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Sovyetler en 
çok neden 

bunalıyorlar? 
Sovyetlerin iki varlyette 
yardım istedikleri artık 
re1111en ilan edilmiı bu
lunuyor. Bu iki yardım 
unıurunu İngiliz ve A • 
ruerikalıların temin e • 
dip edemiyecekleri hak
kında bugünden hiç bir 
•ey ıöylenemez. Muhak
kak ki, İngilizler de bir 
ıeyler düşünüyorlar.. ı 

~:ETEM iZZET BENICEI 

Şıı.rJC cqnesttıün ~: Oıüsıcıda sokak OTlıı.stnda lxnıkıtmış b>r Sovye:t tqpıı ite a.tqıtt 
~>ıde bınıblmı.ş bir Ru.t ka.Mbasl 

S S~\~et Devlet ı·e Parti Şefi 
1•lin'in nutku hala güniin mcı·

~~tıdur, AınıpadaLi ı-r ditnyada. 
1 ld,irieri llarnrctle devam edi· 

>•r. 
Staı;n bu autkuntla olün de işa· 

~t ~iliğimiz ı;ibi bilhassa iki bu
lir~ll noktasını tebarüz tltirmiş.. 

~ l - Tank (ibi motörlii ye zırhlı 

Poznanda üç 
Yahudi, dört 

Leh asıldı 
---•ı---

y ahudilerin •• •• curmu 
vesikasız yiyecek te-

1 darik etmeleri imiş 
~ l"aoıtalannm a:ı:lığı 
• Londra 9 (A.A.) - Moskovadan .,,· .. - Alman orılusunun büliiu 

••eu ·ı "'·! Taı;s ajans:nın bild:rdiğine göre 
.. 1 e r.usp üzerine ywo. en-
.. ıtsi. Poz.nan'cla. ves:ikLı.:111: y:y(C.ı...~ te .. 
}le,·ı. t ş .. fliğini. Parti Rcidiğ!- l'T'•l olan üç Yahudi asılml§tır. 1 

.. ~ Soko~s stac\.ında •>ılan bu Yahu. Aı·· e l'nıumi K alipliğinL Milli 
t Udafaa Velrilliğinl nhd.,inde dilerin ceselleri üç gün teşhir e. 

0~Plıy,.n ıe So,-yelizmin hef1eıi dilmUir. İş kaıııpında mevkuf 
b du~unu ortaya koyan st~Jin'in bu!ur."" bütü.ı Y uhu.:::er e<set • 
, ~ Soz!rri az çok Rııs,·nnın ırlnd~ lcr:n .iinilnden !;'-Çmc:ğe ;cbar • 
·-ı . ~ 1 "l • • • .. 
l llnduğu hakiki ..aziı·rti ı·urnh- cı •• m: .:r. 

Amerika dan 
• 
lngiltereye 
asker de 

gönderiliyor 

1 
Bir kısım asker lr
landa1ya çıkarıldı, 

bir kısmı Kanada
da bekliyor 

Roma, 9 (A.A.) - Stefani: tiıs
teı'c Şimali Amerika kU\•ntleri
ııin giinderilm•si ve Temiiı ·e Şi· 
mali Anıtrika k1t'aların1n nıu,•a

salalı Roma matl·uatı tarafından • lı .. rk ı b·ı '· ı · 1 G~s'apo mem ır'orına \aarruz 
•· ec;,e an ata • ecr.:-i. nr ma.. hüv. iik bir ha;>--ıe t AÖ~tf'.'rilnırdeo 
1 1Y~lte.ı•r. Rııs Dnlet Srfir.in lr· • eden ıoi<ahlı Pol on·calılardan m5-

ı~ma 

"•tii - t rekkep ,.ete"e n:c~up olmakla kaydedilmektedir. Cılr.kü gnrPI•-
! ı •ıtirdiği il.i nıiıetin lıal ' ' (Dev•ırJ 3 cn_ı !;alıl!ode) /ı~iniıı lngiltrre ve Anı.rikanın ~---==--'-D_ev_am_ı _3..;.Gn_' _c_u_s_a_tJ_r_cd_e_> ______________ _ 

t:~"'"n• bağlı k•ldığ• ıınlaş•lı· 1. lstı.kla") ·Caddesinde 
•('ıı ı orılınıların birl tank, tay- Ja 
~ •r•, ınotör!U top ,.Mairr gibi , 

1 •rp nıah:enıt'sinin Alman ordu. F A B • ç 
~ lıar~ı Jıoyacak lıoll~ı~ta O~· ı1 - • e c ı ı. r a 
d• ı Vt' çar~buk yeti tırılmrsı· 
ır ç·· ,_ S . .. it · un,.u, • O\:yet sanayı muts-

1 Sflertnln yfüdr 67 si J\ imanla. 

1:~ tlin11 geçmi}tir. !lfoskova, Po· 
b l le ncnttz mmtakaları dı kay· 
ı: du~ı takdirde Sovyetltr bii-
1- - bııtiin miişkülafa nğr"·ecalc.. 
1;:~ 17• ikinci yardım şekli Sta· 
~ 1n a~ık söyl<'diği tarııl3 her· 

11~ngi bir ilcbıci cephenin a~ılnıa
ltı ır. Stalin, Alman oıJusunun 
~ u~•flal.ıyetini fani;. bolluğunda 
~ ~. f.,k crphede bütiin giicii \:e 
_;:tlefikleri ile birlikte ça.rpt.,<
lln ltta olmasında bulmaktadır. 
ılt -~için .ıe şir.ıdiki dunım için
Ilı' ıJ"nci bir ctphe a~ılmasnun 
111 ij~ Ün olduğu kadar lr<ri edil· 
\::11li istemektetlir. Btt vaziyette 

Bir adam otomobilin elttnda kaldı, 
ayağı kırıldı, otomobil bundan son
ra tramvayla çarpışarak parçalandı 

"•n beyle S6"yet mıı1atldera-. 
'----. (Devamı 3 iincil S~U!ocle) 

Dün ı:ece Bo~ oğlu . İ5tikliıl 
caddesinde tramı'ayla bh .ot61Ilo. 
bil arasında fed bir çarpışma ol
muş, bir kiti a!ır surrtte l art· 
laıınuşhr: 

istiklal caddesinden Taksime 
gitmekte ,•lan şoför Ali idaresin
deki 2525 numaralı otomobil Zam. 
bak sokajıına geldiği sırada so
bktau Mehmet isminde birisi. 
cadde~·e çıkmış ve kar§ı taraf.r 
geçmek istemiştir. Fak.at bula 
gitlen otomobilin altında kalmış· 

alkan Deniz Harp
lerin· Niçin ve Nasıl 
kaybe tiK 

'l'arihiu. benilz tamamile iç. 
l'ii>•inü aydınlatmadığı bAdi· 
'tlerin izalıını tekmil teler
liiatjJ, g•sleren y•ni t.arilıi 

1 l"e h~yecanlı trfrikamız ... 

·- ,. 

• 

tır. Şoför Ali de birclenbire oto
ruobıli durd.uxanıadığından Tak.. 
simden ı;elnıeı.tc olan 186 numa
ralı lraıu\ayla çarj>:~ııtır. Mii· 
sademe çok §iddcm olıııuş, otomo· 
bilin ön kwnı tamamil~ parça.. 
lannıı_ş, tramvayın da ön ciheti 
hasara uğramıştır. 

OtoınoLilln altında kalan l\leJı. 
merlin sağ bacağı kırılmış ve vtl
cndunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette ~ aralnnınış, hastane. 
ye JcaldmlmlJiır. 

j N ant ve Bordo 
Jsu ikastçıları 
1 

bulundu 
• 

Bu tedhişçi teşek
külü Paristen bir 
Yahudi idare 

ediyormuş 
Viş 9 (A.A.) - Bcm'den bil • 

diriliycr: 

MI. Voroşilo
fun Rus işçi
lerine hitabesi 

• 
"Kolay zaferler harbi, 
~imdi Almanların kat
liamı şeklini almıştır,, 

.Mo>kova, u (A.i\.) - Mareşal Ve· 
rctlof So\-yet Ruya ~~-çHerine bir at. 
labe r.e~··ederek, ot.Fa: .. st ejdern.a-ı 
imha etmek için l!:tihEel!:ııtı:n ikt, iç 
m:!'tinf' çıkarılır.asını> !$vsJye lıt. 
m·§tir. 
Mareşal bilhassa demlılir ld: 
•Hitler, muvakkat zaferleri lçtn. 

'De>•amı 3 linci! Sahlfode) 

Sulh konferansı 
hakkında İngiliz 

düşüncesi 
Londra , 9 (A.A.) - (B.B.C.) 

V\ıidcıı Londraya gelen l:.aberl&
re göre· Aıiilanya Viyanada bir 
sullı konferansı akdini düşilnii
yor. Ilıı konferansa işgal altın· 
dıJ.i ıııcoılcketlerde ,1rurulan hü. 
hünıetkrin murahho.sları ve hi
tuaf dt detler davet edilecekler· 
dir. 

Buradaki Jcannate göre Almu· 
(Devamı 3 UncQ Sa.hl!ed<ı) 

SOVYIT TEBLtOI 

KIRIM'DA 
Muharebeler 
Çok şiddetli 

• 
Bir çok noktalarda , 
Almanlar müdafaada 

Londra il (A.A.) - Rusyadalti 
askerl vaziyet hakkında çok az 
haber vardır. 

Bu geceki resmi Sovyet tebliji, 
bütiin cephede muharebelerin de • 

vam ettiğiııl, bilhassa Kırımda 
çolc şiddeti.i olduğundan bahset • 
mektedir . 

Geceleyin alman telgraflar, bir 
çok mmtakalarda Almanlann te
dafüi vaziyette olduğunu söylü • 
y<>rlar. 

· Hitler son nuf· 1 ' • _,. 

kunda daha ı Yarın Mıllı Yas 
ı neler söyledi? 1 G ü n ü m üz d ü r 
Kızılordunun en l 
büyük kısmı şim- • 
diden tasfiye edil- ı 

w'!!,'.~o ~~~U~~!,~! ak- : 
caın 1t'!'.!!.1htc söy,ediği nutukta, Al- ı 

mar.ları.. Ş.ark oepJ1es~nde 3,i00,600 
esir aldıklarını \"e topyekOn 8 il& 10 
mi?yor. Sr.n"} et .:;:,kl'tin!n, yn.nl Kızıl

orı.iunun en büyük. k ı~ıının tasf!yc 
t<ii!d·~'nJ söy?P1niştır. 

HiUcr, bunc:t..n runı-.ı, Anlt"!"İkalıla

rın tebdtHeıle Almilnları korkutmak 
t~e))büsüni.l gülünç olarak tavaif eot... 
mlştlr. H!tler, Alınan deniz ııutıe.Y. 
larma A.rr.er"Ao:n gemilerine at.et a.
Çllmasını de(jl, sadece Jı.end.ill!rin i 

müda!a;1 etmeleri Hl'ıinf verdilinl 
sö1lem~. 

Yann Ebedi Scfimiz Atatlirk"iin ı;e[atlRrının iı!:iiııciı ~·ı!· 

dönümüdür. Bu milli matem cünUmüzdc yurdun h•r tara. 
fında ihtifaller yapıla""1ı.hr. Vefatları !'Bati olan 9.05 de bil· 
tün Halk~lerinde, Balkodalarında, okullarda. Parti Merkez
lerinde toplanılarak aziz lıa tıra<ı arıılacakhr. 

Radyo, neşriyatmda yalıuı. ajans hobrrlerini verecek ı·e 
sabah neşriyatını müteakip de Milli Şefimiz 1smet İnönü'rıiln 
beyannamesi okunacak ak~ am da Atatilrk'Un, Cmnhnriıelin 
onuncu yıldöniic:ıiind., miUetimiıe yaphj;ı tarihi hitabe plak· 
la kendi sesile nakledlleceklir. 

Enıinünü \:c Bq11itu Halkedeıinde yapılan toplantılar. 

dan 'onra da Giillıanıı Parlı ıntla ve Taksimdeki abidelere çc· 
lenklrr lı<>nacaktır. 

"Kaynakdere,, Motörü Hadisesi 

Motör sahibi zararı HiUcr demlfllr ki: C-listııı mtı
da!a etmlye<Ck olan IHr Almaa ou. 
bayı, bir alç•ktı.r.> , tesbiti için mahkeme

..1ge müracaat ediyor 
HtUe-r' bu.ndan EODTR. &aYJ'i. 9"C\lt 

•!erlerden bahseden Londra taıı17e
.• erlyle alay elmi&llr. 

• 

Ycrdı btr AlmlLn ukerine • 
AA yardım 

ALllAN TIBLIÖI 

Bir SOVYET 
süvari tümeni 

imha edildi 
iki Rus 

• 
esır 

• 
Generali 
edildi 

Filhrerin Unı:tm! KBri.re'-'hı, 1 A. 
A.) - 1\.Iman ord...:.12.rı Baı;k.umaıı.

clanlıl•ntn teblJii: 
- Kırıında y_.p1!...1n takip mulıare

be.leri ~blıasında Alman ve RUJJHn 
kıtalaı·ı \raya - Dağın Cenup Alıı'1_ 

lerl.nde b:r Sovyet fü\·arl ttlmf'nlni 
imha ebnhle!"dir. 
Keıç bErzabll>ın 111ellıalinde on lı.1-

tf)metr('t d~ri:nHlL-ıde en ml"'dern usul.. 1 
lere uygun bir t•lı:lldc tan: >m edilen 1 
bır ke.:m yarılmıştır. Mağlilp edilen 
dU,m2nın takibine devam edilmd<te. 
d!r. (Dc,·2nu 3 tincü S.ll'.!fede) 1 

o 1 

Mtlrettebafln re ı mı lladeleri bldtsenln 
maldyetlnl aydınlatacak şekildedir 

Ka.radenizde fğneada önlerinde 
Vi? kara sularımızda meçhul bir 
denizaltı gemisi tarannı:lıın ba • 
tuılan armatör Yıkup Yıldırana 

• 
ikinci cephe 
hakkında 

Romanın fikri 
Londra Avrupaya 
bir ihraç hareketini 
düşünmemektedir 

Roma, 9 (A.A.) - Sr.vyt ord~ 
1Wdlnü haüfletnı..ı.: ~in ikinci ı.tr 
ceplıU;n l:.u.-u.laca&uıa rWr Stalla ı.
ra!mdan 1•ııılan beyinot h_,_ 
trisirlerd., buluaıı Popolo d: Rwu 
cuetesı Stollnln. ordusunun baklyes!.. 
nl "' SOVJ'et loalluııı °"•lam>;ra çah:
tıtmı 1aınıakWı.r. 

Londra Awupayo bir ihraç h"'9e. 
ti yapmayı d6fliıım•w~lı:le tılnldl iMi,. 
nua mün:kln olaın17:tcr.ğır..ı bllmtk
t.dlr. 

Diıjer cihettea daiın.~ Ru.,.anın yar
dımına g1,..,ımıı, el&ıı inıtıtere llri 
n'.tmlek•: ın><md:ı. rollrrl detiştir. 
m<!< Jb.mı gelecei! fikrlne ebfanıa. 
Malı.Udır. B'uat S\alfn bıle nullrun
dı. İngilttrede ve Aıne,·;kad& haklld 
kara erdulan mevcut oln-...dı&~nı tt.l
r2f etmektedır. St..li~ bundan ltaıltt 

(Dev- 3 üncti Salutede) 

ÇERCEVE 

K61l 'fi IO)' 
NECİP FAZIL KISAKCsBIL 

Güzel Sanatlar AkaolemyUl 
reı.im hucahrmdan bir dostnm 
anlattı: 

a t ve Mehmei Arslan kapıaııın 

ıdaresinci!-k~ K~-) T akderc n1otü:-ü 
hidiscsi hcl<J.-1' İ< lal>k,knt d<'
Y~ etmelrtcc r. Yakup Yıl lıran 
znrar ve z!yan1n tesOiti ıç.fl mah. 
kerr.e)~ milracacrt ed~cektir. 
Diğer taraftan kop~an Mel>,ırt 

Anılan !le mÜrEt!flıöt•n ı·rsrn ıı 
alır.an i:Cadder; de hadi«•nln \ p. 

hamctini aydmlatmaktadır. Bu 
lfadfolere ~re, r.ıeçhul den.za!tı 
gemisi, Kayookdereyi batırma;;.. 

«an evvel ihtarda buluı1''1amış, 
ltili<kis ahşap olan ır.o!C\rii batır. 
mak maksndil" evveiiı saıocak tt. 
Hıfından m ~·muz!an11şt1r. F&k:ıt, 
mott•rün su kesimin~n ~ ukarıs:.r.
un yara alarak batmadığını gü. 
rünce, bu sefer top atc(nc tuta • 
P&lr batırmıçtır. Tayfalar..n verdH· 
leri ifıı.de mer.hul deııiza!!ı ge • 
Misimn hüvi-yetinin *9btiine de 
Med;;r olacak mahiyettedir. 

Osloda bir lngiliz 
tayyaresi düştü 
Btrlln, 1 (A.A.) - Slokholın·den 

lıMdlrlldiilne cöre Lıc.liz t.ıyyarelerl 
taca!ınds.n Oslo tir.er~r.~ yapılar. Uın 

-..ısında tayyare dafi ba :ııry ııları 
lıiiyük bir İncm• bonıb:ırdınıı.rı tay
rareı~n: deni;~ dUsilnnıJ~lerdir~ Tal·
,..re bir l:Lnı.n.n <"1vıtr:nda dentlrli bJJ
lunsr. b~r ıem1ye carpnrak dil~ır:i.~
tar. İki İngiliz pilo!u ölmüş, d'ğcı-lr 
ri eai: edi!miştir. 

&ide nasıl tqhi.r ~der? Avru. 
panın han&i kiişesi11dl', ke11di~i
ae beyne>lnı.ilel sergilerde teş
hir ıne~dauı arı3an bir piçlik 
tcmayiilüne izin yardır? 

Okuyucularımızın teyccan 

' 
' . 

La Suisse gaze:esi :!';ant ve Bor. 
do'da Alman zab t t>r nın ôldürül.. 
mesine sebep ohm tedhişçi teşek. 
külün Par:ste ika"1et ede" Zal • 

CD<vau-.ı S lbıcü Sa.bltecle) 

Moskova ve Rostof'da meydan i 
muharebeleri ne halde ? 1 

İzmir beynelmilel sergi.inde 
(İzmir Beledi~esi ona, lı.nı.ir 
e11terı.uy al fuarı desin d11r· 
6'lD) bir karik•tÜrcii dr biı la. 
kını rrsimler te~bir etmi~. ,\r.ı
sıra bir mizab mecmussmda 
(Tarıbi çizgiler) ismi alıuıda 

ürpererek . eyrettiğiıniz ı<>ysıı;ı 
karikatürler s..-•yundan bir sürü 
re•irn... Kentli geçmişimize. 
ceçnı~1trki bayatınııztı, n11rla ... 
nmıı:a, habalaı unıza, 1\dçtler' · 
:mize, anaaelcrilnizr, l .. 1ttfi ıııu. 
kaddesatımıza karşı, hakaret, 
istihza , mübal~ga, yalan, tez
yif ı:e il1ira dnlıı re~inıler ... Du
't-&rlarda \ıir hakaret ı·e istihza 
p.r~ilc g~sforilen din lhha· 
harı, La~t:ınlıaşo kepaze cdaen 
b" tün bir mazi, her u1vil ... · re. 
rlll•ıtirilen g..çmi~ nes•Jltr ve· 

Dostuın hakkı. en 11ıa1n•·L 
lıakkı". ha kın ta kcndısini ı. ... 
muşu~·ort~u. tn~an. ıu:ı:ıiıo.inde 
uvmedlği binbir ln"u i~·l'I ıo. 

Dt)ablHr. Biz:tnt inkllahj nıe
.mur iılsan, ~erine daha C'anh 

kıyınetlt>r it:~ı.11 t.:tınek '-.l)'•ifc 
n1:1zisini R1lah. huJlaJ... t•tıni~:c, 

fıkir ,·e nıii(>ndc·lı.' p\;;.!\ınl' • o

ıın alnblid'ğint• re.ztlh.•,tirnıile 

ufahb et ,,ıiıiiııdır. lak, t ı!ili

li.at crlclhn: cjdd, \c 11ıır,11llı 

hır n,·f tt!ttb~ı.:elırsi t1ı. ek 
olan Jı ı lıuı rhtlrlle. arlero 

lJa;ı.ı ı~r( ı.; tcmayullcrL " ran 
mak, b;.ızı güntJ. ırlil· Hl4ıdala.,. 

uy1nak içill :raı;ılan bültiu bir 
nıJ\zİ ,.e kök inkfirrılıg-ı ara 111 

dntı i farkı nnla .ı~ at- k 1111 •• 

e zn•ldo tukip edeceklerlae 
'lll.in oldu umuz bu eseri; .. ,,. 
d~J:ı·rli müdekkik ve ınulıar· 

'. 

tir arkadaşımız Rnhmi Yatız 
0 harbin en k~nh sahnelerini -
:~kc.e ii;tünde yaşıyan inoan. · -
arın verıliği malumat ve el- Balkan deniz harplerinde mülıinı 
:e t'ttiii vcs.ik:tldrile ortaya \~z.ife!er fÖren (lSrn .. n1ı dcna u3.tl 
0~-uyor. \·ah:tıerinden M<'cld;)'G Kru\·az.öril .. 

Czcrindcn , ıllar ı:estiği 1ı altle afılil bin bir sualin istifhaııunı 
r- irlrrde ç~n~dleştir<n bu yakın tarihin lı:aal.ı \C heycc<.alı 
'·il· latıııı 

Salı Günü Son Telgraf'ta 
Takibe Hazırlanınız! 

---<>o---
Napoliye yoni bir 

hücum 
Lontl:a. 9 (A.A.) - Perıerr.be ce

cesi İr.gi 1 z tıyyçrelcri Iiapol;de bir 
istaryonµ ve fabrikaları muvaffat.1-
yctle l- :-J?barCCT"oın -etcrı~t:.r. T2yyare 
n::.eyd=:..n· civarında da hasar ika edil.. 
mJ~tir. 

Dünyanın 

yü tayy 
n bü
resi 

KLI 
Bugünkü ttbl[.iılcrc ıöre Doğu 

cc-phesirrie vuiyetj i'-~le hulasa edi. 
lebıUr; 

ı _ Cephe-a1n Siır.al kısmında., 

tahmin ettilİl11ıiz veçhue ;yen: bir Al
man ner1 bartki?t1 var. B•.ı a-.rek:et 
LAdoia tölü ile Ks.l!t\Jn ~hrt 8'1'83m-
da 'yu!ogda'ya mtıtc-..·ec'-Ult1 r. f 

2 - A' "anlar Arkan).ı demır:f91 
muvasala .nı ke.;2\~Ye a.zr:r.et.m!ş gii
rünilyarla~. Bı.r 1~ar t~tte.n \ılt İn.a.k-

Londr3, 9 (AA) - <B. B. C.> A- sat l•, Rusların· ! ~ıl • t IÜ!'1l Vo-
merikanuı Baltimo- ıc"!ıı!ir.d.e dıır.1a... )Pg-Oa Ler-1r,ftad r~ ınn. a-
nın en blyt!.k t,:ı)l P't' yaJlılın.~tır. la volu o'"' c:k ki. 1 -:ıı, . r ı ... a. '"llln1 

Tayyare . - . &ya kaC : g 1 dıo bec- ol~tlr Cöı bıı i ~r P nu ~ bu-
ı:in e.1.rna a cuhtaç 1\ ~clan gt' .. t rlö- r:--d.-..n U. :ı a~ eı \"f '.' n 

su SUBAY) 

Leningrad cep
hesinde 

wndr<, 9 (.'\.A.) - Son haber~re 
c&ı'O, Ltl>İ>lı<ad cepbeslr.de Ruslar 
taiilrru.z:a ~e~;~~k. AhnaRlcrı y;nm 
mil r.;ese>fe-7e- ııQ:i.rmU$lerdlr. 

nfar ııı aaaı 
ı:Uerl yırı 

Le: C: •• 9 (A.A.) - Ilı. :ır.. r leb
}ifi., Şar ı ~~ınmrl.'.'1 bir çc.k Rua m:ev-

2i1er :rarı' 
Loı ı.ı .. h 

nı b le n:_ktt-dir 
· t~y ! eCc malQ-neb· ecekhr Bu t .. ~y"'n: A 't:.ı.l"l. df- f!:«Ldc.rc tl 1 vey I" !ye 

nlzaltıl.r;n.a. k:.r~ k .. r.. ıö: k1.:. 1 cd bH ~~r 1.ı>e.a 1
' '3 unc.ı SGJ:ıi!erle) mat aıın.r rn:ştı.r. 

g.irr ••• 

Destıım lo ııtları anlattıktan 

M1nra dedi ki: 
- Yahu, bir insan. n1azi ile, 

ellen'r tutulur tek nok!,sıııı 
hıraknladau, lıu tt..ir!ü nac;ıl a
lay edcbirr? Ve utaıın12ıl.ın bu 
resimleri l>•yntlmilel bir ser-

• 

Kö~ü, ~·eni h.Ok ~O.\ il. 
liO kurutur. Sa.tlccc l\i)k ilılü 
,.<' so:.suzıprtn:ı, kaınna ; v• 
lıa<nıclli ııı~ da nga .nd .,. b;ı~ 
l.a hicLir imtİ\.,&zı \·oktur. 

o 
liz , 
l \. 

lı 1 

n bJr 

Dun • yn <In 
rd s .. ı ı. n D .. ı u 

'!) n'€ J': 
1 • (\f ı 

t .t"" ht '" 
'rc~t p Vt' tı.~1 

dan~ K..a.1 
.,. n a 

l y,) , 

biı• ~. 

1• 
k ... 
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'HALK FiLOZ FU 

NE LI? 
EŞA.T FEYZi 

APM r MAHKE AELERoEJ:SEY~u:; 'E~ 1 \. ~ .-Jı 

Bir ıl 
ayesi ! • 

1 
Ya1dı!;ıın fıkrada bahsetti

ğim a~ıkgöıler, bin ,bir lecrö
bcden del'S alnıamı)ar, ayni 
ÇOt'tıkÇ'D hareketler-ini t~krt1t• e. 
cleg im' JenliT. G;;rü!.. OT iti, 
onlar, bu huylarından vazgeç
mi~orisr. Ga,.ip lıir telakki 
hıılmı içinde fırm Q.pısıntla 
. oluğu ahyorlar ve her günkü 
;Jııi,·:lrlann•a Uir kaç ntisli 
ckıneğe talip oluyerlar. 

bu t.,cr .. helcr bizim de gözJ.r_ 
l'İıltizhı önündedir, l'C her .narft 
d~u.ınesinde, çe~ni dcği~~ne

sinde bir takım sözde açıkgftı:
ler fırıalarıa ekmeğini derhal 
yokedi~·orlar, o halde, bu gibi 
zaınantana :riiesintle, fırınla

ra, ııtad gün\iik ilıti)·oçları. 

uıu bir nıisli fazla un 'trnıek 
\·e ouclaa soara nach ı \'e)·.a 
çe ni~;i oleğiştirmck liızır.ıd r. 

A.Jatr:ı:cga la~:-.1cı k, 
1ı1 r". 

.:\v pata .ı ).: 

lJ.u su;ıli i01'dn muhanlr ark.aW..:, 
k<':lt;.ine :ore. b~ızı !uc . .ı·ıe~· ve 1ıı ... _:ı -
lealar Her: surHyor .. ~\Ttrpa!a . .. 

Cezanın on lira olı.:1uğunu bil- j 

~e~ ·- ~~!f.~~:,.u~~ul·~~~~ .. ~n·~.,.~~~·~~a ~'-1. 
d . ,.. .-..' ı ı..ıc ,,, • le l•on;!"'.l- mı ı" do; • .• ,..,, . l'· lbutr, ··,E·n ft z-
,yor ıte- a y n sor .yıır.riu: tcı yel::: y·_.ı.r.ıc:· ec.ı."u. O .111:-.ı. 1 ~: da dj~-ı' 

Et narin işi nihayet 
yarın 

halledilebilecek mi ? 
Gü:Jcrd'r b:r yılan hikiıyes· ha- ı 

lir.d u;:.:ıv !'\ g ... ı.n e~ me~ksi, 1 

ka :ık alin. muL:.faza f'lmPkı.e. 1 
<lir: Rr kere be:n<>n ~ ım h ·bir J 
}<..,,,.b, 1 narha rıayet >etliği. .fok -
tur. &ı•ıra; M\irakabc Kom" ·o -
r.u da ıst<-d\ğı b:ızı ma!ün a' uı ta. ! 
ır. m ı;eı~e' ıı>den dfl'Jlyı çen 1 
haftıı>.. •kWr.aında reni nar~ me... i 
seksi iiıocruıde bir "TS'!' .-ere - İ 

Bas donaırmaıı •• 
g ıectk ı uıet•• ~ 

Yazan: Ali Kemal 5Uri~1 ,1 
\ • uk ·· ,.. de- ~ ' .r ~gı y arı us.un · .... · >' 

Hu a<:ıkg-öı.lcre ) e r i bir t~:r

hiyc, ~-en.i bir tclikki~·i det'hal 
nasıl a~ıh~·alını? Bu mümkün 
uıiiZ. 

"'"'ilphe.İ% ıhavır .. • ~ih;a:-·rt .Ov, 
kiillenin terbiy~si i iıl.ir ki slır
at ınt'fhuıuiJe aJ~kası ~·oktur. 

O halde alınacak tek tetlbir 
~udur: latlemki, y11lar sÜrC9 

.\\ Kt:PADA 

Hl 'Zl'lt. l.'ZU.:tl: 
-----~ 

J~;r ba~ınuharrir ge'}Cnlerde, 

~·:ııdı~ı nıakn~si~ söyle bir ser

~dıa ko} mu~ıı: 
• A' rupada huzursuzluk..» 

811 re-~ni veya narh iutikali~ 
ni aıı<'-;._k bu su.rttlc nornıal bir 
lıa'a ıçı ıle sutı. turabiliriı. 
·.,1.ı;a, dah" ) I! r n ~'ıllar, 

bu ııc\·i adr..eJe..Ce lıruılara 

kesu:,:ıa ıkgözkr eb.k olını· 
l•n · ,.c hn 11,çtkgözün kom .. 
~u u olan vatanda~ ı~. maale
sef, ek eksiz kalacaı.t.ır. 

\ Kapıyı kırıp Ha
pishaneden 

Kaçan Şerir! 

Cür'etkar 
gün sonra 

firari iki 
tutuldu! 

ff r~zuk e &..ırte .bü,·iye va. 
rakası ku!ııI1111ak r .. çlar • .,dan 
ma:rr-.n olarak G:resun Ceza e -

ta..ı:ı: &:yl)rtı,;.°' ... \ '!ı.""'1tll!&1~ .ıl! 
cien?C!ct!r? U:..ınla_ uy:c z:...:.a!ler kl, ki 
sa' ltl ce\·a.Jı vcr·ıc:ıez.. Fak..ıt l.. • ı 

r..:n !r~. "' haT'{l ı~t'!t", .\..1lah er. 
Jce..:ı .t\\ p .. ya Lcnze.mekt.f'n k.t:r': .. rr.n.I 

Ek.; Aı,;~~ ~re-de, .._~Ü -~v-

rupa nerede"'. B;z.ı'n !'11~:nleket.te bazı 
i."'l~a.n.ar atatrar..glbşr:":.,ı::ı çok ba.,!t ı 

~!~nada \'"e S3.tn ... lerde a.:ılı7or1 ~:- 

?.lescr.t, tlnema '1!yrt!tmek, tur r~
n::•.ııc. da:ıs et:rr:e:Jc de alatr.ıuıa ol ::.;r
tır. 

11 öyle lnualar t:uııraa. Aklı, ,,e_ 
di aklından daha bas!t, d~Unce.;;.i .... -
!Jr, • ntkı ""i::r A'\.TUl)dd.ıio, aia -
frar..~.Uıktan, moJ.ern '~hUyaı;:~""rdd....,_, 

hayatta mağ'J:J-r cJ:hı~ 1 ınrla.n bafı.se -
der, İmJ:isı yokttlr. İkl kere iki dört 
ecie.r, demeı:ı!ni bUır.ez. Fak.at, Jnü!e • 
r.-.ad.yen revrz.elik edecek ideal ~n
s:ı;:ı.Iardan, .. deal h:ıyatt:ıır., .odeal t~ ;c

b:ı, ıdeaı \·atar.dl$ t p.nden ba.i:ı.1eJ.~r. 
o .. hitbir ~Y tıe,enmez: 
- A\~nı,paüa c1.i., böy!e ml olur, 

dU .. 
.B:r Avrupad:.ı, tu'..~:.ı:-muştw'. R:ı:i

ta baştr.a. ça!::rsanu, Av!'"lJ.pa.ntn yerl 
ıll ı&t.ere:Lez. Keadi»i: tevkaUde a
la!r..ıngadır. Gi.ı.:ı:el kra~·at takın.ağa r:rı.e.. 

nkhdır. Panto!on:ı ütülüdür. Alafran
P.lı&ı bunlııı..Uıı i!ııret unneder. 

O . eter .k.I, dünyanın bütün n!.rr.et. 
leri ke!ldi ayagı.nın uc;ına celsln. Ten
beldir, bece!"~d.i.r.. budaladır. hu -
l'-ıa b'r za\·a.:.ı dır~ 

:\ llSll ? .. İnsan yeni bir ~y iC- t 
r~ni~or, tk-~il mi?. 

vinde 'ui.!la an Rdah·yel. Hasan 
kurt !smin:!e bin geçen gece fi
rara mtı.\·affak olrr,u~tUT.: "er .. 

Fakat, bütı.;:.;ı btLD.lara ral:men, bur ... 
nu Kaf dağ:ıı.dadır. 

Ayni tip, kadınlar ıranıı.da da '"·sr. 
d:r. İ;>ek ç rap &i~r, ruj su.rer. sıt
~snnı yaptırır-, mod,ya 471Wl ıat1k.a 

~tın alır. İki dr!a rlnemaya, ü.ı; defa 
çaya, bir d'!fa bakya rta:!.şt.ir. -~~Lt., 
keııd:sl ala!raJ>:adı,, ... ,-rup~; -
tır. Ktm"'t'1'i ecr.ıur.ez. Herkes !t~n.: 

. .\yol, Auupada huzur olmadı. 
;.ıu.ı cluJ 1111 ·an, biln1iyea ar mı!. 

Hru:ur •lnı•JID<a, hitr.9i llak ta 
>·o~.. ~ıc~ele hakkı ,.c huzuru, 
d~~"l) t"ıile •hakkı lııouzura u iade 

ehnr•k .. 

.\MERlKA,"IN 

VAr.IYETl 

IHialara göre, Anurika, ileri 
~ltnıi~ur. yerinde sayıyGrmuş .• 

S giınlenk buı siyasi muhar
rirler, lıoyle diyorlar .. 

Bi•tt, ı.u bale ole şü.kutmeli. 

Ya, cui ıi~e ne olacak~. Bilıni
yeruz, ı'\metikanın tırmanmakta 

.,Jd ·~u bu YW"'§ bu kadar dik 
m'd:r?. Fre !eri fazlaca JIU zor. 
la .. 0-r:'. 

»il'. İKl 

kum 1'an~1ık ve ya:tmurlu bir 
gecede saırı gece yarısını ~ iği 
sıralarda Ceza E\'Uıin üst koğuş 
kay.s.!l!n hıhtalannı kopararak 
tersaneye çıkmı~ ve oradan ka. 
len.ıı dik ve asrp kayalık ar:nı 
tır!l".a'Ulra1< kaçir.~lır. 

~la' 3lli zabıta"' ıer:ri ik. gün 
sonra Adamdere meı·ko:nde der. 
d<:.;t etmiştır. 

Belediye müfettişle
rinin bir yıllık faali-

yeti az görüldü 

- Adi, baya&l dı:ııcumı T-'1"1 -
tr• .. 
ı-ıonôm hayata pek rr..erakl::lır. Fi.. 

1 " ot•i<k.'cl cıuiibe f!lb pı:inodald 
n.p:n m~'"l.S~m:l"'1e CJ m~tir, Haftalar
ca, hı;. t.arı mchteLf 'fımt ve vesile -
ı le etrafına antatır_ Lüks hayat ya
ıaır.ak. a.:-z~da=. 

&n, neyi • ~ -:r..in ::eslylır.., mev. 

l ki !n ned;r, pan.m nekad..ar, H.lım ne 
ka ar, i.z4&.•um ne d~:' .. 

'Biıi sualle:i, aıl:ı k:=odl kend· tne 

Bciedıye .müfe•• •,..lmnin son d~. ayrı :1yrı bir kutcyt-.ır. Htt şeyi ~ 
JCJr_Q.;"'" _s~. Çı..nkJ. 1ıı.ın1a::n he~Ltt-

l yıllık faaliyel.i bır cet\·elle tes- b!odi.<me kut<lır. O cü.'um b'.r ~a..~-
bit olımmulitur: Buna naz•ran si}"<! r Fakllt, 1'•:ratta m&!d.,.tbr. 
mu!..ttişler tahsil w- tahakkuk şu-, K.,b 'ir, o, A=ıpad> olsa, ornl el 
bekri.le plaj. lokaı:ı!a ga7.ino bi- il. :ünde ı:ı,..n:r. FAht, bu,-ada bd -

. ' ' rir- :, 1Pn rcıktur. 
rahare ve em.salı yerelr ..-e wsa. , , , · '"-·k . -ıa--·•· .• 

kı· ln . d -"\J.aıra.::ııa.~''* . rı,;- ~ .... . ._ 
ti rıa -..')en teltl;Jeri halı.krn a "' bu ınar.ıJara &clir. 

iki yüz doksan rapor tanz-'ın et- il. SARIT 

:;ı.· i. ;.ar.:ı ne y;p:ı.r!ar d.l' _ j rt.t. ktcn d 1 r 

n:.z" C-...J : .,,, K mu atı ~~r acab ., C.r ~hı o • Yv"-. • :1 ~·Ye ce-
a\· ık t '"'m~ A;ukn.t da r..e ..... -.. • :n «'t• !l~. <b. ~ a;r.n d;cle • l 
ter He rt k:ıd:n k ~ Ne- ı: .. ı ni : O d:ı k. aca ~n1: r öy r-.:d ~ 
z-;~.ıJ'CH' r:: • ıştme" B ygır ben ·r. _ \'ok: , a~b.sy ~ faıla i..t yük-..: 
Pa.r.a :ul! bet' ;erip s:ı.Ln ı:mışım. '\.-e- 1 ~ I!ay r c~ pfC: lac -- .:Ck ı 
ın.. uyı:n• en ver.,orum. A~lı:. ı de Lzla old ğu içbı çe·- ' . 
~ .. d h~J'C irr: d<" ıui dv- -ıw1ececı'""'• boy ıc du..; •i'>I~ ;~10&;.. ·rıet~ ... , b.r-a.- i 

B re .. ,~m · · t yanı ....... ~ . 
- O bıd:ı l.ğır olln re,.· .. dt- G• 'p "1>oü da'r: t'.iın. 

dl. H r ~ :l , on on x... g•.ın hd • - Sel ne t" :r.e. n ·· dE..:1 &ey-
pis!tl r"'..;a ....... :.n. g!"'ı.u ;>ilt"tiU:h ıbe.·ı ve:- ı Ye«"...;ni ben 

- Er ah' Bailma c-elenttre b 'k... \.·etı.şo:ı.tm. 1 tceterr.,. uu.ıı.iruri<n1 b:.Je_. 
Bı.; ,-.... m.a s 'aT" h ~ Arıen;n önUn- ı Onun ~t ... f> :ıb·bya r.1ürr1C'BJ. .. C"t • 
de.'l b le ıeçcıed.im. Ne ,.-aparıw. b.ı::n cm. Hzkk:.r:-d. .,:ı!:at tut!ı;l.:ı:- .. 
hı ' r ZaptL y-1·' n Be-led.ye r·)Ls. de d:n-

B'-az :u:ra blkimin hı..:n.runcicı.J""d.L li:!n .• d.kte,-.. ... ,nta, ar·;.ıh;ı.cl RU&t .... 1:.n 
bey-ec- :- '1.cf~n t!rtir t:t-n,r. r, ha' ı - h•~ tıL'1.3. ·r-t :n: .. ::•ı :t> le Ve t'-:,r-et 
naıd~n g3ğ:ru L~ıip ka~;.yor, a<lıeta. ne.- et ~ği. 3_o:t co uWu. l{:ik.ın kaıcııı. o-
fe:._ t k:.ın~:-'o!", söz. sJtyl:yerr.;y,ırdu. k~1 n· ~a b.lsb .. ı~a::i h::ts~"'rk.en, 

H:ty\ aoia.r"" t.vtü mu.11.:ııe:e ve ezadan I 
n:3. '·n .. ;,-e "er:imişt!. Sorulan sua~ .. l 
le:-~ ~~,jp !arak , t'.trek bir s.eı.sle 

l!.Ol "' ~ .ioy:eıdt: 
- Ef~d(m. Ben'ııı :..:r y '. JO , 1 

b~r de a lıarr. var, Bey;;ir, çok in-.~ı. . 
Yı.1k · ~elıiı mi, ba.zt b:r: 8urur Y:.i
riıt l \ e.11.!: yürütün! Arabayı bır 

bl:tU.!;.n e .. 1asuu yük:eır..~. yoku~t..uı 
tlk.')'~wn. YOlun ortam:.U. yi:ıe 
beyJ ·in ir.Jdt !.c.ttu. Deht derfm yü~ü
me:o;_, Hltre-tı mroa mc.:aca:lt et -
tir:" J3ırk:ıç .;opa vurdar~~ Bi.t'kat a.. 

1 
dt.-r: ;:tit: .. yme dtırdu. B\rkaç- ~3 Ga
ha!. YL::.e b.!.r iki adım attı.. Durdu. 
A.-1:, "\·erett:.:r. sopa.yı .•. O aratııc bır 

h-a~t!JL ~da oldu.: 
- <\en d~.._., hay\'3'!la neye bu ka

k.ad!!" ıe-;:lyet ediyor un~ Ha.7.._·a :.10!la 

hax !Jakman:.ıssın .. He.n a:a!>a,..a !3z
lı ~ yüic!er._J~:.ln .. HC'.!11 ıe za\·allı 

h!yy·ı:: ceken:..e,.ince ka:r.çılıyors· .n. 

ceza bnt...1u~ ~rr 5i7 
cih .=te ... D.!' -~ b;ça. e 
C:..:. • ha N itl.I' 
t~ :ı~~x f\.z .... g!b •• d 
11!-a ı-ıırJ c~ ...... :e ce ... ;ı::ıı .htı!ır.s...ı:.. :ı .. lı 
~ ce, b •· ... n 7'- :.e- ı:ı Hr -
pnl.H. B'.!" "-\. ,.,, h!-. çe· -tt"'"'t r'raula 1. 
~1· hittn'lf"1~'.'l çıkt:ktaş o;.oı•:-a, he rrıf
cfa!.a!e- ~ 1e \'"e ı:ıpq l· hay -
v. lla~t hi:.ı· re ceoı• ye•! .. ııasi.nd2'.n 1t 
dt'la: 

- Şim4' :J ne d •. "''·· ded i. ·reş-
ri! edtn de hf1.· zab t ~·a turun. 

Ondan s.:>nr•l lıt.enj! ;.:e 1ıdine c:;öy -
Te:ıd!: 

_ Cez,."l.:,ıtn on lica oldu~ur.:.ı b:uem 
bUyJe ü.ll.:" mii7düı Aı ~~l iı ~-
rt->l':re :.r.~ ~<~. de, -~· ı s:ık!.-:sır., blı'J 

al ob:-1~!1 l 't-7.iC,, •eç~ obt.:.n! 

------------ ---- ~ -
Kahveci Hüseyin, karısını 
döğdü, Topal Ali de eski 

metresini yaraladı 
Ca~aloğlcnda :Matl1&acı soka

ğında oturan Bayan J a;ılno, ko
cası k;;.h·:~i Hüsey ı n Ferikö
yür.rıeki l:;;a~\·esinc g'tır.iş ve es.. 
ki:icnoeri ~.ralarmda geçiır..>:,:.:.: 

olJ.~1.:.ndan tekrar ağ~z ka\·ga:;ı

na baş-!t1.n1ı.~~a'Niır. 
f:o \ ;ıa büyümilj, HU.şeyin ile 

ç:: • .,. H.~o:ır. bir o:arak ~-Jınm 
üzer;:-ıe hücwn ede!:'ek d0Yrr:uş-
1er~.r. Ei ·af' an ye•işen~er kariını 
kurlc.:rnı~~ar. Hüse::.n ~le Ha:;3n 
yak~~ ~'1n::.~t1r. 

j 

et~~:şttr. Va.>fip• re<:ldetmq, To
;:ıai Ali de bıçağı,' çekerek ke.
d:~._, yaraiamı:tır. .'.li., B'""lnci 
Sulb Ceza :ı • .ıhA:eme;;ı tan.fmcian 
bi:- n)· be; J :n rapı~ mahklim e
d:Cmiştlr. 

Ba a tıcaret beyetl 
bu akşam 

Anttaraya ICl.lyor 

E.111.IYETİ 

)l•t>ıı..i~iıı.;.-larm aldıkları ehli
yeln•welerin kontrolü istenmi~. 

lldlbuk.i, uzun 11Ull'&ı.i:u ı;e tanta

na i~e inıli!ıanları yapılm1~lı. is
(tr mi iniz, ~imtli, yapılacak bir 

kon!rolie ehli etleria mühi.m bir 

mi§ler ve iki yüz seksen ..eliz ::;ı-
<la madde · nüı:ııune i aaJ.- 1 ' ır. Silivri Dispanseri 
Aynca ubtelif belc'<ii sı:ıçl:a:riian 

dalayı da :ı<ın bir } .!da beş y ltz 
do'!rsan dön ce"'1 upt :anlın ey
lerr.:Şlerdir. Mevcırt olan müfet. 
tiş s:ıyısına nazaran bu faaliyet 

ESKİ )lETRESİNI YARALıUIIŞ 

Topal Ali adındak; birisi, yol
da 5.Jerken bi.r ınüddd en·el 
beraber yaşadığı Vasfiyeye ra;t. 

1 laır.ı~. birHkte otu:ır.ayı tek'if 

s .. ,- ıicfo yenı nşa ediimekte olan 
ds':rıııruıer b nasımn mııdeni e1ya, 
kar·;o!a 'e ba<ıan:yderi satın a -

1 lır. Buraı.;.nın ilave 1!1.i3a -
tl'!IB da 44 9 -- ~~ a baş!aru.lmft!ır . t' 

Di.span. er~ a.!<ırı~a açı.!acaktır. 

E ,=! R~m~:::!".ı ~rtc.:ı. ·et :'iazt.."1 ,,.e Or
t> D.! Kr 'ıa r'yuet ' alttncb. b"' 
ki 'ık Ru:r.~ :ı. tica!et ı ~yeti dün . eh.
r ız• ~ı -. He. •t '.IL!'J&m .h
karaya g-id~··ek ve T..ı ·k!ye il~ Ro. 
rı .a"":yl Jras .. da yen ~icnret an!;r;~a-

111 k';..n miı.t' k~ 1 ı· k ıe:ft'Ct- .;ti:r, 

Rekttwün A111h.zra eeyaluıti 

k. wı g:ıyri 

n .. ydi lıa~taıa iaıtilum, ıı.ıtan 

!i"T -, s<i;-l~melı: işi! İıısuda ~ut.. 

lal mı kalır?. 

Kin.U'.LIK 

y \l'IYOIH .. \lnnş 

Iııın ka plarua, iliz' enet .... 
a ll iılıirı role, iciharlıCı tut
muş .. Bir kil u. iıi•ha •~ et ~er-

111İ\ urlamıış.. Bu ha1e şükretmek 
la71m, Bütiın eı .. uf k~lı:e böyle 

kiborla~<a.. Çiıakü kibarlık, bir 
~ok lıa) ~ılıldar.ıa 7apılmasına 

lll~ıitlir. 

AHMET RAUF 

az - riilmektedir. 

Konservatuar 50 
tariht eseri pla-

ğa aldı 
Koruıerı:atuar ida.C3i t.1rici.şar

ln, çalgı. beste ve CSC<" ieri plt ;a 
atmıvıı deo<'llm etmeh.!rlrr ı:;Ş:ı:!di
ye hda.r bu şekild~ ro ;i ıırü te
caviz olan t.rılıi e:,-,,r bakır plilk. 
lara :ılır~~
lıtanbal maliye '1Jbeleri sılu 

bir telti1ten geçirili)or 
.o\!:adG nun mı.ıl;ıtel..if yerler!n

de teft\.'f!rnıi bitiren müteadciit 
m Eye müft'ttişleri ~hrımize ge. 
leT"ek İstanbul mal.ye tahsil ve 
taımr:kulk .Jabe~tinde a>aslı sa. 
rette f~ b~dır. 

Bu teflişler 2 • 3 ay J<ıoıiar de
v am oe..i ere ı<tir. 

f çıpı:·k .. Model 
""--- Ya:zan: NEZiHE MUHiDDl1V----,., 

- ş~· -ededl_ Sen od...ııa e:t, 
d: len_ U..O de mi.safir :nle n.eşgul 
olrry:m .. 

•:n blç ~ap \'ernıeden yavaıça 
k:;.ı:d:u1 çılı:U eıUJ. 

I :ıofC IIan.ıtc.t:tc:ı!ll. 

Ii..l: 

.Y· tı:dı. 

o ,ece N"u.. 
bir yatakta 

1 .. it t r.ıvanı k::.d.nlcağu bir turlil l 
ur y; dl. •zaı kı yr.'l.:ıkta 

~ 'k dcn!lecdt lı::ıdıır c= s • ve 
rr.a t Y1 z1u t--uı b1bp ,.e baygın bir 
ur,,; ycı daldig-:=rı ~ı kk'n soıı: a o. 
n yuzilne d~rln deri.o l>:ıkt.. 

flu kız sat ve lenut. b1T" :r.ahiôka 
b z.yonlu. ·rı1z.ü...1\.l-·• trykt.;. l!ı.ki sat 
ve Ç<JcUk """'* ylf:, k.ya!etir.iıı aş'.fte 
Jf'kf anıı ı.cda ne m.ıthiş b. ttl:iiıl var. 
dl. Acaba blr artat m yC .., Sahne 

f etJ..vle gece y ... rı.:.~ scı~aga fır-

•tı!. Hayır, hayır1 0:1lı.n acemi 
hc-J;> . ye:!mle b:r artist ta. 

.udi! 

~!.k sur ' ,. D:r kızda b.ay· ~t, 

zı.aırıai \'e Şt":-C.t bılk;ci.S'- matı .y.et 
arar.-..... k ve bul-:nak en. h;.!ı.! tfıbiı. .y~e 

o.t c ~do • \ RlllCe IRRillT. hiç bu
d>la b" • ~ğn '. r·alGI\ selım , 

!yı trlı!yf's e cilve.'"' ·:;ı oil.u Eel.i.rn1 

kolwıın 'bir babılr..lık çiçe,l::&i tak:p :m
neshıin tem: ha:rimln~ oe:o.ı.acak kadar 
1Nmılık:a ynl.ıruf rnı,yd.ı'. _ 

fl"ayır h -ır- Olamazdı bu' . sc-r ruin 
melln tero :yeslı:ıden ,.,, kendisine 
kUşı btcledlği hürn..,t ve şe!kattcn 

asla ,...: e cdeır.tzdL 
O h. ld~ bu neycl ! . Nasıl ';öıül

mest ir:ı.kı1n~ı.ı b!r :l'luaınrna da. bu?'!!!. 
A::ıı sıro 'd<ktli bı: J\1il5C •• ·~rsı

larak koibus.ıJ. uyku.eI .. rulan b , den
bire Lıyanan ve deh eLe Oa:~ ~,..ldı
rıp etrPflna bakan Nurar.un kendi 
giJz!er.y!e tesad\lf ed.nce e. · ;yctle 
Cillü.":IR')·en urlor.lt eüzel c • rrlnde 
ne a:sum ~it H ... e belir .• ~· r1u!. 
llm1r. De tılanaıatt ~ %ı...ndl''. y ıksa 

t u k ., 
o.:Kh 

c:; l: ~ ı- ,, aşk de ;; er k vvı..:l!re ı.>a!t< -i-
<o t da 'ı~ ı .a&c.ı .. uı ... ~ e 0 ren o s!h;.r, • ,:u!u. 

Bir B Jeıl iye Reisi ile mah«- ı 
sebeeiye İşten el çektirildi 
GıreSUlil il (Htmısl) - Ş. Ka. 

rahlsar 1ı:azası L•'ed~·e '.şlerirJ 
teftiş etmekte tnn rrülkiyc "1Ü

e·ı~!er;n.'11' B<iy .\iımet gör -
diig-ü :ü:züm üzı;;rlne Be:ediyc Re. 
isi

0 

Bly Riil,li Öiı:!' ile muhase!>e
c'< Bl,. Bürhanettıne işten el j 
ç~ktrrrJştir. 

Elektrik ve T ramvıı;, müıılah
ılemlerine yen ielb;,., veriliyor 

Eiektrik Tram\·ay n Tü~el 'da. 
re>erındeki mustabdt'Dller • .;in 
yeni b'r •e.b~ ta:imatna.mesi• 
lıaz.ırlanarak dlin Şelı.ir Meciis!ne 
\.*er Um.iştir. 

Bu müsı ah demlere Terilecek 
t•fan yen: ,Jb,seıer içın altmış bin 
hralılt bir tahslsat aynhı:ııştır. 

ol;luz:~-n gilzler!nl rul karartmı;!ı~. Se
ll:n "i:$lk n:ı:ydı ac&Da! Banu ci.U.JndüiQ 
ZD?Mlll fsyrnln bütün kanı beyn:ne 
'-ks1ak ~:ıkak!-:ı:-aı.ı dJ\-üyordu. Bir 
kac delıı yat:ııg•ndan fırlayıp Sellmla j 
«asına gi~ , .• 1'"1d.slrden ıza

lı.at alma71 tasar'ad:. Fo.ıka.t böyle bir 
sabın1 z!ığ1 \-L<anna. yedi.rem.'yerek 
tekrar y•lııiısa a!ııdi ... 
Scıim de uyuya::.naınııtı. .ı\.ıkol~e 

uy·.ı mu_,, beyn.Ildc rn Ltb!ş bir su!
haıi'l1 ~ı:c' ıyordi.L. Duyduil: iztı-
rap arııı ~ mi yo Nurana mı ı 

a:X.i'. Tl)dnlpn;n hislcruıi blz' lü.rlü 
tııhl!l edJp dJrü•ta ılyordu. Ş'.'h.me 

Hanımın ev bas;lı.'letı feci bi:" "ezi
yete d ,en Nı:r:ı.nı kuriarn akıan 
başka h!ç b!r 9ey cfuş...ınemem~, bu 
harcke-&m .a.."ln.e!I! i.i;u-t 1.ude YIP:iC'3.ğL 
men!l ıesld aklına bile ıetırm<ml•
tt. Sonra ht.iyar ve baysl,.eti.::ıe çok 
dil Ju..itı anr:.-esinin JuydUo"u derin acı, 
11..ihu:Ju .le p \'e J.•c:ıs. ltı.nda ez .. ş
tl. Bu e::... "yct.:ı.. !ıra ind.ire

Ul -re ilcr;.m i:Hr to
crk Cibi Wt ..ım büklün1 odasına :i<.a
_tır • litı. 

llu şabslyeti!zlik simdi n~.ts:i.ne a
ğlı· ~el yordu. Bir !el.iketten t•l<lp 
kı t'brdıı?1 N'urana kar~ı kendi e\·in
de b:ç b~r al!ika ve ihtimam gö .. :er
mek cesa: e+ini bubrradan yanından 

çe!· llp glt .:y~ mecbur olmu~t... Za- • 

ozaylll par e 

Ür İ\~;ıı•.e R<>'<fo~ü B. Cem Bil., 
sel:n A~.kaıa:a g! l"'ni ·a~~ı
t:k •fom3f!erh avL"? ~O sicıd<> seh.. ı 
r :n·-. ..ı-l'r. hareket cie.c<-.ı_ \'e orada 
::ie°"ler;;ı -~tiyı1<.;1M'il~ ilhı:;sa t 
j.!r~ :-... ':*· sil~ rr~-·ıul ol catc~ır. 

Al'-ı beton ~imal< ıprtıle m:ıt:ıylli: l 
pa: ;e na;.a. .><tğlam, d.ı.hJ gü7'E'

1 

olu - Jj.j;=== ===== 
,or- 7~ Jb~~er:e gt.rlilii ki. •:~a:t 
<la • ')t;'.{ b~ıt..:.!uyo:-. Jfe: l pah<ılı ç: - ! 
kıyo . ~· •u .. dünyada 11. -f':lltlar btly!e l 
ı.;,"llb' k. !'l'\'J boru!ur?. B:..ı nokta m"!... -
hi~~ a:r. 

Bej ~i~& .\k..are~l.er y..t~a.s-.ı :ıs!a:t 
ola;.a!~. "B·~:-;;~a şimd: b· zı istlml;i.k!l?l' 
yapı:-.,..,or. Bu yol meyl!l!'.iit', ~'5falt 

cabt.ik yıpranmaz mı'!. Buraısı 1no • 
uyl.k pı..'U olsa d.aha nglam bir . ; 
iOn.üL.!" .:bi geliyor. 

Fak.l~ ı11.i~<lar, sa.i..i!ı:yettar ve 
mütt!:~:.slar.n fikri nedir. bit:a.bl 
bilmiyoruz. 

BURHAN CEVAT 

vaU, J:::.z !tk~ilir şu dakik•d• r.eka- l 
dar ~~rap. ·•e. ~lliye muhtaç bir hnl-j 
deyd: .. Fillı.::ut.Jca o:u: ._.'UlesJnln te- ı 
mh el!e~!ne ~~\ d.i etmekle, o gece ha .. 

1 

· 
:'T.'."-ıti.nd~ e-bea! bir leke o:aca«. müJ:t~ 
d<ın~ıdlı.c kurtar~ o!n1akal vazı!e

slnl yapmış bl:lunuyordu amme;, o ica
d:ır J!'..agrur ruhlu Nuranın izzeti nef .. 
&n.i .;orum\ô.i oluyor muydu? Annesi. 
nl!l ~ui!.ic t3.ra.tı ona kmı bar~z · 1r 
i; u ...... de~ !e güler yüt gösterme-ge 
t'' ~~ ...... lde ahlAk \e a.'l'ane tara -
f i:e Je hi~ettl,i!1 ikr2h1 'Jel!! eLne;;:: -

ten lı~H k.:1lm-amı,tı. E• t da pek t'l _ 
b:ı i1L. O bataltlılı: havasır.da hiç Jo. 
kel... err. ~ beyaz b~ :.;;.rnhak g.ibi 

sak1r.•n CstOnde taptc?.t", tertemiz, d!m .. 
d.k d -a..n (f.zrl ve rn:ı:•rur Nuran b:r
dcub;rc h.ırv t U!li:aresf çekilen bir ~-O

ki:IL!1lc bU,J·un e?;dlren b;r rninne~e. 
.>li :.ra h~<·;; ra yerlerde sU:ünerck diz ., 
le:-o ta;ıanm~tı. .. Art.k b r daha ha
yatta v &Uzel ~$ ıun:ra. hasret çek ... 
m·ye l"k lydi? ... 

'Yavaş ::a\·:ıı alaran ıece pe:ıcere 

aralıklarından evin ·ykusuz -karan -
lğ,i..'la doıru S-UZülmeaıe b:ı~rken litik 

l"e rahatsız b:r rykuya dalan Raife 
::_nı "ten..il ir<.ie:ıb:re · nı;p ı.•van., 1 

(.Deva.ıw varı 

aamarla ı hl •• 
,Asya d \'ie:i gözile b~kılınca 

Rusya ıı;ç raz~ olmamış. Hele De. 
:; Pe'.rod•n sıonra Ç'ar;arın k'.b -
rme en Z!yade d.>1:1lllan fi!}' us.. 
yav A.sy ,i.,vleti denmesı i:ni'}. 
Bir!ncı );ik.ıla cundan m··stesna 
olac>.k. Çun"-ü bu a:alcı Moskof 
Çarı İnglL!:e:i de, Fransızlan da 
seym~:r;; ;o:ao.ar .·\Srup3lı!ara 
kaqı cfa 1 ·- ~Jzle bakmaır.ıştır. 
Fa!:at 0nJa.n C\"\"e'l B!r.;ıc~ :\l~k. 
;;,o. ... dr .. Aı..·-:r.:p alı gibi ~ncelnıiş fi .. 
k!r~er be.i:ı.en-.er-.., nsa:ıivet ga~·e~ 
ieri ıx-:,:ıde git:ııeK enlt'lkr: ıl. 
maı..:a d:a :n<>hşurd'1r. Birincl A .. 
!eks&!!d=- htm :nsa"·ye" fı!<ir: c·ri 
ıl.; kena .n a:ı1 Avrupalı b;r hii
kümdar g lıı göstermc~ı 'sterken 
cieer taraftn'l da zavallı Lehis. 
tarı »iW>iitü k •d: hükmü al.. 
tında tu~rr.J.~ ıst r:.ı:: ~~en de vaz 
geç~cn:ıi<fr. Bu ~"a'l dılı:k:.t bir 
:eza! tcıkil tm~t:r. Fa:.<· Rı.ıs 
a:ploroatları o zaman !:ıunu ~öyle 
ızah ctrnMer: 

H3tmeüü \:ar Lehostana tama. 
mile sahip olmağı istcır.ekle ;·ük
se1.:. l'1sa ,y t fik rlerhı~ 1a bik 
ıeın b;r ıaha bulacak:arı t; .11a3 -
tindeu:r ç· .. n~ü R~.syaya .. .\vru • 
palıi.ar , .,.,diye kadar hep .'\sva 
deı-le'i d Y• ba'aruşlar, nu .·en. 
d:Ierı,.,den ,ayrcamı larm Var. 
sm il\·~ "su". fı:ka• Çar l his • 
tarıı a 1d""!l ra•... ~ }l · :t":tm. 
dar oımaklu 1>er~1 : hı... .. u e~ ... 

~~~t~~ır.1ahkik.ata göre is~~- ~ 
n.ler. ma:ü-.nat ~lihaye~ ikmal e- 'ı 
di c~e:.: ci(in v:ı.a. le bilci:ril:niş. 
tir. 
Tcp!ancı ıoe· perakı:nd~ kasap. 

!ar. narhın zi) adde~t!rilme>in -
de ısrar C:tmc.1,te, l:a.rvan fiatle -
ruLlı 1U2hallerin.de yük>ek oldc
~ur.dan bu \"aziyet k:ıroiısında 
hay\'an c~Jbi ile tesbit tdilen narhl 
il.zıe:':oc..:en et · •. ' n ka'!ıil ola. 
mıyaca~ıra 1kat ~~Ki.de ileır: sür. 
meklled.rlcr. 

Ban aı&ı.;Klararuı. s.ı;,~ıe • 
rirıe g..:ıre de nakliyat '-indeki pa. 
h !Lğın :fiatlere b.:Ter iktar za.ın · 
terasını zaruri K1lrr:atadır. 

:".!ı.,rakabi:! Komiss·onu :,.~arın öğ .. 
lı-~n sonra V.il! mua>inl. Ahmet 
Kıoıkın r:yasetinde toplanarak 
re~ır.1 raporları 'etklk ed'f!cek ı'<? 
•liıkadar'ar da dinliye:-elı: yeni 
I'arh hususunda bir karar ,-ere • 
red: bu :nesekvı h~lledecektir. 

Darülaceze · Koordinuyon 
heyetinden müsaade aL:lı 

Darülaccz<> iç!ndeki süt çoculı:.
larına iv .. \'e saf süt temin oiı.ın • 
rr.aısı içın izı-ek bes1enileceği.nl ha
ber \>enn!ştik. 

Koord'r.asyon heyet; bu mak • 
satla 10 hon liraya bir alm inıa
sına n1üsaade ,·ennsitir. 

BABBllLl8 

MAARİF ve UNIVERSITE: 
* F. llhte Zkı~"°u n.f!dre .e.' 1me 

bir illt 1n~k~ açııması brarlas:ırıı... 
n1:i}tır. 

-6- Ecnebi ve ekalliyet ıvttteple

riruiekc :ın!inlı:ıl mııalllmllld- yeni 
tay.nler yaınlarıılc rt(ıklar kapah4nış.. 
tı: * Kız San'at Okclbrınıı. yap::.an 
01r tuıirrde ~ebDn il' U:lı ku:n.aJ.. 
IJr get.lı rnlye rr.ecbur t:.:.tu\mı.'t'..ası 

b:Otlirilm'<ilr. 

TiCARET V4 SANAYlı 

geçrnlş. Artık tarihe J<a~ıŞ _.,ıı 
leksh·onlara mal olan b:r g ' 

- b r' ı:İisholsı. B "nunla b a. ' (, 11 • 

yepreni demektir. Çünl:ti 
dradan g~eli ı;ol< olmadı~. dı:ıl 
üeı;cn temmuzun b;,<ı~ 'J;!i' 

Alman • Rus :nnlıarebesını~d(Jll 
!afügı ilk haftalarda ı.o 

1
, ıısl 

~ohserver-. in o pek uınınır.: :; ı~ 
muharriri acı ba ne denı•Ş' ·-. ı;i 

"'l-~ 
1unlan kaplıyım b.r ıııa '., '• 

. di ,_ . 'rı b• ., bunu şun o"'uTn1t a.J ' r 1'· 
raltla, hem de sinsi bir ~'~"'' > 
b'ıced'f!n .incey~ sözden c 
te ı;ey k var: 3 ~ 

- 22 haziranda ba~l d•ı.· • / 
:ı'l ·"İ.< re haftalık gazı!ten:n tc pe • 
-11a 

hııı.mda Rus • Alman r ~,, 
5'ne dair _yazılan mukaie h , j ıd 
de muharri.+;mn bug~nu '"' t>J 
göriip göstert'b1~~''"' "'". 3 r.'" ·1 lm , , 11.eao vcsı e sayı ış o:.m.a ,J. • e ,.. 

• rd" 1i .. relerde yanıldı, ner~ı~ ~ c.~r • 
yii.n te\•idile de de · k,crı :0~,,r· 

İşte J. Gıırvin'!n yazısı?,· o!P·'" 
kcn bunu soruşturn:snı~~--
vor. • ınt~ , "o"' Her şecden evvel s · . ~o' 

J •• 3\ r. 
gerek ki olacağı görup ·dnn • 
seyreder gibi sörlerr.ek b~ ı,on • 
yada kimseye verilmeıtı•;· il~ ı~ · 
dralı Başmuharrir de but z ,JY' 
tiyat tedbirJ.erinı a1arak 50 

lüyar, tikir yürütüyor. . . 1 .cı:t 
Almanyanın varmak ı>, d''• 

hedefler en yukarıda ~Yğ~a dl 
nizi v~ Baltık denizir.i. aş~3f.ı!' 
Karadenizi Ruslartı kaplli ol :ee' 
Oralardaki Rus donaıım3~:•L-ııt~ 
c.efes alamaz bir hale get-;.:lfllsr·• 
sonra da ele geçirilere.k l< 1;tC • 
"anın hesabına i"1etı1mC " o\I' 
• • · Jdet•' 
necektir. Muharebe ş: ',le çı1' 
eaktır. Her iki tııraf Ş·~~e ğaııle~ 
p1şacak. Ruslar daha ı\K t ı:abi' 
denberi nasıl mukavenıeıerJ1liŞ' 
liyetind-e olduklarını gcı.> "' lı'~ı 

. c'ece• '· !erdir. Muharebenın g ' ~ttı• 
ları ı... .. uk"'\"e...- 1~ 

taları .. e ay vu m • ~ , ı>~ , 
gide daha göstereceği gıb· t re ~ı: 
rı..'l malik oldukları kun·e ce''~~ 
yat menbala:-ının da ~~r~e rd"' 

ti ~tı;31> t·!· 
bunlıırdan ne sıtl'I' c ı~ V< · 
bJ!ecekleri.ıı.i anlııtnuŞ 01~re<:e~ 
Bununla beraber uı:un rıııı?ıl • 
bir harbiıı. Rus - Alma~ ıııur.~r· 
rehe&i s~flıasıııdıın tn:;Jıı e d511u1 
riri!:jn çıkardığı ilk r.et.c il' i' 

1n ·•ıere>11 "" dolaşarak yine g:ı , ;iJl ı. * ·\l:ı-~np ile C>kl t:e<ıret an:3;- mektedir; Rusyıda bı:. ~ ~~~,e 
ır."Sl ır.ucilıhce kJ<><ll ntuı kurı.;tan kayiin ne şekle g.irecegın o;ıu; 
olmt!k llııere atı İ>ta tarı wul7enln ltal'i olarak kestiren1ez. ~~ 1 

lhUl:n&a ol:lk:ı~arlora l~ldı.rilın\ftir. lçin İngil!eren'n bütling:U!ıJi.''' 
+ üQn ;ı; .t't·ıL !!J35 ',:;:u;-~şt.an t '-b ı ıçill .. ~ 

faaL~eti ile isti.. a ... J"" 
sat:lr.11~hr . da. ı~ ' * Tıcor t ve;:.:ııetin~e hlrr'-...:ına lanmaiil ~ Rusyaya tır:d te ., 
:r•~ b;r k•r."r. Uy'.haslyle t.kiırla ~ olan yardımı temin e ta ;.1· ,. 
nı...codele ''dde m lrilecek "" s:ık.. • reklir· Fakat bu h_ı.ısus leli f". 
larr.ın W!Jr. na t:ır ali~ &.l •!e- ! l:~.run da etınes: Jii~ıJl1ge dS' ~· 
«<'" j tlımler vardır .. Rus.a'.ııı vt"' ., 

ması hem İngıJterell' ııSI ~ • 

Tarihin çok eıki :za · -
anlarındanberi Ruı -

ya Lehis.b.na hiç dost ol
mamıştı. Fakat bugün 
her ı i raf d~ul W uk- ·j 
!arını ısôy'l er. Dava ~ 
miiJterok oluyor demek •• 

n:n tarzı Rusyada ~.fos'.<ofhra ;car. 
ş: tatbik ~di.l<!n f"k:l lr.ı Y•"'•k
trr. Ha.yor, ala .. 

i3unun: bt>r.ıber Rus Çarlığı.. 
nın t;mh. L ıstana karşı hi; de 
:atlı darranılmadıJını göste:oen 
s,an<;!z acı ın!saUu:e ılolu :Sa 
ge.'...,;k. L•hlcri Rus!~ştı:rmak ;ç;n 
yapılınıran kalm:m:ştır. A!o:n! İs. 
15,. ırkmdan oldukları ha1de ırı 

o~:cı;foks c~ ·mık sL.retile Bizans 
kil'.ses:r :.n nüfozıı altında kalmış 

'""- ~lnkoflarla daha e\'vel .ka. 
toliklığı kabul etmiş ve '!lama 
ki' • n'.n nüfuzu altına g•mıiş 

'!ıulun.ıın L.hler zr:ısırrta ka'<'ga 
eksJı: C'hnı::.mtştır. Lelıltrın kuv • 
ı·etL bulunduğu vakit Rusya dar. 
:n;;dağı.nık bir haldo idi ve As -
alı ola.rü ken:!inl toplamağa 

c:alı~ıyorciu. Rus'ann kuvvetlen. 
ciiği zamanda ise L-ehler zayi! 
dü~mı.iş. 

_ radan bir a.s;.rcian fazla uzun 
b'r zaman &ıeç~'kten ve Anupa 
türlü ~ek1llere girip çıktıktan 

sonra bu kere tl un, "t:: ::.c.ak 
lıir nokta var: Resya ile L~lıis • 
'.&:ı ı..rbirlerim! dost değil düş • 
ır.an o!~gelmişl:erdir. Bunu s • 
!eren pek yakin misaller de var. 
Faka bugün iki taraf clo.st olduk
iarın söy1ed'ler. Dava mü~erek 

• • 

1 

ınerilı:anın neler yapın .eli ı ,~ 
ettii.>ini anlatıruo!ır. Jl1; 

o 'S dıt ;:Y 
dur. Az zaman zarfın , .... , 
ınJala ıı temin etmel" S:'- ;ı 

lere ııöre hazırlanın~· · ,. ~ 
· . gı)rl..i· ... ' 

En ~ayanı dikkat 00rıı·· .. e 
ke,·f.iy>e1 var: B' • 1W5 t• ·' ı 

· b' - Al aııJarıJI e ,J rnası :r gun ııı \ş n ~ 
geçecek olursa bunun ııırtı':0ı 

• d'" . ı- bil • 1 
oynanacagı, :5erı. "';' ·el<•Y'' t<Cı>-
zadıkça daha ne gıb·.' ı.e11cli -e~ 
a,acağıdır. İngiliz!erı . ~le'.ıt-
--ı · '"'·le · tı,·51} e ··e • 11ı erıne e...... n _ ·r g• 

günlerin tehlilreleirnı b~ı:r· 
şı:amağa ha.zır bulunıtl 1 
, Biri!"i.xi_n0~ pımız11~ 

1' e ıı 
Vaktinden er ııt 
kaldırılan bir "11\'9ı• 

ıııtlt -·· 
Kadı.köyünde bir b<"'ıS ,... 

muallim olan bir abb'- ~
!atıyor: ~ ı'0:.U.e 

<Sabatıları saat &,40JCJ~ii~ı 
cen Haydarpqa "" Jı" ":.,. 
hareJ..-et edeıı v•~urıı: oıııl"" 
aantine medya ~ ....ı• 
maktadır: ~ J»" ,ı 

Daha ııaıı.t 8 i 38 ı:c ~;ıtı'~, ta ,.,, .. ~ 
kapılan 1ı:apanınak .~,:;.-ıı
i<;areti ise kapılarıll it ..,.rı dl' 
dan 2 - 2.~ . ıaJ<il<a d• 1 rJ,• 
mekledi•l.. zamDJlıın: bo1ill' ~·· 
kikanm bile ehem!J'• vııPut" üır<" 
ıl11ı:undan yolculııta ı.ı1ııe';J 
cırttırıp tı;lerinden auıeııil~ı 
bu intizamsıztığuı ıı t 

hususıaruia al6kadar~~ı~. 
dikkatirJ eelbe:nıeı>l'~ .,,..,..

SON TE:LGRAE- !re 1""" cİ" 
rı Sevabili Mütecııv a~" 
:murluiunun naıan 
bederiz. 



Son24Saat 
içindeki 

\Hadiseler 
l!:lu yazınuı metlnleri AnaCIOl11 

> Alansı bUI!enlennden alırumflır) 
ıel>· 
•Qıs eden: Muammer Aletur 
) 
~on~r:n 1923 de Alman Nas. 

ı:,.., · - So;yalist yürüyüşüne iş. 
~ eden parti azası her sene 
ı ~u g.bı, Münihdeki meşhur 
'°' ~br~ukeller birahanesinde 
l! e de bv.l~"l1uşlardır. 
~ r Şark cephesindeki umu
. il argihmdan gelerek top • 
-da bulunmustur. Bu müna.. 
• ı • 

~ .e Hi!ler bir nutuk söyliye. 
, A,man İrııparatorluğunu 

a. '·P etme it ly n dev retlerle 
, ·• &nla,!T'.ıya varmak :.çin yap .. 
;· >eyhııde gayre reri· bir kere 
~" •eyit ctm:.Ş, bundan sonra 
~·~anya ile müttefikleri tara • 
., ~al kazanılan zaferlere !~aret 
Ilı '' Alman) ıının rn.1:::,r o~J·.ığu 

ai;zam si'..fö kuV\·et.nl kay • 
~· iş, 9 snn:l'şrı e ölenlerle 
ı.;'llanya ıçln c"'aını vue::ıleri 

rr-. ~ an·:rn~tır 

ViYANADA BİR SULH 
\. KONGRESİ 

0 " 'ata Radyo gazetesin:n Loıı.. 
• r1dy-0:;undar. aldığı bir ha • 

göre, Aimanva .. artık harbin 
':c!:t:nmiş oL.duiunu ile-ri sU.. 
11. \"jyaı:ada bir sulh kongre. 
,,'!'lıyacaktır. Yine bu radyo. 

0 re A!maniarca artık harbin 
\' lJ1:: a sebep kalmadığı ve 
ı nada top:anacak o an kon • 
~~sın akamete uğraması ha • 

,· ' Yegane mes'ul İngiltere o. 
fl ~Ii?rl s:.irülm.ektcdir. 

ÇöıtçiL BİR .Nl:TUK DAHA 
SÖYLEDİ 

Şr':ııalj İngiltereden avJet.nde 
''c d lJ • .. e uğrıyan fngiiiz Başv<!. 
Çorcn binlerce işçiy-e hitab<?n 

..,. 1 ~ir nutuk söyl~·erek bilha5a 
lır ki: 

ikinci cephe 
( ı !net Salilleaen Deı.-am) 

' * -"'mı genış ,.3'1a .ara, ikl:me ve 
: le•· onride 7a;oti:Ka1< talırib&

:ı ~at ('tt.nn.şt:r 1d bur.da pek 
ış .... Bu&üa. dı..ny:ı.<l h:c bir 

· Se<-yglerin ır.a.ru.ı: kaldı· 

;; rı.7f~ta d:ı,anam1yac3IP'!ll 

'''tek ı,endlni teselli etme;.; lste
lr. Bu rekoruıı ktndi3'ıo.le ol. 

i ·ru e ete t;zan . !"UAt 

ı ;~~~er B.rL.,.nL'l Klybett!~i genla 
.. oe.n.n, !raan!.ar:n ve s:L.ıhlann 

" hı c!~dığ1 gibi bi;;zal kend~te.ı.i 
t: fı .. tı l taç c n mutter:;dt"r t:ı-

cı ı lı:"l:if't ed'i~ı:~i:i kabul ~'.le-

'"''ı· et Ru::.;arun ı-e~abı gC.ıil1ecelc-

· ı· iı 1 1 de. 1-rat k l:rt.!ı~yon ııar
s;'ln ı.Jti}"<lhnı.1 dC\ ·ilınesiyle 

~ ciOıtna?u yere se~cek u!.:ı.n yeni 

1 
1 •ııııı !eı:rl b~l,yac::ktr. 

, ~ bun-.tn fr;io S:.ll.nın :ıutku 
ratıar fte komUnıstlc:r arasın ... 
l~tifa~ ~cin ça1ına l bir ölünı ça._ 

' 10· ded!r. 

İstanbul halkı 
, -, YGk k~çck bilhassa okul rr.uda
\tl{" . h"'zırlanır.ız. Pı.: :>-:Lk~nda. 
• -\l.,\R Slr:emasm:ıda & · terilecek 
t""' ~ ,,y:ı Sınt.rrııc:11°'1nLn en bü-

·ı:uı 

ElAY TEKiN 
il Olt')[LJlR Dİ\'.UlNDl. 

1 lt<>ı<M: BU 'TDI CllA.B Film:_ 
''J .-..,,_ . ı-. ~ .. ~ b•Jtı.;.n Ul.l:ic: h3!talarca t.i.l-

1' te lrt altnda ltat~cK ve tekn.r 
ot~l l.ta ~:ıhestti cer~ege ~ah-

Hitler Manih'teki me} • 
hur tarihi binlııane~ 
bir nutuk söyledi 
Lon ra radyoıuna göre, 
Hitler Viyanada bir ıulh 
konıreai toplıyacak • 
mı! - Ruslar V~rna cİ· ' 
varına paraşütçüler in . 
dirdiler. 

•- İnsanlığın fena Tuhunda.n 
doğan ve bize cebren kallı.ıl etti. 
rilen bu muharebenin ııe zaman 
biteceğini ve ne zaman ca'.eş kes!• 
emrinin ,-er:ı~~.i kim 'e bil -
mez. Fakat bu mücadıele kadar 
ağır ve uzun o!n!'3a olsun. Biiyü.k 
Britanra mm !eri lıirlf'• ın ınu. 
harebeyı cesaı:el v• bü. · ... k • iıı. 
de sar ılınadau geçireceğiı>e emi.ıt 
olabiliriz. Herkes:n ç:ı:ışm:ı>ı 1'.a. 
yati bir elıemu'.;ye i haizdir. Ba;.. 
günkü mücadele hayat mCicade • 
les1d·ir.• 

VA.R.N.AYAİ~ENi 
PARAŞÜTÇÜLER 

Sofyada neşredi ~n resırJ bir 
tebliğe göre, Soorye~ peıra§ütçii
leri Karadeniz s~hilinde \'ana 
ile Bur gaz :ırasında K·ıınçiya nelı
ri mansabmın cenubunda karaya 
inmişlerdir. Tebliğde beş pa::ı.~üt. 
çü grupunun yere indiği taııriı 
edilmekt.edir. Bunları.ıı bir kısmı 
öldürülm~. bir kısmı esir edll· 
miştir. Tevkif edilE'n paraşütçüle
rin ifa~Ierine göre, 'bunlar Bul. 
garistanda sabotaj hareketleriıı
de bulunmak üzere gönderilmiş
lerdir. 

ROl\1ANYADA BİR REY!AM 
YAPILACAK 

:aonıanya Başvekili M~ An· 
tonesko şanruye lııadar olan i~ 
atının milletçe tasYlp edilip edil
mecEğini anlamak jçin, Romanya
da bir reyiıi.m tertip etmiştir. B". 
tün Rumen vat:m~b.rının rey. 
!erini vermeleri için tedbirler a
lınıruştr.. Rumen matbuatı vataıı
da,jlarına reylerini Illareş:ıl Ant.o
neskoya vermelerini tavsiye et.. 
mektedir. 

Poznan'da 
(1 l.ııd Sabit- D-) 

itham edilen üç Poznanlı kur • 
şuna dizi.im ittir. 

Yahudi olan dostlarının emıa. 
kini devr~ aldı§ın söyle:niyu 
bir Polonyalı Viln kili3esi öııiin. 
de idam edilmi~tir. 

Alman teblği 
(1 l:ıd 53hil<'<ien De·;am) 

A.lmau tayyareleri Yaltao!,n Cenup 
sular..JJda 18 bin tonl;.;.k bir n1kliye 
gerru.31Jlı talır!p et..-n ,..ıero:r_ 

Bü· Rumen deniz..ıltı ge::-Jsl Kwa.. 
denio:cie ceınan 12 b•n \("ı:ı,··~<. ~ 

rıa;~ye ge~ .i!ert battrm·~:ır. 

iKİ SO\'YET GE:-.'ERA.Lİ 
ESİR Dİ.'~Tlı 

Berlin.. e (~ .A.) A;;ttrl bır · y-
nal<la!ı D. N. B. A;aaı.ına b 'dtrı'.1-
yn,, 

2 - ~ Srnteşrl:ı i~"e~ A!'rr.an kuv
vetlerinin :r.erkn ce:>hesl W.ges~

de 1aı>t"1 ır.e harelı:etlm ... 
na!ı.nda yilkH:iıt rfltr-e1ı ~e! itlJ.o. 

bay· rı.nın es!r ed!l ~~~·i ô e •ı-

t • 
Dii';man su.baylarl fYnh1,Jıc 
Sn\."Y('t y~ n .ncl :-du ::Li~ı:ancianı 

GeDılt"al Cıtha . ..:ov, y!rn·!nci ord:J ku
may başka.-ı.ı Al!>Jy :';:ı,ıyı1l!'"' .-· , ·n. 

ci o•?.u trkrıtk p•:.i.:\r !tll!ı'\:t:t(al!l c->
neral S> .. ·:t:i..J!, ay... eır~·.:~\.11: tava 
kuvve'ier. k:ı~ı da 'lu e~:r~r 
oı:raswJadtr. -....---

+ P~rp'lııa:ı, 9 ı 'ı. .~. -- • .\r.;a,e 
L• pli:ı ır. •bd.·i mtr:'u!' reımanet J:.ı.!.icoe 
Lcbls.r.:e air lı.rd~:d....!ı~tı-i tt:rl:ı..-L e
dmtıekte olduğu ~r.edc 7~ ıa~-.."\. 

da öl:nü~\ılr. 

Be7o·'!untb İrtllt!Al ca<i<lesinde 3~0 ııllmarali •••··~ 

8AKER MAGAZASINDA 

l<un-, larır.<lan n:ı.r:-.ül ve h~r zan~ n ol .... AJ Pi ell A c mte-:n 

MUŞA BA ve PfiLTOL RIMiZ 

J!?iiiıif!!~ ı Sovyetler en 
l;:7?T1U31?tfV'!U' çok neden 

Şimal! F~a~· MoskQva önüıı· ! _bun~~!~!~~: 
ya muthış bır de Rus hatları tıııııı biraz da ln~:ıiz ve Ame~i-

kan yardnuına bag!anını~ oldugu 

a k 1 n y a r 1 1 d 1 anlasıhy1>r. iuı:iliz ve Amerikalıların So,·-

Vişı 9 (A.A.) - (Ofl) Alınar:. yet Rusya~a tank v lanarc ye-Londra, 9 (A.Jı..) - inglliı tan•· 
releri ha rece işııı altındaki P'nınS3.
ya çok ~:.!! it' akın yaprr:11lardır. 
Bir an :00 İn.ı;.....a a·•c..>ı :;;: a· Fra 

ların Moskova önünde milstahJ·em tiştirmi~·e haşl3mış oldukları mıı-
Rııs hatlannı rard:klan bildiril.. hakkak. Ancak. bu yardımın mil<... 
Yor. tan hakkında _im.di~e kadar hls-

fab=.tlca!.ar U2UiuJ UÇtıS"ar· ı 

lardı. Leı.u"de bı!d ner .sü.r'atk ~nb 
b:r lr.or lr. :ne ııetirilaılftir. 

Dı><t .r '"" t "•"'"' ~· 
mi.A;:ür. ıs .&:&iliz. ta.yy resi ~.ıyıptır. 
Bfr pileı sa&J,,-. 

B:t-~.hel.!tı bı>rnbardı:-un tı yy~.rele· 
ri a\.uls.r.n.ıa. tlinı.ryt inft. ?ı\ınci cL. 
vaı-L'"\da b~r fabr:..Ka:ra hi.Jcu. ~ etm:~
lerd.r. B~r ç1*. tam. ~\k... götu 
mü)~ 1r. Bü!ün. t:ın-;.ı et ... •:- lU en 
döcaü.:.S,lerd.·r. 

v:~: 9 (A.A.) - (Ü!İI Ru.syada lıir sahili ınalfımat neşredilme· 
bi!hassa merkez ve Leningrad ,.;~ıir. (i<,o.-ral Vavel de ~il be-
ınmtakalanııda aske=I lıarekat ha.' yanalındıı harp malnınesi gft. 
vanrn fenah.gt ve kar fırtı~ıa!arı dcrilnıiyc de\aın olundııgunu. 
yüz.tinden ciddi miişktiliı\a ui\ra.. So\ yeıle1·iu insaa yarıl.ıuH i:.ku..,. 
maktadır. İki taraf bundan isW. diklerini tasrih etıui~tir. Anrnk, 
fade ederek rorgun kıt'alarını ga.rpte b.ir ce11lıe a~ılwı:ı.,ı 1'('. Rlı~-
deği.şt.rmekte ~ yeni terl:bat ya üzerindeki yük'jıı lıafifktil-
~im.:ıktadır. noesi ba.hsinde lngilizl rin gupte 

Rusyada bugünkÜ e«pbe şu<inr: bir ceph._. açmıyıı dün ohluj(u ka. 
Dor. nehri mansabından şimale dar bugiin de mütema~·i\ 01012-
doğru ilerliyerek Yoro>;iloYgrad· dı.klıırı aala~ıJı~·or. Londra rant. 
dan itibaren Doneç ner.rint te1kip buattııtn bu husu!>tuki ue~ri~·attn· 
etmekte, Harkof'un ~ark'11'i.ın dan garpte olmam:.kl3 ı...raber 

• Ku,..,k'a oradan Orel. Tula. Ka!o· İngifüJ.,rin herhalde hir başka 
ga, ).falc•yaroslavets, \"o: ko. noktada bir rephe a~mak aiye-

B~r gece e\-vel Al~a..1a hUyük 
hava akm:ı yapılıı4tır .. Bu ~ma k.:ı.ç 
tayyarenl.ıı i~tirak ~t t.ı.Itinı:niyor. 
sa tla bundan el"'\'el Uüyük •kL"'l la·
d.ı. 300 tayyare k.ülla;ıılrr;ı,i;tı. 3'; bwn
bardnn:ın tayyaresi üslerine dii."lme
rai.flir. Bu ı~yi.at ha\.·MııJ.:ı blrd bire 
deği.,.,cmesine atfediliyor. Birder:.blre 
kalın bı;i.tıt1.ı.r peyda cırdrtu.,. 3C'1 Oir 
wğuk ba:i1lrn~t.r. D.1:1 ta} \•arele-rin 
İsveç ,.,. l"rft ·•51lda mecl>url iııiJlcr 
y.a;.m:ısı bu...-.ı.Jan ~ ,e.m ıtted::. 
Ta·yyıre1e!' ~;Un. Kolonya. :.fr.ıhe- \ 
im'l bomb:ıL.mışlJ.rd:.r .. 

la=k, K3iinin ve Lenir ~rad':ı tinde bahmduklan , . ., bu yolda 
dogru uzanır.aktadır. bir ,e) !er dü~iindiikleri anla.~ılı. 

Son haberler KırLn'Ja l areıci- yor. Dün de işaret ettigimiz gibi 
tır. ıür'atle ilerlediğini bildmyor. bu cepheler Kafkasya, &Uı:aalu, 
Ruslann ştddelli muka,·emet'"e İlal~·a ceı1helni olahilk F.,kaJ, 
nğ1ı:en Almanlar ·lerLyori:ır. bngiinkü şartlar kar~ısıı•ıla en 
Dor.eç ha\'Zasında lıarekit lıir , ak!.ı yakıu geko İngil:ennia 
m•ktar yava~lamışhr. Tinı •.;enk;.>- Kalkasyadan başlıJ•D t'.\al'.nW 
nun :n.ihim takviye kıt'a~an :ıl· bir r~he açması ve L'.knynaya 
dığı hıldiriliyor. Rostofun önün. doğru ı.u tnarmnııut inkişaf et· 

Berlin 9 (A.A·) - Berl!r.er Bör. de vaziyette değişiri.lik yo'.dur. tiwı.,sidir. Çünb.ii bu r•pheniıt 
senze!tu:ıg, Lalbach ep' etinde 1 gel!> ini nuıhteli{ d;,.iz " kara 

Liybahtan 14 bin 
Alman hicret ediyor 

bulunan A!manların veya Alman iV •ı f h tt yollarından i,;tif:ıde e ek .,,. 
:;rlmtdall olan h:ılkın h!crc t etti. oroşı o a 1 lltiikemmel 'jCkildc laesl yehilir. 
riimesi hakkmda Alının ve İta!. d ) 1 Yunanistan sııhilleriruı bir ihraç 
yan hiiküme:leri aras:nda akte • a yarı mış 1 ysp;,r:ık rephc açmak billı.assa 
dilen itilhl hakkında. tefs;rlerde j Girit ve Ege adalarıara ;Uma• 
bulnnmalrtadır. Vişi 9 (Radyo) - :'.Iacar ordl!. br eline geçmesinden seora rek 

Bu gazete Yugosıa,-ya yıkıl • j !arı Baş'kumandanlığ• resmi tel>- ıfiçıür. Bu•u yapabil. ek içİll İıı· 
d;.kta.."l sonra İta'.yaya ~ak edi • ' ğl; gilizlerin lıerşeyia ıı. ıa Kat. 
!en Laibach eyaletinde ırl.an AL. 1 Şarki Ukraynada ilerlr:r.elde kas cepbe•iadu keıwliJHiı>e get.-
m:ı.n olan H bm k~i bul•nmak.. bulunan müttefik Ln-vetl · , \'o.. bilettlı: bir taarrıı:ıu i>:ıleıuiye 
ta olduğunu yazmaktadır. Bütün roşiıo,·grad mınlakas.ndk &ıv • kili kuvnUeri e.raıb bdundnl'-
bu Almsnlara ş:mdı büyiı.k Al. ~<el müdafaa haılannı mü'eaddit malan n Libya cephe~odeu de 
m.a:ı millet!ne iltihak etmt>k ftr. naktaiardan yarmışlar ve ıu h .. t. emiıt t>lmala.ı:ı, çok iisfü.ıı kmr· 
satı veırilmiştır. ların ı;eriıer'ne ~1k mühim su • ,·ellerle Y.ıkw Ş;ı.rk!A bir taarı-uz 

rette ginn~!erdir. Macar ilert h&. ordu. u hazırl rual:ırı 18.zıuıclu. 

Ruzvelt'in en bü
yük zaferi 

V&µ!g1011, 9 (A.A.) - Rıo::,~lt 
A.vrJP" harbi b~l17alıdan!:Je:: ayan 
mtt;l.!sbd~ e-:ı !Jüy .. jiE:: z'l!eri.n. kaıan
mlStı.r. 

A.meriks.n vapur.1n ~,°:r.d.i iıııili2le. 
re ve So\7etltte ÇQ): rc.i.ktartl:ı s;lfü 
ve malıf'me tzş:yılb;J.ecek:erair. 

lzlandada deniz üssü 
Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.) 

B:ıhriy! Xazırı ıı.1b:ı.;· Knoks İz • 
landa adaoında çok mühim bir l Amerikan denlz Ussü kurulaca • 
ğ'mı <i.iylem:~tir. Bu üs Şarki At. l ı:ı.r.t1~te d~n:z i1artkü~1nın n .• e: • 
kezi ~lacak~ir. 

* ;.·a~ ngton, 9 (:\ .. \.) - Ek.,p:-eı 
:\.;,.ney ,..,:~· ~ad1Cer ~u:rpa!ı.yaU .:e 
bep:eln-: tel :şqfQrleır, h3mallar ve a.n... 
tr<-po il':' lert ~i ara ·ında ç;.kaıı 

ih:!l!f.,, halli i~ia fünvell derhal 
h ;u!ll b:r ~on1:..;iYOn t~1dlint eır.ret-

m j:tir. 

+ otbılfl, 9 (AA.) - Kanad& 
B::h-~v-c ~!tı:ln Angu..ı M:&e< •1ald A
n1erHs:ın do!lJnması..ıın a 1 fak.l ll
rr:an!nı i Jl eta:e.;f!ğ;.."'li düı:.. ';lir kere 
daha to:r • etır_..ıır. 

Nant ve Bordo 
O inci Sa hlf~esı De\':ım) 

,.ii;:of is:nin1e P lonyalı bir Ya. 
.i:ıudi taraf:ndan i<iare edildiğini 
~az-maktadır. 

ZalnU.~f'uu e\·inde yapılan a.. 
raş1. 1 rn1a!ar esnas;ncia birçok silah. 
lar bu:unmu~tur. 

o•ğer ci\.ıelt.on .N'ant'da yapılan 
;u.bsd.n faili de bulunmuştur. 
KatL :B. Jls~e:n ısm!nde bcr a • 
damdır, 

Bord0 suika~d·nin !ki genç ta. ı 

reke!. devam etmekteilir. İngilizltrin ltalı·aı·a bh ihraç 
yapın;ılan Libyayı •e Sitilya~·ı 

120 torunlu kadın 
Adanadan Jtldirild'.ğıine göre, 

Kozanın 'Mahmutlu rnahaliesmde 
120 yaşında San Fatma adındll 
bir kadın yaşamakt..ıl.ır. B:ı b« 
>ıcçuk astrlık Türk ar.asının tam 
l~O \ane torunu v3rdı.r. 
Sarı Fatma şö~le demektr>dir: 
t:- Torun1anmın :s~mlerinı ha

tırda tutamıyordum. Seksen ;)'3· 

~ına kadar günde dört defa yemek 
yerdim· Gece yatarken de mu • 
hakkak b:r kilo kadar pC:,:meı: 
ıçe:diın. Fakat şimdı günde :ın • 
cak ikt defa ve l!af.if ynne'kler 
y .yt:bWyorum.• ·---<>----
Sulh konferansı 

( ı ine! 5alüeden Deva:n ı . 
:va ile müttefikler arasında sulh 
yapılıı:sa bu hak.iki değil, lı<r du. 
raklama olacaktır. Alman:ı;a ile" 

sulh iki şeklide olur: Alınaıı)·aya 
boyun qfınek nya OllU ..-.mı>k. 

İngilteYe ve tostları hu ikinci 
şıkkı terrih ediyorlar. ___ ,_ __ 
Mareşal Voroşllol 

(1 iııd Salı:Je,lrn D-.a:n) 

çok pahalı bir flal ödemi)'e ıu-c'.>rrr 

.,;!nuştur. Kendi es ::ı: olan .ı!dm&ıı 

r:cl~t!.nin kanlanm r,..-kınmam..ıştır. 

Bu kanlı ders şlmd! ).t<»lar.;ı c:Va. 
nnd~ tekerrür etmektedir. 

Yıld!rım harbi. lfitlc .. • t:..rJ.":ndın 

r:.lllletine vadedilen kvl-tv zaff'r1.er 
harlı:. şhndi Alm1r. nn kJU!i.'Ul 

~e-k1ine miink:alip olnı ıştlı:-.> 
Martş.;.. çete harb~den b.J..hesc ·er

l;(:n de ; .:ıları söylt· 1 ~ r: «"Çe~ har

hi nca~t şfn~di b:ı:jllı ı• ır. ()!eh. !.lCÜ 

hh ;ı;ücadele haline g re«·~.ltr. 

taınamile ele eeçirmek ~arille 1 
Yunanistana bir ilıra~ yapmala· 
rıııdan daha kolay olabilir. Fakat, \ 
yine şahsan Almanların kt>a ve 
halta ilkbahara kadar Kafkosya. 1 
ya varan1ı11naları takdirinde- ı.. 
giliz urdu~unUll açaca~ taacruzi 1 
c"plıe içi ıı Kafka. yan ke11dr..U1e 
atlama taşı yapacıtğına kani o
lanlardanız. Aksi luhle, :vini kı • 
tan önce Alman ord atıll Kaf. 
k:ısyaya ,.arın.asa e n eei hir 
ceııhcyi kendiliğinde11 aç 3k. İn· 
gi.Hz • Alınan ura harbi • fku
brda ve KafkR lard&n itilr.ırm:ı 
fiilen başl:ryac:ık demektir. Bu 
takdirde erphe keııdili~tnıl n i ·. 
le§ll: Şark cephe i. ki llus. 

) Alman: cev.up cephelli. ki. ,\). 
man - lııgniz rephesi ..ıur. 

Her!ıalJ.' kafi bir ui>kme ar. 
mak için devam clnıekte bulu· 
nan ınücadt"lrnin sonıu11ı hek "~mi· 
ye ilıti) ç vardır ki. bu d:ı u il 

bir zamau ıncsafrsi içinde hek
IeıneJi icap ettii"ntiYecektir. 

ETEM iZZET BENfCE 

Harp vaziyeti 
(! lncl ıi•<.tfede:ı D~ı·om) 

3 - ?.1 ko\'a yanında R-.ıs mJda
!aa. cephe::i:""'._.)ı y~nl<>ı na da.s.r ha
'berlere d:I ~nlirU<ınez. Bu oeplıede • 
::i.Otö.~lü. birliklerle ,.e t~rla hı~ 
yük ~:.ya::.t:ı hl:·eı.:~t \"C r-anevre 
yapm..:k irr.ktı.nı k:i.l:'"'l:ı ı~ :...-. TO.nlt!ar 
ve !l:otörlü biı·~1e?" ı~ .• ;c!.1, t. r.ıber, 

ıru?-.are'!..1e aıı:Jğı yı ri.,1rJ .ı.. e\"<ti ı-.. rb!ne 
t·e YL~'r;:tnıJ. ~cklLa~ doku.4.'Tn .. wlür 

..; - Cenup~.ı Don~ 1'-...:ı\•4,.:ı.sır.da 

,\lıcanlar:n iler1 lı.3·cketl yeni hlr in. 
ı~·,n- ;::;-oqt,..rıncmi.cı:ti~-. R~slır ~.\.zak 

Dton. ·~: .- .. h li~de '."lg~ l•'! civı:rı.~da 

bir .;-ıko.~ ' te.,ebbt.s\.ipdc "1\&h.ınmuş
lnr.i~r. ,-\nla~ ·ld:f . .ı ~ore Rı.."'lJar, !at. 

!- ırer'e. lş -?lan A e sat c~na~un1 
geri a~m;ık 13tiyorbr. 

Devlet Limanları işletme \
1 -··m üdürr· ğünden: 

fı!et emi-z tht!y cı it nümı:ne-3İne gi:ire p.. r'ıkla U..i yQ-z • nt-.. .ioba ı 

raı·ıldô.n '-'AF-ld·""~ ,.e bunı.arın k:m. I 
ler oid 1 1~' ıı.a.~ü:11 lı:-e d.r- tahkikatı~ 
id:u-e t><le J~r ~·n;JiLk b· n!arm 
hih·i;etını g:z;•·ı ·ktN.der. 

Amerikadan 
ıngiltereye 

Kıı:lorô !{UV\'Ctli ln.gilt~re ve .\· 

r:·e-r!!ı:--nr.t':ı, hürriyeti ı;e\en )(ittin 

:~let.:trln müzarıtrC''! 11..e> N:ıı.lz:-nin 
Ye F~ i.ır: : 1 :nha3ın.a k.3.dar !ıa:-ha 

c;fe\'c..n edece;..tir.• 

5 - Kh-:.rr.d;ı A~Gl 11!ar S!\ top0l 
C: :'1 :ô'! ve Foodosta berzahında t('k_ 
?·:;:- Rı.;s 1l 'F."e"".etı,-~e ;tar-,·laşm·a

~~.:dı{° 

ı-2r.sa ·• - yette ısc kııı'.ccy'$i IJ..r de
,r.;ki!k yL.!::h.:.:. i~•l'n:z :t- .1 .ıl. • •dan 
~ :, e:-e:>1 g· ... ı · e l"11tmır. 7tt · al-t .. 1 t.e lcıin ııauıh :.,tirat-: etmek u:teTe l.Oı..1LfJt1 1.:'r.lıln saat ı 

htımı d .. k ... Un1ım :-.~..:.dürl:..Ht n<iSllulı top~. cak. sat...:.'. alma r k':.aô1r. 

DOKTOR 

Feyzi AhrneiOnaran 

Yahu• en F~de eo mülcenmel TiiRçe Filmirri. 
Sa7ın lııt:ı'1!ı11l Halkına takti.im "' fQ!ıret bulan 

T KSİ 
11 lkiııciteşrin 
s A L 1 gını·· PHI 

1.fa tin_elerden 
itibaren 

• 

sinemasında 
Şark Sinemacılık 

ile mini 
2 nci 

Zafer Tacı 

ro· • Bütün k p- Aş- a11n1ar1n serefra-ıı Hab-ası llelebot ha· 
t::z:ahrda racrin.ı.s ka_ 
htıcak ~n bi::: g ha
yat roıaa.nl 

kın ateımı, an 
ıömiUerde ...,vı:.n 
lmdsl,yet e l<h'!:r •• 
ır b!remı ·"'ll ed 
011.n Ci. 
ı..ı.tirap ._ ,,,,, ~"-

1 ~ ,__ _ __:.:::._ _ __! 

Demirhane .... _ .. 
uouru 

._al~ r in.den 
aıtapte dilen: 

i 

C .JI. :nd.ır. • 
KADIN KALBİ 

• 
• 

• 
• 

, l 

Mümessilleri: AŞKIN Göz YAŞLARI -ı~;ı ıııi·•i: • 
SÜLEYMAN .\'ECIP • 

_.- Mı.sır Sahntkr Yddııı: EMiNE RIZIK 

Sinemasında Ş A .R K 
BALIKÇININ KARISI 

1.t 11 ... lıoA&it.ıUı 

CHARLES LAUGHTON'un 

NOTA O. M'ın KANBURU 
( Nofre Da me de Paris ) 

US:c:rna Şaheseri 

Orijiıal kep; :bl 

•• 
SUMER' de TAKSİM'de 

.. ;vii • m:ınf!a lı:iyetle devam wyor. 

ELHAMRA'da 
Kil~ uk ,. fer fil nia.i. siz de görüııüz 

:»ılli ::;cf lsm~t inaünün vecizesile ı.aılıyaa 

1914 den Sonra 
TÜRKÇE • 

1 • 
• 

• 
• 
• 
• 

Bugunkü s.iyasetuııiz nferı • 2'5 senelik düny.a siyaseti 
~;, ihtiyar er T kiin ıôrme~l !;imngeh!ı:ı film 

BLıgıin re~tiııeler s3at 11 de baş!ar. ••••••' 

Kitaht diiJly ın wr ta rahnda ınilyonlarca satılaıa •• 
Her lisuna ~enilta... Her millet tarafıll<iaa okunan 

MEMNU AŞK, 
Şı lleseri 

Gvıel DQRQTHY LAMQUR 
JOHN HOWARD -AK!lJI TAMIROFF'un 

S.n!\ harika-,1 \C C:.ı.._•at diinya~ınt• 

Bugün LALE sinemasında 
• Geceleri: .:umar il yerler e\ >'el<iee kııpatılmalı.btlır. Tel: ill95 

~~ Btt,,.Ü• sut 11 de teaıilitlı matine. ~.~~~~~-

... 
Ebedi Şef ATA TURKün Vcf~tınd~ 

ANKARA ve lSTANBULDA 
ppılan " SBSU Flı:.MLEIU ile lı:ea. 
ılile<iırUı. hak.iki ile uıe at NUTUKLAB.I. Bütiia hasılat BA-

VA Kl.'.IR~IU menfaati,.. ıılıaık iiMr• 

YARIN MATİNELERDEN iTiBAREN 
•• SU M ER Sinemasında 

•------- ı:;;.terileeelrtir. ____ cm __ .. 

~ÖLMEYEN AŞK 
~~ Süyiil< Aşlı. ve 1h t!ru F!lml 

· IA Y Sinemasında 
1. ~ BJyuk ı !la •/tile devw,.., ediyor .,.., Kıılo<amanla.n: 
1 
~ t\l!!RLF. OllERO~ '"' LAU:ıtDC& oı.i\.Ua 
~ oe !akd.r alk:ış.:ar! , toµ~ayorlar. 

B-;,. W- ~t 11 d~ tenzı.'!.ltb ıeau.e •.•• Jeııı;m•••• 

1 Deı le ı Demi;~·;::;, ve·; ;;~atı lan i ıletme U. İdareıi İli! brı J 

( l lr.r! s.ııı' eden ~vam) 
ler bu hadi-.cl r .. lc ,., in~rtcn rm
~~ :ıli~tlcrinin Jı.::hine .. İ~~il!z İn1~ 
paraUırluğ:.mun ıetlrictn tasfiye. 
sini görnu~ktcdir1er. 

tiLlHVF. YE ll'.' HllE\'İl."E 
~ırn:n.\s.-ı<ı \ 1 

,nabı .. il Aı.koıo ırıdes• c-.~.. . .ııı::~:ı!~lfı"mim1r Şehir tiyatrosu LUNA 
~ a · tn t>t• eli {J.;jOO) Ura olan :n ... hteıif nuuuırlarda SV&\l ıtuta eczane 

il,. 1. (!; .1.1941) Paz,ute.i giınü ·"'·' (H) on dörtte .ı vct·• · • ..a•a >uı .... '"'' 
a!ı d ... hı ndcki komi· yon taraıl ırıd:ın ~çtic eks~tme usı ıiy~e a ı a:ı· 

gir"nelıt. t yrnler·n (262) Ura (50) kı :ı.ıştOJ;c r:1 \: ... kkııt t ı:n:nat 
n L.y!n e• ı '~ 1 e l.urlikt e cit tıne iC • .l ıa:ı t!ne ttaıja" ;;o:nts-

ıtları. ıa ,,, -dır 
e .... • .\.nam r-. ~ ·n1.!J,toncLl•1 l.laras:.z ol ra• daı.t. n~~ 

ı 
1 

1 

Bil lıadisrlcr Şi.ıııali Aıııoril:alı 
harp taruit~rlaroıın .'.\'lonroe kai
desini ~arİJ) hir ~t:kildc tat!>:k ~t
tfklr-l'i11i y«t~tt-rıntktt!rlir. Bunun 
bir nıisati dt> lılanilunı11 işgali hl· 
disc~:ndc :;örjlnıü ... tlir. 
Fa~t. dl~·ur Poµ·1lo di Roma. 

frlauda ı\\Tııp•ya İılandadan da· 
h.ı vak:ndır ve .\\"rup:ıda bu ha
dıst>den irap e•i('n ı"tİce)i t;lka· 
ntt"3k n1itle11"'"' ...... ~ır. 

~~o:~:lı:ı :':··~":":' :K:~:·:':='":·d:.·:1:"~":4:3:!; 'ı'jj•' 11 ·; ·· 'f'El'EBI\ ! DU 'Hl ,r, 11111 ·' •!\ ı . ' I; '1 !j KIS1' 1. "DA 
1.! ıill.~I . ı• Bu aksam saat 20,30 da 

DOKTOR 
&alız Cemal 
LOK:\lA.'i HEKİM 

DAHiLiYE lHÜTEHA<öSISI 
Uiunyolu 10-l 

•"""'1'".,_~ utlert: 2 5 6 Tel. •ı:1?~ 
• 1 

H .\. :\I LE T 

lf.. 
5 perde 

i.;TIIU.AL CADOE:!"l 'OE 
KO!ICDİ JOS11J. 'DA 

Bu nk.am saat~~ ~fi ~. 
K Ü it D Ö Y l' .:j Ü 

ıı:11 lök< ~e nıuh mı q>...-N .... 
Milyonl:.ra mal<>hnu:ı ve aylarc:ıı. oynaıun.1§ filnı. ... 

SiMınan:n eıı gınl k~dınlan ... 
Ea cnito n eğleR<lirici m.ınilı:L 

Baş R<>;lt'!'de; 
Ilzi WALD~ll'LLER - TW:OLİ: GEN - PAUL KEMT 

Pek yakında S E S Sinemasında 
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.. ' . . :;:..~~ 

Veni PUDRA 
RENKLER( 

KADINL~Rl~
1

JHAYRETI 

BAŞ-DiŞ - GRiP- NEZLE - KIRIKLIK - SoGUK ALGINLIGI - ROMA TiZMA -NEVRALJi 
ve bütün ağrllan derhal keser, isim ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu , ISTANBUl OÖROÜNCO İCRA MEMURLUGUNOAN 1-~ ~~::ffl.~ ( .. ·:·~~ ı 
"Çı_.. ... o 1 

r--------------, 
Kahraman asker - . 

\iara~ 

Ten ın rze en uyguıı golecek P l(ofO· w 

YOKOHAMA 
B;r borçtan dolayı satılmasına karar verilmiş olan ve tamamJna ~ 

üç yüz lira kıymet konulmuş olan Kas:mp~ad3 Saha! !llu slı - ~ 
hittin mahallesinde İpli kçi F'ı rın caddesinde 1!6ki 42 ve yeni 100 
kapı numaralı ve tapu kaydı na göre b;r t arafı müteve!fiye SuL ıa:o ~~;:m ::!~~:ke~;a?t1A- l, 

lerimize hediye 
kabulüne başlandı 

nı n ıam rer.g ı nl ~eren yen> 
1 1

,, 
:imeırık makmn icadcıl<illl 1 ıb' 

Bu saı•ede ~imdiye ı.ad~ıııt' 
rtllmcmi~ .... n1sal ;iz bir gui~ı.tııı;ı· 
orı; ınal p11Jra renkleıinin su111)'1 

rına lmklin ,.,· r ıtrr.:ş !lr . ~:ı t 1>1 ' 

yalı-. ız T okalon l l\; d r:ıl ·'.1"1 ~ ; 111 ' ' 
labilı n- i n iz . Bu padra 11 1 "'~ b\J•·1t1 
y:.~murl u ha' al arda n!le ·art ~ ' 
gtin ss.bt t ka.hr Buriiull panJ.tH r:r 

"---------..-.--~--- No. 29 1 ~ tan veresesi menzili bahç~ ve bir tarafı Çiçekçi bostar: ı ve ~ 
bir tarafı rnüteve!ia Abclullah mahdumu Hüseyi.n menzil ve 
babçe~ı ve tarafı rabü tarikiıim ile m ah<lu t Nalır.c ı e!haç Hüse. 

Yardım Sevenler ~i7eli İs
!;rnbul Merkednden: 

Türkç~ye çevireo : İ KENDEB F. SERl'ELLl 

Cim, çok dikkatli bir çocuktu, nas1l oldu 
da kendini otomobile çiğnetti ? 

yin vakfından maa bahçe bir hap hanen in, 
F'«afı: Mezkiır gayıi me11kul tek katlı bahçeli ahşap hane olup 

m.tkür haneye yol üzerindElı:i bahse kapıs;ndan harap ve ı,hşap 
merdivenle geçilir. Arka hu<lu du n da tek ka!lı işbu hanenin ze
mininde iki oda ve lı<ıhçeye çıkılır bir helası mevcuttur. Bah.. 

çesin<le bir kaç meyva ağacı olup bina ahşa p eski ve haraptır . 

yarı . 

18.03 Müıik: Radyo Caz ve Taıııı:o 1 
Orkestrası . 

18.40 Müzllt: Taks:m, S•rlrı ve TOr
kiilr.r. 

CcmiyeUmiz kahraman asker. 
!er imize k4hk hediye toplamak
tadı r. Şimd i den bir çok vatsnda~-
1.:ınrruz Cemi7tUrr.iıe yardım et .. 
mişlerd ir. 

- Doğ'rt: Ylnnı dört saat içinde 
bir ul».ta u.emuru, J.Ai ır.ühendi.s, 
b ir maklr.lı 1. muavin i K.a4:.acn \>efat 
eıti. 

Hisso "°-lmiye basladı ve püro!U
lihı t ttil rc k : 

- ~ il!lit bit wata dör: çizci çl.; 
~c Ull:ftinhl. 

Ikdl Gaı.t te.ı.er! &'özden ge!:!rir:.:en 
lli ·-e tuh 

- lJlrı.: ııı:ın.ra ç:(t'h çilere &İdelim .. 
- Ç f: e ı J..: m1 ycıptı racJtız?. 

-- .E\:c!. sız v e bf:>n ayn cıy:ı: b~ 

c lcilk 1 maliı·;z . llem cle üçer 
1 I• ~- (; k l>cy .Dt killsccl<ı ilç cena

.,, me"llsiml b!rd•n ;yaplacak. Ayni 1 
nıüe ~C'S( ye mensu p olduklara i ı;ir. 1 bu- 1 
uıı yap ı.u mecbwıu. j 

..:.- ... JlaJ t. ay. lı-Iaôe1r. ki böyle .icap 
ediy1..1~ . Iicw.m .fkptır !.ıra. 1 

Cç :llAZE llİR ARADA .• 
Ir.marl:ı,!.~·nıı: r.c-Jcnklcr L···1s!.ye 

gtit fi.,"Tiıu-.lerdl. Ga :f" tedeki i~ .~ na gö .. 
n~, b;.';fn !ılın şlrketI mtrn.!u pları öl
lt' .... c.·ı k . .uye da\:et edllb·orclı.ı . 

rıo it ~nı nbı ön ~ o ktı dar ta
l ;ol : ki lr\e; melllUb·.ı oldu
iı ..... m .. z h .. !.!'e killi:!'ye gi.i.~·!u ı{ :e f h t--
o lmlştL< 

. ! ı ter H.sso ber.! artıstlerl:ı:. bulun
C :...ıu k~e<!e bır3k • ktan sor:-a, pa.t
•ocla; yaru.,,. gıttJ. Bu ko;ede yaJ. 
T~l'- °k<A :UlTi .• 

• ır.era~ b 
' r. =n6aki ar! . ~ti cr 1av 0ı:ş 

fıEıldt.q;ı yflr~ar: 

- r:n ı.ı.y~de kiıı1 e .acım~. 

- Hep • birden .. 

yavaş 

::ımma, 

çolı: a
c.ı·o ·ı ~ •• C .... r.kü, hcnilz ııcç<'n ha.tta 
n ran}ann·.ı1tı. 

- T ... b ~ t;ıı d.:t cCe ağh7an ıenç 
k·z beeb'lli onon r.1,-ıınlısı obıalı., 

- r;..ıe ı, 'o lte,,dlsl .. 
- fy! ;,rtma, Clm \'~k d i.k k~!ll ve 

z"kl bı:- 1; tuk tu. Nası l oldu da ken-
d4 1 o ob~c tit tr'-~~!l". 

• n • lH'. \:>en dP te"in kapar 1a:1. 
" 0 Cıe ! C!m senin l.'.. i.Jt ın etC-

1 

,:n k:ic:'.o '."" i· \ b ir gt'OÇ d~j!i~rll arr. ~a. • 
ken ... ·tı rıf.ımobll a :tında t :f,netecek 
k ;ı dd"' d! &.erseır .. \ '" tuıia!a c?ejildi. 

H' ~. ieıt n~\lthts tı ~ r k eLa ... ö-
J .. re; ~ zaman haber \' t?rnıez. 

- :-.ı~-~.ak\a.k k!, onu ~iğnjyf'n ş.o_ 

ro. .sar il t.ı. Çünkü, meçln. J ot-Omo
b 'l, f ~ ı t:ıtıur.:ll':"mlş .. V~ytt k al
<hr m, .u .. e çılc :nı: B;ı •··: d.a o. 

radan get<'n Clm'e çnrpınııı .. Gece ol
dt.oiu it~:l numarasın ı alaırı ı:ırn11!ar .. 
Sof~ r ko. kudan ka~ıp gitm • ş . 

- Zoöı!a bAl!ı bul: mamış mı? . 
- B ' .a:ı:r.. amıs. F~ku t. bu1acatmı 

il.mit eGtyor. Ne\')Ulk Po! is Müdö.rii
r.lln boyan.atma t :Chrsa . • 

Mesahası: TamamJ 146 M. murabbaı olup buııd<ın 38 M. mu. 
• rabbaı büıa geri kalanı bahçedir. 
~ Yukanda evsa<fı yaztlı olan gayıi menkul aşağıdak l ~rlla r da. 

ires'1lde arık aıttırma surelile satılmasına karar verölml_ştlr. 

19.30 MPm~eket &tıat Ayarı ve Ajana 

19.45 
19.55 

20.15 

20.30 

Hc.ber !erL 
Serbest 10 Dakika. 
M(i; :Jt· Seçilmi./ı Film P arçala
rı. (Pi .) 
Knnu.şm& (Mcstt>kler Kon.UJu. 
y or}. 
!\>JC:ı::h: F<- :,ıl Heyet i. 
z ;raat Takviı:nI. • 

Yard:'T\lar ayniyat nıakbuzları 
multal>illnde Kaza ŞubelerimJz ta
rafından toplanmaktadır. 

Ccmtyetirnlzlıı Takı>i.nı S ıra~.er
vilEr Beden ~rbiyesi İstanbul 
bölges!ndekl BOrosu da ayniyat 
ve para kabul etınektc-d: r . 

• \' {' t' f'f ,ı na ma.r:. i olur . H ;ıs u .... ı ~ 1111 ı~ 
usul d :ı lresl nde is tihza r edı ,,:ı ı:tl 

dr ısır , u· Bu yeni T okalan pu • .ı b 
• )C''.rl · r'I~ son yen j vE> c'lıZ; P rc .ı • 

113 
gt" 

t;:ü n dı:n terrubt edJ nız. Di.l 
vP. g:ut.Pl g rı.rtinunuz. ~ 

- Alq:fma ıabalıa yalaılanaca:t .• 
Ö,.le JT.~ "'!. 

- Ne o .. Şüphe mı ed:)crsunt. 
_ Ad. '1l sen de .• Kaı;an şoför ot.. 

ır. a.saydı. belk! inJnırdım. F: kat, to
fOrler ö.r!e tola.y ko!ar yaJ.:;.yı ele 
, ·ermez.er.. Bahusı.: s ki, n~ara.sı.nı 

ı I - lfbu gayrimenkuliin art tr.mı a şartnamesi 12/11 /941 ıa r ilı.n-
den itibaren41/1836 numara ıle 1ııtanbu Dördüncü cra daire-

21 00 
21.10 MiJz;J< : NJıavcr. : ve Hüzzam -

r~~Wtam!aruıdan Şarkılar. TÜRKİYE CUMHURİYETi 
21.35 ! , sinin muayyen numarasında herkesin görebıhnesi için aç:ktır. 

\ f' İ landa ya"lı olanlardan fazla ma!Unıat almak istiyenler. işbu ~ 
2

1.
45 1 şartnamcse ve 41/1836 dosya uu • .narasile memuriyetimize müra. ı 

22
.
30 

Anka ra Sonbahar At yanşlan
nın Net iceleri. 
M·lı.5k : Dans !llilzi ğl (Pi.) 
:ı.-ıeml<"ket SJ :.t Ayarı, Aj&M 
H "berlerl. 

caat etmelidir. da alan: c.ı.mıslar. f 
Arta?I'da duran Jki kadın san'atldr 

d.a bar hldi"'f4:ıdcn töyle baıı.edi
yorlardı: 

Ar.adolu Ajan . .; ının SPor Ser-
visi. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yill::de ,.._ ~ 22.45 

di buçuğu nısbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mek- ~ 
tubu tevdi edileeektir. (Madde 12~) ~ 22.55/ 23.00 Yarııılti Program ve Ka-

p• nlf . ...::. f> numaralı zabıta memurunun 
m•treslnl 7alı:alam11lar .. Duydun mul 

_ Evet .. Duydum amn~.1. ben bu 
cinayeU onuıı yaptı:-.ı: 1 z.c.nnetmiy~ 

~ 1 - İpotek sahibi alacaklılatl~ diğer alüadarlann ve lrtiiak ı 
hakkı sahiplttinin ıayri menkul üzerindeki haklarını hususile f&iır F~ ı --M-ir_a_ı_c-ıl-ık_v_e_a_l_a_c_a_k_lı __ v_e _ 
" ınura!a dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on lıq ~ verecekli ilanı: 

rum. tWi içinde evrakı ınüsbitelerilebirlikte memuriyeUml.ıe blldirm&. 
- N~ı; L? O bcl~lı b~r k~dındır. Ge. 

çuı ıeo e de 7ine böyle milhim bU 
c'nayet ~an•mda adı ı:<t?n•mif ıı:ı.iy-

1ui icap eder. Aksi halde bakla rı tapu sicllli ile sabit olmadıkça Sultanahff'et 5 inci aulh hu· 
' sattı bedelinin pay~asından hariç kalırlar. kuk hakimliğinden: 

4 - G&terllen tünde uttırmaya iştirak edenlu arttırma f&rl-
d .. " . 
_Adı ıeçU .• Fakat kurtuldu. lllJlllM!•ini okum.uş ve lüzumlu malO.matı ~ ve bwılan tam-
- A;ııJtatına b<ı b!n dolar nr- k.t.1nıl etınlş ad w ltıi>ar olunurlar. 

M:1 .• • t !ıl<eme ıo!ılll cr ı ıayıt cör- 5- Gayrimenkul 2/12/941 tarihine mf:.sadif Salı günü saat ~ 
dJ!ll Jçln 1nJıkQn1 roem•ır. lş .• Yona H den 16 ya kadar İstcnbul 4 üncü İcra me~uı:luğunda üç defa ba. 

İ5ta'lbul Kumhpı'da Kazanı Sadl 
mah.3111.."S~ode Sare prı el ıoks.ğ1nda 

Meryemana. kilistsi hademeler!r:den 

ıı: : sum olrlulu için deiil. 
ğınldıktan sonra en çok arttır ana ihale edilir. Ancak arttırma be- ~ 1 lt<!ı.I MUtevellillkçc mzbkem,'l)!zo ih-- Ne "1<UU olst:n. . 5 nuın=lı d li h )o · d 

zabı ta rnc:nurwıun a•kasrc~a l8klı e n:u. ammen y:ıne tın yüz e yetmif beşini bulmaz veya satı~ 

olup mezkO.r kil isede ~met etmekte 

ikrn 5{2; 940 tar:h!ı:d e 6lcn ve le~. 

b\:.lunan bir jıpon bal:ao; beri fCP- ı.tlyenın aıacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
h•Y• dilşUr.Iyor. bunların bu gayrimenkul ile tenJn edilmiş alacaklarının mccmu.m 

- Neler düıiınüyorsı;o • . dan fazlaya çılmıazaa en ço); arltıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
- Bu cinayetin siya!I b ir mAnası ' re arttırn1a 10 gün daha temdiı edilerek 12/ 12/9-11 tarihine müsa. olsa gtrekUr d iyorum . Hat!.l bu tilı:-

rlm! yar:n akpm evime da\-etll bu- ! dif Cum ıgiinü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra 
lunan ma-ı:.t bir g>zcted ye de aça- memurluğu odasında arttinna bedeli satış istiyenin alac:ı~ma 
cağım .. v. na.za rı di'<l<atln! celbede- rüchanı olan diğer alfil<alıların bu gayri menkul ile temin cdiL 
cetım. miş alacakları meemuundan fazlaya çıkmak ve muhammen ~ 

- Nene ıerak, ıevgl:i LiU.. Sen kıymetinin yüzde yetm~ bıeş-ini bulmak şartile en çok arttırana 
"bôyl~ ır y' •re karış<T.a! ~ ihale e<lilir. Böyle bir bedel elde edilmezse- ihale yapılmaz -,,e 

- Niç in? .. 1nsar. fllı:l• ve di!rün- ~ t 2280 al k t f "'- . b akılı 
culndeo c!ola7 ı ~ rr.es'ul obr mu? ı;a ış nwnar ı anuna ev ı ... an gerı ır r. 

_ Mes'uliyet n:cvzuub•lıs ~l. 
1 
~~ 1 - Ga,'l"i menkul kendisine ihale olunan kımae dtthal veya 

F<kat, Mm zobıta~:n lş'nl g!Jçl~:r, 
1
. ~~verilen mühlet içinde parayı v~mezse ihale karan fesholunaral 

hem de orom ıı:d;• kı Japcr.ları darıl!- f. tendisllıden evvel en yüksek teklitte bulunan kimse arzetm~ oı-
rr.: ş oluıs ~: 1 l , ,.,, '--" il lm - ı ı b 1 

_ >.ranoızdald japcr.lar da Jtim I 'a. uı;~ """• e a aga razı o ursa ona, razı o nuu: veya u unmaZM 
olvyo~ı . \ hcme:t yedi gün müddetle artt ınnaya çıkarılıp en çok arthrana • 

_ Birl•l rej!oör .. Dljier ır.i!sl.ık- J.ı ıhale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler iç;n yiizcıe t.• 
bel yı!<~ ı z .. İklsl de mülı! :n şalıs!yet- I ~~betten hesap ()lunacak falı ve diğer zararlar aynca hükme hacel ~~ 

v ::: ... 
?er . Patr .nlarm on;ara lıüyük gUver.. i ~ ~ 

~k&lmaksızın memııriyetimizee alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) '~ 
(DC\"a,,.,1 vu) ~~ 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferao !~ 

bar dllm'1ı olan Manuk Zartarytn mı

rascı.larını."\ flbu ilAn taraıJ ıı dcn iti, 
baren 3 ay ve 'alacaklı vo verccekli
lerlnln ise 1 ay tçindo mahkememize 
lüzumu m!iracaatıa rı, 1 01 iç inde ır-

lacaklılar müracaat etm<".ıse h :lkJann_ 
c!a Kanunu Medenlr.Jn 561 inci ır.od. 

desi hükmil tatbik edileceği n:!rucı 

da 2uhur etmezse tereken!n Hs.z!neye 
devredUeceil U1n olWlur. 

941/~8 'l'ereke. 

9 TAKViM • 
tıuml 1351 Ka11m Hicri 1380 

B. TEŞilİN 
2 

IEVVAL 
?7 19 

Yıl 941Ay11 VasaU 
YAXl1 

Ezani 

il. Teşrin 
s l ' 1. D 

6 41 Gtın .. 1 44 
1t 58 Öllo 7 Ol 
14 40 İiı.ndJ '43 

1 

Ziraat Bankası 

Zirai 

Kuruluş Tarihi: 18RB 

Sermayeeiı 100,000,000-·'fürk Lira•ı 

~ube ve Ajaae adetli: 26a 
• 

. . h . b k . nelelerı ve tıcarı er nevı an a muaı 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
~- eO 

1 t'Jl"'" ııJ Zirııat Bankaruıda kumbaralı ,.. ihbarsız tasarruf he.•a~-~ ;eııtıd' 
u 50 liroı biılmıanlanı senft9 4 defa çekllecek kur" ııe 
ı:lana göre ikramiye dıığıtılacalı:tu • 

4 adet 1.000 lbılı!. 
4 • Got • 
4 • 259 • 

(0 • 190 • 
100 • l50 • 
ızo • 4t • 
ıco • ıo • 

&.000 
2-000 
LOGO 
4.000 
5.000 
4.860 
3.200 

J..iJ'~ 
\ . 

• • 
• 
• 
• 

lit8dııJI 
O!KKAT· Hesaplanndaki ıııralar bir ~ne !çilde OO eril"" . il v • 

;s:ı.~ı düsınivenlere ikramiye ~ıktığı \3_kd:rde ~- 2~. f~zl~s el r.ıar 
roktir. Kur'alar senede 4 defa: l E7.ul 1 Bır.ncıJı:anun. J_ 
ve 1 Haz'ran t.arihler'.nde çekilecektir. si"' 

1 'İplikçiliğe Ait Makine Alat ve 
1 

/ Edevat Satışı . _. deıı: 
j Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk Hakinılıgın 

f · D v • 'l . Marangoz- Mob lya ve o grama ışçı erıne: 

J. harcını, yırnıı senelik vakıf tavb bedelini ve ihale karar pullanıu f~ S verm•ı"ıe mecburdur. ~~ 
~ ırnt~akim vergiler, tenvirat v.~ tan~at ve tellllly~ resminde~ ~) 
~mütevellit beled ıye rusuınu ve muterakim vakıf lcaresı alıcıya aıt J.~ 
~ olınayıp arttırma IJedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu- !~ 

9 
PAZAR 

16 57 
18 31 

5 00 

Akfam 
Yıtıı 

inuak 

12 00 
134 

12 02 

941/(0 Tueke. JdC f" 
FiJl"Cancılar yokuşunda Nasuhiye sokağı:ı<la 18 No. m3lı ~r.e ı:' 

lik işlerile meşıı:"l iker_ı 7 /4/94 l _ıaril:inde öle~ ve , te rck;.~ş _,ıa~ 
rasoılarunn vakı ta!eb ı ne meb oı matık(IT'<:f).lZC C• ~~r. . ,·c sB. 
Horen Küçüğün hissedar olduğu ipl ik.;il:ğc ıı.;t makır.cJ.e ı si ı•"" 
&ıat ve edevat ve ıesi astın ukm:J; r:in ıuekefün tz ~·rq4 ı :•·· 
nmda ve açık arttırma surec le mah alli mr:..kui!fa 14 • ' c VA~ YÜRÜR 

~ 
karıda gösterilen tarihde !stan bul Dördüncü İcra memurluğu J.< Sahip ,.. Basmuharrlri Etem İuel 
1.tc!asınC,. :.Şbu i!ıin ve gösterile-n artiı rma şartnamesi dairesinde ~ Benice - Neşriyat Dircktöra 

büya fabr l;a ı açıld/. arklı üa etle acele ı:ıçi ara nı) Ot. c:.!:lo"'i'>ı il.'.in olunur. 941 11836 !'-.: Cc>d•t KARABİLGİN ma günü saat 14 den it;baren satılacağ ı !lan olu t:r. 

Cerrn"hpaşa cadUesi 0> •• ~1~7~T~e:le~·f:n:n~:,,:,2:1J~2~~~:===~=~~~~=~····~~=~·~=·~"~~~~~~:~:_,~,.~""~,.=~;~=""=~="'~""~"'=""~""=~=~:"':~:"':~:"'~...,=,.=:=~=:~~:"':"":~:=:~:,.:,.:::;:s:~==~S~O~S~TE:LG:llAF:;:..,:;\IA=TB=AA:;:S:I====:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~~~~==~=:".'======~::~ ·tt ,, 
~ 1 g• a ~ 

""'=""""""'""""",;,;;::,-======== 1 - Ne d üşünüyo rsun Ali? Ik' sene sonra İ starb:ı n.-ı~" 
TAniııl TEFJ;1ı{A: ·12 ~:~t~: <Is anlar !ç!n endi;e ola- l ı:ı-• Edebi Tefrika No: 60 i _Bu k:z bana Canım'ı hatır- b, t akım y€!1i tanıdıkl 
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i ... z ve er_ •Sl 
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lltalı.n. 6 bP...ra )Cf CıOQ.U.J bt:.yu.t.!uk 
ıer, bir 1aıeyh c!.iln,:, :ı: y ızf: :ae b!t_ 

Wb. her ycrd :- 1 • c r ~CY<:.akleri 

l".!el"a' ~·{ dı.iŞ?""'H~ıı?" ı el. !t."'I! kur-
tarmak en i Cyük ar .ac.. • 

Hu ._ J: c ipt l l t Hı"';:! llL.:. ukad_ 
c:lı...s c ~ k~b?t t z oJ nmuş ise 

d~ srn d&.n yine D Y·~ ha d l!h. 
secde o •:ımcya ba )'"lr b .. el:;. t:ı-

h Jrı atan uyanılır. 

makta 
1, _ _..n 

tl~ · ~ 
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fa,;· ve 
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fd !d!. 

?.fc- cıdi }Ji.: :u:ı t., ~ r: n .2 ı ıı

r._ ·r., I 1:ı.re:.. I 7..a ve c n~n.n 
gttT 11~~ f~!erı Pşh 1-1 r\:' rar.: ;ı. ku

n.<. j 1.ı ... ~ t .. htıt: ... ' r kalar ter ip o
lun .. k ~ n (.'rn i!r n 1-:lıt;. ~ k5.:-

\.t.. ... a nı , .. f n~t k C .-e ge ır~eltlerl 
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cı s. -,'atkQ: cld ı ur.u söy:, _ 7 nı d•";"''nü' 'lr. Partiye ı; t" k. Ankn:ıda oldu- doyc lıas~a es r G r 
' g'"''.".u bild •. m b!r .a·."ada"' s~r - II~mc" ·ı<,•tu 0 ~ ' - :&>ıı:mk! d~ çımdi bu ya;ta "" "' ' - • ~ ··.. ~ J n ~i:f'f:[•d m. 

- p;rk&~ nd.ım d.sik 
~1.~bı' r f:'ı 4 yiz.? 

t~.1 h~ ııfn at.lrlı; 

bugün 

ı mrrar:.inlz var mı? 

- Ço 'rck 
- Ço!. pek çok. Evet, b~rz.z 

. ~ ıı r ... JHcru 

.ı. 't e., çt:. r:t r.i ur.1.ı.tt.,..ar, 

t"ıii ,,_ oshs' .. e da dı!ar K •. kar. 
,., k !n sau'~·t. r o-"C.:.ı'- nu 
c.ı a ı•rı. O ı. clar' y .k n o-

tıırrl. - 1c: t'ı·:arze . 

GU +l 4..- sevic ... ti k 1 'Yllr, 

A r ' '" ı. Alı c.r r uh k..ısırg&sı 

olaca kt ı. dum. Tabii yok cevabını alınca, yor, fakat gorır.u: or · c 
ne. seninle ~"azıda kadar ,.,ka~ nımadı DLktorun Y' ,. ,,. Diye d·Jdak :arını ısırıyor. '"' ' ,. • · ı f'"" 
Jım. Orada kebap yc·riz. Üm"• zligin • c' f ' ı:. Ben ~üze ka r1şt1;11: ı- tı9ıts 

Alin;n neş'esi geri geldi. Ye • - Yarm sahnh ırıu - Kızın, bcn;m ış:nı var , he-
mckte bitevi'-"' kızından - bil • vıl'!z dc<li >5 

m:en gidiyorum. S<n Abbası al, '· • .., t• . .: .. •'c. vakt. " miyerek • balı.setti. r,:· e~. gun og 
1 

ır 
no\31.mnı bulm. ~a git. 

Al" s':dı : 

- E P s:ze yJ·dım edcy m. 

B r z :iı J<ıvı cın' rar1adı: 

A• J i,:. r nlc B.r yere 

g" jc •ef• ' İş miihim. 
İ'· ı 1e !.»•birine mu•!aka gü • 

!iı;m~k sozü ver<• •k ayrıld·k. 

A yi ai '"'l. Cat•· ğluna drğru 

- N('kadar se;·imli . cana yakın. c , , r r tek ı,rrı A • ' ~ 
ş~~a ben ders vermeliyiın. İki n • cıt i n c k ' · 
<em> ıç.nde meşhur edebil'rim. ll ..• tor kc ıı r. 
Ynrım 1;1zla : Zavn11 d O ç. c 
- P : kC'loyını bu '~ruz. ye tı·tul "' t 1 
O kt!dar. B~r d..ıh~1 l ıluşema . .,, 1 .., r 

·• 
ın 

dılcır. • 

Sönüş 
l ;.m A J<arr.ya nakle 1i'd 1. gG.n 

bi'.' ük bir ızt1rapten kurtuldum. 

r 
Ba n dondu e 

\""~1' 
(~cab~ ?) e al<~ . 

Ankcr" ı t'! A 

- BiTTi -


