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Bu sabahki 
haberler • 

im er ikada 
bltaraDık 

kanananaa 
tadili kabul 

edildi 
Amerikan gemileri 

:~\~;~ı~~:::~~~:~ (Alman tebliği J (ç ..... ÖR·ç····Ti/Nlj 
gırebılecekler • I 1 • • 

Dün gece 
th:ı l.ond.ra, 8 CA.A.> - Şimdi ~eııild11 • Den z ,. v rNı BlR 
bi e &öre B!rleşJt Amerika seDAtosu .Z L .. 
~rarıııc lltanununu tadil eden kanunu 

1 
d 

~~=.::~lk:·:.'!'.·:.~ kesim D e 1 NUTKU 
~ Baltalimanında 
1 bir fabrika yandı bı.~:rı 6l1Ahlanruruacaklar ve harb dlşman 1 

~katarına rireblleceklerdir. ı "Yolumuz nekadar uzun 
~ecede hatta mrfında senato tara. f 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunıf 

Meçhul denizaltı 
"Kaynakdere,, 

motörünü nasıl batırdı 
Mlrettebat şehrimizde 
Motör kaptanı hadisenin şaya
nı dikkat ta/ si/atını anlatıuor 

~ daı. ş{Lınullü tedbirlerin bbul mevzileri 1 olursa olsun sebat abrika müdürü 
\1 ett Um1d edilmektedir. • , • J d 1 d Ka)'QlPJtdere motörunun dun tehrimlıı:e sel'n nulrettebatı 

....... aşinıtonda.n ıeıcn bir habere ırare ederek daima uen yara an ı, ame e en 
-aranıc kanununun tadilini istihdaf ld .... - k• • b 1 d Oeoenlerde, Karadenir.de, Tllri: kara Derhal m.cıt.örün &Clra.tlni arttırdım. 
:::n ve senato tarafından bbul edl. •arı in gidecegız ' uç 1§1 u unama ı sularında, meçhul bir denizaltı tara- 7 m .lle sahile joğru dilmen kırdım. 
~ b.nun 900 .as wıne !cinde B!rleelk J ' tından batırılan cKa.yna.kdere. motö. tineadanın ışıklarını seç!yordulı:. Mait.. 
Ol-.ı rJA senatosu tarafından venlmlf - y; .. ti rllınlln «apt.a.nı Mehmed Aslan. maki. sa.dun bir an evvel .sahlle varmak, icab 

8 en mtlhkn ve eu atır karardır. • • :"D .. . . h ! angın uç saa en nı.t Fikri Yetim, Ömer oğlu Mehmed, ederııe, motör!l karaya oturtmaktı. Ll. 

~= hartc1ı;1Jasetinin her • .. k • • Ali, İamail, Ya.kul> Hattı.dan mürekkeb önümüzü iteatl, bizi durdurdu. Sandala 
~"tar~ ~ ya~ılan mün&- "Taygarelerımız ı· un ya ıçın eri: fıazla devam etti Ahmed otlu Muatafa, Osman Meluned, kin buna muvattaac oitmadık. DenıZ&ltı 

__ ermlf · Sıoastopol mustah em şey daha ıyı - mürettebatı ıcilinhuriyeı> motörııe b!ndı.ıc 
Al 1 k "l · · t h "h tt · 1 Dün gece 'Balta limallında bir tab. · man ar mer ez mefJZl erznı Q Tl e 1,, 1 ı k rlkıa.nın t.&mmnen Y&IUl& ve fabrika şehr!mlrıe ttelın~lerdir. Batırma teşebbüsleri -- , - 1 o aca ,, : mladürünün abr &urett.e yuaJ,anma - Kaptan neler anlatıyor: 
cephesı·nı· yararak l'Qh.rerin um.uml ararcAJu 7 (A. : de n-ettcıelenen bir y~ın olm.11§ - Biz, mot&den aynlır ayrılıwu, de 

A.> _ A!mıMl onıwarı bı1i4*umand&n- - 1 tu\. Dün bir muha.rrırtmlz, dtaYtıakde_ nlzaıtı bodof51.am•, nıotöre blndırdı. 

S t h ti ııtı teblll ed.eyıor: 1 J.Qllclra, 7 {A.A.> - tnrıı.ıerentn : Baltalimam oa.ddeslnde Pren.& Sa_ re11 nin kaptanı Mchmed Aslanla gö. taı bu.mu, su ıtesimtntn üstüne ta. ovye a arına Kırım'da Alman n lWmen kıt'ala. :

1 
efmal dotuaunda bir yerde nu~uk i a\d Hi.I.lm pa.ş.a wrese~erine aid ve :rüşınüştür. Kaptan hAdise hakkında dllf ettitl cihet.le acıla_n delik mot • .

1 
n , dağlık arıııaLye ve lwı.dla müdafaa irad eden ba.şvekıl Mister Cörçil 'i RIS a.din<ta bir ztııtm taıhtı ısttcann_ muharrirlln1ze şu izahatı vennlştlr: ' gırdı er eden düpıanın geri lc\IV!Vetlerin.e r~- ı bilh~ ou.nlan sôylemışUr: , da:1rJ fabrlkada.n dün aık.fQm saat 20 c- Pazar günü, pamuk ve halıdan 
meın, dlltmanı tald.be dMwn ediyor. - tn.Wa milletinin amıı 7~n- yı Qey1'et geoe yancın Çlllcıruş, çok kı- ibaret bulunan ha.'Uulemizle lstanbuL mOU bir t.ıop savurdu Bu me._· 

, -, ~- 1 1, S1rv • ...,.,.., J-. N4t şlddetll 'H &nJ bir darbe, . ••uı a..enl • • • lar. auka ... ~ er u .... --; ne de usun aUreceıı: bır aınır. av. ea bir -.m&n&L afir'tıtM gen(fllyen dan hareket ederek, Bo~ çııwtık. t.öriln ıc1nde patıa.aıı~ı. Motör Yan 
1'grad ıle Kalının müat.aliltem ara3isinıdekl dOıaım&n ~ ginlltf ta.ldb ~ıtııniz yolu detie- a.teı. dahili ahft.b olan binay,ı tama. Hava 8'(ime.ld1, aeYaha~lz mUaald ge_ ta bailadı. Pamukiarın aıevlert den 

arasında •dd tı• b• zııert.nl tahr.fb et.m.l.§lıe1' ve mıiite tTEm :B hart> ürükl ~ men :lst.tla etmı,tir. ç!yordu. O gece t.aat 12 de Mıd.Ye a- z!:ı siyah .sathını k!Zlll\ boyamışt 

Al Şl e 1 lr b&t.aryalan suaturmuşlardır. . .. ·-t·~.:...ku i"ln :ı,.~ir !ı°:ılaet (Dnanu 5 alM'll r.•>faclaa çıtıanna ge~ta:. Sah.ıdcıı 3 m.i mc. bu manzara,yı sandalımızdan se:_. 
ın t Donetz haWJSmnda .A!Jınan ve ı•nı_ ........ ........... " " :tğn ., • .,.. 

an aarruzu yan tıırıik1erı, çıa.rpışa.i"ak necıemeğe t>lzim ıkadar qayret sarretm.emlştır. Kızılordu Moskovada sa.rede, eadanın lo mu garbında y0rduık. 
\r baıladı devam ecfıyor'lv. Mister Çörçll geçen harbde ken. : bulunuyorduk. Motöriln yanışı 5 saat.tan fa7.lı\ 
~ 1'1, 8 CA.A.) - Sovyet Ruayad• Şark cep'hesln1n deniz keslm.lnde disine h.:utıin n:u;ıl kazanılacağını : bir geçid resmi yaptı Denizaltı gözüküyor mtlştü. Yolda ıOürpınara ye kenlsin 
~ harekAtı hiçbir tevakkuf devresi 1ya •. ' de sık sorduıclannı ve bu suale : tesadilf et.ıtlk. Bizi aldılar. İA'tıea<t.ay 
~ l'tneden devam etmektedir. Bu ıece p _ de tumenleri, . gayet ~Ustahke1:11 earlh ve Uma edici blr ceva.b ver. S H&fl.f bir meht.ab etrafı aydınlatıy0r_ çı.lrora.k hAdJseyl aiA.kadarlara 
eı- her alındığına göre Almanlar Lenin_ duşınan mevzilerini 6'aml11Şl&l' ve mü. ~iğini haıt•rladığını söylem:ş ve ! STAL ·ı N YEN,. du. Birdenbire önUmüzde bir dezlnaitı_ tık 
l~ ile Kalinln arasında yeni bir ta. !Devamı 5 inr.l uvı:.ctaı ,._, . ..x 1 d e•-:..+tr· ! ·• 
~·ııza ilı'işmfşl d tr s.-enne <7UY e evam w.uıq• • 2 nm peyda olduğunu görüp hayret et- Batınlan motör, eski nıavnarılar ce 

~~ ~~:;-:_cetmı:~ett muh~~ellnbelm dşidk Bu sabahki Sovyet ~El=~~e~a=a~ v~e:~ ~ eı·n NUTUK tik. Yanımıza yaklaştı, Arkamızdan miyctt reisi Yakub Ytldırımıı. aiddır, 
~ ·oıuı e eidedır. Uı:ıu, e sa ı 

1 
ircfil • dolanarak iki tur Y84>tı. bin Ura tıymetlndedlr, sigort.Aswdır. 

~ftıt Alman genel kurmayı harb ha- tebliği d-t.ik. Hatararımızdan ve geç • : 

~ ı haıkılunda haber vermemektedir. m1z imtihanlardan ders aldık., Fe.: so· ·vLEo·ı D s 1 · ı · . d Ilı son alınan na.bere göre Almanlar Mo&kova. 8 CA.A.) - Bu sabahki J IAketıten istifade etmes!ni blldk.: Do ov1·e t e Çl ıg..., ın e ~ez cephesinde Rus müdafaa hat. Sovyet tebl!ğ1: ! Biz vazifemiz! yaptık ve urak bir i 
1-rı a h $lnlşlerdlr, Buradaki Rus hat Diln blHUn gün tekmil oepheler bo- i (Denmı ı ınct •J'fadaJ • 

""'""'"'il> .,,..08 Alman hub tay. yunoa """""' muha.,bler oeroyan et. \,. ..J ııHitler Almanyası birkaç tıy • 1 • 1, tt B k • 
~?°"E.f~~~;~~; m;:. Havacılık müteh~;;;;;···di;~~-·ki .. :J içindeiçi!:i~"~.t:ia.:;."•en~ Verı. en ZIJaıe e 3ŞV8 1 
~~~=q~~.: :::: L_G b b . d bn Ok Nutkun akisleri ve Vekiller bulundular 
:~~.,~~::_.Klel~ri hisatr'keakmet~nlıneri::: ar cep esın e J Moskova, 7 CA.A.) - staldn, Cuma 

vy 'Ul o.uuw " ... gıü.nü sabahı Mo&komıda ~ıla:n as • Ankara, 7 CA.A.) - Rus ihtllAllnin Saracoğlu ve bütAln Veklller, Riya 

.,~ ebt~~~ec~~ı d~:~:kğt:ır~e de. ve korkunç bava teri gıeçid ream.1 münaoobet.ille söyle_ yıldönilm.ü rnünascbetile bu akşam cllmhur başyaverlerl:e deniz yav 

A 
dili nutukta dem.13tir ki: Sovyet b(lyük elçıliA nde bir cay ziya. kordiploma.tlk ve yerıi, e.::rıebi malb 

merika Çindeki b 1 i d w .u~~::·ş:u~~~~::~~~ ~ve= :~~~~ vı::eJt:u: ==·eri ve davetliler hazır bu 

kuvvetterini geri mubare e er ne ogru .. '! ::si~-:~~·~ [ B t 
b ~..;,,,,,. Çekiyor Yazan : Mitad Tuncel -..ı;.::, o;U:::".:,=. •• ıeı._ aş vekil ve matbua ---" 
~ ~8 CA.A.) - Dünkü mat. Bu harbden evvel heritest.e hlldm mışludır. A'!m.an bod>&rdsnan grup 
~et! hak ısında Ruzvelt UzakŞark olan ıkanaat tyen1 ıblr ı.ı.ri>lın en ~ Jarı cephenin bütün bo{yuıoo& gecell """'"'ı"lllııı"lllıı_...._....~~-----.._.......,. 
_.~rı..tı._ buı.~~a hususi ma.hıyeıt.te be bir taç ha:ft.& f"'"""e olup bit.eceli l'ÜJl.dÜzlÜ dehfeıt, s.aıgtııldan halde Rus ı·ık tahsı·ı çocuk• '""11!!1'1~- - ... llll~.ur. Ruzvelt Birleşik ~ 1 _._,_1 ine ........ ,,a..,,_,. ü'·ft~"' 
"e ~ ._ hüıtfunet.ının p · • er .... ay merketıinde ld1. HaMaCJ.lık o kadar ar ....... er ...-mı -- Y ..,~ 
... " 111-:... • e.p .ng, ..,._.g b" ,. ... 1...ıınıe muha:r ........ ........,,,,.,ı,.lar ve 
.... ,~~ .. "_"".''<le bulunan bahriye aillh. korkunç bir tekil almlft,ı ki bunun ır ~ Y" . "'"""' ........... Y 1 
'1U;ı.ı bilını eeri cekmek fikrinde o1du- tarpnıda umm uzadı.ya d.a(ya.n:ıhl - heMıa.Iıg1 bir pıa.nite tapılnwnl.flar - arının sayımı 
l'ttın rıe ~lıs fakaıt bu husustaki ita mele imkln yok glıbi g6riilü,yordu. dır. Bu baı'bde Rıuslarm. en Jwv_vetU 
clıtını aöyı•'ktt vertlecetı nıa:Om otına. Hıalll>Uıki ba$ı.yıan haırt> 3 seneyi q - tarafı da bu dlm.uOWr. Itte görülil - bu sabah başladı 
r:ı ~eıt ~1$lr. . tı 1 halde hAU. devam edip gldlyor, yor ki yaw.ş )'1lllV8§ mliharib kmwe~ _ 
ıı tE!lltıı-....~. r!ye s:lAhendazlsnnın ıe ı . , ..._._ .. im , ka ler en •lddetll w en JmrQcunç hava 

e Ja -·""'111 tnooeıesınin Amer!ıkalıtar gidqor amma evve;ce uwa. oıan - y • • 
~k:~;:nıar arasında h:ı;bir vakit mü.. naa.tte de alldaaumı.lf değildir; Polon- hücumları ~a~ısmda bile sıntrlerlnt 
ttuftl-. t!ı&ae te:skU etmcdlğinl bildir. yanın Jtgall, Fnı..nsa hemlıtn.ati hafta 

1 
bozmadan, panLk yıaprnada.n mukave. 

hesabına gııreoek k!ıdsır sfinııt.ıe ol~ met etmesini billyor ve h:wa boan _ 
lk•~ blıtmiştlr. Balkan cepbe61. re Oir!din bardımaınlarının bütün dehfebine alı_ 

1 Saat SÜr8n IJpı.li de UZ'Ull sürnıemlştir. Bu yı~ - tJJ"Or'lar. 

1 dırmı hareket4eri tarflSmda inathz - Maamaf.lh bomb&rdıma!l tıa.Yya.re • 
~Ul ze zele ter Man.ş denizinin si.peri~ adaları- leri gün geqtilcçe daıba keetdn., datha 
~ ~ 1 <..t..A.> - w saat devam na srun!.tleır, kendD.erinl tehıdki eden tes!ail bir aı1fın baıU.m9 glrmektedlr. 
'-n ~ b1r zelzele neticesinde ıruvıvete göre hazırlanmakla meşgul Amerblılarm Alman pike boımbar -

-····-
:hkolrul çağındaki çoeuklarm 

sayımına bugün saat it- den iti_ 
haren mı.omleketln her tarafında 
başla.nmıştır. 

Bu milnasebetle şehrt.mfaxleki 
ilk, orta ve mesleki tedrisa.ta da. 
h!l bütün okullar sabahtan alı:. 
eaına tcadar tatil edllın.i,slerdir. 
'Her sene :l!ltinMeşrtn ayının ilk 
haftasına rast.l.ıyan Cuma.rtesi 
sikıleri devletc.a, cTürk~ye maarif 
JataU&!ıtllklert ırünU• olarak kabul 

il"· '" ,..Ub »mu barab ol- bulunqyorlar . .ııııı --~.Jd"""n tan...,..,_ - ınlikem.. 
~ ~ ~•11.t güder Rm ~.-a~ir. Ka. mel pik• ~rl ~~rı v~ 
~ ~ ~ a;~n=11~ !~ r~ pldili ilalldf;;c l>urafa banlardıt.n llilD atdılı cOUl'tlıs.s> !erle 

°"'1rtıa -... ....... _ . beklenlltn ~ ~ CDeTUU f aca M1fa4a). lıJılllVVVVVVV_.._...._..._.~ 
~ektedır. r: ._ ..... w'! 

.. '"':-t~~ ~ *'· 
· . ~ ~ . ~ 

. 
,.Muhterem Ba.fvekil Dr. Reftk Saş\i:lm Tllrk Basm Blrltll tılrlnc1 umuınl 

to1'«fesilf! ya.kından al.Aıkndaı' olmu3}aırdır. Y~rıdakl res.'ınde Baş.vekil 
Mat.buat Müdürünün zlyad'etinde Ba m BirlW Bel.ai Falltı Rı1kı Ata,y Ye 

tonçe Nlde &öriifüıbıı j'Öriilmckteer. 



& &'-'~~ ........... 1ı~--ır:::;;:::;;;:;;;:::;;:::;;:::;;:::;;=::=::;;;;;;;;;;;;;~:;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;====::;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:========iiiiöiiiiiiiiiiiôii __________ iiiiiiiiiil ................. ____ _,,.___,~~~----
ç:ıı~i mallar_ın_ın-•o_ru_n_m_.,,,....,.... 

Stalin Yoldaşın 
Sögledi,Ai nutuk 

""'----Ekrem UfA)t1ıgil J 
İ lktcşrin ihtilalinin 24 üncü yıl

dönümü münasebdtile Sovyet 
hükfuneti Başvckifğ Staiin Y olda§ln 
•Öyleımiş olduğu nutuk üç kısma 
ayrılıyor. 

Birinci kısımda Sovyet re1ımı.. 
nin bu 24 yıllrk zaman ıç.inde bapr 
mış olduğu eserin dost ve dÜfman 
bütün dünya tarahndnn tasdik eô~ 
kceği kaydını görüyoruz. 

Eser meydandadır. 

tatbikatile kaymakam bi:aı' 
meıgul oluyor 

.Kadirli <Hususu - 4048 numar.ıı 
ı;;lrtçl mallarının korunması hakkUl~ 
ki kanunun .ruretı tatb kı lıU:kında it 
köy muh:annın ~tirak le :yapılan toP.. 
lantıda kaymakam ZtlhtU Öner mub ' 
tarların ayrı ayrı derdlerlni dlnl~ 
ve ziraat mualllınl de kanunun nP"' 
t.atb it edileceğini misallerle köyl6" 
ızah etmlşUr. Köy z.raa.Unın hayvan lı.f 
sarındım kurtulması bakımından bil , 
yUk faydalar temin edecek o:an bu ıc-.. 
nunım nesrlnden köylU ve şehirli bU.. 
tün halk memnun o!.muştur. 

D'ğer taraftan Kadirli beled ye ff 
kayma.ka.mlan 1htlk1irla mUcnd"le !.'; 
mekted r. ŞN<er .sakinm!lk v f nz a ıı
la Sllmerbankm ma'ını satmak suçntı.. 
dıe.n ilç esnaf mahk,.ıneye verllm'-:. 1JGSI 
lnrdan birisi 25 lh'a para cezasıııı' 
mn.bk1lın edJmiştir. Alınan cıd-ft t~ 
b 'rler fiatlar üzer!nde teslrin! de~ 
gdstermlştlr. __ __,,,_ __ 

- «Biz evvela yeni cemiyeti ya
pabilecek in•anı (inşa) etmeliyiz: 
yeni cemiyetin yapılmasına imkan 
vereccık dünyadan yüz çıevircbil'r. 
kendi bütün ihtiyaçlarım fabrikala.. 
nn<lan v~ toprağından çıkarır, müs 
takil bir ikt"sad m.a.ldn.esi kurmalı -
yız.> demi' olan Lenin bugün ha
~~t" },. lııqfl'"t" nl~ydı tavsİyeıt'n·n 
fazlasilr1 yapıldığını görecekti. 

Ber mt.Slt'kte büyiik 1ılr fbtlsaa kuanınn:, thtlsasınıza muhtaç olan bir Bir l$n muvaffak olması tein i7i temele clayanması ~ ... ehil tarahnılan 
müessesttıin başına geçiniz, eksiklerini arrut-mnız. ıslahı için plıln yapmu, lcl:u-e edllmeai yetlşmcz, bunlarb birlikte o işin içhıde oalıµn büyükten 

Bııtht iskelesi yapıhvo1' 
Hali çtek.l lslrele1 er ln ve ? ı;mr ıo.tllS 

tamlrlne devam o.unmeJktadır Ha~ 
bir halde bulunan Bal is:kel s nııı 
tamirine dün başle.rı.m:ştr:r. Ye· !dell 
iki Haliç vapuru da tamir edliıııek il· 
zere havuzlara çek lmlştlr. 

24 sene zarhnda kurulan cse.r 
Meydanda okluğu ghi bu eserde~ 
a1ınan netice de meydandadır. Yeru 
insan ile yeni cemiyetten b ka yal
nız miidtakil bir iktıaaıd makin~ de 
ğ1 ayn· zamandıa da muazzam bir 

blltün vakUnlzJ sarfcderck S"""lışını.z, muvaffakiyc~ teınellnJ teşkil eden küçlih kadar herkesin cayet aıkı ve derin bir lşblrllllne de lh iyııç v:udır. 
tek ~ yerine g"e(Jrmemiş iscnb emellnlı: hop gider. işbirliği olmıya.n le ,.eri göçer. .. . . ... . .. ... . .. . .. .. . . . . . ............................. ······. .. . . ........ -. ·-··-·-·· ..... -.... ·····--·· ................... ·······-........ ····,-------............ , ____ _ 

hıarb rrak:nesi ~unılmu.Ştur. 
Alman fiih~ cümlesini ha

tır) yalım: 

- Bu ooztrhğı.n derecesini anla.
ma'kıta Almanya bile aldaınmı~ır. 

Binaennleyh Sovyet zaviyesinde 
yer alara'k kıvmetleri yanlız madde 
bakımından ölçüye vunna.k şartile 
gözümüzün önüne serilen eeerin de-

Seyahattan dönen koca karısını evde 
yabancı bir erkekle bulunca ikisini de 

ağır surette yaraladı rec.erini takdir etrnr:mc'k mümkün Şehir Mecli.inin dünlıii içti
d~ğildir. maında mgari hararetin gün-

Stalin Yo1da, nutkunun ik.ind 1 .. k .. + lO d d Dün, Vefada. bnlı blr a.ile !acl~ı;:ı Bunun ne olalblleceğ1ni merat e . . u va.atuı erece en ,_,,_ -
k mnını harb vazıycttne ayırmış. .. ld .. lıal .1 o ........ "'i• b!r koca lk.aırısı ile a.şı'ik.uu b~ - den Tuhlr, aj'aklarınm ucuna. b:ısı _ 
tır: aıagı. o ugu =aman. ~n .er- 9Wltia ya.r~1.I'. BlJ recı ıv~'anın rak oda kapısmaı kadar gOOnl§ ve ı _ 

- Rusya 378 bin ölü, bir o ita- lerın yakılmaıı uten.ldı malılyetı ve oere)'an wzı tud'lll': ç.erisiıni dhı:ıeyince lkansı Servetin b!r 
dar kayıp bir ım1yon yaralı ver- ı - ver.ada latJbçıelebi ceddesi.'Jlde 8 nıı er.kekle Wl.uşma.k~ aldıuğımu hay 
mi.ıı. büıyiik t<>proik kaylbebn~ş•i... Şelh!r MedU3i dün saı:ıt. 15 be b:rinoi maralı evde otıumn TuMr adında bir ret!.c duy.muştur. -
Fe'kat düşmanın :zayıaıtı 4,5 mil- reLs ve!tl:l Fantkl Dereillnln riyaset! şallUi bir nrllddet ~ tt.c.ll'~ mnk. Neye ğraıd.:'ğ bllan4 Tahb' 

1 
altında t<ııpta.nmşıtır. sa.dile t:aşncya gitmlş, ka.rl511 servet! t u mı yen • 

yondu~. .•. • ai.d mblt dlcunduk _ anne.!lle birlikte 6\'ÖC bımlanlştır. trvveUl bir ayın d&lt>esUe oda kapı_ 
Stalin Yoldaşın kaıydettıbı bu ~n ce seye 11_,., .,. ~ ~· "' ik,....,, ...,.....,.,.hA,t1 ü-- 8'1llı ardına ikada.r açmJŞ ve ~!d ol_ 

'k la ·ı Ahn cbü-ı · · ten sonra TUZ!)"'ımeye ~ ··~ v-. ~nın ,..,u _., &'11 ............ ~ .. ., _ 
ra aım .~. ı e an t g ermm meollSin toph~ıltıro başlaması do - rlne Servet, Beflkta.şte. <t,unın Suley_ du@u çll4k:in manmra. tarşıısıında bil -
kaydetngı r~kamlann a~sında mev la)".191le BGyiik Mlllet ML'!cllsl Reisi ma.n adındıa bir g~ w.nışmış ve 0 _ yük bir teessür v.c o.sah!.yete lropllo. _ 
cucl farkın ızahı_ru ha ~~ . s?nun.. AbdlilM)l.k Rendıı. Ba.<}vdcll ddldıo:r mml:a Ve,tadakl OV'leriode bulu:}mnt;a. ra'k bıQOtmı çekınjş, :kn.rElle lıQcri~ 
dan beklemek ıcab cttıgı • g bı. an- Re!ik 8'.yd :an. Cüm.hurcyet; Halk PJr, ~.'§!Pm?Ştu. gömüğü yJb:ıncı şaıbsın fu'ı!rlerlne a_ 
~ brr buçuk nn1~on zayıa~ ver:n tısı Gene S01rreter1 Dr. F".lal Tüzer 'lblJnl.da.kl işlerini blıt!ren 'I'ahlr, dün tılınış, her 11t·s·m de '111.icUKLerinin 
bir ~r~unun 4.? mıl~on ~ayıata ug- ve Dahlllyıe Vekil1 Fairk Özt!"~i'.t'a çe. mrısınd:an h:ıberslz şe-hrdınlm dön _ m\lhtelif ~rlerlndcn relılilooU w-:-et. 
radıgı iddia edilen bir .?u~n !kar- k len m.vm te'lgroıf'lanmı. ~ cevab- müş ve blr taksi ile evine ge"..m.ştir, 1 fıe yaralamıştır. 
ııa nda bu derecede wbuyiil.: \'°p~ak lar dkunmuış Te n'klŞ'Jarl.a karşı!G.n _ Karısı Ser\'le~ b1r sürpriz 7f pmak HMiseyl müte:ılkm m'bıtıra..ya mün. 
kayıpları~a r. '1en ~iş o dugu. ~ır. mamadlle sdkaA: lrapısm'.) çıalmadan caa.t eden 'nılhtr Wbeyi a.lakaılar _ 
,,, raıbil.cc..ık ere venlecc:ık ce'li~b Bımdan sonra.. T'U'ZNlrnedıeı'<l di!er anal1ıbıı.ıia aça.n w bu 8Q?'et1e ne dıL. la:ra an'la.~l\1t teııUm <im:ulJtAır. Yara 

2 
e :u.~~ldon belklemek la - msMelerln mimı'keresl~ geçUnıiş, h:ll ol'tın Tahir y.ı~ merdNenlert 1 ııııa:r tedm1 altına. alınml.l}, Wık'a et_ 

ım g~ ec&.'!ir. Elektrik, T:rnm ry wı Tün~ iş:etme. çbrtren ya.tnk oıdalanlda bl1' takım rafında 1eab eden tahkikaltaı başlan_ 
S al.ın. ~olci.aş n nu:~u~n aon !eri Umum Miidüt'Ji~ teŞkll\tı m.fis.. fislltılnr dtzymlJŞtur. ıwştır. 

kısmını ihtiyaçlara ve ümiillere ve ....n..ı~-' • 1 ..n......,. t(l~nairuune.3! 
. 1 _llL _.!_ edi:'I-!- b 1 v.:uıuıı::unenn n °""'"""' 

azım ~re tWRını •. "uw:1 u .uyoruz:. !hattındaki te'ld'lf bfltçe ve kavanin 
İhtıyaç Rusya uzenne bmen yu- ı: 

kün hafiflmneısi için bir taıraftan enclimentnıe lh~valıe o~ Te Mec_ 

h __._ ız · .. - J n' lm-·md 0•• Us rtyaBet!nıe gönderilen bıtr tekl lf o_ arn ma emesı gonae • ~ c, kı.ınm 

Asker ailelerinin 
maaşları ne zamanlar 

verilecek? 

Kocasını vuran kadın 
sorgu hakimliğine 

verildi bür t:araftan da garbı Avrupada 

1 
uştur. 

ikinci bir cephe açılması™::lnd'r. Ü- Bu t.eld1tt.e merkezi teebln nsuın ile 
midle azme gelince. Stıalm Yo1M- lS!ıt:ıhın binatıa.Tde M tıehiblerlnm ek- 13e1ec:Uye .ser aUelerlne yapılma.tta Weılldt*l ..aüe lac!ası -etrafuıd.a mtid. 
tın dilinde bu iki kuvvet yekdiğe-1 serlıylı ilıakırtt'erim geç ysktlklaTı ile_ olan maaş tevz1a.t.ı hakkmd~ yeni bir deiumumill\kçe yapılmak.ta olan tah~t 
ıi- '·<1r'•ım~ar. ;rl sürü'mıekte '9le bu gbi birıa"ardoJd I ta.rar bı.bul. etmıstır. Bu karara gö.re. ta.t neticeye varmıştır. HMlııenl.n, ev_ 

MuhaTc'be So"""eıt topraklarında te<ıtıln 1.flın' hal mabıadie bcledlye za._ aBker allelerınln maa.şlan bütün kaza- velce de yamığınuz gl.b\, suçlu LeJlA-

Bugün bir Rumen 
ticaret heyeti 

şehrimize geliyor j 

Bıçakla üzerine saldırmıı! 
KB61DlJ)83ada Baklta~uı,und:ı O• 

turan Tahsin, evvelki gocıe Ye..'lişehlt 
caddes!nden geç-erken blr müıdc!et ef 
vel bir tadın mese' eslnden anıları "' 
çık bu'lunnn Hasan .adındaı b,: ~ 
sm hücumu:na :ı$'nmıŞtJr. Büyük .,ıt 
bı<çaıkla ~in Wuine SB "dıre' 
H'l!sm, onu vücudünün m.ullleUf yel 
lerlnden ehemanlyetJl surette yara ' 
ıamışt,ı~. 

nnı.lı Beyo'ğlu hastaınes0ne pldl " 
nlmlş, carlh zabıtn. ta111J'ıından yg. ' 
kal9.nemk h'akkındB ttıikiba.ta böf ' 
Iamnıştır. 

----<t>---
Almanyaya ihraç hazırlık- İ 
arına ehemmiyetle devam : 1 Geten ithalat eıyası 

ediliyor İ Son gUnlenle muhtelif ilhaUit ~ 
Tünt • Alman tlcaret anlaşma

sının piyasada uyandırdıgı canlı.ık 
dc,·am etmektedir. Uergun Tfraret 

1 
deleri gelmlştlr. Bu arada ıınrta1·n. !I 
vt. Q&.Y. anınn boyalan. muhtelif ne•· 
pa.mu1tlu basmalar vardır. =• m=~ :: ,::!~~= Çanta kapmak ta moda oldd 

nan listcye lslmlerlnl ka>·de!.ilt- Prumekkopı'Cla aburan Şıalı~nde •' 
mektedlrler. Tüccarlarımız Al dınıda bir kadın el!Willd gün T~ 

manya ile tica.ri münasebetlerin bl; nnrfp İ lte'e caddf!!•nden gt>ÇPrıe" 
an evvel başlaması lcln kendi ara •• 

1 
meç!hU! bir şıa;bsrn hüeumıuına uğr9 -

lannda hAzırlık yapmaktadırlar. • mıo:•ır. 

Romanya ile yapılacak yeni tica. Mü~vlz, n~ ~ıfmı ~ı~ 
m umastan üzerinde corUsmek ŞabendenLn ic;lnde 12 Um bn'u.tıf.!l 
üzere bugun ::tebrinüze bir Rumen 
Uca.ret hey~nin celmest belden
mektedlr. Heyet Anka.raya rıae. 
rek orada aliUtadarlarla temasa 
geet"cektlr. Kat'i neticenin Efirntle 
ahnması için ıa.yret sarfedilmelde
dir. Bu suretle dahili plnsaıuıı 
petrol ve petrol müştaklarına kar. 
şı olan lbtf;racı silratle UJ'1ılan_ 
mq olacaktır. 

'· ············································-"' 
Dün Beyofilunda 

yakalanan 
muhtekirler 

çantasını ltapa.rak kaçııntp. 
Mağodur bıdmın :rabııt.,ya vukub°' 

tam mürac~at1 'ilrerlne bu me<:'llJ 

sovguneu bir milddet sonra yak 3' 
mıştlr. 

Oür'etltAr suQl'lXl~n ~ ge-r ti' 
Jmn~an ~n adında blrl oldJJ' 
itU anlqılm'll}tır. 
--~~~~-~~---___., 

TeşekkUr 

• .; bıAıaBı ta.11matnanıeslne . bir ~d ı la.rda her a.yı.n 15 incl güntlnden ıt.1_ nm kıocas1 Rıdvanın kendiamden ta. 
bir tek düşman neferi le.almayınca- . yena • ı baren ~ başlanacaktır. Tevziat ınamlle sotuması ve her. b&~~ Ft&t Mtiraka.be Bürosunun Beyoğlu 
Ya kadar dC'V8m eclecek ve Alman- <le Wi\'e:Sı ıırt-enmKte idi. bir hafta !...:......,. ikmal edilecektir. re61 ballanmASl Qzerıne vu.rn-•-_...... ınet ne lıAul teairi>e vukUbUl.. f1Jİb6SI dün mUntelif mruide.'er Üze -
ya yenilecdkt.ir, diyor. 7nf;Jltal be~yte talimetnamec;'Q(l AJikf!r aUelerlne yardım lUMtirnıdnJd ~~ ... ~. -~IAA t.fı6b(~ edllmlşt.ir• . ı1 rlnde ta.rnmaJar yapmış re ŞU J.htlkfl? * llfı.ves1 Lstenıen ba ~nı maıdıde flldur: tanunun taıtl>!ıkıua ba.şlandıtı tarihten d..,. ... ...., -- alım "fak'aJ ~ ......... 

B~ MU1'ıt. Mecıisi tamirat ~ 
ru Ali Demirel'ln ""''ata dolaytP ~ 
D11:lle mera.simine işt.ırak ~ b"Yd''..a.. 
ziyelıte blıhman muh~erem dostlS~ 
za !teşekkür et.ııneği bir vazife bUi,. 

Merhumun sevcesl Kertnıdi 
Ila.tlce Demlrel Be4ia Dini"'..-" 

··············································· 
. ... ·· .~ ed'lınS fi'll?'l"l' ktm,.a Teri_ Teşrlnlevvelin nihayetine kadar bir bu~ oıtter t.araııtan bü.Yinlerinden v annı ~it etmlşt.lr: BaJıSpa -

Tahmin edıileıbilccegı U2lere Sta- len ~ m~rkez1 teshin Ul'!llllü Ue :ıs:tı.. çu'k ay içinde 230 bin Ura temin o. 1aratıı.r Alan un ıwcanm bir ~~ zarında knsa'b Ş:ınel kar~ &t1n1 RADYO 
~ y ld üro "-~lo Sakson .-.rı ol~ 6lhh1 vaziyetleri e 7'5 kıu.__"n, Tü.nel"--nA- "'"-~-ı.a Cf0 nn ° asın ~ ~~ - • . , lan l:ıma1 !'1!'1n, a~rt lıt:ı:r'areUn CÜil- lunmUŞtur. Bu yekô.na demlryolları bi- """' •. ,....._ _.. """" n:ıı.r""'' 1

• CUMARTESi 8/11/1911 
matbuat:nda pddedi hir alaka ılc lf\"" vasatts! ..ı... 10 dt>reoedml aşa~ ıet, elektrik ve .aavagazı üoretıcrlndıeki yüz =~~ilk 6Uçlu Leyli\ hak.. 3o tft.rla traıvıat, ~ne Tünel cadde - tfJrı:JJ 
kartılanmıı, l:ıı.1hame «Muharebe- dilşmeshıden ttfba.ren t:Mi derecede asker ailelerine yardım zammı dahJl M dak' evrakl 110rgll ~ sinde Türk tobum pazan a.monyeım 7.30: Sall't aıyaırı, 7

.33: Ho.(tf t!JI". 
nm n~ai zafere kadar d~ .ecıı:-ı ıs+ııımn}an IMO'buır\dir... dc~lr. ~~1Ştfr. ~ının dUn hastanede sülfatıonın tllosu 30 kuruta oldutu (pt.), 7.~5: A.Je,.m beborDeıi. s.45 #,. 
ccğiıı kaydı ile «Gaıbda ikıncı bir Bu .-.l'f ..... ......_Ut ü h ...... zııun sıfaA;l.le sorguS'.ı yapılıııııef.ır. h:ıade 65 k -•A_,_..._ tonik muzl'k (pt,), 13.30: saat. .. ~,; 
cephe ihdası için gö11tcrilen lüzum» ~te -3~ ı ....... ....,. erıc mene a - • • d .,_ ... ..rard ~ ~ı-.-ıı..en yaftala.o.. 13.33· Türkçe p'hlıkı'.nr, ıs.46: ~,,.. 
üzeri de ehr.mmiyetle durulmuı _, '-'WUil.UŞ ve med'f..s Sah günıü Sıhhat Vekili şehrımız e k t bez" aakhyan ...... ıT. o.._.ıasa~ Awııpa. Plifl& - babetıen. 14: ~ plft.kbT, 14.~ 

R ı .. ..roi:"gu·· to?lammt l\zere dağ:tmı,.<'tl!' ,__ 50 ınetre apu 1 
jmda. tuhafiyeci Jaat Acıman da ken.. • ......... _ Son"'"'"' .... at ya--"'"'·mın -~..J 

tur. Fakat uııyamn uzum go 1 • Dün aab6h Ankaradan eehrlmız.c ge.. tuhafiyeci ~Q V<ı&Jl.;i~ ~.....-·- f'll"'".. 
ikn i c~ohe mtıtlalı gatbda mı ih.. lıen Sıhhat ve 1ct.ı.mat Muavenet Vekili <flsicde lüla> saten ol~ b3ide ~k.. mln1eri, 18: Sa.aıt afQl'l. ıs.()3: ; 
daa edilmem İngiliz gazetelerinden Cezalandınlan fırınlar Dr. iHul~ Alat.aş, şehrimizde b'rkaç su1t.antıazn,amında• 110 numarada J.uğunu bahane ed-ereıc satımaktıı.n 1m- heyeti, 18.25: Mıtz;ral:ıllı -.ıı.rıııı ot, 
h z 1 -ın bu ~etle i"::"lı Beledi~. firınlaın teftiş ve kontrol gUn :kalaoaık V'e Sıhhat Vekiıletine baiL ı tuh.O.fi'Yeci "BOV"ates beyanname verme_ tina etmiş, fakat yapıla.n ara.şt.rrroa. eseırleri,18.40: Radyo <'aE ve ~~' 
bir cümle kullanmı~ oldukla.rı goze ı Le: nıe e.bemııniye.t..ıe devam ebn.,,,·te - 1ı müesseselerde tetkiklerde buluna- diğl halde 60 metre 70 santim bput d::ı. 29 top kumaş bulunmuş,fıur. kıestmm, 19: (K~ s ~~ 

_1 _ F lh-,·ika. \:ıh "'A calatır. bCZl saıtıamışt.U". Mahmudpnşn.da Tn- orle~--
çarpsa gercı<.tir. i ~ gaze- d!r. rakçılaT oaddeıslnde 84 numarada Mi. • 19.15: R::ı;dyo caz \'C tangO ~r: 
le: Dü.n 1SP1lıım teN.;ıer esnasında Be MahkQm olan muhtekirler 1c.ael KıZ11 K€QeciO~lu da tela lbtllt!rı Tünel yakmda işleyebılecek 81, l9.SO: 8aeıt ayarı, ve AjtLDS 19·66' 

_ aAlman kuvvetlerinin taaT- ş!kteşta Akıf Ya'Zlcımın frnnında nok yaptığuıdAil baüında zabıt ıtutulınuş_ leri, 19.45: Be:ııbest 10 ddikB. 5 ~ 
ruzlar mıza hedef olacaklan yega- san vezinli 15 cltrıu!k bulunmuş ve b~ ~ manitaturaoı Sara kaput tıur. Elel:trlt ve Tramvay tela.rest tarafın_ Kıadm:ıa.t'dan rasta. ş:ıu1ollaın. 2(1.1 ~~ 
ne yer gnrb cephesi değildir» dedi. e.4mıetder müsadere otımım~tur. Dl_ bezi, Zındankapıda kunduracı Ycı.rdAil dan Amerikaşa sipariş ohman ~ Bas- ~ ~tesi, 20.45: zırcıat tıı <()~ 
ği gibi bir diğeri de: jler bazı frrmlmSa da tel!:gA.hla.r ve :ndura çiv.si, BUyilkad.ada tttt.fuıcü Limanlar idaresi memur raya gelen tUnel :ıtayı.şı, Basradan 21 ıo· D!n:Jey1ci 18teklerl, 2.1.45

· rl• 
- aGaTbdan ba<Wı bir yere lba. amelenin gôm!eksiz <ılıl'&'k c;::ı.hştıkla • ..a.~ô~.:a.1!! ams1lektehdl'defte1:...,.1ha.. alıyor sel'lrhnize müteveceihen yola çıkanı_ -· ~eri) 22· R~O ~ ll" 

. · bekl .J:::: ~ ........ .....,.. ....... ,,...... e e. ıyeye ·~· - ıruttır. Tünel kayışı yakında şehrlmire mın ' · aJa~ 
k St l \UöA rı ıııorlWnUı. bunW haıkikında ceza. mtşlmü!.r. L!ına.nlar İşletmesi Ulnum MUdürlU- getlrlleeeık ve tıtınel dct'hal faaliyete ktestrosı, 22~0: aııa.t ~ saJotl rl' kacak olursa a ının e J 

hadiıaerıin ya.'kmda tahadcıkuk etme-

si mümkün olabilir.» demi$lir. Bu, 
mesela Afri\aıda veya ltalyan ili\-

h.iJlcrinde, yahud da büııııbütün b* 
.............. , .... -........... ·····-····-···--
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mptı tutuünuft,ur. 'Bu Uç davanın dunışmatanna bakan $'11 ıt.ıa.şra v.e merkez \e.sk.11Atında kulla gcoecek.t.ır. betleri, Borsa, 22.45 ~ 
u!iye 2 ilci oeu hWm1, neticede ı;uç_ nıımaet Ü7A!l'e Yeni memurlar almay~ Romanyadaiki tramvay bandajların. kestmSL 

ika bir yerck hazıtll.mnış bir hare.. hıl.an 25 er lira para cezasma malt:tlln tarar v<ınnlştir. Memurlar ortamekteb dan ilk parıtlnin getırDmesi husumında ~.;.;. _______ •• _.~ 
bıi a.tiyar madır, yoıba hükUmete ederelc. birer hafta mtlıddetle düldtruı.. re Jıne meınmlan 61'3.mıdan imtihanla ihraç mtısaadesl ?erilmesi lçin Rumen lstenbul borsa31 

_'1., ediL....e.... b. __ .,_ . laırının seddlne ka.rar vP'mdştir seçlle<"ttd.il'. tbnetin firacaa.c 1............. mı: 
teVc.J[l UI~ 1r tt:VYM. datbeai ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••...... b{lt 8 m 0 ~'49""ur• 
mi) Onu ya\ında anhyacağız. .................... partide 120 bandaj şehrimize getirile_ _ ... - · ~ 

1 S 1 
_,..__ :n.. a...n- ... ftjla -"' ..._ .. ft ..,,_ "l/11/n...1 a,.,ı.. - kapanış fıa;:,;;.; 

Elnm:zıe enen hülaııalardan anla- TER N A N' C<llll""". IUU .............. r ~ ya ... ~ """"' .,,. ..... ....., - ~ 
f11dığına göre lngi,h mathua.tı ko- mruıYadan yola cıkanlacaktır. CUJ&B ----;; 
münist irtilalinin 24 üncü yıldönü.. 1 s T E R 1 N A N M A 1 
mü müna9Cbctile aöylenen bu nut. 
kı.ın yalnız had> ile ~adar olan 
kısmı üzerinde dunnuş}ar, bu nut. 
kvn eöylcnmeıııine vesile teşkil et.. 
mlş olan yıklönümü üzerinde mü. 
talca yürütmemişlerdlı-, İ!ıbımayı yal 
niz Taymis'te görüyoruz. Sitinin bu 
en büyü!:. organının kanrurtine göre: 

- «Şimdiki harbin lngilt"re-} c 
geniş içtimai df'~1di.kler getirece. 
ğinde hrikes müttefiktir. Fe3-at ay -
rü ,ey RUS'Yada da o't.aoak\ır.ıı 

Ekrem U~aklıgil 

İstanbul ga:ı:etelcri: 
- «Bir )curıdur:ı mağn:ı::ısı ihtikar 

yaptıtı !çJn bir hafta mildıletıe ka. 
ır.ı.tdınıshn diyorlar. 

Madrld razclelc.rl: 
- «İhtlkar cilrmUnc karşı ölıiın 
c~ konu!~u ."" kanrınun yil _ 
rürluğe ceçtitı ı•mclcn itibaren malı.. 

2mlerde gfzU duran bütün lhtlyap 
maddelerinin ply:ısay:ı. çıkarıldıl:ı 
gorfildüo diyorlar. 

Pra!' gazeteleri ae: 
- abıttıdir nrıtık1an için beş ka. 

s:ıb hakkında ölüm cu.ası vcrilm~ 
ve ceza lntaz wllnılşUr» haberini 
veriyorlar. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

lhtikarla mücadele afiıleri 
basılmağa ba~landı 

Fiat MUrnJaı.be BllroswlUn, fut!kO.rla 
milca®le l.ş1nde halkın tenvir edilmesi 
için luı.zırla.~..a. olduğu afışlt!rln 
tabedilnıes!ne ~annUJJtır. Bu afıŞ].e_ 

tin evvelce renkli ve resimli olarak 
.vaptınlmnsı düşilnl\l.ıı\.ll.' ve bunun için 
de «'rtlb:ı.t alınını.~. Pukaıt hazırlntı.. 
le.n afişler VokAlıet tarAfından muvafık 
~. Ya.;>.ılııcat; af~lerdc da
ha ciddi bır ha.va )'aratılması 1cln 
renkli tabulan va~eı;;llmıştir. Bu şekil_ 
de tab ve lkllşc m.ısrafınd.an da ta.sar_ 
l'Uf ıtmıin ohınmalı."tadır. 

Açılll Ti k• ';, 

Londra ı Sterlin ,!·sır& 
New-York 100 Dolar 1 · 
"enen• ıoo ı.vıon Pr. 

adrid 100 Peçeta 
Yok.ohama 100 Yen 
n~h'>'m 100 :tano Jtı. 

Bir a~m ıra 
& ·ar k br gram 35!i / 

!külçe altın ~ __:;..__ _________ ~ 
Esham •e Tahrill~ 

ol.; 
TahvüAt Ü2'Ulne muamele 
mışt.ır. 



~ C TiY ATRO HATIRALARI ::J SIHHi BAHiSLER: 

Dariilbedayi'in Baş ağrıları, sebebleri 

k• · •• 1 • d ve izalesi çareleri 
es 1 g ~ n . erı n e B .. &Çm - ~ P'~=~,~: ~. ibrahim Zati Öget 

Yazan : Hahd F ahrı Ozansoy en kaı'ııpt -ve pt* muhtelif se_ ~rdJe~ e: :~0 ~ağrıtan mfit ff*n.. mımun !let.1oesldır 
ere dayanan blt lramır ı 1 

e ve hastayı adete Mefh · 
'h VIU jYani, parayı almala gelen sahne Osta_I Mitoloji dersine hazırlarunak ıcın, B~ atrcırının sebıeblıeır ; ~ _. çırpındımcaık kadar tırvvew. derece_ . ur deııkıtqo Vfklnr Pi.işe cİnr3an.. 
~ ~ide pek k.ıu sn.ren ta. dı1!ın, evine avdeWıd~, on altı liranın Beyo~l~da.ki ~ır:aooııarı araştu'dwı ve net .lıçıin. bir taıkıı . ini ~.Wiı,k et 

1 
ıere kadar şlddet kesıbedeır. Bu ba.ş lıarı ıhtiY'lll"l'Slt.a.n kıa.lın barsa.kl:ıcıdın 

t lebeııt &iinlerımde Mi.n.ı..;.yan E. sagla.m olar&« :ım oebınde k:lmasmı dU... bu DJJaiye aıd, irili ufaklı ne kitab bul mdc . m grup;,a.ra ta.tıııh et.

1 

ağrıkı.rı kısmen kanın hf.r' dl:Yor ve kalın ba.nıatı olm.ııran belli 
en<l!yı Dlelltcbde gorüyor, fak.at smı!ı... sünmüşler? 1ştAi! .ıVe m!ne!gara.b• diye dumsa sa.tın aldım. Hmıen 0 gccede~ı;,: zar~~ ni.n ve klslr.en de k.eru ze ·~1- ku.şia.rın <~u gJbl) çat Y&."&m 

il& k.ayıdJ.ı olmaditım için ders!er.nde'bune derler. itibaren de ilılt dersler.mi haz.ı.rlamağa· EV'Ve!lıl ınt&ni hBısitılık'Jal'ın seyr. es. n ~a hucu_ (Devamı &ayt 412 d - ~ 
tıe OlUp, blUJğıni b.lemiyurdum. Meğer/ H&kika.ten bazan b!.r ra.kamın bile başladmı. asmda görülen bıa.ş a®rıll&rı mı:ıvzuu - a el 
0

• ~aha demlere b&şlama.mı.ş, h&..:ırlık gülünç ve g.Ql'flnc ok:lutu kadar hazin Derslerim devam e:l!yo:-, bu sayede, ir. Bütiiın 1nı'.an4 bıstalıltiaıxJ ''S 
devrınde iuM.ş! Bwıu ancak, yirmi yedi bir bel.Aga.t.4 varmış! Bunu, bu 1620 ku.kendim de, YUOAQ esatiri ~da o öğleden sonra. aırtmıa~ baF.J.aı}"ll h ~ 1 on Posta nın bulmac s . 29 
~sonra Da..."illbed.a.Ji de.ı:t.e.rlt'!'İDİ ka • ruş ik.ramiym okuyunca anladım. ~ kadar nlç bı:med,j'im şeyleri raret <ieı"ooesi!e .. fıenlflk ~ n 

3 
l " a J • • (4) 

b lrı.rken öğrendim. Bu defterlerden * öirenm!ş ol~rdwn. İşte bu c!hetten. aeruarı mu arak baş '--:-;~-;:::--:;;-:--:-7""::-::--:--ı:-~~---------,J 
it!, trajedi ınuall!mı Sal'.h Fuad Be. Hamdullah Suph!nin h 'ç b ir de:ae Y~ bu cih~ten ist.fadem bilYük'..U . ., . . da a.ırtar. Ve bu gecen.n geç B •• l d 30 r: sınıt defteridir lı:i. 3 KAnunuenel gelmediği yolctu. Zil çalınca dakıkasın. Zıra, bu reni bilırl hamulemie garb ·~ kadar devanl eder.N.hl &'Et un ar an tanesini hallederek bir arud cı yoltıyan her 
30 t&rüıU aayt&.ôlnda beni.ın 1Jmılmin da smıfın kapısında görünür, ben de ldA.sik.lerlni deha 1Yl anlıyacalt ına'ze_ &':Jbah6 ka~ şlk:ldet.Lni ~er. Bu " okuyucumuza bir hediye takdim edeceii::ı 
~ lcayruuun silııdifi Y'llZl!ıdır.larlıdan onu ta.:tib ederdim. Salih Fua meyi elde et.m4 oluyordum. Hele fran. esnana atıeş derecesi de az çoık düşer. :so.daa sağa dot 

2 •tfT ta.t.J\ao, Minak.yan Efrndinln1c1a gelince, iti der.;t.en sonra lii bana sızca romantik ve hattA s~mbo!lk şl!r. Bu hıutıal!.ıklıir ~ en önde ro: 3 4 5 tı 7 
~deJterı de aynı tarihte baoJıyor.; havale etmiş, •BU t3!ebenin hiç ml !erde r~ı.ğım ~J-e a'.d kel1meleri

1
se.yılanlıarı tifo, lelre!! tJo ve bu sL 1 Bavul ...,,."""i'~,.,.~~,,,,;.;;_ 

~ ki, anun lcendi sınıfında deralere toloJik malamatı yok. Bunun icln Yu. telm!hlerı, ha,tA dsaneleri, şimdi, da. nıftan olan hastal·ı.klarla gu-Ip nıa.:ar <5>. Ç.ban C·U. 1 
be dıtı atin. el.iter ımıtta ben ta.le .inan trajed'Uerirıt kolay anlatamıyaca- ha ~erin ve da.ha t.im bir vuzuhla an_ ~ b ' . 

1 
- 2 - Köpek <2>, n----ı~-

a tikten ç~um . .Maama!lb onunıa•tmı. Sen hele fllDlara biraz mito:oJf .ıyor "" ze\tt alıyordum. ya una beaızer had ba.$,uık. ar- Sulu ptl!v r~>. 2 
ranıl1Jda bir benzeyiş daha var: ben'dersl ver. ben sonra arkasını getlrirlm> Sını.ttakl taleb~ler de bu derslerden dır. 3 Yü.kst>t 
tal~ Qlbıık nzgeç!yorum, 0 da1d'lyerelı: bilyük salondaki Abhab .sohbet' benim kadar Jıevk alıyorlu mıydı? Bu. Had ft ımtrobi:k ha.st.aııık':ardrın taştan kule <4>, ıı--t---... 
~lla.li!mıttten, Anl&~. ~ta.!z de va_ köeel'line çt*ilm!,ı;t, Bu suretle benim nu, ne ~ ne hıvıtla ifode edebJe_. aon.ra ~ldde-tı:ı ~ a trısı yapa.n roü. Akce m . 
~~Uez1nıi!Je bir türlil Int!b&k edeme- trajedi mmv!nliğlm, Cyahud Y'!Di t! - cetan. MitoloJldekl. mas:ıtıan belki him bir sebtb de üremi'dir Yani id. 4 - Tıi.rki.ı C5), 
tın <Z. O, aa.ho.ed9İti roller!ni, kalabalı • birle doceDtllA'bn> ne sih!rd'r. ne tera_ ~ dlnliyor~ar, fakat bun1arm )re.rı.n kana. lt.a.rıışması, Bu da müıımin 5 - Ot~ -
l ~ radırıramış, ben de eatr. met. el çabukluğu b;r marıtet frbva _ hllmneıt ve fe.lsefeler.ni J~hıı. çalışt.ıhn böbrek hastalıılı:.ar netoo . . tan e.ıırı eazır 
te .~muharrirliğe dönmetl halime ve sınca Esatir profesörl!IA'Une terli et - zaman d&ha az alA.kalı gö~üyorlardı. aıda b $'.smd uun ~s:dıı:. Bu (4>, Sonuna <Z• 
~daha• lJYl'Ull bumı~ınn! ıneş oluyordu! Ayn! zamandıı. bıından O zaman, eıtcek ve kız tıl'.'be:erin, ltar- w 84.. a.n bııib g;a..~ ın g~lirse sır olur 

Burada şunu da not edeyim: ellmin şu i~fadem de oluyordu: U.amduJ:ahm şıdan lr.&rŞlya - zira, müdllriyetin ka_ ~ş domnelerl ~ vardlr. Dıamıa <.n_, Sonuna cL• 
•ltı.nda bir Sfenks &'lbl dil! çözülen ders!nddti silkM mevkilme mukabil, rarlM! ayn birer grı.rp h.ılınde oturur _ üırem.ıler yanı böbrellı: hastal:k:ticrıl gel ırse e!eltt.rik ça 
llı~elif boydaki Du11'bt'd.ayi defter • Salih Fuadın boş bıraktığı kürsüde dt:>- !ardı _ bl.mll'lerine ~ar~le saati sor _ Detı:ıcem vulrua. gelen teaemmüm.rerde nı olur ı2>. 
lel'i lı4inak Eteneli hakkında dikkate IA. ya doya maIOm&tımı sat.mata imUn 1duklannı kaç det~ ~ötmü.s. fakat gör_ tnnsiyon dıa çok y.iJkse.lır. Bu da baş 6 Erk:eık !smi 
~ blrık:.aç bydı da lht!va ed.!yor ki bulab!lecektiml /mftn5likıt.en gelmi~ •:rıını arttırcı bir sebEt> tesıı:ll eder. <4>. Para <4>. 
~)ar~ bir:sı de on:- verilen lkra-ı HaJcjkaten H.amdullahl!l dersinde ne1 ~rada şunu d~ byded?lnı ki, bu zeohlrlemnıelerden t!.eri ge!e"n bas at 7 - ···· ······ 

eye ai<:tdir. Bu kayıa şudur: garib bir vazlyette taımı.sıtıml 'Üst.ad, mit.oloji derslerimle ilklnd1:, _ bütfuı rwmnın diğer bir sebeb' de ill'kıbaZ- 8 - Olur mu 
Osmanlı Dram Kumpanyası d1rek_daha 0 t&rhtıe peık t'l tıı aA'a."mağ.a ba ·.geoe ı;al:ıştığım ve b1rçoık notlar tut_ .. . . manasına <3>, B1ı 
l'fl ve ııabllt Darülbedayi muallimle . ' ıamış olan rUzel saçlı başını l:iir lıUuıe tuıtmı haJde _ kürsil ı-az·tes'.nl gören d:a~ mutevel Jd ob~rdtr. Ka.1ın b '.l r uzvumuz C4>. 
~en M!nak Efendiye ilcmmiye olarak sınıf dıe.tterlne eter, Jmımsını atar, ben masa.nın a,ıb.rana ııec.p d e ilk SÖZ" ba<J_ anmı2lda te~um eden m~:-'3dı 9 - Sakat <4>. 

trerılen: 1620 tııru.s. /ere .kürsüııiln yanında ayakta durur -'lıyacatım 8llda, birdenbire zihnlm'n 11._ ~ıita rrırı.ryye-n S"astıer :ır ... dında vucud 10 - Ek, par _ 
Bu kaydın yanındaki tarih, 31 Razi. dum. Sonra 0 aııla.tnıata başlar, ben deaıt boşald.ıtını hi~m'şt;lm. Aman . da.n def ve tıardoJıunm.a.zsa bars:ık_ ça <4>. 

r•n 1331 dlır. Bu ~ıh!n , günü gününe de talebelerle ber~ dinlrzfnete t;o _/yarabbi! o ırün. o a.nra b :r tUrlil fildr.~larda müddeti medkie kalmasın.dan 11 - Gilııeş!n 11 
~Adiye tahvilin! mer&klılanna hava.lyuJurdum. l>erimi toplıyamıyor, söyl'~rceık bir tek mütevellld zehh"'.enııne 11e'~tl sid_ doğuşu C5l, Blr 

0 
edertoı. Paka.t do~su ya, •'rramiye

1 
Derslmis estet4k. Hocanın anla~tığı lrelilme ~m. Beyle kac da_ delii baş ağrıları meydana gelir. Ek.. nev. çamur 13). 12 

tul&ra.t Ve!'ilen bu paranın aılıit, coklu. behialerde, Dar1111'Ununda.'ci derslerının ttita sl.J9tum V'e ŞAŞKın şa$1cı.'1. tBl~bt'ye serlyetle bu baş a.ğrıl3ırmm .ııebe'Jini 12 ·.- YEmet 
bir tarata, yalnız şu ktlsuruna akıl daha Jwlay an'.)Bşılnbilecet bir şekli. balı:tım. b!Jmem. YaJnı,; onlar, ha.lımde . . <2>. No .s <2>. 

errrtı1or. Evet, neden meae!A toparlat MeheZ de, meohur Fransız estetikçisi, bir f~a.lAde& n••m'ş o~malılar kisha81ıa.1Mın teo~ ~ de ~lir er.. Yukarıdan aşatı,ya dotru: 5 - Ters oevi.rlrseniı colrun aıUI ~ 
~~b on altı lira delil de yirmi kurUf Eugene V6ron'un Zstetik i91mli kitabı. gWmüYorlar. btWcla end'şe ae bana ba- Bir de ka.nıcıter1n. l8.Zi.t't!6iıı1 . a.vık!_ ı - Meoşhur bır tnguız lmillçcai ca>. hır C2>, .Kemiğin ıcınde bulunur <4>. 
~ı var. Acaba bu ikramiJeyi ve -1 Hamdullah aıılaf,cyo.r, anlatıyor, ta. tıyoı1ardı. N'lhaıyet, son bir enerji , lıe yapmamQSlndan ~i ge}e.ıı baş '!'f?_ Dost, a.ıbdaş C2>. 6 Blı' renk. 
l'!tı!er, aab* muallime ve maruf sahne ıebe dinllYor, dinlıyor ve birkaçı da ham)esUe nıtıneriml tır«ll:nnRh çalış _(rı'laırı vard.ıi'. Bu mııruım mrna.n ge'lr 2 - Dede <3>, Uzaklık nlda.sı l2>, 7 = Ağacın abammdan CS>. 
le e :rlmıi kut'U$ fazla vennek.ldeııet1er'Cle &l'&ltra bir şeyler karalı -:t:ım ve hemen elimde:t~ notlara röz(ve elmeri~ k&lV " buılaın.tı ile °ber'Q. Bir renk ~2>. 8 _ Bfır reoJc m. Bir vah.si kuı <S>. -:ll1ln terefini daha eok mu koru • yorl&rdı. Amma not mu tutuy.rlardı, att.mı. O zaman, ilk \'.eUmeler, ye::Eaş berdir. aaş etnl&rmm s!.dde"_. basta 3 - Nida <2>, E*! alfabede b1r 9 _ Brkelt 1&m1 c4c, Denl.a OlçQııl 
t...._ları u.nnma 'apılmışlar? Yaba. yoksa tara kalem resimler mi ç!z!yor.ıyava.s. tıpkı auyu k~!lmiş bir ÇP1Jmeye d """'• dönmeıeri ve -~ın.t.ıl84" da - hart (4). • (3). 
:::..-aıtray S>&l'Um• mı hea&blamı5lar? Ierdı, or&&mı Alleh bılirl <Devıu1n 31! ıff!l a ._ 1~ ~ .. -ı-etlndya 4 - Beraber (3), Ertek isn1 (5), ıo _ mıki bir~ (3), Y.lm& <ı>,, 

. K.a.rac.......... ~ en Ba.ğı.ş\ama C2>. Bir &Mil au b&J.ıtı <3>. 



ı-ORcD~~~~:--------------=--~ 
=.~E~ E••••N.-·•KR· DBP.& 
dıter lııe&neler t6kib etti, kıelimeler de " · · ~ h ~ ._._ 

cümleleri vücuda. aetinli. 1ote ilk mu. SBV 
allıimljğim ve lilk dersim, böylıe, azabll )1111UmlllUl'llBlnaJ1'11mlftl ·-u i\' 
bir lfJlıid.Jde başl.a.m.ıştı. Bunun iein, 11111111111"611RT1111.111111111n '1 
pı:ıdi bile, o ~ü ı:wı.tırl.adıkça, el'a.n i 

- 145 Ba.ştlstüne. vtlıc~un fı.deıtıa bu kesildlğl.nl hiısae. 
- Allo? Ne-resi orası? - Ahrlar peşin peşin aıtınlan, ve. tiıeı' aibi olmeıki11Yım. YAZAN : CEVAD FEHMi : 
- Btuas. ~..ı..t:Cı :::>&. h Efendi ınah. rlrler şoke.rteri. 1 . . . . . 1 & ne bu mfibb. m?:lleleı:dn ne'11P a.çJılan Qelıilk Y8l.V:Tıaır gibi wııu. yen.i'M dönmüştü. Yenl gıeloen &aınd'alya,.5 

dumlan ... Hı:ı!ız Salın bendenız. - Tek.lit.ımız mı Mrl' Başüstüne he- Mitnloji deminde, 1smi Kegam mı idı, :4& o.Jd.·~-- ~ .._,...__ __ ""'-'''"'"' · ıla dan b' · : 
- Aya.sofya degıl nıi?. cacığını. · , ne idi, i:Yice haıtırlıyamııdığmı bir Er- ! . "•- aınJ&ma ~rek me .. "".~"'."'~. "''"UA.l~'ord:u. La.mllayı r mnJ alar-aAt ~nın be4; 
- Evet efendim. Ay4sofya.. _ Allaha ıama.rladılt evlü.. 1 meni ıeıııci ve.rdı k:, a.nla.tıtığım e!6&.. ~ Aıhınm atı~ J'ÜZÜne tıaık:... ~ü.ştu. Sıaınk1 kıaır:anlık, ucu bu ucuna. obuırmuştu. Da~nd.ı vıe dud-alt-5 
.- sallh E!endillln d'Wılı:i.ru deiil - tki elilerlnden öperim tıoeacıiun- ~elere en fa2ı1a a.19.k.a göısterıyordaı. ~-1 E ı: _ lcag.ı olnuya~ .bir denıncLe .idL.Du:var'a_ l:rında bir ~ ~~kJ a.la.ycı tebeıs..f 

mı? . Yarın 8llıbah onda malınız hazır. • 1iba vaıkıIDe bu bilgiye merak eıtmış, j: . - Qoouğun süı :ınese.I88i ... Bu der 
1
n. tavanı &oretneywdu, 1bıkat d,t>ndlık sam.den eser goruııımiJ.yorou. O..ılara: 

- Evet efendim. AyMOfyada.ki ıe0tercl Balihi eskiden ~ı ldtabPar Okum~ v~ b~raz da ~~- :dı ne Yapı.cağız? ·ıııertni hisseıd~u. SaJ.laru,oro.u, bo_ ba~ııdu. Faik.at görüuoır mu idi?E 
- N-e dtl'1'UYW11Unuz? hak.lkaten tanırd1111. Val!dem (Nuru_ laılııtan blır oeyler ~ı_ımi~..ı. Kim b.lır 1: - BeI!ibı sütüm var. Ben emzırl 1caiıyordu, ç~u -re kiuıla.IOO.rın AıY§'1e görmecilğjJnl, SJdooe d~tind"J.-S 
- Yanem ~ var? Ne var?. . osmanı:ve> de oturoutu zaman bu şe_ belı:ii,. bllr Eım.eDi pırınln. y&hud mu... ;nrıı. -da Y'81kıubwı allaması çmla.yJop dur ğ'ünü, ıdıerın deriın düş:ii.ndüiün.. """''; 
- Yahu. Enver Paşa?un rulm mü _ kere& ile dett.ıer .tıeabı va.rdı. AJl'dan a. harrlriınin y&kın rı.k.rabal&rındandı dıB... : ~in 1 ro . . .. u., . , u a.--:""i 

ba.rekine Beyazıd CAınil ı;eı:ltlnde yanu ya para verirdi. 1 Her ne ise, işte bu çO\..'Uk, ben sınıfta lr.- duda:klan tMreyerek ve ö. "°' u. ~ ~aıvıa.n lf.fetıt.L Mute./~· Bir aa. datıgını!lktıan s ~ırur; 
mevMid ~- Ben Be:yazıd ba-ı Erteel eabah gittim. Merhum valide- deMlmi taf.trire ba.şladı~ım dıak!kadan • u.ne lbalka.raııc veıtıdJ:ği bu cevalbı AJJ..lmıaıdl:ye~ ~~ordu. .. • gı'bı oiıın:LllŞ, k~a. ~&.le If!e-i 
t-b1 Ziya, yl ha.tırla.tıt.ı.m: son c:ümle,i söykyeceiim dakik.aya ka. ?11ed atabey keakln ve aeri bir baq Bu ~a ıle mu~atlliiıd ~f.a!artin ~ınd.a. ~aıtlıın ü.stunde d~ 

- BUY'Unuı hoca efendi hazl'etıeri. - Ha .. Nuruoeman!yed&i han:mi? • ı dar bir lrelıaneyl bile kacır~de..n d;k_ 1 ~ ~. faJca.t bu . ..ıAka bir lih •ya.taktan kal~ IA.mb:lı.vı y-3kıtnı.ştı. bir reovm al1p ~ 1 
- Buyunınu musuruuu kaldı mı fendi mi? .. de<K Na .. ıl hatırlamam ... katle djnler ve onun bu derın allıkası 1 ~m ııonııa sönerek ~ bir ed 1J - Qocult basta mı idi? Biır yeri mi ~ j Bu ~ ile Yaıkıubu vıe BlllB&n'ı gö.s..J 

ya evlid? Sana t~ıcron etm"şler. Şe. Ayda epey pa..rasmı a.ı:dık Allah rah. 
1 

benim pek ho<;ıuma giderdi. Ya.m1?: ~r ~sanBrl «K'ftd>ı.yı lltapa.tı d ~·~ nyord.u? Saıncm mı veırüı? Nihayet teren btr fotoğraftı. ttç dört gıün " 
ker umarlam~. met eylesin. İYi hanımefi!ndi idi. fen& huyu nrdı ki bu 3eVk~ altüst 1: - Ya ö le . . )) 1;70rm~ 4 l.~:u:n ıaır t:trmalaır ·'vei aa.ıc fot.Qğl"<J#,..,4 • • . l 

- V.allıa.hı haberwı y~. DUn .plya_ Hesabı yapmış, yılz altmış lira tutu. ı eane~e k.Af.1 geliyordu. Çünkü ikide b'.r, r ~leıı-Jı:ııı .. t mı, ı>ekAl4, emzir! 8&t:. . aş d~ın sonra setıebı, •-.y .. arımtan b:.rme; 
aada icLm beyefendi. Biz.m Al!shın be_ yor. Ayrıca kiloluk şekerler yapmış, se. , ben1m s&ıerüni keserek sualler sorar ~ B' ooyı.e.nıe!ı:Ie lıkW':ı. ~ t.miş ve bu keş;! ona Y«ı_i bir çe<ktJrmLşleı-dl. ~ onıu diiın gece ~ 
lAsı ~lar bazan te~efonu unuturlar .. ı>e<tleri bir arabay.a koyd:ık. çırak ·ıe Ye ta.k.riıUnıi se.kıteye uğratırdı. Mesela l: . ~ sonra Ahmed ~Y a.qam deni olmUftU. Qooulk &$. Ay§ıenıtn me

1
nvnda.n ç&a.rm.ış, wı;w:ı urawı şeyret_i 

söylemezler. Ne emr.n:z vardı? beraber ben de aıabay~ kuruldum. belı Di..yaruı. dl.vecek olu.."Cl.um. o, izahı- if~:r1 l>ı.nae; Yil"eccıı: ve ~ııç ajrna.ua .tiiJmel.erlnd:e bir da.m!ı..1 süt. ;'Ol!<ttı. sütü m!ş, öpmüı, ko!demı~, göe )'Q.ŞJ1 
- ki yüz_ ok.ka şeker istıyoruz. ı Doğru Beyazıd. ı mı boklem~ hemen sorardı: :çiiık bir llmba tedartlı: etmek üıııer~lçıeık.!nmlşt.i. AI1n'k atıa~u da... • ~tı. 
- Baştl$üne ~t.ıb e!end!· Cocui;a: - Aca.b JUp:tıer'ln kafaı:;:ı.ndan çı - _dışarı Çıkınca Ayşe İffet i1ıe 1 Kıuruyup çatlmlış d·udaikllıa.rı ~fll - Bunla.r ldm? 
_- I.Azımaa ellı lıra: y.(lz lıra kaparo! - lıılevltid saltlbleı-i kitabcıda bektt.ıka.ndır? .. K~ avcıdır der~!. !kıa.lınılJltı. İri y~~ıl ~!eri ve ço~a ;:·yor, gıeriliyor ve takraır l:wru.jlıyoıılıeır- - ......... 1 

ıoodereyım. ' 1 Yeee.kler. camii eer;!i.e maırun ya hesııb - Evet. dıye ::e~alı verırdt?Tl, faka' :yaz t.ambw yüzü .ı.ı .. 1 -~ı. Oülıüyordu, k.aıtııka.ha ile gülmeme Ahmed ~Y oevab alma,nca su.İ 
- ıı:stat.fll.lrull&h .. Slz:.n 8&1ünf11 ben. mesab yapılmaz. Kitabcıya sideceiiz sabredin, h!l!d\.·v-esim e.rılata<'Ağı:m. :llu bu' .& ..... A e n~ gUZJe çocuk_ 1 .. l k nd' l h_. ı· ...... ı.- 1.,...,.,..., 1 

denllıce kaparodur. dedim. • ı Dit« bir derste d~. mesela de~~ ilA.. : .. .. • ...,fiÇ ona kartı d&ha §İmdid.enj " n e ın r.or -lJIPO!'du. .......,,.aır .......,...: 
- lleriıum baban aricadafıtndı .. Ha- _ tyı 1a betrttm! diye ceftıb tıerdi. hı Neptün'ün :sm!ni söyleci.lm def,"ıl mi? fl.\YÜlk bir .m.uhatmet l:ıe&lıen"_. . .ı\t'.med ajabey ert.ea\ sabah erken.. - Kmı bımlıar? 1 

ıılya o lfinlıer? Şalvarla ııezerdi. Orada bir kiıtaocmm önünde dur _,O, goene atı11ırdı: :b34fam1'tı. Kendi Yaltlııbu ile a _1den geldltl za.maın onlıaı'ı ,.arı baygın - Bıri çıoelf'lum ... Y-.,,,. 1 
BalıL duk.. Aaı••a'Heı;?a IW'll6UU vererek av. j - Deniz Asvaaıdır, be! rl'rm~ni IÖl"-~ mukaddıe!'aıt miifabe _pır halde bıtlmuştu. Kk7rud1.111 üstün. - öteıd? j 
- Buywuo lle71m. 1 dun .• Sepetleri döiW\nın önüne bır&lı:- müşlQtUm var. Elıetd de betti bunda Amil 0 ide akŞQDl. eideır4ken ~ ~ltler - Kocam! 
- Bani 8eil mahalle-de zıpzıp OJ'IW". tun. Di!lr'Wıncıya mukayyecl olm&smı Hani ~ ic~ bana Nep :reyu.rdu. Ya•kutr.ı da İffet ~ldd.utu gibi duruıyıoniu. Bu milşa,1'.ede SUa.!ler devam etmet.te W. Fakat 

dın. ! rica. ~iaı.. Cocuta: tun•tın •kalı 1le elindeki catal wı>&~ :Pmdt 1ıı.e 1taŞl t.ıılm Ao.rı-... . bu.nıl he Qk:b1 ııaJ 
- ~ beyim, evet hccam. Jluıl da - Gel .. decfım .. Mallyede milmeyyzi_ sıııı tııerıdl. fivoeeile urıon uzun anlıata. ;. &nas.ızdı. Belki ona daı ş1.mdi! - arı Q& ış, .__ ht.çb:r te'Yıfe arın r •ma mı da · I 

batırllJ'Ol'SUDUS. eeki zamanlan.. . d!r, bey. Kitabcıy& ıe'!memiş.. Daıreye etik! bi amma, 0 aaman bana ne ser. ~I~ buıl.duk!a.n gibi bir sütana1S?."-~işt.i. O ~a. zeaGa* ft he.WaJ1l~a~ blc eda ile SOrıulöıuiWlu ~ 
<Sami dillıyada baekasl zıtımp oY. ııirelim. Dla7e ltakıc!>«? HS&lı ~ bn ll11m ta- :bulmUIJ}a.rdı.- O da.'ki:kada iÇine öyle gel gurunuyordu. Gö&!erinin. tnmızılığı lü:ydinin de aalhte oki.uğıw::ıru. tarAet.: 

namamış.) CocuK aıtı:amdan ıeli,yor<W. Jel>enln &l:Alta.slle bma v.erdi~ h.9.Z ~nbŞtıi ki o If!ete ne bdar iyi b3tkar_l11ô'lkıusuz b!ır gıeoe geçbıdıtlnt :mla.t..'10r mtımliti. ı 
- Hafız evlldun .. Gözümün nuru. YuAtan ata c&b.k. tacı.-ıT, cı.m ile oekt.t.rdiğ! ç'les! d!! bil - ;ea., o:nu ne ka~ar sewerse Yaılmbu e~ ıdu. Ru~bisarmdakl mü.him iş de- - NerOOıel«? 
- Buyurım hooacJğ1m. - Şurada bekle, beyi çağır.,ım ! de. ~~- ~at fa,z?a n!' _d'y-:;ob!l!r. ne ya. j ;ne iO'i:ian ettrkl"ri ık'adm da evladı~ mı'{ oou bü.tıihı gece ııyı:.t.r.n.am.ıştı. - ~ttlm. 1 
- fJe,keı1er en!es olmalı. dıiln. pabtlirdmı? Ben de n•ha.vet onun ya_ :aıvn1 m~ı LraJlıa a«tıı B d- Bu ftNda İffet teıkrıw ~amıye. Aô'şe Ahmed ~ har ~i an-ı 
- Blbet.te. MerdJvenin başı.na şekerci çıratuıı iJndıa bfr ıenç değil m! idim~ İk~mlr. d'! ! ~ . : (! · u u - N...ı • .. 

- Paradan kaçıı~mız yok. Her kü.. dik'tim. Taş heıyltel fibl duruyordu. ö_ a.'}11.ğı Y\brı· y1mıj bi!", yırmi iı.'.tlde sa._ ~rı.c;e dJe Iff-0t1 batrına ıb$mış '"'~.amıştı. Da.lgı.ıın de.Jgm oınıu s.uam latma'ğa ~ w.ı:miştıi. P'a.kat ne ga..I 
laha lokum, ak.de ltoruıeak. Dır okka. bilr merdi'venden aşa.ıh indim. Hemen YJ:Y'Ol'dllt ve tiatıelik bm, daha bir hafta f1udlclanmı.,tı: Mıme-0 ~.t?'e.beıy sormuştu: cllb ~a.m, merak edip d'ıe .. cN~l kau-: 
dan oc beş külA.h y.ıpacaksın. Ylrnıi ıecen arab&la.rdan birini ı;aiırdım. Kl- evYlel, SUllf dt>tterinde onun glb-: talebe : - Kınn, betüm u.s.lu kızını, benim - ·Hasta mı? bettin?> diye SOrmaıntif ,büısbııtun ba§I 
olup da az olımasın. tabcıya gıdereık teU.e.-leri arabaya yük:~ otarMı: kevıdlı bul;ınu,-o,.!hm1. O b:.ılde Egii?:el ıkıranl - Hyır. Sütüm çıeık!ii~. emzlre. ka bir sııale ~L 

- BaşUst.tine ha~lb efendi. ledim. ııi'md1 khnıe kafa tutab:li.'"ti'.m? : Ahn.ed at~ biraz somıa. JaıOOa medim. - Kooan ne iŞl ~? 
- Glli'eylm aeni. Mevllld sah blerine - 'l'eJ>ebaemal Halid Fahri OzaıısOY ll.le peynir, eıkıru!tk. "Ve iDrüımrlen nıii ı - Heyeoondandı.r. - Bllmem . 

.brnım bir ba~ doatum var, ha baba- ı . Emrini verdim. Tf'..pebaş.uıda benim o ~re".dkeb adLşain j~'.rıl gettkerek e<= Ahmed ağabey teırs yüzü. ~1 dön. - ~ıl ~? 
aı. ha beıu dıye metheWm. Yüzümü ı bir mMbaac:ım vardı Oraya ııe1dim. • -
kara ÇJlkarma Halız. !'Şekerleri aYQ.'I'dım. Tu.ı>ta..-ı. alan bir a~ Hanv:yetli vatand&§lar steı.i sabaıh ~ ~·e tWdea AY- muş, ~1'an-ıdan bir emmikli şJfe ~e bt- - Sormadmı. Tücca.ıMı aımırım. 

- Aman bocacıtım .. Senin yilzün de.m.a <IOO> liraya devretiim. Bu r.u. ~ Hdr.eorindeo: :rılınca. Ayşe iQJn Jrorkuın-ç bir geceıraz süt buhı:p get4mıı.,tA. Ayşe çocula - Aıdı? 
... kara olursa ben de öidUm demw.tir. 1 retle ıtmdelıtm 0 sün için YÜ2 liraya Her zaman ha.yır ·~erine büyük mik- ;ba.ş'l~ı. Yeni mulhil.tte, ye-n.l biır sü!ıii. içirlonk:en lrn1!>llY'a ıtıef( aıtlı bir yük - Huan. 

- Şekerler. yaruı sıı.bah sn.at onda ıeldi. )'8Sta ı,ştiTa& eden I\.culyolin mti-essesesi :haya.tıın eş:tıme talk ~ .. Vü.ı. ... .ze.u ar.basının yanıa.Ştwı.ını görmüştü. Bu Abm.ed at~ ~ğ'a katkara.k pen1 
ham olsun.~ a.ra.ba ile buranın kay_ Seılterci acaba nail maliyede merdi- sahib~r ~ ve cemıı Akar ka~- !ıı.zala.n k~p dağı,eO"ıt]rmış vehnı.inill!xaba Al'ıınli!d i®Jbeyin bi1" g;iln. enel oe:ren1n ömlı:ıe giıtımiş, <1ı.1ans1111 8:J 
yuml&rm~. bır hoc_ayı yo:ıarım. \ilen başında be!kliyor mu?. Öyle t.a.ş ter, Halkevim.ize civar ilkolntllardaki Ererd;reeek k:aıde.r bitnbdı. Gen rapaık.1balısettiği .eşya iJ.e dolu idi. F.§yalar retımiye OO.Şl8mıştı. FaJmt aua.i.e 

- Başilstü.ne efetıdı hazretleri. heykel gibi d'uruşma nazaran rahmeti .voksUJ ~uk.lar.a. sıcak 'l/entek vE<J.·ilnıe. :1a:r1 d ·· ü rdu.. Fnık t, m oc jbhık dakim içinde ""'"""',,..,,Dlli evin ıaaı.a ver~: ı 
- Sen de hesabını yaparsın, sepet. r.&hma.ı:ıa kavuşmamışsa her halde ge_ a!nl otıemJ.n rnatcsadıle bir ton fasulye te- : ~ yo a llYUıYS ~ - • :a'? . ~ ' . . 

tere yerleştirirsin. n:r u~:d.ı yazarsın. ne oc-&dadırl. berrıü et işleniir B yUt.sS hami et ~du. TQm daJ.ark.en A.selbı ta1l!Yik aital-lıç.e1".13indıe münıutb lft"letıe konm.u.ş 'lie - Çok mu sevıyoırsım? 
Bir adamına verirsın. Şekerle beraber (Arkast yar) ler'..nıden .mdı>la11 .:en kewUlerin/te: :dıa. küçülen ve ~ bıl.igmca frla. Muned '<I~ tekra.T odal'm Y&m.. (Aıkw var> 
bana ırelirler. llN.m•d Saim AIUDdat lfllkıkitı" ederiz. \ .......... ..._.. ................................................... _._ .. __ ._ .... __ ........ - .... _ ... .,/ 

~ " . . .. 
f/ ' .• . Enver mevlod şekeri 
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ll:okk~bazın 
hilesi 

MONOLOG: 

Ben bir kaşifim 

eni 
bilmecemiz 
Yukarıda gördü ünüz s ·ilde. 
Biraıcl sıradan: ru rakam. 
İkinci sıradan: Buttln rakamb.r yal_ 

nın b1r tanesi ik.1 defn. 
Üı;ıilncil sıradan: Üç rakam, 
Döıdilncü sırada.n. Dört rakam. 
Yekün y.aplldıkla1·1 1.aman, elde ede_ 

oeğln!z rafram ıı:250o olacaktır. YekQna 
dahil edeceğinız ra.kam ar hangileridir? 

Hallederseniz ou ee1-U g:azetedcn ke. 
anız. YekO.U yap ığmız ra'kam'an ya_ 
zınız ve bize gönderiniz. Dotnı b len
leı·den birinciye 20il kuruş t.ı.ymetindc 
tıy.ınıetll ıkita.blaJ·, ikınclye bir şlşe ko,. 

.. 
1 .3 8 15 10 

:ı.ı 33 16 13 30 

14· .2.1 1.2 .:1.. 41 

10 11 d. 5 11 

lonya, üçüncüye el~i kast U, d'ğer 35 
k ~ı'e ere muhtel t hed.yder verile _ 
cektir. 

Gölge oyunları 
Kurdla Tilki 

T'-'rlciye Crimhuriy~ti 

z·RAAT BANKASI 
'I:unıluş t r;j}i: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk liras& 
Şube ve aJnns adedi: 265 

Zl.rai ve tlcıaJ"i ber ne\i banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

zııaat Ba.nıtasmda kumbaralı ve ihbarsız ta.sa.rru! J:.esablarında en 
u 50 1iraS1 bulunanlara senede 4 defa çeki. ce.< kura ile &$ağıda.ki 
plADa ıröre lkr~ ye dağıtılacalı:lır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 l) 

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 • 50 » 5,000 » 
120 )) 40 • 4,800 » 
ı 60 )) 20 » 3,200 ~ 

l)lkka.t: Hesablanndak~ paralar bir sene iOinde 50 liradan aeall 
ctUşmil"JDleı"e ı1traml1e ~ıktıtı Qkdlrde % 20 fu1asila wrUecekttr. 

ıtm'alar '5elltde 4 dt'fa. 11 Mıut. 11 Haziran, 11 EylQl, ıı Bh1ncı 
tl.nut\ ta"hl"r•rıne çeltllecelttJ.r. 

Devlet Demiryolla"'J işletme U. M. den: 
Devlet oemtryolları ıo. iş1 etme mıntakaSı cErzurum _ Knrsv !;in kuvvet 

ve ışık tesısatlamıdan g:raj, elektrik işlerinden ve kat.ar tenvlratına ald 
te0tı.1:ı.atı ve a.kümlitör bn.kımmdan anlar ustabaşı veya şef mont.ör derece_ 
ısınde bir eldttrJatçl lA.Zımriır. •ralll.>lerin Sırk.eclde D. D. 9. ışı.etme mlidürlüAtl 
elelı::ir'k jşl~rl şe!l ğlnc müracaatlan ilO.n olunur. (9650) 

Sümer Bank Umum Müdür üğünden: 
ME3 UR ALINACAK 

Yerli Ma.Uar Pazarlan Müessesemiz teŞkl.llt1 dahilt:ıd M&.ğaza şef_ 
J.ik?erinde muamele ve ı;aıtiş memınluklannda. çalıştırılmak üzere tlc&ret 
ve satış !şl~r!nde tecrllbclı ve tercıhan t&bsil gönnUş memuı: aımawtır. 
istekliler tshs . ~ mesallcrint ı-ste:cır vesiık.alıırla 27.J 1.l!l41 taı'lh ne 
ııtadar Ankatada Unıunı Mlidürlüğünıilze müracaat edt'b lirler. 



Memleket Haberleri 
Bilecik güzel bir 

orta okula kavuştu 
Halk okula öğretmen bekfiyor 

Bilecik CHususl> - Bozöyük meımle 
ketimlzin tarih! ve oldukça: •ka.la.balıK 
bir kıarz:aaııclır. BU1"6run öt«enıberi or
ta talhSLl 91lğındaıki çoeukl.a.rı, Bl.lccit 
v'll&yeti ~y:ıhud civar vil&.yetlerın 
Oll"t.a dkuUarına gi~'k sunt.Ue bın 
bir meşıalk.kat için içinde tahsJ!erin.e 
devam ed.l.yorJ.ardı:. 

9315 senesinde Bilecik vilayet.ı mec_ 
liS. umıımi.slnin ıaı.rarile husus! muha 
seıbenıin bütçesine va7.edilen b1r m!.k.. 
tr pa.ra. Ue Bozöyükte b'1' ort~ okul bl_ 
na.sı.mn l.nşa.$ına buşlanmı4, taktı.t her 

tamamlanamamıştı. 

Burs ada 
Milli Şefin çok güzel bir 

heykeli yapılacak 

Bursa.dan yazılıyor: Evvelki akşam 
Parti idare heyetinin m utad topLan_ 
tısında söz al.an Mi vUft.yet reiSlmiz 
Nurettin Öğ-ünç: 

•-Bursamızı şerenendirdLkleri s!l'a 
da Belecliye salonu.nda Bursa. tarihine 
emsalsiZ sa.hlfeler eıkliQen ve ıltaılkın_ 

a davamı.2lda şelu1m.lze yakı.şan en 
hakiki çıalı.şma. mtm:uunu al.t.ın kalem 
le çi<.en Aziz Mil11 Şetlmlz!n ,ehrimaz_ 
de bir h~eMMı dlık:ilmesi t&klif edil_ 
mlştl'l". Bu teklif vllAJet idare beye_ 
tınee de aynen ve allkıflarle. kabul e_ 
dildlğlni haber Uiıın11 deımişt!r. 

Parii ocak Ye nahlre konsrelerl 
Oümhurlyet Ha.ık PVt!M Ocak ve 

Naihi~ konçelerlnıe devıWD ediliyor. 
Clw.r köylerhnize be.iiı Ocak ft 

Nahiyelerlmiz kollfP!'elerlni tıamam.. 
sene gU>i bir trv.cı.kkı.ftan sonra ıamışle.ııdır. Bu ıloongrelerdeki köylü 
geLen Valtmiz bu 1-tin lkmali için dilekleri a.ra.sında en zl.yade tohum_ 

-.ıı.uııı.an faıaıll.yet;e geçıerıek himayesi al. luk buğdaya otan lhtiya.ç tebarüz et 
tında Bomyükten, Parti, Belediye ve 

uikadaşlann lş.tinalltilıe lblr ko_ Yeni okul blr _ .. "•ü tirilmektedir. . ı.~ .. 
11>.Zilılln"1D teşeltküt ettbmif, az ZBllla.n_ un ıorun- Pamırtesl günü de Hi&u na........, 

da m.aıaTkf sever Booöyü.k bıaTlunın 1 bir pal'1l1Yl ve 18 metre m.l:Ubı keres_ blngre.si yap.ılm.1'f;ll'. B.u kongr~-
ya.rd.ımlıan ve k'>misron azalalrmm ~ defa.ten veren SaOd Yı:lmaea. v-e de Parti vll.Ayıet, kaza ve diler nahi_ 

ümlberetlerlle cı9000ı lira gJıbl bir diğtt 'Wl/t'andqlan t•kkür etmŞ yeler ld&re ~tlerlle kalabalık bir 
a. tıedlarlk ed!.lmf!lk sı.ı.rert.ile c3> ay bir b:ır91ıur. partili m~ aı!ıa.We hazı.r bulunu_ 
tında okul iI1ı1Jsat1 .Lltmal 'Vll! itmam Ta&maanıilıe vilA.yetln saye&inde mey yorlardı. lıSUltlAıl mıaqı.n.d&n sonra 

dana. gıelen bu mektebe muamm ve:ınahlye reisi Fuad ttna.ı kongreyi ~
Bu önıemli işı ba.şa.rmac,<'Sa sebeb o_ ı1Jmesi ve tedr..sa.ta. ·başla.naıl>Jlme.sl m~, Ebedi Şef ~Wnk:On ruhlarını 

!aın ~ RLra.t Şaıhılın.başa ve ham~ i.Qhl yüllmelt Maarif VekA.letine 'Vlll _~zen beş ~~':~e~ruşurei:: 
ti kıa8aJba. ha '.kı ile clOOO• J.tra gilbl ~ ıt.eşeıbbüsatb. bulunulmuştur. pı:ım1f1ar. M .11.and •• : devam 
----------------------------ırui2lln ba9kanl16ı :a. mesa..,.ııe 

E ı. • h • • .. .. .• eden kongrede nalıd,-enin senelik ra_ lunitte ıehiT bir giin suıuz IRrfe ır. veterıner muduru poru okunmuş ıttitakla kaıbul edil.. 
kalaı ııe baılaJı miŞtlr. TuPhaıne bah9esinin umuma 

İzm.1t (Husu-gl) - Şehrin meşhur Eslk'lşe!lUr (Hususi) - Eskişe-hlı Ve- açtırılması, duvarın yıktır~ı. ma_ 
Qenıe5lllVU borularında bir A.rıza. mev. tıe.ri.ner MüdüriüğünQ yaıpma:ıt ü~ halle bekçilerinin kır beıltçilerl gibi 
cud oldqun.dan ,ehrimiz bir gün gü.. 80 Una &Sil m.a.a.şJıa Hara. müdürliiJü_ esaslı bir dWıene tonu1ması, şehirde 

suyumu2ld.a.n maDuum kalmış ve ne 1ıaıYl:n edilen Udnol umumi müfet_ razıa miktarda un, ıbuidaq ve gaz sto 
h:aJk Qenıesuyu tçemem)IJt1r. Arnanm tııtilık Veteriner moüşaıviri ~V'ki Özer edllrn.esl, unun ba.k!kalh.rda satılma_ 
-ııaı't.4e teı:A.fisine çalı.şılmııktadır. ~ gel.e:ek vaıı.ifeslne b~lamış sına mllsaaıde edllmesl, odun ve kö_ 

ta. mür sıkıntı.sına mıA.ni oımaıt için be_ 
Trakya veteriner müıavirliği lediyemlme odU'll s1x>k ettirilip malt_ 

HıaJtıaıY (HU3USll _ Haıtıcy veteriner Tralıya nhhat mü14viri İfe yet rratına hab satıtızılmaBl glbl gü_ 
M'üdürü Şevi.c~t Tun1lboylu 80 lira IS- baıladı nün lhtiyaç.la.rlle aIAkalı dilekl•ba 
ıı maaşla Trakya Umumi Müfettlşlill Ecllrne (Hwusl> - Umumt Müfet- his meV?:uu olarak m'li.naaşa edilmiş 
Vetemler müşıvviTHflne tayin edUnti4 ~ik Sbbıa.t müşa.virllA'ine tayin ed'!L ve bu dilek!erin y(ikaek toogreye arzı 
ti:r. <llğinl. bildlırditlnı EdirM Sıhha.t Mü_ karar altına alınm14tır. Bunda.n aon_ 

(Baş tararı 3/1 de> 
larıaıın sebebini buna aıt.redlyor. Ha_ 
bkaten insan:Iaırı.n her gün bir defa 

vıe ha.tt.a sem tıaıharriya.ta göre Jıkl de
~ defi taıb!tye gitmesi M21mdır. Aksi 
takdirde dihml ve bat.1. bir zehıırlenme 
m'Ulbalkka.ktır. 

Kadın Yusufu kandıra~ıyacağını anlaıi 
Bize de böyle terbi.Ye verir • Yusut; lokantadan iceri sırer -

Bazı baş ~arı da. vud.ır k1 sa_ ler... Bizim icin yabancıya ya_ mez; garsona sealendi. _ ... 
ba.biluı. yaıliaktan klkıınıoa dlldıukQa de_ naşn.aıt gUnehtır... Dlinyayı bana - Heyi .. Ahbar bel .. HaJdl pr"'" 

vamlı bissedi'l:ir. Flaıkıa.t evıclien .çıJnp a_ bakışla.salar ehlim!7.e hiy~et etmeyiz •. ol Y&P bir lenger kfUbastı bel. _... 
çık ~a. maruz .ka1.moa. derha!l Fuad ~Y:. ~en ve oldu~ g;bi YU- G&MODun tlirkce filAn anl&dıl1 ,_ 
kaybol .. , sufun SÖ'Zlennı kadına tercüme etti. tu. Fak.at; Türk pehlivanlarının ,,. 

-ur. BöYie VSZ:Yl&U.erde yatn.k Kaı;Jın Yusufu iğfal edemiyecetlni t1n1 biliyordu. Dana filotosu. _.. 
Oclasmın haıvasm.ıırı tesad& uğrm14 ol_ anladı. Zaten Yusuf; bir eseri neza.ket &>fra hazırlandı. Şı~elcırde 90Juı"" 
duğu anıaşılma..lıdır. Veyalhıud evdeki olarak kadının elini sıktı ve yürünıete vardL 
sabala..rdan, maaıgWJardan veya baıvn ~ı. Yusut; birkaç şişe soA'uk 81lt0 1' 
gaQJI. ka.9ln.ala.rmd.an intajar eden ze Kontes: asabiyetinden titriyordu. mekten evvel gövdeye yuvarladı. 

- Pehlivanı elinden kaç.ı.rmıştı. Kontes ha(vret edlyordu. Daha __!!., 
hlrli gıa.zlerin tene!füsli bu gibi baş .Faltat.; şehre kadar yaya g~demez _ meıt ylyeli bir saat bile olmamlftı. Ff1"' 
$111.aıuun ba4'.aıaa. selbebldir. B~le lerdi. Hemen atılarak şu tekli!te bu _ Beye merakla sordu: 
vaQc'aJarda havaırıın bomulmasmt mu_ lundu: - Peh]jvan ne çabuk acıkm11 ... 

. .. - Arzu ederseniz arabamla t1.zi - Evet; bizim pehlivanlar eot ~ 
eıb olltaın aebelerl tıeıt;kJk e'tırnell,, önünu şehre kadar götüreyim .• dedi. - Daha yemek yiyell bir aa.at ~ 
atmalı ve biJbaasa ~ odalarını Fuad Bey; karıdan kurtulmak i(lln: - Olsun... ~ 
dalma. iyice havaJeındırmalıdır. - Teşekkür ederim madam, ;yürtıye, - Bizim pehlivanlar az yiyor ... r 

Bunda.n ba,şk:a fazla kJaihve. çay ve yUrUye gideriz... Pons benim k.a.ds.r ancak yiyeblllfOI'· 
alılı:oJ. aGa4ılarda da Silk Silk baş a~ııla... Dedi ise de .lı:adın bunu hakaret ad_ Deyince; Fuad Bey şllphelerıdi 

dedecetinden bah;sıe: nihayet arabaya somu: 
rı görü.l.ür. Taıtıil buna da <Wckat et- kendlal. de blııerek şehre kadar geldl. - Pol Ponsu tanıyorsunua dedi 
meJt ve tfra,fıtan çıekinme:ıdir. Yusuf; araba.da giderken hem ltU _ - Nuıl tanımam. o. benim adi 
Baş ağrlbı.rının belli başlı seöelble- llzyor, hem de Fuad Beye şunları &Oy_ mımdır. 

rinden bl.r13l de menşei asaıbt ol:an_ lüYorou: - Ya, dJ!mek s!zdıle beraberdir. 
Jacdır. Burada _ _..~ yann b.af ağrı - A be: geberdim açlrlı:tan bel.. - Evet; vlllAmda oturur ve ıtal 

-- - Dotnı bizim aşçıya yan.aşalım bel.. - Siz, pehllvanlan gok aeviJOrtll 
ları esldleıin (Şa.ki.'kıa) deci'lı~ri mı!g_ Hem de şu kany-" in.ad, arabasıle dotru nuz öyleyse. 
ren.1er gelil". Bıı f2'tika, ya.n1 yarın_ı oraya gidelim bel.. - Eveı; ook severim.. Bu ae 
haf aln!ıarı muntazam v.e gaıyrinıun Puad Bey; Yuaufu iy! bir lokantaya Türk pehlivanı ile allkadar oldUJ1S. 
•ft- ..... -götürmete .tarar vermlşti. Mukabele - nizUn Türk pehlıvanları, iotl· 
-m nımaınla.rd& ve umiuım.~.,ule aaa etti: gara. başka türıtı sutlstimal bibn 
bl kl.mselıerde görülür. Burada aile:vi - Pehlivan, bırak senin lokantayı !erinden botazlarma düşkündürler. 
vıe lrsl ~dadlaır pek -.de mevzu'U_ şimdi, Ben, seni en iyi bir lokantaya le, kolay kolay doymazlar. 
bahJ&t:.r. Blllla$& aııa t.aırafmıd.an ge_ götüreceğim... Kontes, Fuad Beyle kon~en 
!en fstidad .Efolrl derece eheımm~tı ha - Yoo ... I>Unyada olmn ... Aç ta - son bir lenger dana filotosu ı 

• lırım, ben öyle sli.slü, pllslil lokanta - HilıU olmasın amma; Uc okka 
izdir. Bö;rle rJloe aileler tamrıe ki ço_ !arda... vardı... Lenger tepeleme dolu idi. 
cUık veya genç krzJdıa mevcud yarım - Sen benimle gel... Bak bizim lo_ sepet te elemek vardı. 
baş ab'ısı anne.sinden ve an.nesine de kantada ne yemekle!' var .. Amma; rı_ Yusuf; kontese gülerek.: 
büyük · den lnıtllkaJ ebm.l.ştir. ca ederim... Şu .karının araba~e lo- - Buyurunuz madam ... dedi. 

aınıneBıın kant.anın k.&ıpısına kada.· gldelım... O Madam, afallamıştı. YU6ut on k-..-
Ye.rım ba,ş allrbla.rı çdk müziç-tir. da anlasın ki; doyuramamıştır beni ... yiyeceii yemcıti önüne almıe yiyecPr 

Tt.ibtıu@u mman hastıa. eıt.raıı görmek - Peki; söyl!yecetim .. Madama: dö_ Yusuf; Fuad Beye de buyur ettll 
is~mez. Buam. bir g00 de muvaıkka_ nerek rica etıti: ten sonra kollan sıvadı, ycmege bal 
tıen görm.ee olur .. Hlastıa saa.tılel'ce ız- - Liltf~; bizi filln sokaktaki lo _ ladı. Lengeri temlzlemlşt.i. 
tml4>d d K.a e ga kaaııtanm önüne bıra.kmız... Garson, aıitasmdan koca bir 1 

an klvra.nn", uıruır. Y v .- Kontes şaşırmıştı. Vakits:z lokanta_ de ma.karna getirdi, onu da t __ ,,._._ 
ae.yan biı1>1rl aırdı'DIO!lı devam eder. Nı_ ya gidiyorlardı. Yemek yemfş.ıerdi. A - Tatlı falan ne varsa yedi. Birkaç 
bayet hasta !bihuş blır blaılde kalır, caba sebebi ne idi? da stJıt içmişti. Kalkıp ellııl yıkadı. 
u:y~ dala.r ve uya.ndl.ğı aneın ~ Ar&ba; Yusulun, yemek yedi~ Kontes: rıek1 ,,ldutundan i.s1 anı.' 
.... ~ ............ ~.ot!: Fa.ktaıt saatlerce ser lokantanın kapısı önünde durdu. Bu_ m.ıştı. Demek, Yusut doymamıştı.-~' 
416r181 &"'ı'"'W>i'"'r · ....,._ - ra& da birinci derecede lokantalardan vinde ao kalmıştı. Neza.ket ettiliP""ol , 
aemllli ve d'a.l.gınl'Cl devam """"r. birisi idi. bir şey söylememişti. Villa.dan aç 

Bat ab'ılarmı.n bunıl'&rd&«ı başka Madamın elini sıkıp aynlaca.klan za_ duğu cihet~ ayrılmı,tL ;, 
da.ha muhtelit selbeıbleri vıardır. Bwı_ ma.n. kadın da arabadan indi. Ve lo_ Kontes: Yusut, e!lerlni yıkayıp İl" 
!la.n ba$m bir :yı,lflllm.da anebtı!Atten kıanteya bereber ;rirmelerlnt t1r.a etti. dil' zaman ezilerelt büzülerek sun 

11 ._.. b h Kovamazlardı, ayıb olurdu. Çar naçar sôYledıl: f# 
80llıl'6 umumi)'le'tle tıeda.v ... eır..~en a kabul ettiler... - Afiyet olsun, affedersiniz, f(al 
8ederf& Maamafih: Fuad Bey ve. Yusuf k.a- bizde ao taklınıl. •• 

Dr. braıılm ZaU öre& l'lllın celditini iattyorlatdı. · - (ArU. .,..., 

Ml.llIDAd~h bu sabah Edirneye bL dürü Dr. Haşlnı bugün yeni vau.ifesl ra yen! idare heyeti seçimi yapılmış, 
~ ne bqlemlıftır. eski heyet a,ynen l.pta. e<Ulmlş.tl~ _ 

,~~ - ...:..... -- -- -J""-~~A'""L..-...A"'"'w* .. .,..........,..~--~~ ....................... ..._.. ........................................................................... -
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'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz 
it... 

llaberleri 
Göbbels'in 

bir maka:esi 
"Ar d h" b" . amız an .ç ırı 

iç.in kaçamak yolu 
kalmamıştır,. 

._.,~ e8CUı lnı harbin 
ile ZCUnan biteceii deiil, 

naıl bitflCeğiJir» 

Benzin tevziatına dair 
Başvekaletin teb]ği 

Ankara., 7 (A.A.) - JILP*Metien tet>:·ğ ed!lmift!r: 
9 Bylfil lMl tarihi.nd-"'11 .ı.t.iıbaren ben~n tew::~mda tatb:.ıt ecı~ımekte 

olan tahdıid&t :blı:tıefrin lMI ~rlıh.lnde ilan edılnll1 d.a.n eeaaax d&h.!Unde 
9 ii!ııtUııon ıHı ili.etine kadaı' devam edecektir. 

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

D=n akşem ingi[z l ''rlarb ingiltere ve 
elçirğinde bir Rusy _da i..~ı:ab'ar 

resmi kabul yap:ldı husu.e getırecek,, ~~· 7 CA.A.> - BafLalık •OU 
lkırı > bleooı.UIWWlda ~nda na
e~lıs'in mWıLm b r maS&.esı 
~illl'.ııe • Bu maka.lede bllh&ssa ~le Allkıara 7 (A.A.> İncilh i6 HıDar-at Londra, 7 (A.A.> - stallnm ntt:ku 

u .... ~: bÜ'J'mllnun prlt "' .Ti*Jal fM'k J4~ri I.ıoodınUlııı .va.st mahfillerinde derin 
~--amcıa.n ıuc- biri ıç111 b r t.a~ , Mık &""' blr tesir husule &ıetJrmıştir. 

Kad nlar Beyaz 
Saray önünde de 
nümayiş yaptllar 

'Ve.41.ngıton 7 <A.A.) - .t\srociııted 
Plress'in bildlrde .. ııe göre bam kadın _ 
la.r Beyaz S&raıyın önünde 1:>ir nüma
yış yııpı:ruflardır Kıa.dmlarm e lerin _ 
deki. le'll'haJl'&l'da şuınıar yazılı idi: cRuz 

lelt't zııı.n altım& amuz>, ıı:İngaizhırl 
Vqingtondıan lrovnnuz .• 

Bu kadınla.r Şikagonı.rn, Nevyorku'll 
ve New_ Yersey'ın siya& ooml.yet:eırlni 

temsil etme-Jm.e idiler. 

Çörçi'i 1 yeni 
bir nutku 

ley l'Olu blmanuftır. Yarına h çbir miiduru Leııg .A8htıon tlll ~ ~.- Tama& ~Meteısi 1uıy0r: 
~ b~ız. Bunun Jç ndir t• bu plmıe9i mUDMIDeWe 'Dil ~ llli- Kuvvetli ve ret&h 1çınde Yaş&yan bJ fft.ıstaratı ı incı ı,; ,,fıulal 
l\tıl :n her seteri t.Mfht ~md&n hu.. Is büyük elıçllliiDıdıe yeri v.e eccebı Rusya AvrQD& krt'a11 için bir suih \'e istikbali değil, tüıı.t onümüzde tetıel_ 
~bJr ha1' mahiyetindedir Vt' b Z bu ~r .,.un ıbir ıcabui ;reı90Ü J&pU_ fBtHcrar şart.ıdıır. aJmdıl:ı halbJn İngl)_ lür eden Vaziyeıtleri gözbııilnde tult.uk.D 
~ ...._,~ yapmayacak 0ıuıı;ıtJt ileri __ ...,.., terecre ,.enlş l~a! deii.s!.Jcllkler husu.. Bugtın.ıı:ü harbe temas eden ir,giJ1z 

l1 
~~~ bir .ihtfmal!e, çot daha py- .......- ıe getireceğinde :ıerkea mUtte.t kt"r Pa başvekili sözlerirıe ~vam ederek şöyle 

tı..:'-10 li&ttlal" Mtında ya;ımaJt mec_ ta.t a.yııi ff!!Y RtıaYadD. dA olacaktm-. ~ demi$.ir: 
~-bııde a.ı...ıu. Avnape. ikl iıL Ef nı· st·anın det~ı:tııı:ler Nazi ta&kkUmQne karşı - f31md1 blitUn bunle.ra yeniden haş .. 
~ t»rını tercih etmt:ll ıım:dıur,,etin.. ga lnaanl ideallerin mf1dafa.a111 içın ~ lama.k meroumet.lndeyırı. Acı feda!k:fır .. 
hL. .• : Y-..mat 'Y'e7ll berdmerç Jçlnde fi bı'rl~ olan iti mmet arasında g:t_ lıklarla do1'u uzun bır &vaşa bir kere 
~~--aitmdt· AlmMıJa_, ~ ve bitara ıgı\J tikoe ·~ ..... bir ~tı ye ~rllğ fır- dMıa karşı koymak m bur.yetin.deyiz. 
~~ deylet.ıeriıı ~e. hüim t> r 81ltları uvsuracıw ı:-. Bu mUc.adelede üzüntüye Jta;pıJara.k ce. 

~O'.'Jna:ral'11k, -
1 
A-- lllannnı ,j___ saret1m.izl kırmaına.lıyız. Eger biraz ba .. 

~- ··-- P91&?er. 7 <A.A.> - mcan--- E eb., ". d . eıı. eb ....... .. k ~ t.eıc bir 1nwat vardır. 1111ı:ı ~ ~ bu&iin Jı:fp.n t.ıi C 1 ter ~· tngPpur an &ır ve s at ........... ı olaaydıt bugün 
hl.~~ eeaaı bu barll'n ne amuı ......... • __ .,_....__ JD,bsherrlle lı:artL bu vagiyetle karşılaşmak mecburlyetiıı .. 
.::::-oeti del1l t«ıeii · Bu 11 ..... - _,_....,_. çıkamtyacaklar de aaıa uımay&CKtı.k. Bununıa bera. .. 
Ilı ~ nuıl b! dil. M'· lem!ılljtu' Ali fCra, blikftımetin dış • 18- ber ş:mdi Ueri gitmete azmetmiş bulu.. 
~ her feY! lcuaımn~ ola .. __..._, ~ eai.ş ye Efall&Wanm biL Vişi, 8 CA.A.) - Sinaaı>urda.n trelen mıyoorın. On beş ay evvel yapayalnııı 
"-- : ~ b&rt>l t.aybedeoı* okın&t -- . _ .. i:!_ oe,ı haılıtl. mlllt •arhtunızı tay_ tim ~ı dıe~erle aulh J&aHııde mahmıM& nuararı tŞ&rı ..... ıre detın ec k.&lıdJğ:ımız §Dlan da mücadeleye gene 
-~ t1 bu ~- v-'"~r. ft cbıt mtDaaııııbet.ier id.mıe ec1erS ya. nebilerin Slııppunka Çlkmala.rı me_ Ut'I olarak .amıetmıttik. 

:a._.__. _ - ._.... ~..... bel~ nedilmi(jtir. O zam.an b{it.iin dünyada biirriye _ 
"1 ~ netice olarak zafer illt!h.. ,.uDllık amllUDda buJUDdUtımu - tıin yegane sllüıı miidatli ol.a.ra.Jc biz 
1-. ~oeye kedar parp1'1Uk ve oa.- JDiılıth°. K ' d M k d b" ~ lkını seklili ~ .Wril.. iZi or u os ova a ır kalmıştık. Famt e'iın'ıiılıcre hemen he_ 
~~ Al t bl .. , . ·d · t men sıwı lkaJma.JIUftı. . .. man c ıgı gaçı resmı yap 1 İanpentcdılk memlettetJerin:!l dı -

11ıec•=sıe encu••me!'• (1Sa4 ı.arafı 1 inci Ba)'i&da) fi.Oda kalan bütün memloe'kJeto'er DlO.h-IJ& H • r ... ianfı 1 met .,., ... 1 n.na; Atman m~m geri hat.. ~utumıımı mınn.et.m.!şler ~ besa _ 
t.dıdid e.tir 1M ,Sar, tcll*r' ıet.mam ıa.rını ~· b!lnırm görüldüğüne bfı.kmıetY'iem.iş _ 

lRus - Fin harbi Amerika, Rusyaya 
sona mı eriyor? bir mi~yon dolar 
Fin radyosunun beyanatını 
Londra ıazeteleri ilk aayfa

lannda neırediyorlar 

Londra, 7 <A A.) - Bazı gaze eler 
Rus _ Firı ha.Ibinın sona emıek üzere 
bulunduğuna dAi.r J<'ın radyosu tııra
f.ındaıı yapıla.n .>eyanatı ılk sa:ı;fala_ 

rında neısre:nııeıkıted ;rler. 

ödünç veriyor 
Ruzvelt ile Stalin 
arasında mektublar 

teati edildi 

Dally Telegra.ph ~ıaet.esı bu beyana_ Va.şiııgtondan gelen haberlere göre 
tın Finlandı:ra hartı llan etmeSl . çın Ruzvelt Rusyaya b.r m!J.yon do ar ö... 
Sov;yeıt.ler BLrliğı t.ara.fmdan İngiltere dünç para venlmesıne mUısaadf' etmiş 
ne2ldiııde yapılan tcş~i.ls ve .Amer ka_ Lir. Bu paranm RU.!Ya tarafından i. 
nın Helsink.ye lhta.rında."l sonra yapıl- denmesı haaix:len beoi sene sonra baiW,. 
dıgına ııfJQ.1"et e-~tcdır. ya.cak ve 10 senede ödenecdttır. 

Gueteler Pınlandiya başv~illnın <Radyo gazetesi) 
Finl.&ndiyanın Ame.rıkan ıı.otas:ını. ve_ Tea.tt edilen mektablar 
reeeiı cevab hakıkında İsveç zimam .. 
darla:rile .rQrllştıilğilnü t~barilz e1:tirmek_ 
ıedirlıer, 

Alma.nyada infial 

Nevyorit, 7 CA.A.> - Rusya.ya bir 
milyar kredi verilmesi nılinasebetile 
harfe ye nazırlığı, Rumeltle .M. Stali_ 
nin birbirlerıne ~ö:ıd-..'>l'dlklerl mektub_ 
ları neşretmlşır. 

M Ruzvelt, 30 Lı..--tcşrlnde M. stali_ 
ne gonderdiğl mektubda Moskova 

Berliıı, 7 <A.A > - Aman efltf\.?1 u
mumiyffi Rınıve:ıtin Finla."ıdlya a ey_ 
h.ndeki şantaj teşebl:>us!lııden c,oıayı 

btiyWr. blr infial izhar eylemekt~!.r. 
Ruzveltin otoriter s.yase-tlle bazı nü~ konferansında yapılan a:ılaşma mucl

tıız:ıu Amerikan m&hfilerln.n s:yasi ta_ b!nce Rusyaya aüratle ve kabil olti-utu 
naa.tleri. arasında gl.ttikce art.an ın•ı .. kadar fazla harb malzemesi ve bam 
16.flua :tearet olunma.lttachr. madde gdnderllmesi içm emir verd1ii.. 

Bu cümlt'dt'n olarak PSki Reis!cüm.. nl blJc:Crmektedir. 
hur Hoover. Ruzvelt hUıQmetinın F'ln.. M. Rmvelt mektubunda M. etaınh:ı 
landtya.ya .k.arıs.ı tarzı hareket.ini açıkça kendWie cıotrudan doğnıy.a tema.a eli_ 
tıenkid etmiştir. met arzusunda buluna.cağı Umidinı de 

. Aınt-riboıla kanaat iııhw eylemektedir. M. staıın • Son_ 
Vaşuıgton, 7 <A.AJ - Jl'ınlandiYa- teşrinde cevab yererek, Mosbmı Jcon.. 

nm ~a ile olan harbe n ham ver - feraıımıda verilen kara.rlarm aonuaa 
:meğe amadt' o1d~u bildiren gayri . 
resmi hıaberk'r. Vac;!ogtonda bunların bd&r verlmlen~~coeğ. hak>kında ~· 
resmen tyel.d edil<>ceAıne da'r kuvvetli Ruzrelıtln mdlennı Sov;yet hilıOm~ 
blr fl:rıılı'I uvandrmıııc;tır nin minnettar~a. karşıladığını Ame. 

Almanlara .oöre 
Rusların zayiatı 

5 milyon 

riık.an devlet reısıne bUdlrmış ve demif,.. 
tir ki: 

Sovyetler Brliti M. RUZ'leltm ietı1.. 

finl memnuniyetle k:>.bu1 etmektedir. 
.Şahsan tftl'las)) teklifine @elince, bu.. 
nu b!lttin kalbimle kabule hazırım. 

ler seçı·nu· yanıldı - ·;erdir. Mu.ftilat ~alere :ağ.nen, lıerdi Fa.kaıt. hiç sarsıllımadaın ve lrer r· Peeıerkof ~. onlıv b&t:aryall- cnlmn• w ckmeA»amı:z_ dllşmaru.-ı tanı.Aaın bWA sanı.n tıebdldleri ist.hfaf 
~ra n, bir ~n PllfW. ~· bat.ır- w.acr1181Al'ıru, tıeUbı:wı böttl.n bo _ ederek bu ma.nllk w teh.11.teU dev- Berlin. 7 CA.A.> - D. N. B.: 
~ ~ C~.-j.- ~et m1'.uııhr. ~ı:ı6ncnıd. ~ ft pııııib yımıcıa. pıiaküıt\İJ'Jl'lıa.r. ı&u'V8ik.katen reyi "1a.ttık ve teııra!" kendi m.uka.d_ ..Mkerl bir kaynaktan ~renlljyor: 

Rusyada 
nehirler 

dondu 
tı...._--.. 'tnı-'~ t~__:ı.:... Y ın ağır .e gayet Alır Ö''"' •er:ııa bom.tı'1. tıaı.ı b(igelör~ ~. tı~ ve duşm:ı.n. deratımızın efendlsi oldudc. Ağustos ayı Ol!lluna kadar Sovyetl~-
~ ._ ,._ ... -..........- şıS.I rln a.ıııker ve malzeme ba.ltımından mu_ 
~ • . 

1 
laınmı r. · ~ w.ımon ile Leningraıd'ın kapıları o - «Artık yalnız değili:&» azzam zayiatına ııı;.i ma!Oma.t i1e bUd1-

llı'b açıması.nı miiteQkıb yen &....,. ~ ~ nü.ede ıözü;ktü. M.em.lekıeıt4mız şimdi şmıdi artlık. yaJru.z değı!ciz. Avo.m rileo beş milyonluk keyıh, Ey!Ul ayın_ 
'-n ( ohın.an g.eııtta.l K.eınal Do - . ~ ettöıer ·n 'bu.00.an 2 veya 3 sene 6V'~ naza.. Kıam:ara.sında. da ~l.m glb: saır_ d.a bu büyült nisbeU muhafazada de_ Alman _ Sovyet harbi hakkında faz

la ınalUma.t gelmeml~ır. Yalnız Ru.. 
men radyosu MO&Lova Oııünde'kl Sov. 
yet ceplıesirı1n yanloığını k:ıydetın!şse 
de bu haber hen\iz teeyyüd etımemi$1.ır. 
Kaydı !:ht.lyaıtla teıakkı edilmesi lfı.zım-

(Jl~ı), Mıeıı:nduh ~ m~~dal Berlm, 7 <A.A.> iıild~ 1 ran d.aıhıa iyi ~. Şinıd1, AL sıımlı.z aznrlınizle dlJŞlllanın cınayet. vam eıtmlşl;ir. Dnleper dirsetinde ve 
~ra.ı >. nr. Behçet Uz CDeniırJ.!), D. N. B. aJ~ .. . · .. .. man muste-..Llere P.rş müttehld b:r len diğer büyük mfilet.lerın b;zlm sa .. Desnada yapılan bilyill l.mha ve tab_ 
~IQ Ali Rıza A.?tunkii ()ı~a-W:~; ~ 3 unou :?e 4 ü.ncu gun cıephıe tıeikıl eden mötıtıe~nmiz Vftf'. flmızda }'le! ailıınalarını temln ettı.Bu rl.b harbinde SovYeıt~lr 5J tam ~ek-
~ Onaran (M.ardıiın) in.~ 11tm Sovyet Jım'ala.rı Macar ordusu _ 1 İhtiyat insan k~ bükeınmez bilyülk mllietlıerm biri bergı.in kwire .. 1 ikili. ka.ybc~işlerdir. Bunların arasında 
~ ed~ş ~ bl~rint müteak.Lb 1 nun me'fl!lileri ka~ ı:>°net~ r.~'1 de~dir. DUşma;o., deh:iete kapı - tile barbetmekte ve çoık mühim neLi- bütün teç~!J tilmen vardır. d:ı.r. ..1-ı;_..• 

&und:eıereıt and ~ ~~· rlni geQmeie ~ etm~erdı.r . B~r lan, zayıf bazı entelektüeaerl.n zan _ ce.ler e.mak.tadır. Diğer bir büyük dev 
~ n sonra- Medla e~n • b.ç motör t.opountld1. tiıeşhıden ılrur - net.tiği kıa.d.ar ·kumııet.Ii ~. K-1. ıet. de .Mlıuıtfi'ın öbüI tara.tında mü_ 

• 1 Yapıimıştır. tu1uü neohıin ~ kaıdar ~me orôuuuız. bundan çok dlıilR. Jıalablilik mdelqe de1ıam içiın n:mbtaç Olduğu.. ifa te m.twııLftllWc oMı\UtıM. da ~i.k aı_ AllDaıll Jut'a.iazmı, pa.ail'e tAatulıılp ıı- mıw her ~ 'VlereıbAmK 191.ı:ı bütün 

hua hava akın- Jllllia,rın atefl bıqlıSIDıda pıci d.önme. rara. ~ ~·a.14w' blüne bır ç<* gııcyret.1n; ~. Bu mBlet bu 

1 
JqJ le~ omu,tu.r. deııa.lar ~· Almall(7'aıllın _da· ga.yrederin ~ mal~ be.aa-

ar' da 
.J• <> marl&nnda. kan ~r. isyan be. ıkatmadıan çıaıb..,....ırta ve pm1.!er.i.. 

vam acıyor ~iireş birincilikleri ~:~ i~ .... ~ ~ ~·:~~ır::ın:=~~:::~ 
~· 7 (A.A.> - baban onfnlen musabaka!art başladı yı &-ııplamışt,11". Alman m.aıeti., .ıı.a.roin tllim memieketin ~urları Oky.a .. 
~: ltaraJ'CihıDuı 803 auaarall Tiiıti~ aiir~ birincilikle:! mU&ab&_ j BOılMllW ta.hatWÜI. edemi)U'. ~~a- nuslıan a1J6"8ık mM.mme. get~o.r ve 
btın dl n ta blan Beyotlu Balk9t"inde dün ee~ nın, lııııJilw,z:rcW ~et.l p;oüne bu maJmemıenln ~&ıne m.anı ol _ 

~ert -:-ı-bil ıeoe. ca:nie'n~ ~ bir ulaiııalık önünde başladı.! ııetirilecıek oıuras.. bir ~ Pl'll - mak ietiyen düşmanı Y9"e sermek ve 
~ ~:e ~. 1 ~ 14 böll't!llin en güVdelsmda. bulu.ndujl.ı koiS(YCa görülür. AL ~ lçln bi2Je ~ım edltfOI'. 

O..~ ~le!'e bombalar atılmışa& ~ ~ ett!.. Bu«ttn sa.at on ~nın, *Mi&'~ 00' ~ UJ111n zıı... ~ iyi aritıadq arla bmııberiz. 
~t okrwa~r. Haa&rat aadır. j b$, nih&J .ınöMQabla.ra Pa•r güntl Ollll sc~ şi1pbıe y~WI'- Y<iwn.ua: ne kadM' umuın o.hırsa °' • 

..... ~ _....._ dlinttt Mat 14 de -- edileoekür. ı --ı ..... Hitier ~a.sıııuı ur kaÇ sun aei>at ederek da.1ma 1l8ri gldece 
""Ot:ıı.:.. - -..:rwe ;yapılan ft o ~ .. , · -
~~len Kın emumda 18 na&- B 'tal" ,,_• ay Bllfında, beliti de bir aeoe ıÇıD<itl ğ'l~. Kolay, sert ve ucuz bir 218.ter elde 
~ . ıwt&Ul tanare tart1 111111 gece i. fnl8tlJA 1 ~ını SÖJl(emt4ül'· edeceğin* ba*:ıkmda hiıç bir zaman 
llb-tiien ~ tar&f!n4aR. tröDdtlz dU_ 1. • fal.. ... a.... d N~1111 ~ temı!ınat '9ernledi'k lle ıu4e. vaıilıerde de 
~ ~ &dedi 3 o. .ır u~ JID 1 Ro)'tıere cöre ı:lt&linın n~ Lolldr&- bulunmadık. N.1be;y'et aıda.mmta ıher _ 

~~ Alritada Totınlk n Sollum r-.. ....,. ı ..... 11a.YllMlal ct:a. <ierUı bır tar Du'-::= iddlala ~y!n lehimize döneoeğ,lne eminim. 
~ Olıa~ :bwataı Utit ıopçu fa&_ nacmdıı.n ~ eıd.Uecı Beyır:ıi_ AlımM1 -~~ ~~ MJ*ında verc:i Dünya }Çin her şey da.ha lf'i oaace.k: 

• J.a, ista.'lMl ve IatinıJe i&.11.iı'e SfllıP - ;te ra':a!:w8. a~ etmek.tedir. AYDi w tarih h:ç e~l1nııe<M!n bütün beşe _ 
~ine •k "ba I laruun &tıeılbl *1dti.rıQi.ırııe'. llu8ıJMm rad:YO' cAvrupada :.kinci b)r cephe ku.. ti,.ete örnek olıaınJara ve satımet çe 

• n an SU f arl da. göst«dikleri ~ faıaıJrei ~ ff lngilis - Amer·~ yardımı ken:tte şeref tacı gi.ydlı'eoek.tlr. 
flntal frl d 11e mıe.w.iye raıtmen yangm s b~lı: staıın iÇİ!l .taıtıı bir haşaldiru d~ek.. an asına .at DdK dMam ettildeıı 8'Klr& an_ tedir. (Radyo p.aetai) 

.d. 1 ..... ~~ı- AIDıetitada ...._ gı ıyor ar cBk ~~-· • N~k. 7 cA.A-> - <>fi: 
~.::-~ Yuıgın ....,..ndfa ııı.rb iıiınası - NeVj'(>ric Times a-..eıe&: staıinln nıııt_ 
~~ 7 CA.A.) - D. N. B: -.m iiM. Jı;atmd& 1Ju1unan füırJJm nıü .. lruılu oldukça 8Dilık bir tanıda karfl_ 
~ Jourruı.ı .Aımrıican'ın bll - dÜ!"Ö Jl'uQd blırdetıl>i.re eUalı saran ~. 

Mısır Kralı hasta 
ltahlre, 7 CA.A.) - Kral Faruk. ha_ 

ti! ra.b&fımxlır. Bir müddet rwnl ziya .. 
retleri kabul etmi,yecektir. 

' cıöre, N~k'ta V'3i)Uria.ra ..., .e dü:nsn siittt.Dıları anamda Bu psete aovyı,Uerin iharb ea.l'ı~ 
~ bir llltiu pınç Ammilean aü :nmK ~ ~ tehlJbsi.m m.a_ leriDdeD ~r bir ıla&nla ballıB~ Bugu·· n "'PEK'te ıa.:._ı, --~ - ,_ . meltle beraber bllb&b&a Alm&nJ.ann ug_ .1. -~~ etleri fl61lıa111Dd& but dtJıat._ N1 nJ.+ıllryjan, Jııeodıl-'*1ı 20 :ıutre, · · t .,(; ın;Jterenlo. AJ.mQ.nya_ 
._ ~l İrJ&ndasımı. ~cekl&'- J'ib*ltkten ~ ~ w bu au- r~ -.yı:vafiak.yetle ikinci b:r cep.. 
"t'I erdir. kat ~nıdıe ~i.nün ~ : t.esi6 etmesi aı.tmaıi bakklDda .ata .. 
l O • yerilıriıııden lMilikeii ~ ya.ralım. lill ıt&ratmd&D !lerı sitrillen ~di&Ja?' 
rpıHenen Amerikan m.-ır. ..~ .ı naaGda tüPbe -~~m=~ 

Dilet' tanft&n J1'UCl'l ....-n ..... • - AlmaD tay7__... .. -

trıuhribinde 99 çieride baND6.ll __..e.-den 3 ldtiJlln ~ • ., <A.A.J ~ ~09İl()Ya rad.. 
· g.t1 al.r ~ ;rmunuı:ı hı&bel' verdıiine gore. dün P-k. • • •• ld .. ,. , ı Wlıriallıllı de ~ Sta.Un G>n~ken, A:.man bomba 

'la...ı... . • ŞI O U lfımat aıhn.aımım.,.,-. ıtftli-,ıe JTtıPtaı'ı :,,ya.releri Moeltoıva.ya alon ~bbü.. 
'-ltı~ 7 CA.A.) _ aıın bt'1 bılierı yangın ~ e'nllas oldıc - ıııü:Dde buJumnuşiıt.l'dır. Spiker, ~ 
~~ Rn~. Reuberı J...as'kı tor mılla1ıa ~tirler. Yanp:ı ~tın_ teılill& bir şiddetle acıııu:ı ~j ate.tının 
' tısı hiııdlsıeısindıe ~ 99 d& ...- ve~ t»~:dı:.lt yapmak.. bU ta;narelerı defettltin1 ll&ve etmek .. 
..........___ ~ ~ teıfir. Btalinill n\llW[UllU sayledıjı .ç... 
~ ~ • · una nbaYetıenıdli'i sıre.da &lamı sonu 
f::> D ~ ı.,.are&i vernmietb' . .... c..ar Ola MMlwyaq.ıd seQid resmi 

MoalWV&, 7 c~.ı - MoSı>va E>tra .. 
fJ,nda. şj.ddeUI bir mevcan muharebesi 
e.erwan emıelc'te oıme.sına ~n. Kı .. 
Et1()J'dumlD 1tievın ibtilt.H yılıdönti
nııUnü t~lamalt üsere y.apıtlğı an·ane .. 
v1 eeclti resmi ~ MoskoVada Kızıl 
rneydaDd.a icra ed,Um;ştlr. En başta 

lsenfac•nm. 

H~n BeJ' - K!lrlıe
rek caz~ hellfÜ!l çıkı_ 
)'Or, dol.ıtom. eüton g.a... 
Meler ~ Qnil 

SoVYeıt piyadesi. onu m-oteakıb 1.şç: ta. 
burlan. sQv&rl b6l\lklerı, motörlü top~ 
cu .ıc~rl ve t.oplar ~1stır. Her 
neviden yıAm y:ığın .tanklar, ~amn sa. 
at süren gttrülti116 bfr geç·d yaJ>UU6.ler, 
bu arada Kızılordu tayyareleri bU&ü .. 
met mericez!ni bir Alman ha.va ta.arru.. 
Zl1itlA karş.ı mti.da.fu etmek tızere 7Uk.. 
&ek.leme ucmuşlardır. 

Tü&çe Dublaj Filmlerin.in 
en ırilzell 

LADAMO 
KAMELYA 

Ayrıca: MATBUAT U. M. 
MEMI ,EKET JURN.Al..I 

Filmm uzunluğu dolayısıle 
bugtin :ıeansm: 

2 • 4.15 _ 6.30 ve 9 da 

"Almanlar galib de 
gelse mağlôb da olsa 

Finliler felaketle 
karşılaşacaklar,, 

Lood:ra, 8 CA.A.) - Birleeilc Amerl_ 
tan Hariciye Nazın Cordell Hull diln 
geoelcl matbuat iç.timaında v~ oldu 
tu beyanMıt..a RWQ"&Y'l k.areı l'lr!şmiş 
oldı*J&n ha.rbden v~eçmeler~ hakkın 
da Birleşik Amerika tarafından Pinli_ 
:ıere J'apılml:ş olan .te-klife henüz cevab 
yerilmediğini bildirmiştir. 

Cordell Hull Pin hattı hareketi hak .. 
landa UZUD ~ana.tıt.a bulunmuş ve 6(jm 

lerlni şöYle bltti~r: 
- Almanlar bu h.ırol C.au.ndıklan 

Uılıdlrde Finliler oir tel1ket ile karşıl&
şa.caklardır. ~ o va.kit bir müstem 
leke ıbal1ni aJ.aceıklardır. Alm!lllya md .. 
lılb edllıditi takdinie lse Finliler mat_ 
JQblar arasında bu;unacaklardır.~ 

Oöriinüşe göre Sovyetler 
önünde mukavemet etmek.tedtrler. ~ 
kovada kar ~t.emad.yen 7aiı1or. ıta_ 
rm trtı.fa1 30 aan.Wzıetreyi buk:futu 
hlrlerin donduğu ve a.tlı ar~ 
kullanılma8a ba.,l.andıfı eelen haber 
!erden anla.şılm.a.ltt.ıdır. Bu itibarla an: 
caat arazı don na.ime ııelıci!kten llOllra 
Al.mail harfÖt.ında mühim ink1'aflar 
vukmulabilir. (Radyo PıııMelıl> 

Bir Japon vapuru 
torpile çarpb 

Londra, 7 ( A.A. > - İngiliz rattro_ 
sunun bilıdiTdiğine ıöre 4500 tanl1* 
1Kisi Marn• 18mlndeki Japon vapuru 

Clln ~ Karede Sciabin ac*lannda 
SfG'Yal' bir ıt.orpıle ça?1>1J1.'Ştır. 

Vapurun mUrettıeıt>&t ve yolcu olarak 

t;inde bulurı.aD 342 ıkiŞlllln akibetJ hale.. 
kında bir h8ıbe.r aıına.mamı.etır. 

C HARLES LAUG HTO N'un 
NOTR OAM'ın 
KAN BURU 

(Not~ D:lme de Parls) ~a. şaheeeri 

Orijinal kq>yaaı Türla;e söıtıü lıxıpyB81 

SüMER'de T AKSiM'de 
Büyillt m\J'Mffalt yetle devam ecicyot". 

ELBAMBA'da 
Büyü« sı.ler fi:nılnl siz de giiriinı!lz 

Milli Şet i.snet. inônünün vedmeı9ilıe ~ 

1914 DEN SONRA 
TÜRKÇE 

Bugümü ~ zaferi _ 25 aeneıJk dünya, sl,:vQset.l 
Genç, ~ her TÜ kün görmesi lAtl.;ım gel.en film 

Bu@riiıı maJ:Jneleı- sae.ı ıs de bqlel°. •••••~ 

IABB. SINDIASINDA 
BALIK ÇININ KARISI 

Emsalsiz bir muvaff akiyetle de-vam ediyo.-. 
B!Jg'Ün sa:ı.t ı de tıenzll&tlı mat.ıne. -----~~ 



BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
J\/evralji,. Kırıhlık ve Bütün Ağrılarınızı Deı·hal Keser. 

İcabınd'l G 'inde 3 Ka,e Alınabilir. He: Yede Pali ı Kutuları Israrla İsteyiniz. 
- .,,.. ~ • ·- .J ~ " t. :. • ~ • : : .... .. • - '1ıı-

İstanbul Defterdarlığından 
Mükellefin adı 

ve soy adı 

Mulurrem Hilm.1 Ithali.t ihracat Cakmakçıh han 500.00 
Ren o tıcare;i 5/1 

Muharrem Reno Kol. Şirk. • , ı As. Vergi, 
ve kardeşleri. 

J) 1 

Ren121 Reno 
> • 

9 " 
Tare Liberova 

• ll 

• 
Fahrı Ebirl 

Vasil L!to 

Hasan Mete ve 
OSDUln Onaran 
Iiı!.yjnr P:narsoy 

Jl'~n:ın Seri 

• 
1 

• • .. 

• • 
• 
1 

• 

> 
1 

1 

1 

1 

1 

> 
1 

1 

1 . . .. • 
> 1 > .. 

Tavuık ticareti Kemankeş Ge. 
ikomfsyoncusu cekusu 20. 
Hırda vat idhall K. Keş. Cd. 31 
K, Keş. 
Dahilt kom-is • 
yoncu K. K<;!Ş. 

Keres•e b çme 
ve parke fabli_ 
kası 

K. Keş. Mıar .. 
nıara han 1/1 
K. AliEnli Yo_ 
kuş çıkmazı 6/1 

İdhalAt komts .. K. Keş. Kürılt 
cusıı. 1,.Jbaşı han 3/15 

As. Vergi. 
500.00 
As. Ver. 
As.. Ver. 
500.00 
As. Ver. 

As. Ver • 
2000.00 

2060.31 

20.00 

850.00 

As. Ver. 

Nev'i 

255.00 R. Taık. 

59.25 As. Vergi. 

43.58 As. Vergi. 
255.00 R. Taf.{. 

5!J.24 As. Verg!. 
43.56 As. Vergi. 

255.00 R. Ta1c. 
füJ.24 Aıi. v et"gi. 
48.56 As Vergi. 

1040.00 R. Taık.. 

840.62 R. Tafl.. 

5.'16 R. Talk. 

24UO 

SS.22 

&mest thbarı:uı.me 

8/23 

1/7/939...31/12/939 3/26 

1/1/940_31/ 5/940 3/31 
1/1/940-31/ 51940 8/22 

l/7/939_31/12/939 3.'27 
l/l /940_aı/ 5/940 3/30 
1/1/940.~l/ 5/040 8/21 
1/7/939-3!/12/939 3/28 
1/7/940_51/ 5/940 3/29 

1/l/940.31/12/9i0 7/5 

1/1/939.31/12/939 11/30 

15/1/939-31/12/939 11/19 

:tklncı Uı. 15/5/939_31 /12/ 
939 ve 3 No. lu 1 iraz Ko_ 
m!sY<>nunun 18/4/941 1150 
sayıh kararı şube temyzt 

Din 25/4/9U T. 3594 sayılı 
lkaTan. 
.İlklnc:l İh. 1/1/939.31 /12/ 
938 T. ve 8 No. lu İtiraz 
Kornls,yonunua 31 /3/941 ta._ 
raı ve 916 sayılı karan. 

Emil Hennerson thraca.t Ttlccan K. Ali Mescid. 39 _ 41 _ 43 _ 939 tloarl yılı defterlerinin hesa.p ml1tehassı.s_ 
J.an bürosuna 15 gün eartında lmıa 

Tophane Maliye Şubesi mWı:enetıerlnden yukarıda. adı, işi ve ticaretgMı adresleri yazıJı şahıslar terkl ticaretle 
yeni adreslerini blldırmem~ ve tebellüğe salA.hiYetli b:r kimse g&Urmem;ş ve yaıpılan a'11aŞbr.m.a.lartila bulunamamış 
olduKlanndan !ızaw.rında gösterilen uzanc vergi.lerl.ni havi ihbarnamelerinin kendilerine tebllfl mümkün olama
mı.ştır. Keyfyet 3692 sayılı kanunun ıo ve ıı inci m.adr.ieler.ne tevfikan tebı:it yerine geçmek üzere illn olunur. 

Havacılık mütahass:sı diyor ki 
[Bq Carah ı inci sayfada] r vaeılık ba.kımındaın bir takım yeni .. 

bir satıhlı cSlk:orskl• t1p"erlnden btr j li.kler görüyoruz. Halbuki Alma.r.lar 
~ısınının geçen ay lç.lnde İngiliz hava 

1 
son 2 sene içl.nıde gme çarpacak yeni 

PIJ'~~~..,~·:;;ı>tlerlne ilU:haJt et.mtş dl.duğu ha- tıa.r .ihtira gögtermeddle!". Faıkaıt Ai .. 
.. ~r ~ lnclcted.ir. Bu işte Amerrkn. _ man mühendıi:slerlnln de uyuma.d:r.k -
lılann gecikmiş o1d~axıru söylersek larını kabul etmek lllzıımdır. 
hate. etmiş dm'8.yırı:. Z!.m geçen Bü _ *** 
yüıJt Harbde diişm.aaı tanıf'ın.daki her
hang! bır yeni sllMun .arynlni ve ha.ttfı 
daha üstününü diğer kıra! bir kAÇ 
~ı.atta içinde ,yapar, meytlana ge~lrlr_ 

Son gunrerin had'se'eri 
İ:ngflizler son mm.anıaroa. bombar. 

dımıan tasyaıre'.Letl.le Qıl~ irtif:ılara 
lınerek hücuma geçmekte ve b:ı yeni 
havıa. takt:ğ1nt bilhassa ge.l"b ce~he -
sinin işgul a.ıtında bulunan mıntaka. 
larında tatbik etrne'ktedirler. 

Rus cephesi o:dı.ikça gerl o.t:.lmı.ş 

dl. Pike ~areleTrn.i A.mer.Lka:fe.r e.n 
cıak 2 sene oonra. ~ bu'u.nıfyor _ 
!ar, işte bu geclkm.eyl yıaı teknlğ'n 

yüksek inoeUklerıne, veyoa.hud Ame -
rllro.lılarıın bat'b hezırlJlına vermlş 
dldtıklaırı tempon.un yıaıvQı7lrğma b9.ıtn cfıduğu hıa.1de Rım tayıyaıre!er. ge~en 
!etmek !Azım gelir. bıafta içinde Berlin üreı:'ler:1n.e kaJar 

Geçen sen~enıberı ismi geç.en ve g'Alerelk bombarduna!1''.a.r yaıJ)mış' ar _ 
c..Boenlg• denııen uçıan kalelerden an. dır. 1600 kllometrclik olaın bu :r.esafe 
cak pek m:a.~ud mlikıtarı gıeçen Ağıus_ 9 saatlik bir UQUIŞ, deme~~· l\ıiosk.ova. 
~ aıyındaı Ingl'!z ha.va kuvııretıerlr.e cephesindeki harıeAfi;ta I~ıllz tayyn_ 
~ıtihak etmiştir Bu taıy:yra..reıer n en reler! de iştirak ettiğdne gore den ile_ 
tüyüik vasrı Jranad sathı pek a.z c:ıl • ıbillr ki İngil izler Ber·~n1 bombe.rdı .. 
dU'.ğu halde lruvıvetll suırette zırhlan lma.n etmek için garıb cepıhıesindcn ge
mış olan vıe 5 ton bamtba ta.ş.ıyan 5 ç'p ~tmeden~e bu h~ıreketi şark ceP~ 
maılainell tü.feğlle 8 tay~ı buıunun hestnden yap:mıayı dr.ıiha emrı.iıyei ~i bu 
muazzam gövdeyi lk.dlıaylıkla yerden luyorlar. 
kla.1dırıp götürelbllmeslndoolr. ı l\litat Tuncel 

Çok hnm.u'ell t;a~aırelerde en bU. A Ô . 
yük wrluk da yerden hareket ed.'• G Z DOKTORU '-
havalarunaktadır. m:hassa. r.ik...<>ek 1 Nuri Fehmi Ayberk 
yerlerden 2, 3 lbln rfııkım.lı meyüanlur - " 
dan kalkış hava tkesafetınln a zlı~ı .iaydarpas.~ N~'. .,.,''"'<! hastane 
dolsyısı1e çdk müşküldür, bu glbi t goz m~tehassısı 

stanbnl Beledıye kar<ııcı ~aa • 
banerde baZ'an ~aırelerln benzin (3) ten sonra. TeL. 23!ı~ 
ih:tlyaçları haıvaya ~ıkt~t-a'll s.>nra \ııı'llll~~----------:"~ diğer bir ·taô'YS-re tara.fuııd.an ·.asti.k r- .,. 
borularla tamamn.ıtınmaııcta ise de bu L oktor Hafiz Cama 1 
külıfetıı ve damla tıath1ı: edilenı!yen (L 

olc.man H~kirıı) 
bir l.ştlr. Uçan kaıle1erde her biri 1200 Divanyolunda 104 No da b .. 
beyg;r kuvvetindeki 4 aded rayct mo_ · eraun 
törünün kuvveta. ve haırL.f olması sa_ hasta kabul eder. 
yesinıdedlr kl bu te:y.ye..reler kıcby'!ıklo. Telefon: 21044·23398 
kaılkış yapmıaıkıt.adırl.ar. Buınların üı; 

bln metre !rti!adaıld. hrzA 300 ını d.::. 

UOYÇE ORlEN T BANK 
Dresdner Bank Sub~ai 

Mer·cezı· Berltn 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gü.ınrü4ü 

(9737) 

SiNGER 

TELEMETR- KRONOGRAF 
18 a.yar ALTINDA.'l 165 lil'a 
18 ayar ALTINDAN 

çok tanıt.azı m<>~l 220 , 
Hassas _ Saltlam _ Zarif 
ve 15 sene g-arantilldir. 

SINGER SAAT 
Mafa,zala.rı istanbul, Eminönü 

SELANIK BANKASJ 
T~ tarihi: 1888 

• 
tdare Merkezi: İSTANBUL <GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

tsTANBUL. Galata Te Yenıca.nıı 

MERSİN, ADANA Büro.su 

Yananistandaki Şubeleri ı 

sELA.NİK _ ATİNA 

• 
Her nevi banka mıııı"·~'-' • · 

Klralık kasalar servW 

Baılık 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncii 
iç 
So" 

Tarifemiz 
'..I'e1t sütun santimi ··--········· ........... . 

maktu 500 
•ahile 400 
•ahile 250 
•ahile 200 
~hile 100 
•ahile 60 ........ ,e !\O 

» 
)) 

)) 

)) 

Yeni PUDRA 
RENKLERİ 

Ö/'UÜu}e 

KADINLARIN HAYRETi 

\ 
*~w.-.~-
~ 

s\\\R"t1\l B\~ 
K0\.\~~\~~1:ı':oE 1~\~\~\ ~~:~-
.. ~~ '" EotLEM \. u \1' 

\s1htlAR \.\ AR11\R • 
puoRA '-le 

Teninıze en uygun gofecek pudra
nın tam rengini veren yeni bir Kolo

rimetrık makina icadedilmiştir. 

Bu sayede şimdiye kadar gö
rülmemt.ş emsalsiz bir güzellikte 
orijinal pudra renklerinin istihza
rına imkan verilmiştir. Bunları 
yalnız Tokalon pudralarında bu~ 
lablHrsı niz. Bu pudra rüzgi),rlı ve 
yağmurlu havalarda bile bütün 
gün sabit kalır. Burnun parlaması
na mani olur. Hususi ve beratlı bir 
usul dalreslnde istihzar edllml.ştlr. 
Bu yenl Tokalon pudrasının en 
son yeni ve cazip renklerini bu
günden tecrübe ediniz. Daha genç 
ve güzel görününüz. 

tSTA.NBUL BELEDiYESt 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında 
BıJgÜll gündiiıı .saat 

16,30 da 
'Viirk Tıyıaıtrosu ta..riıhi ma.tirl"'...sl. 

Akşam saa.t 20..30 d.a 
HAMLET 

1stllc1M caddesi komedi tısmında 
Bugün gündüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Alq.am sa.a.t 20.3() da. 

KÖR DÖVÜŞÜ 

İngiliz ha'm kuvvetleri keyfiyetçe 
bu şekilde JruV'YetJıemnekle beraber bu 
sonıbaha.r devresi zarfında ga.rb cep -
·lJa'Jinıde kesif blr f'~e.11.yet gOOtıerme ~ 

mlşlerdlr. Bunu ya hentıangi bir po_ 
llt.ik düşilnceye veyıa.hud truvvetl"rlni 
1942 senesinde tqf.:u dlamk kulla.n -
ınak için sak1e.dı'klarınıa. h Jm etmek 
ınıeot>urlyetlnıdeylz. 1939 sene.,1 hava_ 
eılık ba.'lummdaın ~iltere lçin teda_ 

fili, Al.manyı;ıı IQ(n de toornızt şekilde 
geçmişti. 1942 senesi lçln ibelıxen eına. 

~ıere baktlırsa bunun am;ını kabul 
etmek Ul.mndır. ~t ıpartc ceph.esı _ 
nln alacağı vaziyet ne olacaiüır2 Bu. 

* Her türlü. banka İ.fİ * 
···················································· l)l1 henüz bilmlyıomız. Bu cephedeki Son Posta Matbaas.: 

A~talya Nafia Müdürlüğün:len 
Son Posta ve mu., ıa.zete.ııe 2'l Bir1nclteşr1nde . 

ya.pılmaık t11.er-e \!ll.n edilen An\&lya, Bw:d ka.llali Z&rf uı;uuıe ihaleai 
. . - ur Y«>lu lllel:ıdel.n.dekJ. P.rke kal 

dırım t&ş1 ihzar l.ıJ.ine ıSt'.eldi ÇJ~..,aeındaıı 1.şin ibalfsl 'Teftil11iahl ~ 
~ ~ Wlı$ ..... I~ ~0 pP•tlJiaı aın...llmlf~. ~61:: 

.Aıtman ha va kuvvetleri ta.memen ser == 
l)e9t lıııaAb~er midir? Neşriyat Miidürü: Hüseyin Racıp Bmeç 
.Aın~ .-: X..-. tdmlih1~ •- sABtal: A. areaı. oŞAKLto1L 

~ 
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TÜRKİYE iş Biırs:AS 
Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLAHJ 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto6, 2 WncitejriJl 
• ta.rtblerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri ··---
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 4-0 1 100 
3 1 1000 1 ıı:::. 3000.- » 50 , 50 
2' , 750 , = 1500.- > 

s 600 = 1500.- • ıoo • . 25 
• , 

10 > '250 , ..... 2501).- • 200 , . 10 

, 
ll 

, 
• 

-.cooo.- , , 
- 2600.- , , 
.;.. IC)OO. , 
= 2000.-


