
HAL KIN GÖZÜ 

HALKINKULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 12 ·- No. 4110 

Bu sabahki 
haberler 

Yazı IKINC!KANUN 1942 ldare itleri telefonu: 20203 Fiatı S kurut 

Ekmek karneleri 
it1tizam dahilinde 
her eve dağıtıldı Sovreoer 

iki şebrl 
daba geri 
aldılar 

Londraya göre Alman 
hatlarının mihverini 

teşkil eden Orel 
çevrilmiş bulunuyor 

Çlrufe Japon tayyareleri 

Ekmeğin karne ile satılmasına 
hemen başlanmıgacak 

Japonlar 
Felemenk 

, ................................................... . 
Teb:iğ~ere göre Nevyorka göre 

1 Vilayetin tebliği 
yeni Alman 

Rindistanını DOGUDA SON 
VAZiYET 

sulh taarruzu 
Karne almıyanlarla, karnelerinde yanlışlık 
olanlar hemen bağh bu:undukları nahiye 

müdürlerine müracaat etmelidirler 
Almanlar : "Rus ordusu 

l.kbaharda yıpranmış 
olacak ,, diyorlar 

ıstilAra 
başladılar 

Moı&ova, 12 (AA.) - Bu sa. --

Ruslar yeni 
mahaller 

işgal ettiler 

Alman Genel 
Kurmayı 
bir plan 

hazırlamış 

Ekmek tevzl!nln karne ile yapılma.\ ta olan karnelerin dün sabahtan iti. 
sına ald hazırlıklıı.ra devam olunmak. baren evlere ddıtılmasın11. başlanınıt.. 
tadır. Bir kaç gUndenbcrl doldurubnılk tır. <Devamı 2 ncl sa:rfada) 

bahki Sovyet resmi tebliği: p 1 k • 
11 Kanunusani günü kıtaatımız etro mer ezı 

bütün ce?he boyunca ileri hare. 

3 ketl~rin~ dcva.m eu:nişlerdir. . . Tarakan'a d·ıgwer 
Lıadınowa ıle Tıkhanova ıstır. ' 

dad edılmiştir k k ld 
Londra, 12. (A.A.) - Alman- yere as er ÇI arı 1 

ların kış müdafaa hatlarına yerleş.. 
lllelerine meydan vemıek istemi. 
~·en Sovyetler ileri hareketlerine Felemenk kuvvetleri 

Alman tebliği : 
''Düşmana çok ağır 
kayıblar verdirildi,, 

devam etmelktedirler. k 
. _Bu sabahki Sovyet tebliğinde geniş mi yasta Berlin. 11 (A.A) - Alman OT. B ı· d b h b 1 
la!trd_adı bildirilen iki ~ehirden tahribat yaptılar duları bafkumandanlığının tebliği: er ın e u a er er 
Lıadınowa, Orcl ıehrL:ıe 150 'Ve Doğu cephesinin ıimal ve mer. b• 1 
Briansk tehrine 75 kılonıetre me. 1ıA l d kez kesimlerinde A~~n .kıt'aları. budalaca ır ya an 

Mihver ortakları 
Japonyayı, müttefikler 

de Rusyayı kendi 
haline bırakacaklarmış 

safede Moskova _ Smolenslc de.. jopon/ar, ırıa ezga a düımaron; me11kezlettırılmı1. kuv • 

?1İtyolu üzerindedir. Tikhancva büyük bir muza~leriyef vetler1.e ve ta~~arın yar~.ım~.le Y.~P tetakkı• ed•ıı·ıyor ıae Kalugaya 16 lc.iloıııetrc mCMı- JJ' tıiı bır ç.Ok hucwnları pıulc.urtmu1-
fededir. kazandık/arını ler ve dÜfmana ineanca ve malze. 

Sovyetlerin bu hareketi ile AL b /d . l mece çok ağlT kay'lblar verdinniı-
manlara karşı tatıbilc. edilen kıa.. i . rıgor ar !erdir. 
kaç hareketi ilerlemektedir. Hava kuvvetlerimız. Teodoaya 

Bu Yeni ilerleyiı Alman hatla. Batavia, . 11 (A.A:J. - F~le. • limanındaki ve Karadenizin ıark 
nnın mihverini te,kil eden Ürelin menk Hindı•tanı teb1ıgınde bıldi • .. hili üzerindeki t~iıleri bomba • 
çevrilmiş olduğunu ifade eder. ril.diiine göre, 1 O - 11 Sonkin'!'n lamıılar ve d.oiu cephe•ınin diğer 

Almanlar tiddetli müciafaalarda geceei ~an k~~etlerı A !Jatavi • keıimlerindeki kara m':1harebel~ - Berlin, 11 (AA.) - D.N.B. 
bulunmaktadırlar. anın timelı gatbıaınde ltaın Ta • rine muvaffaldyetle ittırek etmıt • ajansı bildiriYQr: 

Alman matbuabnın 
değişiklikler 

hakkındaki yazılan 

Beri inde bu harekattaa bahse. rakan' da karaya çıkarılmittır. ~u.. lerdir. New. Y oıGc Poet gazetesi. «Va • 
dilirken Alman askerlerinin bü. radaki Felemenk garnJ1J0nu .•~u a- Ketlf faaliyeti ve 'bukmlar tinston'da reami kaynakLanıı bir 
yük ·· IUkl ebnekte oldukları bir mukavemet gö~ermıtt~r. Berlin, 11 (A.A.) - D. N. 8. haber ne,retmittir. Bu habere lfÖ : guç er ç 1 ne __ .._ · dılen planlar u 
tebarüz etltirihn.ekte ve Ruı arın Evvelce te90ll e I . a"anıının öğrendiğine cöre dün re Alman genel kurmayı g Y• yeni 
illcbaharda ylıpranmıı olacakları da muciıbince Felemenk kuvvet er~ ge 1 rk cephesinde büyük bir ketif bir bar19 taarruzuna hazırlanmakt~ 
İleri ıürühne1cteıdir. niı mikyaeta tahribat yapmlf ar • iaaliycti 'kaydedilmlf, fakat geniı dır •. Bu

1
. bad~~t taa7unuıı :e~e~~ 

«Kızıl Yıklız)> gazele•İ Ru•ların dır. (Devamı 5 inci aayfada) kaplta 
1
1• 8u1n1~~r1 u~tarma bç t 

da itk'bahar muharebeleri için faa. (J)evamı 5 inci U1fada) Sovyet er r ısıne ıtartı •er ea 
liyctle hazırlanmakta oldukla- k 

1 1 
t :ı kalmak p.rtile Almanyanın lntıil -

nnı, Sibi...,ada.'ki askerlerin. d. övüı c as er •az re tere ve Amerika ile birieterek Ja -
.,, b k W (Devama 5 inci uyfada) •lraıınn kendilerine gelmeıını e 

~~~k'::~\.::ıa~ke~~er:::ık bi::;; . 1 1 Smolenskı·n FiliPiNLERDE :~ı::~~d\~'.· hazı.i ... Hı ... bıldl- A man ar 
So;e~~~dy::tr:::ıaıı:a:::~f;e kındakı· mnstahkem . iSTİKLAL 
::~:!"'~:~::n°1~:k~:~:ki ·~~ şar MÜCADELESİ 
;1~

1

\:~~:\:~~:l~~~:~· s;,ıt:~:; hatlara mı çekı·ıecekler? olduğunu da bıldırmekte<lıt ... 
So t _ _Jy"-· 16 Teşrıntev. .., vyc raa _..,u ·- ·ı ................................. __ ....................... -! 37 "00 :ıı.l o ......... . 

veklenberi Ruı arın ., • -··--·-···- • 
rnetre murabbaı arazı seri . a_ldı~- ( Şark cephesindeki durumlarını aüra:tle ıslah S 
larını. 200.000 Alman ~ıkerının ol : Almanlar, ilkbahara kadar umumi vaziyetlerine esaslı ! 
dürühnüı oldıuğunu. ikı ay z~~fın- : edemezlnıe le daha diğer ağır hadiaelcrle kartılQfma· : 
da Almanların bir buçu'k mı yon : tesirin yapaca . I · h · · d d w•ld" i 

· d•,-1 · k diletinden: i ları da ım :an arıcın e e6ı rr • : zayıat ver LK erını, en . • f 

2635 tank, 149 zırhlı otomobıl, : ................................................................................ ... 
4176 top, 3156 hava~ topu. ~ 7~8 \.................... • Emekli General K. O. 
rnattıneli tüfek alm<lıcını bıldır- Yazan • .. 
rne'ktedir. . . "kAnun tarihli AUden hangisine inanalım ve buııun • 

Al'manların. kaybettikleri tan'k.. 9 ve 1 O Bırı~t~tri gerek prk lkü umumi durwnu bu habe_rlerden 
l d balueden Sovyel radyosu man resmi t~ ııı ee cenub kısım.- hangiıine ietinad ederek bır çer -
ar an -'- ·1 i . me11&.ez v L De tadır.ı b t n'klarla 14 tank fırkası tet"'"ı c.epbea nın k. hi.diı~leri, gere&. ı v.ırnı • nl'ı sıay 
e~il~ilirdi>ı demektedir. laril~ Kı~ıı;::;i1ıa cephesindeki ha- ~ 

ıe ıımah .. .. bir ıükunetle ve e. 

J nlar iki adaya reketıeri b~~dieeler kabilinden Bulmacalarımız 
apO hommiyetaız kt dirler ve Al - Bı.ıgUn ne~ret.tl~ımtz bulmacamız 

daha asker çıkardılar olarak kayde~~er~e her .. ikı cep. la 6 ncı seri bulmacanı.z nihayete 

Vi i 12 (A.A.) - Japonlar manlahr; 7~ağa başlad~gı hkeınen erı:o1şb~;=~:rı da halletm·ş olan 
f' ı_ k 1 hede aeı h d edılme le o. 

8orneo adasına &arayab as edr ç • her tarafça m~ftl e et hlikeli vazi. okuyucularımızın bunları gönder. 
lcannakla kalmayarak u a anın a iınüsatd ve e e!mek melerini rica edenz. 7 ncl &eri bul • 
• imal ve oimali taricisinde bulunan lan. ~dyrt görıınemezll:kten s macaya yarından itibaren tekrar 

. k l dı yetı a e a d ed ~· ad la dahı uker çl annıı ar T· ~ T evam eı:e .. ız. 
a Ta tedlrler. b"l SoVYet 'f~ :ıı~ız ~inci 'icrl bulmac11m11.da 

Buna muka 
1 ~- • ha ;cl\l,er kanuaııl"r t • l .. -1 ya ~an- ' ~ ~ Libyada ngihz ere kaynaklanTKJa~uefii · · c1uıarıi'\}ll Beşinci devreye aıd bu1macaıarı 

t Alman ve ırnu ·, k~rumJJ. doğru halledip hcc!!ye knzanan o. 
iltica eden talyanlar her iki cephedekt akı ı.iat!edir~ kuym.ularm lsml~rinl yarınki nUs 

_ıL_ •• ettlrece ~-,r t h.a.mıma bulac:ıksmız. Kahir~. 12 (A.A.) _ Agade- nu t~ruz • · 

tlada ltalyaa firarill'ti lngiliz hat. ler. cij~· ba -
b 1 1 d ı iki tarafın ver • ,.. · arına iltica etmeğe aı amıı ar r. 

• 

Filipin Cümhurreisi 
istiklal mücadelesine 

nasıl başladı? 

\ 
L 

FUipln Otimhurrel.i ManN Jtezon 
Ja.pcınya ile Amerılta arasında U. 

~ark hlkimlyet;uııı esas :nizaı ra. 
pııma:kta oldutu eu sırada Havayı~ 
~ Fll.l,pinlerln de bu nlzada mtıhım 
bir rol OYDadıkiarı ıtlıPhesizd!r. Bu se .. 

(Devamı ı ncl u1fada) 

Yaşhlar arasında 
evlenmeler art.yor 

Makine re 
verilirken 

Japonların 
Maf ayada iki şehir 

daha aldıkları 

Kuala Lumpurun 32 kılometre ce. 
nubu gar'biıinde bulunan Seram. 
bana gİıımİşlerdir. Dunrlar maada 
Malaka boğazı üzerinde bulunan 
Ragoonu zaptetmitlerdir. 

Londra, 12 (A.A ) - Malaya. 
da ıid.detli muharebeler vukubuL 
maktadır. Japonların iddiaları hi. 
lafına olarak Kuala Lum.pur haia 
lngilizlerin elinde bulunmaktadır. 

Bu tehir azim bir tehlike kuıı
sında bulunmaktadn. Japonların 
bu Jehrin garbında İierlernekte ol 
duklan hakkındaki iddiaları da 

Vişi, 12 (A.A.) - Japonlar 

b•ıtdı·r·ı:·ıyor Ku~ntan1n cenub kısmında karaya 
& yenıden aAer çılcarmışlardır. 

Viıi, 12 (AA.) - Malaya ya. I Karaya ç~~rllan askerler İngiliz 
d 1 da r.nk -'ddetıi muhare.. ordusunun rıc at hattını keemek rıınıa aı n y- ,,. 1 · · _ ' - d ı 

beler vukua gelmeİdedir. Japon ar için ma~ yapmada ır ar. 

C Lig maçlarına yeniden başlan .ll 1 

Dünkü oyunlar baştan 
başa zavksiz geçti 

Beşiktaş, Fenerbahça ve Vefa galib 

. 
J.ıaüat.Por • lkfbı.tat momdan hll7M&Dlı lalt •l'ba • 

(Yuw 1 DCl AJfadat 



2 Sayfa SON POSTA 

Fiiipinlerde istiklal 
mücade:esi 

Resimli Dlakale: = Hayatın her dakikasından istifade ediniz = 

(Bq tarar. 1 lad sa.Tt&ial 
bebledlr ki bugün, yarın Japonlar ta. 
ratmdan işpli tamam.la.tunu .ıst..i<!adı.. 
n• göst.eren bu. ada hak.kında bam ma.. 
lü::;!a L 1'e?ID.ck f.ıt.yd.a lıdır. 

Filiıı-'n ad&la.n, mlıayyen bir zaman 
sonra t.am&men istı.ltia.J. kesbed.e:cek bir 
cimdıuriyel;tır. Bu cümhurıyet'n, mahi. 
yet itıbarile otoriter o:dui';u herkes;n 
.ınalüım'lldur. C'üınhurrelsl AJ.müel Ke. 
zon adlı bir dlpla;n:atbr ~ adanın bi. 
rınci reisidir. Ondan b.llıseden b.ır A. 
merlkan gazetecı!SI, cnmhürrels! Xe:zonu 
şöyıe t.ari! ed:,Yor: • • 

D nami:k ve e.Ast!.k:ye:.e sııh!b b'.r 
d!kt.aWr olan M~O KeJıOn, itller 1-UZ.. 
lti. zeki ve şakiletrh.r. Şıkl~ gt!Td.tf 
kadar hıı.t.im!yct ve eğleocl'Jı de sever. 
Yemeye içme.ve ve .şik gezmeye bayılır. 
Dlı'!lyanın en ·Yi cıans den msan'arın. 
dnn b'r!dir ve b! ha'5a J>')kere olan ip. 
.ı. :"e iştihar etmişt.:1', 

Bu hassala.. .!1 y.;.nında M. Kezrmun 
ço;.ı; prat·k b!r d.p!omat o!dtıi!Unu kaY. 
detmek yerinc!enlr. Kend~si 63 ya.şm_ 

...... • 

dndır. Li.l..c;on a<la:;md.ı doğmuştur. Blr kfarmu · ad ı E'lbası, asle:ı. Fi.Up;nu b.r mekteb ho... ço ! sa eti ~e ccek ıönler® tahakkuk chne91 beklenen h1r insan hayata' ırençllkte aa:nıJdığı kadar uzun obn~"l gibi lhtlyarlıUa 
c idi. Annes: di!' bocalılı: yap&)'o!"du. nk'aya haibr. ve bütin VMbtmmıa o &ilnft beklemeye llıaşlarız. Bhbn l('.iıı hiilrmf'ı(1Dd1ti kadar da kıss dei:ildlr, kıymeti bilinmezse hlo fayda. vermeclen 
Babasının Plli'p n1ı olmıısma mnkab.J ha1'ai aıııleta clwnıD$ ırlblldir, aaealr o v:ak'a tahaklnk: ett1ği zaman b~lıya. yanıp sönen bir nııım ırJbl ı:al>ucak bli:er, Juyıneft bilindiği takdirde ise iD. 

an'1 s damar'ıı.rında İspanyol kanı ta~ caktır. BaJ.buki o tak'a &'eelk.lr. ve onun belderunesl üe tahallrnk etmesi ara sanı mes'ad .,ımeye bol bol yetişir. 
şıyan bir melı?zct!. sında. biitüo. bk ömür gt9U'. • Mes'ud olma.k için mua.yyen bir tarihle, muayyen bir vak'ayı beklemeyiniz, 

~.~!;:~r~~:2:~ Ta;~~~:~r:~~ •-l,-:::• ~-~·::.::::~~~-_;~_e ___ h ____ l. ___ r _________ _.._ _ _!',1!!.'!?.!enb .. ~ .. ~:!!e~ ... ~!~!:Yr!.~nlır. e r .- 'ı 
Filipinli1erın 1898 de t.qıanyollara. 

k~rşı aı;t klan iSYı:ı..n bo.yraiı imdadına 
yet;şti. Cilnkti Be!lC Ke?.On <> ~man 11. 
se ta.hs'l:nı ya-pı:ro:'du. Bu h1.1S!. ta!L ~~77-----~:------~==-~------~--------------------------------~J 
;;;:~;·:::· .::·.~·::: Muhtaç esnafa ve Ekmek karneleri Bir randövücü kadın 
~drar::a;a;~ml~~r~tnenı!ı:ıar:l esnaf aile:erine 10 • ı· d h 1 d zabıtaya rüşvet 
ff !~~~::;::r;::;;; bin lira dağıtılacak 1 n 1 zam a i in e verirken yakalandı 
İspanyasa karsı hvb ilAn etm~si. Fili. { h 
Pln halkının içine düştüğü mriuklan I':'- • • e d V t 1 d 
birçok. bakımlardan ba!tnctmlştlr. s:,anal eemı;,.tlerı toplantıları r eve a g 1 1 1 

o zaıman. bu harı>-krti idare eden A- baılıyor1 yeni bütçe 120 bin 
g'naldo isminde b'~ Fll'p nli !dl. Kt>~ lira, Esna/ Hastanesine JI) 
cıa onunla beraber c;;alııııvor ve Amerı_ b' li _L.....:_ -~!lJ' ~.ı>'!.lann endilerine htlrr:Yrl. venclik.. ın ra fW1Rt11 eıın ı IBas u.r&fı 1 iıııel A.Ytaa> dır. Bazı. !ınncılar bu vaei.. 
lerlni wnUJ1ordu. Vakta ki Amerika.b.. Di.iıı sabah ~at S.3!> dı.-.ı itibaren J'-tı:ıtoo iatıi!ade ederek nokaan 
lar tspar.yolları m!litlılb edip adalan Eanaf cemiyetkrinin yıllık umu- ker semtte, evvelce çocuk sayımın: ya vez:nu ve hamur ekmek vermek 

Araksi adındaki kadının 
randevu evi haline getirdiği 
pansi,ıonunda bir arama; 
yapıldı, birçok kadın ve 

erkek bulundu 
iş;"~\ ettiler; !ş n reng· de. değ''ş~i. Ç!in. mt toplan.ııı:ları.na bu ayın 20 siu ~ pan memur, muallim. kız ve erkek t.a ıecfüler. F.azla rkmck alanlar dj~er va. 

Pk~lnl~urdedf>f~·n::~k~·olb ... hk~mlı::m.'Je!ıet;ı~.'PUh~ALflden aoıı. ra b.ıı.ılanacal:tu. Toplantı.. ~~ıvete~~:ıı..~:~~r~. ~~ ı::',..rna''!: ~daşların haklarına d& teea.vüz et_ Dün Bey-oğlunda zııbıtaya rüş 
a.;. = .... " " "' ... I b b uk k • ., ... -.- oldu4ı:larınJan haklarında taJdba.t vet teklif ~ b' d k • 

et.t Ve cklal, b,ınun üzerine veçlıes'.ni 1 ar lT uç ay adar devam ede.. ço't cmmt.:ı:am <.'m\U$. karneler ımm. ya;;ılacald-ı.r. ır Tan evucu a. dcğ'stlrdi. cek ve Mart :başında bitirilecekt~r. mukabilinde sahlı:erine trsl!.m edilm'.ş. M,Jll korunma kanum.~ idare Amir .. d~n ~akala~tıır. Hadisenin ma. 
Fakai. Amerlltaıı.Iaı-.ı. karşı b!T um. Her esnaf cemiyeti toplantı gü _ tlr. lel'inoe evleri auma. salihl3eti v~rdığın hıyetı şudur: 

vaff.akıye~ elda ed l(.'Cledl. Bundan miL nünü teshit ederek alakadar ma • Karne~erln evlere dağıtı'ması i~ ta_ er-en .thtiYaçlarından f.ızl.a ek.. Zabıta bir müd·det evvel Araksi 
teessir olan Kezon uzun senelel' inıi- kam'lara bild.imıek.ted.i rmwnıan.ınca, lll~~adar JMkaın!ar ka.r_ ınak. .a!dığı ş{\-9he olwan'a.nn adlı ibir ~adının Büyük Parmakka-
]i7.ce ö{l:renmedl. 'Bir avuk.ıt l'RZlhnnesi 1 E..s f . 1 . . '· .. k nes!z kını.se kıl1p kalmadığını trtk k evlerı aranacak ve fazlA e;mek buıu.. pıd t thı v b . . d actı. İ.şlerinl tını.ım e!l'!. MUkeımnel su. b''t n~ d cemıyet erının. muşte~e edeceklerdir. nursa bunbır en afar ceza. ile tecz·ye d a uılu k gu ırw phan~~onl a ran • 
rette para ltaı;ımmav:ı. b:ıo:larfı. Faltat ~ ç~~. e Mıntaka Tıcaret l\1u -1 ~ b.eJ' s..erd~ matl..~r olaC'ak ed:ımaıt üzere Orn id:ıre mahlremesi. e~c u yaptıgı auer a ı nmı.~ ve 
idealist bir adam oldu(ı;ı !ç'n ayda dmlugu tarafından telbk olunmak l Vi.lfulet karneıer:uı almıyanltlrnı mü. ı:~ vtr ı:ıce ;ıtı:r. takı bata başlamıştır. Bu takıbler 
<5GO> d'olar v:ı.r·da ı. ı'll'ı) do'eı"ık b'r ı' tadın. Esnaf cemiyetleri yeni yııl raca.at edil> kar.n.~ aıma·aıını ilan e..._ Evv~ gün !>:ı ısek!Jde hareket eden 110nunda Araksinin pacsiyon olarak 
müddeiumum.l maaşın:ı. feda ettl. büt~eei 12-0 bin lira olıuak tesbit m'.ştir. Ekm.ek ka!'nelL"l'l tı.e:r Yt:rde mu j "e 40 ıtllo ekmek al.ara.le bunl.a.rı ku.. kullandığı binada bic ç.ok kadın ve 

Bu milddct za.rf•"ld?. nıemkiret'n'n edi\miı;ttr. Bunun 30 b n li.Til~ E.ıe -r~ ~la.~tır. Her fın~ en az Uç tev r.uıuu~ . ~r~ fı ..... ı'ıı. e;o ür n H km'!t. erkeği bulu,tiıırduğu teıbit olunmuş 
hürriyeti için mütemadiyen uğraşlı, nü hastanesine tahsia olunacak, IO z Jerı açıacak. ayt'Jt'a uç seyyar tab. ~~ · b r ~ yakalanmış hak.kında takt ' ve Araksi suçüstünde yakala k 
d dindi. Nihayet. 1!134 sent!Sırt<ie ilk is_ bin lira uh TaZİ tt b 

1 
lekar kul!.ancakt:r. Bundan b .~~ b~L ba'.a ba.ş!anmıştır. k k 1 ...... ,_.. .. na~a tııı.:rn.ı va.dın1 koparmav \ muvaffak oı:.u., m taç . ye. e u u~•n tün lba'k1kallara d:ı ekmek v"!T lecektir. Dünyanın en buhranlı gilnJerinde ara .. 

0 
a. gotürü~uştur .. ~u. vazı -

Bunun neticesi olarak Fil:pin muh~a.T e~afa ~e esna~ •.1.lekrıne lcv.zt ~ Bu ~etJe halk elindek; lta.rn~ ile dl. ın::ITı'e'tet~me rahat r hat yaşıyoruz. yet uzerıne Araksı .. kendısını. yaka. 
bir cl.lımıhurjye~ oluvordu. ld46 seneı;:n. dılee.ektır. Y enı bwçcde 1 S bın. lı. lecHrı yerden. !ınndan. t~vı.i ~erinden. Bı:ık0me1.lmız, halkm biltün ihtiyaçla_ hyan memurlara ruş.ve.ı: teklıf et -
de de fsti'kIAI:nd kavuşacaktı. Bunun ra da ihtiyat olarak ctyrılmı,tır. kapısına kadar geıen tab!eı:dh·dan ve. "'1r.! karşı!aya~a·i tedb rlcr· alını~ bu. miştir. Memurlar bu teklifi kabul 
blr mukabelesi oar;ı'-: ada halkı ten.. ya hr:l"€Ütl a~ veriş ett!ğl bakkaldan lunıruııkt.adır. Halkımıza dtlşen en bü_ eder görünel1ek hir cürmümeşıhud 
dlslnl ilk. cilmhurre·s~ seçt.:.. Bıç~ k ovun·r ovnarken ~P' ğ'n< al.ab'le-cek.~lr. yUk v.atanı va:ı:'fe bu bolluı:tu suils~:m.al 1 tertib etmi'1erdir. Aralcsi memur -

Fılipn ordusu ttQ bint geçfll•Y'!Tl blr " J 1 Ekme!in kam~ ile sa.tıtmasınL da be et!ı°'<"mo<'!k. herh;ı"'gi bir mtı~1':utiln kaL lara bır e1'1i liralık ve dört ta iki 
kuvvettiı'. bi talim ve terb:Ye görmüş_ 11 yaşında b;r ÇOCU"' men b2.şlenac:ık d~»d;r. 3üttin h"zır dınlmllmnda hUk'Qmete :vardım, T{'!;..,.,t b . 1 k . . ne 
tUr. Fakat adaların 1kUsadt vaziyetinin • " !ıklar atm<al edilece·: vazl'.'1et a 1akadar m.ııkamlarm tavs'yelerine riayet et. uçuk hra ~ verıııken gızlenen me 
kendı kendine yetecek bir ha.'d~ alına. c r:cadaşmt yarala I ~& mııkamlan b"Jdirilecek.tir. Bun ınfib!>\r. mu:rılar mey~ana çıkm1, ve parala.. ması '!re ord".ınun mıı.lz(>mece ta'k.r bu. dan sonra Koo!dnasyon h eyeti k.srarı v·ıa r t 1 I""" rın numaralannı teı;bit etmişlerdir. 
ıunması, evvele.? yapt~An tahm!nlı>r:n 11 yaşında 'bir ç.ocuk oyun oy. ç!k.aef\ok, ~!'ık:J:er H(!"Yt'lıin·! !;evko"una_ ye m Ji ıgı Bundan sonra hazırlanan zabıt 
m~s etmesini inta.c et.m'şt,lı'. Ciln'.ktl narlarken 14 Y•!!tnda bir arkadqı ca'.t, b'lahıu'e radvola!. su~te'er ftst. '\'iJayetin tebli~: Ekmek karneleri varakasile birlikte ran<Ievuru ka _ 
Japon _ Amerikan barb'nden eVTCı u.. •as'le hallı:11 ~b\".blı. vap·lac.ı.lt ve tat_ Pasar güJliU evle:e daitıt.ılnnştır. Alamı. dın adliyeye teslim olunmuştur. 
mumt· kanaat. .Japco ııava mowmm nı ağır surette yaralam!~hr. b";taia geçilecelı tar:h evnlde!! halka yanlarla tarnelennde ya.nlı.şlık ola::ılar 
bu adellı.ra. ra2'lla tetir yapamayacağı. Küçük suçlu Üsküdarda MUTI1d- biJıdir:ilooeıkıtlr. Bıı.tün bu hıız!riıklar hemen ba.iJı hulunduklan Nabiye Mil. ~ 1 tı~ 'll.zerınd9 temerküz etti~" gibi reis rnahalleaiode oturan Kanber e.neak e;y ba.ş:ndan S'mra tamamlana_ d'ıir~-er:.ne müracaat etıuel! dirler. Cenubi A'rikada bir ngmz 
bir Ja.pon !hrac:nııı da. mümkün ola. isminde birinin oğlu Mehmeddir. b!Iec!Nt~ir. .\.nkar:ı.'da f" b" · ı • nıayacağı esııas: et!:!l.!•ndJ. top!anJJordU. Mohmed a~adaıı" Mercanla şaka. Ekmt>k ucuzlıyoıca.k Ankara. 11 <Hü:>USl> - Şehrimizde ırması iZ m e ış 
Fili'pinler!n ıarı:an ın.Uteraltk! bir de_ I dan hı~alt oyunu oynarken birden.. Kame usu!ünUn tatbki ha lkın çok ekm~.k karneler:nın tevzl.lne ya.rın yap""ı ak 'ısteyor 
moıkrasi oım.:ıst, tttısaaen razta i!erle_ lb. r d k' b . M 1 kola.yca etmeıı: a!ab!'mesfn: t-emin ede. <bugün) başl~acaktır. m 
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(;. h• hto., s. h~ha, 
Bu harb milletlerin 
Çetin b.r o gunluk 
lıntihanıdzr 

Burbaa Cahhl 

-e~eni .insanların bir dış görU.. 
nuşlerı vardır. Bakarsınız, 

~pkası, gravab. kıyafeti yerinde • 
d~ r. Ze~~ı, terbJyesi ne kırat:adır 
.bılm.ezsınız. Fakat bu kıyafeti size 
~niyet verir. Cemiyet ıhtiyacı si· 
zı. onunla 'konuşmağa, alışveri~ el• 
mıye, yolculuk yap,mya me ... bur 
eder. O zaman yavaş yavaş kıratı .. 
nı anlareınız. 

. B~yle . dünya harbi gibi harbe 
gırmış gımıemiş ülkcl~ri h"'T ba • 
kı~an . müteessir eden hallerde 
~ılletlerın olgunluğu veya lıamlı • 
~nı meydana vurur. Gt>1;enl~rde is. 
VlÇTeden gelen bir telgrnf ~öyle b r 
haber veriyordu: 

- Geçen yıla aiö gİyece~<. vesi
kalarını henüz kuiia:mlJyan.ar veni 
yıla gi~den istedılderini als~n .. 
lar, hakları kaybolmasın ı 

İsviçre harbe girmemiştir. Fakat 
harhd~ . çok .zarar görmüştür. Sı. 
ktntı ıçınded•ır. Birçok maddeler 
vesika ile verllir. Fakat halk nor
mal iıhtiyacllll o kadar iyi hesab 
e~~ştir ki hükumetin verdiği ve. 
aikalardan bile istifade etmemiş, 
darlığı azdırmaktan çekinmiştir.İs .. 
viçırelileri yalandan tanıdığım için 
bu hareketlerini tabii bulurum. Bu 
hal medeni idTıilld ve cem ·)et ter
biyesi henüz kemalini bulmamış bir 
yerde ~riiılemez. Kendisine veri _ 
len vesıkayı kullanmıyanlar bunu 
bir kıymet olarak başka.sına satar
lar. 

Geçen Büyük Harbde, men'i ih. 
tik.ar komisyıonunun giyecek vesi • 
kaları dağıtb;ğı zamanda nelere şa. 
hid olmuttuk:. Elden ele se.tılan pa
tiaka, ayakkabı vesikaları adeta 
hazine bonosu, demiryolu tahviU 
gi...bi arttITanln üstüııde kalıyordu. 
Bu işin ticaretini yapanlar bile tü.. 
reıniıti İŞte bu bal de cemiyet ae. 
viyesi.nin zifını gösterir. 

Bugün gerçi o derece darlık 
yoktu1'. Fakat hükumetin aldığı 
tedbirlere halkın tam bir emniyet 
ve sükunetle b~landığını görüyo. 
ıuz. Bu hal geçen harbdenberi Türk 
cemiyetinin olgunluğa doğru yük. 
selişinin iftihar verici bir ifadesi. 
dir. 

Şahid olduğumuz vak'alar gÖS

te1iyor ki taıbii olmııyan hareket1er 
sadece ticaret zihniyetleri hile 
ve yalanla :beslenmiş mahclud bir 
teikım eenaf ve tüccara inhi.sar et • 
mektedir. ldari ve kanuni tedbir. 
lere karşı. halkımızın hassas"yeti ve 
hükumetin şiddetli müdahalesi ile 
faaliyetten kalabilir. Bu olgunluau 
göstermek için halk ve nükumet 
tam bir. anlayışla işbirliği edecek • 
tir. 

...................................................... 
yardımları 

Lüleburgaz. 1 1 ( A.A.) - Kı .. 
zı:ıay vas-ıtası ile 3 .. 0 .uker ailesi 
ve fakir kimselere kışlılt muhtelif 
giyecek e.,~ası ile odun ve kömür 
dağıtılmıştır. yememiş bulunması. sanaJ"i1:l mahdud bıld e ın e 1 l ıçu ercan:n b8~ ce<I< ve e:.mek narhı b·ıgUnkilııden 1J,. .,_,, __ _ 

ellerde to]ll&amast, aru\nm 1.ıte grne a ırına sap ımıni~ ve aglr iT cuz o~ır. !:eme usulW:ıtın tatbL Vaşhlar arasmda 
blı~aı: nmseye a1d oluıı hş.lk. ekstriye_ yara açmtfbr. kına başlayınca ekmek narhında 2 .. 3 • 
tinin fa~lr l)ul\mması. bugiln..lcli nrt'ce_ Yaralı çocuk H'-ydarpıışa Nü 4 kuruş kadar b 'r ucwılult yap:.lacsk"tl". Ev!enmaler ~rhyor 
yi ooğurmuşt.ıU'. Filip:n, kendi 1m'kft.n_ mune hutanesine k•ldırılarak. suç- Karnelerde ıerek cocuk. gerek büyük 
ıarile. .böY1e l)lr taarrn:-.a. anca'lt em lu küçük hakkında tahk ikata baş.. her va.tanda.ş için günde1ik e~mek ıs. <Ba3 tarafı l il'lci sofada) 

Cenab Ahikasndan bir İngiliz 
firması T icaret Vekaletine müra -
eaat ederek memleketim.izden tÜ - ı R A D y O \ 
tün, rakı, 18.tİ'lokuın. anason: incir; 
zeytinyağı almak istediğini bildir. 1-------~----.. -J-1_9 __ _ 

sene sonr& karşı ko,-ablll.rdl. Zamıı.n. lanrmştır. tbkakı olanı.k ayrı:an kısım buısiin devam edişinden ileri ge!mişlİr. 
booıı mil5aade &bnedi. -- seroo~ alınıp yenınekıe o'an m k. ı Şayanı dikkat olan b ir nokta da 

0 ..,. k Fık dard~ pek' ~arkı:.ohnıyacak, her haL evlenenl~rde.n bir klanının genç _ 

L d 
~re v·ıyanalıfarl ı.op apt ara.perverler de feıdi ihtıyaçı~.ı t.ımamen karnla. ı lerden zıyad.e yaşı olllz heşi a ı on raya gu Cemiyeti fakir ailelere erzak yae,aktJr. Şutas; D1Ubakkl\ktır )tj ttrne L 1 1 d Şl'D f 

d h 
• ' • d b" k ~ulü vatanda~la!'l'!l r;Oık leh!n,. oıra ı.: lıou unan a; arasın a artımasıdır. Bu e se\ ıçm e ıra an dağ:tıyor 1ı::o:aylıkla ve ucuz ekmek almıı.ğ1 tem~ sene lzmırcle. evlenenler arasında 

' hA.diseler Topkapı Fıkarape~er Cemiyeti edecek ve h 'çb'> yurcldni kat'ıyen ~ıJ21 yaşı·nda hır gençle. 5 3 yaşında 
Londra, l I (A.A.) _ Brita 

4 

yann Toıpkapı U'llnta.kasındak.i 300 km'tıya dfışürm.Jeeektir. Qllk ekmek bir kadmtn evlenmeleri ı,ayanl dik_ 

nova: 
HabeT alındı-ğına göre, Maut • 

.faJcir afteye erzıtk. ve 'kömür da ~ alma•k arzusile f:ı.zla ,sahıs gösteren ve ılcattir. Aynca 58 yaşında bir k.a. 
ğuacak, cemiyıet her aileye 1 S ki • karnelerde hern.-ıngi bir sı.ı •istimal ya.. dınla 71 yaşında bir adam da ev.
lo L;.:_;;,.,, \ 1-ilo ~e'·e1. yarıın kı'lo pe.n :Iümseler Örfi idare mahkemesine r lenenler aras•ndııd~,. -.....-~· 6 .. • vrrileceklerdir. Ki.meler nilf'us hüvL ___ .,_._. __ 
yağ, yal'llID kilo aa'bun, 2 kilo fa. ytt cti:ııda.nlarile kontro~ edilt>ccklerdiı·. 
sulye, 2 kHo nohud, 2 kilo pata • VaZiYoetiın bu kadar s:ıırih olmasına ve 
te-9 ve 2 kilo 'bulgur verecektir. herkese ihtiyacı nisbetinde elon~k ve. 

---··---- rilecek olmasına ratınen şehrlmbde 

Bir araba çarpmasile bir 
adam yaralandı 

bazı k 'msele1'i.n lttzı.ı.ı:nsu:.ı tel ~ı; g&ter e 
rek fırınlara ~ehnotim ettiklt'l'i görül. 
ınektfıdir. Bu yersz ve manasız teH\ş 
kat'iyen dıotTu değ .. Jd:r. Bıı şek~de fı_ 
rmla.r önUnde ızd:b3m yaratma;k ha.L 
ıumızuı çok aleyhine olın.akt4\_ 

Deri ıanayü ithala.tçılarının 
bugünkü toplantıs.ı 

Şehrimizdeki deri, kösele ve de 
Ti sanayii yardıımcı maddeleri it • 
halatçılar! bugün mn~ 15 de sene
lik uımumi toplanttlarlnl yapacak. 
lar "f'e yeni ida"' heyetini seçecek~ 
leııdrr. 

PAZ \R.TEsl. l"". . 42 
miş ve ihracat yapacak hazı tile - '1.30: Saat ayarı, 'i'.33: Haf.f parçalaI 
carların a.dreSlerini istemittir. Fir- (Pi.), 'l.45: Ajans haberleri, r.: Rafit 
manın iStediği tücün nüınuneleri parçalar <Pi.>, 3.15: Evln ssati, a 311: 
tayyare ne Portsaiddeki acentasnıa Müzk <Pl.>. :!.2.30: Saat ayarı, 12 33' 

Muhayyer m..'lkamından şarkılar 12.45: 
gönderilmiştiT. Ajans haberleri, 13: Muhtt:l.f şarkı ve 

tjirküler, 13.80: KanŞ'..:t mUzı.ı: ı Pl.), 

Yeni et narhının tatbikına 
dün hatlandı 

Fiat Mürakabe K-0misyomı ta • 
rafından ·tdbit olunafl yeni et nar. 
hının taılbikına dün sabah.tan itibL 
ren başfanmıışm. Dün karaman eti 
canlı 39 kuruş. toptan 67,5 kuruş, 
perakende 77,5 kuru~ <1.ağltç ve 
kıvıırcı'k c.anlı 41, i'<>ptan 72.5, pe.. 

18: Sa.at ayarı, 18.03: Radyo ı!ans er. 
kıeslrası. 18.50: Fasıl heyeti, 19 30: Sa~ 
at. ayan ve ajans 113berlerl, 11.4:>: ser. 
best. ıo dakik.a., 19 55 Karışık şarkı ve 
tüiictller, 20.15: RarlN gazetesi. 20.45: 
~ hal'k tUrküsü ö!!rm'yornz. 21: Zi. 
raat takvimi. :n.ı~: HOZ?:ıım ve Bfyati 
makamından ~ark:~l·ır. 21.30· <Öğret_ 
men saatil, '!1.45: Radvn ~ fı:'Tl! Ol'. 
kes•,rası. 22.:.0: Sav: aya1-ı, :ıı.ls.ns b:ı. 
berleri. 22.45: Danl mlizilti <PU 

--------
rakende 82.5 kuruşa satılmıştır. , ) 

r Yeni neşriyat 

hausen temerküz kampında ce!'e • 
yan eden hadieele-ı:. Viya.ahluı 
dehşet içinde brraknııştır. B'.ı bm~ 
ta 700 f~ist aleyhtal'l Vf yahudı 
yapılan zehirli au tecriı"bekri. _?.e • 
ticesinde ölmijştüT. Söflendıgıne 
göre. bunların b~ l_l~r k\Qlll. 
Alınanlann Holanclayı ?fJlllaları e&. 
nasında esir edilen genç Hoianda.. 
hlarla mUlteci AVUl!lltaryalllardır. 
••••••••--••tı••••••••••_..• ... ••••• .. ••••••••••O•• 

TAKVİM e 2 hıei Ki ıun 

Hulusi Nazmi isdnde bir ara • 
bacı idar.eeindeki 3691 numaralı 
çift beygirli araba ile Aksara.yda 
Ceva.dpaşa caddesinden geçerken 
Ham isminde birına ,çarpm :ş ve 
ağır surette yaralamı~ttT. 

iSTER 
[STER 

iNAN, 
(NANMAI 

1 l ~----------Askerllk iş,er;. _ Buhran karsnında ve harb 

'"'\ Şubeye davet edilen ıubaylar yılları.ııda Amerika 
1939 yılında Br~eşik Amf:r ka Ke... 

Raınıl -
Wl1 

12 Aralı.i -• 
1360 - pazartes\ 

1 inci Ki.ııWl Re•aoi ftM 

80 1942 

GÜNEŞ 

s. o. Zilhicce 
7 

2 

& D. S 

24 

ıJ. ;,. I o. 
v. 12 2~ 14 47 17 ol 
E. 7 21 9 ~ l;ı -

r 

-Kasını 
66 

I.\LA.ı< 

.s. 
6 

1l 

ıı. 

Yat. 

Yanlı aıa~aneye kaldırılmı~, 
suçlu araıbacı yak.alamnı~tır. 

El ara.ba.ıile bir yolcu 
yaralandı 

Naci isımiode biri Kocamusta -
fapaşa caddesi.de el arabası SÜ • 
rerken Hıaz:arulro iaminde birine 
çupmlO Te vüc.udünün muhtelif 
yederinc:l~n yaralanması.na sebebi -
yet vemıiftir. • 

Yaralı lbastaneye kalıclırıwak, 
Naci halrJbncla takibata baılaatl • 
@~· f 1'!. • w11 

Yalova.dan gelen bfr dostumuz an. ı 
!attı. Sıfır etinin kilosn 50 inanı\;, 

muş. Bb, htaııbulda Mi'ır etinin 
k:iloswıu 80 ne alıyorıu:. t)r&ad:ı 30 

kuruşluk bir rıırlı: nr. Tinubnamak 
Iizunkj, kesimlik haJ'TlUW1 İs1anbu. 

la n.a.kli, nwzha.h.-ıya &cvki. verı:;i.t;i, 

•esmi fJ.li.n bir h:&yll. tniuyor. Süıı. 
•estz. İstanbul<h etin Yaloval a 
ntibetle pahalı olması limn. Fakat 
biz, crtadaki farkın, b~\lnkü sam 
ta.ıeWeri ~ısında., bu kadar ~enİ.\1 
olma.sa• a.&Ua.vamıyonn. l'akal ~ 
~ okuyucu, 1'n nisbet.ln makul GI. 
d•iıma; • 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Eminönü Yerli &s. Şubeısilulen: P.ı.. 
1a.de Tğm.. Osman oı;ıu Hayrettin Ba. 
şara.n 326 l4516i) 

Piyade A.tğm. Ahmed oğlu Hüllu 
326 (480{8) 

p.Jyade Atğm. AH Rıza oğlu :1.mtail 
Ha~ 319 (39941) 

Top Tğm.. Abdullah or:ıu Habil 325 
(43066) 

ToP Ttm. Sıt.kı oğlu Fuad Fevzi Şa... 
ka. 315 (28253) 

Muhabere Atlm- öm.er oğlu Mustafa 
325 (46630) 

Demz Maldnc "'l:!:tb. Mebmed Ali oğlu 
Mustafa Sami 303 <1552> 

Bu suba3ların cok acele oluak şu_ 
beye mi1racaatları ilim olunur. 

nada, ve Mek.sika.d.-. otomobil Ue 22 
bin k.ibtnetrellk: blr tıe'Jı:lk seyahati y.a. 
pa.n ark~I7. Nes'eıt H.ılil Atayın bu 
230 sa.yf.alık kitabını Birleşik Amerik.a 
hakkında esaslı malümat edinmek ~ti_ 
ven clkuyuoolarımıza ta.vsi:ve ederiz. 

(TiYATROLAR) 
IST ANBUL BELED1YE.Sl 

ŞEHİR TİY A mosu 
lttt.iklal caddesi 

' komedi klamında 
Bu akşam saat 20,30 da. 

OYUN İÇİNDE OYUN 



• AIB CT AYFAL R :J 
nuıu u. 

Halid Ziya Uşaklıgil 
YAZAN : KAD,RCAN KAFLI 

Yazan: 'IUll' İsır Valisi Mehmed Ali Pa.. 
ıl.T& şa, şöhretinin son derecesi. 

S ahsmda Uc mUmt~ meveud;yct moeK !A.zımdır. Bu s•ırctle halka naz_ hanımına gellp bu ada.'llın ısrarını ~- ne yükselmiş bulunuyo0rdu. Henüz 
. . h · mın ıüzelllklerini doya doya nef:sle ber veriyor. !:";ger meı:ısur olu~k 6oy_ Osmanlı padişahmın memuru oldu. 

s toplayan bu güz.de edıbı antrı r:lne sindire .ııindıre tarmak ~'kan• ve: .seydi bundan daha. ude, daha tabii ğunu inkar etmiyordu, fakat Mısıl". 
tarafından a1malı. nıısıl br müışııhede rUmie, blr de, bıraz ı:.onra işaret ede. olabfür mıydı? da bir hükümdar hayatı suruyor; 
kOşes nd.en görme!,? Bugiln. aruz naz. ceğan gib', es~rın kısallğ~ı aza~akla Bakınız, nab'll: 
ınının en bUyUk salllh.yeLıe. mil~ ssJı onun başlıca kusum Jrtü.ınttj dcm~k .... Hanım! Çıl;cmııı hlrl hükümdar gibi hükümran oluyor-
o,an be~ şairden blrı sıtJ.tııe mı, yıl oluyor. Kapıdan gttmty.)r, denıind~nberl, du. Padişahın aciz kaldığı asiler 
.ardan.beri yıpraıım&yan b.r şakrakl;.~- Ben eseri S!lhnede görmek fımı.1ım Sizin için karlı teı:.e a~mı.s. üzerine seferler yaptyor, muvaffa. 
la d vam eden m.zah muh~rrJı n~ıle bulamadıgım g bı okumak lczz tini de Dağlarda fırtına gib; •lolıı.<,ımş. kıyetler kazanıyor; guya o yeılcri 
mı, yahud hece na:anın_da ıst.hsalı pek elde edememiştim, bu lezzeti son za_ Diyor ki N.r:"L'il alsa r..anımı, yeniden Osmanlı devletine bağlı. 
zor olan ahenk ve t.&rao muvaffakıyet_ manlarda şairin ııA.tbııba.. kıi.übh.ane. l\Iutl!Ua g-ö~ce;,im gene hanımı!... yordu; hakikatte ise kendi vilaye_ 
ler ~de erı parlak nl1mu:ıelcr veren b .r sı meyanl()da nefis bir şek:Jde bs.sıL !ste bütün eserın devamınca. en sa_ tinin hududlarına ilave edildiği 
san at'kAr mah.yetile mı tetkik etme.! m.ış olan nUshalarındıı.n b rini ıo.t.re. de yerlerınde olduiu gibi en heyecanlı 
cab eder? derek bana göndermlş olmas: üzerine parçalarında da, Usan b5yle se.ıs: ve için kendisi namına fethetmiş de-
., Onu şu sıfatların b:r·n<' s;nde sık de. tada.bildim. narz.ını. hece midlr, aruz mudur diye mekti. 
~ 1, fakat arasıra ııörmek mt.imkUn cBinnau 0 ka.dar şölın:t ou:mıış ve zihlnde sual uvandıran bir ahmkte... Eski ve meşhur sadrazamlardan 
olan uzunca cieğ'il fak.at kı~.alığma kar_ et.rafında o derPce söz söylenmiş b'.r 1$..e Hamza B!nnazm yanına gir nce Halil Hamid Papmn Arif Bey is. 
11 

f !..7 ln !ncellk, derinlik meziyetlerine eserdir ki bunu ıcm.ale kalkışm&k. ve aşkını anlatıyor: minde bir oğlu vardı. Bu zat Meh.. 
retakat eden hün:ırlerle dolu manzume_ mevzuu hidtbe etme4c fazlrı bir k!llfet KJl.9 gündür kırl:ırd.l ht>p $fr:hı için med AJj Paşadaın bir iyilik görmüş.. 
;erınde . alk:ş!ama!: müyesser o:u.vvr olur. Bununla. beraOer birkaç ndkte.yı Dela.şiım, sevdalı bir deniş a-lbl 
K.~nd ~ı ol~ olsa. sınıfının bu teza. lşaret etm~lt lazımdır. Rlcra.n lllel'in•n oldu:n &l'arlbl! tü; yahud onun sayesinde başarı. 
~u:rll r.nde tm~k ile ~avrandıtuı.dan Facı ada baııhca Uç kııhraman var: ••.• ........ lacak bir i~i vardı. O devirde bu 
<J •• kayet cdil.ebıl!r. h:incı .sıfatında lse «Binnaz., ÜçUncU Ahmed <J.evrinde a. Bakınuı, bir lcen.>, lıc-nıim sapsaıı! gibi hallerde büyüklerden ricada 
dünyanın bın türl'!l el.M!lerle, ıı~la~. t:anbulun en cok şöhret. alan ve arb_ Aşkmtz sevdirdi bana. öh.lmu. bulunmadan evvel bir cariye yahud 
ı~ kaplanmış şu devrınde \>;le h;Ze b;1' sırrda btrç()k !şıklar sUrükley~n ~el Bltln1i sabrımı. tnhaııımülilmil, köle hediye etmek usuldendi. Ca. 
nışa.ı. ve nlşve tesell1ye~ı verebil.rıKk:e ve 9ert>eBt b!r ka-dını onun va'lc's ta. Emrlnb: celml'den çıktım :ruJum. riye. köle yahud kıymetli bir şey 
devam eden bu edibi! tPşekkti'r etmelı. rihinde başlıca gônUl\tt~\ olan Efe Ah. ........ . .. . 
Ylz: üçüncü vasfına gelince: Bunda te. med, ve, nlhayet bu kadına dair uzak. Hev~lme serbest bir oereyan versem hediye etmeğe kadir olmtyanların 
Va.lckuf edeceğim, bu teva!tkufa vesile Larda. Lşitiimiş rivayetlerle onu hıı..va_ hep m;saııeri uza.tma(a, çoğa'.tma.ğa işlerinin yapılması, ricalarının ka
olarak onun ~a·nnaz• haleM'lt ala. Hnde süsleye sü.s!eye sevmrğe başJıyan kal'k:ı.şacağım. bul olunrna~ı. tesadüfe, merhame. 
l'ağ'..m. • ve onun vtsaııne nail olabl:melk Uın'. Nihayet beklenen vak'a tahaddibı e. te kalıyordu. 

B,.n bu haileyi sahnede ıörm~k fır. dile ts~anbuıa kadar g~en bıT genç· d.iYor: Bir ba<.ı~n;1, B;nn!lzta gönUl1üsü Arif Bey de Meıhmed Ali Paşa-
~tını bulamamı<Jtlm. O ıtll8 de Dar. Hamza Bir genç ki tst.anbtt'da iten.. !:fe .Ahm«Un bl\skını ••. Ve bu dak 'im 
ül_b-d;aşi' san'atkıi.rlan tarafından tem ctis"ni b~kliy~n a~a. atılır. b'Y.1e nerJ1 an b~lıyarak fıteuı :ırtık seyrlnı takib ya Latif isminde bir köle hediye 
sU edilmloş. Nasıl temstl oldu, halk ta_ uyandudığı r.eslrler are.3ında hep bu ediyor. Burada. Ram28.nın mmassn' etti; bu, vaktile Mısırda aaltanat 
rafından na..<ııl telA.kkl. olundu, buna geoç hakkında duyu'an in~;zab kayda hançeırl ayunun cnn alacak noktssını 96nniiş olan kölemenlerin soyun. 
dair hfobir fik:r sah bi doıtl!im. san•at_ şayan<fır. koymuş oluyor. dandı; yakışılkh, gürbüz. çevik ve 
k!rlann arasında Elll.a ile Faşid Rt. şu üç baslır.a kahramanın etTSfında Bundan eonrasmı anlatmak eser! o. sevimli idi. Zekası da oldukça par. 
zanın, Mtlıvahb'dle Razımın bulunmuş d;;nci. UçüncU dereceJ.e şahsiyelle:: d~ k.uyacaık. olanların zevkni ihlll etmek laktı; yalnız fazla har isti. KendisL 
ılrnaıarına bakılınca temsllin m~il? var ki onlar da eserin hareket1erini olur. . . nin bir köle deığil efendi olarak 
'1lan mr!ls.a1d vasıtaların icra edılmış u;yandrmı.alktsdır. Bu hanıcerı~ g(~roüğ{l vazıfe. Efe Ah.. dıoğduğuna, saltaınat sünneğe layık 
olmasına hUkmetme1ldir. Anca1t blzüe Faoıa Uç l>eroe~en ibaretı Ne kadsr medin cinayetı, ölfime mahldımlyetl ... olduığuna inanıyordu. Bunun için 
Sa.n'a.tUrlar bir mevsim içinde. b~Jı.ç kı Faeıala~a Met olan dA!. ~ per_ aü'tfuı bu ta!si1:Uı eserde okumak 1~ . dTk bir are vardt o da Meh-
eserın yilıkünU taşıına.k mecbur:y~tınde ~... perdele'"dc bir ımıtidad, zıımdır. Bu meyan-la Hamızar~ın bır şım 1 1 . ç .. .. • • 
rı~duklarından ve Avt'U4?.8.da olduğu g:_ d~ .T &~ u anlan doyurlln bir u_ dervişle ve yeniçerilıır·e tesadUfu, ara. med Alı Paşaıın go~une g1rerek ko. 
b· tek bir eser1e bütün b!r, bat'tA ik'i dınlı:venler • okl Y rd . blI eserde ne" laTın..ı" cereyan edep muhavere:'. eserin nakta ve M·sırda şohret kazanmak, 
Yıl · 1 zanış bir yayı ış va ır, ,,, -- "';t b! 'dl 1 sah'b' l k d ti nı m~$8"Ul o~up bUtUn mevuudıy~: k ~lt'!l". li.ze pek çaook atlanmış olmak en gti?Jer lll\rç:ı.la 1·ından ~· r. k dl pa;a v;~ ma f ı ı obrr.

1
a • ~~Ahar 

Ya mz hır vazifeye hnm-edebı ~ d QT:vor belki de bu duy11;u Ram2a Efe Ahmedln elıle ve en edınmeıı;., &<>nra ırsat u up sı a a 1~1\nını buhm\ıdıklarından b'.z:mlCJe_ :fUSUDU Vw ~ gtlzelHkle;:l.ne kif.syet. murassa.' hançerıle müthiş b;r yar3 a~ sarılmaktı. 
~;n. &a!1nede ınat!ub olan in şad sUra_ ~an:· ;~:de deyamamakta.n il~rl lır, nihayet uzun bir tedav;d~n 60nra Vazifesini pek iyi yapıyordu; 
nı gosterememeler!ni ve esM"in umu.. ee ölümden kurtulur; Efe Ahm(dm idama eh d Al' p h 1 

1 ınt senine ıcab eden kolay ve cabllk geliYol'. . • t' ıı. m&bkfim oldu~unu öğl'tniınce onu bu M m~ 1 aşanın uy arın • 
akı.şı verem.emeı~r:ni maZUT glmnek Eserde en ziyade \•sanın ıe.~. ı ..• -~" kurtar:ı1.ağ11 te~ebbüs eder. zevk\nı, arzularını pek çabuk Ye zaru t ........ ~· n~ ..... ds. yarattıığt he;a.vet· dik.. cc-~an ' . " .... v • • 1 .. d .. re ınde-yiz. Şairin bu eserinin tem. .,.,,,.ın n............ b Hamze.nın sar.ı.ycla münasebet~r: ıyı ogrenmı~tı; on ara gore avra-
~ınde ~ gene blr bet.set görüldü ise ka.t.t celbeder. Misal ~~;a~I üç .:_.:~~vardır 0 vasıta ne E!e Ahmedin afvi. nıyordu. Kahire sarayl'nln büytik 
r~nun sebebin! dı(l,ştl.nerek mibnoesslne_ ralıı. mu~vereniıı ta 1 •Ye ne 

1 
- ne dalr bir ferman ahr ve bunu btr ge_ sofalarında, selamhğmda, divanha. 

nuız«n~ha.zeye kal~ışmak dotru ola. dec~llm· Hamr..ıı. Binıınzın evine ge_ ce Binnazın evlne 1tetlrır. O gece Efe nesinde Mehmed Ali Paşanın arka_ 
• •L11tta böylP bır dırlıık vukua. gel_ .Bır gece, · (Devamı 4/Z de) d b t 

~I~ ~ni., ~r_!r: ..!.:_h~e~ı:.d~.1.i_Y~ ~ ....!.ç~ ~~~ sında veya kar§ılı&ln a u unuyor • 
._.....~, •• .r .... .x4,.v._v~~·.v...wr• 

gözlerini ondan ayırmıyordu. Oku. ı zife gönneğe ba~ladı. Henüz bllfl 
ması yazması fena değildi; iyi söz dönmüyordu, çünkü fazla yüksel 
söylüyordu; kendindc:n aşağı olan- miş değildi, şöhreti. sarho~ edecek 
lara emretmesini pek bil iyordu. dereceyi bulmamıştı. Bunun için de 
İşte bunların hepsi Mchmed Ali efendisine sadakat gösteriyor, vazi. 
Paşa gibi akıllı. hükiimdar yaratı!. fesinde en küıçük bir aksama> a 
mış bir adamm hoşuna giden ş.ey. meydan vermiyordu. 
!erdi. Bir gün geldi ki Utif ağa Mf'"h. 

Latif ağa çok geçmeden azad med Ali Paşanın sarayında birinci 
edildi ve efendisinin sarayıında o.. smıf vazifelerden birine tayin ediL 
nun itibarlı bir memuru olarak va. (Devamı 6 ncı sayfe<!a) 

L "Son Posta,,nın bulmacası: 30- (6) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
okuyucumuza bir lıediye takdim edeceğiz 

Solda.n sağa: 
ı Merkez 

12 3 4 s 6 7 8 9 ıo 

~:ı~~~ ~s~:a~~ l _____________ !11 __ 
l 7), Arkadaş (2). , 

2 - Bruı.'ai. (2>, .t. 

~e~~i ~;~: ş.y.n 3 =====ı•==·= 
3 - Soğuk b.r 11 -ı 

hayvan t5), Kül. .• liiil 
hanbe-yi dll.nde - - -- - E-
b!r tezqil n dası 5 ·-

::~: Vil~:et r~~~ () -=_ =·-·---Yakın ~areti (2). 7 
5 - B:r vahşi 

hayvan (5). • • ı 
6 - Yemek: t2>. ~ 1 1 
7 - Beş kıt'a. ----- - 1-----\ 

dan biri <4ı.. \, • • ••.• 

es~. - Hürme\o ----.-------- _ --ı 
9 - Muhabbet. ____ _ _=l.D 

~~;. 'Z;::,::.ıı:Jl•I _________ .__ • =1.1, 
garib (6ı, "L _.ı _ 

ıı - B:r erkek = - · · -
ismi <5>, Çift değil (31. 5 - Bir nevi şıma.ı memlcketlerı ge_ 

12 - Mevsim <5>. Nota. (2). ylği (3), İp (5). 

Yuk.ar•dan .·~ağı.va: 

ı - Uy.ku ve bayı,r.n1ık halınde yap_ 
tığımız şey <9). 

2 - Dört cıhetten biri Ci>. 

6 - Dışın zıddı <2>, hayvanı b1r gıda 
ma.d<ies.i sa tan ( 5). 

7 - Gilzel kokıı~u .. ç:çek. <6>. 
8 - 1şaret ı;datı (2). Dr>nız av•nda 

kullanılan b:r şey <:.ı>. Bir hayvan ı 2). 
3 - Kadın h:.ZmetÇi (7), Bir renk 9 - Rltab n:dası <2l, Yeni bey •:n, 

(2). 

4-
dilinde 

Baş e~eıkte !ullanılan b!r tab·r ı3). 

Yeni blr vapurumuz C4l, $.por 10 - Yapı l.şlerınr\p kullanılan b1r 
alk~ nidast <3>. İstikbal lS>. ale-t (5), Rabıt edatı (2>. 



,..-.............. _ ............ ___ .. -......... -.-............................................................................ . 
Sarı. Polfanua edebi telriltaaı: 28 

Ya.zan: Frtıncİ• Je Croisset: - 19 - Tercime eden: H. V. . 
Bir yin evinde giirll.lenler ~ 

• N alıleden: 

' • 1 

FilA.nca madam, ekseri.ya, Y& briç zun eödtıenUti, ince uzun ellerini bi. 
ot"J).8makl&, yahlid ray wrıatıaıe aıe._ ~ ,.ını bit hoş re-din:z cfimlea.I 
gul olduğu ~. onu .k.aDUl •tla~ Q.rlecti; amıa. iP::!l:ll enw-ı..n:.n be,1AL 
Yahud, k.abw e.ae bıle, erin sahl.lM iı., l& ben*iedlii bU badlria ~etil ve do. 
fa.file dıeiil. h&nunı sılatile k.atşılayOl'. laııDl:ıeçiı yo..da önümıae ci~LU; U:...O • 
dtı. ô zaman, ta.11 br.ç oYnainalc. gah maıltian ümiaimlZi t.w tut.ilimiz an. 
k0fl8er d.:ıı.lemek ve clalm.& ötetiııe be_ t da, ~ ea.rayuı önUne ııetircti. 
r~ tMKL:m lkL.lıMi meeöurlyetJıııie !.11t De-la wars.Jı:., verald.J.Ae'ın sa.v-esiD 
kalı.yordUlt. SooWMla da, rı:Qııcı. ma. Ü, ~ ntrıuıı~ bit mana.ta ar. 
dam, Oer&Jdlııe'e, b t a.,u gün ıeL • .zetme,en t.lr ç;nu evı ıörüyorum.. Ye.. 
meaııi tekli! ed:i.Toniu. B1r şanarıt. ~ IJİıJBl.aşıııGan ..., k.rı.'lt&ldetl ewa., rafJ.arın 
cuk olan Oeraldlne d~: ~U.. ~&.it bir te-.1 t"Iılltll 

- Bu evdıe ınsanın canı fazla aıt:ı_ ediyQrdu. Dl.ıv&l'lıw'da WJ>lo namın.a b~ 
::,-or. Bu.tada.ıı no~anam.aya.cağımı h s_ alı şey YQlttu. Fau.t tövaleler ıil!ıl'ün. 
sedi,forırm, d.iJ'• söıl.ene &Q;ırlce ~ ae, perçevele.re ıeçiril~ wmıer ve 
gidiyordu. t;ıwparçaları ~WiiY«:bu.nların d.amıar 

B.r aıtıpm, ııaaa ona doğru, ı:tt aft.ıı_ :ı.n. ıMil bir tekilde, ı.aıutıa:rı.. haıY. 
denberi ııörmed t'm Mrs. Ha.rway, be_ vanları. onnanl&rı tasvir ed:yordu. 
şuş biT ,;iıs!e odama siJ'dıl. Eeea ~e.rçevell da.ha başka tat parça. 

- Bu ee~r buldllm, d ·y.e hay'lurdi. ıarı varcl.ı. ki, hiçbir şcr,Jl Cıallitr etmd.. 
Pekinin en ıU.Zei evi. Sah b. Çinl1 anı.. 1or0u. H.UW Ç.n .. ama.törlet :ı.azarın.. 
ma, evde, her ttı.rlü ınodern konf'or da yalnız maddenin kıymeti vıı.rdır, 
ınevcud. Görectt:s'.n!z, ne kadar 6le_ 1 k.~on ve mevzu, bir şey detil.. 
Wmli ye. di:r. 

G ~aköne hatiryd~ Ev, bah.çe:er or_ Henüz binanın bmne1 ıia*1nı ~rmL 
tasında.. halis bir Mançu sarayl!dı ve yen Gera.lciine, her tarafı ziyaret et. 
semavi hissini veıcn paY)'Qll a:la ımtL ı..ıc içın sabırswı.ictııı.n ölü:yordtı. Ça,y 
dad ediyordu. Merd~vl'nll «a.pmın ba_ lıQtit.m'z Sttada, :;oı.ra11 !'Örmek iste_ 
samaklarım:\an çıktığıma zaman, u.. cill:nl st)yledi ve Yu _Şan ~tmedi an 
z.Jat,a, mavi bi.r ktıçUk -61 ve ür.er:nde nlle, bu arzu.sunu iki defa tekrarladı. 
d9J!ir 1M' merd;YeDJe; ı:ı!haye5te. 11fku Yu _ ttıuı. ince ve uz1m elı1e, ~aM.lı 
ört.en, kasvet! ce bLr b'\şlta bahçe ve bir hareket y&par11.k, CeT&b verdi: 
h61yelı söiüıd ataçlıı.rı ~ - l!tiır'alZ aıma. 

Şatafatlı giyinmiş bir uşak, ~ 1oı İçerife blr ka.i..ın elrd1. Yaşlı olaa 
gast.erdi. Ev sahibi Yu..Şan, 1eJaYlftllA genJkıOi; liılıı:.in, l:>iru yargwı yUr11.. 
detil. bıahçe5ilııdeydi. ~ ~. y&Şmı gösteren ~ 

Geraldlne, ıenl.t adım1ulr. ~en. bil' taralı ~ Art:umıd&U koıyu 
bana: renkli rob, ne Qıinli elltiı.Miyd.!. ne de 

- Talaıim de varmış, dJye anlatı_ A'Vl"QPalı eJWaeal. Bo\Vnundan ~iy 
yordq, ev sahtbi Pekinden ayrılma.k is.. di l't! yaktAJ.e pe& neti& oldu~ &nlaşı_ 
tiYol'. Şa.Dgh&ya. g!deoe:t:. Burayı, ol.. lalı, Ddınm endamını sardıktan EılOtl 
dutu tl>i be.na sat.meta amade. ra mini mini a.YK.Lara doğru, dtimdti.z 

Uşatın peşi sıra, ataçlıklı, g'rift ~ .k~lar halinde dôkillüyordu, 
lara dald*. Yu..Şa..'1.'ı, birkaç d~fa ,ar_ Yu • Şan: 
dök: faıkat. her seferinde, b'zi ona _ K.aTım, dedi. Hiçbir Avrup:ı. d li 
ya«ıaştmr g'b' olan pa1Jka.. onda.n konuışr:nadiğı.n&. pı l\ncıa:ti kadar h'çb'.I 
dah::ı fazla ur.ı.klaştırıyordu. Nihayet, saman nedamet etmiyı:-eektir. Maamıı... 
kar.nsın.a çıktık. fih, Ji'ra.nS4'mC&Y1 blr nebze anlar. 

Asil bir hali urdı. Bembeyaz saçlar Madam YU _ Şan, b!zi", tombul bir el 
altında, yıllanıwş f!.ldlşt ret:g b'.r çeh_ uzaıııtı, otu.rmamw .l.,"8.?'et etti, uzun 
re, dudaklaııı.nd.a.ı sarkan lbirkaç beyaz bir 'kehribı. ailzlıia bir sigara ta:ktı ve 
tel, çenesinden uzıayan ~tel daha. ~yerek blae bainna~a başladı. 
Kilçiik tıtr fıuvalin t.arş:S'.Il.2. geç'p B:r lk1 da.kiıka. soora, y-ent Çt.n 
arkalıksız bir iskemleye otwmu.ş, iDQe_ modıa6ına. göre giyinml' bir gene; ka_ 
cilt fırçalaııl.a ve tatlı reDlklerle, balwe. dm girdi. AvrupatA.ri g!yinm~ bir ıeııo 
sJıılıı resml.ni yapı.yordu. Biai uzaktan er.kek de peşinden geliyordu. 
lfÖl'DlÜŞ olması ta:r.ıındı. tan.t. yanına - KıZ?m Ye damadım. 
gelıtiğim:irlıi, ancak b~;ı turlil bareke<t Yu • euı. Mru mtiııltd:ıci •r tda Uıe 
ctııı.ü inilı:lı.n ı kalma:vınca, f.art-etmlt il& ve etti: 
giel ~ Derhal a:vağa lııa'ktı, e_ - Bualar, 1MdıılBl cı.nileo di1leriD 
tildl. ıa.yet ıı&m ~lmaklanc dalM a. h-.en ~ -~. ___ 

ika de otlmlıala.r ft Mr .-e eneı i . İ.wiçreye geltnce, be-r teYden evveı•terlretl:nişt.t. Bunun üzerine, ızzeti11efsi t«IiAi ceva.bları vermeden evvel 
lriyaret ebtikleri Nnyort.tan, ..,,,.. Ekıitaba ~r.aılt sardı ve elıne gec.r~bll../parça.Jan.an .'tadın, klfıı>ık bir usule mü_ sine bazı sua.iler sordu: 
ıatdültlfôli Parla, Roma ve Lonıdr&d&A; ~'aFr.aa:waca. ve Alma.oca i1Lit.bl&r:ı 1,re.ça.at ederak kocamıı blr t~kım h•Je. - Llaanmı2ldan y.a.ba:ıcı old1 

Pe*indet.i etıence azlıA1ndan b&hsriı. ' tle dtud.u. lerle k.endi&ııe baltlamaıl'i\ caıışmış, beW. Ne mill~ııtımsın.z. 
naete baş>adılar. Qera.J4lne, göz ucile i m 8,Jlar bu okuma ae\1tia! tıatmiıı ai13el elbiseler yaptmn~. başka erlı:eıılt_ - Türltüm. 
saatine babyordu. o &kşam, bir *- ~ettı.kten ~a yavaş nvaa :ıııuaı~eılerle nöıt etr.niş ve :toca~ını t;s:tar,dır_ - Tüıit mü? 
eam. J"IW!i'i veriyordu. TetAşı, 1~ tal.. i0 J.a.n sevp;ı ~ , oan~.ıuaia. bqlıadı ve ma.k auret.ıle. tekrar ~~dlsine avdete Dört ka.dın hayretler içinde yilt 
dJiında.n 4ktU buna allş•tı.. takat iM.ada.m Surp.iık le ~li.kte bir W tıon.lınecbur etm~~. Son sahnede ı>e?ce baJuit,ılar. 

• __ ... • Esere ai1ıti. inetlken, .karı .ıtocanın birbirler.ne sa. - Burada ne ar~oraunuz? 
IM>mızh&-....u. S Bir gün. coıı.serden çıkar.i:en, gazLru>., rı~:ııklan ırörülüyordu. - Teda.vl ichı geldim. 

Yu - eaıı. blm: :mm t;apıpıqıa.!tj bir illada. Pranaadan Bu piyee Nerımaırn üzerinde ft\·ka_ - Yalnız mııııuı:.3 
- Arsu edeneıaiS, dedi, ~rtalık ta_ :gelen Wntll!llllf bı.r trupun aJiaik vt lı\de bir tesir Yıtt>tı. B!r sabah erktn_ - Hayır, dad·m!.d. beraberim 

raımad&n .ai3e ı>81heelıttl 8e'MMl'7iın. :~enı ~r °'D.ll'acağuu «*:udu den, taıı.ımadıiıı blr selılrde ve 1a. Aıkltrislerden biri ~u sözledi sôY 
<la'aldme, ııesateten, BOraki teıt1lde 5ve hemen o ~ iıtın bilet aldırdJ.. hancı inısanlarır. yanında kıvıl.an nikı\. - Baş.muza n~ kadar tuhııf 

bir tebeısı6tila et.metle bttab.-, :ltWD.. :o ııqndıelı ısaDra, t.a.ııı on beo gün, ti.. hile bu cıttin aıeıacel!? e'lle:ıme!crl a.. çıktı! Bugfuıe kadar tiyatroda b 
dad dolu 1-lr n&&al'la yi1dme ~. ~atro lt~aaıı:un bir p~ lıı:a... ra.sında. b~r 1a.ıtınlı:t bu:du ve- o gece veriyorlardı smm'L haya.;tA hak· 
tçlnde, söği)d}erlıı. ağlar gibi durdukla. :çmııadı. En ön sırada <>tur\lyCH', ak_ sabaha kadar gmü.nü kırpma'1an bu rol oynama~ fır~t•nı bu\a.'Tl.lınll 
rı ve eölctıiiln, ljiladi, fJllnetln ee•,.im E~ı;ertn &ğı&lı&nnd..m çı.:tan her aösü. piye& düşllndii. Xa.dmlar g1.llmme'{ içio kerı 
11 wd&i Urşııımda pembelep:neğe ~- :14itiQlw. ~ l.ııecı m.anaıııını bvrama Ertesi ıtm. Jcocas: tara!md..ın terke. nl güç tutuyo?lardı; fakat Neı 
?ad.ığı nıeM.nımlik bahç~e doğru ,,urtt.. :&-a ca~ d:lE'!l bu zavallı ma'.>ıım kızca~ zın kal_ yüzüne bakar1ren al.ay etmek aktl 
~ l'Öt'Dnce seT!ndim. : Nerim&n için bu. <>kadar Jetli iirşeydi blnıde, blr lioı:d ne~s·n'e b~rl!ı:te b'r gelmiyordu. Bilr.kis bu genç ve sa 

:Iti l:ı&k.ik&Ue );)aşalı birblrlne lrııal'JI ırı_ oroje l'anlan1veT111ilf~. Vaktln (Ok er_ cağız onlaı·m merhametini tahT 
l"&ta.t, biz ileried.ikı;e. bahçenln ° ta_ :yordu. OD.uııı na.ı.aı'lDda, sahnedeki ken ol<luğun.ı v~ pro~esınin ta·b:k,nde ~-

rafı 9)tl)Urtksn bir ma.nazarara btl?tl.. :şakrak kahkahalar, sevlmli ve ID.'i.işfik müı,ıküDt çe«cıb'lec<'~';ıi aklına bıl~ ge_ _Dur baka.lım Bel.ki bu ı.a\ 
~ BllhMBi. Oerald\ne tasalı ~.. :tavırlar, teati eciilen yem.inler, her za. tirmeden heıınoo g:yındi ere tıyatronun bir iyilik ya.pabil~i;;_ Pek güzel ))ı 
rtmtUıorıdu. ~mıarı. güzel bir ma~rs olarak y.qıyazı volunu tutt.u. , . değıl aomw. henüz r;ocuk denec 

Yu _ Şan: :macent.ıar, çok oazıb fak.at ~eçhul bir :Bur.a.<n bomboştu. Ş.şman ln k.ad~::ı dar ıe.ı:ı.ç... Ah ıu erkekler! 
- Bu k<lşe bof,ıanma IJidieJor mu? :meml&eıtte ;vapılBJı bir ~zınii kadar koıtukiarın arasından geçerek :verı sil. muai.bet erkekler! 
Diye 80runca ııa ceftlM veırci: ?"enilikle.rle ?ol~ id:. p{lr~r. orta:ığı bir toz bulutu iç!ne Bu öler ıı.ep.,ini::ı eetkat hı 
- Evet. fakai bir parça kuvdll bu.. : Burada. ıorouğü her ııeYi tabii vejg&n'ÜIY'Ordu. , canlan.dırmıştı. Nerlmanl\ yard 

l\QDMllllı.. J:ia', san.~ yerleşneık ~ai add.ed:7ordu. Hariluılt.de tuva_ Bu manzara Ner!manı eaşırttı ve b.r mete, ona bam tavsiyelerde t>ulun 
nae'.b olıun;&, *Un bu sö~i 1r-. :Jetler, açık s.1:-Cık esvablar. mt.ltet'as-rlak'8111 evvel pa!ıak ışıkla~ ~ltında •. git ıkarar ve.{'Cl.iler ve het :.:ıradan b r 
tirrectlm. :t&Tirlar ve sözler onun için gündelik ııel dekMlar lçınde ıörd11ğü bu ~ e!'ln c..ıttı Genç kadın hepsirı.l d!kkat.:e 

Yu _ Şa.n'la. kansı, a:a.ril> bir :n&Z&r ihaYatıtaıı ~~ıs paı~lsrdaı:ı ba..şb.lsefaleti karşısında 1çind~ bir ~üphe ledi. ·Ancak, elbiseden bahsedlldi~ı 
\eat.i ~ Te hiç ce"i"'3.b vennedLJer. :t>1r şey detiklı. Ömriinde ~atto yllı.ü doidu: Acaba rcmıanlardıtkl prer..sesleı· ma.ıı iJlt de-la o\a.nk söze karıştı: 

:,&'örmemiş tkr genç kadın, sahnede ce_ gibi giyinmiş olan o kadınların içyUz.. _ Bana eevab aıacak.aınız değil 
:z-eyıaıı eden hAdlS'3lerden .ba.ng:lsinin lerl de böyle aetıl mi idi? Ac.alm onlar _ Naal alabillr:z? Öyle ıx. 

Saray& dörıdüt11nıtlz zaman 1&aot se_ 
k1Bl ı~a. ~nı sıkılan Ye birinci 
ita tıl ~ten ümid.iıli kesen Oeraı.. 
dine: 

- Artık, ritm~ baş&& yapaceJt 
.iş )'Qk, d.lye mır .i.ldandı. 
~. ıtuıı mttsaade istem.ete hazll'. 

landıtımız anda, eT ahibi: 
- tbid ederim. ki, yuneğin ulJiını 

muu.r ııörllnU.Düz. dedi. <;ok ı~ç ha_ 
ber verdiniz, ber zamanki yemekleYi... 
mJzle iktila eıd.eeeksinis. 

Geraldille: 
- Yemıeık mi? D!ye itaraz etti. Ye~ 

m-etı hesaba ık.a~ış değildim .•• 

Yu .. Şan, onun sözünü Jtesti; mıüte. 
bemim, mu..\a.bele ~: 

- Saat yedıde geleceğinizi tel~ 
haber verdin.iz. Bu, anca.it, akşam Y9-
meti ic;in olabU rdi. 

Ve t.a.m o srrada bir uşak, yemeğin 
haıar olduiunu habe Terditı :için llOf_ 
r~ otunmta :meelıNr ohhlt. 

.!ı. • , -1-- .1..-:..L_ • CArkMI Y:IW) 

!mi!balAğalı Vt! halı:ik:ı.·t.bn uzat oldu_ da heme gibi aıelA:le insanlar mıydı? ki 
:ğunu, hangisinin hergüntü ya4Qyı81• Bu düşünce ke.lb:n" ye.sle titretti... = Ziyanı Yok. para.saıı verirl 
~~n alll'mltş olduğunu na.ıı ayıra_ Yoksa olma,y:ıı:~ bir ~ks&d ~eşınde _Alıltı'iller h~et.!e ona. b&Jtbıar 
~bılırd1? Bir ~t.aD na.su Jci hayaıt.ı tasvir mil knşuyordu' Bır sıanıy~ tere-daüd et_ _ Yani ıııengin olduiunuulan 
;ediyorsa tiyac.ro da aynen onun ıra.iti, gertsln ııerıy-e dönmek istedi aı:rms bahsetm~ Jıst.jyorsunuz? 
~de& idi. va:ageçti. Daha ;ık adımda cesaret•. k~ _ Evetı. 
: Bu tecrW>es±z düşünceler Nennand.a rılırsa bayattı;. hiçbir zaır..an va h ı;bıt _ COk mu? 
~irdenb:re bir ak&: titr ya.ptı: nan şeyden muv4ff:ıkw~t be;.lememes~ ıa.. - Oo.k 
~uvar ara&nd:ı geçen senelerine kaışı'zım gelirdi. . Kadı~.. le inanamıyor!armış 
:Jıs.van etti, tecM.i.3eS•zllk'ui ~ülilnç bu .ı Kararını verdi. TiYa.m-oyu 6ü;ıüren ~ Y'lir&e ~ t la · 
~du, Stl;rpitln cıı.!ma kendi&tni tecessüs k.a.d~ bir a~~ evve~ a!kışl:ın~ Y _ 2".a.V&llt ış ~~~ulc.! Güzel bir 
:v0 'kontrol ede"ı t&Vll'lannı :.nanasız ve akt.ri&lerın edres.:ıı öğrendı. Beş dak._ n1n ita ya ıktığım: bllm·yo 
:ıi.izu:msuz g~rdü ve tı:vat:ronun h.UlkJ ka sonra mütevazı bir otel önünde 1di. se alibaç par? .Balzya ç 
• , b' h<>l g" nuz g ı :h 0'91lt.ımız:ı b~nzmı;i;:ten çok uzak ol_ . Kapıcı onu ,oş ve genış .r " o_ _ Siz mi? · · 
:ctuğunu t&saVV'Jr b:la edemeden z!h_ türdü. Burada birk.ac ık:adın otuımuş, . 
Stıt<t11>'oka lroymata kara.· vı>rd!. çay içiyorlar, konnşu? gU:Uyor~ar?ı. - Eret lizlm .~wablannnz ge,ce 
;n1ndeın geçen ar..av'.b f!.ıı::rler; mev'kli Tavırlarındaki ~erbe&tl;~e ra~en ıy· tın.da göz kamaş. ırı~or amma E' ırb 
: Bir a~şam serettiği b;r tomı>di onu kalbli insa!lhrdı. Neriman <ın:a!"ln ya_ 1eri sokağa cıkab·l:neıı: için an~~ 
SbUt'tln diiter plyesle.r<1~1 z'yade eltfist nında kendisini derha! emniyet~ hfa_ kat elbisemiz vardır. ~.tU ovıc 
5~. M'e?3:ı ş·ı idi: Bir gene kız &e1Jti ve çekin5en bir l:sanla, bir ak_ trlsler tanırun ki tı.ıe;nın karşı~na 
~:tı bir erltek1~ evlenmıstl, CaP~ 1o8ID eıvveı hazı:la.d!ı\ı proje.,-i artiırt:E:re luııbil~k kıy'.:lfeııerı ~~adığı ıç n 8 
S'tm bir adam olan kocası. daha lwdl. anJa.ttı. İçlerinden bir tanesi cidden di!zWrinl yat.akta geçırırler. 
=va~lamıın ertesi ailnü kadtne-"~ızı altın ulbll o1r kadındı. NErlmanın Is_ (Arlı.ası va 

' ---- ---·-----·······-,.----...... ... Ulftl .. -"111!!'1~.....--.............. _________________ ,, 



27 lincilAnun bilmecemizde kazananlar 



emleket Haberleri 
.. a o • 
zmı e 

İŞİ donara 
I' a 
öd 

nç 
Elektrik ve Tramvay ıirketi -
nin he&abları naliaca tetkik 

T rakyada yollar açırmağa başladı 
ediliyor 

İzmir ( Husust ) - Şehrimize 
gelen Nafia mü-esseseleri umum 
müüdrü Emi·n İplikçinin riya~etin.. 
de üç kişilik bir heyet elektrik ve 

Biga (Hususi) - Burada bir Soğanlar kamilen buz tutmuş, 80_ tramvay şirketinin hesab, depo, 
hafta önce yağmıya başlıyan kar, yulmLyacak bir hale gelmiştir. Kı. santral, teheke ve bilUı:num mua -
aralık aralık devam eıtltekte, bu ıın fazlalığından yaıbani ördeklerle melatını tetkik eyi.emektedir. 
yüzden eşine seyrek ra:ttlanan ze~ kazlar ve toylar çok kolay avlan J MalUnı o:Iduğu üzere elektriği 
hirli soğuklar her tatafL kasıp ka... maktadır. Altı kiloluk avlanılmış bulunan tohi~l~rde peLrol aarfiyatL 
vurmaktadır. bir toy üç liraya satılmakta. gün nı a~ltınak ıçın bü~ m~skenlere 

Evlerdeki ıküp, testi vesaire gibi geçtikçe av etleri bolJa~aktadır. elektrik cereyanı verılmesı arzu o~ 
toprak .kahlar, soğuktan tamamen Oc!unun yükü 120 ye çlkml~tlT. l~nmaktad.ır. E1ektrik ve tramvay 
kırılıp paıtlamış, Biga çayının ke - Edlmed §lrketi bfü:ün büanli niyetine rağ -
narlarını Scalın bir buz tabakası çer . • e men tdbekee.ini tev»İ edememekte 
çevelMıiştir. Çeıı.ınclerden doldunı b ~dıme l ~Hususı) - On günden ve ihtiyaçlara hiyikile cevab ver~ 
lan teneke, bakır gibi su kabları. erı .orta ıgı ka~ ~kavuran kara memektccl.1i4'. Şebekenin tevsii an-

kış nıhayet yapacagını yaptıktan k A d iz t' ·ı 
yarım saat İçinde donup buz ol • d" k .. ca vrupa an zna eme ge ırı -
mak:ta ve olduğu g:bi yerinde kaL 80.~ra un .. a\ şadm 'bha"'.a lodllos~ don~ meai1e mümkıüın <>lacaktır. 
maktad'lil". Bütün caddeler ve w • ~uş ~~ g·~ıer. en ~Tl 

1
Y0 ar~a Y~ Nafia heyeti tetkiklerini ikmal 

kaklar, kalı.n ıbi.r kar ve buz taba.. nımegı gı.aç c.,tır.en 1':ar arı erıtmege edi bi h ı lı ktı 
başlamıştır. Havanın lodosa dön~ nce ~~~aca r. 

kasi le Örtühnıi.iştür. " 
M. Kemal mahallesindeıı Bukla roesi ~alkı ve bilhaa~a ~o~dan dii- Bigada aehiz eğitmen istila 

§enlerı pek fazla sevındırdı. , t' 
isminde 70 1ik bir kadın, evinde B hah b" .. f d"L'-" et ı 
donarak ölmüştür. Sava§tepe kö • t u ·~. l . ~un ~nla '~fan - Biga (Hususi) - Şehri ücret-
yündcn Hacı }brahim İşminde bir arın~n 

1 
on erını ht~kmlz e~~~ d ınıab. ~ leri, köy aandtk.la.rı tarafından ve

ihtiyarın da şehirden köyüne gi • tını. u mi~! ~eb • 1 •• l·n yu.~u~ e ır rilmelcte olan eğitmenlınin, pek az 
derken tipiden yolun ı şa,ıra.rak bir sevınç a aımı aşgostermıştır. ir tabsisat'la ailelerini idare ede
tarla İçinde ölü~ bulunmuftur. On i'ÜJldüır iki üç gü.nde. hiı İyecekleri Maarif Vekaletince ön~ 

Dede oğlu Refik isminde hir ~eJ:nekte ?la~ posta .. •ervıs~~rı de ceden düşünülmüş, biraz da kendi 
yurddaş hayvanla çiftliğine gitmiş. ıntızama girmiş ve dunden ıtıbaren mal1anndan istifade edebihneleri 
giderken soğuktan h.nl donmuı aab~hları 9 da ~dirneden Be.ha -nıülahaza.sile bunların ya kendi 
araba ile evine getirilmesini mütea e!&cıye pa.ta nak1ıyatı başlamış bu. köylerinde veya civarındaki köy -
kib ö~-~~ 80 1'ik ihtiyarlar bile lunuyor. ao- lerde istihdam e<iilıneleri münasib 
böyle bir kışın benzeıini güç hatır- H J! • • l görülmüş idi. 
lamaktadır, Bu havalinin canlı ha- alay vausının ça ıfmaıı Bunlardan .ekizi, bu ders yılı 
rornetresi olan «Kızıl Elmalı koca Antakya. l O (Tfubözü muhabi .. başında uzak ye:rlere verilmiş ve 
Yörüğün oğlu» ha.basından öğren. rinden) - Hal:Ay Valisi Şükrü bu auretle mıntakalan civarıından 
diği bir usul ile ..ıbahçf'..&İne dizcliii Sökmen.Ü-er köy iıleriie çıo3t yakın- uzakllqtırıl.mııt. tayin edildi!kl.eri 
çakıl taşlarının altlarına bakarak • dan alakadar olmaktadır. Çalışkan yerlere dahi gitmiye mecbur tutul. 
kar tabakasının yerlerden bir wy Vatimiz yanına, Ziraat, Maarif, Na. muş olduklarından .gittikleri yerde 
kalkmıyacağını •Öyledtği iddia ~ fıa Müd'ürlerini alarak dt .ık köy. geçİncmiY'ecdkJerini anLadrldlan 
dilmektedir. ler.de tetkikler yapmakta, köylünün İçin- istifa etımi~erdir. 

Balıkesir ve Çanakkale poetala- htiyaçlarınıı not ederek bunlafl.n tc.. Bu eğHrnen1er. her nekadar rol~ 
n kardan ve tipi.den eervialerine mini yohında tetebbüslerde bulun... tak.ala.Tından uzadc ıyerlere gönderi
devam edemedikleri için gelit ve maktad·ıT. liyor'laMa mağdur olacaklarını ve 
gidiş kesilmiş, 'biitün yolculu, ol. Valimiz Hatayın Belediye işlerL eski yerleri·nde bınkılınalarlnl bu~ 
dukları yerler.de kaim.~tır. Otel _ le de ala.1tala-nrnmakta ve bilhasea radaki maarif elcmıanlarına söyle -
lerde birçok kimseler, yo1larına halk işlerinin süra.tle görülmesi için mifler ise de meıt'ulleri is' af edi1 -
devam edebibnek için havanın bütün dairelere lüzumlu direktifler memiş. her biri birçok masrafla 
düzelme.İni ıbeık1emek.tedir. vermektedir. Hatayın nüfus işleri yetiştirilmiş olan bu gençler, pek 

Islak el ile kapı halkalarına d.o.. üzerinde de ehemmİ)"Ctle ça.l:111ılm.ak sevdilderi mesleklerinden ayrılmı. 
kunuluna demal buz tuünak.tad.ır. tadtr. ya machur bırakılm1şlıı.rdır. 

San'ate dair 
(Sa.$ ta.rafı 8/1 del 

Ahmed de oraya gelir, kendi~nı tevkif 
ederek cezasını g(lrmeğe gö:ürecek o_ 
lan yeniçeriler de kapıdadır. Bütün bu 
mecl~ baştan aşağ1 heyecan ve hare. 
ket.le doludur. 

Nihayet Ete Ahmedle Hamza karşı. 
laşırla.r. Ete Ahmoo artık sUphe et.mel! 

«Son Po&ta» nın tefrikası: 190 

usu 
e 

ki kendi.sl unutulmuş, yerme Hamza Koca Yusu!; Loııdr.ı şehrinin harl 
geçıniŞtir. Hamza gelmeden evvel Bın .. cinde Yeşill.!k, ça~ ırltk bır yerde buıu .. 
naz ile aralarında pek güzel idare edi. n.a.n İngıllzın vıllıls;m gbrilnce a&zmın 
len uzun b1r muhavere cereyan et. S\lY'U a.kıınışt.ı.. ~te; yer dediğın bôyle 

Kinroo iri adsmların yalnız Kana. 
da'da ç.ııkıtığına ka.aldi. Bu sebeb,e, e_ 
!end.isinln Türkler haJd.tında soy ıedWt.. 
lerinl kulak ard?ncı. atarak: 

mişt.lr. olurdu. 
Hamza. zutıür edlnoo tncı.a. da sona Geniş çayırlar... Polo ve goll oyun. 

ermlş olur. Hamza rakib!nin ve kendL !arı sa.lıa&... Ağaçlık, sula.k bir yerdı. 
s1n1 yaralıyan adamın ölümden afvine Mös.Yö P1Yer ve Dubliye de Yusufla 
dair olac fermanı çıkarır. İşte bu fer. beraber gelm!şlerdi. Yeri ı:n bulmuşlar 
manı alım.akla .l!:fe Ahmed kendls!nl dı. Yusu!, bua.rada boeslenebilır... kL 
kapı.da beldtyenlerden ve ölümden manlarını ya.pardı. 
kurtulacakt.ır lMcın İngiliz zabiti; Deliorman havalıslnde 

La.kin Et 'Ahm ~·ha tı 'lısi ft Balkanlarda ep~yce müddet Türkler 
e e ya, nı. ~vgı - ara&nda yaşacLğından onların Mıctle 

Din kalbinde kendi yerine gecen çocu_ rine yakinen vfLk.ıl 1 hatta. -
tun lnııfuna. borçlu olınak zilletlnl ta. şamıştı. 0 m~ ve ya. 

bul edecek mi, yoksa buns. ö!ümll ter~ 'I'l.trklerin nasıl y:emelc yed•klerinl 
cih mi edec~? ~aten a.~'!tını b.ybett1t.. nasıl yatıp ka.lktı.kı~rını biliyordu. ' 
ten sonra haya.ıu ne kıyın-eti kalmış. Yıusu.f; da.ha v;UAyA geUr gelmez tn.. 
tır? giliz zabitine neş'eli bir çehre ııe: 

Bir dakika içinde etelığ!n'n bütün - Hah!.. İşte: burası bizim meın.. 
tuğyan eden ham.les!le: leketıe benziY'Ol'.. gördün mü geniş ve 
«Fermanı alır, kapıya doğ'ru g'der_ Yeşil çayırlan ... Tehey! Derecazlar da 

ken mumların alevlne tutup yakar. akar durur .. ha şöyle; ne<lir o, Paris 
He:rkes milthiş biı' sü'.kilt ltJ:ndedlr.» bel.. Hepten bitinı, gönlUm karardı 

c.Arıkı.nı.za tlltsU. olsun dumanı I • be 1 .. Dedi. 
Der. VUIAnı.n bahçesinde oturacak uza. 
Öyle zannediyor mu ki şair bu neti. nacak sedirler vardı. Esasen bu villA 

ceyi veren mecl!.ıılr. sonunda at'ele et.. her :b:ıgiliz sayfiye evı gibi bir çl!Lllk 
m:ştir. Efe Ahın.edin bu kıüıramGnıığL halinde idi. İnekleri, tavukları., kazla. 
na biraz daha. vuzuh vennellydl, diyo_ rı, hindUerJ vardı ... 
ruıııı. OOn11Yanların bunu düşüneceklerin İngiliz zabitJnın yanın.d$, Ka'ıadalı 
de ve l!yıkile anlıyaoaklarmda şUphe yüz elli ~ ağırlığında iki metz"e bo~ 

, yunda iri sallı t>.r adam vardı. Eu a. 
1ilemezsıe de tems!l esna.s~da bu de. dam, hemen, hemen Nurullah pehlıva 

rece çabuk ver.len netıceyı temaşa e_ na yakın bir ben:r.erlll taşıyordu. ViL 
denlerln. kavram•ş oluP olmayacakları ıanın hau'vanatı.oa nezıı.reıt eden bu zat 
'>rulabll.r. oeş'eli teını!z yüreidl, dopdoğru bir şah 

Yusuf Ziyaya bsn.a bir saat.ilk san's siY'e'tlti. zabit bu &Gamı Yusufa. takdim 
lea:ııetici tattırmış olmasından dolayı etıtıL 

t'.'Şfdtktir ederim. Il. Z. Uşa.klııll Kanada.lı'nın la.mi Kinson idi. 
0 Bu adam; İngilizlerle alay etmesini 

Bir delikanlı av eınasında ka- sevel'di. 

k u 'l öldii Arada, sırada efendisine eımları mı. 
.za ur~n 1 e rıldanıTdı: 

İ7llllir ( Hususi ) - Ödemişin _ Evet; İngilizler kuvvetli ve sırım 
Beydağı nahiyesinin Eğ.ridere kö- gibi a.damla.r ... Fakı:ı.t; zayıf, sıska in. 
yünde ı 7 ıyaşınd.a Hakkı Akbaş ar. sanlar olduğu tç!n göz doldurmuyor_ 

kadafl Hasan Aydınla köy kena.. la~insan Koca Yusufu; Tı·e.blus san_ 
rında avlamırken Hasan Aydının ğile, mavi Potur ;e sa.kosile dipdiri, ip 
tüfeği ateş alarak Hakkı Akhaş .ri görünce yüzü gUlmii.$Lil. 
yaralanmış ve ö1müştür. Hatta; efendisi onu Yusufa. takdim 
--------------- eder etmez pehllva.run elini sıktıktan 

Doktor Hafız Cema 1 saııra~ı.. tşte: göz dolduran adam 

(Lokman Hekim) 
Oinnyolunda 104 No. da 

basta kabul eder. 

buna derler .. demiştl, 
Kin.son efendislnın Türklyeye airl ha 

herıün tırala.rı.nı biliyordu. HattA; villada, 

Telefon: 21044-23398 
Plevne muharebelerlno aid müteaddid 
resimler vardı. 

- Zannetmem; müba11iga da edıyor_ 
sunuz demem ... Falt.at Kanadaaa 1t1.. 
kan iri adam hiçbir yerde çıkmaz dErdi. 

Koca Yusutu gördUk.te::ı sonra; Tli.rt.. 
lerin dJe efendisinin dediği gibi iri a.. 
damlar olduğJJııu t.ascLlc etm şf,i. 
İsmi Roben:ron ola.ıı zabtın vıııam. 

baştan.başa Türk köylüler,, Türk gene_ 
ralleri, Türk muharebe1erıne ald re. 
simlerle süslenmiş&i. 

Mad&m Robenson, kocasının telk:ni 
a.ltında kaldığından o da Tü.rkiere a.şıe 
bir kadındı. 

Kinoon otuz yaşlarına.a. vardı. Fev. 
kalA.de diri ve kuvveUı bir adam oklu.. 
ğu halinden belli idi. 

Kinronu, vllla civannda bulunan. 
lıı.r yabaın domuzu dıye çağırırıard .. 

Robm:ıBOn, Koca Yusu!a Kin.son• 
g&#.ierer&k: 

- :tştıa sana, ldmıan verecek bir a.. 
dam, decn. 

Koca Yusu!ım hoşuna g.tımlşti. FıUs 
Nurullah gibi, bu adamdan mükı:mmel 
idman ala.bilirdi. 

Roberıool:ı, gllz91 türkçe blld,ğ:nden 
Mösyö Piyerin tercümanlığına lüruın 
kaJmmn1ştı. Koca Yu.5lrl buna da meın.. 
nun olmuştu. Avrupaya cı:ı:alı. yaln.111 
Pi.yerle tU:rkçe konuşuyordu. 

Hatt4; Robensoo Deliorman havali,, 
sinde senelerce T:..irk Pomaklarla be.. 
raber yaşadığından onların cinaslı v• 
teşbihli konuşnuı.lannı da mükemmelen 
a.nlıyotd,u. 

Rc>ben.SOn. gil2ıel bir öğle yenı~ğı ha.. 
zırla.tmıştı. SC>.frada. öyle abur cubur 
fa.zla. çerez yoktu. Bol ekmek, balca 
bir karışık salata ve turşu... Sofranın 

ort.a.smda. da bilYilk bir kayık tabr.oğın 
içindıe kızarIIU.S b~Uce~ yağlı bir h!n. 
di yatıyordu. 

Koca Yusuf: sofraya oturur, otur. 
ma.2, ellerini goltytiziıne dikerek: 

- ElhamdUL1:6.h; nilıaye~. bıze ben.. 
zer bir sofra gördllılt be! .. Tt'hry! •• BU 
İngıjl1zler yamAn şeyi er be 1... Hepten 
yemek yemesini biliyorlar be ı dedi. 

Robenson Vi? madamı, Koca Ynsufun 
memnun olduğundan dolayı haz duy. 
muşlard!l. 

Yemekler oeşldll ddildi. H.nd dea 
sonra: bolca bır makarna fırını, U.,1.U., 
ne de kremalı b:r tatlı vardı. 

(Arkas1 ve.r) 



Ve TC,Jsiz llaberleri 
ı Ege tntan piyasası 
Perşembe unnn açılıyor 
Piyasanın en iyi şartlar içinde açılması için 

Ticaret Vekaleti lüzumlu tedbirleri aldı 

Nevyorka göre 
yeni Alman 
sulh taarruzu 

CBae tarafı 1 imi aaıfada) 
POQ'ay& ihanet eımesi olacaktır. 
Ceael bn:aayıa ba pul 1aılıik i. 

Sovgetler Jingiızlerin Libyada 
Fin cephesinde aldıklan 
zırhlı kızaklar esirlerin sayısı 
kullanıyorlar 26 bina yükseldi 

çlıı Aıdolıf Hitleri öldünneie ba • O Kalıire, 11 (AA.) _ Britu.. r.ı1'andllı hildiri1me1ttec1ir. rel •e Harkofu :va Orta,aıtt umumi .._ __ _,,ı_ ___ _ 

Ankara, 11 (AA.) - Ticareti V4i1et, ~in halli ol • aBadalıın 'bir ,..ı.» k uf • tei:>liii: ~ 
V ...... "'indea llıblii eclılmiftir. dai ıeo takdir eatli fiatlada ML. Bu haber, Berlinin bütün mah.. u.şatmıya mat yenı Hava ~ fad:alide Ecaa 

f4re rnantak~~· tütün piyasa.. bayaalarıa baflamuma ve Oen. - fellerinde bir lbt\ırtma atyaaeti gü.. bir taarruz başladı olmasın.a ve 11iinne imkhını he • 
ba qllı U lJlıcl Peıtemıbe günü mı.na ııer.anıt edecek iıeab eden ıe.. den beyneJmilei yahudi zümrui - - men hemen Oltadan ktidıran ve 

açı: Ssı... kilde ...W.alede bahluoak ve ay nin en budalaca bir yatanı olarak Sto-khcılm, 11 {A.A.) _ s.,. _ ~ünak~ta çolt zıor bir h.ate k.oyaa 

FilipinJ erde japonlann tas-~utdtaau ,._~~~ dvee ~~onahun_ ni amuda b~ tpekilh)"on bva. telı.1tk.i edilt,.... Bllincliii gibi. he.. yet k~aa selen l.berleıe tıddetli ~~ ~a zaimea 
alLrimize uab~ . -:.ı..;ı 8tnlııl fiatlara •lnmlDI ka~ • men hemen münhaaran yahudi!er göre Sovyatlc doia eephe11ı1nin c:e. :vvotlerımız Aeedabia ile Ace.. 

şiddetli hücumlan _ -..pmız .. To;yu e. meme.ine dikkat ~ktir. tarafından ldare ~<!ilmekte olan nub ke.lmierinde Ord'i Te Har . arasında düamana hücumılar.ım 
Pb - ea :trf tMtJa.r ıçiac:le a • Bu anıda ~ c1ü.. Amerika rad)"MWUJll ~ttiii bu kof'u kuşatmağa matuE yeni hir ta. denm ettinnittir. 

püskürtü}jğ ~-.... .... böylec. deYaat etmesi ~ .. ..lecWk gös t.a.berin Avnıpada dejil p)riiaüp anw:a treGlllltienb. Oıs He Biye- Halfqa çevresinde dütınana hae 
için VcWI.& • h tedbirleri al. ,_ • • l lflbe ceaub Amerikasına hitah et. lef .....ıııcl.ki Ok& "Yadiaimle jkl kımız devam etmektedir. 
~ •• ++' • 

1 
..-...;.. .... iyi. ~11 mMnetle, \Dtiz...,la ma meai AJman remnıi m.ahfellerinde tepeyi •ıkl .-rette §imdi7e kadar Havanın fenaJ.ıiı tayyre hareki.. 

~~ ~A.!!.n-~ = ce ~ b.hna••h-clır. lannı eatmalaııdJr.. tee89Üfle bqılannnftk'. Üçlü palı:.t tutmakta olan Almanlara bir p tıD! ~· kllllnitr fakat hu,. kuvvet.. 
te!tiden DelndıleıD teb111: devletlerinin davası için bu•a ben. noCtalarda G11UU~tl ge~ek lerımizin diiwıman mü:nakalaı:lle ia. 

Pıl.lpinler .- lyioe ~ edilm Ja... At-... - ma•Lua'·na 1 J~nnnl~r FeJ..--L zer iddiaların Awapad.a aetriJKlen mıecbaori,yetinde blc:bkJan eöyleni • fe kuvveriıeri üzeri.ne hücumuna ııcm kıt'ü.o bil~ im ...-ıe xanıı.. IUIHilll Hl U UjlUllKI UlllUffll daha fyt hi1' llimıet ol.amazdı.Çiin.. yor. Ayni ıamaada Sovyet kn'a • enge! olmann,t~. 
lAnın şGali ~ seaesal MM nJi &e..I. H• di ta isfi•IA lcü bu haberler A~da çocnlaT ları Orel'in 70 kilometre doiaaun- Nıl çevreaınddlr.i ev Juın.plari. 
~~~ =:a..saa: ıvf8 fCU il il S Dlftf 1t1J8 i~1l cWıi A1181o • Sak9011larln n - da buluna .NoYOa.ı.lı kUtAtmağa ça.. le haataneleracelen mirlerin top. 
me:vsllısi ....., .. eden ~ " hesinde dur b ınidefzliklerini gcmeren bir ma - l}ftJldarı da .öylemnek.tedir. tan sayıaı 26.GOO e y\ihelıniştir. 
Fil.pin llllkerieri -~.seri Pll*Ur.. cep . um Hl adılar lıiyet ta~ll'. Mühim Scny« kuvvetleri Al - Alm.n tıebUil 
tere4 d"Ül\llDBD& alır D7'~ ve.rdırmiş.. WlıYJ 8et"liııde bu l.ıber cellllb Ame • ma.nların Hadııofu miid.aEaa ~ Berlin; 11 {AA) _ Almaa 
lenEr. K.ayıpl&nmlz n!lbe'teo haf.fW. I.oodra. 11 <A.AJ - BrltaDıoıYa: mı.. Walı 1 .._. ..,...... rib.laa U..ı f»ir hakaret o1arak eoJ cene'-• oyajamak üzere ağlebi tebfiji: 

SükOnetie ~ b'.ıttac günden Mm Alman ™vtuı.Ww:a:ı a.muı haberlere Dipaaa Felcmeak Htındistıuıi Vll1l!llandnııt.,.,r. Zha ~ud; ha • ihtimal Bi~'un oenubwıda Şimal :.ı\Jrmcada düpnanın Sol. 
ıra düşımn t.ayy.arelet'i Jbnil'l körfezi.. 8Öl'e. Alnwı1v llmd1 Şerk cıepheainde harici bölgelednb but ac*taları yalinin mat.uta olan bu haber, ce.. Donetz'i seçm.İ§krdir. Kaluga ile lum mevzıleTine karıı baakıaı de • 
nln ifıt.lbt.Aımlıı.rrı\e oi-...nndalti. milda. haıtıım ııüren ,.._. ıbaltlftda eaze&e &z.inde bq,ıiik bjr lıııa~ faa1i7et1 nal> Amerikuı millederinin bu lıi. Ma~wııt.z &Ttiluda bulunan vam etıme'kteıdir. 
fae m~erlni yen"4en bombardıman lerln daha. mut...ı metOmN ~ermele. ~ektedi11. klyeye inanacakıarı anuedilerek Detiae bö\sesinde muhareıbel« b\L. Aaedabia•da lllkı bir devriye fa. 
et..n.iışıt.ir. Bamblıl'dımaıl baflt o~muştur. riıMt mıı•ade dnekfledlrim'. B1r HoM>-'1_ d . 1 ela-- lm r . ohu 
Hasarat etwıtnmtv~. V\'lk!aoher ~ ... •uı. mu.. ~ . - eınıza U.S -;T8DI. yayı 1ıfttt. hw tiddetlidir. a ıyetı Uı§lhır. 

Am.tdrall ~ uıDlan habirinden a14ılı IU Wlat:ı netretmek korfezinde clipnan.ıa ıuıkar nakle. Vqingflon tareıfledaa yayılan ve Straltrz:a ile Riev'de de ,iddetli Alman •vat ve pıke tan-are1e. 
AmerflcMı orduıılln& menaab ağır ted1T: I deıı iki ae.mi.ino munffalciyetle buna benzer iddialarda bir kellme muhuebeler cereyan etmektedir. rin<len müııeDtlteh tetelclcüller, A _ 
~ :.ayY&releri v·n&mao Ş&ıGar W4..ltll alper baTbinin en taarruz elm1'tir. bt~ doğru o1madtiıat söy{eme-ğe Ayni ha.berlere göre Almanlar ha.. gadabia boiseeinıde duııman kıt'a 
ademnck kAiD Dıwao JtCırfes1 aföiJDda len&~ daha ı.udır. Bir AY Singapar, 11 (A.A) - Japon.. lüzum bile ,,.okıtıır. Ve ba hal, Av. raya hava J"Olile mühim miltta.da toplulukları.ta ve Marmarik"te in. 
toı>ıu bir haide bulunaıı Japcxı tıa1'I ~ bir sin "'1c iltftba,; etmek ya 1-k»llnda Hind.İetallhıln itıtiliaı.. nıpa prt'larmı ve bı\hana Üçlü takviye kıt'aları gctırm.itlerdlı. &İliz tayyare meydanlarına teai-dt 
letDIJerlne taama efmişlerdıır. Pena fmatı H JUl ala1IU' -.rdır. ~ na ~nık Bomeo'nun ıimal ba. pakt de-v1etleri arasındaki kartı • So97etlerla SQJab bir tek.ilc:le lıücuıın etmİ§lerdlr. 
~ ~ n.tmen Kalaleıo'da mıenıı ~ JsJ.n oJnwhtı icın · ı ._, "----'- t · h' b"l ı I e1J Ha .ı -'-el · Davao llı0rfe11IUS.? bil' Japmı miı11nn& IEallD ..,.,._ lDU'US bllluwkWır. tıa~da petrol mm~ olaa Tara • I&aı mW-Oet erı Iraz ı en ez - Saliiajyetli Alman mahi eri l>ü va mu:uareo erınde 4 düt • 
tun W ka;vdecla~. Oemi &le'r1er ı.r . ....,., mtm8 im JW wtdutJan ita~ a Te, CelıebcWıe timalindeki çin de a,ikAnlıT. tün bu ~ t.aarruzlarını.n Rua man la)'!Yueai diŞürülmütıtür. 
içinde llıalmlttır. a.hilde lıvlpea bir - ..,. lltılf ll&1bMlt aoimakta.. Mındtaanl!ı 6ç noktulaa asker New.Yoft: Pmt paetesi4ln ı.t.aot kuvvetlerini inanılmıyacak derece- Malta adamındaki tayyare mey. 
haft .,,,,.,,.,.. w.,~ da bir ._ dıds. W IM'llllf hatederle dolu çıkanmıgtır. New.Yoı4t Poet'un Va,ington - de tükettiğini belirtıyorlar. Alman dualarına ka~ yapılan hücumlara 
bet. k.afdied'lmişth. Btllıll:ı. A1ıurlU1l cılm a. .-ı. JIW1elıle IUIWID k imseyi Newrolunan bir tebliğe göre, da salahiyetli bir kaynağa atfen i:>i1 kıt' alarmın d:iipnanla teJD.Ul bun - sece ve gündüız deVlllU edilmiştir. 
ta.nveıer: salimen fi8lel'me d:iıımi!ı.. ~. lcnn-u5rler hirm.,,.inde b.lmıan dirildiğine göre, Alman genel kur. dan dolayı kesmedikle11 ve muha.. haıJ'IUl tebllit 
leııdtr, üıdıııa t&'femiade w *anla ile-.. peıemcieı>bJa~ pseteal, . H ~'-- · b · · ~-..ı k ı-1- b d d Roma 11 (AA.) t ~ ~an Jııııcıaa semilar1 bJr Wbl1. cADrıfd ltumb baf'lllı altmd& ~le b~ Japon ~ıt Eı'-a Cumartesi gü mayi iuer ıçln clıoiu cep estnın rebe e1Dt01.Ien 1f _,_ra un an o. · - lavan 
8 Cnmı:ııör. 2 ınuhrlb, 1 mlı:!l1ıe ~ .,...,..: nu Taraltan a ya\laşını, ve gtce bir yerinde abir kahraman ölümü~ layı çekilmedikleri de ilave edil - otduları -= :hrargihıntn 588 
- 10 daM ttıot»t baclmdeti ,emjdea ......,. llltlr alR to dereeeılt.r. ~ asker çıkannap baılamııtıT. hazırlanm!l!'tır. Hem dmm•tik bir nıektedir. nmııarah .... 
ın•ettebdl airaıs IOIDl'& ~· lılll'dıa ... llbf la' rtlldı' eanelı:tedir. 3&i*l teb.lit mahiyetle. hem de itina ile hun-. Sves'ka Dagbladcfin muhabirine ~~um ve Halfa.yadaki mevzi. 
bir d-.ı krat=*lte 1 MldfFe wemi. Bil _... cBaıltla._. °"" cl'Arw' 11» 1 Tobo, 11 CA.A..> - tmparator1uk U.. lanmış olan bu fttte gü;liilen hedef, göre Berlinc:le aôzde Sovyet zafeT. lerı~e. \artı ateı ve bet.va faali .. 
~e Oelebee d&ıdatııde taama etafıt. ._., wı hmı.ıammm ~ mmı! .karardhm'D 1ıeblit1: Almanyayı içinde bulunduiu pek leri mevcud olma.-iığt beya.n edil- Y~tlne tıcldetlıe devam edtbnelcte • 
ll!ll' l8e de netice maliUD delfldlr. nıı .. uwd»utbet:tude 'tlll&t.. ı..e lııDl1an br ~in de :Vardım~!-~~~~ nazik durumdan kartarmak ve ay- mebedir. Almanların budu<I tal- d.ır. Batı Sirena!kt.e düşmanın, ka. 
bile~ kNda deler JIU' P7 Jotıar. :ı=1tnn-:::-._ -:.::~ ~:q= :=:~~~ 25 ni zamanda müttefik miYetler a • lıihile aya.i umanda yap1lan hu tıffeT yapan .W. bıılikleri "'9 • 

T b 1 
lmi 8&ba ~ ~ar. Rua kllcımelz'e batıaılnda Moribtıan kl'o1L Ta•ıncla bir ihtilal çık.anr.aia ça _ So.,-et taarmzları ~r pn arka \ıibıAı...ffttiiıı. T~lz dlt-e •i~ ere göre ~ ~l l'8C9 --- M vanm,m-. lışmakttr. Bu pJ'9n, çif.te ihanet e • arkaya pijılkiirtülm.JrtedJr. ~ cepile ...... <041Dmıobfl kal 

:1 de ucı+4• '"i'ectr wn&t Rus lrlleum JQ>Q11 ıt.l.JYare\erl. Ko1&ala Dm 4.m&.. sası üzerinden yeni bir auılll taar.. Bmwn1a beT.aber muhabirin be1ırttl.. umm '" oud.ctltlmi mitral,lz .. 
f11M taNlt 1 1D1ı1 ~..... bC".-rt .... H.DıW ...... etlaMıılr.. lillde bir DO&.t.&"ia 23 Z:nclrti traktör ve ruzuna yol bazırlamalttan ibaTet tine 9ÖJ'e $ark cepheRndet1 amM!'e ...... 'ilah t' wla. 

ölçüde mubareLeler cıılmamtfbr. tellldlr.- T fıM* Ue ba yerin 1J kilomf'tre cen~ buJunmalı:bıch,·. belerlıı ber we raAmen itJlllk&ıım ..._ 
Alman ilerı· L .. + Lrı Lir~ clolaıu•JU1 ltaj&ng yat!n1nde tnr.ıız s· da M"lh LL J laJı çok ~ oldutu Berllnde glz!ea_ Japon bahrıy· 8SI. - - "' y c1en· • d -*eri J1lt1U Ik1 t1'!D tahTib t'ıba11\erd!T. ır yan n ı ver ertaıuan a.. mmıı*ted!r 

yet ketif ~ buk1aa .ı unan 1Z1D 8 ,,..,. oızduıiutıa ırıe~ ta..vyueıer. pony•yl. diier ~an be mntte _ · Jl'la ...,..Dile 
ratııuak eatr etmitlenlır- .A,.i b. 8iDclıPar oeıtreırinılSe!o a*et teG.sl"ıte fi'klet" RuqaiYı kendi llali.e bıra • ~ .-rı ••&ı;ımDllli••rJıı•111ıı1mm sözcusune göre 
•imin be.aka bir na&--.da SO • asker yDklO bir u. ~bre: ceae höcmn kacaklardır. Alman •enel kurm.IQ'i mt•aıarı .RU11arm m1lbnw ldlcmn1a.. 
60 ~ aKeri Daaetz"i pç..k mm. =-:...:~ «Hi'tler"in» ölümü ile aaziltii1l &m ~ .nmm ~ ....__-: ..... .J..~..&,ta 
nehr10ia ~"~~~eL~~ gem·ı batJr.ldJ TGlılr9. 11 <A.A.> _ Bustb Tabo. ~ilii~~en öleceil ~e~ or~n W.. ~t!.: == 'lmrladeJıl IKilKfCllA V!IYivaf 
~ ...- __.... ııw • IJ :r• pim ~ ıröre, Japonlar 7 ıtacağ'I ınancını ayaoa1NC&glnl •n rmenıtD bOlpsinde Pinllııdi7& bal. •-.. JV& 

ıif m.ülrezeai bu taaTnnıu D11a1tzba 8lmıltlllımda snm J*mmda 1'lb1tt im ~ır. ıanm ,. .. Jlll1fttfait ··--- Tolr;ro, JJ (AA.) - D.N.B..ı 
öteıtine 4;eldlmeie icbar etmittir. l.aDdra. 1l (A.A.) - AmftHik ma.. mmıatfe!'flret k.a.zmmıfl&rdn'. 1ı1aı-.. ACıııuı 1me11rnrmuı Ruspnm hak. w • , '4 YUıııl.,l Hil:ad.e .ı..uatıııadı.k 

3 ill 9 Sonkinuna kadar Sov • "mm«>• •ut•: JQm f1ma1 batısındaki dlıpm.a ~ t.mdıla ..,_,..._ IOin ınOtt.e&lerden a...- ı- _.... 1-a.ep. .._ tdr;Qwi Mı: •L 

yet haV& k..vvetlerl 12 tanare ...._. AlOR ı..tımmıdanı, ku.. Janle ~ın batı ee.hili tlrft'lnde. ~ _,,_llli ~. ~ ın ..,._ 911atnde h1lcmna tıeemettedl? cüıail e6de .,..._ ta~ ~ = 
k ....ı..--.~ ... ; A . ~- . ·na. mudMı .dmtla baluDan dmiulıtalann ti c111amı w k11n8'1erl de loOncll .tartı Alnw:Qıa Wa1 altmdMi lttMıltD Jer Ba ballar ttmrmde taHmJ:l ... .; .. '•a' ~--'-~_:_1 • 
·~™9Ur·. :ynı acvre ıçı ~ ......... dtl,.ın• blrQt bir OldaDuD bul kıalmian teslll bir şekil mem.:l*etııere tam bir Jııllrr\Jlee "1'DM. • eal1 mtraı.. ~ me_ .. ~·~ TW47M. 

.ı_::.... ce..J..eeınde 16 -•re kay ~ ~ · __.,,_1-4-ı te JaJ>OIJl'a.J'l buatmata n -- JI' b'.ı.r taıare penoan e ve IDllk tiı&ere -::....a • .ıiii L:.. _..__ı_._ ... .....,.~ ..,.. -;,;, • j1atıilre .,..... iH orta taıa- ~ •- de ~ -....... -r. ıo-- u; J1lbek m.entaS\'IC!l't 1ldlna ~ ~ ..,.bez ole ._. ~ at. lıımt _,..,.... uı. ~ıa 
bettık. .. :ırzn'drf tarpUleditltrJDi bUdrwt.. Ba _,,.., bm'eUeri .. ıw-.;; ,. brfl batta etmek 1ılD ••& . 'Mit '9l Goel' Jdtl bahman mJalı tınlaa:r ...W..~c • izaıı etm.itıtlt. Sa..ii 

Mo&ova. 11 (AA.) - Sihir. Me. •.eee tııillden lbaretUr. t cmh ~e lı:llillmah laam llu!w-t ~!tar. a· .danittir it;: 
7a ..led ~-Kw~ Zns ı.tatır ,_.. olMı ~ l'!IDlli ._ '* .. ' dlıııten _.. .Jlıparı Wa' .. ı ırı.llt Amerikanın Havai ü • 
da ~ plea bar telılıa* ~. -.. aemielaila bMtılı sOl1L birlıltllr •• , wı•. dan:*' derin. • llaldlıl bedıd Parıe ste yeni muine bir t.anu yapılacağım ı... 
f()yle denilmekteclir: »llDfllllt ...... tıemi O~ 1woa.. Jaııtıeki. ID8VIOerini ,.,,.... .... ft.... y~ lpnt e.1lJıdJiGe 8ire, -'>a ~ Ve Japonyaya kar., 

Sibiıya ~ m...a.n wı "• ._.. Jd ~ edUmit-.... dDll'a ~. damncla bir bu AJmao pilnUllu ailt.torl bakl..kl he. bı•r SUJ•kast il ~~ btatma t.reketa içla 
1 • f • -'LJ!I in • • 0 mullt«nıeJd.ir. ~ JmahaTeM me1 .A.I d ......... _ -·ı w-A- i....0--....J 

0
- 1-er erı a,ı• .unuer e ezıcı 1enı oı* tll ~. Ban1arm caa'DCI& - Alman or usuna u.4......aı -- - ~~ilec ... e~ ~ -t.a,1 '-fk.it ede. 

bir ciaA>e im:l'imlek vazifeeiaia I ı A l ll8 tnC!I tulaY tumu.ı1&11ı da ftl"dlr, IDllllllf b1r halde oıDnat 11DH.nm1 ft!'. u -. Perhaıbour• da donanma _ 
kendBerine •ertleceii ... tin unk l nm iz man ye 1 l eimllan .. etı'frA lllft. Dl mıelıılır. Remı.I mab11Uard! 4UtlldUdü. Parie. 11 (A.A.) - Stefani: •in -.lnib edileceğinı de tabiatilıe 
olmadığını bili)"Ol'lar. Bu erler, ,. e- Ja ı+ J'dlııti WliGn ...... .ı.ıer iGDe ...... A1lmD ...,.wıı!TIBQS tind- t..ı bvvetleri taıafrnclaa mi - heub etmmnif oı... hmekatm ee 
ni harb mollerini öiraniyorlar.Ta- akın 'arı .Japon-.. bombatdunantm ad!olıB'n ki ı.alııl ._. nır-ıer.n Jnı ._. dtıee.. -.deı-e eclilmiı bir garajın önünde rqaaında bıt'i mahiyeti haiz bir 

'~ de 1ııııbrlb edtJm,tfCil' oeiin1 "'MMttadır. Ayni .m&htil!er Al LLli b" l" d" La..ı; _ _ .. --L.:ı ]imler gece gündüz de..-am etmek. ..____._..._ -3-- y_ - -et.. mıaaJ&:rın ne k&daı' pan.;te düfeeelclerL uca yon ır po .. memanı, ~ -- -.-.ı ed.. Birmanyada va 
te ve sece talimleri h...m iti .. iti. LıondN. 11 <A.A..I - l.aıiliMııı JıMw& .~ "="_:-;:-_:-... b. n1 lınndan daha ~ bil' şeJcllde ırtıe. pce, iiç d 111V~ ~ .•1!- MaL4edaki fnailiz tıebdidalle kar.. 
naya tibi tutulmakmd1ır. --~ Mıllllll: ~ ;;:··--··14-8ilr-.... tıeren bir o~a bultmaml1'&catm1 um öMiiıühnüıftür. Sdıih atan uç ldıi. fi s., ... ·da ft Ba.nalcoıt•d,. eiya. 

Beri. 1 1 (A A ) "_.._~ W1Jbetie4 ..., deaıis a.GDe " l!:m.. ~ · edt9arkr. L--anlıktan i.ıifade ederek kaç - m -.e _....._~ ;_ .. · - .ı ~L'"-la 
• JIL, •• • - ~en dm'e dUın -..m liddetıe lliWum dl.. lıar .,.RI ~ vetır. rn _.. -ıaaa - l'J teaİ9 

bır ~ada-n bildınlipr: l8lftir BlılllCa Wefl wı;aw,,,...wıı o..,.._J& sidlD ,..nar, - oeldleıı SkMJDı., U <A..A.> - Oli ._... mlftıır. ettihen -ta cenaha doiru yapı. 
Oim Ahan ordu.unmı bat&1\9'11- ~.....loi, • .,.__ ~ t:Jt-.aJar.ıle al""'\dllfndm flıs1a bUdiıriıPııır: . lnrakmlık IDICbuıi- 1aa Japae ileri laa.rekeı:i laaztrlanaa 

ları. çenber içinde bulunan Leniıı.. ~ ta.1711"! merdanlan " daJudUr. a 11 ıta )ldlblma slJN,: delıaııı::... ~...::~Öl'~.: ;:a~sru:ı 7&8Mtadırlar. plan mucibiace vukaa aelmittir. 
srad ,ehrinin lılkert el.eıamiyeti o.. souı..ne dGıklarma da mu.at!at,,.... :;_ ~ ecınm. lılh' bılldJMt -- .-ııı Almıa."1)'4 i~inde &&kert V.atıan hilmıl IMls1ln - ıaıuı lli*re ~u bp,-l: içia Felmıd 
lan ~iai yeaıdea bambu • laGoma .. jlmi;.ir. • w 1111181 ~ aramıda clh111 &7. tilllQode cıilımK tQlıb eder. ruaa••••• ""7* H&...r,. dop. 
dınwıın etmi,terdi.r. Kıtlalat"a, 1* Sahil aerviltrıe baA:lı t&J'Y61'eler, BDL A b• ha•r nblı 1Jdandutwaa dair eaıebt memıe. Deliflti"!cr uakl•P"•p teı Uie eden ôitbc 
. dU:- ·---- L' --~ JAnda mbllt açıkı..rmd.ı. lruVV8W bı'r merikada ır 8'lmde dahtaın. IQ'ia'&.-a b,.. ılt de neıete'= diler bul m.anıeaDıerin .. -· Wl! ,.. H•-L- ....-;.__ _'1...-1: flftle ı.ıın- .......,_ ve vır ~ .....___ aıt:ında • lden bir 4Utman 1r&.. • .,., .,_ •- • 9ClGl'08 -..:T-""' 11~ 

aiJlla fabrikalar-.. bm 1-beder .. =.: .....__ ~ .... ~. - ...... -·- ltalyan seferi heyeti ,. dm'a* ...,. •.-.tAr. A1m&1l .._ smıenllarill .aftierlıadea matlait.ınl. ye semt.i. ~ &aY79ft aemW ... __.. ____ ...... _ ..._""'_ -.- - _... ıı.ıre.aı Vcıın Brauallhıcb'm sa- dJima d&1r dol&l&D ~ ~ Te 2 detı:-:ıa... J .ı_ 
tlaiu mıUıpıhacle edilmipıir. n.l4J ,...ı.ııme " bir b"ll7Wt lqe vapa.. h I kilme+ıt BUilrlıı ~daııbtı ele. da, ordll ~ ™11& ae 1&11:1U llPOA -tzattıla -

Almanlar R•yaftki 
askerlerine 68 milyon 

parça lfJI lletüp elt:ler 

nma bı o ...,. -- ~r. • azır anıyor •'-">- atııratmett.e ve bunan hioblr lebUıeD ..,...kJere dair lıabeı2ıerln rıaın kad.aı olmufl:m, 
Ba ._..,. .. netioe!IDde • lllwltıa •- Ne.,oık, t 1 (A.A.} - Fati-t s9ul abelJle -,eyahuı! flktr &JTıhlı De anmk ..-af* teWDci ohman U4a ~ Mrnnı llı1!Mma lm+ıdatm ..... ,t CllıilltDe •ICı =aitıtılr. ale,lıılart La Parola -~-,:_ .... i8tli ~ı Ya.anaktadır. OtsetL •etl'OlllDdulı!anD1. vata 1lmılanıı .... ·-----~ edebileelk dunandadır. 

Alla• telllltt . --~ •. AlmMı c:ftuu:nm. '-1IDda bu!a.. Ue1 a'Dlrıel büıe1' vemıenhı dtılınan• ft.. a.us:ncnm-411 ft Ol\Qll ~ kıt'&la.. 
:&er5m. ıı <A.A.' . - Alman teb!ili: yawı M. Gı"°'8mo V.ı-ti .-ı naıdar &1UID4a ,..,.ıan ~eri• .,.. dUı:ım&ıı Jll'~" faJ'da te.. rmm Dt'I mal'4lbi.seti lmlha.natır. 

ıo ~ receli Britan,. adasında ~= . ah9a1lll ieaıb1ıln nft.ioeli Gluak 7&))ıldı_ mıa edecetini tudetınekted!rler. Aınıer.•a l'!l!nee l*PODn ba mea 
~ ctımı09"ııtl lta"'ıl btr ltmlıll tealr. Hür lı:alrnlardaa ..a.wkbO bır tını'" iN deli~ bir tmnm•n Jla4tıJm&Ddaıa!üU 78.Pllan ııeni t..._ leket!a 7eniden 1*!na edibniş bir p.r_ 

Berliıı, 12 (A.A) - Ftlhrer'ia Ji 'il 'd ,.ta. eefw '-7etbtia telkili -.. • ...- m 7tllıdm oıırutunun beW ele her ıa.. ~ ~ir va~!t sı.ı vey1 bu ırener•lln ~ ~· herhallwt fPkilde müdahale. 
amile cephe ici- ..,ıa ..... -ına !ntllls ~ 1~· ~8::" plWar laazrtbm ' ..... O. Mn L rafta IA.Y*fle A!l~ fakat bO.. Alman Ol'dul&r. yfttaek konrntam 1Ml- :11:~ =ad;~~.--
L •• L. ı a...a..ı.. ...a..1a k mm ~ .. -- • taı,..n ha h.-. ta- ,uılaea *1 .--ıertn ve bOtftn oıdu nH.. .ıtJSe BMen "U.rsı -etm~ old1Jta ladıı.. -.....-.u-
u..-DJ .._ a.--. ~- eva "Ye 1f- · .fl!lı!Tlere bUema et.m.iflerdfr. Aba. •~ -L_D ae • Dl!Ull ırıtıere Dt!H:a.t :ır!!l!dni etmJı o!. ~ -,aninin! boıııd•ıtu manasına reJe. ...A HülAalle H cleJL1~ir .ti .Japaqya Amert.. lık el,i.ler laneei Pm1' ÜpJDI ~-- ...,_,_...,. oıtı ve :varalı var. iı •ndm.aktae. H&r _... i1 ,..._. w.. ma - 4ad Oe!lu\ ~daki mw•• . -'- ıı ac-• .......... f rf L-·i _.:__ı Afrilra a ~._ dı*lannı Te bundan ~ llT. 411,.,.. - __ ha-~ t....... -
aona ermıtu"· dn' ırııeum odm tal'Yarel!l'deıı a!tılm e -~- wa- Y, .- -.. '"""""' sa.b,a'Jlnıi."\ uıaıliz _ Ame. 

J6 pde Alman milleti, Rm cm9oz-mm0etfl!'. , rilecelrtir. -•kan dftıiııı kU"lV'et1eT'n i ezmek ~ 
_., . d '-" _...ı..__ı ı· • ...h1--- tı• yall'ıs denime aıutlak b"r hA.i.:-. 

cepueel'B e .. ı --.cııner çın .. ~,,.... - U M .. d- 1 .. Jf. •• d i B. vet k.a~ -

da misli göriilmem.i, bır feragat Orman mum U Ut' u)Sun en: A' B DO . A B K - nıa00a Havai 
1

!e sk:=,1::6 .. :;nı~=: 
götıtaanitıtir. 1-0 SnaUnun öile l)m'aUDIMl1 deVlet orman l.şletmeatnöe y~ oilıan c810a mıl)ad.. A Ot"n ktııınlannı da kl'.'t'ltro•ftne alınıtm 
üzeri ahnan ma•*kat rabmlara hattm eMkt ye p!i.nları ikmal edilen 1snailler detiımenJndea tubum Lımi bdar güzel olan l>ir Film... "P11 df!ft!tt;r tf n.a BtrJıı!9.1c ~ 
nazaran verilen iane 58.325.930 re~ ~lk k9ll hario ~ .. rtile heaU. tM1 ~ tala& ecUl.. Baı roJler.de: ..... tneı~ uzun zaman Paslf lk't.P. >"' 
paıça ..va.yı lbabnaıltur. -Y tıılcrtben 40 kllome~ tıaıaım eCıDdll ?e ~ Wiııll · kuvvl'tl~e ta:ı• h· ~ m1ldahaletb bu: 

Kıtlık el>i9e ,..lü 3.0S6 vqon ~ ~lan pırtlar dlll.illDdıe ftazıl eb1tııatıi ı.ı. t&bme Y..,_ CLAUDETTE COLBERT11.n RAY Mll~un ı~•n i''bl J1>011Ya taratın_ 
hareke etlnJt n banJarm muhte -~ ıca.t"l 1ıSJif Sl1Mml 1ııtna eden ..... .,..-r..ı . U/1/9'3 t&t1ıüDe wv ~ dan dti.e edüen ve dör: ba.l'tahk baTlt 

viyatı l.eld de mı4•elf biltiklere 1ııada.ı' ~ wurl =~IAı!ıidi ~ :...-- llramet 4lıılere ~ ~ aeı•..,.., beliren in1dpfı 
dlliaw....... vm.mı W'W..,..,. _. ..,. wt1ardır. 



8 Sayfa 

1 
1 Ask~rl vaziyet ::J Lig maçlarına don 1 

.. tna...ı:ır~ı ı •ncı st\1r•"•: /de bir harekete geçip g~çmedikleri yaniden başlandı 
'~ve ıçıne almag~ ça.hşalım~ Bı - anla~~amadığı gııbı Öpatorya ve İstanbul lig maçlarıntn ikinci devre 
ı:ım bu ?ususta, şımdıye kadar ta. havalısine çıkarı1an Sovyet kuv • oYunlarına dün yalnız Feneri>ahçe sta 
kib etmış olduğumuz ,ekle ve u -

1 
vet1erinin im'halar:ına ve Sivasto _ dJnda devam edildi. Şeref sahasının 

aule ta~i ve sa~tk. kalmaktan başka I po) mu.hasara~ının bugünkü hal tanZimi dola,yıslle, futbo• yeri bozludu.. 
yapacagımız bır lş yoktur ve ha - ve şeklıne daır gene malumat ve ğu içın dlter maçlar yapıiaD".adı ve da. 
kik~ti, ~aima. h~diselerin mana v_e tafsilat alınamanuştır. ha blr milddet d~ yapılamıyaca.ktır. 
belagatinden ıstıfade suretıle teSbı. 2 _ Şimali Afrika cep~esine D!ln de 4'aret ett.ikimiz gibi uzun blr 
te uğra~ağı en doğru bir tarz ad. gelloce: ı o tarihli Alman teb. taıtllden el.kan takımların l!yık oldu. 
~ederiz. r ~ · d d Soll ı.ı L tu lradar idmanlı olamamaları dUnkü 

J . • • ıgı n e aa ece um ve ıa maçlan pek 7.eVksız bir şekle roktu 
Son Sovyet ngılız haberler ıne faya bölgelerinde lngilizlerin : Fe!P'rba._.ft .. •-dı d" 1 u ıh... ·· k ..ı.. .. • · . 

1 

"' . ......, .. ...,. n ·• yapııan ç mı 
,gore şar ce1M1esının mer.ce.1: mın - şıddet1ı tıopçu faaliyeti gös • lıt.lıf ~m hiç blrlnde:ı futbol bak:. 
~a~a~~nda Sovyet kuvvetleri M? - terdiklerinden. Agadabya saha _ mınd8.ll bir zevk duymak: tabi) dc~il. 

Baş, diş, nezle, grip, romatiza 
Jaı~k ı ":ld.ıktan sonra Wıya~ma ya aında ise tarafeyn arasında ~eşif dl. ttç ha!tayı tamamll':? d~ğl'se de, 
dogru şımal ve ccnubdan bır kıs - müfrezeleri faaliyetinden ba~a kısmen lstırahat halinde geç.ren sı:>0r. 
.kaç hareketi tevcih etmektedirler., bir feY olmadığından behsettiği cularmuz, dün bize futı>olQn bir zaru. 
Kıakacın cenı.ıb kanadi. Sov-yetlerin h ld 1• ·hl' .,, h' .Ll'W' Tet brr>ındB nıısıı oYnanablleceıtmi 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AaRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Palla lıııtaları ınarla i•teyini~ . 

. . a e ayn tarı ı "a tre tou ıgı g~ller ki b:zım buna futbol deme 
ahıren Moskovanın 22~ kilometre general Rommel'in .Agada.byadaki m!.ze de inön yok.tur. 
ltad~r. cenub batısınd~kı ~eçç?vak asıl kuvvetlerini, bugünlerde o ha.. Vef 6 _ T k • O 
.şehrını almalarını mut~akıb şimal valide hüküm eürmekle olan tid - a a ıım 
istikametine k.ıvrılnuşur. Şımal ka. detti kum fırtınalarının te•kil ey J ,_

1
Dkla devrede oyuna hA.klm. ola~ Ve. 

10.000 kad1nr l 
Hayrette bırakan 

d · M " 200 •-· •w• . "' . • .uıı ı r, .iki gol yap:ırak oyunu 2.0 bl. na ı ise, gene oaovanın ~1- ledıgı perdeden :ı.etıf.ıde suretıle t1rc:I ''- Lilzu k d .... _ lm 
1 k d b , =· mu a ar ,,,..zır o ıyan 
o~etre . a ar atıaı.1da .bı:.unan garbe doğru çekmeğe başiadığını Tab.m takunı 1ıı:ıncı devrede daha dur 

R1ev şehrıne kadar ılerlemıstir. Bu I bildirmektedir. 1 ırun QYnadı. Vera dU~Un bir oyundan 
va~il:'et ka.rpıın?a A~an kuvvet • 1 Almanlar taırafından bastmları. sanra maçı 6.0 kazandı. 
ler~nın Wı~ama yı muhafa~a. et~e- na sezdirmemek maksadile belki F. Bahçe 8 - Süleymaniye O 

G A R İ P Pu8J~A 1 

TECRÜBESİ 
lerı de kabı! olamıyacak f"ıb• go - 1 de iltizami olarak bildirılmemi" ol Fenerbah""' t k.L. b t · k w ~ - ..,... o. uııı u ınaç a ave. 
rünme tedlr ve geçen Ac:ugtos ve meıııına rağmen bu gorİ çekilme ha. raj noktasından ,yj bir net!ce aldı. Her 
Eylul aylarında mareşal Fon Bcok reiketinin bir naicikıı.t oltna9i kuv - ne kadar 11.k. <kıvre LO Fenerba~e için 
ordul,tr:nın mareqal Timoçen'=<o vetli bir ihtimal dahihndedir ve t-u güç t>:r esllde b't.tl ıae de ikinci dev. 
kuvvetleri tarafından yap.hn 5lkl harekete Almanların "1rk cephe • rede Yedi aol lliJtilste rahat bir halde 
taarruzlara mu'lcavemet maksadile sindeki durum'larına henüz bir is. yapan Fenerbahçelller maçı 8_1) tı:a. 
Smolcnh prk mıntaku·nda vü • 'k · hn -1 , .. .. zanmıak sureUle neticeyi tol:ıyca ten. 

. • .. tı rar verememiş o a nr yuzun - di hesablann:ı kazanmış o~du. 
cuda getirmiş olduklar~ Mmt~h - den Agada'byad.aki general Rome- . 
kem hatlara kadar çekılnıclerı ga. Ji kafi derecede takviyeye imkan Beııktaı 7 - 1. Spor 1 
l'ba zaruri olacaktır. . . 1 bulamam~ş olmaları da miiessir ol . Ll.g'..e ~ uy:uıdm::ı maçlardan 

Ancak, Alman kuvvetlerının ı muş ola'bilir. Geri mıntakalarını biri de Başiktaşla 1'stanbulspor arasın. 
dünden sonra Ladoga gölünün ce- mütemadiyen temizlemekle İşti - da ıdirt. Birkaç ha!ta d~vam eden karın 

b b k d kai ş•·· l zaru olarak tatil eWğ! maçlar yUzUn 
b
nu 'datı b en1ann ak W ı~L f.usseh .- gal. eden. v~ .ee&est kdalanAkuvvd ebt. den idman ka.b!liYetlnı kaybet.mış olan 
~rg .an aş ayara.. .. oı.no , ne rı. 1 lerınl lbırbırı arkasın an .g~ a . - iki tarar da wp:'.l o,yundan zyadc şah. 

nı takiben İlmen golune, oraoan da ya sahasına gönderen fngılızlerın st g.ayret.Ie iş! blt!rıneı}e çalı~ıp durdu. 
\Valday tepeleri üzerinden yukarı karşıe1 nda general Rommel'in kafi Bundan dolayı li~de sayılı &ck!t'dilen 
Dona nehrine ve Smol~nsk ~arkın. derecede takviye alaınamı, olduğu bu maç ba- he:ctimerç ~çinde rlereyan 
da yukarı Dinyeper nehrbe gi - halde durma&l ıi.iphesiz mahzuılıu ed'p geQtI. 
den. badehu Roslavel ve Bri • idi. Oyunun başlıuıg:c: Beş.ktaş leh nde 
yansk'a doğru temadi eden hattı C l R 1 Si k" f · idi. N.ıtei:lm ı:k golu Be.şt1rt.a4 merkez 

.. . . ~nera A. oınme rt or e~ı mUhacmi lbrıuun ~·z.nci dak kada 
tutacakları ve bu hat uzerınde kuv. sahılınde kaın ve geçen sene }ngı. ustaca bir na ...... r.tl t .._t b· 

1. b' d k h l r....... e yap ı. .ı:1 :ın :.ıı. 
v~t ır surette urara ~m ,-e- Jiz kuvvetlerine baskıın yapmış ol- sporun canlı oy•ınu. Be~ktaşı ilzm::~e 
nıngrad 1n~h~raanı, hem de Fı~ ı duğu E.1 Ageybe ve civarında ye.. başlad*f.en dört dak!ka sonra Beşik. 
lerle olan ırtıbadarını Ladoga go. ni bir müdafaa hattı tesis edecek taş beraberlik golUnU yaptı Beşlk1aş 
lü va,ıtasile bir dereceye kadnr ol., midir, yoksa uzun Sirt çölünü ge- ~ımını akıllı o-yun11e :dare edt'll İbra. 
wn muhafaza edecekleri kuvvetle ı çerek Misrata ve civarından itiba. hım h~n bir d~Jtı~ sanra takımını 
tahmin edllmelc.tedir. · '- _,~..ı f __ L .. d aa.lib vazıyete Jet·ren ıklnc! 88yıyı yap 

ren mı .olr ınıuoa aa -.nası vucu ~ tı. 1'tanbulspor devrenla sor:una .ita 
Sovyetlerin prki Karelide Fin. getirecektir? Bittabi, bunu henüz dar hM;lm oynadıA"ı halde neticede a..i 

ler üzerine y~makta oldukları ta. eöyliyemeyiz. Yalnı~ dünkü ya • matlQıb olarat devn!7ı kapadı. 
arruzlar Finlerin ııddetlı mukabc. zımı:zın aon fıkrasını tekrar eure • Soyunma odaS"tnda epeyce talimat al 
leleri ve bu mukabeleleri mukabil ti'le fUnU söyliycceiız ki. ıimali Af mış oları Beşlttaş'ılar •kinci devrede 
taarruzlarla me2JCetmelMi eaye9İn • rikadak1 bu yeni çeldllt de şark tutuJmq bir ha!de oyuna başladılar. 
de ılrndiye kadaır e.alı muvaffak.İ- ceplıeelndeki hidi~lerin zorile ol. Kırk bet daJakayı bete taks•m et.ımeııiııl 
yetler temin edememi,lerdir. mUıflUT ve Atrnanlar, t-ı.rk cephe _ il~renırıJş oıan Beştkta.~ üçü SE'Trf, biti 

Kezalik, her iki tazafın Kınm. eindeki clu~M'lnı aiiratle ı.le.h !~~!~ r:!!~ı'3~~~ =ta~r~~ 
daki durumu bugün dahi tavaz • edemezleree il~ahara ka-d.ar ~u- bir şeltOde bit1rd'1eT. Bu net'ce normal 
z~ etmemİft Sovy.ctlerin Kerç ve mumi v•ziyet.1erıne esaılı teittrler olmamaılcla bernber B~'kt~ın hakgı 
Feodoeya bölgesine çıkannlf ol • yapacak daha diğer ağır hadieel~r- idi. öm,.,. ~m 
dukları kuVYetlerin miktar ve ma. le karplqımaları da imkan harı • Be,nelmllel Ollınplyad komitesi 
biye~e bunlarııı yanmada dahilin.. clnc:le cleiiJclit". K. D. 

Eskiıehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünclea: 

Pabrlk& lçla b1rlnei n ftiııcl 111u,f teMQeci, tomacı, flresecı, elekU'itçl 
IAltlt tıMD.1rcisi, aaa.tçt n mülae rea.... alı.DacMtıır. Verilecek stmdeliık 
Uaret ı.tıeıtl.llerın imtib.anda ıa.t.ereoetım mun.rıa&.17• ve Jr.ab~etını sar. 
1500• kw'ul& kadar 7Ubelebl~. 

:bııtıeldllerin ımtlhanda muvaffak ollllı&lan, seme, ıitme ~ol masr&lla.rile 
bUGmum zaruri masraftarmm tendileriae atd «Ndutunua bıld.irllmesl ıerek.. 
lldır. 1stelclllerln &l&i'ıd.a 7az;tı Tel&lki hMıilen cauetoe Jle fUrika ıeneı dl • 
teıktörluttlıne mUracaat e1meler1 11668.1 

relalaln cenaze töreni 

Brübel, 11 (A.A) - BeyneL 
mild Olimpiyad komiteei reıeı 
kont BaiDet Lartour'un cenaze tö. 
reni. bugün, bir ~ok. Alman ve 
Belçikalı zevatın iıtirak 'le yapıi • 
mııtıır. KatafaLt olimpiyad bayrağı 
ile örtülmilftü. 

* 

Daha güzel 
19ronebileceğinizi11 
Kat'i DELiLi 

BUGON ltu 
Pudracılıkta şayanı TECRÜBEYi 
hayret llOn bir ketif •• 
Cildl rllzllustirtn, Yaptnez. 
ona gbeı bir cazibe ve yeni bir ba· 
yat veren unaur . . • donuk ve çirkin 
bir cildi, rençlifin tabii renlderile 
ellaler. Pudra yatmur'a, Rllzrlr'a Ye 

batta lerleme'ye ratmen bile eabit 
bhr ve arblı: parlak banın beralı:auıa. 
Bu oevt.er (tere.. lı:&,,..._) a-ı a&. 
bnda beratı ıetihsal edilmi' ve yalnız 
Tokalan Pudrumda buluomıktıdır. 

CiDDEN MUHii BiR TEKLiF 
ı. YllzllnlJzlJn bir tarafına lı:remi 
kÖplltil eareıinde iat.ihzar edilen 
T o lı: a 1 on Pudra.,nı Ye diter t.
rafına her banfi bh- pudrayı eilrilnh.' 
Şayet "Krema köpüklll pudra" ile 
pudralanmıt taraf dıterindea daha 
gilztl daha taze ve dah4 tazip p. 
rilnmeue T oltalon pudranıza verd .. 
tiniz para iade olunacakbr. 

sayfalar 
ı. - NUtm hllvi1et ctmdaııı. 
2. - A*erlik veaôkaaı. 

(llaf &anlı ııı de) zeki, cömerd. aal biri olabileceğini 
di; anahta.r aiuı otdu. ilave ettiler. 

3. - Emni1e~ mUdürlutünden tullkll hUıııhtlb&l klttdL 
4. - otu.ı şahadetnameai. 
5. - Varsa bonservis. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ 

2 

2 tuili: ı• 

Sermayesi: 100.000.ooa Türk Lirası 
............ lldedl: -

...... ....... .... ...... ••''ıs1 

~~~~ 

• Çok ~cçmeden Vahabil~rin isti7 Latif Pa~ bunları dinledikçe 
liaına ugr~lf olan Medıne tehrı ıcür.et ve gururunun artt:iını hi•e.. 
Mdn~d Alı Patanın ordusu tara- diyordu. Fakat acaba muvaffak o.. 
fı.ndan kurtarıldı; anahtarının latan 1 tabilccek miydi? Ya muvaffak 

0
• 

bula göderil~e.ı, b~ . parlak ve .. mu..' lamazaa, tali sayeai nde ve bunca 
k.addea zaferin delıh olmak uzere zaman uğraşarak yükseldiği 
padişaha takdim edilmesi karula .. 

1 
k.d t t ki k I medv. 

tı B müh. 1 k 'f La. ı en epe a a yuvar anır ı; . f ~ ım.~~ par a vazı e baıı mutlaka omuzlarının Ültünden 
1 tı u·~fya w v~ı ah. ld 1 b 1 1 ayrllıTdl. Bu. müthi, bir ihtimaldi 

u atıa an tarı a lj ıatan u a b. b" · b · d 1 ·· · 
]d . p d' h b h d . . k L 1 ve ın ır nıs etın e o sa tuylerı 

!e ı: a ıta u ~ Jyeyı pe oe. ürperiyordu. 
gcndı. Mehmed Alı Paıaya karp Li ·f p · ''-Ll· k-~ d ] 
duyulan tüknn ve takdir hislerinin . tı •ta lMl&ga ı ıı:ı;ı'le ~ 4:re 
"k~f t ı t ı·ı d • t• tı'f ınanıyordu. O ıırada Leblehıcı J~ mu n. a ın onu ems e en a 1 · d b · f k .L 

ağaya bahfctmclcten tabii bir ıey mın e ır a. 1 me,..urdu; o da kö. 
1 1 dı p di h d .. 1 ti lemenlerdendı; Osmanlıların üç yüz 

Lio atmı_faz w • a kşah .. a toy"~• yaı·lpdı'' aenede bitiremedikler! kölemen nes 
agaya pe urme go~er ; 1. . M-L d Al ' P-

k ı. ı' wı 1 dı· "k k .. d l·ık inin c:nme 1 aşa tarafından ço y ag r an , yu se gun e 1c··k·· k k 'h . 
1
. 

··tb ·1 ı'ld o u azınma ı tıma ı olduğunu ve paşa ru es ver ı. .. 
1
.. b k • 

A 'f B · b' · 'b' soy uyor; ça u davranmak lazım 
rı eyın ır sepet yemiş gı ı, ld'w' · ih d' d z k. 

bir bobça çamaıı.r gibi Mehmcd ge ıgını . tar e lyor u. aten Ö-

Alı. p h d'ı tt·ıwı· k"I ·1 !emenler isyana hemen hemen ha. 

Devlet Denlzyolları 

MUdUrlüljü 
işletme Umum 
l18nları 

12 lkincikinundan 18 lkincLcinuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Mad&D1& ha.ttına 

Pazartesi 1'1 de Tan, Perwembe 17 de Aksu Oalata 
rıhtımından. 

Cuıuarte&i 18de <Anafartal. Sirkeci rıhtımından. 
.l'liot: cto·an &bire kadar haftada bir posta yapı_ 
laca1t•ır. Ve bu posta İnebolu.va kadar gidecektır .J 
Pıızaree.,f, Balı 9.50 de. Ç.ırşamha ve Perşembe " 
Cuma 16 da <Trak>. Cumartesı 14 de lMarakaz> 
ve Paaar 9,50 de <Traiı:>. aaıaıa rıhtımınd&n. 

Pazart~l. Çarşamba ve Cuma 8 de <Marakaz), 
Galata ::ıhtımından -.ynca Cumartesi 20 de <thıen> 
Tophane rıhtımından. 

Not: Carpmba günleri -.at 20 de fırlanbuldan 
Bandıl'IJ\Aya tal~t.a ve t>!rŞelnbe aUnlt-ri sa.aı 
2:?.30 da Bandırmadeıı t&anbula ı.J/Snmekte olan 
aralık poat.a tş'arı &h1re kad~:- lA.tved im ~tir. 
Sal: ve cuma 19 da Bursa vapuru Tophane rıhtı.. 
mından . 
Sal: 9 da <1'ııen) Toıph.aM rıhtımından. 
Not: Ba1ema İmroz PoStalan İstanbulda'l Pazar 
gUnlerl sabahı yerine Salı :ıab:ılıı ka'kacaklardır. 

Cum.a.-tes 12 de Mel'6in S·rkecı rıhtımından. 

Pa1.ar 13 de <İzmir> Oalat.ıı rıhtımından. 
Not: Od ş vıe d&ıilşte Gelibolu \'C ÇanakltaleJt 
uğrayacaktır . 

t-. ~ pee&alıuı - İ,fJ'an ahi~tadar tmııt l>Ol'ta'1 yapılm:yacattır. 
A.vvalılt IJQ8·aıu hatt.ada bir yapılacaktır. B r hafta 
Çarşamba ıtlnU kalkacak poata Ay"a,ıktan döne. 
ce!c ve müteakip hatta Cmnartetı! ıünü ltalitacat 
Pos• a t:ını.rd ~n dönecektir . 

NOT: Vapur seferler! hakl.7ındıı her t11rm malöma.t a.~ııtıda te efon 
numaralan \'azılı acrntelerlm!~en M:renil"bl!·r 

Oalat.a Baş Acente.r~I Galata rıhtımı J,!manlar Umum 
MildttrlUğü b'nıt<"ı ıltınch 4'?382 

Galata Şube • Galata rıhtımı Mınta.ka ı, man 
Re~s?iti bınaı;ı a •tmda 40133 

Sirkeci Şul:>e > s:rkeci, Yolcu Salonu 2~~40 

«304• 

ledi. o da: Dediler. aşaya e ye e g o e ı m. I l • 
di Utif p 1 t O .. z:r bu unuyor arda. yalnız, bır baş 

" daş.aMıı 0 mrdu~ ub'. kna gkore lazımdı. Latif Pata bu boşluğ•ı dol. 
maaıı var ı: ısı a, ır ona ta d w 

1
• k .... 

1
.. d 

oturacaktı; köleleri, cariyeleri bulu urmaga . a~, . goru uy~r u. 

- Ben mal sahibi değilim, Pa. 
şa Efendimize yaz. enıir getirt. ben 
mani olmamı 

- Bugün talim günü değ')dir; 
gİtmezainiz; kimae yerinden kımıl 
damasını 

zıru, a&uumda kwDINıınll .e ....,,. ~ t.eeab<&rmda • 
az iO llrUl bulunanlara ll!Dede & Mı& ııekil .. & nr"a Ue &N1daG 
pıua .Ore lkram.17• dai'ıt.llacMt ır. 

4 Aded 1,000 Linhk 4,000 LU.a 
4 • soo • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • ]()() • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 » 20 • 3,200 .. 

Dtl..ka&ı Ueeablanndü.l ,.,....,. b1r 1ene ~flll<M 50 Uradaa ıataf\ 
clölml1'mleıre ikramiJa cı&tıtı taltdintı 'J. 20 ı"'aau.t verılecektU. 

K.ur'al&r .elMld.e ' defa. ı ı Mac L ı ı Huıraa. 
ktııwı tarih! ··inde çekllecektJr . 

nacaktı. Tam manasile efendi ha. Leblcıbıcı dıyordu kı: 
yatı sürece'kti. - Yakında bütün ~ısır ik~i~i. 

Mwıra döndüğü zaman bütün ?e sahtb ol~c.aks•n, vakıt gelmıştır. 
hayalleri hakikat oldu; doıtlaı ı ço. isyan etmelısın 1 
ğaldı: hele kendi ıoyundan olanlar Kölemenlerden Yusuf Kaşifi DL 
onun etrafını aardılar: gururunu ok yab isminde haris bir adam da La.. 
ş!yacnk 8()zler söylediler; onu par- tif Papya sokuldu: ayni gaye ve 
lak bir İstikbalin beklediğini iddia fikri kuvvetlendirmeğe başladı. 
ettiler: kulağına sokularak Mısırda Halk arasmda gizliden gizliye pro. 
vakti le kölemenlerin saltanat sürw paganda yapıldı; ,urada burada 
müş oldu'klarını, kt-ndllerinin yer. gizli kalan, fırsat kollayan birçok. 
!erini Omıanlıların aldıklarını, şlm !arı ıbu haberlere kulak kabarttı. 
di ise Kavaladan gelen bir Ama. lar: nazırland:lar: şehırde ve dva. 
'udun Mısır sultanlarının mirasını rında sinsi bir çalkanma vardı. Meh 
gasbet~i2'ini fıısıfJdadılar: med Ali Paşanın Kahirede bulun. 

- Hakk1m•zdan niçin vazgeçi. mayııı da kazançtı. 
yoruzl Onu almak için fırsatlar çı. Latif Paşanın konak halkı çoğa. 
kıyor, istifade edemiyoruz! lınca parası yetmez olmuştu· ma. 

Dediler. aşının arttırı iması Laz mdı. Bu ih.. 
Bu büyük i~i yapacak adamın tiyacını Mehmed Ali Paı.ının ket-

&ncak Latif Paşa sibi kahraman. hüdası Lizoğlu Mehmed Beye söy. 

Dedi. Utif Pap bahaneyi bul 
muştu. Oradan kızgın ve dargın 
bir halde çıktı; akşam olurken Men 
med Ali Patanın kölelerine haber 
gönderdi: 

- Yarın gelsinler, cirid talimine 
çıkalım.. Sıli:hlarını ve yükte hafif 
şeylerini de beraber alsınlar! 

Köleler Mehmed Ali Paşanın 
hassa askeri gLbiydi; hepsi de ya. 
man adamlardı. Ertesi aabah erken. 
den hazırlanıyorlardı. Lazoğlu 
Mehmed Bey onların bu hallerini 
görünce şaştı. Her hafta ba71 gün. 
ler cirid talimine çıkılırdı, lakin o 
gün için ne böyle bir adet vardı. 

Mehmed Bey hemen Mehmed 
Ali Papnın oğlu ismail Paıayı. 
başlıca paşa ve ağaları topladı; 
meclis kuruldu: acele .görüşüldü. 
Latif Papnın konağı ıarıldı ve 
meclise çağinldı. G'tmeyince ıüp. 
heler hakilkat oldu. içeriye girdi. 
ler; kaçmış olduğunu eördiiler. Yu
suf Kaşifle birlikte haznedarıntn e 
vinde yakaladılar; kethi.ida onun 
idamını emretti ve bu emir hemen 
yapıldı. Yusuf KA.,if de ayni akıbe 
te uğradı; falcıyı Nile Atarak boğ. 
dular. 

Kölenin sultanlık hulvası böyle.. 
ce 90na erdi. Kadlrcan Kafh 

ne de emir verilmişıi. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
- Ne var, ne oluyor) 
Diye sordu. 

Son Posta Matbauı : 

- Utif Paıa tarafından kargı Neerlı'a.& Miidiirü: Cihad Babaa 
talimine çağırıldık; gideceğiz! SABiBl: A. Ekrem OeAKL10lL 


