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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZE:TESI HER YERDE (5) KUR'UŞ 

Haraccı Kardqler 
' '· Ltd. Ş. lstan\Julun en zengin ç~Ul 

. MOBiL YEMaiazasıdır. 
Salonlarını her zaman cu,ebillrsiall 
İstanbul, Finc:ıncılar, lhza paşa 
yokuşu 59 _ 81 - 63. Telefon: 22CNSO 

SİYASİYAT Linyit istihsalimizi· FTeVlefeJııikiiSadJ-. 
Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın çoğaltmak için teşekküller!n toplantısı 

1 z aha ~~;~~!ı~~di;:~~~': -ı .. • . . Dün Maliye Vekilinin 
ht ile İtalya. kendilerinin bütıün Kut 'h B lık 8 r vo 111,, ~ısa , · ı· d ~ d mu aç ~~~~~.1~~~1c~u~!~!1°~~f~~1~:;: ~~ ~ ya, 3 6 ! ü IVlöu > rıyase in e yap.I 1 

nokta la r tahakküm hlılımnna kallmınm·ı- 'I " . d /\ 'il 1 Ankra 27 (Telefonla) - l enclim<ınlcr div:ıulari]e her 

-----, ~~r.~ı~~:ıiı:c1tt~~:~.m~:t~~FAv~!: . YI ayetlerın e mecburı iŞ ~~1ı~~;~si(~c~e~1i:~~i1~ı~rfu: ~ ~:~i~~~a~a~::~~~~1ı1 ct~~~~·~ 
1 mı- V\! Afı ika mıJJetlc>Mrd hakim 

1 
• ~kkltiHleri i.~eti umuıniye.,i dir. R •J'et faaliyell' gecıncıt 

Bir tarafta mihuerin öte- ohıcaldur da müs:n·rıt bu haki- .. k ı ı f ı t • a hd d • ı • h ıgiin Bii~ iik Millet !\fodisin- üzere ~l ı.omiı:;yon seı;iJn1csine 
ılerıberi iltin dilmiş nazari- mivct a!tındaki mi!letkr ara ın- mu e e ıye 1 1 as 0 1 1 yor de Baş\·eki m mtna J<"'uad Ağ- karar \'CJ diktl!n \'e komisyon-
tc/eri ve pn~nsipleri ııe bun. da nıı hükiim siin c.c:k ·r. c;; I rnlınuı 11yasctinde toplanmış- hırını sectikten sonra de,·leh.: 
lo,., teyit e /en lrareketltm· 2 - EQer M:h\•cnr. bütüıı tıı·. b:ıglı ıkt=sadi teı<elrkiilleıdm 
dıuu ·ken J;g·er tartı/ton n~ılhletlker içhin kabul Ht.J~1 mima.- 8 Maliye Vekili, heyeti umtı- Siiınerbank, J<:::t1bank. Ziraat 

vı u uk er n.ılktir hııki1d is- B h f k • k J • miye mesaiye ba8lamad.1n Bankası, Toprak Mahsullc-d 
'•tlgo neıriyatı le rıeri/en tiklll; kindelınkikibiı mtis;ıvc.t u usus a l oor ınasgon CV\el kısa bir hit?hede hıılu- Ofisi \"edc\lctziı·aitesekkü:-
fe,,.;nata nasıl inanabilirfa? ise, diinyada hıç bir C1<'V!et di- uarak bE>yet faaliyetinin ~oıc: 1 lcı i kurumııııun l!MO yılı hi- ~ 
-tadyonun bf"yanatı neden ğerlceı ine kaı şı teft'"rvuk ve k b •• J ·ıecek miismir olduğunu bilhassa • lfuıcol ıı ına ait ı aporlnn ter-
llıhver larafmdan resmen tahakküm clanuıın kr'1k.m1ya - ar ar l u gu n neşre l U-barıiz eWrınifl \'e muvaffn. kik VE' milrflknbeden geçirnıiı; 
teyit ve tekrar edilmiyur?_J cak ise ltnh·anın Hın a!i.stan - Anka•a. 27 (Hususi Muh:ıbiri-j <'aktn. Bu lrn.rarmune ile yurdu- ) kiyetl •r temennisinde bulun- tir. . J 

da. Karadagdcı, Aın .. vı Hut·ta mizden) - Yarın (Bugün) koor muzrlakl Luıvit madenlerinôen ) mu~uı·. Heyet bundRn f>Onra tetkık 
işidneclir? Almanya . c~oı,.JO\~k- cliuasyon heyetinin yeni ve mü- a2.ami dt>11:"( ene istifade t<>nım 1 Malım• olduğu ii?.Cre bilan- neticelerini bildiren nıporla-a erlindc toplanan bolı;c- va a ne nnyor? IJ:ıJ•, v•:.·(n M. Molotof Mın bir kaı_-aınaınesi neşroluım- et mık \ ıhtı~a~ nisbetlnde lin- çol~rmı t.etl<jk. e~ecek h<-:yrt rını ~n~!'!amak üzere i~tima1-

viklik aleyhindeki kon- gün Alman devlet ad:-ıml.ı.·rndan yit i:sıihs,Jı yapma)>; için l<ütah- a_dlıye, biltç~, ıktısat, maJJye. nı 22 K~mumıev,·ele bırak- f 
. h t • 1..) oiı'i Lc.hlileıi vnt.ınlan:r;ılan ko- MOLOTOF t T'\ M 1 ı... •• t 1 tı grcnm ma ıyc_. ım no- yn., MnnıM. Balıkesir vilayetleri zıraa ve uwam u ıaseU(I mı~ r. 

~ .rady~u.~usuretleizah ve \·arak daha uwklaı. gi1mcğ~ Alman .Harici dahmn.ı~mc(·bllli ve füretJijş -~~......._~........._~ ..... ~ ...... ~ ...... 
-...S\'ir etmıştır: davet edi)ordu. ilah g-c Çl'tl giiıı ı• T H A M mlilfellc:.fiyl"ti ıh<las edile<·<"k - - - - - --

· ''Buaünkü Berlin içtimaı Ul- Felemenk kavminin Ahn:ınvava N b ı~ HARP VAZI. YE r1· 
tihi bi; ictima olacaktır. A ·ı-ıt- ilhakından balumhm1wÖ1du. • ye QZlrln ın tinlr. Mük.l:'~eı~·~t bu lvı.a'eıtler 
"- Bunlar ne dcınektı"r". · E D } y Q R ç. •Şlna. çagmu..ıı u un:ın ar:ı - nw.amı ve dolayısiuJe An u- h tı ı ·t 
.... J 3 - Mihvcrın s<ıMıılm.ız kııJ- b k \•e ıç .r ;ş yapmayan ara uı 
;; nb:.tııll eHa.ı;laıı vaz edılt,cek- ir n ut u ole lftır Ka ·amame di 7~r \'İF~ d 
~hı!ut!~~~.ı!ı1~~~ıap, l~i~~~:=ııyn~ ~=}~~~~t.ünte~~ii~~~:t:~·?~-~~:~1~·~ 1 

-o-- yetleı·?,~ bul~nup made;~şleri~: L· ı· bya cep h es,· n e 
' 1 nin manası nedir? Mıhveı· ~ .. \'- Alnıanlar Rus esir-, de mUt('}ıassıb bulwıanlara da e tn(•iliz - Amerikn yahul ileri- •..>\: j ı 1 .1... ~ t 
'e :ka-ıdır. Mıhverin ·;.ırsıl· letlerinın km \'etlt <~ny;ımn '.' ngiliz Başvekilinin bu §H.mı 0 .ıc:uu.ar. raı· neı,u·ı n- _/ 
'-z v~kırılma,,; kudret ,.e },m-ı polis \'a7Jfeshıi mı iı-r • fl,:(".t'l\"1eı ! /erini hÜCUm kıta• harbrkazanamıyacağınt ıihındeı:. 'itibarc mer'i olacak- P'"' 

;:iy:~l:~~~~f~~~~ıb~:ı~:~;f': ~~~!~~~a-~!ı;~ı~a·, m~nl=~ tarının IJniine artık içinden anlamış ~Lr. ı· Ir~D A ·ınliiliz tank ordusu.ı AIU~man ana kuvvetleri 
~ı f!Ulhun\ı. refahım temin ("<.k- lıt ver~·'dcri kım\ il ~OJC mi. süriiyorlarm111 ötması IAzımdır .• , WV11 'Y~ y 
~ktir. Bu bir tarihi cel lıediı h-Jllc Jilecek'! ' Y' a 1 ey h 1 n de ya r m a liUt 4 - Biz Fiihreı 'in Mein' ~- -<>--- I h ün Avnıpamn ve bütün dim-ı B ı Jk/•k 
!::~.d~~ı;j~~t!~~~;t:~~c~~k ~a~:1~~l~(:~ı~i~~~~ut~;u:<l~~~: Moskova etr~fında k

0 '!e'' ' ark' TOBRUKLA ve cevirme rolün.U henüz oynayamadı 
G~ beynelmilel teşkilat \e tan- let i<:in yer olrıbilir .. Alan~~y·ı vaziyet ÇOk vahim 8/.nlnBffllY8C8 lir t 
~atın hedefi içtimai, si Tısi Ye bu davadan vazg<'~~.ı. nr.dır? .. .. .. - ~ 1 RJI BAT Yazan: ----
~adidir. Bütün rnme~ıer ara- Alman;>~a, ıfene M•·ın J\amı~ d.ı. goruluyor 1 ı-----
"'1da vekdii7erinc tefe\'\'1 k ve rıılatıldıgı gılıı, A\Tupamn '""lndeı 'l.{osk 27 ( ) "''J 1 TESiS EDiLDi E11r&kfl 6aner11 Kemal «açar l:=== t~._ J ı:ı k •ncıı· ,·ne b"r .. ,_t k k .!\ ova, a.a. - .ıY o o- -
'"4llakkiim oJmıya~ktır, Butü l t 

15 
• 

1 mu. l"'m t• • uı:- tof Sovyetlerin harıl ıriyasi mfi-
'-'illctler müsavi hukuk-ı m<>lık mak enwlındcn \azy~nıl\i mı- beti 'd tt• kt 1 çöl munaıebelerini denizi torluk ordusu yüksek bir haıe-
Obt<'~kl ... rdır. Yeni niinv ı. nİz. - dir? Gene Meiu Kanı,,r·.cla miı- nda~ er lı kamle ~ ıbr~~ike oı -
11 " .. . • . , d faa edilen Ye ku\:v un hak ugu mem e et c ın uyt e ı,ı muharet'(.·l~ııne benzeten- ket ve nınnevra. kabiliyet:ne sa-

ı hı buylik ıns1nıy~t baPJı- t k"l tt"-::t • b ld". ~ .b. i ve mümessillrine bir noka gön· lırıgi',ı-Ll"f Bı'r&'ıha'm·,·dı' ı·şgıJI ler. ın ıu'-''-'en bi cepheye kru·ı:ıı hipti. Fakat, 1ta1ya.n ordusu da ~ı alt1nda. te>eRsüs edl'• <klır eş 1 e ıgım ı ıı :n ıırensı ı ıt i u u .J.r "ht· ·· ·· ı1 ::'-t .. ' . l 1 ki... 1-1· k• ;: 1 Alm<ınya aı1ık ı rl ' 'e imcfı.r e<li- (Sonu aayfıı a ı;Utun 4 dd) k•rt'i ııc-ticcye ::;ıh '*U&-ulas;tınlU 1 asrın ı ıyacına gorc mu...-.e ı.-.u 
.. ; e. ~I) ~\, c. ın, n ı • .. aı:;. , • ? l 'VVVVV'VVV-""""'~~ IL'tftf Soıtu n müd' ıa b ı r .. . , h ~ \'e mfü-ettcpti; o merde yeı leş • 

le"'n V· ... 'rahudı'lcıı·n dl't"ıı' 't }1Pk1- j ) oı mu. n • '' iı öl G ır tı aııın, te enı.uı.tıy.~. atta 1 
• • w J 5 I" h k l ., ... , '·~H · · · miş, o ill~ri benhm:emiş \'e ha· ~.'"•tı"nc mevdruı v~rn1"'""'• ·kt" · .. , .• -. :>U . .. arpten " Y, c Bol~e- pas.- f •. kt e ' ff an o ayca Ulu>ıK l.'"U enU\t'CCgım 
".. J '"" '" • ' kl M t k l ) ' na 1 Y.!rh~I tdmıh elmt!. isteme}. tf'dırlcr. 1 zer tatbikat \'e manevralraımlıa 

Bu, diinya ilf" lıir h:tihz: mıcin·, •ı " 111~· u .? 1 ,lsı (·:11
; :·e . a- galeebeler kazanmış ,arazi \'e ik-

her-ke 1- ... ldatnı.• rnıdıı·, .'ok~. a hudıleı m dıın) :ı hakım1yet1.ne -----"{"- Gı'<ızyani, Ju\•ıya müvazi uzı;1- ı 
" • ·' d r l ·· · l b' ı. · limin cetinlilderini yemn~ni d ... ::.~rtı "'x.,ıer roı"<lı"r". Bı"z bıı c.o.·uaıı· 

1 
mey. !ln v<:_rmem~ old.ugu , o~ - kk t L nan as .. n t UZt'r.~ ı e •run·ı nr- • 

~ ... .,.. " - ? ~ m U Va a A M ANLAR 1 ı 1 ö~r<:nmiş. hmasa, varlığına g:i-11orrna~Tt krndimizde huk vörmi- I ll'._ııı~<n· .. A.la. Fal<: .. bunJ, rın ha- ' t ıı.~.ca sıı·.ı an:-n :müsta ıkem vcnmi~ti. 
Yoru ... ç;:-L.t'\ r"smi bı'r 8~1 .,.. ,11• j kımıw~tını .. kald.ıı·<lılctar, soı·r.rı 1 rnıntakalnuilll.ı t.ultuğu ki. vvct- y k' h ,, b"l' 

,. w"' '" ·· '· ' ı k , y .... 'F.lf k 1i b ı · h '-· azık, ı, iyı" atn:ıa},·a ı l""<ır-
)(; telakki cdilnıesi icabt' len Hu- 1~" , 0 a~a · crın~ ~vn~ ·~r ! ~- •• ıuU abiı İr hü • nını parç<ı. par·ça mıı JıH•ll\.yo sak, Libya ordusunun bıraku~ı 
~a l'a l) osunun bu ı:;özltrı ,.·m- l!ım!y<>tı .~:,lec~k .l~ b:z.ı~il ıçın mu tar e ke 8Urmtiş \'C kOCR bir ordll) il, bir esif f;Jyt!'il 134 bindi! 
d~)c luıdıw Mihver o~vlPtleri - f~ycıa ~e.dıı . -Mıh\ ~ı. h. Kı.n;•ve-ı cumlarile lngHiz bas:..ı'l dn. gl''{termerlen, er;tmış-ı 
~Jn politikalan lıakkmaa bıldi _ tı .gelnıı~ ccck cl~n~ır Uçll:'r tı. Wavel, ht•men her oeJ ıJa J!ommel ise, karşı yak<-ya gc-
~'lıniz şeyleri tfL esasmd: n yıJ.:- Mıcıakı ne<le~ektır. . .• 'Japonya Amerikan ordusunun geri- bu davımk v birbinni dcstcklt'- çirebildiği küçük bir motorize 
tııa'kta ,.e \fihverin bC:\ .natı Bunları bır husum~. "'ı. ıv ~ .. k İ lnl' Vc-n km·velteıin arkasına a- km'V<:tle galibe yi.iz geri ettir -
\re hattı hne.kcti ile kati biı te- de!!ıl, sırf anlamak Vt l <lııılÜn- tekliflerini kabul Sine sar tı ar t!lınıı:;ı ve kütlcler halımlc esiı ler mis \'C buhraıılı vaziyetlerde 

k . T •. ,.,.. o k d .. nl r"k 11f»k bı"r Ol dtı ı' l Sı' irade kudı Ptinin, kumandan! k ~d teşkil etmektedir. Biz Mıh- ma , suıtefehhUmltr <•rtadnıı • • • d ı.A nm. ~' '~ .a.J - rta ş;-ıı -1 .. " • C4 • "' c • -
\r~r knynakl.ırının bey. n. onda ka!dm11~k ic-i!1 E?.rtıy<ınız. Bir~ 

1 

ettiği tak dır e MU• İngihz kuvvt>tlc·ri umumi karnr- ı ı lll:;.ik ıni_id:~ile!~i ~uluırabc j san'atının hakim olacağı hak • 
bır kac def.tdır bu tı.'.'~ı:ad.ı ıo;aret ratta mıhvcrın ote<lenberı ılan kk t b• l Von Rlh1'4'ntroıl gahının tf'bhfj: hnııı ı ellnıştı. \ ıtkll, ımııar:ı . (Sonu uyfa 4 suh•n 4 de 
~liyorÜz. Alman propagand . edi~rnis nazariyeıe:i \C pıen ip- va a ır an aş- 25 26 Sonte. ıin gı.;CIO::;i lnı:.ılız - - -- - - - -
ııı dün) anın her taııfıııdı.1 j lerı VP; bunları teyıt e~Pn hnre- ma yapılacak Berlin 26 -{a.~.) - D. N.B: tmık t ·.skıBc·rirun vaıdımile ıı.l·ı u . f. t t hd ·ı 
rıe.-;riyata gayet has.sastıı. l'- kellen duruıken dıgu taraf- Alm:u1 Hariciye Nazırı M. Von r~ket .yap~uı ) c>ııi ·z .. land<1 kuv-, n sa r . 1 ya 1n1 a 1 
fctk bir şC)i bile tckzıbc ÜS('n - tan radyo ne~l'iyatı He "el"ilf'11 Va~ington, 27 (a.a.) - Hari- Ribbctrop dUn yapıhuı l'-*Jmi \'etlen Sı<lı - fü•zeg ı tC'hrar .\1-
>nez. Fakat MihvC'rin taKlp etti- teminata nasıl inanabilınz? Ra.J ciye nezareti memurlnrından bi- tören ımUnasebetiyl~. Kajsorlıofj mışfoı \" Jrn· • .-n~tli bir muknH;. d k 
~hattı hareket, taptığı fJlt'fl· yonun beyanatı n l·~ Mihv~r ri g~etccilere _beyanatta bu - otelinde 1ıalen Berlinde bulunan nıt-ti kını. ak Birt-l~_a!~1id'i .. ı.,~al e en arar name 
~ıp iJe bu yoldaki beyanat aı a-ı tarafından resmen tey1t ve tek- lunarak bu \'('Sıkanın son haf - yabanfü dev Jet ad:!mhırmın f]e- etmışJt>Hiır. Dun but un gı•n bu 
8ında tezattan bahseder k bün- rar edilmiyor? talar içinde aktedilen konfenans refine bir kabul resmi 1.ertip et- böl~.:ı<l<> e:ıdılt:tli muharebeler ol- _, _____ _ 
laı·ın nasıl telif edih~bilı ceğmi I Hiise~ iu Cahid \'A_l .. ÇIN (Soıııı SC1 •• 41 Sii. 5 <le.) mi!jtir. muı;;, w-ı yaı dımcı kuvvetler t ... r. 
~rduP-umuz za.maıı hiç <.lu.yma- ~ --- Von Ribbentrop bu münasc - , kend<~n rob:ı,k\1aki İngiliz kuv-
llıazlı.ı{a g<.'lıneyi nıünasip gör -ı F k • UH (Sonıı aayf• 3 sütun G da) 1 vctlerıle & diiaad dan bitlesc -
diUer. a l r n ,• v e • t bilmi}>lerdir. Bu arnda İngiliz 
. Mihver bütün dünyayı !ngi-ı r S l e zırlıh "e m:ıkıneli kuwetleı i hu-
lıı ve Ameı ikalılnı.Oan ~) ırarnk ALMANLAR duchın Bu tarafımla muhtelif 
\emdi politikası eb·afında topla-

1 
l b • • h • • BİLDiRİYOR gruplar hnlinclc dnğılan diişman 

1 
ttıak içın bütün gayretıııi ı::ar ta e es ın l n ı m Q' vesı 1 kuv-Y~tll'"f·mi kO\ alrımışlaı dır. 
f~iyor. Memleketımizde de ne 'J ov Çarpı~alar t:sııasında, kolln-
t~dar uğraştığını biliyoruz. __ • _- _ _ ı MOSK A ı-ımız(hİi 5<lüı;~an tankı ilcnv·ı 
4~lbuki hiç zahmet c;chmerie rıca 80 ara • iğtinam etmişler, 

Dün vilayete tebliğ olundu 
ve tatbikatına başlandı 

l n sarfiyatının tahdidi hak
kındakı kararnamr. dün tclı,rraf
b• villıyete tebliğ oJunmuştur. 
Bu :km arnrunerc göre y.u ka, 
tatlı c;örek. pasta. k< k. bör~. 
sandoviç, poğç:ı imal edilen 

yerleı·e dünden itihaı<'ıı 'l'<•rı , 
Mahı:.ulkı i Ofisı Laı .~ fınd,uı 
vedl•ncmi tir. 

Ekmek, fran :i, moluu:ı
bıskü\ ı, . ;mıt imal eden fm .. ' 

(Sonu sayfa S suh n 7 .de. llaeet yok. Eğer Roma rad)O- Parti Genel Sekreteri Fı.krı· mu··dafaası ı&c.nu sayfa 3 &ütun 3 d~J 
~nun yan resmi değil de, ~\ıieta ===============~=~:================:::;;.. tesmi bir dil ile iltm etiiğı bu T •• J• • b 
}>tensipler ve gayeler doğm ise uzer ın gazetemıze eyanatı y ARI L D I 
biz kendisine iltihakta bir daki- ---1F1KRA1---
ka bile gecikmeyiz. Hunun ic;ın • 
l>adcce ba7.1 noktalann iu-h c- tJ ·ve .. o/te yıı .. du tesis ol 
dilmesi kafidir. Mihver bunu nı ı 0 1

' URUnCaga 
lliçın yapamıyor ve nederı aç;k lladar f allir IJniversite/ilere 
!löz söylemckte.n çekiniyor? 0-
llun bu ihtir.11.ı, bu sükfttu zi- nakdi yardım yapılacak 
binleri tamamen aleyhine hu
ilüm vermeğe sevkcdiyor. Racl- Allk&ra, 27 (Hususı mulıabi- İstanbulda biri erkek diğeri kız 
~olardald bu neşriyat safdill '1'İ rimizden) - Parti Gt>ncl ;'ek- talebeye mahsus olmak üzere 
aldatmak içın mi ~apılıyor? sua- reteri Fikri '!'üzer bam beyn- iki yurdu mevcuttur. Bu yurd
li gayri ihtiyari olarak akla ge- natta bulunarak dedi ki: lara ücretle talebe kabul edildi· 
liyor. Çünkü radyolarla veri- ___ B_il_irs_in_i_z_k_i_C_._H_._P_. _nı_·n _____ <_s_c_nu_aa_y_f_a _2_._o_ıu_n_&_d_;a) 
lerı bu teminat doğru olsa idi, 
~u Mihverin salahiyetli devlet 
adamları nutuklarında resmen 
ilandan geri kalmazlardı ve bu
ııu yapınca da harp nihayet bu
lurdu. Çünkü İllgiltere Ye ,A
lrıt>rilm da böyle bir nizama il
tihak etmezlerse yapayalnız 
ilalırlardı. 

1 
lzah edilmesi icabeden n m-

ar şunlardır: 
1 - İtalyan radyosu - Jd biz

te Mihver demlen kuvveti tem-

l
f3il OOC'n bir n Yızdır - biltün mil
etler müsavi hukuku. malik ola.
ca.klardır, aralarında. yekdiğeri-

.Telaşa mahal yok 
Nrttusun tesbiti için da· 
iıtilan bu fişler vesika 
9sulü ile alakadar değil 

Geçenlerde evlere beyanname. 
ler dağıtılacağını ve bu beyan
namelerin herkes t.arafından 
doğru olarak doldurulması lüzu
munu yazmıştık. 

Evvelki gün Üslrlidar ve Ka
dıköy mıntaknlnrına beyanname 

(Sonu uyfa 8 sütun e de) 

Lübnana istiklal 
veriliyor 

Hür Fransızlar Suriyeden son 
ra Lübnan'a da istikli.l venneğe 
karar vermişlerdir. Verilen ha
berlere göre Lübnana istiklal ve ı 
rilmckle beraber Hür Fransız iş
gali harbin sonuna kadar devanı 
edecektir. 

- Ankara Radyo ga:T.eiPh.iuden -
.r,,, . . 
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Alman oı·dusu ~eh· z iippe a.~ıbı siinubhıkıa be-· 
? :\ insizlik arasında bir ruh 

re !J 5 knl • yak /aş t l ı scfalnidi!'. Diinya.yı saı an şu 
1 

harp Meli j,_inde sanılıı mı ki Stokholm, 27 (a.a.) .._Alman 

Züppe ayıbı! 
kalkarsa bal 
gibi yaşarız 
Yazan: Aka Gündüz 

askeri mahfilleri, Moskovanın biz sulh ic;indcyiz. Hayır, biz de 
dış müdafaa çemberinin bütUn adamakıllı harp içindeyiz. Y:ıni 
mühim noktalarından yanldığı-, iktibadi \ie ticaıi bir harbin gJ
m ve Alman kuvvetlerinin şimdi 1 be.gindeyiz. Geı çi ateşli silah 
Moskova nıerkezinden tnkriben 1 Jmllc.nnuyornz. Fakat mcmlc- I 
35 kilometre uzakta tesis edil-ı ketin ıktisadi bünyesinden neler ============ 
miş bulunan iç çenıbere hücunıı harcamağa mecbur olduğumuzu 
ettiklerini söylemektedirler. bilmiyor muyuz? Modern harp-

Vaziyet, aşağıdaki manzarayı 1 !erde bu da silaiıhlısı kadar e-
gösteriyor: ı hemmiyetlidir. 1 
Şimalde Klin ile Moja~sk ara- Giyim ku ·amımızdaıı, yevim 

sında muharebeler eere~an et- • . . · d ' ·ı 1 · .. ~ 
mektedir. Tula'nın batısında Al- ıçımunız en eJtsı en cı'l: zuppe a-

l Al nia'yı g"""mişler • j yıbını kaldırmak sayesınde on!e-
man a.r, eş ~ ' 0 b'J " · z·· b k lk şimal doğuya doğru ilerlemektol ye ı. ı~1z. .. uppe ayı ı a ·arsa, 
bulunmu~lrdır. Şehrin cenubuıı- bal gı~ı ~Y?-Ş:ı.:1~ 9U yılının sonun 
da ise, A'.:iman kıtaları iki gı·uµa da hala !Dgılız kumaşından pal
ayrılnuşlardır. BunlardUJ1 biı·i to, Amcril an vaketindcn ı> ı
Ni§allka demiryolları iltisak nok bur Çin ipeğinden gömlek at n
tasıns. yaklaşm~kta.' diğe:. Tula~ l anlar ı::.adccc aç gfz1üdürler.

1 yı kuşa.tma vazifesıle muke1lef p· <'"V d<'n ·ı<'mez. Cünkü zatt.~ 
bulwunaktadır. 

aradıkla.rıaı bulamıyacaklar. "1ı 
runtu edip dursunİar 11 çıkar. 
Zarar \'ermez. 

Pakat memleket içinde bula -
bildiğjni kulıaı1tr.ı.) ı aJ ıp Scl.)'cU\ 
züppeler için gı~li ac,ık her şey 
\'c etı n.filc süylenc.•bilir. 

Sarı pabucumun sol teki ynn· 1 

dan açıJmısu. Bir ıyice cı\ ilet
tim, boyattım. Kara pabucumu 
iki ay sonra peııc- letee ·rr:·. 
Yazlı - beJ ~gı ı h aı r 
dı koyu k h' eye ~ev r ek •''n 
boy cıya g-Jnd<.'rdim. o r-linco -

sıı tımdakini de liirh·erde ... ld· 
nhı cskııniş astarını sökiip ataı· 
sam, tek şapkam .daha bi yı, 
dayanır. Sonra boyacıya. Gö . 
lcgin C'teği kesilirse kollar on'" -
rıhr. Ticari iltimasla ve gfa'1<..c: 
bir yumak ele geçirebildim, iti 
çoı nplann yamasını "Sigorta e -
tim dcn•ektır. Vesairesi de \Cı 

Biitiin bunları tasarrufta tr ... 
sapcıhkta, iktisadda dalıı n: 
dchri olduğumdan dolayı y pm,. 
dıın. Harbin sürece°' ni ''" ,...ıt-.d :-. t:o 
gı e her aradığımı bulama va\·,. 
ğımı bılrliğim için yaptım. :,c, 
bir devirde: biı takım şal.~ i v · 
fodul. belki de kıı kıncı d<.'r~·c 
ıhtiyrıçl ırım i<'in hiıkfım t n 
tıs. eli ,.~ irtı ı i t <lb~r cı ini 
rıstırıp zorll'k ('1knr.nn - • J 
kım v <tt r. Patlama • y . 
bin . l 1 ( ı nar . 
buııu < a 

( 
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Burun nezte5'ne kart' 
r.OKUYUCU "\ ne yapma1t 1 

D I Y O R K I : B urun nC?J.eslııi l)'i cJı m Afyonda kömür kolaydır. En evvel ~ 
terini gidı:mıek taznndır ki bat'' 

Yazan ·. Mulıarrem Zeki KORGUNAL 1\.ro. 12 meselesi rar tekrar gelmesin. Nez.le .-
.ı..-.ı •• ı • lar başlamaz evde kalmak. 1r 1 

n1 tehdit ederek susma.mı işaret e z u c re r ı- 1 1 h t cacık bir odaya girmek ieatı~ 1 BalJUlı avuçlarının anı.sına a- ==:;:ı= S p OR =ı== ATyon i;elediye6İ iza a Burundan gelen akıntıl~t11 tarak. hırsından ve utan~ndan etti. Korkumdan hemen bayıl- °' da-
a.ğlamağa. başladı. lçjni dama- mı.sım. Aklımı ba§muı topladı- • 

1 
veriyor 6Uları mendillerle atmak i!'0ebf' 

ıaııı bo~.ıttıktan oonra tekrar ğım 7.aman kendimi yatakta çıp n I a r f I r I , m a S I Boykot nun Afyon Beleclly• riyaseUn- ğildir. Tul.anan mendillen CIJ. 
sordu: lak buldum. VUcudUm yara be· den ı;u mektubu nldık: koyarak tekt'ar tekrar ayıu rn ı*'" 

_ Bu piç kaç yaşında? re için® J:alrnış, her tnrafıın l:'eoi gazetesi yazı is- dile nlantılan toplamak zn~ ti 
_Piç deme, çocuk da!. •• ? hurdelıaş olmu.5. Haydut ya111lı • • d d d • ı d • yapan lcıi müdürlüğüne dır. Burundan çıkan miltdrop ıelı' 
- Bu çocuk kıı.ç yaşınd:ı. herif namusumu payümal ettik- e 1 1 e e 1 1 23/11/941 tarlbli. gnzctenlzin o- tekrar hururuı wrmek en = ~~ b~~:~ defolup gide· !:a~:n:~~~f km:~~ a: ·-4-·ıbul Umumi M~ı;~: dilıı .. . hakemler ~~:j::x .... ~e=~n= tırEvet, her mendili bir, ikt \: 

li kaç yıl oldu! madım. Aııı.dan bir müddet ge· .ı.sv.ı.ı ~ rem Tar mazbatanın reddini is- ce mahfuz olduğunu blldirdlğfn1% fa ku.llıı.ndıktan sonra b~" tc. 
_Dört yıl! çince kendımde bir başklık his- Bfl"t 15 de Heis Vekili B. Ab- temiş ve şunları söylemiştir: karilı:ıizin yazısın:ı cevnpb.r: mendil kuilamrsa dlyecetc yD a 
_ Ben giderken ~n hamile aetmeğe bşladun. Hamile kal- dülkadıı· Karamürsclin riyaseti - Hayat pahalıl•ğı dolayısi- v.r d ı - Belediye, tek bir acente in- Fa1<at buı &ml ile bh· kn" d 11 ~1 i idin? mışım. Karnımda.ki piçi sana aıı.ı.ncta topln.ıınuştır. t .... ç.}n cel- le yaşrunanrn çok güçleştiği mu li. eni en ınaÇ. tıhnbı .ı:t tııe ırızumsuz rckalı<'- mendile ihtıynç vardn·. Şın c; 
_Hamile olduğumu ne çabuk maletmeği düşüııdünı. Kon1şu senin za.ptı okunarak knbııl o- hakkaktlr. Eğer bu mazba.ta idaresine tin ortad;ın knıdırılması mzumu hald. bu bolluk ne-r~e" bu ı; ~. 

unuttun? kadınlarn ·"dün gece Mus'ap gel luııduktnn sonra ruznameye ge- kabul edilirde, cenaze kal<lınma bildirildiği için evveın bir acente defa kull uılan me•ıdill n 6 d' 
_ Furzedelim ki hamile idin. di; §afak sökerken tekrar git- çilmiş ve İstanbul Beleaiycsi fiyatlarında derpiş edilen znnı ba~iıyacaklar g5sterilm~t.iı'. Sonradun ba,şkıı bır hal k:ıyna~mnh ki .~ vJekıl •rt 

okuz ay sonı-a d"ğ!lrnuı.kh~n ti,. dedim. Yalanıma inandılar. Mezarlıklro· Miidi.lrliiğU r.anıfın- Va"'ılırsa ölmek yaşumıl\;tan ~ acente 1:osterilruc.<;irıde mahzur cl- bu hastalık sarmasın. 
cap ederdi. o takılırde be!llm Şinıdi he-J kea bu çocuğu senden dan kaldırılan cenazelerden ah· da güçle"~ektir. Beden Terbiyesi İstanbul böl- mndığı ıs'ar edildigirıdcn njnn c•l. - F.n iyi 11 .u• temiz g t..e. l' t· 
ocufunı Rimdi iı~ yr.şını bıtir- biliyor. Iı'n.ka.t hem isteı· boı:ıa, nan i.ıcrclın tezyidi h:ılikın<la Ayni fil re iştirfı.k eden B. Re- gesi başkam B. Feridun Dirım- rak iıç kisi daha gösterilıniştıı-. ğıUanm ltlıçü - par<;a.l , lıJ.f ~a 
~iş, 

0

dört yasma ginni,., olurdu ister öldüı·; ben bu çocuğun mülkiye encümenı m::ıibntası 0 • fik Ahmet Scveııgil mazbatanın tekinin Beden Terbiyesi mcc - flk defa acente olarak Belediye v mendil b:çimiude k ı 11" 1• 

Bu piç ise d. ha. ~ir y~ı~1da... anasıyım. B:ıbas.ı kim olursa ol- kurunuştur. reddinde ısrar etmiştir. B. ııefik muasında neşredilen tcyanatı Ü· meclis azasmdan bir zatın gösle- Buııın .ı.kınt1ıarını k·ığ {1 ı f=' 
Yani sen, beu gittikten ıkı yıl sun, yavrumdan vnz geçem"'nl. Mülkiye encumeni onazhatn - Ahmet Scvengil czcilmle de- zerine İstanbul hnkcmlerinden rı1mcsfne gelince; bu, onun öt'-- top!anınlı. Her kağıdı bir d' t-
sonrıı buna hflmilc kalmışsın. İşte hnkik t bundun ibarettir. smıln bazı ma.&.emc fıya..Uaıın - m.4}tir ki; bazılarının maç idare etmekten denbm kömürcü olmasından \'" kuTiandırdı:ı.n sonra derhal !t()b 

Kadın, tnm bir aciz içinde kı:v ICadıntn si>yl dıkleri belki ha· da görtllcn te1.ayüt dolııyısiyle _ Cenazeleri kaldırmak vazife- imtina ettikleri malfımdur. Bu Belediye meclisi nzalıfınm da :ı-- va v~yn 0 ağ~ atıp vakmah 
ranıyordu. Bunn ro.ğmen ısrar kik:ı.t, belki de uydunun ıdi. La- MC?.aT.'lıklı:ı.r Miidi.lı liib"'rünün ta- si bize mevzuatla. verilmiştir. kıymetli hakemlerin noksanını 

1

1 centeli~ mfuu bir hal olmama- • • Ellen ıca:k .ulnrla teın•~ 
~tti: kin Mus'ap inanmıştı. Bütün ka- lehi muv'lfık bulunmakta idi. Bu halkın en nazik noktasına, geçen hafta.ki maçlar belli et- sından Heri gelmiştir. .meli. Böylece i görül ir "" <:'": 

_ Beni kandunınğu çalışma baha.ti kendısinde buluyordu. Bu mazbata umumi rnn. .. Hste hissine dokunan bir m~e!~r . miştir. 2 - Acentenin ınute.ıddit olma;;a d"fa il:u~ ılmayar:'l.k b ruo rıeıt 
Mua'ap! yen.tin cöenm ki bu Hem genç. hem de son derece çok uzun :Wren nııina!raş::lnra Mezarlıklar müdürlUğünUn bunu Dün akşam bölge merkezinde ne :fiyatı ucuzlnhr ve ne de ACyo- lesi k~nrtı kendine g~ı-. F kıt. 
~ocuk senindir. Ben. yavrumun güzel o!aro karısını yalnız bua· sebep olmuştur. İlk olarak söz hiç nazarı itibara almadan eski yapılan hakemlerin toplantısın- na ceien komiir miktarmı artırır. , daha ilıtiy.ıUı . t,e.;Jlıirlt i. !!''_1;; 
~asıy:ıro; sen de kocam oldu~lm kıp gitmenı~liydi. Bu itiraf li- alan meclis ô.zasından B. Ek • fiyatlar ıaz geliyor, dıye zam is- da B. Feridunun beden terbiye- Clinki.i uyut maktudur. mek i m sunları da yapı lliP 

ıçin bab:ısı olursun. Daha mce zerine aruk yapılacak iş kalma.· temesi biraz da ticari bir zılıni-ı si mevzuu etrafında intişar etlen Mıkttıra geliııce; Afyona \'erile- müıınsiptk. 
hesaba aklım ermez. {'.ocuğunu mıştı. Çocuğu beniı scmek mec· ş h • • d ·ık yete temas etmektir. Ege-r me- yazısının bazı tertip hataları eek miktar köm(ır ı:;;:ıltş \'e teı-zı Burun raswo. ılık J 

~ " zarlıklar Müdürlüi!ü büt,.csiniin ... ., mel'ı En ~•!:.- ıhlumtlr p:ı " le allaı• 1• dındnn da af dilemek liı.zım ge· ~ '< U--· Bumme bdnr Afyona 85 ton kok . ~. • • il 
inka. .. ed"'n ba.bavı hetkı:: linet· buriyet.i h ıl olmuştu. Ktt - e rımız e 1 dol"yısı"l.e yanlıa anlaşıldıg·ı nıey- 'ı nıüesscsesinee tcsbit cdihnektPdır. , t· 

açık vermesi tehlikesi varsa talı- dana çıkmıştır. Bunun ~ııne 0
• va. hntmı, mürver gib! f yH 

Mus'ap, öfkcsın eı~ ~os~o~ r liyordu. Ç\inkü haksız yeı·e o- kar du•• ll yagv dl sisat isteyip bu meseleyi hallet- mezkur yazının artık bu hakem köınurü ve sı;o ton da linyit kö- ~ h kl"r· 
J melidir . ., erımızı maçı ı are ım ına dP l her hangi hinni veyo.hut" kesilmişti. Bauınrı pıçını halıt ı nun kalrin1 kınnısb. ı · · · ·a den · t• nıürü gönderilmiştir. ı ~.·npnıklaı'\htn veya ut Çt ... ,, 

kendisine maletmeğe çalışan U· - Vay vcled vuy. dıye söylen· Duu clırimize ilk kar dli-;: Müteakiben söz alan biltçe ettirecek mahiyette olmadığı Afyonun kömür ihtiyacı 1.::ım:ı~ Jrn.Qmt h~layarak hazır bolufl" 
tanmaz k nsım boi:rınamak; a-ı di. Demek h ·rkes eni bendenl . . .. . .. H 1·1 Hilıni" U anlaşılmıştır. ınen temın edilmcml!t olmakla be- durm ... t.ı. ""·' rn bol şekerle bıJi 
ya.klan altına o.tıp ezmem"k için 1 cdi nııistür. Bu scbepfo tramvay se- encumenı reısı a ı y- h r beı· btitfın btltün de ııcılt dci'Jl- •• ... •• 
kendini zor tutuyordu. Ortada zann 7or. f ferierinde biiyiik bir intizamsız. guner, ve Hamdi RaHim Bütün Bu itibarla boykot yapan a- dir. Kömür sevkiy b dn devam \ dak bard:ık ic h"'h 
r .. TY>t-1,. ... mcsı icabcdcn r-irkin bır Mus'ap coculdn m ui O\Ul'· lık göze çarıpıyordu. Bu intizam mazbatanın kabulünde W'8I' et- kemler yeniden maç idaresine 1 Bu ılıiç gibi orıı.rı s11I roJ.!\ 11ıt' 
~·u.ı"°" "' ken kadın sınsı n ı gülüyoı· ve ·-'"' b.lh k Be- miştir B Ham·1 ' R.,.,.;,..... eze·· J..nnlJyacaktır etmektedir. 1 k ı k ı H k de namus meselesi \•ardı. Dört se- Su.ıur 1 as..;;a saray ve · · uı Q,Q........ um- ~ · Linyit kömüriı piy. :ıda ancak 1 bard:ı 1 1 • .. u mı.... er " 
neden beri yüzünü görmediği yan gözl" kocaı11nın V.a.zi)·etiu yoğlu hattında kendini göster- le demiştir ki: ~ dör\ gün bulunmamıştır. Hunun i hin .c;ın b•r veyahut ikı k'Af1. 
\arı~. kcndit;ine düpetfü7. ihanet tetkik ediyordu. Az e\'YC} kendi- nıiştil'. Mesela dolan Taksim -Teta.ş etnıeğe ne lüzum var. Evı·nde o-ıu .. bulu- haricinde her: zamnn küın{ır bu- (0. Okyjene> dellilen {Oksr,_ 
etmüıti. Ortadaki ço uk. bu iha- sine hançer çeken: çocuğu d& makasının temizlenmesi ve yo - 200 liraya knldınla.n birinci Sl- lunnmstur. J•'nlı u) ili<:W.n koyup k~rı 
net.in canlı delıli idi: öldür~"ğini söyleyen Mus'apla lun açılması için nrıı.balaı· ya- nıf bir cenaze ımesarifi 300 1!..( nan adam 1 Ancak tekrar cderın \ti bugun- ı rın17~ Burun i~ine arumr Çl!k1 

k ben. h ? şimdi- kuzu kesılen Mus'a.p ara- rım saatten fazla seferden kal- rayıa çıkarılıuor, 'Bu bir hesap h!l · 
-D mok bu çoeu Wl a. • anıda d r.;lar kudar fark vardı. nıışlardır. meselesidir. Eğer mülkiye encil- Dün bah Ga.latadtı Kqııiçi 1 kil ahval ve crnıı icuıde ne clıı nı~!czahaneden (hekim f"flfırt 

cliye tekrar bağırdı ve güzel ka-1t ~fus'n:ı~. k"'n"'ıııııı anlattıi>ı Lül" • Hsa d kt t y i bol ve ne d~ d·ıhıı ucuz. kuınur tc'" ~•· dt"" 
dının bileklerine yapı...qarak de· I " .. "' 0 

b -ııoc- meninin hcsa,..lan doğru ise b- ccı en e e o uran org . ed 1 e-Ld. tozu J ahmz. Bt"ya.z tO?. h~tn 
vam etti: hikayevp acaba h~ikalen inan· 8 • .. d bul ohmmalıdır. Fiyın.tla.n ay- isminde biri evinde ölil olarak' mm 

1 
em ~edh·e Reisi dır. (Mantollu aıid bor'ıkJ d:, 

- Bana hakik Ltı W>yle! Yok- mış nııvtlı? Yoksa tam manasile ır sınema a nen bırakıp belediyenin bu işe bulunm~ur·.. . . Kcma·ı .Aşlmr . (24) saat anrlmda bumıınt1 
.. a seni, tavuk boğazlar gi~ı bo- tnanmış &'•'iıiinmelc mecburiye - yangın çıktı verdiği tahsisatı arttınnak. ben- Yorgı ış guç. ss.>:hıbl ~mayıp YENi SABAH - Afyon Bclcdı- (5 • 10J d •fa enfiye gibı ~.efr"' 

rd h tinde ıni kalmıştl '? Buna evet ce doğru değildir. Filvaki bu aabah akşam ıspirto ı'f!llekle niz. Fv.ks.t her defa da eııfıyc t.tr ;azlayıp mı n.r cruunı ce en- Yeyn hayl:' demenin imkiını yok- k- Tu '-~'1..-: tı d • l . ye reisine r.:ırllerimızuı şikfıy Ue- ,, n11" 
neme go .. nd drim. Dün gcco Arnavut oy ncu wuUSJSa evırmez amma >un- mar.uftur. . Ce&"<iı muayene cde.u.

1 
rtne k"'""' btı -kndar slil''ı:ıtıe cevaı, zunun kutu.sıma pa.rnıagı d'" 

t:ı'. Aııc"k nıulıakknk olan biri · ~ft:ı.· od ela 1--d 8 •n- bi -.ı:---. b b .:n~ En K - ... ~~.1 ... ,,. I Uf k bi k'·""' '" Kadın. lııvJ· silkinerek bilek- _.. sınemasnwı u.,...ıne asın uu an wu.ıcsı r araya,.,..-- ta ı ı auıı ver aran ~um vermiı olın:ıaınıfan dolcyı ~c'ı- coymnyınız. a r ~&· 
!erini kurtannağa muvnffak ol- l Fey vaım · MlL'>.< p, hiç bir sun'u makinenin kopması neticesinde sc bir gün d~\iıir • M"~ .~aldırılmasına lümın k r edem.. Fakat Belechye re 

1
_ kulln.ne.ca~ınız miktar tcoyt•t' 

du: 1 taksiri olmadan piç doğan ".:>· iı.ni olare..k yangm çıkmıştır. A· Bu mevzu etrafında daha bir gorrnuştür. ııln bu t:ıvaih mektubu d;ı :ıçıkca humunuz:ı Ç<>.kini7n Smıra bU ka' 
- Bu çocuk acniudir Mus'ap: rıı~q n~ııruştı: onu fö: o'?lu gibi teş ancak üc fılm ynndıktan son qok hatipler sö?. söylemişler ve Bir çocuk yandı go teriyur kl Afyonda kömür btılı- ğıdı ateşe a.tınl7~ Böyle y.ıpa~ 

Eğer beni ba.c;mdan auna.k t<;m büyütmcge karaı· vermiştir. Ka · ıa ı:;öndürülmiistür. nihnyet kifayeti mUzakere tek~ .. 
12 30 

... _ Ha"-·t TJ.z-.. ram vardır ve Belediye tarafmd n nız h.u.tahk yayılmB.7.. Eğer t'; 
hadise çıkamıa\t 13tiyorsaıı mak ru.-ıua: Yaruuı filmlel' sigortalıdır. Po- lifi re.ye konulmuş ve ekseriyet... Dün sa.at . ua w.u :r:ıu -alındığı iddül cdtleıı- but.ün tc ~ parma.kla:rmrzı enfiye kutunu 
-..ıını açık söyle! r~·gwumu a-j - Bu vel ... diu adı ncdiı'? Iis tahkikata ba.elaumı.şbr. l.o.omnrio ı No da oturnn d:ıld,nrs<1.m: tozlar mikropt:ıntt 
~ ...,..,..... le kabul olundU'ktan aonra. B. zı aonao........... • birlere r.ıCıncn devam ct.·nektedır. Eczah neden (vaz.~lin borılf" 
lıp giderim. C'.ençliğım ve güzel-, Diye sordu. Genç ve güzel ka· Zor u akkal Refik Ahmet Sevengil tarafın- Kusanın iki buçuk YlU,Jlnda.ld Bu itibarla Afyon Belediyes:.ıııu nt"ntolt't aldınntz. Arasını hfJl"" 
liğ'im vur. u~un müddet dul kal- dın, zaft--ri kazamnıı;ıtı. Memnun dan verilen maibatanın reddine çocuğu Erdun mangaldaki n~şlo 1oşın wtlın ııdcıctıe geldli?i bugün- • Q 

nuı.yacağıml acu d btlirsin. \'C mağTUr bır s le cevap \'C1"'- Dün s:ı.bab I.lllelıdc bir kişi- ait tekhf ekseriyetle kabul o- ı ierde kflıniır me!elesl cır. fında ı uunuza <'~I imz. .. ... -
- Bura.dan bır ycı e gidenıez- oi: nin yara.ianma.siylc neticeleneıt lunmustur. Umumi meclis m.ü- oynamakta. iken mangal devril- d::ıha Ziyade al!ı.ka gust.crı:rıc:-Jnı is- , Veyahut ( gomcnta[) ~ 

in! - Vclit 1 bir kavga clmu~tor. teakı"ben ru,. .. ____,;"de bulu ..... - miş ve zavallı yavnı muhtelif . .._,_,,~ port kuUatunız. 
Ö ~ · k' ..... ""-'.~ .-... uyor, ..,.,......,aruz. B .. .,, "'Vl"....ıc a•- bzcrinc . CI" _o hcıldc çocuğııım inkir - DalıJt gıirel hır isim bulll? ğrcndı8;mize goro va a şu diğe rmaddeleri de müzakere et- yerlerinden yanmıştır. ...,,..., ·---

1 

...... ... ..xu \K-o? fi 
tme! matlın ::nı ~ suretle cereyan etmiştir: miş ve bu~füı toplanmftk üzere l!."'rdun Haseki hastahanesine Fak·ır Onı·versı·ıe lwr vevn.hut bal atarlar. Ttltf; 

- Çocuk benim d:.ğil! - Befr nnıodiııse değiştir. Lalelide ot.uran tren memur.. d ğılıruştır kald ılmı6tır yaparl~. Burı1.ann buhnnnı, d~-
, _ ç·r.Aug~un senı·n olduı';unu ,._ k ~ -· farından ~".N' bundan bir kaç __ ag ____ . ___________ ır · manım, haf.usunu koklar. Şef<el' 

,..,., ı:o - ~ ı: .... t ucgışnıez. ~.ı • h • b mı 

bUtiiny~~~~~~,~~~:!ı'!: .. blliyor! olı;-u_Za~:..k~i~ı::ı~cı?:t'i!~ ~Urıı:v;e~:rı~~:~~a~~e M1::ık= talebesinın imayesı i h~riı~~~~=vi ct!a:~pve~-
- Yalan söyl miyon.ım! tfti- • d" metten 9 şişe bira nlıruştır. Ni~ ço-p çatan ' karlar. Dıımanmı koklarlar Bıın 

ra etmiyorum! iki sene evvel Mus au ıyor. hayet dün sabah Recep boşalan f • ( Baı tarafı 1 inci uyfadn) lD.l' e~ki U~ tlh•rvtir. Koca k;.ı .. ıf .. f 
geldin; bir gece kaldın; şafa~ln I - Omlv•k benim adımı dıt bira şişel.)rıni bakkal Melımede gı gibi her türlü ihbyaçl n rın sağlıklarıdır. Bilmem .. ~und 
bernber tekrar ba~mı a.lıp gıt· katarak c:ağırı!-·orlar. götürerek: 

1 

"o..... J. l l Jıa/ parti tarafından te.mlıı edilen ta bunlara. h!l.f'Ct var mı? 
tin. Bu bir hakıkatt&r; bu haki· - Elbette öyi ~ağıracakln.r! - Mehmet. boşa.lan l}işeleı•i ıJUfBnma .«ararını 8 lr B maz - lehe cıe alllUl'. Erkek talebe yur- l..o1ı."llı.'ln Hc~m 
kati bilmiyen kinısc yoktur! Is·! Çtin](Ü l;o<'Uğwı senden olduğuna getirdım. Onlar için kestiğinizi taına nilflan, Allah amca beye dwıda bugün 350. kız yuNfoıı- ~-~Mllltı:fllr.t6~~l~:;~~~ 
te 0 gece bana 'bu çocuğu kaY.an inanıyor~a!': gözleri ka.nmnış pralan verin demıştir. V' da. da. 150 tafobe hima.ye g'.>r-
dırdın ! bir lıayduôw1 dölü olduğu:ıu Fakat b!UCkal paraia.rı vermok

1 

ÖmÜr Versin paradan yana m.ektedir. Yüksek tahsilde hu-
Mus'ap. az dah bayılo.caktt. kat'iyen bilmiyorlar; bundrut isteınenılştir.. Bu yUzden ~kan luna.n gençlerimizin ~okluC:rıuıtt 

Ayakta durl.Dııy~~ma kanaat som·a. d:t bilmiye eklcrdil'. B 1• münak8$ biraz sonra. kavgaya horkunıaz gok,, diyordu ve bunlar arasını vardım 
uetirerek sırtını duvara daya - aile aırrı ölünceye kadar ikimi- <16nmUs, neticede bakkal Mch- Ko-'.Jo-'- b-1 -• .. ven bir """n _ · ,...._,_ •-- k ~ muhtal' olanların mühim bir ı:;;· 
., ·ı b .. ··k ya'"' zitt arası.tela katacaktır. t r:>,:,, b ,,,,.ır k · ı b 1 uu '"'"' ~.... ..~ - merıu:ı. Bet vn ... o.uıl ..,..,a 1 

L kr-. tut-ı: .. --'-il t muıtı. Dıınyanm en uyu ..... me ._""'~e ı ~er .epçesıy e a- Konll(UŞlnruıdan tarafların lk17e ille bir sabah nam::ızuu evindô kıl- un marona mu~au ınevcıı 
nını söyleyen namussuz kansı- - Sa..uı taan'UZ eJcn o hny· şından, gözünden ve muhtelif j ayrtlmış tanıft.arıan oldukları an- dıbm hal.ırlamı:yoı'Wn. Çapkının yurdhı.rımızın bu fütıyncı geni.ş 
nın yüzüne tX1n IJôıı bakıyo~u; cluclu u rntuyoraun galiba! O, yeı·Ierinden ya.ralrunı§lır. Uışılıyor. MDnakasa malClın: «Si& anaaı da baba.sının cşl.. Fakat ka- liğ·i ile müteııasip olm:vlı "ını 
Öyle bir iın f!.t idi. ki çıl~r.ır gı~ı bu sırra hemden 1Jyade ngahtır. Yakalanarak adliyeye verilen, haklısınız, hnyır biz haklıyız .. Yok vuo. d~il ki kokla da mahiyeti- goz önüııd tutan Paıti b kl'r"' 1 
oldu Birdcnblr" hn.nç ·nnı çekıp Mus'ap, bu R(iileri söylerken Mclımet dün üncü sulh ccw. canım dedie;nız ıvbi d~ bu kadar Dl ıınlıı •. J:Jöyle yedi göbel!e s<>fu ın- bazı yeni tedbirler almağa kıı.-
genÇ ve giizcl kan mm O.Çlk göğ- miltbiş bir ıztırap duvuyordu. mahkemesinde 1 ny hapse malı- seye nasıl t.ahammill edilir . .> oonlıırdaıı demek bazan imıııısızı. rar vermiştir. 
süne dayadı: Kadın. ko<'asının ıztırabını his- kiım olmuştur. 1 lıuıan. gayri Uıtiyarl dinlemek dn, soytarısı da çıkıyor •. , Şöyle ki Oniveı'Site talim ta-

- F4'cr hakikati söylcme?.sen setti ve rfaha çık konuşmak lü· Bundan başka duruşma. hnrcı me<:burlycür.de kalıyor. Tipler nolc Hıfzı bunlan çak akır soylüyor, b rumın bulundugu bmayı yir-

Çoo:uk Esirgeme K'Ul'U'" • 

Geneı Merk.e~ 

* nuv_iuıkia s.-ı11dot"mi;~ utiı~t! 
mızi yttnmu f~(,r·jh·n ~:K n~I· 
du-.\imncldt• Nı i,\.1 ffatk- oo. ·.,. 

Çocuk • irgcmı> !tunu: 
kendini ö!mfu bil! zumunu c!uydu: olan 200 kur~tın da lc(!lldisinden tai ttazarlnr glbl ayrı ayrı. mcselA; endişesi dıli:('r taraftan duyulmmıın. mi bin liı'av::ı. vakit1 bir masr. f 

Diye bağırdı. Kadın, }sin ~~1 , (Arkaeı var) alınmnaına karar verilmiştir. bunlardan birisi kısa boylu, mıç!an O sırada kapıdan genç ve yakı- ıhtıy&rı Jle tan1ir ettirip ym •••M~-~~~111~A~~ 
göfürii r tarnft ka!madıgınt go- ---------....---------------------- dokfilmüı;, saf omuzu solunun kinden pklı bir zat iccrl {!inli. Bunu güren haline k'lyncağl? .. Bu ray l H'V ı- 1 , rUnce yalva.rmağa b~p·1j 

1
__ I bir hayli yuk:md.:ı. arı ve seyre.ıe cçöp tatarı> konu;tuilu hruumm cc k ı rla.tırmı,ş olduğumuz ,- _ 

Gmei ·r1w:-7J 

- Bana kıymn us 8. • w y t t s b h bıyıkları var. Utüsii% pat.alon ve r.ımndarı yine yavaşça ayrıldı -za- vasıfl ! 1 hafa olmak şartiylc ü- ı Yen 1 Sa b 
- H kil: ti söyl mezsen bag- ------ Ur Q Q Q -----·il ceketine ragınen m1.istvari itinrı ile ten kadının onu dikkallicc dinlcdı- niverme r.:ktör.lüğiince iııtilıap 

1 rını deşeceğim! ----.. ,- ' kesilmiş .. Gruptan birisi bu zata glni z:ınn,.tuıfyoruın- yandan Ç<lrk- edilecek 27:i tal be ycrlestili! . -vvv- ·-.~vvvv·vrv,.;_~ 
- Ç',oruğuma acı, onu anasız ------------------· soruyor: la bir v.ıpur gibi ilrl t.ıımfıı ynlp::ı cek \'e bu.1da.11 ba~ka Fıı.tıhteki . ABO E BEDc.LI 

bırakmc :Mus'np ! s ·ı r s ı· ı aA h Hap .• s hane Mn;;anllnh Hıfzı Bey bugün br111 "'dP3 yapa ayni sc:ısiı.llk içinde ko. K d . • ~' d b Tli kf E tıl 
- Senden sonra onu ela ge- • .,. ru ı enız meurc ı.:.ıCl'lll e a.ııı- ı _..:...:t..:._ • ene 

Oln\uasuıı" .. ita! A!fedenini.z bl- ridora d-~·'n 0 1·-n .. ~• ·ıı ka...:•sına ,..,.. '""1-ı. b n] 
w 1 " ~ ....... ... .... w .... n. n l.) wı t.-U~ unaye na . SENELrK l4il0 Kq. li''CO Krf. bertecc~im. .. k k d k leınedim bugıln sahi perşembe.. dfüildı v~ yerden etekledi: ı kt y d h ı· k ı 

- l""kat o ma::.unıdur. aça ÇiSi en açan mıwa U'. ur a ıııe ıı o}f'· 6 f,YLIK 7150 • ~&O • 
.. Perşembe malum ya z.alıllllııizia tki t:ıraflı hareket eti.iği oıılıışı- dilt.-cek biııı:ı taınıratının bitnır- :ı A v-u K sco • 

- Yn sen? haftalık saknlı ultı~ımz gilndiir, lan 1ıu r.!J.:-ıp tipi takip etnıck ıc- k b" · te J. 

- B n de ....... umum! hk""' - ı az ço ır· zaman::ı mu VR'ı.· 1 Avı ı~< » sen • ,..,, yaka an d 1 m a u m 0 sıntnrak CC\'llP veriyor; ntkına düştüm, /.yni n-ıkarutı bu k - b I d w l k d 
- Şu 'halde mücrim benim! ı - Aman efendim, aman! Naz.arı zata d~ okuyordu: u u un u '•mcı m yu .U'l a ..... , A 
-Hn\rır'. Sen d m:ıstımsun. bahsi geçen 275 talebev önu-

t -4·_ • K . •--- ' l\.ı dıklratin~ celb mi öuyurduf Ha- - Am:ın efendim, aman nıh:ıyct ·zcı ki ..ı • "b rl -D"mek ortada rollerim yok. uoıir (Hu Wil) - eçeciler- ıınııiı·, (Husu i) - vuemiş ...:•--un nıt"'ı"·ı{:ı .. "' fAIO. -1.ı:k. ,,..,.&,_ A • mu· te nyo..ı.ın ıti .lren ay l' L''asım 21 
"" ' · -·~4'.:- k 1 .,...,... ...., ....... \.UA .. .,.,... .,...... ~if buyuruluu. zmı ... ıınız.L bclt- · 1.. d : l ın. _Şu "ı""'Ç"rin ucunu göC::aüm de Vatn.n otelinde mı.mı.u- ·a an oezaevıııde hınn.:r.lıkt n 1·ki ay '"lt"Jllı~r ve ... ara "'nız mer r(.>Se-

• .._., '-
0 silr."' l ~ ı. sn bu so..~ktn daha bir bıı!ta sa- letcceğlm di.,yc vnltdhi ödüm p U.ı- 1 d baı t. 1 ı., · d k 1-----1 

den çek~rsen h r e~yi o.nlat..<ıer.- Urfalı Abdullahın u.u raç.;;.A- l5 gün Unpse mnhkilnı Alaşohfr- kallı dola1trdım. erm ~ ~nruı l el.Anın c ar 1360 fıml çılığ't yaptığı haber alınmış ve mqtı. vol l, yatak takıınt vt. s:ri • gib 
- At.latınamm. ko.hp,.! derhal takibata geçilmiştir. Ab· Ji Ahmet oğlu 'Mustn.fa hapi~ Sonra parmakUnnın ucuna basar Gülerek ınve ,.ttl: ınalzi!m v•>rilrn~k Purethrlp is- Zİ tK llE 
-Anl lm!l.r.roın a...~k merha· dullah evvelkı sn:bah Basma_ haneden kaçnıışür. Mnhklım a- glbi yavaşça bıraz. ııı;ıkta duraıı - sızın hanıme!eıırlı tesıü ettı · tiıahatlcri temin edilecegi g;hi 

met elmı.:, beni öldür! J1ane istasyonunda Manisa için ranm.:cictadrr. cenc ve gür.el bir k:ıduı.uı yauwa ler. Şu haline btikıyorum dan(' ~ 1- yrıca ve gene önit.-rıi.i?.dPkı ~ . 9 
Mus'a\), kaclLnın acık göğsüne bir bilet nlo.raJ: trene bindiği sı- sokuldu: dar günaha gkditımc bii.Wut.Uıı dan itibaren beheı in,. oııaı lir ı 

AY 11 

na ı 1357 

2. , e-·n. 2. Te rin 
l;ı4 :_._15_. 

.. l · k'~ k d knın~•~ıştır El" d 1.· ha S b k f k k - Sultanıqı dCdL Bunda üzüle- kani oluyorum. M~C'rse ne malmış duyadıgı ıanç.;n çe l.!, ·ımnal ı'.S. aya a.uuı.u• • ın e11.ı - a f a ı aça ÇI yardını par.ufı veriletel:tiı. Bu 1 
kt vu.lbır ar~gl_ırılmca. Brovni:'.!', cek ne vur sanki? Olan oldu. Sisi ne irinli Fakat nereden ~fedebi- tl •--•; ,_ 1 p t·n-

60 u: . ...,. •• yakalandı .. _ ı-- ... :~:._..._ F N "-d sure ısıo nu•_t.t .ı ~ ı ~a-
CUMA 

l tı R N t 1 --'·-1 1 } _1. o tapkırlb ~·ev t=\.UA .. ,......... a- lirdin~ c ise a ..... ı gitti demeklır. - H yJi, au a · us ve agan u.u;-~ 0 mlli\. fımfa.n yur<llaNla b tr:nd rılıp 
1 G gu .. z,, kadın ·atag·ın ÜT.ere 5 tabanctı ile 111 fişek ve !"""'ıı·l', (Hususi) _ Ylnnt Ju... kat nercd .. m bileyim böyle luıylaz Şunda ne knldı? Dugıin ş;-ıhitler 

cnç ve çı .., • ~ ,.... ·"""fi d A .. _ ba'- ha ı.asn edilmek sure ıyle htnı".V 1 
rd Ço gt'UU i ·· tan ı ı ·'· 11 Imn ...... 1c; ustu ol uğunu. nıısınt -nınm , ......- dinlenecek, ftay dn karar •• Tn· ,,_..., "'-

Gılneş ö~b 

2.19 7.19 
'1.<J2 12.Gl 

rkıııdı 

9.46 Ezanf 

14.~9 V~11t1 Uzerine otu u. cu. ·', _?JCa· f uç c Jl ç "l\.U anı ....... • seneyi mütecaviz bir zamandan edilen tale~ıun · i kız , ..... 
~ -• :lı Bir menıesınt nuı.ınn ra bulunmuştur. Suçlu adliyeye smı tanırım. Velhasılı telAın biltGA bil boşanma" 
6.na w• • • 

0 
• beri hmirdo esrnr tç1rtme yer- s!Hıile:ıtnı tmırım. Aile iceriillnde Daha Cm.la yılışarak cebimi n erkek 850 ye vtu ıyor eı. k A kf-T<Y' '1 1 ' ti\ s:ıı< 

tıkıp onun aglamasıru ın m O· teslim edilmiştir. ı · izli tan karı "-m- ,,.,_, .. 9 •-'- Yedi -- -~-ı.:.. ._._ u·r. Leyli mektep Üd ~t',.·"ı 12.00 1 37 12.3.5 Ennr larak auıaunağa başladı: izmirde Hava Kurumuna er1 açan ve g ce esrar sa UVi1<' • ., .ı:uu ... .,.._ ... ,.._~ ..... ,zartı genQ tıdıım.a u- = ı . 
-Yinewylef-ırtınhbirgc~e k~Uk B"asruınannndald ımea- beiekadarbwılarb6y:ıe.ıra1r.at-. laUa: Partice t. viye edil:!ll SO \'C 16.4.l 18.'t!O !!.18 \:ı__.tı 

idi. Dı ::ı.nda kıvamet kopuyor- teberrular bur esrar kaçakçısı b1r aydan - GU% fi31e benzemedi onlara- Allah - 1şte dedl. Nihayet nw cttiın, nakdi Y.! dun goı-01 1:)3 t..ıl uC 1=========-=-=-=-:::..-
<lu. Vakit erken o1duğ-..ı. i~ın da-j bmir, (Hususi) - - Hava. beri geceli ve gUndüzlil devam laad Pni ftıhmet etdn merhum cıttilll amma aptestbnle ı-emfn edt- bu hesabın · dışmiliu:lır. Yen. lta O i K K A T -
ha. ~ratınamıstım . l~eudı ken1imej Kunununa tebeıTiller bumda eden gösleme faaliyetiııdw son- pedeı1 l'fcsfmt Efem!! cidden e.tm- ~ ~beilnı çatladı. Boşanmn ruı ıınızın tıatblki yolund:ı. f" 

1 
tc-

biı· arkı rnınldana.rnk oturuyo: btiyük bir hızla devam etme.l:te- dl adiômdı. Rakı nedlr, kılmlır na- bmunı alır almaz hn&su:ıa nişan .. 
öum. Ansızın oda. kapısı aç1ldı. dlı-. Tacirle!': tarafından son ya- ra hamal kcy-afetine glren me- dlr, haUA sigara nedir buaJan Dm- Allah amca ""'9 ömür veirsln. p4 .. bbüslere gi.rişilhıiş ve ı l!J' l"" 

İçC'ri ra,·duda b n "'" biri girdi. pılan teberrllat y~nu 10000 murlar tarafındaa cürmU mea- ıründe bllmemij ve l)lllzuık tıe isle- ndaa yana ne korln•••e varl- den hazırlıkların ikmali i"'w her 
Sa-; • 1 irı • ... tutt ıgu h!Ulçerle be- IL'"tıyı bulmn.jtur. but lial1nde yakalanmıştır. tlirlü tedbirler al'ımuıştır ... 

nefjredıl "l e1iL 
nır..c ve ~r~d:m m~'atiyct ~

bu! ed.lm-:z. 



( 

~ar 
teJd,ueır 

• 
ld Şükrü S 
suvarede 

•An '20 (Telefonlal - Yu· 'Falih Rıfkı. A~ lbulunmuşlar-
•oSlavp .etuetinde 1hasılatl dır. 
lı:ııılq '11& müttefik devletler lngiltere 1 'fli ile Yunan sen
tıııııı tıhsis ı ek ti- ri v diğer ım ttefilc sefaretler 
tere lilr ~ . . lll'klımnn ha r lı.mduğu bu !'}. ~~ ıwı . bl~ Uı itl iiiYiil< nıuvaffaklyet • 
~-ı;bet , yerü · • &v~ a -
be ceı•ebi muhıtıerlne mensup ka.rıının tanınmış lııı.yanları ta· 
,;r ı:olı: şahsiyetler. Yugoslavya rafından bir ~ek danslar icra e-
;;;'r tinin 11a annı dur • mit ve bunJ r arıısınaa billıa.<; 

ı r. -. 'Be. Hiıı Okayg , kt.r 
f!ııriciye 'Vı:kllı '" &~vekil danıııııda fevkalıide muvaffak 
- li Bay .ti nTaıı.>glu, 11 -1 olıııu~ v (IOk alk1$lıuıuıı:rtır.1n-

ı'j . 8~rnooğl N fi1. Vekili. Ha- giliz ,.~faretı h&va ata.-ew Geııe
". 'eki.~ı m i ·a ıbi ral R<:rj'in raiıka..ı 1le · ııs :Adv

~iıiı ÇQlt mebıı;ıl H' bu ar:ıda nı•ll büyük n•uvaffakiyet kv.ıı.
aur Orb~. Piu- aııınuhal'l'ıı,i ruııılar anı..~ındadll'. 

subaylarını 

ofu uy r 
Denı.ı. gedikH 
tasfiyQıl ri iemin 

Ankıı.ra. Z<' iTull>İonlaj -1 
• · Ask.eti 'uranın ta>wibi 1 

-Milli ldüdaf ı a V .. kO.leliırnı 
aıı l&dığı bi~ kanun Jftyih:ı~• 

lııtı<:lıae Hevke<lilnıı ... 'tir. 
, Bu layihaya göre, evvelce ·le
•~ ordın;ıınıla ~>Jikk uhaylığı 
1tuıvfüt iken "gorü\eu ıtıwm ii~
-l'.!ne bu sınıfın yerme g»dıkli 
<.11·b:ış aııııfı i!Gı:rıı<'! edıı r~ ~ I 
~!kit Buba.y t.; ikihıtı kn r. ~. 
Vl! +mnJıı.l'ln eetıf"lt• m tı<li- ı 
lerek 191-0 sene:sine kaJa;ı· ta n-l 
V tfııbi tallu :ıan 'Gem-l!;ut·-

1 

:ay Başkanlığırıcıı. 1.=ı t><lılnıis- j 

~-Mail Wiiriiltlll füztım . , ıi:-

na ek>« l'İSI yabancı abrika ve 
dunıınmaı~rja ,,;~:ıj görmek a:ı- 1 
retıle y ~tı~tırıtnıııı ı,.n Gc<lildi 
Subay\ mn yf'l'iıt!' .mJ;ır War 
yt'tı~rııı~ :Erb> ş~ar l miu edilin
ceye kadar vazıfodeıı u:ı:akla.;tı • 
rılnıalan ka ı·ad.ıştıı ılmı..~tıı. 

Bu :ı il ~ıı a&-l&nn ı>ı ğdu -
riyetleri nın 'lrnldll'llnıa..~ı ır.ak>ia· 
dile ?.1»dise '"'rtiı·ıı bu kanunt11. 
\'llzıy'l'tierı 'til.my~ lrıı.rarma bağ 
lı ka hnalt ~ r'lill' 'f',..., İldi ~ubay
ların maıış1arına lZtııct nılin -
det!~J'in,, g'Jrt' 30 lfra:rı ·me • 
tıı. ~ >yılı~ y:l'mlkı Büyük MH
m••k ~rtilP bır zmn y pılacak -
k.t ledioıi ; ııııaınJa ;;-drüşül.-. 
<'ektir. • 

Ba.)ta.mfı l inci s • } 
~isi Alı Ol:m&k iizere 800 
't!Bır almışhı.rdır. 

'İtııliyaılıır rl geri 

IR»nıa, 1Jl ( uı..~ - 'ltalyan ıır
.an umumi kıı:ıwgahınııı 5(3 

r&!!Nt 8 A:IJ & n 

ediyor 
( ~. IKJ.r4fı 1 t B!ı'VJad;j 

derıruçtir. Notada e Sov-
yetler 'Biı'liği Alma arı 
'tarafından esir d'" wlordu 
aııker ve kumanda.il 1 
s' ematilı: s 

ıı alı tebliJi.•: 
!Dün 'ele mühim muv 

!er tatbik Udiğim tııron bir 
fakiyet-' .ok delillere malik lbıil.unm :tıı.

kt imiştir. 
Aıı:ıııın ve 1 lyan zıı'hh birlik 

<!eri 'bir m)Wi ol Silli 
Ömer'i geri alınışhırdır. 

El'an 111kı surette işgalimiz 
a.ltuıda lıınan Barıi!ya'ya aluu 
akm lngıli~ . .irleı·· ı-eım,•ktedir.

1 Orta k~simde her iki taraf ?.rıh 
1ı biı'lılrlcri 'B.!-a.~"ıa tekrar çar-
ııışm<tiar ba.5ltunıstır. 1 

.. .\hıl:&r.faı· 'nısıi·a bli<~LtDblı ~ 
~ 

geıçın::ıi~l~r 
Londra, 27 (a.ı.ı..) - Röyter 

aj· 1 ırun a~t.:eri' ıııuha.rriri ge
n»ı al SU' ll;ıbert Gough yazı -
y •r: 

Bon !\:ahire t.cbhğimız Sire-1 
naikte mııharo:-benin henüz b!t
medıgini . 'Baha ~idıietli çarpın 1 
nıalara intiuı r etnıek l:t1Jrn gel
dı~ni :ıçık~a g;isteım kledir.1 
Bunrlan başka muharebe mlip-ı 
h. em bır safhaya girmişti?. B?r 
~-ondan na2" \kollan ,,arka doğru 
ılE'rlenıekt,'!dİı'. 

iiır ıldlkten nrıı. ışi Al
ınan unıan ğınm ,· mlal'

a Warmın~ ı'alı Rus 
askerlerini siirdliğil ve işbu A i
man hareketlerinin L8.hi muka
vele.si hllkümlerine muhalif bu
lunduitu ızah edilnıeklıedir. 

Berlin, ?:T (a.a.) - Yarı res-ı 
mt bır kaynakt-ın bildiri'iyor: 

Sovyet Haricıyo! Komi~eri 
Molotofnn biricik oğlu bol~"vik 
o.·dusunun esir askeri sıfatilt' 
hu ak~am BPrliııJeki yabancı ta 
sın mil:nes.<;ıllorine tal<dinı edil
miştir. 

Molclt f'ulı oğlu Suvyet esirle
rin n tutu;dııklan ·na muam~ 
le hakkııda M<,fo of tarafından 
ileri ,;i.irülen idilia;yı ya1anla.nu~
tır. 

Moskova, 27 (a.a.) - Ofi: 
Moskova önünde gittik~e cid

dilese •aziyel ka.rsısında bas -
makales·nde halkı soı>una l;a. 
dar ınlidafıaya teı<vi4 OO<'Jı Pra• ı 
da gaze~si şöyle yazmaktadır 

Geriye do.,i:ru bir t"k adım a
anla~ıldıgına göre Almanlar o;ii.1-

1 
tılmanıalırlır Ha.rbin nih:ıt mıı

e•tle çarpışmalarına t ğm'"' harebt>sı M'>skova önünde yapıl-! 
durdurulmuıılar . klliıaltıltnL'j- ı maktadır. r 

Fakat umumi vaziyetten 1 

'tı<rdır. Moslro118. uhesmin :;<Jnal ke-ı 
'.l'Jhıip edileıa ln1,"11z tllmeYtlfri •iminde '1e vaziyet pek vahimdir. 

R·mta, 27 ıa.a.) - D.N.B. : l --- -.~ - -
Stefani ai= askm·I lllll- Silahlı Anı.,,rJkan vapur-

h bın Marmarrkte devam t- I h k~ I 
mckte olan bliyük meydıUı ınu- 1 arı are ·'te hazır anıyor 
hare.besinin şim(IJye Ita.l!.ar 22- 1 Vaşington. 2'7 ta;a,~ - İyi ha-

ub yar 
inci :-'~ 2-1 üncü 2.U'hh tiva.ların j ber ~an . hfillerde'ö~ıildlği 
tabrıbi ~le neticelondıglni ha.ber ne gore b•taraflık kall un:la 

İng: 1iz itbo, · lerl ,. ta- vennekted.irl;,r. Aym kayn~a ıyaoılıı.n tadJit :Jnu~hmoe 'Silah-! 
türkün U'f&kkat göte ge.;ı.m .salı glltıkli ftalyan' lan ınllı.n ·ilk Attı ~il< tı •vaıpur-1 

f\y bA•ından İ iba-ı k~br;'n ~ te.bliğindt> zikl'edilen :'.!2 inci I· rı bır kaç $ne ka a.ı· deıli7Pi 
-ır ~ "' gih7. tümenirun tahnbı •rıilr'O- açlbuağa hazıı· tırılun ,~ıar-

l'e)l naane\ll'a eft!:; • - - nkara !Thı~usiı - Bir k•~ bı ile Sidi Rezeg aruırı alti böl-' dır. 
gilnd n b!'r1 ;ıelınnrı7d~ bulunan' gerle 23 ve 2-t :?ıı~cıı:ınde vu- lt.ulgaristanda il ma- ~ 

•elerini j.!iyecekler 1n)';itiz futh,)külcri diın • t.atür- lrnbulmııştıır, •.. ır"-"'<>i1ıdl!n ;ı1- 'te .. .. 1< ,,., t 
AıVc:&ı.'8 27 tH ·u~i ~abi- kün nıııvrı.kka.t ka'br·mı ziyareL 1 m!i.l - do~u "stı k:ı.ınetıuıi .. iler ~ ,gu~u a ... rrnyor 

edcrı·lc l>ir c,•ı ıık ku\l'lıııı~lardır. j Y-'" ttaly•nlırnn. "Ari...t..e,. •Jı•h- S& 'a ,, ıa.a. l - ·fıuıi: 
l'ln\iı;.claı) - "'' 'cloi lı 'tfunPıri ıh• İtalyan mo, rlu 2J ned lı•ırı r m' 1 •Nİ 
'llbayluın, 'llY b~sınd•n 'b&- ,...,_,~lıiiıı~ıılll!-llıııilitıf~A- tinde mı kııqv 'tlet'e doj!Tu ılet"- Neuillv ·uherlı.,.iı>m ıytldönü-
~n manevra ve lıal'\•k tlerde ı.ıl- 1 l~y~n Alrnı.uı "1rhlı tot~hrı tn- :mü olan 27 $ona:ıprnt 'tllt'ihiııi 
dukları zaman kull.ı.ı.ıdıkları Tevzi pr ·hsi tıa.zırlanıyor kıtalan ve ~e-ııuyı ilah ı>:ti:tame _, r ma gıınü '911fl!Ui>tır. Bıı 
boz \'e k h · 'tı 1 · ~ y .~ara. 'J.7 ~·19nsmıi .Mulıabi- gıliz zırhlı kuvvetlerim kt-l'lat- matem genli >imdi dırılıtuş-

e eri lakarrıir {:mH~'"" tilm.-ıı dP bunlar ara•uıd8 bıılu- 1 rliğin h kkulrumı trnt lu -

-x-____ _ 

nn.tk11 
(Baş ro.fl '1. ~ tııayfada) (Baş tam/• 1 imi ltlfJ11Ua) 

lann ndtioııoiini ili .ugıni .t.le bir nıltuk vermiş yle 
aöylemiQtlr. tir: 

iyi .lııı.lıer alan bazı ma.hfiller- Bngiin bu veııiledeıı 1ıjHhde 
de ç ak..= beyan e- size, harbin ı · ile 
d.ildjfine göre Amcr;J.:amn bir · iiiye kadar tak.ip etb.]i ce-
teklifini ıUıti_.., eden bu vesika ıreyanı ve dış '11i3'asetin kil 
Japonlar tar.ıfınclan ·kabul edil- ıuımıu haJ;lm11b Alm:m. tiikil-
üiği ta.1t 'Stlyük Okyımns- "tinin :·ıiiı.ılmU luaoa ıbiila-
'ta iç -olma:ı;a uvak.kat bir ııQooeğlm.. 
ll•utarel h ilın sllrooektir. Kam. · ·;, '" lkli . 

Şimdi lıerşey Japonyaııııı ğin «iya.a1 ırudreti kı.rili::mıtır. 
karıarına bağlı Ve Führcrin bir •kelimesini kuı-~ 

V&lington, Z1 (a.::ı.) - Birle- lanar~ odiyecefiırı, ılı:i artık k&l-
lllk Amerika ile ıı.ponya anı.- kınamıyacaıktır. • · 
sındaki mi\za.lwrelcria &-eni bir İki büyük adam, l.lk olarak ve 
safhası da.ha kapanmı. .tır. bundan yinnl. '.Vildan daha azta 

Mıizıı.'..<· eler ı .a.k .ın Ha- ..ıir = E'VV~l bu t<:hlik ,,; tak 
ric.ye Nazırı M. Hull "' Japon ı.i•r cm ış ve zevıale ·uz tutmuş 
ımırahlıasl!irl olo.n Kuru.;u il<> A- olan bir devrin dii~~'"'" ve adet 
ınlı:al Nomuraya P.ufüik «ne- !eri üzcrmdc te.>uıt:ri.ıi icra e
sc!l 1el"initı halli için • ı.r.:erll·l den bu son inhitat tr:ıwıa kar
tarafındau lı zı.rlanan U.kLi ri , l}I miıcml ley<' girlıımiııt.r. Bun· 
d.in ak&'llıı vermesi Ül<ecine rı.-s !ar, Alm:ınyaııın Fıilircn ve 1-
mcn n.hayel buhnuştu1·. Şimdi talyaoın IJu r. 
b« tekliflerlı bir aul:ı.şınağı;. e-1 H ricıye J'IOazı. ı bundan soıı
sas olup ol:muyıı.oa.ğı haiıJmırla re lngi hıw' i 'ko
kar .r ;-ermek jaj)O(lyay1. aittir. rüklediğiııi anlatmIQ ve deıniıı
Pa.qifilcte sulh veya hıtrp ağl.,bi lir kı: 1 
ilıtimal teklı.flerin kabulüne v,.._ Yalnız İngiliz adiila.nDllt tam 
y:_ı reddın~ 1:ıa.ğlı bu1.mı;:ıyor. Bu emı>! elinı koı uın~;,ı d~il. f·a. 
<"1iseyı lıısına haber vereıı kat, buntl.an :maada Britarı"" im

Hariciye Nazırlığı. sozcll!Rl, p:ıratorluğunmı idameı;i iÇin .Al
tc'klifleriıı nclcıdcn ibaret oldu- trt•uı kuvvetlerini de kulls.ndır -
:;-unu "ylenıek ıı;tememiş, fa - nıa~a hazır bulunan bu Führer 
k t bunların Birlıı;;ik Anıerik::. pol•ti.I< ·= fogı!tere ıçin olu 
hurici •iya e:.inin esns 1r~i1.k- f daları ·;-~ önüne getiri!ırııe, 
ı me d<ı.ya!1Jığı keyfiyetinde ıs.- aıklı b:>.ı<1nda olan herkes İngi.1.-
r r ~· . . . t.eremıı n:L~ıı o bu Jer~ye 
Aınt1~ikau tekliilerindııı aekır kaW.r basırettcn mahrum kal-

• >.'l•nnış. =~ oltlugunu lı:ımd.i kendine so
Vaşington, 27 (a.a..) - İyi ra,,aktır. 

h b!'r alın mahfillerde bey.ıı.n &- Ribbentro111 P.olony&, Belçika, 
diWğine ?-i)re Uza~ •vkt vazi- Holo.nda ve Bali<uı. hıı.nıki.Lıyle 
~etin derlıa.l v&l:imleşme..Uııin iı- S<'Deplerini ani· ttıktPn sonra 
n.:ıne geqrmıl< için ®'Vakk"t o>ir ı sörJcrim Rwı lıa.riıin~ intikal ~t
jıı.pon - Ameı ikan anlaşması a:kt twıni~ ve Holııevik.I r•n v..,,_;la 

lilmasine dair ilen ı;iıri.'tn A-j sı, bü'i;n •tıiny.•ıun <1 ·..,,i Ju . 
meriknn ı..klifi japon:y ya 1..-:!d"- nmıu ıuba.riyle fi,• kat'i cltf'm . 
·ı ; Uıık ooılruı. ikt~ .ıb.!':'1''-ı m, ~ haiZ(tiı. Büyuk miittelilt 
nııı muayyen bır kd ·dahılıntle ~ ·vlellenn Almanya, lta.Iyıı ve 
e\'ııetilme&ini .ıkrp~ ~tın<'klıt! • J•\POilV.lllın, <ve oDlara illihıı.lc e--

dir. den <lcvletl,.rin iiı;t.üu iığü '(1~. 
Buna mukatıil po119n C•'nu-

1 
lu Pakt ile o .eyi tı..lmustııt" 

ba ve Rııı;yl\l'& karşı. hkbr Y"" .ki, Rusyırnııı büyuk devi •t mev 
ni teoa,.iizi ı.odbiıde bulunma- kiin.<len tiı>m'lRI ÜZQl'İIIC, onlann 

ayı taahhüt edoc,ektir. ~öylen uzun müJd.,t kafu tu~eliılsee'k 
dıjhne ,göre lıu :mlaşınıtda Çiıır kııdreıit- h·çbır td<Wl Mrtibı 

1;ı6'1erllen ~merikan mal2-t~ll~ ~reıniyor1ı11n. 
. ; n ~ti!(i Hirmanya Y"lu- Bu devi tterin ~sın-la b•ı. 

•lll J'@Jl>llJ."<t t.arafın.i:ıa tehditj g-ıin lv,:·.ı ı-e ve oımu baııın.Ja 
ed\lrnsını> mi' cbiı- hiüiiımler bu- .1a M. Churchill bulunuyor. · u 
lunıteakbr. aJaının içını hi~ kimse bilem.ız. ııı 

1 
n ızm e. ıso ennı .,ı -

1
, ri ın~ ..,..) _ form vi nda ,.., mL~ ve ta'hrtp ebıUş'tir . 22 iocij ür, Bulgar mili · .b~n ınilll 

f.th 1 A da ?.ııı·11l'l· ölan .gı ma dt!l<?t;nı bit' ı nny.ordu. Tahrrr> . ·ı . ., ·i<Jljrull.ıı yor. 
l a atımız j il! im \~I etı11l'k. bonl'U'ln ihti-ı tanklarının miktıı.n:>ı . tl'l'lr 1 

J>Otl. • ımitı>iz !l'ör.dllii.~<>r 1ıı g!lter<J<le bı.ı lMlam, hiı: şüphe 
- - Nevyor1t, 27 \a.a.) - r. ,;n kı: _ lngi)t.•r..ııiR A.lmanyaYli.I 

him bnlikler Selilıı.iıc+.e top - rnıı 1nıı;iliz nwiyl)8ll ır .ı:yo haı· pılanında ba.-;lıca; mlicı·im geni. l k 1 lr r nı;,vzu t nim ı·ıtıa eydau 1te.t~ ramak mevoırt CicıJlıldir. 
v~rm••mek '>~ 'turutm'\Sl. takar- Ru .. 001~ a.<ı'ker j 

Ankara, '!7 ı Tel.-fonlıt) - ı rur ede'l t.·vzı ouı;ı 'PrOJt'Sİ lk- ,.evkolunuyomır-; 
Son uc ay zıı.ı't'lıı·1• ,;tı·rlin blo- tı t w !l'ıc r t V Kıll ~t>riııc-e k"- _,_,hil • k 1 i Londra, - ı (a.a. ı - !yı' lıa-~ 
~· • u~ m "" ' <'" ••r' e•ı V"!'- ho.zınanıyor. lığı ına it bliytik 'bir her alan .uıkeri mahfillerit.> be-
l:<ı1>~ m\!i:llıt'<İ<' , ihn,.lrtı> jpı&.ı•tıı:ıım21=•ıaaı•mıa-.,. J Y•lll eJildiğine gör.- "Mih'er Dev 
ı·e Jıu hıı.lin 11yni .ıo;afetk 

111
. D i H j l~tl

6

ri LHıvıı.d~ ki ordııları.ıı tak-

lıl,n viyesi i~in tıi\yiik ga.yretlt,... sıv-ı 
e titi ffe mı ı "w ... la .b' - . of ı · fetmelrt<ıdir1cr. Bu maksa.tla 

~ .. bir mcww.ıniy<Mje y4e - Rus r~phı>,;inde.ıı gerı ıılınan m ·• 
0İllllekl$lir. En - Hlr8iQI j 
s ' mi3ıhiıtt.ml.. 1 -

ığine gött ı.m ıı.ı:t-... Mu'kad· Jles ~t1-•ı---~ 
b.şr:ıam buı. C\$)'alard• ~'Ü ll U 
fiy;ıt t.erefiii.\ı.ıui 'Q ı ~· -gl : . 

eııy:ı, noksanım .ıa .. n.ıolıın .. aldı- YA L A N a şam 
tac.ıktır. ~ 
L\dİs'tandan ipHI:: .,._,,. ... · •k ~Jhe.erı • OYOK 

~n~. . .._ ··~-•' l l'ltdyos "1Q ça~ lilkşamı. o!ar4k :t.dıikkı cJilmakWir. Aıt 
' "' "' mıı •- ,,,.,ttı ,•••0 "-1 1 Kl'lrd 1 Hull ile japon husu!i · 

1
' uı,m M. burchillin bıı 

l...orulııa., 127 .(a. ) • - lngıh mura.hlııı.sı ' urusu a.ı ınnıfald lııı.rbı artık •rn.zauıı.mı~·a<.-a~u ve 
.raQy•JSnn.ım bılJın:l\i;'llıe ,gorej ;görii:ın · mW.lılıaıı lıir ıtı>- hu ovunıı lugiltereniıı bugı.in -
-y,,.m z,,la1,'_d• .k_ıı~~· ri Sı>lhı- tice verrrıclrrindcn }'t;>orıyıı. _ den k:.y~tmış o.l<lugunu içııı-
mun rlış ud>1t= h- ı>r-ınlaa>•t· nın tamın •vıe \İm\t!ini i~nı deıı a.nl:urnımuı ulm:u;ına imk&ıı ı 

.. -·ı.. !ir 'liııı.dı •ki ~ıi.z r.trı> <O:tctinliğıni '· tnnŞtır. \·oklur .. , 
ya <ekJı.g·mıJı' bir sırttuı h: lı::ım • Cı.a11-0nıtn ~-tı 
·~ ·ııduktı.n oehır J1:Jd ininl Bcrli11, 27 le..e..ı - talva ha-

&nündedır. T ' h k • 1: a~a ıc.ıyc- 91Pın K.out • 'l:>. 
!J' >B. "Ajan.sına verdıgi beyan:ıttıı 

(Bı1s taraf-ı 1 .Wı,~ nııf~; B.,rıın içtımanıın ya.l.ııız lıarp 
1 tevzijne bu,i'Janmı .. .ır ugiiıı !ile arsısında Jeğ'il, vrupanm atı-

.E.'tnin:i'IÜ. Futih ve i t..~ lm- ı 
'aillann•la ~ ·an. molertn wıı.i- sini alakadar eden ~eni• .ve -bü-

yük meseleler l<ıttıııtıın de. t.a-
e b:~iıı. !W&ktır. 
Bu oe.:;: nn:ı.mder'!ııiik'l:ıl.rn · n l rıhi bir eh i 'haız oldu -

dan el<mclc levziind<1 VMJ1ca u • l mi&tir. 
r :Uıı ı •~ı '"""mAı 'tefsir , ıl ..----~~-----.. -ı 

ve çuvai gıe i •or ş Y1ldı.,fın·ın 10tZl S:lnernunın eın. t t~ ,, tkn•«., kMıdır. Bu müıın ;ebetit> Kalı- e.Jıfiuın ıiliı~adar makamlan 
ltöy ve llı;kıidar ınııılllkalarında Ill'ziiınde )'rı!>tığımız tahkikata 
halk k 'nılı fütiyaclar:Mo.u iaı.ı., 1 .:;lir 1stanbul .e h;rva:I sindt,l{ı 
el:.nıek a d.gmd"'ı bu nuı.ıak,. • 1nnlarda 'ihtiya<!tlut pek fazla 
!arda y<ıııııleıı ekmek dnrhı,'l .._1 'lln s'toklan ulun11vıktaf'lır. 
JamışLır Hı.lkımı>Jn ekı ·""e vı•- I!a!kıım;ı.ın Veliika :ı~ıılüı,üıı 
sika usuli.ııfut kona~{,'1 hakkın- koırJ ca~rı ~~ ruu i!P. ı ] .... n
daki zıuuıı \llmawcrı auhHt•r·J aa fazla 'L"llclc olmak . ıeı lo 
B~yanııalne dağıWma..~ıuda. · J.a4 , J..... ;ne ı : .ı ·h: 1• 

maksat ııclırinıizd ot • ·an ııilfu-: >ranı bfu:ılıı.mııA ihtim&lı vardır. 
sun muhtelif rnınlakalıu-a da,';ıl-, ınal'l!aleyiı halkımızııı t>ndı~~Y-0 
ma ıı..~klmın tcsbitııı•i n ba~:r& liil,<;aelt fa~:ı. t-lmlE'k tedariki°" 

Ankara, '27 
Şel,rimize ~e1~·ı ınd. ır. ttll T •• ."rc, 
'riearel Ve'.kıi.k~i .aı 1.. " ~ Hrn-ı 
dimıı.na ıg<indeı lmı~ ıoın ' .ı- 1 rne:;silimiı Tt~r· n tsor .. • n ·,n
ha,;sa pamW< tptığ·ı. çuv.ı. ıc .. na-1 
l'ir;~ tedarikı h"kkındıı ~·apl :i',ı j 

'Jbbilı.ıler • uuvaff ley tlc ı~· 
lic lcnmiı;tir ~nıoiılık Il'ilJ•l 
hrı pamuk ipl'i{ı, OUU on çm•al 
tenı.m edi4 t0 tıı" • 

·smemusın I• uuyılk ;HurnHai<i· 1 
Y''l1"" devaın ı"dıyvr -lı t 

Hab<!r wnl ııı: n "" hu •·•-
Yaya. müteallil· Llk J>a ·, ,., r pek'_ 
y~ kıaQa. al.ıiıkadar .ınıı:<a:nlarııınz 
taı'afın<Lln. t ı:üm ~dilt'<'ektır. 

Pıı~a h&?. . ·19l'i '\u.m tiı?.ı 
cie ~ötÜ{'Jn~k tstc."(h. ,,\.nllna hen 

-.-ıı, 

ların ra le · 
Ankat"'.L 27 (Tı'lt'foııla 1 - M •-ı 

!iye \'eı&l ·, Jevlet tılitc»<iı1•1Mı 
\'e mülhak büt~derıl,,n tekqıH.,l 
'Yc:liın ve'fto.l nı:ı:ıeı alanlarla ik· 
ı aıniye Jlunbrın maa.ı ve 'kra-
ıni.~·eleriılİD atl ~ıs a,..a;ğ·ı 
ha'1nnda. em .t>uı r ht<-
zır'amıstır Bcınbr yalrnı&. va
lili ,!ere biklir·k·~cktlr 

Bugünkü eciis 

ı 11 n ~.g ı ı r. g\ıa 
"tıra< ı e m~lt r, dedun de 1111z 
-g '.ti. ~ib !lio:i <l., kut lutn k 
eğlenrn,.ind ın ""-tim .. 

"yır, ayn·.. ıı imallf'· 
bet! .. B.>n ko tan n.> anlarım!.. 
f'lık ·~~ . ~ mv ... lPIMfa bat
ı inin yarın dA böyle bir i
v~tleri olıır><n sabah uvkusumı. 
İıie bır -<'Y<' r.,.ı.. Nlemiyeceğmıi 
•iiyle•n•'rlİY.t rıea. ederim. Çüokü 
hıin doğru-.:ıınu söyhyeyinı !al? 
Sizin bulunmadığınız yerde 11 
ıı~ık ll'nlNlliy..ceğimi anlıyo-

ı "siY.< ılının o kadar hoşu
tti · ~ıHiyetini muha fıı:aa 

ınm k i ı. k gayret etti amtrıa;j 
ıgerıe k:ılıa !arla gülmekQıı. 
lre:n hni i\lamaUı ve: 1 

- Renı \Hi7.e,y)'•m ~ nıyon;u-1 
nuz galiba Şevket B»y~ dedi. 

- Ne mü.nıuıobet Nazk Ha -J 
nımefendi. n .. n .;iuııle ;\lüzey
yen 'Hanım kraııntdaki btiv 
farkı daha lk baltışta anladnıı.I 

- et mnıa 'P~a hazreti i 
de dAyı beyiıı.iz ite size ouu ınil.-ı 
ıı.f\llip glitdlfüll'. . 

- Onlllt' görMiUr, ..,., göril
;ye.r meyuın laekalıra! .. 

- 14$. MilreJıyenl almak i~
nıiyor musunuz T 

- 'Na1li'ltııa.ıdıel ne mi-ee 1 

«MASKELi DfN• 1\ 1.1nmu1n, .. 7 

PlUiA ES El 
Ou· ltı\' Uc•ı·ky'nın 3 Uneti .;.ıth~rı. F. HıBt7.cll söt:!ll 

BİR ÖMÜR BÖ 7LE EÇTl ... 
Filnunde k.._·ndini i!'f!Ut..' ~,, ... ,~,.U'O 'rı\.l filnı luu~z )lf "'~""lH 

kalple>ı) OHyuı'--.Yt'l'c ı)ıt ;.,~n1.. ıı..ı<f"r ,,.ıöu 

l:f'ı lt!ı'ln"'1 ~" ·~ıa.-·h wtı.ınuz .ıreı .. ~1tl.<t bir fit'Y değil lir. Vi!~·ttt ve bl'· ıı; .bit' ><0 hep y ktur. 

- ~~~~~~~ 

Çeoit-en: BEHÇE'l' S)!FA '!'"/,.,in No. ı 3 

bet anıme n i ! . tin· 1todam se--
. miyec4g'i •lnr it dınl evlene-, 

bim mi'! ıs dar acı 
c 'cekır 

dl!' rııi'rm: !lmı'rl'ln 
Bu sözleri soylııı'lten N l'Jlnın 

gool in ıo · 'lınklDI Şevk.,t 1 
k.; wnın ~~de R'll bir ki~ıtr 
l\'Ö'f'llr gı'bi 61'iu. nunla lı-01'&
'ber 'aı<lı i;:ıni ı:elrefelt: 

- t;ı illi lilma11, OOi. &iki 
:Müzeyyeni tanıdıkça :ıever .. ıni<. 
Çünkü bu kuıın h kı ırı 
çok meziyetleri v ıt» 

- Müzeyyen Hanımı bana. ı 
zorla oovdinnek nıyoUn.le nu .. o;ı
ni~ hanımefendi?. 

- Hayır. zorla. cgüzellik olıt-j 
mı.,\•acağmı bilirim. • a u, 
i?. h·&ç ~aln z paJ;ıe. hu.retlerini' 
de il. da,yınn.ı. d:ı. çok toırınunj 
ıe.'lecekt.ir. 

- mma lıanımefaruil, onkln , 
memnwı. etmek için lberiiuı beJ

t 4lıtımt ister isiniz°? 
- 'rabil iatemem. Fa1cat işit;. 

tiklerin1iı7A' gön· sız :-.aadcti şın1-
diye kt rlar .oııt el e duğuın:v. 
<:i""'l<lcr .ıış ~· u. 
Kadın k' n ·rmıı:lı: ''" '1lef.•aı ıl<, ı 
hlı· daldarı 0bllr 1 ltımrnak 1 

ba.,lıea eğ'len.,aııizi teşkil dmi.t;. 
- Anıs.n a.nımefen.Ji ben .. 
- Riliy ıum, hilzyonım. 'c-

fa.•ızhk bil1.ıin '"k••klcri11 b:ı..•dı
ca va•fı.iır. l!ele gom;1 .r Jc:ğisik-
1ikkın pek h'>Şl nılı1d<ırı i~in ve
<t&.~ız olmaya mCl<·bııı,lıırlar. 

- 'Do~TftSU 'tııı.kkımda pek 
m~betsiz .şeyh•r SÖ)'l~ınişler. 
Belki benim d~ tek tak ıı.vnilik
lerim O:mu.,-tı.ır. Bütün genı;lı·r 
gibi... Fakat emin >luııw. ~i ben 
artık he.p~w en vaz .g~tiın. Eli-! 
mi otcğinıi !<tim. 1 

- Dmıek ltı "1iımi ·aııı.u<l1. l 
u.;;landwız. lullauJ.ı.ııu, Ö\·le 
mi? · 

- Eğa- siae ıut gelme.len 
evvel bana bu .uali ıııoı'Salardı 
bwıa teredı!iltlt' cevı~p 11erir&m, 
-1tıuum .Şev1<0t ik-y, siz be-. 

nırn evıı oıauğumu bilmıyot .. nııı
Bl'.il.ıuz '.' 

- li: .;'kc bilnıe . ..eyaıın !. ;:ım
di bilmemeye çnlı~ıyonım. 

- Hem de'mın"i ıı ilcrinıze 
bal<'!ln-s& z vaTırı bur '?lin da
~,?U~n lmn;ı:ğma (!ön ~saızı. 
'llemcl..1:11. l.faıi uki Wıeyy -.ıi 
almak ıııyetındc dt·ği.Isnıı2. tl·ı
rarl' . krol<re uzun nıuddet kat . 
uıaktan ılırsmrz. 

- Berri 'lrc\'acağı nrz gitıe I; • • 
öar 'bumda 1turac• 1ın hanım
efendi. 

Nıızh, ba gencin grzli 
ların•ian hem çek i}or. h •m 
ho..~ıamy.orilu. Bu tl!On .;ıa,ru ıle 
delikaıı.byı Jıi. i~nrı . i~ ~ 
ıneycn ..uniın. h , oil' ~ •n 

'.ve ka.bule me~.bur olw. Bir
den ba.lısi · i'iştirerek: 

- Bızyur.ı.ııı112 ! 
:bah ... i .do!:xşs1ım ! .. 

HaN'a .scriDl:e idi. at ~lı 
:: •le .ba.~ara alışlk oldıığunlll 

gosteren bir har• J.-.. t coerbestisı 

tr mebusnmını mlbll:titı:i-
na a. 

re • 'lrd.ınknal!llll. 
yük <11.ükıL lialııe hir ' 
!ay.· t.eklu etti. Bn ektifinıı 
bır 4iıı ll'Vtll .bınm ~ ..-. . 
ın111 e gö.tıilld 
denkırdarıis. * 
cilıritn:ı 'ka bıı ha ti 
eh~ ~öre -eeo:a!-::ndıınc. 
Balı.ia - kamm ıkılbul <>
~ .tal<dirde ka.şarlıınm•t .... 
31lı mohtffrir .idam edUecck 8.lll.• 

ma lliSb&tıuı afif ve ehoomw, 
yet.siz htikTır 3uçlannı ııa 1ııı
gü.J;_e1<l mevcut kaıwmın ılerıtı.\ 
ettıı;ı cezalıır&n daha şiddd:lı 
1€,,.ıe çaıpt;ırmak 13.zım gele· 
OC' a Van m lJttRllJ.lt 

ılilm: tJ.d - -
u bir an •ı;in b:r emri vak ı ... 

yalım d:ı. dünkü gaıet<>ıenlo> .ı
zümilzo> ·!isen -thtikar \·ak':ı.1 . ....,
nın faıTierı1!e mı!hayyikmciit" 
ircı- ceza tertip edf'lim. Bu a 

retle bugünkü hafif n;fü>yyıde 
rin Lntl-r ıgt ınn •kırı , , 
olmazsa ha;-af Pn uıı 'hı ala-
nıış oluruz. 

lzr..ıir<l ır tuz t u ı t,.. 
kiri ı<u·; Üatünrle yakıı 8ll&tllk 
ailllyeyr- 'Verlhni~. Yıı'ko ü;ımlı 
bu "'8.ta.ıd. ~ 'tUz rı ıunu it.cm 
.patıal l:ıyor, hc-m " kai
l< Uı üıyo z wı ivO'l'mus. C ııilnı 

oJtt -,1du mtı bu \ ataıı'd,.tŞ& >a
l'li. ;a;u, • .-gUtı<len 'baı;,;:a me
·'ll! mlışt ' =e ıem "al.tış aT 

ha..,m.a.. 'tıen~ dı~ flirııt.'lll dırh\;m 
s;ıt,ıgı ;ı; ilıundan bır ın ·ıı.n 

i ·ılt'bili ~ 
'Biuil('Jll ını.~ ay içinde oıı 'bın 

luarl\ıı aila g:ı.; Tı lfiC'lnt te-
mcttı.i u nnı1ı tc .ır lrasa'l;:ı 
~ lı•ırmctliu• bir para, b<111 
fl1·1.ın · ~ {l •)!1naın~K • rtikt 

.unca ır u.-gıin ce=>ınB:ıtı. 
ba. "''rlıı fitim 'bir -ktı)'ııuu 
yı>dirıııd< pekala mGmk\indiir. 
Muhtekir 'lrn.,,.p bu eczadan snn
ra kıts:ı.ıltllt ıJtr:ıc sô}-.e dunıwı. 
herhangı cm,; olursı< olsun e 
hır daha ~ö:ı ucile bile bakama&. 

ıı ı ttan nn yapını:,, ı 

kKrı~Lınp Koyuca bir tıu ıım~ 
im€' gıA;rfükbırı S61tr'a ~•y çl)' 

'tı ~ kilo oU!l Jo1ı'! turma1ı. • eı: 
mnlıtr1urın ,ııio ·~i bu de.,.e 
murunu K ıul ed,•r mı, etmes ı 
mi tıilem•' i7.. a •et ı:ıtm~ mi-
~ "811.dma uj':rar, ~'Tir ı:•-

d.:r millet <.li' Jcrin bir oh &-

rek 'tlefeıı lı r. 
F ... kat (.'ivı ı tıtiklin y J1%n, b

s l.- da: vor~ i pe<ıinde koı;a.ıı
laıo. e yapar'1gl7.? Bıırilııra çıvı 
(VU tUI'llm:{Yız, lt'isdle çiğn.ıt. 

yiz ya~ • !l~mafilı y.mitip 
yut.ulıııı1>1• ,. olmasıne rat'nı.•,,n 
bıı n<'Vt yı< ~rlnd<> tıı.: 

il' ~ erit~,. 1 bo~ 3.ZÜl.r · i.n a 
ıtlbet l:ın flcy Jü~iinüllir, m;oııi,fii.: 

- Yı..omlmeo;i imkanHı" matl
,,.. ıa.lı;ıK .ftyatla yuttu a

lı tekirler.: .;'llt"tt\· 
ilo aio '.<l.ğl ic:rfür kahnın-

~a n. J<ıir 1ıiTu11nı1~ bu 
.ıım~ııhı.ı ıı cev.aııı.7. 'knlm ııilıı.n 
ernıu edilebllir. 

l'VV"~ " ~~"' 
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-· Ha: ~ahıh .. Bir oturuşta N. r: !nr. Pi tt. Hem de lıa:; - 3 

beş kısırı izm yooiğını bir kısi kaJ .. ~mıHtı .. 1n~11llııh1! karcteşi- 4'-----------·----:-a-• 
yıyor.. mi, lbrnhımı , Yusufu yoktu. " 
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paudığrnı ve artık. muharebenin 30 No lı kalbm· dı•rı r.lııı:ıl.ı ılir. ~ 
bühin yuksck gen,;ekten kah- üslıi tspany.ı 3 - Fob _ Sif fiy:ıılaı ıııı .. vı ı .ıy. ı ~ 'ı teı-rı1• k tizcrc lwı- dns n;n ~ 
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1 
,, li 

Ht r~ı lc< ı, ılnde b r·dc ~Jrpı- lm ıT nydu? Orılaı· pufl& min- d .. ) ukln bı J.;:ız:tımz. 9 t'otl vl 
ıttırak ıclı n atıyorou: dtl l 1 de • nbp k~Jkıf> hn ı•ıy:•t.- t .. r' ı, m ~huı pehll,·rın (Rıı•:tf'ffl") m 

l'U.Ursa. yara~ın. miiyoo.,.eı· ofa- m<'rdmek 21 24.~ 25 

~ riayoa. YuE:Uf be!. maz o·ibi giire~ görmeğc \e buu.ı ,, H ıı,ı,.um, nıcrk~v. 
--HayJri be~. ynpm~ığa alışmışlardı. Ken ii VUKARIOAN AŞAGIYA: 

mıyacaktır. Kırılını;ı tenn:.t Mııh.mrnwn b<>ı.folı ( 4 2.!;!ıCI ) kırk d<I lılı ı be yiiz lir.ı uh n 60 t~rı P:f:lşıi 
Dev cü~Seli kolôslaı· da bfr kırmızı yı.ı:ı !I/ 12/~4 ı . ;ılı ı:ııı.ıı • ,i,ıt ı~.30 ıl.l L:.ıp.ıl ı zart ı"'uııı .. A11ıı •• ı"3d:i 

1{ ll"ı 
0

Yuı-;ııf da mukı.ıbeie e- hokkabazlıkhır rııa giiref? ismi ' 
di}ordu: verivorlar da lıi:ı:im <>rkek gilrc-

fl.ı) da m.~tJlah be! sımize: 
Sr~ 11 dlf'1' :Jl,ı~hy< rlardı. Fev- - Vahfiel !.. 

tr.PJad(· J!i • b ı r. uşlardı. Re- D:Ye ad lcıktvi'>rlındı. Hnttfı, 
~ad 00.) ı·t-h •~- ı lann ı·ırpma- o va~te kad.ar h.ıyatlaı ın~cl g~r· İ 
.,..k atbklar nilı< lan hem ay- ır.t"<hkJeri bır :r,or daha goı mu.-;-
nt.>n tJ re:U..rı\ etti Ye hem de lerdi. 
Jn!ll:r::adı "tılattı: l<oC'a Yuımf, ha.c;mını lxıyun-

Bakrnı bu f4'ı-ansv. muharriri ,i ıı .:~a almıştı. Öldüresiye bo-
bu n.ı.rr.1 •ı ıcir ıw ~ a.;.ıyor: l ) •nyorrlu. Mttkı; dı Horgelcdyi 

"Tiirk petıl.i\'anlarmın n:\rala- •l ·~ r k, nefesini kt"t1erclc galiıt 
Jj çok ~l ve nJu:nktar.. Ve ~elnıı kti. l' m~ boğuyoı·du. Her
~ıl rleı ini te!-\\ ık ıçin atılaiı bu ı uel{'(·ınin goıderi anadnn doğma 
ıhalar, aJ ni zam:uıd.a müc~de- fn 1n ınu;tJ. 
e) i de hıza getiri:, or. Türk 1'.cncoi l->Cyırcıler, bağlı tılaı ı-
pirc~indc ıınusiJ,i de varmış •·· I nı • ofe;n.lttııur: 
pc:lıl vruı m. davul ,.c ZLlrna de- - V;ıhşd bu!. 
likleri \'<' Tin·J<l~r.in <'Qk ı:.ıe-v - - Böyle giiıeş olıu~!. 
iilderi ale1li' ın nagınderiyJc - Ayırınız!. 
ıU~ yapmdğı tercıh eJıyın'ıır., _ Ya.7.ıkhr!.. 
'l'Utk p<'l Ü\:mlarının b•b:.ıyıi:"t- h.achnhu' da bir yandan ;;ığ-
<',-1.' nurulmı.nı P.ıns?:ler ve hepi- Jık a.tı; ordu. Ymmf vı... h< kem 
ıniı. işittik Dm'tll zunıa.yı bit· he 't!ti aldırmıyorlardı. Pol Pons 
n ·y, ıız. Her Jı,ude da, ışıttigi- ltoca ırovaesıyle ayağa kalktı. 
mu n. l1llm- k dar C'. zip oısa ge- H kl!lll heyetinin mru;asına da

* 
Roea Yıı~ur, güıe"in yir

ıninci d:ıkık .. sına k. dnr hep bir 
1 }cH'd \'" kır.ısı-.:: ohn•varak 1 
ı: İ ıcs ı Z. h·n Hcİ·ge1e;•ı, \uıcı 
1 llı' • ) RJ Tıl ızdl. li".1J:, t ha.t;lffi· 
ı ıı kı!.'lc; gUrt. vııpan a o da 
ımılmbell' <>d,·ı d•. 

J•',urn.t YtIBüf, lıeı 'a.h""it km
e. bi, glir !•\ ıd H ıml~ rından 

21,rj ıııdt>ı ·~ · d l"l uıb1 oyun ala
m <;ı dı-r.ht.l ı i kırıcılıjfa dö-
il,:o i. 1 

o a Yı: uf ~ ıı rr• dahıkalık t 
~ ıc ı>ıt' ~n ki, bô t" de· l 

edf;>I" (' ll<>Y'gf 1 ~ (!\ 1 ' yıı-
v~ gur bmun·<..'"{'cl ti. Bma-
~Jl ~'tj ı•urc--•.ı kırıeılığa clök

t tco b, sl\a C'a.re yoktu. Ni
t... ı ım gu•'C e. ırminci dakika -
<l:ı .. on ra bu r~ng-i \ ertli. 

Ecnebı !'ı·yın. ıleı, yirminci da
ikık<1.' k· dar sakın idiler. I'a-
i<, • dı:Jdlrnda:ı sonra 
ba~ .ı ı nr. ,ıgfıklar işidilmeğe 
tr 1. tlı. Kadın ·ıghklan daha 
~·j ı oıizlığı ıJvlduruyordu. 

ı ::.ıı t, sıkl elaı.:ıe ve tuvan
J,. • başlu.mıştı. HE'rgc:!cci de 
1 111 bele ediyordu. Yusuf, has

a dırr ı peMi\·aıılrırd:ın da
iy. lt trı ·ı güre~ tatbik e

: liyorcıu. Çunkü kolları lıacl 
,ı ıı ıı f 37.rn. uzımdu. Hasmım 

tara.f Uuı karşılayabili-

e 1J,.lxmlnr a7.ışınca 
d ço-

\ au..ı ak bağırdı: 
- Vahşet bu!. 
- Bıra,ktııınız!. 
• · yırdler bııııun iizcı ine da

hı:ı. :1.Jy ıde b:ığırmnğa başlauı -
lar. HP kem heyeti, ne Pol Ponsa 
V€i ne de t:cyıı C'ılere tek bir mu
kabclc.><le huluıunadı. Siı.kin bir ı 
halde. ;;uı eşi takip cd ı; orfardı .. 

Bu ur alık, Her ~elcci, boyun -
d.urugu ı:;uKtiı. h: kurtuldu. Ve 
çırpmarnk bir ni1ra attı: 

- FJ.ıyda be!.. 
Heı gpleci, o dcı ece sıkı bo

vunduruk yediği halde kendisini 
k:ıybe-Lmcmisti. Daha hf>Ja 
canlı idi. 

Bu sırada Kara Osman, or
tayı. cılml'uk güreşi. durdurdu. ! 
Hesad !)(:y gürcı-ıi 'bir dakikalık 
duı durmasını sôy!Pm.işti. Seyir
cilere ve Pol Pun!>:ı.. cevab verc-
e kti. Zntcn bu, bağu tılara hem 
H ı geleci, ve hc:m de Yusuf' 
kızmışlardı. ı 

F.cneuıle.r, ~ür~i ayrılmış zan 
nı:ttilı.::r.. l\.aıa Oaman şunları 
sövledı: • 

:__ Ne oluyorsunuz? Neden 
bağırıyorsunuz? 13oyunduruı:;'11 
yiyen ı iz misiniz? Boyunduruğıı 
yiyen pehlivan ses çıkarmıyor 
da size ne oluyor? 'l'ur k gür\;!'i 
böylt>dir. Yufka yürekli isen.iz, 
çıkıp gidiniz, seyretmeyiniz. 

Dedıkten sonra, Pol Ponsa 
dönerek: 

- Bana ba:k pehlivan! Ka-
rışma .. Sen bu güreşten ne aL· 
ları-;ın? Köçek gUreşi değil bu .. 
Boyundunığu sen mi yiyorsım"? 

Dedi.. Re..cıad bey <le Kn.ra 
Oa:ınanın bu sözlerini ~yircilerc 
ve Pol Poıısa terciimc etti. Se
yirciler hayretlere düştüler. Bu 
ne biçim' laf idi. Sonra boyun
duruğu yiyen Hergeleci de, 
çırpınıp nara savuruyordu. 

HergelP..ci, söz söyler vazi. 
yettc bir adını ileri nttı. Ve: 

- Ne oluyorsunuz? R:ı.h t 
bırakın güreşeliın.. Türkler 
böyle güreş yapaı far. Boyundu
ruğu. yiyen benim .. Size ne olu
yor.. Sırası geldi mi ben do vu-

meı·ıninin, bir torJ>ilin Yeya biı· ı nıu.•iını-lt 25 ~o :l9.~ bın .. sırıcfa '>tt lııı ı>l:nıı• k: , . -
bombanın :r.ebtınudurlar. Tarık, MAKARNA ve ŞEHR4YELER: nıı ~<> .l{iıııwk ı:.;tıy•mlt•ı·ııı (3Ul7,rtı) ıwhiıı :ruz st.I en .}1:'li tirr< ;~ 
k:~biliyetini 1;iir'a tiııde de ara- 'l'nptan amb.ıliıj1ı l\tı ı u11tık 11111\ akk:ıt temır ·•l ilf• kıı!lııı,ıın t:ıyin ettiııi , C'aikıılaı, \ c tt ıı ı1 ~ 
mıya mahkiımdur. Bu yiiz it '1 kilosu •t K~. lc-dııi a.)ııı ı•iln 5, .\t 14,30 . krıd:w koıı1lı:yoıı ı~i ligine v<'rmcl•'l'i ı~z1~.c<r 
zıı·h kıılınhğı muk8ıyyettir T u- Toptaıı ;ımb ... lôjııız Ş:ırtn.ıııwler 1,. r:ı ız ol.ıı.ık Aıı mr d. Mnl7.l'll1l' Dalıcsind n, JJ:ı's> 
şıdığı silahın çapı. tt:piıeınc::s!- kilosu 40 > p:.ı~ .. d;ı Te,, lliiın \ ı · S<:\ k ~,.fligimh n d.ı~ ılılnc:ıktır. (ıv2C 
nin l\l:İktar1 mahduttur, biiyi\k Pc•rakend(! am>.al[ıjlı ,. • • 
bir hedeflfr ve ufak çaplı f.:ı- kıl•Jl.'u 45 > l) ~ 
liilılarm ateşinrlPn de müteessir- Pcrak.~nde amb;ıl. jmx Mulı.ımmrıı bcdC'l (11J65l lır.ı 'l:ııı !lOO kılo kcı<'i lleri~·i (5/12/94. ~4 

.... > m:ı gı.ini.i saat (14 .. lO) oı tlort oı• •• ı, H:.ı.>d.ıro.ısad ı G.•r uııı ı"ı dahılıı uir. Bir tank dalgasının kuvvetH kılosu ,, 
biı· at.eş barajını d,•lebilnıesi lçiır, TEL ŞEHRiYE: komisyon t.1rnfınôıın. ok. t-t~ııt.mı ll"U ilo ;ıtJıı • lı·ıııccıklır. ~ 
ağır zayiata katlanma.<.ıJ Jft- Topton nınbalil.>lı Hu i~ glrnıf k ı tiyer,lo lıı ( 130) lıı :ı (82) kur ı~hık mu" . klrnt ' 11~:ıı 

d B -'1 i l n:ıt 'e k:ınunun t.ıyiıı dlrı;i \ <.'l!:'ıik1 • bırllkt~ ... itsıltrnc günü "ıtatinC )<ll zıın ır. U;;un, ası J'i)'ill c, ı.ııo: u nL:ııni 43 Krş. 

-t2 > 

4'7 > 

46 , 

cepheslı:dtı tehennemlcr yıı.,ra- Topt~n a.mbalı\j.ıaı 
tan Lir kudrettir. Eğer, l• lfüıd"r- kilo u •• :ı::::nl 
de, şimali Ii'ran~da tank kütle- Peı·:ıl.l'ndc nrnool!.jlı 
leri bimehaba yürütülür~e. bu- ı kilo.,u az::ıır.t 
rJda Fnmınz .ağır silalıbııuın Pı•l':tkcııde :mıb:ıllıjsı:ı 
kifayetsizliğini ve bu vah. i RiliUl kilm •• ı 
önünde Fransız ply:ıdcsiniıı YA~LAR: 
nılıi haletini mes'ul etmek icap &ıril~:ığ liYiiftl.u ı ı.-u t;ckilde tmı-
eder. Kuvvetli ve planlı bir ntes zinı <'<hlml~tlr. 
de."i:eğine <layaruı.n piyade, her cırıri 
tank savletini kırabilir. Bunun 
tahakkuk ettiriJc-mc-mcsi, :ı.~ j % 3 aqtli Urr:ı 
k~fetinin wığından ve mane- "o 8 nsıtlı Uda 
viyat bo:ıulduğmıdandır, diyeoi- Diy:ırlnılnr 
liriz. İsitkbalin piyadeci, t!ınk Birinci nc-..i erim.~ 
miiban>..zesini en esnsJı bir va1J-, Kıırs ve Aıdahan 
fc sayacak ve cı•pheniıı bcllre:- 1 Birinci ne\ ı l!l"imcml~ 
mi~i teşkH etlen topçu ile, esas 
sınıf ve Hilah olmak şerefini gc

...., ... .__........,~H.-:PT .... ~•••....,....,a·..-----

Askerlill işleri M mııhaf82a edecektir. 
Libyada, İngiliz tnıık orclmm, 1 

Eeyc:glu Yerli Aıı. Şubuinden: düşman ana kuvvetlen aleybin-1 

Knrs ve Aı·d!'l.an 
Trrıbzon az.m1ı 
ZEYTiN VACI: 
Kir nısbeti: 

Toptnn % 5 yı:ırı 

pernkcndc % ı ıı. 

PEYNiRLER: 
Aş, ı,ıda !..rıf, riıtbckrı yn7.ılı Yel. de, yarma ve ÇC\'irmr> rollinü 

b1.ıbaylm ın ,!\.•e-lc şubeye muı :wmıtlan henüz oynayaıınadı. Şimdi, iki ta-1 
ilan olumır. ( "3037) rof piyade:-i kar§ılrı.şmıştır ve Bey•z Peynirin: 

Yd. To,,, Tgın. Nccnu oRlu 1lı.:; ul <"ephe her :saat brolenmektedir.

1 
Arıman 44565. Müstahzar bir cephe, isteklere 

Yd. Top. TW11. Hııb1b U{..'iu Nazmi uygun bir at~ scddi çektiği Birinci nevı 
Tııı :ı'co 43201. müdetçe. tank hrunl !erinin ni-

Yd. Piyıdc Ta?m. ~ıya (Pr.<:~~ ) oğlu lıayct mıntaka derinliklerindC' hı 
Peı tuv Hil48 zın! kaybedeceğine hftdiselcr kuv 

Y:ı~lı Trnkya 
tldnci ne\·) 
be~ :ız peynir 

tc.p · pera• 
t nn ktnde 
JIJ5 183 
l(i0 }7;) 

152.5 170 

145 1112 

120 134 
1S2.5 150 

Top · 

t:ın 

68 

pera· 
kende 

75 

?l 
Yd. Mııh: bere Atim. ön er oglu vet veı·ebıliyorlnr. KAŞAR PEYNIR.LlR: 

A~nf Yarbaşı 14589. Libyada başlayan sistem!ltik 
muharebelerde, oıdulanıı isti

Şehremı~ı Aıkerllk Şubu Bny • nas cttiklc:ri tahrip ve imha a-
ı..~nlıi)ından. teşlc~ iıtln rnnhiyctini bir kere da 

Markrıh .knsarlar 120 
Birinci nevi ya;:lı 

lkincı ne" i y:ıi!lı 
UçUneU ne\i (Kars 
ve mümasili) kuru 
knşrır peynin 

108 
H 

65 

145 
130 
ıı~ 

87 
l - Şehremini, s~ıın. t,ya, K.ırrı- ha öl<;mek fırsatını bula ırlğımı

L'Ü.mnık nnhlyel"'rL"11 Ihtl\.ı lMıck u- zı sanıyorum. Rotnmel'in mü 
:zer .. tr,,ekku~ cdı:n ŞchrcmLıi Askt r- c1afaa dlıwı:ı ·da ateş tefevvtrku 
lik şubC'.l l/ l 2/l9.t 1 t..ırihındt'ı ıt;- gösteremediği yerlerde sar~ıl:ı· 1) Topt~n aatışlırda malın men· 
bıırt'n Ak ıu·asda Ordu caddesindeki bilir ve tank birlikleri, kardcs 1 ıelnln ve ein&inln sıırlh bir §ekli· 
dniı"' iı de ffillliycle ge.,;ect:kUr. sını.fl,ır s:ı.-fmı.la, açılan breşlerd~: de ııöaterilmeai prttır. 

NOT: 

2 - l/tıı94 ı tarihlndm ıtıtmrcıı tevkıf barajları yaratmakla rep- 2) Perakendeciler etiketlerde ma 
birin<'i rn. ddcde adı ~cçm nnoiy«lc- heyi sarsıntı lardan kurtararak- lın fiyatından maııda mnlın lıml-
rin hudut! rı d ~ilinde 11::-mct eden !ardır. I~ menşelni de gl:Sstereeektlr. 
yerl bilümum mukelleflcrın nskt'ılık O halde, bundan sonra ınu- 3) Koml,yonca kabul edllmlı u· 
mu:ımeJelcrlnln bu ~becc ~vir c- ~" E 

vaffakıyetin şeı"\;.L ve ınc-s'uliyc- zak ıemtler Yedlkule Topkapı, -
dil<'1.et;i. tinden her sınıf ve ı-:iliıh da nasi- dlrnekapı harici, Boğ ıızlçl (Rume-

3 - Birıncl mncldcdcki hudutlar besini ahcn ktır ! ı; eahlll Bebekten ltltıare") Ana - 1 
d~ilındc ikamet eden yt:dc ... subey 1 dolu, Adalardır. 
ve mcmuıla.:ı nit muamelelcrın şım- -~ - - - 4) Tayin edllrnlı olan toptan fi · 
dili'· F"t,:ı1 A -'-crlı'k "Ub" in"" ...... Sahibi: A. Cemaleddin Sııraçoglu .. k 

1 "' ~ ,.....,... " • ...... "" yatlar do me olup ıtanbuldakl 
pıla~.:ı. Neşriyat MOc!Orü: M. Sıımı Karayel toptan fiyatlardır. Bu fiyatlara pe-

4 - Şubenin !nallyctc ı;eçı:cc..,ı tı.- Easıld ıö ı yer: (H. Bekir Gilrooyrar ve' rzkendeclnln vesaitlne kadar ır· 
rihtcn itlbnren sube mıntakn ın.n rıtı- =A=·=C=t=m=a=l=e=d=df=n=S=a:._=a;.;...;ço_c_ı~t_b_aaı:_ı>_ dlyeden !;ıkıt maerafı dahildir. 
kıl ı;•.rctilc girecek yedek ııuı.ıay ve • - --- -- •·-------------·• 
m .. ıurlnrn nit mu:ımelelcı"İn şııbt. - Jstanbul /igat nıurakabe 

-1!1:::(' ynpılacnfı i16ıı olunur. - homisgon11ndan 
rurum .. 

Ded; . Seyirciler, Herg lcciyi 
şikiıVPt ediyor za.nnetmirlerdi . 
Fnkat Re~d bey sözleri t.E"rcil
eru: ed'nce dona kaldılaı'.. Yu~mf, 
se.'- '7. dw>tıyordu. Hcrgr1cci, 
P, P• nsa hitaben: 

- Abe pehlhran! .. Sa.na ne o
luyor he?.. Hepten erk<:k gıi
re_e;,r bi:y •• ~a be!. 

(Arkası var 

127 No. lu fl~n: 

Pastacı, börckçl ve taUw.ılnrın m nkıırna \"C biskÜ\1 
nazarı dikkatine: 

fabrikrıtfülerlnln 

Kek, pastrı, snndciviç ~kmc .. I, poJ?oça, yufka, törck, börek, Uıtlı ve em
ı:alı unlu maddeleri' lm:ıl eden eşhı;.s • ve müc .. scsclcr ellerinde mevcut un
lnrın miktarını 'c v ıfi ınnf, ner~ bulunduklru-ını, ve kez:ı bfsküvl ve 
mnkarn:ı fııbrlk:ıl rı m(;vtut o1.m mak-ırna biskt\vı ve un stoklnrının ve ne
rede bwunduğunup bir b.:yıınn mc Ucı en geç 2D/l l/941 cumartesi günil, 
s:ıat 17 ye kadar mah lli en bUyiik mCU ,iyc C1mirliiine vcyn mür:ıknbe bU
rosu 5c!l.if;'inc bildirmeleri M"lli Korun ıa kanununun ba~ttJ!:l snltıııiyetlc 
ve 2!1 No. lu koordln".')yon kftr.cnra nıl!stcnldt>n Hfln olunur, dG466J 

koınisy.)1ı.ı mu• .,ı :.ı:ıtl:ıı·ı l:'..lı ııdır. 

Hu ı~ ait ı;ı•ı tıı. mdı.r lrnnılsyon.J;ın J>•U ası::. t,f •• r.ık dngıtılın:ü. ı.ı<1• 1'• 

-- - (11)111) ----~1 
~~==----

Ü niıJ er.fSif e l?t> ki;; rliiğii n de 11 
Fı•n :ıkill1esmdı t.ı,.'O'l•tl 1''vJk, Mıııcı •• tık, J~okıji, 'fıp 1''. J(lıltc"11, ~ 

lfoy.ıti Kimya, F.dtbı3 at. ı .. ilnlil4.-'!>11ttl'.! F•·I ,. ,. t'ilrklye T:.u'ihl \(' ıı-tı ı.ı' 
F.ıkultıdndc Mnlı~ ~ doc,;eııllıklcrı rı ı l ıı. ı-:. m .. c::U ün 22/1/942 p·r'iı.:111 , 

gmw yah:.ıııeı dil imtıh •• ııı vc 5/2/' 42 peı~ IT'İ).:ı gunu l.~ıs irııtıhanııııı 1~, 
pıl:ıcnl,tıı·. istddılcrin ıhh.ıt ıupmu, 5 fotoı•rur, ııürıı., tezkeresi urcti ~"' 
ilmi hihı\yetıııı göskroı !ı~leıi ile sler tedris l.lt ıi krueminden jstc1' 
~rktlr,, 15/1/942 t:ırihln< hnd.ır H(ktoıli.ll{e mUrncmıtları. (103~ 

Üçiincıi mıntaha elibha ot/ası 
itlare Jieııelinderı 

Etıbb:ı Oclrısı 15/11/' 41 l<ınhınıh.kı koıı~re-.,iııdc •mur.w:ı:df'.ki 
iciaı e he~ eti a:r.:rlıı:;ın, ; 

Dr. Opcı atöı· 

> 

llr. 

Dş1. 

Er~. 

Rei«liğe 

Umumi kfıtiı>lı&;e 

Muhnsipllj?e 
V ezocciarh{::ı 

M ım Kcmıil uHc 
~ ıltrlı li.iıım T.ner 
llıo,ıııı Arif nerm.m 
/Hl llll.cl 8:;y un 
Ali Azmi s,ıı·ol 
v" lınysiyf't ctıvıını mmlıınu:ı • .1 

Bahri ismet Teni •<'r 
Mwıt.1fu T:ılat özl.nn 
Jo'"rıt H:ımı.r 

1•m•lıim flalıl ,;cçilmlş 'o 
lı••ycti kt'ndi :.ıralnrım a 
ııcı;ımdc 

' €lll .. ~') 

y:ıptı 1 

J)r Opcralo'" Mim Ku1 .ıl Ok'1 
151.ikrii IJôzıın TinE'l' 
ihsan Arif Dcrııuı.n 
Alı Azmi Sunıı -cı;lln"!İ ltrrılr. 
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TÜRKiYE CÜMHURiVETi 

ZİRAAT BANKASI 
ıturuıu, tarihi: 1888. - Sermayeci: lG0.000.00(I ~ürk lirası. Şube "i• 

AJans adedi: 260 

ZINf vo Ticari tıer nevı banka <nu•mefelerl, 
Para blrllcCrenleı o 28800 llra lkr;ımh ı verkl'lf'. 

Ziraat Baııkamnda ktmlbar&Lı •o lbt>orsız nı.rntt bCliablo.rında etı 
az PiO llrası bulunanlara senede 4 de!a çokllccek kur'a ile ~tıd.lUl.J 
p~na güre Dmırclye dr.fıh..'ocoktır ı 

4 aded 1.000 Llralrk 4.000 Lira ,, 100 act.d 80 Llralık \,.(100 Lir• 
4 • PiOO • 1.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

~ : :: . : ;: : 11180 • 20 • UOD • 

DiKKAT: Hesaplarmd::ıkl paralar bir t:ene içinde 50 llrndnn 111:ııı 
dilS-'nlyenlcre ikramiye çıktıı!ı takdirde % 20 fazlssiylc vcrflecck\lr. 

Kur'alar senetle di;rt defa 11 ımı.rt. 11 Ilnıdrnn, ll Ey· 
lül ve 11 Birinclhlınun t.nrUı,. ı·wdo ~ckilcookür. 

--· 


