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1 - 'I J"l .....,. toplMMek ~ .... 
l'maealel'tll • .,....,.... Selleıt.. "" ...... Pim ... 

• "'Vlllcm&"an OltbıılıD,, adli 100 lmlatlal.t 
L ,..ınız ao kDnlla ~-

tanbul, Ankaranın serbest Hevecanh bir mactan sonra 
satış miktarı arttırılıgor. Fener -ingiliz takımı 2 -2 berabere kaldllar 
Harp 

azançları 

ıat1,ıt11ave11aıet taralladaıa wera lluı lngiliz takımı kapdanı Fener takımını 
dlllllillodarıa aaıa,ma J&pı••alr • • .., ' .. · • 

aaretue idare edllecell çok ıgı huldugunu sogledı 
Ankara, 6 (Vakit Muhabirin· mağa karar vermiştir, 

den) - Buidav ununun tahdit Alınacak kararlarla. Veldlet 
edilmesine dair o1an karam~ tstanbulun muhtelif mıntakal.ı
nin neşriden sonra. Ticaret Vek~ rmda bizzat satışı kendisi yapa
leti, tstanbula haftada 28 c;uval cafı veva bazı dtlkki.nlarla anla• 
unu kooperatifler ve esnaf cemı- prak satışı bu wretle idare ede
yetleri elile satmaktadır Ankara crii söylenmektedir 
Memurin kooperatifi vasıtatıile Vekalet diğer taraftan tstan
bu satış yaptlmaktadır. Her1ıanri ~uı ve Ankarada satümakta olan 
bir yolsuz1uk hareketi e-örU1m- un mikdannm mevcut !ıtiyacı 
miştir. Ala.kadar makam lstan- karşılayamadrimı görerek bu 
bulda.ki un satısmrn ihtikara vol 1 mikdarm arttntmllJIJftl ~ 
açtığtm tesbit etmiş bunı ön- mektedir. 
temek i~in yeni baz1 +<>N'h; .. ı ,.. . ~' .. 

Afd1la ~-- Aım.n cimli 
toplan 

A tfARBi 
Almanla~ı,. 

eline gec;e~ 
tal)raklar 
gerj ahndı 

ıO ı 

3100 ltaJJ&D V8 2000 
Alman eı r alındı 
Kahire, 8 (A.A.) - Orta Şark i 

.Britanya kuvvetleri ummnt karar. 1 
gllımm tebllfi: 

Son 24 saatte tuvvetlerbnlı ha· 
rekitın cereyan ettiii blSlgede 
her tarafts ~ ardı keeilmi· 
yen bir buı1a altmda tutmutl&r. 
-dır. 

Eldudada 4 ilktbuııda yapilan 
11~ hllcmndan eonra cJOtinan 
eline geçen topraklardan lstıidat 
edilmemiş bulunan lmnm da ıeu 
barekltı neticestm:le Brttanya pi. I 
Jade kuvvetleri t.aratmdU geri 
almm.Jlt.lr. 

Bu hareket esnaemda •e dahP. 
evvelki bllcumlarda .ele ~eetrllerı 
Alman harp eei.rlerl Almanlam" 
OOk atar kayıplar wirdlklerln · 
16ylemiflerdir. 

TopÇu, in1 tralyöz ve bava tuv 
\'etlerinin Eldudanm cenubundfl 
lnıhınan 400 piyadeden ve 1SO o
tomobilden mUTe.kkep dilpıan ko 
hına hücum etmi1ll"rdir. oo.ı,ma 
na af1r kayıplar vcrdirllmtş w 
düşman karışık bir surette aa· 
frlmıştir. 

Bu ~evredeki yarlar bovunct" 
batıya doğru yer dctfştfrmefe ça 
lrşan piyade \"e naklive krtalamı 
dan mllrckkep dii'er bir dUşmoı· 

lngiitere •.•.. , •. 
Macarıstaa we 
FlalADdlJ&J& 

Har o 
ilan elti 

ültimatomun 
aKis:eri 

1 R A N · IHav.D.gazinin kesi-
Eya letlerinde ı l ..., . d ..., ---_, " .1 karışıklıklar ecegı ogru uegı 

di~ 6 
(A.A.) Reame& biı- ........ e (A.A.J -.ı>.N.B. ajansı Belediye reı·s muav·ını· ,·ıe 

tn,riltere budnkU cmnarta8İ ll'UdaD PoUtl8clM Und Dtplom&u.cbe 

:j:J.~~a~a:=: :·:z::=~ık~ şirket müdürleri ne diyorlar 
ya ve Macaristan1a kendini harp t.ıgmı blldirmekı.dir. Bu ka.rgaf8lık. Dün sabah gık.an iki gazete havagazl l da bahmm&dJfmı .ıJylenil§ - damı,. 
halinde addedecektir. ıa.rm eebeb1, tnguı.i aaımrt ıııakanıatı f)rketım direktmteriıiln belediyeye ttr ld ,__ • 

-
.. . . -...__.. ·--111- ; ~- ., lnelill> ~......... - - - .. ~ lr&Dtb .. ~ ,,... • 

IQMill• ...., '* eeurı .. +t•ln • _.... ...... ,ein,. ..-.r ,..,e..ı ~ 
SOVYET TEBLiGi ~ biC)bir veQhDe memıuüye- alMe llallUD latbk korirUuDa dUpıe. ne kadar haVMUf vvtlebileceıtpı. bu. 

ti mueiı> llddedihftemitııtir. Ç(inıdl 1,. tiafl&llUf olmUldır. DolDlnyonıann dan sonra gamı keaUecetbıl ')'QIJW. 

bu ôe9&bmda Fin hUkb1tti fnrt- dll Jei'ybü auumnln JILl'l8IDJ t:ıeaıJ. du. K 1 tiz notumda ıaeten1en .-rtıara' yeCek kadar Wılriye, atlebllhtimal Yedikule, DOlmaba.hçe, Kadıkay gu: ıta arı~ iZ 
UVn'l&k hususunda hiçbir &ral ablp ,oJa.ıı 9111'lk Brltanya tran hO • prketıertnden ve belediyede ,..pb • 

~iStlı'. . • ldbDetf blriDd* bir ıu,!k icra •• mm tahldıcat& göre bu babertıı dol- çarpışmalara 
(l>ewr.mı 8G.. 4 Si. 6 tla) Nil cmu muıb94ındn •vldne mecbaJ' ru olmadı#I aıilıplmaktadır. 

KUPONLA . 
Yeni romanlanmız 

~ 
hM Twıealel"ID 

iLKBAHAR 
SELLERi 

ve 
llAllSEL PBtJSr'lm 

VıJKONTı'UN 
OEVMU 

o 
tLKBA~ 

SEtllERI 

8tr pmQ im romıuadD' 
Btr-ell aa• ..... 
Bir ........ " ....... 
•--t..t 
Vcı lıılr .,._._.. 

VJKONrUN 
OLUMU 

Bir llaJem eahtblnJD tmlD .,._ 

:nula De rol O)'DJY&bUeeelllll bari· 
.cul&de blr nlltu&la ve IUl8 rubu. 
ıuıa 'bllttbl lDceUklertııı tablil edeıı 
bil _., Qnl amaJ'd& eqtp bir 

" n taıaldtr. 

~-1r ___ tçbl_1_n:_~_gı_:_ıtlr_~_ye_t1D1_ .... __ uı_~--~-b&bQe--~-~-v-~-e _blr_§lr_k-~tl-aracaa_dtrek._ı devam ediyor 
ICalinin ke.jmincle 

iki yeni taar
ruza g~ildi 

Alınanlar 1 O bin zayiat 
verdiler 

~8 (A.A.) ·~ 
gece tebllii" 

6 ~mı 8'bıt1 lııtaJanDD 1111. 
tün cepb"e1erd8 dtfm8D]a gllı-pf. 
DlJl)aıdır. 

s llkklnunaa 14. Alman t&YY8-
neı ~. 
~ Ta~ k&yıpt:Jr. 
6 fDıttAnGMI llOlllD\ia ~ 

rmda ~ Aıın.tl t.ayyareei t.ahrir 
edUmiftir. 
(~ Bo • .. Bil. ! b) -

. LM/.\M TEBLiGi 
Değu Geı:>t.le- I henim · köşemj: 
sinae düşman -------yazan: hakkı . tarık us 

kaçmağa şark eserleri 
mecbur edildi 

ııenıeWUnan'ı.m eon sa)'18Dl4a. ..._--. ~= 

§i1ri nerede aramalı? 

kendi ka.rfllığl lldecek oturalı: kendtmtıı1 dolQa dolnı 1fıoe1adt ~ 
Leninarad'dan yapılan :roruz. muharrir, bakl'nln adlı , lulı phadetleriM da)'&DDUf, blllmle mbL 

bir -'-· barekib .. Up.ya hazırdır. afrodit muhan1ri ptıi od& "tur bir prJl çlNldlr: mm 
~ daima g11neflD kaynatma dotru gtdlb aramak \Uımdır ... b.GJmltmtm pJebe 

<Dtua.ı Sa. f Sil. S b) (Devamı Sa ı, <u; 1 "" \ 
... 1111 - de • ..,.. .. y.,... 
~ llGlll78tl..DdlılldP' .......... 
'3!1 ...... 11 nn. ........ ., ... 
ti '°'r karattv. 

11 lu vaffa k ı' • çaJa.ca:Cma ınanmııtır: "sanat ve edeb(yatt& b&tıd&k:Uere beulsaek m1 lılti. 
ır~ ı yoruz. ruhumuzu. ODlarm yapdılı gtbl &ıce ııaru çe~ 

'3 teaelle Trabzon Jatı aaklı1a• 
105=50 Yani Devletooıu 3 sene ... _ ..... _ ., 

.. sürgüne mahk1lm oldu ~=--=: 

. cı, vag~larn11n musaderes:nden bas- ::, '!.:.::.:nar::= 
1 O 1 

creU otara 100 parabk pıa1 Uf.• 

.. O ı~rada para cezası ödeyecek ... ?tın_eltrtnt_rice_edtftz, __ • 

n-•~ 

• l • " eter ciddi babialerde tqbihlerdeD !&Jd& umuyoraaım duJ'lrU1U idem ... eö.. 
getsız ıge u hanl'7a bemeUnlz ve "havvl Adem'lD eye kemJtlnden )'&l'&t.ddr .. ~ 

mukaddes tarih rtvayetınJ !ıabrlaymız. muhakkak~ du;numm.,. lımaL. " dı .ğtnden yaratııdmı§dır: dunuJJUD olduğu yerde elbette 915s dDe gelecekdlr u gr a r ve duygunun en lDoe sanat eaerleriyle beııenmıı bir diyar elbette lllls ...... 
n tinin de :palmZ ealdllttne delU. eekll~ OıltGDlQle en a.n ~r 

Bertin. 6 ( A.A.) Alman teblii!: l göetereoekdtr. 

l?°iU oeı>heeinin muhtelif Y'!"( t Oııwa aona"m WUUDU "ilk mQt.st•n fllıt ...- UWSJIT. ,.._ 
len~e. dlltman mah~lf bU~u ! eoka.r8&k flmdlden zaferini kutlayanlar ald&Dm.ular. ..., ...._. f111e1ı1 de 

ne~~ındDante ~aQmhava ıcbard So_dıl- ı (mevlA.na)aı ve (mevltnanm ruballerl)le, (molla caml)lll lle - ..aiD-.. 
m • ..,"-Ar. uz avzasm a v- , 
vet1ttin (Jfddet1i hOcumlan DÜS- 1 bahmda bu uyanıklık l§aretinl "P91'Ulenıeadlr. 
kUrtU1m0$ ve d•ana altr ka-' rakat. ben bu davayı başka bir cebbeda alıJOnllll w baDll ...... ~ 
yıplar verdirilmittir. r>nemanın Wın arunu ve g_arblD ıw.klılJDI. bQlemecten ete aımeMır ~ 

(Deuatl &J • .J Si 4 M 1 1 (~le • .J. M. 3 de) 
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Li 
Dün gece tiddetle 

bombalandı 
Roma. 6 (A.A.) - ltaıya.G ordU 

larmm umumt kararpiml.m ıebllt\D 

Jlen: 

''---tltb Ş al e11 'V g 'VISlle·Bir .ıu1tekırsü gün 

ile Tiril tı1atros11 ... ~~~~~~~~~~~;.~ 
l'iyatro, tuhaf eeydir. B:ı sııı'il v eeerdir. Ona üdeıntr·:-·~ :;.~~· ri. ıımdJye kadar latanbulda nıubte • 

ransıı, 
soma 'isi 
İngiltere tarafınd.ıt 

İ§gal edilirse t1.' 

Bu gece lııgillz tayyareleri, Napc. 
liy!, bombali ı§tır. 7 ki§i !Hmtış v 
40 lcadar klmae de ynrıı.ıanmışUr. ET 

insan toplan:r, karuılarmda, ba~ • azan amadıtımu bir ttırkı-e De dlliml. kirlen .erilen cezaların en olddetıtaı 
ta insanlann, yalandan, thtfrns. ~e nakletti. Bir l'Urt re~r aaJı• L1e ceza1&ndmlmrgtır. Ta h"İP edilecsD1 ~ t! 

bildirildi 1 r mtihim haaara uıtram11 Ye çılcaıı 

lar !c;inde kıvrandıklanm, g{llf."!)J • ı ... 11 4.,.,.,_ ~di" r.en kov~. TOl'k ut&rter hem .Muhtek!:-, Balıkpazarmdn. cumhur!. 
afladıklarmı seyrederler. SonM J ~rı ... u J'l C.. df' mftıtemmel btr te?ıtlde t..mıil yet buabaneai karııuımda )ııl ve pey. 

ntead:il t yangınlar, çabucak aörı 
d.lrUlnıilş~Ur. Gece avcuarı bir dllfmaı: 
tayynrcııt d!l,urmUşlcrdır. Tayyarenir 
C ln;ılUk mUretteb:ı.tıcdan d(lrdD öl • 
rıliş ve yaralanan UtL'!j esir ed!lJn11t 
ur. Tnyynre Jınrşıkoyma topçunııun 

mumDcrtne hedef olan diğer Ud dU,. 

memnun veya müteessir, her ha:· ,.dh·orlar, bmttmf'D Tllrlt bir batlr nlr UcaretUe uğra.şan Yıı.ıu Dev:et oğ 
de heyecanlı, çıkar iJcrler. vak'aya. mnk!temetere. - _ udur. Yani Devletoğlu, buzhanede sak 

et- •l u 1'. 0 da "'--'U'-1 ..:ı bit m Hı Yunan tiyatroeu. bir Fnuı. ""··- ı-. o;>C~ re e .n. yun jun.ı 4 en- banct lral!rıadan &eJredl-. ., 263 teneke trabzon ynğı olduğu hal· 
ni yn.şamağa haklan voktur. Ka..' m mflU tlvatl'O!IU ~·oktur. Fakat ı- ..,.kkA •• tc -• tU llr YUD•alı'--, ln-'.llzler - w:o---- Eserin mtlelllfifthı ,.,. ..._ _ _.. 159, u.. nma muı rt ""a e m a. 
nunlar veyahut. ahlak lra!detcri .. J&I" 6· .... ., •iM-ii> • v ıınr .nır" tJ 
bunlarm bııyatta teıahtırüne ma tat, Ariıto,,hane, SbüeepeaTe ve oima"1TIT t~tndfk, - D1nra ktT"!I =t edeD yat munlkabe memurl.an. 

oan tnyyarest denlı:e dlllmUıttır. 

Edime valisinin lazı 
evlendi 

Rdirnc, 6 (Hutr.ısO - Bu2'iln 
·aat 17 dc13eledivc salonlarında 
'alimiz Ferit Nomenn kw Ba
yan Tircj~ ile gene; ve krvnıetti 
awkatlanmızdan Mithat Benke-
in nlk!hlan yapılını~r. 

Meruimde Umumt Müfettiı 
"ekili S:ı.brl önev. Kt!lT'nndantar. 
Umumi Mllfettişlik ve Vilayet er· 
k8.nile şehrin seçkin ailelt'ri ha
zır bulunm~tlll'. 
Geiı~lerf tebrik eder. saadetler 

dileriz. 

Valinin bugün gelmeıi 
muhtemel 

~htanbnhm muhtellf i1Jlet1 etra. 
,fmda f.lgfli veklletter1f! ~rUpı~ 
:iJ.r:ere Ankarava giden Valt ve Be· 
.tediye Re's! Dl'. Latft Klrdanı; 
lıug\ln. şehriııım gelmeel beklen • 
melrtedir: 

~ifül'1.C Okutma Kurumu-.. . nun muaamereaı 
'ftrk Okutma Kurumu meaıutme 

,arın akşam Çenberlltq ıılnemumda 
Myük bir mllamere hazırWımlfbr. 

Bu mUsamercde tanmmlf mu.lld •· 
UtkArlanmıMan Sat\ye, kouerva
tuTU laa heyeti baamdAD B:nulıl 

.Ali Rlıa tan.tnıdaa bir koutr' Yertle. 
eek ve Na~lt Osıcan da ba tl7&tro da 
tımasne ~edecektir. 

·---------ö-~~----
Metresini öldüren l 1 

sene yatae~lc 
B1r mtıddet evvel. Beyurtta. blı,. 

dlslDden a~drfı metreli lfedtmeyt 
Ali admdnkl doatu ne yakalayıp ka
dJZP 61cHlren " All7t de ..... ..uetw 
yaraı.,J&D Hızır dUn blrtncl &ltn' -
m&lıkcmeatncc 17 ı;cne intıddeUe ha. 
pw cc:uma ı;arpıIDUfln'. 

t( \/ECIZEL.ER 1 
ıraau: M c·~ PDYıllfl 

• Moııtuklyö diyor: "'Çok &kil 
oıan Allah, zencUerfn bu kapura 
ricutıtu"ı içine hun.sl.yZo tu 171 na. 
bil nasıl koymuıı olducun& f&fm&
malt luıbil değil" çok lkU oıaa AJ.. 
IAhırı beyaz ve :valuf ıklı vQcuUarm 
lı;lno boğucu cnzıa da &dOrkO e.~ 
bar l'Ubları Duı1 ko71JlUf ~fa da. 
luı. siya.de baynte IAyıktırl Mum .. 
fih Allah fnnnb.ra irade venııı,ur. 

4 Tine Volttt diyor: ,...,_ w 
tmmZt gül muharebellade aba1fntwı 
bu harbl dQl11Derelr :yapbtma maD.ır 
ınısnmr Ö7\e719 bagQntn b&rtda. 
de ftdam8lallı dUıtıı:ılllerek yapılıaU. 

l ta oldUal!ıma tnnnmnyablllıU. 

nfdir. Halbuki fhtJraslar mevcut Moliert\ Ue hakh olarak övUnDr. ifltem~! - Faht Tlfl! C!kar Or· 
tu ter. tada b!r '"tfvatro• nr. •e ba ti. 

iana &yle geliyor ld Ü'tabR "Mftthlt Atle" 'FraU1I Jeu '"&tro beterf biT mentnı ,.le al· 
ve taallOkat, ee ve dest denl1e!: Coctean tarafmdan yuılm11 bir n)-:ttlr. Bu ltfbu~a mnhtetlf 1ftf!. 

mahJ<ıklar, bir cemiyet kurmak ' ,,..c.,,ıte. M91!JUD lrtwıfu~u~ sf. 
en~estnden zh-ade. kusUl'lannı . L 

1
• b v 

8 
d 8 , •fnıiir """""· llTtrmttt!f!ld Rtvtıh 

rn örtWmeal, lhtlra.slanmmn gl.z. 1 lhlse ile ba •• bmıa be!1ıer e. 
lenmeaf. aramızda kaln:aet için Yll ~,.,.,,..,. &!'fl9mıfll bir fark \

0

01rtnr 
ratılmışlardtr, ngiliz ve mihver kuv-' o elh'•""lf!r! bız ""'inıo• nMTI ~". 

Evvelld a.lrpm, Şehir Tiyatro "!u'"O~ . A,.,,ttoı1ut, ~ vtn ''"° 
aunda, Jean Coctean'dan tllrkc:eye vetleri ne vaziyette: "e(t•'rf tfV"ttro r.e 'n1rit t!ys•ro8U 
bUyUk bir muvaffakıyetle nakle· Lib,·Ada barek~t venlden baş- .... '"'"""' "" hfr 'r..-tır blmTVor. 
dilen "Mllthie Aile" ıs·mu plycs1 lam~ır. Bu mllnac:ebette iki ta• Ve f!dn tnltftfr. M~i•• lıl5\'le o. 
eeyrederlren bunhın dll11UnOyor. rafın vufvetfni ~en eeelre-

1nn~ Uda~rm:?. fmıan Re \• D•'· 
dum. lim: .... <'Tn;;'n'm'" ha" n-m:,•et Mf"" 

Piyes Jean Cocteau'nun Adeti Tobnıkta l!imdl ıtıJla bnvUk 
1

"" h'!'?.'mdlln h!t•~s1' ~~r 
oldutu v~hlle, iı: ilemlndeld hla· bir mOdttfaa cen""' t~lr.'·n! ,t. ·~1'!1\lm!!'"" da nrtadan hlkıuıtk 
lt-rln dışa ·vunııutunda, içtimai mi!ll bulunmaktadır. Gecen haf- •ııma...."".lfiP. onnn arıuJıııdın 1'Urk 
kayıtlara çarpl!Jmam nct'ccalndc tald ha~katta l::urava iltihak lvatroeuntt """"' o!tryoruı:., 
ortaya çıkan hidlaeleri anlatıyor. ~en knvvetler1e Tobnıltbkfler .. ·"' 
Bu gibi piyeeler muvaffalnvefü 40 kflnnıtt~lllc VRmn dıtltt ~k· "MOtbl11 Ane. ~fTl"'flfte 'vud1 
temsil edUınedlli takoJ.lrde seyri !inde btr Mmh'vt mtldııfaa etmek- ~ bu atman onu temsO ea~r 
tahammW edilmez blr eekfl al·r. t~irter Bu kuvvetlerin karadan ~lrtlMerf <•) tebrik De bltltme1r 
Mumfakıyetle oynamraa bı8a!u :ına kt!Vfttlerte hlc ba'!!antıl•" ... h>o1"Ulll. 
sarar ve tiyatrodan dl5nUp de )'I. "(\~tur Rıt•la"""' de 15\'ff'df~ ......,, 
tatmnza yattığımız zaman btz:l u· Mm; hududunda Sollum ve btıha.cı9a Nt-yylre. latf"li al!hn:aha 
ZUD uzun dOtUndürDl". BardfvaAa 8TkN!m Jt:alRn n,; rrııth- if' ~ıfıf•n fl"vk.-•H•'9df, Bununin 
ı.•~'Mblrfithiş Allc" de ko:-kunç, mUt. dut tümen vani ~-40 bin ldfllİ• 1'•1"PlııoT'. ttktl'"'""'"· U1"1'1111'\Jvet iti. 
U""l şey yoktur, Hakikatte bn Hk bir kuvvet b lunınakt11drr. barflıo. ..-.. T'fn "1tlnft dram •amfr 
atle ef'radma, zavallılar veva bf· B ınl"'rm .....,%..1 ftalv·-..a- Ra•Y __ , d ek i Cl ,,.,"'1 .,,ıu.. ,.,... "' ~""'"''-e f'ttflr'•Pfnf ztmnedfvo. 
Can<-0tr em cap eder. Vakı11 A •man tantı:lan butundı:h da """ Btr M\k Vt"rferdt" ne-u ıah· 
fransızca "Tenible" kelhnesın•r ·övlPnivor. fnı?iliz der.itkm..,'ef'le- ııelf'T var, nntar. nhıb,.tt1'.,... Dımıt 
tUrkı;eai .. mUthf6" ise de Coc. ri dt-nfıe bir kaytk hfte vanıt~ı· """., n!n: .. ttr. ~· .. r'n mflnhR!'l?l'&n bl!' 
teau'nm kullanmak istediği "ter· <ml& müıııaa~e f"tmemektM'rltt. dram.. o~"d"1m unutmamak 
rible,. kellmemdeki m!nsnm türtı:. Kn-..aan da irtibat :n-'-ı -k-Çe kab'l" Qthf d -u nı.u .,.,..ı~ı "" "nun mtlV!!ffıtlrn•etln! bir kat dL 
bakmud ı . m bt cg dJr. pu tın-. hıt ıtf't.,.,.Mt1rtn'. 

mı an, pıycec ir başka faim Sevdi R-td terlr~ lM-t-
...... , __ ,_ daha ·•·a'- •" •---'-"· -·..., '"' ,., Atrtl\"'tt: "~- ~, ._ 
11.1\UW&& ID 1:eı.u Owca.Au, ve ('l'obMe varnn d11•~ .,.1ı'tlnd• ~- ..... •••g .r,n.!J 

nakilde, Hakkı Akdemirin göster· he kurmms o•an tnrrtli'!'! lnnrvetleorl ~1.:.!~. ~".:;,.!J"t"aft, Saavt Tedti, 
dl#' muvaffakıy~t IXSylece tamam. ·ııı,. mih~ ku~tferlle Cf"nhe kur 
lanaca.lrb. Şehir Tiyatrosu sanatkArlan· mu•lsrdt1". Rıı'l1'A!l t"41•b'-'\«ı '"· 
Dtn bitııa.a Ne·""-enln bu dere_ !!ifü: kt1VvetlPM1'!~~fr Tf')bru· 

U" - ~tn 3!'i ~l~!'f' dôfu9,1n~ .. "'1' 
~ b....Uyctle bu kadar muvat· rc:onı t:ı1"fliz trrta an ~ent.-!1nt 
taktyetle oyn!ldıkta.n bir başka ..teni•..e vermta hir BUT'f'tt" 1-Rr~
oyun da .. F. Maurillc" in "As. divnrta.r. Hnnl11:r tedafnf hir 
mod&" 8J olmuştu. B11 mUaue 
beUe laman Hakkı B:ıltacıoğlu'aur. ~7i,·~·" zivRde ~nı1,.m ve P•T'· 
ıalt gilnC "Tan .. gazetesinde ne~- •vava ırldl" Jreltnek isteven mth
retmiş oldutu ve ''TUrk tlvatro~: ,._.., k11vvetlerlnc nnr vermekte· 
isti dir'el". 

T aymis gazefui 

in"iliz ~ iran 
anlaşmasının 
Gecikmesinden •ikiyet 

edivor 
Yonız.. başlıklı yammı da ha· · Rom .. Hn etr•slr 1mvvet1eri Tob-

tırladun. Baltncıoğlu kcnd"tdnl se. ru!!un 30 kflnm~~ ~nubnndtıı Loaclra, 8 (A.•.> - Taymhs 
venlerin, ona bOnnet edenlerin torılRnmıcı hulunm.,t·t•dn' Kar- fJazeteat lagfllz - İran anlatması • 
hl~ de l<:inP dllşmes'lnt glSrmek fır· mlanndn icıe kuvvetl; tJııtiliz kıta• nm g~eJCte otmaanu esefle 
temedlkterl ten2ku!llarla dolu ya _ !arı vardır <•mhvor. 
ımmda tlvatroyu beşerf ve bev d Taymls, bunun fıııtttrrede bir 
nelmllet bir hidlse olarak kıı.bul - Ra "° Gatlteai - , fnkisan hayal 1ebcbl teşkil ettiği. 
etmemekte, yalnız ve sadece- "m1t nt ve bu vıııfvetin Ortaşarkta Sov 
tt" bir mDesseae diye nert sUr· ı 8 dımı-ı 1 ? ı vetler .. Blrl'ği •e BllyOk Britaoya 
melıtedlr. TiyatTo tarzlannrlan bl. Pli JlrcstlJıDe zarat" vereblleceğinJ be • 
ri de, - vakıa bu tarz dllnyanm Blr pzetecle on kul'Uf artan et nu lfrtmektedlr. Guete, mUttefikle 
hiç b'r yerinde muvaffakıyet ~a· kından ba.hled!lirken: (ana t'lyatıa: ~n .ırandan geC't"n bayati ehemmi. 
teremenüştlr amma -· bay1e bir ,;etı haiz muvatııda yotlnl"Ttlı teh • 
propagand11 tam olab'lfr. TAJn~ rmda eon devirde kaydedilen terflln dit eden çok yakın t"hllke\'İ belir; 
tiyatro, mUcerret tiyatro, bi~ btr ete bilvaata tealı1 de mWAhna edil. !aırketmedlklerlril ~vtemektediı: 
zaman hmall Ha.tlrı Raltacıoilu . mlf olacaktır) denWyor. SilAhiann muvakkat blf' talih cil · 
nun dl'ditf gibi deflldh'. Bu •tı:tarm mubanirl tercUmeJe. veeine mazhar otma1an takdirin • 

Arfetophane. Shakeırneare. Mot- rbs tam muvattakJ)'eUDI terctlme edl- ~e yahut Almanlar ycnJ blr hare 
le~ Yunanlı, İngiliz, Franm ot. leD e.ertn deTrlne yakıf&D bir Uade kete l?e<;crleree Ortaş:ırkta bulu 
duklan için piyes yumamışlard1, almakta buWll&rd&D4ır. Acaba t>By. nan mihver lelıind,.kl uıısur1nr. an· 
Onlar be~ ,eyden evvel birer tt • ı. dOfUntlf, ı~m!f bir devre yakıp lasm'lnm lmzaST lnıaulUhda tnın 
ratro mtıelllffvdller ve eaerJer!rı•, bir haNket olduJumı aıııatmak IOID fik{irnetJ tarafvı~an ıı:l\!!terflen i!. 
lfavet tabtf olarak, lç!nde )'81"3. böyle bir U&de )'Olu almlDJftır! ~ksl•t:kten ve mOtt nkıcr dip 
d!klan cemiyetin Jronu~uMı dil~ ÖJle c:ıeıtı.e. Ctenttll) ferine (ytlk. loma!lielnfn hanı imnva eevkrt 
Ylldılar. Buna rafmen. dUnyafüı eei1f>, (bUvurt&l 18'1M (dolafi8!Y· mek busu112ndııkf aştklr aeılıAcn 
Baltacıotıunun llerf sllrdO~ ml: ı le), cmnwıua edllmlf t yertne <dtl- yanh~. fakRt ıararb bOkUmler cılm 
nada bir mitli tngftiı tfvatl'08t!, IWIOlmQf) demeli, böyle dememt>lL rebileceltlerdir. ~ 

Bir az sonra Hüsrev elinde bir zarfla döndü: 
- Buyurun Küçük Bey... · 
- Bu ne Hiiırey .. Yoksa mektup mu? 
- Tabii mekt-.ıp .• Hem de Mukac1c!es Hanmım 

kendi el y&zıaı •• Ben ıizin mektubunuzla beraber boı 
zarfı kaiiıt ve bir kalemle verdim. Bunlan verdikten 
onra "cevap yeremezdim. çünkü mektup yazacak k • 

lem, kağıdım yoktu., diyemezdi. 
Vasfi, sanki Mukaddeıine kavutmuı ıibi eeYİnç 

duyuyor, mektubu aemakta korkuyor: ''Acaba ne yaz. 
clı .. ,, diye mmldanıyordu. Açtı ye p aatırlan okudu: 

lılar6"9tWND ılı dlm: 
l.6tmawellls lıı.t,.! m n .. ,... tentet UMn -rz ._ ......_ allaa 
~ llllnetUr ......... dttwlk ...... 1ıılr ~ balar .. ...,.,... ..... 
ılml an ile ....s.ı Nf Hdill1 de -w.ı .......... Ol ..... lllıla'6twıt 
elımdlmlsbdlr, ._ 

M1•a• il 

Vasfi, az blnn ffütftyf oracdda kucaklayacak ve 
Jan&klarmdan f&Pl1' ıupur öpecekti. Şimdi, kendiıini 
onun kölesi f anediyor. Şükran '" haklmn nuıl ödeye. 
ceğini bilemiyordu. 

O giln Mukaddesin arahumı Llleliye kadar takip 
ettı1er. Buradan her iki taraf memnun aynldı. Vasfi 
-ikinci günü Hüsrevi çaiudı, kendi terziıine ıötürdü ve 
bir kat elbise 11marladı. 

.. . . 
iki gün ıonra Vaıfi dairede otunırken kendisini 

bir ~-adının çağırdığını haber verdiler. Bir kadın tara. 
(~dnn tanmaıma imkin yolmı. Menkla çıktı. Kiğrt-
1. .......... u . .w.....ı.ı .. , ..... _ ' ., 
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Cem Kalfa •• Onu brn-ük bir nezaketle karaıladı: Emir
lerini ıordn. Cem JCalfa, ezile büzüleı 

- Efendim dedi ıize bir tezkere ıetirdim. · 
Kalfa, ipek mendiller arumda aakladıjı mektuba 

çrkanp uzattı. ... 
Mukaddesin el yaznı jdi. Okuda: 

Velalı.,_.._, 

Oiım ................ 91ıettıle _....,... ....... _..... 

dllm, o U.r dftt8ndllm, kt,. Bir ça~ IKWam&dıın. Az kalcb ba t9zcleıl 
............. .... ~~venin ki dltbe ........... 
lerl • ..._ kadar ayayamıu el4am we da.ılı... menlcmı .,...1ıl"U'8k 
.ebebln.I 90nla. KeDdlll llCml p.ıvek-teıl .ever. Ber mreUe ........... 1ııa. 
pah lrut:amdllr ......... atınb 9fl dertleri ........... .......,. ..... 
tbldeD aadlme M111dlrarak ve pek ool& riealarta ba ~ stdlae 
ta1ıem .-... .....- o1ımMa1 tıem11t etttm. 8ldn ~ ua
,.,.. *'911111 edelııUlrdlilL Teweellllbt,.... devamaaı dil""'"* lııallılıme 

•taunm-
V uf i, KiP,ıthanede Hüırevin zekiaı sayesinde 

mektup verebildikten ıonra kendisi de daima ihtiyatlı 
olmaya kata1' vermit ve Mukadc]eıe verilmek üzere Mr 
melrtun hazl1'1amrıtı. Hemen verdi. Mektu• MYSfli. 
!İne "ÇaT'e sazım efendim,. diye hita.b ettikten aonra 
tunlMr ıövli\yordu: 
~U!-~yJe .,.~ ki.. Bııamm .. ele .,. .... !•• - ~ . ~ 

- Trabzon yağı Trabzonda bulu • 
nur. Bende yok; diyerek satmaktan 
l.:ıtlDa etm\~Ur. 

Mahkeme, yağ gibi en mOhfm gtda
maddest fb:erlnde lbtlklr yapmaktan 
c;:ekinmiyen Yani, Dcvletoğ\unun du • 
ru,rnuın' dlfn b!Urml§. kendlalnln 8 
seııo mOddeUe Sıvaaa frtlrı;lln edJl • 
meaıııe, 1000 lira para e<>.za.ııt ödemesS 
ne Ye ble>lercıe lira tutan 263 teneklı 
rrabZÖn yağının mUradereslne karar 
verml§t~. 

Aynı mahkeme bundan başltn, Sul • 
tanahmette manav VellyJ n:eyva, Bey. 
oğlunda kuap MUUyadlyt et. Cerrah. 
pa§&d& sebzect Sadiyi dolmalık blbcr, 
Gaiatada tOtnncQ Ali Ekber! Bira ü. 
zerinde lbtlkAr yapmBk uuçundan ~ 
et l!ra para w birer hafta dtıkkA.D • 
aruım kapatıımaaı cezasına çarpmqı. 

dikli lfnesinl fAhl§ t'tyaUa satan sey. 
yar satıcı Uyayı, m~terlye noksan 
ekmek veren Heybelladada Şafak ga_ 
zta0ıau aabJbl Sofyadlal, kömllrU fft. 
blf fiyatla aatao Samatyada k5mUrc1l 
YMSl)'l ve kahve lbtik~n yapan Ko. 
camuıt&paf&da Bakkal Demir ile cı • 
raRı sa:eymanı d& tevkif etml§Ur. 

Harp kazanç arı 
(B~tarafı 1. inci Bahiftde) 

Ancak mUhtm otan cihet mem • 
lekette kimlerin fe,·katüde <lllnya 
'•rtlannaan lstlfade ederek ve 
Me bir em~k mnkablU olmıyarnl' 
tlJyHk harp ka~nçbn eJde etti· 
r,ını tesblt ed•bilmelrtlr: yani f}S. 

hnlan ve mtleHeselerf bu cins 
vergi De mftkeDef tutma!< lçl!I 
suliııtl-:nale dtmıyeee'( t.etkik ''e 
talıkik vu1tıt.lan bulabilmek '\·e 
c1e\•1ete a!t olan vercl hnl:lrmı n1· 
m:)lc dn kul!anılncıık mcmurlarm 
ba f~ten f!llısl mcnfııatler !:ıkar. 
ma1ı meylUerlne luıpı1ma1anna 
engel olscak bir s!stem bulabH· 
m.J;tfr. 

Şunn da lllve edelim ld fevka: 
l!de r:ırr.:m'ıırd:ı • öyle fe,·knl!de 
k3zan~ elcJ .. edtnler "ldağu f;fbi. 
ttorm:ıl umnn:la pek namusklr 
kaz:ınJP :vaşıyan ve bu vuzfyettc 
~~ml·k~ffne hlımet eden ba7.1 
~"''"" ve mUes csnlerl tn'l'l fe,·1ca· 
f~deJl~a Ttktı r.t da görillmemt~ 
bir ~" dt'lH'dir. 

Hrtırnrnet blr tsrnft'lD bu fcv. 
'·al!\,~ .. knzan~brtl:ı!:I dc,·J t hıık
!tmı hnsnsi "\"errr'' .. rle l!Jtihtıal e. 
ıl ... rek umnnı? hllyaftn \ıir muva· 
:r.enP- tec;•tı r.t.l,..ı·lrcn, hl~ btr ~ ııhsi 
•nn'ü fnkc;lrJerl olm~ulıl'.;rr ht\lde 
fc\':~i· c" ,.,.zı ·"tlcro lrurlınn gf. 
i'lenl~re llc bir yt\l'(l:m eli ın..'tt· 
nınk ffl'Sa1ı bulur. Ru dn n!lalei 
lcnbıclır. 

AffDD US 

BnMhnvda aclılc 
Kanton, 6 (A,A.) - Stetanl: 
Bombay eyaletine bağlı kasabalar. 

eıa, devamlı kuraklıktan dolayı aç • 
lık b gl.isterdını Boıntnydruı haber 
vcr!lmektedlr. Binlerce l-llnd köyl!l.IU, 
ıı.dıktan !Slmek tehllkeslnc m ruzdur. 

Periste 
32 tunç heY 

: e eritildi 

Mareşal 
MannerhaY 
Finlandiyanın iı · 

yıl dönümü 
mi1naee'betile , 

Bir gUnlUk enıt' 
neşretti 

flfcul'.d3n Unıllvarmı. Yokıa ynrnlı ltalblm çol.t4.11 be!Ak olurdu.~ 
ı.ı aıkuıudıln ve ııetkııtlnlzdi'n Umldl kt'smetllın. Oan tende oldtıkO'l 
Umltlc ülllnt.'tyc lmdar yıısarun •• ., 

V;..tır; Cevri Kalfa ile konu§amadı. Çünkü o da, 
kj11iyordu. Ya görürlerse?. 

O P.ünden sonra Vaofi gözleri yolda Cevri Kalf1 
bekledi. durdu. Mektı:plaşabilmck en büyük niıneP:, 
Mukaddes de kendinden kacmıyordu. Hntti birbir!~ 
ne ayni hisleri besledikleri anlaşı1mt5b. Şimdi iki••~ 
de bir.birlerini teselli ederek zaman ve fırsat bekleJı'I""" 
ten başka vapacnkları iş kalmamıştı. ,J, 

Cevri Kalfa bir gün gene bir mektupla geldi. Y di· 
mz bu ıef er kendisi ile konu§mak istediğini de ıöyJe ~ 
Vaşfi hemen daireden çıktı. Kalfa ile oturup koodt 1' 
cak bir yer arıyorlardı. Yolda Hüsreve de rastlıyatatl· 
onu da yanlarına aldılar. Hüsrev, ls\anbulun kurdu " 
duta idn onlara bir yer bulup götürdü. tf•" 

Cevri Kalfa evvela mektubu verdi. Mukaddes ,.,, • 
mm, bu uzun mektubunda aşkını anlatıyor. gec~.!:.ıı 
düz kendisini dü~ündüğünü, }Cağıthanede r~. 
gjindenberi hep Vasfinin hayali ile yaşadığrm _,,..~ 
:rek ıizlerini töyle bitiriyordu: ...ııe· 

•'Kağıthane gilnünllen sonra bir daha göı .r · 
melde beraber bana kar~ı beslediğiniz temiz: ~ 
adr 11k konağın önünden geçerken anlıyorum. ~
,.. ça1'e ld kafes arltaamdan bi1' defa olsun size iP" 
"'i~tröateremedim. Ah bilseniz ne adar cırpınd.'!"~. 
nm<lnn. Ovevi annem bana nefea aldmnak 191 
Bir ıöne butün ümit kapdannı k~pamış oluruJ11 .. • ,-.. 

Mukaddes bundan ıon1'a gene sevgisinden ~ 
cMii muk•beleden uı:un ııızadıya bahsediyor ... 
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Fj;,,;~;ye~irliği 1 ~ ~ 00 a· oo-00~& lID ~ (;J [S rn: .00 rı ] 1 ~lJÖ!LÜP...:=......a.. .,,..;,._.. ~;,_.böyle pas-h hıılkn~lıınhn~• 
ve • f b I M ., .. d.. I" . .. K ·· ıd.. Karmakarışık ~~. müt&rekeslnde • ,, 

Ruh disiplini ısk~ln u d aarı . _mu ur uguk ~~~sı~ ~n u· ""-· işler :;~~ =~.~:~ 
Aydm gençliğin !llhando milli teş 1 atm a yenılıkler olaca Dün dördüncü Sorgu ~r~e°:. ~~:ı=W:z!~~l ceil~c~<;ted~;!~t;:;;~ bU 

t;ü disiplin .l-nmıak TUrkfycnin &- 1 hakimliğince tevkif her knba. giren, her lmpla uzla- tela.ket ı..a. ... ırgası esmekt~ • 

~-içfıı m!:::::!;;:ub~~ Müdürlüg~ e kimlerin isimleri söylenıyor Bir müddet ~~~dJnngaltı kıı.ra. :.:; ~~~nb~~~:~iıf-Ok yerde, tok ~1.,J~r::y:~~:,ı~rn 
mühimdir T" ·'-' ~\'nl'lıık hesn.pla. en n.-.:ı • 

• ur .... yede beyecau, h:ı. Veta.t eden Te'Vftk Kut'tan açıuuı ması dUşUnlllmektedlr. Bunun yapıl., kolu komiser mua~.nl TalAt Uçkun, 1918 muahedeleri, yeryüzüne bin ncl:ım kaybolnyor. f" 
~ot ve tefekkür ç:ı.~'lntl:.ı. bulunan İstanbul Kaarif mUdürlüğü •ekAletı. maın kabil olmıtdığı takdirde mevcut kansı Nedime ile kavga etmiş, kıı.v 311.<'ak 20 senelik bir han.:J venni~ harbin knrba.nlnn on beş r 
Mr gençlik kütle!.J \'anlır. Bu n1 lır!aa.rif mUdlir :QlU&ViJ:ı]erlnden Faik maarif mUdllr muavinlerinin sayılan ga sonunda kadın tabanca ile kocasını ti. llenı bu ylllnl" içinde de tanı 
gen~lik kütlesi yarmkl Türkiye· ôz'Un yaptığım y~lık. artttnlaca.ktıt'. bacaıtmdan yaralamıştı. Bcyo~lu ha.cw bir dünya sulhu yoktu. Şunufa, nuı:;~~?;t:'hclenin, hJç ı.: 
ılfq m.iman. ldarerM olacak yük. .Maari! Vekill!ğt İst.a.nbııl lılaaril Diğer taraftan İstanbul Maarif ı:ıU taı:ıesie kaldtnlan komi8'er muavini bnra.ı:la yine siluh patlıyor, kan 'Ve gfht .faclasmm yııpruad•~ 
ffk kaliteleri içinde taşun:ıkfadu. mUdUrlUğtl için yakuıda tayini yapa. ClUriügü için tesblt edilen nanızetıer evine getirildikten bir mflddet eorua., dökülüyordu. lmr!' ynptı. Tufon, bu b. 
~ Büyük 

1 
harp sonrası llUnyasmd:ı caktU', !starıbulUD ma.e.rtf mlieMCSele. arasında; Umum mQ!ettişlerden Nec- yarası iltihap yaparak ölmUştU. Çin atesi_ hemen hemen ~ meliyt\t. yanında, mini ıd 

~~~em ek1etbiriç~ bir gcnçli'k me· ri fazla ve işi çok oldufundan mev. mettl.n Hıılil, Necmettin Bora, !otan. Bunun· üzerine Nedime hakkında ta senedir, sürüp gidJyor. İspanya, t.opi.u ı_ı:-uo yanı."ı bile olam 
--..e:u '!()!'}ya utı.\·a o1ıı.rak or. k -'1Lkle klba.ta ...ırı.,ilmi", .. o ltendl.sl. dUn ı·t,·ı' yıldan f""l"'. 1.ılr zarnft" iJıtira·ı cut te§ UAtta da ye.... r yapılıı:ıo.sı bul Ctimhuriyet Kız Lisesı. nıUdllrU t>• ,, ,, • '""'" ... , ..... 
taya çıktı. Falt:ıt Türlüye iı;in bu d6rdUncU sorgu hAklmliğindc sorguya yan;;mı itinde im.vruldıı, .. ,M.o.tl_ R.odronı: günler kindc~lz 
du·a bir lmç ccrıht-t:ı::n d:ılıa. e- dU~UnUlmektedir. Cıı.fer, e,,ki ilktedrisat umum mUdUrU adnmalollı hn1:uıdt. C'cnhc1 
beınmiyetıi \·az.iyet nnotmel.-t.e. Bugünkü te,kilAtm İstanbul, Be • Ali Rl.zruun isimleri geçmektedir. çekilerek te\'kit olunmuştur. riu" , b:ı..5ta olınnk üz~re, bir çok " 
dl yoğıu ve Üsküdar ciheUerinde olmak Netice bir kaç güne kadar belli o. İspanyol şehirleri harabe lıalinde. r:ıb saçma döndü. Azgın 1 

r. UdUrl K k k t dir bift, Ustündekl bUUin ıı· 
~,.... " ., ' Dançing ''e Polonya hıvtlcnnlzı.. atmış, hen b g ne, o.u l')öı .. ku Türldycd.. vo.Jnız bir üzere Uç Mae.r:.f m tiğt.lne ayrıl. lacaktır. 1 u••çu•• . ıza ecavu··z • c1J ildi·t d ' 

gençlik da\"a~ı değil, gençliille bir H nnm, son l!JS!) ı!Unya S.'lYa.5} lı;in, k0tıoyor. Nereye gflleceğ'i, r 

~=~::~;.d:wasıday:ın. ' avaaazının kesi e- eden arabacı ~~:ı~hımedcnb:ı.~kabirmAna.~~ d~~.::a!~~İılml:ınd 
M5elc bn ~ide mütaıea edi· ., •"' d D • kiz h Asıl b"u".-'"· ·~"'-p, 1918 -n-.1_ ki lnmıbuı sonra donıl:ı.cali 

'

j da l k t aı V d V ._ I ün se AY apse .'<UA ..,.;uc ,6..,..,.._ nco \"ayı meme ·e mikyasın.. ce oa ru eg 1 J rinln i~lerinl yn.rnn yapmış, ya· duruluk lçbule, Jm.falıı.r i .. r 
ds S<ffi~•nl bir ısiya"et meselesi o . ·- . . il mahkqm oldu ırmı hırakını' olmalnrıdrr. "Ver. ycry\lıüniln bir dahn. hö~·ı 
larak roiit.:ı1<'8. etmek il.tim C'Ie:r. l . Kııdıköyünde ara.bacılık yııpan Meh bay" da. zafer sarhl)5lnJ;'tl Jıtikllm ferrncte uğr.ı.uınmasrruı. ~,ıılv; 
)lq m~e!eyi ~u Uri nokt~a Iıili:i (B~tarafl mci Bahifede) d1rekWrll ~unlan söyJeml§tir: met admdıı biri.al. ıı Y!l§mda Zahide 1:m! 
iA etmeli mümkündür: • - Gazetelerdeki havagıızintn kooi - - Mevcut stokumuz blzi uzun bir ile Hadiye adında lld kilçllk kızı ara.. c;ürm~ytli, aklın llıtiyntı bu h:a- HAKKI SUHA GE2 

1 - !tfeml~!>et mfü.)':tl<imdıı ka· ıeceğı haberi doğru değiıdir. Fabrika- müddet daha ihtiyacı kıırşılayacı:ı.k b:ısma. blndtrerek Fikir tepesine gö • fl:ır 7.nyıflamıy:ıcak; tedbir zinciri, 
Ut eli miiRC\'Ver ~ etlstfrmcJ<, ınrz §imdik! bo.Idc b!çbir taraftan kö. vaziyettedir. Fazıa kömllr getirme tc-. tUnnüş, burada zorla Zahideye teca-

Jl _ Gcnçli.f~i bu memleketin mUr almadığı takdirde, gene illi ay • şobbüslerinc girl§llml§tlr. vllzde bulunmuştu. 
ruhu, dJU, erneJJ halinde lınzıl'l:ı. dan fazla şehre gaz vel'ebllecek kö • Kadıköy havagıı.zl mUdUrlUğü eksik Y 1 1k 
maktrr. mUr stoklarına sahlpt4°. olan kömür !htlyncmı gidermek üzere a <alanarak inci ağtr Cezıl mah.. 

kemesfne verilen Mehmedln mulıake,, 
En-.ell birinci no!;:tB)'I mUtalea Sonra hava.gazi saatı yokluğu y1l • • dlğer havagazl ~rkeUerlne kömür te-

e<lalim: ıü:ıden saatsiz maktu oıaralt gaz ve. m1n edllmitşil'. mesi dün bitirilmiş. suçu sabit görll
lerek 8 ay müddetle hapse malıkOm 

MenıleJo;ct mikya.-;mıla kaliteli rilmeslne dahiliye vekMetince mlieaıı.. Mevcut vaziyet etratmda da bele • 
uıiine~·er yeti<;tlmıel< mecburiye. ile olunduğu yazllmnktadır. Bu §ekUde diye reis muaVini LOU'l Akaoy mu • ~._· --~---
tlnde~·iz. Arao:lmizc, ıı-clıir, kas:ıb:ı 'ehre gaz verilmestne lmk~ yoktur. harrlrlmize demlştir kl: 
n• köy gilJI sosy:ıl tcs;:kl•üllcrimJ. Vcril96 bile fa.brJkaya pek yakm aemt - Mcvzuubahs ne§riyat üzerine tet 
?:c tıaz:mın mevcut mene\"\ er mik- l !ere oıo.billr o rl~ Ayaspıı.şa gibi 11emt.. kikler yaptırdık. liavagazl f&brikala. 
lİarr azdu. Hole mu:lncn mcslcıl• !erdir. larmm tatil edileceği hakktndaki 
"lllıiı>lcrl, ;ri/\scl• trfrsil J',ünııiiş Saatlertmtztn boauk otdugu ve lıalk haberler doğru değildir. 
ınsan mJkdrtrı umumi nüfosa \"C ton !azla para alındığı hakkındaki Bu vaziyet karşısında yapılan ncş.. 

Tünel dün .işlemeğe 
başladı 

nüfus keıııücHııin t:~\·azzu cH:jl;i neşriyat da doğru değ'ildil'. ÇUnltU eıı.. riyat yerinde değlldlr. Diğer tara! _ TUnel dllndeıı itibaren Jşlemiye baş 

":ıh~BTO. göre miltalca e<HleceI. o. ntler belediye mr.klne ~bee! mUhcn • tan kömür getirmek için icap eden tamıştır. ücret tarifelerinde hiç bir 
lun;ıı Türldyer.ıin ne kndar çok cllslerı tarafmdan ko:ıtl'OJ e-:!Uerek hiltUn tedbirler alınmr§tır. 
~iikselc t:ıh'>il mezununa nmM nn nUhUrlenm.ekte ve yerleriııe takıl • 
o!Juji .. mu ~i~nrıcmd• ı.ıümkün de: maktadır. Basın birliği İstanbul 
ı1ildi~. J;-.:ıscn yiik;CJi tnh:;il gör• Diğer taraftan Yedlkule havagazi mtntakasında yapıla· 
mii'j ~enı: rnHa?:ırı ne ~adar ço· k============== 
i;ahna, t-:>.?ıaılctn:ıme enna~,·onu \'e mHlet muhitine yapa.cağı en cak toplantı 
lıir çol• ~en! la,\'Tr:<'li:?ri:ı kcn.dile.. ı,ü~·lik tesll' bodur. Türk .Basin birliği merkez heyeti 
rini daha. iyi yel i~tlrmel:::-inl 7'a. Dl~er tarnltan ~enı: IDMnla.r aı. reisi Falih Rı!kı Atayla Anadolu ajaı: 
nıriler.tire<"ektir. Cç JlldİJcntfüı ,·o· raitmda bu tesiri devamlı bir AD_ sr umum miJoiUrO Muvaf~ak MenemcT' 
~:'l. mi~a.- ~~:ı .ı.~_cl:ı:•i rclrnbl!~ ye. 

1 
J'eUe muhafaza edecek yine i.e&. ctoğıu yarm Ankaradan § e h • 

tlDI-Ytız mıı .. 011>u~. ''cya mırnar:ı J.il:ith 'bir ruh tur. Vnlıver!llte ra· rlrn!ze ı:~ıoc.,kler \"e &uıın 011 ıı ı l:o. 
ı l'rkettlfü :r.a.m:ı:ı mc-;clenJn 15ehli budur. tanbııl mınta.krutı hlnMındıı t::Jrşo.mbe 

İlamha:;>lia o1ur. üninl"fite J"llho.nu kiın tcm<ıll gUnU basın mensuplarlle dll meselele. 
Cunu her rnün~l·Yer meslek ı.a.. eder? l'i Uzerl.nde görtl§eceklerdlr. 

t.nsma te~mll eıleJ,Hl:-t.ini7.. f"mu Şüphesiz bnnu en tyl tem1lll e. 
nıı"d temin e1m~liılir'.' Dunu te· ı1en ~enç ünJ\•ersltelldir. 
minlr! rn prntilc ~·olu memı.. r:eHe G=nç ünive~itcJioiD ilnh·el"6ite 
'.ifüsck tahsili y:ı:ıalıileccl< ?mbi_ 1 ruhunu, yanj mmettn ayılm ;;örü

Kitabsaraylar Umum 
müdürünün tetkikleri 

değişme yoktur. 
Halk dün tanele !evltalAde ilgi ~ös

termiş vagonlar tamamen dolmuş ola 
rak gidip gelmiştir. 

Burdur dokumacıları
nın hamiyeti 

Burdur Dokumacıl_ar Koope· 
railli son yaptığı umumi toplan
tıda kooperatif kilnndnn iki bin 
liranın, Memleket hastanesine 
yardım olmak üzere tebernıuna 
karar vermiş ve 'J)arayı vilayet 
emrine bank::ıya yatırmıştır. 

---o---

Milli Piyanko bugün 
çek~livor ı.yctte olan \0ııt~nıfa5lnrı bu ni· ı şl\:ıU oo.,.bozok bir Şeklide ifade !<itap saraylar umum müdilrll 

ll?Ct~ mııh:-um bır:ı.lımnmaJ<hr. e.dece~ine kani clel{iUz. ~ilnkit Aziz birkaG gündcnbcri şehrimiz
Yn.ni fl~\'kt lı,inı:ıyc<,lnıle, :ı:aJı:ıt 1 fert !ıalimle hısıın türlü, tiirlil de bulunma.lfta ve kitap saraylar Milli Plya.ııgonun 8 incl tertip 2 in.. 
•cmlyctıcJ'in yar11:miyJ~ tulı!!ll ~ö. 1 i-Olnl!.ılbre tahi olaM1ktır. Halb11. etrafında tei:kiklcr yapmaktadır. ci çekiJL11 bugün Ankarada Sergie\i 
'Chl1ttek ~en!:lt'r.:.oo; mıkıfarmr ro • : ?el bize la'llDl olan llnh·ercıitede K·ta · binasında yapılacaktır. Çekllis saat 

ı kt ı P saray!:ıra 1mtihanJa ~en~ -

ve 
A lmıınyaya :rsmarhnan ila.ç. 

lamı gelmek ilzero oldu
ğuna dair gazetelerde çtknn ha.. 
ber, şu harp zamanında dı:ş:ı.rı· 

darı gelecek şeylerin en değerli. 
Jerinden birini iş!ı.rct ediyor. 

Bilmem gazetelerde okudunuz 
mu? Beyo~lunda oturan h;r zat, 
gayet dikkate değer hlr iın.n ve
riyor: B~ otomobil icindc blr 
tüp ilaç unutmu.<ı ... ·nü' illcı bu. 
Iup getirene on beş lira müka: 
fat vaadediyor!.. DilşllnUn ... 
kimbiltr ilfıcm 1~endi3i lknç lira_ 
dır ki, yalnrz bu k:ıdarmı müka
fat obmk vermcğe katıan.-yor! .. 
Da.luı. doğrusu o iliicm, mem.Ie. 
kctimizd~ bir c-cıi olmnşa gerek. .. 
Zira bu luı.Jar telü3 ve fedtıl;:1l.r· 

l:rktan ancak iböyle bir mana Ç!. 

kanlabillr. 
llfı.ç veya eslrilerin dediği g.

bi "Derman•• ! ... lnsanlarm ic:ı.. 
hında en cok muJıtaç olduğu gi· 
bi, muhtaç olmaktan da en fazla 
kaçmdıklan fJCY buCiur. Onmı L 

rm 
~ır !ki .. A.lla.h. ima.na de 
rip de:rmruı araı1masm .. " 
ler_ Dikıka.t cıdiliroe "ar 
szn" söziindc "dernınn,, m 
mı> da bulıın .. 'UT!amak ilitim 
buııJan doı'.;abilecek feld.: 
gizlidlr ... BugünkU lı:ı.rp, 
oğlunu 1ılr çok dertlere 
diği gllii, demıruılanna ul 
tan da çoğu defa alı.'ko;"tcy 
itıöarla. ~ beld 
ithalAt ~ amsmda 
da bultm:ıll3SI bizi memn• 
ınclrtedir •. Velev ba.s ağrısı 
recek efll'a:rcngiz birer 
haptan ibaret olsa dn .... 
gellnce, iyi seçilmiş b'.r m.: 
ni hapm, insan uzdye-+i:rı 
bllyUk hal"ilmlıı.r yarathğm 
di:miz de de:nemi,.tjzdjr. 

Büttln endişemiz, C!erm r 
ma.k va:ziyetine düsme-tr. 
Fa.kat derm.ant hl!.Z"l' bul 
malt beşlrca derdlıniz olın 

üçüncü tarihi konsere 
evfik de· iş"ira eae~ ,::t tmıı. ır. 1 ı1o~'"<'al< lıoll@ktif mim mhtul' elamanlar alınacaktır. Bütün ki- 16,30 da. ba§Iayacaıt, bir saat devam Zer 

Rı1nun i.;in son :t:ım:ır.Jnrna e. Bu nıilJi rnho ifade ve id~e t l · edecek .,. Radyo ile bntnn .,,,ırda bfl. 
1 ap saray arın umum hır kntolo- - " 

·•enım vctl! ıulmll!U' niılrlrğrnı ;:!Ö~- cıJcraJr t.:lTebe t~sekkillfüJUr. Bir· ğu vapılacak. binaları tamir olu- dirilecektir. Bu çekll~in bllttın safba- Münir ı Iurettin icra heyetine tekrar giriy 
ılllk, fl:ıh:ı hlr lt..,~ç hartn en-el C. 1 !!lıtir. Bu blrril< nıh d·ıııfplfnl ", n . k (:..: !arı ""'·,ıt~,unt umum mUdllrlU~' tarıı.. 
11 r -• naca • · ~bzadebaşmda ku· = •· ' 6

" ı t 
. . ~Pnt'l !ic.. rcterl muhbrl'nı ratnc~1• ,.~ blzlnı lcin ço!~ ftıydnJı rulan kitap saraylar miicellit- fınrlan sesli filime alınacaktır. Bu fL 1 s anbul kon~crvatuvar icra heye. ı lamnktn.dır. önUmUzdekl kAnın 

Fil:ri ,\ ~··~e~ \"e M:?:t•lr \ 'c!d li ifa. : cı~:ı{•:t:rtır. • hane5indebütün kitaplar ciltle- lim yurı!umuzun her tarafında sine. tinin ayda bir dc!tı \'ermekte oldu~'U l yında verilecek olan konserde 
... ı.n · 'ür.cl <irrf ~iıksck tahsile 1 SADRI ERTEM necektir. ı:r.alarda ~sterllecektlr. tarnıt konserler bUyUk bir ilgi to;ı • JnI§ Ney sanatM.rı va konsen: 
f;c,·am eden ~rnrlerb mfhhrmı icra heyeti ftzamndan Neyzen 
~n<?111tntak ~;·a~cslle f..;lanbu1ı1a e· - 0---. -.----.-k--be--i-.-·--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:.-.-.-.-.-.::.:-.:-.::-.:-111:-.:-:ııı-.:-.::-.:-.,-.:-.:-.-. .; ..... --"-;.I-z-~-,.e-ndim, d.vıı·. ele iştirak edecc~tir. 
"11~11 t. ~füi''ler vııp:ıfar Ye esa"'h . lnudn. ıı:ın, c:cnenı ıs; n sı- , • ' ,, t::L 'l:lU 

1 • nır en ınne. l 1\1organ, kollarını gevşeterek Dlltcr tıı.nı.ttan öğrcndlğiın'z. 
tfıtY"ıtr ur :ı1ıh1!\r. Tnlr-b~ yurtlnrrnı B .. 1 d f l d •• •cı \ M d t" be 
1'o1fıı1t11"-ık, fakh- tn!rlJ~~=c mecca. 1 . U ~oz e~ ~n sonra SO ava spa o s l n ere ı ı ser st bıraktı t:uunmrş okuyucu MUnlr Nur 
"en y!ilmt nı•rızca tıı..11,.ll y:ı.pmak ı çıkt;. Ka~t)I şıddetle kapadı. n:- n ·'' an z u Beş dakika sonra, genç . kız tekrar konservatuvar icra m 
i~:•a,uoı \ermek ha Mn lll< ııı,. J r~cu gcçıde, oradan da mutfaga :7 yatağına yatırılmıştı.Onu soyup g!rerck konserlere iştirak ede 

1,. tı:elen tedbirJd,lr • l gırerc.r arka k~pıdan cıkıp b~~- Heyecanlı, büyük Polis Romanı yatıran An izahat veriyordıı: Konservatuvar icrı:ı. heyeti k 
• <:e kaprsma doğru :Y->l almaga - Kendisini soyup üzerine nun takviye cdllmeSi hususund 

JJu tedbire daJ1s b:ızı çarelP.r da baf3ladı. · ·----21 fnRilizceden Çeviren: H. MONIR _. pijama giyc:drirken kmııldamadı' Iı:şmalar devam etnıektedlr. 1 
il:he c:d!lelıi!ir. ~icscliı: Gece.de.~ j Az önc~.J:ıkarak ~rdikle~ ka- bile .. Zavallı kızcağız, o kadar yetine okuyucu Bayan da aıı 
Je:1 n'"ma.l< <ıuretıle gündllzlerı yul•- pıya geldıg·ı zaman tepesmden lzabellıi ile ~örüştüm. Bunu ya- ıuz. Büyük ve tehlikeli bir mace- yorulmuş .. Fakat sırtında birçok trr. 
~ek tahsil :rapam1ywlara bazı im. tir kurşun vızıldayarak geçti. pan Sebastıyaru imiş Fakat radan geliyoruz.. çürükle'!' var •• Böyle bir manzara 
h"tnlar ,·erilebilir. lzabellauın çılgınca baykın§ı :- kendisini bundan sonra.bıcak n- An l\lercdit: ömrümde görnıedim .. Kimdir bu 

i\r~mMcette me''t'Ut istatistikle· nitiliyordu. tammıyacak bir h.ıle koydı.İm sa- · - Alayı bırakalım şimdi •• Gi- kız? 
re ~ö;oc, doktort eczacı, mühend!s, . Scbasti~ aninin adamlarından nırrm.. rJcekseniz giriniz.. Gecenin so- Morgan dolaptan aldığı viski 

Çny istihsalatı çoğa 
lacnk 

ı:~rctmen, mimar Yesaire mlkdJın bırisinin de çok iyi koşabildiği Herbi merakla: • ğuğu kafi.. şi.c;esinden bir bardağa oldukça 
nül'u-::ı naurnn çok azdır. Ilükfı. J alaşıhyordu. Fakat Morgan ar· - O kadar serseriyi üzerine Morgan Hembi'ye dönerek: bol mikdarı.la ko~•:u-ak Herbi've Ziraat Vekaleti ~ay mütel' 
ınctln ,.e Partlniıı aldı~;rı ımrarlıır l<asından at!lan kurşunl:mn hew mi saldırtbn, dedi Vah vah - Kızı al; dedi. (Sonra Merdi- uzattı, Bir de kendine doldurdu Z1hni çay istilısalatı Uz.erin 
tı~ ihtı~·acm gôrillmckt~ oiduj;r.ıuıı j definden kurtulmak 'için zikzak- Meğer başına neler 'gelmiş? ·· te doğ-ru) otomobilde bir kızımız An viski içmek istemedi Fakat kiklerdc bulımma.k üzere 
bb:ıt ~llyor. · lar _yaparak, otomobilinjn yantna Morgan: var. Pek ı:;enç birşey,. Senden bir ~i""'ara aldı. · ; yerli vasıt..al:J.rla kurulmabt 

~irr:~I ~deUm i'!dnd nolrtayn: 1 yetışti~ zaman, bu hızlı koşan - Korkma, dedi. Yalnız bir çok rica ecl~riz, onu bu gece ya- Morg:ın buı.dan sonra, başın- 1 çay fabrikabnnm tec:isi · 
'ıemle'ıet ınlinc,·verc nıofıtaçhr.

1 
h_aydut ancak kapıya varnbilmi~- tanesi üzerime saldırmak istedi ıımda alakoy! .. Zavallı pek ~ok dan (?eçeule"İ anlattı. An Meredit, 1 meşgul. ollI'~ktadır ... ~u 

f'llkat bn müne,"\·eı- Türk «-.amfa· tı. Onu da. ternizlemeğe mecbur ol~ <;!kmtı ı;ckti. Orıa bir gecede bü- kıınapeye diz c;ökmüş, merak!:L çay istihsalatmrn mühım 
'-rnıı rntib~lc cdttek bir mlir:cner Herbi otomobili yola çıkar- dum. Yoksa ben temizleniyor- tün acılarım unutturursunuz şef- dinliyordu. :r-.fo~an sözünü bitir- da arttmlınas:ma çıılıştlm. 
o!ar:ıktrr. Bu nökta lizerlnde du. ' mrş. motoru işletmiş harekete dum. katli bayan!. di~i Z<ı.man: dn-. 
raca~rz en mühfrn so .. yal dın·a· hazrr bir vaziyette bulunuyor- - Kadınla beraber yedi kişi i- An l\leredit gülmekten kendini - Fakat. dedi. Bu genç krz'n 
ntrzdJJ'. du. Morgan i~eri daldı. diler.. . . alnmıy:ırak okuma odasına doğ'· çetelcrlt- ic:ıi ne ••. H!llindc <.iyle bir 

Tilrkiye ~bi Mn yfüı: !'ene!lk ti. Herbi bir sıc;ra'.1-"IŞta otomobili - Kadın diyıp :;~çme! .. İşin iç ru yürüdü: kabRlık 11:örmüvorum. 
fdr tarihi ~ralnız kortyr.!'rlık n~ h:ı; tavşan gibi ko~tunna~a başladı. yüzünü bilsen! lzab\:_lln topeden - Haydi bana yardım et, ba- forgan vi "·i in son • 
7?? fY"irieri naldetmeMcn io'.lret Arkalanndan tabanca sesleri tırnağa kadar bu l§İn kinde kalını. dedi. Kızınızın yatağını nu yuvarlrı ı'>t"" s r11 
n!ıı.n bir memlekette bu i<Jin ;Uç. hala devam ediyordu, Henı de ~k ~tin bir kadın iı a!.. :rııoa~a):ız. / 

- Sen bu akı:ınm Li, . .., t .... vul, -

-.... 
Kemal Baba öld 

Oru oyununun ııon alüörll 
ba cıün gece ,. . • ml~tlr. 

dizi son ecnelerdo uastııydı v 
ml bulunmaktıydr, Cı:-nazes lll~U a5if<ı1rclrr. Fakat Morgan, selllmetl bul - Şimdi bu kızca.ğrzı nereye Morgan, birdenbire coşarak yilik yaptın, c!ecli .. Şinıd; h ın~-

~fomJeketin ruhunu cme1in1 muştu. Arka.sına döndü. Herbiye götürllyoruz? ... H~rrı ~'..! kız kim- Mrcdit'ı koiları arasına aldı ve ca€?ız. rahat rahat nnısun .•. Sa- kfll4mınuçtrr. 
~em'>il e<len uıUnen·eri' yetiştir· emanet edilmiş olan gen~ kız. dir? Onu da bilmıyoruz. sevinçle olduğu yerde döndürme- bahlevin uya.ndığ"I zaman bana -=================== 
mel< bir t~ft:>.n mern!eket ııer~. otomobilin arka tarafında batta· - Zavallı kIZ •. Bizimle bera- ğe başladı. Sonra birden dura- telc~on edersin ..• Gelir, kend;sini 
tişinin fü.ıtün blr hfü·!yet ~t. niyelere sarılmIŞ, yan yatmıştı. bar kalması ı;nuvafık değildir Biz ra.k: diı !eriz. Anlattığı ~özlerin, haki .. 
mesi, ya.ni 1'iirk milletinln dünya Ancakyti2ügörünUyordu •.• Uyu· bunu. benlın kıZI~ evine göttirc- - Senin ne kadar sevimli, tat· k-:'i 'r'' '1"''-ı h'l,·tl":ırfa bü,riik 
miUetlcrl gibi üstün hlhiyetli bir yordu. · Jim. İşleri dUzeltınceye kadar h, şeker bir kız oldtığunu şimd!- y:m.·-n: dc,l. · "!·, • ,..,,., • ·m 
\ .. rbk ol<loğuna lnıınmıdda miim. Herbi bir konyak şişesi çıka· orada kalsın.. An ona bakar. :re kadar söyledim mi? dedi. Seni An Meredit, ikisi~i de ka· 
kün otar. Bunu taklitı:ı r.ihntyet rıp Morzan•a uzattı: Kırk dakika. sonra An 1\lercdit. biitün havatımca... pıya kadar u~rbdı. Merdiven-
vap:unaı. Buna nıfüıbct itmı:- ina. - Ona. bir parça bundan i~ir- sırtında. ipek Jdmonosile. apnrtı· - San bc:ni yere bırak ta şu lerden inerken arkaiarından bakı
nan ve hilliselerl t:ım Anupah dim, dedi. Uyuınuş olacak... manmm kapısına ~ldi Aç~ı: cıo:apl~n vatak c:;arş:ıfı çıkara- yordu. Herbi d:ılı:ı yorr,un görü-
k.taslyle gören teşci.· .. uııer tan. Morgan, konyaktan birkaç yu- Karşısında Morcrnn! •• Yanında rm1.. nüvordQ Morgan nisbeten daha 
t'm edeblllr. duın yuvarladıktan &0ru:-a: uykulu ıtözlerle Herbi!.. Bu esnada Herbi, ko1kı.rmda dinçti ... Bu. bunun gibi macera-

Bwnm lçJn ünh·e"lto ruhtnto - MOkemmel bir~ ~ir· Morga.n: lıala uvuyan bir kız.la içeri girdi. form dalın bir kac tanesine da-

25 yıl evvelki Vat 

, . u. 

Şehremanetine avı 
Badelharb Şehremanet.ine ilk 

Junacak lstlkrazm h!ısılmdan 
e.dilmck üzere Emltiletc yt1zde 
izla 40-0.000 Ura nvnruı itam lç .o ml!li bir hU\iyet içimle ~~-nelmt- dik, dedi. Ortık eve <1ônellm, de- -Gece varıst zivaretimizi ma. Herbi, şefi ile sevgilisini o yanabilecek hepsinin de hakkın-

fe1 hh' varhl< olJM~T Jbımdır. ğil mi? .• C.On Bravn'm antma ı.u':' gf.r-inU~ Fc.'ran!. ded .. ~akar vaziyette ~örünce: dan ,gelebilecek canlr, sağlam, ye Nezaretine m,.zunlyet T 

tJai,·eraiteııiD &eD9 lnsa0 Jara ı bıçaiı kim sapladıiı meselesini. kadınlık merliametinize sığmıyo- - Benim kızı nereye ko::v:a~- '"'evamı var) h:t.kkmdakl kanuıı çıkmı§trr. 



&ışta1 .. , ı 1 inci sa1 ;fede) 
t<ıpçumu:- l &tr ·' ~ ma.. 

ve bu dü.,.cmı. !- kolu· 
ağır ızı.yi:ı.t verdi;"" ·· ,·i.i.ı

vve 
l 

( Baştara/ı l inci sa1ıif z,) 
lr. 

en ve To~k iı: . 'C1 MOSKO\'A llUJIARF.llELhR ... 
m ağır lbir ıtopçıı • , ŞİDDBTLENl>i 
ıı ya~. Topccıımuz mı: • Lon~ ô (A. \.) - Londra. 

etmi']ti?'. ıla Mos:rova.nrn zaptr için yapda.n 
d a.nm ha.tısında vl.lll'lO muharebenin bir kere daha şid. 

ndc seyyar !kuvvetlerimiz· detlcnd'iği ö~ron11mekte<11 •. 
'1ri k:Uçük !bir ıfösm.nn müC- Alm.ı.n!arın vasıl olcJukla.rı: 
ne :ra.stla.."'UŞ :ı; O nakli.ve Moskovaya en yakın nokta bu gelı 
sile ia.,e dcpCBJ"lU tahrip et- re 60 kilometrelik bir me>'afede 
e 100 esir al:m1"it.Ir. v.-. Dim!trov ile Leningrad - Mos
er başlıca. bölgelcrtle zn:ıılr Y.0va yolu arasında bir malrn.lcilr. 
Uerimiz 5 düşman tankı ~n. .ıe gelen ımiihnn Alman 
mL5 ve hcı- ta.rafta 'lOk - _ rt.aiarmm bir tank tü. 
ayetli faa.liyetOO buln:ı:ı.mu~ • ....ı..:t.!.li, hi'r m.a3cineli tilmen ve iki 

ut çevr.es.in<lı! c. p Afri· 
taları diln Sollummı cenup 
ı4 dü.~n piyade grupunu 
la.Td.tr. 
f&t' kuvvetleri:miız Sonumun 
:ıda. 300 it%.dar motörlli ruık.; 
:nı.bast He 30 :im.dar tank. 
~cp bir dU.,cmıan lkolıııla 
umşlar ve yoltm& devam et
e mani olmuşlardır. 
diada tecrlt .edilmi,'7 buln
llşman ımsc:rlan trypçum~ 

:ıd:mı bomb:ırdrıoo.n edilnıi~-

~ öğrenM!ğine gare, Elgo • 
~rşı: dün ye.ptıklarr mef'llt 
l emı:ıısmda Hi:c.t kıtala.n 15 
ıı tnınr, 150 n.!'aba ve 600 
ıit:re benz'A. tahrip eıtmJ.~r 
:>O llııl;yan esfz' ıı.lrnış!ar, ~ 
pta 5 baıta:rya. ta.nk Jm.rşt 
ı tcıptı, 50 ia-:e ~u 
lllyetli mlkt:aroa. mühimmat. 
ın eyl.eıı::ıŞerdir. 
dan kı$m dilıpnan Jnsanca 
~ k:ayıpl.'1%' wırmJştir. 
) den zt\'T.l.de ttalyan Ye 
tadar Alınan halp eRiri mu.. 
' bölgesi gericr'...ne gPı:ıderil. 

3'ir i1tamptn da B}'l"Jat 1000 
Al:mım "" 1500 r.talyan 
~ ibuhtnma:ıı:ta.dır. 

tar&:n lı3şka il3rl- ~ter 
~ yollannda bir 
irlcı: 'VB.!'dır ld onla..'"!11. m
~ maJ.Qm ~ğilcür. Hava 
erim.iz mulıar~ ıcare -
~ği bö~ ve lbilbama 

c;ev:rcsinde dü.,ma.n kıt&. 
n&liya '783Italar:r toplaJr 

!I. lmrşı tiddetıı h1lcm:nlar 
ğa. devam ~(;r<Ur. 

~ - To'Qrok boyunca dilş _ 
yapbğr 1yer d.:ğiştlrmcle. 
lk~ netS:celerle 
ediJ.mektedir. 

!fan !başka dtışınamn Jn+..a
:r lıa:va&.n bomhilamak '\"'e 
öz atn;;ine tutm.'.ık için 
teşdbbünler b...'""'V'a lktrv"ve.t • 
tnraiında.n .çdc iyi netice 
SUl'Ctile kmJmışt?r. 

a ~ıtvrefilcrl:miz dün 5 pike 
tyyuesi di.iljtlrerok ha.va 

Uerimfa~ ya~ ctmi§ler· 

• •• 
ire, 8 "(A.A_J ~ - BJ,gllıttil 
Oıta Şark :t:d>l.lğinde kay. 
m~enbaşka, 
~ 8to!W.rı, Ka.h:ire söz; 
ıg6re, E'lduıJayr geçtikten 

m-elc.e b.vhıililen aımiyi 
etmişler. ive d~ iki 

! ftSitasm. iki 1511.bra to. 
a.pf;etım~ernir. Bm:ı.dan bıış
tmık 'toim~v.c otus Alman 
htımL"1J:. c 

"AYYA.BE. D;(jşCR1lmtl 

re, 8 (~)' - ~en 
yor: 

piyade ~ümeninden mlirekkep ol. 
duğunu Pmvda muhabiıi bildir
mektedir. 

Mos!~ovanm şimali garbisinde 
Volokolamsk ke~lıninde Rus mu· 
hafız krta.lan blr knmn araziyi 
geri alıruşlıı.rdır. 

RUSLARIN YENt TA.ı\BRUZl! 
M~kÖva, 6 (A.A.) - MosJco. 

va radyosu bugün öğleden sonra 
Rus kuvvetJerinin Moskova cep· 
hesinin Kaliııin il:cs1m.inde Alman 
mevzilerine karşı yeniden iki taar 
rll7lda bulunduklarnu bildlrmekte. 
dir. 

Şimali ga.rbiden yaptlan ilk 
taarnız neticesinde Alnıan hatla. 
rr bir noktada yarılmış ve bir 
köy istirdat edilmiştir. 

Bu bölgede Ruslarm yükünü 
hafiflet:ıniş olan bu taaıTUz de
vam etmektedir. 

!kinci taarruz, cenubu şarki is
tikametinde yaptlmlş ve Ruslara. 
mevzilerlııl geniş .nıi.kyasta ıs.lalı 
hrrkıtnrm vermiştir. 

Ba ikinci ta.a.rruz esnasmda. 165 
ve 86 num::ı.raları ~c:ayan Alman 
tiimenleri .ağır zayhta uğnumş_ 
lard:ızo. 

••• 
Hoskova, 6 (A.A.) - Bagti ıı _ 
~ cmnarteai ~cepheden a
lman ~.r telgr3.:fta bildirildiğine 
göm general Rcmizof kumandasnı 
deki 56 mcı Rus ordmm Taganrolt 
~ va.muş ve bazı Al -
man k:rtaılannm: ricat hattım kes.. 
:ın.işUr. 

Ahnsnlarm tan'lc ve ta.yyarele. 
rln hima.yes:i:ndo yaptJklarr nevmi
dane mukabil ta.anıızlar Rus j.lcri 
hci'eiketl:ııi durduramamıştır. 

Sa.r!ettfkleri bu ga}Tetlerden. 
yorulım: Almanlar kaçmağa. baş· 
lamışlarclır. A1ma.n kuvvetlerini 
lı:Jmnen tecride muvaffak olan la. 
talar Renizofım süvari ve Kazak 
birlik] eridir. 

A lmı:mların ?icat cttilderl yo. 
lım üzeri.ne te.rıkedilen kamyonlar 
ve furgon:la.rla. doludur. Rll3 tay
ya.rel'<:ıi garibe doğru ricat eden 
kollara şiddetle hileıım etmisfor 
dir ~ 

. M.oskova.daD bildirildiği.ne göre, 
bu !kc6imticki bİr haftalık mu!ıa _ 
Z'eibe neticesinde general iRokos. 
sov.kynlıı ordusu Almanlara ölü 
ve yaralı olarak ıo bin ik'işi za
y'..a.t Terdlı:miştir. 

:M'Qj:ıiSk kesiminde tesi:rli Alm:ı.n 
ıtaarnızlan dı.rrdurulmuştur. Ta.krl· 
:ben Moskovarun 80 kilometre ce.. 
nUbu §8.t'kisin.C.e bulun.ruı Norofo. 
minskte Alınan t.eşkflleri Ru~ hat 
Ia.rma girnnj;,ıler fakat müteakiben 
püsklirtülınü.::Ierdir. Ric:ı.tlerinüe 
ağır za)iat vermJ~lerdir. 

Daha cenupta, Tı:ıla. ktı:!im.inde 
~manla.r Moıılkova - Tula §imen· 
emer ba.ttma vasıl olmuşla.rdrr. 

MuhaTebe t;:iddetle devam et. 
mektedir. 
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i K i M A H Ş A N O i S ÇAR P 1 Ş T_ I . , Japonyada 
Lokomotiflerin ilk vagonları haraboldü, '-ı;::::.~:tm:,~:~· 
- makinist, ateşçi ve tren memurları , • .;;~ı;t;;,::;~c1ı a 

arasında yaralananlar var eıncııça ı e aıt 
Seyriseler işlerinde aksaklıklar oldu cevabını aaceledi 
Ankara, 6 (Vakit Muhab-irin

de1ı) - Dün gece yansından 
sonra Kayc-...eriden hareket eden 
bir ır..arşandis treni Şef atlı istas
yonuna yakın bir mesafede, ~ 
fatli istasyonundan hareket eden 
ve Kayseri istikametinden ilerle
mekte olan diğer bir marşandiS 
ile Garpişnu.~1r. Her ild Marşan
clis lokomotifleri ve ilk vagonları 
haran olmuş, rayları bozulmuş
tur. Bu lokomotif ve vagonlarda 

bulunan makirıist ve tren memur
lan arasında ölü ve yaralı var
dır. 

Bu kaza yerinde Toros ekspre
si bu sa.'balı 7,12 gelmesi ıazım 
gelil'ken ~ geç va.kit gelmiş
tir. Bu a.kşamki ekspres vaktin
de lstanbUıa hareket etmek üze
re hareketi 8,20 de iea-p eden 
muh~it katar geç ka.lknuştır. 
Diğer bazı trenlerde de aynı kaza 
se'bebile rotarlar olmuştur. 

şark eserleri 
(Baştomft 1 Uıci 8a1Wfede)ı 

gene §üldlr, bugfuı i§te bir beslnı a1alaJ: b.17.e dlvftnll li)gatittür~Un tnrk. 
ı:esini kazandırdı; bir !j0refeddln ya.ilam.ya tıilrk tarihinin bir devrini a.ydm. 
!atacak bir tercüme veriyor. bir l«mall bııkkl, bir ömer rlza, b1:.r Atıf boca, 
bir Jdllsll rlfat ara.bca bir metin için llk hatıra gelen sa.111.hiyetlerden. 
dil". farsca. için i§itl:iğiıniz ad t&b1r mıdl llirtaddan aon.ra all nUıad'dan ibaret, 
l!k1n gene bir mevcudiyettir. anca.k bir bu kadronun bu kadar darl1ğma 

bak=. bir de dUşllnUntız ki bir çok turk bl1ytlkler1 bUUln bir tarlh boywı. 
ca. tarihe kaynak olaca.k eserlerinl ara.be& yahud f~ yazım§dır ve gene 
bütün bir tarih boyunca arab "Ye fa.rs dlluyuiy'le kn§&D varlığmuzm e.kisle
rini ara.b ve fars dlllerlntn tar.lbael edebiyatında. aramanm ancak b!zim 
boynumuza borç bulunuyor. tlniversltıede arabc& w taraca bihm yetiştirmek• 
için verdiğimiz emek • bana. eöz1lne inamhr -.wdyettt ağı:Zlar sllylenıişU.. 

ki • tlm1d vermek&m u.z&kdxr. il d& oJ.s& &.it uruıurlara Uıtlyacımız gittlkçe 
artaca.kdrr. d11ıı ıı.rabcayı: d.l.ıı istlyor dl:pıe herkese ağretl1l9" uğrqıyorduk; 
bu ya.nll§dı! bugtın ilim lsted!g\ için Ulzum1u kad&r 6ğ'reten 1ULSl1l'lar yetiş. 
meli; ba doğTodttr. llaJda 9nk aa 

A merika bahriye 
Nazaı diyor ki: 

Deniz emni
yetimiz için 
Süratle silahlanmak 

· lazımdır 

Alman 
tebliii 
(Baştma/ı 1 inci 8ahi/e<le) 
~ yaptığı bir çrkış 
harekatı aklın bırakıla.rak kanlı 
kayıplar vermiştir. 
Diğer bil' hilcum müfrezemiz . 

V .aşington, 6 , (A.A.) - Sene- Fi.nl&ndiya kıörıfezindeki Osanu• 
lik raporlarında bahri:ye nazın 
albay Kn.ox ibahıi inşaat pl&nı• MOel" adasmı işgal etıxrlş'!.:r. 
nın daha ziyade tacil edilmesini 1 Hava kuvvetlerimiz Boloğda 
istemiştir. ~beeiı-Qe düşman nakliye 

Knox, d~tir k1: trenlerine tam isabetler kayıt ve 
- Amerikan bahriyesi dünya• Moskova. demiryolü \re iaşe te-' 

nm en güzel ba.hriyesidir. Faka.t sislerine hücum et.mişlentir 
beynelmilel vaziyet her iki Okyaı- • * • · 
nusta da ibize karşı birkaç devle
tin birleşmesi mtimaline karşı 
deniz müdafaa ihti.ya.çlarmım 
karşrlamak ii7ne bizim mümkün 
olduğu kadar süra.tle silfilılamna.
mızr icap ettirmektedir. Hedefi.o 
miz Okyanusla.mı !birinde tam 
bir hareket seribestliğine malik 
olmak i<~i:iı daima lifi mikdarda 
kuvvete maJik olınak ve diğer 
Okyanusta hayati emniyetimizin 
müessir 'bir surette müdafaası 
için kuvvet bulundurmak li• 
zıındır. 

Knox, şunları: ilave etmiştir: 
- 30 Haziran lı41 de bi• 

ten sene i.çinde 325 gemi hizme
te girmiş ve 2059 tayyare inşa 
edilmiştir ki !bu rakamlar yüme 
82 ni.sbetinde lbir f azlalıik ifade 
etmeh..-tedir. Efr.tt kadrosuna. 
100280 kişi, subay kadrosuna. 
15259 ki.51 ilave edilmiştir.: 

(',.eçen senenin nusrafı 2255 
milyon dolara. ba.llğ olınakta.dır. 
Bu senenin masrafları 5852 mil• 
yen dolar olarak talb.min edilmek• 
tedir. • 

Bertin, 6 (A.,AJ: - :Alman 
t.ebliğinda bilhassa kaydedildi• 
ğine göre Danetz havzasında 
Sovyet1erin şiddetli hücumlan 
tardedilmiştir. Düşman - Za• 
yiata uiratrlnuşttr. Len~ 
kesiminde akam.ete uğrayan bir 
çıkış teşebbüsü netieesinde düş· 
man ağır zayiata. uğratılmıştır. 
Bir Alman bahriye müfrezesi 
Finlanda. könezinde Onsussa.ar 
adasını işgal etmiştir. 
Alıman tş.yya.n(eri Volgada bir

:ıiaç trene ve Moskova bölgesinde 
demiryolu hedeflerine ve iaşe 
depolamıa. ba.rruz etmişlerdir. 

Volga üzerinde Aysinsli tayya .. 
re faıbıikasma: ağır ~apta ibomba 
lar isalbet etmiştir. 

Alman denizaltıları 25500 ton .. 
lult 5 İııgilli: Şilebli batırnuşla.r-
dır. . 

'fokyo 6 (A.A.) - DUn hılkWılet 
mahfillcrlnca millcUer arası gergin]~ 
ğün §iddetinl gösteren bUyük bir f...., 
"aliyct h!lkUm sUrmUştür. İmparato • 
run hUSU8i meclisi haricıye nazırı a. 
miral Togonun raporunu dinlem.lştir. 
Mtiı;tcşarla.r t>a.şvck.11 makamında top. 
ıanoulilardlr. Bu nıulıtcllf topla.ntııar. 

·dan .sonra hilkiımetin halk Uzcr!Ddc • 
ki nU!uzunu kuvvetıen<lirm~k maksa. 
dile ıkı karar ne§redilmiştir 

ı --:- İtalyan faş!ıst mecllalne uı..ıadil 
olan imparatorluğa. müzaheret umu. 
m1 meclis 8 Jlkkü.ııunda toplıı.n:ıcak. 

~ 2 - Seçim heyeti umumi seçlm içır 
llkbalı:ırda topla!lt~ya ı:a~ı·1lacuk. 

~ . . . 
Va,!:ıı;ton 6 (_,\ .. ..et.·> - Ruzvcıt Ja. 

ponyaııın H.na:ı:-'11 .mcsclcslne cair o • 
lup beyıı.z. "'a.cuya acele gör.derılen ce. 
vııbmı dere.al L-ı~clc::xı:.,Ştlr. Japon kı • 
tainrının yığılmaBI sobCbler!nl 1zah e-
d~n,Ja.poo ccıvabının Amerikan hllkO.. 
pıetL'1ee, k!ibUI edtı,p cdilmiyece,;ı tıeı. 

li değildir. 
, Bu:ad:ı. mUt:ı.1ca edildiğine gllre u 
zalt~ark bubt'au:rır.lakl gcr;;J.J:ııuı: azaı.. 

mı~, harp ve.r:ı S'..ltiı Japonyanın kara.. 
nna bİi~lıdır. 

1'ol,;yo; G (A.A.) - Dctu A!'J a e 
konoıi:ıik'-konfcrnilllı ba::-lcıy~ ııaza·ı a. 
mırnl Togonun blr nutki!e aç.lrrıı~t1T. 

Ja.p;~ya dogu A.eyada y.:m ııizam 
lmrulması hedefini t;UdGyor. ın~ute .. 
re ve0~Amerllta Japon ta"'avv:runu 
bUyUlt en;;e .. crıe lt:ır~ılıyor. Sl7asl du. 
rum.~ "\ ıfeU.~i§! • vnhlıo bır yola gır • 
JXl.l§tlr.' t.:uık <loğu tarihin eıı bıiytık 

buhrn..nr k:ıq;ı~ı:ıdu.!ır. Bu hal ınıHı 
mUda~M Içm bilyUk b!r ilüisacll azluı 
gösterilme:llnl Jst!yor. Şimdi millet. 
lera.ram duruma knrşİ koyahilccek ve 
kendi kaynaklarımızdan temin edile • 
cek 1ıl~e sis Lem. iıuı·mıı lıyız. 

~; 

~ * ~ ., ~ 
l'aşington. G ( .l.A.) - Va

şingf;onda tahmin cdildiğ'ine RÖ· 
re, uzak şarktaki bulırahın ve. 
hameti, katiyen azalmamPtır ve 
harp ya.hut cı!Tz bir sulh ihtimali 
Tokyonun bundan sonra verece
ği karara bağ1rdır. 

Amerika hükC.metinip Japon 
elçisi ta.rafından Ruzvelt'e veri. 
len izahatı, kabule ~ayan görüp 
görmiyeceği henüz bilinmiyor, 

* ıe • 

L<mdra, 6 (A.AJi.- Japonya. 
nın ~yabıı Beyaz sarayda Ruz.. 
velt tar.Urndan tetkik edilmekte 
di.r. • ı . 

Vaşin,!!ton, 6 ( A.A) - '.Japon 
elçisinin Ruzvclt'e hariciye na
zırlığı: tarafından tevdi edilt"n 
beyanatı, Amerika hUkfuneti
nin Hind!~nideki Japon kıblarr· 
nı takviyeden maksadın ne oldu
ğuna dair sordu~ suale ceva' 
vermektedir. El<~inin Tokyo hü. 
ktlmeti tarafmdn.n verilen tali
mat mucifünce~tevdi ettiği beya~ 
natta derufor &i: 

Çin khıilarr,~ son zamanda 
Fransız · Hin<li~ihisiyle Cin ara. 
smdaki simal • hududu boyunca 
faaliyet:emaroJeri gösterdiklerin
den ihtiyat•tedbfrleri almnk gibi 
başlıca bi.r.;mak"3ab Japon kıt~ 
!arı, .Frarıı;ıiz,.. Hindi -:in:sinin şi_ 
mal kısmında bir dereceye kadar 
takviye,, edilmişlerdir. 

Bir. Sovyet 
zırhhsı 

Bir Fin kafilesine 
hücum etti 

Stokholm, 6 (A.A..) - Stefanl 
Aland adalanndan ver.len ha.bere 

g8re, cuma ge~sı. adanın bir ka1" 
mil cenubıindıi. bir den.iZ muharebesi 
olmu§tur. Bir Fin kafilesinin ll1r &ıv. 
~t zırblIBl tarafından hUcuma. uğra.. 
dığr, fakat kafileye ısnt>ct vıı.lti ol.mz. 
dl~ı söyleniyor. Top sesleri !ytden i. 
yiye J§ltUmlutJ.r. 

Sovyet tayyareleri lsveç 
üzerinde uçtu 

Stokholm, 6 (A.,\,) - DUn !sveç. 
te Hop:ıranda civarında hava tehlike. 
sI işareti verllmi~tir. Bu bölge Uzerin. 
de meçh!ll birltaç tayyare gtizUkmUJ • 
tur. Bunların Rus tayyareleri oldukla
rı tahmin edllmel:tcdir. 

İngilizler harp 
ilan etti 

(Ba.ştarafı 1 inci sahifede) 
Rum.en ve Macar hükumetle

rinin cevapları gelmemiştfr. 
Cuma gece.si Londradan bu tk 1 

hükumete notalar g-önderilnıi~ \ 
tir. Bun1ar bugünkü cwnartesi gü 
nü Amerikanın Budape'7te, Hel- \ 
sin.ki ve Bükreş ~lGileri tarafın .. 
dan ait olduklarr hUkiı.metlere 
tevdi edilecekleı·dir. Bu notalarda 
alakadar lıükume~l.;ıre cumarW!i 
gecesi saat 21 ten itibaren harµ 
halinin mevcut o!acağ1 bildiri!· 
mektcdir Rumen ·:;:: :\!acar no
talarının °aynı mn.akı• oiacakları 
zannedilmektedir. 

Iludn.pe~t-e, G (A.A.) - Bütün 
M.ıcar gazeteleri Sovyetler Birli. 
ğine karşı muhns=:mata. J:ihayet 
vermesi iqiıı .M:ı.~ı rist ana. te·ıdi e· 
dilen İngiliz 1tlt·lıruLtonı1ınun !ta.. 
bul edilmediğini ilk ı:-ı.yfalarmda 
ilan etmekte fakat hiç bir §ah.3İ 
mii talcrı. iliı.ve etmemel:tctlirler. 

1ngilterenin bir not:ı tevdi e~· 
ü&rine da;:r başvekil Ba.rd05i tara. 
fınclan parlümcntoda yaptlan be· 
yanata m:ı.tlnıat geni~ bir yer 
ayırmak tadır. 
Diğer cihetten akşam gazetele • . 

ri (Mac:ı:rista.nm ınağTura.ne ve a· 
z.imli harcltetini) tasvip eden Ber. 
lin ve Roma haberlerini ne§l'et· 
'!il eilttedi r. 
Romanya flili bir hareliet olamJ,. 

yncağt kana.atinde 
Bö.kre,, 6 (A.A.) - Romanya 

hükıimcline tevili edilen İngiliz 
ıultimat.om.u hakkında h 1 ç 
bir resm.l tefsirde bulunulm:ımak. 
ta.drr. 

HUki.tmet mahfillerinde İngilte
re ile Rom:ı.nya a.ra5tn.da harp ha.. 
li mevcut oİmastnm hiç bir flfli 
ehemmiyeti olm:ı.dığr ve bu halin 
umumi vaziyette bir değieüdiık 
hu.<;U}e getirm-Oyeceği söylenmek· 
le i•ktifa edilmektedir. 

1ki memleket arasında milştc. 
rek bir kara veya deniz hududu 
mevcut olmadığından harp halı 
tarnamile n.a.7.ari olacaktır. 

Yalnız Romanya topraklan ü
zerine lıav:ı. ak.mlan yapılabilecek 
se de blll't'dİı. jşa.ret edildiğine 
göre evveli İnID.liz üsleri uzakta.. 
dır. Sonra da r..omanya.nm hava. 
müdafaa vn.sı~alan ş;mdi pek kuv. 
vetlcnmi:J ve altı aydanberi gcn.lii 
mikyasta tiııkviye cdilmi~tfr. 

Hukuki ba;ltrmdan haro ilim 

libya ~~·tim fttl .. 
B rağmen y.ı.pd:m lısva mır 
lcıin.de 22 dilşman 'taJtya. 
lQllrillm.üştil. t ... .Eler 6 
e llaı:ybeıtmişl'ea'dir, 

••• Gayri resmi lbir surette beyan 
Londm. 6 ( A.AJ - B.B.C: eidı1diğine göre inşaat programı 
Ruslar şark cephesinde, bir evvelce derpiş edilen zamana nis
~ kesimlerde taarruzlarda bu. betle bir sene ileridedir. 
hmmuş1ar, ltostof bölgesinde !============== 

Dün 9'eC0 Alınan tayyareleri İn· 
giltereni oenubtı gar.bi kmınmda 
liman tesislerine taarruz etmişler 
dir. Diışmanm Manş bölgesinde 
ve Holanda sahillerinde yaptığı 
taamrı t.eşebbüslerl neticesinde 
8 tayıya.resi düşürülmüştür. 

Bu tedbirin tabii neticesi ola
rak bu arazinin ı:ıimal kısmında 
bulunm:ı. kıtalar, b:ızr harcket!er 
yapmışlar<lır. Görıir.i.iyor ki. bu 
harekct!!)r hakkmc!a1ti haberler, 
izam edilmiştir. Şu ciheti ela 
ilave etmek icab~dcr ki; Japo,J 
hükfuneti tarafından Fransız . 
Japon musterek Müdafaa proto. 
kolu hükümlerini bozacak hi~ 
bir etdbir almnnş defZilcHr. 

büyük blr deffeL<riklik husul~ geti . 
rcmi.reccktir. Çünkii Iki memlL'· 
ket arasındaki diplomatik miiııa. 

f:ebetler 11·2.941 lıırihiııde!lbc.,.ı 
;kesilmiştir. 

fü\XADA. l"İNLA!'t'DAYA IIAIU1 

1LAN EDEClı:l\ 
Ottıım, 6 (A.A.) - Bu lıaf

tnnm sonunda Kanedanın Ffnl:ın • 
c'hya Macaristan ve Rom!llly::ı.ya 
lınrp ilfın -etmesi mulıtcmcldir. ~ *. 200 den fazla köy geri almışlar-

' dıı . Cenup cephesinde Alman ri
~ , 6 ( ı\ •\;J !•igili;,; .On.va ~ :evam ediyor. Rostofun nl""
leıi JX!ı.~'00 günll ı.ı !.. ~·ı~ ' ·i'"metre garbinde ve Ta-
•"':'linde • nm bcrı:zin v r;ıda Alman tahki.-
an ile di~~~ ~- il! 11~ ~ n ıştir. Da1 a. şimalde 

r.o!clnt"I!lı. agr. <1 'll'Lc.ter J.D• Rı... r K pin nehri sahiline 
· B~heı.m :nbar- v...:.n.,JaI<1ır. 

tayyarelerınden ıniin ·~.. M:ı~a.ı Timoçenko. yeni bir 
r ~':.!! Sa.n Gi.ovanni taa z hareketine giri~rek ı\l. 
tı:ııru '"'izma ika.~ar ,,et· mau ordularını Stalınoy. d ~'T..t 
~1r ~ va.goo.larile dolu atmakta ve Alman takviye Jruv. 
~dar. 1':!:t~m .releri vetlcrinin faaliyete geçmesine 
ıın ~ bu i&tial kabili- mani olmcıi{a c:a!ışmaktadır 
ardır. Bir mitraly<>7.cii ı;ıar- Maama.f'ıh cenupta Alınan mU.: 
vagonl&..dt::i müıcl;: 'P 'Qwl· kavt:meti gitikçe çetinleşmekte. 
t treni ~ctır_ dir 
nlarn. her b:irinder "· ı Atm::m1ar, Rostof bölgesinde 
ar, sonra da alev - <'T ~ uğradıkları za}iattan hiç bah. 
T"-.- 1'Chııimiz :1önr-- 1:3etmi·vl)r Maamafih Stokholmda 

k' : e m'lll':Wb ... ~ ~ n l '1f'l'l4 · 4 haberlere göre cenu-p-
bir sah~ alevler ·e n'ie Ru: tn."'"'mzunun b:lı::l:>-11~-
bakta idi. dwı huı .. ,' ~.J kadar Al ı.r 
- 23, ı ve yaralı zayiat -. er. 

iT nı!, ·r. 

ne hal.kın me faa
~şiinür, he'T sayı
cı en ı:eçıne vazdar 

neşreaer: 

Lo,zdra, 6 ( A.A.) - B.B.C: 
Moskov3 kesiminde va'"iY 

l:ı~Jii cidöidir. Almanlar her ;ı 
pah~sma lursa olsun !'.losko"ay1 
~ptetrnck idn TI?" kezde muaz. 
za.m ~nk ve askc. .,itleleri yığ-
.ınak'ta.dırlar. Almanların en belli 

başlr tazyıkı merkezde yapılmak
tadır. 

Garpten Moskovaya giden şo. 
se i..izerinde mi.'31i görülmemiş 
şiddette bir topçu muharebesi 
olmakta.dır. 

Rus kıtaatı bazı kesimıeme 
geri çekilmişlerse de dij{er kesim
lerde muvaffakıyetli taarruzlar-
da bulunmaktadrr l: ~ • *. ...-ı-:ı>'+ 

Londra, 6 (A.A.) - Roma tadyoeıu. 
na göre, Moslı:ova bölgestndo bol kar 
Yah"Dla.kta.<1.l". Ve hararet ~si 
.sıtıroan aş.: "'1 211 saıı.tıgrada dU§m.Uo 
tllr. 

:::.!o.;kova radyomı, Sovyct ~ 
ınenmıp bir kaya.ket birliğinin Koa • 
kova c.eplıealnde muva.fta.kiyetli hanı. 
kftt yıı.pt:ığmı bDdirmektedlr. Kayak.. 
lar Uzerine mitralyözler ~ 
ve kayakçılar taratmdaıı kulJı.nıtmıı 
tır. Askerler ve malzeme beyazla mM 

}celenm.lş ve kayakçılar s!Hten 1BUta.de 
ederek dll§manm cen.alımı ~lnn~ 
terdir. Bunlar, o kadar llD1 ve §f.ddet. 
ll bir hUcuma geçm~lerd!r ki, Alma.'1.. 

1 r mUclataa teT"tibıı.ll almaJt"a ...a.kft 
bulıı.mamışlardrr. Mltraly3z ıı.teşirukn 
kurlulabilenlı;r, kayakçılar tarafın • 
dan aUn~ ne &dQrillmU§tQr, 

Norveç sahili ~mda 2 Al· 
man denizaltx a.vcı gem.isi bir 
~ denizaltmmı tahrip etmiş
lerdir. 
Şimali Mrikada yeniden çetin 

muharebeler ibaşla.mıştı:r. ..... 
V~ 6 ( A.A. ) - Ofiden: Rus 

cepbes· ııdt'm •.!el.en haberlere gö. 
re ımıha:rebeler aynı şiddetle de-. 
vam ediyor. M'osko-r.ı kesiminde 
şiddetli karia.r, Alman hamlesini 
hıı.fifletmiyor. Bilhassa Tula, 
Mojaisk ve Volokolamskta Al
man taarruzu fevkalft.de şiddetli. 
dir. Tula kesim.inde Almanlar 
yeni ilerlemeler ka.ydetmişlcrdir, 
Moelrovada.n şark f stikametine 
giden bütün hatlar ve yollar, 
kullanılmaz bir hale getirilmiş 
tir. Leningrad, ağır toplar tara.. 
fmdan bombardıman edilmekte
dir. 

----------o-------~ 
Deniz dev tayyaresi 

tecrübe edilirken yandı 
Nev;rork. t (A.A.) - Stelatıh 
Amr-rikan bahrlyesln1n yeni bir: 

dn denlZ ta.y:yaresı uçuş tecrUbcler1 
yaparken mot6rtınıın ate, aldığt BaL 
timurdan haber verillyor. Kaza hak • 
landa ·henUz tatallll.t yoktur. 

55 tonluk yeni bir tank 
teca·ühe edilecek 

A~IBRİKA ESl{t V.AztYı·;Tt 
J\IUHAFı\ZA EDECF.:;K 

Vaşington, 6 (A.A.) - İne-11 
tere tarafından Finlandaya. harp 
ilfın edilmesinin Amerika. ile F.in· 
1 anda ıınün:ıse betleri arasmtln. bir 
değişiklik husule getirip get:rmi. 
ycceğine dair sorulan bfr suale 
cevaben Cordel Hal, Am~rJ.tan _ 
Fin müıı.:ısebcileı-inlıı harp !i.lanm-

Nevyorlc, 6 (A.A.) - ônUmUzdekl <l.ı.n evvellti vaziyetlerini mulıa!a. 
hafta Biı·lc~ilt Amerika.da. 55 ton1u1t z:ı etL.ikleri ce'V3.bmr vermiştir. 
yenı bır t:ı.:r.kın tccı:uteıcl'i yapıı:ıcıı.k ÇEKOSLOVAKYA Dt\ HARP 
trr. Bu tankın, imali için lcep eden !LAN E'ITİ 
plAnınrm naztrlr:rıdı~ söylenmektedir. Londra 6 (AA ) _ I----'-----o ' . . .JVllUC~ 
• • • <laki Çekoslovak ımnlı.fillerindc 

lsvıç:-e ""1.acarr~et' Cekosıov~~yanm bugü~en nt-
. ı "' • i baren Fıbnda, Macarıstan ve 

f · ı Rumanya ile harp hali~e hulun· 
1 OSU ruğu dmkü ln~iltere ileSovyet• 

lcr Birliğinin düşmanları ~Io
va.kyanın da dü~anlur olduğu 270,000 tonluk gemi 

l<aybetti 
Stokholm., 6 (A.A.) - Neşre

. dile~ yarr resmi bir ~t:ı.tistiğe 
~öre lsveç ticaret filosu harbin 
baslangrcrn<lanberi 270,000 ton .. 
luk gemi lra~tm~. 

söylenmektedir. Esa.soo, ~1''1'.JSlo
vakya, Macaristan itefıaq)ihalin
de buhınmaktad.Il.". ÇQnkü Maeaı
ristan Viyana hakem karanı di~ 
memiş ve Çekoslovvakyaya ait · 
olan cenubt Karpat bölgelerine 
ve şarki Slovakya.ya ta.rr.uz ede
rek işgal ~ y - - •• 
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belki ~ dQfUndUrecekti uması l&zmı olan .bir ~le cina- vecı !amali Su oetme Ue lı!!lek Kuın. BlD olarak yurdumuza relen ve ertemi• aldıtı bir difer :vet meeeJMt ftl'dJ. ~ ~-~--~!.o.~~:'t.· !': =~=ı °ı!ı~Y=~~ -Artık tamam, dedi. Hiç bir arkadaıµnın bu dilf{inn,üntl 18 
\taziyeti daha kanpt bir Çok ağır vaziyette olan hasta.· .... _ - "" &"9 ..... "'ıwoa feYlm kalmadı, sendan rica ede- sözlerile do..:!Tu yola sevkettl. 

ı.:.~. tu; fAPOlıla IWÜI' JI.• nm )'&llma slrdili aman lçindeı; Alemdar EmJ.n SiD&D s. No. 25 ııe.. yapılacak !"kikatta fakirlikleri rim biraz kendine dUi:ka t et :-. Sen yine ne demek i3~lıt-
1ıt-."t-'• bir ses muammanın cözllleceğJn! mur fefill Acet U. Numln Ozcan. 198.bit oldu... takd!rdc tabüyet Ve o gUnden sonra Frwuva nıı hı~ anlamadın LUiz, deal p~ 
."Ün aw ptoda yeni bir hi- söylilyordu. Kad1rp ı.tman s. No. ısı TUccar =~~ 18= ~ı:~ ktz ka.nleetnden hiç birşey iste- ı:;örü.5Uıne gare bu'1\ln Frwuva-
ıı.~ ptoııun emektar ahçı Maunma çtztllfil or Ahıut A11flk u. eauoe ao,. Gedik medf. zm r.m bayyileair.de yqattıklan-
.• ~ et:rjo &niye. pto- Reiıl hutalıtaun atır o1ml'ma P8f& "•aıaaı S. No. 7• Boıaca Kara.. dırBanan ip de '1"8rtdyeye se· Acaba ahllknu dilzeltmi§ miy- nı sen yann harekeU~ mllmlrüa 
~ .. eden ~bul kimse - rağr.ıen hafiyeyi nezaketle kabul bet TanUl ile Ka,.ne ~ lenlcr lld yıl &cmde Tilrk vatan. dl! Artık Fransuva kene.ini tek- kı:ae<!kıun 
~ k&c;ınldı •• ~ • etti ve hafiyenin ilk olarak sor. KUçUkpaar Yoturtçu s. No. 3 Şo. dqlıfma almmale.nıu iatfy~ n.ik kitaplara, denizcllii{e nit neıj- Ve kız 1':.ardctlnin nıhJ hatne 
l'ara,sı .ızr deiild1r duğu: tör Ali Teı,.tm. u. saucıe Qe)'n]c. nyata vermi§t:i. Ecnebi dil ~- ğJttikoe daha yak:ndan allka-

Jİoriatm - Şatonuzda cereyan eden ha. Sulta•tıDMt lentı.., K. No. 18 lerdlr. ten mUeseeselera devam ediyor dar olma.ta bqlayaa Framu\I'& 
~ -..:.-.. ----·a Moranı er 1 hakkında G Remzi-....... Rab!& P Aynca bu Jranmnm nem tar.. geceleri pek ender dıcarıya "Ikı~ k d .. ~:~: .. f..nr.DGuw- ıse er bize "'ak bir _.~ ~ ..... tır Ue o. hinden evvel ge1mi3 olanlar .,8 bir :.- ~ ar :ı a,ının icettttlfl kıs k.arde-

~-.:rıe dtlttlndUrdil maJüınat veremez misiniz? •uu. Yordu. §inin ve !:endlslnin garip hayalle. 
• ta:bklkıta aevketti U. Sualine karşı dalg:n gözlerini BIDblrdtrek ipil s. No. 21 Tem~ yıl içinde vatandql:~l\9 aJ:n. Uzak akra.balannm muvafaka· ri zihinlerinde olgunlqtuddrla· 
60 •Mhi tx)lia mllcliıri. davarlaıda ıezdirerek ıu cevabı es llllu Oaka7&f tıe .lltıtıeoce.ı an • malanm lstedlklm takdirife aynı ti daha do~ arZt:su ile Cd rını kabul etti. Kardet1 Ribi 
d4fD '*1 ır.uavint ft poo- verdi: ıur. ınutlyetten lıltffade cdecetı.rdlr. kar~ daha rUşdlerini isbat ede- 14.,ransuvaz da önfinde c:ok dar· 
~ Jorj Matonu buldu • - Zabrtnnın bu rekilde ~· Kamkapı H•mam a. No. 15 TOocu cek yqa ~lmec!en kü~k gelir- laşan istikb&linden fztrral) du· 

yG.tı gWilJOl"CIU: pi oJm.aaı ve bllhusa hlclilenin Tule& Çakar ue KUnevver OzçeıUr.. Takaim - Eminönü !eri ile müstakbel bir have.t ya· yuyordu. Baz:ın ze~inlin tük-
~~ ~. diJ"e .wda. Ye. benim 1&tomda cereyan ettiif Dil Caakurt&ran Cehenauı a. No. u otobGaleri Plll&ia başlamışlardı. Fransu- sU. seyahatleri yakında Jravup. 
~an elde ettiniz mi? nı beni çok UzU!•or. . Zabıtanm Dooeat TeYlUc ~7 oe NUGter Dik Tab!:ın • Emlıı~no ot.obOalerinhı vaz kll~Ok bir balıQe5i olduh it:in laca't bir \'arlık ~bi ~ürüYor. o 
:UUs mQdllrU kat'f bir netice ç:kmıyacak itlerle uğrqmaaına ınea. fenni muayeneleri bitmlftir. Car. Raynuar cad~esind~1ci fakir bir zaman Fransuva kız ~ni&ı 

m fizüntUsü iç.inde idi, hiç taraftar değillı:ııdJr. Kercan ~ a. ıto. • Qor"apoı tamba Rilntı lflemeğe baı;.ılryacak. evi ikıı.metdh olorak ~~İ§ti. bu hcyalleri karşmnda: "Deli. 
b~t_!-!-~: - Bcrjo SaviyenJn kaçınlma· S.Jft Yaa&Y oe J"ürt1e TatlPNL larclJr. Bu otobll!ler gece saat 23 Bu karcfeş yuvasını oeic u çılgın •• demekten kendinJ a!amı: 

ı...•."...ı~. dedi. Elimis - mm nuıl izah edebili'rsinb:? Ta•p.ıılafl. Y•ld9allr a. No. ı x. ıesa 80ftra Edlmekapı ve Ak8ara. kimse ziraret edivordu. Ge~ kız yordu. Fakat FrarurJva.z YJ}mayoır 
-.1 bir dfiiJ Yok. Ancak - Bu meeele hakkında. maıcı.. nıur xuıaıa çıa1rme1r ne Zebra TL 18 bcJU" lid'°*1el'dir. arkadaş tutanııvacak kadar fakir ve-~l~.:-ck: 
ı...!!~i llJJtrindekl eQpheleri mat toplamağa vaktim ve sıhha. ıa1• dve zavallı idi. Fransuvanm arka- - Niçin o!m~ kara~ .• Nf· 
~~tlaıdirecek buı vak& tim mllsaade etmedi. K•l•ılert·•· teJdt a. ıro. u TL p,..,.. ...... barında bir aş!an da Fransuvaz'a arka.d-. bayet bu b;r havaJ (§t defn mi? 
·v - Kendiaine vak"adan beş altı ,... Maıt Bl1IUdlmm ae ratma ra. -..-.- olamaz.dı. Yalr.ız bir tanesi, iri (\'<' bu ç!ldlde Saviyer'in tablrle-
'-Meaeta? Mat evvel blr mektup yoll~· lılN. yanlama Y&n. fakat temiz nıh1u bir ı-inl kul:ar.mış oluyordu.) Ben de 
'."llilel& yaırtmııfhmm tali - emız.. Bu mektupta ne yuıyor 8araç ..... iL .._.,. a. lfo. 1 Tat Dpumda maaawk yapım rocuk olan bir dclika~ı her ne- bOtnn penc: kız!ar gı"bi tatlı h&• 
.._~Jet dn]erinde ptoda du!. Memur 1111m1 OlrtsaD De 2111ara a.. a.... ....od poe Taalmde Papa. dense daha coculduk ya,.larm- yaller. kAirttan kl§aneJer kuru· 
:"'V1n11t1 ctmnmıtn ç~ - Htıstı!f bJr m:':tuntu ma prı1r. taa ..,._ sttmlf. _... bef!anut- da, itibaren bu ut. yaram.la Yorum. 

Yor, ba oeeetlerin yak:l - nı&fl muhtevi3·at nı &ôyll}~eblllr. Demrrt&§ a.rnt & No. 1 'l'Dooar tır. aa anllll cifti' maa1&rdan blrl.. Fransuvaya ba~anm11 idi. Ar· E·ıet btıt<ın sten<: kızlar l'fbf! 
tıhna bir delfl teşkil et. d!m. Allembden bir fa.ki.re ıtarşı Hacs Aydemir aa a.,u Kanlraf. amde otmu BaUm &lllndeld §toe1' kadafhklan daha SlanislMdan Frar.suva bu zava11J eö:i!rf kaQ 
. emtra !Jl!.oya ~ttt- yaptıf! tyillfe teıekkUr ediyor· kapaa11. •beplls ,... ea•am bqma ~lavan bu delikanhnm ismi d .. falar kız kardetlnin aJ:'ZIDCla.n 
~ Saviye'nin şatodaki e- dmn. Ltlk Sayer'd! va zaman zaman İ§ltmlşti. arr teker teker uzaklq. - Demek ki sizhı aflcnJıde de VAB(T•ıa IOltam ·~·"'91aW Ruu llutahı:ıı' Ravnuar caddealndeki fakir evi 1ld kard~n lilırttttinf f!bat · 

'ft cinayet hakkmda hiç fa.kirler var. ,. bldln1anf. lllQla J&kalanml§t.ır. zivarete ıtelircll edecek ya.,~ t!elmelert aynı za. 
~!"Y'8k bir eek;Jde bile - Zenrtn olan msanm vııln·z Bay dollW Alllntı& ........ _ Bu d~Jikanlı 

0

lktz liard~lerden manda aile '"llvalsrma bir deke-
~ bu zattn mi kaJbldJr. Ha.yat maddi ve m"anevf TeullU Jdtaplan 11mma!yet Usert iki~ knctlktU. Fransuvu ken· der "etirmi~ti: 

anattmmik letn oraya fakı1l arurellerle doludur. kupoa karplllr .. ,__.. her de. lnANIWL 80SIAIDiIN disine k~ı c:o!; iYi davranır, hat- ikiz ka-deıııler ilk defa olmak 
....... -..:•- oldtth zannrm ftri • - Ztbrta tahklkatm:ı gört- ci· vamJJ oku,_..,. 1111' defa ldbp ta ara mra kendisine bazı şiir iiı::?re birbirlerinden ar.ılfJ'OI'-

. ~~ye hakkında~ nayet gtln!erinde eatonuzun baca. h_.n edfldlıl'ndfD. toatr6HbntbU • • D • UU l"h'An.ABI JdtaDlan ile macera romanla., lardı. 
IS maJ6mat bu zatm 4'0k emdan pia lrıoka1u dumanlar çık. ten-:ln i!:ID abolleltrtadllD bu u. .....,. 1 ._.. ıu2 Ketfn!i~ ic:ln bu erkPk arkadaşa Askeıfüfe he'-es edip Fransuva 

ı.....olduı!u ve civarda cfnıı~ m11. dlll'Clt kDJtete lratlemn•Jenm dl. Ntil)Wk ıao Dol9r eev2i bile beslerdi. !httyar ve ':l· Yeni Gine'de bir mnrtemleke 
~h8eden1ere btıe (.Ok köttl - Bllmetcf1erimtn ae işlerle leyecefb. 1ladrld ıao P9m&a 

112
·
20 

Ak aJn-a.balan öld('~ zaman F· alayına kavdotm~tu Buna lst~ 
e ettiılt, hattı btr wt ulnftrklarau bllcmenı... Uııtedea ~e .. aalllfe u· IJtoldlolm 100 19"0 ıcr. !;! J ransuvaz kard~in!n arkadap, yen kerıdlsl tdi. Fakat a! .. ertikte 

•;~rt fM& h&lde daidü!Hl - O.tonun l1zerl bir esrar pcr· linde romana denm tawlyen'st DınmlJıall l5& • 20.ao evlerinin veırlne z;iyaretçial olan ıeefrdik1eri. kJZ kard~i Fra.NU• 
~11&1ıildldtr .• Nihayet iki dn ddJ1e GrtWD buluouyer • 1atbfke çahılaealm. GaeterneD 11. Ulk Sayer'e: vu'rn. vatn~ kalan afle vuvut• 

Berjo Savfye'niL ta~ml • - Buna eerar değil de bcşert ~Ye te-·"'~rler. lllaUI " TAllVllAT - Artık bt2[m dOnvada kalan nın baeına ftt'mek Osere rıurl 
~- meeelm bir kat da- tavalltlık diyelim.. Sm.1,-TJCııuram ı-1 19.'nı yegA.ne akrabamız siı.s•niz .• de- kendiıini C'l-brması. bütOn afle-
..,.bktara atlrilk1Uwr. - Ne demek fatedllinW ımıa· Reaim Ye fo.__.f -4 !l lDU DılmJrJala ı ııuo miıti. Gene: kız bu sakin tavırlı sini ve kO,.Ult ~terlf't mahve-
~o Savlve'nfn kimler ta. ~'&IDI)'Onım. ..--ı .. : ~ .......,. ., n ut.23 ~a ide b&vle eamfmf ve dos- den Sen Piver tacfa9 Fransuva-

. kaclnJdıiım aımecJi • - Haata ve ihlıyar bir ada. "'°'.-.... tar.e bir Hanla hitap ediyor, fa· nm bu ulr-r'ik hı,"abMa net 
ua? ınm muhakemesi yerinde olma BeynlÇfa Ba•..waıi•ı kat 'lü dostJu~ hfcbtr zaman &• az zaman kalmuı neticeaini do-

bUbta ırat'f bir ueY söyli· ,r:ı.bilir. Sözlerini lllllamamnlttn Ame.~r!ere m"hsmı restm •e IST 4N&t 'L BELEDiYESi fln btr hls vai!'muru 'haline ı?el· iurdu. 
~~~· Ancak kaı:·nlr'! ıuı1. baklıs-mz. fotc>Jraf eergtıll 15.12.94! tamım- mek ihttma1lni frlt.lfvemiyordu. Fakat km lrardesirin bUtDn 
l""'l:&ddlb eden ,On Berjo wl· Hafiye temyiz re~inhı yanın· de aeılacakt"I'. Reırtn ltttrü e. ııı~·· ŞEHiR Bu gene c:ocu~n zihni de ikiz n:vretlert ı-aflle oldu. kardefiıll 
tenıyts ~ reislnden öan çıktıktan eonrn dii3UnUyordu. deeek1elin halk~ aeeı. mtl • TIY AT ROSU kard~n ula okumadıkJan bir tOrlO i!r~ ed~di. 

~tup .ıdıt.m feılbft ettik. HAkimiD blltiln ecizleri bllh88Sa rar.ut evTerntlt'r·nı rtca ederb.. rEP&&\fl bu~ kltamarla do!u idi. Jlnınst••·nC'enubl Afrf•·a .... 
·~c jdil mldlılııtm bu ~ı çıkarken söyledijf aon cilmle bir 011t.u1 IUltılUNIM AJlelertnfn en vak1n dostu olan rinlU:lertni birdeb!re v.crr c 

'le btyik altmdan sUldO ve o tOrlD hafızumdan ptmııyordu. '------------- ım .)Qnab ıo.ao aa bu tene ,ukıek me~be Pfrd!ft W'>n> eerwıt nhfl:>f olanlan. .. 
, 8eıi L1zar eadde*ldekl a:ıı İhtiyar re:ı : • f Pazar IPuar tes; Üf&GI IO.IG 118 zaman k~tne ı>azar ~nim 1erln zen"1ntflc1mnden istifade e.-
~11&*1: lıfarilOD Ue but~tu - Siz zeki bir adanwnız, bU • _ J: fc:fn ka!'det9 10fraStnda bir yer a- de-'crl tanımıştı. 
-qq ttın bunlan anhyııcalwn:z. Fakat ::. • kanun 8 • k4ttu Müthi• Aile vırdılar. Ciddi tct!tiklett. mU· Bu sebe~le, askerJö'·•cıı ,..Jrttk-

l'fe wr ne yok lıferison, de· o zaman benimle görllşmek imkL --= I • • • talealara karşJ duyduiu h~eal tan sonra F!'&rH•uva "eni Gine a-
~d mektubun aaretini elde umı bulamıyacaksma... C ı ·: 1s 7AUcadc: ıı· baklll o.ur ... , takdir etmemek elde d.:!~ldt . İki aasmda ka1dı. Bitmek tt11r•mek 
tııi? Demi=tl. < ._ ··11 "' nm sı KOMEDi KISMINDA kardeş Savfvere ba?tkmda tama- bilmeven be eeneden ~"" 'P"Ntn· 

~ °l'abtt nst:a4. o ~ Sen Lazar caddesin. men enteltektOeJ dCl~nQı•!':'rln~~ auva Pari:-.e dönr1ilfü ~11..mıtn lns 
'ıenc baftye celıiDcien ~ deki kahvede buJuatuklan aman ---------·- ı BugUn ıtmdüa 16.IO "akfam :ZOJIOda dolaYJ ara ııra taktlYTfardı. Bir ,..,rdeşi:ıl bltylln\0§, geltımfl bal· 
~-.__ Va&ıtıeı \'a'!>i>t ı: z-:m V&satı Ezan SAADET YUVASI -n.. 5"v'•·'"'r - .. -·va•ya• d '-attubuıı suretini Uetadma hafiye genç muavın:a:ien P.U ha· ıı:uu .. ""' "'uıo..... • o. 

8a aıMt8p temyb reiai beri aldı: ~~ ·ı.ıı :uo 1.u :.aı - Hayret, dedi. kız kardeşfn Fransuva fse ktz )tp,..f~"' ,. 
BuJo &arviYeye yazıı· - Uatad temylı mahkemeli rei __ .. 1.st llM us Bevofla Hollt SinemOSI tana nekadar benzivor •• Hem de rann"· erfmltt. w ~""'" bfto 

.... ._. mektüml bir IRU'etiydi: sialn kanar hakkında mOlıJm bir Olle JUi Ml JUi t.41 ...... llau.e 11 ._, _ 8 * 1 yalnız afmara ddil... ha-talıı!m tf!4'irln.-l"'T'f prf~ls tibl 

.'~_aeee aat Oçte bam olma. ipucu elde ettim. Blr tesadtlf bah 

1 
llıdML H.JI ll8J1lk Film ....._

1 
.~ Fransuva ktımadı .. O söln1-:r· mahv",.,,,T~ lı'"' :J.-T~ .. bn1~t~: 

~. vutyet.i milken:ımel ı. sc mevzu kadm:n Abe\1l tehrinde ~ 11.41 u.oe 1Ml ıı.oo de en 11vade n!f ret ettim insan - M'•le. p11·•1t ,..., .. :ıı nmn \"t.P. 
td!Yo1'911Zlm. teeeklı:llr ~ olduğunu bana öğrctU. Öldtılitnfi j ne. 11.19 Ll8 1&11 us 

1 
- Dit• rarzu cftrk~). ı lrendl~t idi . Ve nek !evdi;zı kız Ben•"" nybtibiyetlmc!e IUI& ne-

~eyalııa ben dtlU. oJilar zanne-ttiğ.lm.lz kadın, meğer bayat- 1-aı G.11 u.q U1 U.'8 
1 

- Btl)'IUI Vale fSlrH•)· kard,.-'nin kenA1t';ne hem:et"me. ler oldu .. 

~·~ t:ıdr blacaklardır.,, taymış. =============;'=-;;•;..,;~•;--~~-~n;.,.~;o-.:__==:~~~in~f~ft1~tıam~i~v~eb~:'l~i~rd~t=F~a~~~<'~t~L~u~:~ı=======~'~r;-;;;·~· ;i•r1 
~~•>tr blıcü olan "on· Ve ertesi gün ~Yenin ııoter. = 

"*ba kimlerdi! ı,te hafiye den aldığı bir m~ktup vaziyeti ta. 
bamı da da,umnete bq1a. mamen aydınlattı. Sabahleyin er 

) kend4D kendisini otelde ziyaret e· 
'k•w bltlB llPb*'I ber De den noter lcc.ııc!Jslne: 

temyiz W•kemell retm il. - Temyiz rcJel dtın gece ha • 
_....,.,._ da l'rlDnft J&ta g<Szlerini kapadı, vaaI:ctna. 

lbtf:vv Mırlnlıt ba ciDa· rneei mucibiDee bu mektubu der. 
blmat ~ 't'8'9 IW tize vennem li.mQ... 
oı,,.,,.. 1m1ı1a we Dltl" Dedl ~ 

L ~ Noterin melrtuP dedifi lı:alm 
~ da ,.,. edkllrbe: bOyOJr Te mühllilil zarftı. Mua.nı· 

,._,.. •"_..... nlıdnl manm bu nrfm muht~ ~-
b dlecell muhıJrbJrtl. 
t4I. • ~ l'ramava Maıtlon cıdarna 1:e. 

"- ........... ~eeellnki kildi, zar:fJ aı;tı ve çok uzun olan 
~ etaal)wım. __.. anL mektabu otumafa bqladı: 
" ..... ,.__, 

04A~z u.tadı:m ••• 
11111 ftl'f Sizi ve Llon l&bıtaarm l:iugtlne 

" a.._ ellıl ~. za. kadar met1111 cttiftm !Qn atfını· 
..._ ,,_..., 1"tala .- • dtlerlm. Bu mektubumu aldıtT 

t.,.______ __ ... -. .-. ms daJrfbda ben artık aranızdan 
.:..-... -- _. •- uu ebecUnren ~ olacalmL .......... ,.,...... m...m • mcrcla) 

~.';\KADIN'(fAYDALI MALUMAT 

Ucuz, lezzetli mutfak 
a-... . ~- ,. SOtıUK TATLILAR 
t..~baa ..,_._. tDc1r petrmaı. rak aa-ıee mkrftınp dn:;r;u w 
~ etmf,uk. Bil pekmae 7aııık bir gl1A kadar öylece bırakmalr. Suyu 
~ kawulmUf " bazaıı kah- buhar olup Uçnuf n oldukça kurur 
~~ nıllaMu arpa UDUDdaA s1bl k&1nuf olacalmd&D tıiGak1a bak. 
\.~ adar koJap bnftınna. J&Y& taram4a -- t&bala almalı. 
~ rıso. bllW..k ..,.tt,e latalllne tabal• atmada eneı 
~ bltmall. Semra bir Jd1 • cSarçm, karantU. ekillr. oma ._ .. ,. 
~ -- ..,. - ..,.... fmd&k " ı.tık da lımula1ı1Ur, dUa 
;-,.~ ~ olaC&k deNo ıqg& bir --~ v. mauara da venı.. 
~IMll- ...., .. el1ıa ...... .... *&. ,. --

Heye canlı bir ?ıaçtan sonra 
Fener-ingiliz ta ırn 
2 - 2 berabere kaldı 

lııgWs mlal!r1er'Je ~ ta. 
hm aıuındüt m&C dlln Mat OD 
~!Srtte ıt ...,. atadaula ba§ladl. llaO 
bakemt Ahmet Adem, ,.. ....... .,. 
rı Rett1ı oaca. eew Oakl7dL 

~enertıaboe taıumı tDJSe lnlrabnq. 
tu: 

Kalecıl Sm\ ........ 1 M W, 

Harat, llaavlal•: Bcıacml ömer, Ze, 
aeı. A7dm, .. ....,. .... , FDııet. .lb
nlılıa, Jılellll. .... 1'ad. 

01lm atadJomu dolduran :vtrmt bet 
bine )'alma baUml bll1D bir llMl'lk .. 
beyecam aramada bafladı. tık da1d • 
kalanla top IDaUl*rtll nısıt ....._ 
oa pçea. 1"akat lılJU BOnra tqwmr 
ıopu Fener Mbuıu pçtrttUer. reaer 
lller'.D arada .... çalnD )'&Ptlklatı 

pırn1070rdlL lhlDa nı-ea l'eDldUıtr 
Cok gOr.eJ OJllQOl"du. Top lDSWll .. 
a.ı lSnODde dolafıp duru)'OI'. Blr ara 
tıoo kaleye lleUJa bir ,Ot çekU. Top 
kale perillden qtı. Oç dakika ecmra 
bıUll bleal bil' tehlike dalıa ~ 
f"ael'lUar " tastuaaer tolc .araw 01-
cayortar. lT IDct da"'lıaa ,......... 
~ıner ı.1klll oe1rttıer. am bir vuru,. --.. ~ 

12 lDct dakikada tııstıbı.ler ~ 
D8 bir penaltı Yerildi. Eaa4m Qektlgt 
flit dll'e&1D tam ortuma ıabet etil. 
dlf&rv ,... katcı. Gol olmadı. 

SunUD &kabCJlde t'eaerbabge aıey _ 

blDe taw oezuı "rUdi. Top avt.a JiUL 
o,nm baUuo 11ı11eoaıu arumcaa bO • 
yWs b1r aurau. pQ,)'or top 1ıUaa ,. .. 
DU, baza.o 1ııgtliz ka.lesı 0Df1De sıd1. 
yor, takat bir uırıo ıoı ol&ımJ>W .. Nt 
ba~ .. 0ııc0 d&kıkacla nmuıı o-• 
9frditi topu Etal ıuaeı bir nru,&a la 
JillZ kaaeaane IOktu: Wc 1°'-

!DıUlzler bileuma ıeçwc,... de bL 
rlDCl devre blttL 
talNC! DE\Uı 

bdnct devre ,_. ~ idi • 
ciumlle tı.ftadL 1quWu d&ba aüratlt 
O)'Du7r r. 8'eoerUıer1Jl de eaerjllm art 
tı ve •k~ dakikada JOzel bir pu 
ıaıaıadan eoara lııleWUD a,.,U. Uwl • 
et pıo atı.. 

İqUl&1ıar' bu Solda ..,.. açılc1ıtar 
ye glttikce b!klmiyeU e1JmDt alda • 
lar. Fenerliler iqıJla kalea&DID bot 
bir ~meamı Jlkaladılar, l'akat gol 
atamadım. o,ua 23 IDCl dakikaya 
Ddar bu .una. ~&Dl eW " tam 

• IDcl daldka4a lıaıWzler pu1qma. 
lan aeUcemıde .oıtçıerı vuıtaaue Uk 
Sollerild atuıar. Bund&ıı 1enra F• • 
aertıellçe uıe.ı d&ba &iyade aııuıtmı. 
m&)'& bafJaııdı. Ka:e l1lc ilk tehlikeler 
~.riJOrdu. Nlbayet oywıua bitme& 
De Ud dalllJca u:a Feııer kateeı bnlln. 
de eo1 taralt.all •I tarata ge~n top 

Udnd dela oluü Fener kaleslae ıtr• 
dJ w t 07'JD :la bu aurelle 2..2 berabere 
bltU. 

tquu • 'l'Ork taklmıarmm oyunu 
na •J'l'9tmelıı tıure ceıenıer amam 
da barld19 \•tkıJımts -ve mrclJI Teki 

u '11Ju11 aara~tıu lngtuz eefirl, Rana 
Tal'b&D. Numan Mcnemeııcıofıu. be • 
•n ıerb~est umum mlldtırQ Cemli 
Taner ıöze çarpıyordu. 

lldJıd devre araauıda lııgillz talu • 
muwı kapta111 rad70 mlkrotonwıun 

OaQne gelerek blr iıltabcde bUlu.tıdu 

ve f6yte dedi : 
"'l'llrki)'edt i6rdQl1lmllz bll&ıU ka • 

lııutdeD "• aam!mlyetun doıayı eevtn. 
clmial Tllrk balkma blldtrınelc !aite • 
rlm. lnıtıtı 01UJlCUlan etmdtye kadar 
görmtcLklert tıı mUkemmeJ bb' atacı. 
yumda oynadıJtlarQdan dola"'l b&lltı. 

p.rdular. Ttlık takıml&rmm 07WI da. 
recelert çok lytd!r. Bızce neUceam • 
bemmlyeU pek Udır. Maf!Qp olL&k da 
doatıarun.aa mağ,Qp oıacagu, Ya;:a • 
auı Türki)'e. Y&.§aatn İngilten (lqi. 
liS kaptaru eoa aöZJen tlrk(e .o,4 
nuıttr.J ----o----

Doğusporlulana 
ktn!?lreai 

Doh SPOr klilbllnUn rerl br· 
rakılmt§ o!ar. ko,'{l'esi buıtln ı:aı
at onda klUo binasn:d1 \'&!>da· 
cakur. m:ıo Azalan c:ıı~lıvor. 

Olnıllt'.r arasındaki mil• 
aabakalar 

Dlln Fener stac!v-JmurıcJtt ~ 
pılan oku11ar an.tn t:ıtbOl ndl•· 
bı.'rnlan netice!eri ~vledir: 

Vefat eden M~arff Mildürt 
Tevfik Kut'un h~tırasına hOnne
ten bir dakika sUırut edllmte n 
BOTMI va'1!'an ra"'ar t'a ~ 
dat.; n•tfee1 ?1" atmmırtr 

5ı11Ji Ten-,·lri L 2 • btflclll L. 
4. Hayriye L. 3. • Boğa~çf 2. 
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1.30 program, ve D•"mleket saat .. 
yarı. 8..83 mUz.k: Hatif progra.m 
tPl.) , 8.4.ı aJanıı hubc• ıcrl. D.00 mU. 
a.L 9.1~ evın aaaL O 3:) 9.46 müzik 
programının Jeva.mı lPl . l . ı:.:.:ıı. prog 
ram, ve memleket saat ayarL 12.33 
mtlzlk . ,arlo ve tUrkil er, 12.•:J ajana 
baberlerl. 13.00 mUz1k. lJ.30 - H.00 
mtız.ııc radyo sa!Jn orkestrası. 

1&00 Program. ve meııılckct saat 
ayan. 18.03 18.ı() mllZik. 19.30 mem.. 
.. ket saat ayarı, ve aj:uıı baberlen. 
19.•5 Serbest 10 dakika. 19.56 mo. 
atk. 20.16 konuşma <meseleler konu. 
pyor). 20.30 mllZlk: l<·aaıı heyetL 21 
atraat takvimi. 21.10 mtlzlk. ::ı.33 An 
kara sonbabar at yarıştannm aeuc:e.. 
JerL 21.•:ı mUzı.ıt. Dana mUz.11 (P\.> 
22.30 memlekd sa.at ayarı, ve a,Jan8 
haberleri. 22. •6 Anadolu ajanauım 

.por 8ervial. %2 M-23.00 Yarmkl pro. 
gram ve kap&ruf. 

PAZBTZSl 8-11-lMl 

7.80 Program. ve memlJ:.et 1aat 
&)'an. 7.33 müzik. 7.•5 Ajana haber. 
ıert. 8,0C mUz'k. 8, 5 Evl.n aaau. 
8.30-8.45 Ktlzik programmm mrı 

lwmu (Pl). 

12.30 Program, ve memleket 1&&t 
&JU'L 12.33 mllzlk. 12. tO Ajan.I ba
berler1. 13.00 mUzlk 13.30-H.OO mO
Slk: K&r11ık program (Pl.1 

18.00 Propam. ve memleket aat 
Q&n. 18.03 mll.ztk. 18~ mu.ık: P'a,. 
.ı beyeU. 19.30 memleket aaı ayan 
w ajan.I baberler. 19.45 Serbest 10 
dalr.lka. 19.M mfızik. 20.15 Radyo ga. 
•t.eat. 20.46 mUZlk: Bir balk türkllBO 
Girenl.;oruz: Haftanın ttırkUsll: 

Ordek IM!D röle Pi. 

IJalıln ı.ea ele reh l 
ster 7'rtm ~lmeae 

Yalvar ,,akar al da sel. 
11.00 Ziraat takvl.m1. 21.10 mll&lk. 21 
IO Tem.911: KlmgU &llea 21."5 mil • 
tik. 22.3 ') lı1emıeket :ıaat ayan. 22.'6 
aOJ:ak: Dam m~ıfl (Pl. I 22.5&
D.00 Yarmkl prOgral"t ve k&p&"•· 

8AU ~11-1Nl 

'l JtO Program. vıe meıı leket aat 
~ 7..83 mllz1lr.. 7 .•:S Ajana ba tıer. 
len. 8.00 mllz k. 8.10 Evla .. u 
~.'6 mUzlk. • 

12.30 Proı;ram, ve memteı.t aat 
apn. 12.33 mllzllc. 12. U Ajan.I bL 
berleri. 13.00 mllztk 13.30-ıt.OO mll
sl1L • 

18.00 PrD""": ,... ve memleket aat 
ayan. ııı "' 1 • t. ıt.00 mUz.k: r.,. 

ı ?:ı•,·et ı ~O memleket saat &)'&l'I 

• .. '.Hl r c:i. ıt.40 eSrt>Mt 10 
• .ı. 19 M mlU.ilı: Oyun ban.lan 

•. , udyo pzeı.t. I0.45 mtıztk 

21.00 Zfn•t takvimi. 21,10 mıızt'll. 21 
ao KonufD18 ( 100 aeıı• 6!1~ nuıl JL 
pyorduk.) 21 •~ mllzlk. 22.80 memle 
Jııet a&At ayan 22 30 Memleket aat 
ayarı. 22.45 mllzlk: Dana mtıztt:ı 

(Pi. ı 21 :S5-2a.OO Yarmkı program 
n kapanıı. 

ÇAJtŞAMBA l._l~IOU 

'l.30 ProTam. ve men 1 ·et aas t 
ayan. 7.33 müzik. 7 45 Aj~ t.ııber. 
Jerl. 8 co muz k . 8.l:S r.ı.-ın saatl 
8.J0-8.45 KUz.k procraınmın son lua 
mı. f Pl.l 

12.30 Pro~m. ve mem ek t saat 
ayan. 12.33 mUzlk. 12. 45 AJana ba 
berlert. 1a oo mllzfk 13 ro- 14 oo nın. 
mJr• Ka"'ık program t PI ). 

18 00 Program. ve l"I le l'l saat 
ayan. 18.03 müzik, 1 3 konu.,mıı 

(Dıf pollUka h ".cfüı · ıs 45 Rac'. 
JO Çocuk kul!lbU. 19 :ıo Mrmıe•·et sa.. 
at ayan. ve a jan' haberler!. 19 45 
Berbeat 10 dakika, Hl 55 mUzllt 20.Iıi 

Badyo gazetesi. 20 4:S rn zil< 21.00 
Ziraat takvimi. 21.10 muz k· Fasıl be 
J9tl. 21.80 f{onu~ma ( f)ağlık saati) 
21.U mtızlk : Rlyaaet'cthnbUT bando 
•· 22.30 Memleket saat ayan. 22.4/" 
mnztk : Cazband (Pi.\ 2:? :S:S.- 23 00 ya 
rmkl PrcJCT'&m ve kap:ınlf. 

Pa&fUIB& 11-lJ.-UNl 

7 S'l Program, ve meır leket aaa 
&7&"- 7.33 mOzlk. 7.45 Ajana haber. 
Jerl 8.00 mtıs'k. 8.10 Evtn na• 
8.3()-.8 tG Kllzlk programmın 901. lm 
iDi (Pl.). 

12.30 Program, ve mem"eket 1aa· 
ayan. 12 33 mUzlk 12. 45 Ajans ha. 
berlert. 13.00 mtızlk 13 30 14.00 mO 
tdlıt: Ka~k progTam IPI.) 

1&.00 P~ram. ve memleket 11aat 
ayan. 18.03 mUzlk. 19 00 kon~ma 

11 ... 5 mtlzlk 19 30 mem'eket aaat e. 
Jarı, vt aJ~ habcr'erl. 19 45 mil • 
Sik Yurttan aeılcr. 20. l:S radyq ga 
aeıe.t. 20.45 milzık 21.00 ZJraa t tll • 

-.ım .• 21.10 mUz.k. 2u~:ı konuşma. :?J 
'6 mUz k Radyo 1entonı or~eatra.s• 

22.30 memleket saat ayan. Ajana ba. 
lıerleri. 2Z 4;; mU&lk Dana mUzlfl Pi 
22 M-23.00 Yannkl program •e ka

l'Ulf. 

CUMA l! 1!-IMl 

'7.30 Prnnram. emlcket aaa• 
ayan. 7 aa mGstk. U5 Ajana nabe•. 
JerL 8.00 ma.tk. 8.U ~ -.~ 
180- MI maiılk ~ ~ 

--
7 • 12-1941 ---~ -----

l8.00 Program. ve memleket saat 

ayarı. 18.03 mUzlk. 18 40 müzik. 19.0C 
kom..ı§ma 1915 mUzlk. )930 meme • 
ket saat ayan, ve ajana baberlert. 19 
4:S Konu!ima. ( l...'lwaı Ekonomi ve l\t 

tırma Kuru adınll). 19 ~5 m!lz k. 20. 
13 Radro guete-1. 20 t6 mUztk. 2100 
Ziraat takvımL 21.10 Temsil. 22.00 
MUzfk: Rı:.dyo salon orkestrası. 22.30 
memlekl't aat ayarı, ajana haberleri 
22.4:S mlluk. 22.M-23.00 Yarınki pru 
gram ve kapanlf. 

2:5 • 10 • 941 inci gllnO T•klrdal 
vapurunda çantam ile blrllkte ır.aq 

~d "l'tm mUhUrU kaybettim. Yenısln! 
aıacr.S'Jmdan esklll!nln hllkmO yok • 

tur. BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA. 
NPbllr Sayaran 

Nt V \ALJI.. KIRIKLIK VE SUT LIN AGRILARINIZı OERHAL KESER. 
~HIBl ;e,IM U~ 

Basıldıl?ı v~r V AKn M11thaal.4 

Umumi nesnvatt 'da"' ederı 
(l,,fık ~/ı m" q".,,.crfı 

icabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla bteJials. 
,.---~~wv--v-m-·~------ ........ ,,. ~--- ------ ~ 

,, .. ~:: :::_:ı ... ı"I 
ayan. 7.38 müzik 7 411 Ajan.I tıatıer. • 
ıert. 8.00-Jl.-16. mllzlk. l 

13.30 prc.:ram ve memleket aat 
ayan., 13.38 mtızlk. 18.t:S Ajana ba
berlert. H.00 mUZJk. 14.30 Ankara 
Sonbabar at y&r'flarmın tabmJnlen. 
14.'60 mllZik RıyueUcUmhur baDdoeu. 1 
1uo mtıslk. 1 

18.00 Program. ve m"'mleke& aar 
ayan. 18.03 mtıztk. 18.'60 mtıalk. 19.0o 
Konuşma. 19.1& mııztk 1930 memıeke• 
aaat ayan. " ajana baber:erı.. ıt.4C> 
KonU§ma ( Uluaaı Ekonomi Ye ArL 
tırma kunımu adına) 19.M mOzlk 
Kadınların tuıı prkııan. 20.10 Rad 
yo gazetesi. 21HC> mllZfk. 21.00 Ziraat 
takvimi. 21.10 mllzlk. 21.45 konutma 
22.00 :ııııztk. 22.30 memleket saa• a. 

1 
yan. •e a,Jans baberlert. 22.48 müaık 

22.M-23.00 Yarınki prognun ve U. 
palLlf. 

Hika·ve 
• 

S:Z ve z:ı.bıta gtlnlerdenbeıi çil. 
te cinayetin dUğü.ml1nQ çözoıeğe 
uğraşıyor. Bu cinayetler beaim· i. 
lerlemil YlflJD8 ratmen hayatıma 
mağlftp olarak yıı.pUğım blT ha.ta· 
um neticesidir. Altmq yaşma gel· 
m!o bir adam n yiımi yaşında.ki 
._:r kadına Atık olm&SI chıayet de. 
.gil mi! . 

ı.te bell de ~ylıe bir aata. bit 
beşeri haya.ta '1Üşerek bu genç 
:uzla evlendim, .o.kat onu nas 1 
ta tmin ederdim. l)ll.nya bugün ma· 
a.?vt olma.ktan z.i~ ınaddtdir 
l!l.&fllllJZJ biliyordum. Ona bir gün 

!n olsun yaklaşma...{ arzusuna l . 
'I~ duvmadını, csaaen ona kar • 
'1 bcsleC: "lm ııevgt tamam~n r.ıa.. 
oevt~d . Yataldanmız. battA oda
larımız aynycb. Garip bir açı; •Ç 
değil mi? Onu yalnız blr 181\ 

t • .. • - "' .. ,. .• 

• • • • ...,.,, .- " a • "" c # I '~ • : • ' ,.., .\~~. ,f 
:' . ."""- . 

Gir manzara gibi uzaJttan -· 1 u· . R K ·, y L mek benim nıhume !dl.lu"ulet • ~ 
vordu. 

,, Mo~Uya yap tlrılaca~, 
C. H. P. Genel Sekreterliiinden ı 

1 - Erzurum. Kan ve laparta balknlert IGta tAımll1 .....,_ ~ 
lukları ayn ve kUtUpbaDelerln metrqatı d& &1ft Olmak U.. liGd' ~ 
meye llonmuttur. ~ 

2 - AÇık ekailtm.e ve lbale A.Akarada Balk ParUll a..ı ~ 
deki komııyon buaurunda 16.12.161 ta&1IWl8 ruuaıu ıtaarc.a .-
10 de yapııacaıı:tır. 

a - T&Amın edlleD bedell•: 
8aJoa koJtukJan l 4.5780) un. 
Kııtllptıaneıer mefnıpb ( 22771) Uram. c;. 

4 - Bu işler lÇSn basırıanan projelerle prtname ve afTe A.alra ......... 
H. P. Genel Sekreterliği mubaaebeaane n C. B. P. lstanbul VU&,.S 
beyeıı nılsllzlne mUracaatla 10 ar tara mukabilinde 'llmablıtr. (IOI~ 

latanbul P. T. T. Mu..Jürlllğünden: 

Y9f'\ltfty Teı.tz 1.1ta17onu !cht ao toa llaryela99 ile 1' t.oo ~ 
c..>amaıııye teı.ı. Lataayonu lçUt de at ton .Omlkok k&DtırODOD &Jlllll 
ekaJtmeye konulmUftur, "'11'.. 

mkalltm.e 1U2.9ü Puart.I ıtlnD aat 11 de Btl:J11k POltabaDt , 
tıtrtnct katında ldar1 muaY'..nll.k oduulda topl&D&Cak mlldllrlllk ..,.. 

komı.ye>nunda yapll&c&ktır. -
RepeiDUa muhammen bedeli 2818 Ura l50 kurut. mUT&kk&t .._....& 

Uradır. ._... 
Taliplerin o&•ptald prtnamelerlnl glSrmelc ve DUIY&k1c&t ıa~.

nnı yatıroa•k llaere çalJPUl stmıer!nde mildörlQk ldart alem 7 
ıumıma eıwııme gtm •• aatııade de Hl •Hal IÇID muteber 1'loaı'9l,. 
naikaal •e muY&kkat temln&t makb:ızıan Ue b&rllkte lcOad8JOGa 
caauan. Cl~ 

DeYlet Demiryolları ve Limanlan ltletme 
Umum idareıi ilinlan 

ı - Muhammen bedeli 139186) Ura (10) kuriıt olan ıııerlJlll" 
mur ve mDatahdemlnl için 889 takım a~ yaka Ccak•t. '9~ ,,.. 
ıondaa ıoaN&ı - ın takım •.,.U :F&il.a 'caut .. .-•t•ı-.~ t 
bıse kı cem'an 860 takım elbise Ue 390 adet palto we 4AO aclet 
palı zari uaullle eluUtme~ çıkantmııtır. · ~ 

2 - &u 1f ıçtn muktazı kllm&f bedeli ambtıOlnde 1d&re ~ 
verilecektir. 

a - ıı:uuı:neaı ıı.12.etı Perwembe gQDG aat 11 de ~ 

,, 
lfletıne mlldUrıtıtu btnumda yapııacakt.ır. _.-' 

t - Bu ıoe gtrm•lıı ıauyenJertn 129761 Ura (39, kunlfhl1r ~-
teminat ııe k&Dunun tayin ettıtı veaika •• telı:llflirlDI llUl&7J9D S-
10 a ka "' komlayon reta!tl'..ae ftnDet•rl 11.mmdır. _,,6. 

il Şart.nameler paraaas olarak 'I Del lfletm.• mlldtlrlQlbdn ~· 
6 - 2'1.11 .9'1 tarihinde bu lf1D kapab art usullle eDUtm.11 ~ ,ı. 

gı uA.tı e..uımle lııe cır ı•rtnameae tad~lt.t yapılaoatııutan arttırma 

ıiltme kanununun 18 DCl maddeal mucıbınee e•kl llA.nm bllkmtl ~· 
c1~ 

Fakat bir gU.n nlhayet meş'uru f) A N K A s ı 
G.klbet geldı , çattı. TesadUt kar:· J 
:nm karoısma genç b'r erkek Çl 1 adet 4!000 Wrallk a 2000 - Beledi~·e Sular tda.resinden: ~f11t 
karınııtı. TabL.ıt kanunları. bu i - K •- T f a • 1000 • - 3000.- • • ~ 

ücüK aıarr.u -·----~ ki ateıJli kMı birbirine yaklaştır· 2 • 780 • - 1600.- ı - tdar~mızce kapab zarfla ekıılltm.e Ue muhtelif _...na 
dı. Karımm bir başkaaile anlaş. Hese '>lan a .. ııoo • • ıwo.- • atın aıınal'.'a.ktır. ~ 
malt Uzere olduğunu haber ald: IBU l'(RAr. , \·r; PLANl 10 .. 230 2 - EJ.:s tnıe 11112 ıon pel'Jenbe gtıntl aaat 16 de Talrtılmde .,,r' 
ğım zaman deli oluyordum, hor i· KqtD&LEK ~ "°•&. t '60 ~ 100 terdeki dare merkezinde yapı'acakıır. ~ 

.. -2MO.- • .. - 40QO.- .. 
şi göze al.nııytım. 1kl gün ikı ge. Wa),., ı "tu"'- ı tkin- 50 .. 50 a - Te.klif zarnannm o glln ea&t "11 30 .. a kadar ldaN ;;-' 
ce dilşündUm ve müthıa kararımı elt.t"trln ıartblrrblOe 200 .. m muamel t rv. e Yerllmeai lbımdır. O saatten 90IU'& gedrtleCelS 

• -lC>OO.- • 
• -rıooo.- .. 

venim. 1.Lı ı., olara.k !:anmla se · ~t»llır 1 200 • 10 kabuı J mez. ~ 
vi.şen genci ya.nuna çağırdım. Ken 4 - E UJ tm ve enleı her gilt 1 -... ır.erkezmde dtfl' 

• -2000. .. 
tuttum hem kanma. hem de sev eervts ne mll'l'1l" ı ~'lııız olara.< a :ı b lir er. _ ••t ~ 
tllği kadının henuz "kız •. olduğu • 1 

1 

_ ~ -
nu anlatt•m ve onu da hareketi· ;.-.-. -- -----------·• •••••••••il!-1..;;·. 
me orta..'< etmek ~in kand rmağa • 

1 r----------, / 
rr.uvaffn& oldum. r K,... na 'e ı sarkıye arıya i 

Ne ya.pa.bHrdim. Fu facianın 5• ' a 1
1 " A K I 1 1 z RAAT BANKASt ıline nıunl geçeblllrdim? Sevg m ,. 

l'tltün hisl<>ı ime galip gelmiıti. • M h ...aeteae ;ıil'8n PUtuıı v~ .. 
tuttum hem karnr.a, he mde sev. • u ,. sar ası l'NlnıJertıı 'lUkuını ID&IU112GUJ Kuruıu, sartııl · l~ - S.nuııyetıl: 1000,000.00Q l'8rlı. ..-
.!iti gence nca ettim: "9'•~li UllUolWıU Şube ve Ajanı adedi: 288. 

- Siz buı .dan kaçm. bqkı natrnl\ kemal'in z • ıl•ııı.ı•••• "41!DU•A"' bir memlekette mesut olun, de """1..,.,1rı1..., _,, İrai ue ticari iter neui banka maam~I.,.._ 
d m. Yahuz ben rezil olmıyayım. Para "90Gt 1ı•llM9 

S z::I ölmüo gibi göstereceğim .• "1U'., JI ,... llllllt. 1 \111'111 -

~· _,. "''""''" ... , ... ..... 

"'"'"'" 1 

...................................... 1. 

KaragtlınJ1lk Ortaokul Müdürlü 
ğunden: 

Okulumuza kAtlp almacaktır. Şe 

raıU haiz olanların 10.12.941 de yapı 

Ve ber iJdeln"? de birer nUfua 
tedarik ettihten eonra bir gece 
\'Ola çrkardım. Onlan dele vel'me· 
nin tes~lliel ve aevgimden ayni 
ıı.anm VC'"°'1 'ği aıt rapla gilnlerce 
dell gibi dol&1Jtım ve maliim cJna. 
)'el plinmı tertip ettinı. Birll'f}tir 
Jiğim ıevgillierin btrt-r kat elbise 
l::rinı ala:<oyınuftum. O sıralarda 
~atoda b·r de Jana öldü. Bunun ka 
nı ile elbleelerl bulaştırdım bil 
:li~niı gni şuraya buraya göm. 
dUm, sont9 e-n itJmat ettiğim a· 
dam olan Berjo Savlyeyi ıtatoya 
getirerek dAnanm etlenni !'>ILrça lacak mOsabaka ~mlllıanmdan evveı 
pa rça yaktrr:Jırdnn. Bu şekilde el· ukuıa mUracaatıert. (88988) 1 
r.nyct fllpbelerinl kuvvetlendirm.Jş --
v!acağ mı zannetm;.,tlm. Doğru dil lamıvael'ğrmı anlaıimı son bir iş 
f,ıünmüşflm. Siz de bu nokta ilzerto olarak Berjo Saviye ve ailesini 
de duniunuz. ka;1. ılmış gibi pterdlm ve son· 

MNele bundan ibarettir Berjo ra size bu mektubu ya!dun. 

,,... .. • •6t .... .. ,. .... Cflti •ı: . ·~· .. nt ~ .. • ı nnı .. - llMNı • 
""'"~' d&!karı aırıııt ıçtr 

ayQa Xtu C\U'Ut 211~ü1Uı ~ 
-ıırıı~ iC\rD.llJl'D verı•n aya. 
.. •tmı~ • .... ıeı ı<urut .sıanuu~ıı 

o\bttne uydmı otıııırf'D m-ıcıuı 
#~ teı~rıu •lcrettnı .. •ıoot pıaru. 
un poıı- t1eva rıanıca Ut' otıaoıı 
ıcre•ını ıu.re ıcend• •ıurınt ıııı 
nt11&l\'"ft11ı 1f!I ()nlllıt Dl'Fkt-ttnd 

• ı\aJ I"• • .,. • .,. v•:r.ııu 

o\drpf 1•g-l~tlrmt' ııcretı ıt- Kfl 
LLA~ Ul 'K•;Tl.l~KJ 

l'lcıu-~ı ıanıarınuı tantım .. 
ırı •>nııan •tıl"ılt"n ı!Aıı "8ytaı1t 
-mrı11 tt '' sayta.ıuda ~ ıcurut 
ııtr111ııırt· .. l!I ,.,,.da ı. ı.Juncı •• 
ı.;Om·ı. • •ıtrıncıoe t. CJl4U~ 
•nı il• • . c • ıtracıu 

tJtıyOIC, - l&'VIUIUJ Cl~L\ 
"nlrıt Ullıı •ttenJer' ıyrı syn 11> 

tlrmeıer npuır Ke•IDI 11.lnıara 
ıanam •tut oc ıcuruştw 

Ziraat l:mnkaı:nda kumtıaraıı ve lbbarsrz taaarrut bua~~ 
50 uraaı ouıunanıara eenede t defa çekilecek ıcur'a Ue 

pı&ııa iöre tkramtye cıatıtrıacaktır. 
• • aoo • ı.ooo • ııo .. t0 • 
t ,. 503 • 1.000 ,. UO ., IO ,_ 
• ... w • 1,000 • llO .. • • 

.. 
Saviyeyl p.toya yerle!ltiren ve ka. , fşte arttk bOUln mese!ev1 anla· 
c;ıra.ı:ı benim. Al}Çıyt bilhn888 ya· dm z. Allaha mmarled*. Sizi mu. 
rahttwn. civardaki kö~·IUlere bil hakkak çok yordum. Fakat emin 
hll.99fl dayü attırdım. Sirln ekip 1 c>lun ki c:ektl~im ıztrrRp stzlıı zah. 
bh- yanrlan vaziyeti s:.·dınlatmnb r.ıetlnf.,.den ~ok hem de çok fazla 

......., •atıl\'Pt:t4' c Mn.ryu 

Kaçw. UAaıu 
IO • lOI • 4,000 • ~ 

DiKKAT· Hesaplarındaki paralar'* eene tçlnde m ~ 
':ltlfmlyenıere !kraml'ye çıktığı talı:cUrde % 20 fazlul)'le ~-:

~!ışırken, ben de bir yandan va. , !cU. HUrmetln... 1 8tr 1.,ıa iO; ıJU <1etuı 3e1 il(. 

dye'tl bmttmnafa baktmı. Nlha- J Ter ·yfs mahkemesi reW tetuı 81 ~ cktaa 1e "e aım 
yet talb ~~ ~ .ıu~- nı omr j • __ ,._r.._1.ao ... ırıııiıiı•ıııiii111iiillıılııı"---..-•• 
aa aı"t* illi illflllr~ kGttiı. ~: o.il NeJı16 

rinde yapılır. 
Keştc:ıeıer: ıı Kart. ıı Buaraa. 11 IDylQ1, 11 BtrtncldılllD 

r 


