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Baıvekilinin 
Yeni lf§aah 

J'I 1 ame ıA ay, Hüseyin Aftiyl 3 .ene 10 a7 ZO 
ab, M..t.fa Meali 3 sene ' a,, İbrahim Z se
ne 3 ay ıs ıh, Büaeyin Btlmfl z 1e11e ıs ıfln, Ar· 
pir, Yenwat ve Stelyö'yu lldfer HDe, Tahslni 
Wr .... , KAvmı '1 ay, Ahmet Blkmni 3 ay alır 
..... mahkGm etmqtir. Suçlu aamlaalaıdan 
11..W. lteraet etmlftir. 
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Yazan: MEHMET ABUT 

Kurulacak 3 Büronun nune 0ÇI ıyor Yazıları Bir Heyet 
Düşmanları Merha

mete Getiren Facia 
O, gilnde iki Uç defa telefon edi- irili vaziyette brraktıtmdan da hah
, uzun mektuplarla ruhi yaklq- sediyor, kardetime elinden gelen4 

kalbinin sesini dnyurmtya ı;a- yaptığını, başka bir şey beklememe
rdu. Senelerdenberi uyuyan hls sini ihtar edi7orda. BUtfln bu mesele
canlandı. Nefsimi bu kadar kör lerln mcauliyeti bana yükleniyordu. 

Kadroları Hazırlanıyor Tramvay ve Tünelin Noksanları Gideriliyor 
Şehrimizde kurulacak yeni iase 

Gözden Geçirecek 
Diln Hamlet piyeainden dolan kar

ııılıklı hakaret davalanntrı dunışma
sma birinci astlye ceza mahkemesin
de devam edilmiştir, Duruşma birin
ci ağır ceıa salonunda yapılmlltır. 
Hlklm, 711darda hakaret olup ol
madlltnm Ünivertlteden ıeçllecek bir 
ehlivukuf tarafından ~enmesine 
karar vermiştir. Bu kararın bildiril
mesinden sonra ııalonda yalnız Tas
vlriefkAr sahibi Zeyyad Ebuzzlya !le 
nefrlyat mOdürfl Cihat Baban kal
m11 ve mahkeme, davada dahil ol
dukları halde mahkemeye ait yazıyı 
ya7.mak suçundan dolayı. her ikisini 
de yüzer Ura para cezası Bdem\ye 
mahJc.Cım etmiştir. 

Yaza~ NAC1SADULLAH 
Komıu Yunanistandan gelen haber-

urdigımi bilmiyordum. Kendimi Kardeşim hadiseyi annemin idaresiz
ıeuç kızın veya bir kadının ra- llii ymiinden öirendi. 

u okııyacak en basit arzulardan Server beyin mektupta anlatmak 
mahrum etmiıiml O, bir ruh bas istediii makaadı enell kavrıyamadım. 

tedavi eder gibi bana telkin- Derhal kendlainden bir ıörilpne iı
de bulunuyor, bana bir süril dil- tedim. 

eler aşılıyordu. Karar verdim; o- Hatırh10ram: Bir tonbabar ırGnil i-
all'fllUŞ gibi idim; hattl onu sev- di; 1'tva henil& kararm11tı. Server bey 

ye başlamıştım. Çünkü o ruhlara evimlze ıeld:l. Aramızda hlç bir ıe:r 
e hitap etmesini, insanlan en has- ıeçmemiı gibi ilrlmis de ırülmeye ça

ve zayd tarafından kavramasını hşıyorduk. İkimiz de nqe maıkeal 
ordu. altında :rorırun ve ıstıraplı birer çeh

Aııneme bir çok doktorlar getirdi. re cizliyorduk. Bvvell ıözii ben aı;
karşı burmetkir ve müşfikti. tım; mektuptan babtettim; o mesele

mescıt olabıleceiime kuvv~c yi tekrar anlattı; ve kardeıime yine 
ştrm; tabii iıimi bıraktım. Bt- atıp tuttu. Ben Fikretin hakıızlıtıı:u 

her türlü maddi ve mAoevi yar- bildltfm halde onu müdafaaya çalıı
bulunuyordu. Birisi tarafır dan tım. Aaabnqti, nten artık evlenme

Unülmck ne tatlı te:rl Bilhaasa mize imJrln yoktu: davayı kaybetmi"" 
ruhu üzerinde düşünülmenin ti. Benimle niklbıız :vaıama;yz da 
rolü vardır. Samimi bir elin vicdanına :rakııtıranu70rdu. 

ttJiı küçuk !'ir lavanta şişesi, za- - İ1abetl Dedim, zira kardqlm ne 
bir pft eldiven hazan en kı:vmetli kadar ahllbı•, ne kadar ıeclyaiz ol

kürklere tercih edilir; ni- ıa, ,.ıne o benim kardeıimdir. Onu 
andık. Server bey lı:ansmdan ay- hiç bir kuvvet benden uzaklaıtrramu. 

Jçin ilk teşebbüslerde 1-1Jlun- Onun benim muhabbetime ve himaye
Artık ona tamamen bağlanmııtım. me ihtiyacı var. Ne de olta ayni kanı 

balde :valaııklı bir adam deiil- taşı10rus, delil mi Server beyl 

Buna ratmen zekhı ft natıkası Daha fala ılinlrlendi, çılcınhtım
hıuna her latediii hJui telkin dan, kendi.mi, istikbalimi mahvettia:-
llyordu.. İlk umanlar, muhitin ..... 

ltılarma, mUtcceuiı nazarlarına den babıettl. Sonra yine yatıın. Na
lJ'Ct "Vermeden, kendimizi giz- •ibate baıladı. ~l hlll ıcvditlnl ve 

ye Hizam sörmeden beraber do- ebedinen aevecetinl, benden ~ynl
k. Fakat bu lı:ii;ük muhit içinde maktan ıatırap duyduhnu ıöyledi. 0-
l'Uintil · bi k · tar k nun bir bate isteyen, yalvaran nuar-

eruı a pec CIY 0 a larnu s6rdllm ve yine hi11etmemlt sl-
..ıa:ldaınmıma çarptı. em;!Yet in'!8'" bi rildilm; cok nulk bir sesle: 

•orta :valancdıta •nk~di:ror. Bır- - Vah vahi Dedim. Sizi buraya 

teşkilıitt için hazırlıklar yapılmakta- İstanbulun nakil vasttası sıkıntısını 
dır. Yeni teşkilAt için Mürakabe BU- azıcık olsun ha.tınetebiimek için yeni 
roaunun bulundulu Atabek hanının tedbirler alınmaktadır. Bu arada A
lklncl katı kiralanacaktır. İate mü- merlka ve Almanyadan 53 tane oto
dürlütünün üç bürosu da ayni han- büs getirtllmekedir. Bunlardan 23 
da toplanacaktır. Bürolardan biri !a- tanesi Amerikaya a;marlarunıştır, A
ıe ve tevzi, ikincisi tesblt ve kon- 111eıika tipıırtı almış, otobilıleri bir 
trol, üçünpüsü de ihbar btlrolandır. engel çıkmazsa bir ay içinde, olmazsıı 
İhbar bürosu bug(lnkü Mürakabe BU- iiç ay içinde mutlaka göndereceğini 
rosu kadroalyle oldufu ıibl kalacak- bildirmişt:r. Son yapılan Alman an
tır. İaşe ve tevzi ile teabit ve kon- laşmasindan da faydalarunayı düşü
trol bürolan için yeni kadrolar ha- nen Belediye, ayrıca Almanyadan da 
ztrlanmaktadır. Her büroya birer ıef 30 tane otobüs getirtecektir. Konuş
getirllmektedlr. İhbar bürosu tefllli- malara başlanmıştır. Almanyanın o
ni, Mürakabe Bürosu &eti Bayan İffet tuz otobüsü kısa bir zamanda \ıere-
Halim yapacaktır. bileceği anlaıılmaktadır. 

Tarihi Türk Musikisi 

Konseri 

Konıervatuvann tlçünc6 tarihi 
konteri evvelki aktam Fransız tl
yatroıanda verllmitUr. Konserde 
Tiirk muıikili7le ilıili bir çok yilkıek 
zevat Jle beraber bilhassa etki musiki 
tqekkilllerine menıup 1anatklrlar gö 
se çarpı1ordu. Sark musiki cemiyeti 
men•aplan, Darilttalim maıikl heye
tinden ıanatkirlar bu cflmle\lend!. Bu 
ve1i1le ile konter Türk muıik; mün
tesipleri için de bir bulutma veailcsi 
olmuttu. 

Bayatf urban pewrevl:rle bqlanan 
komer Sadullah Aianm iki beatesini 
ve alır aemalslnl ihtiva etmekteydi. 

Bir yandan bu hazırlıklar yapllır
ken, diğer yandan da işlemekte olan 
tramvaylarm sayısını arttırmak, de
poya çekilmiş olan tramvaylan tek
rar sefere çıkarmak için çahştlmak
tadır. Romanyadan 30 arabanın ban
dajlarını tamamen yenlllyecek kııdar 
bandaj yola çıkarılmak üzeredir. Bun 
lar gelince bir ay içinde yeniden 30 
tramvay işletilmiye başlanacak, ikin
ci ayda da Romanyadan I1tincl bir 
parti bandaj gelmlt bulunacaktır. 
Çünkü yenidan MI baıdaJ temin e
dilmlştir. 

Tranleı tembe edildi 
Ancak, tramvaylarm bava! telle

rinde kullanılmakta olan ve tranley 
denilen cihamı kalmaması yüzünden 
tramvaylarm l.şletilmemfllli tehllkeal 
de belirmektedir. Bu cihazın b&lka 

yerden getirilememesi bunun yerli o
larak yapılmasına yol açmış ve yer
li tranley de yapılmıştır. Denemeler 
lyi sonuç verdittnden, bu suretle 
bandaj Jıl halledilirken, baıka bir 
sebepten tramvaysız kalmanın önüne 
geçilmiştir, 

Tramvay işletmesi umumi mildllrll 
bu iı üzerinde ilgili makamlarla gö
rüşmek için Ankaraya gltmlftir. Mü
dür Ankarada S gün kalacak ve lü
zumlu mp.lzemeyi temin etmiş olarak 
dönecektir. 

Tünel işliyecek 
Evvelce Amerikaya ısmarlanan til. 

nel kay111 da diln gelmı;tir, Tünelde 
hazırlıta b&§lanm11tır. Dün ırümrllk 
muamelesi tamamlanarak İstanbul 
tarafına geçilmesine çaltşılmıştır. Bu
gün kayış tilnel meydanma ıetirlle
rek, tünel makarasına takma, araba
lara geçirilme ve tecrübe iılerl Pa
zartesi aüPüne kadar tamamlanacak
tır. T\lnel en ıeç Pazartesi sabahı 11-
lemiye baılıyacaktır. Tünelin Qalatn 
cihetindeki kapısı ve giriş yeri tamir 
edilmekte, boyanmakt,a, Beyoğlu ci
hetindeki liriı yeri ile makine dai
resinde de eskiyen şeyler yenlleJti
rilmektedir. ~len tünel ka1t1ı lki 
tanedir. Bu iki kayışla tünelin bir 
sene kadar Jşletllecetı umulmakta
dır. Bu bir ııen• zarfında da ıamar
lanmış olan dlier 1ı:ayqlar pltcek, 
tünelin bir daha kapatılmaıma yer 
kaJmıyacakbr. 

J Mavna 4 Tayfastle 

Beraber Kayboldu 

Evvelki gün Bebek önlerinde bir 
romlSrklir, 1edeğinde 704, 429, 8323 
numarall ve liman idaresine alt mav
natan götOrflrken bomlmuıttu!', Ro
möPkör mavnalan olduklan yerele bı~ 
t'akaralı: baıka vasıta yollamak üzere 
limana ıitmlş, fakat o za...,andanberi 
bu mavnalar ve içinde bulunan Mus
tafa, İbrahim, Mehmet ve Halit a
dındaki tayfalarla beraber ortadan 
kaybolmuıtur. ~ 

Vadesi Sona Erecek 
Olan Kuponlar 

lerin, yürek 11sl•tmama11 mllm.
kün delil. İki kocaman millete karıı 
aylprca, ve kahramanca harbeden bu 
millet, şimdi de, o milletlerden daha 
ezici bir dU1ID&nla... Açlıkla dövilıü
yor •. 

Gelenler dborlar ki, aı;htın tahri
batı, vaktiyle stuka tayyarelerinin aç
tıit yaralardan di,ha derinmlı .. 

Gelenler diyorlar ki, Yunaniltanm 
açJıta verdiii lnırbanlann 7elriinu, 
yanm :yıldan fasla süren son kavga
ıında utradıtı insan kayıbına yaldar 
şıyormuş. . 

Ve gelenler diyorlar ki, bu talisiz 
ve komşu memleketin sokaktan, bir 
kilo ekmek rüyaaiyle sarhoı olmuı bi.· 
çarelerle doluynnıı. 

Fevkalidc mübalağalı olmasını te
menni ettiğimiz bu haberlerin yalnız 
yanıırun sahiliğine inansl\k bile, bel
li kı, ikinci cahan kavgasının en hey
betli kabağı, bu yanı batımızdaki mil
letin bozuk kaderli baıında patlamış
tır. 

Dütilnülıün ki, bu harbin dolurdutu 
açlık fellketi, Türkiyede piıen eknıe
iin kokusunu duyabilecek derecede 
hudutlarımıza yakın olan ülkeleri bi
le ka11p kavurmaktadır. 

Ewelki gün, gazetelerde, birisi se
vindirici. öteki üzücü iki haber ~ 
yana gelmişti. 

Sevindirici haber, bize, felaket için
de bulunan komşumuza Kızılayın yar
dmımı müjdeliyordu 

daha az ıörmenuz bayıı1ı o- kadar :rordam, mabacbm, yalnız te-
kti. ~ bu dedikodular ~va- şekkllr etmekti. Bilttln bu 7aptıim• 

lle7fme btr ıekte Terebilirdi. iyilikleri ben ılse hJc bir uman öde
beyden aldıiım mekta~tarda yemlyeceltm Yalnu emin olunu 1d 

la:van ettitınl, uabınm sıttikçe k lb'-ı- • -'- ...... ı d "l _....__ hi edi dam H-'-''-- a llll&4I en n~ •uıes n e, u tl.ııceye 

Bu ıırada tamburi Dürriiniin tam
burla yaptlfı takılm fcvkallde nefis 
olmııı ve hakikaten tbtadane olan bu 
taktim ıilrekll 111rette alkıtlaıunııtır. 
Fuılacı.n ıonra keman, kanan, ut, 

ve kemençeden ibaret IU heyeti hicaz 
yörilk ıematll ve ondan ıonra bir pr
kı ve hisar buselik makamından eli
ler bir tarkı ı;almq, bu faslı yalnız 
Necmi Rıza okumuştur. 

Adapazarından Bir Çocuk Tramvay 

PatatesTopluyanlar Altında Partalandı 
DUn aktam ... t 18 dt Jhrbi7ed• 

Ankara, 1 (TAN) - YOzde 7 ge
ll!'ll Sıvas - Erzurum istikrazı ikinci 
tertip tahvfllerintn 6, ilçüncO tertip 
tahvillerinin '· dördilncil tertip tah
vtllertntn 4, beşinci tertip tahvilleri
nin 1, altuıcı tertip tahvillerinin 2 
ve ,-edinci tertf)) tahYlllerlnin 1 nu
maralı kuponlanntn vAdell llnümüz
dekt CUma ıann sona erecektir. 

Üzücü haber bize, Yunaniıtana yi
yecek götüren bir yelkenlinin meçhul 
bir mütecaviz tarafmdan batınldıimı 
bildiriyordu. Bu ikinci haberden bir 
daha anlıyoruz ki, harp artık, erkek
çe bir dövüıme sa;yzlmaktan GOktan 
çıkmıştır 

Birinci haber ise bize, Erzincan 
sclzelesin!n bizi felakete ve mateme 
ıoktulu ıünlerde, Yunan mllletinin 
derdlmiıe her ıekflde ortak olmak 
husuıunda g6ıterditf derin ve ıamlmi 
allka;yz hatırlatıyor. Simdi Kızı1iıy, 
Yanan mUJetine, o kara gilnlcrlmizin 
anutulmu minnetini 8düyor. Fakat 
Hirendliimlze göre, Yunanlstana yar
dıma kotanlar araıında, Yunan mille
tine bizim gibi doııt olmıyan milletler 
de varrımt. Bundan da belli ki, ikinci 
aih~n harbi, tarihte misli ırörülmemiş 
bir facia halini almaktadır Çünkü ar
tık, insanlar. o kadar Uıııerticl bir 
felilrete ufradılar ki, aade doııtlar de
lil. g8riildüğü gibi... Düemanlar bile 
birbirlerine açıyorlar. 

_...... " "r ......_. kad · '-- tük · b' · 
rab1annuır anla tı • •- bald ar . s~e .... r,ı enmıyen . ır mın-

tmıl • - e net hıssı nııyacat: ve o hiııı ancak 
tdmM aJ'U'BmUdı, Da~ IUkut hayatımla beraber sönectkl 
bile ona her yerde takip edebi- Gözleri ya,ardı· beni ku akl k 

JUdım: yalım utfceyi bek . ..n.. • d ' • c ama Yine kücük bir fasıla ile üstat ke
mençeci Kemal Niyazi Seyhun'un ke
mençe ile yaptığı taksim bir alkış n
ğanağı koparmıştır. Bu taksimden ıon 
ra kemençe, keman, ntSfiye, lranan i
le beraber okunan bir iki ıarkıyı mü
teakip yine bütün heyetin iştirakiyle 
Dedenin köçekçelerinden iki parça 
çalınarak konsere ıon verilmiıtir. 

ek llnmdı tklmis de hır ılter .... i yenn en kalktı, sonra büı-
ekkülle beku:rordak. F::a ve b~t~n başka bl.r i~tl~amete dofru yü 

kan h stin bir hafı!. onun rudu. Pençerenın onunde uzun zaman 
çıka;ı :ı zor- yaşlı gözlerle, dokülen yapraklan 

Oa ıün ~~ bcycWl bic b1r ba- seyrettı. Sonra ınüıflk bir ıesle: 
alamadım. ( Arka11 var) 

Mhayet azım btT mektup yolladı; 
aukat etmek ihtimallerinden 

le bahsediyor, buna sebep o
da karde,imJ ır8ateriyorda. 

Anlattıtına ısuann lrardeıhn, bir 
bir liln sarbot olmaı n 

.:r Be7e atıp tatmq, benim rea
onan metreli oldııiama ilin et
Davetliler anamda Server beyJıı 

in bir doetu da bulunuJ'Ol'1DUI. 
bu vakayı kendisine anlatmıt. 

efendi bu badieeden fula miL
obmq, ltnat için kat'iyyen ko-

ttan aynlmıyacafuu alldetmi1-.• 
ıtektuPfa, bunlardan maada, lrarde

müeseeseye liizmmnız zi:varetlc
en. bu ziyaretlerin kendisini miit-

ll;t1·f'Z·I 
BUGVNKt) PROGRAM 

7.so Proıraa 
7.U MUz:lk (Pl) 
7.45 Haberler 
il oo Mllailı (PL) 
.ıss EYia natl 
11.30 Jılilaik (Pi.) 

• 
ıı.ao Prasr-
12.u Su 
11.45 Ha11Mter 
U.00 TOrkilW 
ıuo Mııaıt CPL) 

o 
ıa.oo Prosram 

11.01 lanttır 
10.00 feonuıma 
U.15 Mllaik (Pi.) 
19.SO Haberler 
19.45 Aalıara ıeeesl 
20.15 RadYo ırazetesl 
20.45 Fa1tl 
21.00 Zlraııt tılıvlıni 
21.ıo Faaıl 
21.SO Konııtma 
21 45 Orkeltra 
22.30 Haberler 
22.45 Danı mlblll 
22.SS Kapamf 

Dördüncü konser, gelecek ayın ilk 
Sah günü akşamı ayni mahalde vc.
rllecektir. ·--·----·-···· ........ -... ... _. ____ _ 
İ KÜÇÜK HABERLER İ : ........................ ········-···--··-·= 

::.- VALi ANKARA.YA GlTTI - Vali. be· 
ledı,ye we ytJlyetl ilırllendirtn itler •trafında 
konuımalar yapmak llzere Ankaraya eltmiıtir. 

+ IKI SiNEMA KAPATILDI - Be:vot
tunlla tni1atı noksan olan iki sinema kapatıl
mı~tır. 

... y ARDIM ınmn.n CEJlıflYETIN· 
DBlf - Yardim inenler Caabeti çalıımala· 
nna baılamııtır. l>On ~t bası bir toP
lantı :vıpnu" .... a IJ' lclnd• toplanan 1 bin 
pa.rça bedl,,.nla erten .. Dderllaell ltl bir 
karara 1ıattamıu1tır. 

ı ~'c' G'L'M H•BERUR 

iki 1 alimatname 
1 Asker~..!~~~ •• 

bir lmmmda yapabilııtektedlr. Bu ta
arru ıimdi Moskova cephellnde de-
vam etmektedir. İki aydanbtrl kat'i 
bir netice elde edllqedlli ve bir çok 
da sayiat verildlll i'1n, Alman ba~
Jnımaııdanblı diler cephelerdeq ve 
buuıiyle cenuptan kuvvetler setlre-o 
rerek buraam kuvvetlendirmeye mec 
bar oJmaıtur.Bu mretle cenup cephesi 
za;yzfiamıı ve BQ'9J'et taarruzu kar11-

ncaret Birlikleri Azasının ôdiyeceği 
Duhur.ye Ye Aidat r esbit Edildi 

smda tutunamamııtır. 

• talimatnameye sure. mracatçı 
1tt1un:rıe dahil her aza, bir defaya mab 

olmak üzere dübuliye olarak en 
50 ve m cok 100, ltbal~çı birliii 

MecDste Kabul 

Eclllen Kanunlar 

~ 3 (A.A.) - BQy{lk MDlet 
, bugün ŞemseWn Günaltqm 
nde toplanarak Beden Terbl

Kanununun 19 uncu maddesin
"'mahalll,, tlbirintn tebiri hak

mazbata ile Deniz Gedikli 
larfnm fevkalAde tahsilatlarına 

fallllıU!ak zam hakkındaki kanun a
-smıın ikinci müzakerelerilli ya-

tuvip 97lemlştir. 
J1ecUsin yine buıünkü toplantı

devlet memurlan aybklarmm 
ve teadillüne ait kanunla İs
Universiteslnln umumt muva

e allnmasma ait kanuna ek ka-
1.Ayihalarmın birincl müzakeresi 

ıbnıştır. Meclla. CUma gQnQ top-

Stalin G. Slkorski 
ne Göl'Ü§tü 

?;onara, s (A.A.>- PolODJ& Daf"9 
ve başkomatam senerel Slkors

bugün öğleden tonra Kremlin
Stalin tarafından kabul edildiii 

lnııdlııcılştir. 

Parti Grupu Encümeni 
Dün de Toplandı 

Mlcara, S (TAN) - Parti Gnıpu 
eni, bu sabah saat 10 da tek

t.oplanarak MilU Korunma ıta-

unun tadl11 hakkındaki IAJih• a.
e görüşmelerine devam etmiş. 

Toplantıda Ticaret ve Ziraat Ve
ri izahat vermişlerdir. Encümen, 

m tekrar toplanacaktır. (B. B.) 

Almanyadan naç Geliyor 

ualan iae Y1.ne bir defan maıı.a. oı.
mak fizere en u 100 ve en çok 200 
lira verec:elderdir. DiUıuliyelerden top 
lanaca1ı: paradan blrlliin kunılut ve 
tesisat muraflan kartılandıktan ~
ra artan kımıı blrJ.iklerin fevkalide 
masraflarına karşılık olmak bere ih
tiyat akçası J'Bpılacaktır. 

(B. B.) 

Fransadan Donan

ması lstenmiı ! 
(Batta,.fl 1 incide) 

Fransız gemileri IJa.lurrtla 

Bu hadite ayııl samanda Sovyetle-o 
rin en ılJ&de bozguna atradıklan ce
nup cephetlııde ilı:i a)' içinde kendile
rini tophyarak taarnuıa geçebilecek 
bir kudret kazandıklarını gösterme1' 
itibari7le de mtihimdlr. Demek Sov
yet ordusa, ıimdlye kadar airadıkla
n maiUlbiyetlere rağmen kuvvetten 
d&ımemiı, datılnwnıt. ihtiyatlarını 
kaybetmemittlr. 

Sebep ne olum o11111l, baıtln mu
hakkak olan ıe1 şudur ki, timd11e ka
dar daima taarruzda bulunan ve te
[&•bbiil bamJeıini elinde bulunduran 
Alman orduları, ilk defa olarak dört 
defa yok edildii!ni iddia ettilderl Sov-
yet ordalan öniinde çekilmP-ye ve Ro'l
tof gibi mUhlın bir ıehri bırakmaya 
mecbur olmu,lardır 

Londra, 3 (A.A.) - Vaşington . 
Tim- ır..,.etesi bir k d · b' Roıtofun Alman kavvetlerl tarafın-

,.,., o- .. ~ enız ır- dan bırakdması, Almanlann Kaflı:aa..-
liklerintn Dekar onunde bulun • yaya dotnı hazırladıklarmı llln ~ 
duklannı iddia etmektedir. Bu ga tikleri taarnuan SU)'a di1şmal dc
zeteye göre Dekar önünde bulu. meldir. Almanlar Moıkova;yz aldıktan 
nan bu gemiler Richelieu saftı • sonra kııın ancak bu cephede ileri 
harp gemisi ile Montcalm, Geor- hareketine devam edeb!lirlet'di, Kırı
ges Leygues Gloire kruvazörle _ mı bu makaatla itıral etmiılerdi. Ros
ri u··ç muhrip' dah ufak ı· te ·· toftan sonra bütün Donetz bavzaııını 

.' . • a ıp ~Ç alacak, Huer denizi sahilfode Astra -
dört muhrip daha, bir kaç dem- g.ına kadar ilerliJ'ecek. K fkas petrol-
zaltı, 6 ve 8 silüılı gemidir. terine konacak ve Kafkasyanm ana 

S -::ı.cL-L. Ll-•- • vatanla olan batını keseceklerdi Al-on ,,~,n GIK86Cn man baıkumandanbtımn bütiln bu 
Londra, 1 (A.A.) - A vrupada bir pliıılannı bozan bu ricat hareketini, 

mahalde bulunan °Reuter ajannnın elbette ki Alman bqkamandanhğı 
muhabiri bildiriyor: kendi iıtefiyJe yapmanuıtır. 

Vlclıy'nln siyasi milııahitleri Pe
tain - Gllring millAkatt neticesinde 
derhal sansasyonel hAdiaelerin cere
yan edecetinl ümit etmemektedirler. 
Filhakika Libya seferi devam etilli 
müddetçe Vichy hükümetinin Alman 
l&ra karp aarih taahhütlere girifmi-
7e meyyal olmadıiı zannedibnekte
dlr. Vichy hilkfunetine karşı tatbik 
edilen yan okpma ve yan tehdit 
me1ıodlan Aluıa.nyanın yardıma muh-
taç oldutumı tllstermektedfr. İtalyan 
talepleri bqbca mfişkfllltt tetkil et
mektedir. ZallDedlldlllne &Ore İtalya, 
A1maJı3'amD VM:b.1'71 aon antlkomin
tem ıcoaı.ransa dam etmeaine mAn.l 
olmu,tur. ÇQnld1 b6yle bir davetin 
bJr li1D ilhak etmek iatedlli his, Tu
nm ve Xonika il&erindeki eıııellerf
ne ebedi7en veda etmek demek oldu
tu lşikArdır. Almanlar ile, ltaıyan 
taleplertn.t tam~ıe- btr tarafa at
mak jmJrAnına malik delUlerc:Ur.. 

Cenup cephesinin diğer noktalann
da da Sovyet ordularının tcşebbüsii 
ellerine almaları, bu muvaffakıyetin 
mevzii bir kazanç olmadıtmı lÖsterlr. 

Moskova taarruzu devam ettiii mlld 
detçe AJmanlar bu cepheden a1lrer a
yırıp cenup cephesine geiremezler 
Çünkü bu takdirde Moskovanın işga .. 
tinden vugeçmelerl lhım ırel!r. Hal
buki Almanya Moskova taarruzuna 
bütiin nüfuz ve hayıl:retini bailamış 
tır. Almanlar buJ'llda ne pahasına o
lursa olsun ıralip gelmelidirler. Zaten 
iklim tartları da onlan buna zorla
maktadır. Cüniü Moıkovayı alama
dıklan takdirde Alman ordulan acık
ta kıtlamak sorunda kalacaktır ki, n
fır altı 30 - 40 derece 10itıkta bir or
dunun beş a7 açıkta kalması bu or· 
danuıı. harp kabiliyetin! bitirme7e ye
ter. 

Moskova cephesinden yardımcı lnıY 
vetler ıelmedlkçe, cenap eephesinde 
General Kleflt ordalan tekrar taarru
za ıı:ec:mekte ctiçlilk çekeceklerdir, 

Ticaret Bankası Yuııanistana &On- Slpahlocalı önünde tram~ asılan 
derilmek üzere Adapaıanndan pata- bb' oocuk. blletçjyi IOrQaee atıamıı 
teıs toplatmıştır. Bm açıklöıler de 99 iki araba araama dilşmilltftr 
bu yüzden patateain fiyatlanacalJtU TraınV87 durduruluncr;ya kadar ~ 
dilf{lnerek patates toplamıya bqta- cuk stlrWclenmil ,,. arabanın aıtm .. 
mtşlardır. Patateslerin ,.Ukselmeslne dan kollan ve bacaklan kesilmiş ve 
sebep olan bu toplamaya son vermek tamnmu bil' hale ıeımıı olarak çt
için, ilgili makamlar tarafından ince- karılmııtır. Cocutun hüviyeti meç
lemeler yapılmaktadır. Adapazar pa- huldQr Zabıta '" adliye kua bak• 
tateslerinin piyasamı7.da faz.la yüksel. kmda tahldka.t npmaktadır 
mesini önlemek için, Ticaret Odası- • 

Diler taraftan yQzde 7 gellrli Sı
vu - Erzurum Jstıkrazı birinci ~r
tip tahvillerinin 2 numaralı kupon
lan 10/1/941 tarihinde mürüru za
mana utrıyacak ve kupon bedelleri 
bu tarihten sonra tecUYe edllmiYe
cektir. (B.B.) 

~-------0--------
P art i Kaza Konıreleri nm patates çeşitıerlni ayıran tali- hmirdeki Yangın Kestane 

matnanıeainln pönQnde tutulmuı M gal dan Çıkını 
kararlaflnJltır. an ın ı 

Halk Partisi İstanbul VllAYeti O
cak ve nabJ7e kongreleri tamamtan
mll oldutundan, bugünden itibaren 
kaza kongreleri başlryacaktır. Bugün 
ilk olarak Çatalca kazaat konıresi 
yapılacaktır. 

Stokbolm Sefirimiz 
' Edime. 3 (TAN) - St.okbolm Se-

firimiz Agah Akset bugün buraya 
gelmiş ve bir müddet fehriml&<le kal
dıktan sonra ltapıkale J'Oll71e Bulga
ristana hareket etm.1~. 

Altın SatııJan 
Altın satışlan devam etmektedir. 

Bir altm 2660 lruru,tan ve bir gram 
külQe altın 374 kW'U§tan satılm!ltır. 

üniversitede Talebe 

Birliği Kuruluyor 

( BattaNfı 1 1 not de) 
ııntflarda 10 talebe bir milme11ll se• 
celderdir. İdare he7etleri de her ımı
fm ıeçeceif Uçer talebeden lmnılacall
tır. Cemi1etlerin para ihtiJ'ac:ı ıöyle 
karşılanacakttr: Fakültelere yanlan 
her yeni talebe 50 lmruı ve nnıf ge
çen her talebe de 25 kuraı verecektir. 
Bundan batka talebeye verilecek bt1-
viyet kiitdı ve pasolar için cemiyet 
hesabına 10 karat alınacaktır. Cemi
yet mübril ile milbilrJ,..nmtı hlivi7et 
kllıdım ta,ıyanların teyatro, konaer, 
sinema, müze ve ıergilere yan fiyat
la ııtrmelıri de temin edilecektir. 

Ba nretJe kurulacak talebe cemi· 
:retleri "Uni•enlte talebe blrllli,, ni 
vilcude getirecektir. Birlik lmraldaır..; 
tan sonra ilk tıe ıene, tterilbe devre
si olarak kabul edilecekdr. Bu devre 
lı;inde elde edilecek neticeye ıöre bir
lik niııamnamealııde deiillklılder J'&• 
pılac:aktır. 

Btrtllln i7' bir pldlc!e calıtmam lcln 
beı komisyonu olacütlr. Bu 1ı:om1 .. 
yonlar pnlardın 

1 - Ya)'ID, konferau, Myabat 'ft 
müsamere. 

2 - Koordinuyoa, temail, ettlt. 
3 - Talebe7e :vardım ve talebe evi. 
4 - Kooperatif. 
5 - Spor itleri. 

Birlik iıt başlar başlamu, gece 
denleıi vermek ve mtlkif•h mtisaba
kalar 7apınak lcin çahşmhlara batla.
yacaktır. Bilhassa talebenin Halkn
leri ile işbirlifini temin edecektir 
Bundan batka :vabancı menıleketlerd~ 
ki talebe blrtllderl ile sıkı bir ıuret
te temasa seçmek için muhabereler 
7apılacaktır Allkadarlann 161lediit
ne göre; Üniversite blrliii ilk olarak 
talebenin refaha 1ravu,muı berinde 
incelemeler yapacak, ~ebe m lele
rini baıaracak, kantin kurduracak •e 
talebe ıisortalan iGl.ıa bir plln buır
layacaktır, 

Bir Düzeltme 
Dünkü sayımlzda Part.t Grupunun 

toplantIBU1a ait haberin ildnci 1er
levhası "Bel Vekil Söz Aldı,, olacak 
iken, .. Başvekil 83z Aldı,, şeklinde 
çıkmıştır. Bu yanlıflttı dOıeltlriz. 

Çllnkil Almanlar Rumen Ye Macar 
kuvvetleri de dahil olduia halde bü
tün ihtiyatlarpn Moıkova cephetine 
'1irnıtlardır. tenap cephealni kuvvet· 
lcndirmek icln ellerinde kiff dereceCie 
ihtiyat kuvveti bulunup bulwımadıtı 
biru ıüpheli ıöriilmektedJr. 

Ba 1ebeple cenaptald Alman ordula 
rmm bir mlidafaa hattına cekilerek 
kııı orada ıeçlrmek tıtenJeleri ve bü.
tlln ktlvvetlerJ ile Moskova;yz alman 
çalıpalm ihtimali clalaa çolatar. 

İzmir, a (TAN) :- DQn gece Ke
ı:neraltmda eıkn ft bir otel ile mü
teaddit dilkkAnlarat ranmuiJ'le ne
ticelenen ya~ zarar 200 bin lira 
kadu tahmin edilmektedir. Yanımın 
kettaneci Meniş tarafından otelin 
me.rdivenl altına bıraldlan •tef dolu 
kestane mangalından llCft181l kıvd
candan olktllf '-bit ed11nıtlth', Hl
dlsede bir kasıt gt5rülmem.lı olmakla 
beraber, kestaneci Mernll w otel kt
ttbl Yusuf Ziya nezaret altına alm· 
mıalardır. 

SOVYET TEBLiGi 
• (la~rafl 1 frıolde) 

1 hkkinunda 12 Alman tayya -
resi tahrip edtlmifttr. 4 Sovyet 
tayyaresi kayıptır. 2 İlkklnunda 
Moıkova civarında 13 Alman tay 
yaresi tahrip edilmiştir . 

TagGlrt'Oll inlerinde 
Xutbisbe.,, a CA. A.) - Alman 

kuvvetlminiıl Mariopol istikametinde 
Tllaomol'dan eekildikleri namen bll
dirilmektedlr. Dilam1111 kuvvetleri oe 
ırGn ırarftllda aıımı. kilometre geı41 
çekilmişlerdir. Sovyet kıtaatı Taıan
rog'dan ııekia kUom.W. meaaftdo bu· 
lumnaldadır. 

Moıkom llllllıanbfleri 
Moskova, 8 (A, A.) - Moakova 

radyosu bildfri7or: 
Mojaisk kesiminde Almuılu tak· 

riben iki piyade tilmeni ve bir ınik• 
tar tankla şlddetll bir taamıza ıee
mitlent de, SoV1t!tler mevzilerini 
muhafaza etmekte ve karp hücuma 
ıeçmektedirler. Almanlann Voloko
lamsk kesiminde başlıca ileri hareke
ti cenup dotu7• dolru ~pılmakta
dı:r, 

LozorJsld'nin 

~-------0-----~-
Af 1 ani standa n Ayrılan 

Alman ve İtalyan Tebaalı 
llldJııne. 1 (T.AJO - ~·

dalı:i Alman ve İtalyan tebaa.tndan 
111 lı:tf1llk bir kafile tehrlml• ıel~ 
rrUI ve Jtaplkule 10~1e Bulprfstaııa 
ıttrnillerdir. 

. 
AFRİKA CEPHESİ 

(BqtaNfı 1 lrıelde) 

ltalflGll rami tebliği 

On İkinci Tasarruf Haftası 
On ikinci Tasarruf ve Yerli Mallar 

Hattat! 12 KAnunda bqlamaktadır. 
Hafta münasebetiyle istnısall çoltalt
mak, fstihlAki daraltmak, l:!rattan 
kaçmak, taiarruf bonoları V'e Devlet 
tahvllerincı ratbeti arttırmak yolun
da lltiltler, konferanslu ••ilecek, 
neşriyat yapılacaktır. , 

lnglliz Başveldlinin 
Yeni lfıaatı 

(Battar•fı 1 lnofde) 
edilmiştir. Şimdi silih altına ça-

:Roma, s (A.A.) - lllfebltr•: Mar- ğınlan erkek ve kadınlann büyük 
~· llannm feaahlma ntnı~ bir kısmı fabrikalarda çalıştınla
me\'ziı ınuharebeler devam etmiıtı;. caktır Hindist d b""yük· b' 
Tobrukta topçu faall)"etl olmq ve a- • an a u ır or. 
teri mllfrueter bareklt yapm11lardrr. du hazırlanmaktadır. 1943 de ge-

Merkes b61seainde blrkac caf'Pltma rek asker ve gerek malzeme bakı· 
olmq, dUwman vaatuı tahrip edllmiı, mından İngiltere ve Amerika Al
tanare brııkoJ'Illa topça111 bir lnci- manyaya üstün bir mevki elde e
Us tanareet dll16rmtlwtttr. decelderdir. O va.kite kadar Al -

Sollum cephninde dtipnan, Barclla manyayı şark cephesinde yorup 
lıtlhklm cemberflıe top ateti açmıı- yıpratmak, Afrikadan çıkarmak 
tıriz!:1!~:eı':.ka::~~:,'':;_ lizımdır. 1942 yılı içinde Sovyet-
neye ve Binpzlnih c!iier mevkilerine lere yapılacak yardım ile. bu te-
bombalar atmrtlardır. min edilecek ve asıl büyük harp-

81~1 B &..!lı ·-~ ler 1943 de baılıyacaktır. İngil .. 
MN • f!UI/ Ofl9.l/Mnue tere harbin tehlikeli devrini ge .. 

Londra, 3 (A.A.) - Buraya gelen çirmi~ir. Bugünkü hazırlığı ar .. 
en ıon haberlere 16re. Britanya kuv- tık İngiliz adalannm işgaline ma. 
vetleri ile baıım kuvvetler araıında ni olacak dereceye vanDl§t.ır. 
ıecen Getin milcadelelere ıebcp olan 1942 müdafaa ile geçebilir. Fakat 
mllharebelere blll Almanlann elinde 1943 yılı kat'i neticeyi ta'""' ede-
balunan Sldi - Rezeı tarafmda de- " -
vam edilmektedir. Bardia'daıd ttaı:van cek yıl olacaktır. Onun için Baş-
lqe depolan Inırillz bomba tanare- vekil eskisi gibi artık bedbin de
leri tarafından bombalanmııtrr. ğildir. İngilterenin sabırsızlanmı 

İki zırhlı tümenini birleıtirmeyc mu ya ve aceleye ihtiyacı yoktur. 
KuJbil'if, 3 (A.A.) - So~ .as- vaffalı: olan General Rommtlin kaza~ Bütün milli kuvvetleri 1943 yılı 

cüail t.ozovıki, 2 tlkteertndenbel'I .Al- clılı muvaffakıyet vt bilba11a 1'tnun · in f b tmek llzımdır 
man za~atınm. "'- -''• bin ,_.._.den harp talllnin tnıltiz kuvvetleri lehine ıç se er er e · 

J• """9 3 ..... -· itte tngilterede ilin edilen ye. 
az olmadığın! söylemiştir, Mosk.ova- döner gibi göriindüiü bir zamanda ni seferberli~- manuı budur. 
:ya kar&I Alman tazyikı 15 gtınde!l- YUka bulmq obna11 Londracla can 11- e..u 
beri devam etmektedir. Bmla ntrnen kıcr bir netice olarak tellkld edilmek.-
kaydMilen teraırldler pek milhlm de- ttdlr. Mahtemeldlr ki, General Rom- U k kt B h 
ğildir mel bava y0lu lle kendisine yardım e- za ıar a u ran 

Lo;ovsld, birçok taU k..ımlerde dileceti ümidi ile vakit kazanmalı 
Sovyet mukabil taarruzlan neticesin- mabadını ptmektedir. İnciliz ka;yzp
de Alınan mevzilerinden bir ımmııwı lan atır olmuıtar. Fakat Rommel'hı 
zaptedildiğini illve etmıstır 

1

9,000 eetr aldrtı ve 100 lndlhı tankı-
• m tahrip ettiti baklanda Alman teb-

D_e_n_l_z_a-lt_l_C_ll-a-rc:. ~t:. yapılan iddia kaba bir mlba-

Verllecek Zam 
Ve Tazminat 

ALMAN TEBLiGi 
<••ttarafı 1 frıolde) 

haberler ıelmittlr. GarünOte bakdır-
<••etarafı 1 lnolde) la, Moekova flU ve fhnaJden tahdit 

Otcllldt ttbetlar i1t aJDl aenele!' altmda bulunuyor. Böyle olmakla be
nrfmda 11ra Ut 17, se, 45, 55, M, 73, raber iki, üç haftadan evvel Mosko
IS, 11, 101, 111: 120, ıso, 119, 149: vanm d\itm81l eok f(lpıı.ıtdir. Cünldl 
1111, lQ, 177, 117 MOlkovanm bnarlannda 6rıeml1 mO 

Bnt l1t blr hı.met HMll tem 10. dafaa hatları vardır. Diler bb' babe
s ıen• icln 11, 1 Hile tctn 11. 7 1ene re ,or., Almanlar MOlkovuwı cenup 
lem 11 lira nm alaealmt. dotuaundakl Rlazan'a varmlllardır. 

Denlıaltı kun talebeltrlne dallı ta- ltalı1•n ,,, ..... -•er8-~ .... 
Umltrlnt batla,.caldan tarihten iti- ,,u -ıı::ı~ NHHJ 

bu'en diploma tarlblne adar her aJ İt:a17an hududu, 3 (A.A.) - "'Ofi,, 
20 lira, erata iM beler Ura tablllat •e fta17an matbuatmda c!kan bir rapo
rDtcelrtlr, ra ılh'e, Rus ana)'llnln Jfll1 altmda-

Bllflll clealsaltl pmDerlnclt cahtan ki çevrec!eq Ural ve Slber7a b6lp
ve her ay en uı 11 .. t vazife ile lerlne nakli isi birçok müşküllere ul
dahı npan blnblpya kadar (blnbaıı ranuş ve nakledilen tabr1kalar henllz 
dahil) nba,lar, ..Slldl erba.llar ve lsletllememı,ttr 
erat dealnltlClhk sam n baldannd.uı e!!!B!m .... !!I· --!l!!!!!!!!!!ll!!!!ll!!!!BB 
istifade edeceklercllr. 

Herbanıri bir ıebep1e yarbay olma
daa eneı denialbcıhtrt.a a;nlarak 
ID Git&. semlltrine .... kara ..Ue-

!erine naktedllen nbeylar, ntms de
nisaltıcıhlltan kuandıldarı kıdem sam 
.... lltllade eıltcelderclir, 

, 

(Baparafı 1 lnolde) 
başlamasından dolayı .Am,rikan 
yardımınm gittikçe daha lüzum
lu bir hal aldığı bir anda Pusi
fikte bir hafp patlamasının onü
ne geçmek üzere Vaıingtonda iti
dal lehinde kuvvetli tesirler yap
maktadır. 

Japon ıueteı.,ı, bq yudarutda 
Valfnltona çatmaktan ve J90DYBnın 
sabn tükenmekte oldutu keyfiyeti ü
zerinde ısrar etmekt.n vu ıeçmiş
lerdir. 

/ fll)Ollga harp iaterae-
eoraı Gabla, a (A.A.> - 'Tlorl

da,, : Tuarruı ve istikraz blrlflini.n 
toplanttlında bir nutuk söyli7en A -
merfkan Ayan Meclisinin ecnebi mü
nasebetler Komleyonunun Reisi A.-
1andan Conally demlştir ki: 

"'M11saadenlzle Japonya BapekUine 
§WlU söylemek isterim ki, bizim de 
haklarımız vardır. Ve biz bu hakla
rm mildafauı için çarpJJMaktan kork 
mqız, Japonya eter harbi tatıyorsa, 
ve harbi elzem addediyora, Büyük 
Okyanusta bizim bir donanmamız bu
lundutunu ve bu donanmanın ateş 
edebilecetını ve hattl isabetle ateş 
edeclllnJ gtlrecekttr. Japon Batveki
line vsecelim cevap bundan ibaret-
tir.. \ 
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I stanbulu Odun Kömür 
1 :llieJ!l:• Derdinden Kurtarmalı 
Fransanın Vaziyeti 

Ya.mn: M. ANTEN 

Mar...ı Petaln. Ooerlnc mtllüa
tı hakkında netredllen bir Pran 

sız tebl tinde: Mar ... lin Pranau-Al
ınan i,bırliiini teaiı arzuıundan bah
aedllmektı ve bu mllllkatın istikbale 
mütuaylt bir itimatla bakmayı müm
kün kıldıiı ve geçen haftaki antiko
mintern konferanıından IOnr& BerU
nın Fran1&71 da, Avnıpanm ,.enlden 
kıırulma1J itine ittlrak ettlrcceii bll
dirlllyor. Abeta Patlı psetelerlne 
7&Ptıtı beJ&Datta: Alm&Qa Ue Franaa 
ara11nda ıulh yapılmaıınm arzu edil
dij;ini Te Fransanın 79niden kurula
cak gaıc Avrupada bUJtlk bir rol oy
nıyacdını ıoylcmJttir •. Pranaız b1-
naklan: Bu mıilikatnı. mütarekenin 
uzun saman devaımndan hatıl olan 
anormal vaziyeti ortadan kaldırarak 
Fransanın 11tıraplannı azaltmaya doi 
ru atılmıt naslı bir adım oldaiıı ka
naatini izhar etmekte; bitaraf mahafil 
ıae, Alsan,.anın Frannya temin ecı... 
cefi ımtiyazlar mukabilinde esaslı 
menfaatler elde etmek iatediihıi .,, 
Franm donanmaımın ve ilılerinin 
lnymetinin Libya harıkltr dola71ılylı 
arttıtı mütaleasında bulunmaktadırlar. 
Vaılngton mahfılleri ile: Hitler Fran 
an donanma11nı ve üslerini temine 
muvaffak oldutu takdirde ]apon,..nm 
vazıyetinla ıertleteceiini ve ihtimal 
uzak prkta ani bir hareket olacaftm, 
fakat Lıbyadald harekltın ve Roıtof 
taarruzunun bana mani olmaaı fhtl~ 
lı de mevcut oldalu kanaatindedirler. 

ltokholmden gelen diler bir Jsabc
re ıöre:Almanlan Pranıu tlılerine ve 
donanmasına kartılık olmak üzere, 
bütun Fransız esirlerini aerbeat bı
ralnnayı1 ıündelık itıal masrafının 
1,800.000 !ıradan SOO 000 liraya indir
meJi, Manı ve Atltntlk aahilJerl Ye 
Alnı - Lorraln haric olmak U.ere 
butun Fransanın tahliyulni teklif et
miılerdlr. 

BerUn mahaflH: Bu g1UWlatm. ta• 
dece Alman - Fran11z münaıebetleri 
aavi1e1ınden bakıldıtı takdirde ehem· 
miJ'etl ualtılmıt olacatı kanaatim 
Uımr etmcktedlrlu Te ba temaaın. 
BolteYlaın, tnslU. ablolruı Te Ame
rika mtldahalesi tehllkelerl brtıaın
da kalan Avrupa camlaaı cerçevesl i
çınde tetkik edilmeli icap ettiilni ve 
Pranaanın ba tehlikelere diler AYrD• 
pa devletlerinden daha ziyade maruz 
balundutunu ıöylemektedlrler. 

ltanudmbe glSre: Ba aefer de Ud 
m mleket araaında Almanyanı.· iıto• 
difi tek ide bir iıbirllii npılamın
caktır ve Mare,al Peta!n. Inailterenin 
matlllp olacatına kat'I ıurettı kanaat 
ıet rmed kçc Ahnan1aya F anaıı clo
nanma11nı ve flılerlni teıllm etmiy.
cek, udece bir takan mllsaadeler ver
mekte devam edecektir. 

Almanya da, maJldp olınatma nl
men cok kuvvetli atUvlere mallk olaa 
Fransarun k rıı cephe1e geçmeıılnden 
end ıe ederek, Vichy'yl daha ılyade 
tuyik etmekten çeldnecelrtJr. 

r •••••• . 
· Linyit kömürlerinin i§leülmesini belediye üzerine alınalı, işletme teşkilitını kurup es 

ki dekovil yerlerini de yeniledikten sonra kömürleri §elırimize getirmelidir. 

•••••• -----------·--·-
ocııuı Ye kömtlr elerdi, Iıtanbal hal-

kım ber ıeae baıp bwru,-or. G Yazan: '-\ 
Hüldlmetin biltiln iyi niyetlerine, be- 1 
lediyenin tUkenmu çalıımalanna L4!.tfi Ar•ıf KENBER 
bakılınca ba derdin her ıene der- il 
manı balunduiuna inanılır Fakir hal 1 
b paruu kömtlr dafıtddıfı, orta 
halliler• ucu odun verdlrlldili hal
de bile, odun ve köm~ iti ıehrlmlı 
fçin her aene nUkseden bir baıtalık 
gibi halkımın ur.maktan reri kal
mu, Haıtalı~ tethiı eclilmiı oldalu 
halde buna kartı kesin bir çare bu
lanamıyor. Ne belediyenin 7'01 ıöı
teridllii, ne narh koymak ıiıteml, 
ne de çqitll ekonomik çareJer teh
rln bu bir çok yıllık derdini her ae
ne tuelemekten kurtaramıyor, 

lıtanbal Yilbetinln ,..1nıa kendi 
ıınırlarımn içindeki ormanlariyle 
delil, btltiin komta Ylll79tlerin ucu 
bacalı ıehaiyea ormulari1le bile 
tehrlmlzde hallnn kolaylıkla 111td
ma11 batardamı,-or, Yıllardanber: 
kesile kesile ıehirden uzaklaşarak 
ortadan ka1bolan ormanlann 7'erinde 
çalılıklar rell,mittir. Bütün 1akm 
datlar, tepeler " vldUerde, koca-
7'emlp, funda, karaçalı ve kestane 
çalılıktan türenılıtir. !ıtanbulun ta
nıaauı orman alanları olan: Elmalı, 
Mahmut Şevket pap, Pap mandıra, 
Be11ik mandıra, Yula, Sıvatdere, 
Boahane, Kirazlı, HüılJ'fnli, ömer
li, Cavuıbaıı. Cavutlu, ve Alemda
lının bir kıımı ıibi bölıeler buırUn 
birer çaldıktan baıka bir "' c1eiil
dlr Senelerce suren ketlllt bugflnlln 
cıpİaklıtmı Jaratnuttır. Kier Vakıf 
idareal A1eındatının, orman idaresi 
de Belsrat ormanlamun konuuna-
11nda eolıı tı~ı tedbirler almamıt 
olaalardı tehrin nacak ihtiyacı JÜ
aUnclen yalnu kalan o gllaellın or
manların timdi ,..rlerlnde Jeller •e
cektl. tehir lhtlncı artık Mld)oatın, 
ıueaın, tatınnca n Xabakcanm, 
Kaııdrra " Atnnm odun Ye lrtimUr 
Itri O. lrartdanman mahlıılm bir 
cluraına d6ımUttllr. Bu diitUı ıtl~ 
cek seneler tein daha fazla tehlikeli 
olacaktır. Çilnlril, odan bötıclerin
cle kesllecek alanlar cok daralmıı• 
tır, KömUrlUk Jerler için de kalın 
çubukluklar azalmı,tır. Kömür için 
Bulprlara, odun için de çok 11aak
lara bat wrmak zaruretinde lralını
lacak n ba iki meta halka çok 'Pa
halıya oturacaktır, ,,. ,,. 
Her ormanın fınnl bakımdan ke-

ailiti için bir tüammlll dere-

sine yardım etmek kabil delildir. Mc 
ior ki, 15·20 kelilit durdurulabit.
ıln .• 

Odun Te kiSmlir iti, ıehrln en d
nemll en hayati bir mevzııudur. 
Zencin aileler için odun ve kömürün 
pahahhtı uap verld delildir Fakat 
hallnnın dörtte Uçf1 orta halli ve bir 
lnımı fakir olan İstanbullular iç n, 
odan ve kömür, onlarca ekmek ka
dar mühlmsenilen bir ihtiyaçtır. tı
tanbalan her sene yatııb lnşlar ıe
çlrmekte olması. Botazdan gelen ril
tubetli hava cereyanlan, işçi ve far 
kir halk üzerinde Hilık bakımın
dan da 11mınak lhtl1acmı arttırmak
tadır. Hıll Jerlnde olanlar odun ve 
kömürilnf1 almışlardır. Fakat bazı 
fakirlerin bakkaldan aahlre alJr (ibl, 
ldSmürcUlerdın bet lıuraıluk kömür 
•e on lranatlıak odan lıtedlklıri gö
rülüyor, Zira ıündelik kazanc;lan 
daha fazla almalanna yetişmiyor. 

!stırancada, Midye ve İfneada 1-
Jı Kandıra ve Afvada bir kaç 111-
ne ıonra keıllecek alac kalmıyacak. 
O zaman ne 7apacalız? 

odıııı ve kömiir itini halledecek 
tık bir çare vardır. Bu da 

şehrlmls için yeni bir yakılacak 
madde bulmaktıın lbarettfr. Bu mad
de, İıtanbalamuzun hemen hemen 
içinde aayılaeak kadar ,..kınında ba
lanmaktadır, Sehirı SO - 40 kilomet
relik bir meaafedı aenıfn linyit J'•
taklanınıs, oldutu gibi bikir bir 
haldedir.Umumi harpte bu yataklara 
dekovil hattı yapdarak kömQrler i•
ledlml• •e lrullanıJmııtır. Ataçlı, 
Klllmll kl7'1ednl kııplı7an ırasinln 
altı, beıtan baıa linyit ile doludur. 
Ba k6mtlrlere otuı metre der nlik
ten itibaren bol lıol raıtJanır. Jen
loJlk zamanlardan tehrlmize öyle bir 
servet ka1mı,ttr k1 asırlı\rca kullanıl
sa yine tükenmez Uçüncu umanın 
tam onunlan batiin bire rengin 
istlhalesiyle linyit kömürlerini mir ~ 
bırakmıttır. Bundan niçin lıtifade 
etml1ellm? 

Linyit, lıtanbul boiaıının Kara
deniz kıyılannda, BUyiilr ve Küçük 
çekmece ite A,..:rmı Te Bakırkövle
rl civannda da mevcuttur. Fakat 

Terkoı gölüne yakın yatakların kö
mlirlerinde riade SS - 70 nlıbetinde 
karbon bulunmuıtur. Bu kömürlerin 
kalorııi de oldukça riksektır En a• 
dlsi 4800 • 5600 ve tam teıekkiil ıt
miı nevi 6000 - 7400 kalori verir. Bu 
lı:ömilrün tek bir kaıuru dumanlı o
larak yanmasıdır. Uzan alev ver
mesi ve sönmeden devamla olarak 
7anma11 da iyi bir vasfıdır. Linyit 
lı:omürlerinln kallaru1maıında aailık 
bakımından hiç bir mahzur yoktur. 
İktisadi bakımdan tstanbul halkını 
çok ucuz şartlar altmda ısıtacak ve 
her keseye elverişli yakacak bir 
maddedir. ,,. ,,. 
fenni ketifler ileri ıitınıktedir. O-

dan talatnU yatacak, iktısada 
elverı,ıı aac aobalar bUı icat 
edllmlttir. Linyit lcin ele 1eni bh 
ıoba tipi yapılabilir Baç ıobalann 
içine ince ve dar bir 11ra attt t11t
la11 serilecek •e ıoba bora1annın 
kutru 2-S aantimetre ıenlıletilecek 
olursa bu k6mtlrlln dumanmı kola1-
hkla bacadan dıtanY• ıbndermek 
milmkUn olur. Hele her baca üzerine 
bir fınldak konulacak oluna Lin
yit kömürunun kolaylıkla 7'8nntaıı 
vo cluınanının da kolaylıkla dıpn 
attınlınan kabtldir. Geçen sene Bo
ma linyitlerinin tonu 3 - 4 llrar.a 
veriliyordu. Nıkl:yesiyle birlikte bu 
kömllrJerfn ıehriml11 tetllm tonu 
6 - 7 liraya mal edilocıtl hosap ec1 l
miıtir. Halbald Alach kömürleri
nin ıehire ıetlrtllmeal lcin maaraf 
az olacaktır 

au bakımdan belediyemize de du-
ıen bir 6dev vardır Beledl1e, 

Ataçlı kömiirleriniıı l•Jıtilm..ı icl ı 
hlilrilmetin muvafakatini almalı ve lı
letme teşldlltmı Jturup eık: dekov\1 
1erJerlnl de yeniledikten ıonra kö
mürlerin ıehrfmlze getfrtllmeainl ba-
18rtmalwr. 

Bu it. hım belediyemize biirik 
ve devamlı bir Irat ıtıtincık, hem 
de halkımıaa acuı 7'•kılıcak kömür 
temin edilmi, olacaktır. Bütün bu 
kazançlann üstünde en öncmlı ohı
nı da belediyenin ve b lkm, a11rhk 
odıın ve komıir derdinden kurtarıl
mıt olma11dır. 

Diler taraftan ormanlann geJi,. 
meli arttırılmakla beraber, memle
ketin onMn ıencinrıı de böyle h -
71rh bir aebeple yıkıma ulra""ktan 
kurtarılmıı olacaktır. 

c•I nrdır, Bu derece flserlncle or--·--------------------------
kadar dcnmb aaalıfls ifratlarda bu-
lanalmq, o kadar liiaunıau yere 
aiaçlar baltalanmı,tır ki, artık 
ba onnanlarda amenajman liıtemino 
ctire ormanı konımak ven gelitm•-

•BU AKŞAM 
________ , 

öG~!TI' 
latlklll itin dllU .. n, .. 

Dırebeylırlne kal"fl ~arpıpn 

Sit-«EMASINDA • 10,000 lıroe Ealre kumanda eden .. 

....... ~"'··- . ,,.. - . . ... 

Dram Kısmında 

"Müthiş Aile .. 
,Ah Çorap. 
'Vah Çorap! 

Ya.ıon: UUINAY 

ı 1 ıilUi& Jcacttıılın eoraptan va Pi
\ mitler. Şimdi, bacaklanmn aa-

Temsil, Tiyatromuz le.sin Bir Zafer Çelengidir! :ı:n,=r:.:~P :::., ~ 
Kanetli hır •er, kaaarau bir 

Uaan, mükemmel bir "mlıanaen 
ve tam manaai1le mavaffılı: olmuı ıa
natklrlar. lıte d6n akpmld temı l 
Pl1oae bir "adaptaa10n , elemeye clı-

cocuklutuında dlnledlllm bfr masalı 
hatırlattı: 
Adamın biri bir ,.bre VU'llUfo 'llO

tııa hallrı derin bir teeeıOr Jeblde 
ımnuı, nbebW .ornlUfö 11ı1 ....ın 
aımıı: 

tım varmrvor. "Mlthit A·le., ye 'n k· - Memlü.tte )nthlt var, ~-
lf'dllmiı bir 011r, demek onı b•7u ip. 1anma otauaıuktaıı 6lf17or, ~ fil 
ilkle dik imla lraba bir yamı VUMftalr kalenJn tıepealade ot Jıaldı. ~ 
kadar vakrstk'ltZ ıeliyor A. H Akde- koJUnl•n otlatmak lcla bolularaa 
mir. (Jean Coctcııu) un lıunımıza o ip takıp 7\lftn ceklyoru.z: )'olda bo 
kadar temi•, o !radar l'ilrUnUz, o kı· lulu,yorlar. Ne 71pacatun111 ....,., 
dar sa lam bir live ve eda ile nakle• _ ıı.,vanları JUkan çekeeethlln 
mittir ki pi1 .. te nık 11n iam n milel- neden kalenin t.pesindekl otu apa-
llften evvel zikredebilırlz Bu dertte np .,."1a atmr,:yonunua? 
Türk edaaaıa ayran bir tırcUme1e Bunu Jtltenler 71bancm!n, ~· 
Schir Tiyatreınında nacJlr olarak raık 1!Ull en akıllı aclamı oldutunu ka-1 
rılivonım. "Adapte., bir piyesi bize etmlıler ve ona birçok ihsanlarda 
nlrla•tıran, onu bUtUn yabıncthldı- "Mütı.ı. Aile,, dea bir uhae _ buhimnuılar. 
'1J'dan 11"r&n en bUYi1k lmflht ll•'ln .. .., 
oldafuna bir defa daha anladık Bu- Needel, Betal, 8afe (2 ncl perde) ÇoMp hllllJell de bOJ\edlr. 
nanla plyeai ,..ınıs bu bakımdan mu- bir Cahl .. JO~: atlitu "atta,.n Kadlnlar, baolıklaruu bo7a~-
hal:eme edecetlm anla•ılma11n. Nakil. Bctal vardı rma Mlkllrinl uutalar 997allu& • 
eserin yabancı hUvlyetinl unattunnak 1 Galip ·haldanda • larnetU tak- klai llbl tire. ~ OGNP lıdJMltr, 
için bUtiln bu yak1'tırma1arı at baeı dlr:· "Zaten ondan bana beklerdllı:I,. ıOcUlk daha kola1ca ona~~ kallmul 
beraber yürütmüştür. Onunla bir "te- CUntletlnden ibarettir. \'e buna sav- o]mu mJ? Hqlr, m...ı. ooru .... 
lif, kadar uiraııılmıı, her tahir, hlr letebilmek pek 11 1&natklra nuip ol- ..ı.ı., 4elildlr. Bacak ve bacalı fil• 
kelime tartılmq, clenınlt. ıilıiilmıiı mut bir mazharlJettlr ıeı ~ektir. D rtnll eorap da 
bu auretle ortap fikirlerde afsk bir ıu .. i Teda')'a ıelm'.c.: NCC41et ro- bunu ttmiD eden bir vustadaD lba
takmh yapmadan, ldraklmhe yal el- lilnde afak bir lamırua girmedim: rettir, 
bi alran, l•leyen bir ıeçme eıer mey- sa .. inln memnanlyetle lııa~ellm Blabn .ad kathnlu usun "-o1al 
::na gelmi•ti~. Bu sa7rde "Adapte,, ba ma•affakı1etlal, aanld ona diferle- kalın clokuıunut ftltekoe eorap ~-

dulun• bil~ tlmlı hılde eaerl ya- rinin uferı tlotra liden alatlarma ıes- ve ...aı d(lpnelln dl1e lnne 
d!rnmıdık, hı111rlı keneli malnnu si- mecburi nrette llJllUll slbl ilaha) et- ... .,_ .. __ lnıllamrlardı. Sonra ao:: 
bı endik, "Milthlı Aile" nln menua ff 1 bl k eli bllm -' -· 
basittir GISzümflstln önünden akan l '?ek, a 0 anmaz r r em•• çoraplarm renkleri al7'ahlaftı, bacala 
ha-t .. bu la ı.: 1. lilıtlP, laıYi Necdet roJ8ntl o,-namadt, ince bir tüle bGrünmilş blSli veraeılıc 

ı.. çamurunua mevn r .,.r ı dı N -'-'~ ne ı .. ıa ADUl1ia 
renkli balıklar ıtbi o,-natırlar " ka- ,... • c - "' ieln dolnunaaı inceldi; nlharet birci .. 
tın pallan aJtmda hll .. yetJerlnl uk- atlıktnlBkte. •narıiı:hkta •falr' bir lf. bire et nnıtnl aldı. O da lnoe1e ta
larlar: fakat onların edeblnta. aaluı-. rat ona tablı11kten çıkarabilirdi. Banu c.ıe o bale llldl lı::1, cet defa topU1r 

intikal 1 . de d "'·- J 1 '"-tiri O haJret edilecılı bir tlotra tartltl• tar- tarafındJ dildi ,.s ıorntmeae, lla • 
ye çın e~t er uw r. tabllm..S, hemen on• roltlnln icap et• bMakJa -'·"" 
zaman okuJan, teJreden, Jsattl nun ttrditl mevlıil -kılıcnmı balddrle· ka- ~ nna tamamen _,._ ... 
bu deh,et 1Jtma1mdaaı kcııdiol kar· nndrrdı. naaat& 
taramu, Karakter tüUU-1ni ı. ..... ...... Çerç ınuratu:ım bir .U. bOtoelüı-

tıt• ılH c16n ldılllk betbaln bir 9tde beltrt.a ... t......,.. Mr ..,.. de a;trl! delik b(b'lllrtQr, Bu deUll 
alleı da ylirlimelr, hıttl buan onlan bile kçatacü en Nl1am OAJ'9, ka4ınla· 

Dalma sınirli, daima hatta, 1atanıak bir iki ıdım ıeçl•enııelr ne ıtı1el ıeTI rm Jtalm dokumalı eorap *"'.ıert
tan bıkmıe, etrafına bedbinlık, düzen- Necdet rolünde hPI banu bqarabit- cllr. Aile bqlan tein bu OmH. .._ 
ılzlık, ka71t11zlık aaçan, ıınncalarla miıtir. nuna kaclar bir lltek ,.kllnde bla-
Uiçlarla ömrünü çurüten. ı,ıkt&n, ha- '1- ... cakur, ÇC1ıılE1l kadınlan ıtııeDDderl-
yattan kaçan bir ana; bu pasaklı kar- nf ,&termek~ ahJr07acak hiçbir 
makantık ,...,. .... icinde nıful kı- Jeaıı coct ... (Jan Kolrto) mm ı.u kl&vm Jok\Ur, Tantdtiun bir ....., 
ıılan bir baba, anaıaua muJsabbetiJ- piyesini 107'fettilıtetı aonra k17 Çl ~ ıQa bam IOl'd\I: 
le tımank. PJetia bir eocak Te ba etli rtl ti ı ı ı lr&til pl-' J 
kh·ll JUvamn datınıktıa..nclan, mardar-

18 
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1 "' m ' , .... er e - Bil oorapedann 111 b01Gll 111'-
•• lsarcaınan haldmnu olmadıtnu bir dımolll nedir? 

lıiından ınk alır ılbl ınukaclderatlQI daha hatrrlatmllk naecbQrf)'etlndeylm, ,..._obllllrClee ·- 111111 
onlara baiJayan nde kalımı bir te1- Telmlll hoaulr, baem hatah, menaa - '-'- --..-
ıı:e.. ctlriik, eserlerle onlenn aanat kıymet- - Bileliledln. CoraPCJ}uln 1llGll8 

Bu dört tip aftr ıı:incirlerle ballan- lerinl 7IPl'Udm1oru 811 baJnmdı~ iOldQNn o keklik aıall 11111 lmmm 
mıı kürek mahkllmları gibi blrblrle- ıeçilecelr plneler llıtklanda ço)r "ric; bo)'alı \llUD USWl tırnıldudlr, 1t11'11 
rinin "tarı,, lannı, auflarını, hattl 'belenicl,, olmalı ttnmclır "lftltbiı cıPrlrbn o lifti llneltN tllltla 
a,klanm beraber 1Urilklli1orlır. Pa- Aile,, bana 8eh1r 'nyatr0tanu llakh o- çlıme .. ramnu. Jftrtde kaldı ki. 111-
saklı ıvın çirkeflerini kabartan fırtı- larak övmek fırsatını ·nrdlti icin mee pra klltdı llbl eorapl Allah nnba 
naların icinde bocalayarak; ,..Jun nanum, Tenkl•nıbıı .nDaantln• •lnt- bQtUn kadınlar l18k Utnülarmı da 
,..ıanlarla, kirli lbtiraaJarla en tabii tırdıfnn ıa bir kaç aattr bundan aoa- OJle putllnlarl 

dimaiları cllıden Glkaracak bacUteler ra törecetim pl,..ı.sa baal lfmtll._ ------------=
kar1111nda nefretle birbirlerine san- verdlfi korkudan doiu1or. Çtiııktl bil• 
latak, sırtları kamburlatmıı, boyun. tun tiyatron dair :vazılarnm olııa1u· 
ları ône eiilmie, cilekeş bir yedekçi lar bilirler ki: İJl7e iJli derim; fakat 
tnekkıilil ile bu "tereddi" yukünil al• lrtitfl,.. 17'1 •9"lnlt i111e lı:ttll cllre- MiLLi PiYANGO 
rllklüyorlar, Ve bunun içindir ld btl- aeml 7. tndılnan. 1941 tüllitl plim 
rik badııeJer onlan sanddıtı adar 
..,ırtmıyor, varlıklanmn ai:rbll l
çinde bir tarafn goçmeıini, beklene 
bir hadise aibi ıörü,-orlar. Ve yine 
bunun içindir iri, baba kendi metrnl• 
nln, oila ıı. amıtltinJ atrendtli ... 
man bu mtlthlı Taka11, ntaclatı laQa

VUJNAT 
•••••••••••••••••••••••• sana TIY &ft081J 

NAM iu ... ıı • ........ -..o• 
llOTHll AU,• 

KOMEDi ıusau Ba ak,.m uat n.ao da 
IAADltT YUVAll 

tm ta bil bir cJl••I libl lllllaetlı e • • "• • • • • • • • • • • • • •• • • • •• 

llcrlml)'e l 11rtmtre lkrefftı,. 
adedi flllktart tutan 

• Ura LI,. 

1 U.tH 25.000 
3 11.Ht ao.ooo 
5 5.HI 25.000 

tO Ltff 80.000 
80 1.tM 80 000 NUMADALI ODA~ 

YAZAN: EtJsa-r W.all.a~ 
'.l1ef rika N o. 49 

telüki edl:ror 8lae delaeat ..,.. ft• 
katar, hadiael• ODlarm abttddan 
,.,1erdir, Belld de ba llrlt farla. bir 

K. ORKUSiJZ REI, ~::_...:;::::; 
Mtıellif bu dart ldt1Dln llttlru fırtı• 

TUUKUa - Aile relıdnıb, htanbld Ma· 
ertf RUlll Tnftlı Kat'un bekle-l"n " 
- ..... ~,. .. deri• •et .. te
.......... Maat lttlrü etmek nntlJ'le •· 
ll1ıa ....... ..,_ 1barU Velılll " Vallmla· 
it Mll• -S.lı "'*tlan. ulebffl " clolt· 
larnıa .,. _ .. .._ ••-umu• •ım •ım 
.... 11"'8 ._. ..... .aaı elCufandan tDk· 
h8 ft ... ,a:=-·· ..... elııuııa M1tD ........... ,... ....... 

ııo '" eo.ooo 
800 100 80.000 

1.200 se eo.ooo 
4.000 10 .0.000 

80.000 __ ı_ M0.000 1 VAkıa bu yaşta hop gidecek bir tır-ılardl, Lege'nin oturdulu odanin ka- M t} T H f Ş M ı\ C E R A L A R j nalannı tahlil lcin o adar c1erlnlert 
manış değil amma, ne yapalım .. Dil- pısııu kırdılar, Bir de ne görsünler, dalmıştır lııt, biH ba ı.,.t "tabaua 
ıunon kı, gözlerim de arbk o adar Emanueı ı..ae masanın üzerine u- MUAZZAM SAHNELER. BiNLERCE FiGÜRAN. birer birer C"rtıea raprülen lbeclt· TOP• .. - ... 
ıyi ı rmUyor. zanıntştl, Bas nerede başlıyor, aya~ı EMSALSiZ BiR FiLM ,.te kadar auan slnclr ha1lııaJan af· .-na.-

- Siu do~ll t0111n7lm ml, nerede bitiyor, pek belli olmuyordu. bl uzun ı6rlal10f, Sttrla alır fel-
Mllter Rceder, bu akpm Johnny ile Parça parta edilmiş, ezilmfitl. Yerde Batroa.nle: VICTQR Mc LAGLEN sefninde llokY llumedllen bir ...._ 
Peter mll f rlerimdller. Sarabı biru ıtır bir demir aoba küreli vardı. tile var. 
t zla lçt ler. Sarhoş oldular. Küreğin sapı kemikleri kıra kD'a bU- '• BRIAND AHERNE • JUNE LANG -~ Eserin bir IW11C eabllretl Qtl Qft 

- Aman ne yaztkl Bana kalırsa, külmüştU cUtler yuılacü War tala1UI mllalt 

-~_!_'~_y_ .... __ 7~~ 1 
•• ..lcllltte 1'1• bllette ., ... 
bllet lllrtfftlye lcmnHakbf'. 

Tam blletler 1, yaPtm biletler 
1.1 ııre•r. latlf ttaeılltmtR 4" 

IU tarabı :raaak etmeli. Demeıc ki. Oda:yı ~arken Reeder, dllner mer- tiplerdir. Aablda ba •enslallll Wlrt· 
bardıldarmı da ıarho,luk dola711i1l• dlvenl gizleyen duvardaki aralttı aör- mek delme mtleWfla isin delildir • ---------m=ı==-=:ıı:=---------------
cepler koyup götürdiller. Ne ayıp! dO. Orasını baltayla kırddar. Asafya Birinci Zafer Baltaaını takiben bakımdan "lllthlt Aile" lelllr tirat- ••••••••••••••••••••••' 

' IO 11 lkre•lredlr. ••ılll' 

Sonra ai.Yafet1e ,.Uba 7&lna oorba dotru gittiler :rırmt buldular. Yuka- roaunan lll1lftffak oldıah ... ıerın ,_ 

içt!Jw. " gidince ctrikoıraft ,..pı1an 7Wt bu- s A R A y s 1 N E M A s 1 "baı pırlalltuı.. dllllektlr. KARA KORSAN' Stl'RKUF - ve KAPTAN BULU'r Ne deralnlz? MllW Leaı Corba71 lwıdu. Reeder: .Y. .Y. 
bitirmeden kafese girmek hoş bir sey _ Çinkolar anlqılan burada yapı- A rtlltlen llllMeı GlrlJoru ki, tan IOlll'a Jeni bir harika filmi 
olmn!:.:C:t!'ım. bütlkWl IOll1'I 11- Jı:ror. raut nsed• balılb'or? Aail iı H•I' yerde : H•rkealn aDrında dolıımakta elan ve imparatorluk onlan ..... - ...Udlll ... T D 1 1 Ç E S O Z 1. U 

._ı.::::: ki, dec!l, zUzurna sarhoş ora:~~. berlllne bakarken 'V 1 YdAevrlndNe VlyaAnanln LAUkı vısltıtll .. mKını ılıs.teAren R 1 ~~:. :=.::~=~ :; Ye c ·, ı Korsan 1 n 
olarak karınllkta yanım merdivenin- bir de yerde Peter Kane, saçları kar- tnire llapalın.,.,.k" "tenldt,, ._..._ T . 
den indiler Allah •ere de ceplerinde- ma karJflk, üstü bql peroa parçe, her nnı bana "rdlll bitaraf drilele ana- it ._... 
ki bardaki~ kırdma7aydı, Çok tees- tarafı çamurlara bulanm11 olarak up- hakeme ederelı: tll7'llJOrantl Artlatler- lrktk 1C1,.11ıa11a Tlt •brtan Kallan Kenan,.. GIPDlıHm 
llOf edllecelı: re7 Eter a1s cmlan bir U&Un uunmı., U7U7br blr halde ıör-

1 

den hansfılni daU futa betenecetlnal mDedele ve lııtllNıler ... korunların dllDtMelerl, .. vtı• ... ıerı, e1ı .... 
daha '6r0.rsenlz; 'Mıyleyinlz, yarın tam dUler. F 1 ta7ln edemedim. Hepelnde ı&rdltflm eeltrl ve nihayet ytlma ,,. .. ,uıeuluklarf 

Kızı 

••t ıekllde bana verdikleri randew- Oma bir aandal7•nm Oatüne sQrQk- Büyük ve Güzel Aık Süper i minin ba harlkallde manffalı:ı)tet lrartıtlllda Yann Cuma Matinelerde• itibaren 
1U unutmaamlar İklılnf de evimde ledflw. YOzünü ıözünQ lllatıp :yıka- memleketimin tl,.troa IWDIDI ... TAK s ı M• SINEMASINDA 
beklerim. Sa~t Mkl1.4•1 Eler pime&- ~· Yanm N&t aonra keıu:Uue ıeı- lkl11cl MuvoHolııy•f Haffa•11a lugün laılıyor vlndlm ...... ..,....., "Hamlet,. elen i 

le~d~ Jl1dı: caJaCÜJIUI lf1tl R..cs.: Valılal'.,, Danalel'.,. Ve Bıletler l'llml , =tı ";~tr!:1:.. ttc..~ Kl71lJ DIJYMASIN 
bfizdO: - U:nıtubnut beW, Dedi, Bir ,________ dımıdır: ıtuıDn fYt 

- Evet Getmezlenıe diyorduk, Ha.. damla kana, kllçilk bir lekeye rast Neyire Ertutnıhın o,.nadıtı Meliha &.. • ...__ _____________________ ... __ .. ,. 
Size tun~ aoracaktun, Sl& Dartmoor ıeleblllr mf71m, cli7• Pete'in ber ta- olU bundan daha sflsel 07'ft&namudı. ....., & -
hapishanesindeyken Oşüdilnllz mil? rafmı aradı, Çamur bollufwıa di)'ecek BU AKŞAM O zehirli hay tı o adar sflsel be-
SWn yastaki adamlar için orası blru JOktu. l'akat kanlan .... bulunmadı, nimıemlı ve benlltlnden fqlaran bed-
rOtubeWdir. Evet insan orada )'alnı& GözilnQ açar a~aa, lUc auall: C A R K GlrUlenlırl bUtDn Unııttı.ıraoak blnliii öyle bir cotlıunlalrla ta11nnıttt 
kalmaz.. MeselA, otlunuz da oradaki - Eınanuel nerede? Onu tuttunuz "'I Filmi göatırlyor... Aıkın ilham ki, buna sahne 1etltml,-or, bittin u-
1111 aferetlnlze :ı,tlrak eder. SöıtlmD mu? Di)'e IOl'lllak oldu. SİNEMASINDA ettıtı Faclalann •n Heyecanlııf... lon botaca bir havamn aturau lia-
d!nleyinlz Mister IAae. Sizin Blo- Reedv: Itri içinde kah1orda. 
om bury'dekl a1p11Cacık aparUmamtm - HaJ'fr, bls tutmadık J'aJtat be- OLVME KADAR tı '•i de SEVMEK Yı tulye Moral? Xartımda Satrin 
daha rah ttır... rlfl birisi adam akıllı tutmuı, Dedi, ••• q rap "\' n Fontene'Yl s&rt11onun ıandım. Sazl-

:Reader kapya dolru yQrQdQ. Ste- Ve Petere olan biteni anlattı, Hava- NliDtulfluf1"- oiizel... ......... , ,.,ııın OJDadıiı Safi1e rolll pl,..m en 
wenson onu koridorda g&rQnce korku- dlsl duyunca Peterdı lllcm teairlnden nankör ronerinden biridir. Ba aanat-
ın.uıclan az kald patadık ,.... dille- eaer Ulmadı. G6&lerl tal tap libl a- D A s c H N E 1 D E R kir onu ö1le 1ılr kaft'Ulllltl ki, perde 
ce'kt!. Reader sokakta bekllyen poıts- çtldı: M A G acıJdıktan lrapanmca,.. kadar rol, tah 
lere Leg e çıkarsa takip etmelerini ne, liaan, plyea onun blinerU elinde 

Günlerdenberi lstanbu) bir sel halla•• LALB'1e ÜIJor. ça.. 
kU: Renklerinin ıtbellill; menaaaan nam.ti, -.1rrn lmtlretl)'la 

senenin ilk süper filmi .... tamamen nakli 

VAH$1 ASK'ı 
~r. 

t.:ALE SINEMASI tembih etti - ÖldllrClldil ha? Diyordu, Emin s E v M E K H A K K 1 ftllDUl&k bir hamur gibi gelıl14en ıe-Nöbetçl Polisler birbiri ardına Ste- mlalniz? Size emin misiniz dl.7• aor- 1rlle girdi. 
wenaonla ateslnln çtktılnu ı&rdQler. mak delillk. Bayır, nasıl öldllrüldQJil. Cahide Bonka'dan btiyllk takdirlf' DünOn ... BuıünOD. .. Yarma, .. J1a ,a.ı mmt o1aa 
Fakat s b hın pek yakm olma11na nQ bllml:rorum. Benden tOpheleııl)'or- bahıedi1oram. Pi1este l1ıhad derecede 
ratmen Legge'nln çkmadrtmı RörOn- ıunuz delil mi? Eh ben size dotnıı- (Das Recht Auf Lfebe) görtlnen Betul roliinB 07'8 gibi ince Bu ıaheseri bir hafta daha ıöıterec•ilnl 
ce bu hale ıaştp Re der'e telefon et- nu ııöyliye)'im. Öldürmedim. l'akat.. filminde Bir Göz JDRJ- Ebedi bir aık romanı... haıaaılııtl1le eaerin lta"etli bir civa-
meyi mlln s p gördüler. lime ı~dl, bin kere llldtlrürdUm, ..,. tası Jsallne getirdi Rollnti anladı YI Bütün lstanbula Mü.ıdeler 

R der geldiği zaman tan yeri ata- Pete!' baıına ıelenlerl acele acele Hemı,· Ak1&m için numaralı yerlerlnlıl evvelden tedarik edlnla anlattı. BetaJ eahsi3'etine o kadar ta• ~ ~ 

..,. rdu Yanım merdiveninden )'Uka- hflliaa etti: ' Telefon : 40380 ~ ınimi,..uı lirdi ki. Neccletten catır 5&- ~--••••••••••••••••••••••"' • Clldl. Polisler arkamdan ıell1or- (Ark ... ,,.,) tır QTddıf1 ıaman bl'lftllUda artı'k 
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