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vergisı alınacak 

Bu projede yollana yapılması, muhafazası ve 
apçlandmlması hakkında hükumler de var 

•akın, 1 (B....S aahaWrimWea Bu ınje ,.Dana JaPl'-MI, muba· 
"'")~;.ı .... lıala) - Maliye, Dahiliye ve Nafia fausı n ~WMlınlmua keyfiyedle, 

,,......_. m* r .Ulerinden mürekkep J.ekir ve evli Ww•••daa 1ol verıfsl '* Komisyon, Yollar kanana projesi almauı11 ll8kkuMia ..-ıeıeri ihtiva et-ı 
.......................... .lktedlr. 
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Vazıyet 

Soogetleritı ne tara/a 
çelcilmeleri muoafık ohu? 

L eniqracl dit!* ta1t~re1. 
Moekova uzerane buyük mek faydadan hali df!iildir. Böy 

taarruzun bafl•Jacaiı ve o taraf. le bu çekilme zarureti hasıl ol
~ • mühim Sovyet ordulnnın du u akd.irde bu hareltetın Ural 
~uına ~hfll•cait muhtemel- dag um. Ye Volp aeri•me doi 
dir ve bu m.,_ben~ •• kadar na olacaiJ ô~hrt al,n tu~ 
IÜreceiİ ve aeticeauun ne tekilde mütt'i "*• -th8 ~mda ne 
~16z edeceli hetin"temez. .,... u.q.~ ._ BiJUls.. ~ 

Manıta 

iki saatlik 
iikan 

Toplar ••••c•k, 
t•rv•r•I• 

yerdek•lecllk 

........... J (.A.A.) - ÖnL 
mtizdeld hafta M»nu Mant de
nazinde birkaç •aatlik bir lfi. 
khet büküm .Urecektir. O 
sün Almanyadaa memleket. 
lerine iade edilecek olu p• 

rala 1 SOO fnsilia ukerine mu. 
kabil lnsilterecLNa a7fti aamaa. 
da ~ miktucla YM9h Al. 
man ukeii iaele olunacak
bl. Uzun meplU toı»lar ....._ 

1 
caktn. MUlflD iki kıya.tnda'i bütün tayyareler yerde lı:a
Jaçalcbr. Deni~b ıemaleri 

iki d"; man al'Uiai aruıncla 

yarahlan nakledecek olan hu. 
tane 1e11)ileri9J,. p ....... 
.._ ankl .... larclar B.ıt se
lftilttr kUYVetli ..-ıarla Qdın 
latalcaak ve varacM.l*n yer
i~ 'ece ı..,.nbil bubktan 
aoora vud olduldan takdir. 
de limanlar barbata Hflndan
Lori ilk defa. olanak Gaere •Y· 
dallatdacakıar ........ her illİ 
tarafmda ;u.fflart ..aleden 
ı.renJer b'l. sıuv.kkat ,m.iitaıc.. 
t ea ua •t6adw ed k· 
lcx 

Talebeler ...... , 
bir kitap 



Sahife: 2 

imtihanı! 

Tetrlkeı ea Ya.1a11: KANDEMiR .......................................... 

. ... . 
SiYASi VAZIYET 

Alm•nyeye göre 
vaziyet 

1 asiliz Bat.ekili lngil~· 
röre harp ve politika vui

yetini izah etmifti. Dün de öile
öe. ...... A--. ~ Şefi ve Cemal Pa,a kapıye doiru JUrlldU. Fakat 

bir tUrlU o da dlfan çıkmak leteml1ordu. 

ğer yaveıi Binbaşı Nusrtt, kaU!ar 
içı•de ve btruh ..• 

S./nıların pşitll • y.,,,.1ıı.n11 1fnl • Vlliltsiz gele,. 

Tanrr -'•JirlM • Dif Jdruı • JCMwi.,.• "" N kisb-
ttün de devam ed mi,, J O kadar ısn. Ah ı, ıınuni Ahme , kemençe, So- Ahnan,.nm gÖI O,IM söre tabtil 

Ses 11anatkurlarmın imtıııanına t B hrı, Hafız Ya.tar, Seliinıklı ~li ulıı..f "9i)oMt clat111H• 

natkar iştirak ctm ş lr. Dun, imtı- ı ı, kcı ı ldlçuk Ali, S..bı he Tok ve beyan eyledi. 
hanın on günu ıdi. Fakat nıulıtcllf h. ı,;Uk ~ldab.al. Bulb1ıl Ali, Alman.yada kıt ,ardımı mern-Pafa.. uvallı Pqa, ııas.ıl talamı11 

edeblHnlt, 11el'tda aJduaa S"Öfttlllr
dı kı, o anda, uç beş ~ ız m~lre ö
.... ece ltenditu bek}emıtrlı; ed:ırf. 

E skı l aınazanların ml\hbn. ı.uau. l kifl gelirdi 
mazcı"('tlcrle şiııt ~-e kadar ~elenu. . ı O ınan Ptol lıwan, lh!Sa• leketin • blJ8t ipimai ifleri• 
yenleı için ilu~mihı~eki cuma:>n kıı-ı Eıyılnıaz d bulunuyordu. i\lcşhur den biri olmuttur. rıçeki en ~ aver Sureyyanııı kı

p r<la:ı;an dudakları da bu esrartnx ı 
kara pedeyi hlraz aralıyab •c•k, bı.o 
karanlığı bir parça ayü ı tabi! k 
tek kelime ııeoy)~ bir titre. 
ritle hastanede kapandı. 

&ivetlerın en lııirl d , (iftar tof ~ llonü1arda, ...ııı.tiTlerin 
ı"t!l) idi. Bu da, aılelıırin hal ve vazı_ de~a Y• .uııflıanna röre a ı ı o Jll-

dar temdit edılml~tır. Dun, imtihan aaıur.tkiı &;.{ıye ılım d. ia\llt.anlara B '"h. · • b-·' k 
geçlr4=.Q sanatkaı·lar araısında kılir. ıı,ıtıı ak •unemıştlr. • u~u ~ •t•z:ı. ~:~ me~ .M rdı n M' da. hf , aiM 

c kmak uzere olan Yu ur B ;>:c ragt-

aelQ"or: 
- Hayu ela- a.1W7e bO le \1 vf 

Bey?. 
- Şo1l• Wraz han. alma i.&tcdlm 

Papm!. 
Ne ta &fa'l. 

Muhtaı- Bey, Yu uf Bey ~erine ce.. 
ya~ "~ril;ot: 

O •u n tarafa Pq na? •Şôyle 
b.ı-nz hava almak> onun ıçın ne de
m kt.ır b Ur mı ınlı!. Şımdı kap dan 
çıkar ve -.·ıu ıo abeılı t kra bu ka
pıya ~ellnc~yc kadar Tıfl n a ıı • 
ıtan girer \bttınden ç\ka . ~i edık 
d dol • dı k k bırak. 
mu .. 

{ al Pu , ) u uı Bc)ın arkıı "ını 

.. ,,.. 
Tıtll mümenillitimiz [kinci U... 

tibi nıeıhum Sırrı Beyin huzarun. 
da yapılun fc hi me~ lı ıımeliyatı ... 

M •tad ıuiyet ziyıı retle!'~ t aL 
lan .•. 

)!atem Ye korku ·ç nde Tiflis .•• 
1 uazuım hır cennzt' alayı ... 

tç tnbutun ıırkaıı ndan, hatta ıçin. 
dı ı el'i hiç tanı•nyanlaı ın ııoı: :ıe
la11 .. 

Tifüsln (Şeyt.ıınpaznrı) mh Şah 
Abbas camımde, snf 113f d ilmiş bfı 
y bir cemaaUn k ldıgı cenııze na-

arak: E~unuı;ı 
Hakkı .. ar. haldi gule ~ule kabir. 

gez d bakalım. ••• 
J) nıış v r !Altta oylece durd.ıt. Bir ömür işte böyle bit 
n orua ı ıı tu: lh.ı omur belki dalla UZllll 

'u f B \ en Maltayı da boy. lir9ı Fakat her hnyat ilzermd mı-
tın, d ğil ! hl.\ rolü olan !adöfle n, Cemal 
Ev t Pa atft. p anın omrünıı d t ık ıtw ı ı ka-

- Seb p n ldl!. bul etn ek lazımdır. Çuııku Ccn nl 
Yın Muhtar Be) c:evap ~rdt va Pa a Kab ld k ndi hallndt! (nlıqır -

a le• A canlı olan "i u uf Be- kea, günün \ıiriude Env.er l'a adnn 
yın orndakl Caaliyetlcrınden usun u. o 111ahut, talgı-afı ahnamıı olsaydı, el
aa4ıya. bahsetU. bette daha bir müddtt Ef'&"ani tau-

Denchll r \ti o anda, mliınklin ol. da kalacaktı. Hatta kaç defa Emtr 
Wu kadar fazla koııuprak, Paşa. AırıanwlaDI llan, P11~aya: 

l ne 11'5re ilegi.. lata, a:vrı c fralnr 
i.rot En fakfr aL T ı"' ... Ç 1 l&oaulur u 'li9 llll· 

lcl rln bl\ıt ltlç ot. 8 r H aafiılcı. tOUııekrl 
mazi!& bir, ıki tür ne ve 1çtlmat mev 
lü eçel ile beyaz peynir ve paııtır111a kileiM göre sın gözet ttk ı;ofı a. 
dan mürekkep bir ( ı!t.arlık) bol Ji. lan otartahırdıa. 
dormıya g&Jtet edeıierdı. Ua11 vak. iftara gHtlnlerln Mq>itk ltlr elı: eri. 
ti müsait aflcleni ise reç llerin •· yetini, nçgozluler ve dalkavuklar teş. 
dctlerl birkaç türlüye çıkan d k an kil ederdi. Bunlar, hem evforlnde yi. 
eonra bunlara muhtelif pcynırlerle y~lllri y~mtitlen bol bol yemek 
ısucuk, burma veıa· re gibi şeyler de n bıem de (el tJrası) a arak nyı"JCa 
Uiye edılırdi. Zengin aileleı i e, ıuıı. istıfadc• etmek için, bütün rnnınz n 
"anın in". en nndid cinsten on, ııkşamlnnnı kfbnr aofralnrını dolaş. 
on iki türlü r'*llo donatırlar, llun- rıtakla geçirl.rletdL 
laun aralannda da balık yumurtası, Dit kiralan 
nadide tuı ular, kutu huı·mnsı, Av- Dallra·nık ve fakiri r , (d 
ı upn peynirleri ve aire gibi kıymetli vermek adetti. Bu paranın m k 1ln 
çerezler ele bulundnrurlardı. da, konak sah11tinhı teı"" t ıl l' -

Fakir ail er, i!tarhk ruın Mi ı. ne vclnhut verilecek. aılanıın ah ınn 
nılt koyarlardı. Ve yiik k lrtar r.of. s&'e ıktl$irdL D l:.ıx •ı t:\ ta ı 
nlannda, küçük iftar tab klann n muay~en deg"ldi. Altın paıa olarak 
arıımıı muhtelif cinaten. &il ııınlı ve •ir 1 a ti den lı& lal ıp, ya. 
au ams~z çQrekler, ga t muntazam rını Ura, butün rra ve h tt.ı (~ 
ke ılnıı• , u urtah ., çor k Uu p c)e. lnryerde) denilen ıı. Hrnl klan kıı. 
!erle donattı !ardı. C r kie n en tyi. dar d kira ı verilirdi. Ru paralar 
ıl Çalanakçılar fı n ndıı ~apıhrdı. \"r kilıda ~a!'lhrdı. Y"mek n !tm

v· iftartı bir 11aat lrnla o rınnı a- ~a min.Hrler daihl rlco •• a k 1' n 
dam gonderllerek ta:ıe tue aJdınhr- kuh;rası vc):nhut b ş ııknsı tarafw -
•ı. ~H • veribnesl la'Um ıreMnlerln - a. 

•~lıırına ıJnştınlrrdı. 
İftarlık tabaklarının koııulması da 

Wr us1* tltıı ~i. Bunlar, bir tatlı 
•e bir tuahı olarak yan ana 'konul. 
duğu gibi, böyl1k seiralard&, ayn1 
ıeylerden herk'5 rı f..tifadı e~bi 
si için iftarhklann lıer nev'i, mühr. 
nr tahakl&rb ııofran n her tarafına 
yelı-şUrflirdf. 

ıun 90k»ja çıtmaaını s:eelktirmek la.. - Hlnd i!!tana s;:ıtmt'lt iadyorum ..• 
tQeo )bakar Bey, nutdt i.lt, PQ&~ flı \aşlıyarak bh Avrupa yllıti 
yı aorla kolauclan çeke_rek ~rl al- yapmak istedi •ıni ıh ıı etti i halde, 
.ak anuau11daa kendini kurtaranıı· o Emtrln de, k"1tdı ınln d E J(anl11-
yordu. tandan yeJev kısa bir zııma" için ay. 

Cemal Paşa, ni~t kap\l,"a eoğru nlmak zamanı gelmedJilnı tekrar e.. Küçük ve orta haW aileler d", ıf. 
:JUrOdü. Fakat o da bır tiirlu dışarı 

1 
der ve ı.ıoyle dcrdı: taıh\t tabaklarını büyuk bir t psı 1. 

Beletlbeclel 

Gizli et satışları 

Yerabalaftda 
lstlmlAk ı,ıerl 

Yere1Nıta11 &arayı etrafındaki is • 
timlAke alt muamele taınamlanMıt. 
tır. Yalnız bazı binaların unutuldu
gu gürillıııilştiir. Bunlar da iııtiııılük 

l ıı yılıılllCaktu. 
Ş.h dille mltehusaaı Pnst.. Yc

rebatan nı ayı ııahasının imar pla
nını hazırlamıştır. Belediye sarayı 
da bu Rahanın yanına ve Sultanah. 
met parkının tam karşı ında lnoa 
edJleeelrtir. 

Bele41ye t.._Oltı 
Atu to ayı aon•na kadar İ t n

bul B e4' W!'i ıt 118 138 hra tahsılat 
tıkmak istetalyor gilılydı. Yu uf Hey. - Evet, bır Avrupa Reyahati yap çtnde buhındururlardı. Ve iftarlık 
den Malta hi.1.ıratııu Roru1ordu. O- maım lbuwı.n·. Fakat heniiı. ı&lll&- yentldikt.cıı .oııra. tep l:sl old~u ~L 
nda Qak üsUinde, caudaıı alikadar m d gildlr. Beklcyınla. dnhıli azi- bi kaldıı ırlnr, eofrnma ort ın , mıı. 
olQorm~ ılbl, fakat ldmbfiır neler yet d6zelsln, k11TI'etli bir erdunuz Ol- ,,ınden Jaınlmı' olan. Cf\lh lı) ı"mln. 
ditilnerek dınlc4J, dmledi • Sonra nıı, ondan aonra 'b rlikte gfd~eğ ı. de kücuk bir ya!'!tık ko rl rdı. Sllf. 
ain ağıt kapıya deKt'\I yllrtMlü. Avru'Panın her t1ırafını ben ahe ~- ran gelen t1ıcak ~ k ntı:ınlıırı. hu 

• yapn ı.t ı. Bu miktar ~~en senenin 
ilk uç a~ ına nuarnn 25 tııın lira faz. 
ladır. 

Kapıyı açarak selim duran ne!ı. dlreceğ1m. Vakıi seyahat cazıp hır nun üzerine vazeılilirdl. Runrlan mak-
rhl öailnde biı: lah.:ıa duıan Pıı.şa; ıeydlr. Fakat. ıılzin vazlyetınlzıl" o- ımt ta, hem bcya ofra 
dimdık, blr heykel g1h1 dik\lmi Mcb. lan birı~i için bu hu u ta \0 01< thU. klrletm<'mek, hem de VE'm 1c 
...tç tiıı çeııeslni okeıyarak: )atlı ~lanmak ilıtw eder. Acel n Yanıt kabarmaJrtırn vOta e e 

- Naaıl ın oilı.ım. dedl. Yaver- etmeylaiz. G nü reluıcc ben e ha. mekti. 
lul NosreL ve Suren• Beylerle b r. ber veririm. Yemeklerin nevi 
lıkte çıktı gitti. Cemal Paşa, Efganıstnntlakı l~lerl 

••• yola ko)duktan sonra, EmiıJ h rllk.

1 

En f'ıılıir allrlerden en t.r>ncfo ı1nf. 
te bir buyük sı:,yoh.at YJl\Ul'I k icıtı:- ralarınıı ka ar, ~c e:r m ti 'ka Ç')r. 
diti hnld , Enver JI d n ald tel. lta ile başlaıııriı F lı:'ı 11! lı>r de, 
graf uzerlne onu hl'rhnnıd bir rna-ı çorbayı ya pa•tırmnlı v ıt u 
corua atıln:nktnn menedeb l le ~ cuklı1 yumurta tak.ip d rdt. O t 
ic ·d h l K b d n h k t et ,ı ... lef d neli r f't l'• " 
Ve l?Ôruldügü gıbl bir daha Ja oııı- yumurtn, ondan n n • l 1 
ya d m t. ki 1 

Onun mum nden !blr m ııtdet son
ra, bir turlu ak nd n çık rnmadı~ı 
bu seyahati y&pan Emir de, hep bl1• 

d •lıuız &ıbı ve bfiha a C m 1 P -
şanın çok cYvel tahmın ett ı r,lbl, 
tacından da, tahtından da feragate 

Arabadan dU,tU 

TARİHÇi ................................................................................................ 
D 

D 
Hariciyede nakil 

ve tayinler 1 

Bulgura azami 
f igat konucak 

Ankara, 3 (Hu i n ubablrlnılı-' Aııkaıa, 3 (Hususi muhablrimiz-
d u te f nla) H \ \ ki eıı den t lefonla) - i~ )lu t ,a lığı 
Ro a Bil)uk E çil M te aı Nu. bulgurun .\%ami flyııUnı te blt etmek 

mecbur kalmıetı. e r(>tt n, p t E çı 1 ll bl Mab. ılzcıe al kııdarlara emır wnnlştir. 
(D•v«nu 1Jm•) 

( Askeri Vaziyet ] 
-ı==:===--_..,. 

Moskovadan sonra 
Sovgetlerin ne tara/a 
çekilmeleri muvafık olur ? 

Yazan ı General Ali Ihsan SAbis 
.SJIJ OMDV IC UlılA lJA l..A 1l1NDAN 

o tut..att.._ ._, 
çok nehldeı, bırçok orm~ar ve 
b.taJJJUaı, &aa&a ovalaı, k.ıuu 
•tepler, kıtın da viııı kayak sa
balan ••• Fakat bır harp yapabil· 
mck için hemen hıçbır memba 
yoktur. 

Ancak orada hayat lcabiHyeti. bir 
harp için luım • n feyteri kııı· 
men bulmak ı k:~nı ve bu aayede 
de mukabıl taıı ru1 yapmak ümı 
di Tardu; k.aldı kı petto den 
ha ka lngıliz ve Amc11kan yardı
mı da mucsırı olursa Ruslara fa\
da temin edebılır. 

Eıki Ordu Kumo'ltda'"4rında.ıe 
KMCktt Gnft"fll 

AlJ bl.SAN sABl.9 

ınut, K lre Llç li •ı lla katıbl Ra- Memleketin her tarafında bulKUr fı .. 
gıp Bağdad 1-.lı,; igı kin l kitılıl yatları te bıt edilecek ve ~hn.dıl k • 

• Sa l. Pans °Bll) uk ~· çil il !k nd d ı olduğu •ibl bir takım ~tıhsal 
kaillıi Şevket, B n B k Elçll J.ı ınınt ıkal ı ıı Wı daha pahalı~ ıı "at•I. 
uçuncıl kütlbi Hnllt, a) ı Elçilık e\- dığı iç n bu~dayın bulgura tabvU e
rak meınuru Orhan, enene Baş. dılerek "&t.ılma nın ve d koyma va. 

dl'. tam yirmi d rt torl ,. k bu.

1 

ko 1 u mai~ etlı de k n loıı Ha p z. t inde daha aı bujday temiıı 
luodu~no çok 1)1 Pı tırfnrım. Qısuı • Sf.lıınlk kn ol &Juıcu kançı. ed Jmr nln önilne geçilecektir. 

İftar zi~afcti VPt"mek VC' ıftar et. lar! Ku ı ı me keze nııkle\mıt ve 
llll'k, en kö'kJeomio lid lr il nd . n . Ronıa Bu~ük Elçll fı1 Ba katıplıfrlne 

m, akraba ve dostlar ara ıftd:ı hu. me.tkczdcn Nur tıl , P te Elçıl~ 
na çok ~ 111mty v rillrdl fk ~ın. ba kiitıpllgine rı e d n Kemal, 
dctn bhi ıhmal edılse, ireta gü n. Bağdnd ElçJ!lğt b oıkAtlplıl'ine mer. 
lllf\)er vukua gelırdı. ke den Celal, Pıırı B ı:,ilk ~!çil ~ı 

ık neı kiUı 1 ine nw kez IPn J\erıan, 
Bel n 8f: k Etçllı.gı ıkıncl lr tlplı
glne raerkeıden Necdl't, Kahıı~ ı-~1-
~IJ ğı lkııcf kôtpl ine mcık1.den 
Nihnt, Berlfn BDl•Ok E!ç!U f L ç ıncil 
kıt l t:lne ınerkezd n lu tafn, Mı
cl il k ısoloalul(una merkeul n Tab. 

Orta halli allcl t ap an!tım " le.. 
e.ıt misafirler için dalma hazıı 1 klı 
tnılunurlardı. Ular vaktinr. bı s 'ln 
dakıkn kala t.h ırımf r ~hr im z, 
cabuk pi§!en yeme~lerden blrk çını 
rapıv erek mıtT ut y nuık rri nde
dfnl kabart rlardı.. Z ncln 11 l ' r 

, mutfak ar da d lma y~k 
mek bulunduru lardı. 

Fakir ve orta il ı 
Uta rn gelecekler 

celtleri gunü evvelce lld rl r ev. 
sahieılll muşjı: 1 vıWr ttc b nk a. 
mak nezaketini gö terırl rd F k.at 
z ngın alleJcrde iftara gitmek iç o 
buna luzum gorlilmezdı. iftara bet 
dakika kalınca, kapıda beklfyen ağa. 
lara bir selim verip konağa girmek 

tinik muavin lco nlt lutuna 
IOC'I ke Mı Mucip, na 8 m 'llın 

·una ın rlceıden Fa k Ce.. 
ıı vı ııolo u "u k ntlla ı • 
na m k z n ' 1 1 tayın <'tmı tır. 

Maarifte taylnler 
Ankara, 3 (Hu uııt mulıablrlnı ı -

den tel fonlll) - Manrlf Vekiletl 
Neşrıyat Mudur mua1nni Mu tafa, 
Orta Ögretlm $ubc MQdlh ltıjtüne, 
onun yenne de nlvPrıı te doçentle. 
rınden Adnan Öti!ten tayin edllmlı. 
tir. ' 

* HARiÇTEN' MAL GELD1 -
lskenderuo tarikıle memleket.imiıe 
hlr m ktn ı elektrık plli, kala:v, ecıaı. 
ve çay ı.,-elmiştlr. Bunlaı deı hal sa
tıp çıkarılacaktır. 

+ KAHT'E TEVZiATI - lstan. 
lıııl ihtiyacı için 1200 çuvnl kııhveniıı 
tevziatı nakkıoda d n Ticaret Ve
k clt>tlnderı .-m'r ~im tir. * Ant~ll•l'JYE l'l':RILl'J 
7 P.K/RL1-.'R Sultanhaın. 

lıı Ş ~"O lı:uma ıhtılci da 
K !ı kc l rda man f turacı S daıt. 

il tıkiirından dun Adliye)e 
~ i l * l 1'' r/l' ATI.ARI Fıyat Mü. 
raka B o 11 b kk il dn a laıı 
ı mı 2-4 ku ıı flv t t~bi et f ır. 

Fıtre zekAt olarak Hııv11 Kuru 
111una verecetinıiı para, b tiln yıl 
harcadıklarıuıuıın en yerinde <la.. 
nıdır. 

samı .-mesı munaı_t_ aynı 

aam11.- Almmı brNtJeri um-. 
Pollateı aıi k-.ıa.._ k).., führer 

H ı • h • • • t.ir r• İçin tt-y..ı.ki ._.argir 
a ıçte uvıyetı bmdan Berline ırelmi, ve Spor 

anlaşılamıyan bu Palaata söylediği outku.nda aske. 
ri ~ .,_.i ,,_.,eti de ..-.tmar 

ceaet i:ulundu br. 
Dun abah sebze bnllnln Ol il Hitler reçen .Şu'hattanberi 

" •de bır ee gvru rııu,. :r:ııb n) 8 nutuk a.öylememitti. Fakat timcli 
haber ~crılerck ılı aıı tekıl nl ıı. Ruıyada barekit yeni bir s.a.eya 

'· 6S ~ıuda bir t: efe ait rinnit el~ url>iıl ili s f. 
cılurı ,·ucudunda luç!J ı un \ıej u b · hı.sı ara mdalsi kıs& fasılada• 
N! yoktur. Ancak, h n hu~b eti de bil" tifade Führcr kendi .p·ıe 

la ılanııy ıt c ~d sa n betlv de Almaa 91 !etille ~yeti an-
dc blı cııınyclc kurban g m ş oldu u lalmt'.'k iuemi.Jtir. 
Vıt wd r\lldüklcn SqlU• dYnbe at • • • 
dıgı uplıe ile morga kald rılm Rl~ adıt olup bıten teYlf'r., 
tahkıknta başlanmı~ 11 • nlrantlarla antatantlr l.u gÜ• 

M b• h ~ elinde iki ••c:ull ••hur. r ırsız m1:700 P.vs etiri ~ğ~ ve 
kuyuda tilU buluudu •yirmi iki b.i. tOQ, on seki:& bi• 

lkı n - "rrhh tanlc, on dört bin bet yüs 
avyare iğtinnm veya tahrip edil· 
diğini haber vennitfir. 

Almanlu RwhıGan 7itmi 
bin kilometrelik de01iı1oht np
letmİflerdir. B-0.. omı .... bın 

Cc din yılzü kısmen d ki)ımq c ı. kilo~etresi timd!d~n ~lmanya 
fluiııUl~ ıiiclükle kthl lt<lllmi , del'l'~ ..-.lik mıkyaıına 
nllı~et Mrıun meşbu' ~ııvılaraaıı tahvıl edilmiştir. 
yilzi.1 yamalı Jtecep oldu~u i5~ı enıl-1 Flihrer Ahnanyamn kendi ar• 
mi tiı'. :ıueu hilafına hube sürükltnmiı• 

Yli.z~ ııaıııalı Recep uz.un uman· ic:w edildiiini ve fpgilt.ereye .,... 
uaMrl ıa'lı taca annmaktQd lat..ak Mjin y.aplliı ıam\mi t.f'klif 

l:endl n ae s11ttUe ôld ~ an- -n . h L-- ·c 
laş amad tından bunun te,.bltı icin " te~u enn ep uut• l'1 • 
ttaedl morca kaldmİ r. Jaaıiaı- ini ve bunua için de lnaı1tu. 

y6ri ıamalı Ret:t"b0 n her1'ang ile ıonuna kadar harhi k.hul ey· 
lnıı.~te k rba i lh al ledii;ini bilctirmiftir. 
de eher. miyeUe durarak t:U- Ruııynya kal'fı harbi ıeniflet• 

kl yapmaktadır. memek için Almanyanın aarfetd-
Blr motörde yang111 ii terhhüster ve yaptıtı anlat· 

mal.ar hep beyhude olduğunu ve 
Sovyetlerin Çanakkale Bota • 
~da Rusyaya iiasültuırelııeler ,,e-

• rlme&ini Berfinde Mo!otofun tek· 
~ lıl C) t \lesi üzerine Almanrıun• 

fÜphdcri arthtından tedafUi bir 
he:-be hıuır:landığım ııöylemiftir. 

Sonradan Rusya Bulgamtan• 
Yama ve Bu~ z gibi Jimanlr 
rırria garnİ% n b lundunnayı ,,. 
buna mukabil B t am•ıma ga
ranti vermeyi teki f et~ ve b" 
sure e r&, nı So,,,,. er 
e·rı· ine ithale edı~ B.Wık lıii-

J'c er H nı P. ikha kümetleri .. r•ınna IO~ istr 
Pden bir h ) t d n \ a miftir. 
da z ) nı c• ederek Fen ~ aı ı; nın RlMyaMR bu teltJifleri ealka_. 
onıa ) p 1 n yaııl nılaıdan dol )1 tarda hıl'ltamiie ,,er'-fmek İılledi-
tt~ekkürleı im b1Jdirmf,.th. 

ğine ,tiphe l>ualnnanwhr. Hu-
8Urpagop -•••tMn duttaki Rualann hasır'+ Alman· 

eatı•ı yayı kend aeliMetİllİ ~ıni).e 
SürJ'Sfl"P antHl"'" ffrazr için lıa. iobar etmt,tir. 

~rlaıum kararname aureLi )tik ek Hitler Sovyetler Biwliii-in F• 
taısd ka ıktiraıı etmişür. Yaloı da 1• d ' 1 k..tisin rn 
Eeledi)e ananın muuye.de u u lliı an J'•?"' ~. 8 ra 
atışına başlıyauktır. Alıcılar şua- ~le •t~ 1111 .. RulllMlJ'~ 

didtn Beledıyeye muracaate ibatla. illi e,oalet11t1 ... ı1 aichimı izaı. 
ıaıılardır. ed...llewt F'• milleti.... bit&ıl .. ,_ 

H ı ıll) e. Sıırpappta yapılacak reti tarht@ misli ~.-. &c.a. 
blnalaııu boyuna ve telılinl de t bit ,... • ..wr oldvi-ne ,,. ~DT• 
ebniıür. rua ela ujra- ı..1ııra.-.. ilen• 

T e n c • r • ti• n d-.i pe1ı çab.k ... ,, p. ... 
lta,ıandllar ı.tbktan ..... ......_ Alın• oır-

Evvetkı sabah, Emin Sinan ma- dalan L .... ,.. --... Kaw .. 
halleııinde Yu~ufpnşa ~· k~uı 41 d l\

0

H ~ Auılıı demine ,,. 
&al ılı c~dc turaı Yusuf Eı nln 8 Kma el uzaa., Wuıwl•i•-
ya ı. la Nadhl ile 1 :ııaıı.n <l Y ve zaferini ..,ı.ta 1>u deliU"'°ia 
sel adındaki iki kız çocugu ına kiaf' elmu ı· _u.: ~ • • ·• 16. 
üzc ı inde kaynamakta olan yemek • 1 • 

1 ~ __..,g19l eoy 
t..neer~hı 6zul rine de ·rı k u. miıtltr. 
retıle n n m ıhtc if \erle. Führer gayet uzun W biliia 

11cl ııdır. Ynra ı ı 
0

teda- siyasi ve askeri ,,. hatta iku.aıdi 
r Ha eki ha tabane. ve içtim~\ durwnlan anl.Man nut

..ı.~! .. ~. .. . . . • . .'.~! .. ~·.~ . ..... ............. kunda. bir m"lletin oancak keıadi• 
Toplantlya dawet !iDden.med~t bulduiu zilnan "._ 

ile I• llalke iıd('n: fAya.c&lhnı söyl~fti.r. 
i t.ınb n kurtuluşu müo Muharrem feyai TOGAY 

le 6 10 341 paıartf'Si ırün saat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

17, O da Ilnlk vim z n T peba ıııdakı E.mninönw H•lkeviadea: 6 Bı .. 
meıkez bina ında bir toplan ·apı. rincitrcır n fstanbul Kurlulllf bay. 
Jac ktır. Bu toplantıya lııerkea •e • tamı Evimiz salonunda sut 
bıllr. (20 30) da aşaiıdnki progra• 

1 - i üklil mal'fl, mu ibince kutlana aktır. 
2 - Soylev, Bu mera ime ait dnvetıyderitt 
8 - Trlyo koneerf. Evimiz bürosundan alınması ıka 

Ural dağları gerısınde bulun
duğu ıoylenen sanayi mı.ieueııe· 
len harp için lUım ıelen topla· 
n tüfekleri. tayyarelerı, tank· 
ları motorlu vasıtalan yapacak 
kudrette değıldırler. Devamlı bu 
harp yapabılmek .çin, ıyı verimlı 
fabrika ieter; ıtlıyen maden 
ocaklan ıater. Bunlar Sıbiryada 
yok ııbıdn, o anlar bugunku harp 
ihtıyaçlarma tekabul edemez. 

·~ .................................. ~~lliiiiii~ ....... ::.:.....,~------------------------~-'!'--'""!"'~--~lmll!'"'!""~------------------.__.,_,,,_..,...,..~ olunur. 
• anııcagım! Slzınle konuşurken, klrn- ğaıada geçlrdıklerl müddet zarfında, 1 Pro ıım· 1 - stkl~l ini\ ı. 

Halbuki han yolile gelebilecek 
lngıliz ve Amerikan yudımlarile 
aefeıi kuvvetleri o taraf ta buyiık 
bır umid lr.apm açmıttlr. Bu 
yardımlan menetmek Almanlar 
ic;ın ne kadar luzumlu 11e bunlan 
daıma ele geçırmek "e mu hafa
sa etmek de Sovyetler için o de
rece muhımdir. Kafkasyanın 
Basra körfezile irtibatı kumen 
Hazer denizinden geçtığinden 
bunu emniyette tutabilnıcl için 
Hazer dcnızınin tark kısmını da 
ıhmal etmemek ıcap eder. 

Şu halde Sovyetler Moako• -
dan gerı çekılecek olurlana fU 
iç iıbkameti duıimmeleri lazım 
ge eeektir, bunlar: 1 - Uıal 
daiları, 2 - Ural nehri mansabı 
ve Hazer denw pıkı; 3 - Kaf
k aya ... Bunların en mühimıni 
Kafkasya tarafı teı!Ul edecektir. 

Edelll ,..,,. •• : 7 ........ -..................... . Yazan: SermedTALAY 

Acaba eoyadım buna 
kıtı plmu mi derainlı? 

- Ntydı aoyadınız? 

izaha l mfye batlamıı.ıtrn•. Bo emsalsiz da
kikayı bö3la yarıda ke1mek günalı 
olmaz nıı? 

- PWtın... Yakıl bu ll!mı ben 
seçmedim, b"ıim pedeı beyin buluıu.. 
dur. Hayatında pek çok ,ey bulmuı.ı. 
tur ama, hiçbir 1 bunun kadar mu. 
vaffakıyetl d ğ'ıldır. 

- JCendl l de sizın gibiyse, haki-
katen p yerinde bir buhq. 

- Bt'nim rib"dir ama, onun piş. 
ldnlliı daha baJbdır. 'Bu soyadını 
takmalı, bu cıbetl bend nh d epey. 
c dılıünd6m Aramudakı fark ... me. 
ı iı na ıl dl1el'hn, babam pı~in hır 

elmege Mnıer, ben, o kmetı p"şJren 
fırının tut a ı glbl blree:vım. 

- BeJU. Fakat, rica edPr m, arhk 
bu ıte bir n hayet vere ıın .. 

- Yoo, ıtte lıu olmadı. Güzel gil. 
ıel JronUfU~ordulı:. L tfen, ıltlfaUı 
öılertn al, e JlJuUl aee "izle iı tur. 

Genç kadın, Ferhada bir sıfat ve. 
r bılmek için, caulu> dan bn !ayıp 
«zır delh de bit rdlğl hiltlln bir ke
lımc ail ıle ıne. dhnlnd taoı bir ga. 
çit resmi yaptırdıktan sonı a, birden 
bıre ayağa kalktı. 

Delikanlı, btr g'lllg~ grbı onu tak
lit etti. Evvelce konuıup kararlatb
rılmıo bir işten bahsederc ın : 

- Evet, artık gidelim, d di. Va
kit epey geclktı. Henüz anla tık ııa. 
yılmu ama, bh parça da yolda ko
nuı.ıuruz, değıl mi perl b ım' 

Sonra, alnına vurarak, ilave etU: 
- S hi ! Ben daha ıılıln 1 m nlzi 

bllmiyoı um. Hakikat kadar, hülva. 
nın da sarahate ıht }'acı var lır S zı 
taba7)'iil etdthn zaman ne t l • 

blUr ne kadaı gdzeJ olan o ısmırı uluorta konuşa lıon~a açılmış, J k 2 - A ı 1 - Konferans: Evı
etrafına hangı ıaır•ne kelimelerin aıkılganlık 'l:e hc~eean dene." nı at. 
daha çok yakıştıtını nereden t•hmın Ja.tmıt. o uklumlıhiını ele •im şıı miz. az nndan muharrır usret 
ed,.,,e .... lın' Bu t hlt b d ıJ h S f• Coskun ta.rafından 4 -~, a . . ers a a, oaıırma an, er " 

Gene kadın, Ferhadı dınle yor, mukabele cttı. Temsıl (Hi ei Şeyia): Evimis 
merdivene d ğru yürüyordu. O önde, - Ya! Eh, kestırmed n gıdrlim - cınc;ıl ıubl's ta ahndan. 
delıbnh arkada apgı ı r Ka Şu ~ol daha kı adır. Enıır buyru. 
pıdan çıktılar. Yanyana y r ı k n lursa .. 
R nç kad nın g ı erı etrafta bır bot Demlnd nberf, sınfrlerl gerılc ge. 
taksi ara~akla mrı •uldU l tı kalın 1 rıle kopacak hale ge en genç kadın, 
.h çblr nev nden anlamıvan bu ay. bu ae!er daya amadı. Gayr hthıırl - Hanımef nd', i m n zı olsun öğ 
gısız adamın elındcn ba .. ka turlü kur guldu. Gu memek ıçın dudaklar nı '- renmrdt:n yan n ıden a:ı;nlmam. E-
t.ulamıyacagını anlamış ~bhdı. Fer. aıracak takat bile bulamam ştı. ger llQyl mezs iz, herşeyl göze alır, 
hat, ll'lrırdısına dnıım edıyordu: f'erh. d bu fıısatı kaçıı ınadı. mnımi. halimi, i Ukbalımı, h rs vı. 

- Şimdi ııizi evinize 'kndar gllt(l. Nihayet güldOniiz, dedi Nlha. nıı çığner, kapınıza kadar gel rl 
receğlm. Evinizi mutlaka oğrrnme. yet, guzel yüıünüzde bır tebeıısum n '\ n ı m •nhı, kapınızın onune 
Uylm. Sizi, asırlarca ısüı~ck aşkım çlçeklendlıl nl gorm~k na ıp r du \ıp z n , t ım, benı ciğnemeden 
ortasında tahayytU etdkçl', nerede. G :ce r ınındüz oldu diye bır şııı kı f!Vden dı ıın çıkamaz nıı. 
bulunduğ>unuau bılm8: ıııl bUdıkın vardır. E r evvelee soy! nm mı" ol I•'cı hat, kendi belagntlle k ııdJ al 
bır çerçeve lçınde göı.umiln onıı e ıı sa" ı. J.U kıkada onu h m tm lenmiş. bakı tarı, gayı ııhtlyarı, de. 
tlrmek isterim. Ne tarafta oturuyor. er flnı sız. )ia:&mak v~ b telemek Uşmcn bir nııına almıştı. 
ıunuz?. ı ril ni de ben u an ık. G 

Sert, kamçı darbeal (flbi ke kln blr y r ınu unuz, hanım (endi, e' ktr k. Sarışın kadın, tehlık nin büyüdıı. 
cevap, bu suali kar~ıladı: lerin, b um nüzden çı a n 1 uyordu. Dilenciye sadaka 

Y rlr gibi, şu cevabı, dellkanl nın ):Ü. 
_ Cehennemde!. la nasıl onduı&unü (arkııtmı)oı n u ıilı e fırlattı: 

ııunuz! Ferhat, ııarıı.ıın kadını bır görüıte. 
d lıkanlıhııının butun hararet le bakı 
k t n evmiı.ı olma ına rağmen, h ye 
ea nı zap a muvaffak olu~ordu lıfa 

Sarışın kad n durdu. Ferhada d - l mim Handan. Ha)idi, 

dil. 1 iraı kabul etmez b r kat.'byet- cekllln ..• 
lı: 

ll'""'ttttHltttfllllllllUll .. MtlllllllFIH, 

L~!~~~·~iA şer~_J 
Alalel : M.111111 lli

çiilc iardeşi, •efaAtd: 
Hcgabıe higiilı tliiı•a
ltldır. Namtk Kemal 



!?!~r.!'.!! 
Yine melltep 

kltapları 
m-eıest 

EZ 

ALMAN 
tehi. ği 
t1tlııd.-MI ... ._, 

tahnp eciı mJş ve dıger on altı i9'U
yoıı da e 4.ft basaıa uır;ratılmıp. 

SOvyet ora'lınun ıat~ i bu ııunile 
ehcmnwyetll 11urett1ı stk1ıeye ufraDUt 
bulunmaktadır. 

Kroa,tM batary ...... 
...e.ruldu 

Bcrlin, 3 (A...A l D •• .B. : 
Kıtalarımıa, Leaingı ad f4!brın·n 

c<'nu~ prblııbıde bu unan tar.1hi 
Çar ptolannı .ı. pçirmıeleulir. 
Knmıtattaki Sov) t bataryalan 

bu bölrede bulunan Sovyet kıtaları
nın ı;mbe.r iı;ine alınmasına nıanı ola 
mamıftlr. ~ t pı; , Alman 
p desıs'n hucumunu durdurama. 
nuştır. Sovyetlerin bu adald ııan mu 
kavemet yunla ortaan lı:ald nl -
ınıştıl'. 

A?ma.t• Leaiqndııa 9 kio
metre meaafede 

(RadJ'O Gazetesi) - Lenia· 
gradda Arman kıtalnrının şehre 
9 k:il~e ınaaiede bulunan 
tarihi Çar ~fo?annı ele geçirdik
leri bildir.ilmek edir. 

r 
t SOVYET 

tebliği 
(1 ... ..., ... .ı.-ı 

ce.ııenin cenubu prM ı.tikam• -
tinıie bir bölgede ikı gllll s6na •11o 
flıane bfr çarpı!Jmada, Wrmderbatz 
ıluemana e tkli lıir darbe ı..ıtrBUfleı·
dlr. l\luMn9e Jm)'danı dütJ9All i1U. 
lerl v_e tank ,,,. tep enkazı iM dolu
dur. lki slinde tllifman oiil elank 
2700 sulaa~ ,,. er; eıılr elarak ta 
500 kışi kay~tir. Bidlldmın.la 
muhtelif calK& il top, 16 tank avcı 
topu, 17 rnaJba topu, 98 8iır 111&ki
aeU tüfek, bir çok tanJr W b6yilk 
nuktarda mühimmat emutlar4i1r. 
~ad mınt.. lla dirt 

a.. ........... 
Moakova, 3 (A.A.) - tnestla ga

zetesine eorukrilo ve )loekon ra~ 
yo u tarafindan ncşrcdılen bır hn
hue gore Sevyet kıtalıırı Lcıungrıı
dın 2QQ kHcnetn ftlWhada bmea 
gölü cıvnrmda yaptıkları bilyuk bir 
mukablt taaıarııa netiıtesııulı Stara.ya 
nus il nııntakasında dört kn abn)l 
n tab ye balnauıulıan ılseın•iyeti 
büytilt: olan bir ııım istirdat etmış -
lndlr. 

Konsomolskaya Pravda gazete l 
Dn pe.t: üzerinde ıwndap41 \'C şld -
dctll muharebelerin caı:e)an cttlğını 
bıllliı mti. "• Ahnaaların n hrin 
sol sakfUai ele seııırmek için bir çok 
tcşebb6sl~~ botanCPııkla 111 llb~ 
~ kmek.t.eclir_ 

Hu lar bu teşebbu !ere karşı ko
) arken dü mana büyük za.> lat vıer
dlrmckte<lırlcr. 

Fransadaki atır toplar Şark 
cephesine nakleclilmit 

Ma.kova. 3 (A.A.) - 8091et t:eb
ıd :ıeylinec ltıtaatla ı..t-.ber, Fran

...._ a.. "'1 0 
1 ....,.. Ahun 

toplaı ının da nakledildiği ııöylenlffk 
tedlr. 

SES SINEMASI 
TepeiNıtında aeyredilecefi ilin edilen SES'm - olal.ıileceji.i 

...,ala eclı.n1- mınakt.n kurtuldular. 

Duyulur amma seyredilir mi? diye artık kimae f&fmıyacak.tu: 

Çünlı:.ü bu !ES •İnemadı.ı-, pek yakında T epeo..mda açılacalttw. 

·SES sineması 

I 
& 2AE2 22 Safdl'e: 3 us 

'-" Al>UAıAlll, 3 U. A.} 

Tefrllla: 78 
Xaubamızda Şlikrtl l:arı ııı H~ 

fize, Lir batında üc erkek ı;oculı: 
docurmuDtur. Çocuklarua ııhhat. 
lerl 11u1iulıedir. 

Uzak9ark 
~arıtıvor 

ftalya .. w ~rablu•• .. ı•rınalan Envere 
,..S bfr flfflret •••w hazırladı 

-

1 

-
Tasarruf bonosu 

almakta 
acele ediniz! 

lk nci 2S milyon liralık Taaarruf Bcm.ları yur
dun her köşesi.de •tışa c;ıkımlmlftl•. Bu bo· 
no an almalta acefe ,.dıniz. Çunkü a&tlflB bugi.Jn
k ekline nazaran bu Bono!. r n-dn evvclkıl,.r gi. 
b• ~olr bsa her :ıramaa içınde ıatıllp l)iteceKine 
,uphe yoktur. 

YURDUN MENF AA Ti; 
SIZVN MEN F AA TIN Z; 

En 

Jasarruf tOM " a m "' d lff r. 
b. k1 hiç bir 

tt·rı 1'1' ım-..ık ve bu u a 
yap lak ve 

cktır. 

UNUJM.AYt;, Kt: 

Tasarruf Bonoları hasılatile Mdli Mudafaamızın 
artan ihtiyaçlan karşılan c. ktır. 

e Faiz peşindir. 

6 faizlı ve lııır sene v'dr- ı bır T uarruf Bonosu 
armak ıçın 94 lı a ödı,v dl niz. Buna rrtukahil 
b11 sene S"Onra t Ot> lıra alacak WH'Z. 

r keseye alvırişWlr. -
Ta•rraf Bonotan 5. 25, 100. >OO. l()(}f) liralık 
parçalar ha ınde satışa çıkanTm(\'tır. Ke1e.nwn 
munadefi nıabetinde ıiz de bu taae alaı.dıninta. 

• eonolar artırma 

teminattlr. 

ve lksiltmehnt 

E.Tirck:e satılan Tasarruf Bonoları!,. yeniden satı,. 
çıkarılan Bonolar artnm n ve ~ksı taıelerdle •Atıf 
kıymetleri uzennden tem inat orarııi kabul olun
maktadıt. 

Artırma ve eksilbneye girenler r 
Pata yerine Bono ) atırmaltla ifiruzi daha kolaylık 
ve karla yiırütebıl rsinıı. 

• Vergi vt merasim yoktur. 
Tasarruf Bonosu almak; h çbir merasıaı ve miif
kulata: f.a~leri hı bır \er ı ve rcame t.ibi değil
dır Buıılan bütün bankalarla şube ve ajansla· 
rındnn, banka li>uhmmıyan yerlerde Malsand\kla
nn~n ~~li Piyangonun resmi Htıf gışelerindeo 
alabil nmız. 

• Paramı daima paradır. 
Tasarruf Bonoeu ad k an sonra paraya ihtiyaci
nız olu.rsa bunu derhal bir bankaya vererek İfliye
cek faızden yuzde yanm fedakarlık yapmak au
retıle her zaman paraya çevımıen.iz kabılcfu. 

Bir 111 ddeli bir Bono o/o 6 

' 
Aftı •7 videli b .. Boao o/o 5 
Oç •Y vadeli bir Bono ,.o 4 

FAtZ G ET IR IR. 
Paranızı en emin olan devlet 
kasasında karla aaklaJımz. 

Bir tasarruf bonosu all••z. 

.... 
Şu hakıkatl le derhal kaydetm• 

ıc p eder ki (Emer) Meıkezi Una. 
miniıa >anCtttı lir lıtU ) olmakla 
bcrnber, ne raklbı olan (Resn ka .. 
1&1118111) - 'M M 6 fŞ.nw. Jla aJ 
yı katletmekle ır.c~ruU)ctin (bıhaL 
kln kahramanı) olmaın lazıa •e a 
C-Uli m AlıJ) Beye karşı en lrüçla 
bir tefevııuk eııeri göstermıldi M .. 
kllnl, çok ırl hazmetti. Merl'uW Umm 
nı nin lMadlırlne t~·dı etüği: ft:r:ıf J1 
ifada cidden 11~ akat gorterdl. Hat il 
(31 mau) v kaııında, Mana.tır BaL 
kanlarında Rul5:ar çetcclleriie «irlt
tıği ltan 1 milcadelt-lerden, cfaha c; 
pNlak tdraminhk gösterılift haL 
de vlne t.evazuunu muhafaza. ettı. 

İ'talır·ımfarm (Trabluııgarb) a sal. 
d nnalant Enverc ) enl blr şanı ııa.. 
ha • hazırladı. HükiımeUn müdafAa.. 
ınz bırdtl~ı bu mtıhıtt:e, (Cem· 
b r Tfirk kahramanlığı yaı1ntmak 
tı t>rr.k EQv r ava yo dı Enı

Vl'T bo dl-fa cht (Çöller Kahrıımıın ) 
ılnVRntnı Rld ı 

Jt lbukl o k l 

(B ngım 'harpll'ri) nin devam f'UL 
ı m ıfıl~· urfmdn 1 t-lnd vr aJey. 

h de bt ~ eylt'r yl ndi. Ancst, 
<'dilmn .. ha a oluak. a. 

m '1et.ntek ltaımtl 1 ki F..aw o
t rıırla nıtıvııffallı~t 11 ster de 

FııltAt ora ı liyll' .,.,. et al 
ldı !el, kuanılsn şcreU, bG. 

ıı r:vl iti lcıhraımınlar al'Z!ı ıha, 
·, ırr ~ aıtı11 tlt' tak m etmek ._ 
Uftl ptfrd 

Jh mrlri Cem! t taraf ndıra Ermt.. 
r Yffi1e:"lf hudutns .-l~ t"
d fa lar k ık l t.(' ır hu ulc ırett 
M ına tı:rdo S<-lln kt 9• h '4.. 
t nl>t.ı dıı 'lu-ııdı ne hhap edlld,jji ,. 
man 111abcup b r luz ıdbı ıı; ıne 
katb kmı Enver ITk gururu ba_ 
radll hı etti (Dfıva.,,n 1111rt 

~ 

MEVLID 
Çok SC\ diği memleketi 9'ıtt ewa 

verimli çair-da ebediyea kaır
b tıiimiz pek,..,.. ve kı7me~ 
li rkadaflM Münakalat Vek.aed 
Bahkahk n Su mahını9eri mti
duru genç ıduliat tudroliyolQS 
doktor Ke-mal Bayıalcçınm azıa 
ruhuna itha( edilmek üzere Bı
ııinciteıırinin dördüncü c~ıtrte91 
güım ak~mı tanıvitı namınmda. 
sonra B yoğlunda Aia caınıinde 
n~vlıdı nebevi lmaat edilecq;,... 
den Ken1alf tam,,aın ve 111e9e.Jftle 
ınkada !arının ve ;.byenlerin 

ı gelrndt"Ti rica oTumrr. 
Dıetior Calp z-.,ıs:uj .. ....... ._.. .............................. ........_ 

Tmlrl EfkAı. 

Nüahaaı (S) K\ll"aıtv 

f AbOM Şeraiti' Tu;::- ;&" 
Senelik · · .. .. ·· ·••• ı400'Kr 270 Xr 
Altı a•Iık • • Üi J ... •••• •••• 7ö0 > J«i& • 

r ayTtk . .... . . .. • •. 400 > 800 .. 
Bur t~l k .......... lGO , Jokmr. 

1> KXAT : 
Dercolnnmıpn, evnk .. olc11&1CL 
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Asipirol Necati Agn, sızılann, nezle, grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
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BAŞ- DİŞ-GRİP-NEZLE - KIRIKLIK-SOÖUK ALGINLIÖI-ROMATİZMA-NEVRALJİ 
Ve bütün ağrıları derhal keser, isim ve markaya dikkat. NE VROZIN Yerine. başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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İNHİSARLAR 
Umum Müdürlüğiinden: 

l - 29/9/941 tarihinden itibaren inhisar ~raplannın şise büyürtm'iWıe 

göre teshit olunan fiat ları asağıda gösterilmiştir: 

Tarife 1. 1\1. \1erıJsi Yekôn 
Cl2 fiatı Kr~. San. Krş. San -

35 30 + 1.75 :n .7:l 
70 42 + 3.50 - 45.!lO 

200 80 -f 10.- - 90.- Şiı•en 1.9f ra §arabı 
340 120 + 17.- 137.-

70 50 -i 3.50 53.50 Şi ·ede.n misket ~rabı 
200 95 + 10.- ıos.-

Litre 20 + .. a.- - :! ; •. -. Fıçıda a~ık şarap 

(Türkiye kömür satış ve tevzi) 
'" \ müessese~ 
TRAKYA UMUMİ AJANLIÖINDANı 

Trakgadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar oe müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

İhtiyac ınız o lan h er cin• m aden kömürünün miktarının acele, 

/stanbal Kar• Masttı/• Ptııa C•tltl••i lktısat Htın .S 11u111•r•ga 
bildirilm••İ rica olunar • 

.. 

1 PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL -
6tttbaliğalı p7r; tabiS 

"MaQaj,. ka1madl 

Cilde ıürilttek gcı11ri mer'i 
t1eni bw pudm, tabii bir 

güuUlk t>enr. 

Parlaln tık kadınlara, 7enl bt 
moda icat etmltlenilr. Bütün g\l 
sab it dUTan ve hiç parlaklık W 
rabnayan. bir rm tml 
bir pu dra buhnuşla_rdır. 

Bunun •ırn: lpeldA eleden 
defa geçtrllmlş en aaf ve m 
pudrayı iki defa krema tOpQIQ 
tanonrıimw usuıo Ue izah 
bilir Fransa klmyaprı.rtnln 
oelerce ara~tınnaları nıeticamall 
elde edilen bu usul, Totalon m 
sesesinln lrtılsarı altındad1r. Bu '1 
ni Tokalon p~sı. artık 
burunlara ve yağlı ciltlere ebediıo.: 
790 mn vcnııifttr. Cildinize. 
saat zarfında .. Mat,, duran ne 
ve eDul bir renk verir. R~ 
ve yağmurda ve hatt4 terlcm 
cildinizi parlak gijstem-ez. " Fi 
Mat., Tol:a"1ıı puııruırıı kullan 
nız sımanıza bır gül 7aprağmm tnz 
litinı ve gilzelliginl bah~er. sevim 
liUğini7J ve c:ızibenW bir kat 
arttırırsınız. On muhtelif ve 7eni c .. 
dp renkte olan Tokalan pudrasmda• 
birım ınUhııp cdınlz. 

2 - 35 santilitrelik ·arapla fıçılı m iskei şarabının fiatlarında bir değişiklik 

yoktur. 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve maden 
kömürlerinin stok mahalli lstanbul olmayıp 
Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın •• 

1 

1 

latanbul Betinci İcra Memurlu-

iundan: 
Yukarıdaki fiatlarct şişe depozitosu dahil değildir. Keyfiyet ila n olunur. mura-

l 
Evvelce Büyiıkadada Balık pa 

-zannda 7 4 numaralı fırında iken 
halen adresi meçhul bulunc111 

b E_. .. _.._Eml ................................. .... caat sıra::;ile yapılacağı arzolunur. 
ZAYİ - Yugoslavyadarı elmıs 

' olduğum askerlik vesikam ile Telgraf adresi: AKCEN • fst anbul Tel. 43858 ~ Koati Cavrile: 

lstanbul mali} esme · zufeten 

bedelı (46" } Ura (90l kuı u olıın muhtelif eb'atta 
beraber 29 Nisan 941 tarihinde 

Beyoğlu 6 ncı noterliğinden t. s. 
diklı tercümesini zayi ettiğimden 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Yugoslav mu
hacirlerden 3 1; li Sa'ih oğlu A
denı. 

~ • • • ; • • • • • 1 l Ü 5 ? iii • • . . . • . . . • . . -# o i o o. o o. ....... ..... !I'. • . .... ..... • • o . . • . .••••• Muhakcmat Miıdıirlüğü l.arafın-

i dan Adnlaı Sulh Hukuk Mahke 
m esind•·n nleyhınıze n. ın 'e 

m kulı ndan ıbarct 7 ka 1 n gı rg ı dllme ( 17 10/1941) cu. ZA Yl - Nüfus tezkeremi 7.8-

yi ettiğimden yen isin i çıkaraca
ğım. E~kisinin hükmii kalmndıüı 
iUm olunur. İbrahim oğlu H asan 

Basri. 

ilt~n bili V~klfı~~f.fOire1'ttörliiğü ·ilanları (15.0) on be buı;ukla Jln~d:ıııınşada garbına ı dabilin
rafından kaıı lı zarf m•ulile nt.n nim cnl.tır. . . - !

T emyiz Mahkc-me~ince ta d k o
lunan ilam mucibince borcumıl ı tlyenlcr n (~47\ 1 a (02> kunışbk •nuvakknt temi

' 111u11 t in t.tı•ı H' kılnrln tckUUeıınl nıuht<>\I zarflarını 
t ( J4,'l0) oıı d • L ı uza kadıır Koml~yon Uri~lrt:"ln · ~crme

KiRALIK KASALAR 
Yenı l1ustııhaııe karşı ırı<la yeni \'aldc Hanı altında yantııılan 

çuk kasalar kiıayn ·ıNılnılye bıışltın rnıtıtır. 

olan 250 liramn masraflarilc bır 
tikte tahıı.ili için mezkur ılum da

ku- iremize \'erilmiş ve tanzim o'unnn 
icrn emri yuknrıki' dresinıze gön 
derilmiş ise de mezklır adres 
terkettiğiniz arknısına verilen 
meşrubatla anin ıldığıııdan yuka
rıda yazılı borcunu ilan tarıhın 
d en itibaren bir buçuk ay ıı;mur 
ödemeniz için ilanen ebligcı icro
sına kar ar verilmiş olJuğund n 
mezk ur müddet ıçindc borcu 
ödemeniz lazımdır 

ı 

Bı , , t !'Car r nnıeler Komls:,·o ndaıı (ınrasız ohu nk <ln "ıtılmaktııdır. 
18782) ·---·, .... 

y e 1 Belıoğuklutu • idrar ıorluğu 
Talip olıııılnı ııı ve foılıı nııılOınııt ıılınak istiyenlerin mezkur rnalıııl. 

de kıralık kn ahır nıenıuıluguhn mü rnt·nnt etmeleri. (8841) 

r;.lS'"'p""ö "Rl;"i l.. ohlUlfUIUU ... OUUHllUUUUIU 1 UUHlll _ .J 

ls•a11bul Futbol Ajanlığından : 
5 Barın ıl< rın Q41 p zar gu 

apılac k lı maçları. 1 
nerLahc;e 5tadı: Saat 9, 30 1 

l lı ti - İ tikini hakem Sel "nnı 
S dık Ru~·ıı, ant 11,30 Aıtın 

_ Bcyoğluspor hnkem Tarık 
urdtin. Nıhat, 13.30 Fencrbah

çe • Suleymanıye hakem Adnan, 
Esc:ı d, Selami 15, 30 Galatasa
ray - Beyk oz hukem Samı, Reşat, 
N('cd e-t. 

$eref atadı : Sanl 9.30 Kurtu
l u • Doğu hakem Bahattin, Mü-

yyet, Sabah Hin, 1 1, 30 Eyi.ıp • 
G "lata Şekıp, Fazıl. Zek i. 13,30 
V e fa - T a k sim Feridun , Mustafa. 
Biılen l, 1 5 30 Besiktaş - İatan
bulspor hakem Ahmet, Feridun. I 
B ıhaltin. * Gurtı6 A1cı l ğnıdan: 

, 1011941 p zar gunil Gure klü
\ıu le tecrübdlleı' ııraııındn GrckJ. , 

0 en mil abakalnrı yapılncnkt ıı. j 
ı kılo tolerans kabul edilen hu 

ıı a knların la ı t111ı 11 den 12 ye 
kndar devam edecek ve nıfi alıaku • 
Jaııı a t ı• d bıı~lnnacaktıı·. 

Nasıl milyoner oldum ? 
Kayserili kime derler? 

Bu suallerin cevabını Foto 

Maeninin 41 inci nüshasmda 

bulabilin iniz. 

Birinciteıria : 

1!60 H· ~ Raaaıı.aa 
12 4 

GUa : '.17 

GlıMt lY•nakl) 

ot•· 
1kt .. 
Aqa• 
Yatsı 
la.ak (Yanald) 

Camart .. i 
13S7 

'<uml 
Eylıll 

21 

Hazır 15<1 

Eun1 Vuatt 
D S D. 

tı 
os 
it 

'' ,, 
25 

BUCONKO P ROG RAM 
7.30 Pıog111m 119 00 Konu,ma 
7.JJ::ı •.ı zik 19.lli Oık '>tın 
7.4& H lıcrlcr 1 • O Haberler 
8.00 .Muz k. 1.ı 4 Kf"lnuşm.ı 

,... 19 ,) Ş ıkılnr 
13.30 Pıogıaın 20.lfı Radyo gaze. 
13.33 'J'u ı kç<' plnk tesı 
13 45 Hnberlcr 20.45 Şnrkı, türkü 
14.00 T ı kçe plfık 21 00 ıırant tıık. 
14 30 Ankata at vimı 

yıuışlaıının 21.IO Dirıll'rlcı is.. 
tahmlnleı l t rkleri 

14.4CJ Bando. 21.45 Konuşma 
+ 22.t O (Jı kestrn 

18.00 Program 22.:ıo Haberler 
18.0 ~ l\ffü:ik 22.45 Orkestra 
18.40 Oı·kestıııı .!_ 55 Kapanış. 

,- Kitaplarınızı ~ 

ARiF BOLAT 

KIT ABEVINDEN 
alınız. Bi.ıtün kitnplnrı bulab i
lece~iniz gibi Ank:ıra neşriya. 
tının, Avrupanm model v esair 
me ınualarının Babıal ide ye
göne a l.ş yeridir. 

Ga zetelere ilin da kabul ~der. ı 
Ankara caddesi 89- İstanbul 

L .J 

8 E L SbA İ\f f T'OL kallao••11 

Belsamitol idrar yollarını temizlıyer~k hastalıgın ılc•rlcıneslne 
V<! kana kaı1şmasınn mfınl olur. Bilumum idrar yollaı ı hastalıkla. , 
rının tedavi inde le lıi kat.'ı ve emsalsız bir müstahzarclıı·. Ecza
neleıc n ara) ınız. 

Sntıı1 dl'po u • Sami Aksu, Bahçekapı l Bankası arkasında 
~hvancı1 okı.k No fi. 

Ornıan Umum Müdürlüğünden: 
Oı ııı ın Umum \\! ıJürlügüne bağlı Devlt!t Oı·nıan İşletmeleri rcvl. 

r1ıı<lc ı;nlıııtırılmnk uz re iıııt ihanla 6 muhil cbeci, 4 muahe ebcci rııua. 
vıııı v~ :! ınulııı ebe nı<'muru alınacaktır. 

l Tallı>lcı·iıı memurin knnun ı nıın 4 uııcU ııınddesiııdeki evsaf ve 
şcrnıtı hnlz olmalnrı ve a6kcrlikleıtrıı yapmış bulunmaları şıııltır. 

~ l'ıluhn clıccllığe talip olaııl ıı ııı lisP veya yüksek mektep ve mu-
Jı11o;cbccı nıurıvınlıgıle muhasebe me murluğ-una talip olanların du ilse ve 
o ı, ıı.tk p mezunu olıııulnrı ve bu talıµlerin yuk ek mektebe knyıtlı lıu. 
h ı.nııılnı ı lwzııııdır. 

J l\h ııhaka nctıccsı nıOsnvi not alanlar arasında Y~.~ek İktısat 
ve Ticaret Mektebi Li e-1 mezunu ol anlaı· tcreıh edileceklerdir. 

4 - İmtihıuıda muvaffak olan lnr herhangı bir işletmede muvak -
'ka•en <-tnj ı:öıcccklcıclır. 

6 - h.aznnnnlarn ~!656 tıayalı kanun hukumleı·i dairesinde mubn.11e. 
bccllere 170 ve muhnsebecl muavinlerine 100 ve muha!icbc nıemurlanna 
cin 75 Jır 'a kadaı lıcı et 'cı llN:İ. ktır. 

C l ıntıhan 14/10 9H tınlı günu snnt 14 de Ankııınıfo Ormnn U-
mum \\1uduılüğuııdc \C J tanbulda Orman Çcvirgc l\luduıliığünde ya -
pılııcaklıı. 

7 Tolıpl<'ı in nşağıd.ı yazılı Ye aıklerfni rloı t adet fotoğrafla be-
raber i tıd ılnrına C'klcmeleri ı~z.ııııd ır 

A ~ılfu,. cuzdanı ve a!lkerlik ten b rakılnıa kağıdı, 
R Il nulıal kaSl'ıdı ve sıhhat rııporu, 
r. l\leJ.:tr:p dtplonııı ı. 
O Şınıdıye ka<l ıı çnlıştığı yerlerden almış olrlukl ırı h!ı~nıı hiz. 

met vaıakası. (7:!18,88!.!7) 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Gazı Terbıye Enstıtüs.ırııle yeni açılan yabancı dil şubcsınln fran

sızca kısmı İlt! fizlkı v tabıi ıl mler, nınteıııetik, muzık şubelerine kız ve 
erkek. beden t ı·bı)C"i 11ubc rnl ~ lııız kız Lalrbt yatılı olarak hntlhanla 
alınnenklır. Lıse ol~urıluk dlplomn mı hnız veya ögretmen okulu mezun. 
larından yaşı yirmı beşi geı;mcm olanlaı lG/I Te~rın/941 perşembe 
gunü Ankarnda Encıt tüde yapılacak olan bu tmtihnııa gireblllrler. Hıı
zırlanacak evrak ılc lfostıtü~e gırme şaı tlnrı hakkındaki umumi hukünı. 
ll'r Mnııı ıt ;iudurHiklerlntlcn ön en nebıllr (7215-8773) 

· ~ .. J'o .. • ··~ ·~). • l, .• ,:' ~ ... ~. ' • ~ 

lstaıj·b.~-~~~ Bel e·d·i·y ·esi · il a !l 1 ar 
Fatihte Kıı kçeşmc ıııalmlleslnin Keııdlr sokağında 9 numaralı evin 

hı•ılıın ve tahnssül edecek nııkazının sat.ışı açık arttırmaya konulmuştur. 
T.ıhmin l>cclelı 5fi0 llı ı H' ılk temin atı 4 L lira 25 kuruştur. Şııı lrınmc 
Zalııt ve ;\I unıııcliil )l udü ıl ilğ{ı J,ııle nıi11tle gorulebilır. İhale 20/ 10/941 
ııazıırtesi gunu 11.ınt 11 ll l> ı ıı ı F:ncilnıcnde yapılacıı:ktır. Tallplerın 
llk teminat makbuz veya mektllpla rlle ihale gunü muayyen aatto Dn-
ımi Encümende bulurımalnı ı. (8866) 

Talıınin n. 
4046,00 

4715,85 

1500,00 

1770,00 

İlk Temi. 

:ıo'l 45 1\ ıfr th ıı u cuncü panı<1yonlu ilkokulunun )-ıllık 
ıhtıyncı içın alınacak muhtelif cins kuru enak 

:153,69 itfaiyeye ıut motorlü vesait için alınacıık 38' 
kalem pnrı;a. 

112,50 Kııraaı:aı; nı üc •esatı için alınacak 360 kilo mor 
ve 150 kilo kıı mı:ıı:ı et damga boyası. 

132.75 Kaı aağnç m ue" esatı lı;ın alınııcıık r.uııurge, hn 
!at, sicim. k !irP.k <1apı vr nire. 

Tahınln beornrı ıle ılk trıııınat nılktnı·lıırı yukaı ıdn yazılı işler a~ rı 
avıı aı;ık ck~ıltıııevc konuımustur. :::lıırtnanıelerl Zabıt ve Muamelat l\lıı 
durlü~ü kalı>mindro ıtöı Olc:hıllı. İhııle 20 10/941 rınzartC3i günu sant 14 
dl' fhinıi li'.ncıımııııde y.ıpıt:ı ııktır. Taliplerin ilk teminat mnkbuz veya 
nıcktuplnı ı ve ~ı ı 1 yılımı ıt Tıcııı ı t Oılası \·eıııknlarlle ihale günü mu. 
il\ yr.n ~ıı:ıtt<' Dniıııi Bn 1111 nılı ht lanmaları. (8 68) 

Bügiik. zabıta ronıanı : 24 ll cı· Lane giıldü: ı İhtiyar adanı babama dôııd!ı: 1 kat olan bir adam sol aynğı üzeri-
- Guzel bir buluş. Fakııt muh ık - Thurıun, kızınla iftihar t debi- ne dahıı fnzln basar. Anı on Dow dıı 

- Anlatayım : Fawcett'in sag k0- I tın nasıl i!!l)endlgı anlaı,ılıyordu: Ka. 
lundn iki tane sı7rık ~ıırdı. Biıı b - J ti!, maktulun onünde yahut masnmn 
!eğin biraz yuknrısındıı bıçaK s ~· ı- lıiı az ) a .ıııa doğru dunıyoı lu. o ı. 
ğı, öbüru de başkn lıiı sırrık. Adli. ı uda masanın üstündeki kfı~ıt bıçağı 
ye doktoru huıılnrın ııyni zamanda nı knpt ve l~nwcett'e şapladı. Iloylc 
yapılmı o olduğunu soj leınışti. . la- bir zumıındıı ııe olııhllir? Fawcett, 
dcmki orLad ::ı bir ctnııyet vnrdı, de. sağ elini kııld1r1p bu <laı-bcyc milni 
mek bu iki sıyl'ık Fnwcett ölcliiıülur_ olmak isledi ve bıçnk ta bile•ini sı
kcn yapılmıştı. Bu, b:ına tuhuf go. yırdı. !kinci sıyrığu ıtl'llncc: Bu ayni 
riindU. Ayni zamanda mcydırna gc. şeyle yapılmış değildi. ÇünkU digeri. 
len iki ıııyı ık nasıl oldu da ayrı, ayrı ne benzemiyordu ve on an tim de y u_ 
şl'ylcrle ynpılabllirdı. Bıraz d!işünün karıda idi. Bu ne ile yapılabilir'? 
ce bu me ele üzerinde durulması la . 
r.ım geldiğinı anladım. 

Bıçak yarasını anlaınak kolayd ı. 
Cesedin ııandalycde ve yazı ma .. ası. 
nın arkaıında1d vaziyet inden clna7e_ 

- Sen ne lle olu r diyorsun?. 
- Bir kadın bllczfği. ÇOnkü ikin. 

el sıyrık tırtıllı bir veyle yapılmııı

trr. 

kak ckgıl. Bundan, l•'nwcett'I lıiı kn. ı lır in. 1 iki bacağı dıı sağlam olduğu halde 
d n n olclurcluğü manasını ı;ıkaı ırn - 'Hurnya kndnr benimle mutabık sağ l.olu snknt bulunduğu için ~ü
Y z. Z ra böyle bir Si) rıgı bir cı kcgııı mı'!ınız Ml.,ter Lane?. 1 rüıken dalma sol ayağını fazla kul-
kolduğmesl de yapnbilır. Tıımnmcn! Fnknt hır az dik- lanır. Sız ı e dersiniz Mister Lane? 

Bunu ben de duşlındiım . .!-'nkııt kal! ol, asıl ıne"ielC\ ı unut un. 
bir kadın bileziği olmasını dnha nıa. Ha· ı unutmadım, henüz sırn. 
kul buldum. sı gclıııemışti. Aaron Dow, bund:ın 

- Rlr daha bu gıbl delıllere kııpı. on ıkı sc.nc evvel hapiııhaı eye girdi
lıp huküm verme. Şimdi ıııkıivene ~i zaman sağ cliııl kullanıyordu. U. 
devanı et bakalım. mıLtuğ'unıu soylcdiğlnız bu ınuyduT 

- Bll cinayette diğer ıııuhlnı bir Evet. Hurıdnn ne mıınıı çıkarı-
nokta da katilin , bu einayell sol eli- yorsun!. 
le işlemiş olıııasıd ı l'. 

1 

- Siiyliyryinı: Hapishaneye J?iı. 

- Buna na ı l h ükmed iyor un?. rlıkterı iki sene sonrn bit' kaza ge\iri-
- Basit! B•çak sıyrığı F'nwcctt'in yor ve sağ koluna inıne iniyor. Du. 

sağ bileğinde idi. Diğeri de on snn- nun fçın de sol kolunıı kullaıımıva 
tim yukarıda ve birinci sıyrığın so- me ur oluyor. Yiini on senedt-nlı"ıi 
lunda ııçılmıetı. Eğer katil bıçağı sıığ eolnktır. Şu muhakk:ık ki inınnl ırın 
ellle kullanmı~ olsaydı, düğme ""yrı. elleı ile ayaklarının h:ırl'kctı ara ın. 
ğı, bıçak sıynğının sağında olwdu. dıı blı ahenk vardır. 
Bu gayet kolay anlaşlır. Kat111n ol Babam mırıldandı: 
elle bu iti yaptıfmn kat'ly) et.le eıni_ - Bunun bu işle müna ebetı nı.>? 
ni~ - :Münııo,cbl'ti u ki, MJ: kolu sn-

- Bir noktayı unuttunuz kızını 
Dow'un ağ gozü de sakattır Ye ıd 

dinnızı i"tinnt eltircbllece •inl:ı eı 
mühim noha da buduı. Bıızı muna
scb..-tlerlc yaptığım tctkıklc.r banıı oğ 
retn ıştıı· kl solaklık meselesinde go. 
zün clwııımiyeti büyüktür. Tahnılıı
lı•ı ,ı k \Vctlendirmek lçiıı Do,~·un 
sol nsağını !azla kullamnııs 11111 ı;c. 
hf1bint daha :ıiynde sağ gözünün kôr 
oluşunda aramalısınız. 

- Doğru ... Hikayeme devaın edL 
yorum. Şöminenin önündeki kulle.rdc 
sıı , ayak ızı var. Şu nıuhnkkıık ki 
tnqan ayağile bır şey sondürecek ve. 
l'a itecek olsa, haııgi nynğını fazla 
lrnll ımıyorea bu ltı onunla yapar. 

(Dtvam.ı 'IJO.r) 

Ru müdd et içinde borç öden
m edikçe veyn tetkik rnerciınden 
veya temyiz \ eyalıut dn iadei 
muhakeme yolile ait olduğu mah
kemeden iCTanın geri bırakıldı~ı
na dair b ir karnT getirrncdikçe 
hakkınızda cebr i icra yapıİncağı 
ve yine bu müddet içinde icra ve 
iflas kanu n unun 7 4 üncü mad-
desi m ucibince malbeyanınd 
bulunmanız akısi h a lde lnı.pisle 
tazyı'lt olunacağınız ve hakikntr 
muh a lif beyanda bulunduğunuz 
tak dirde hapisle eez landırılaca 
ğını:ı lüzum u icra emri lebW ı 
makamına krıinı olmak üzere iliin 
o lunur. (939-289 2) 
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