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Bu sabahki 
haberler 

Londraya göre: 

Almanlar 
Ballnlade 

1 Kırımda 
mabarebe 
flddeOendl 

r············································ 
iLKBAHAR 

TAARRUZU 
HAZIRLIKLARI • 1. 

E 

Ruslar yeniden Almanyada 1 
asker çıkardılar 3 sınıf asker 1 
Alma 

-
1 

-
1 

k . daha silah ·
1
1 

nar a vıya . 
kıt'aları gönderdiler :altına alındıl ric'at 

edlrorlar 
Libyadalıi harelıattan ilıi intiba: lnwilizlerin eline weçen blr Alman 

lruvvetlerine .., taııyan kom3•on lralilelai 
mevzii ve Alman 

l:iarkof bölgesinde 
iki taraf muazzam 

gayretler sarfediyor 

ilkbaharda Sovyetlere ta· Iİ 
arruz için genİf ölçüde • 

hazırltklar yapılıyor l Londr&, 11 CA.A.) - Sovyeıt, kıtaa.. 
tının DJtil.mıadıYen yapmakta oldutu 
hücwn!ar karıısında Almanların mü. 
dafaa hatlarına yerleemelt io!n .-rfet. 
tikleri l':\.Yret:ler bota cıkmıUttadır. 

Alman ttumandanlıll Sovyet kıtaatı.. 
nın 1lerleyişlnden endişe h~te 
ve her ne pahasına olursa o~un bu,. 
nun c!urdunllnıası içln emirler ver_ 
ıneldtedlr. 

Almanların müdafaa hatları blıçok 
noktalardan delinmiştir. 
Ktzybj~ radyosu esas cepheler~ 

RU3 ıtazy1kinin arttı.tını idclis. e!mek_ 
tedır. Rus tazy:ki bilhassa Kalininde 
art.mıştv. Burada Almanlar ric'at et_ 
meıltt«!ır. Ric'at etUkleri ~llarda mü. 
h1ın mılııtarda hatb malzemesi. ve yan_ 
11\ı.e t.an\, top yıtınwı görülmektedir. 

Doneç havzasında Ruslar b!r miktar 
k?ôy ve mahalleri ıeri almışla.rdır. 

ltlrıından yeni bir haber alınama.. 
Dl1ftır. 

11 
8ovyet ııesııl haber ajansının verdi. 
111&1~ ıöre Alman ordusunda 

.kuneı ınıane~ zayıflamış bulunmak.. 
tadır ve Alma.nlardan daha fazla esir 
:D!natt.adw. Bu ajansa ıöre Alman.. 

d 
~rce olarak teslim olmaltta. 

ırlar. 

Sovyet tebHti 
8o M~ova. ıı r A.A. l - Bu sabahki 

Malezrada 
iki .Japon 

kola 
lllrleşıror 

Japonlar Filipin 
adalarına yeniden 
asker çıkarıyorlar 

Blngapur 
yeniden 

bombalandı 
VVet reaınt tehi ti: 

n ~n kıtıa.aıtunız blrç«* böleeterd• Vqinaton 10 (A.A.) - Har .. 
• :r entPte devanı etmişlerdir. B1r m'k_ biye nazırlıiının tebliiiı 
c:n_ ~~ znmı ~le ıecirlimift(r. filipinlerde Liiızon' da dünkii ka 
kab'J ~ 18 SoTYet tanaree!ne ,ırnL ra hareketleri kefil uçafiart •• top 
mü tflr. Alman tayyaresi dQısUrW. çu düe11omu ,.kJinde devam etmif,.. 

------ ' tir. Cep08')'e dütman külliyetli tak 

S•ınnapur sonuna viye kuvvederi ıetinnittir. Ve Ja. •1 ponların taıuıruz hareketine tekrar 

kadar mudaf a 
bq1ıyacaklarını ıöateren daha ba .. 
ka aliımetler vardıT. Dütınanın ha
va faaliyeti ıene ketif uçuılarına 

ed· ı cek inhiear eımittir. Dün Mindanao ea-i ~ bili açıiında külliyetli miktarda 

Japonlar Malayada. 
büyük bir taarruza 

geçmek üzere 

düftllan eemiainln ıö.~eıi bu 
adaya J aponla!ın yenı~eıı aıker çı 
karmaları imkAnını goıtennekte -

dir. 
Diier bölgelerden verilecek ha. 

ber yoktur. .nd L_& , __ 

Lolldra, u CA.A.l - Singapur rad_ Honc..Konı bölpal !J1 uuıra. ... 
Yoeunun yapruş olduA'u neşrıyatt.a oe. pmller 
ııera.ı Pownelle'ın beyanatını vermek.. T-L-·o, ı O (A.A.) - İmpara-
t.ecı.ı.r. General demıştir kı: UA.Y 
c- Bız Blngapuru sonuna kadar mü_ ıoe.amı 5 tı ('i sayfadaı 

Tebliğlere göre 
.... 

~ Libyada vaziyet ~ 

Taklb 
bareketl 
devam 
edlror 

Alman· 
Fransız 

gerglnllil 
Paris basınının 
Vişi aleyhindeki 
hücumları arttl 

Ankara ı O <Radyo gazPte<ı) 

Almanlartn ilkbahard~ SO'Vyetlere 
Ukrayna cepbeai, 1 O (A.A.) - karşı glrlşecekle"i hu ketler ç n 

Ofi: 
iki eünden'beri Kırım cepheıin- gell'iş ölçüde hazırlıklara bış adık. 

de Karuu pazarı bölgesinde Al - lan, bu maicsad•-t ş'md den 3 s•rıf 
man - Rumeın kıwvetl:rile Sovyet 8*eri 31lilı a!t.ına aldııcları g f'n • 
piyade kıt'aları arasında ıiddetli haberlerden anlaşı!ma~tadır. Ihı Uç 
ıtıuharel>eler tereyan etmekted ir. sınıf asker 710 ı:n noo IJ n lt ş. al.. 

Suda.k'ı tahliye eden Alman kuv min edilmektedir. • 
vetleri takriben 18 k ifometre daha 1 Alınanların ilkbahnrd.l hat'Pk 0 •e 
cenubda ba§ka bir mukavemet nok 1 geçecekleri ın•ıhakkıılctır. A:man 
tasına yerlefl'l'liılerdir. Burada Ka. ordularının yapacakları bu h m·e 
rabi arrtlarıntn tetkil ettiği tabii bir öl!lm, dxlm hem'es• o RI' k ır. i 
müdafaa hattından j4tifade etmek- Buna karş:lık Sovvet.ler de ha· i 

lngilizler, düımanla 
muharebeye tutuşmak 
imkanını bulamadık· 
lannı bildiriyorlar 

tedirler. Bu •Irtlardan Karasu paza Zlrltklarda buhınmaktadırlu. 150 ,,: i 
Beme 10 <A.A.> - Rayter ajansınm rı ve Tuak'a giden uaziye nezaret yet Rusyadll bın;o.k sınıflar s 'tıh : 

Beme muh&biri blld.iriyor: k · k& Jik b ı ı Alman kontrolU. a\tında bulunan Pa.. etme ım anına ma . u unuyor. altına ça~:rıinnş1Prdır. Bur.ia•ın ı 
ı1a buınının Vloby alel1ıindeki hü • lar. talim ve terb'yes!ne ba•:anı·mış ır. f 
cumıarı Vl.chy'n.kı mukavemetini qJ.k1r Sovytt.lerln hedefi Almanıann ılkbaharda Mc~o. S 
olarak ııöstermekıttdir. M.arael Deat Görünüıe göre Sovyet kuman - vayı almaktan z'yade ~nub cephe_ i 
~e Vlob1'71 Birlee!lt Amerb. danlığının iHt hedefi bütün Kırım sinde neUce anyacaklan t.aıunln 1 
eJıoialiıe bofun etmek.le itham etmekte. sahillerini i~al etmektir. Ruslar edilmektedir. 1 
dil' Alman baammda çıkan makaleler • \ 
v~ ale'Jiılnd*1 \mk\d yazılarını L ( o.v.nı 6 1DCI sayfada) '-............................................ ../ 
tl>M etmekte •e Vıch.•'n\n Alm6111&da ---------------------------

z~.;.~..;~~:; Sıhhat simsarlığı eden 
rical eıiiyorlar :;:s-=t.~~r~:::. kimselerle mncadele 

Mihver kuvvetleri 
Ageylaya doğru 

- Clllmı t9lmdll ._ !''r. Wıln • .ım._ 
Kahir. 10 <A.A.) - Ortatarlr. 1n • ta UIZ\all yotıtllt. lmniyetle cöYlene - d• 1 • • t • 

ıriliz umumi .ıtara.rııtlunm teblıli: bft!r tl 1942 ııenNl Pranm • Alman e 1 mesı ıs enıyor 
Düılmıanın Aaeyla'ya dotru 7aptıtı mtı.naseb&tında şu veıya bu şeklide lı:at'I 

ric'at dUnlı:ll Cuma !fünü de devam detit!lı:ltltler tevlid edeceltttr. 
~. Acedabya·nın batıaında kol • · 
lanmu dl..,.,..,ra başlıca ric'at ha.ttını ,.. 1 ·ııe 8 
kllf&tan mevzılerdekı mUfreaelere bU - ranın n"ı r 
cum e..,.erdir. Diler taraflarda dllt-
nao rı.c·atı o tadar .uratııt ~eli ti ileri ve Sovyetlerle 
tuvvel2erimiz ddn dlleımanla muhare. 
be;re ~ ımkA.nını bulamam'lf!ar_ 

dırHava kuvvetlerimiz. btltön haretAt münasebetleri 
bölce&lnde ıene hımayeye devam et.. 
mitler ve dü~anın 1a.te ve nüliye Şala parltimentodalıi mü~lıe
lııo.ll&rına hücumlar ya.pmata devam relerin maah~denin im~•ını 
etmlflerdir. 

Halfa.ya bölgesindeki dilşnan mev _ ••cilrtirdiiini aöyliiyor 
zıleri hür Pranaız Jtuvvetlerlnln Lo. 
ren flloeu ile Jnıııuz denlg blrlıtlerl 

(Deftlllı S inci STfacl&) 
" 

Londra 10 <A.A.> - Britaııova: 

r······················-···················· ...... ··-·-······-···-.. ·········-··············· 
1 Dün Etıbba Odaaında yapılan toplantıda 10 dolıtor bir i 

1 
talrrir oererelı, Anatloladan gelen haataları, diiflıün ruh- i 
la ve yalancı laelrimlere •ÖtİİJ"enlerle miicatlctle edilmen i 

i temenni.inile bulundular 1 
. = , ..... _ ............... ----··--..... ·····--···· .. ···· .. ······-··--···---·-··· .. .., 

Dün saat 13,30 da, Etıbba OdL ı poru okunmuıtur. Rapor, azalar 
aında ıehrimizdeki bütün doktor - arasında b ir çok münakep.ları mu.. 
ların iıtirakile profesör M. Kemal cib olmuı; neticede idare heyetine 
Öke'nin reia1 iğinde umumi heyet fasıldan fasıla münakale yapmak 
toplantıaı yapılmıttır. aalihiyet i ve.rilmiıtir. 

Ruznamecle bulunan muhtelif Bilahare, 1 O azanın İmzasile rİ-

~faaya aanetıt.4ık.. vaz.yeL b.rç<f" gün. 
erden aonra Avrupa ve Afl'ikada ol. 

dutu ırlbi hmlmize dönecektir. Nihal 
zafer ınUhaıkıka.ktır.) 

Japonlar ilerll1or 
Vış!, 11 CA.A.> - Malayada Kuan. 

~-Qdan hareket eden Japon kuvve!Jcrl 
rt:hanıı nehrioe vannış!P.rdır. 

nlpln adalarıD4a 
Londra, 11 CA.AJ - Fılıpin adllla. 

tında Japonların ycn!den taarruza ııe. 
Ceceik.Jerı hakkında emareler vardır. 
Vaş n:rtondan ııiına.n en son haber_ 

b
lere ıöre Jaıııoolar P'llipln adalarına 
üyWt m."ktarda 1.aJtvı.ye kuvvetlerı ıe

t.irıneıctecı ır ler. 
M-ındanao açtlı:lannda birçok Japon 

n&kl Ye ıemileri görWmüştüT. Japon. 

C Askeri wazıret :J 
Japonlann muvaffakıyetlerini 

devam ettirebilmeleri için 
yalnız kalmamalan şarttır 

İran şahı Mehmed Rıaa Pehlevt L 
venlnc Stand.a.rd gazek!a nln muhabi_ 
rlne beyanatta bulunank demiştir ti: 

İngiliZ _ Rw _ :tı'an muahed~sl ya 
kında imZa edaece!ttlr. Bu muahede 

anamı s L•ci aayfada) 

maddelerin müzakeresini mütea • yaaet makamıına verilen hasta sim.. 
kıb, müeaae9e müatahdemlerinin Üc sarlıiı hakkındaki takrir okunmq 
retlerine yapılacak zam için bütçe.. ve bu mevzu etrahnda hnraretli mi 
de münakale yolile tahsisat ayrıl - nakatalar cereyan etmi~ir. 
ması hakkındaki idare heyeti ra • (De...amı 2 ncl aayfada) 

•• 
Universite talebesinin kendileri 

için yapbklan lokanta 

ların yeniden :ıcaraya asker ıııraç ede_ Kırımda Almanlar hesabına beliren tehlike 
CElltlerı muhteıniıldlr. 

Vişı, ı~:~~~ ~:::.!tan en son eğer tahakkuk e:ler ye neticelenirse bunun 
~lına.n haberlere ııöre Japon!ar Kuala tesı·rı· yalnız şark cephesinde değil, Uzak 

\llnpur ve diAer noktalara mühım 
ller1eyış1er kaydetmış1erdlr. Şarkta dahi görülecektir 

Earareaslz muharebeler ki• G 
h 

Vif!, 11 (A.A.) - Londradan gelen Yazan: Eme 1 enaral K. o. 
&berlere göre 'Brltish United Presa • , . 

•J&nf.lnın Singapur muhabirı Malaya U kd v da da Japonlar, Ma - 1 Mak Artur un asıl kuvvetleri -
da cereyan eden muharebeyi esrarrn: . laza :°gulinden •onra Manilla 1 nin artık dağı'hnıı olduğu ve be .. 
~lz olarak tıasvi.r etmektedir. Mıthsblr ~ıl nın ı5a rb kenarındaki Bataan nüz hiçbir yerden kendiair.e takvi • 

1 
•POnların fazla miktarda bulunduk. lımanının Ja • 

1 
daki Corregidor I ye de gelmemit bulunduğu cih~tle 

arını. araziden tam manaaile ıBtlfack yarımada• e a~ n hkem mevziler- gö.tennekte devam eylediği bu 
~te olduklarını, çalılılı:lar &rasın.. adasında ve ınii•h8. J ik Ameri - rnuannidane mukavemetin bundan 

a oldutu ılbl bUtun ataçların dalla. de tutunmuı ölan ır ~. .. Ik' b. · b · w • 

11 arasında bul d klarını ve İngiliz . . . kuvvetlerının eoeter - evve ı ır yazımızıda ıza ettıııı - • 
Itri fevt.aJAde 11~ :ttltlerln1 bilcUriyo;, k.a - Fılıpın ettikleri muannid miz ıebebler dahilınde yapılan bir Gentıler taUuldara dtlklln• arar n lobnba~ ..... ,~ --:-• 01.t& Nec11!f'bft 

Gene Loodradan bildlrilditine göre mekte dev~ lorm kla ittiııal etmek 
1 
mukavemetten batka bir şey ol • Profesör doktor Sadi lnnaitn, hem de okumak ıçın 1:eLr.: ı~h~b 1 Gençler, ~ün de yud.f nıız g bi 

İoellz.ler Mala.yada eMlrleri tahliye eıt. m~avemdl u ku.:Vetlerden Batııan madığı söylenebilir. «~niveraiteliyi nasıl .yetiıtinndi • bulunmıyanları mekteb aaatlerının Kumka~fdakı «Talebe ln~:-n ... al• 

~ evveı t&hrib etmektedirler. Ka.. tedırler. B d b l nanlar bu ya -1 Japonlar. lbu hareketlerle ayni ra yız) » mevzulu yıaztsıle "Son PoL dıtında dev"!et. kapııtndan ~ardım I nı kcndı aeramyc ve emeklt-rile Lur 
&7 1Dadenler1 dahl tahrib edilml(lt.lr. yarımad .. ın a 1 u u d .bulunan ve manda oılmak üzere Malay11 yarı. ta» da ortl\ya att1ğı fikrin ilk müııs . beklemeden ıhtıyaçlarını temine tef maktad1rlar. Şüphesiz hem ark 
Almanlar yeni tayyarelerle rımaclanın oı't• ~r·~;o· met'i&:•ra • madaa1nın 'muhtelif bö}eelerinden bet neticesınin görüldüğünü, Kum- vik. gibi, genci biz:zat hayatın için-' daşlarına ucuz ve temiz bir yen7ek. 1 .

1 
• en yüuek tepeaıMaiıveleı cf"~na Singapur umumi i.ıilıametinde le- kapıda Üniversiteli eençlerden bir d~ yoğurup yeti~irecek . u!'leli <ted. temin edecek.ter. hem kendileri ka. 

ngı tereye hucum adıyorlar kımında olanitlerdlr. 1,-tizo~ ~- ra etmekte o~~kları mütekarib ta- k.açını~ kendi sermaye ve eme~l~ bırlere ~~1maaınt. ı~tıhdaf .e - zanaca.~ar . ve en mühimmi tahıi 
Lanch talıa91Un .eıtm . böl1ı•~-- ~ arruz bareketını de aon aünlerde rıle bır «talebe lokantaal» tesıaı. den bu fıkrın gençlerımız taraf,n- tqebbuatekı hazzı duyacaklar ve 

Sflruenı:· ı!!.ır:.eA.A.) -M'. Alma~laizt ~ nan ıimalınd~k,1 . k V"ll - e _ f>ü9bürun ıidıdetlendirmitlerdir ve ne teoelbbüa ettiklerini yazmııtık. dan benimsenmesi, memleket. he • ıbu hazzın :vıanmda hayattaki mu 
~inda c1'oc*e :uıtv~90a~:ıı 

7
e_ merikan - Fı~ı:ı; ,:.te · · dir~ lnıiliz müdafaa kuvvetlerinin u • Yü1t.ek tahsil talebeal'lİ hem ha - u.bına ?üyük bir kazanç teıkıl et.. v~ffakıyetiın anlarını öirenecek1~ 

!!.... t&nare1er tullaıımala baetımlflar. nliı mukav~~-e'- eMl ~. (Dev- 6 ıllCI MJfada) ,.atla yaJıcm<kn alakadar etmek. m~ du. (Dev....., 6 acı ~),. 
-. 8aalarda 4l*ua -.nrnımtlftGr. 1er. Ancak .,...-ra -



aya SON POSTA 

r Hergün ~ Beslmlt Ba.lrale ı -= Hakikat bir kuyunun içindedir s 

s. 

v. 
E. 

-· .. ·-i kiısad.i ft;dbirl~rde 
t"' ı mühim vazife 
Halka düşınektedir 
----~ Uıaldıcil_ J 
c~enlcrd.e epeyce uzun mü.J.. 
(lel aramı.zoa kaıdıktan 80nra 

QO 

iMSAK 

S. D. 
G &9 

Çocuk [sirgeme Kurumu 
Kumkapı nahiyasinin 

faaliyeti 

iSTER 
iSTER 

• •r 

iNAN, 
INANMAI 

Bir dostuma anlait&: 
Bir tnmny durak yerinde tram 

ft1' i»dtliyordam. iki, ~. dör& mm. 
ny &'eçit, fakat ~ birine bineme. 

elim. Bu sırada yanıma üç lı:l" r•Jdl, 
yeni ı.lr tramvay ..aince, içlerinden 
biri yürüdü, kalabalığ.\ daldı, ufraştı 
ve nihayet lı:aranhkta sahanlıkta • 
kilerin atılıp kendisine ~er ftl'dlk • 
lerini. adamcai'IZlD ela raha~ içe,. 
rfı·e cl.rdiiini cördüm. Ben ha~etıer 
içinde bunun 6ebcWnl anlamata ça. 
lışırkea ya.nıba~ımda duı·an ıırka • 
da.<;lanndan biri cll~ttine sorclu: 

.. .. . ,, . 

Sabtıı htını S.haha: 

Şehircinin şikaget ne 
Şehir:inin cevabı 

""--- Pawt S ayın Lt&Abul vall.i doka.ar 
l..Utfı Kırdar dün bize yaai 

1stanbuilulara hahf bir aerzinıfle 
bulundu. 

Son kar tehinle umumi hayatı 
durdurmuştu. Belediye ana cadde
leri açanuyacak kadar kifayet11z .. 
lik gösterdi. Bu hepimiz içın ea • 
mimi bir itiraf obnutta. İtte muh.. 
tenu doktOI' l>a İti"'tı bir tarız w 
ıikayet sayarak bızlere ded! kı: 

- Şehirli temizJık i,Jeri için ne 
veriyor ki beledı7e de aLfeaini 
yapabil'Sin 1 

K0111811Dmu clinleıncsseıat., tamdıtlal'llUSJD Ye iaınıaadıJdanmmı ne eiiy. 
ledilderlnJ öğTcnmezseıılz. 61rend0tlerinb:1 de manutııı atnıecinden ceçlr. 
JBeUeDb cJoirayu ötftnf'1Uf'.31Sinlır. 

Bu cevabı biz de ayai •mimi. 
yetle bbul ederiz, fakat bu hrsat. 
la belediyesine bilvasıta veya doğ • 
rudan doğruya l.er yıl birkaç yüz 
lira vergi veren bir ıehirl: s.fatile 
konuşmayı i.ydalı bulwuz. 

İstanbul nüfusu ~iz )'Üz bine 
yakla§an bir ıelıirdir. Belediyesinin 
ydhk geliri alıa milyon lira tutar. 
Bu milyonların tdıir iıine ayrılan 
kısmı ile teşkilat ve kadro taslını 
dolduran yekun'larmı bütçeden an.. 

1 r···········••H••••••aa••·····················\ Jamnk münıicündür. Bize kaJıraa ı.. 
• • _ • : tanbuf!u kazancı niııLetiude heledL 
~ Vıla. ve tın E yesini bcaliyeoek kadar vergi.ini 
: ~ E veriyor ve belediye alacağ nı top. 
i te bl • ğ j ~ lamakta hiç de almıet çekmez. Ce 

1 ç.cn gün Tak.im ~nında plaka 
--- f ı vergisi borcunu almak İçin dört 

Tezgahları için İ memurun bir oııomobu ıaı.ti&ini ... 
aldık.an pamuk = ı hibinin ~lvarıp yakamuuına raii men söküp aldılı:ılannı aörenler bu 

ipliklerini satanlar f tahsil usu<lüniin garabeti b~ı.ında 
: betki i,leyecek vergilerini de vak. 

cezalandırılacak : tinden evvel vermeyi kendilerine 
f vazife eclinmitferdir. Sayın valimi. 

Son Pıılerdc nxı khnsclerln, E zin şehir hallt1nın belediyea:ni do. 
: kendl el &eqi.blanııcla ve naülne.. ! yuramaclığmdan ıiilyet etmesi ye

lerinde kullanacııkla.ruıı üc.rl 6iirc. E rinde o'1ınasa ıerek. Belediye hanwi 
re& aldıkıan pamuk iplıklcrlni ma... ; gelir kaynağına zam yaptı da ala. 
haJ1hıe sarfetmc4iklcri ve bu mal. : madı. Biz eminiz ki beleciıyemizin 
lan el altından ötckfne berikhıe : .bugiimü geliri bir misli daha art_ 
7fiksek fiatla sataralı: bunlardan : • -'t ı d · 

t •-•• lil : mış olsa bu ı~s gene yoıun a gı. 
dokumnuş 1JUl81lu m r ..... ann.ı - : d · ek · Çüok ·· ı 
Z11DlS1lZ yere >iiksdtmtkte olduk_ : .':_r;?,~yec_ tı~. ad ~_._meıizje ~k pedar.a. 
lan görülımişttir. Bu nokta aliıkıı. ; ı:.zıl.,lj;tan zıy e ıa.rea t ır. 

darların h coııllne çarpmış n ha. ; idaresizlikten makaad m&vcud tq.. 
zı tedbirler alınmasına lüzum gö • : 1dlatın iyi itlememesi, kadronun 

• 1 
rilm.üştiir. l~ıll>·eUn bu bansta : ağırlığına rajmen memur ordu • 

Bandaj geldiğinden 
1 

yakında yeni tramvay- i 
lar sefere çıkacak 1 

gazetelere göndermiş olc:lufu tebliğ E sundan iyi nmdıman ahnamamHL 
şudur: i dır. 

Vılayel!n tebliği f11 Bir şoförün vervi borcunu almak 
için ıeık.lindeki sarabeti bir tarafa 

Y~, dokıuna, )'eni htanbul bırakalım, Oört memurun bir oto. 

rabcıel "7._g~k doktil~lal cılMJ{• lkve !~- r o • ıtıs. ğ nı .ökiip götürmeleri 
..... oopera ' e iil c..... ı_~r· bi .. k. a· k ı b 1_ 

dığı ' 'e Sümerb:ınk mfi rselerin_ .. ~ ı . r orne. tı.r. . ıze. a trsa en:.. 
Elektrjk, Trnmvay ve Tünel İş.. 

!etmeleri ldarcainin Romanyadan 
getirttiği 177 bandajın 150 kada. 
rı gümrüÜen çıkarılmıştır. Diğer 
bandajtar ela bugünlerde gümrük • 
ten çıkarı!acaktır. Tramvay idare -
ainlıı Romanyada bulunmakta olan 
memmu ikinci bir parti bandajı da 
ha yola ç,Ntarmağa çalışmaktaclıT. 

Gelen bandajlar torna edilerek 
tramvay araba1arına {akılmaktadıT. 
Bugünlerde yeni arabalar sefere çı. 
kamacaWT. 

Tramvay lclareeinin bir mtiddet 
evvel Amerika,,.a ııiparlş ettiği o -
tohüsleırin de baz1rlandığı alaka • 
darlara ge1en haberlerden anla~ıl -
mıştır. Bu oto'büslcrin memleketi -
mize gel.İrtilmesine çahşılac:aktır. 

-----cr---

Şehııimizdeki lise müdürleri 
arasında değiıiklik 

den tem edilen pamuk ipllklerl ip. dıyenın tcmızlık ıllerı hameleıın.. 
itin tahsis etıüdlti lşde kallamı • den belediye zabıtuına kadar o 
mJ1WM bafhkvırıa atanlar haL binlerce mevcodlu tnkflitından 
kında derhal tüiba.&a ~ . 1 uami istifade aluıamamaktadır. 
Ye mlHi kOl'llllma kanama ile onu E Kar yajmaaı. fırtma kopmuı gıbi 
'*1ll eden 4156 sayıh kanun~n : hallerde Avnapanın biiyük tehirle. 
derpiş e:rledl!i atır oezıı1ar tatbik E rinde namıl çakııtdliını sörmüıüz. 
edllecekl aJikadularlD malfmıo bu. : .. B" d ı..eıec:1· d t -'- · l 
l -·6•• tiz t ... ,.s. 1 : dur. iz e 111 ıye ev et ~!re e. un...... ere evua o unur. • . . . t • l 

: Tİ gibi faalıyetını remıı ıı saat e. 
\... ............................................. .,, riıu: bağ!amlflır. balbukı belediye 

ihtikar yapan 
dört kömürcü 

mahkOm edildi 

bir otd aahibi sibidir. Gündüz ve 
gecenin her 1aatinde mewul ola • 
cakıtır. Cumartesi günleri öileden 
90nra belediyenin amele.si, hademe. 
ai ve zabıtuı tıpkı Oevlfıt ŞcirHı 
veya Divan azast gibi faal!yetlerini 
bırakırlar. Sok.akla.rda bir belr.diye 
memuru göriilmeız. lstanıbulun çöpü 
gündüz öğleye doğru ancak kalka. 
bilir. Küçük bit' Anupa telırinde 
bu iş gün daimadan bitıniftir. 

Fiat Mürakabe Bürosu ve zabıta 
ihtikar yapan kömürcü ve oduncu. 
lara ~aıtı ıiddedi bir mücadele aç. 
mıştır. Her gün bir çok muhtekir 

İstanbul kız lises: mtkfflrU Sabri Cüm yakalanarak, adliyeye teslim edil • 
huriyet ikız llsesl müdürliiğfuıe, Ctim.. m.ektedir. 
hurlyet kıs ll&esi müdllrll C&fer de :ts. Asliye 2 nci ceza mahkemesi 
tanbul kaz lisesi mDdUrlllğ.Qne tayin e. dün döıt kömürcü hakkında mah... 
dllmJslerd!r. Şehrımizdekl ll6e mildUr • kiimiyet kararı vernıittir. Bunlar, 

Bu .bahis uzundur. Derdimiz de. 
rind:iT. Biz.de belediye meseleıi bu. 
günün davaa da deiildit. Metnı
tiyetle beraber tipleaniye çalıttıia
mlz be!ediye henik Avn1pai ola -
rnamt~ır. Bu makinenin batında 
kim olsa ancak bu kader itletebi 
lir. lm'kiin bulup pıhirci, belediye • 
ci olarak tam mevcudlu bir modern 
kadro kurabilaekl 

!eri arasında 1eniden baZl dcğ~lklUı:ler ~...ıı nh d ]t·· .. - K 
yapılacakbr. ~Hta am:mı1 ın a Q.ı:nurcud Masım 

Sahte Sırmakeş suyu 

- Fakat naaıl ılriyor?. 
- Gayet basftM. Ceblerinde dal. 

ma soya!mas aarmısak ıaklar. Tam 
tram"-vaya binerken bunlardan blrka. 
r1111 apma atıp sbratle ~fltlyor. 
B1ttMi tceriye haınJe ettlti mrada 
bçaa lı:açana! 

Biz ba lılkJU«:llin ııon kardan ev. 
Yeline aic1 bir hlkiye Clldııjaıua san.. 
aedlyor, kar yüzünden: 30.CO tram. 
~ aıabıuıı daha. bozW.p raraJa 
oekildllden sonra arhk ı.u tedbirin 
de para ctmiyecdine inanıyoruz. Fa. 
kat ey okuyucu scu: 

ve aşan ı e gene aynı yer e ev. 
liıt. Aksarayda kömürün kilosunu 
1 O kuruşa eatan Hüseyin le karısı 
Makbule ve Kocıımustafapaşada 

kömürcü Ahmeddir. 
Mahkeme Kasım ile Hasanın 75 

er lira para cez.uı vermelorine. 21 
gün müddetle dükkanlarının eed • 
dine. Mevlut. Hüseyin ve Makbu. 
lenin de 25 er Ura para cezası ver. 
melerine ve 7 ter gün müddetle dük 
kanlarl!l'lln seddine karar vermiş • 
tir. Keza, Kocaınu.tafapapda kö
mürcü Ahmeclin de 75 Ura para 
ceza.ile tecziyeai ve 2 1 gün müd. 
detle dükkanının eeddi karar al • 
tına alıınmııtır. 

Fatihte maydanoz.un demetini 5 
kuru~ satan lsmail İ!ımfode bir 
sebzeci de dün mahkemenin karİl
rile tevkif edihn~tir. 

Mes'u~ bir evlenme 

cYJ~~ Calud . ................. -·--............ ---........... . 
Krem ve mam imelincle kul

lanılan madde 
Dün şehrimUle ıt1 ton kadar etavln 

ııtımyevt maddelll teJmilıttr. Krem .,. 
mum 1mallnde kullanılan bu .-elde IOD 
günlerde piyaaada azalmq batwıa,.-. 
du. Gelen mallar bir iti lln ıoıncte pL 
yasaya~. 

Peynir tenekelerinde 
bilekirbk 

Bazı kimı9el.m bttt•ıtua l&AlaD 
peynir tendceı.tne hlle Urlşmdltıarı 
ve .tıenekelrln aatane !Y1 U1Ue peJ1l1ı 
tQY~ ~ tıat3a l&ilt ~aptıkMn 
1ııtlckında fiık~er 1111>slmaetır. Pla't 
mQrakabe btirom ba huılUlta tetUder 
Yaı>tu'mMMdır. 

Vefat 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNAN MAi 

~bf Umum l4üdilr1Uğü teftiş be • 
yeti reisliğinden em.eldi lia)'I'i Otacının 
lı:erlınesl Şehsüvar o•acı ile Başvekalet 
muhasebe müdürü a.ı'kadaŞ1mız Cemal 
Yorulmazın n!kahları dUn Ankara be. 
lediye salonunda ve evlenme törenleri 
de gene diln akşam Gar gsünosunda 
yapıl.mıştlr. 

E!t1 Adllpe DMldarlBüa ... bQrQt 
elçilerden merhıD Yuauf Bıa P8IL 
run haremi Ye Anadolu &lana tdleda. 
den Cevad Rıa ile medlum. ~ Rı.. 
zanm anneleri BQuı ~ Rla. M. 
davide bulundutu ~ Httmu.. 
ne hastanesinde vefaıt efmlftir. cena... 
sesi yarınki Pazartesi atıntı BahrQ2oe. 
diddeki alle ~ defnedllecllE. 
ıır. ........... 

Yeni evlileri tebtlk eder, sa.adclleıT 
dilrriz. 



. .. .. ... ----- --- - -

- " Budala ,, tercümesi vesilesile -

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Romanı.n bütlil."l şshıslannı daha i.!k 
gayfalarmda tanım.ağa bruslıyoruz ve 
hiQbirl, bize yabancı gelmlyor. Fakat 
bu şahıslar, çok geçmeden kar~ıyor_ 

ıar. Sebeb? Çünkü va.k'& içinden vak'a 
çıtıınalktadır. HaıttA hazan bunu, bir 
macera romanı. bile san ~n uz. te. 
sadü!lere o k.a.dar !azl& yer verilmiıştirl 

Peki aınmA, me-1•zuun ana fikri ne_ 
ıı .. I .?fu'Um ve Oeza'nın meo."ZUu lle, :ooa. ıneral Epanşi.n aliesint ziyaret ede.r. J dlr? Bu suale kann da. romanın so. 

Doııt.oıevSlı:, Sıbı:l'ya.dak.l menflliğı toıew>k.Y, ort.ıı.Ya pek korkunç b.lr a. Bu zjyaretıten pek memnw1 ıkalmzyen nunda, ancak şu cevabı veı:eb'liyorsu.. 
e.sruı.wı.da wtıraooı. bı.r gün bile gecir- 1 dal~t s!stemı at.an4 olu.yordu. Halka. !general, oınu, husus! kMfüi Ganya'n.ın nuz: dimağı bir derece zAfa uin'a.m-ı.s 
meı.ııı..ş01 , Me.Q.m .. l.h o zaman b.le şu zara-r v.eren bır ta zcı kadının b.r tini. evine pans;yoner olarak gönderir. oan,. olan ıbiT adam. fazilet itibarile ço.Ic 
.;;aurı ya.zını.ş~ı: . verı;ıt.elı tara!ındau kendine göre bir a ya, .zıen~iıı bir ada.m. olan Ate.na& 1va. yükselk ola.bilir. Yani d·m.ağm b2zı zen. 
ı&na bır ıx~ey ana ıııbı muamele e. dalet !4trıle ôldilniimesi ve bütün ese. noviç'in, kend.!a·ne mühim bir dıraho. bereklerl Co zenberekler en fazla !ena. 

den ı.a.ll..ın. lıa.A:ık.atte benım kendi a. rm bu c.nayet etrafındaki vicdan aza_ ma veniiği met.resi Na&tasya Filiı:ıovna lik ta etseler!> diğerlerine karşı. gerek 
nam oıdu.> bı ve dehşet.ı ile ao:u olması, eserin ge ile evlenmelidir kl, serbest talae&k 0 ~A. gerek: ahlak cihetinden bir fi.q • 

N hayeı; bır gün, Ö!üler l!.'v~nden, rek roman. gerelc pses şe-k.linde .,hat. ıan Aıta.ı:ı.as'da. ieneral Epan.şin'in üç ~ tiinlük ~österebllir. Doı'\.tı>ie~. cura_ 
8..bıryada.kı alayıa:dan b rıne nefer ya ta filmi de vücuda getiI'Uerek.. but.ün zınıdan biriDe oalib olabil.sini Ganya da, Rus köYlerinın meczup delı.kanlısı. 
zıı.ara.i{ kurtula.O.ıdı. Bundan il• 6ene '.l.ünya..da usndırd:ğı hcyecn ve mıerlo her ne ita.dar haris ise de. kendi6ine na, mill1 a.zi.zine yakın bir tip yarat -
sonra. 1856 da da, Çar Ale.k'Sandr'ın !azlasile anlatabilir. DEmek ki bu, bire_ pare. ve ifrt!kbal Lemin edecek olan bu m:ıştır. Yelnız .bu tipi, içtima! sevlyed.e 
t.ahta çtkıınası o.r takını kimseleri affa serden ziyade b!r ~ey. Rdeta lNUlevi ve izdivaca grzlice isyan etmekteıd&r; çUD.. birkaç derece yükeeitmiş. onu, IMdem 
ınazhar e:ıt.i. Dostoiev&ky de bu sureti<! felsefi b:r ihtılaldl. Dosto'iev~. bu su.. kü, generalin eııı küçü:lt k.m Aglae"yı hayatın en karışık hayatı içine bırak.. 
tekrar zabit ol..a.bıldi. Bir müddet son_ retle, h.ayat h.aıltkında korkunç bır fılc ... sevmdttedir. mı.şt;ır. Ve bu yarım tipe, zek-\ ve. fa_ 
ra Avrupa.ya dönmek haıkk.ını da elde re sa,planıyordu. I:tt.ırno d~i de bun.. Basılı prens Mi.ç.kln Ganya a :ll!6inin ?illet f7..afe etmiştir. T!Pkı Don Kışdt 
ettı ve sa~ bı: zamanlar m~iım jan doğuıyordu. Bu derece ı~ırabı ara sen~i d~esl mUna~ebetlle Nastas.va ti.pi gfüi .. . O da böy~e. görünllşte s:ı. 
degılmı.ş giobi, mü.ellifli.lı: etmek ve k.itab Tiaık. net:cede 01.r delilikten bı.~ ne Fll1powıa ile tanışıyor ve onun Gan.. kattrr. göriin!lşt.e de!ıdir. fakat h2.kt 
.arını DasmıaJc ınllsaadesi bll-e aldı. Fa_ idi? 1'.'aık:.a.t ıztırab, Dosto'ievSıcy'nin ya.'nın fat.i.r dtıışmüış asil ruhl~ ailesi kı;-tte oeşkun oir ide!\l!st, sııyılmalıdlr. 
~~. bu m~yc ~ncak 1859 ela., yn_ c>Serleını ne le.ada.;- derin fikil'lerloe ool ta.rafın.dan ha.karet.e uğra.dLğmı ör~ Bır klea~st .kt, oırıa, kA.lna.t dar ge11!orl 
nı ılk tevkıf edıldığınden on Yll oorın:a lumı.u.ştu ı Budala romanı da bilJıa..<:Sa r ı te bunun !l.rur l'Je ona nı!r Deımek o11l..'V'OI" ki. Buna1a da. boyle 
kav~b~ı.nıı.,ti. Artık oı~u.z sek!z ~aşın_ bu nOıktada.n tebkik edilmeliydi. ~ tarışı'k bir sevırt d~ta .!:: semıbotiok: bir tiptir. H!kikııten bu namı 
da ıdi. lamıştıt'. D'..ter ta.ra.ftan, Epa.n,,..-<1n'ın budala. lk1, TQntanm b·r Yl"l'lnde. oocuk. 

Evlendi. cPetra.çevsklı ıtlübündekl Şimdi Bu.dal.a.run mevzuunu blilW. :.:.üçliık: ao~ .Aglea. ile tanışıyor, cok ze-. lu~undııın b!thıoederlten rosuYor ve: 
eskı dostlardan birinin dul karsını aL ~Um: • :ci ve muz!b olan ger.c 1c.ız. prenste, - Ruh. anea.k çocukların yanında 
dı. Fla.:ıa.t metıel.~ yolt't.u. Bunun için Eserde d.aımıa Budala ism11e tavsit hayranlıktan hası.1 o11ln bir sevgi ya_ ve onların sa,Yeslnde ştfa bulur.• 
mUth-> Q&lışmı:ığ.a mecbur kaldı. Bu edilen Prens M;çkın, daha küçük yaşın ratcyw. Ve 1ştıe !ıöy\ece, zava.ih prens, Diyur. 
mecbur.yet.le b rl>iri arkasınd.a.n ikı ga_ da uğradığı akU bir bastslık netıoesın_ hem RngoJin'in hun Ganya'nın hid N'.çin böyle di.vor? Çünkü kend1~ 
zet" çıkardı. Fak&t ne birincisi, ne ikin de :lısviç..~e tedavıye göm:lerı!mi.ş ve detlerinl Uzer.ne çekiyor, def;ı mi tıun: çocuklar arasında ya~mıştJr, neden 
c:.st onu 21e1ngin edebildi. Bu arada Düş orada. a.i~ tara.tından unutul&rak, ıann biri Nastasıya'ya, öteki Aglea'ye sonra. semerller1n. ka:ranh!t ruhlann 
kUnler ve Hskirler isimli eserini JBZ,. odk ~ kalhll ve hazık bir dattorwı Çi]gmoa ~lar! l'Tiha.yet premrn, arasına karışıyor. İşt.e o zanum. onun_ 
dı. J!u, oıııwı şaheserlerinden biri ol hlm&.yesine bmwılmış(,ır. Bu 900u1ı::, Na.sta.sya'ya Jauşı olan ma-lıamett ga~ la temıa.'!ıll gelen ~erseriler b1le. h;ç de. 
mamıak!a beraber, gene bir k.ltabdı ve bütUn fenalık düşU.ncelerin~n mak, lebe çalıyor ve onunla evlenmıiye ka. ği.1.sebir sa.at iç.n bütlln fenalıklarl!ldan, 
çJıdıe biraz kendi hl~ye&i nNtlediL tertemiz, saf bir ruha mal'kt'ir. Fakat rar vet\..mr. Faıke.t Nastasva, günün bL bi.l:ttm tıereddil~rlnden sıyrılıyor, te ~ 

misti. ÇUıııkü, eskl.denbert sevd!li ık.a. işte ocun bu sa.!iyetl., kendlsine Bı:da. rinde onu alda.t:acg~nı düstın~rek k.a. mizleni'ymlar. Da.lusı var: ıbllttln ka. 
dınıa evlenebilmek ıcin pek çok mli.iş. ıa. vasfının ve.ı:ilmesiı:?e sebeb olmuştur. çı.yoır. Rôfrojin dıı preyı!ften intikam a.L dmla:r, mls't'1c J:>lr temayülle, bu .hasta_ 
ltülata uğra.ırnştı. Kadın, onu sevd;ği_ İı9viçrede ya.kın ve u.zaık akrabla.rı mı.ya karar ve~rek, onu, otPlltı mer_ ya mecHld:ı 0

1
u:vol"ln.r. O. onhıra.. ıremov1 

ne taınamile emln değilddi. Bu sebeb. tallafınd.an unutulan Prens, olgun bir jdirenlerlnde öldürmlye .kalkıyor. F.ııkat b:r aşlk te!lkln edLvor. Artık bu t~hm 
d.en r.>oo':ol-eYSk:Y. raklhne lk:arşı mu - yaşa g~Jmeeine rağmen, erkeklik Jrud_ oo.m. bıça,nnı cekl11 de prl"'TI~ in<Jireee. sonunda şu sualle de karşıla..o:abilit'iz: 
zaf!er çıka.bilmek iiçn, 'kadına kar'Şı b:r retinden mahrumdur. Nihayet, bir &k._ ği suada, preırıs, !tıil!ihiş bir güriiltü ile, Acaba prens '-U~>n tipi, gülünç v~ 
melek g!hi davrandı, her türlü ıztırab. ra.basmda.n tevarüs ettiği muazzam bir baş ~tı merdlV'Cn!erdi'n Mllğı yuva!'. aynl ,.-..aım.anda hazin midir? 
!ara. ka.tıana.ra.k: ıyilik üitiine !Yitik gös se~te ıronma.k için Rusyaya döner. ıanıyur. Biçarenin 'lcsıfıı f'!R~ı yarılmış DoğnıSU buna ceva.b vermek siiçtür. 
~~· ~ bu eseri, bu ince ırlırabı ken, trende, zengin olduğu nifıbette ha. ve 00' ear'.a nöbeti g~trmiştır. Esasen o:rçok Avrupaiı mllnekkidler de 
.ahlı! edıyordu. sis bir siJiı6arın oğlu olan ~.!in ile En sonra NastQ!ifa keooisint kin bu su.arın cevabını kat'iyet'l.e vereme. 

l866 dıa C!lrtim ve Ceza 'Y1 neşredl_ tıanışıyor. Babası onu, Nasta&Ya Filipov ve arzu ile ~en Rogojfn ile evieniYo?. mişlerdir. ~ü bu pre~~s, evliya gib 
}Y<:Jrd.u Bu et.er, memleketimizde de u_ na. adllld&kl kadına. lk.i pırlanta küpe. Prem. R.o€0jin'in, Nastas.va'Ya kaTŞt bir ada:m:: ba.sitJerle bar. tir, bir u.sa. 
~un ınaltmı.u.dur. Birkaç yıl evvel, a.Mıtı için evind~ k.oT.muştur. Fakat olan t;i..nini pe.k iYi bilmektedir. F.sas~n ğa ka.lb~~ ~çar, onunla d:rdleş!.r, hat. 
u ~nsada P~ ç.evrilm!ş ol.an bir ~k baba&nın ölmesi taerine, RogoJin de, hi$1 «ablelvıL\uları pe'< kuvvetlidir. tA k~nı tokatlıy~na bUe iyi k.a~ble 
p 'm _88.lıneınlzde de oyns.~ır. iki buç\lat mi}yonluk servete konmak Derhal RogoHni'in ev1n<> k°'='ilVO-" ne sözler so.yler. Hele, ıdamı pek yaıcın 
Yak.at bi.ttün. bU.vtı.k rcmanlarda.n tL tc;dn Pe~urg'a gitmekredlr. İşte bu çare 1d f'~ k:a1mlştır. Cllnkü.. RocoJin. ()'lan bir mıah:küma: . . 
d~a. oevrIJ.en e>erler gibi, bu piyeıı sıır~ Prens ne ahbab olur. As1ında Nastasya'yl öldllnnüş>tilr bile Bu m:an - ~'2lden evvel g:d.n ve biün sa.a.. 

' 8$!1'118. nazaran Qdlt zayıf görline. merd bir karakter ts..şıyan bu adam. zs.:ııa. e.-msen h;ıst.a olan pre-ns; deh.set detiml'ıi .affedin-> , . . 1 
ebillr. Nası,ı ki.. aynt eksi.klik B d ı PreMln temiz ulbliliğine hayran ıkalır w;nde bm\lk!J"OT. Nihayet lklstnı bir Deanesı bu budaıaı:ıın söYlıyebileceğ 
r0ıına.nının tbralırosunda. da ~öze ~~ve onmıl.a. ebed! a,rkadQ.ş olmağ.a karar öltmün başı oound.o. vakalıt<lıldar: v.a.-: sin mıillti.lr? ~u, ne yilksek bir nıh ;re 
~ır. Bu kinci eser de, ~cen yıl verir. . mıan, prensin çocukluğunda geçırdlğı zekA. wtıra.bıın::n feryadıdır. İşte bu tıp. 

r Tb'~ oynanmıştı, Prens. P~eeburga iellr gel.mez, ge. h.a8tıalı~a yeniden tutulmuş olduğunu (Devamı 411 ıle) 

Bay H. H. ya: yo'k ... ·r E~I be t ·•u • y eınıne yanname erinin 
Bazı memleketlerde evlenme ilan 15 gün a&kıya alınması ile iktifa 

!arının gazetlerde çıkması mccbu. edilir. Haı'Iciriııiıı izni lalı ·k ı 
· d · l-I ı oıuraa aa 

rı ır. atta tarafların bu kadarcık kı müddeti indirilebilir b·· b" ·· 
k .. ü_k· L · fı 'h · t US Utllll 

uç l>lr masra ı tıyara dahi va hazfedildig:"ı' d •k."d· A i J . . • e va ı ır. yn usu 
zıyct1erı rnü.said deği ise. külfetinin İngHterede d-'-~ 'd· l b' 

• i:l.IU carı ır, ya nız ı. 

~eleqıyelerce yıük.lenilidğini dt': bL raz masrafı iatilzam eder. 
lıyıorum. Bizde böyle bir zaruret TEYZE 

'-"Son Posta,, nın bulmacası : 2 9 - toı 
Bunlardan 30 tanesini hallederek biT arada yollıyan her 

okuyucumuza bir lıediye takdim edeceği: 

Soldan uta.: 
1 - Eı.kı eser. 

lerın teşlıır edildJ 
ğl yer C 4>, Ortalı.. 1 
ğın a&ardığı za 
m.an (5). - 2 

2 - Sıkınıtı (6) 
Nota (2). 3 

3 - Aşağılık ve 
cenezzül (3), EL 4 
bise C4). 

4 - Arztı, Ü.. 5 
m1d (4), Kadın 

göz tuvaletine aid 6 
bir maddi! <5). 

5 - Ha,.yvan ot 7 
lanan yer C4>. 

fi - Tezyl! ve 
ha.karet ifade e. h 
elen bir külhanbe. 
Yi W>iri <3 l, Bir {, 
~ıda mndde!li '2). 

7 - Budala velO 
sersem C5\. 

8 - Sonuna blrl 1 
db gelirse bir er 
kek ismi lur m. 12 9 - Turuncu 
renkte ıt.r nd>aıt 

1 2 3 4 · s 6 7 8 9 ıo 

---- ----
--------------

m. Pi5 C3>. 1 vanın küçüğü m. 
ıo - Ters okursanız eğlccceli bir spor 5 - Tült'iln:ne nidası C2) 

• 

olur <2>. Bir göz rengi (3). 6 Esk"' ~n ..,~·hey ·· ·d ·ı h 
l Z ("> H :....:t ıw - """" ~ e gon en en e .. 

1 - aman "'· ayvanın l..ı'-'P diyenin ismi C5), Bir u.zvumuz t4l. 
ayakık&bı (3). 7 - Bir aded C3>, Stratejik nokta. 
12 - Sevmeokten emri hazır C3>. (2). Ateşten su (3). 

Yukanda.n ~t~a:. , içilen mayd olur c:n. ateşten su (3). 
1 - Bil' kadın .:Wll (8), Şrı.rt.ta b.r 8 - Kör (3), Başına. bir aSD gelir. 

viıAyetim.1z (3). se çenem.Wde bir şey olur co. 
2 - Tatlı bir meyve. (4), Bir gıda 9 - Bağışlamak (2), Bir ra.ke.m 

(2), Yolcun\lll konukladığı yer (3). (4). 
3 - Yusu! Peyga.mlıerin sevgilisi (7) 10 - Dava. mevzuu olan bir piyes 
4 - Boıyım a.kst (2), İnsan ve bay. C6>, Akar, gelir (4). 
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~YADALI EJl>E8 
ı ~-.. &;:·;;:;~::·::ı:;;-;;;rih;;-;-;.7···---... ·----·-·-·-.. ····-··-··-··-......... -....... 1 ,. 

Yazan: Franciı de Croiıset: - 18 - Tercüme eden: H. V. . 
ma.sası i 

: Nakleden: Muaz.zez Ttıhsin Berkand 
ok garib bir tuvalet 

' F'm'tl'eye baktı. Ufak ve sıkıcı b'.r Fi!bıılklik>a kristal kutunun .içinde, 
ıı~ılt olau. Bereltet vers.n, beyaz ipEkU biraz dao.u:k.ça., ııı-i bir pudra dolu ıd.i. 
entariler J!ô'1JlıiJ lkl u.şa6:1n me!'~J.ule Ger&ldine tl.W1i.~t odaMna koştu, eir 
if. rı gınn.elerı, lıu ıı.ıikü.u bozdu. N.ı.ha. parça pıamuık:ia. döru:Lü, geldıi, onu P1ld. 
l . yemeğ.n ham· oldugunu mu hab;:r r.a:ığa. dakl.ırdı ve yİ.17iÜile ~eğe 
nrecak.lerdı? Hayır, sadece, kO::te7iler ~. 
ge mi.şti. \ .Blrdld>ire bir dehşet nicbsı i.şiterek, 

Geraldine: endişe ile geri döndilk. Şuva.Iavo! a.r_ 
croi~t. ben'mle beraber celin, ltaomıda duruyordu. Bexrai s:ıpsan ol.. 

dedi, bakın yatak odası ne kadar güzel. j muş, tıııt.reyen eHni ve parmatını ._ileri 
ç.nli evler;nde. ya.ta.k odalannın.

1 
doiru uzatmış, kristal kutuyu ~e. 

1 safir it.abu! edJen dairelerle ayni r~; bir, üzerine gri pudn serpaen 
pa·,yon ;~tıldıe bulunması n&cl!ratıtan_ tuıvalet. ın.a&?.Sına; b,r, mlhanik! b.lr 
< r. Ha?UZunda lot.üs:er:n ç çek açt~1 hareketle, hA.ll e'udek.li pamutu Bil. 
b r bahçeden ieçt!Jt ve ya; ak od.asma 'keiiyen Gerald!ne'e bJ!ayorou. 
geldik. ~ ŞttnlA~: 

r .. ·varlarda h~ç r~ım yd'.du; &alon.. - Ha.in, diye bay1nrdl, De yaptınız 
n"k kadm J>Ortre&lnin tıpkı b·r nti~ha. orada? Karnndı, o! 
s·. blr Meryem tasviri ye.nınöa <iu':'!l.. Fena haJdıe 'aşa1ıyan Geraldine, ön_ 
y~rdu. PortJ'enln al·tınd.a br tuvıı.let ce bir ~Y a;ıılJ.yamadı. Fakat ben va. 
mas".11: m~.,<;.a.nın Ust!l.nrlC!, klymet.1: fır_ z:y9'i kavramış:..ım. Po:rtrrnn alıtınds. 
,. ar. işlemnış ,um~n kara'd• kT'«.. ki bu tuvalet mıısası . .Jransırıındı; er_ 
(.al bır pudralık vardı: b'r e·k•le ya_ kete 3'Ü1$D.9.Yacak bda.r razı.. r.ar.i! 
kı.<nr.asa.cai bıdar faz1a r..adınca ol.an bu tuYalet e~s.sı ona & 1ddi v 0 Şuva_ 
dah'l ba~ esYı) ds gör'illt'.r"1"u: ''e ıa.vo!, karısının bu hlltıra:an karşısın_ 
vUeıııdUınıı. peolı: !htlmı:.l vp• l 0 m 'vf"O"'lt da. Te bu 1n.ı:.an r.uııı karşımnd:a dus 
obn rna._qanın 0nllne. bir dU& rthle&l :!ııilrsilsttne diz çölcilyor, mtı:rakabeye 
yeırleştıirllmlş br•unuyordıı. v.arı.vordu. 

Geralrlin,,•e: :RaXi~at, Geraldine'l:n Tuhunda Y&-
- Garib bir tuva~et masası. ded'm. vaş yava.ş belir.yor ve k.Ol'k.u dolu ıöz.. 
- Detll m!? dedi. Şuvala.V'Of. çok o_ lerinde. ıizliyemedı!ti Dir t!binti 1fA... 

rljlnal bir adam. • desi olcun~nill. mıayet, k.kel yeretı:.: 
Sonra, saçl&r1A1 düzelt.erek: - Yüzlla:nıe, karınızın küller'ni mi 
- $~ bir fe)' göytiyey lU m'? ~'i. Sirdtlm demek istiyorsunuz? dedi. 
Ev~ olunca, karyob.nıu yerini de. K()llıışamı.yaca.k kada.r teessllre b\pı_ 
ğ ştU"eQef'l.tn, dırv&rları tekrar boya!a_ lan ıŞuvalavof, başını sallıyaı-a.k. ta.aclotlt 
cağr.n. ra.ut. bu çok nefis tuvalet eş_ •.areti vermf'kle ikıtl!a etti. ae~a}dine 
yaııını muhafaza etm,.g! p~.: •steT<ı'.m! tuv.altıt odasına setl.rttl; bir 8U şanL 
Şuvalavaf'a söyled'.m, faa· suratı üY. •ısı işittik. 
le de(;rşti k1 ısrar etmcd;m. Ye~er ki Şuva's.vôf ta. h~l! tifJ'eyen eller'le 
kontura:t.ı bu{l'Ün \mul;&sın. Bu ev· 18_ rıı.asanın listJine ser:p'len toZ:an. d:n. 
ted ğlm kadar h!1:b!r erkeğ! öz!~- ::ta.rane b'r 'ht!ram'a tcp~uyor. o acaylb 
<l"mdil '"'l.0hta.,sııa do'dumyordu. 

Fakat Geraldine çanta•ını açtı, Yil. Nlhayet, Gerald1ne g~ükt.ııi. Yüzün_ 
zü birdeabiTe de~işti. di! pudra bulunmadığ1 için, nonnaJ. 

- Pudra.m! Hay .kafir hi:ıme•ç(. gri pembe rengi.nde olıruı.sı lizımdı. Fakat 
pudramı çantama kovma!!'a unutm~ bu sefer, ha.k:'katP.n et: idi. 
Şimdi ne yapa.cağım? Şuw.la'l<-o:f'a bM::ırak: 

- Vazgeçersiniz, dedim. Pu<l:raya. h.'ç - Qok müteesı;!.f'm, de&, faka.t. tak. 
ihti<yacmız yoolc, pembo? yanaklannı.zl.a. d'1' «ieni.ni2 ki, bunu dil.,(lo:1em~21<rm. 
daha güzels:tıiz. Şuv.alavut, sotııklı:an!ılığını yavaş ya 

GEraldine, ba.rld, cevab verdi: Va4 ~ar ele almış, hafit bir 'ebe&.. 
- Pembe ya.na.ldard.3.n nefr&t ec.Uı_ sümle gülü:yordu. 

rtın. Gayet bayağı şey. Sofra.ya oıWrduk. Üciimlizıiln de aç_ 
Birdenbire, ..evinçle ha.ykırdı. lığuruz gitmi~. Ortada sıklcı bl.r lı.ava 
- Pud:ranı.r.ı mı buldunuz? ded'm. vardı iti, sebeblnı yalnız Gerakfüıe'le 
Pu:dra.lıtı gösterdi: ben biliyorduk. Bir aralıJt. l\1rs. Har_ 
- Ha:ytt, fakat baıksanıza. Pekine \TI!.Y'm, uızaıttığım pudra ~kerl. biıT 

geldim geleli, bu pudrayı bt"Yhude ye_ dehşet h&reketile reddetti~'mi hatırlı.. 
re a.Tay:ı.p duruyorum.. Tam beuim sev_ ~ru.m. 
eliğim renk. , ·• •• - .. _.. . Nm&yet, hametUrlar. ka.hnlerl il.. 

lona. .getiD:diler. İştih:ı.sı, her hava.ya ~ Belki de jinı.nastik salonuna gitmiş~ iki yana ayrılara.L ötgü halinde başı.. Bu sözler o ka.ciar mütehakı'.;; n:a1j 
mukavemet ede~ Pan.si.t.o: ;tir c:ı.cyerek giyindim, oray.a gittim. Yok nın iisLilne t.oplarunış o~duğuııu 1römıe. bir ~u;retıte sıöylenm...,ıı ~· yap.:nn ı:.r d 

- Nasıl oiu.vor da, dedi, sizin de, :ıu. Merak etım.eğe başladım. Acaba ne_ te .alışmışl:udı. Halbuki, şapka ç.ııktJ:k.. k.abmi .parcaladiğı _ha1de !aza ısra 1 
Geralcfi.nıe'in de karnınız o katüı.r sç :reye gll.tmişt.i? Zihnime bınbir şey hü_ tan ı;mıra., kısa ve kaban!t saclarile e!m«neği t.erclh e:tım. 
o!duğu ha.lde, ainiz ele b:.Z. şey yeme. Ecımı et.t.i, vehimle~e~ başlac:lı. Öğle başı ~-uva.rıa:ua~. bilsbıittin beŞta . İ.ştıe ~ıme~endı, bütün olanı b' eııJ 
diniz? :V.a.kti hAlA gelmemışti. Sofra.ya inmek ~ bı.çıme gı.nnı~ti. Be~· bu sacı.sn sıXıe oldugu gibi anlat.tun. Ş.mıd s.Lde I 
G.er&ld~. a.cı acı gülilmsedi. Ma&. ;için hazırlandığun sırada bır garooıu moa.şalamış. llA.çla;rla paı·ı.a..mıştı. Bz.mlıuıC'I taıımat. bekJ.1y0l·um. 1 

ma1lilı, yür;ünU se.rin su ile yıkadlil :geldi ~ şu s&l.erı söyledi: Ne:r1ma.ıı Haıpmın kıvırclık. parlak br Bulunduğumuz yeri terkederc... ınf..i 
nı~ J · t· l ı · ! - Maıtınııa.zel Ner:ma.n telefon etti. h.~.01 vaı-dı ..ı-"''· sel:\ Montreux'yn ~ıdelim m ? Y~i{~ . .llf 1,...... tekıra.r pembe eşmış ı. Ray i .JlŞ'. - ..,...,..... if:! 

rahla a.yna.ya 1)aktıtını &"ördünı. Gide_ ;Yemeğe gelmiyecekmiş. Belk> sa.at dôrt O aıkşa.m, bizim masaya dikilen yüz_ he~ n.uan dikkat:.Oi ce'b tt ğ ın~ 
ceğimiz 7lflm3.D.. şuvalavof'a: ;vakitleri geUrm!ş. Sizin için merak et_ !erce göZüo karşısında rahat yemek hald~ burada kalalım mı? ı 

_ Ne dersiniz, şu koot.ura.tı derhal E~.11 diyor. . yiyem.ed'rm. Be.ş a.Y'danberi henıen he~ Şaziye Hanımın l\iadam Siınıik'e J 
K:ımı.lıyaıylım :niı? diye sord'u. : - Nereden telefon et.mıs. men h~ rece &Yni salonda buluştu. cevt1.bı , 

i - B'ım!yoruın. a.Yinız bunu aöyle_ ğwnuz ibu insani.ar, istesek de, isteme. :M$tub1D'l.a. pek sevmdim. Veid g.ıı; 
Fakat ev sahibi, hiç eevab ?ennedı. :v!p tele!cmu k.apach. sdt de b'.z:mie a!Akadar oldu.klan için haberle beni der<!ccsiz denecek k.adBti 

yalnız etildi. ~ Ne hale geldiğ"..ıni tahmin ederse birçok !kimseler Yllnlmll& ita.dar geldi. n:mnun etıti. Demeı: ki Nerıman s.-ıç). 
Evden çıkarken, Gera.!dine bana: ;tıiz... Ve bu Wi de&"nmtş gibi,. ö~le. ter ve Ner!ma.n Hanımı.. tuv&letin<iekl ıannı cest.lrd.t, Nerim.an şıklaşı~or, Ne). 
- İ~ ıbazuldu, d.xiı. 3 rak.a.mı. bana :<fen sonra nııuht.eli! m.aC-azalardan arka :1eğişiltl~ dı>layı tebrik ettiler. riman ı\lem.ln '!laıarları kaı-şıs.uda ıj.{ 

hiç ı.ılur gelmez. r-rke.y.a Ner4man Hanmı namına pa_ O, bu k~l:!m.aniara carşı lAJoo.yd kayd ta.vrını muhaf.ıza edeor k~dllli 
Geralıct:Lı:ıe, t.a.J:ıayyül ett'ği evtüın ışl;e ~ketler geldi. Bunların hJç blr!slnın para_ ve çekingen duramyordu ıı.mma üze. kendi iradesine hftkUıı bulunuyor. Bıi-: 

bu şekilde IQll.brum kald1. Bu. on\ia. :S1 b2'tı!ıabi ödenmern!şti. Fatura bedelıe. r:ne çevrilen Jla:ı:.arlardan müteessir na bunıdan da.ha 1y1 b r hav d.., VP.Id 
b1r parça melin koli bıraktı amma, bel. :r:nı tediyeye mecbur kaldım. Fakat ;:örtinınü.roı-du. Mutlaka CQkta.n~i meedin Sürplt. Çok, çak sev!nd m. i 
li olmuyor, 9üı:ı.lru puclrasının reoa ni ~~len lrut~ların ar.kası kesilmed:tı iç:n ıuı.t.1 kararını verın4 ve herşeyi güme ~rseniz bulunduğunuz şchı değ.ş.; 
d$ştirdi. ı :nihıtıyet, bir gıezlnti yapmak barumes1le a:dınnı.ştı. füı:n. Nerimıanın istediği yere g d.n o-: 

:SDk:ağa ç~ı.mı ve benden sonra gCX:ıde. Geea, odal.a.runıza çekildiğimiz sa_ mm diled•lt• gibl haı·eıret edm. :::akıı1! 
Başka maceralar 1 Erlloo paketlerin p!ı.rasını 'l'Crtned!m. man Ner.mm Banım:ı şu suali 80r_ ha, ya;pt.ığı masrs.flan, aldığı ki ab.al'J! 

. , : AnCSJlt, saat ı>e~t'e otele döndil!il."Il dum:_ veya tuvalet. eşyasını tenk.d ede) mı: 
Ge~ald.inıe e ~k ~Y bor~l~. icıe_ 1 :va:ıtiıt «Ma.dmıuıeh namına d&hıı bir -Bugtin bl.rçolı:: şeyler ı.atm ~-deuıel Senin ı;ad3..'{at.lne büvük emnL: 

al .~~ ~~.,..:cınin ı:ekinbı aıtils;,~ e~ :çok şeyler gelmiş olduğmıu ve otel ka_ sınız. Bi.itçenıi.zcle bu arus verişe ta · yet.im vardır. : 
m~ .... ....., ~,.,,.,,,,n .. ı.,. au, enı m"'ila.vır :sasınd.ac tediye eaildlğfnı öğrpnd m. ..-.......... ...__ ........ ırd mı? Gelinimin herkese benzemesi bütün: .. ndald • "'""'....,..,... ....... e uu p!U'a ay ınıı . • 
s.ıfatlle ~ere etmek hUSU5u . µtını:ı edfemeclen teşertür ettJ.m. Aldığım cevftba şaşn.akta.n kendi. kadınl.u i'ibİ şıklığa heves etro s im-: 
milstebidane kararı, aksi talıdi:roe hıc : ot.eJ.ın ho!Şlnde otwınuş dinlıeniYQr_ "lli menedemedim: ~ha.! Ne kadar memnun l;.a:: 
tanımayae&V,.:ım birçok mahıı.Ilelerı ve iclum. Yanımdan ~yazlar giyl.n.ı:n!ş b. ,..T:...· ? Bwı lüzum ? Ma cııtızm tarif için söz bulamıyorum. i 
insanları göı::.ıneme vesile oldu. :kız geçti. ı:s..abı dıakapaklarnıdan ~·u.. ~--=~~ 

00
. a ~e 1 ,_ ~r 

1
_.. &.. Allah büy\EtUr. Benim v'r"'tın·.,.,,m: 

"ki ıd.a idi Ay -ında örilin ek - it ra._.......,.,. eme." S2.u va .... e11 .ouır. 'ğ 1 b l' • 
B:d:ayetıte, Gua.ldlııe gayet nit:blndl. ;~ . · alarg ,,._ .cbi ~!ıu a. _Bugün Y•pt.ığmız m.ısraflar 0 ka_ i hilifına hareket :~ m i.?1 

F'iJlı,.a.1d.ka, kendi.sıne, bergün, satılık ="ar rnce çorap , lflue ırı ~~e a_ dar hıari!ku~ed'r ki bunları nasıl öde. llah mükl.fatıml b..-.-ını. : 
veya Jdrahk sauylar saA'lık veriyOZ'l&r_ :Va.t!kabtJ.a:r vardı. Hali, tavrı. yurtıyü.,.~ ecğ' . b.Jmj XV ! 
dı. Burılar kUıd Uzerlndıe mitkemmel ;tıPtı geceleri gazilllodaı görcLf.lğllmüz .k:.&_ Y =~ :":itt : 

1 rd1 ~t k:' 1 ; 1 'çlnde Çin id.ınlannltılne benziyol'dU. Yüzü boYalı K . ~ · Şimdl Nerima.nda l'Ukua ge!en bu t:>U: 
şey e . , u:rus n n, ı - :'di Kocaman bir şa.p.lı:a başının b r ta - O halde JCJ!ll ödeyecek? . . . : 
liler oturduğu i.ç.n. ne lta~or;feri vardı. :" f ka t d A ,. 1 ta -~ _ S:Z Ni.k!iı rlıu.kavel~i hnza tik değ.jşi.klliin bci>ebdti ve bunun ıı.a-c 
ne &ıllh1 konforu. Kmisi, ya çok kQ. ~-:n~-~•~ısork u .. çıx la.o anö_,._:~ edel'ftn k~·nd.:nlze a.yn bir par& tahsis sll oldutunu anla.tabu. ! 

~ =-~ ıvı.rcı.ıı: &aç r g ı WJ:uyor_ . . . Senelerce el&~ doıvar arasınd:ı malı..: 
çöktü; ya boşalmamıa çok vakit vardı, :du. etııneınl;Ş mıyd~~! kaldlıldarı sonra b.r gim, b rdenbiJ. 
yahud dıa hlı,;b:X Jekilde tadllAta mıtı.sa_ ı Bu modern kaduıı.n blz:ıtl Neriman Bu &Gıer .mı l.Şltlnce Neriman ye.rln.. re ıke!lldi&l.ni İsvlcrede açı.t h:t\·acı.a v~ 
id değildi. Geraidıne ise, satın alacağı i"Ianım o!s.bileceğ:nı ka.t'iyyen aklım.. d-eo fırladı. .. ömer setoost bu.lan ienc 'adm macdetecl 
eve, mıağrur b'r eci.a lle söylediği g bl. : '.:ın ge<>htıııedl!lim halde bir de oolt:tım - ~~ b'?'l~ olaoatm1 size !duğu kadar manen de sarsıl?nış vcl 
kendi hüviyetni veraıek aııın..:ndeyd. i d karşmıda o ... Bunu itiraf ederzen °Bey ~ söylemiştı? . özü dthıya.yı görm.cmşitl. Anca.'k NeriJ 

Fazla ol.ar.ı.k. sbınızlü m~fhı.unUDun : ııe karşı k:a.bahatli olduğumu anlıyor - Öııner Bey 
1 

bu eibl mesele~erle !tan cahil blr insan deiiidl. On aiU: 
b.:~ir mana ifade etmed'.ii bir şeh:rd-e, 5 re ~f!ınısı r!ca ediyorum hilnımef~cil. ın-eşguI olma.k ıçrn ~k uzakl&rdadil'. yaşıoa kadar bir Franısız mUrcbb·ye~ 
sabı:rsız1anıyordu. Bu .\mer.kalı gene ; Bi.rkae dıaık!ka sonra b!r ~:rson ft"eldi. - O halde anne.>ı ml? . .. . _,._,,. wı...ıımilş OTta <lerecede: ., .. ft,,_ft ıı beni ._. d' ' · · ,_~,_,.,, - lia'""' Bunu ben kendim ı;oyMi... nın ........... e ~ ........ • . • kadın, Pet::inde oorsa olmaJ~ğını bah:ı.. :~-ııe n ı~•<" ıgını .sU17.c-w. ,,~... tahsili ya.pmış ve Almanc~ı ela, p.yıq 
ne ederek. iD.sa.nlıı.rıJl, oram yapaca.Jt : ~ n&çat yU'kan çıktım Ye onu Yakın yonım. Ö . le no 1le birıncte hususi bir hooaı:l.an öğ_: 
i.şlerl bulunıma.dığı ~~icesine n.rı:yıardu. ;ctan ııördüm. . -:- Ya. ~. mı~le ıse. dilş:<:~ ren-itti.. Bebarmın ölümünden sonra~ 
Fa.kat. Y'Q.p&ca.k :.Şi o'mama..1c, b!r iş yap_ : S~e ~lin'n\z·n bl4 kıyafetle eskiıtn. Ullı&ı ~dinlJl.e ~ızı ve T • . tar fından hapsed!l'nce: 
mamak tçln sebeil t.•şt;J e•mez, bi!AA'.s ;o.en daıha c-itkio olduğunu söyl'yernem. tll'na '~~ etme8nenlııi rl.c& eder~ =ili ~ittabl ;anda. kalmıştı amm<aa 
Mrs. Rarway. kend!slne bir ev haber SEeaeen ç!ru·n o!aı; bir fn.'lll.n iç!.n. bunu @dı. Flkr~ ~ocam benim yemek ıç. ~erın· btlSbUtün unu!mamış i 
verilir verilmez, u.ykıudan kalkınca, e_ :ı;öy'Jeme.k Pl'lk kola,v değildir. Fak.at on ı.~lt ve gl(Y.m masraflarımı ~~ a.ra aı.ra. ~1 Efendinin getlrdlği ld.l 

:.1sıld. teb<'d<lfü ooıvtıttü nrabbi ! Ai!t_ bilir ve bunu ya.pmak onun vui! · .......... v.in 68hib1 fllAncıt madama şöyle b r u.ı - alış eriş öyl tabla.rı akum~·\M 1 
telgraf çekiyordu: ._Bugiin dörtle beş bm. 3'ftltette, bütün gtliler ooa fiil.. ESMen irutfWı y~ı~. v e (Arkası VRr) ! 
arası evi ırötmete ıelecettm.11 :"l'l~ Heııkea on.un dtbndilı saclarmm fevata.lAde bir ~ degilcll. J 

(•·k·- .. ar) \ = -·---- == ..... _.. .... --.. ----··- .......... ..J' 
™ ...... .... '·--------------·::ow ------ amı. 



ae aoıiaıı olb?e tapıauun öıı11ncle crıır 
lluiu zaman d& tıı-a.ıtaı.ı. fiYüalı söYlerı. •: 

- OA1an llııaareiiel'!m '51C'tmtitllt 

EDEB:IYA'I' 
fBaş tuatı 1/1 •> bızr ve ~a.tm ş&hib?'a?'ı ... 

M~ mıerdi.venleri hızla tırmandı. ~le.. en. d.u.ıa ~ & ~Ular a6liı. iM ~ ~ Rl.1.$ muharrlrlerinılB 
J[apıyı ~ ;yar.usımua ke6 ken. l!iyor ve en umlllma:ı .bareketler y~ diğ• dillere ~sintlıl!ki gllçlüklerJ 
411i&ne I*' şeyler konUŞtU#unu d'u.Ydu. YQ.l" • .Bu.tıQ.ıuı. çıQn. n.e.t1':e M allıUok iU ve ~u- a..,....,da. pelr. "* ~ 
Oğlu on üıç aylı:ktı. Yatağuıın iç.nde ar=· . • ı Wdupn-11,, A.Yn1 haa.ı ile lataa .Alıı&lııt'la 
Qat& fcalıWııtı. Tan dlU.. yan atlı.. ıvıuy .çın, gillilnç biç bir ~ •Budala:. tercUmesinden bahsettJğ:im 

7.a.ıat.: Yok.t.ur. tenkidiaie yazmıştım. Şım.dj ötnml 

Y.aza.ıı.· Jtal:plı &le CarflılJ - Ma.. ma .. ma .. dl'.Ye baf:Tl1tJl'd'tr~ .Rogı.ppQ&ki liliier aca;yib i!l>le. an_ yorum, t:i, iki. ~ti# ~ ~ 
lU 4 ,.,._, .. Jaqpeıca& ml»ılimı b:.ı vu!fs s~ ,.u .t.aaesıı biilluıosa. ıametle c6'. ta.~ bir tıet metu :ıaUrwat et • 

Oazet.eıenmı: !:uiden harekete ba61adl. ı~ .. ..,_...,._ Şfıse~ aJdl Y• ı-ao. vardı. Ya.s tutacak lôıUllan değildi. Şap ıerıım:şt.il' · tk.ca~ Ro&Atin. Bu. adam. memişl'~: Hem benim. o yazımda 
DtmkA otabib ksmm'• ı.:ır bdla Beşe ıka.dar sa.yıw:&ı1' bir ~ zar IWlUll oeblne ye.rlee~. b.sıııı w ceketini ı;ılt.ardı. Mutf~ta ~- adeta. ~likelı bır hayvan g_~d.ı '"' baMet;t.ı&ım Fnmsı1A1. asıldan, hem de 

~ve-_. 1Mf k:p ,....ıan...-. » tında otd>üs k.ı.z.ık.layıp, ıradeaiz sürük. - Kaan yanlıdır.. ~ bailTdı. tirttıi. Stııtil, kabma bo-.ıııltarst: att-şe aŞk yüzünden çılgına . dönmişt.iis. llfL Al>en Mo\lSBM'n!n diğeı- bir Fraast1 
~ ve adı llıılUi Petıeaon ~ leJleldt, da&: Jıibl. ~da diDenJ. &ı... ı.? cıua- ta1dlnım. BfSlıia ıı.tr IQeit:ıaı toydy,. Sonra çocııttı Jt~rma aldı. ti!b. naııaınıın ~ l)r esrar deJateti. ı:a ~ 1atıtade eaaıııer. Ba.. 
k.a.dm eldlı idi. '1öıçs .- •r.lıada tı.f ~ I'~ f1ll'All b~ bir tıaai "!- )'Q)rJ.. Aıkşımı.lan amwı.a ne J&ııantı. 11ll öıace. dol~. sıevdilı tadına ne zam.an nmı üzerine llıfousset"nm tercilmesine 
&'il*Keıdt ta.pt kul.l;Uı. acmıaııd9 iHl Ilı: f.llerleriııe ckıtru. eaJ;ı.l&mso.rdıı. A.cia Kaduıı J"Md,en !&ldırdllar. Adamı. 11bır". sonra aeellijni &1J(UTiı:~ oııdlıJı imal.ilk. olacağım sa.nsa, baJu~or ki, ka_ balk:tım ve hayı·etı tren yO}un.daki ka.. 
itişi ölmt.lşt.ör.a ~ kor.um& hareılte~ a.daDı. ta.rwı.n.a. kopJwyu rellllllt ~ "'1llDee · so.ara d.ıı.. biileroDlu sılt -.Sini &Pıııa dı:ııı tiilııden acı:aışbr. ~~ anu cez-. ranlbll w..ririnde- c.on adım> kal]Ddlni 
Pfienıola.. UrUPl. ~da coşarken GÖ- anJdı. ft duva.ruı. kenarına. slnebıl _ :SU biç de ıkar.a ile kesilen bir =: dıB.yıyarak yatağına yatırırdı. beden BudalaDm Üldd!ıl::. lUaaYtt. CL gWıdUım. 0 lı&l.deı hata. aı1zim. &ıtiter,. 

rüaıce ~ ona 921Je™1:L Kadıa ınek tl:ın!dlle onıı geriye ~u çıe~ti. an. çKıuı. pembe. t&na beııılemil'Ql'Q.ıı. Adam becerıbiJr el!ffil& eoel'li'ıt ~- n~ ~~ da; öld.illı~ 9tce.. v~, clmlere değj}, blrbiderlnden fark.:1 ter. 
döııdü ve elini salhıiı. :Sir tllu® de Kadının Y'Ü2Al duvara dotnı idi. ifileıi BJct&i.,. lmdıaı ça2>uk bo1lıı. ~ tin. l!tarıetJldan gö1'!1ll$; oıatu ılbt.. et. bıraz a:mra ~aaı~ &elişl.. ?Ii1Y.ü bü... cOmeler yapan Pransoz. mntereim!e ~ 
bir süıt ş.şesi varm. Yo.un açık Ql.Quğu;. le de kocasının omuz.arına ası'mJŞtı. ıaıtırın.ısL Dedi.. Onu b.ir aedlteıe b:ıoy_ »• Jrildnü pılnü. ~g,i!ı:U stlıiı. K-.ı ~~-beıl:femelerı ve sakın. E&lt:!n r:~ akM\r. Buntm içrn bu lZaha ltlzum 
nu anJJcyınca :..Qi&~aıt. cfülir ta.rafa geçti, Paka.t adam ıtöZ:er'ni bir WrUl şpt"ciri.lll dular. P'Gllsler. merakla baUn ab&ll'fi ?Uladı. aıPJŞ aralarına da pudra ekti . ...... _._._-1.... ıı~ Cör*ö. bu~eşeı,,ıöea eorwı 
b.r yanda.o ~~ ne!e& netese koca_ yUziindeD ~ıram.ı:;w:du. geri itıtiler- Bir kadıu.~ _ Za.n.J'.~ Ark.asmdan da dime yatı;~ l'if!:el :ııırtıhatta ti. ne Ote?Io, na Matl)et.. bir vazlıfe, 1* ~ meEelesidJ.?.. 
aının "Yaıll.Il&. &:eldi. . K.ı.ırtulınailt !ID.lin~ k.a.!mam!Şl oto Jiilil. Dıiıl da kireç. & ~ ollıuş!. Dıye ce Dndlı.kPIMiı, "H * ofıılaiai Ü! .. n. bu lMlııım- meteHs!.t bil' dehşet ili.asi Yt!. Bu8da. ten~ de, bıJ: ~slik 
. - Bu. Ya.am.urda hıır&larda işın ne büs yaya k.a'dıruwı:dı:.n. ok c b.:. at.la...! iç ~- Adıam. ınemu.rlaGan IW'il:ıdn. n ft1'dL.. Çacuk: gcık: pahalxra satın •- Htne~ eıaeri •lau l'&Ahşımı di.izeı.tmell31·m. Qe 

eıclm?. Ya oillıı ~me bıraktın? *- AMli baııı:J$.ı, a.d.a.m. tends'n!.n kolun'1.aıı çekti. lJıuLn ıııli'tlü aı.'Vkle, keyifle içmeite t.0 - ~wb". ~ ~ bir llSel" ,.._ oeıı <k!ta bahsettiğim Fransızca meı· 
~!tadın soiu~u. Met"Un sııt~ işi .. pıe bir !~a.d kopaır~uu. t.atısınuı - O:ıQı:ı.tor, ta.nmın hali fena. d.ciil 1'Uld.u. ~ııH1a 1:9-ln• Bud~~ Y8Gnlı: eiaa nı.ı. m~eecimi, MP.'chfor d" VcıgU; 

oglanın s1MıUııü bıraltmamış. Senı m-k_ pml~!ş bir ı;·t~ b.'Wıq-uu, camın ııev_ ya .. eğer bir ~ old.ı.ıysa.... Diye sora_ Ve ip ll1llCak MaıltaD mınrad:zr. ~1 • .. 1~ gene. d~~ edebıyatmda bugünktl detil. ~ctım" Der.;Iy"dir-, Vogtıe. nı'nıw 
l~ı;.em dükkA.n.n ık:ıpan.acağını düşün_ reit gevre!t kı.rı.JAıtınt ve t.ah.ta 'te çe_ I caık oldu. Fak.at ıı.dam. sırtını çevü:uek. dam ıke~ini tut.amulı. Keııd~nı a_ yüks& me~klıtıiı l.sıııal ec.M."l'di. Fakat d!_ ~ın bqmdaıJri tellık:id w tahı·ı vaz.. 
d~. Ve şöyi: b!'r h >saJ> e~t:m. ~I ~a7 Uğin çıkar~ı ı:1ı~ud.J.ı. sesleri ışi.W.. l hamunlıındı: BakaJ..ı.m... ıınuayeMde an nıa.s;ı.nın gözler; gibi göz' erle seyreden i'e'r eserler, de bfrer şahi:r&dır: ıztu-a. m.ıştı;r. B. l'. O. 
k ~da dilü:a.n-a lrnş11rak g·demrl. ılrı Soora deı"n. ı:ıir ac5Sizll!t <ıldu. BU.... ~ılacalk.. dedi. K.ııdıru. beyaz ta.o. t:ur llx:ına.rındaiki çocuğa battı ve 1>!rden
dıa.'tııkaQıa da eve- clfu2ftiıirfm .. bu ede:r tün b.r dak:k& i<amçı gib11nen Yaim'lıl...rtııı.r.:&n otmn<ıi:ıillıı.e göt.l.lrdüler. A.d.a.m 1uçaı:~. hQngör hllnırttr alJ-&m~a 
altı ~klka. Yavru, odasında °''lluY-Or .. run pe..tır~n b&şkı b.il: .ses '1U3'uL da "1'kl.la.ruııd&n s.eiirtti. Rr PQ1lı&. QnU b~.ş.ladı Qilu Jasbett'i,1, pım\ ile alın
haydı acele el .. ~ geç ıaılaıcBiım. m.adı. Ar.kasr.nd.an W!.91. ae.suıce fa.Jad; otomıob.le bi11mt'kttın alako.v~rdu ki. tzllBSl i'mlkA.nsız. ve dünyada her şeyden 

Selimiye S.bnafma Komisyonu ilanları 
~· ka11aınıa llu ıtıeBışın.a. sfildü .• deö:ıdeıı inlıdL. ~Ui. za.malldıa,. etra.t .. l!Qlör, daha nadi.r atan sevgi ve ş0fkatın ma_ 

~~~le illlı. dedi Banp.Lım. Ve ile!$ tan da o!r t.Utaı hoımuı·t.u~. mırıl.. _ pa1Ja efendi.. bırat yaba.ılcı 4elll. usını ul4 uıa.~ltı. Meıvocud elll18lf -vıe şeraiti dahilinde 500 ton Cldlm. l*fldilWl s.at.ıu aJ.ıJıııa... 
bınten ırtıznr tt ;nğlJtW"S yiiızleri _ danmalar geldi. Ner~de alduo."ım.u. tar_ k:ocasıdırl. Dedi.. Adam. zavallı o~lwn.. zıı.vallı oiltım... ~r. Milı"ftıl!bJt teminatı 754 llr;a ~ ~ UJ..94.ı PQartesi &il. 
.ne :ıi.)~rek ~ ba9l!\t\. ı.aı·. Ol.a.Y kedıilmi.Yordu. Kolları 11.e ltansını &al'. Kapı k~ndı. motar ;eledi, ıtom.e Diye mm.ldaııdı-~ llm.rtlııde da_ ntı aaıaıt t6 cD&.. 8eifırnj.yede ~ndııı. Japı*cNtu:. (236.) 
da işt.e t.am blm4M\ IQZU&. Q;dU. Oto- mış. :r.aQyot.öı'iln çeU.1 yWrllna baka.tak ittü. ve 1Qla. dllısilldUler. ha göz YBSl nedir gönnemls olan be. ----------------------------
~1.la. Cackl:en!n öbilr tara!!lld.:ın lıızla ıaJak kalıd.ırımda yaıt.makt.a !di Kırmki& - Acaba btr yert atruoı" mn. deni_ tlt*, tlü9•ıae )J&Jr.tı w ır'lldiı. 

lstanbul fiat Miinkabe komisyonundan : 
1412 No. la IAnı 

üzerler~ dotru geliyordu. Metro!arca. m.adl. A"8J.la yax~ mıydı.? K&:aa nlZ? ibnldm BQl 
\lZadctan, ittu iefnde bir tuhat!ık oldu.. vücudı.ı.a.u ~ ~recede eaı:ı>~- - Sa.nmam.? 
::u .ıııemner. Adam tansmrn tohma du. Saıkın& M&ına. a;va.k:.arm.ı. Gl11a.rı. otamıır>ildeki memat bqmı eal'l'adı, 

unaraıl:: . Dl aynattı. vıe adam fi.sı!daQ'a.rak tanısına seal'endf: 
11-. ..... A.ına.n dikkat ka.r.cığun!.. Diye b& Kansına ba.1dı. Gözleri k!lıJlAlı idi. - Kart. Marl. dtJı7UYOI' musmı. Jııta.. 
l>Ll'Ut. • _ Cicim b!r şey olınadm ya_.. Dedi ıic1§m.. 
'k.eO'"~, kırmızı bir dev ıl>i yan ,.. 'Ye oou sarstı. Kadm inledi; beklen Kadın ~Terin! Mtl. Fıntdıutr: 

ndiler!ne doğru 'kayıyordu. Actam, aeatısı tutmıı:vor .. dedi. Adam ~~fa _ o~a aqvn!a1'1 saat altıda ye_ 

Adanada 4 
çocuk kömürle 

zehirlenerek öldil 

İstanhıl d4hiliP4e m1ııhtei:W! ca • "8.Dl1. Qıptaa ,... ı>enakeınde aa -
m1 ... f:IQN.t.lıın 8'&i1Qıiıti ~ ~ ~ Buı ~a.Ildo:ıaı 
~ sat~ ~)Dı]U' b&kltlıllda md.lat mıı.mma ~ ~ takibat 
;yapılllacağı i!!A.n o1'UJDW'. (308) 

;: b~ile ı!iYetsiyona a.aılan llOıfö.. ol.aı"&t ıkomtu Telişla l.'mdad .. imdatfr. d!riT'm. Acaba va:!!:ı•nde ve't'şecıelı: mi. Adana (Hu.ust} - Ul-.kııla ile 
6Paçık ~ılıeri b:?:b:zlne b.r~ yüzünü DiYe hayfkırdı. Kala.balık ona doğnl. yim.?. Muh.alkıkak yettşemllyrm.. Po:.ır&Ati a:raeı.ada Çiftahanda bir Kammaıı 

illırdtt. d.alga!.andı. Birisi.. ça.b'Uk elun bdırım sesı. ağır ağır hantledt. otardıllde_ bcia oQmuş Ye 4 insan köınüıle at 
6
'UO 

C6.nh ~ Perakende. 

'll,50 
82,50 a:anzara bil' kAbus llll\t.nlığ'ı üe ap. da bir Q 1't in.san yatıyor. d'.~ batırdı. ti memur. kadın•n nabzını ttıttu. Ha~- ;ıehixlenaıek. 1111retile ölmü§t.ür. Fa.. Daıi~ :kıııv:n6: 4ılı '12,5Q 

8 
~da idJ... Her şeyin anki, .Adam, ömründe polıs;n koıtutunu .taha.rıeye üç dakika. kala. kadın haya cia Çiftelhan i8tasyon şefi Zekeri- t 
~ blr- Maiet4} uğramış &ibl oır rörmfflrlştıi. Aman !le tnhat bir mıan_ ~a p""o;ler"ni vıl'fQdu. 1 evrnde cereyan e1ırftİ~ Zeke.. Devlet Dami-H!l'•a.-ı ._letme u M d l 
ltu :.r!,"Jtı lllıl"ada, .wiam y~eııı bir kıo zayc:lı bu .. polisler hemen vak'a y~e H.a$ta.. k!~b1ne t&m.tnt. l\(f~lni, ta:n_ ~n n k !Bl Fatma i'e 8 .... 16, ır TVT '9 • • en: 
la.Qı y; • Lii~. ııüra:ı.a hasiası. peydah geldiler. Can kur~r • .ıo oromobi1Ier:11in sının adını yauhrır~n dlam.adt. Meo_ rtyant~l a~ b .. ık 'd- ~ 
eıı~i Oılun öbür tarafında bir adamın canlan öttü, durdu. İki can kurtaran tanetinl muhafaza ettf. Ra&tatı~ me. t9 yqı art ve ı_rı ır . &rt ~o.. Aşıalıda cinst, mi.kdan, muhammen bedl1 • ımtn.ııkat tem.iı:ıa.tı yazılı 1 ~Vada durdu~unu, şo!örlin yü_ ~ tren:er:nl gıcırc:t.atarak tam m.urlan pelit n.az:k v~ teftatlt dnran_ cuğu mangal kömürıle zehrrtenmır- blEm ;a., ~ ııad ıssullle ek&ltmeye ~~ 
y~11'\ kt>~u \zler~ni. ıtekerleıtlerin öııler!.nde ~ etti. Yağmur yıtfıyo:r, ~!ar. Qaık. üzilld(}ıtje'l"'kıı dE'fala?TA söY tir. ~uklar. ölü bulunmu§. anal.a:l __ '!.:81Atıne-. E. ~~~941~~ou~unda "&pı~~~.M 11 ~ SUtUcJ4e, 9 İile{me- bina_ 
reue ~.şıni sorc..U: kanslllm hay_ t4 il..l4tlerine ·kadar 1.Şleyord'tr. K.arıar ye I~iTer. At'_pm ~Urler edetek has_ ağn: bır vaziyette Adannya getırı- AWUA ........ ..., ,, ....,,.. ... " -

tuıur 81bi ı..~ışını ve b!r adamın bo_ n.iden inledi. tant'den ıııyrıld.ı. On da'tfla sonra gene leTek memleket hastanesine yatı • b+...eılı:l.1lmn ımwdbt ~ı m.ak.buıı ~ ct;ğer kanuni ves"--l""W' '""-vr 
tes kot ·-Ykırdığıru, otob~i vi. Ad.anı.. sus ctc!m .. etmdi .hırttt?arak caddede kıt. yağmur Jalhı'ıakt.a devm _. t:a~ı~ rf1anıı1 t ıftn , ..- - • ·-
Ve ı.....~un çlk. :ı:. :r::lı~ı '"Clrtıyı duYd'u. sın .. diye !ısı!da::lı. Dzl çıkanru:ya goelL .... ~du. t>erkı-n si\ti1 hatrrladt. Ko. rnmlş1lr. .-u za 

1 
ayn ve aaa ıo a kadıar tom.iıır/on re!.slltı.Doe vcr ~ • .,. k .,. ı:u...,v. :melm ıısıractıx, -

ken t .. ,___ endis-.ne a&larak yaslanır. vorhır. <mn. vaıJrtinde e<Vde olmalı.vdl. mr ot\'.). M--L .. _ı_!_ L!- '---ah 
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~ !POR U~QE 
izmirde tütün piyasası Tioar~::~~yia!~ oe Lig maçları bugün Türk dostu İngiliz zabiti 

P b 1 B • • .h 'k,.. d n yalnız Fener Koca. Yusufun; hıgillz Adetleıt Cak ediyordu, Hatta.; bu fikrinde ısrar etdl 

erşem eye açı ıyor b~rs:,,;,:~a;.:· ::,h-:u:n~U stadında oynanacak ~:~ard~i~~~~ y~~. Tüıidere ben. du~e:~U;:1~~!~:ım~~:f:u~ı: 
manı 1sttyorum... Bu benim için i~ 

- - Manisa, 6 (Hususi) - Manisa KOCA l'.USGF LONDRADA m.şleri hatırlıyarak yı'.l.detmeğe veSi 

Fi atlar tahmin en 7 0-15 o kuruş arasında ~:~et B~·H;:;r.: o~:.::ünBk'~;. Fener, Süleymaniye, T akıim, Koca Yusuf; Belç>le;d> az ka!nuştı. =;··,."'':;.;;.":\:".J."!ı:;'.'~ 
). Vela, Beşiktaş, lstanbul.por Son güreş te biter bitmez Londraya mizdıe m!safir kaldı~ın müd<ie çe ıiı 

• v lerden topladığı tohumluk yer l l hareket. etmişlerdi. Viyanadan, Berlln.. İzmır (Hususi) - Tütün piya- duyurul~u~m. Bır karara baglan.. buğda ken.di adamlarına sattlT- karıılaıryor ar den Yıı.ısufu angaje etmek için birçok hat ecıeceğine emin olabU!rs.n. 
P b · . ı L J ma.sına ıntızar olunmaktadır. YI . Yusı:1; Parıste başına geleni unıı. sası erş~ e .gtiniı ~ı a'rc.~&.llr. .,n- AL-anya ad'ına tu"tu"n m";ı_~:uaatı malt üzere 22 kuruş f.ıat. t_akdır ey- tale.bler vakl oldu. Faka~: Mösyö p,yer tamadıığı için ne olur ne o:maz dİ1' h 1 d Y 1 Ü 1 • r nn uıo-,, b 1 h k- b tu-'-cı' d""'""e li"' maçla.ı:ı devamlı bix ile Dubliye !azla para çıkmayacağı için .... ısar ar 1 areeı, er 

1 
run er ,., - R f' ·ı ledig"'i ve u surete l tı ara teşe - .wuı.ı '-N ,. mül8.lıazaya daldı ve nezaketle şu li"' k · h • · k .. ı ı yapan emam.a ırmasını temsı t-"'-'en ~~~a bug·un· ..... .,~ .. Tnış olacaJL redıdebtller. Sonra, buralarda toplan_ etı, ususı ş1r et ve muesseşe ere d lb' h 1 . 1 . . b'" ttı'Vı' ı'1-"--r edilmi• kendisi ç,uu" ~~ ...,......._.. - vabı verdi: 

. e en ır eydt zmıre ge mlştıT. us e og nDa "' :tır. Şeref sahasının 600 te.nziminde mış :iyi pehlıvanlar yoktu. 
Amerikalı alıod.l 1ar slond hazırlık.la - Heyet evveke satın aklıkları tü -'ihtikar suçundan adliyeye verilerek bazı hate.ıar yapıldığı iı;ln sa.ha h.e - Londr.a eok zengın ve meraklı bir der-ım· .M .• ı~~ır,: ~~rvh::;ıziğ~:iY~.k •• U~, rını da tamam amıt ar ır. ı ~ · .. -'- · l h ı.1 d'l · · men .__,...., .......... !muş old··xuncıan. o. yer olmakla beraber oldukça mühim .. P ld v .. tünıcrı gorece.ıl. ve yeni satış ar a-"-bir hafta hapee nıahk.Uın e ı mıştır. U't>U.l...,. 1AT«u us 1~.- ya, bizim yaca.-yış tarzımız mal~ ıyasant.n açı ıgı ~ lu!men 1 k.t ALI r nrin bir müddet daha maçla.r yapıla. pehl.ivanlu da toplanmıştı. Bellı:i; Pa. Lllil .,.... b .. "k b' . k' f .. t - v• kında temaslarda hu unaca lT, B H!"--y'ın Oz;;,..,,~u" Manisanın - - Yoo ••• Biz İngilizler hemen. ıı• ır ın ışa gos erecegı ve 2 U>tC ........... mıyacakıtır. Bir aya. yakın bir z.aman. risten ıziyade Londrada. iş vardı. rJ1 

uyu . .. . . manlar bu &ene de takriben 1 b il.' t. - l .. .. hi e tiiccar denlberi hususi bile olsa maç yapma.k. Yusuf; Lc:ındrayı beğenmişti. İng,_ men Tilı1klere benzer:z ... Bol yer, dı 
rekoltenin. on, o!' beş gun ıçınde milyon kilo tütün &atlll alacaklar_ e ı oa! ı uzum ve za .. r - !n*Anı.nı bulamıya.n futbol takııınla • lizlerin ağır başlılığı pehlıvan üz.erin. içeriz ... Soma; bizde sizin gbl eU" 
ti.ikcneceğı tahmin olunmaktadıır. d'ır. larındadır. Bu husustakı ıhban Ka- rımız pe-k zaruri bir sebeQle b:Z- hayli de hemen tesı.rinl göste.rmiştl Ydk .•. Sade insanlarız ... C<>k rahat " rı ı 
Fıatlar hakkında henüz bir ş~ Sındıl'J'ıda raoğlanlı köyü muhtar\ Mehmed idmamıtz kıııl.mışl&r, bunun neticesi de I.oka.n1alarda: gazinol:arda k.o.dın.- deceğine emin olabi!lrs:O. Jc 
söylenemezse de bir tahmine göre Sındırğı (Hususi) _ 12 SonkaAJi yapmı~ ve suç teebh. edilmiftir. futlbo~cular mevs!m zarfındaki formla. .lar; Pariste ve Brilkselde olduğu g;bı, _İdman etmek ıa.zım ... Sonil'S: "t l 
~a troılar 70- 1 5 O kuruş arasında ola- nunda açılhnaeıı tekarriir eden tü.. B. Hüeeyin üzümcü bit haftalık nnı lka.ybetmi.şlerdlr. sczytarıcası.n.a kendislle a.llkad.s.r o1mu. dam bulma.k ta mllı;ıkUl, .. Müsude eı a 

k Bug(in yapılacak ma'}lıı.r da bu .sıe_ yorlardı. dıl.niz... a 
ca tir. tün piyuuı için S!ndtrgıya ~İm - mahHuniyetini tamamlamııtır. bebden husus! bir heyecan ve zevk. duy_ Yusuf; Londra soka.klarında rahat, - O.lm$z... Siz, Osman Paşa yad g 

Tütün müstahsilleri alakadar ma. diden kumpanya ve müesscee me.. • nısk milımık-ün değildir. rahat ytlri.cyebfüyordu. PaTls soka.kle._ gArısı.ruz ... Babalarınızla. Plevncde d~ 2 
kamlardan şayanı dikkat bir dilek. murları aktn etmeltte~irler. Ku~ Amerikaya giden BugUn Fenert>ahçe &tadında Vefa ne rmdıa Qlduğu gib: her iki adımda br dize ı;a.rpışan blr adam sıfatile sizd~ 
te bulunınu~larıdır. Kanaviçe fiat.. panya memuriarı faalıyetle teSbıt T&1tslm, Fenerbahoe iie SUleymaniye. kadın önıl.iııe ;ı.k.arak Yusu.fu yemeğe rıea ederim. Hem, Lon<f!ra iYI bir YP 
Lrinin yüıksel.miş ve ~evcudunun i~lınini bitirmeie uiraşııyorlar. Zür talebemiz Beşi.ki.aşla da İstanbulspor karşılaşa .davet e1miyordu. d.eğildir. Kömür t.o2unda.n ve kufll.a 

' azalmış olması dolaY1sLle bu sene ra piyasanı.n iyi Hatlarla açılmasını ca.klardır. ~ufthr~~~tll.k~~~~ ~~ mundAn boğuı.acaksınız. Havasız ka!Jt d 
tütün denkleril-e birlikte tcelim edL bek.le.mektedir. Tiirk limited ve in.. Bu mıaÇJarm, üzerinde dikkıı.tJe dur_ !ar boyanzymlar. ııUslenıYorlsrdı. HaL ca.ksıruz ... Güreşeceğiniz pehlıvanll' 
lecl"k kanaviçe, çul, İp ve sairenin h isarlar ni.zıım!ık vazifesini yapa.. mağa mec'bur oldutumuz oyunu, Be ~ buki. burada öyle bayanan acayib b 'r bile şehirde oturmazlar ... İdman ıçlJ 
tüt nler j .. lendikten 80nra iadesi is. bilmek için timdiden lıazırlan - ş!attaşla tstanbulspol r -~~~?&ddır. H~r şekilde gdyinen kadınlar yoktu. Herkes ben size adam da bulurum. irı yarı ııiJ y 

.. 1k:i ta.ıc.ım norma şa..,,_ ıçın e- an - d' ,, tenmiştir. Bu iş Ticaret Vekaletine malcta..dır. trenmıı.n.Jı olsaydı, bu maçta cidden sa.kin ve koodile meşgul i 1· pehllvarum var .•• 0, siZe idman ver f 

bU:vUk bir milca.dele beklem~ olacak- + bilir... c Turgudlu Belediye Rei.aliğin- Samaunda yardım.aevenler C'e· 
de değifiklik miyeti kuruldu 

İzmir (Hususi) - 934 senesin. S&msım (Husu.at) - Bir müddet ev. 
denberi Turgudlu belediye rei.sliğL vel şehrknizde de bir ya.rd.lıil$eveoler 
ni muvaffak surette ifa eden TuT- cemiyetJ lkıu:rulma.sı.nı düşünen ve bu 

gud luyu zamanında hakikaten imar hususta al.dıılt1&rı ilk karan Anka.raya 
ve ihya eyleyen ve halkın derin bild!rm1' olan Samsunlu bayanll4rımız 
sevgi ve muhabbetini kazanan B. merire2lden memnuniy:ıt verici muvaf.a. H.aya.tın ezici şa.rtJ.arına rağmen ir_ 
Cevdet Öktem bu defa bir buçuk !kat cevabı gelmişt:r. ~yeti resmen~-d.ataırcığını :ııengı.nleştin:nek uku -

.. -....a.ı.ıu ettirmek üzere hemen f.aalL runda her Wrlü mu.hata.rayı gÖY.e ala._ 
sene süren vatani vazıfeainden av~ ~ &k emJ.et: ~ meım.1 ket dola.şan Türk 
det etm ·ı .. ve 15.20 .,.;;,n kadar va- yete geçen oa.y.ınlarımız eve!k! gün r m e e tik •-Aba 

... o-· . . . gençli.tinin sayısı glın. geç çe ...... r_ 
zife görükten sonra •lhhi durumu Ha.'llrevlndıen toplanaı·aıt seçımı yam;ı.ş_ ma.ktad.ır. Bu cümleden ol.arak anca _ 
hasebi le helediye reisliğinden iıti. la.rd.ı.r. . _, inde i .. , ba da.şile beraber resmini dercettiğimiz Ci_ 

. . Bu seçmı n.,. ... l!es ~Yewn ş_ 
fa etmı,tır. lı:ııı.nlığma °"neraı Fevzi Me1l3üç eş. had Fırat da, son zamana ·kadar ta 

2/ l / 942 de yeni rei.3 seçimi ya.. 11&... d u HA 11 d sil ettıt.i :lkıgi1tereden, behre ve mele_ 
. Ba,yan z.....,.,y e ,.,euı-. a.za ı.:.ara a i:eslııi attırmak maks.adile Amerkaya 

pılrruş Zıraatıçi B. Etem Kaya Tw-~ ~lınen F'ev!nye Lemaıı Ald.lkaçtL '..M Er : lA Ab · · ı·w· · "hn' ' ha~et etırn19.,..r. z;11can sa.y vı _ gudlu beledıye Tel• ıguıe getırı ış sa.fjye Sarıp, mürakıbtl~e İk:tı.sa.d Mü. clüJ.baılc Fırat.ın otlu olan genç Cihad, 
tir. Meml~etin genç ve münevver. dürü Hul.Osi, yedek azalığa ıeman İngll.tıe.rede çok iyi derece kazanmış_ 
lerinden olan ı:rwm.aileyhin muva.f. Taq(Jn Mediha ö~u.zcu seçllm~er_ tır. Yen.l teşebbüsünde kendisine Yeni 
fabyetlerini de bekleriz. d.lr. ' başa.nlar diler!&. 
"'1tJ 

tık. Devamlı kar yUzün.d.en açık sahada. Bir 1ki rtı:n sonra.; Osman Paşa maı. Zabit çolk ısrar edlyordu. N hıwe~ 
idman yapım.ağa im.kAn bul.a.ma.m~ olan yetinde Ruslara ~ harbeden :tnırı. Yusuf istemeye, ısteme:ve muvafak 
her iıki ta.kım cyuncuları şayed kapalı liz ihtiyat zabjti madamıle b eraber cevabı verdi. 
salon çal)flma.larına \~yık.ile ehemmi - Koca Yusufun bulundugu otele gel. MösYö P,yer ve Dubllye otelde kal&. n 
yet vemıJş iseler, t<>pa 'karşı olan has_ mi.şlerdi. .. oa.kla.rdl. Zaten güreş mUsa.baka'arınıll 
re'lten dbla.y:ı pek hırslı b7 şekilde oL İngillz zabiti, meramını Môs:vo Pıye. olma.sına daha bir hafta on gün ~ h 
mal.arı lA.zımd.ı:r. Bu vaziyet karşısındıı. re anlattı. Piyer, hıııllizlcı- n ne dHe. dıar zaman vardı. 
cet•n bi<r malcadele iQ-nde ce-reysn e_ ce ciddi adamlar olduğunu bildiğı iç;n Londrada en namdar pehJ!van18' 
deoek bir maç göm~ mtlm.kUndll. Şa_ misafirlerin gelişinden Yusu!u haber. toplanmıştı.. Bu pe.hlıvanların iç ııd'.,. 
yed, !u:tbo'lcular boş haftalar: ölü Jd - dar etti. iki ııanesi seçili ŞS\hsiyetlerden idi. Rııl 1 
manlarla geçirmiş iseler bu gllzel m'B. İl:ıalliz za.btti ha.t.ıralarını anl.a..tt4. Padobni lle Danlms.rkall Petersen s. • 
cm Q<ık sönük cereoyao etme6i fabHdir. Hatta.; Yusufa şunla.rı ıordu: . min&:ık.i pehllnnların mtmı yeı·e ge. 
Bu ........ ,. """lak bir oyundan ziyade so_ _ Siz, Delionnanın nı?reslndensı. 

........,.. ,....... tiren y~. 
nuna kadar tahammül oyunu olacaktır. niz? Pehlivan... HindiStandan da. Abdülker m lsmd). 

Ömer Beslnı - Te! .. Şumnudan be!... de d""'V c'"'~-ıi bir Hlndlı ~hl.van geı.. 

1 
- Şumnunun iç.nden mi? ... ....,,.,., -" 

1 -•~. Karlı Zatt isminde bır de A •ın-- Ydk:... Ka.ralalıdan .. • .........., •• 
_ Evet; hatırladım... pehlivanı vardı. ..ı 
Koca Yusuf; tngil!z zabitini sevmiş_ MösYö Piyer ıle Dubllye, Yusu!u b· r f .Asi' erlik işleri 

Şubeye davet tL Ağır başlı, erkekçe kocu.şan ~lr a. hazıl'J.amak içın nıjime k~wak istiyor, 
damdı. Hele; ihtiyar madama Türkler ıaro.ı. İngiliz zabltlnln Yusufu alıp gö. 

Fa.tih Ask. Şubesinden: ıdbi sade i1Yinm.iş, az konuşan ağır tümıesine 0 kadar memınun olmz.mıŞ. 
p Tet.m Receb oğ. Necmettin 45459. başlı bir kadındı. 

1 
rdı. 

p. As~ Al,ettı.n oğ Sadettin 311 zabit; Yıusu!:.ı.n Londrada bulunduk.. a 
usiss>. · · ~ vi.Ilaiın.da lJlisalir kalmasını arzu (Arkası var) 
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Telgrd, Teldo:a Ve TClsiz llaberleri 
.... ~ 

Alman ve 
Sovyet 

tebUIJerl 
Sovyetlerin 

ileri hareketi 
devam ediyor 

J Finler SovyeHarle f 

sulh yapmıyacak
larını ilan ediyorlar 

Kırımda 
muharebe 
şiddetlendi 

Amerika 
Bindistana 
yardım 

,nas ıaraıı ı ı• Q7faa) imkanlarını Uzakşark muhare-
Y arı resmi Fin gaze- ıİm<liye kadar •hilin aKak. :u..e b ~ · 

b . . • . -r arıyor Qı;erınin manası tesinin dikka.e şayan ırını ısgal etım.ifierdir. Sovyetler 
• Teodo&ia'run fimalı garbi.inde Yeni Delhl 10 <A.A.) - Tahrandan K 

b S 
t__ ., ler im ne söyletse ııoylt.Sia; lWbYeric 

ır yazısı a'le"I nenrinin &faiı mecrasını ge Jıl.. Bun~ b&kko:1da veruen haber m~de Aqlo.Sabon a.. 
He!Qnki 10 <A.A.> - ReımıJ P'lıılaindi çerck Cankıöy ,imendifer birlqmc burada liiddetll b!r al&ka uyandırmış. lemhıln ba4hc.a davasa, belin 1.Jr.ak.. 

ya maMelleriooe,P:n!bdıya ile.Mılne; no'ktuına taloihcn 20 kilonıetıre tı..r. M. Büllitt'innM.RlnR~_:::1t namnı~ pnta lfÖriilmdtcdlr, 
.1-•n- _,_.._..__ ·-·h ~'"' fcd ib--'--- <:!_ L "- huswd b1r vazi!e e ...... *nı z yare •~- bun"'- '"~'""'- ..., J :::;~· ~ araa ......... ....,ı mesa. e urunan ..-rta. a;aeabuı • etıDıdQt.e olduğu ı;öylenmekt.edlr. M. q>e -n •-..uuoır.... a.ponyanm 
..,_ereJszi ~ıld!fPtıa. d&ır o.arak na kadar gdmi,lerdir Sovyetler nm• .... •·m· Hindu.t&ua -ıeceğı tarih ve taarnaa ~e beraber Jngatz baş. 
yMıı&ncı ~ dol.qan La ./\__ '°w.ı""' .~ .-ekillnin Amerika,-a )'Olla.ıuıuaı da bir 
lardıMı b!;ID&1ôlft.,~tl hm -:" . • vpatoria'nm cenubu.na yeniden as- siyanıtinın asıl hedffı hakkında bt'i oldu.. Orada. d.Gmükraı-i.icrin lf~e 

Bedin ıo (AA.) - Alman M-~ Diter :1~ cı. 
1 

aor. k:cr çıkarm~ardır. Öpatoria"nın ıar ına.IOm&t mevcud olmamakla beraber mevnlannı blilMa ecım lUi~ Çir • 
duları ba~..ı ... ın tcW" ği: mı bir g.a.ze(.e. olan uu.ı SU: eti~ kında tiddedi mu.Jwuebeler olmak. B~ .Amerikanın harbe ctrmeS1 A. oD'ln Ameiika ii.>'anında4Li ııulku bil • 

.. Kırımda ve tark. eepbeaıiain ce... ~r: tadlS'. Alman ta.briye kıt'aları gd ~ ta.rafından Sovyetler .! rl$nole bassa şayanı ıtlkkat l(Orlilau. nmasuı 
nuh ı.. • ·nil h fif b ' 11•• So..._..__ : ... u.ı • ..ı..ıı..~ L .. ı.. y&rdmı. w Türt~e Irak ~"<l ..uan Y u ---- fbareı.ttr 
lca &.C:SI~ . e a ır fae"!et ~ Bu~a~ lle Pinlktd·yanın u.uncn ~nra ıuu a.esımdt- muharebe ile eJ;Ya ~ ır.eseleler'nln yeniden .... n&.Aa. : 

~ Y'dedı'lmtfttr. Mabarıeıbe 'Ye ptke IMı M.ıtde ellerinôe me?ead kuvvetler ]erde l:ıır müvazcne hu.ule ııeJnıiş incelenmesi zoru hlısıl olduğu b ıdıril 'Malezyada nlç1n daha fazla slllh 
"ta'Y!areleri SivMtıopol ve Feoclo.ia ~=irh&Jlııtae ıuarar. Y~ ~tül!Ş • gibidir. melatcdir. Mutbefiklerin bu NS'ıedeıci b .. ım~ 119nWd&ra Llbyaila 
açıg.ı n.da 4 bin tıoohık ıbir nakliye .,_ .. .....,;.,~ı:ed~uaaılan mu::!..: H-'cof biSlgesfnde hart> f!ıtiy~ları da bahis mwzuudur. kazU1JI• mıanlfı"-.'VeY cösf.r.ttbilitinı. •-.q""'... ..rıınıumuzu ,,....... Bu ifade .sa.rlbtir ve An,-le.,,Sl'ksou 
i:c~1sıni batıırm~lar, orta 1.acimde llıtlam V<C dah.ıl !Ul:n bir ha.le k.q Donetz k.eeimindc Timoçenko Amerikanın Hind!sf:.lına yardım p1An.. mllJdJerinhı. bıızuk.ü p.rila.r içinde 
2 tlcaret vapurunu ve 1 ibafi.f bu. mKtadD'. Bam hmdıerima: mı1terie - ardurunan aağ ceaahına bilhassa larmda B1llllıtt'in H!ndist.anıı ya.~tlRı her cephede muzafferane ı.arbedeaıe. 
vazörü ibomlbaluia hasara uirat • rlm.:z içbı de mfl.lıeta ı çın de qtir: Harkof keelıninde taarruzlarını §id zyarette baş'lıca bedefı te.şldl ett.tlh te. me1ttinin sebeb ~-· hlkmetinl ıuıb.t • 

rn ısla rdır. Karadenizın ıark sahili d.Jr. ~ ihedener ctrtı~1(1tir. Pin • detfendinn:ştir. Bu kesimde tekin ~ ol~. Rmve'thı öd~ e maktadır. ingiltere.nln sarfettitl biiyük 
açığında baflca bir ticaret vaıpunm- lA.ndYa bunları taMkkuk ettirmek tçin 35 - 45 kilometre tarltında Mr mu 'ille uldralama ~~f\ Amer :1m ra>Tedtft ntmen ln:giin Avnıpaya 
ıtja yangın çı.karilmlftlr mücadele ıecleoeöir. Ba.blraWık, lif ve harebe oımakta.dır. lki taraf mu ha.r.be ....ı---ı dala7lSUe hale" "'~ mun.ffalQretH b1r pkarma :yapamll • 

C h 
. · . filı'ltıe hiç bir zamau Fln mllletinln t . - 5 .......... 

1 ~ mas baDdandll' 11e l(oruniişe nazar.an 
ep en n orta k~cla ve ıı. ~......__._ ...ıJ&r.ı 0 .. M .. -t... noı~.. azzam gayYet er aarfctmektedır. oeği Yolundaki beyanatı d1liat ııazü.. ..... •-•-d d b b - 1 '··- ..., 

1 k l:ti k d ha-' ---~ .... - ----·· ....... c·· - .. - R n . h ııma1ttad un S61C ~ e e ll, O) e 0UK:3ouır. 

nlituunun Jiizde l'iIJ i kendi ta.raf 
la.nncladır. 'lt.ancn1', baku kala• pa • 
mü __.~ • 0 

• 
, ,..._ vı rlbi hm'b sana,ıtn.:ı yan_ 

l'MI ba.şbca ma.dılelcr de kendilerinae 
~ bııhıamakta4ır. Fakat bura 
k~ ı.&tan.ı. yanlıı; olabilecek .. 
hlibrıe YaODakt.a ıw:dc et.menin de .ma.. 
nası yokt.a.r. Çünkü ~llln-erln nıuca 
delesi topyekün ulduhı gibi askeri ı.:.. 
kundan da iistünlaıffi aşiklrdır. 

Mlh'VClin rentş sahalar i5ga1 ederek 
kuTI't'IUni 'Yl&YdlC' ve zayıfladıiı iddiası 
da benuz ameli 511.rett.e ıUbut buhna 
mıştır. :Yayılm:ılc zar d&tunu.-a lşp~ 
edilen geni-, sah:ıla.rı ieıluar ele geçir • 
mı* de aJ nl ne.LlCQi ıvereltUeeq U1lll 

Ye ~etin mucadelelerlıı ıf:Ml.c&t demt«., 
tfr. 

Su ha.le lfÖre gün ct!çUkoe daha .kat'i 
sarbalara giren harb111 denaolcrasllcr e 
llnde bir avaııtaj ubrak gıisterdlli ~ 
lıca hususiyet, buolıırw su yollarını e 
sas itOıarile ve 1Juı cuçlülderc nim~ 
el&n elfıcrinde t.tmakta elmnlandır. 
Buna makabll AL-u:mya ae .Japon)amıı 
doğrudaıı dııtruya ~asları 7oktar. 
Paaitik ha.rblnin a.r:zclfl!i ebt:m.."111,vet 
işte ""e bilhassa burada tczahtir et 
mektedlr. • 

8 ~ın'!ın .. d r~- csınu~Le _,L_r•: v~ re,t2DUıe Jta1'i ie devamlı bir sulh k . o~ıııc ~ore u5 1 crl arc - ne lroot~~ Böyle bir hareket lçln vade olarak 
an çdln mu aaa mWYl'rcoeıert iCm ~ 1l!AcMlele her Uirlü mu eti ~um'uruınrn.ttur. --•--'• 19~3 .-. d b ili 'l in . . . • T bt• >JI .. &'U~uen .. -. .. esın c u na e er tıddetlerlnl kaybctrnedoo devam vaMtat Bnlh lmiı\n1annı ortadan bl • StokhoJm'a göre umumi vaziyet e ıg ere gore muı-a/falo~tli bır taarruza gı:-&ebil Şayed Japonlar Faipinleri İK&l e 

Si etmektedirler. dımWt~. PlnlADd':ya GUlhü bt"i:U - Stokholm, 1-0 (A.A.J _ Onega mc1erl. ellerinde bulundıırduklan ~ derlerse Uzakşaikta incWz. Am~ 
' Sovyet tebllğ~I )'O!' ve onu mm :mere do{:ru giden ;a- gölünden Kır!rna kadar bütün şark Lı·byada vazı·yet menllett o zam .. 11 t\ahi 'fl:öhih elma. ıe.ınao, son derece C'UOleşecek.ttr. 'Şayed M~ fO (AA ) Ceee ""rollarllıda taltib etııd Mll'eıtlle elde ..JL. • f ,. . d d' c- 1 1arfJe kaimdir Singapur twa.a edlllnıe, Hinci Okya.nu_ 

. o:va, . - edıeceldlıir cepuesı aa :yet Içln c ır. un e<r- Vacıılarton~ ırOı.den ı:eçirilaı mev ~daa ~~ "'c Birma.nyadan teoe. 
d nt"tredılen Sovyct teblii\: · ce eüren kaTarıstzlt.k.lan sonıa du • zu, oiite lN l'fiaSla. alik danlı Zı • M~ {)ine giaen malr.emenin soııu ccl. 

he: Sonkanund_a kııt~a1arım.~z cep- Duff Cnopen·n "!~umumi biır hüküm ç.Jr.arılmağa taraf= ~şt-:ıaaat nıu kendi lehlerinde :abşt.;;ru =e: =~e:~:~~ ~n~dile Amr.rikanın t han keısımlerınde dutm<>.nln JI k:e.f ı gelecek kadar vüzuh kazan • Alman teblltl meler:lne ra.,tmen bu Coz:ün blr hakikat bö le blr • ucun şartlar içinde 

ııl\~u aveınetini braraK. ve onu ağır s d k mtştır. BerUn ıo <A.A.ı - A..man tebl~l: ifad.M ola.bilmesi ae, bunda.n istifade rl:ilt'n ge::~::a ta::"Z~1~ 
~,.::M~ra. uira~arn.k ilorlemeğe de.. ingapur a İ vazi· Leningrad cephesinde Stokholma ş:ma.ıt .Afrikada düşman Solhnn böl. odebllm~rile mebsuta.n mtitenasibntr. çıııısm:ıktır ve ba1;1rlıklarrn bltcceli La. 
,,. leri i:.:ıış ~~~t~'7 meskun mahaL ge!en emi.n ıbir kaıynaktan ahmna gestlde dx>pçU atc~ni ıve hava ıtaarr.uz. Kilğıd uttrlnde ve naEari olarnlt d~. rHı alarak ilin edilen 1943 f'Sine 

ı~ •'nda Ka ey~~tlr. B_tdartn aTa. f • •td• haberlere göre, Ru.laT haftalarca lanm tekslf etııüştir. mohasilerin her suretle basımlanna ıkMar da miiınkün olduğu kadar az 
binde ka~8Mln ı75 k .ıometre g.ar. esıne Sun verı 1 süren tr•yıet'krden eonra Y:_~u ~~:;; i~·1~~~~~::.ar ara. - faik 

01cbık1an muhakkaktır. uiııya ~a:nb ya,pınakf.ır. _ ** 
\re Serpe &k ı ~sk. ıle Votdıınc Londra 16 CA.A.) _ ~"etten c:n az üç noktasından a~magıı mu- Malta adası.nın hıı.vn meydanlım ü. 

ı, tnarılar 
9
Y -6dı~ricrı .. vardır. Al • bilı:!iJ;tlG-or: vaffak olm~u bu ıNretle gdcca r.ıerıne yapılan t.aalT\lZL&ra m.ııvaffe.kı • 

la.r. ğ1T r:ay.uıta ugnm~1:ndt-Y - Generaı W&welli:ı bOyflk Okyanusun ı taamm:larında bıllanılmak üzere yelle devam edl!niş+.Ar 
8 So ~ cenubu garbisin® başk.um&nda.nlığa KÖprii başları teeia edebilmişl~rdir. Jtatyaa kbllit 

r nb.nunda 19 Alman tayya.. taYini ile allbdaı Vqington a.nlai - Ayni zanuncla ŞlUBCtburga kar Roma 10 ıı.a;vıı.n orduları 
, rn~ı tahrıb edılmiştiır. 5 tayyare • malan ~ndf Dnrt Cooperin Sn.. yapılan Sovyet k.ıt'aları bu.kısı art muml ka.rargA.hının 567 numualı 
, ız kayıhdır. gapurda kaöHıe nazırı ol&rak v.azl"fesı lttadtt ,eb1iğ!: 

Barentz dcni.z' d .. . :niha.yet buinnı$.ır. Bmaeuaı.eJh Duff rna · Sollum • Ha'lfaya cephes nde dUşm.a. 
nakl iye gemi . ~n e dUŞ"manın bır Coope.r :ta.iıtere ,hıitkmetinee. Yaai1'6ine Moekova cephe6inde nın kara, hava ve deniz kuvveUert mev 

.. ~oskova ~1

0 (~~ıştır. .. nl:h&Jet ~ İsıgiltereye dönmt>te Mo«kova ceplıesınde Riev, Vi • zi~ yapQkl:al'l 'bcmü>nrdunanı 1 
u:tcrı ne\'?' d'l ' .) - ... Öile d&vet edılm!tıUr. yazma, Ka.luga ve M<>jaielt aras1n. tı*si! oe~erdr. 

Cc ı..c·-~ en Sovyet tcblıgi: dald bö,__,i tama k tm • Agede..b"'6nın cıemmu garblsinde keşif 
]eyd ce .~t ill&Tlmtz biitün cephe Mı • t 11!>-,, men U§a aga fa.aliyeti olmuştur. 

e dtıŞtn.anla çarpıtmışlardır QCQTlS Qn ~at~. Sovyet bıııkaçınııı ~,-akları ha1Yan hava teŞkillerl dtÇnanm ha. ı 
Sıvutopol .... de · bir'bırinclco aJK:ak 200 kılometre va meydanlarına taa?ruz ederek b'TQO~ 

Bcrlin, 1 o (A ODUa mu" -'el uzaktlt. Uzak ~e Rualaı bun. t.al":Y&l'elerl iY"rde tahrtb etm}t1u VeJ& 
radyıosunun oi'kr·A:~. - .. Ahnaıı CQuı ege dan 8 gün ~eline 11elinceye ka- .'basa.ra :uğratmışlardır. Refakat av 

On bınleree kışı taru111dan tekrAr tekrar görülen 
ve Şarkm Se.s Kralı 

ABDÜLVABAB'ın 
en 1Yı filmi 

MES'UD GÜ LER 
Daha birkaç gUn yalnız 

T AKSiM SiNEMASINOA 
rım yarırn d in:lıgıne gore Kı • d _ J k c:lu ..-...n.ı nwA.aldrak ırörünClll Rıev tavvueleri adetçe üsttın dtlşman te$.. 
kuvvetleri ~J.nc:la Alman topçu ev am eaece öDÜDde yerinde •ymalLt.&dtrlar. klllerlle YJ1~tıltları şijdeU· .muharebe - Gösterielcellnden bu !ıOD gUnleraen istifade edip i"ılını gôrlinllz. 
rne ·ı · . Sh-utapohwı ..lıra Buaa .nııukabH Uzakcenubda Rua • 1~ netkesınde dört •CurtıSS• dU..<:llr • ABDÖLV..ill.AB ıtJu tilınde al'1 pJt söylıyereic aşk&n ıerJŞllmez llh!ıU 
_,.~1 crını, lblctthavziarını ve mU. B~ ıo <A.A.> Nuui&r lu eiiratle ıi.Wemit ırörümnektedk mete ve b!.ıb.ç tan~l atır baaara dest.anını ızr.ırao ve se\g!nln sönmeyen a+~~ıertni ılth\ ~· ile terennüm 
tCUlı.etn ~ 1 l ~ basÜl1 ~ekil dıe BarclOıBlll9', I . · uıtratmağa muvaftalı: olmuşlardır. ~ 
ınışlard B in\ atet ı.ıtlna a - Ka Mlt&nm dit liJrMeti blık'k1Dda btr er. Rm ....u.bil taaı:nızu aoo no'lt- n•- 1bı•va ... t vv:ır!'!!' cfömn~ietir. etmekte ve "Şarkın 7en1 aes ~a'liçeai 
Sıv ıır., alaldava iinıanl ile r.: ohmUf ft ~Mime ta olarak Mualeık'a va.nnııtır. Bu ===========-===- ESMEHAN Jle b.rı.ıcı.e de m'l...11LE MECNUN'Un en gllael parçala 
ai~~~po al'Ulnda münakalat ke- dıeırietıerine ltMWl olAll ..,...-. si _ mahal Tula'nın 170 lci)ometrc u. alarına Wfl tam zamanında ha • rtnı Qkum.akt•chr. • 

ıştıır. ~ n bciıfetimll 111e 0111111 .lnP>.. zaiındad1r. Rwılann bu bölgeddti rekete -geçımeğc muvaffak oln-...arı TClutCE oozı.o vıe ARAPÇA 8ARKILI olan bu tılm ımm <>lduiımd&n 

M 1 
8lıla!ıOrl ortat:lanle lldett k.lıd&r mil - wıalt lıed.efinin Jertnov olduğu an. keyfiyeti RU9larJn muvaffakıyetle. tamam seans saaUerindıe g!lmelnl nıuMerem mtişterilercleıı rca olunur a ezy~da •ki J cadele etmıek huıı.usllndaki l:llC't amıhıi a..,all'ylol'. rini izah etmektecfü. Seans!&r IU3 • :us _ 4 30 • 7,35 • 9 • 

~ ( opOn l>ir an daha ~. .30 lMtkiınunda Kaluga'yı iıgal Svanska Daabladot muhabiri hu ~==========.;:=========~ 
k 1 b

• leş A-- -(J> t eden ~vvcıtlcr ayni hed~fi gözet - nu yazdıktan eonra diyor ki, badi. ' o u rr iyor Yenı· ıman ayyare ~ektedir~. K111kaçl&rın i.kı aya~ın ~l~rin inkişafı talimli yeni .Rua ... 
hirleteceğı noktll(YQ teşkil cdon Mo- ıhtı:yat efradı geti.reihıhnek ve ıca'b Bu t k su--ıa s· 

en.. tan1ı ı ıaoi ..,.,...> motöf'lefi ;ayişk"de c~e Sovyetleıin muker eden lıarb malzemeei1e mücehhez sa 1 a şamı IW& ıneması 
~~ 'Ulnumi ~ de.iz fU-- rer Mcımılarma raimen istikrar yeni birlikleri sefe:tber etmcğe mü. (AL TIN SE.RJSl) nin en büyük filmi olıup 

Hnın tebJiii: Ber.lİD 10 <A..A.> _ Qulıteler yffil kazanm}9 &tbi ~r. aaid' ve kafi .kadro mevcud.:ı ıbulu _ 
Jc~ ong. Kong bölce-inde 8 SOG- blr Alm8D t&Jy&re mo~il bakkmd& Orel iDerine nup bulunmadıi.ını bilmek lıuau - C HAR LE S B Q y ER s ,. 
:una kadaT diitmamo bir Mnpİ makaleler ıa~ekteliir~. Bu nut-Or Stıoldıo"1ı'a gelen ııaYTi reemi aunaaki Ru.s JmkMuna bağlı-dır. ın 
d nıuhribi, 4 topçelteri, 7 &ıoııpi • .AlJmQf'lldf. .Uı halin:k ı.maıba edl~ haberler Orci üzerine timalden ya. Rusların savaş uaullert 193911940 MARGARET s UL 
k:;'1' 2 may~ . dökm.e gemİai, aeki~ mıoWrler.in ~ ~~ ~:~e~a ~ pı~ taarruJlları~ .~n günlerde le. kııtnda'ki ı=:inlandiya .ha?binde ~ul. LAVAN 
bat akol geuııeı ve l peucM p:nıİal ~~CD modml ta)'1Are ~ip • ~Hı~ lcaydettıgı~ı ve Sovyetle. ~ılan .aynı ~llenlır. <?ece gun -

ll'ılını,tıT. lL.tıc* ~ tecblz ed•:.lltt'kieôır. rın Mızentllc böqreeındelti Oka neh duz daıma ycnılcınen kıt alar)a top 
Or.ta ve lriiç.iit tonejda 11 O ti- ~~t.!De niibeı.le bu ~~~ hem.on rini ııeçmckrine imkan verdiğini hı hücumla.r yapı.1mak~dır. Süvari 

catet gemiai zaptedihnittir. ~ı.ı -pek asl>l'. Her banstı l>ır motö. göırtennektedir. Kış için iyi teıç!ıiz ve kayakçı kıt'aları belli ~ı ha: 

1 
. .Japonla.r.lr'ı yalnıız bit küçük JNlk r<ı ~ ...,mmı;k ı;ln ~iıye ka. edilmi§ Sovyet birlildcrini-n kış ta-irekct -olarak .kuşatma harcketlerı 
1Ye gcmiai ba.ımı.p. dar :yapllDıM1 ~ ıeı: :a;e~~~ rafından gafil avianan Alnıan kıt- yapmalctadır1M'. 

Tokyo 1 O (AA ) D N B neıv.ralar or•1a. \;Dnul&n . -- - - ---------
M ' · - · · ·: raf ed 1111..ştir. °BJ'Çok tı.brı • . .611•••••••••••••••••••••m••••~ 

1>°'1 ale~ada hareket yapan Ja • ~: = bu znow.--tt im.Bl il .. meş : 
, 'kıt al.arı, bucün Kulala Lurn- , .. -.,_ cııı-..ı!ye ,bdar b:J ıtpte çok 

P11r u L_ 1 d gu ..... ;noı. - -··~ •mıl.f aT ır. ;mıkt&rlal'da ml>tl11"1er YP~ • 

heri bueketl 
c Tok!Oı 10 (AA) - ~lezş-a 
1~C:S nde~ ~ın-:n bir habere ııö~ 
!( tP<>n bırlıklerı dün saat 1 7 de 
ı/ıa arnpur'a 16 kilometTcdcn az 
J lr ırıesafede bulunmakta id'ler. 
8'>Cltlların 24 saatte 75 kilomet • 

Be ilcırledfk1eı'İ ıııö,-it"nmcktedir. 
b:ra ~apon birlildcıri ıimali i•r -
ao.ı en ılerleyerek Rawnz'ı aldıktan 
~ra İngiliz mevzller;...e taa.rn.ıza 
bi 11arnışlardu. llti Jçon kolunun 
l ~ Cfcrc.k doğrudan doiruya Kua. 
ı: ,ınp•'a taarruz etmeleri beklen-

e&.tedir. 
Yaı.ı :bir lhrae hareketi 

"rolcyo 10 (A.A.) - D N.B.: 
~aı>on BılAh.lı t.uYftGen diln Pilip:n.. 
~ e Ma.nii!Anın t&krıben 400 tllo • 
'lruıo~e d<lğu ccnubuntta Ma..ci>ate)'e çık. 
0 

ar ve ınuh.a6&matın ~cLa 
v:aa tıooz ha.P6lne a.lınmıs olan M h.. 
'ettıı deVIetieri teoaumlan 65 kltiJi 

Ye daJiflesd.11'. 
~~ 10 <A.A.) - Çuı lltQllllli 
ll &l'giı.hının tel> lfkı: 

~. Uta.n ~~d>! ceresan eden bJ 
Yar!ı nn&harebeai neilcesinde Çin tay. 

'l'i 7 .JtıpOO t.anarMinı döşür _ 
~er \ile 4 ~areyı haa&ra uğratmış_ 

ır. • 

nı~t'Uiracran 1k1 Cin tayyareenin 
'.atı. ı P&raeöw yeu inıuete mu... 
~. 

l9laııbul ainemadhğının en büyük Tckoru 

M~LEK'TE 
gÖ!lterilmekte olan 

La Eonga 
ŞAHFSERLER ŞAHESE.RlNDEDİR. 

Baı derde: 

MICKEY ROONEY 
JUDY GARlAND - PAUL WJTMAN ve 

Bugün saat 1 1 de tenzilaiı matifle 
orkestraları 

Bugün S Ü Dl E R Sinemasmda 
Muıtlaka .görmeniz lazım ~elen çok güze! bir filim 

Cenubi ~dalann •İhramiz güz.elliği... 
Cök yüı:üaün ve kadıınlarlnın ~üzclliği ... 

Havay"in mMeild&ini. şarkılarını. kitarlarını ve aşkını göetet"cn 

HAVAY GECELERi 
Baş Tdicrd~: 

John Brovvns ve Marg Carlisle 

ile 'beraber yarauı'ltları ve bugüne :kadar sördüğümüz 
en lhi•i ve en müemici 

filmlerin 

BACK STREET 
Şaheser~j ta'kdim. eddcce~ini bildi~e Cte;~f dtzyar. Meşru zev. 
ce ve .~ .. in say~tn .e yapyan metres... ızlencn alic Te hayat ... 

gtbı kuvvetlı hır mevzuu da o1an bu filmin görülmeıi 

'-•••••••• hassaten tavsiye olmrur. 

lstanbutun eünlcrdenberi alk1,ladığı pbane film. 
Tabiatin şahlanan bir İsyanı ••• 

San'atın yükselen bır abidesi. .. 
Renklerin bC%cnıdıii en giizd tablo ••• 

DOROTHV LAMOUR'un 
eüalediği en .nefis ıalıeser •.• 

TA.Truıv 
A 

BugDn LAL E Sinemasında 
Bugün .aat 11 de leazilidı matine 

.,,.. EL BA1'1 B A Sinemasuıda -· 
Şaıbıı eıı aefia efsanesi 

T'üricçe eöilü ve tukılı nefie film 

FERHAT ileŞiRiN 
ŞubauJ NmDaa • s-- - Güzin .. Semiha 
Ayrıca: Rakkase Tamara 

s..im wııt 11 • W>ziJıida rm1iae 



C Askeri waztret :J 
flllıu&arafı 1 laca ,,.,,,.... rarı Kızllardwıun son hamleleri 

mumi ~~rum~u herg~ dah!l zi - karı1ıa1nda deiittimıek cihetine glL 
yade guçlet.tımıektedırler. Bır ta- mediklerinden bidayette p.rk cep. 
ra.ftan da f:\ı~a.nyanuı merke~i ":e he.inin yalnız bir kaç noktaaına 
!Jırman>:~ .. ıçerıaı.nden Çuna-Kıng e inhiaar eden bu aarsıntılar bugün 
giden bu,yük yardım ~lunun .bat- 1 bu cephenin, Fin cephesi de dahil 
lanaıcı olan Ra~wı tehir ve lıma-1 olmak üzere hemen bütün imtidad• 
nını ıimıdiye kadar üçiıncü veya üzerine eirayet etm.İt, ıimalde Wol 
dördüncü defa ol•rak havadan ho.f nehri boyile unubda Kırım 
~mbardıman ~tikleri gibi milli yarımaduı Nhuında çok ciddi bir 
Çın kuvvederin111 eon Wavel.Çan- durumun talıueul etmesine aebebi. 
Kay...şe& .anletrnuı mucibince Bir. yet venniı bulunmaktadır ve elc:le 
ma.n~a!a fazl& ~iktard~ gele~il.me ettikleri mütevaıi muvaffakiyetlel'
lerını onlemek uıEere Çın dalıılin - le cür'et ve gayretleri artan Sov • 
deki bareketn.-:rini d~ ıiddedendir-1 yet teflerinin Kızılorduyu aeceli 

KAŞELERi: BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
VE BÜTÜN AÖRILARI DERHAL KESER. 

meie ve cenıtletmeae baı'•m1tlar. aün<fü.zlü takviyeye uğratmaları aa.. Sıllhl,.e Velriletlnln nlmtlm hal.tir. icabında sinci• 3 U,. altneMUr. 
dır. . . . yeeinde bu ciddi durum. aittikçe ---------------------------------------------------

~~z~l!k· ı .. ıliz Born~oeumm. 11- ehemmiyet k~tmek.tedir. (Ti• •TaOL ••) ~ 
galı ııını ~e pek çok ılerletmııler Gerçekten. Finlerin Sovyet ta_ _ • A A _ 
ve ayrıca ılk ~ela .?~.r•.~ Avuetu - arruzları k&l'flBında yalnız kilim~ 
ıalyanıo Darvlll u•~u havadan olduldannı, Woıhof nehri boyun -
bombardıman eamitierdır. 1 dan eonra Moekova batJ•?nda Mo. 

IST ANBUL BE• .mın:st 

1 
ŞEHIR11YATROSU 

Tepel.afl dram kımıındı 
Bucün aut 1 S,30 
ve aqam 20, 30 da 

O KADIN 

JaponTarm. ~ hareket ve mu.• ı jaiek'i de alan Sovyet kuvvetleri. 
vaff.a~ıyederltlln heın .ce~ubt Çın nin WiyHma _ Smolmsk istikame
denı~ı aab~ı kuvvetlı bır surette tini tebdid ı..tidadı.nı göetennelerİ.
dlerıne geçı~k! hem d~ kauç':'k~ ni, cephenin orta kısmındaki Sav. 
~lay, pet~l.. P~lnç veaaı.re ı•bı yet ktt'alarmın Harkof ,inıal doğu. 
bır çok .mübı~ ıkmal ve ıate kay. 1 1ıunda bu kere yaptıklatı bir yarma 
naklarına ~iıb . olmak v bakımı~dan tetcbbü.ünü ve en nihayet Doneç latiklll caddHi komedi kısmında 
çok ehemmıyetllı oldusuna fÜP~ havzuı.ndald devamlı Sovyet taar- OYUN iÇiNDE OJUN 
yoktur. Fakat. bu muvaffaluyetlerın l bir k b '--1 K 

· · b' rab L b'l' d l ruz arını enara 11a&.a ım. ı -
aeçıcı ır ee 11;a ı ın en oma. dae da K F 7.&FI - Nllfu.a tetıteremı taybettbn. 
)"ip payidar o1ahilmeai için Japc-n- ~m >:arın;: ın k erç h: k~l • Yeni81ni alacatımdAn eaklalnin bttmı1l 
larlft bundan 90IU'aki devrelerde . osya Y1. ırer çı ~rm• re e e yoktur. 
her taraftan gelecek muazzam kuv- lflı&~ e~ıkten eonıa buralarda kuv. aı.11, 1'1liWil ....,...... BQ1'91cl '°· 

_..a __ •1 t ~•- 1 ka-ı __ _ı yal- vetlı bır surette tutunan kuvvetlere kak a.man il ()_. otl• B~ln 
vc:ııucı- n .. ııruaar .,.. ım.ua ·ı· C::.--~ 1 · b' 'k. " 

SABAH, ve AKŞAM 
Her yemekten sonra pnde 3 tlela m•ntasaman tliflerinm la~yınıs. 

aız batlarlına kalmamaları lazım • 1 avot
1 
en v "::'Yl1""'t erbin ır __ 1L

11
1 .neli':_~ Pırtma. 

d B · · b rt · evve "-!ll"bnlaı atı .-u ı CAI ----------------------------------------------------iT. unun ıçlın en aaa p ~n ıae E . .le . 1. • 

1 
Mih eph i in div iki b" upatcıırıa ı ııma ıne ve ayrıca J t •ı A 

yük ~e;vktini-: Avnap:~rAkden~ :ıPrekop berzallına yakın sahil kıa. nşaa 1 anı Devlet Denlzyolları ı,ıetm• Umum 
ıimar. Afrika cepfteıerinde bundan 'mına .d• u1te~ ç~artnıı .oımaı.n - Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: MUdUrlU"U lllnları 
bir kaç ay evyelki zamanlarda oL dır~ kı b~ teblıke~ı tekh meydana 11 
duiu gibi yeni.den çok kuvvetli ve getınnl,tıır. Gerçı. Almanlar son 1. - KlıLnl>Ot dıemlr "fe 9eJIYt fUJrlmlıan • ._ ... J'IPfacıK Hı.Ua _______________________ _. 

taarruzi bir durum elde edebihne-' teıbliilerinde Sovyetlerin yeni çı - ttınutan ~ Jaapıll art unll!e w vatı.ıdi _. _.. eılmlltmlıJe 
ai oMuğu m,,.,dandadır. ı kardık1arı bu ..&eri-eri yok ettikle- ~· 

Halbuki bu iki böyiik devletten I rini bildlımilierdir. Fakat. bu bu- S. - t.ılıu ~ ft amelı,..tm mulwnnwu *8llıf .,_... 11,211,loi l1la_ 
Almarnyan~. Akıdeuiz havzasile 

1
Ml8 beniz teeyyüd etmemiı ve Kı- dır. 

fi mali Afrikada almıı olduğu bazı 1 rım dahilinde 100 bine >:.akı~ mev 1. _ ...... fl9l'8irı AnJıara4a SQmeıbl'* Ilı• jCp fQbeaDıden 1 
tedbirler itıtiıena eeiliree. bllhaua,cucl da olup laemen hepel SıvHlO.. ... -~ 81P'WOÔıkl'. 
,.tk ce,,Jıeaiade $ovyederc bqı polun muhuaruıtwla kulla~ıbnakta '- _ lluftlllılm& tııemJm.t ımlııt&n Sllt Jlnıdır. 
bu kıt devreei zalfında az kuTvet 1 olan Alman -. Rum. c;IL•.ekerınin ~ı- __ 
kutl .... -Lı·•--L ve kuvvetlerinin de.. rımın muhtelıf citıellerınden belı. I. - Wmıp!ane 11/l/9'2 tarib1.ne m'Oıal!ll ~ •- llM 11 da. -·ao 1111e" Adıanıda 81ime1tııaat Umumi Mtıriidülö ... .._,nete JQIJlll.ellmr. 
ha büyük bmıleı ilW>abara kadar ren bu tdılik. kar .. ında nuıl bir t. _ ı.tıı:6tılea- tmıU eın..m mepıuadıa.....,. __. JllPDlf oldm.. 
itıtirahat etıtinıLihnek IQ&badile vaziyet alac:ak1arı tavazzü eyle - lıııın ba iti a,.n. 119 banlaruı beılellerlae ftnnamn Dııııma ~•nn 
bundan bir ..,. bdar nnl ittillazlmemiftir. Almanlar, eler Kırımda 
--ı·ı o1clux..· tedafl1 duruma de • hk fellkete uirar4ua 'bunun hem lıılDGec<den •o U ı. et.tlllne '" banCi tıı•+-hd& ""'W' elede bulllndut.. 
...... su i l Jum& .._ 'tW9 lr to~. 
iittirmek ni,-etinde olmadıit ve t11miri s6ç olaca~ hem de net eea '7. _ 'lWlf m uuManM ha.Ti ..nar 'lıııCllb .,_ .... l'lnıli ~ 
ba y\bıden ilk zmmalardaki talı - kendi .. rk cephelerine o1duiu ka- 15 e ~ aUlııbm mutlblllnde ,........ ......,. vmumı kt.Upl1.. 
minlerin de üıltlade •nl•tılara dar Uzaktarktaki Japon durumu 6. .... '8llllll olunaca1dar. 
maruz kalolliı alırillmekteclir. wiae de m&..tr olacaktır. 1. _ ~ ile~ tlldltlılır vtts-eıt .... •dll'deD 1 ..., 

Almanlar, "91W-l IMa ilk b. it. D. --- __. 

Maltaya S hafta içinde 
200 hava hücumu 

yapıl dl 

Mekıikatla hayat 
pahahlıfı yüzün~en 

arltecleler oldu 
lıl&lı. 10 <AA> - Keeredlm r.al Rlo...dtJaneh'o 10 <AA> - lltbl,. 

_., fl'lrie denilme~: bıdul lllldir .. 1 1t!ııı ıcın bdmlardaD 
Bir d1lllmD bava tetldJ1 .......... IDtlr'elmb bir Ç111P bQat paha11tıtuıı 

...-ıı lıfaJtıln ~at1atmıt ile de bT& .,......, etıln'* matsadlle llebltcınUD 
~ f'.ddeU1 aMti b11Jlllldı& amtııa ..-nnda b1reok ibUJat ı•da 
~ ımM0111•ftlr. RDt ..... &. IDlıddlılm Meıktarmı tallrlb efmilUr, 
Qlıımııltar, PoiJ1 WMehale eılllllılt Ti M*ifat 1&1\. 

8on bel bAlta _... Malta tlO den malc ~Dde tamnpr. Metal.. 
,..,. ..... ~· ... ....... toda JllMldlk hapta bir ~ 

a)rmpu. ~ar ıeoen hafta tote blr 

Sovyetler bazı llllıbet:lnde artıautıır. 

bölgeleri taYizat Bir Fraasız semisin· 
olark Pelenyaya elen halter yok 

--1-Jer • Virlıır 11 CA.A.) - Omu &bwm. 
vere~ mıı danberi lf&rl07• ue ııınaıt Atrta •-

Benı 10 <AA> - Bir Londra 1& • randl. ~ bulunu itaıol bir 
uHrbıln mahW!rfne ıare a.neraı 8l. PranıM ...-ı .b.rümda hlo bir balıer 
br*l tanan ile llOllmQdaıı Lan aı....... Oemi din btr 8. o. s. 
draya cMnmlFQr. 8'8Hlı Almall • ı-o:: Je&retıl ffliidftılr. Btlıil menaa ola 
JGQya ~ esn'6ftldı &eıvJeUc ıemı bel bin tonilAtolut olup llanll. 
-.w- illa1 .m. uu·ıır ..._ lllla.. Jdr lı"411ıQlir& üt .Jlııakıc1I 
......... ,. ..... ,. ...... dlr. a. ... .mncll4 
~ hMl o1ae ...... ........ .. tfılidlr. otDn1 l!IJr*ilr ndl'li ~ .. __ ...., __ 

...-~ .. ---·... Otivwsite t11811ilil 
-.oıara ~ ~· 
dair blr ... ahnJllır. kendileri için yaptıkları 

Ribbeatirep düa 
akşanı Per'ine döndü 

lıkaata 
~ J lıMıl aıfaia) 

R•imde l>u pyanı takdir deU • 
a.ıin, 10 (A.A.) - Alman brdıları l>izzat, tokantamn mut • 

'-1i•e nuWi Von Ribbentrop. &tını yaparken ve clUkk&nlarını 
Budape,teden bupekn Cumaıt•i kedi eJlerile açiıuken a&rmektesi .. 
aktamı Bertiae aelnıittir. DİZ. Gençler, lokantaya yalnız bir 

lngilizler Bresti 
tekrar bombaladılar 

&fÇl tedarik etmitlerdlr. Diier bU -
tün itleri kendileri aireceklerdir. 
Kendlleritıi bir kere daha tebrik e. 
der. muvaffakıyetler dileriz. 

..., z •....., ~ w ml'flD tsmat _.. - r s w ~ -. 
dır. ~ 'Nld o'labHeeek gedbne)er ma.rı ltılıa.lllı ~. 

t. - Bantıa lbaflayi icııa.da se~tlr. Clllb cııo. 

Türkiye Cümburiyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ tarili: 1118 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
....... .,... edıldl: -

-5 .................... ••d'd 

PARA BiRiKTiRENLERE 28 .. 800 
URA iKRAMIYE YERiYOR 

-.a •• n-nda .......... .......,. ••nwr ~ • 
........... ,.,. ...... • .... ....... ... il ......,... 
........ llEnmln tllP'&lW .. .. 

4 A.w 1,000 Llralak 4,000 Lira 
4 • 800 • Z.000 • 
4 • zso • ı ,000 • 

40 • ıoo • 4,ooo • 
100 • IO • 1,000 • 
ızo • 40 • 4,800 • 
180 • 20 • 3,200 • 

...... ~ ,., ... 1ı1r ................... ......,. "*"* ....... 1' • fa"••• 9Wlleoettilr. -=--...- t dtla. il Mart. il ..--. ıı --. ll atn. 
"8• taribl9rlnda oald' ıaıktir. 

( 
lııDdra 10 <AA.> - a.va neaıe.. 1 1 
~~emmaub~nareıer, ~---1{ __ .A. __ J> __ \7 __ () __ __. 
dtlD sece tetnr Brest'detl öı.ıa l'AZ&& ll/t/NI Be,oilu HalkeYinde 
hto.m elmılıs1entlr. TanareıertdsdeD ••: SaM .,..,.ı, a.u: Hafif mOdt konfsanı 

Yeni nqriyat 
biri......... CPL>, 1.M: AJw haberlsl, 9: Ballf mOOuJ' ll&L&8VbrDBN: 

parçalar Ti maqlar CPJ.>, US: Ev.in Peqcanbe ırtıntı aaat 18 de Raltft1. Guzel san'atlar 
,. GÔZ DOKTORU 

Nuri F•mi Ayberk 
Ba~ ...... laı•··· ........... ...................... 

...... 11111 

.. u. 9.I0/9.45: JılOz1k <Pl.l, 12.30: milıtn ~ mertces binaamda Maarif V-.Wlll taraf:ııdan cık.arılan 
SaM .rarı. 12.31: su aerleri, 12.41: Bn. Melet Celı\l 8oıfu tarafJDdaD OGıre1 SUl'aUar mecmuuuıııı ı GDoCl 
AJam baberlst, 13: Muhtelif tartı Ye .~!rillllbatııt.at.1n KAmfl Aılııdib lllftSula ._.. De& bir l*ilde vınn'lfa, !oin.. 
Ul*1Uer, 11.30/H.IO: RadfÔ alon or. bir lııollleNm nruecetttr. Hatt• P- de, 8aud Dmal Yettin, IJl'OferGr carı 
t ...... 11: 8Mt ayan, 18.0I: Rad1o lellilfr -~Pallı Rdtı AfQ, Yatub &ıdr1 
dw GlbRrML 18.tO: Paaıt heyeti, • ~ CJmMnollU. LQtıl 'tt. ft 8. Ali, 
ıuo: Saat ayan ve ajana haberleri, • .-L-d • ll•'Ud C«DiUD dnlel cıperaa n '--
ıt.a: 8eılMı& 10 datita, lıuı : Badı _ Z.11 Meaıe tv- etna!IMll.ı aıı 9'til1 _.. battmclatl ıuııar.ıa. 
iki ltw lOiD ltcın.-0, Re mtn6r 1..1..HI wlhlnde cSvanetla> ftPL lıl....,. Bulı&erıı, •• Torta CllMll'Mlll& 

İdıanmılıl "~ iıçhı 116mm11 o1uı oelıııS paddon"Mt .... 
(858) iıl*Jlll blmlaQI an11N•ıbM\ puut* aana1e .._ ......,.lııtılr. TL 
lUedD llldmmelJ1 c6rm* için berstkı ,. vz 91 ttUnt lVln 1t.1. 

19'2 Qulallılıa sOıall .tlaeıt 11 de 70r4I cıa beıf 11em"Wllrmı lwz"• 
'Jqılwnedıt :lııllanmM M'Jeeme fjabes. blmenc\1dg• Al'llll 8'Wll Ko=1.-_ 

Dun& mlımant •n. (3'1) 

•ı•GaK:lYE ı, BAllB'&Sr 
Kllçllk lasarruf hesaplan 1942 IKRAlllYE PLANJ 

ımttı>•,a: ı luba'9" 1ı1&111t ı Alu&ot. ı ttıncıtepiA 
taıtbltıUClt ,.pllsr • 

1942 ikramiyeleri ___ ., __ _ 
l adi& IOIO Llıal&t - aooo-Ura 
• • ı• • ..aooo- • 
• • ... • -1100- • ' • • • -ueo- • 

11 • • • - aoe- • 

" . .. . -·· -· 
100 .. 
• 
11 

• 
• 
• 
• 

-
_...__. ---- . _.._ . _..._. 

Doktor Hafız Cemal <Pl.>, ıo.11: <Tabl&t ana>. JCUt: J!Ca.. rile Plll1Udtr&Y• s&ıderllen s. il. ... Olıeloi Kadm pty.m. &id fevblldı '-'--------------------.,, 
1"* tılııda ft telrttller, 21: 1 Konutına, tn/nT nlmMıl'&b iM bl.IJ• n 11811 ttllel 16111ıaMr Tal'dlr. -··--·•••••••·-··----···•••••••••• ..... ...-- ••••••••••••••••••••••••••••• 

(1 ..... ft.wıa) 11.lt: lrı&rı9* IU'kıl&T, JUi: Uo-. kilo ıotaıDe ald İMnlM&l Tlc&ret W amıudaa baeD llalı&eıflr ........ . 
• • ı . ..ftl, 21.81: Dimi mUıdlt 8UYıfi Odafl tlU'afUldaD Terilen llM nm ... ...-• Ue cıpera llD'atl JMılr.. Saa Poata Madrwı ı NepiJat Miid .. ı CU..cl Babaa 

IJl;w;o..... • .. ille. .. .... CPU, •.ıt: 8v& ~ ft 9Jaq ha • a.-ıah w Le.MI W'llıli IMQll .._ kmıda awad lılmduh .Mllar tamtm,. --------• 
.._ ..... ..._ IMNli. a.41: ~ıu &Jammm llMll' btıdltıı••,... U,J19olmuftm'. Btllmltl cllD RSZ'C71t w 6'I adect rtllmle llıL SAHtaı: A f . .-.rem USAIQ.lGL 

...... ._, ....... oa.mu. ...... ....... , ... 
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