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Bu sabahki 
haberler ------·· Moskova 

radyosu 
vebametia 
arttı tını 
siyle dl 

Loın<tra 4 CA.A.) - Royter: 
b•~alisb moomuasının askeri muha 
ı.c1 Yazzyor: 
it.iosıtova radyosu buglin, vaz yeUn 

t'evJcalilde vahamet kesbett.tın. eöyle • 
~tc. fakat bu vahametin neden Ue

geld!iini bıld.ıımenı.ektedlr. 
.\lnı.anıaruı Mojaısk'ı lşaaller.ınden 
~ı So~et hük:Qmet merkezinin et_ 
atındaki 80 kilometrelik m.ıhlt d&ire

~elilt1rnıts olduklarını ıSbat eden hiç bir 
e l Yoktıur. 

1 Afnskova'dan ge!:en haberler, h:ı;va_ 
da.ruı Çok sC>guduğunu ve bır iki giln_ 
~n.beri her taro1ın donduAunu bıldL 

!yor. Qa.ınurlrın don~ katıla..,ms. 
:, A.imaınıa:ra, o.mı ettikleri hareket 

layı~ını verecektir. Maamafih müt 
h1' soğuklar baş!ad~ı zaıman meb'ıul 
nıııctarda ka.r da ya.ğaea:ktır. Zırhlı 
~Ltaıarın kardan ıstifde edebilecek_ 
erı de ŞÜJlheıidır. 

Kırımda vahamet 
devam ediyor 

Yazı i, le ri telefonu: 20203 SALI 4 lKINCİTEŞRIN 1941 

Alma.n kuvveUcri bir Sovyet kasa.basını işgale hazırlanırlarken 

_A_l_m_a_n_te_b_li-ğ~i .1 f S~;;~tı;;i;" -J-ap-o-ny_a_M_o-sk-o-va-

AI 
:İngiltereden düşünce harekete 

maa 1 bir talebi ' geçecek miş? 
kuvvetleri .~.Romanıa, Macaris-.=· Japonyada enerjik 
Marmansk ~an, ve inlandiyay~ bir kalkınma 
il ı h b ·ıA · t · l müşahede ediliyor 

JD8DJD8 1 ar 1 a~S 8nlYOr 1 """"'· 3 <A.A.> _ 'N!YO'dan bıı • 
Yakla'lyor Sabılı lngiltere harbiye 1 dirlliyor: 

d l ·ı · J apon ma!Mellerinde Japonya da. 
naz!"ı a ngı terenın aı- 1 hlllnde elde edilen enerjik kalkın -
kerı bir hareket yaparak ·ı maya işaret ed.ilmektedlr. on beş gün 
Ruıyaya yardımını iıtiyor içınde ba.şlıca endüstrller harekete 

getirilıni.Ş ve bunun iç!n de icalb eden 
yerlerde devlet kont.rolü usulü ve Füh 

idare i~leri telefonu : 20203 Fiatı 5 kurut 

"Bütün milletler Türkiyenin 
------------------------------------------misalini takib etseydi harb bu 

günkü kadar genişlemiyecekti" 
Milli Şef in nutku hariçte 
büyük akisler uyandırdı 

"in önü 
sözler 

aklı selime hitab eden güzel 
söylemiştir. Reis İnönü kemal 

ve aklın timsalidir.,, 
Roma, 3 <A.AJ -

Türk ye CUıııhurrcL 
6i İsmet 1nönü'nün 
Büyük Mıllet Mrc
lısindc s5sled ıtı nut .. 
ku mcvruubahs eden 
Stefanı ajansı, mü.. 
şarllnlleyhin, Ttır

kl.yenln b !hassa 

nin bitaraf. k yolu. 
nu takibde devam 
ettiğini vkle mu.. 
şahcde t klerın. L 
10.ve ~derck şuıılan 
yazıyor: 

Londra, Bertin 
Roma, Sofya 

ne diyor? cBUtlln mılletıer 
Türkıyenln m saıınl 
ta.kib er.mis oı.aydı, 

harb bugünldl !radar g~ıtşlcmıye_ 
cek, bu da ınsanlık ıc n bLIYlık b r 
kazanç olacaktı. Harb n !ahr b e. 
demedığl her şey barış olduğu glin, 
yeniden lkurulm~ faal.yetinde da. 
ha az işe &ebeb olacak•ır. Cüm_ 
hurrelsl inönü'nlin, Tllrkıyenı.n bü
tün devletlerle anlaşma \'e ahenk 
içinde yaşamak isted ğini b.ldı. 
ren söz.lerı, mllst.ııJtıl ve muht.aı s 
yasetini idame yolunda gayret 

lkendi hürr1Yct ve is~lkHUin· mu_ 
tıınfazaya azmetmıŞ bulunduğımu 
ve mücadele haricinde k.ıl.ınak hu_ 
susunda kat'! iradesini bclırttlğtn1 
kaydedıyor. 

Stefanl ajansı. bu beyanatın İ
talyada memnunjyetle karşılandı_ 
ğını blldirdikten sonra, Tilrklyeden 
kendi bitaraflık sjyaseti lb taaruz 
teŞkil edebtlecek herhangı bir şeyi 
hiçbtr v.aman istememiş olan Mıh

dcvletlerinln. şimdi Tüıitıyc_ 

• 
<Devamı 5 lncl sayfada) 

iki aile faciası 
Lalelide bir kadın 1~rıdra t <A.A.> - Mosltova rad -

~Unun bUdırdlğine ııore Rus hllkO. -
~ nıer-keZı ıcın yapılmaıl.:.ta olan mu_ 
%ebe en ehemmiyetli safhasına gir_ 

buıllIUnakt.a(lu'. 
Al.ına.rl Yüksek k.umandanlılı L'lUhbn 

tarda tank ve toplarla yen! bir 

Kırımda düşman 
iki istikamette 
firar halinde 

U>ndra., 3 CA.A.) - İngilterenin 
Romanya, Macaıist.ııın ve FinlA:n • 
dlyaya hsır!b llft.n etmesi halckında_ 
k1 Sovyet tıeb-.ne aid mütalea ser_ 
deden Timoo gazetesi., bu tale);>ln 
başlıca sebdblnin, her üç mcmle_ 
ketin Alm:acıllYB(YS. se'rltillceıyş ba -
1tnnı.ndan menfaat temin ederek 
en as otuz Alman t.ümenının mu.. 
hıa.rebe ha:rl.oinde ka1masuıaı se_ 

:=~:.:~~;.riruE:J~; kocasını vurdu, kendisi d 
ile tekrar temasın temin tdilmesi dü 

hazırlıuunakıtadır. 

tltO Yanın tlmali ııarbısınde Volo-
eıııı-. Alman ta.21.Ylld devam etmek 

l'ıııaııa 
!arı ha .\bnanıar yapmakta olduk • 
•ının ıt lıareCA.tı ile Rus m Udafa.a
ltitıer. kanadlarını ıcırma.k lstc."1Ilekte • 

lıfoS!tov 
tliııde R. anın '11D&ll sari>ıalnde Kall ~ 
tlı"'ukla 119ların tefebbtla!ert ellerinde 

"" n ıı0yıenme1c.tec11r. 
lt'UJ"bıŞevden gelen haberlere söre 

ltırunda vaziyet vahimdır. Almanlar 
~llrada Yayla dağları arasından u n 
t lerJne henüz yol açamamışlardır. Bu.. 
~ı Rus mevz!lerine karşı arka ar_ 
t;,,.Ya on hücwnda bulunmUŞlar ise de 
A~Ucurnıar püskürtülmüştür. 

tn4 rnanıarm Kere ve Teodosyo'yu aec. 
lı~u:lı:ları hakkında bır haber a~ 

t>o 1$ır, 
d netme Alınan şiddetli hllcumlan 
eva.ın et.nı.ektedır . 

Kafkasyayı müdafaa 
edecek i:ıuiliz 

"" ordusu 
~rana mütemadiyen 

Yeni lngiliz kuvvetleri 
~ geliyor 

lt~<ira, 4 CA.A.) - Almanların Kaf 
teltet.~ Yapmtı!k ıstıyeceklerı Heri ha_ 
'bır i onıcnıeıc üzere İranda kuvvetli 
Olij~&ll.iz ordusunun toplanmakıta 
~ haber verilmekted;r. 

Kırımda 53.175 eıir, 
230 tank ve 213 

top alındı 

ıünülmektedlr. Prens Konoye'nln 1 • 
dareuı.de uyuşıik bir' vaziyet te lcaı -
Jıuı ctaihtt.a yardım> ceımlş'etcl ıalA.h e_ 

(DeY&JDJ 5 inci a&TI_..) 

be'b olmalarından Heri geldiği :l:zmlrı· D wenl 
kanasıttnt i8har ed~. J 

:Maam&flh, ingllteren ln bu üç 

Berlln, 1 <A.A.) - Alman orduları memlekete h&~ . JlA.n .. etmem, T L • belediye reisi 
umumı ıtararaMıınm resmi tebliti : mıısin diişündüfüne gore, Londra : . 
Kınmd.a da matIQb edilen dUşnan 11 BUdapeşte ve Bükreş ara~ın- i İ2lmir, 3 CHususl> - Şehir MeclıSi 

Alman ve Rumen teşeöUilı?rinin •*1 e ün.asebetıler eeasen t eel.lm!f i bugün ya.pt!iı toplantıda Behçet Uz. 
taJtib w taz..vilti altında biri Siva&t.o- da Flm lAnıcU.y1aya da tamamen Rns E den inhtlal eden Belediye Rıyaset!ne, 
S>Ol, d lteri de Kerç yolu ile uçaı.al• ve n : llzUm büccarı ve tanınmış spor idare. 
çalışan iki grupa. a.yn1m1.1tır. Dilfm&n olan topratlan fSt.UA. etıııeSıl ıtJ. İ ollerinden Reşad Leblebicı0ğlunu ittl-
kıt'alarını kacı.mı.a.k için kullanıla.cet! barlle baxlf#tuı acmr a u~rı:YQCd1 : fa kla seçml.$tir. Yeni r els 41 yaşın.da_ 
ietnllere h ücum eden tanarel~rlmet (Den.mı 5 inci U)'fada1 ; dır. On senedenberi Belediye Daı.ml 
topyftc.O.n 38 bin tonUt.toluk ıo t •cal' \. I Enoüme irure bulunmaJtta.dır 

(l>eYamı ı laol -~f ... l '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' n • 

C Askeri vaziyet =ı 
K ursk şehrinin tabliyesi Mareşal 

Timeçenko'nun yeni felaketleri 
Onlemiye çalıştığını gösteriyor 

Kırımdaki vaziyete gelince Mareşal burada da kuvvetlerinin 
mümkün olduğu kadar çok kısmını kurtarmıya gayret 

etmektedir. Fakat buna muvaffak olacağı şüpheli gorunüyor 

Tasan= Emekli general K. D. 
cl4te, otclUyU talmye et;ııwt için Hin_ 
traı n<'J.an, cenubl ~an. Avus_ Dünkü Alman resm1 tebllği Kursk 

1 
edilmiştir. Esasen, K ursk şehri Al • 1 ıkısmını Srnastopol limanı ve Kerç 

a~a.n kuvvetler gelmektedir. ,eh1r ve mıntaikasıru.n Alman kıt.'ala. 1 man ık.uvvetlerinln sıkı ta.eyikl altın..' y.alrunadası lstikametlerlnde ger! çe _ 
llirı Ordunun teçlıb;a.t.ı ve malzemesi rı taratından :t.pl edilm4 olduğunu da lbulunmadığı ~etle b&lki de b u iterek kurtaıımağa ge;yret etmektedir. 

n ~ Atnerikad.an gelmektedir. bild t.mu.tir. 100 bin nüfuslu muhim t.ahliy~en evvel bi.rÇdk maJt:ne .~a- Aoalba Tımoçenko buna. muvaffıı:k o_ 

111 Ualare, Arkanjel5k yolu ile mühim bir saınayi ve muvasala. merkezi olan mile mühim IeV'!lZlan., iaşe ve m ühim_ lııJ>lleo& midir? Dünkü Londra rııı.:t_ 
~a İngiliz ~releri gönde_ Kurak ,ehrl Alman kıt.'11.lannın işgaii 1 m,at stokları ıve diker lışe yarar eşya. yoolle dümü Alman rasml tebliğinin 

ıftr. altındaki HarıkOf ve Orel şehfr ve mın 1 
geraere nııltledıJe'bllmlş, nJlkledllemL ifadelerine bakılm;a bu blra:ı şüphe_ 

B taıkalıan sırasında. tehlikeli bir çıkıntı ~~nler de ta.'hrtb ed1lmiştir. li görünmektedir. Filhaküta, Londra u sah hk• s yet h:a.lınde bulunmakta idi ve Alman Mareşal 'IUmoçemo'nun, pek dağı_ radyo.su Kırmıdalki Sovyet kuvve!J.e a 1 ov b&Şikomutanlıtınuı tebliğinde hiç bir mk bir halde komuta1arını eline al - rlnin vaziyetleI'l lıalltkında vathlın ke= 
• ._. acılr ve ganimet sıdedi zi:kre:iilmediğL dığı Sovyet <:enı.ı!b ordula.n k.ıt'ef;an_ limes.lnl kunnndığı gt.bi Alman teb • resmi tebhgı ne göre tıpkı Haır1kof glıbi mare~al Ti_ nı, ha.smına mümkün olduğu .Jı:adıır liği de müttefik kara ve hava kuv. 

tr moçenko taro!ından, Ro.:itof _ Voro _ n.z hts.5ettırme'k suretlle kendi esas 

1 

\~tlerlnin bu lk1 lsti:ka.mebte Sovyet 
ao.;~vn, 4 CA..A..) _ Bu sabahki 4nofgrad _ Woronez müdafaa haıttı _ müda:faa h2tttı üzerinde toplamJğa kuvvetJerıni ftısıJnsız bir surette tn. 

I>ü t tebllti: nuı şlma'i tkısmına çekilme ve lnt:kııl ve Sovyet ordusunun şlmdlye kadar l ik'l> eylemekte olduklarını va bu sa ~ 
hııı-eb~· bütün cepheler boyunca mu. dolayıslle iltı21:ımi olarak tabliye e _ I uğı-adığı :felaketlerden ders alarak yede Kırım y. ıruno.tlası da.h!Unde şlm 

).r\lh ;er devam etmiştir. dilmesi üzerine Alman kuyyetlerlnln bunlruın tekerrürune maıhal verme - dl-yıe kadar Sovyffi.lerden alınan esir_ 
cl~ınd areıt>eıer bilhassa. Kırım yarıma lşg:.lli altına gCÇJDış~$UV\'et:i meğe çalı.,ma:& olduğu artık açık Ierln 53,000 küsura, ta,nk, .top ve dL 
t~. a. ve Kalinın'de şiddetli olmuş_ bir ih!timal da~pdt!;<f,Jıf • c- bir şekilde görülınektedll'. ğer malzemenin de ha!Ylı mühim bir 
~Ya M!l.l'eşal T'mo~!~ bu ~ıa_ Mareşa:l Ti:m.OÇenltx> bır taratt.an da miktara ba!Uğ olduğunu, ayrıca dün 

"1.lar ku~tıerhniz düşmana zayı_ relı:eti hiç §atesıZ~~o!_~ ve !Kırım yarımaıdası dahUindeltl kuvvet ve evvelki gün, Kırım yrumıadası su_ 
-verdirtn.tşıerd.lr. pek 0 kadu ·dal ~ !erinin mümkün o]duiu kada.r çok lDeY&DU 5 mel 'A)f&dat , ~ 1, -::> 

• '· J.i> 

ağır surette yaralaniiı 
Bir genç de cadde ortasında karısını ve 
beraberindeki adamı tabanca ile yaraladı 

~n CUmartesl gecesi LA.eli.de kıs_ olmuştur. Bu ıtahavvüle sebeb Rld 
k.a.nçlık yüztinden bır aile faciası ol_ Sanoklunwı bundan 6 ay evv:ıı 
muştur. Ancak Pazar sabahı meydana tığı M ediha 1sminde b lr kadındır. 
çıkan ve zabıt& ve adliyece tahkii[ teahhld kısa. zamanda bu kadını d 
mevzuu olan bu h.A.dlsenln hazin ve glbi sevmiş ve artık evi barkı unut.a 
tüyler flrpel'tic.l taısl!At.ını bildiriyoruz: ra;t, hattanın birltaç g~i maş 

LAlelide Kemalpaşa mahallesinde 14 sının evinde geçirmeğe başlamıştır. 
nu.ınara.lı a;partım.anda Rıdvan Sarıot- Bu anı değişme titarş18Ulda blr mlld. 
ıu ism.1nde bir nakliye mı.tteahhldi ile <Jet şüphe içinde kalan kansı nlh~ 
karısı Leyl!I. oturmaıktadırla.r. Rıdvan blr sabah kocasının cebinde raki · 
ile I.Jeylll. 20 senedenberl evıı olup, 18 aid blr mektubla bir fotoğraf bum1111 
yaşında bir de yetişmiş kızlan Yardır. böylece hAdiseYi bütün çıplaklığı U 
Fa.kat, senelerce mes'ud ve rahat yaşı_ öğren:ınişt.lr. Vaziyeti kocnsına sormuş 
yan bu atlenln son zamanlarda buzu_ erkek önce inr'lıir ynluna sapmışsa 
runu kaçıran bir htı.dlse vukubulmuş bllAhare her (l(lj1 itira.f etm13 Ye: 
Ye artı:k eski saadetler! devam edemez (Devamı 6 nrı sayfaclal 

Dün gece fırınlarda 
kontrollar yapıldı A 

anı 

Birçok semtlerde belediye ve zabıta 
nezareti altında ekmek çıkarıhyor 
Fırıncıların aldıkları unları el alhndan 

sattıkları hakkındaki iddialar tetkik ediliyo 

.Belediye ite s l\lua\inı Rıraı Yenaı uruılarda te.kıka.t :>apal:'kı!ll 'yd 
Bir.kaç gündenberi şehrin bazı semt_, evvelki hızını kaybetmiş ve, ba:,1 

!erinde görülen ekmek sıkıntısı dun de lerde akşama doğru eınıe:/%) 119) 
devam etmişt.ir. Manmafih bu &ıkıntı mlf\.U'. (Devamı 



Hergün 

D' lttc J•'S ftı+My w Ka .. 
r, s iL ll:l mmnı bel& iDi& et .. 
..... blv ---·· .. lMı&flla .. a------.ıı:...:....:;.1-"-..I nn llllMla Nf, P z , v ltlale a111n.. ....... 

= Görünüz: fakat af/etwte.11i de biliniz ~ Piyangodan 500 
lira kazanan boy 

neler anlatıyor? 
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t c----u~B;-~~ .\iSLE 
-' kln ve kamburunu n"kAhlamıştır. Şair bunu kabul etmiyor. Ka<lınıar çığlığı 

ı·r konferans ı·kı· komedı· ~;.Ji:E~
1

:t~=~lc~
1

~~r~~ Erkeği işgal edebi~mek 
. ' ~:~~ ;:P~~~ll~~~= . .c~~i~·n:r.~= Bir genç k d · - -daşı Hikmet Efendi geılr. Bu meclist;, ye!.çl derdin"\ ın vaz yıetinden ş:k!l. • 1 neş'elen<r, ve mlltemad yC'n k.:ını ŞUr 

b 
• • • • • • • 9 • ' yalnız süprilntilcübaşı At.ak Köse'nin, ıaıtm~ sayf ~ ana uzun u:ııadıya an. ben! sevmenııye baş!D.dığından şti;> • 

Ve 1 r Uçuncusu 
Hikmet Efendınin uNe ıst\yo:ı;unuz?ıı la ber~r ~k;.ca r~ı yaı;mış'. bunun_ hellooiyonını.> 

• 

sualine Vffdiği şu cevab bile, bız'm yıl ğaoak kadar bo..:;~ir u~. s.a.tıı,:~ ıçln;? st_ l Genç kadın bu derdi a.1 atmak için 
}.ardır sahneınıze getirdiğlm!z kötü a _ «v-~nft .- e\l'de. ıyor '"· ı sayfalarca vazı vazın"' o ına~ın.ı r g-

- ~u ı.ı.mum y t ·· • .., • da.ptelerın h :ç b.r sinde ra:;.tlayamıya_ neş'€S".z ve se$izd t e . uzere men hastalığın teşlı s ne y,ır ıy:ıca k o. 

V • LJ ·ı ·d r'ahrı• Oza cağımız yerli bir espridir ve böyle gil. köşeye çekilcrc.ıc r. ş.n,ı •n gP'mc-e b r in ~lıca ntı1.w-.yı, yani bu vaz y.ct,'n 
.l azan e na l r j nsoy rültülerde halk pslkolojls•ni göst.crmesı kumıys dal hgazete, yahud k lab O- ne vakit başlamış olduğ':.mu kaV'l _ 

B 

ftib il ha iku]A-' b' ü i 4 ar, emen tı ç -konıışıı•az meyi llunal • 1 t ' 

u hatta ,..,_ft~-· . Ü caı-.•· .... , A~aT.1 •n•1'D1") .ıu:rk -•lıJt ayniıd.ia buz gibi solh·1' ••• ar e r tıuC ır tl muned r: Buna mı.rka'bll b ize tcsıulüfe bir k. . e< • .m ş ır. Ben nhmln rdi. v-•~ ill'' · ~-· '"'"' -•· ,_ ,_ •- yapma<~ vo Neo!A ' Atak K""' - Ben n b \ \ ı M · · · • n •- Yômm ki hast.l>k y 1 d ğ·ld · l iti 
"'" 'r.yaıro.unun :iti ı;y.ırosundo. menuun oyni tiP1"\e ,..ran, ve .~u- '"" ,. il""•k yapm~c>Jdt. Hele bu halloli •tomeylz diy", .~ d~Y ~YI• ~- d~ m:"'"'' "''"' dorlınl btllbü\ kos!l", <Dmm• ;~, "" n . ,. ı:.. <na.W.. diğ.,ı ..,,.,, o'..m"' ,,..,.. IWok•k k. bunlarm illtl. on """ """- ıNoclAn~ _ilç pecdo suren bu ""'""" rorum. Elb tte onlarm bWl• tlorn•', - (-;;;:'."'"--~=-"""".:-----~::;::::::::::::::::::::::.:=:.::...... tı ı ayrı ıtem.s.ı:de hazır Dulun.dum. MJı.. cisi en k~l ve bil wü.rıctıs? ıse en ah !oyunun ıÇınde _bır hali de i&rdı ki insa_ 1 rinde hakkı vardır. • - '' r' p t b ' J 
,"-OO•n d'<>'<iui= b~ bax.lır • 'U"'"'--1 Bi m<m. '"""'°'" nak,1' bunu nm .. ota icıno • de<ln bir morham•I Oynanan diğor "''" """·"' Ali ~ on o s a n ın u macas 1 • 2 5 - 4 
b ':' "':, "'-" -.. '""' ş.m • • : """'' n• diy• inUh>b etmiş n ŞOh• Tiyat, ver,,ordu. Oyn8'kon sanki '"" Jost' V3 Bey''" bu iki "'""'"" ""'" k • • . isi l ! • ı • 1 htı ıırtıı rosunun ismi var ve eı.smı de var dra. her bakış! ile şunu deme~te id; ... "ld'ğer:~den d""'- şh om 

0 

• '-Ş,.,, . t bulm k· 1 .. 1 di b . ~ - - ··~ ., m• "' olmakla hO -
iki t!ya~~: ~ynl firmayı taşıran1 ~~ ~!~;;'1 ~~:~ 0 

da U.'.}~o~~!n~:;! fe:~ B~e ~~= ö~e. U::u!u v:'~ verdşi_ raber .e~~i cemiyet hayatımızı gö5ter _ Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arud tı yol'ıyan her 
bu k . naMl oluyor ;ta karşı u ı • . 1 1

••• u mest ıt ıbarlle ne ondan gen ne de ok b" h d' kd" d w • 

adar t....ı -" <diyorlar' Bank•""''"' mmı.ı Bani Ş•h>' T~atmu • wn pord• kapan,. da rid>P ooı bnl b" daho ., ,.0 • t.k' 001 3 • ı uyucumu= ır e ıye ta ım e ecegu 
>n!tUoJ"'°"' saotor·ıu •lbi bu iın .,.h nun daha Darfilb,,..YI ,,.manmdaki uYtU """""'' MBOmafih '""' d'ğ<r '"rdoki ı,.,: :"'" " .;:~,. ''" ki Soldao •ata' 
ne. b ıb r rııe ckl llıc __ ..:ıfı.lcu~ vücu- bir takım vodvlllerlni düşünüyorum da, lerı de, o kadar gürfütil edeceklerin~ eserlerım·z bil onti~şması 1 lı bugtınktl 1 - Muh•el t dun...ı ıı-..• · · . . 

1 
,A b ·ı· N 

1
A gibi d'' il 1 d' ' • • e e n mune o acak s;;ıctel k d nle b 

uan hllsn oknuı' yaln"' ,.,. belin. '"' gtlki{innok "n ya~~• u, n•~. 0 "• "' '""er ' m""' Yok'u. ve tab;i\lktodlr. """"""' ,om» ber '".. m•>"u d~ Y'ltka.tıısı in·"~ 
0 

d~ başı ile be 
0 

mazi yıllarında h.akik&t-en ü'5:.ad or_ Sahnede ses sada kes·leceğ nden. halk 1 ber ın· b"r h , . h .. . .k· ~ haık kutlelen C6), fllıb .......... ... - . 
1 

d d tabi t'l I » • usus ve.ı, arc-... etı ı ı per İng ıı . t 
" T...,başmdald "h""'' kurul _ ruıer.le tertlh edikn<Ş asn ann an gene a a 'e oyunun oetMm<la tlyat...,_ doy• aY<rmokla d•ha en' bir ' , : . ' ""' "'" ltlUş! üstadca naıkledllenlerindeo so~ra, bu. yu boşaltır ve pek hayırb blr netice tahliline imkan bula.b~lm~~inried~~~ ~=· ünvanı (3). Teı>eba.şındakl at ı im def.a ash da adaptesi de DU deı ece bl~ hAsıl ohırdu. 1 manlarına öre fevk l" d dJ . • .- 2 - Başına 

l 2 4 5 6 7 8 9 

•'l'ürlt tıs·at.ros ~~ede s7Yr • ~·i ilk çarelerini nasıl bu sahneye getiriyor -ı Bunun i.cin perdenin sonund:ı.kl a _ miz bu ese~lerin bug~~ ~ ye~;~~egı_ <K> ilAve e<ierse. 
1.lti oyu.nu. u . serı.Sı• nın ı!ar. h.ç a.kıl eroirtm vornım ia t-em.-;ı ı laylı alkışlar bile. ayni ı.amanda sah rını muhafaı>.a edeb 1 e e can . r 8'. -: nız uçan mahlüfıc •Geveııı b ~Ia.n cŞaır ıı"'lenmosi~t ~e "1on\erin tuJ<>aUI va.il h.r ... manki •• ile ,.ıon ammda nir ,.vı ""'"'""; btıs<lk Tüek m h m .

1

'~ '"· ~\;~ ohrr "'· lst kbal Ptans:ız .;,~ tu komed en, Z~x.e o e e Vasfi ı trtJcaU nüktelerine sahnedeki merruı.metin !!desi idi. l çerçevesi içind ~ arr~:ni n "'m;ı ıa ı C3 ı. 4 
•E: ....,.a ro.sunda .seyre'l.ı.t0ıDl ~e • "''l .•. nıüy la Z tc kim 1 e er nev: ya.,ancı te 

3 
Baba d 

0

'"••usü, ıs.mı, b r """"' Bu,.da,.,..,,..,ıan ~' •u or '· • 0 * '"""'" "Yn!mal<ta gö•""'·kloe\ hıi · - · • • 11--+-+--+--l-----1""1ıillfl1.,__,._,,ı..,,,.,_ 
OYUn kel'lm l tam • eri ded: "-"il rolüne aldırıyor ki.. Herkes b!r hava ~ °""l!ltiı>e-""' . vsni «Tilrık t·va•ro tsı,.ihl nercle aranmalıdır Demek ı. · t .. f -}ğı: C3>, T:.ks•ı-:me 5 1 'r.ür es Y n ır ç..,.... .d. Anl ı1 ş bir . . . 1"· l . . ... ı. e.ı e nıdası C2> 

k seyirciler n· k _ • b dır tutturmuş gı .yor. aş aı. e sen&> nın u. oyun anna Jelınce ... t~ ser, halkın ruhuna ner zaman hi ab · 
dan kotü bir ın z.e ıne ar;ıot un -,Tiyatrosunun bu komedi :cısınında her kelime: ~· Bu ~ekkUr, son za edecek olan yegime san•n• ma' e · 

4 
- Maı:a.r.s -

ı ' oyun oynanamaz. . ·ı h ·~· ...... k. . - ~• .z mesı tsı da şh b' 
,., B&\ ,.,,ı.a"'"' ih t .ıındfiz ve Mngi b•r '"'" o.vn>h'ab '" a- ~ 'man.ı.. yalo>a bu ısı •oin • .-ehsöre va I• doludue. Işı. bunu ihmal ott<ğ bunu -" m• "' " 

•oee hu iki .alın d cd ' ",;; 
1 

bie de hic okunmadan. ddsımmed•n kabul bi\tiin mli-• aid ... B·"'' "' _ l ıwe gOedüğü içindn ki Ş.hlr r,;,.,.,u """~ "'"'"'" "· 
lcaç artLst!n Uık.seek.e e roadı 0 an ed!lei>ılir, değil mi kl her anıs~ bur.ulnahlann hıç değilse btr ke!arctiuir bu! ne vakittir puslasız gemi J..bl saga so a mı fol. Yaıva.r -cta.ıc ey • le o:ı • arasın bi .ıc.ı , it h B . ş hi T' t • ma.k <4> ı baş döndür"" il r . ad kİ kendisine göre r şe e .mıcaca , rp_ tt:m e r ıya rosuna en başta bocalayıp duruyor ve b.r tilrlil hakiki~ . 
lki saatııtc. f ,~c ı;nesa ım b- aTd a q\ kendisine göl'f' b r rol lc.ıd edfc•.k. gelen !t..irazı.mız, tellt eserlere karşı ve mılli istikametini bulamıyor İnşa! 5 - Yüzı,üz ve 8 
ha ası ... içınde u erece . . 

0
........ · · ı T An d ·-ı l""R ı"' .,. · ~ arsız C'l) .. yret edilecek lr -

1 

et:e kimi K.ay.serlli. kmı "'' r.1'6. _ı{ıll\ .........,., göster ıg a .....,..sız h;ı ve a.uetc. ukasıt. !ah bu defa başladıkları Işı, yeni telıf. . • .. 
•Obl!molorid1' b • muvotr."':Y •· k'mi "''""., d•ha n< n,Joyun buoun kelim"'' "'""' ..ıeblı.cet•m vındınn lor!• d• dmm ""'""' "" dh<teo 6 - Vala. '"' rasında&i bu· San at~ sa~ a~sızlL1< al gibi baŞk.a başka blr t,aklidle oymyacak duymazlığı içindir. Fakat işte bu defa, a.ytlınlık bır salah yoluna g rcrler. jte?"en <4> • Ağız • 
bütün dün kadar '""'""' "': intiia> ve l>u ...,ıiin ~i•• daha .hl< """" ak • "'' W dofa. bu hakh ithamdan b!' d•. I Emlerln 

0
,..,. .. ,. ont..ıı. HM iki da.n 0>k•n '31. '1lım...,~ :.:""' ''''""' tar>lbnde gö _ _,ndan itiba.-en, ortaoyunuo_dak> '''" ""'"°"" \çin bo "'.' "'"'"""' komOOi "''" ~'man dekorlneil• """''' 1 - Not• l2l • 1 O l'dıyor: Te bşeydlr. Bu da, şunu isbat ı>erbest!ikle, zarif veya kaba, her gunkti başlıamışla.rdıa:'. Ohl hele ~k:iirl ! konuldu ve büttin artistler _ şuurla Ayırma ed.ı.tı <2>. ı---f"I 

icinde ke r. aşındaki san at ~~as~ aktüaliteye uygım Iaf!!ır. h kıi.y~ler,, çaJış, ııklım icin • kusursuz muvaffak 8_ - Ba~ına rB> l 1 
>o en 

1

/ "'' topo,lcyan en tocrub•h maoallae ka,.,.t.,,.c""- lsto b6YI• m•d. TanOmat p;yosl"'""' sen hal nd•' oldul.r. <Bair ovlcnm.,i• nd~« Mil• """' •"·n b<r 
"«noo ~.,';,';,~'Uer bil• dtro ""'°"' dah tekerJemclonle oYnanan '" bir tomsil odUm•si ll• muhakk•k k• buYUk tak Bey ro!Und• Avm o:Jliglı ,. ,a,.;: "'·"" olsun 

1

4l • 121 .. f'!IM~ 
lucu b1' ho b•Oka. '" h~~dlltn, bo. oyundll' .,,.,,. tlyalro doğildir. b!r hizmet ıra odllec""t< vo bu ilt " "''""' deki P,,u• B'Yd• z ım• Ro Duşn•n"k (5). 
h hnkkaba~nm ,.,., dllşuy"".lar "." Mevzuunu hikAyeyo h.ç Jilwm göe , batta. bunu pok par>ak •w·e~• i•bat oa tam bir kudeotle o dov1' gonçli~miÖ . '. - B» .,.,. 
h"'"'• •I çabukluğu il • bil mod ~m bu .ı<md ""'"'' nd , ~us. etm<Şt>r. Bu ""''"'' m\\ll "'"ki" canl• b>r portrosını ""''hlar, ş na•ir.in "'"" C5>. 
dog· ştleiklOI. ruhlann> b~ tesle> g&e ,,..,,_ lradm '"'"' bUtıın ar0•t1'e mil, 've o deridore a'd Od.t vo B>! Jovha, kome<Lsind•ki Boı..< EB•'d• Cb•kç;) ve . 10 - ..,.aktan emri h"" (2). Bir 
iUod. verlyoeiu. Bank• arttk onıae ooıtııanm. """lzligin ayn ayrı çoş'd_ lan, prisokloJll•ri o bdar çok vo ••- Ata!< -·de Cçöpçilbaş>l s'mi A.van_ "1<i C5>. ıuı,. ba •!luşlad>öın'C, h•:rean oldu • """' göı;terdiler. B< """'ne ,.,,,.nO>r niştlr ki, bunlar> şimdY' '<a<ia>' o çin oğlu ile Mtlmlaz Enor, ""'""' a·•b•. 11 - loçinin yapt>t• C2>, Tavla o. 
o..: san'&türlu değ,J. b'1'bütün-dilorlne modot odindildoel rnıım ibmal ottlğim"' bir maoa v<rmffliD tiDde mUkemm'1 bie kompoV.yon eolü yununda "" rakom m. ' 
"'"" b:"''""laedrr vo Ql'n&dlllan ko • tekrarl•yorla<. bir """' ttrat>n ron imklim yoktu<. M"'1l Şlna•'nin •$<ie '""''"'~ard" Hol• taltlidll konu•m• _ l~ - "" "'"' iwrl C3l, Güzol 
''" •• 1~ oı... bunlann bu zavallı ha. """'"'ağına tuman'Yodaedt. Rol< ka • ,.,,,.,..~ • ne bak&hm: lm&m nlklihı lan ancak bu kadae tabll olabhdi. .anat C2l · 
.., •"'",.. lsim d• anca:< t..ıad>r.nınwm t...,ıı; ,_,,..cak " •S<.ına'"k ll• gerdoğe '"°"'"'"basma "'"'" hal, imam Ebill'•nti ro'.ünd• Said . Kölrnar Yukandan •,U.Y~t ıı. •fanla\ ı haldi. Buo\anD hakll<atte bie '"' '°'- lort n• kudreti• canı.ndınnakt.dır. Ya d& bu nevi rolloein tam '""""- oldu • 1 - """"'"'''"" .daro od•n 111'. ı,,.b.' - ""''· ba '"""""""'' ıorı vud" yapmac>k "''"· llu rold• o mahll• tipleri. o bekçi, o çöpçü ve ğunu bir kere doha ısı.at ottl. 2 - Arkadaş 12l, ,..,,.. CS• gollrse 

>'Gt>, ~ir rod.vil! Bir muba9ıb araııı.lseWı:!ye s·mnıf< ve ku.ıt!a Y9.Pffi'lcık başta yen~ k.Adın olmak üzere büt:.iln [ Kadınlar(i.an bilhassa Şaziyeyi cOe sulu bir gıda olf.J>.:Jl. (2), (Hıt.ıb nıdası 
hk oda.Laz ve n..lb&Yet KQrdÖ. Şaz.iye Çe:rkes taklldll yapmacık, Be ,. o kadınları sonra. bunların p&koloji_ m~·,rı'M· 'l'IVf:< 4 . , d.,J (2). 3 - Temel (4), Y8'Xllaik (ll), 

9 

4 - Yemek (2), Bir ::ıurn 1sml 17), 

5 - Hükünııeot ve cem.yeLler.n remZı 
(4), Nota (2). 

6 - Günün doğduğu y,.r (3 ı, Bır 
ha.nan (2), Bilet alınan yer (4). 

7 - Biçim (4), Çöldc!-\.i sulak yer 
(4) . 

8 - Nota C2>, Baş <3l. Avnıpııda 
meşhur bjr k.ömür havznsı C3l. 

9 - !nıtLkam <2>, B.r ~oz renki (3). 
ıo - Hasta C8). .Sonuna b:r «A• 

eklerseniz tarihe kanşm.Lj eski bır Un~ 
van olUT <3>. 



: ..... -



BİR 
ı<rı st d b'.r 

30 
ın en kırçıl t('J>elerdcn. elinde 

1'5ıırı\ Jla, sır uıtüt uzun \'e beyaz bir 
'1aıı.a elt a;. ar~ mda na.srrdan btr san_ 
s.. ... ' lnı.şt.i. &çlar.ı srumlına, sakalı 
kavru ka o Glınestın ~anıp 
1._ ~ lnıuş <>lan Y1lzünde koyu mav iki 
0 rlıyordu ve bu esm rl!lt orta~ıııda 
tiyı) lM-r g rene ı\d ıı.ı. ko~rn w-_ 
~b::u· El erı kol an ça. lamıştı · ~iJ ü 
nı Y-ult kabuk olnıuş u. Başı d:md.k aL 
larurı arıda gözler.ı U2lak u!uklan sap_ 
•a4 ~ 0 du halde ytlrtıyC> du. Şeria 
111~ hı top k damlı evlerinden fır_ 
lttı b~arı çıp inı;anıar batıdan g~
• La llleçhuJ Yolcu..ru mera..-tıa kar_ 
ratt ar. Bun.ı.a. ın ara.sında .kıs~ m17._ 

Peıc 1' ~un ıkıhC]ı adamlar da vardı. 
~~ ~err de o sa mcmleıketler'ne 
a tM. atşan YabanC'ılan hem~n yol arınclan 
~tt: d'*Jarı: kollaınndan tu•arai:., 
totttrcı~ P ka.lı:araııc reislerinin yanına 
IOcııı.n kl~ halde bu yolc"JYa «Jmse 
a- U'J'ordu, eokulam"""rdu· ona b r -roo;r tıor • ., v ' 

Jcin 
1 

anuyorlardı. z.ra onda sormak 
nıııı Us~t veren bir n.aı yo'.ttu. Yolu_ 
htılara 1lne ke>şanlara, etrcl.ftan yalcla _ 
~ltrıı · gıttiJtoe artarak ark.asından 
>ıın~r~ hılç baJanıyordu. Sanki yapa_ 
~a ı, Ban.ki Filı.'!tin tep.c>lerlnden 
>'Uru" "adl.saıe lnmemlş, 1S61Z blt çölde 

l3 Ol'du. 
tı ~~ece köyün ort.al\ın.dan ,:o:rçt!. git_ 
1ot1-td~cı hl!A. onun arıca.sında.11 ~1di_ 
"llıJt on • hatt~ bun1a.rdan b ri h17Jnna_ 
1aJnııı un da.ha sonra geçecJğt Mye, 
leiıı u:abaya ondan ~el ul::mıak 
bııı~u. ]aştı. Herkes bırbırlııe sor _ 

- ırı ~?1rıu~ır? Nereden gellyor? Ne i<i_ 
13 llld\ . 
- 1'f ~ 80nıyorlardı: 
~? ereye gld.iyor? Nlcln burada kal_ 

>ıı1gt<n 
ll'ketııır· ve $erla peygamberler m~
~@!ıılet;t, etsunıar. ıılh!rler, muc'zeler 
~'ile !dfr. :Bligtın b t sokak köşe_ 
ıtlli)- 4:1en, vUcudu ıaraJa,r içinde 
lilt dd etıcl, ert.eal •llıı peygıunbfi ~ 
<IUııyan~da bUlunab!llö. Her ııedense 
~n tıkın bütün peygıımberlerı bura _ 

lttı eler ıştı ve hem de h 1ç umulmıyan 
!lliftailla •!'a3ından Clkmıştı. BlrçoğU 
8ıncı. 1,.~eriıı ml&ave.metleri ka:rıı _ 
0 -r'*> çeıun· falrat bazı ı da 

MUCİZE 
Yazan: Kadircan Kaflı BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derlıal Keser. 
İcabında Günde 3 Kafe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları ltrarla isteyiniz. 

Filistin ve Şeriada birçok peyg.ımb!.'T _ 1 tefte neba.t Yoktu: suıannda camaşır bt_, birat Söfii"& telttar göründü: artık k# 
ıer çıktığı halde bu kaaabaatm li ç çık_ le )'a.k11D!DA21dı. Bulanık, batak bit yer_ bolmadı, ne ellere, ne de ayak ar. tı • 
ma:ın1şıı. işte blr peYllılnbet ki ilk di. K.ill1se onun yanına bile tıtı'8ttıalldl; aWdıyomu; SUJuti Us üne d~. 
defa olarak vaz fesine burada ba~ııyor. sanılıtdı ki o suıe.ra vüm.ldlaı1ım ber hattı. basan oturuyo.du. bo ul'llllllPOt. 
Kasaba için ne mut uı.. hang' bir yerini deidlrmler bemen du; b81mı.Yordu. Koluuu rei8e d'Jlmı 1l. 

Haber her tarafa yıldırım süt-at.ile S>lllSlYah kes.llır, vilcudla.n firenç 72.._ .za.tarw baiırd.l: 
yayıldı. ral.ar içinde kıvrana kıvrana öltirlerl - İşte mucize!.. Sabret, go:il.nAUI., 

KAb ıenın reıs1 Yetinden h ddetıe frr. Reıs da.ha çôk kıZdı ve sotdu: demiştim! .. 
!Adı. Xend! otar les nı sarsması 1hti _ - BiZe bir mucıze g~rı Herkes d<z çökıınilştı!l; reis de da ,llt 
mali olan böYlf! br şahsın IJ ıışı onun - Z:I.ttıanı gelince her şey olur! mUştü w af diliyordu. 
hiç Mşuna gıtmemışli. Hemen Adam.. - Zıı.ni.am almdid'r: ~dl lstl10T\Hll; Mechul adam o aJt.şamdı:ı.n bıı.şl13'. 
Ianna emre-tti: yotsa sen liit ser«er.lden ~ .be oıa.. r.aat, Şetia. vadisinin bu en bUya ( kA • 

r- ..v - Onu çabuk ;vakalaym, get rin 1 btlifs n ! sa.basında sa.ttan&t kUr\iYOl'du. 
Beş on kişi kasabanın ... üo!l.k meyda. - Sal:)ret, göriin;Un! Aradan seneler geçti •e burnya bt' 

--- nındakl !kalabalı~ı yardı: mechUl ada_ Adamlarına emretti: Roma tm.pa;rat.otu ge1di, ont. deınlelet. 
... ma yaklaştılar: ıtlc b r tSeY slly! tme _ .. 1 t ı . . . 

den iki tarafından tuttular: glStUre llk - Buırıu 110 e 
8 ı.ruz di kı. . 

i1iis:=ll11ı•11ıe::::- oldular. Adam mutcavemet. etılii70l'du. E'ltralta bir dı!Mplanma, ıW t&Jnaf_ - Lilt g!)l11 ÇıOlı. tuzlUdur: Dxıız t1l.. 
Hatta guet Mi'V Dil1 o r yüz ve ıa..v~ ma oldu; birkaç deıı.,et çığlığı duywdu. ıtmdan 8atka IDAdeıller de ııarışmlf 

• _,.... tatlı bir sesle diyordu ki: Ya bu gerçekten bir peygamber i&e ve Oraya cılı'enler INY& ~tmaz ve bo 
. ha~ yalnız ruıııarı lerinde daha parlak &kiiler oldulu hal. - Gönderlld ğlm yere lkcndlm gi - ona yapılan muameleden dolayı Allall ğulmadarl. 

reisi~~ Y:~~· vtıcudl&n 11.ttilnde de de ellerinı ha\'aYa kldırıyor; b&r eeyler derim. Gônderilmed!tlm yete b~ hiç te~m bqma ttl!ket terirae! • İmparaıtor merak etmişti; tasa.bar. 
Uzerın e "l!I ..'.ı.tıardı [ mırudanıyor, mırıldanıyor, diz ~{lyor, ı klttıse g~ ttremez! .Rıei.se bu n<>kıhla&'ı hatırlat.acıu: oldu. yanı başında cadır kurdurdu. 
sa=\,~U: bir ~ıamberdi w pey_ yere .kapanı~or; böylece btıld . bıritaÇ Reisin evine doğru, hep o esıtı gu _ ı.ar: f~t l)uıamtd•liir. J!!ttes1 sabah <>n kadar e6!rlnl sin • 

e b'r ey sotulaal.azdı. sorul_, saat blcyordu. Ne a.yaaia. ~. ne rurıa. eski petvasıZ tavırıa, a ıt ağır Dört kuvveUi Mun meçhul adamı clrlere ba{tladi; g61e attırdı. Halk mf_ 
gamberıer · 'anma& mUmlcıln olan de .güneşte kavruıwordu. ııer!lyurch1. .Madem.ki oraya ff dıyordıı: baca.klarından ve omuzlarından tuta - r.aıkla bekliyordu. Esirler boğulınam•ş • 
ma..sı ve cevaı;; nlar zaten bili Lılt ııölli gon.indti. Sahılde bili'Gcelt ıutmdıı. ve zorlamaga gerçekten ıilzum ı'Ak'. htl.varıa kaldırdı! göle lh1tru YilrtL ıardı; boğulmuyorlardı. Hayret, bun • 
bir şey varsa. unu ~klemeltyd 1 B ... k- bir kasaba vardı. Gelen ..tüı,;ılk btilt>yı yoktu. S;mdi silahlı ada.mLırın daJ c.HlJ~t. O hıe s~ çıkrmıyordu· battA tar da mı t>ettamberd? Buntaı- dn J:tlı 
yorlardı. O halde da ld rek · bazar; gören yarı çıplak cocu.klar, baaılarının 1 halık tan farkı yoktu; onlar da hayran yüzünde il€ıh! bir LPk parlıyordu. Ha_ mucl9e yep~lal'dı? !ı,t.e !Us.ıb rım a_ 
Jlyorlardı; aıt::aA111 n g ~erİne göz gömlek askıları düşerek merneli!lrl gö_ h~ran bakı..vorlardı. Hem de me9]iU1 !ifçıe gil!timsilyor, mırıldanıyordu: !aoan çocuklarından blrlca~ dl ken 
duda.ltlarının uı;i;;ın!,,ve IJ anhtms. mı rünen kadınla.r alç.adt J& wpralt damlı ada."ll hiç yolu şaşımnyordıı. Otıu da_ _ ~aını gelince ner .?f!Y olur! dil.erini göle attılıı.r; onle.r d:ı boAul .. 
atar~k onun or-" ıer evler a.rasında.lti daracık 30kak'ardan ha evvel burada gören foktu. O halde YUtlerce, binle'l'Ce nasırli ayağın madıla.r. Çıkanlar dlyorlA~ı kl: 
bekI·yor~ı d . lln"il vakti ıe'me tır dılar; meçhul adamı karşıladıhar. yolu nASll biliyordu? Kalaöalık araeırt .. klm'!l&Tdıa, Jcıtçtl tôPraAllanı.& çıkardıtı ~ S\l bf.Zt ytAatı itiyor! 

O beıkld yorb u
1
. ç ca'· 

1
..... ,.,., - onun arkasından yUrüyenlere •rdu - da bu hali pevgam1ıerl ine delil sa - H.şırtı derin 9eSSzllik merak n df'h • Halbuki ~a !Ular neıp dibe mlşti Peygam er er an "" .. ~' .~ - *- . bir ikl6l ab nrdi· und . ' cıe • dit' ~an tonu utı11rctı· Onlar h'ç ı.ar. J.\'ıe.-mden ce: . JAfilar bUl u. şetle bıiYilyen gö?Jer... kerml.li! 

ki vaktlndm evvel .ıonu$turamaroı: - Allalıı.o peJpmberid·rı Belıldıı iltarptnia ıel<ilAi zaman bir M çllul adamı sahilin yüks!l'kçe bir 1 ıtaıabıllıtm arıaında oir mırıltı oı_ 
ha~::. bun& teşebbtl.3 etmek tehl'.lı:eli Meohul adam bu l6sf1 bek1"1mUI elini kaldırdı;. sopasının ucunu. h~ nokt.as:na götUrdiıter: b'r'lcaç defa sai_ du, geri döödlller, cpeygam.ber.o i &rL 
sa lıyordu gıb· döndU; e ıer1n kaldtrara« •u tak yere vurarak agır a ır Lüt goUlnü gos_ la<ltlar ve snvuroutar. 1'adınlar JUZle_ dılar. o yoktu, nereye git:.ml.%ı? 
~ir Jı.:öyü daha geçti: 0 köy h&Mı:ı d1.s ettl ve nutıldsıı.dı: terdi ve dedi ki: . , rıni kapadılar. tııiiJık attılar. Ba".1 ln~l-: _ Şu tatara gitU! 

da meçhul adamın etrafını ardı; ar_ - Sen berilm ilk dottıutn.sUnl - Sakln ol! Sakın olmazsan A:lah •uer de du.vuluyordu. Çoğu da gfü•Je!inı Diyenler oldu. o tarafa baki ıır ve 
kasıma taıluldı: }ttiyllıı d1$9l"Wl1a iuıd~r öteki yei'e ıtapanıtiten mec;nuı edatıi 'seıiliı de başına !Atı.et y.attJır1r, lüıete rukşa.mın kızıllığttıa boyanan ğ yUtU~ çölün sonsut1utıı içinde bUttln hız le ~ 
arı!ra81Jldan ıtittllPI': uturladıiar; bıt zava lıYi ba~ından •e ltol.lAtındtıA tu • uğrıı.mlŞ olan bu ğöl Mul&cı gibi sakin, ne a.ınt:mııııer; Meta talvarıyorlü'D.1: ~·klii.şan blr llOllCta halffie ge en a )1 

rltisi h'ç ayrılınAdı. taJ'a.k kaldırdı. Kıa.Jfli)l.lllı: ~ bir fakat fatVdaoız. acı 0
1
IursunL

1 
"lü ~ EY uıu Tanrı, bu bıZlln ,Unalb _ gördü1er 

ı bir k ; ı d61 mt. Gölün i.sm.nin anı ması uı P. gu n · Böylece birOOk k~r ıecıtd : ço ıısı t a.,.. · • . ında yaşamalarına rdmen bu mıs değildir! em her MI b1Uyor&Ul1! Artıı:ıt P'illst!nde hm- muc zeden şü l1e 
geceler tırdA ı~celend1. - :PeygarobetıttllJ, Plli8tlnde1l -1 - ~m il2erinde ~et.ı.i blr tesır yaı;t_ Havada takla. a.tan mech~ adam do_ ed11ıınete ~ati'dı Ve bir da.ha o t tlatı 
M~hiıl adam otta.ııta tt.ranlık ,bas_ yomıu.ş!ııt l ıtt~ föüeldl· ll&tınş rdu Orası gerçe!kten Alla.hın l~ne - nnk ve k.orltunç sulara diiştU: etrafa peJPIJll*' çıılmıadı. 

Uğı zaman yttzttnü Datıya ~·~; 1Ju fı e{~~ 8' Jııanqlflafth; :. *alWf ;,e1-dıi; lıQiıPda tek balık ltöpiikieı s.açlldı ve ıayto.ldu. Par.at lladtican Ka.fh 



aya 

~----------------~~-------------------~ı ~-~~~-~~~~Dün gece hrınlarda 
M em 1 ek et Ha be rl er ı anikontroııaryapııdı 

Baııkesıer bankasında :l:zmı•rde [Bas tarafı 1 inci sayfadal [Ba.ıJ taralı sayfa 3/1 dedirl jmevınıu adliye 8ı:oridorlannda din 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır. veze berber:. deki rolünden dolayı teb_ mezler nıi? 

dar dJ1n büt.l.i.n gün ekmek mese esııe 1 rtk etmeliyim. Bir mahalle kaJını tipi Ne hazin değil mı? 
Bir manifatura muhtekiri ile meşgul olmuş, ica.b eden emirleri ver- ancaı'.{ bu derece muva!fakl)etıe temsil Velhasıl, aziz dostumuz Seüm . k b ı f • - miŞtır. Dün de fırınlara fazla. un ve_ edllebilırdi. Konuşurken, sıg.ıras nı sa. hete gore vaziyet şudur: 

Vu U U an acıa liat kontrol memurlarının rilnıiş, .,,,.... vakte ikadar durma.dan-'· ra.nken, kaşlarlle, gözlerile 1stihzalar o~Y aa._ Vak.tile piyesler yazan büyilltle 
garib mücadelesi ınek ç~ka.rılızuştır. ederken ne yilksek b!r sas'at..kar'a karşı gelmiş. Bunların eserleri sırasile 

İzmir Mlll1 Belediyıe Reis muavinleri ö~leden ev- karşıya idik. Fa.kat ne Y'lZık ki, aynJ mari.eı:;i günleri halka oyna.ı::ı.aca.1'· 
(Husuıs1) - korunma vel ve öğleden sonra fırınlarda va.zi. güniln gecesinde. öteki sahnedeki ro_ dan sonra. istop! ÇünkU, soa.r 

Cl•nay".lt esrarını muhafaza edı•yor kanununa. ayıkırı ba.reket ederek ih - yeti 'tet.k.Lk e~lerdir. lilnde bu kıymetli arLlsL, değerinden Lf yazanların hiç değerleri yok:. u t.n.:fı.r suçundan ba.k!kın<lıa. adliyece Bazı fırınların, ekmek ımali ıçın al_ çok şeyler kaybediyordu. Bu tezada yu_ hiç bir şeyler yapılmamış. Yalilı.J 
.• tıaıhıklkaıt Y -1Pı1an ımıanat:aıturacı SJ.fder dııkları ı.ıın.J.arı, el attın dan yükseX fiatla karıda da işaret ettım, burada da tek_ kendileri gibi bir tek ti.Yala"O ~ 

Dun Bı!!ıJı:esll'de bir cinayet bert te yük.selen bu seslen:Ien şüphe_ orır!.d.J.JgLl., aıs!zye blciıwl ooza n:.ah.ke_ saıtt.ı:kları haılı:ıkındaıki J.hbarlar da ehem. rara lüzum gprUyorum. Hd'ın de esene.. mildek.k.Lki var. Bu müdeıdtlk: de 
Lduğunu, biı" banka( müdür mua.vi - lenmeğe b~tmlŞtır. Verilen ifade_lı:nes,ı.ne veri·m.qtir. miyetle tetkik vıe tahkik olunmaktadır. eseflerle... deliyor ki, yarın, vaklJle olduğu 

nlııin tanınmış daııı.liıyec.llerd.en bir ye göre doktor bu ema.d:ıı ce.bin<:J.er.j Milli korunma. !kanununun 32 ve Vali ve Beled~e Reisi Dr. Lütfi Kır_ 
1 

_Bu iki temsildeki en oüyük hayran _ teli! eserler yazılmağa. yetmıf y1l 
doktoru ölaürdtiğünü kısaca ya:ıımı.,_ taıbancasını glıkammk ba.nkaccyı teh.. 59 uncu maddeleri mucibince a.5liye dar diiiı. smiooi, börekçi, yufka ve tat- ıgınu sona sakladım: cOev.ıze berberıı yeniden ba.şlanabllecek. Bunu dSı 
t k Bıalik . .. A , lıcılan vil§.yete davet ederek: kendileri.. deki Mehmed Karacaya. bıtıyar ve çe_ nız bugiln mekteb sıral:a.rınA. okll 
ı . es:ruen alına.n mütı&mmim dide başlamış Te lııalklJc;ati ta:ırili et_ biri.nci cıeza.da. """Uonda muJ:ı.akeıne.si. ,_ ·· ~ı~"~ · d41n"k b b r· il b · b ...... • ,,_ • .., gor.....,..u~ ve eskiden aıdıkl.aırı unla_ nesı ·'"'9U er er ro un u gencın u lardan bekliyebiliriz, 

maluma.ta göre henüz esra.rmı mu _ mesini iısteın~.l:r. Bu esn.arlQ odacı'ne l:ıe..şlanacalktır. Qk~ularımız ra nauıa.ra.n Şimdi verilen mi\d.ann ih- derece kudretle yaşatması, harika de. Bilmem e.mma, çocuklarımıza, 
hataza eden oinaye-tin ta.fsl!Aıtı şu • kahveleri vermek üzere oda k.apısmı,vaık'11(Yl hatırlarlar: Uy.acı nasıl olup ta karş.uam.a.dığını necek bir va.sıftadır. Tarif edemem, 
dur: açanıştır. Sallbaıttin Çetinsoy arikası Fiat kl>n:trol. m«nwları, safderın sormuştur. gidip de görmeli derim. Bu gencin sah_ ro eserleri yazanlarımızın yalnlZ 
r.~ · ,. .Al&kad.a.rlarca .,.,,,".1A- •~•·k•kl- ..,.._ nedekl istikbali ........ m.. ••• leri olduğunu söylemek ve onlar 
~çen Çar~ gı.i.n :ı saa.t 2Z,30 a ka.pııya müteveoclh olduğu için içıexi manlfaıtura -~Ao·tzıa.sı.n.daıl. &ııten, pa_ ,,....,......,, """ ~· ""' U'\4J'""" b bal ""'- ğ be 1 · d "" 

1 
.. ._ nunda son ...ıı~ 1erd.ek:i ekmek darlığına * a arm ...... n, a a Y erın en .,.. 

doğru d::ıhllııye mütehıaıs6ıslarından girenin kim oldu5anu mnrm.e.k -~ı. ...,.,., ve t•--r -•m -'-~"' ı.st.iyen bir 15
""'" mem-1

• ı:rHnab olma m ? Bö'yt 6 .. ~ ""'"'""j""'.. ~ .,,....., ~ bilhassa Ci.i.ınhuriyet Bayramı dolayı_ ....... ~ z ı e 
doktor sa:.ahaıtt.ın Qet.lnsoy Milliıkuv_ sıadlli? artkısl3ırıa dönmüş. ~.e bu şaib.sa cYok, cevabı veı:'ilmesi. üzerine sUe şehrin nüıfU6unun art.ması ve hal. Bu yazmıı bitirmeden, ark&da~ım yatro tarihl görüşU. ancak Şebir 
vet:er cadda<>indeict C<Vinden ıaurılmış_ küçük dönüşten is!Afa.de eden N:yı:ırıijırJ ~~a ar&!Jltırma y.ıp:n1§ ve de _ km ~ni tip elıı:ımeğin cok kepekli ola_ Selim Nüzhetln bu tem.:;ilden evv-el.ki yatrosu.nun bugünk;ü zihnıtTetme 
tır. basmmıın üzerine atı'rn.ıştrr. Bundanpoda. epey mik:tarda saten ile bir mik cağ1 zehabı.na It.a.pıiaraık birkaç gün konferail51 iç.in de bir iki soo ı;öylemek şır. Bari Sellin Nüzhet bu tar 

Evinden çıkan doktor bir müd _ oonra ik:IBi arasırula bir b-Oğuşma'tar diğer kumaşlar bulmuşlardır. Ma_ daha eski .çeşnide ekımeıic yiyebilmek isterim: ginnemeli idi. Zira ötetiler ded 
detıtenberl alle"rl b!.r meseleden başlam.ııştJ:r. Barı'irıaı mü.feıbtişi lle odacıl....,_,~,a, &aıten bu'lunduğu halde «:VO'k> dilşUnoeslle bir i'\inlük lhtıyacından Derin bir vukufla. nazırlanmış olan 1nad ve tarafgirlik ya.pı,yor, b 
d 1 la 

1 
açıdc kın ba. 0 - fazla. ekmelk alma.sının sebeb olduğu konferans, dinliyenlerin ha.ıdk.ı.ten la. kendisi ilim yapmak zorunda ve 

o ~tyı a.ra r o ve n - Ha.san hadiseye müdaıbale etmemiş.cevabı ver!lımeslnden dolecYl flat lıxm anla.şı.lmı.ştı.r. tlfadesiru teıınin e~ir. Yalnız üsta _ sındadır. Zannederim ki 1k1 k 
, kanın aı:ynl zama~ mıııhasebeclliğL ler, yalnız od-acı valk'a.yı hı3ber ~r _trol memuıta.n t;aıkiba.\ iÇln mu1U:Xle - Vali ve Belediye Reisi dmnek sıkın_ dın bu konferansını sadece okumakla seyretmek, neş'elıenmek lçlu klf. 

nl yaP31I1 eski ~~u Nliya.zl. ile hususi mek üzere polise koşmuştur. Zabıte. ıeıye tev'Easill edinee m.ataz.a. sahibi: tısı hissedilen Fa.tih, Beyoğlu, Beşattaş iktifa etmemesi, arasıra kı\ğıdls.rına ciddl bir konferans içirıde buna 
bir meseleyı gonışmek için Osmanlı memurları ~·a yer'ne gwHkleri. za_ _ Beni yı$mııcym! Anlaş.a.lım. ve Eminönü ka.zalarında.ki büttln fıxm- bak.ı:naıkla beraber, bu güzel hfilll.aaYl, zum yoktur. Acaba salooa aca.1ib 
Bamcasına g'iderek onunla konuşma_ man doktor s3Hılha.tt.ln Çet!runyu Dlye:r&k rüşvet ~f ~. me lard.ıı. ekm-ek ima.IAıt ve sa.rt.ya.tmın bize bilıhassa müsahabe şeklinde sun. taplarda bulunmakla, kon!eransç 
ya başlamı.ştır. başından lkurşun'Kı. yar&lıanmış bir murl·aı· da rüşve~ &Dml,,a. ka.rar ver. resmi meı:nurla.rıll neza.retı &ltmda. ya_ ma.sı daha cazib olabilirdi. SonTa, ciddi zifesiri.l..n ciddiyetinden waıı:ıa 

Doktorla banllaıc. ı aras.tnd3. ba.şlı - halde lmn:lar !ç;nde yıerde serili buLlm:." gibi .,.::..,.,ıne-"' ,..,...,.,...,.l·""' o;rlşmiş Pı.lım.amnı emretmils. bunun 1.werine bir koınfemru;ın ~inde yaraşnuyan gü_ hissetmiyor mu? 
.... ..~. -· L"'""'" ..... - ,. ... ...- dün Be'-'. in bütün ..... · d nün tiya.tro dedikodularma temas et. e lld F•'--' 

y:ın konuşma giıttikçe ııu.:aTe.tlend.1 - muşlaroır. Ddktm' Sa'MlaJ.tin ancak 7 .,..., 600 llra ~--t.OI-. .,,.,,ıYen şı.....eıerın en a -..an nrl iki odıuia lesi! bi ..... ıo:ıo~--- şef ve memurlar alın.araık bunlar fırın_ meslne de a.kıl erdiremedık ve yalnız 
ğ!nden ya a: aı e r - d~ yaş~:ış, ttade veremeden öl. Mla\ğ"aza. sa.hlbl: ları lk:Qntrol işile vazi!elendırilıniı;Ierd'lr. şunu düştlndilk: demek bu glirUHünün 
lrkte bulunms.'kta o1a.n Denıel Al müştür. Ka.ti:l ~ yalkalıa~ır. _ Ş'ımdt 000 liram ~ 550 lira DUn gece Beyoğlu, Emlni>nü, Beşiık- davası, garete sütunlarında başladık w 

bu'!ıdum. Bunu a.ıın. Elli Ura. eki. bor_ taş ve Fatih .kazalarındaki bütün fı. tan sonra, ş!mc:U de sahnede halka hi. 
Ad anada kupa maçlan lzmirin kömür ihtiyacı cum o'sun. rın"larda baskın şeklinde iron.tTollar ya_ tab eden diğer bir şekle hı.ti.kal etti 1 

'h l J• k l pılm"" ve her fl''"' ... " birer belediye me- Yalnız bu kadar mı? Konferansçı. ih. 
nı ayet en ı m'fl anıyor n......ı. ~ 7'00 .... ı..u-. memurw.rın cep_ .., •'4AQ t sı ti ~ _.._... muru ve birer de remıt polis konul. t!.mal bir taraflı tiye ro yase ni:ı te_ 

Adana (Hususi) EV'Vi!ıl'ki gün İtmıir (Husus.1) - Vllayet omı.an lt"r'ne koymuştur. Fabıt. Sııı.fder GL muştur. Bu memurlar gece ;arısı nöbe~ sl.rıl. altında ·k.alara.k, başka. fa'solu blr 
Şehılr stadında. Ad.ana ve İçel muh.. mıüdüıiiitü, m.ıınıt&ka dahilindeki <>r-lridl.igil, memurların vazeyetindeldn k.enl değiştiımişler ve yerlerini sabaha. ita. &ES daha çıikardı ve TanZıllU\t ed;blerL 

. dl.si ale)lbinde lbanıatet edece erın dar k.almalk üzere aynla.n memurlara nin il.k tiyatro eserlerini tahlil ettik. 
tel!tJen tekrar kar.şılafm~ıdll'. M~ç manlardan 11 m.iltyUn k1lo odun kö_ıdüşünmüş ve şüPhıenin kuvvet bul _ ter'ketmişleroi.r. Beledilre ve polıs me- ten sonra bu yolun devam etmedıik-!nl, 
4..3 Adanalıların galebesi.le blt.m.i.ş.tır. mürü imali lçin ruh•z.a.tiyc vermi~tir.ıduğwıu görün~. deı:ftlal m,ağruz.anın murları g•ece bütün fırınlara verilen un telifin kapandığını söyledi ve salon _ 
cBugünt gazetesi ~. vali F<:ı.i.k. İma1A.1a her tarafba. devam olunmak aır:kıaı kapısından lkw;ıa.ralk bir otomo_ nLsbetınde ekmek çıkarılıp çıkarılma_ daki gençlere dönerek: 

dığını, imal edilen ekımeı'.tleı-ın m.atlub - Artık sizler yetişecek ve sahneye 
üstün taraJından mera.simle Arla.na tadır. Den.12 yolundan lkl motörle dün bi:le atlamış, Mıarusoqa k;a.ç.~ ve om evsafı haiz olup olmadığlnı ve beher yalnız sizler, telif eserler getireceksiniz! 
mubtelLtlıne veriılmlşt.ir. Jlm.a.nımıza. ıınü'bim mikdaıda odunda Morls Şlnası luete.oe:ılne giderek: çu.val undan ne kadar ekmek çıktığını, Dedi. 

kömürü ge.lmtşttr. 1 - Hıa..%a.yı.m.. Bend. h,aSt.e.neye kabul lrontrol ve .t,esbit etm!Şlerd.ir. Bu ııron_ Zannedeııim ki bu sözUn, son kayda 
Bartında bir kız kaçırma Mülh:aık.a.ttıa., bilıhassa dcmiryıolu gü e<hn. Dem~. kaıbul olunmuş, sonra da t.rolların netioesi 'bugün Vali ve Beledi. esas teşkil eden, teıif tiyatro eserleri 

' 
bb 

·· .. _ lhast31nede tedavide bu1unduğu sıra.da ye Re!sine bildiril~ ve icıa.o eden ye_ sahasındaki dünkü ve bugünkü yol.ı:luk 
eıe um oo:rgfı:tunıdslk1 yıetilerde muhinı mlk - -'"" ta .. ~~ nı ted.blr-ler alınacaktır. ve boşluk iddiasını Da.rülbedaıi reJi -

rt (H uk 
,,.....,, "LJ....,ı oa. tuıtu m~ .. ur. 

Ba m ususl> - Dum ~w .. n_ tarda odun kömürü varsa da naldı Diğer ıtaraftan dün büt.Un tınnlarda söründen baŞka tasdik eden otm.amı.ş_ 
den Cemile adında b'ir genç kız, Kır. v-eni çem, ı undan ekmek ı;:ıka-:-ılmasma tır. Bu vehim yalnız onda liardır. E.. 

vıas~ .. ft~ buı .. --~,..ııo;.. :nın lbunıla:rın D ·ı ' _.JaC!lftl tepe mahllesinde oturan ağQbeylsi OS ·~ ...,.111..........._ .,... omu.z zannı e aTRDU :ıı- başlanmıştır. Yeni ıeıktneğin eskıye na_ sasen konferansçı da ((Vak.tile tiyatro_ 
manın evine gelmekte iken, o ma.haL İzmire nakli miim!kün olamıyordu. Vi öldürdü zaran da.ha. siyah ve QOk kepekli ola- ya hücum edenler vardı. İşte bugün de 
leden cemal Rüstem adında bl.rı.si Jo. ay.etin, Münaauııaıt Vekaletii nezdin. İzmir, 3 CHusu.st> _ Torbalıda {)Ok cağını zannedereık fazla ekımek alan ediyorlar. Demek ki tarih bir tekerrür. 
zın önüne çıkm13. 2'l0rla ~ırmağa te. deki ~üsü üzerine kömür nakli fecl ~ir ka.7.11. olmUŞtur, Az.iz ismin~e bir kil'imı. hal'k bu endişelerinin yersi:1.1 den ibarettir:. cümlesile reJisörU her 
sebbU.s etmiştir. Kızın feryadı lizerine _.,_,..., h d V bir iWYiil, domuz zannıle arkadaşı HiL olduğunu ei)mı.t!Şlerdlr. Yeni oeşnı ek. cephede körü körtine müdafaadan gay_ 

için vagon va~ ususun a e_ yin.i çifte il "klümıüet.ilr Tahkllkata melt eski3'e nazaraın anca.it ~ime 3_4 ri bir ga~ takib etmemi1i görUntıyor. 
teşebbtlısünde muvatfak olQm.tyaa ve . ise · e 0 

• n'sbetinde faeJa tı:~ı ~ımakla. bera. İyi amma, bu mtiıdafa.anın yeri Şehir 
=~aıta.da.rlara emir ge:m.~tır. devam edilmektedir. ber OOk lezzeıtli Te mupddidir, Tiy'\trosu mudur? Merak edenler bu 

.. -- . _... ··-- .. 

Bir not: Konferansın bir 
sahıneye gelen Siiavi, eski bir 
m.izdec bir parça okudu. Bu pnÇ 
tin inşadı fevıkalA.de. Diyet>! ; · 
Türk sahnıesinde Raşid Rızadan 
hiç bir artist bu kadar i1!Jıe1 v 
bir sesle şiir okumamıştır. Bu 
fakıyet, bana, çalışılırsa, Şehir 

risundaJd genç elemanlann nt 
temaşa. temsilinde bir inkılAb Y 
leceklerini gösterdi. Mümkün o 
Stıavinin bu 1nşadını pla.A"a slsa 
radyomuzda. şiirler oku.Yan ft a1 
manda şi.i.rlerl okunan meşhur ve 
meşhur şairle.re yollasalac ... 
Tüıılt şUrln!. daha az berbad ed 
kuma.nın bir nUmunes!ni dlnıetn 
hırlar. B. F 

TiYATROLAR 
İSTANBUL BELEDİYESİ 

Şehir Tlya 
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' graf, Telefon Ve Telsiz Haberleri J 
Stokholm Ruzveltin bir B k • d ··· JK d • d j ~ 
tasavvurunu biıdiriyor: asın ongfesı un ara. enız e L.... Askeri vaz_ l•et ~~ Rus filosu J --l 
Amerikan ve İngiliz Ankarada toplandı ne olacak?. rıruı!~t:ı~:~~ !x;'~ s~l~dal ııcaıe me\'klerlne sürete buyuk bav 

d 
eyret.mekte o!nn &>vyet ; nmct ndc ı ltuvvetıerJ göndererek Alman lnv 

eniz k il . b. mllertnden oem'•n 38000 ''::."\ .. - !an•""1ertle cid<ll multarcf>clmc •• uvv a erı ır Anbro 3 CAA.) - 'Nrlt Basın 'Genel Sekreteri Dr. Fikri Tüzere kon ÇörçİI, do.uanmanlR nlnde 10 t Ble'il -ba;tlr~d$ glbı ı:c -rlşmclc:1 ve müttefik kuvvetlerin Kı 
eıd~n ı·d.,re edı··ecek Blrliği birınd umınnI kongresi bugün grenln t.az:m.lerlııln bildirllmesı h'.l.k sonuna kadar dayan- Jı blldlrilmJyen d.ğer 141 tnnesJnır.r:; ~~l h~ketl~rlni tAooe ~eb u Q . H ikevinde tDp}anmıştır. 1 kındakl takrltıeıtn ittıt\ı.ıkh t84V1bln ciddi hasarlara uğrııtı.ldığını t:ısr.h p:u1ıa et.mel.erkUr. I.ngtl.lrJer bunu ya 

-- j Merltoo idııre heye!l reia Falih Rıf. den mnra kongro azalan ayaltıa rs: maSIDI söylemiş t.mektedır. Bund n başka, Stvasto l 1 ~ı, ıbil bunu ynpa:~lme "D-- ~! müstahUrem mevki! ve harb JI - ç nbl ı Tilkte malik mldırler? Bu 

b • ......,. s (A.A,) _ Stckholm'dan kı Atay m..-8"' hoş ge!d.n z, daltlka sük6t etmek sureW. Olum • nu ıemeyo 
.. ""'" d flne gfüe, =-im T<dn.n.I Jklare beyethılz heplna.e mova ff "" • net ces! arolarmdan a,nlnli> balu • :e.,,ıın, s <A.A.l _ 81,...,1, manının bugün 1'53 • 1856 sefer nd• şm .. """"' '"~ ••zete.<l, iy1 mal<lmat dan """'" jyetıer d.Jcr ..,.,... .., .. ,.,1 """" - nan meslek _.......,... halual•. Voe!kWıher """""""' •'""""" , ~';:.':' m~::..~,,;;;:"""';""'"" ıın.-,ı rurula ... ~ b."O::!."':~e :.r 

e reıs Ruzvelt.' but1Jn Anglo _ tır. , nnı tıunz eyiemlş.'.erdir. Btmdan son. S;ınıaradan gelen tklberlerc core, hl.. mes1 pe me!ht12 d :ve;: ~t:reb!l - kez mınta.ka rub da. buyfik mtktar 
~ den.z -erl için tek ku. Kanı:>'< reisi.it divam .çln yaptlan ra """""' umumi heyeti encümen! lihazmla Ka-enl..ıe bulunun sov. ,..,. ve Len'--d •il · ı.t4. O· da A-n knvvo<erın.n Tula "hrl 
da """"'" lhılus etmd< L"8avvurun.. seç!mde "'"' li<> ""' " aq d fan - r n .,...,,..., na wıklt "'"""""' u. yet donorunım, ' l>r hattı hatlı <ri tadar ·~·· mu "!""= ~ev. nın 88 kllonretre ,ım imde ve ,,.. ~ 
"'• •ldufunun b.ldlr!J<l ! nl temin et_ •ut. b,rlncl rN vru.11 ljlln< Se m Sarp zere bu ilk ""'"'""""" son ,.,mı, , ..,,.;.,ııe yeni yap'1nuş 2 ve dli!erl 21 nalem,. Çu!'u dbf'':';!·";,..ı duşu.. "'1vanın gene 88 kilometre cenuhuc ılrtedı.r Bu kumandanlık yalnız er, i:klnc reis vekiilğine Refik At: · ı tir. sell(!l~ 3 kruva.Wr, son sistem b\rkaç un ~t • r e ıvastopo_ da bulunan Serpuohof ş&lrl onlerln 
::;- o • Sa>oon oon'"'""'" lç.n ae _ med Seveng!l, ""ttbllklore de Bn. 1l' • ıcongttnln b..,Unkil toplantısmoô lcrpldo muhrlbl, 50 oeruza t> gem-1 1_., ...,;,,";' "':ı, ne en >"'kın Ufar ilerledilderi &>vyetlerln >•• 

8.Ynl zamand:31 An~o _ s:ıtson _ ker Atalıı:r Ue S;ıl:ııah:ıtttn SıJnmez. !kom1syonla.ra seçmiş oldntu murah.. ve en sur !Uı hucum botundıın ıba _ K·.....,, 
1

' A...... ,._- B demlryoh:na 'hükClmet m.~~rl ol n Kub şef "" 
nn ü Ali R ourroy w: Tahır K raoğu7 rd ttl B .. ~ 1 .u.u.ın n~w• =erındelltl Krn.3Ilodar .,-

da rn ltetıkler!n!n dl>nwmalanm ,.. , ,,._ funln >r: re r. u ~•anma ma """"' ve ta. ""'11 o nl ""'' _,,, Somara ş;!hrmdcn ol 
kend emnnde bulunduracaktır. scçllinl.ş'ero.ı.r. RJyaset dlva.nınm böy_ Program komisyonu: Mümtıız Fal!.. m.r b:ıkı.mından mütea.dd.d üslere mı ~ etnbgeç.el n bır şııba demiryolu dı5ı bir hnb"r~ ıı.tten dün l.ondr 

1 

• .......,,ı.-k 1 -r.ı.....,k b Hn a RE' "" ht e meı•uU u unan Novoroskl llma 

0 

ece .....-.....- u unu u= ...... . Fellık, Etem i::zzet Benice, Doğa.o Nıı mu açtır. Bunları alabilecek evsafta n -nlın.s knl .,+ • radyosu tarııfınd:ın ıbildlrflmlştlr "' 

''B. jfün millet"er Tu""rk!yenin ... Tankut ,ya.sol. ...... Uh• ••• ,.. dl, "'" - S.Vengll, om .. ; her turlu deniz "'"""""" mevcud "· .:"" m;;.., b rr 1: .ır ve .. , .. bu SW'etle MOOkov~ o!mlmdllkı Al ı ryl!Set dlvan~a seç! melennden do - Rahm! Gökçe, Mecdi B:ııyman, Nacı lan ycgfuıe liman, dah!ı. ~lmdıden Al. d o;ı;s 1: ~ne~ Kerç yanma_ man tazyllrinln Klllenln Vo'oko 

fnlSal .ni lakib etseydi harb !ay> -kur obniş ve bir nutuk S<rJ. SaduJJoh. man tayyare!erlnln teammma be - ~:u,;:r .:iı'::'e du = ~ = lamslt • Moza!S'in IOrla. Moloya Ro 

b 
Je!Dişt.ir. j H b ..._,_, n 'll'h..ı Rü def olnn Snustıopo~'dur. Sovyet do ı esk -. K " .,

1

..., UgilnkU kadar Kongre bu nutı<u takiben progmm. "" ~7;,.:::n ·;;;." >LU '"""'""'"' betleycn aildl>ot nedir? • bu ~ ancol< Plltı ve Batum il_ av .... , • ""'' ~ .. aJ, şarldsl 
• he<a1> ve nl"'srmome m..,.ublarmı ()ktom, • C<lenk, M..,,..r gawte, M. Qfu'çll'ın Sovyet manan va0>taııde yani 750 k<!ometre Serpuıol ';""'"" ,...nı ""'1rovonı< genışlemiyecekti,, _..ı. ve merırezı ldnre heyetin, Bı. Emin _ı<>•~•>:!: Go>den, ru. rıonamna •=•ndanlt.n• sonuna ka gibi udk b.r m=fulen mümttın o.: vİs ~ erinkl.omeJtreı~~~~~~~.ekt bı 

..,,, ııMnln iki yıllık ~ı~malannıı !a.t Yooe. 835 n. dar hart>et.rne~ t.ıw iye et.-"'"' bulun.. ln!>l.Jeoek.tlr. Bunun, dllı;er her tıır:ıf. a. uz c er °"M'i o':duaw anla 
~ 18astaratı ı ine! ııaYt ... , sın '°'rU&' ...... ft ....... ...,..,,. ~nu: Bnıtıan Fe _..,. to ld"~ gibi ~ §t'm)ftır bı, "'"' 'l'tlridn -- için _. nid raporun;- ıı.tıı~ """-""'"'"''' n-·-- . duljunu sOJl"""""• ,. Mll>yer aley _ 

0 

-u ,. cephesn;n ce • · baıc llElnllQu duyul.ına.ıtta olan it.acyada 1 Milli Şef ısmot ]lnönu, B ·yuk MiL ld<, Zeyyad _,..., Peyam Safa, hinde olunca M. ÇO<çll1n, '"'"'" ol nnb k"""rnda dn o«< buyuk raoll • Lenlngradda m""'"r So"Yl't kuv , ,..,_lı "> tam yeMde ola""' ka,.,ıan'. let Meelı,,; RellOI Abdu!ln!.~ Rend1ya, Oavl<I Ural, l!Skrnet Tuna, Bel>.mi Be.. m.....,. §3rtHe, oon gemi m<mca,.,; yet!er -rmekte olan Alm"1 h "" vellerrnln N,.. ~ehrl u .... nnden yap ~. kil D Rofik - ve Pa..U de&. .ımdar m- -'* g'bl kahra kuvvetler! ._wındn ne kodar muŞ. ""'"" yen! hurnç """"'"'erinin Al ı..tlb ,... • ......., • ..,. Başve " manca tararlar venn"'ru bndlğlnl ,: kül bir oeY olacoi!> "" kendll ğ,nden man kıt'nlnn torafrndan gene plla , 

l.ondra 3 " M k dü Ü ce 1 u·ıı- ş fi El 1 l!ı.V-O etmektedir anlaşılır ve bu sri>eıbe Sıvnstcj)C'C\. lkiırtülmüş olduğunu ve pm 1 cephe ~ İnıın~":ıi! - ~teı.ı:; ~ Japonya os ova ş n mh 1 e e en er . Odesa ıf.bl, knlıyl"'8 ,,,.. ve '""'" s'nde Finlerin ,.., ""'"'"''" ... 
J' y~ vennişlerdir.nu una sa h t geçe"ek miş ? d . Al t k ktlrle

1

er· ronderilrmez. termeQcte oldul:lnrını bL!'d!rif'keo Sov ~ıca &Metclerın kullaodıklan t>aş_ areı<e e ;J Kralı arasın a teatı manya ar 1 Bu hususu bir p:t~ değişt!reblle. ~tı:rın Fınlit.ndiya körfezindeki Ha.ı Şlınlardır: cısat &anfı J ıacı sayfadaJ oe'k o1an tek ç"tre, Irandan Kafkas. go us'erl müdar-:lcrln.ln, fizerlnde du 

~·ın ~lıtı: ıTUrkiYe boyun ei- dilmiş, uınuml etkfı.r Te Jlli.t~JUat sıkı edı".en te'. graf lar Amerikanın harbe yaya gelmeıcte oldu.l;'a:rı sfurJener İn. rulnY.ısı Jt\.zım bir mcta...-ıeıtle mtlda ba" bir d_.. aıtuw oıınnuş, n.ıu.ye< glllz larvvellcrlnin, PllU n• onnn bL fndarma dewun eylemekte bulundnl 

t?ı·ıe.!~ 'l'elegraph'm baş.lığı: cTi!rJdyelJapon tarib1nde ilk de1a olarak go - gı·rmesı·nı· ı·s~ı·yormuş raz d::ııtxl şim:ıll g:ı:ı:t>!s!ndeıkı 8.>bOnl 111.rını da .kaydederiz. . .. K. D. 

~~~ da.vasına nt'hak otmmı}.şt!r. rülen tıir §lddetle vergLer progı:aml- Mkara. 3 CA.A.) - Elenler. kralı t ~r ~ılterrnin dostu olara.lt ta.. t.atbfSına ~anm]ft.ır. Majeste ikinci JorJ llıe Rcl.sdimhur ,. B k k •• •• k 1 M k d "~ Ch ' ~ ..... bu .-ırıeroen maksa<l ma ~:-!.:..:":..:'':"'.=:: ..=.!e (~naccl "':';:... ~ ş an ası uçu os ova ra yo su 
'!'Ur~ ron cle'in ~~: ,bönil. r vazt.vet.1 biran evvel. ıs1Ah et.met.. · tir m - f •k • •• °"''~'.:""""'' ..... ta<aC3ğ>. ~n lbBr<ıt'll" Bun!""' mü=! olarak teıemf!on teah edgm"> • =• d.:""" .ın!t"'~.':::.:.:!; tasarru 1 ramıye• cenub cephesinin 
O)~~ Mail'ın ba$b~: uTUtkler sulh general ToJ;'n~ &yıme=:i :u:~ Sovyet eri.ı ~ngi.tereden artık hiç blr menfla.tA bulunmadığını 1 . . k 1 d b d d 11&ı>ı!nıasın linııd etmiyorlar, fakat sulh !ık ()!maSl I ~ ::.ma!ttadır. Ge.. b" t 1 b" yazma!h-ta ve şöyle demektedlı:_: erını azanan ar yarı ıg~ ını il ir i 

'Iıın'fl 1 tekli! ediyorlar.• rl tedbirler .. ır a e 1 HattA A.Jma.nya., açikioo aç!ga. har 
'l'(ll'lt IJUnlan ya.mı.ak'Ladır: neral ToJo tareıtınd.uı taı!tlıO edı.e~ bi t.erclh ediyor. Zlm bu ~tıkxUrd~ Bir 

Ankara, 3 CA.A.) - TilNıye İş Ban. 
kasının 't.umbarnlı ve Jtumbnrasız ikU. 
çıük tasarrur hesablnrı arasındll terıt.ib 
elo'ledlği ikramiye pll\.nının 1klnc1 te.şrln 
keşl.dU>i bugUn banka umumi meı\:e. 
zinde ve .noter lıuzurun.da ynP'lmıstır. 
Bu keşidede kendılerlne ikramıye :sn. 
bet eden hesab salıiblerinln is.mlerinl, 
he.sab numarnlnnnı ve bulundukları 
merıkezler şunlardrr. 

vat4"'eti~ln şimdi bulımduğu natilt styaoot.in hül.!ıf;asl Vaş;n~.ıda sul'hü (Bıutarafı 1 
lncl sa7f.Uı leş!k Amerika'nın Pas!f:k denizinde 

~na ra.~b ~ttın.t'tı n ~~ ih't'ya- arcyan JiQlOn ınur.ıJlihaSlaruun v!i - tehlikeyı b1ıl.d1ren şiddet.il bir ih. mulYtemel bJ.r Japon müda.halesilc uğ 
~tıı ve n Cfunhurreu nın Til~~kı'tku z!yeUni kuvvetlendlmıdl. ayn. znman tar yopılmış bulunmııkta.öır. raşması lfı.z!m gelecektir.> 
"""tnhUrreı cesurane olmuştur. · ,ye jd zıa.şma teşebbüsleri a!kim ka:ldı.. Lon.dra, 3 CA.A.} - Sabık lngıhz 
t\ın'U • 'rurttl:yen:n ':>!taraf o!du. a u harbiye nazın M. Le6hle Hore Be.iisha. 
Qlorttı?Jilll~ı •kalmak ve hays'yet ve 1 ğı taJkdirde ordu servislerlnı yıldızım ı::>evonPart'ta ,söylediği bir nutukta, 
~ ılllUhataz!l e'me:t azmınde bu_ süratUe harekete geçeca'!t bir hale Rus.varun içinde bulunduğu tazyikten 
~ ~~~ ihtilata meydan wmıi getimıektedir. ırur.ı.uımasına yardllll etm& tızıere sa. 

ı.llıl... tik bir t.anıdA &QylP.. Bitar.aıf mfıfalh:!dlerln kanaat.ııe rih bıl' uıerl hareket 'YllP!maınna .i6.. 
~ ,~ "ı göre vaaiyet.1 iyiye veya fena.yn gO u. teaı.ş ve aakeı1 yal'dımıo, R~arıın tı-.., ~ ·t-
"t:,,Ytı.lıtt.ı temel bir lh taV1tSSU- recek olan ka.t'l Ami!lerden ibırl Mos. -va.z!Yet.inl ~ııştlremb'eoctfnl, ouu u-
b..~1 ı a gelınoe 1nönü'nün ha,rebesinin neUcc$dir. se _ deOe femhlatacatmı nıı.ve et.m.iştlr. 
~ bir b-.r tekliften zlvade a- oı.-va mu - k 

'l' ı~ ~ennidm ibaret S11Y11- ne sonunda:n evvel Mnskova d~~e 0 

ll 13.a ~ı~. olursa lbu h5.d!se A.Jmanya.ya llerid-
Napolini 

mütemadıyen 

6 saat 
borr.balandı ~e ve ~ lnflnletcet..lerlnın istik ken.Oislle J~n arasınd!l. sıkı bır 

~ l ~Y'lecc!i1n~!. ntcbir vakit zoi'. haıreket birliği ııımsn etınek ımkl.'tnını ~ıı ~~ S.. lr ola.n fık.rala ektir Eğer bilakis sene sınun:ı I,.orııdra. 3 <.A.A.) - Inslit.ere ıuı.va 
tnıı.1'11.o~ gwe bu ~r etaektedir. verec • __ ,,_ ....... u., bir hAdiSC ce. nezaretmin haberier servi& Ouma alı::
~·rı:n hislerini Uade bUWtı Türk bda.r kat'i maıu.IJ"~ TokYO ile va. şamı &lt1 saat deVam eden taarruz es. 

l> • et.rnt*t.edir. reyan etmı,yccek oııuım nasında tngillz alıır bonw.udıman tas. 
Cl.ftl,tı aily Telcgraph diyor ki flngt.on nr~ı:ndıı. dalma mevcud olan ~}ıerlnden mürekkoo manml,.,t.ll 

ttlcıit!~. İnönü. ltt.;dar mevklinc anla:ı:rna u~erl bÜ• kala.cak.tll". teŞOlc.ltWWlcrln Naıx>lı ve Palermo il-
~ • söyledi · nu~l&rın en --__ enıJdt zerine tonilA.tolarla bombalar yağdır. 
~ Utı~ı .ve muhakkak olarak en o~ nutuk dünyanın .tı.er m ~ ci*lr.nnı bild.i.rmeiııtıedlr. ~llıı her 1 &öyleıınıştl.r. Meb'u.~ar nut tinde ~ aıkl8ler ys.pmı.&"'r·=r Nape>llde, torpil fabrlk.a.Sı, tayyare 

t ~~ tasvib ettiklerini .; dttnYa ~leri bu nu,blctl acu mcelc. I göroeiert yapan büyük bir fabrika ve 
~~ lr. - ~6 etmiş. radYO:~~= ~~rmu.şlardır. demlrYolu is~"OnU tam laabetlere be. 

~~ırı 6Ulh lehinde tava.sısutta ~ler. nv.e~ notu:lt.La td>&riiı etti. def olmuştur. 
1r1:"1fl.u?"reı&ilın.k&ta nı hakkındaki !ıkra ~ ı..ondratnr~re:)'e .ıt.alıŞ1 bağlılıık stızteri_ Palermo el.elı:trilc santralı. de.ıılz ta
~ tlbırı böyı rafında.n kullanılan ai>lr rllen ı . rınm kJU'61 asla bOyun d- mir havuzu. mendirekler. deniz tayya_ 

~~. ~lırıedı:~ır harıEet !çln \"&ktin °1
1 
:::;~ bah5ı Urzıerındc durnıuştur. ~ ~~~· B~r =~ı::: 

tıi;i~lr. . b ld ğıni açıkça g&>- m !ıman r8'b"05U da, A.lmaCYaYa kar. ll?-ş~l:en SôyI~ğl urtt1.ııinlo nu~nu "' dOStJuğunlUZU anlata.n satırıan ay_ ra.k eden lngUm tayyarelerindf'n yalnlZ 
~Jh.._ b r lllta sözler .A}:ınallyaya ~ bu oostluğun we &aldırmsz- biri ııokSSndır Dönüş eımasında İtaL 
<1a-·~r f.arat•,:,_-~hl teliiıldd edilebilir. nec a~t netice verd~i biU\llWl yan avcı tayyarel"ri Napcll üstttnde 
tıı~.~tbık ~-ı Balkanlar haJdtın.. tığın m bf'Yhude olarak tayya.releıranlzı dağıt_ 
;...,vıtı etnı edılen siYwıe:.ı rlh'klyenln taydetm.lştlr. malta teşebbtis etmişse de hwsi &DJI-
~- bfltu ed.itını '~ bizzaıt :rendi toP Bu radYo. »erlin ıl.Y1l61 .mahfellerL men üslerine avdet etm'şlerdir. 
~it ka~!ltü hakkında ise h1çb!~ nln bu nutka büyillt chell'lfll•Yet verdUc. ----

lr, Ul ct.ınqccdıni anlatmak- ıeri:nl söyleml.ştlr. ·-•BU AKŞAM_., 
Bulgar radyOSU. cUmhurrcislmlzin -,. 

'1"-ın 'l'hnes'ln fikri Ba'k n memJ~etıerlnm .ıstikWı.erlne • p E K 1 
~t~ ~ gazetE61 lnönU'nün nutkuna axi &Crılerin sofYada ook iYi urşılaŞ- 1 

u l'~ ll'ıaka.ıe da.ha. tahsis etmıştir. t.ıtmı ı;oy1ııem•.Şttr. ~h a dt!IUliyor Jı::i: Bütün mamldret rad,y(ll.an :MUll ee. 
~ l'~ İnönU"nün, nutkunda fımlauı baJ'1fi8. tıeaıa.6 ~ al!dert in_ 
ıı:arar, ~ d-, ~·nsetlnden de yani ~lı:k: d~ıarmm ıt.eıadnı i~ S:~~ 
l' tib•erıe ld ed.ilml.ş ve \ruVV'et.li mu.. m!ış oldutunda ,.oıı; birllt• --tın ~> · 

'OCVl"ilnı!ıi bir mmıldtetin si_ C&aclYO p.zıe 
ın CUtnhurre bahaetlnes .ı,cao etmışt.r. Sobada llkJsler 
~~ tlertn '.I'llitiyt"J'e ko~ olan Sot.ra 3 <A.A.> - Ofi: 
'll<ı rı.tı ha ... ~ hlc blraıi ma.sun bı.rak- cınnhurre!sl tmı•t 1nörıU a.1cııselL 
cıı-; - et t "l l1lilstakbel l.nkıŞ<lflndan c bit&b edell pok güze' .,zıer söyle_ 
tn~ın~1..._:1 Labit olaratı: söYkm~lr. ~...+ Reis iınönil tanaJ. ve akhn 
~llı\g~ -nln Almanya - Türk.iye ·m~·ır· • 
~ P.rn•n ~iki d und tımsalldlr.» lllllnh-=~y •ın 1xıhsetmekle~ra= T!lrit dev!t.'t re'snln nutkUnU d

1
nle-

ei)~~ .ı an ·~nruı mahiyette olan tn dikten .sonra büWıı Bulga.r sl,vast mııh.. 
8'Urı<!ıı, .,,.._!akına sadık ttaımıı.ıt husu: eeuerlnilll ilik d~ yu&arıda ynzı_ 
~ ~r ~ Uf'ltiye hükOm.ethıin :ıtararuıı ıanıar olmuştur. 
~ mu~ ını ihlA.I edebılecek tavizle Rıcls 1smot. :tnönUnün Tilrkiyenln ih-

l l'tnıış ~. edllm yecetinl açıkça ~m barlc.lndC kalmd:: azmlndc bu. 
~trıhurr ~ manalı gorWm.e4ttedlr. ıundutu ııok' m<IA bi1bama ısrar et_ 

O' rltı~ .~ İnönü Balkan memle. mlş o!mMl Bulgar mcluı!ilinde man.. 
h 'nı ıt d ~I haltJcı.nda m ·~ en- TJuniYC'tle mtiş:ıhede cdlJmiş ve Cilmhu.. 
I'\ r het 'I'ti~ 'tın $ör. o&'llntie" g6re rlyet 'l'Qıktyesj tara.bndan tnk'b ed\. 

te,.. tı ~ • Alman mu~+Jeri_ 1~ ana ~ Balkan milletlerinin 
~.cı dm, ~k;At"t b:T amil ola~ktır. L;t.!kWlerini muba!am ebneleri oldu-
~ı &tin cJın Sofyıı. ne d)ior? ğu ı~ beya:ıntı ruı bil.y{lk bir 
~ Culna.rtesi g{tnfi ı;öylemiş m~ ~. 

siNEMAsI:NDA 

TÖRKÇE SÖ'IJÜ 

LA DAM 
OKAMELYA 

Baş ROHerde 

GRETA GARBO 
ROBERT TAYLOR , 

1 S~E~ASI!A 1 
BALIKÇININ 

KARiSi 
Emsalsiz btr mımı.f.fa1dyclle 

A'man tebliği 
ı tfa~ tnrarı ı tnrl ı;:ıyfada ı 

gemisi ba.tırmış ve d ter 14 gemiye de 
ağır hasar vermiştir. 

Dl~er tayyarclerlınlz Sıvastopolu, 
Yolta limanını ve Kerç boğazı ile Kıl. 
raden z.n flm&I doAtısımda buluoan 
hede1Jert bombalıuıujtır. 

Radubdakl mevzilerden o rlne asır 
çapta bombalar isabet etttlrilmıştl.r. 
Kınmda yamın ve ta.ki> muhar('beleri 
esnasında 53 bin 175 kişi esir cdılnılş 
ve 230 tank, 218 top, b1rçoit zırhlı tren 
\""e çok miktania hartı malEeIDest !ğti
nam veya tahrib edilmiştir. Blmda.n 
başka ileri harelwtlm!ze mfmı o:ma.k 
1ı;:Jn konulmuş olan 13 binden fazla 
k.arn torpili de tahrlb edilmlşt.lr 

ıooo liralık fıkramlye samsund.8 6229 
nunıarab hesab sa.hıbl Faunaya V<ı 500 
Jlraltk ikmmlY'C İstanbulda 70312 r.u. 
maralı lıesa.b sahibi Alfonsn isnbrt ~ 
mlştfr. 

250 şer lira kazanımlar: Konync!n · 
31435 Remzi, 28234 Ergun, izmlrde 
9453 Leon, 19493 Mchmoo, 12997 Ayşe, 
İstanbu'da 61289 Sa<lı't, 49628 Nuret. 
tın, 10917 Feriha aK.ad.ıtöyo, 18467 
Fahri "Beyoğlu•. 90453 Celll ctstan. 
bula, 2132 Rlrat ıErzurum, 1'75 ruıil 
c1skenderun>. 

Bunlardan ba.şlta 18 tal!hli ell!şer 
lira ve '70 talihll yimılşer lira kazan
mışlardır. 

Kahirede bir Arab 
konferansı toplanıyor 
lı:mdra, 3 CA.A.) - Mi: 

İtah·an ikıt'alan, Donetz ha.v~sında. 
ki muharebelerde yeni arııZi okazıın. 
mış'ır. Doğu cephesinin merkez kesi
minde milb m bır vll{lyet merkez!, de. 
m1ryolu telll.ki noktası ve sanayi me:r. 
kez olan Kurslt zırhlı ve piyade te
=~erlmiz tarafından ele geçiril_ 

MunnanSka doğra Son hil.d.scler, K.11h.irede pek yakın. ---·o 
Stoklwlm, 3 CA.A.> - Stokho'm Tid. da bfitiin A:rı:ı.b memlek.eücrı mfimes. 

ntngen .gazctcs nln harb nıuhah!rmin slllermden mürokkeb bir konferan • 
blldiro.ğine göre Alman kuvvetlerı Rus sın k@lıı.:n.masını mürnlkün kılmış 

Amerikanın 
Finlandiyaya 

bir ihtarı 
mevzllerlnl bombardıman eden tny. tır 
yarelerln h!mayC6Jlde ailratıe şarka · Mınm.aıruık linumına ~ Kola yarıma~ ~fgnnlstan ve lllndi.st.aal mümess.L 
da.sındıııki muh·m Sovyet lstJıktımlnrı. lerınl de o.rasuıo. aJa.cn.'lt olan bu kon. 
na dogru sUratlc ııerleme.ıt·l'.<!ıllrler. fera.nsm hederl, Knih re, J{Abll ve V\Ujington, S <A.A.) - Finlflndlyıı, 

Muhabir Alınan kuvvetlerının Mur- Peşaver'de ta.mıınıen temsıll m yPt Amcrı.ıta. ile dcıStnlJC rnünasebeUcr 
m811Sk tıehrine birkaç ıdlomatrel1ı: bir te müşterek bir oo,phe kurma'· \e b~ muhafaza etmek M'Z\lSUM'1 ıse, Sov-
~eye kadar yaltlaşmı.ş olduklarını ccPhenin askıerl ~ dı ..... ıoanaıt it ba yetler Bır:lğlne karşı yn.ptığl harekA. 
b kl.nncktedir 'it"' ' - el P'i 

Relslnlti, 
3 

CA.A.) _Bir Fin tayyare kımdan muttefilderc ne §ekılde yar. tı süra.tle durdurm ~ ıfi.zım g d !:{ 

mtifre?.esi, MumıaıW demlryolumı dım edebllooeğini t.a:rarla~t.:ı. _ Amerika ta.raıfındo.n Finllı.ndı,yayn 11' 

bomb.'\Aamap devam etmiŞtlr. Demlr. dır. tar edl~=--· -------
yohı mamemesi, lokomotıner ve yol n.. 
serin~ kafileler bombalanmıştır. 
Pinlandlya tayyare k.a?'61 koyma top
~ bir Sovyet avcı t.ayyareslnı dilstlr. 
m~Ur. 

Berlin, 3 CA..A.) - D. N. B. blldirl
yor: 

.Alman tn.yy.ıırelert dlln S vastopol il. 
m.anına tanmız etmişlerdir. BUyOk b.lr 
ticaret gem.lslle dört. bin tonlul1 diğer 
b!r gemi batınlnu}tır. Liman tesisleri 
w hava dafi bntaryaları meVZı'erlne 
tam lı>abatler olduğu görUlmüştilr. 

Son-etlerin bir W.cbbüsü · 
Benin. 3 CA.A.> - Sovyot kıt'o.ları_ 

nm Neva nclır;ni geçme~ !Wcre yap-
ıkları yen teş:bbfis?er. ~r znycatla 

zayıfla...'llÜtadır. Bu teşebbüsler için 
kullanılAn onlarca. tekne. nt>h'rde bat_ 
mıs Ye hlobir taııesı karşı kıy•ya geç_ 
~ muvaffak oJamam.ıstır. 

Berlin. 3 <A.A.> - Alman kuvvetle 
rin:n Kırun<Uı elde ett.Jtıcrl z:ıferle; 
gazetelerin b~lıca mM·zuunu ~ldl et. 
mekıtedlr. G:ıııeteıer, Kınmın mt'rkeZi 
Simfcropol'un Almanlar tarntmdan 
zaptından sonra, Karadenıı.dıı SnvyeL 
lerin elinde kalıın ehNnmıyetll l!Ol1 bU 
yillt 11.nınnm da doğrudan doğnıva teh: 
dld altına girmiş bulunduğunu beHı-t. 

mektedlrler. 

Sabahtan Saba.has 

Bir mektub 

derim. yaınız okudutu o hluıuun ilk.. 
mekteblerle biç mUDA5CbeU olmadılı. 
nı , .e bu JDe\"ZUUJl tamamılc orUı 
mekteb ve liselere temM eutlial lı.a•. 
ramamış C)}ac3k. i.J.kmek&eb ya\TUaU. 

nun poUgOJKla sili.h talimi J'&paıa.8" 
Çapra.şak lmza.lı bir meaı:tub aldım.! dıınyaııın nertsiııck görülmiaftür? S•. 

Vaııı makinesac 1aı.ılmış olmasuı.ıo kalE tcrblyt'SIDC gelince bu bbım ce. 
ratmen birçok cUmlc \'e k.cllmc J'UD nuyeUml& lçln öyle bir ekslkUr kl de. 
Lwlan araı;mda. manaauu pçlükle til orta \'r. yulıtı> 1\ nı "' bl r •. topyc 
çıkarabildli\m bu mektubun Uıuası kiuı hepimize başlıb:ışına bir nıcmlr~ 
üzerinde ulnönü okulu c.ığret.mcni•> di. ket dersi ba.lindc öğretilmesine DıU. 
ye bir adres okunuyor. l\lckt.ubdıın yaç gösterecek kadar mulılnıdir. is. 
çıkard•iun mana şu: ilkmekleblerin tanbul BclcdQ·csl mekt.eble.rdc esaslı 
mufrcda.t. proırramında W..r 1 , gıso şeklide sokak terbiJ'esi dtrsi a(ılnıa. 
diye blr ders \'al1lllŞ ve bu der te ço.1 sıııı isteme.ık ha&..lıdır. Bu meldub. 
cukla.ra sokak terbly ı de \eriliyor. el n ııol•voruın k b .)ln blr dersteı 

))afka blr de ok:udutunu anbmak vr 
mU$. Onun için belcdl)enln mckkb .. doiTU iınli, dünist ifade ile meramın• 
lcrde talebeye sokak t.erbl1esı ,eril.. nlatı:ııak imkanını verecek btr ~ 
mesi bııkkmda&i mumcnntuıa ınaari.. ~aha Uıtiyaç oldutu mt"Ydana r.ılt::>O 
fin menfi cel'ab veri.Pııı tcnkld eden Kn.ruıntlm şndur kl. cocukl:ınm 7.ı 3c 
yuı.m habız, hele Heden Tcrb17esl tlştinnek için $efbtll ve im melli e. 
DirdctörUltünün çocuklan haftada l!'rine vcnlltlıniz iJkmekteb öb'nıtmen. 
iki kere Giilhane pollgonan& yollamak teri arasında. ba dhnlyettc olanları 
lıakkındak.I Jaı.mrım tcnJdd eden tık,. bu mek'tub sahibine inhisar edecek 
ram da rna.ruv;ısdır. Bu yiiıı.dt'n bu k:ı.da.r hic'lr. 

ilkokul ötretmenl artık yaulanm• O- ..__:13ıuluv. Ca.lıi~ 
kwwL7ac:ıJtt.ı.r. Alaka.sına tqckkilr e. 



ıısqtarafı ı iac:l sa1fıwlal 
c- Ne ya.payını, onu ,:ıldırasıya se_ 

Yiyorum, va?.geçemem. İstersen, bu 6e. 
kilde yaş.ıya!ım, bu şartlara razı ol; ıa. 
tıersen ayrılalım.> 
Demiştır. Kadın yalvanp yaka.rmı.ş 

IJl5e de, bllt& bunlar LOC&Sı üzerinde 
blçb r tesır ya.pam&mlŞ; bedbaht mevce 
de b r müddet daha bU va.alyete ta.. 
ı.mmu1 ederek. beıklemete karar ver_ 
a.tştir. 

Faıkat, ~ Cumarte61 gtlnU Ley_ 
ıtnm tahammülünü kıran yeni bir 
vaık'a olmuştur. Med ha hMt.alanmış, 
Rıdvan lkarı8m• ııorla maşukasını z~va
m.e gölİürm{lştıür. üsteınt, hlzmetçile. 
rınl de hastaşa yardım etmek üzere, 
Med:hanın evinde bıra.kmlftır. 

Eve avdet ett:Jtlerl mmao LeylA ar. 
t.t bu vaziyete daha fazla ta'ıammül 
edemiyeoetlnı söylemiştir. Kocası ise: 
•- Öyleyse, ayrılalım• ~abını \'er

mişt r. 
Muna.kaşa gece yansına udar de. 

vam e miş, saat 12 sularında eoraya 
çikaıı kadın elhlde bir gün evvel hJl. 
mladıtı koca.sına alıd t.aoanca ile dön
müştür. Ve sUfıhı kocasına oevırerek. 
ateş etmete ~ıştır. Çı.kan kur. 
iUDlardan biri Rıdva.nın sa~ şak.ağın. 
dan g rlıp sol taraftan çıkmıştır. Bu 
aırada heyecandan eli titr.yen r·adın 
ellndl'kl slla.hı iyi idare edememiş ve 
tursun1ardan brl de .cendl b!"Vll ne 
saplanarak, orada taımıştır. Bö:ı lece 
11c:S d kanlar tçer:s nde y 0 re düşmtiş.. 
Je"d r 

V k'a gecesi evde klmse bulunmadı. 
itın "I ve s !Ah s!"!l~ri de omsula r 
taraf nftan duyu madı~ndan far'a an. 
cak sabah (iğrenUmıştı"' 

HA.d nın tah:k'katına nöb t~ müd
deıumum:si Fehmi Çağıl el kovn uş•ur. 
Ad b ta'bib Enver Karan ya a' lan 
muayene etmiştir. Her iki •yaralının da 
yara arı atırdır. H11;yatla.rında.n üm d 
kes ımıştlr. 

* Samatya yolun-'aki vık'a 
Evve!kı gece, geç va.ıtlt Sama\yada da 

bir cinayet işlenmı), bir a.dilnı ba~ka. 
8ile münıuıebet peyda eden kıms le A 
fllkını tabanca ıle &Otak ori.asınde ağı; 
surette yaral&ınuJtn'. 

Bu kanlı aile faclasuıın da mahı.Y~' 
ve cereyan tarzı şud'Ur: 

Karagümrükte, Sultan mahailes.nde 
ot.uran Salih adında bir genç üç aene
denberi Nerim&n i,ı;ıninme bir udınla 
evli buluııımaktadır. 

Qeoelerı vazifee ica.bı. ev'.nde bulun. 
mayan Salih. ıSOn aıfuılerde !tansı Ne. 
rımandan şliphelennıete v:ı gmç lta
dını vaıkltll vakıts:z tarassud VJ ta.ki. 
be başlam111tır. 

Salih evvelJti a.'kşam ıe~ vaık.t iş ne 
sidecet nden bah ~le evinden ayrı'mış 
-vıe civar aota.1tlardan bir nde giz~e
fttt ev erlnın upıs nı gözlemete koyul. 
mUlfWI'. 

Bu maltaadl& eaatlarca ayni yerde 
bdtliyen Salih, saa.t 23 e dotru kamı 
Nerlmanm süslil b 'r vaz.yet,te evlerın. 

n çat•tmı eaımu.ttır. 
-~lıilııaa,s:ınm taraasud ve tac1b 1nden 

bll>erals bulunan genç kadın Karagüm_ 
~ clddıeüıi tK.lben Fatihe gelm ş ~ 
oradan Abal'a.ya dotru yUrümeğe ba.ş
lmı1'tır. 

Bt17ük bir aot\öanlılıkla .karısını 
MllD adım U«ıb eden Salih. Samatya 
VamYQ Oldıdea ne kadar te-
liıllı. teaf!ı yilrUyen NerL 
manm burada meçbu} bir şahısla bu 
luetutunu w bu adamın koluna gire: 
nlt onun.la birlllı:te 81matya l.&tıiwM 
t.tlle dotru ilerledltlnl ıı&müştllr. -

Bu mlltahede kar$ıaında btly{):t bir 
uabiyete kapılan Salih , sllraı~le yüril_ 
llllGf, brısUe Aııµıtınm bulundukları ye
re ıelmiıJUr. Salüuı ayak ~rt u 
11erıne ıerı:ve d6nen karısı Nerhna; 
tııocaaını b.lıı: beltleomedlit blr llilr~ 
b lrdenblre ~· ..... ,_ " .teli.ta ..... ~... • ... l.&Uce korku 

••••..,n.a. YaDıodaıki adama: 
c- Kocamı .. tk!m!zi de öıdUrüodlc 

bç! .. ı db'e batınnQt.ır. • 
Nerımanm bu ar.an tlaerine lşıkı 

l&nca &Urat.ile ka.Qm.aia baflaaılfı.la :~ 
bu sırada cebinden t.a.bancaaını çıka 
Sal h uzaklaşmakta olan ou adama r: 
el aıe. etmittlr. 
Qıkan kUJ'fUD bedetıne ~ etmlt. 

bu adam oldutu yere kuılar ıçln.se )'L. 

kıJmtıŞtır. 

Salih. bu dda da a.kai iaWtamette 
U4.makta olan kansının pefınden koş 
muş ve bir müddet aon.ra tend's r.I ya· 
kaiıyarak t.abancaamın kabzaaUe ._: 
tından attır surette yaralmıştır. Sılüı 
senine koşan zab~t.a memurla"ı yaraaı 
ifade v~emlyecek derecede atır olan 
adamı baygın bir hJllde hastan~ye kal_ 
dırmışlar. Sal hi yakala.nıısıardıt'. 

Yrası tehlikeli olan Nerman da te 
davi altına alınmıştır. Ta.hJtlht de~ 
etmeıktedlr. 

(' Yeni neşriyat ) 
Tvhıa ~lerl 

latatiııtik Umum MtkhlrlüiU İtalya 
wrımı teşltilltı i8ta.tisti.k ~fı Marco A.. 
Tam:ınl'llln 35 sayfadan loare eaerinı 
&ercüme ettirerek ne$1'eyleım~tir. 

FiM lata&isıiklerl 
tatatJatık Umum Müdurlüğü flat ie

t.Mlst .. derine aid neşrıya.tllldan ilk ~ 
C1kfınl lntı..,.r eahll6Ula Jtoymustrur. Bu 
clldlerden blrı&ı 1933.40 senelerinde 20 
villyet meı"k~e 26 kalem eşyanın 
flatlarını, dll'er bir cild borsıı.lar ve 
borsa harici başlıca macldelerın topum 
fıa.t.larlle, istanbulun semt ı• barile pe. 
raltende erzak fiatlannı, ucüncU cild 
ise başlıca ecnebi paralarınuı çek ve 
efferk'ıf Jlatlarını ihtiva eylemekted r. 
Nüfusta Te dolumda olnslrn m aele.i 

lstalıStik Umum MUdürlliğil Macar 
AUınler nden Bela Fo des'ın bu Umanh 
~r n . Şerık 1nan'a tercüme ettırerek 
peşreJ .emıŞ bulunmaktadır. 

islim • Tiırlı: AnalJdoııedlsl 

22 ıni aayı.sı intişar etmiştir. Bu ntıa.. 
bada Diyanet riyaseti azasından pro_ 

• 

R CA radyolan geldi ! 

Bu mllhimsenmiyecek bir haber değildir. • • • 

Bu haber, meşhur R CA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

, ~/-.~r:_. .~. ;~:-: ---._-._.-_ ·.r.""' ...... ~-:-:-::-1; 

l • 

ilan Tarifemiz 
Ta aUtun aanumı 

Batlılı malmı soo laınq 
l nci aalaile 400 » 
ı nci aalaile 250 • 
3 nd aahile 200 ,, 
4 ncii aalaile 100 » 
iç aaltile 60 » 
Son •ah 'le 50 )) 

fesör KAm11 Mlraaın mUhim bır matca
lesı vardır iti islAm h km.et hukukunun 
en mühim bir ba.b6l olan AmJıAs hak
kında bu kada.r kı..vmetll ıetıldkat mem 
letetl.mJzde ilk del& olarak intlşa.r et: 
mettedir. 

BUR LA 
BİRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA• IZMIR 

~t·=-=~)~::r.
AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 

111~-:Slerlmiz için pırlantalı ve elmea.lı eaatleııln yeni mod~lert gel_ 
ita~~ 15 sene teminatlıdır. Tqrada.ıı &ipariıS etmek iStQenlere 

· Mektubla <tstanbul post& kutusu 184) adreSine mUracaat. 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
Mile6seaeye mali ve Uctı.sadl la ü.l a&istan alınaca.kt mmıer ve BQSYOloJi için 35 şer lira asli maaş_ 

öğren.mt* Urıere mildilr ır. Tali> olanların kabul şeral<töni ve imtihan tarlh\ni 
............................ lüiümllze müraca.a.t etınelerl ıa.zımdır. <8009.9599) ··················· Son Posta Matbauı : Nepoiyat ·;;:;=· .. H··~~ .. ··:··· ....................... ···-···· 

una: uaeypı Ragıp Emeç 
SAHiBi: A. Ekrem USAKUClL 
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lstanbul Defterdarlığından ~ 
İstanbul mUftWUğü binası müştem!latından eski Fetvah&n! •. n~cl' 

:zı l7.ll.941 Pazartesi gıinU saa. 15 de Milli .Em!AJt Müdür ıw;;ıı 
cak olan ltomısyonda .acık artırma ı" 6 ıaea k ı r MJhaill ~ 

1~~ lira, teminatı 75 liradır. Şartname& mllll emlA.k 4 (iDcU 
gorüleblllr. <9460) 
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