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Yedi kupon blriktlreıı okuyucımausa fiyatı 100 
k1lrUf olan dllnyn §&lıeaerıerinden Usa romanı yaı_ 
Da '6 kurup TerllecekUr . 

f b 
~vekillnıizin 
ircılarıa .nlcadele 

iç·n yeni beyanatı 

LiBVA HARBi ......................... ___ 
Motörlü İngiliz 

tümenleri 

B nyazi ve A~ade
-Oia arasında 

sah le varcnlar 

Sav111 oıc unarımıza 
Finlfmdiyadan, Almanyadan yol.n 

~ıkarılan l;Ağıtlnrımız deniz, kara 
tqıtııırı.nın uğradıg-I engeller yUzUn. 
den gelemedi. P<!k yal~ında gelece
ğlııl umdura.cak bir hıı.ber de alma. 
madı. Kendi fabrikamıza ısmarla
nan kD.ğıtların yapılması dıı dışarı. 
dan gelecek dll§Unccsllc gcclkUril.
mlıı bulunuyordu. Bu durum karJL 
smr.ıa azalan kAğıt ıstokumuzu da. 
ho. idıırdl kullanmaya mecbur olu. 
yoruz. ve altı sahifelik sayılarımızı 
muvakkat bir zaman fçln ta.hdldo 
karar veriyoruz.. 

ı'tWlu ve buglln bir kilo gazete kL 
ğıdının 50 kl1l1l§a bllc bulunamadı.. 
/flllı öğrenirlerse sAfi satış hasıla.tı.. 
nm yalnız k!ğıt pnrwıma bile karwı
lık olmadığını dn kcndlllklerinde.n 
takdir edecekler ve dalma kendileri 
için fedakAr olnn gazctelerlnl bu 
kararında mazur r;öreceklerdlr. 

VaJaa bu hnl, bizim hacmJ.nı1z.de
lti gazetelerine bizden iki kuruş 

daha fazla fiyat koyan arkadaşla.. 

rımıza katılarak beş kuruşa çık.

makta bizi pek haklı gösterirdi; 
ancak biz daha az kAğıt sarfede. 
rek Oç ku~ta kalmayı, hem kil.. 
ğtt buhranının icaplarına, hem o. 
kuyucularımızın menfaatine dahn 
ııygun bulduk. 

''icao ederse yeni kanunlar çıkaracak, 
ihtisas mahkemeleri kuracağız!,, 

Bir Alman generali 
esir edildi 

Kahire, 80 (A.A.) - Orta şark 
lngll'z umumi kara.rgô.hmm tebli
ğinde motör1U İngiliz tümenler:nin 
A.gcdebia ile Binga.zl ara~mdıı.ki 
sahile vardıkları bildirilmc:ktedir 

Kısa lmlmasmı istediğimiz bu 
zaman içinde 6 snhlfclerimlzl bunu 
znrurt kllan haber, yazı bulunduğu 
gUnlcrde eskisi gibi vereceğiz. ~us ·a ve L·bva 

cep ıeaer, nd n 
vruoava nir oau'~ 

Yazan: A '\/M U~ 
lll:ı.tj Arr:lı:!dn h"'il zlcrh t.a. 
b~ ile imsi ynn harıı lıeııuz lıe. 
ır ısn.fhayn girnıl'i g6 ünmü 

1 l'~rruzun ı O.!imda Çörçıl.n 
~It,'i hü) .:.. özlere balınrnk sü 
~ biıyük n::tfceler bckliyeıı her. 
,1~bi lnJ;iliz gazete criı i ı nes 

'lll"ı ıhı t:ılııninleı lndr. nidan 
0"1ıa'k ellrı.sını ~izlcyemj) or: bu 
leler "Iabyud-ld çul harbin 
lllacağ mız ders z:ıfcrı k:muı 
~ln efcrberllğj gr.nlşlc' mel•. 
nıe) dan ar nı kaplayar. tank 

. )erine vcnllerlnl yct"ştlr 

..:."··· dfyor 
, llnla bcr: t:er ortııtb ltaly n 
ı\lmanlıınn bu <'.cphede mem. 

\ Olduı.ıarrnı ı:östcron bir Lelir 
il Yoktur. Alınanla.rın Tulondıı 

'-ertc<Je ha\a tis'eri karara~ 
Ya asker geçirmek için ötp· 

rj .fllpllldıın taZ} iki artıra 
lllh:ıyet bu arnıl:ınnı m:ıre5al 

ti t kabul ettinnls. olm:ı.lnn cin 
tiİ~llde ha cepheile!<i sıkmtılnrı. 

terir. Atmanların Ru<oyn lı\ 
d ğı zorhı'.tl:ırn rnt,•men şimali 
al'a ~ I• r ı:rcirercl> ital~11n 
>'ardım etmesi, kdenlrln ttal 
~ ıı o'dul;;ru knd r A'mnnyn lçiı• 
a~"lltı clıemmivette tc·akld c. 
\' i ile izah oİunnbl'ir Gcııc 
t) t;nndm azlinden sonra Tn 

11'.C! R!z .. rte<l .. .\lmnn hn\n r ... 
~ ~ lmmlmnsı meselesinin 
• na r:ılnnas• bu n?.1 hliıt=sesi 

~ Yi"ril ü n. ·dınlntmı~hr. 
a b:ı. T.ı•onJn BILC!rtcnin :ıde. 
'l nal lh tı da Alm:ın'ara fi.ı;, 

gl Ufi ge -ceh DlldİP? \'Ol> ll 

~J !'etenin bu ş· ldlcll' 1:öster
ıı-us arlc bu 1 nt"n'Brı- tama 
llı"hn~r emri c g~mcs"ne blr 
11t;ıç mı olncaktıl'? llu bal.mı. 
~1İYet karanlıktır. 
'> anyn~a lmlıt ız ı;artsız tes. 
tt <;cJclJndc bir miıtnreke inı-
~ ış ol:ın Vl i lıiikiımetl i\nu
~nıda \iman is~allnin ~e. 

~ 1 \e h:ırb!n u'l:ımn ı ni be. 
~ ltıuk:ncmet knbili;)d:lni im~·
• 0r. Şimdiye kadnr 'l'u1on \e 
~en \lm:uılann lıerhnn~ 

l\"Jde istifade ctnwlerlnc mtl 
1 C'bni) en l\Jare al Pcten!ıı 
·~'a nım·nfalmtı bunun açık bir 

lr, Acnba Vlşi hükumetinin 
~ıı ı;iıne :ırtnn zaafı bir :.,-Un lıU 
"ıı~ 1<avcmet lmvvctlcrlnin kc. 

ı \ e Tulonlıı. lilu:'rtenin tn
~tı. ınlh\'er emrine \erllmc : 
t ~ırıe katlar ~idccck midir·: 

>n kerte\ c ı:clinre Fmnsımn 
11 uıuttcfll<i in~lltercyr knr-,ı 
. 11h ile 1 ı , ... te muhnrip \ "D 

•' ~ ·mt">i f"lıii el ._;.ıı mJcllr" 
t •I 1 i doinıd:-n do .,.ro;\·n mli 

11'1 rt.. Fmn !l'.\ ı tn~iltcrc • 
ı . 

nıııt- ~'";;' lııılc ~etlrcme ·e"' 

Ba:ı"Vel~ilimı;. Dt. Refik Saydam 

Japon müzakerelerinin 
uzamasından 

~mer ikc nrn sr brı 
tükeniyor 
-o--

Ruzve1t 
Japonyan. vereceğika 
rarı beklemek üzere 

istirahate çekildi 

Adana, 29 lkincitqrin 
• ( Htt.susi muhabirimiz.den -

Mersinden Adanaya gelmit 
olan Başvekil doktor Refik 
SayJam, burada Cümhuri. 
yet Halk Partisi vilayet 
merkezinde kabul ettiği A· 
Janahlarla uzun bir hasbi. 
halde bulunmuştur. 

Başvekil, dokunulan tür 
11.i meseleler arasında ih'-İ
karcılarla mücadeleden de, 
:.ahsetmi' ve hükUınetin bu 
konuda takip edeceği çalı~· 

,a yolu üzcr:nde parti m·:m 
1 suplarına şu beyanatta bu. 
lunınuştur: 

''Bunun için yeni kanun· 
lar çıkaracağız.; icap ederse, 

(Devamı Sa. 2 Sil. 1 de) 

Kahire SO CA.A.) - lngili:: 
radyosu, 'Alman generali Joha.-ın, 
ltabeııştin'in Libyada esir edılfü. 
ğini haber veriyor. 

öteki gazeteler gibi .'> kuruş de
g-u, 3 kuru"a nldığımz gnzctemlzln 
satıcılara da hemen bunun yarısı 

olan 60 paraya verlldlğlnl bilen 
sayın okurlanmız 6 sablfullk bir 
Yakıt gazetesinin 25 gram oldu. 

Zira bir takım teknik tedbirler 
nlnrn.k ve dalma. özlll yazıyı UstUn 
tutarak zA.hirde eksilmiş görllnen 
sahlfe.lerlmlzl fazlıuılle teJA.fi et -
mekteylz Londra, 30 (A.A.) - Libya k•. 

lalart nezdindcki Röyter Ajan.smm 1 
muhabiri, Tobruktnn çıkmak için -------
kendine bir yol nça.n tngil:z mak". '~-:rP!,,tı•ı"!llti~~:ı~•~,.Jfll.,.R ... ~ 1 Hindistan nazırının Yu· 
neli kuvvetleri kumaudn.nınm l:c~ • ;+ •» ~ 2 fi ı "4: J !(ffi / nan milletine mesajı 
diaine aşağıdaki beynnatta bulur. - - --

di.lğunu bild1rmektedir: ostofun geri Yunan·ıstanı 
Çrktş hareketi fecir vakti yapıl· 1 d 

mıştır . .Muazzam Unk topları. tor. 5.0aO.nOmasAmlam "' kurtarmak lar ve sel.:iz kilometre ·er n·i,;;indf' 
mayn tarlalan ile emniyet altma 
alman düşman mevzileri pc-k müt. 
hi.§ti. 'l'ankla.rmıız bUtUn sUratle • 
rile ilerlemişlerdir. Bunlardnn dör 
dU mıı.ynlarm infilakı yUzUnden 

(De-vm111 Sa. f Sü. 3 dC) 

O·· ıdu·· 
lngilterenin biricik 

emelidir 
---<>--- Londra, SQ (A.A.) - Hinruatan 

K 1 • T•k • h nnzın Yunan milletine hitaben bir 
ıta arımız ı vın şe mesaj göndeımi~r. Yunanistan 

rini terkettiler 1 mu~eki şerefinden ve Yunan o -
• dusunwı Musaolini ordusuna Ind:.. • 

~f~o,·a... 30 (A.A.) - ~~le U.. iliği darbelerden bahsetUkten sor.-
zen n$edilen Sovyet tebhgl: ra buglin Almanl&rdan ve mağlüp 

29 sonteşrin gecesi, krtalar.mrz 1taıvanla.rda.n ve hattii. Bulgn.rla • 
OiltUn cephelerde <lümna.nla çarp~ dan. gördükleri mezalimden bahset. 
m~rdır. . mi§ ve Yunanlıları bu mezalimden 

Bır .ka.ç giln evvel kıtalan.am. a.- .kurtamıak 1ngilterenin biricik c
nudane muha.rc-belerden eonra Tik. mdf olduğunu söylemiştir 
vin şehrini terketmiRlerdir. • ·. . 

Mosko,·a. 30 (A.~) _ Pnıvda ı . Yunanuarm. muka\'ometinin ln-
gazete&. Mo5kova.ya taarruz eden gıltcreye Sunyeden Kaf'kaeya~~ 
H1mcnlerin sayxsı 49 okluğunu ~lr c_ephe kumınsme. yardım etti. 
:tMrib ••• ı>d ııi;- ğlnl ışaret e~tir. 

Kuybi?pef. » . CA.A.) _ Bir • °Ve h~f Yunan aaetlcnnı teb 
kaç glln evvel Roetol Alman l _cil_e_tmio __ t_ır_. _______ _ 
kıtalan tarafmdan bir ba.ekni ruı. 

N"e\"york. 30 (A.A.) - Nevyork reketi neticesinde i~al cdilmlşti. Maretal Mannerhaym 
diyor ki: fiır.es ~azetcsinin VIUiington mu. 28 sontcşrüıde Rostof cepheeindc-

habiri, snla.h:yctll bir kaynaktan ki krtal:ı.rnnız General Renilzofun 
haber veri)or: kumandasında Don nehrini "'eçe -

Birleş"k Amerika hUkflrnetinln rek Rofftof şehrine girmlşler ve 
Japonya karşısında .sabn tüken. Sov~·ot zırhlı trc:ıl Lenlngmd drnzrnda muharebe udl):cır . (Devamı Sa 2 Sü 6 da) 
m !~ üzere olduğu söylenmekte- i ! · · 
dir. Japonyanın ister Siyama, ister "-~~~il il~ :J !rffl 1 1 
cen~pta bir başka yere yn.pa.cağı t>1- CEPHELERDE DURUM 
yenı hır askeri hareket, Japonya. •• • _ :: :ı~~ ~~fi~nldtal~t~~~:ıu:~ ıVlos · o~a bolgesın- A M 
si~.:ı~:i~~~:İl'hUkfimetlnin de taarruz manlar OSKOV8• 
~;:ce1ğ;: =·~~c1ıf~~i~~~ ,.ev'-lm eaı·yor ya nı-remı·vecek mı·? ~lilzake:-clar, henüz ınkıtaa ugrn- U ,. !ııııfl • 
mamış olmakla beraber, Vaşing

tQıı hültiımeti, FJlipin adalarına 
ka~ Japonya tarafından ıım bir 
hareket yapılması ihtimalinden 
dolayı pelt endişeli ve dalın b:ı.şka 
iptid3i maddeler b:ıknnmdan teda 
riklenmeslni imk:lnsız bir hııle ko. 
yacaktlr. 

--0-

Stalinogorsk İ§gal edildi 

Bugünden itibaren "cephelerde durum" bq· 
lığı altında okuyucularımıza bir günlük harbin 
bütün inkişaf safhalarını kısaca vermeğe ç.alıta-

rührcrin um:ınıi kararguhı, 80 cağız. 
(A.A.) - Alınan orduları başktı· 
mn.nd .. nlığ nın tebliği: . _. ''Cephelerde du nım" sizi sütunlarca 
Dilşmanm dün de tekrar ettig' kumak zahmetinden kurtarmı! ve istenen 

kütle hnl nde hUcwnlarına karşı matı vermit olacaktır. 

yazı o· 
malu. 

kendilerini müdafaa eden Alman 
. . rdı Şark ccn1ıcsfode: lar da Rostofun intikamını ala -

"Düşmanın mağıOp 
etme vas11alarını 

yok eoiyoru 1,, 

Heltlnki, SO (A.A.) - D. N. B. 
Mareşal Mannerhaim, ou mealde 

bir beyanname ne~t:mi§tir: 
i'üılandiyalılar, bu ikinci lıa.rp, 

lri&e cebren kahul ettirildiği .zaman 

1 

vat.anın ölüm tehlikesine maruz b:ı 
lunduğunu gönnlyen kimseler vıı'r 
dı. Fakat, dllşmanm sayı ilstünlu 
ğilne güvenerek aayıs·z alaylar f 

(Devamı Sa. ! Sü. 4 de) 

Yüzlerce Macar 
asker ve zabiti \'a,IngtOıD, 80 (A.A.) - Bir kaç 

gUn istirahat etmelt için Ruzveltin 
Varmsprlngsc gelmesi Vaşlngtonda 

Amcrllm bUkümctı lçln ' Japonyanın 
yakrnd :ı. vereceği knrnrı beklemekten 
başl{a ynpıl!lc'.ak bir il) olmadığı su • 

kıtalıı:rı hava kuvvetlennın yn • -----'-'_....._ __ 
mı ilt> düşmaııı Rostof ı:ivarmdıı ve Sovyet menbaları, harbin bas
Doneçin direek teşkil ettiği nokta. langıcınoan ben hemen hic du . 

caklarını ilan ettiler. Şark cephesinde Rusla 
Bütiln bunlar. Almanların ia • 

1 

.1 .h k d. 

r tlnclc tefsir e(Jilmektedlr. 

Sarıyer cıe bir 
ceset bu un du 

da Yeniden pek ağ r z..ııylat.n ugrat yuımıyaıı muva.ı.fakıyetıer bildı · 
.nı~lardır. rıyurlar. Rostofu gerı aldılar ve 

Taganrog'un şark kısmında mu· Stalın bu muvaftnkıyetl mıllctı • 
harebe tayyarcler;miz blı bcıızıP ne yaydı, bu cephede harb <..'Clen 
deposunda yangın çı:karmışlardır. orduları tebnk etti. Rt:Slar, Mos 

Moskıf'Va bölr;csinde plyade teş kovaı.ın alınamlyacağında ısrar 

gal ettikleri :-, erlerle geri ırnvvet- ra ı ti a e ıyor 
(Devamı Sa. 2 Sil. 4 de) .. (YOZIBt ! incitü) 

J kö~emj 
yazan nakk• ıarık us 

benim 
~TJ ''anıt ~a A c:"i ~ r'!c ) (Yazısı S ilnciı sa1ıifedo) 

" ~larp o~ume yapılan maçta 
: ~ - 2 ingiliz takımı galib 

killeri'e zırhlı tejkiller tal'llfındıı.n etmeRte devam edıyorlar. Fakat 
yapılan taan"Uz muvaffakıyetle Alman lmvvetleri dün Moskova 
devam etmektedir. ve .. Leninırrad'a gündüz tayyare 
DUşmanm oldukça bilyük kuv. h.ucumıariiıa şiddetle devam et - yeşilaylı perı çler 

Lt ı.uıu.ni.) le Goos;lcr BlrlJtl ~mc'lan bir görtınut 
(Yazısı 2 iDd. .sahlfemlldiıl 

vetıcrle tanl:lar.n lilınavesınde tıler, bir Vişi haberine göre de 
yaptığı bir çıkış hareketi, Lenin - StaJı.nogorsk_ 15gal edildi. Rosto 
grat civarında geri püskUrtiilmilş fun ışgali, 14 köyün geri alın 
liir. ması, muhtelif cephelerde hü 

Leningrat ve .Moskova gUııdü1 cuınlara geçişler. Leningrad'dnn 
bombardmınn cdilmi.rıtir. c;ıkış teı:ıebbiislcri bir bakıma gö 

29 Sonteşıin ge<?esi seri hticum. re Rusların kuvvetlerini tensik 
lan lngilterc sahilinin cc:1Jında ettiğinı gösterir ve bir, şüphesiz 
kuvvetli bir muhafıı.z.a altında sey. bir muva.ffakiyettir. 
reeen. bır düşman kn.fıleSfne hU - Ancak Almanlar. Moskova ka • 
cum ederek 7000 tonhık bir sar • .pılarma kadar dayanmış bulu -
mçh vapunı batmn şiardır. D ğcr nuyorlar Bizzat H.us mcnbaları 
QUyUk bir vapur da torpillenınis ,..~ don Uzerlnde Alman motörlü 
bliyUk bir ihtimalle batrrılmrştır. kuvvetlerinin dalıa kolay hare -

(Devamı Sa. f Sü. 4 de) 1 ket ettiklerini bildıriyor. Alman 

Kömür fiYatları on 
ku uş3 cıXtı 

(Ya.mı s imc;g1c) 

)e§Uay'lı gençler dlln kongırolorini yaptılar; hem de 11 ıncl yıllık kon 
relertnı .•• eminönU halkevl'nln bUyUk salonu bir çok zaman bir çok kon. 
ırcler ve konfcrans~arda gördük, bu kadar alAkalı topıama.rnıştır. cemıyet 

:crtnın gayesini anlaml§, vakltıerinin bir pa.rçasını onun zafer sa.vaşınıı 

.-~rmcyı vazıfc bilen genç kızlar, genç erkekler •.. olgun bir ortaklıkla iç.. 
.. ıye dll.şman cepheye gönüllü k<>§uyorlar. mazhar osm.ı.o'ın yirmr yıı once 
uyandırdığı insanlık çirağı, onu kendine soyadı nlaca.k kadar bcnim.soyCll 
tabr<"tt.ln kerlm'ln elinden, yağmur .Warı kadar berrak ruhlu o.lkoı bilm!. 
ren dimağ kadar sağlam iradeli çocukla.rtmı~. bir mlş'ale §ekllnde LDtıka 
Lml.§ ••• ımranlıklan aydınlatmaya, uçurumları doldurm:ıya gldiyorıu. lç. 

Klyl ve uyu§turucu maddeyi bir millete li.fet yapan ltötU dllşkUnıUklerc 

~!ç bır şifa veırueseler bile nclfJılerlnl bu Metten ltoruma ıc;ln blrbınne söz 
\ c el vcrın~ ve cemiyetin bünyesine yeni blr dert olarak çök. 
mc.kten kurtulmuş olmalıın cemiyet ıçln ne bUy\lk kıwuıç! •. gençleri kut. 
.ular, yaşlıları dUşUnnıeye ÇS.ğmrun; gunun ~in ki Uye sayısı 1500 e va
ran bir kurumun yılda 25 kuru~ ha ta&hhUdUndcn 37 lira toplıınabllmı.oUr! 

anneler, babalar, yetişkin çocuklannw durmayıp yeşilaya Uye yaz.. 
dırmız ve ona ~çkl tçmcmeyo and ıçmeaı gibi gUzel bağlantınm )'llda 25 
kuruşluk mUkAfatını vermekten çekiıımeyinlz! 

çocuğunll%, böylece hem cemıyet ıc;lnde ya.,amıı.lt USJ ve tecrUlı 
de kuvvetlenecek, hem bu kuvvetle ayıı.ğl sendelemiş bir vatandl\§ım k 1. 

dine getiren masum ve müessir bir ses olacak. 
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lngil!z takı,, l 
lstanbula gel·gar 

Ankara. 30 (Sureti mahsusada macı takip etmeğe 
Geçen gUn Fon Rtbbe.ııtrop ko. triden muhabirimizden telefonla) Memleketimize 
üıı::.sUiğ_~ k&.r§bt ti~01 ymBaklinlpakKtrnym 1 P.elmis olan misafir hır.iliz takımı bu~n ikinci macım 
za.st mı.ınase c e er n a - ' · ' 1 H b kul l ·ı 5-2 

crhof otel nde tertip edilen bir 19 Mayıs sladıncm ar o.. u ta umı ı e yapmış ve 
abu! töreninde §Qyle dedi: ~atı.., ~elmidir. 
''B:.ı ~~ilirle~, ~u tanklar,.~yya- • OUrı . (Evvelki giln) Ankara j 

eler bızım elimıztleykcn Stüi.hla.rı Genr.l,,.rbirlV•l kıll"-'l?fl?nda İngillzle.. Libya harbi· 1 n:n § kıtals.:rda k:.ı.."I isyan edebi- rln ~ca.k ı:_o g;llp gelmeleri bu 
ir? Cı:M.!n Avn.ıpa milfo!.leri 1Cyan nıaçm ehemmiyetini artıcyordu. ı 

etm ~ ı9tc.m'yorlıır. Avrupa ta. Saat tara 13 de Harooku!u ve (Baştarafı 1 inci sahıfede) 
"h,nde il~ ders olarak birleşmek lngil 7 takımları &0hıı.dıı ka.rl}ı kar harap olmm;tur. Diğerleri Alman 
o'und .iır Askerrn• bakımından "I)~a dizlld!Ier. I hatlarına &':rerek bunlan sltUst 
JA•:.~a mazı.ız :Zn.lan bir vaziyette , ., . . . , etmişlerdir. Alma.nl !! rın bliyük bir 
c ckl)n~ b-> .... Jmnınran btitün ilı- J;larb·yelıler bıth;ı.ssa lçl:-rl vas • kısmı teslim olmuştur. Tankların 
; ·~ç~ temin cdilm'ş b!r halde, ta.sıle tn~liz .kalesıne lnınel.ı:. ıstl • hareketinden bes Eaat sonra Al • 
ıtamızı sulh zamanmdn yaş:ryor- yorlar .. mıea.fır ~tak~ ise ~kı açık manlarm mukav~etl bilyük bir 

nu5 ,.. bi ciyal!İ b:ı!mndan tmızir.:? \"'as1t:uıile yaptı;::-ı hı•cumlarla Har• :mikye.sta 1arılm~tır. 
~dcbi!iriz. Avrupa hiç bir zaman bo~ulu kalesinde tehlike yaratmak Mc!ıabir, 'tanklardan b!rlnl tah· 
.:zr tehl"te altmtla bulunıruı.d!. 1. ıstıyorlardı. r!p eden maynlar·n infilAkı nct:ce. 
arı ede!'!':: bi:- 30 yrl harbi ya.pah:- Blr aralık Harbiyeliler sağdan sinde generalin bir kulağın: n Z&l'l 

ir .. , yaptıklan bir h'.lcumla İngiliz ka · p:ıtlamış olduğunu ililve etmel.'te. 
Alman haricLye na.zırmm bu ısöz- lesine ind"Jer. fa.kat İr.gi1 izlerin clir, Hn.sa.ra uğrayan Lanklann bir 

erine b:.'t:n.ca Almruı) a.nm !ngilte: sağ beki bu hilcttmu on sekiz pRs ktsnıı dllşman ateııkıin ka.rşısındsı 
reyi .~tjl{ı ewnek veya.hu!. ablıı:ka iç'.nde kesti. Misafir takmırn !'lôl • tamir edilm'ştir. 

e :ıç bıraJunak ı.13.."ll:ır..nclan artdc dan yaptığı bir hücum da konıer. tm;ffzler 1'obnıktıı.n çtkark~ı1 
az geçnıi:;j ohfo~ıır-ı. hiikmetmek le neticelendi. z-.r:ılı dltsrn~n kuvvet.Jerinin mu • 

iaz·m gdiyor. Ifatın;; t7 1~ lta.ld ğz- Bu mr akınlar nihavet net'ceı;'. kavemetlle karştla~mışl::ır, yalnız 
ı:ıa göre g~en sene kış J'.}inde Ja- :ıl vcrctl. Ve ovur.un 27 net dakike· uze.ktan 20 kadar ttalvan tanknın 
'pon hn.r'ciye nn.zn lıfat~uoka. Av. l!In::ia Mecdi. kuvvetli bir şiltle to- kaçt ğı gö. ülnıUş fa.kat bunları yr. 
r.ı:pa s~ya.hatine ç~araık Berlin• ru İngiliz ağlarına taktı. kala.mak k:ı.bll olamıımıştır. 
ugr:ıdı;ı zaman ! 0 n RH>bentz:op Oç İngiliz forveti derh~t Bedr1• Kahire, SO (A.A.) - <;>rta §a!".tt 
Japon~ alı mesleAda.c;rnrn ~erefıne v ,. . t 1 fa.k t B d . to İngiliz hava kuvvetlen kuman-b' ··ı l! 1 . e ,..a!'J yan ı ar a e n pu 

t .. ~ı:ı: ~e~;, ~ şö :~: smısıkr ynkalamt!Jtt. Bizim ~ahahı. danlı~~m teıhliği: 
ı .. . >"a a •. .ış '. u rmıızda kaleciye ~arj ya.pma.d ğı • lngı.h hava kuvvetlerine men.· 
1 lien:m n sonunda hel' ... cs buna ına- m·z · · +... ·u--'e · ist 1 b" im sup bomba ve avcı tayyareleri dUn nacak•· d · ti. H-'-b··•-· Al ıcın, ın31 '41 r n s em ız , 

. . " r.,, ~ , ı:u ~l :nan miidafiler:miz.i sinirlendiriyordu. irU cuınartef!i gUnU Eladenı \'e Sidi 
b_a:-ıcı.ye ?.a.urm~ yu.tarıya kaydet.. r.ezegd~ d~cımanm ınotörlil kuv. 
tiğ mız &ozleri b.ı;r sene evvel ııöy_ Birinci devre Harbiyelilerin be. vetlerine hücum etmişlerdir. 
ledl~i söz1crde5t.l kaıwıti teyit eder riz hılldmivetleri altında ve 1---0 Dil."'lllantn mUteaddit otomobil 
~ah · tt d ldh İngil'zlerin. mağlftbiyetlle netice - ·• :ı. e e , egı · " . . nakliye gruplarile tankları orta.-
:ı; Artık Al rt.1pa ha.rolrun zafen lendi. em.da ynngmlar ç?km~tır. Askeri 
i.P1: ta.raftan Avrur-anrn ısarkndıı., tIUNct DEVRE ça.d.ırlarla anıbarl.:ı.rda bombalar 
ı:'~er tara:fta~ Afrikaıım e·malinde pa.tlarltğT görUlmU~ ve Eladcm ce-
bpevam ~ıp gıden yıpratma harbi- lk:nci devreye Harbiyeliler yltıe nubu.nd.a bir ordugah mUsbet netl. 
ı. e en ÇO.{ da.yana~ tar:l.fa mev. büyük bir hızla başladılar. F:ıkat cel•-rle mitralyöz ateşine tutulmıı~~ 

gı:bi görünllycır. Fakat bugü.ııatU ikinci cevrcnl::ı ı 2 ncı -!a.kikasrr.- tU: ~ 
b n t&h:iba.tma Alma.n~·a, tn- da İngiliz sola.çrtr, .kendi sn:ıtrfo • Trablus civannda Kastcibeltito 
ere ve ~eriı!ra da ,do.hil olduğu rw:ıa pa.ıı verirken top ceza çizgi61 \a) l are meydanına muvaffakıyetli 
~e hiç_ b.r m~eıtet 30 :sene içinde b!r Harbiyelinin koluna değ. b:r hücum yapılmışttr. Yerdeki tay 

r
laııacaga benzcnııyor. dJ. Ha.kem bunun Uzerfoe Ha?i:>C>ku varelerin arasına d~en bomba.Tar, 

HASAN KU !.IÇAY I lu ta.kmu aleyhine penalt: ceza!lt bir bomba tayyaresini tahrip et • 
verdi. tng·ıtzler bu penııfüyı ı;ol~ m.1ş ve da.ha ba.şkıı tayyneleri ha. 

k):. ============= çevirerek 1-1 berabere vaziyete sal'n u~ra.tmıştır. Hangarlar civa-
e5 B • • • • gird.ller. r.nda YM-:,"'Inlar çııluı.rıl.mıştır. 
.B a ŞV et( 1 1miZ1 n lngili.z santrforu beraberlik S:J. BütUn bu ha.re.tdittıın tayyarete-

~nı. oevanatı ymmdan 4 dakika sonra gahsi b;r rimlz Ualerine .cı:n:ıtıelerdir. 
~.~ u hUcum yaptı ve çektiği egape bir 

şilt Bedrlnin omuzuna çarparak Kahlre, SO (A.A.) - İki Al-
ğ (Ba§tara/ı ı inci saJMfeiıe) kaleye ginli. ma.n Zil"hlı tilmcnin.deıkl tankların 

ihti.saa mahkemeleri gibi, 30 uncu daldkııda İngilizler UçUn geri kalanı ve bunlara yardım e. 
•1 al b · l _J cU gollerini de yaptlar ve 3-1 den İtalyan zn·hlı tüınenl s·di Re. 
; nız ~ ış e alô.kuu.ar o~a- galip vaziyete geçt.11er. Bu gol zag ile Birel Hamid etrafındaki 
:jca1~ •. m~~~meler kurac~ Ha-rbiyelileri yeniden hızlandm:Jı bölgene Britanya ve yeni Zelanda 
1;.lve l§ln cmune geçmek '"11• ve İngiliz kalesini daha arlo ve dr. krtalan ~at"afmdan işgal v~ mil -
iı. e lazımsa y:ı.pacc;.ğız.; ,ün· hs tehlikeli bir şek!lde yoklama • , ~aa edilen yerler ~da~ bat~ 
'-. ü koca bir ·11 ti h ğa ba.;;h.dıla.r. rstikamettnde kendileı·me bır yo. 
", . mı e n ~r n. I . açmak i<fn yen:l bir tefJebbilstc bu. 
o" dan geçınmeye ve bu cm Vazıyet 3--2 olm~~; Halbiye. ~unmuşlal'sa da Britar..ya zırhlı 

... en;:in olmak için onun pa · ıner be~rl'k için büyük bir gay ı kuvvetleri Alman ısol ccn.ahma bir 
:e: raı:ını çalmıya ,alq<Utlara ret Barfediyorlardı, kal'§: hUcum yapmışlar ve bundan 
:;· a1rlii müsamaha göatermiye. İngilizler ise UçUncil golle~"li sonra muhareb.e . yeniden durgun 
-:-~ "' yaptı:1ttan sonra o~'Unlamu hafif bir hale gelnUştır. Gece ıhuha.re. 
C'l Cc:otZ. .. lotmt.}1erdt. HarbiyelUeıin golün • ?e ş'rldetle devam etmaktedlr. 
ti flc;lkımızın bu mucaılele • den sonra. tekrar açddılar. ve 41 Harekatın §imdiki safhesmda a. 

de bızc yardım etmesi. lazım... inci da.kika.da eoı:çleıi vurtns1le 4 lman esirler arasında 21 ncl Al-
~n dır ve §arttır. Uncu gollerln.i yapt"lar. Vaziyet~-?. man zırhlı tUmenl kumandanı olaıı 
ko ,, ln.gilizlerin lehine döndüğü bir &ı ı b.r general diğer altı wbay ve 600 
T'.l ,... 

1 
rada H3rbokulu ka.leclsi bir h!it.3, A.lman Werf bulunmruttadır. 

bn ~enera Skoraki Kali· yaptı, bundan ltııtifa.de eden tngl • Kara. kuvvetıerlmlu ~ardı ..ı eden 
Dİn}e gÖrÜ§ecek Uzler 5 inci gollerinJ de yapt la.r bava kuvveUerlmiJ: Adeıı ile Sidl 

Lonl!ra., 80 (A.A.) _ Sandey Ye biraz l!IOil?'a maç 5--2 m~a.fl..r Rez&k ua.smda. bulanan dll§:nn.n top 
ıaymis yazıyor: takmım galibiyeti ile neticelendi. luluklarınıı yeniden devamlı surette 

General Skors1d, Sovyet cüm İngillz talamı İstanbula ,;eHyor ve muvaffakıyetle htl;:um etml§lcr • 
dtıun cis! Ka.llninle görilşmek üzere dJr. Diğer önemll hedefier de iy! te. 
c:'Jruylb~efe doğru yola çııkmrştU'. , A.nkant, 30 (A.A:) - 4 maç etrıe bombalanınıF. 
e !l{uyb şefte tki gün hlacııdc, 60nra yapmAk üzere ~ize gelmi§ o. Esas meydan muharebeat cer'.lyan 
1'staıinle görilı:ıcı!t üzere Mookovaya ıan İngiliz muhteliıti, geleceılt haftıı. ettiği sıra.da Britanya motörlU dev

J?'. 

ramvaydan atlayarak 
yaralandı 

KUçUk:ı:ızartla Arnpı:e~me sokağın 

da 17 numarada oturan seyyar aatı.. 
cı Mehmet öner, dUn EmlnönU - Be 
bek tramvayına a.tıyken d!l,mtlş ıt.-

Fenerbalıçe ve Ga.lata.earayla son riye~eri Agedabl& ile Blngui arasın 
:::ıa.çlarmı ya.pıktan sonra bugiln 
hasıl olan itilAf Uzcrine, bu ziya
retleri !ade için t."'1alıbula gldece..lt, 
ve 13 ilkftı'A.n'U7t cuımarteat Galata. 
sarayla, 14 ilkkiUıun pa.za.r gUnU 
Fenerbı.hçe ile revanş maçlarım 
vaparak oradan Mı611'8 ha.re.ket e. 
dt?ccktir. 

,~ man 
tebli~i 

(Ba§lara/1 1 i?!ci :Jahifede) 

~lrlkada rraasız 
iislerı 

Almanvava lerke
cti;ecs 1< n11? Şimali Afrikada Alman va ltal • 

yan kıta.lan mu.!:abil taamızlanna 
dev&.m ctmişleroir. Bu münasebet. 1 Fnnsız hududa, 30 (A.A.) 
le yeni<len düşmaıl tanıdan talı~ ı Fransız Afrikasında.ki Fra.nıız hava 
ed'l.m.i~ti.r. Ualerinin Almanyaya terkedilece. 

Stuka.Iarla av ve tahrip teşkille- tine dair otan Amerika ha.berir te
r; harekete baz:r bulunan fngiliJ yit edilmemekle beraber, siyasi mu 
koUarile te.nk.lar.m dağıt.mıçiardır. f çahltler B'zertin Almanya tarafın. 

Ma..~r:ı. Matruh eivarnıda dilşma· dan Vi§l lizerlnde yapılan tuyfkte 
!l.ID ia.ş.a yolları 'muvaffakıyeUe ilk hedefi teŞkil edeceği mütalea . 
bmoba.rdmıan edilmiştir. Alman !mıdadırlo.r. 
av tayyareleri hava meydanların. . v·şı hUkW:netiniD bir kaç gt1n 
öa zayiata. uğra.ına.dsn 5 lngilb ıç:t.~c bu .hus~ta bl.r ~arar vere. 
tRyyaresi dü§ilnnüşlerdir. ceği tahmin edılmektedır, 

Sovyet hava kuvvetleri 22 den 
28 sontcŞr:ne kadar 207 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bunlardan 79 u 
bava muharebelerinde, 53 U tay • 
yare toplarile ve tlst tarafı yerde 
~rip edilmiştir • 
Avnı müddet zarfında Şark cer. 

besi'iı.cte 24 Alman tayyaresi kay 
bedllnılştir. 

••• 

Vüıferçe Macar 
· asker ve zabiti 
• Şark Cephesinde 
Ruslara iltihak ediyor 

Londra so (A.A.) - Moskova• Nevyoı4'd 30 (A.A.) - Nevyort 
dan bilcfu.'ldiğine g6re, Taganrog Post gazetesinin ZUrthten haber 
Mik:ı.metinde ~ağın k blr JJekilde alrğına. göre. yüzlerce Macar aske
ricat eden Alınanlar Sovyet kuv. , • ri, lılr çok ?8. zabit prk cephesin. 
vetleri tarafından ta.kip edilmek • de Rusl3.ra ıltiha.k et.mJ.jtlr, Yugoı. 
tedir. Almanlar harp sahn.smda 15 lav çetelerine iltihak eden daha 
bin ölü ve ~ok miktarda v,anaim tn.s'<a Mac.'\r askerleri de vardır. 
hırakmışlardır. Bu ganımetler eiın• Nevyo.rk Post. Teren! nıUhhn .. 
ol Sovyetler ta..."afından sayılmak. mat deposunda ve Almasluztto ben 
tadır. ztıı stoklan merkez nde vukua ge

islanbul kız iisesi 
oirekiör o 

len eon inf'lilda.nıı Hortlnin • giz1i 
za.brtaısı tarafından yapıl.an bütün 
ara§tu'malara rağuıeo ele ıeçmo • 
yen nazi aleyh tan gizli te~kJJata 
a.tfedileblleceğinl ~yltlyo!'. 

So,~ 'et 
tebliRi 

(Baştaraft 1 bıcı sa~ ·ı ... ~eJ 
Alman kıtalarile şehrin sokakla 
rmda çarpı.şmışlardır. J1ll 

211.-~ sonteşrin gecesi Gene ·el 
P..o.r\toncf kuman:!a.smdaki So\fY

80 kıtalan Alman krtalan taraJınd 
vUcuda getirilen tahkimat· ya!"ııı. 
mı~lar, dU!!ma.nı r.enber ı~lnd~ k1111 
ma.k tehlikesine manı1 brrakrntlf ,~ 
ve şimali !larkl istikametinde R0

· 

tofa Erirerek şehri işe:al etrrıi!!ıer., 
dir. R0siofun kurt.arılmıı91 id~ \,e 
pılan ırı··'tarebelerde 14 UncU o
t 6 ncı zırhlı tüm<:>nlerle 60 met ııı 111 tlırlU tll;nenlnden ve bir hücıl 
tUmerıinden mürekkep olaP GtfJ&, 
rat von Kt~ist ordusu gruptan 
ha edilm'.ştir. 

~ • • • tıı 

Mo<ilmva. 30 CA.A.l - staı 
dlln Mareşal Tinieçenkoya ve c~l 
nup cephem ll:umanıfanı Genedf" 
~revlı:enkoya b'rer mesa3 .,.ı;rı. 1 
rtrek Rostofun kurtulduğunu bı 
dirmiırttr. t 

StatJn mesajda ş6y1e dernelı ~ 
dir; " . . T1! ~ 

Oilıpnana kar.ıt kazand·itJ'I 
1 

. 
~ostnfu fa.qist Alms.n mUst~vli :ec 
rlnden kurtaran muzaffer·vercıo\' 
cohyı sizi tebnk ederim. Şanlı (;e
yet b1:1yrağrmrzı Roı:ıtofa d'k,.n ~, 
nerıJl H'lrotonof ve Remh:of 1' t, 
niant\ıısmds1ci 9 uncu ve 56 net :ııı
dplarm kahraman kttalarmı se 
larnn. 

~?r Alm~o r.enerali ka(H ~· 

Yeni Sabah aleyhinde 
dava açb 

Mo'>kova 80 (A.A.) - Pı;",.,, 
gazeteııi, krtalan h~imete uS gtıfll' 
yen Gımernl vin Kleist" , Ta tıİl
rog'dan M~rhwıol'a kaçtığml 

Blr htlt Macar QrdQflunun t~c~. dJnneltted'r. ..,,..,, 
kül etmek 11%ere bulu.ndufuna dai'r Prs.vda üı: gil.n devam eden .,..,-fi\ 
o•arak Londra.dan gelen habC!r, M-. tof n.\l.barebesinde 50041 AIJrls11 
t'aristandald nazı aleyhtarı &nıpla- öldüğünü teyLt etmektt'dlr. 

YP.ni &ı.bah refiiki.:nfade fstan- nn bUyU.mel!line fevkal&de te§iX' ~t- JI 
bul kız lisesinde yapılan auilstfmal f miştir. rolonyahlar K"Zll ordu yan•" 
lf:'r bak.'uMa çıbn yazılar üzerine ------------- ~ışıyor 

1 
okulun di.roktörU Sabri Uruç, m~ Cepheler de dur~•m Moskon. 80 (A, • ..\.) - tıUl~,ıı 
kQr gazete aleyhinde bir dava &A;· l '1.1 gitm._ l!ı:ere Tahraııda · bul~tl 
mıştır. Davada ya.pıla.n neşriyatın k al s·ıcofl"'· 
tamamen hilUı ha.Jdka.t olduğu ve (Bn.otaraft l İMİ sahifede) Polonya başve ıu g~ner 1 

... ıt. 
'"'Y Tas aiansı muhabir:ne ııı be)'~ 

okulun bU.tlln hcsa.p ve kooperatif leri .:ıı irt'b t f t .. ı-:ı ld ğu ._#'t' a.rasm1.1a T at es s e me · ta bulunmuştur: _11 , 
işleri nor..:.:al se., ......... e 0 u ~ 19 miş ve derhal müdafaa vaziyeti Rusya.da oturan blr bucu.tr ~v 
raporları ile sabit bulunduğu bildi. almamış olduklarını gösteriyor. yon Polonyalıyı da.vamım ilb~ ~ 
~:~=~""" ·-'..--Ae başlanacalc. Binaenaleyh bu bir iki pün icin 1 mek ve Krııl ordu yanmda çarı·# 

J- .1...,,,..,,....... de Almanların c:ok şiddetli bir cak olan b&kimJyet ve istikl 'I 
t·r. bil.cuma ~e~eleri beklenebilir. sahip kud?'eut bir Polonya otdµıl

Manerhaym diyor ki 
(Ba§tara/ı 1 i1'Ci aMifeü) 

topladı..~ ve muazzam hazırlıklar 
ya~tığııu, işte ken.d:i göılerlyle 
gördlinüz. E:'.ter onun bize eaaalı 
surette hücum etmesine meydan 
vermiş olsaydık, Finlanda bJterdL 

Ortlunuzla ıftıhar edinkt. Dllşına 
nı sizi mağinp etmek için elind.: 
me\•c:ıt cası·tala.rdı:ı.n mahrum 
~tmek üzeresiniz. Maztd~ki her 
hangi huduttan daha kolay mtı.da 
ian edebileceğiniz b.i.r hududa 
va.rnıa.lt üzere buluouyomunuz. 

Dünya ve kendi haya.tmı kw-tar 
malt için mücaıdele mccbu.rlyctinde 
kalan her millet, size bak verecek 
tir. Ern.perya.li.zm harbi yapmıyor 
&U.DUZ. Va.tan·n emniyeti ve istik 
ball i'.:ln vuruşuyorsunuz. 

el& Siren&lk aahlllne ftl'Dllflardır. 
o~nıa.nm ml)usrın tah§lt •uıta.tan. 
tabrlP edilmiştir, 

Dab& cenupta yeniden teclılJs edll
mlş bulunan Glallodakl kuvvetten • 
ll'.liZ yeni vu.feler bq&rmata huU' 
buluıunıı.ktad.ır • 

Afrika topraklarından dün ah. 
nan en son ve mühim ha.btt, İ· 
ta!yarun Doiu Afrikaaı egemen· 
ligine son verilmes!dir, lngiliz. 
ler, Gondar'ı ele ~eçirdiklerini 
ve Habeş hQkOmdan Haile Sel~
siye 'nin bütUn tonraklamu ele 
a.ldığmı bildirdiler. 

Libya haPbinin de yeni bir 
safhaya e:irdiı?ini kabul etmek 
lazrmdır. Bu bölgede lnp.-iliz kuv 
vetleri ile harb eden mUttefik 
ordular, bir Italvarı generalinin 
emri altma C{irmi~tir. Bazı malı· 
filler, bu değişikliği Almanya
run nresti:iini klırtarmail için Pe
neral Romel'i ikinci plfuıa aldı· 
ğtnı belirtmektedirler. Bir Al. 
man generalinin e!!ir edildiği de 
ha.ber verilmektedir. 

teşkil etmek llzere Sovyetıcr b 
ğine ridfyonıın. ,./ 

ıtalvan teblrği 
Roms., 30 (A.A.) - tts.I>~ 

tebli~: ıı]t~' 
Ma.rmarik muharebesi dur gs 

m·şt.ır. Dllşrean Tra.blus ve ~1c. 
zl lizer:nden hava a.ktnlan yııP ..ıı , 
t.Ir. Dört dtl§ma.n tayyaresi dllır 
rlllm~tilr. ,w 

Orta Aktlenizde bir dt!şnıS~~fo 
niz teşekkUJUne tanrruz ed et· 
bir krnva.zöı·e iki torpil isabet 
m:iştir: 

Eşref ten seçmela : -,,, 
- Baplsten cıktlldan 90~ ı#' 

llekteb-l gaınde, hUseyn.ı ger ,ııP 
Bununla bera.ber, Lihyada e;e-- dan rcyz 1111." 

rek Alman 1erek ltalvan kuvvet Bin telA.ket dersini birden bit~1. 
leri şiddetle c;a.rpışmı~lar, tay • terde o,d ~ 
yareler faaliyetlerine devam et • Etmeytz Oyle, oıur, olmaz tıel •11: 
mişlerdir. ıçurı ~w 

İtalyan tebliğine göre bf r tn • 181.a makam-t y0.s11fll g!Srmtl§ ~ı~ 
'li kru .. .. d t il . miqlerd "' gı z ya.r.orı:ne e orp 18a • .... ~·,~ .. ..-: ~ V:"'' 

bet ettlrıl.m!ştır. ~ 

- Makbule Hanrm. Kızım, bak Behçet Efe" 
geldi •• Burada, yanındadır.. ~· 

Behçet nefes almadan, gözlerini kırpmadan M~1~ bulenin dudaklanna ve gözlerine bakıyor, bir nıuc1 

bekli;•ordu. Faka\ hiç bir ·kımıldama hareketi yokt\1• 
- Makbule .. Bak, ben geldim Makbule... ~ 

7 :yaklanndan ağır surette yaralana.. l============= 
rak Guraba hastanesine kaldil'llıııJ§-

19- Hafif bir nefes aldığı hiaaediliyordu. • Ba~ka 

:ıtır. ıl __ N_e_d_. e_m_e_m_e_ı_ı _1__...I 

~ v.~c~~ ... ~u';~~ Baz:' guetelerde okursunuz: Her 
kes bir türlü yazryor, diyorlar; d!l
deki ka.n§ııkl ğın giıttikçe a.rttığm. 
dan şlık&ye~l görünel'elt: • ·mr ea. 
lAhiz;etli heyc.t kurulmalı. Onun 
dediği dedik olma.lı,, arzusunu gös-

- GeJ Behçet Efendi, gel.. yaklaı •• dec!iler.. _ _ 
Behçet, lca.ryolanın yanına gelmek için en son kuv. 

vetini bacaklarına verdi ve oracıkta çöktü. 

uf ak Lir kımıldama yoktu. ı ~ . 
Nikahı kıyacak imam gelmi~ti. Vali: · - 1 
- Behçet, evladım, dedi. Maltbule Hanım t<ıııı:te 

söz vermiıtim. Sizin nikahınızı kıyacaktım.. Müssıi 

~~ 
il 

teriyorlar. ' 
SalA.b.iyetllden maksat \!mi eıa,. 

h bl mı ge.Jyor? Böyle olm.aaa ıu~ JAhiyet ole.cak, faka.t bu ilmi sa. 
hıırp tcrkecJllir, hemen b.ı.rışılırdL lA.hiyeıti ta.ed~c etmeyen ilmi &llA.. 

• Bu iıarpte karnı yanlanlar, U. 
:· erlerine (kamı yarık) gibi mt gö 
...! rO.nUyor! Ağrı sızının tesfrlle bayı. 
n lanlar, onlara paUıcan bayılduıı gL. 

X ~ VUcutı:ı.nm:z istediği kadar te. hiyetlor var. Demek böyle bir he
.: mes:;W .ve teceddUtle cleğiı:.o d~raun. ı ye"Jn kararma bir de mü"!yyide 

biz C3kı bcnlerlmlzln hepsini tama. bağlam:ık .IAzmı: Bu karara uymı-
3 men .kod~miz olıı.rıılt hissediyoruz. yanla.rm hali §Öyle olur, diye ... 

ömrUmUz:Jekl ınuhtıclit vUcuUanmı. Böyle bir mlleyyide ise Bilyük 
,

1 
zm m~terck pa~1da.r bir (ben) ı oı.. Millın Mecli:ıinln ta.&vibinden c;;ı.lıa 

. ~ ı'fuğuna bu histen bU:\11k delll o kuvvetli olmaz ys.? Bak'nlz. i.:u. 
l't 'amc.z.. ttıa.nclan kel'm~ini ıı..meri kanun.. 
• ~ MonW3klyö diyor: "A!r!.ka zen.. 

1 
tar hep komutan'& çevirdi. Böyle 

c!lori tepe•~en tırn:ı.ğn. ko.r:l:ı.r gece lkcn bu §Ü~yetçi gazetenin kcnd1-
i glbl kıırn.iır. Bur..ınl:ırx o J·;ı.dar ba.. si kumend:ın demekte o,yak dire- 1 
. n1• .r ki bun!:ı.nn esir oın.~:ı.1' lmltıı. ; or. J 

:ıt dığma. ncımaı: Meta. muha1'1ir.) 1 Aaken yerlerde ıuUt 1'.omutsn ı 
! ""Ot\ ntektlcrl:ı yi!zkrın ı.- nc . .ı ..-ar·: <lc:-aeli, kumand:m dcmer:1cli. 

Hastanın yüzü bir örtü ile örtülmüştü, krmıldanu. 
yordu, nefes aldığı da hissedihniyordu. ,. 

Behçet her şeyi umıl•.:u. Hıçkınr gibi: 
- Eu ne, c1edi. Ne oldu Makbuleme •• Niçin.. 
Kadınlardan biri cevap verdi: 

• - Sana me.hrem olduğu için yüzünü örttük .. Biraı 
sonn. nikahhyacağız sana. •. Vali pa!a kendisİn3 aöz 
vermiş olduğu için, bu gece sözünü yerine getirecek .• : 

Behcet dayanamadı: · 1 

- Hayır, dedi, biz birbirimize yabancı değiliz. 
Rica ederim yüzünü açınız. ~ 

Makbulenin yiizünü l:orka korka açtılar. -.ı-' ~ 
Behçet yata(ia doğru kendini attı. Fakat ellerini, 

dua okur S{ibi kaldırdr-
- Allah, büyük AU .... hım .. Sen bana merhamet et .. 

diye inledi .• 
Makhulen!n vi!:zi~ hem ':!yazdı O ,embe yanak • 

ları solmuş, ~ukurlar haısıl olmuştu. Gö:deri kap.anmış. 
tr. Valinin karıst~ 

ederseniz yapalım.. ~i 
Behçet, merasimin nMıl yapılc!ığmı, neler söyle i" 

ğini bir ı-üya i.lemindeymiı gibi görüyordu. Makbu!eıı ıı· 
soluk elleri eline verildiği vakit gözlerini açtı. Ma1'~11j 
le de, onun elini avuçla.nnda hisse~ince o güzel gözletı 
hafifçe açmıfb. · Dudaldan da kıpırdadı: 

- Behçet efendi, ıen miıin?. diye mml\landı. 
- Makbule .• haya\ım.. lıte benim.. ku§ındayı1116 
Vali ıöze kanttı: J<stl 
- Sizi evlendirdik, dedi. Nikihrnız:< kıydık .. 

koca oldunuz artık.. Alla.h ıizi mesut etain.. tdı 
Makbulenin bembeyaz dudaktan yeisle Ja1'tl 

Soma yine bir nefeı gibi kımıldadı: .ı rıı· 
- Namusum kurtuldu:. Buna çok memnun oı~ıı 
Valinin kanın .

1 
ede 

- Sua Malı::bule hanım, deJi. Namuren tehh.< 
0 

miydi, ki kuıtuldu .. Sen müceısem namussun, onları 
nut artık •• 

(Devamt ıJor) 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~li 

" 
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vasiyeti 

~etronun \'asiyetl diye dil
l doluı>Jn bir proje ,·ardı!'. 
~hn.l-On yıızılm11 mt. 
~ ı mrdırf nunun yu
?ı~lır.nınnsında bir bel'> yok. 

<; lnsavvurlnr '~'!' ki mu· 
lı:ı.Undc y:ı.zılmış, imza e· 

~U;n,at:ı geçirilmesi için 
t ~"retler snrfolnnmu tur. 
. buna Jın~·hk olnrnl' hlı: 
:Q.~lde cdUemerrJ t.ir. Ne. 

l\;. lUk Harbe gelinceye kı· 

11 IJYcnln bl· imi hal•kmıln 
lıoJ de, ietlcr tıırnfmdnn lıH 

e h=wrln.nmıstır. Bu pro 
~hlyeti Jı:ıhT·rnd:ı cslü lfo. 

\ tlarnıdan b.rinin koskoca. 
'to ~ri vardır. . 
bhlcrln bir kısmı t.nha'ı•knl; 
1~~ınu~tur. Fakat bir çc,lc· 

bd gtt Uzerinde cuak mn.J1. 
~. e knımftya nıahküm ,ı. 

eşilag Gençlik 
Kurumunun 

~y:ık top lan.ısı dun sabah yapıldı 
Ye§llay gençlik ıubeslnJn XI tnct 

yıllık kongresi EınlnönU halkevlnde 

Ycallay umumi kltlbl ve Ycollay 
gençlik outıeııl ba§kanı prof. Dr. Fah. 
rt:ttln Kerim Gökay taratmdan latik 
l~ marvm1 mOteaklp ııçılmlfbr. 

Umum! kltlp, vezne •e muraldp 
ropoılarmdan aoııra, sorulan sualle.. 
re ba§k&D prof. FahrelUıı Kerim ce. 
vr.p verml§lır. Bu cevaplar arasında 
r,-ençltk outıealnin bir yıllık meııal.alnl 
takdirle kaydetmiştir. 

Bundan sonra gençlerden Ahmet 

YurUu, bagllnkU cihan harbinde aı. 
koU2min blltün memıekellerde oyna. 
dığı yıpratıcı rolUndcn ehemmlycUc 
bahaetmif. bılhaıs..v. lskandlnnv hUkQ 
metlerinin 80n8112! gayreUnl tebarüz 
etUrml§tlr. 

Sonra tekllt ve dileklere geçllmlş
ltr, 8& atan bir çok gençlerin dilek 
lerl llnlveraite mublllnde, adeU~rl 
g11nden güne artan ayakQ.stQ meyba
ıı.lerlnln tevlit ' ettiği lçtım&l yııra 
hzertııde toplanmı§tır. ' Bundan ııon 
ra meçlme ıeçUerek kongre sona cır 

1ntıtır • 

n fiya ları 
yükseliyor 

l(ömür fiyatları 10 
kuru§ oldu 

Bir gün, Ada '11.punuıda Ney. 
zen Tevft:.< coı;nus \'e füihi bir 
"taksim" den sonm, haynın h:ıl1•1' 
dönerek: 

- Bu memlekette ne olorsat\b 
olunuz, fakat s.'l.Ilııtkiır •••• a lal dA. 

Odun depO!lu sahlplcrl odun narkı. misti. 
nı 510 kuru§ olma.sına rağmen dlln. Bir knm~ pa.ooçasmdan "lıı.hiy" 
den itibaren 6:>() kuruşa çıkarmi.§lar, lcrj n.ndır:w CS Ce\'herlc.rl süzen 
bu tıyallıı. sabp başlaml§lardır. uoyzcniıi, gözleri dönlik, sa~lan 

Mangal kömUrU tıyaUan da bir • yele gilıl kabarık ve üstü b:ışı yır· 
denblrc ıo kuruşa yllktıclm~Ur. tık PJTtıktı. Bir ynbancı bu imle 
Diğer taraftan bl.r kJ8UI1 oduncu. b:ı~. ya.radılısın göklerin ona 

tarın çeklıdnl 700 kuru§tan 11Bttıkla. nrdi,rfni, yer takdir etmemi§, in
rı da görUlmUştUr • sruıla.rla tannlar nrnsmda ayn bir 

Kuru odunlar ise halka hlç ve- o;ın•f kunuı s:ı.natkArı mnhlt anla.. 
rllmcmekte, ancak yük&ek flyaUn. mıımıs sanabilirdi. 
ve el aıtmdıın aatılmııktadır. • Fakat ha.kllmt hlı; de öyle de. 

lUotörlere ynlw.oo.klnn nnM' b'Ilıllr. ·e~cn, bo topraklar Us-
vcrillyor tünde, belki nazı en çok çekilen 

Odun t.a.§ıyacak moUSrterc yarm. I nd:ımdır. Ama btn bir tezadın çar. 
dan itibaren mayi m&hruk verilerek ın~ bğı o mahşer kafayı kfm ho,. 

bir halde imi{f. Bir mmanl.v Ur"ı 
sü. ü d~v.cW eri pcslnıten ıco~lu
ı-an, davctlcıinJ me5hur i Ujn ıY· 
le knrfl:lıyruı Snml, scsb:n c ı: 
to gırtlıığmdald perde ellnblı ü, 
olruyusundakl mümtaz t:nıile r • 
hunlu. Bir m:ıkıımın go~k ~~ rl· 
oı, nmn:ı kvarlıın, ıscdlerl hi~blrJnc 
IU\ynat.ıın geçi .leıi, n:ığme köpril • 
lcrinl anlnmak için onu dinlcm ğ 
kO§:U'Jnrdı. 

BugUn lptJdni pWdanla.n b ~''" 
elimizde onun hiç bir yadiglln yolı. 
Onlar acaba son t.erakkllerdcn nru 1 
bini almı yenJ hamur pli&W:ıra çeld 
lcmez mi f l(nhplan b~nn yapıl 
dılJma göre eskilik bir 6ztlr yt• 
ramaz. 

Grıe ~artlar ,·ardır ki d0$t. 
>'4ll _ittifak çcrçen~sl lçlncte 

~lil bir manı:ara nrıcttlk· 
bunlar bir istfüıorn ifa . 

lı b:ı..·~m bir f}ey değildir. 
UrıJtir iskelesi muahedeı-1 

~tükeltefiyet kulüp~erine dün 
merasimle bayrak verildi 

KaradeniZO gönderileceklerdir. nut edebiUrf 
Oduncular buna rağmen odun kes.. 1 Dehfi.srom ~lesini çcf.-<erken, mu. 

mez ve göndermezlerse haklarında knddos ambmdıı.n etrafına. da lav· 
flddcUl blrekeıt edilecektir. br fı~kırtır. Ç:ınıurln sem:ılnr ~-

Fiyat murakabe bUrosu yaptığı nun \'arlrğmcla yoğrulor. O, mlit. 
t.etklklu eonunda lstanbulda balen ~ bir sazdır. Ç,e\'l'Cyl halkı, yilk. 
200 bin çekiye yakm odun otdujtwıu sek tabalmyı bu sam akord etmek 
leııbit etmiştir. Fakat bunların ~ imktinı buhmanuı.z. Yann ağbmBk 
mı ft.zıı.mı tınn ve ktlJban odunudur. içlıı, bugUn onu düştllğii yerde hı· 

Bunlar yap lusa, Rafıa 8amJ öm
rtinUn sonıında bir kere dıılm t.ak.. 
dlr cdllclif;1ni ~örmek :re,·klnl ta. 
dar. Bu suretJe biz de, hem kadlr
slna.Rlığonızı isb:ıt ve torunlar.mı. 
ım kal'!fı borcumuzu ödem·§ oJnr, 
hem de emektM bir sa.ııatki'ın lh.. 
t:iynr ynşmdB yoksntJağa mahkli. 
n1Iyetten knrtnnnı.. 

Bazı arkadaşlar, onun adma bir 
"JUbllo" :yapılmasmı teWif ettfter. 
",Jllbile" ye bir minnctt.ıırı it Çeıt" 
nlrl 'erilceelme iyi; fakat bir iane 
nğırliı:;'1yle yapılaca1<sa fena olur. 

~Clb bir mcmlcl•etia mu. 
1 haldnnda muahedelerlc, 

t \'asiyetnnmelcrle def.il 
~I>olitık şnrtlıınn hazırJ:r.. 

'ııı:tlerS dnha ön,•cdea gol"· 
·~k, OllA göre hazırlan. 
ll eder. 
~ll'o:ıun \'Miyot i denen te. 
la ~ bir \'eslim olmn'lıtan z\. 

!ı..: 'I el ırdanbcrl dile gel. 
·~lltik bir hfidlsenin lb

k){j ediyoruz. 

lltlro znnııuundan itibaren 
hn.tlisc bir Ruı1 ıf'.lhslycti 

bo lltr Hurndeniı bulunduk. 
ı.~lur Karndenizl ılık de. 
~ladılıçn, ve bu ıll< ıJo. 
~ lrnileJ mahlyet F:C~ 

IPetronun \'Mtyeti Deli 
t\'\'C1 de, onrn da mcv-

lıı 8ru1Jun nynı knldık~ , 
~ h1Udm olanl:ıra daim 
lletro ,ıısiyctnamcslnl hu. 
lır, 1 kitler dentnite bile 
~Yi Halkllllln.m bir akın 
~01'\lrii:t, 

\ı.:~tı «lcvletl Rusyada .:ıtl. 
·"llUğu sıraltı.rdıı ıstz.nns im· 
hı~ ile ol:ı.n milnaaebctl 
~~ Deli Petronun \'n!ti. 

ı Çercevcsl içinde mUta.. 
• 18 inci asırdan itlba 

~ luradcniıc doğru in.p 
.r \ıu.Iyet almaya bn la· 
Yetruı.ıne 7jhnlycti daha 

bir r;c..• •• ilde ort.nyn t:ıkt t 
\LY'tı kun"etıl bir flhir hn • 
\ı "arı beynelmilel ~rtlar dn 

il. Bu ~rtll\n 5üylccc bu. 
lt 1' nıUmldlndUr: 

4o llsya kuwetıcnmlşt1r. Ce. 
t l'tU lnmclc istiyordu: Akdt'· 

i!tt \'cı il<t!Sn.dl &artlan ,,! 

il tıfuklara doğru çeliilyor. 

l!llsyanm arkmcla, ne tle 
, lrıı\·\'etli de\'letler ,·ard,, 
~ Yh nU! yıınm knradıın uğ . 

lıl.r tchlll<e mevcut de-

' , lıtın mukabil Fransa ve 
gibt denJz knn•etlerlne 

~ \'e dünyn taksiminde Ru • 
~l'şıı ına b!r engel oln.rak 
~ 1etıer rnnlı. 

1 
l~tıer Ru yn), Kara•lo· 

bıı~•nden \'tırabilirlerı.11. Bo. 
flun tein çor.; ehemmiyetli 

~ 
\ etro \1'1.Sfyctnamesi zihni· 
~~eııtcn dolayı ll•i a.~ır 
\lıl ıyetll dttnyo mesele.od 
l\l ı. 
~lor ld mecteleyi yalnız 
~ §el il ile def.il, geopon. 
~ f1l göre mUtn'ca etmek 

' "· Bu bakondnn itim Kn. 
'tlı ~ldm olul'5l\ Petro odur. 

t}( b:ı1iımmdıın "Mm;ltof" 
rı ifatlc ettiği torihi r,;ah. 

.ı... llıtıl olur · 
~~ \' . 
,"ltt lyetJ bugtln için oe 
~·.. llunu yine rsahsl değil. 
lttıullrıku dUnya şarıtnnnn 
~~ le edelim, Bııgünbil rsıırt· 
• ~1 .. ~ltdeulz artık bir iç de 
~~~nalcyh Al"cl~nize 80. 
~ .. ~CÇınek suretile 18 inci 

iı 'ttll ~rlann \'erdiği ehem. 
"ıı b ctrnern mUmkUn değildir. 

1•~11g11n Al.denize lncbilc<'cl• 
'bı 11nJıa insn yol'ra alıip 
~ er t:ırafuın istllülıın le· 
~ • lı::ızırl:ıynn mUdafıuı \'e 
~~~kantarıdD'. 1089 hnrbl. 

illltı •tt!'h o kcri tcknll art 
11'.ı llılidnfıın ~e tcca' iız im. 

> 'ltU!.t etmi~ yeni iınkU.n· 
~~artlar ihdııs etmi tir. 
~ ı Un arn gört Deli Pctro 
~ l~u t 'rıjc ısr:ı.r cdilmeshc 
~tiıı · l nı: :ı.·o!ttur. Dcll Petru 
~ ıll 11 tclnıllı Ye co~rarya <lo. 

· O ~ n111ı ol un \"C"l n '''· 

Şehrimizde faali~tte bulunan 
gençlik kulüplerine dün Fener· 
bahçe stadında Beden terbiyesi 
umum müdilrU f;eneral Cemil 
Taner tarafından merasimle bay 
raklar verilmietir. 

Merasime umum mUdür ve va· 
il Doktor Lutfi Kırdarın mükel. 
lefleri teftlRf ile baRlarunış ve bu· 
nu mUteakib umum mildUr kısa 
bir hitabede bulunarak gen<~le • 
rin faalivetinde'l memnun oldu· 
ğunu ve !UlVID ba~ekilimizin de 

Hava postalan sona 
erdi 

' İstanbul • Ankara • Adana ha 
va postaları bugünden itibaren 
sona ermektedir. 

Bucrün mevsimin son seferinf 
yanacak tayvnre şehrimizden 
8.45 de kalkacak. valnız Anka • 
rnvn trldecektlr. Ankarnrlan bu -
rıwn tavvare llelmivettktir. 

masm ilıl a.c;rr onunls cldclt 1111-

rette mUcade'e ett'k, Onu yaşatan 
şft.rtl!lr dC\"Ml ebnek imk!nmı bu· 
tur.ıa tabiotlte mUc:ıdc1eye h:ım-. 
hınma.k bJr z:ırurettJr. 

Cnıit ederiz ki yeni teknik prt.. 
tar ön tinde Deli Petronan vasiyet. 
namesi :rJlıniyetJ rtık bir daha mu. 
ıJ3hhn..~ bir ~eldlde 1.-ımıldannınya. 
cak tarzda öJmUştnr. 

<;ADRıERTEM 

!zabella'nın çoraplarından bir 
kac:ıru bularak onunla ellerini ve 
avn.klarmı bağladıktan sonra, 
vazonun ic:erlsindeki c:ic;ek deme. 
tini de alıp göğsil üzerine koydu. 

Bundan sonra oturma odasına 
ge<;ti. Tam dışan çıkmak Uzerey 
ken kapının kilidi tıkırdadı ve 
koridorda sesler işitildi. 

Morgan tekrar yatak odasına 
·döndü Elektrikleri söndürdü. 
ö n c 

0

e a c: ı p hazırlamı§ 
olduğ-u pencereden balko~a çıktı 
ve pencerevi yavaşça indırdl. Bu 
sırada İspanyol dnnsözilnün a
yak sesleri Odada işitiliyordu. 

Dansöz iceri Jrirdikten sonra 
elektriği vakmış ve vata.k oda 
sındnkl manzarfl);J görünce bir 
çııYlık koparmışti. 

Fakat so~kkanhlıi?m derhal 
ele aldı. Çünkü dolabı açmış ve 
elbiseleri arasından tabancasını 
aravordu Buldu Mahfazası i· 
c!nrlen <:tkararak

00

delice kavradı. 
YUzUnUn ren~ dcğismiştl,. Oze 
rinde hfı.la dans tuvoJeti vardı ••• 
Odavı dört döndü.. ; 

Bu smı.da vatakta boylu bo • 
\'Unca vatan herifin ınn _,cdit!i 
duvuldu Az sonra yerinden kalk 
rrı"'.=-'a s::;:ı•·acrıvordu •. 

lı:a~lla: 
- Salazar! diye hnvklt"dı .. Son 

ra sesini yükselterek dıeanya 
doğru: "Kar~!. Buraya gel __ 

Sanyer sahillerinde bir 
ceset bulundu 

rakır çeltlllrb:. 

Yalın bü:ün sanatld\rlar havle 
der,-tl~ir. G.::z~telerde dimı1r~s 
,.e bazı dostbrdan dinledU.:Icrimo 
gore Hn.f 7. Sa.mi de pett perlf)&D 

Asri teml:.ı: ve as11 hJzm.ct, ona 
kcndl sanatmm ya.rdmımı ke>§tur
maktır. 

HAK.Ki SUHA GEZGiN 
EvvelkJ ak.§am Uzcri Sa.nyerde, 

Kıııırkaya mevkUnde, aahllde bir er. Ll~()'b ·~· ~5 
kek cesedi buıunmu-ştur. ~ ~ 1 i J 

Uzun ı.amandanberi denl%de kaldığı ~ "; 
sanılan ceset kokmuş ve bo3ulmağtı. ı -------~'-'-------~ 
ytız tutmuştur. Bir çok yerleri par. Tu r 
çaia.nmıştır. u n ar 

Vaka mUddclumumtllğe be.bet' Te-
ç ye 

kendilerini takdir ettiğini teba • 
rUz ettirerek mesailerine hızla 

devamlan temennisinde bulun -
duğunu bildirmi§tir. 

~undan sonra enc:lik kuliiı:>le
rinin b~karJanna umum mUdUr 
muvaffa.kiyet dileyerek bayrak· 
!arını vermi~ ve merasimde ·bulu 
nan 31 kulübün müklle.flerinin 
yaptığı muntazam bir rcçlt ref. 
minden sonra mera.sime son ve
rilmiştir. 

Alb otel pislikten 
cezalan<lınldı 

Emniyet altıncı şube memur. 
ları otelleri sıkı bir teftişe baş 1 
la.nuştır. ı 

Bu teft4iler sonunda 6 otel 
pislikten cezalandmlrnıştır. Ote) 
lerin kontrolleri devam edecek • 
tir. 

Mezar taşlarında 
ihtikircılık 

rilmı,,, tahkikata ba;ıla.ııml§tır. 
Uzerlnde sadece bir göm1ek bulu. 

nan ceset ııahlblnln bir cinayete kur 
b::uı gitUği sanılmakta kıo de bcr 
b&ngl bir kazıl.zede de olduğu hatırdıı 
tutulmaktadır. 

Ceset morga luı.ldınlnu§tıı'. Otops\ 
eonunda ne aureUe öldUğU aıılqıla

cak n hAdi&e tenevvür edecektir, 

MUU Piyango 
7. llkkanun 1941 çekili i 

Plinı 

lknımlye 

Adedl 
İkramiye lkramlyc 
Mlkdan Tutan 

Lira 

1 25.000 
3 10.000 
s 5.000 

40 2.000 
80 1.000 

120 500 
800 100 

1.200 50 
4.000 10 

80.000 3 
86.249 vekun 

Lira 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000' 
tj0.000 
80.000 
60.000 
40.000 

240.000 
720.000 

llezar la§lan imal eden lkl tagçı 
'O - 60 liraya yaptıklan taalarm 
f1yaUannı ıM ıtraya kadar çıkarmı;ı 
tardır. 1 ' Bu çcklll§t.c ytız btlettc 21,156 bi-

Fiyatm bu derece ytlkaclmesUıe ~t ikramiye kazıuıacaktır. 
hlç bir aebep ~rtıımed;ğlnden"' hn.k. Tam bl!eller 3, yanm bllcUcr 1,15 
lannda lbttku suçundan taklb3ta liradır. Salt§ hasılatının yUzdc 60 
bıı§lanml§tır. IJI ikramiyedir. 

• 

lspan. •• •• nsozu 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

--15 inı?ilizceden Ceviren: H. MUNIR -
Karlos, üzerinde hfüa frak gi. 

yiruni3 olduğu halde ·ıe s çlnrı 
Parıl panl yanarak usul usul i~ 
ri girdi 

- Oİur şey değil. dedi .. Bu • 
rada ne arıyor? . 

İzabella emir verdi: 
. -Haydi, çok la.tın sırası de

ğil.. Çabuk bağlarını çöz.. Ben 
o.. Sebastiyani namussuzuna 
gostereceğim tkide bir adamla· 
rını gönderip. benim işlerimi alt. 
Ust etmesinin ne demek olduğu· 
nu na ı>iretirim 

Karlos itiraz eacrek: 
- Fakat bu c:iqekler nic:in ! de

di.. Birisi bunu adam akıllı döğ 
müıt. Ben bunun manasını anlı· 
yamıyorum!? 

Yatakta Yatan herifin gözleri 
ac:ıldı.. Serbest kale.n elini ya • 
mnlmuş olan ağzına ~ötOrdU .. İ· 
za'>ella bu m=ınZ<ıraya kıs kıs gU 
lfiyordu . 

- Ne oldu? ded;··· KO<'n kah· 
raman ... Her zn.?tıan ıı:orbalıfrınla 
:u:.r....ı~~fü. ~an . Oöl1 • 
...,.~--.. 

dil galiba! ? 
Elleri v~· ayaklan büsbütUn 

.,erbest kalan Salaznr karyola · 
dan indi. 1.zabella tekrar sordu: 

- Söylesene! Bana öyle ge
liyor kı Sebastiyani senin arkan 
dan bir de muhafız taburu gön • 
dcrmeli,. Yahut bir dn.dı .• Bak
sana sen kendi kendini idareden 
fı.cizsin. 

Ss.lazar onun bu sözlerine al • 
dırmry rak bir küfilr . savurup 
geçmek ıstedi Fakat lzabella. o
nun bu hareketini beğenmemiş • 
ti. Derhal taba.ncasıni kaldıra -
rak: 

- Dur! dedi. lki erkek benim 
yatak odamda döğüşOr de bunun 
hesabını kendilerinden soramaz 
mıyım, Bu ni§anlnrı ynZünc kim 
taktı .• 

- Ömrümde görmediğim bir 
adam .. Fakat bir daha da gör· 
n~k isteme..'11. Geldi~im zaman 
Ol'lU burada bulc?um Bana rtP. 
olduğunu bilmiyorum. Galiba ha 
D!."\ tmıainAf· ayCım knydı .• 

N urctUn Artamm dilnkU "U. 
lus'' dB ç kan yaz:sı, ak

lımıza bir mesele getirdi: öt.e. 
denberl öz türkçe yn.zma.k yolunu 
tutmuş ~ımız. mevzuln.nıu 

içki eğlencesinden son· 
ra arkada§ını bıçakla 

yar aldı 
Evvelki gece, Sirkecide bir ya 

ralma vakası lmuş, bir reyyar 
satıcı içki filemi sonunda bir ar· 
kadaşını bıçakla a.ğTr surette ya 
ralamıştır. 

1 Vaka Sirkecide, Demirkapıda, 
ı Snlamonun meyhancfilnde cıere • 

yan etmiştir. Demirkapıda 33 
nwnarada oturan seyyar satıcı 
c.evdet ile Cibalide oturan arka· 
daşı Mustafa Demir dün gece .bu 
rada beraberce rakı içmi§ler, 
gc<; vakite kadar tatlı tatlı ko • 
nufimuşlardır. 
Kafaları adamakıllı tutan ilô 

arkadaş bir aralık, bir portaknl 
dilimini payhı.§ama.mak yüzUn -
den şiddetli bir kavgaya tutu.~ • 
muşlardır. 

Kavga esnasında Mustafa De
mir, kamasını çekmiş, Cevdeti 
kaburgasından ve baldırından 
olmak üzere iki yerinden yaraln 
mrştır. 

Carih kacmak isterken yaka .. 
\anmıştır. Ağır yaralı olan Cev
det bavgın bir halde hastahane
ye kaldırılmıştır. 

Suçlu yakalruunl9tır. 

- Belli... Fa.kat suratındaki 
yaraları nasıl izah edeceksin A· 
deta birisi üzerine oturmuŞ da 
yanın saat ı:ıek!ç sallamış gibi .. 
Demek onun kım olduğunu bile
miyor.;un •. Ne biçim bir adam 
olduğunu da tarif cde.mcz mi • 
sin? 

- Uzun boylu birisi.. Fakat 
çok cesaretli bir herif doğrusu .. 
Kırmızı saçlı •. Görlirsem derhal 
tanırım •. Ah, bir gürsem! .• Ağ. 
zını burnunu darına dnı~ın ede • 
cct;im. 

habell:ı gözleı;ni Salaznr'dan 
Karloo'a çevirdi: 

- lmkanı yok, diyordu.. Adn 
da ,-urduğum adam bu mu aca· 
ba!? .. 

Fakat kabil değil.. Ben onu 
öldUrdüğümU sanıyorum. 

Salazar hırslanarak: 
-Buraya bak hemşire! dedi. 

Ben bir ölü ile kavga etmedim .. 
Sizin vurduğunuz adam, her ha.l 
de bir başkası olacak .. 

bbella birdenbire: 
- Defol! dedi, Git. başına re

leni Sebn.stiyaniye anlat .. Bu i§ 
ten artık el ccekme~ini ve ı:ı.darr. 
lanm sık sık buraya ~ö;:dermı!k 1 
W1 vaz geçmedni s6vle.. E~er 
beni ~ürtnef\. tgı :-orsa. geim ken 1 
d''!i gö ~. 

( Di'fxmu •,'M' ı 

e ı 
daha çok lruvvetlcnd!rmek için, 
cll.aılelcrl aras·na büytl.k adam 
s<izlerinden bir knç satır sıkıştır_ 
yor. Bu satırlar ara ısıra Dll3m 
halindedir. Çoğu defa dUz, nesir 
JfadE'6ld.lr... Şu farkla ki, mese • 
yabancı bi:r dilden çevrilmiş w_ 
ler olduğu va.kit öz türkçc ola,. 
rn.k ya.z:lıyor da, osmanhca mı&o 
rıılara gelince, olduğu lf..bi ıınk. 
lolu.ıiuyor .•• 

Aklımıza gelen mesele ıu: Os. 
ma.nlıca y~ bazı büyük ve 
ceaslı ııöilen, hangi tarihte Eı5y. 
lenmişse, hiç bozmadaıa olduğu 
gibi m1 yazmnlı; yo!tsa bugllıı.. 
kü, hatti yarınki nesilleı:i göz a. 
nUne alarak, ifndelerlııde bir de
ğiş~lik ml yapmalı? 

McseU!. Nurettin Artanı, diln· 
kU yaztSin:D bil' yerinde &krn.t' 
dnyann.rn..1t su sözleri alıyor: 

''Gilneşslz lmlmı~ bir d 'nya, 
içinde söz hürriyeti bulunmıy&D 
bir cümlıurlyetten dıılıa l)idir • ., 

Anla.dığnnız, temiz bir tUrkçe 
değil mi? •.. Fekat az sonra Na. 
mık Kemalden aldığı bir esaslı 
saz var Jd .oldu..,.;,ı gibi ~ kalıpta 
a.ktanlJJll§tır: 

Ne mümkün zulm De, bldııd llo 
imhayı hürriyet., 

ÇcJış, ldmki knldır mulrtedlr. 
SCD ade:nlyyettec 

Bizce bu gibi ağır ifadeleri de 
--kullanmak sırnsı dilşttıkçe

halkm wlayacağı bir tilrltçeyc 
çevlnnelidlr. Böylece bu roıler, 
gelecek nesiller ~çin dahı an.la§~ 
lııbllecek bir halde parça parça 
y~den yazıl.mış ol!ır... Yoksa, 
eski ıaman makaleleri arasında 
gördllğümtlıı a.rapça m18mlıı.rdnn 
e.yırd cd:ıcmiyeceklcrdir. BB§ka 
dUdcn çevlrdiklcrimiz anlaşıla. 
cnk ve b:mn.kllcr --dayanıklı ol. 
mnkla bcro.ber dDlrunıa.e· ka.ba 
geldiği için- alınıp saWmaynn 
kum~br gibi, köşelerinde unu. 
tulacakla.rdır. 

Sınıı;ı geldikçe bu kumaşları, 
FökUp dr..hn sndc işlemeleri 01-
nelr tutam.k tekrar dokum~ıyı;: 
diyorum. 

.: 
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,~I~I~L.~~ı>t 
Dünkü lik ruaçlarıi 
Galatasaray - :: ~ .ü~sno u -3 yenui'. Buğda· 
Diğer maçlarda da F ene rba .. e -
şikta§ - Kasımpaşaya, Bey -o.,.. 

galip geldi 

Taksi ite, Be
Beyoğluna 

Lik maçlarına dün Fenerbahçe ' tu. F:ı.kat bütün ~alışmalar se -
ve eŞref stadlarında devam edil· mere vermedi ve b ~·nci de .~ 
mlştir. golsüz olarak 0--0 berahe ııkle 

Günlin mühim karşılaşmasın- neticelendi. ı 
da Galatasaray, İstaııbulsporu !kinci devreye Galatasaraym 
mağlO.b etmiş ve dünkü maçlar- sağdan yaptığı <>eri bir hücumla 
la nihayet bulan liklerin ilk dev- başlandı. Çok geçmeden soldan ı 
resini bu galt.ıbeden sonra birin- inkişaf eden bir akında top ani 
cilikle bitinneğe nıu· ıffak ol - olarak sağa ortalandı. Sağaçık l 
muştur. Beşiktaş bir puvan fark Hikmet ümit etmediği bir anda 
la iknci, Fenerbah üçüncü, 1s önüne gelen bu nimeti kaçırma. 
tanbulspor dördüncüdür. Bir ay rl_ ve sol kö~eyi bulan sıkı bir •ı 
istirahate çekilecek olan kulüp - ~ütle Galatasarayı galıb vaziyc -
Zerimize ikinci d.;vre maçlarında tc getıren golü yaptı. 
muvaffakiyetler dileriz. Bu he.kinıiyet nihayet 11 inci ı 
BEYKOZ~ - BEYOCLU 1 dal-ikada scmere~ini verdi. Mer- \ 

Ben bir kı.içük taneyim, 
Dillerde ef.oancyim. 
Gö, .lilUrLim biterim. 
Dünyalara yeterim. 
Topraktır yattığım yer. 
Ostümdı.::n seller geı,;er. 
Toprakta filizlenir, 
Hem büyür hem süslenir. 
Tarlaları bezerım. 
Sıra gelir gezerim, 
Aarabada. harmanda. 
Sonra durur bir yandan, 
Savururlar elerler. 
Türkü söyler çüJerler 
Çuvallara dolarım. 
De~irmende solarım. * Cı $ 

l Birinci sımf köşe!!_; 

f;EYLANIN 
BEBEGi 

Havat Bileisi: ar 
Kış geceler ~I 

ısdJ· Kış mevsimi artık })sŞ f{J 
rin ve sisli teşrinler ~t_ti· ııı 
lar ı?eldı, Şimdi Birincı . .!..o 
bulunuyoruz. Bu ay_~ 
başlangıç ayıdır . ~~ı WlllU"" .. __ 

da yağıyor. Ya.kında -*'
karlı g-ünlere rastlıy~~-:;.mAQlı~ 
mevsiminin günleri böv•~ 
ıhı ribi geceleri de ayrı 
lik ~aklar. Gündüzler I<1t 
!er -uzun olduğu iciıı ~~ 
uzun geceleri ge<:irmek bı.r 
türlü eğfonceler. toPlan_...,.. __ 
prlır. Bu toplantılarda d 
bilmeceler sö:vknir. R~ııt 
favdalanıhr. Türlü oytl ~ 
nanır. Bunlar yapıldıı?f.dilit 
nemalara, tiyatrolara ıcı1 

Fenerbahçe stadında gUnün ilk kezden yapılan veni bir hücull"-

Fırmtla pişirerek, 
Acıkıp <:iğniyerek, 
Sevinerek ver~iniz 
Berrak su. hava. güneş, 
Üçü bende kardeş 

birinci küme ma<;I Beykoz ile Be da demarke vaz· rette topu yaka Altilrk CEYLAN CEY LAN. tŞTE MAKAS 
Biz. böyle sıcak soba ~ 

karşısında eğ-Jenceli vaJcJ 
rirken za" allı fakirlen ~ 
nelim Onların ei?leruıttıı> 
dursun, ısınacak. sobal~ 

yoğlu kulüpleri arasında yapıl - layan Gaza.nfer 1kı b;r şiltle Ga -----------.--
mL5tır. Mehmet Reşa<lın idare - latasaraym ikinci golünü çıkar - E \ §' D E HA YDt B.cı\KALIM. Şl MDI BEBEntN SAÇ· 
sinde yapılan bu maça her iki dı, Btınu 15 inci dakikada Cemi· \!. LARINI KES 1 LIM. 
takım da en kuvvetli kadroları En yaptığı üçüncü gol takip etti. 
ıle ı:ıkmışlaıdı. Galatasarayın bacıkTsJ !tında - OLM z ... BEN BEBECiMiN UZUN 

~lı:~~· güneş hardes SAÇLI OLfvlASINI !STERiM. KUZUM AGA 

milrleri yoktur. Onlartf1 
mına k~mak yine bit.e 1 tnsana acıvan vine inssJ1 

Bana beps1. BEY, SEN K ARIŞJ.VtA .. 
Onlann sesi. 

Rü~n lehine alarak oyuna devam eden ıniisabakada tstan -
başlryan Beykozlular derhal ha bulsPor kalecisinin fedakar oyu 
kim',eti temin etmişler ve devre mı vilzünden başka gol yapılma
sonuna kadar bu üstünlüğü mu- dr. Ve müsabaka 3 O G:ı1"tasa 
hafaza ederPk rakiblcrine ü~ crol rayın galebesi ile niha}et buldu. 
v:ıpmrşlardır. VEFA 3 - SÜLETh1AN1YE 3 

~~~~~;ç~eldikçe BAK Ştl\.1Dt I-IER ŞEY TAMAM OLDU .. 
sevınirim ic;imden ELBiSELERi DtKiLDI AY AKKAPLARI GIY 

İkinci devrede Beyoğlu çok Şeref stadında günün ilk rna- ı' 
ııüzel hir müdafaa oyunu çıkar. v 
mış ve bir fır~attan istifade ede c;ı efa ile Süleymaniye arasın -

~:'~.ncimden IDJRfLDi. BUNLAR O NA O KADAR YARAŞ 
Guluyordum. · 
Akşam olunca ırömiilüyoroum Ti Ki ... da yapıldı. ı 

rek bir de gol yapmıştır. Müsa - Takımların karşılıklı bir şekil 
baka bu netice de~işmeden 3-l de yaptıkları gollerden sonra 2 -
B2ykozun galibiyeti ile nihayet - 3 Vefa lehine bitti. İkinci devre 

~nneciğ-imi!l kovnuna J 
Sarılırım bovnuıw. BEN ARTIK HEP ONUNLA BERABER 
o öper.~n. öperim. OYNIYACAGIM. AH NE OLUR ONU DA O·ı lenmiştir. j 

FENER.6AHÇE 9-TA.KS!M o de Vefalılar galibiyeti garanti 
etmek için çok çalıştılar ve Su • 

Fenerbahc:e stadında günün i - leymaniye kalecisinin güul oyu
kinci maçı Fenerbahr.e ile tak • nu sayı çıkarmalarına mani ol _ 
sim arasında y!ıpıldı du. Oyunun bu şekilde nihavet -

Derım: Sızı çok seve~ftü~k KULA GOTUREBiLSEM ! 

OYBG 
Oyun •raksimin hücumu ile leneceği ümit edilirken Süleyma 

başladı. İlk -anlarda Fener kale- ı niyeliler son dakikalarda bera -
sine bir iki akında bulunan Ta.d:- berliği de temin ettiler ve maç j 
sim oyuncuları müdafilerin can- da bu netıce değişmeden 3-3 I 
lı oyunu karşısında netice ala • 

ŞIMARIK iLHAN 
cak vaziyete giremediler. Beşin- beraberlikle bitti. İlhan büyüklere karşı sayıı 
cl dakikadan itibaren Fenerliler BEŞİKTAŞ 5-KASIMPA.ŞA 1 göc:+ermenin, küçükler için bir 
açıldılar ve derhal h~kimiyeti GünUn ikinci Beşiktaş ile Ka- vazife olduğunu bilmiyor, yolda 
kurdular Bu sırada merkezden sımpa.şa arasında yapıldı. gördüğü tanıdıklarım hiç bir va 
yapılan bir akında Me!ih FeJ'e - Bu ma<:tan Beşikta.<Lhlar 5-1 kit selAmla.mryorou. İlhanın böy 
rin birinci goliinU yaptı. Eu sa-

1 

galib ç1ktılar. le fena bir ahi§.kı olduğu icin o. 
yıdan sonra Taksim oyuncuları • · nu şimdiye kadar kimse sevme-
bozu!du ve gelişi güul oyn:una.. Rasva ve Llb•a miş. her ~ren <aman, ne terbi-
ğa başladılnr. Bundan ıstıfade J J yesiz ~· bunun cezası dayak 
eden Fenerlilerin hakimiyeti ka- C8pbeler1Dd8D tıı;) demış~e~. bazıları da (c;ok 
tl bi şekle girdi. Tek kale halin ap1311, ke~ıs~ne yakı~~mm ne ol-
de Taksim nısıf sahasında de - Avrııpaya bfr bakışı d~gunu. bılmıyor.) dıye alay et 
vam eden oyunun ilk devresin - mışlerd1. 
de beş l?'<>l daha yapan Fenerti • (Ba§tarafı 1 inci sahifede) 11han. bir f:?{ln arkadaşları ile 
Jer devreyi 6-0 galib bitirdiler. IIltler bu makHada dolambaA:h bir ~lda ~ı~erk~ ~arşıdan j:!'ayet 

!kinci devrede Taksimin canlı taktikle 'amıak fikrindedir. guze1 gıymmış bır kadının ken • 

dilerine doğru geldiğim gördüler 
ve yanlarına gelince İlhanın ar
kadaşları hemen kenara çekile · 
rek bu kadını selamlndılar. Yal 
mz tıhan olduiu yer en lhmılda 
mamış, elleri aya .Jarı ilP bir ta
kım :ena hareketler yapmaya 
başlamıştı. 
İlhamn bu vaziyeti yabancı ka 

dırun dikkatini celbettiği için 
çocukların öntinde durdu. Ken -
disine karşı nazik davranan bu 
tün cocuklıırın isimlerini, nere • 
de oturduklarını sorarak hensi 
ıle avn ayrı aıa~adar oldu. Fa -
kat İlhana bir şe}' sormamış 

müdafaasına rağmen Melih ve Fakat Llbyadald harp hareket· 
lbrahim ilk anlarda üc: gol daha lerlnln gelişmelerine bakılırsa Tu
yaparak sayı adedini dokuza çı- lon ve Bizerteden Afrkiya Mkcr 
!kardılar. Ve müsaıbaka bu neti- g~~ tesebb\isilnün daha. ziya. 
ce değişmeden 9-0 Fenerbahçe de tt.alyanlu.rm Hıı.beşistand:ııı ol_ 
nlıı galibiyeti ile nihayetlendi. • duğo gibi Şimali Amrikadan da si• 

YAZISIZHIK.A.YE: 

GALATASARAY 3 - linip süpürülmesi endişesinden Ue· 
ISTANBULSPOR O ıi geldiğine hükmetmek lazımdır. 

Günün ÜQÜ.Ilcü ve mühim ma. H~ ı-,üphe yok ki Jlabeşistan gi.. 
~ Galatasaray ile Istanbulspor bi Libyanm ve Garp 1.'rablusunıın 
arasında yapıldı. • İngilizler tarafından işgal edUmesi 

Oyuna İstanbulspodun merkez İtalyayı baştan a-sağıya. sarsacak. 
den açılan seri bir hücumiyle tır. İtalyanın bu §(>kilde sarsıbna· 
başlandı. G • asarav müdafaa- o;ı ioıc bütiin Avrupayı İngiltere 
smda k · <: J • ı d rh"l ı:ol. 1 . huıe bir estirmek için ~ab!'tan 
dan mukabele gördü. illlla.nya<la. efkarı umumlyeyi 

r 

Oyunun ilk tehlikesini beşinci harbin ii.kıbetl hakkında ümitsiz- I ••••••••••••ıt 
dakikada İstanbulspor kalesi at ı:ie d "şüreeektır. Onun için Af. ~-•••••••••-• 
lattı. Eşfa.km gerilerden getire - man genel kurmayı bir taraftan 
rek kale önüne havalandırdığı Rusyadaki büyük harp zorlnklo.n. 
top kaleci Fikreti aşarak Arifin na karşı tedbir alırken diğer ta
önüne düştü. Arif ~m şüt atma- raftan şimali Afrika'fa İt.alyanlara 
ia davranırken Cemilin zaman - vardım etmek zarııret"mle kah· r. l 
8IZ bir favulil bu mühi mfırsatrn ~11 kadar ''a.r ki Almanlıınn .us- 1 

kaçma.ama. sebep oldu. yada uğudıkları zorluklar gün 1 
Bu tehlil.ey atlatan İstanbul. "'~tik~e e'J<silecck ~erde bilakis · 

sporlular bundan sonra bir müd- artmakbdır. Mesela bir hafta ev. 
det ac:ılır gibi oldula.rna da acık \el ~Jı:ınnJ:ır ta.rafmıl n zaptedi_ · 
lan ihmal ederek m rkezden yat~ '"" R<Y- tofun simdi r.uslar tnr:ıfın
tık.Jan hiıcumlar Galatasaray dan ekmr g-eri alın hi!; nı öğrcnl
müdafilerinın gı.izel oyunu kal'$J yoıuz. \iman kayna.k1arı Rost-0f 
sında netice verm di lıalkmm Ahnıın oı usunu arkasın. 

15 inci dakikadan itibaren Ga dan "\urı:l lhınu, Rostoflularm bo 
latasaraylılar rakiplerini çenber suçlarma kl\rşı ~ok s"ddctl! misiL 
içine aldılar. Ustüste iki cenah - leme harel<cti yapmak için şehrin 
tan yaptıkları hücuınılar'::ı. İstnn. ı:ıhalleleri Lo.altılm '<ta b•ılundu· 
bulspor kalesini tehdit ediyorlar ğunu bildiriwr. Di~er taraftan Ar
dr. Bu sırada Cemil ve Hikmet ms.nlarm son ld le ( r- l aphldan 
muhakkak rrolle neticelen~k i • taıurtızlaı·l!\ 1 craber h:ıH. l\fo<,'l,o. 
ki mühim fırsatı aceleleri yüzün rnya giremc<ll:llcri görlilüyor. 
den kaçırdılar. Söziin ı,ı '!Si gerek Uuı.ya.dan, 

Bir az sonra· da istanbulspo - ;?;~rek simııli Afrikadan gelen ha. 
run solda nyaptığı bir hücumda b~rlerc · c Almanı r her lk t:ı-
8.nt olarak sağa v.ecen top (}ala. raftı. çok sılu ık lıı 'ı ruın diıs
tasaray J aıes· 1i karıstırdı ı a d<.> • ı .lerdiı. Ve i ·,. ı temı. erek :.tr. 
Sülevmarun çektiği şütü Osman d"klcri hu il i c rhc hn.rhi ae , 
güzel bir pl~njonla liU 3f" a < kfe ı ıı ·ı ecı,.,ı hel
kale "ni mühım bir tehlikeden u- li !mı •1 h5r . .rnnm'.1 l! fü· l · 

!astırdı. nJdini alnu.. "hi ,.,··rıı m ... kt~<lir. 
30 un u dak kadan . onr2. o- ifa! b le l .'.\imarı ıı ... ıicb na. 

Gayri menkul saıışı 
Şlfli Bulgar Çat'fıaı A.bidei HUrriyet C&ddesı (Yeni AJ;talt) 112 nu 

ma.ralı iki yUz kü.s{ır metre murablı • .u .sa lizenne bına eı rn•ş Uç tr. 
r;ıf c::.dde le muhat olan ve zemin tı muhkem 10. ,ır ve ı 1 
yağlı bo~alı, tahtalar ve doğramalar Romanya kereste34n:lon m.ımu 

apartımaıı şeklinde kullıı.nUme.ğa müsa l, nezareti yt halz v 
havadar cıviıı tamamının aatl§l açık arttırma S'.ırctile 6 K. evvel 19 
cumartesi gllnil saat onda Beyoğlu 4 Uncu Sulh Hukuk ııa.kfmli.ğınd., 

yapı.ucaktır. Zemin katı: Bir taşlık, Uç oda, kiler, garaj, mutt -.:e 
helfl.. Birinci katı: Antre, sofa, Uç oda, iki bUyük salon, hamam 'e he. 
ıa.. İkinci kat: Dört oda, iki bUyU.k s:ı1on, hamam ve hela.. Urün~ll kat 
Sofa, dört oda, çam&.§ırlıl hela. ve üstU kapaıı taraça.• 

• 

~~-~~~-~------. 

Belediye Sular idaresinden: 
SAYIN ABONELERİMİZE 
Su savaçları içindeki suyun soğuktan donması, sayıcının bozulup ıcır:l. 

masına sebep olur. Tfimlr masrafı olarak bir çok para ödemcn•ze maha.I 
kalmamak üzere sayrçları soğuğa karşı muhafaza için tedbir ıı.lmıınızı rica 
ederiz. ( 10528) ---·----------- ---

IST ANBt 1L BELEDiYESi 

11/"'ll./lllıı~ rıl!f k~su 
ılı /,il lstlld!U cadd~I 

·• Konıedl kısmnde 
filli AJt!J3DJ 20,80 da 

yun müte ;ı "r ~ le uokül- zırı r n ~ 0'1Dil komi'ni ._ :=::;.;;::..::-::;::==:::==============- SAADET UV ASl 
dit. Oyun bu ır da çok zevkli ğe 'm ı pa' ı 
ve heyeeanlr bir safha arzedivor nasehet ·ıc s i. ı ... ı · 1·1 , ı.t:- • ru- SAHIBt 1S1M US 
du. V rmi iki O'"Uncunun rr. "1b1 ıı ... n o' .ız ıl • b . • v,., 1111 R:ıcıı!dıfrı vt::r V JU{JT \fat 1::ıa::: 
et' ' d h ne- c v·rmek icin ·~('" · l •r ita- ı . 

sarfett ~ " vre ·· ab kı:uıın ( •":eceJi :ı. _ tTmumı n{."':!"Vatı ıdarE- eden 
h ani dev mın ep olmuş STM US Refı7e AhmPf ~""'f"l'IPf1 

8'-?"V" ":[u Ho.lh S!nemasr 
~fl~ .. ln 3 bn 111< • lll:n t lr 1 n: 
1 - Öld'lr"n Üril:nr ~ - Rlh111< 

Seri Tel<mlli hlrden, ı 
2 - J,ord Hardi - 'Ka.n Kar,h"'llt•r. 

sanki ô, onun orada olduğunu 
görmemişti. llhan arkadaşlarına 
karşı ı»k utandı, bu yabancı 

kadınm onunla ali.kadar olmama 
sına o kadar c~ı sıkıldı ki. nere nezaketsiz olmamasmJ 

de ise ağ!avacaktı. Yabancı ka- lerNihayet nhan anıadl 
dm çocuklarla bir milddet daha Ç('Cuk eier başkalamuO 
konuştuktan sonra hepeine birer Di sevmelerini isterse 
ufak hediye vererek vanlarmdan zik olmaltdrr. Bu fena 
aynldı. tlhana hic: birşey verme den vazgeçmek ic:in 
miş, ayrılırken yüzü:1e bile bak- gayret sarfetti. Fakat 
mamıştı. Artık kendisini tuta sonra yabancı kadmJ!l 
mıvan !Ihan hıçkıra hıçkıra ağ- da utandığı gibi hiQbir 
lama~a başladı. Arkadasları onu t.anm.adr. 
teselli ederken bir daha böyle • 

...................................... ; 
ı arlllye ~amııara t8tl 

z·ıRAA T BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesl: 1000,000.000 Ttlr.s ~ 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai rJe ticari her nerJİ banka muameleleri-

·n ,, - .. 
Ztıı<at .t:Sankasında kumbaralı ve ihl;ıe.rsız • sarruf heaaplarınd~ 

50 lirası buıunanıara ııenede 4 deta c;eklıecek kur'a ıle aşall 

4 .. 

" .. . .. 
4-0 .. 

piA.na göre ikramiye da "ıtııacaktrr. 

iWO ., 2,000 .. J9 0 .JO ,. 
503 • 2.000 • 120 .. -ıo .. 
200 .. J 000 .. 180 •• ıo .. 
100 .. 4,000 .. 

Dl'{KA1 Hesapıarın1a< p'lra'v "lr 3"'.L .c;•n1 .. ~!J 1 r 
~e <tı 

dUşm yenı~re :kramı~e c;ıktığ t k rı.ıe '"'t 2') faz H 1ıe ver.I' ı:srl 
Keşldeler: 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey11il. 11 Bırınclld\.nun 

rinde yapılır. 


