ'.ma a.tlas:n. Ya1•aşç.ı sopa_ :tarihe kar~ll. fakat bu hüküm-de it. bir uy\u ll'}'lldum. Şimdi yatak 
0

_ varmıştı. Mürtaza efendiye onlarıf 
\eY~P cenemı yomuımağa kat'.iyyen ka nin şu beyaz sakalının &ltında otura. ya yapıştım. Öyle ya·?. Ger.(} bir kız • · f k ok T ·h ok d ~ C 
:ar vemıişimd:r . . j caık?. Kapının anahtarını d..ı çevirru, gırtla_ :tı a •Y tur. er arı ıte u ugumuz damdan geliyorum. Maaınafih hak.. himaye edeceğini vadeden kendiai: 

- Bunun istinafı t-:?myw yoıe mu? 1 - otıırmaınn?. ğııra çullanırsa 'baıtm;am da. k mse ~aşk~arın hepsi birer efsaAned:n İ~-kınız var. lkimizin de sırtında be.. değil miydi? İ 
- HaYll' .. ne istınııtı var, r.e tem. - oturı:n.ıısın; ot.urnıasın akşama ı ~.tm yecek. ;rettir. lnsaı:ı: d::ıen mahlu~ ohı~ bı_r yaz gömlek olduktan sonra bu ateş.. Fakat kadın: I 

y.zi. Kalıve<:ı de duvar hesabmı S!L ~ar haı:ıdo. kaç o::la varsa dol~- Çıkardıklarım çivıye a.sr.ı. Paketteki ~aman bugunku kadar se' medııı dı l . . ı_ •• 
0

. b' . • b K b d "ld" b d..I 
tı. Tebeşir oekıımfrten du~~ı"da melt oa.k?. Ahbar aLtm.ş ııcau ı;oma bQ'I_ led giydl. Slyah 'bu g5ze: Jrn~a dahn • e nıçın ıoızı ı:r ırımıze enzet - - ocam ura a o u, en -• 
,.ıı::ını.ak :}er ka~mı..,. COg um bu a_ n'll'Z taG!:acaS"ız?. ço~ y.araş!"1"0rdıı, ~~nler de .:ar .. Ve hun]arJn seslerimiy.esiniz. bur!lda öleceğimi diyor, bu mcvzu-5 
.:ı.a.ının badema h:!S<Wı:tl yazma> de_I - Sen mer&k eıtme. Kapının anahtarım tekrar çev·re_ r ···h· :-ukqelıyor. w w• AhıneJ Ayşenin gösterdiği müf- un münaka,asından dahi ainirlen..I 
t.m. . - ~en bu km al~. Mahmud S~- re-k açtı. . . . , : Arse ~le . ~hmed agab~y ~egt~ - rit ihtimamı takdirde yalnız değiL diğıini ber halile anlatıyordu. 1 

- Artık bana. Juuıv~ vernuyecek 1 im başka 4e ba.şla.n.ıı.ş derler. Merd.. _ Sizi beklet.tın. Afferlersmız. D:} e ! medıklerı gıbı hunların bırbırlerfne d' O d . d d k d · j · L d L ı" 
'? ~n başında rastgeıd.ı:ı.. Merdlvenden ki , a oturdu· k l .. b f · d d w• t. nu te avı e en o tor a e.ynı - Yl amma a.a lnım., •en a.en ... mı . , ge ı :van.m . arşı o an muna.a.e et erı e egı'- · d" .. .. öı·· d •- dı' · d'' ·· h·ı· 

1
· b birS - Ver:mıyecek olur? Geçen ıriln b r inel1ken h.a.nın lçinde knc y zıhane Yavaşça el:mden &Jp.ıyı yerine bı_ : . . . . şeyı uşunuyor ve « um en "'ur- nı uşunmeye ı ır& n, una : 

;u ıstemlşs!n, tiraz re getirdi diye varsa g&;Jerile kon.trol Yal>1YOrdU. Sen rai.tmı. Bu hoş bir stoema. deırı m y_ ~ıı;ıemıştı. AY_~ d~.ın;a .hır kızkarde7 tuldunuz.~ bu biraz da Ayşe hanı.. diyeceğimiz yoktur; fakat çocuğu..3 
oa.ngır bangır bar:ıı·mllj.Sın. aanı aya_ de~.1. Yliz altnuş dört tane Mahaıud ı d? Demek gUnde iıkl defa bu snema_ ~şın gösterebıleeeg·I ıhtı~amın befkı mırı dikkati ve fedakarlığı sayesin- nu düşünmeie meobu.nruıı. Nedeni 
ta t.aldnmlŞl!m. T.ert.o~un senelık •C!L Sa:m bununla ba.eıa çık:anuı..ı. yı, bu uryan genç ka:hn vikudlınu :on kat fazlasile Ahmedın etrafında d ,d d' d N.h hJ·•- d h t • d h .. ff h bi 
rım aen veroin? LA.k n bu ha:ım bU_ - Şeytan mı şeyta.n destne. .... eğ! ? ı ·d·· .. e oı uıı ıyor u. ı ayet te h~e- onu • a emı:ı:, a. a mure e · . seyr=ıec z . • onup durmuştu ha hrum d. ) ~ t: ·racıları sen·n odand.a ıkı gün_ - Anımın öre4."5;?. Şeyt.atı mı di. Bundan mııJde<lir da.ktilo olur mu?. : w. k . nin tamamen g~tiği 6Ün Ahmed, yalıtan ma e ıyoıaun 
de b!r bağ]nna.k, cağırnıak &%ier:ne ye de a~nın 6UIYU ak!yor. HorOll eı_ Bu numaran nerede yapsa. vallahi ım : - Ahmed agabey, ~ yem~ . 'Jl- onun ellerini elleri içine almış: - · "· • ·" • 

1 tula.tlerı alışmıq da bıı cihetten ma. müş, g(5ıgil Çıl:!plllıltt.e kalmış. tihıına &lrmeden ımt~.anı ka:t..anır?. .Yorsunuz, vücuddan du~ecek:!tınız. B h . 1 d k. 1.. - Buna haklkın var mı} Onun•ı 
·· · Tam bl eı.snada kauı vuruldu· blr r · .__ b .. h - u ayat mınnet a tın a a mr gorüy0ruz. ı - · HenUz güvey ile 'ltonuşan re ın : - Ahmed ağaoey, ugun n·a w • • İçin olwn, dediğimıizi yapmalısın. 1 

- Peki; bundan sonra t.&h'P. !çer_ -: Bu~run! Dedim. . mahcıııtiyıetlle yanında otUlil~rdum. :soğuk. Çolc. rica ederim, iyi giyi _ mıya de~ez amma Ay~e, demıştı, . .. . .. J 
tem ne ola<'.ak? Güzel bir lltıZ !Qerl g!r~I: oda &Phhar O, i'fivey: Ben gelin .. o: beni açmağa =nin. gene ... senın bu yaptıklarını unutmı- J-!aUce. hanıI? ne ~ylenı~ soY İ 

- Ne ola-Oal'.?. Teôe.;..ri duvara çek_ bir ]f!Vaııta kokus!le do.d!.!. çalışJyt>r: : w yacagım. lensın daıroa bır baş ışaretıle re<l
1 .ıı.<:lkten b:r şey çıkooısn bcro d• .a.kışa - Perihan!. - Nası1sınız?. : - Alhmed agabey dı~anda kaL V d h k:k t A e cev.hı veri.,.,,... ve ayni sözleri tek-i 

• w - •• ı· b " kızı b ktı :d w 1 kl t .. t" bi e on an eorua a • a en Yf "--· m.a ita.dar duv.ar.a boyuna t.:b~şir çe.ke .Agop km gor ınce ır ::ı. :1 : - T~ekki.ir edtrim! ~ lgınız gece er sı a~ ı. us. urne r . - .. d d k dde b' rarhvınrdu. ; 
· b' b baadtı · ıÇ·nı çekti· Be"- diniz !? • . . . k _.ı___ evın ıçın c a eta mu a s ır " - · • yım. Mademki para vc:dığln yok, ma_ ır ana • · · - s"n m . :ortak getıreceğınızden or.jUT}amı K .. l<l .. w.. d .. 

1 
e 1 

dc>mk ne vakit a!Iın.a gelirse ne ala. - Mega .Mvrus.. Allalıaınmarladı1c. - Neyi?... ~bi !le. • hı lu.n aJhhatiniz bo. mah-IUk gibi muamele görmüŞtü. w• - ocamın o ugu ev e o ec 'I 
cağı, ne verecebi so mPdan b':ıkaç Oldeormn Tevıekkeli demem'~l'r, akıl - Yeni...... Daktilo... nuzu?. : ~ enara ra ' Zaten hiç bir kazançh sene, yahud glm. 1 
papel atoorsun. İç ı.ç Agop ağaya dun ya.5ta de~ başta lmiş. Abu~ o'dukhrn B~enmez ~ur muyum h.ç?. ~~ Eru aoa": . ' sevin verecek bir hadise olmu _ Aralannda geçen ikinci bir mü:' 
et. Pa.ra.n oluraa verirsm, olmazsa za. sonra · ti'l'Sen vUz doksan yaşında ol. arad.ıgı bir ı-oo. Allah l"!rdi '1c.i ı;roz : Hakııkaten ı lk seneler Ahme? es. d ç ık. b b b. A . .nakaşaya Velinin intisab edeceğııı 
ten duvara tebef,11r çl!kmekle ne ala A-gC(l Jittı, kıza.: Bana daha z~ade s~u~du.. S1yah blu_ :ki!lli gibi haftanın birkaç gecesı eve y~r u 1tf unun ~e e 1 yşenın 

1 
k l . b b' i....ti 

ca'"" senden? Sen mu kcmelerde er~ - °Bu'yuron ded.l.m zunun ırö~ açıldı : w _ _ı F 1 _ b e ugruna a edilmeaın. mesı e mese eıı se e ıyet verm...,. •ı ı;.u. • ı • · • , :ugrıı.mıyoruu. al(;.at u g-ece gezm - . d Ah · 'h 1 · 
le yazdığın S€Iledi inUr edeorsı.'D. Yanıma geldi. Oturdu. B!z!m han sah!b! ile teklif -tekeılü. ·ı . kl miş son Ahmed bunda daıma ısrarla ayak Ka ı!n medın nası at erınel 
Hind .Agobun tebeştrleri:ı.ı ~~-acak_ - Be:1efend5, beni Meddah lUzmı ftimfiz yOktur. Bilhassa. ha.n ııakı1>i "e E eri lyadvaş ~vaşdeeyr.~h ·eş birkaç direyordu: rağmen bu davayı da tek ve kat'i 
Slıtl? B~y yolladı! Dedi. c.ze bi'." daktilo ıa._ !k;aıp•yı vurmadan lçerı ır!rer. Perihan ~sene er e, ttnme mu ım i . b. h "kü le it t' . tıını ı · f 

_: Şımdl niye geld n?. z:mm~. S':l.i. anlattı. güzel enerini ~!eğime uuııttı. Cepiın_. ~asltalık. geçirdikten 90nra He büa.. . - § benim şansıma kalııaydı ır u m es ITlp a tt.. ıı! 
- Bıraılarıoorsun ti ıu edı>v m?. Sizi anlattı? au keJ.me manidardı? den sıuttiml ç!Jtardı. ~bütün görülmez ohnuştu. ıız hapı yutmuştunuz, çocuklar. k - Beyhu~e ı:-~r e~~yın, _be I 

Aklımı bir bebeşl.r hesabına aokıtun. Nemi anlattı acaba? ~usamın vanın. - .sa.atczılz kaç? . . : e· An d hı ahatinin ıonun.. Talihim beni senelerce evirip Çe- ocamın vasıyetını yerlne getır ... 
Tebeşirlerin içinde "..atd:k. Şimdi mu_ da bır kadın ha.y.alı 0

1mazsa h'çb r iş Tam bu a.nda Agop ıçeri girm~ mı? :d ı: b ~ 0 
f' sey e tutulan Ah vi:ııdikıten sonra sonunda yere vur- mek için yaşıyorum. Veli polis ola.-f 

raeaa.tı bendpg{mem (il: DUn odada ya,pc:ı.m.adığımJ mı anlattı?. Yoksa meş PerihJmla beni öyle yanyana gÖTfulce E a agır ır '!-a urrede~. d . - d k k)a d" "rd" A k A calc ve ocağımı~ söndür• o hay ~ 
sen ~ iken bir kız sen: aramış. hur do1andır1C.1 oldu,.,~m mu?. bir irkildi: :med., Ayşenın ken ıı.aıne ne eTın u,. 110 a ra uşu u. ~ca. Y- . . . e 

- Gü?.el mi tmiş Agop ağa?. - Neml anlattı? ~e yavaı,ııça sor - Affınızı ist.'da f'derim! D.y~ gerJ :bir minnet sevgi ve hürmet bağile şenin aramıza kal'lflTiasıledır ki dudla aramzdakı hesabı temızlıy " 
- A1 da ~ sahllı hoca ada_ dum. Çf'k!ldi .. ka.pıyı kaparken: Sbağlı oldu~nu ilk defa tam mana belimi doğruitabild~m. Bütün bun- cektir. _ i 

mı rafa ikoy?, Seni Al.ah insan Yara_ Gilldil, !Jlkır tı.kır bi•• şeyler oldu: - Mega asvıas ... Mega. a.sva3... !sile anlam.ıya fırsat buhnu~tu. ları, hiç şüphe etmiyelim, gel1n (Arkuı var) j' 
tacağma ite.dm QOll'abı yaratmalı 1di. - Daktiloluk ı.,ırıiz olmachtuııl. ıı:_ Dye gülüyordu. !Arkası wrı \ ,. • 
Am.m.a. aJr: ki on a da b.lekArlığn. ita k arzu ed-ereenizt ,,,..:.a.rmıaı beraber Hahma.4 Saba Altuıdal •••••• _.. ............................................ _._ ................. -••••••••·-·-·-··_.... •• _ .................. --.-·--··u0 •• .. •••• 
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t!ğlm zaman mvallı Aglae boylu bo _ 
yunca, )"t!re, 8'\'&klaruna serıldi 

Şlmdl senden aore.rım ey Gloltos ne 
yapmam !hım? ... 

Sacı, satalı gibi kaşları mı. ~ 
ihtiyar dır ağır yerinden kalktı vr 
hlc bir cevab vermeden mağarasının 
taranııtına karıştı 

Ertesı sab8h, babıkçılar, Leo adaslle 
Allık'in .en cenub noktası olan sun _ 
yum bumu arasında tıoir cesed buldu. 
ıar. Bu cesed Atlnada mıı.nevı ıztırab_ 

lann, ruh iskencelerlnin timsali O!arnk 
zikredilen bedbaht Perlkiesln cesediydi ___ _,, __ _ 

Tiyatro hatıraları 
(Baş tarafı 3/1 de) 

verildi. İlk Once «~ ~delberg. in, 
sonra da cAnterı> in, dnla sO!lra ıs. 
mini hatırla.yamadı~ d!Aer bır piye. 
sın ma.ketlerı yaıpıldı.. Fallat işte o k&. 
dara... Bu teşebbüs bir hatıra olara.t 
ka dı. Bu eserlıer oıynanamazdı. 

Bir gUn melJrtetıı.n kapısını k ı t11. 
pencerelerini kapalı b.ılduk. Şehremi. 
ni laP."v nı:ı karar \'erıniş decl.ler. Bu 
rlvayet karşısında bütün san'at. seven 
lcr teessürUmilzden doı.ı.akııldık. Lüln 
~nra nasıl oldu bilemiyorum. mekteb 
gUnün lb "rinde tekrar açılıve'"di. Bll 
defa Reşad Rıdvan Bey istifa etıu;ş, 
Darfilbedayie yeni b<:r idare hE'y'etJ 
getirilmişti. A.vnca bil Un vaıifes !da. 
re hey'etlnin her sö:zıllne <Milnas!bdit 
efend:m) demek olıı.tı ntUdilr namında 
b'r de lonre memuru tayın olunmuş_ 
t u. İşte bu 6Uretle Darülbed:ı.yfn ı'k 
devresi kapanmış, yenisı başlamış o. 
luyordu.n 

Valktlle yaıxlığım makalenin bu par. 
ça.sına, bu~. illi.ve ede..:k tek kel me 
bulamıyorum. O kad.ır acı hnk kati 

DarWbedeyiin ikinci devrcs so u 
Şehir Tlyaıtro«U firmasına dayaı '\T"• 

temsil hev'etldlr ki. n!nl t;yatro hntl. 
rnların11, bilhassa tiya.trcmuzun jç YiL 
zUnU \'e muv.arraki), ~!er! kadar hı. s_ 
ranlnrını buudan sonra anlatmağa ca.. 
lışncn~ım. OaV'E'm. sadece~ can sı!·ma_ 
d..-ın, hazan neş'elendlr p bazan diişlin. 
dilrerek. son devir t.;yatro tarh :nlz n 
hat.ırımda kalabilen safh 1larını t 0~ı1 t 
edPb1mektlr. Bu gOç ıs' tam b·,. b t" 
ratlı~la basarm.ak Jçin de kend"mde 
kuvvet buluyorum. Zaten başksı tfü IU 
bu dola..'llbaçlı yola nasıl a'rPbll T. 
d!m Hatta. bu geç~ll\''m yola c:'füıf'p 
de b.ak:mağ.a cesıır,..+ nrl.Ph11ir rn' :dmP 

Ilalld Fahri Ozan!M'y 

ISTANBUL BELEDİYF.Sİ 
ŞEHiR TiYATROSU 

Tepeba~ı dram kısmında 
Bugün saat 15,30 
ve akşam 20,30 da 

ME.RDlVENDE BlR IŞIK 

istik.lal caddesi komedi kııımında 
SAADET YUVASI 



4/2 Sayfa SON POS 

Süvarilerimiz arasında lzmirde kocasını öldnren Edirnede 

kadın mahkemede au .... lıyo manialı at yarışları yapıldı r Ed'lme <Hıısu.st> - Edirne kurtulu.. 
şu münasebetile bugU:o Zindan.altı sa. 
hasında süvarilerimiz tarafın.dan yapı 

Bu kadın kocasına ihanet etti mi? ~:~~:=~~LEa~!~~~ 
t · . . . . vekili, Vali, Parti başkanı ve b!nlerce 
zm.ır <Hu.stEt> - Ce~enin Ova. ltiima.dı ~ N1teltim kocanun bu ıııı.1 ııa111: tarafından seyredılmiştir. Alınan 

cık .köyiiı:ıde l;şlenec cinayet dava..sı ~ere aamim! olanı.ıı:. <kanından şü:p_ teknik dereceler şunlardır. 
ağı.roeza mabkemes.lruie salondan ma_ he etm~ d~ benun ~ea.ma olun 1 inci 'Ostteğmen nmil Ba.şaran, 
adla koridorları bile do...auran bi.1:Yük mert>ut.:13'et~ ~11lc.ltığüıı.ü ll'ÖSteril'. \kinci 'Ileğımen Kenan ~.adttar, Uçi.in 
bir dinleyici hfitlesi tarafından tiıldb Fa.bıt bu şab.idlen_ıı Hasan ne müna. ::U Gün:eri Zeı:ıbilct ve dördüncü dl' 
edilm ştir. Hatırlarda olduğu üzere ~ ~ ettiğim haJckın~ söe... Ahmed Aıthdrr 
a.şw Ha.san Say.arı.a birleşerek kocaaı ~erı ~ {;(!lkemediklerlııden dolayı Kapalı spor salonunda yapılan bas. 
Veca.het A.Jıtı.n adında genç b.r kaciın i!t.rMrr, ~tJ.rada.n ~.ı.rett.ir.a etbc>l, voleytıol ve )oks m1h:aba'lm. 
Rıdv.aw boCmaktan m.&2Jnundur ve ci_ _!ec&het.'1ı Aış.ı.ltı o,duğu ıddia edilen larında da m!sa.t'ir ve btlyilklerimlz 
nayet bil· gect> vak"l l!'.!Nlnl;jitir. diğer maznun .Rasan da .şunlan söY. hazır bulunmuşlıar ve Edirne gençleri 

Geçen celsede p,b.adetine müracaat lmIU?tir: tara.fından yaıpıle.n mUsa.bak.alıı.rı sey_ 
edılen Ovacı.ıı. .k.QJ u m..ı.lıtannın ~er. c- Ben Rıdvanın yanında hizmet_ retın!şlerdir. Bu mUnss"ıb·•tfo d6ı 
diğ, ifıı..dede am gecen li:.tlil Şen ve k:'rdıım, Qalışırdun. Bu sebeble .kes:ıd1_ ıia.rt.ada.nberi bölge ve halkevi t.ara!ın_ 
Şerl! TU.r'.ıı.men de evvelkı gün ce~- sınden para istemek t r t lnuıık 
de şıahid sıf.atile dlnlenmışlerdlr. ; in •-- · ve ıı. ~ a dan yapıılnıalklta ole.n çeşidll mtısaba_ 

.ç evlil'e g.rerdim.. Bu g:dişlermden lcalarda df"!'ece alo!nlara. mAdalY ve dL 
Bu iki şahld Veca.bet Altırun evli bir ma.nalar çıftr:arı..dı. Ded1okodular oltju. "'er mükuatle:rı b'wa.t G!'nera.1 Cemil 

kadın olmeısına ra~m~n Hasan Sayar Bunlar J.al:aııdır 1§ .... 

~ . ·• Taner tarafında. verilmiştir. 
la al:i;'k.a. ~ ettığ~i ve b:r e:önül n.d:ım Oeng:.z ve şahid _Ha.san ifa_ Gece havanın kar'lı olmasına. rs~. 
macerasından çoklıımed1ğ.n söy:em:ş_ delerindle Ra6aııla Veeah_!lt<n ara.la.riıi. bölge gençlemideıı elli kisinin ı.,t.1rak 
!erdir. Halil Şen ilJl.des:ndc bilhassa ela münas~ ~~udl:fetJni bir şayl.cı. etiği meşe.le koşusu cok heyecanlı geç 
d'{'mlştir ki: olarak işittltlermı, Hasanm sık sık . tieede Halli Çektç b'-riınct 
•- Bi.J' gtln :rr.a.'.ttul Rıdvanın karde. Veca.betin e?ine glttığini gördUkler:!nt ~~;a ~~lnei ve Sll.leym.an üçUncU 

ş y:e göri.l.$Ürl!ı:en be.na.! cNe yapaca!ı.z. Rıdvaru Rasanla Veca.lıetın bıT ol.arak ""elm""lerdir. 
Hasa.n Sayar k.ard1!~lm1n evine her ~uklamuı. kani bulundltk.lsrını be_"' ·v -------

zamAn g:lnı> çıkıyor. Bu iş böylece de yan eyl~er<Hr. N. vd l' . Ak da 

Mekteblerarası 

lig maçları 
ista.nbul erke'k liseleri !Utbol şampi. 

yonası maçl&rına Şeref ve Fenerbahce 
sta.d.larında deva.m ed.il.m!ştir. 
İstanbul Lisesi 5 - BöJge Sa.n'at 3 
Şeref stadında blrınci maç htanbul 

Lise& ile Bölge San•ac a.ra.smda <JY. 
nanmı.ştır. sa.hanın çamurlu olmasın_ 

da.n oyun bira.z zevksiz cereyan etm.!ş. 
tir. B:rinc! devreyi 3.1 galib b. tiren 
Lstanbul Lisesi takımı ik.!nci devrede 
jJt.j gol daha atı:n.ı.ş, bö.ge Salı'at o_ 
kulu da iki gaı yapara...ic ma~ı 5_3 
mali,lüıb b .t,irm.şti:r. 

Hayriye 4 - Kabataş t 
1ık.inc.maç Hayriye ıle Kaba.taş ara. 

stn.da yapıldı. Hayriye takımının h~kl_ 
miyeti altında ıreçen oıyunda birincil 
devt'6de iki, ikinci devrede de iki gol 
yuyen Kaba.taş 4.0 mağll'.\b oldu. 
Yüce Ülkü 5 - ~Jua.llim mektebi Z 

Piııert>a.hoe stadında ilk maç Ylice
1 

ttlıkü ile Mua.!llm mektebi arasında 
Y~ır. Yüce Ülkü takımı ra.k'bi_ 
ne üstün bir oYUU çıkararak ms.çı 5_2 
kazanmıştır. 

Gala.ta.saray O - Darüşşa.faka 9 
İkinci maç hafta.rıın en milhim kar. 

şılaşması 1dL Esık<denberi b l'birmin 
~rda ~ irfan hususun.da rakibi olan 
bu t1ti l'!Be takımları çok çalışarak gtL 
zel bir ayun çık.ıınnışlardır. Fakat 
biri> rlerine bir tek: gol a.tamı..vara.k o_o 
berabere kalmışlardır. 

vam edeme bunlar ıtude?lmi ö1dfue_ Mahlceme bazı noktaların sorulması ıg e va ısı saray 
"'"kler. Mutht.ara haber verin, bir çare için ı :t:ı.adtA.nun tar;h ne bıra.tı!;mJŞtır. Aksaray (Hususi) - Niğde Va- Çocuk, kadının Üzer:-
dii.cıUnellm. TE'd'b"r alaıım~ decti. Ben tisi Safa Apayıchn kaza umurunu 
keyfjyeti muhtar Mı'>hmed Doğana ha Karı koca ayrı ayrı yerlerde tetkiılc İçin bu hafta için.de Aksara. ne yüründüğünden nıi 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak lv1ahsulleri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 
1 - Bezi ~ekıkfil ta.rafından ver;Jmek ftrere beş yüz bin ili bılr ınily08 

l'Qddesinde, jüt, !kendir veya pamu.!t Jı>llğılne un ve m:l.kset ç:ufth J13pt~ 
le..calk:tır. . • 

2 - Bir ha:1:ba. zarfında im:\J. edilece!lt mtkoor ;1rnı.i lblndir. 
3 - T'.ııllplerin eats:Jıtme gün ve sa.atin.den evvel ş.Jmdl(Ye kad.a.r çuva.kJ.., 

hıkla meşgul olduk:la.rı.nıa ve bu ışı yapacaık kalbilıiijıet ve teşlillltıa malS 
bulundttklarına da!ir ticaret ve sanaiYl odıaılıarınıdan wsika. a.i.malan. m~ 
vaJrkat reminıa.t olarak beş bin Türle l.ira.sıru ofis veznesine tıesıJm il• 
mrukıbuz aıım:aiarı veya bu miktarı mektupları devlletçe kaibul ed.1Jaılş tıU 
milli bankanın muvaıkıkıali t.cm ın.a,t me.ır;tubile temin etmeıeııı. ve eksilt.. 
me güınü iımfil etıUklıexi b;T çuvau.ı nümune füııraık getL"'tllleJıerı ve bugfrrı.. 

den ~tlıbaren topraık ma.hsullerl afisinin Anıkura.da. müdill":üılı: mü.bay~ 

komisyonunda ve htanbul.da. Sirkeci Liman handa İstanbul fl.lıbesi rr:ü , 
d~etinde her iBIJyene verl!m.ek üzere hazırlıanmı.ş bulunan 011.rtn:ı.ı:ne 

ye göre h11.rek:et etme.eri lB:ıımdır . 
4 - EksLltmıe ~kin<:i ma.cl.dede zikri ~ şutnamecle ya.ıalı ol-duğu tarL 

da, kıaıpa.lı zarf u.sulhe '.cro edileoekUr. 
5 - Tek.li.f m~k:tup'.a.rı 3/12/ 941 tarthlne raısıt.1.ıQraın Çaırşamba günü ragı$ 

15 e kadar Ank.a.raıcJıa umum müdürlük müıba;yaıa. komlsy:onuııa. İsta.nbul 
da İstanıbw şube.si müdürlüğüne makbuz mukıaibillnde tesl!im edilmiş n'. 
mahd1r. Teklif mektupları me<Tkür gün ve saa.tıtıen evvel oUdirll~n nıa .. 
kam!arda ·bulunıaaJ~ ı;a.ruia iadeli t.aa.!hıhüdiü mektupla dıa gönder1!eb.1"1t 

6 - Taa..ij>J.er tek!ıiflerlnl mühürlü bir mrt içine k:oyacaılc'm.r, 7..arfın i
zerine .ilsim ve adreslerı.n.1 yaz:ı.ea!k.lar,bu mühürlü zaırf1 nmvaıkkıat temi , 
na.ta a.id ma:klbu~ veya banka meık.tubu ve 2 inal maddede ymı vesjjdlr 
lle blrlikıte ba.şka. bir oo.rfa da temhir edecekler, dış zaxfın üzerine ylndı 
tıekm mektubunun çu!Y'a.l lmM işine aid olduğunıu Jış;aıret eyliyeceklerdır· 
Teklif meıctuPlarına.. şart.mmenin tamamen okunup kaıbul edild.ği yıvııl. 
malda beralber, imAJ!ıaıtın Jütle, kendlrveya. prunuk lpllı?J!e yaptaaeağ:nAI> 
göre teıkltl olunıan ~.ıaıtm hem ~ı ve hem raık.k3ımla. ~ık ol'arak dere' 
lazımdır. Mektuplıarda hak ve s1:1nti o!mcyram.ktır. 

7 - İhale umı.mı müdürliik.çe yapılacıaJlt ve teık1llif mek!tup\arırun açll • 
nwn 19in Jraraırlaştırıl'9.n gilnden itibaren on gün içinde telc;.in kal>ul 
eıınene Jreyfiyıet ~adell taiı'hıhüdlü bil' me'k!tupla te1'lıl! omnıacaktu. Umı.JOl 
müdürlliik ihaileyi yapıp yapr.n.tıma.lkta tamamen seıibesttlr. TC'kltf sah.i.1>
leri ibaJ.e içtn muayyen müddet zarfında tek.ltlllertlnden dönemezler. 

(102~1) ' be~__:erdbilm. nil ··1 ·· b l J l ya gelereık kaza i~erile alakadar o·· 1 u.. r' o ~urmuş ? 
u-c;ue r p,un pancar tarlssın<lra ça_ o u u un u ar ı.__ k•• 1 'd k h lk n derd • 

!J:Ştığım sırada R.ıd-van pancar e.atın 1zmi <H us!) Öd 1 t Bir .onnu~ oy ere gl ere a ı . ------~-----------------------~· 
alm.a.k tızere bakA ıreldi. KendlS:n~ nahAy~in ~ızılde; k:öy:dşe e MUl!t.!ı lerini dinlemiş, icabh işıler. Ü7eTln- Cibalide, Filyokuşunda oturan İ l p T T M h b ·ı· .. • d 
kardeşinden işittiğim sözleri, karısı fa karısı 17 yaşında Fatnu C:han e- de dhektifler vermİ~ ve b1r hafta Eminin kartal ölü olarak bir çocuk sfan bu • • • U ase eCl lglD en 
Vecıı:ılıeıtle Hasan ua~nnda bir alAka. vJnde ö!U bulunmuştur. Bu hM1sedeı~ıikamettten sonra Niğdeye dönmüş-. doğumıuştuT. Emin. zabıta ve adli. ı _ i3tanbuıl P. T. T. MubasebedJ.1ği veznooinden m-aıaş a2müt& oJSJl 
nın mevcud!Yf'tini anlat•ıın. Merd bir blr m1.kldet sonra .m kocası Mustafa tür. yıeye müracaat ederek evlerinin alt emekl:l ve yetlm!erin üç e.ıylllk maaıta.nrun ı!Dklk&ı.u.n/Kl Fad-
a.dam olan Rıdvan hemen 'kaş!armı Cıhan. be.şka bir evde ölü bulun. katında oturan kiracının 1 O gün ev. ~ günündıen l•tibaıren ödenmesine tııaşlaa:ııaaınrtır. 

ttı: muştur Bu aiJe 'aclası hakkında ö M''lk' "f tt' l • vel karısının üzerine yürüdüğünü ve .. 
c- Nasıl, dt"dl. '>enen lmrım mı? · • - u ıue mu e rş erı .. - Gene emekli dul ve .,,..,tim mıaıaşı alıp ta Zl.rnaıt Benbsındll• .. dem'ş Müddelumum·liği tarafından T k"' (H .) M"l' i mti çocuğun bu suretle ölü doğduğunu • ,,~ rı 

Ben hava.tt.ıı h,,.,. •Pyı1"<ı sl1nhp ede_ taıltıclkat yap:ılmalı:t.adır o at u~usı - u ıc ye - ıskonto suretile clan'.tann 3/İ.1llClainııın/941 tartıh!nde cbdan.'!'ı?. 
rlm, !ant kımmdan şüphe etmek ha v • fettişle-rinden Nhım ve Seracettın iddia etm_i_şt_i_r._______ veril~ğinden cüzdanlarını henüz get1rm1yenlerln blr a.n evvel 
tmmdan g~ez. K.alull.d t ra ed _ Rizeden Jzmire fidan .,,.hrimize gelmiı ve teftişlerine baş İ getirmeleri. 

~~· mı.ıha.~remizlden aç gUn sonra gönderilecek lamıŞlardır. ki buçuk yaşındaki a - Reşit olmıyan erkek ve klz çoeuklaırltaı yüksek tahsilde bulunall 
da Rıdvan boğularak bldüni1mil$tür. hmir <Huswıt> - Rize varnıı:nden Çorluya kar yağdı çocuk yanarak öldü ra.rıırn eski.si gl.bl yoklamalaırını tıemen get!mıelert a.b1 ıakdJırd• 
,Vec.ahet Altın bu şahid:n ıtaoeslrıi vlliı.yetim.ize gelen bir tamimde R:ze Çorlu, <Hususi> - Mınta.ıcamıza ilk Fatihte, İskender mahalleainde maıaştaırınm verHmiyece~ ı.:~n olunua:. dO~• --
dinlerken kocasının de.arımdan şüphe narencye tic.ancUı.!'l t.araf:ndan yı>_ ~kar y~ ve meşhur Çorlu sokuk. -----
etmem, lt:tiar edil!yon cümlesi karşı_ ti>tirilerı. ve İmlire sevked!len m.nnda. lan V'e dondurucu a,yazlar başlamış oturan Musanın 2 buçuk yaşında.. B } d" J • d • d 
sında ağlı.>..m.ağa ba.>Jamı., ve bu 1!.ade. ım ve port:.aıka.l r.ctıtnıarının mü.tı m bulunma"ıtadır. ki Merdun annesi evde yokken e e ıye SU ar 1 aresın en 
ye karŞl şunlan söylemiştir: b·r kısmı\ıın k<Sk teŞl(.lAtının b01;uk ve Bu havaları tırsa.t.bileTe-k ccınc ka. mangalda kibrit yakarken elbise.sini Sayın Abonelerimize 
«- Kooama bunca sene kanlık ya_ işe yaramaız; halde olduğu anlaşıldı_ 7_.anma.'\t hırsına "<a.pı!a.n bazı odıın ve tutuş.turmuş, vücudünün muhtelif • ~ 

133.T1cen hiç bir 21!lman bu Ra~An~ mü ğınd'an bunlann İzmir bölgtosl lçin en lcömüroill~·ın bu ha.rek,."er ne mey_ yerleri bu yüzden yanmı~tıT. Su SSG'StÇlan 1çindek1 suyun soğukta.o d'on:m&<>ı, sayıcm ~up ıtı.sJ 
rıasebet peyda etmedım. Böyle bir şey iyi bir şekilde temin edilerek gönde_ d<>n ve"?IY'mnk !ç!n belediye 'kömürü Baı;rgln bir halde Şişli hastanesi~ masına. sebeb olur. Tamir nta;.;U'laıfl olaırnık birçdk para ödemenize mıı 
hatır1mdan ceçmeım!.ştlr. Kocam bu. rileceği ve bu husw.-ıa. Rize fidanlıi"J. 7,5_8,5 ve odun'l.ln kilosunu da 90 para ne 'kaid.ırılan kazazede çocuk b ir ka.imıanna.k üzere sa.yıçl:an soğuğa 'karşı muhaıf~· için tedblr alrr.".l.Cıfl 
nu b:ldiitl !cin bana karsı ronsuz b'r nG emir verilm1ş olduğu blld'.riJm:şLir "''"~"le tı'il"'klıındıt'mı~tır. ı·lCJ. ederiz. tl052&:r 
~~"'"'~_._.~,_..~~'-"'\ıııl~""--'~~~~"~.,,.~ mUddet sonra ölmÜitür-. 



SON POSTA: Sayfa 5 

'l'elgr~, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Moskovaga 
karşı yapılan 

taarruzun 

lldlt sicil kanun ıayibasıı 
meclise veriliyor 

12 nci günü Ankara, 29 (Husu.i) - Aıdliyeıohıp olmadıiı 90rnlacak 'Ve afi.ne. -

C 
Vek.ilet<i <tare.fından adli s;cıl ka - cak cevaba göre büküm verilecek_ 

Stokhohr 1 "Öre ) 'DUD ıa,.iı...ı Moctiee takdim edil • tfr. 
___ :2 ___ .- mek üz.ere Batvekllete gönderihniş.. Layihada aakeri mahkemeler ta.. 

tir. rafından u\eri mahiyeti olmayan 
Uyilaanıtı eeuları hakkında ve. •uçlar hak.kında verılen ce:zala.rla 

m k . . k l l rilen maKımata nazann, ad-\ı aicıl idari kaza sa!ahiyetlni haiz makam 
er ezının uşa l - kanUllUnUnd&D ceza kaaunmnnda J l _.ıl•ı_ı_ 1" h!!L!! __ J ·~ .. . . . aT n veıu -.aer u.ıu1111u!ır ve !nas 

''A:manlar hziA.u net 

İngiltere - Rusya 
ve iran arasında 
pakt imzalanıyor 

"nr.bran, 29 (A.A.) - 00: 
bn başYeklli Ali Püruti Han. par. 

Jameutooun J.çtimi devrııırt başlanet. 
omda anaysa m~ı.nce f.dct olC:.ulu 
~ kab1nenin Sat.ifMtnı Tcrmiştir. 

Siyasi bir çıkmaz 
A merika ~ cdn cvvt.l Japon. 

n.1'a bir nota verdi. Bu nota_ 
ya alan Japon hökümeti derhal top. 
l&ndL Müzakereler yaıı1 L Htrl~lk A. 
merika.ıun 'Venlitl nota ıııubk' iyııtın. 
dan İmpıu-.a.ıor ve memekkctiıı belli 
b&lla ricali baberda.r edıldı. Herkes. 
bwıdaıı böyle, A:merik3 Ue Japonya 
a.ra&ı11da cereyan ecl D müzakerelerin 

maszna adını e.dzm mevc~d ~~rur filinin ~athık.at ';'- suçları hakkında adli ıicil varaka. 

d 
. da büyük ıstıfadelcr temın ~ılmıt lan tanzim cd"leceği bildirilmek • 

Diplomatik mehe.fil, yenl kabinenin 
teokili WLZi!es!nhı sene FOrwrt Hana 
?eril~.ııi ve muma·ıc.,h:.n eslt1 l'.abl 
nmin ayni oiarıı...: teŞkil eckcd yenı 
kabıne ile yarın parlamento huzuruna 
ceıecetı tane.atlnded'r. İngiltere n Rusya ile İran arasm.. sona .e~e kanaat &"eUı:<i•· hattl, 
da aktedllen pıuttm Puarte11 gUntı ani ~ sili~ pa.Uamaaa eod*1er:I bUe 
ımzalanaca.iı söYle:ı vor. Bu suretle bat costerdi. Faikat b.ı arad:ı. J.&pon 
tranm İngll~ Ru kuvvetler tara. sozcusu, merakla beklenen bir bc>a. 

evanı elnıektedırler,, olacakur. Her suçlu hakklnda o tedir. 
suçlunun doğduğu yCIİn müddeiu - Adti V ._ .. ı t" ı·v ft · d b " b yı: e~ıue ı aıgcr tara an 

8tokho.lm 29 <AA) - W06konsa. mumıllk ~alemin e ırcr uro ve b" d d?i . ti t--l.il•t k 1· 
karşı Yapılan taarru~ıın ı~ ıJlC ıunü bu bürolarda birer fit Adliye Ve. 

1~ e: tc k.t dı a 
1 

anun a-
rmdan ışg.allııd~ıı~erl müphem «.ala.n ııa;a::a ve.:edl~~ arasındaki 
;:~~ve askeri nz,yet a.vdınlanml3 müzakereler krsi'lmeml,t.ir. devam ede • .\ınıan orduru hUk:fUnet. merkez n n ü.letındt- t~kkül edecek bir clai. yr ası .az_ır ~~:ı a r. . . 

k'l.ışat lmasına adını adım dEvam et. red te.rtib olunacaktır Bu K bi suç Her ıkı liyıhanın Meclıaın bu 
=~t dlr Sovyet kı~"a1$ıı bzı.a.t Al. lu'a: hakkıntla vı:nicle~ kanuni h"T çtima devresinde müzakore ve Jca. 

o---.~ı:r. cektir. 

nların bıle fevlta.Me ~ tan! ,_.b ı · .··rü1d gvü t•kdirdc bul edileceği tahmın olunmekıta • 
lllLcler. b.r ces.Lre· ve eı erJ ı. k•n. tali.I a a uzum go 
d.lertnı nılldafaa e•..ınelı:ted. r!er. A'lnaD bu makamlar~an suçlunun eabıkaaı dır. 

Tebliğlere göre 
L ihyada vaziyet :=~u~:*U:kj::.kl~!1~:ıı;e :::ı: C-A--s-k--e--1-----a-•_l_y_e_t __ :=J __ _ 

al&r ehemm yet ltesbettı.:c" onllndekt ._ • . ~ alarm çokla~ıu: ıöım"ktcd.lr. (Baş tarafı 1 inci aa7fa4a) 
-ra ınaynlerı ııitw:!t~ ço0a!ırak a ve mittir. 
:unl.ardan on b n.el"ct"lll en belt1e:ı 1me. t.Bat 1ar&fı 1 lncl S&)'l&daJ daki ceb dahılinde çevrilmiı olan Martuba"da, Trighc _ Capuzzo, 
'Ilı~ Yerlerde •e b !hasst seh ılercle bö}aecie mütcaddid köyleri .z.aptct.. !nciliz bırlılclerinin ııııha cdıldık _ Bardia - Tobruk; Elgubi _ Faidi yol 
~elana çıkma.lı:tada. aOphea s bll I mek auretile bıuı yerı;. terakkıler ierinı, ıçlerindc ık.J tujay komuta.. larında; Barce bölgesinde ve Ga _ 
'1etteledır kJ Almuılar Tul.s.~ı!sa?td et. ve mu~affakıyet!cr ekle etmışler • 11ı1 genernlle iki Amerıl.:alı muıah.d zala"daki dii.'l'man motörJü nakliya. 

n ilerlemetı tercih etm şer r. h d k ·· dd"d 1 1 A · lııtareanı..M1!\tllof delll r•olu uzun. air. Ayr_ıca, Tula sa ·.~ın a ço 1Ve mut~a l 11.i'J iZ ve .. merıkan tına muvaffakıyetlı taarruz.l'.lr ya -
1utun~ llerlıYerı A'nı.a:.l k..ı'u M şu lo. tıddetli hır mukavemet gostermek. 7 ıgazetecılerı de b~lunmak uzere Brı. pı'lmıştır. 
f\l ao kılomet.re k:Ld&?' 1111·&1 prkl il~ le olan Sovyet müdftfH cepheaını •anya kuvvetlerındcn 5000 den 1 2 7 /28 Şontetrin gecesi Deme 
~inde se9Dl"i ve dotrudan doi- cenub kanadından kuşatıp daha ko. fazla esir alınd ğ nı, Sollum cep • hava meydam ile Sidi • Ömer'clc. 
dt • Oıa UBerinde J:t1}&&&01 ~hd d e. layhlda diifürebiJmek ü..t:ere Alman ıbeaind.e İtalyan S.voy_a tinneni ta. ki düşman r.akil vasıtaları şiddetle 
~-bır vazıyet almış ır. . ların Tula cenub mıntakaıından rafından miıdafaa edılen mevzile.. bom'balammştır. Derne·de yerde da 
----nıar Oka nehr.m geçlıktcn son_ . . ·· ı .. 1 r . . . .. ı d 

1- lır°*.ovadan ıtımm:ı ve Urala sı. yent bır harekeLe teveuu etm ş re ı_ıç ngl ~~ tum.cdndınıl~ h~un e~- en ğıhmış tayyareler arasında yangın -
den lllWıaı t!.m d frr hattını «hdııl oldukları da anlaşılmaktadır. bcrı yaptıuan fi et ı ucunımrın 1 ık ı d etrafı d ki 
'GetflAI-ir eı.ı Şark co-Leainin cenub mıntaka. püakürtiıkiüiünü, 25 İk.incitctJİn ark ç mdı' .. , veı ~ıetry la~ t · n at 

~·~ · .,.. . . n __ _ı• •• hı_ k" a• er ça ,·ıar m a yoz a eşıne u. 
2 Wn &..ak •lnda ve Ra.tofun Alman ve mut. geceeı oaıulya :nueta ıLem mev ı - .. ~hn ,... S"dı" Ö "d-l-· ·k· k ~--· .,._ et d · ki I 1 ·ı· k ... u.,..u.r. ı • mer c:JLl ı ı na 

ı--...ıcovanın şanc kesi!'l ndt" JUVY - tefiklcri kıt" alarl tanı.fın an ııea • ıne ya aşmış o an ne-ı ız uvvct • ıı· ~ t Aı ·1 tı" ~· '-1-ar nd i lillnat& ı6re T k 1 . . d v . 1 . ld ye grupu Qa a e"'enm 1 r • .\!illa ı an v~r .en m9 linden .aııra mareşal ımoçen ·o • erının e agır zayiat a geri ati ı. A l . . 
aı .... _~tlar Kim ile Vo'l'>kol&mskk arah • nun bu ıelrrin •imııl veya şımal ba. ğını ve İngilizlere mühim tayyare vcl tayyare erıınız, muharebe 

* Amerikan _ Japon ihtilatı $imıtlye 

kadar o derece mütene\'vl cepheden 
W!f.kiJt ve teşrih ediln1l,Ur ki b;ı mese. 
lenin, artık, cidi kapaklı ııayıbblle. 
eflk ~bir noktası kalmamı$tır. Qeııe 
bu teUdk ve tqrih netJceslnde fU ka. 
naat. baal olmll$iur ki Amerika ile 
J&POfU'a bq'ünJ..-U ı~rlnde asrar 
etmekte devam edecek olarlaraa bd' 
anlatman TIU'Jlla1an müminin olmıya,. 
ealltar. ~ mtlteauıdi .llıfilif h• _ 
linde balunan bu iri :memleltdln. ken 
dilcrincıe haklı .,.e doknı ıı:ı:rdıkları 
menfaat menllerfnln arkaııına orkDe.. 
rek mllle-madl •urette lıirb'rlnl itham 
eUrıeleri de UinUıa1e miimkün ola. 
mu. Cön'kti her anlasmazlıtın geçir_ 
1Del11 tabti bulunan mnhtellf safhalar 
:va bir anlasmavıt varır Vahud da 
h~r hımgi bir ltlllf mümkün ~ııv.,ı. 
''Ar!dı ~ri\lttM metıeı.nin halli siliha 
havaJe edilir. A111erlkan • Japon cta. 
Ya..'fl, fbnclb'~ kadar blltiln bu tabii 

Amerikan - Japon 

-
nıerhaleJerl ve safhaları idrak etlllİI 
"~ ~uıiine kadar iki tara.l ı;ör~ünil 
birbirine yakınlaştırmanın lmkiıu o. 
Jamıyacafı aıılaşılmqtır. Şu halde, 
anlaşmazlığın halli erce~ 11lliba hava 
le eclllecck demektir. Bunu bilen ~ 
blldli'I halde konuşmalı;Ca ısrar eden 
bu iki memleketin c.ırıb p.;ızarlıtm• 
neye bamlf'tmelidlr! Bu suale cevab 
verebilmek kolay de ildlr. Cunku lb 
uıaruı halledilmesi inık!UlSlzh iki t.
raf&an da defaatla beyan t dilm~; 
r:ı.tmen ikonuşm kta custcrilcn ı rarın 
mana ve mahiyeti billnmellılir ki bu 
suale bir kal'şılık verebilmek mumkun 
olsun. Maanıafilı. umumi dlplornatik 
kmayüller, taba.betin JJlr hastadan ü. 
nıi~ kesmemesi clbi. halledilnu-ml:rı 111. 
yası davalardan feracı\t costrnnl'meyl 
de bir takUka 1JIU'h sayar. Diplomasi 
de inad dered>slnde sabır, ekSt'rlya 
muvaffak olmuş ve r.udasını g~le-r. 

mlş bir usuldür. Bundan dola3 ulır ki 
mıiııa.sebet batlarını kesmedt'.n bir 
mıizakert-) 1 uun boylu devam et.tir. 
nıek. her konıtt ve ı;;iyasi konreraıı_ 
8AD taldb edeceldfii bllttırnıa prenal.. 
pin1ıı eau amıurudur. Anlaşamıyacak 
lan. anJaşm.alarına imkan ol.madılını 
kendileri de it.irat edt'n bu iki mt'ID. 
lekeUen her IJıiaJnln bu kanllaU"~ 
nı.i°JIM'n bili ııöaJerini kesmeıneleri. an 
t'K bö3Je bir mut·haza fü• ıuh cdl. 
lebUlr. Fakat Amen"ba inadcılılını.a 
Japon le-mcniıdilr karşılıı tı •ı bu dil. 
nda, DJt'slenln 1ahıaz blr mukavemet 
l'Ckorilıe balledilcmlyecellnl röı;teren 
ıleUUer pc1ı: eoktur. Jtundan dolayıdır 

ld de•am edf'.n müzMıerrlrrln ı~tllrba. 
Hnden iblıı timldU ddlliz. Alakadar~. 
rm umudlan nrsa, biz. slm•1 ı1 11 lıt'D 
dllerlne muvaffakıyet dllemt.) i nzlfe 
bilirh. - ** 

Kiyef da kanh 
hadiseler oldu .,--.... takriben .,o kilometTe.1 ıt a. ~ l k bi d" "ld"v" · .. l d ' k meydanı üzerinde bir srra keşif 

' lkı bıo tank 1e.ı. rmiş!erdlr. Bu böL tıaındaki bir -~adan yapmtf 0 • ay! arı ver ırı ı~ını &OY e '. • taarruzları yapmışlardır. Mitralyöz 
~ - d•r..,,• J d• -=•tlı •ft-'"' mı..ha duvgu bı·_ı_aç •ündenhf'. ri So_ vyet ten .onra çöl bölgcsın .. d~.1ı:. i G_ ialo M ko 29 CA.A l R ter ~..,,.... " ~--~ T ""' ......... T1'. • l k hl 1 b l ate}ile yapılan bir taarruz esnasın - (Baf tarafı 1 lncl sayfada! 

05 
va, · - eu : 

ben rı cettyan 1~rue~'t ıse de nctıee kaynakları tarafından ılln edı me - vahasınm zır ı ve motoru ır n. d d"" üh" ··ı.l·· k Domet apnsı. aıyas1 m{l,fahıd~trın Kıyef halkı Almanlar tarafından 

gerginliği 

~ beıı, df::tildlr. te olan ve <lünkü yazımızda da ba. giliz müfrezesi tarafından i~al e. 8 uşmanın m ımmit yu u ~~ Japonyaya karşı b:.r Amerikan nota. yapılan tazyiklerin intikamını alm&t 
~ va.ııın -il(Jlal. ııarb s.nde lııa~ta h1s mevzuu edilip netice itıb:ı.ri'e dilmiş o1duğunu itiraf etm~ktcdlr. yordarJ hav~ya uçuru muş. v~ .. r ı.ının tevdii bakitmd.ı te!altlerde bu. içhı Ahnan mllddeiumum sinin lpl 
'-t: Un.surlar o:duğu halde J:ı r iki So 

1 
k bi miktar arazi. itaL·an teblig~İ bu lngiliz müfrı:zc • Meescrsc::lunıt 1 tO tayyaTcsl duşu - lund··ı..'ft"'ını yazmak.tı'l ve bu mnrft. ettığt binayı bernavıı etmlşt r. 1nf!lü 

•fınt1an Klını " ~t'll Alma."'1 p17a. vyet ere anca. . r . • r~ • • • ru""lmu"".tu""r. LUUA> ..._ l·--• d 1'10 Al ..nı.ft na.. ıı..... "' • d _ı k ı ı 11 ·1 h l k tl ı ı ~· hıdlenn Ame-' ... -nın '"u suretle hare. ne~""n e mar. oUUAYl ve ~ 
~ tara d~.ı.. a Uıı ltanAlı \"e DL yi muvakk.a.ten ıstı r an ım an n sının n ı ver 1ava uvve er n n ,...,. ., 
lb:.._ · -ru ta k b"l h "dd tl" d h h h"" Merltezi Akdenizde bombardı • Jt- etmekle J&PoD • Amerık9n muza. tapo memuru ölmi,lstUr. Buna bir ~ 
~f ıati.lt~tJnd~ ılerlemettted.r. Bu v·~i" bulunan mu ~ l taarruz a. şı e ı ve e''am ava ucum • ""' a.ft'bel ı ı. .. A'-ft ,ft hat•..ı ~ ..... ~. " l · t 1 · · d"" k 1 k kerel""'ın· nUıat bır •"fhaya tnUtal et.. 1\4. e 0 ma,.. urıer<:ı 1.WAnl.Ar 

6 ~en 
ı...... lthır Moaovnntıı takr ben '5 }.!_ reLet"ı nı"bayet 2 7 k1nc.ite~rin ta • Jarına maruz kald1~·nı ve mühım man ayyare erimiz un pe a ça .,... 

1 
- ilk ..+ne]d 1 u ı..ı..:..ı te k 1 :"tll.. ~ · 'fad 'b · · k lb" d"" · tlrd: mnı söyledütle,;ni tul.ve e•me'kt.e. ra.,"6 tk eTi Y ı. •>v"' v t e. 

"-ıı;~.:maı~de MosIO\'a - Vologda rihli Alman rearıH tebliğinde de ~ayiata uiratıld ığın: bildirmekte • ırtı an iıyü ır uşman ıtıoa. dir "ö• dere\ bir çukura sokmuşlar ve din&.. 
~ ::· Sovyet ha~erlerlnl' bildirihni:ttir. Fakat, bu. :aarruzun dir . ret gemisine hücum etmişlerdir. Ge · Nomura Am?tilta ha.rlcıye ııazın ml~e havaya uçurmu.,1ardır~Bund&q. 
~ ltalınn b61aes mte ~Al r taa.T p~kiirtülmüş glduğu da ılave cdıL Sidi Rezeg m.ıntakasındaki du _ miye en az beş tam isabet vukubuL Cordell Rull ile görU~tükt.en ıonra, sonra 30 veya 40 lredınt ceaedler .ıa. 
~ .&can .ıır ve b rkae k0)1i ıattrdlld mittir. rwouna ltir dereceye kadar istiluar muştur. resmi Ameriktı.n no•.ısmm esaslı bJ kl.yesini toplamah ltb&r işler ve 
~enıır Lenın&~d ve Vo\kof te. Lenincrado m~•u~ ~ov yet kıt.. verdik.t~ eonra. general Romr.ıel"in Alman tebllil tetkıke t&bl t.utuldutunu ve Japonya_ bu tş bit.tik~ sonra mları kurşu_ 
"& ~e Jimdtit halde sUkOnet MY~ aları 'huruç tcşe~huslerını .~e~~lı .. eL So1lum He Bardıya ara.andaki mın. Berlin, 29 (A.A.) _Alman or. nm bunun üzerine kendini harekete na dlmılşlerdil". 
1\ .. ~ir. tinnekte YC da1ma da .. p~urtul k takadan Mısır - Libya hududu bo. duları başkumandanlığının tebliği: geçmk mecbur,bıetlnde hissettiilnı söy. A ----:0----
"lft 1.· k h · , mekte4lir1er. Bu t~~le~~n pe yunca cenuba doiru §İdıdetli bir Şimali Afrikada müttefik kıt'a • lmı~;.,0 racı1osu ne diy•r? Jman febJig" İ 

uırço •lsla aae er.e .ık yapılmakta oldagu. 0.~ sOTe bun. taarruz hareketine gİrİflJli" oldu • lar cenubdan gelen ve yeniden Tob Londr 29 CA.A l ........ h, .. ~ .... I" k bl k kuvvet d _._ y a. . - .. --..yv ra....,o. (Baf tanlı 1 .... m)<f ... ) 
ICl lacı dUkkln!arı t .tİIİ ların hed\atde pe uyu kıı aııO: ~ .ü~ül haberler ~raaında. öğre • ruk i.tikametinde ilerlemiş olan sunun spikeri Ru-weltln b~anatma na aO.ır ve kanlı zayiat verdirilmiı. 

• • lel'le yapthnadtiı ve mınt• nılmışıtı. lk ııayelerınden bıri her. mühim Britanya kuvvetlerine kar. rapıen Amfl'ikanm Japonlara b ltiil • tir. 
faıhyet ettılar taka hinnı.he küçiJkçe k~VYe:lerle halde SoHum karşısındaki ai•r İn. şı mütemerkiz bir taarruz yapmaL bır ültimatom tevdı ett~lnl ve bu au. 

._. ( ... Wafı 
1 

iael MJfaıia) yapıldığı 9üph~i haklı ara u • giliz baslcıııını hafindmckten iba _ tadır. retle son 8&Jıünll söylemiş olduiunu 
itle ..ı L tbr ki w "k beyan etmiştir. Sp~ter Japo11$anın bir 

lıı~_':""'r"ir. Şehrimizde Jün akfama yanmada 
1
· ı__ ındaki duruma /1~ 

0h u~I u aıı ar olan hu ta.anuzuıı Alman savaş tayyarel,.ri Sidi Bar kaç kere noltt&i ııaı.annı l;,ı:.'11 etıniı 
~O 40 yufkacı 85 pa.-cı ve S:va1tope ••na• . b" d w• "k l IK am ede mühimce bh ir.:Jd...af t.tı. • l" Bu ,J yeni ır egl•I • .. d·-· r- ranİ civa~ında bulunan dür.nan de. oldutunu h,M,ırlatmışLu·. Amerlltalıl&. 

l' 111:.1 beyanname verıni,tir. ge ince: ra A • go~ter ıgı ve bu turruzu kra eden miryoılu teıialerine tesirli hücum • rın ileri sürdutü ~rt'ar bu nokta! na. 
1-rı-•Uıcı, pastacı birekçi dü~Un. lik olmamlftlr. f ·ı.. h i de 1 MıhvCT kuvvetlerinin dün aL.-ftma Lar ya.pmı&ttr. zarla tam bir tezıı.,ı teŞkll etmekted:X. 

~el . ' 2 ş· li A rtr>a cep es n • d v S'd" Ö , A9" ~ .... , t ' ""- ' lınal ve •Ut! menedilen - ırn• h t af kay oeru ı ı mer i tek.rar zeptey. t&aıyaa ieWJti Mlllt şeref Japonları\ bu o.cauıfı abu. 
--....:-odcler dün ektama kadar ki durumu iki ~u ~ıır bal ıö~ lcdiideri 2 7 İldncitetrin tarihli 1 • Roma, 29 <A.A.> - İtalyan ordu:'an etmelerine mAıüdir. 
'' el " •tılamıyanlar .. kantala - naklarıaın verd1kk~t h~"l;: e.~ek tat>:an remni tehliiinde bUdiri~lc.. umumi urargMımm 5tli numaralı m:e~2~~~;; - :NeVJOrk Tı. 

~"ediı.nittir. re ltucün .~ suret e u a tedır. Buna ıröre Bardiya • Sidi tebuti: cV~ bl~ çıkmaU &ırılı:rae 
""d 1h•dcn itibaren puta kek mümkündür: I .

1
. .. üaünün Ömer - Sotiwn müsclleai dahitinde Diln M&rmarik muharebesinın 11 in. sonmıun neye varacalhm &Jırd etmek 

t~ li"iç, 'boğaça yufka ç4trek hö~ Kabiredelti ne•. 17: ~~~ l . ilci taraf·n birbirini mütehbilen el ,&ü, mücadele ortalık aydınlandJğı Ja.ponya1a alıddir • 
~ı.... ~e hanıı..w ta~hları ~tılam:ya • 26 lkincitefl'İn tarıhhd ı ,_ e oıtlın~ çcvinnelt İllternesi ıihi aarrb bh saman şiddet.le başlamış ve ıeceye ka. Amerika üslmne haıır ol emri T•rtlii 

'1111' Lı l Y i Zetan a ~uvve er -·ı· et h"'-"' lm L d B ~• ... 4· .. _ ....... ...,. <A !\..) ""'i'- •~·-.n ••~ · ı-ıa. ka ve lokantalara verile. nazaran en G ........ Y .._ 0 ada ır. u durum dar deftm ..,....•;ıow.. ~u·•· •• - - ..,. ·~ ............. 
t~~th ve böreklik un miktarı ve Capuz.ze•yu ve daha .onrb da~ - Jıakkında timdilik hir m~alea deT. 8ollum cephe.uıde topçu faaltYetl :ıo~ı..:u,~::S ~~;ı:-
~le~ll ne tekilae yapılacağı bu. bufu aldtktS~dn. 90Rnra .:arm:ba;~: '?eyan e~~yerd ~k yeni haberlere in.. =~ :::n~~:U taarruz tetebbüa.. c'U1ıakşarkt.M.:1 bfltiln den!S ve hava 

b.. e ltarula·•ırılecal.::tır ilerliyerek ı ı ezeg ~ B . tızar ebmeıı ana muvafık bulmak. üslerine. V~ndan telsis ve radyo 
0 or91t T" • ek ) bi AfTıka ve rı. t yız Td>ntia düşmama etrafındaki llleıı•· ' Paata ve tatlı .-tışırun etm .te o an ce"u . . 1 a . çemberi yannalt lçl.ıı şark ı.stlk.Ametin. ile, hazır bulun.ıuı.ıan emri nrılmıı. 

~lif 1 dola..yı.ile dün tchrin muh - tanya ltuvvetleril.., bırl~~'· elr d~e Giale vahaamın İtıgali hakkında.. ~ -ptıA. yeni bir taarruz Boloııya tlrıı ae-..ı . k ı· de ednnıl er ır. L . •• 1 el . ,,.,. gı s•-napur 29 o. A) Buradaki •ırrı t ··• .. erınde yeJıİaen bir kı • ayrıca ta v ye · ıLl muta eamızı evv ce bıldirmiı _ tümeninin kıt'a.lan tara1ından aara. ..... · • · · -
\.apa~ıcı 'Ve pastacı d ü k'ki.nları Diğer taraftan Tobruk ıkarnı:zonu ı tik. Bu mütaleada bugün de ıabi • ruı.•nn ..... rl ~ı..ı.ürt.U~mUsttlr. ıkıta.a.t.a verilen i7!1nle'I' bu akşam ıptal 

- .. 1\ı•ı ki b her arşl•ln 1 · "" .. - .,...... ed11mtşttr. Sal!hcyet
1
i bir kaynrktan 

cııluııa- "'"rdır. imal vı: sa'"•I men da ağ.r otma a era l . . . .t· tız ve Sidi Rezeg • Tobruk t1aha _ Merkez bölgesinde zırhlı müfreze. • -.. 11 ..ı. .....,. . h kuvvet ennı ıte J e nd k" 
1 

I .
1
. 

1
_ • b ldtrildiğne göre, Pasf·ktekı .,aziyet 

Verilen emirler üzerine Roatof • 
daki iweal kuvvetleri, harb kanun. 
!arına mugayir olarak. Alman kıt'a. 
tarını arkadan vurmak auretile mu. 
harebclere ittirak etmiı olan Roa.. 
tof halkına ka.rtl gereken mlaillmıe 
tedbirlerini ~anaız bir aurette aL 
mak için şehrin mahallelerini tAh -
liye etmektedir. 

Düşnanın Leninırad muhuara 
cephesini yarmak için oldukça miL 
him kuvvetlerle yaptıiı teşebbüsler 
akim kahntft1r. 

Berlin 29 (A.A.) - D. N. O. 
ajansı bildiriyor: . 

Alman kuvvetleri Volokolarmkı 
zaptetmitlerdir. 

\'J'-y t -.ı rnaddelere aid olarak -:lakı mu asar• L• d B ı,&I a ı ası ~1 ız ır;uvvetlerı eer. lerle topçunun ve t.\YYarelerin h.ma. bu normal tedbirin tatbtklm icnb et. 
~ e dii ... R • ya:..laşma&.La iT. uıı.. - ~ı -- ~·ı_ b .. f . tcvliği .. il alikadarlana a,ai dakı Sıdı ez.cır e omm"'l'in Tobruk ,u~e~.ı.ır;ç.e. u ~Wl erıd. hare • yesfnde hareket tden p!)'~de kmvet. tınnt.ştir. 
·~i'öndermi,tir: 'iUretle general R •. ~. ı· e· ,ketı41 buyulc bır netice temin ede. lerl arasında anudane muhArcbe1er ol. .~iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill••···· 

V 5.di R ze"' ın ttıne l • ır- · ...ı:. • • M"b b d d11'"-""lll bir mo 1 ilay.ıtlnden: cenubu • ı e .. b I ıl mıyecqlnl ve ı ver muvaaala muş ve u ara a _.-~. • 
~llıc ll Buiday ununaan ekmek. elgobi mı.ntakuınd" ~.un~n a1 "'°Aarını lccamek ve tehdid etmek törıtı piyade t1.11rayı ımha edim ştir. Edebiyat Dünyasının En Yükaek Bir Abidesi 

Sinema Tarihinin En Parlak Bir Zaferi ırı ... :. , rna.karna ,. - ı..riye pekai . kuvvetlerinin etrafınclaembvucu ;. I~. gayesinıe ulaşabilmesi lcolay olamı. 1000 den fazla e~r Almanl&nn \e :L 
~•, OtaL ~ • ' .,en ' • • er VUC\Jn v .on n•t'._ "'·' } del~· lli.UVı Ve sın"tten ırayrı mad trilmıt olen ıentş ~ h 1 . .yacailJll tekrar ednriz Bö~e bir ta]yanlarm eline ._şm..., '"· _,.rer a_ 

· n .... L d k d '"'-L.-1, bır a e seti • k L • _'iL_ L._ d · da bu ~ .... aya '-um n .. · _ .. en +-'İfl!iıt · ~ Pl-..a9ı ~mHI -ve ia _ of u ça arallZWID k . le L ıare et •iÇ ounaua uun aD bır ıc- ra.ısın •- .. a "'"' "" ~ 
te ~ 223 No. l; kararın mer"i~ ritm1'th - m~imee ta •11~ ~ • ne evvelki Lıbya taarcuzu emaaın. g>Jız generallerinden James Kargcs de 
'-Yıh ~lrnaa1 ha\ltındalti 2 1669-4 ~ olmasına Ta~en ıen~ra . . ;;:- da F'.ranıız hattı üaıüva müst~e • buhınına.kıtadır. Eıl!den fıu:la İngU!z 
tur. ararnaıne ile meaıolunmut - pıerin \,u um'!mi ~~~l>e~!~ç;? .. n kesi İç.erBerinden yani Çad gölü tankı tahrlb edilmıştir. Birçok maki_ 

2 
. . çıkıp kUT~lablleo~ı •e fU.,..e ı ~0- Jıavalislnden uzun yürüyiifler ya • oeli va&talarla kamYoıılar yatılmış 

dit--:-
1 

.Bı~ınci maddede tadacl e. riilmeb_ec:lır... .. .. .. parak cenubi Libya mın. tallaıı.ıı:wı veya tııllanılmas bir hale ~etirilm ştir. 
-• atıhı&k bu ..O.da dwı b İ&$1Yan ve Alanım hava kuYVeUeri de 

~ı i . madodelerinin yapıl • ffllıilız aoJJCU~ •. .. •. • • .• gelen ve u mlntakadakı Fezan bllyUk bir faaliyet. gösl.e:rm.ş\erd:r. 
t•n1'1 Çin tahsi 9 ı:dilen una ai.1 be- jtü 26 lklncit~~ı.n .sununun nı&hı ~ır (Murzuk) ve Kufra vahalarmı iş • Bir itaıyaa tümeni imha edildi 
!ı\.ı h~rne rnüd<ict; 29 1 ı 9 34 ek.ta .,Uk6netle seçtııı nı ve tarafeynın gal etmit olan ve bugün de i1ealleri Kahire, 29 <A-'4.) _ Aaltert 1ncıllz 
Binıtaın bulacaktır. daha ziya~e. k.edifer:ine ~e.ki dü.Jıcn akında bulundurdukları zıı..nnedilen 8Ô'TJCl.isll Bolonya \smlndeki İtalyan til. 

eltrn ~~nllle;,iı puta, kek, aandiivic vermek~e ııtııal e!.t:~k.lerı~ı ve bu Jcıamen z1'1Mı veya moıtörlü hür meninin Lfbyada hemen lttı.mllen imha 
t,~ e.~ı obopça. vufk

11 
çörek, bö • 11ü'k6netın devamı tupbelı bulundu. Fransız müfTezelcrıni de mütcne • edıl~ni bildlmıl.şAr'. 

~ ~lltla Ye ı:ms~li unİu maddele • ğu gibi Mihver d~niz ve ~va kuv. ziren Binaazi ve Trab)usgarb isti
lt,~1~ 11 941 Pazar gününden ıvetleri~in faaliy~l u~ınde orta .ka.metlerinde tahrik ctln~ suretilc 

n aat hnalarl memnuclar. Akdenız?e aeyrusef4:r ~tmclrtc bu. bir kaç istikametten aynı zamanda 

l "b lunan Mıbver kono~ılcrı~cn 7. ıe- icra edilmeli idi ve be\ki o zaman 
1 Jada 8Sİf düŞ8R mi batırılmak 1M1retıle Mıhver ık • umulan neticeyi, o da bir dereceye 

~'lle ,· .. aıı gazet"'cı·'er malinin büyük :zıırarl~ra . ui;at.ılmrt kadar ohnak Ü'zere temin edebılirdi. 
~ A v plduğunu da ayrıca bıldırmıştır. K. D. 
~ hı 29 <A.A.> -· emd!ye tadar Alman ve biU1aıısa ltalyan kay. 
~~ berlerdeu an\Aşıldıtına ıfu"e sıaklarından çıkan haberler İse hı • 
~~ ~r edile.o İııgiliz ack.erl a. raz daha bafka bir mahiyettedir -
~.;:./m rıka!ı pı.ct.edler de ler. Fi'lhakika, 26 lkindte~rin tarih. 
~ .... N-. y .. _._ Tim ,_ fi İtalyan reami t.e.bliği §imali AL 
~ k .. ~:~ • unı. e,, ~zetes .. .l. _ı.. • . L t k 
-.._~ Deun1 ve A.ssoclated rika cc...-csının morıLCZ mın a a -

eoııwnı; .Altdersu'chır. aında vo Sidi Rezeı'in cenubun • 

,_ ______ , 
25 seaede 1 çıkan 

F t L 1 M •.. 

VATERLO 
KOPRUSU 

Senenin En Derin Bir Atk Romanı 

RENKLi 

AŞK 

Mevsimin Eplz Süpeır Filmi Olan 

TAMAM iLE 

VAHŞi 
Şah eserini • • ff' R 

Ray Milland - Patricia Morisson - Akım Ta~ıro 1 
• Kudreti Paramount Şirketinin milyonları, renklerı. aza 

bir HARiKA yaptı 

Bugün L A L E Sinemasında 
'11111•••••• Bugün eaat 11 de tenzilatı. ı:nat.ine••··~~ 

# _... ..... ı....---~ 
p E ~lüferi~ o.mı •• ,:!' .,ı.ı I ,......, ..,..um"' 

'Em.9&1 ~eycn fe\blA.de e!lze bllYUk ş:u1t filJıı1, wı oazeı.er: ~ 
Bes~ler: Kan'1111 AJ:ımeC • Şarkı.aı. Güz.il AI ~ 

N~•:" DllıY~ı.ıı.ses. ~ 
lllı.veten: so ldşıl k ıı.ı.h•c r heyetıle M~lerl 
EL HA M R A 5ineoıası & 

ISqıUa aaL 1 de &enaıaw _...... ··----_.. 



• Sayfa 

"Hamlet,, davası 
(Baş tarafı ı tacı sayfada) 

1 

biliyetlerinl meUıetmi~ırudıı·. Ömrllm.. I - Bu mUdal&.ı)'ı ün 1ape.cl\k ve 
Orhan Köoi ıeoen htJlta ceıJ.ıettiD B.. de b1r kere bile. aemt.:ııe uğlanıamı. kimin vazlfelidirt 
siııenın VCili Esad Mahmud Kara.k.u.rQ fJılDdll' ve ne DarUU>eC:aJide, ne ~ Şehir Ti.Jatıolıwıuo mAtbu bü~ealn.. 
tar~Cmda.n ;rapılaA mlidafaa.c.a iddia Şehir Tiya.tf<l6Ullda h.cbir eserimin de vazifem Cİntendaııt: R eJ.aor> diye 
m,a.kamına n iddianamere taıW &et.. QJD&nmasını ilıt.em~k b11.tırı.mdan ıeç_ taVSıf edıl.m!$1r. İa~dantı:ı yeaaifi 
tu eden kıanlara birer b!rer eevab memıştir. Bunu kendia. df! pek iyi blllr. meyanında şu cüml~ı alı7orum: <HIL 
tıerml.tW. Onun .ıuıem.ız.e nlı:tö~ o:arak bllyük ha&S& harice tar" mü.eaae.e1ı \ema1i 

JılUd,delumuml oman ıtöni. BIMl ııı.netıert nrdll'. Pakat reJin ola_ e.rnek>. 
lblımUdun cİneafsıaca lşlenmif büyük r~ profesör lıımail Hakkı Baltıı!:ıot. 1,te vazifemin bat:.& Yilkledlt.I ltu 
Ye iOtımal ltir suçun huzuru adalette !unun da 1a.ııtı ıl.b•, keodlslni, TUr:t sıfatla lcendiısıııe cevab vermek mecbu.. 
bea&blDl '6rmek üıııere sl.rd!tımlz acL salme&in.in milli iht:yaçlarlle batdaş_ riJetinde kaldım. BIMlunla; ~delik 
liJe tapılarmdao ha.vaa:.amızm alama. ına.yan •thl lllr tKiııll üs:mt:aı ile lL bir pzetede, aç11t ta1tl.l•ı b!abal* 
dslt. 1dratimla'ıı kanayamadllı b!r.ce letll ıörüyorum. Ti7.ıt?cmıa:l ıetird •. orta.sınd& man.w lcaJdıtunıa luııbıs Ye 

p prlb yıe ba1Tet Yerici bir ,oldan tı 9Ö,flenen diaC>lln de, a:ıhneml:c ta_ şiddetli bir hllcumu reddetmek ye 7aL 
Plilm* eureuıe bustın :rWts* bum. lem odMı hal;ne kOJ&ı11k h.l1r ve ya._ nız aan'at muh~de •tılan Ye 7&1ıııs 
runuaa &Utlu olara& çıkarılma.it ıa:en. ratıeı sao'atklrdan, o'-lmatl!t ınemur tiy•tl'071& &lüadar ktmaeler tarafın.. 
aıJt vu.yette t:aldlk. Biter 1ük.sf"Jt fd::ia ltaatl Wteyeo bir mli&ıti:VVil bey dis:p. dan alınan ve oiı:unan ati? ihtiaaa mec_ 
nıMwnı aıçlUINll ou bı~u,una ift.irak llnidir. Şehir t·yatron bu metan!k mll.Llınd& meaeı..ıin iO'iidDü k!nvir 
etmemi~ o!saydt .- v,kliDdek: aözlerıne tnzıt.t &ltuıda, reJ!tôrlln k~Q muk&L etmek vuilemi :raptaeıma t.anllm. Bu 
~ dem!,.ur iti: l.dlerlle dolu, sJt.ıito.? teredd!ye to~ı meyanda tıptı mfl~htnln ı.azı mu. 

c- Mildafaalannda men;t;uba.hs et_ bir &dııte haline ıel.-:iı. Bu ı·1atr:mun h&rrirler !Çin lli1yl.Mlt1 sibl, ben de 
mit oldukl&n (iŞtlrak); ununun bizi onun phalle ka\m oldutu:ıu :yazan ve Celilet.tin lllllilıenin bir u.n'at t.entidl 
mecbur kıldtl'ı bir i6tiralttir. Amme .Wli7eıı doetları var. H c'!>!r iddia bu. yapmak içln lüz..ı."lllu wısıflara ma. 1ı. 
menfaati cördutl.llliib davalııra iştirak nwı kadar .Mllhs.'l Ert.uQ"ru1un aleyhi_ olımadıtını eO:rtecilm tı, bunlardan bı.. 
hattını biae kanun ba*tm.ştir. ne delildir. Cünkll onun h~b r halef rı ve baohcMl münmitid\a umlm\ ve 

Ktklafaalarında. Muhslı.i. Ertutrulun yetlştlremeditlnl, bıı~:s _ vakıa da b!taraf olm.Mııdır. 
1u.1 <bllYült ve lçıtlmal bir suç> ola. budur _ uyılı tabillyct'eri sahnem;ı_ Yazımda belci baa 9ert tel'ı11e ve 
raıt ta ı ed:ilmış • .rta buıt · 1'. C. K . den uzaklaştl!'dıAuıı isbA: edP.r. Kc:n_ cümlelere tesadüf edilebilir. Patat 
Dunda bl.lYüılt -.eya ı1:Uçl1k auç di7e ~iT dis!nln de yardımlla b•ı mü sseı.enin bunlar durup dururbo bir1ni tahkir 
&uıı.ı mevcud değJdlr. Badece auçla. medeni bir taazuva Jcavuştunı1maS1 etmek. b!rıne tasdeın hatarett.e bu_ 
rm oüıilm wı kabahat. elduğu yazılı.. !AY.ımdır. a:Mevmumuz tiyatrodur• ser. lumnaık lç.ln detild.ir. Bwı~r asıl b!r 
dır. M•ıbterelft &\'\l.Ultuı d&va ını tas. levhalı ve timdi 11\Jll&e".~ ıazetedek• aan'at hamle9inin b1KDD1Ul tçinıı!e 7a. 
vır tek ıne baka sa4t. bl.ı~ün ı ç:u1an razlda ben bu davlLiltıl a-;ı!Dll\ruıdan nar.lcen, b.nbir müşkW ıç.nde lı:ıvranır_ 
b:r ı.arafa bıraJan.aJt 1atnıs Muhaın oot evvel. Muhsin Ertutrulun aahM ken halaıııs bir ~llrruu mtJteanıruld 
Et t.u((rmu (blly(iic tt tç~lmal I> r suç> lceltlljyetlerinf de hatD"la.tarak bu 11lah bir ınıilc88M utr&J&n adamın çıkardı. 
lfled ,- n ilfll' aürerelt Miale• öoünde zarureti htlk!ı:ın_.. f1• tıer·u:ı 5"Udım. tı acı lat.lmdad ve 91bfaa sesltrktir. 
besa.b vcrmt>te gönd.mnek llı.zım sele. Orada da g~leceılt.!...r 'lıı bQ'ün yazı. CeWettio ~ne· Türk ashneslnin 
ceıctlr. Bız .Mu4Uı.n •.rtuğrulu da mah.. tarımda blr tek m&!t!S:f Şeh'r T"yAt. ~1 temsil ~et derec~ye ulaş_ 
tcmı ye verd ıc. h.areketınln temas et. rosunun ıslahıdtT ve htç birtnde ne ınadığını aöyl~erek TUrk lstl<lad ve 
t tı kanun maddCSDI de iddın.name. r.ürOm ~ı. ne d~ hakaret elfazı var_ tablliyetlni, sahne san'atkl.rlanmızı, 
rn 7Jd g~terd.lı:, ha .. katı tnkAr etme. dır B11Aıkis Ş"llir Tf.yatror.u m~ua_ en büyt1lı: feraeat te tevazula çalıpn 
• nler Suç!u 11rat!le yalnız Cel.A!e tin smda bana Jumalcılı\. ~uı.d ec!en ve Tfu1t sahneslnı lüzumS'l?. ve haksız ye_ 
E&lne hakkında dua a(m&dılt. Malı.. tı:~r fiklr unsuru ihtiva et;m1;;"n çir. re hl!'PAlamı,,tır. Yem Türk cımı a.sı 
teme Mlommc\a iki adım öte'erınde, tin tezyif satırlar çıkmıştır. Yüksele lç'nde Ce!Alett1n P:z!nen·n bu fikrine, 
mUvelı!k!li gibi aıamun a.ndalya~ma mahlı:emmin al~'me açılan bu (.a_ tebd:lll tabiiyet et..netstzin, :.,tırak e. 
otum1u<1: Mııheiır' li:nt.uiru\'J ıömLediier vaya benim 'kadar hayret ett.!flne ve dect<. tek bir vatandas bulundutuna 
mı? ..• • hafl'kımda tereddtWsüz lte.raet karan kani delilim. Bugün efkArı umumtyede 

Oeçeı. oe!Md• .ffa.mlet hakkında ""~e em"nlm.> ve yüksele huzurunuı:.ü lft.·harla bdı. 
ruı yazan mıüne"tkıcllerdea Nusret sa. MUnakaşa'ar rabillrım ci Amer !tadaki dekor mue~-
fa r~un, Şth r T:.yatroau mildtl.. eeselerinin tatalotunda btanbul Şehır 
rünun t.ı radm old'Utıı lgin bu mevsu. "'7Mli safa müdataar.ame6inl ya_ ~atlWı.mun Şebpi!' için 1ac»:ıtı aııh. ı 
da bıtara: olanııya!:atı. cf.tPr mUı:ıek.. parUıı, 1dd1& mata.mm& ve Muhaıne ne en mütflkimll nürnwıe oiarAk a. j 
1ddlertn ııse. aa1'h:yet aahib. bulun. ta!'fl kullanıılıtı -.. aler üzerine lmmlf n büWn dUnu Uyatrotarına 
madıklan 10lunda 1aptıtı ıtirulanna mOddehmıuml ua rtyaaetln ihtarına ı&ıderilmiftü'. Şeltspırın Türk.yede 
cenb vererek d9ll şt;r k:: ID&J'US talmJ.lltır. Olk i1f ~ı Olı:Janus Mesinde_ 

c- Mahkemede mUdataa çeroeff81 Bll&bare 0 alan. cTa.;vlrl Efklr• lcl. lnaanlar blle takdir ederken Celf.. 
içinde MuhllD E1"1mrwa karşı aöyle_ aaıhibi Zenad llbumiya ile ıı~iyat leıttln l!llkıısıin e1*1 Ye haklı& ltlr ıa.r. 
nen eö&le.TI bir tarafa lttra.kalım. Pa_ müdflrü CihMI s.b&oı. ınfklafaalannı za kapılarak t11atl"Olll•1u ljyata:al&,. 
kat a'l\lkM Karakurdwı. 1azılarına k. y..,.nen, CellleWn Blıln<·ı: ı:ı yamın. litle l:thamı, onu benimseyen hallmı 
ttnad ettitG\'C mtlMikk"dlerc d\1 uat_ da hakaret mevcucl ol&adılmı 1Jer1 suuruna oldutu tadar •~ emek ve. 
...- hM'1 ıokWr· lıılı\bkeme kuzu.. sUımQşler ve beraetlernu iatem'şlerdlr. renlere de hata.rettir. 
ru.oda mUDeldtidlmn al.cilllllı teUtik et. v .1 Celilettal Bllneoln yeJclli H&mletln 
..- naıt• de uoo•• a:• ba • Söz Muhsin Ertueru'•a enı deıa oynanmasını da. ia'car ede. 
cleli1dıir. Muhterem ..mat., acaııa sıra. Muhliıı sna'rul• ıelmlftl. ret aJ'!leıt diJOI' ki: 
lfUaret Safa co,ıt•ıııuı. flmd J C tadar Kublin elinde müıdıJaaı.ı J&Zllı Wıd. <Bal\: teneleoree ıcııt Haaanın tiyat. 
l'udıtı tenıtidlerln hepaını okudu mu?. önünde, m•bılume,.e ıaeıte~ Uzere rosunu da doldurmuş v' inen perdıo!erl 
ıtulret a..ramn <Hamıc.t> tenk et. mi».. bam'ladılt veeitalar olduit. ıialde he aluel&Tla bldtrmı-lT, bu ne ifade 
ıeıma olmak Qııere ditw yuılannın Jec&Dlı ltlr ..ıe mtı'1&fu.r.ına ~ eder?> 
.,tıemen heJl9l, mulMrem •vuka.tın hıo. t.ıt Al&ka Ue d•nleıım müdafaamı. Bu Ol* ~ lfMll eder. t.t..nbulda, 

"• gidecek 41er«ıed'9 alır ve (.CDkicL ~ 11~ d~ lı:.l; daha on beıt Mile eneı b'r Pb""•ID 
:; ıı.santa 7uı1mıtt•n dem ft!.r. _ B8l1 CeWetı'n !l&!nemn vekilı n.t~ 1lo defa (l1Jtl:mma:ı111 btr şe_ 

a.ws- ııra daha bırçolt no.tta. m~aasında a.yınen us:ri NUBret Sa. birde H.amletln Uçllncıl defa sahney? 
lar iberlnd• ea&4ıll ve her blr nı aan'at fa ColkUD s1bl suçluların biraderi, b1- tonUŞUDda elli kere ü.stl1tte oynanması 

kanun cephes•ndJ'n oen.blandıran r1 bayat.mı atadJOmd• reç.rmiş bir aıkıl ve ze\4d ael mile hareket eden 
~ban Köni Esad M,t.bmUdun, 1dttia spor muharriri ve sei.ım Nttzhet ııbl samımı ba)lcın 1U11'aıt tuurunu ol<!utu 
mt*ammm hld ae1e Ceit.l~in Ez ne de maruf bir kUt.ilbhanJ memurundan tade" aahllfllDisln de :rtı ~1 tını ıfa. 
aebeb old~~ :~'~::!:!1 ~: alclıtı parçalarla 1ııbata çalışıyor' dı. de eder. Bu mQnuebe• .. e aaJ1!7eJim lci 
raf bak'kıııu_:, Qserine bunu Mühıllnln yerelt bu sevatm i.ec.k~ yazmak için Ce1A1~tln EIJnen~n rrmi bf't sene ev_ 
bilcm• ıate1n- ---a~...t•n kurtarmalı: bitaraf ve aallhi7"'"1 o~:ıı:.dıtıarını ve nl R&ynhard tl7atnHUtıt1a. betend!i' 
ifledil auoun ~---- anca.k. ttirçıot romanlAr:. v~ telıf tıyat_ <Hamlet) 1ıemıllli dört m'lyonlnk te. m4 ömıeS!nl va ı.um. da cTQrk ro eaerlert olan Ceıt.ıetr..n Ezlneniu birde &'lr.alr <SU def" oyna.ıımııetı. 
~n: Tllıtt al\n·atına. Türk ni. birıelılt mUteh&ıı6ıa addaclllecetını llt!ri BusGn arlık lnltAt kabul etmez bir 
,.. ad&İet •• bUrrlyetlne ihaneh stlrdll. Bu 8UJ'etle tenkid yazılarmde 1 aii!ine muYatfaid1et.l oı uaıt Türk ti.. 
~"19· vasırtaudımıasını. mtlt!ııfaa hu. bitaratlıtm .. iıht!auı:ı i)J&I oldutunu ya.tro tarihine ttevd1 Ni•en aon Hamle\ 
dudlarını af&ft bir tariz mahiJeCnde kabul etti. Jl:vvelA bu nokta tlzerirıde ı tem6ili dol~ıaile k"5den utradıtuııaa 
sGrmilf " anaterlnl f&yle bıtınn~r: durmak "" bu aıfa..tları davaya aebe. fiddetli hücum ve hakmlık blai razı.. 

c- BU sebeble; avuntlılt ''•z1fe. b yet veren Celllet.tın l!lzinenln şah. ml2lda biraz kıqın 111raa brıPll '" 
aınden dotan •e vazlfe eıraSlnda 1tlf!. amda Ye yanımda aranı"k lb m klWdln ed4 Ue h:ık~•tı müdafaa.ya 

en bu suçtan do'~7t avukat Eaad lıl!ıh ,......._ w-- bun suçunu Y&Zıı ita 
nmu"" --ratuıd tıKkmda icab ilden Ben Cell.lettin El.<Ue/ t~aret lle_ 1..,.,.r e J.J.,., un · -

,.. - mlnde. müaeccel bir y~~nede Mu. nmıun da takdir etUıC1 veçhUe, aebe. 
ununl ve mea1'4d talrbat.a ec.as ol. sevi blr b&nkerlıı ort.ı{ıı olarak falzcı. biyet verene 7UtJemek llzımdır 
m* OIJere, ll}&htem.• husurunda o1tu. rt ed~en tanıdım, ua.ıll aeneler ten_ Peyami S&faJa ııelluc': 
dulu ft Mlt daft dosvuındıı mıııhfuz ti's. bu -1e ve bu mc.J~ltt~ ka'dı. Bu Onun <TiJatro:nwıwı hali ne ola_ 
n tendi ımusmı t.ası1an mMataana. bakımdan san'at me.:1~:~loJ'i.-\(le ~atem calc> baelıtlle yu.:Wtı edebi fıkrada; 
me n vekl.letname:> ni.ı tasd!Jcll b"rer oynatmaya ve * lllJ?e:neye aalt.h!)'et_ sahnemlsln en mQttald •e en deterll 
sur..thı•n mOdıd.,.--tunmmi\ te tevdıine U oldutunu kabulde mazurum. hele bir genç san'at.tlrı olan . B&mlet mtlmes. 
t:.ıt·•· verhmeslnl .l:.lterim.• tek mQnıteşlr romanı olJutunu blimL ali T&ata ftu9ır eelll' " <tahta 7&. 

Esad Mahmudun cevabı yemmı. Ol1D1ln biTh:ıde. Cel!lettın DL pılı> ı.birlerlniıı tu!lanılmaa• ltusQne 
. ne, IÖhftt merüm& dUştU " baaa.. bdar böttbı dtbıJS ıutbaatmda h.~ 

JIUdıdelWD'lllDillıD bu w.lebı üaerme, mak olarak Şehir Tyatros-ınu bat.ırla.. b1r aan'atk&ra h1oblr nuıharrtriıı reva 
El&d llühmUd lt'\ra&W'cl IOli alarak. mıt olacak ki elinde bli pt7eele ban• ı&ımedltl ve -~ daha ra~l~llDl!' 
mabkem8'1• tlıo*ung bir t.&·lıde ha.. l ıeldi PIJainin 0 .ırL•ıt ham-iamak. en alır tı.Karetta. Bu h&dıam&n bın 
tr.anıte utraJMı CeliAet.&aı Slıııneyı mü.. ta oidutam "'; eelt"lbl eeeria1 h• ba. defa dahi. bdfl PeJlmt.nln blse nG.. 
dafaa makaecHie> ıeiclli:ni ve bunu ~"l?ldan h&tırıa.t.tltın. 11Öyledll1.m za. m'lllle olarak tava1Je ett!ii. ICom~ 
1~en 4e müdafaa hududlanudan man Celite~ın Bzine bu ecnebi p.ye_ Pr&ııaeacle 01-Jdı fftyl3 netıcelentrdb 
~ çıkmadltını. ı.nenııı •uçlu n taruıillndea nzrememi ıatedl. Burada Muhsin, Pranııada hakaız 
mıevk&lDe dtt.füı1llmea1a.ı bak. katen Tercüme etilrmlş, huırlanıı•tım. OJ. tenı1dd 7apan bir m~in utradıtı 
TQdt DiAlll. ~ 'le hQrriJeı.ine mu.. natmaya mectNrdum. Nitelt.m rvvell. feci .ıclbeti 1111atmı' Ye mubltll ta. 
ballf bir hareket. oısra.c Wllddde sa. ft• r'n ulı. aonra da c~.llettin :sa ne. rafın Nurullllll .Aıtae;rı 1azısını eksik 
rar etı.t.ni, IM.a~ bu llklerlnln maka. ninlti cmıandı. sırtnc.a:ıı~ M'"fe .eve aldılını 8Gyli7enılt demlıtir ki: 
mı ıddt&Ja dııCU. d~rudan dogruya mu o;eyreden halt ıtcinclane :ralbet etme. - ım aeneelnde 15 lı:1ş!Ut b!r he. 
tabil tarafa müteveccih oldutunu IÖY. di " d.oetumus cel\~ettın Zsl:ıe 0 snn. yet olan tJyatromus busttn 150 aıteyt 
ıemitt11'. den itibaren ~nunız oldu. tete ıecindiren bOJGt bir mleaRte haline 

11\DlDln a...maıı M'\Zlll! Nurı, Baad S"hlr TıYatrosunun IU(U. C"lllett"n il. selmlftlr. Zaten bu .tadar Yerlmıı blr 
Jılabmud a eO.Jt•en, lluhl.nin, L !:.nenin hancı emerde 1 mll,hrm o!du. hale relmemit ola&1dı hle Uıısttıne bu 
silltıre cnaaı-. e4ebsia vesaire. de. tuna ballıeel n o err. tesr.all etmeal. kadar t.q atıhr DUY•ı?. Böfle ılfl'll 
cliilD1 iddia eütld. halbuki, malam Vaktile ..ıreten i ted ' m s bu btL 7en bir mn_,ı 11lah tqebbllsU a; 
,..sa bOJlıe eerıer .ım...sıtuu ve l'4lt stlınahm btaretUıı bir tOrltt &it_ bamda camimi ~ dftşQnce JOlctur. 
lılıablinln oeuitetmden böyle fe7!er "tnedltmı.tden bucrttn husunınuııda lıstaha muhtao oll& bUP. bG:vle btr mtı · 
bekleneml)'eCetcıl oellrun!ttır. blllunU!JOIVL ~lb\>r ki Cf1lll'ttin nakqaya anealc mO•,,.tıueıalar kal'ltlr~ 

Peyami Safamn mudafarsı F•:ne mUeeeeemılae lcarŞl hiç bita··~ Peyami Safa h&yatuıd., 411r defa .• da 
detlldir. batta kinlldır Ye bu le.inini bir ay, TOr.tt-Je hududlanndan harict' 

Klli.e&kJben Peyam.t 8&fa eöz a1L ııer -•· her vNlle il' labar eder. Ge. çıtmı.e, binaenaleyh Aft'llıtadakl bu 
rak, uıun blr mtkl&lu 1.apmı.ş, ı.u.ıı 1 çm aene ıene elliden taz'a temsil e. l'lbi mCleueeeleri h:o cısrmemif, tun_ 
BM*t B&M.acqlu, U!u.1a.)'dan ır.rtut. dılen <IWı> ply~i tekmil aeyretme. mam11 ve tetkik atmemı.tir. Meaııete 
rul Kuhılinı tenk1d e:.to bazı 1aaııar den, bele bir1Dcl perde<11n1 h ç ıörme_ tim!r.deti ~atro Mı-l:.etierlne 7Man: 
olcumuttı.ır. den yerin cllbiDe batırdı. Bu ae:ıe ıe. cıdır. on aenede on defa Türk t!Jatro_ 

PeJMD• B&fa, TU."'k tiyatrosunun ne ııOndeliılt bir ıa.zet4'<if tenltld mas. nun ~apısından cirmmı:ttir. 
tend:tatnden beltleneıı YasifeJı yapa_ kesine bQrünenlt n < K&mlet> temaW. Pe7am1 )'&IDlllDda b•ntm her'ke8e ~-
madıtında ısrar et~. ıJ&adıtı 1awa. nı vealle ederek J"Uk.mds izah eı:t t .• bebs1a :vere ~ttıtınu aö)'\erken llt 1 
rmcSa aırf bu noktayı tebanlz ett!rmrt mis .suctaıı 6ttıı11 UJatrooıuu ve sah. sım olarak Nurullah Ataçtan ~= 
sa;r.ınt ıüttUıttınU, bunlarda ne Muh. sıma Qlao ltt>IT-.nnı, ec~r·, ıtibar ve d.yor. Celllet.tln Eıınenln müvetlcıli 
alne, M kımıle'7e hıııltare~ etmed l .n · ~etlmiıl:l ıh&llc ıo"1nde dileflTecelc de ıazeetlerden aldıt. aatırlar arum_ 
Qlemiştlr. Pe1amı Safa a ~er nl şeı.llde en lkidetli bil hllc\Dllla ııds. da bir el çabuklutu 1a.para.k Nurul!ııh 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık De Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında Glinde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan Israrla isteyiniz. 

.Ueml lldlıl&r. Be1sotülutu ye 

Zal.l.7eli amu.mb'eye k&l'll 

GLANDOKRAl~lN 
Prot. Stıeln.ach'ın terkibidir. 
Reçe1.e ile kutusu 2Cı0 kUI"UŞ. 

Mubelnden yanayı-n. Münakaşanın ta. 
ınaaı.mı bilmeden, htanbul IJthir Ti.. 
Jatl'08Ullda Hamte~:n cıaa:l QYnandıtı. 
nı rörmeden, Weneniz töıtı:örtıne de. 
JİD, lıl"l.lMinden YAt'.ayım. Çtlnk.U lıluh.. 
sin olmasaydı htanbuı u.hnelerCıde 
Şebpirlu, PirandellonU!l, .tbsenln ad.. 
lan bile anılm&•h.> 

Ayni yazının b:ı,lta yerinden: 
<Amma fUDU da unutmaJalım, f3e. 

hlr Tiyatrosuna verd!lticr~ eser oman. 
ml.f ta raitbet v,örmf'miş, Jahud tabui 
edı1memll dl-Je lluha'n Brtutnıl& düe.. 
aum Jte.ilıP ona catanlan1\ hlınltet1eri 
de mQnakqa adabına pek 1U'SUll de. 
tttd,,.,) 
Muhtı~n. tlyatroınuo:uı:ı teUm111 ettL 

t nl. Valinin son Şehir Mec1"sindeki 
nullkunda ıbu noktaya bllhaasa parmak 

En aon moda,Ja muvafık 

BÜTÜN MOBILYALA;tlNIZI 
Qetl<Herl 90k olan istanbul'da Km. Pata ,ot111unıda 81 Jfo. 

AHMED FEYZl'nin ASRI MOBiLYA 
Maluuındıaa alınız. 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,. kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında 
Gümüş blı' Ura.lık.1ann darp ıte pıyua,. Jtlft mild&rda. çıkarılmuı Otll

rlııe 1.2.Ml tariblnden itibaren tedavWden kaldll'1lm11 olan ciimilf ~ 
lı:urUf}utıann 1.2..941 tar1hlndenber1 yalnıs JDAlsandıklarlle Tiirkl,e coıa.. 
huri)et. M~ Bankasına ve Merkez Bankası bulu.nmzyan yerlerde zı.. 

raat Bankası tıme'.erlnce yapılma~ta o!an tebdil muamel.Atına Sl.1.942 

tamı nlhayet ftrUeoektir. Bu tarihten son.re. mezkiU paıralar naıkl.d ola ' 
rak b.l.çl>ir veçhlle kabul edılıniyecektır. 

Elinde gümüş yüz kurt14luk ltulunanl•ın 31.1.M2 a.tşamına tsdar bııD
ları mal.sandlklarile, Tüırklye CllmhuriJll't Merkez Ba.nbaında ft Mer _. 

kez Banbsı bolunmıyan yerlerde Zlraa.t Banka& ıubelerinde tıebdU el. 
t.irmelerl llln olunUl'. c8262.9836• 

Lavlet Denizyolları 

MUdUrlllGtı 

lfleime Umum 
lllnları 

Aaalardan Köprüye ilive sefer 
• 1/12/Ml Pual1Jeıll dntlnden laıt:ıaren Jlib'Oka.dldan -\ UI •· ..,_ 
bel!den 8 dır.,~ U5 de, Kırwl""'n 41.30 da hanıke&le Dpri19 
'l.20 de ıvannıaıt i18ellf mu.vaıktman lllmt ~ aef1er ~. lla .., 
seter ftar pınıwı 1'1Pllmıyacaıttlr. (lotal) 

Üniversite Rektörlüğünden 
'l'JI) PakWta A.DMoml H!MoloJJ ye Pl.,.,loJi Blllst1Ull!rl için tedr1I ~ 

elarat: "ti4tlrllmelc tızere bu 111 Almanı- Ye 1mçreye her eube ~-= 
bekim ııönderilecSt.lr. tatetıtıerı bUD& alıd -..ıarı !klnclkt.nun 1941 DNl

bd.ar Tıp PakWteat DetaııhiJDdaD Cinaelımr Ye JUl ile late)'ebllirler. 
cıoı21• 

Ankaradaki dünkü maç 
'koJdutunu, ttyaıt.ro teşkllAtının, dıter (Jlq tarafı 1 lnel -~.... 1 veren baTeJcet'Jer bol denecek ka 
Avrupa tıyAtrolannın eıi o~utunu ve_ de yapmıttır. Her taraf k~rla ~rv:' dar çoktu. l~iliz takımı yarın (b. 
ıilta ve misallerle anlatmıs. sahneye tül.··.ü olduiu halde saha tem. ı.zlendieı 1 aiin) iki ...... ı· ·maçını yapaca'-•ı" r. M"' 
eıktıtı uman .ur.ı. aımadıAuıı ıCyle. 1 nd ·- ..... 
mış ve aözlerbıl berae~ taleblle b tır_ ıçın maç nonnal pıt ar ıçı e 0!~ afir takımın gelecek hafta letan -
m~tll'. ~~ndı. <?>°':'0 çok .. entereaan oklugu bulda iki maç yapması ümidi ku~ 
Muhıdn1 mQtealnb !:endls"me l!l&ı '"- ıçın aeyın:ıler üşümeyi unutmuı • vet1idir 

rı1en. Bavan Nentre Brtulnıl. ülve lanh. Mavi gömlek, beyaz panta _ • 
edeceıt bit' teYI oımadıtmı aöyllyerelc lon ve. mavi çorapla sahaya çıkan Ömer Besim Kota~ 
bel'&flttnt latenii,t'r. lngiliz tabmının bu maçını .A.hmed 

Zeki Coşkunun modafaası A<lem idere etti. lngiliz takımının Konservabvarm dUnkd 
J>üyük bir kısmını lllko l 

Billııhare a alı.n Şehir Tıntroeu l · . . çya 1 oyun- k · 
MOdllrll Emtn Zeki Coolı:ım müdafaa. ~u. ar teşkı.1 etmtştı. lngiliz aiate • Q0$8fl 
sına fÖ'fle b&elamJ.1"1: ınınln abıne olarak kIAa. paa ve 1 ·anbul ~ 

• ...,. Dram ~tTt'lmuzd!ll B&mlctln fazla kombinezon oyunun en göze ı. Kon.ervatuvarı yük 
temsili mt.111Mebetile, ce.t.ı~tthı F.sl ~rpan tarafı idi. Bu bakımdan devre talebeleri dün 18at 17 de ŞI" 
nenın Tasviri Ef'Ur ır.zetea!\de ç*ar. ınaçm mühim bi kı . da bir Tiyatrosu komedi k1111UDd• '!' 
bir ,.zıalle o<* atır ve hatsız bir hQ. . • r sınınt aayı n nenin ilk konserini vcrmitlerd~ 
cuma maruz kald.t.. Tmı.slldm on ıUn ,zıyade bır futhol gösteri.ti olarak K 1 ffa. -
enel tasarlanıp rerck mUeaae..ev. e, -- ,eeyretti'k. Her harekette topa Gcl'W'- oneerde güze parçalar muva ıH 

•v ··..- lciyetle çalınmıı ve gençler takV 
reılt sayın al'kadıışım Muhs;n Ertutnı. lerden daha iyi bir ıekHde hakim edilmiılerdir. 
1~ .. k~lll~~-bul•rt h4tıcwnbtu .hazır1-. olan lngiliz takımının insana zevk -
r~ ...... ...... ..... ... e r ıtJ sene veren ·· 1 h k 1 rt k d Koneervatuvar İcra heyetiPİll 
eneline tadar uanı-: muhtelif hldl G l ~e. . a~e et e arşıeın • tib. ettiği tarihi konserlerin üçiltl -
aeler. ancat bir ta .. :m ...... ""bl•r: ... te-- enç eııbırliiının enerı"ik hamleler- .__. 

L ...,.,,.. ... ... ,_ } cüaü önümüzdeki Salı a.iin6 a....--
bOrO eekllnM teum eden bu hUcU: e ayı ~~P~~tan ziyade gol ye .. ...- Sa 
m.u beeler. mede.n ııın ıçınden ll)'J'tlmağa ça _ mı verilecektir. Bu. konaerde .... : 
~ etmeme !>1lhaasa mO.aadenild lııtığı aıikardı. Sık sık gol vazlye.. duUah Ağa ve Gazı Orhan Gı ~ 

rica ederim ~ı b\z: hatkımı!da Y&J>t_ tine aelen lngiliz mühacimlerinin yln eeerlerinden parçalar çalın& 
tan tenkldleri her zaman mtomnuni_ '-- b" L ı tt 
,.eUe t.areılunakta.YtZ. San'Mltlr t topnı ır nücumundan eonra mc' - r. 
daşlarmtsın bu tenkldlerden CC* ~a;- hur merkez muhacim Fentıon'un 1-L· 
daland~lan da rörü!mllşttlr. Ancat ~aleye dabnaıile 2 7 nci dakikada '!ıtA1 
biz her aan'a.t es!rln! karşı 7apıldıtı ılk l'Ol oldu. Top kont.rolünü en 
ıibi tentld beltlerls. imha detti... mükemmel 'bir ıelcilde ve fadaıız 

fitelerine mantar 
bulunamıyor 

ltetıtin tulıç tullanan1ann yanlış bir aur~te deftm ettiren miaafİT 
hamlelerd~ aıkmmal~rı lbımd11. Sa. takım ilk devreyi 1 _ O allb ola.. 
1ll1 muharrır. muleee- bu hat.ayı düş a.k b" ·nı· ıı 
milşıttır. Kalemini tıabanca. flttiııl tur: r ıtı 1• 

eun halıne tretlrerelc bıt eseri Ye mü.. hk de"Vl'eden aonra 'biraz daha 
e9lele7i vunnata blkmıttır.- açıırru. olan lngiliz takımı oyun • 

Celiletltin BllinenC\ bu yaZlllndakl cuları oyuna •lflrl denecek bİT te _ 
baleti ndılyeyi ,,.!e~ eden Sebtr Ti_ kilde hakim oldular 
nıtrolu 11ödtlrtl, mthlekkidin au\ni Ce--'-...1...u· . . ' 
Yl'ltle haretcet et.tiJ" .ı ı llrr• atırerek • :~aR>uııiının eadece canlı 
Haımleıtln Sebtr Tiyatrosunda temsili hır mudefaa Y•pmaıı hücum fına. 
ntn bir aa.n'at hf.d'rıel oldutunu v; tını daima ID8ilizlere vermit böy
h~ltın 16stıerdlli raP:'b<ıti tebarih ettir. lece devam edip giden bir ~üea _ 
mıt. Ce11.letıın llshı~en dferln> aL deleye raimen d 1 O 1 1t 
manm, haltın aliusuıı çekmekten 'bitmişti e maç - o ara 
oolı: daha mla1 '>lduhn•t llÖYlemiet.ır. .T. 

l!:min Zeki Ooşılt·1u, Mubaınin, fera_ lngllız talmnında topa her hu _ 
ıtatirane -1LGm&51m, a.JctOYıtıktcn ay. 11Usta halcimiyet ve oyunda üstün_ 
rıoa P&r& alm.adıtını . mileeae8enin. ld. lu1t gözden kaçmıyacalıt kadar fa7.. 
dla ed!ldlitı trbl ıalahıı muhtaç o'ma. la idi. Takımın 1 · d h 

lnLiaarlar idaresine aid içki •t 
ıelerinde kullanılan manlarların ~
yuada mevcudü kahnadıiınc:lan 11~ 
dilik bunların yerine tahta kap• , 
lar ı.timali zarureti hasıl ohnUf 

tur. t-' 
ld..re muhtelif içki imall 

aid ıiıelere yaptırılacak taht•.~:.; 
~tarın tipleri etraf:nda tetkık 
baflamı~tt. 1JI 

Kabul edilecek tahta kapak.ol' 
içkilerin nefaset ve rayıhaaını ~.,,,, 
mıyacak ağaç nevilerinden inU 
edilecek.tir. 

Kitab aergiıi 

tö7le bltl~d": terdi.> At.acın Haber caze~eslnde çıtıuı <Der 
c- Muhterem hl).:"m, oetice11 hü.. Muhsin Ertutrul, Celllettın Ezine. kenar> başltltlı malca1ea nden ~anlı; 

dııtını bı1huııa bellf't.~' ve Esad Mah.. r d ima v norma ı man • -
mudun, mllneklcid Nı.ıaret Sata Coş Ln • e. 0 dıgı bazı pas ve ,ütlcrin 
~unun kardeşi oMut•ı ~in bltantf 0 • yer1nı bulmamasından belli olu _ 
lam11acaih iddiasın' ~veb vererek yordu. Bunuma beraber 11 kişi bh 
~lerlni beraet tal'•blle b'tirm'"t'r arada anlaşarak sahaya çtk.ıtıiı za. 

Neticede mahlteml'!, t.ana.r v"rm"t: man bu topluluğun ne mü\.;emmel 

Be7oilu Habvlndau I• 
Beıinci Türk kitab ıergi.l 15.;., 

942 tarihinde Halkevimizin 'fe il' 
baıındaki merkez bin ... ıınd~ •::.,. 
cak:tir. Bu eergide g~en b.ır ~ , 
içindeki nqriyat tetfıır edılec &la& ediyVrum: Baı:ın Muhsin Ertut. nln im~ tiıJı1ilı: blr aan'attAr zümre_ man~va 101 aean kı&Jmlannı almış. 

nıll& hiçbir ıeçm:~ m 1oktur. B llkla sinin iki ay gecell rünJUzllı çatıema. Burada ona ı.ret e•meden ~eçemıye_ 
Ya.ktlle onunla her tell'asımııı dürüst amm muhassaluı olan eseri taammll. edim. mOdaraanamelerlnde bahsettik.. 
" samml bir münas"~ çerçeveaı L den 6ldllmıeılc ilted.lt"ııl a6yled.lcten teri ve aleYbimde bi• delil s bi •~
Oindt fl!'Çllllttlr ve oynadığı bazı pt_ aıonra, bu hücum ka~ısında m!ldafaa melt ıatedHtlerl YHınırı u.ııtlle aı.tını •
,.ıer n Untidlni 1u.ı:tıtun zaman 1Amnı ıreld1lln1 UA9e et.mit Ye demie- lıyonmı. Nunıllah At:ıç diyor 1ti: 
tend sinin JtMrMk .... ~ aan•a.t U... tir ti: <Her eeJdeD ilnce ounu IGyl~ım: 

·~ere başka bir gılne talik edilm ~ı· bi h l 1 b"l v• • " • ••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••: ........... :.~!'; r a e ge e l ecegı nı göaterm tş ol 
Son Poeta Mathaaaı: dular. Stoıp, pas. kafa vuruıu ve ça. 

huk!uk lngiliz takımının en büyük 
NetriJ ı Bldlrtl ftR·-'- hu,.;uııiyetidtr. Takım hiç bir zaman 

a : ....,Tiu R.a111> -..ıec (azla ııayı yapmalc irin c;alı-mı• 
Uldatı A. lluem VBAKLtG!L "' ...... - .... 

t'l.T. 90 d"\.ika içinde inse.na zevk 

tir. hd ' 
Kitab tabeden müe19e9el~r, .,,, 

ırusi tabilerin eserlerini aerı11• 
dermclerini rica ederiz. dl 

Sergiye iıtirak için mad 
bir muraf n küUet yoktur• 


