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Kuru~ 1 
( Btitüa -*-pmr b&fıR 1 

N tr ...... &• ' 7 7. ) 

Tiirkiye 
VE 

Bulgarya 
Sofga'da 
büyük bir 

sevinç var! 

Tirle· Alaaa 
beyuaamuı 

Bal garlı tana 
relall verdi ı 

ıc- Ne Ttirki)·c, ne de Bul. 
ıarifıtan bir mutharebeYC 
~tinklcnmek ni)etindc de· 
ıillerdir.rı 

T .. k Al· 
Sof~·a, 10 (A.A.) - ur • 

mırn mti,terek bc~aıııuın~l Sof· 
.)a tıi~ıttSi mchalılinde ı.ck miı"111 

ı1c• ı• illi· ı.ar,.ıa ımı~t ır Be) anımı ., . 
:ı ük lrir~h!'mtıılyct 'erlin ,.kll•ılır. 
sof,·a, a görıı bu ııcyıuıııaınc. 
~rk ~e Alman huküıtıctlerl tura
fından, Balkanların cenubu !;'Brkl· 
ilinde IHlllı 'c ı;ükitnctlıı muhafa· 
zuı k;in ı;öııterllml ) eni bir le 

hürdiir. 
(Devamı Sa. 3, Sü. 2 de) 

1 Ficlt miirakabede 
Heba olan yedi saat ve 
bulunamıyan yedi dakika! 
Odun fiyatı 50 değ·ı, 150 

kuruş indirilmelidir! 
Ve ortada müstacel bir et meselesi 

unutulmamalıdır olduğu da 
Odun meselesi hakkında ~ı.inlcr 

dcnberi devam eden nc,c:riyatımız 
nıhayet haktı neticelerini vermek 
te secıkmmıştir. Evvelce' narhın.
~·üksel tiimesınc dair verilmi olan 
kararın isabetsızh i. ile vatanda. 
~ı ızrar Yolundaki kötü kasıl ve 
nıyyctt, Siln gıbi meydana çıkmış 
ve mcsuı olarak osterılenler ada
letın Pencesıne teslim edilmişler. 
dir. Bu hAdisc davamızın mllnevi 
zaferin; te kıl eden bir neticeye 
.amamilc varmıslır denilemez. Fa. 
kal muhakkak ki bu bir kazançtır, 
Hızmet yolunda cıçtığımız mitca. 
':lcieniıı mUsbet şc.kilde neticelen. 
tnC' inden duyduğumuz sevinç bü. ~ ~ 
.JLıkıur. İhtikara kar• ı mlıl•ac.ıele c., 
debilccek hır kudrctlı mekanizma Beyhucle konu malarla vakit geçiren l'iyat 

.. 
~:csstıs edin.ciye kad<ır savaşta de. bu nokliıdır. Çeki başına 50 kurus Ycdı dakıkada halledılccck bır ;U edecesız : k i değil, 150 kuru~ indirilmesi bek mevzuun yedi saat muhterem azayı ı 

~· aFiyat Murakabe om syo. Jenir.ken 50 kurustcıki ısrar neden?' meş"ul etmış bulunması hayrete 
nuı. bır tnplantı da' :ı ,·aptı. Buna N' . ., 1 d Tt .,. 

• 1 , 
b. ~ ıçm ı ebmcz mı 
ızzat vali reislik ettı. Uzun ele. 1 

me "e 
1 1 

d .,.
011

ra ev Sonra günlcrdenberi ınuhlaç Bıı ycdı sontlik toplantının yedi • ınce c.mc er en ~ . • . . . . . 
\felce bclcdive iktısat müdürlüğü halka tevzı edılmek üzere beledi· dakıkn ı da et mcselesıne hasredı 
raportörü slıreyya tarafından tan yeye hedı~e edilmiş 40 bin çckı lcmcz Jnll dı" 

Taarruz 
Moskovayı 

tehdit ediyor 

ılm olunan raporla yükseltilen o. odundan bahsedılıyoı. kulak cısan Yok a her an bınız daha seını 
dun fiyatlarının yersiz ve liizum. yok! azıl a ahın et ıhtikfırı azayı klra.

1

1 

uz olduğu bir daha anlaşıldı ve Neden? Niçin? mı meşgul ctmıle dcgcr bir ınesc-
çekl hasında liO kuruı: indirme ka· Pim ycdı saat odun JJle ele!';i Jlc lJ! addC'dilemcdi mi? 
rarında ısrar edildi ultnısmak İ:idden buyük bır sabır· Neden lçıo" 

Bizim anlayamadısımız da işte dır. 1 

Bcrlln, 9 . (A.A.) _ Alman oıdu· 

ları başkumandanhğının teblığı: 
Dün husu ı b.r tebliğle de blldı 

tilmiş olduğu üzere bir Alman zıı hlı 
Ordusu ltalyan, Macar ve Slovalt tt.>ş 
killerile takviye edilmiş olarak Dn •• 

eprepetrovsk'un şark kesiminden ha· 

tekel etmiş ve Azak dcnızlnc ıncn.k 
Melıtopol yakınlarında mağlup edl· 

len 9 uncu So,:yct ordusunun rlcntı·\ 

(Devamı Sa. 3, Sii. 3 de) 1 

''Nihai za/ er 
bizimdir!,, 

auuı Çinin, 3oaaca 
yıld6nıma. •• 

Mareşal Can- Kay· 
Çek bir mesaj 

neşretti 

8 • RiUer, burün şiddetle hakaret ettiti Rusların Hariciye N aıırı Bay :uoıotofla sekiz 
ay evvel Berlinde görüşürken 

Asker gözü ile . . . . . 
'l'choung • King, 10 (A.A.) -

Ç°:in cumhuriyetlerinin otuzuncu 700 ı • ı t k 
)'ıldönümü mUn~sebc~ile Can~ h'.~Y yı ara ı e e rar 
~ek, Çin mıllctıne bır mesaJ gon· · 

Hitlerin 
giinliik 

• 
dererek harbi kazanmak için mil· 
1tıtın fevka lade bir hamle yapma· d • ı b • 
~•Ilı istemiş ve şunları söylemiştir: 1 e ı en ır 

tıBeş seneUk mukavemet, zafc. 
tin temelini atmış ve bize l>Utun 

emrı ••• 
Bu düşman, ll~nyada lehimize olarak her gün . kerA.ı h A de 

~1Yadeleşcn bir şöhret temin et. ltıi!itır Dost devletlerin davamıza as a ıse ... canavar
lardan . ~liraki ınuatyen bir şekil almış. 

tar., 

11 
Geçen senenın Mdisclerini göz. 

en geçiren General, bunun iki e. 
•asıı devreyi bellrttigini anhıtmış 
"'e demiştir ki: 
«Bunların bırinclsi, lceavüzlcre 

~Uhalif olan devletlerin saflarını 
1 klaştırmaları ve barış sever mil. 
etlerin Japonyaya karşı bir sulh 
~t>hcsi teşkil etmeleridir. İkincisi, 
~ 1rıın diğer milletlerle miısavl hu· 
tııl.ık~ ma.lik olarak muamele gör. 
~· esıdir. Ingiıtcre ve nfrlcşik Ame. 

11
1kanın Çindeki imtiyazlı hakları. 

1
1 tcrketmek niyetinde bulunduk 
~ını bildiren İngiliz · Amerikan 
ele ~an namesi ~ayri mtisavi muahe 
ıı ler asrının arlık bilmiş olduğu. 
11 \1

11 bir delilidir İktihamı icap e. 

11 ~rı daha bir ç;k miişküller var. 
litr-: Fakat şimdiye kadar elde et
a::ll\iz muvaf!akıyetkrl ':-icblr şey 

&ellycmez.ı 

Tabiye ve ıevldlceJlt HAiiı ıabatayıa 
yaptıtıaı bagla Almaaıar yapıyor ı mürekkeptir! 
~-ı Yazan:SADIK DUMANI f -;--

Harp raporları tetkik edilince ,- --- Bu har b 1 n m es' u 1 Ü 
ŞU karar, kcndiliğınden orta~a ~I· Yeni Irak kabinesi . . . 
kıyor. Rus resmi tebliğlcrinın "° 1 it d f 
Londra radyosunun l(anudan:~ ad. . L?ndra, 10 CA.A.> - Perşembe ngı ere ır . 
dettiği Rus mlidafaası hak~katte gun.~ teşkil edilen yeni Irak kabi· j 
(lnevmıdane bır cenk hallnı al- nesı. - ---
mıştır. Bugün harbe. askerlik r~n· . ~aşve~il ~o Müdafaa Nazır Ve· I Kendisine verece
ni bakımından. prensip itıbarılc kılı Nurı Erıd, üahllfye Nazırı ve 
nihayet bulmuştur denilebilir. AJ. Har~c.iye. Nazır v~klli Salih Jabur, . A 1 m c ev a b 1 n 
ınan ba kumandanlığı, bundan ye. Malı.}lc Nazırı Alı Milıntaz. AdUyc ı 11 
di asır evvel, yani Miladın 1241 in· Nazırı Sa~ık B~ssa~'. Terbiye Na. 8lt1Ddan 
ei yılına dof:ru 'l'ürk Moğol ha zırı Tahsın Alı. Munakalat ve 
kanlısı orduları başkumandanı bil· ~afın Nazırı Mehmet Emin Zekı, ı kalkamayacaktır 1 
yük Subutay Hanın şarktan garba Içtimai İşler Nazırı Cemal Baban, 

<Devamı: Sa. 2, :5ü. l de) İktısat Nazırı AbdUlmehdi. (Yazısı 3 uncude) 

l 

Taarruz 
devam 
ediyor! --
Vigazma 

henüz 
elimizdedir! 

Badyoni Barllola 
mldalaa ediyor 

Kırımı şiddetle 

n1üdaf aa etme~teyiz 
l\losko\•a. 10 (Radyo. Saat 7) -

Sovyct islıhbaral burosunu11 O bi· 
rıncıtc;ırııı rııtşarııı n~rettiği ı·eı:. 

mi ı · :>Iır! : 
l3ugüıı Sovyct kıtaları biıthn cep 

he boyunca düşmanla mubaı·ebe· 

lerc devam etmiştir. l\Iuharebe\er 
bilhassa Viazına ve Brans l·cphe( 
inde çok şıcldctli ol mu tur, 

(Devamı Sa. 3. Sü 5 dei 

rek o;ıkısık bir vaziyete giren 
::\lareşa1 Tinıoçenko 

Amerlkada tank 
ımaıatı artıyorma, 

Vaşington. 10 (A,A.) - Ameri. 
kada tank imalatı artmaktadır, 

Pcnsil\•anya) a bir fabrika 500 il~ 
600 !ank yapmaktarJıı'. nuıı:ınia be 
rabcr umumi tank lmalcitı mahrem 
tutulmaktadır, , 
Bırllala aıllerl waU,ıt 

laakkıadald mltalauı 

Bu harbe 
artık bitmiş 

nazarile 
bakılabilir! 

Bas ıa,kamaa
danblı b&11•a 

gelenin larklnda 
dellltır ... 

-Ru ların Urallarda bir 
müdafaa hattı kıırabi. 

lecekleri şü phelidir. 

t"akat kur alar bile bu· 
nun ehemmiyeti olmaz! 

Uerlln, 10 (.\.A.) - D . .:-t. B. 
Buglin tıııkı Alınan matbuat 
şefi Or, Dlctric·h'in ctcıliğl gibi 
Berlln'lrı askeri 111ahfillcrinde 
~·lşcvi1.me karşı yaıulan mlıca· 

ılelcdc artık kati kıırarın \erli· 
mlş olduğu ke) fiyetlnıle ı rar 
udllrncktcdir. A;:rnl nıalıaril ger
~·I şarkla i~gall la1.1111 gelt•n ge
niş alınlar htılunduğunu , .e 80\ • 

yet Ru"J ayı urazi noktal ııaıa· 

rııutan ne kudar ic'ahecli~·orı;a o 
kadıır Mkı urcttc tutmad:ııı I'~ • 

\CI daha bir takını askeri hare· 
ki'ıt icrası lcahcttlğlnl ı;ö~ leınek· 

lı'l'lir. nu mahafllıh• ılcnillyor ki: 
«- Muhakkak olan hlr şey 

\Drsıt BOIŞC\lk orrluları faal ıın

.. ur olarak harbin hıiyük sahne· 
sinden artık u1.a klaşt.srılıııışlar-

( Oevamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Türk-Alman 
• 

ticaret 
anlaşması 

\ 

Almanlar, bize harp levazımı 

verecek, biz Almanlara zeytin
yağı, pamuk, tütün vereceğiz 
.Ankara. 9 (A,A.) - Son haf. 

talar ;ı;al'fında Ankarada cereyan 
clmi~ ulan 'fark • Alman iktı a. 
di ıııüukcı-eleri baıı anlaşma. 

ların in.zalanmasını münrcr ol. 
mu~tur. 

Bu hu ustaki anlasmalar bu. 
guıı Almanya namına Buyuk 
Elçi B. rnn Papen \e Alman he· 

yeli rei i elçi B. Clodiu ve Tur. 
kiye namına da flarici)e \'ckıli 
R. Şukrü Saracotlu, Turk he 
)·eti rci i buyuk elçi B. 1''uman 
i\lenemcncioglıı ve Tuarct Ye 
kıileti hıstc arı B. Halıt Nazmi 
K~mir tarafından imz.alannu.,. 
tır. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 2 dl!) 

~-----------------------·--~-J 
Londra Ber- . 

[ine cevap 
veriyor! 
Rus orduları 

inhilal et&eml?llr 

Berfin, Amerik .1 

halkına p:vıik 
vermek istigor 

Londra, ıo CA.A. > - Dun ak· 
şam Moskovadan ve umumiyetle 
Stokholmden olmak üzere bit~rai 
membalardan buraya selen tcl· ı
graflar l\I, Dietrich'ln beyanatını E k • ,, tt f • k • 
teyit ed.ecek ı:nahiy.ette hiçbir ha.1 s 1 mu e 1 ıerın 

1 

ber getırmemışlerdır. · 
Gcıı;e.n 12 temmuzda Alman b;ı~ 1 k • 

ku~andanlığı So\y€l ordularının 1 ere esı ,., 
inhılAI etmek uzere oldut;unu ve 
artık l\toskova l olunun Alman or. 
dularına açık kaldığını bildirıniş. 

ti, 1 
Bir çok miıtchas:sıslar. M, Dıct. 

rich'in heyecanlı beyanatının bil 

Hazırlanıp gönde
rilmeyen yardımlar 

hassa Amerika halkı ve kongresi Vaşington, 10 (A.A. - Bırlcşık 
lızcrlndc müessir olmak için ya. ı Amerika cumhurreis muavinı Vul. 
pılnu§ olduğuna kanidirler Nitc- 1 A ik h 
kim Sovyet ordularının M. Dlet. ace. mc.r anın mu telif depo. 
rich tarafından "Umitsizı gİbi gös larında bulunan ve mihver işgalı 
terilen vazi)·etinc ait beyanat reis allındaki memleketlere alt oJdugu 
Ruz\'eltin bitaraflık kanununda e. anlaşılan milhım mıktarda harp 
h<?mmiyelli ladilfıt ~·apılmasını ta. malzemesine el konulacugıoı bıl 
lep eden teblitii ile ayni zamana dirmı5tır. 
tcsad{if etmi~ bulunuyor. 

Almanya Maliye 
Nazın Solyaya 

geUyor 
Sofya, 10 (A,A,) - Sofyanın i. 

yi haber altın mahfillefindcn çı. 

kan malümata göre, Almanya Ma. 
!iye Nazırı von Krossig, yakında 
Sofyaya gelecektir. 

Vallace, Nevyork hmanında )B· 

pılan bir araştırmada bin kamyon 
doldurmıya kfıfi levazım meyda. 
na ÇJkarıldığını ılnve etmi§tır. 

Vallace, milll mudafaa ıktışadı 

konıisyonu reısi olmak sıfatılc ncş. 
rettiğı bir beyannamede, Ncvvor 
kun bir istasyonunda çok mıktnr. 
da altıminyum, teneke, demır Vt' 
çelik keşfolunduğunu hııber 'er 
miştir. 

HADiSELER - FiKİRLER 

Türk-Alman 
anlaşmasının 
esasları! 

Hamid REFİK 

T ÜRK1YE \e Almanyanın, ara• 
larında iınıaladıkları ticard 

anıa.,ma ı, 1>adc ekonomik menfa· 
etlerin sıraya konması gibi llnr 
madde kalbı içinde sıkışan bir dU 
".en drğll, ııtin~·a hadlııelerlrıin \:lllı · 

ra,ıklığı içimle iki ınrrıılekcl nıtı 

na~betlerinln nc,·inı tıt.) ine ) arı· 

Al·aba bu «Alcıtfaat noktaları»· 

nııı hudndlltHI taJiııc lmkün \ar 
mı? 

\ar. Bunu ta3iııc yarıyat·ak \a· 
ıtaların haşlwa ı, iki tanıfııı da, 

~imdi iç.inde bulundukları 'a7.lJ ele 
( Almanyanırı, 'rtirkl) rutin bitarar

lığına; Ttirki3enlıı de, Almanyanın 
mulıariııUk ıfahna ) ııuınıııaları 'e 
kar~iııklı ı;n~gı gö,.tcrmcJerl e"'a 

sdır. Bıı anla~ıııarıın, bu zlhnlJ et 
'c bu temel lızcrlnt• kıırıtlduğııncla 

şuıılıc y·ok. Uunuıı en bÜJ tik delili, 
yeni lınz:nl3nan \esikaııın, haziran 
llH l tarihli ıınla manın bir mti· 
tenıııılrni mahJJ etinde uıuşuitıır. 

Hu kaclar açık he• nplnr 'f' dıt!)ll• 

ıılıı:lcr ııc~inde \ a rılurı bu ııetlcc, 

.'·an bir 'a"'lad•. • ,uıılıt• yok ki iki taraf ıf'in de ha· 
Dedikoduların bir tı-kıııcde ı · 

yırla ncticclcri dof;'ıırmııkta ı;ecil•· 
ııerlcrlnl J ıkan hlr S{'rahat iı;lmlt, 
anla~.ııa, hu <ıınünaı.ehetler» ııı ne nıi,>·ecrktlr. "ağlıııııhğını \ e de\lt· 
olabllrc·rğlııi iı.'hiyor: Karı:-ılıklı mınııı lcminntıııı lıalls hlr niyetten 
itimada dayanan bir dostluk. alan bu bağlılık, ınııcncdcslnl de 
Anlaıfmamn, her iki ıııcmlcketl:ı bugUnlın znrıırctlcri ı~ıodc bulmuş· 

başkalarlle mUna!!lf'betleri bakımı ıı · tur. Demek ki ha.}&! cııırcdlyor, 
üıan ifade r.ttlA'I müna nedir'.' • bil )tttıı~or•ız. 

Hamid REFiK 'fiirki)t: bitaraf \e önceki d0ttl• 
luklarıııa .,adıkhr: Alınan,> a, bl· 
litki!I, ha qı içlnılc hir memleket· 
tir; bu iki tez.allı hlrle-:tıren ~ey, 

ut•u ha~kalıırına dokımını~un bazı 

nırnfaat noktaları llıerlın.le, iki tn· 
rafın da anlaşmak arz.u \ 'C kararla
rıdır. \ ·c hu bakımdan husllliİyeü 
haizdir. 

Düıeltl"lc : - DLinkü fıkramın, 

baştan beşinci satırında, •hattü ıc; 

ve dış . • ı cümle indckı lşn kelı 
mcsi 1<İc;~; ve yirınJ ~cdincı satı 
rındn ~damgasını blşcrı kataktc • 
rinin altında... cumle indC'ki al 
tında• k<:limcsi de alnındaıı ola 
caktır. İtız:>ı·la düzeltirim. - B.R. 
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Ülkü yolunda! 
llalenıl enlh .ur 

B nzı dda, dogru lılr fikri. inandı ğı uıııinıı hlr Jıııanı ınııd:ıfııa eden 
ln~n ı ı.ar~ı S' rlp hlr 111\'ır takınanlıtr olur. nu Jıııl fikre. bulu

ta• un lhC' kıunrt H'rnılJ rnlcrln tı. \lrlıırınİ nmhraıı bir çocuk, ınltna 11; 

lıir ımıan Jl"lı olıı~ or! 
İııaıuııış, <lvı;ru buldu •u fikir i\ in mııcatlel~· etmcği kendine I~ yap· 

mı':' ıııcfkurcci in anlar l~·ln, flklrlcrı:. n kar~ıo;ında nlııunış ıaı ırlarııı bir 
ktJ meli olnııı.111,llııl.. 

Mc::.clc ~mlur: ;\h:ııilekd "uıı':ıt \C r,lclJi~ ntı için birlakını kı\"lııcl ol. 
~ülerlııln, nılllı ulkulrrln orta,\:ı ı,nn ulınasmıı lnanı~oruz. Ye bu IUJlllCl· 
lcrln ııııııl.lf ıu.,,1111, lııınlarııı 1ıı.. .. cttı ıılıııl"llnl ıı .. hıınuıe dıı':'eıı lılr \DZif•• 

su"' cırıı1. 
Dıı.) lr h" ı nıeııılcl.PI l';oiııln zam relin! du~ Dlll aııl,ırıı ltlr ıli.) l'ı e,.;lıııiz 

~oktur. Çunkt\ blllr ı ld. her cemi~ e Ue lkl te':lt 7.lırnrc olur. Uirl i, bir 
halılrn olekı ııııte gcı:I~ l<a3 gusunn ılu.) aınırırn zihinlerdir. Bunların .' H· 

ralıı ı de\ lrlrrde hif'lılr 'nzifcleri ,\'oktur. Yalnız, ura sıra, leni dıi,nıııiş 
~killerine engel olmalı me~illcrl \ardır. Kcndllcrlıııte olnıı~nn ~eni bir 
lUkUnlm t!'iı~ıııı ı;onıtıırnırk itin, kın 'et iz nefı·~Jerilc • ıııu üf!cnıcğc çn· 
Jıqrlar. 

Ole taraftan. lılr mcııılekct im~ ı;u u l~lnıle, memleket san'utınııı 

ideel şeklllcrlnl "ez.l~lcrlle dCişıincu, ıı.rı,) an bir ikinci ı.ıiınrc 'ıırdır. tn· 
kılfı~·ı zihinler bunlardır: t)•klml-; kı yınctlerl' ı;~rpan \l' ~eni lıir ıllkıı 

ıo: ı Ue mu tukheli arı~ nn bu ı.ihin lcr<llr. 

tı,;lndc oldugunım: rnğlarda, hu ı.I hlıılcre her Utınandaıı zl3 ade ınuh· 
taç bulunu~ oruz. Ziru, değeri kulıııa nıı-: .kı~ ıııetlcrc çarpıııak H' ~ l'nin!n 
ı .ı~nda kcnıllnl bulmak için ~ ııpılaıı echd! lnkfm~ ~apan geri dUşi\niı" 

tipleri, etrnft.ı, her ı.anııınki gibi, ek ik olnıu.)or. 
llateıııi :-..cnilı ARI' 

İstanbul transit 
şehri! 

1>iuplıl Nuri lLERl 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler ·::;::;n;~e~;;;~~~; 
----=--- L • • d ~&va~tıı ttpJ~-nnın rolli, her nellcn::.c. 

V :ikıo. SUul zamanında ela .~EH l R v E en 1 n ı n a g'-' z l n an ~ı&~anı lı:ı~rct dcn."\:CltC ljUlk liDlınl'i" 
ehrlmh: buyuk bir transit Y tır. 

merkeıi idi. Uoğıızlarıınn: en tabii Jtf E "f LEKE T nallıukl, rr:ııı&a 311.ılırl,c11, turlhlıı 
bır transıt yolu olclu u ibi Avru· JP b • T •• k k ı • tılr C"lnl d:ıhıı ka:1dctnıcdig1 nıutıL· 
p;ıdaıı gcliıı t.ı Uasra~a \C halta ır ur çe e ıme ı.aııı ~onlınetc lrnnnııtl• cınell3le har 
lrnna, 1 a[kasyal.\ \'C Mısıra kadar Bökrot elçimiz glttl lJt ı;lrnıektc i tıc.ıl gô teren nı,ı-.ı 
uı:annn dcnıiryollrı ela chriınizi eıı Mczunen nıcmleket!mlz:de bulunan 1 lnı11arotorluğu, ne luıdur col) 'o ,,u. 
buyuk tran it nıcıkezlerinıteıı hlri Bllkrcş büyllk elc;ımlz Hamdullah kt '' y h • ' ıoullli hayaller peşlnclc ldı. •Blz.iııı 
lı.ıliııc getırmenıi" ıni~<rtı? Suphi Tunrıo\"t'r hu sabah lmsusı çı 1 : - a şı e ,, lltniz»» lıa~alinl gcrçt:ldc,.,tlrcrcl• i~k 

Hele harp zamonındıı, Turkı C· oton obllle ve So!l yol!vlc llUl<rc~t: dtnize hakim olmayı, Mısın icllıct· 
miz bit raf kaldıkça, İstanbul !jC~· j g tmlştlt. ' meyi, rransız, İngiliz ımlııtemlckc 
rinin transit vaıi eti ı;unılcn Sil· -o- Her b a 1 in da a be 11i'd1 ki o, çok hrıp::mıtorluklurını Alınan3a Uc '(l1')• 

ne eheınmi.rct kesbetnıck i tidıulııı llı\ı oglıı l'i)at )llirukahc koıni"J oııu lı•ıırn' ı uklııı.ı kuyn111ı:lu. 
rladır. hkat ehrlmiıiıı bu tran ~arın açılı~·or yıpranmış olmasına ratmen '\'ak113lln ış:ı·,,rtıcı lııkl~fiım, cıı 
itlik vazifl.' i 'c \"UZİl eli bile her 'iU k b k 1 1,.,, ... 11 a~·ıl"ıı nrojelcrl mllınt.-Uıı 1'1• 

Fıynt ., rtı a. c om syonumın d t d 11 A d 8 m 1 "j , .. ~ • .. ı· 
za· ·:uı kar h~ının ebırr.. Hele bu Bej oğlu şubcet yarın B yoğlu ltay· S 8 8 C a 811 H 8 a 1 t 111 larolt mahiyette idi. 
;;unlcrrlc tüccarlannuzın. halkımı makamlık b nosmdn faali) ete geçe )'"nınsud:ın onra tngiltcrc tıUaluııı 
z.ın, hfı ılı geni nıiına ile lktı a. ccl,tıı-. )'azaıı.· Nızaıııellin NAZ/F \ oııııden hırak aydı lınrıı bu kadar u· 
tliyatıınızın alcyhınc neticeler vrr --o- ıuıı ı;iırmiF•·ek, ıtal~nu harp nıa-
nıiyc h:ı..;Janwılır. 1 fti 1 1 edili . . 1 klıın!!Jnln ·•alf tarııflerı ııı•••daıın ••ık· Fırın arın lf• ~ ne ı c' om lor 1 BI k · d ın serısınd bu unıın r. •· .. " " 

Su son h:ıftnların vukmıhııa bir Şimdi, devrin, yanına yaklnşı · ı r 1 1 a ı . e ını,ncnktı. ı·uknt ınıriltere, 'de k:ı· 
• 8ehrln muhtelif scmtlcrındelu Cı· · 1 d •· d hol ılcrledı ve kitabı Le a " 

b"'• kaltın. İkinci uınumi harı1 ka. ' na:ıı en guç sıyası adamı 1 c aranı· n er. er · • 
" rınların tc!tlştnc "snslı bır suret~<' ı ı·• ş· d · · ini ıutnıaılan ınlkadelcde dc"ıın karanııı 

:;ırı;asına tutuhı,·orlar. D"rhal bir da liç metre mesafe vıır. ııinden a ı .. .ı. ım ı sırn mınını ti 
" " drmm cctılmeklcdır Belediye Tertıı, ı 1 "sti C ı nın vcrinc:e, zaııı:ınıc, blı;iikr '" kı~nıc er 

cok memleket arasında diplomatik Asfaltlar uzerinde ~·alınayak ya. Cava ıya sc mı. • ıl\"a n~ a~ı . 
ve ticari müııascbcller kc ilİ\"Cri. heyeti bu l<011tıollardıı. nol<san ı;or cıyanların bır kılonıetre yerin dı :'lfosliımanlnrı tarafındnn clııu bır de ıleğl~tı. 

dükler! ckmcklcı le pışkın olmıı.yan b. ıne ı"nerck '·in tehlike~ 1 "OZe a. , oirlik olnrnk teşkil edilen Şcria· ıtalya, blıJ ırk rılJ 8"1111 taiıalü\Uk 
yor, IJUllllll lletke6İ Olarak ta mC• U " D 111( }" ıtd80 ekmı.:klcrl derhal nıus•ctere etmekte \nral' madcnlcı·e kazma savuran· tül . İslrıın cemiyetinin safları ara. etfüeıııcdi. Hultfı ınab 1P .r~ııs 
scliı Sov ·et Husyadan bir çok Al. .. ' ı ı 'ı ı Al ,.c bu fırınlar hak~.nda :ı;!ır cczaı.ır l:-rın milmessilı oldu"'u So'-·lcncn ında saklanmış olan enva ko· bile 1 tcdiklcrlnl n aınaı 1· !jlll n · 

TDrk·ye - Almanya 
ticaret anlaşmaları 

nıan, llalyan, Rumen, I\lacar, Bııl · .. ., " ı ı sa 
\ crllmcktcdır ad"Ol, dtıııyanın her :fabrikasında nıiiııistlcrinin münıcssıll brahlm 1 nıan hlına~ C ine bığınm:ı!lı, '\ • "" '• 

1 gar, Slovak ve:sair memleketlere .. ti rt d ı ı 1 -o- blrıblrlne dU!;man iki karargılh Malakanm yanında Lenin, bir ıın , .a • Kun;lk:ı ve Tunu r.c ıı e < • 
tnhbarlar Yeklllnln tetkikleri kurmıya snvaş~n ve Rusynnın knl· cozüme bir dev gibi gowktU. sa. lal~nıı ınUddel3atına bir tııcr \IH.lf•·· 

Şehrimize gelml~ bulunan İnhisar dırımlarını Rusyanın saraylarına lonu dolduranlar arasında boy pos ııhıl gördü. 
!ar Vektli Rnı! l~aradcnlz dUn lnh:· saldırmış olan ndam, uzerlne renk 1 itibarile Leninden dnho çelımsız Akdeniz Mklıııiyetiııc gelince, 1'u· 
:s:ırlnr Umum MUdUrlUğUncle VekO.· j li nğaçlarla öbek obek çiçekle İ§· tek iman oydu: ra.•\a, _trıı;Ui'Llcriıı hlıldı~1ı~:cıı şi\ph~ 

Bu yalnız alış veriş anlaşmas\ değil, ayni 
zamanda karşılıklı bir emniyet poletika 
sının yeni tezahürü, bir SU! h vesikasıdır 

nıensuıı "ef:ırel heyetleri Amıdohı· 
yu dola ıp .ehrimizden ı;eçlyorlar. 

Sonra nıqhariıı de\'letlerln ek C· 

risi çoluk çocuktan ve ihtlyarlo.1r· 
dan nıiirckkcp ivil tebaaları ge· 
liıı ı;id iyorlar. 

Jeti nltkadar t'den l17lcr Uzer nde tel ı lcnml~ hır ceviz parkc~ln pırıl pı. , Onu, bu hadısedcn lkl ny sonra cdilemıyccek k~d~r lmt i~r: 1talya • 
klklerde bulunmu~tur rıl pırıldıynn sathı Uzerınde en ma Çan Kay Çek tarafındtın Şanghay donaruııaııı, bı\) uk nılıttefıkınlıı ken 

nıraz sonra tta aksi hareket bıııı· --o- Eum sörUnUşli.i. bir tebessümü du· sokaklarında çi:>kertlllp bir kılıçla ıllııind~ıı beklodiği ıııuvuffnl<i,>ctl eldfl 
Jıyor, Iııgiliı, Hus. l'unıın, Beldka. ç· ki ı d ı o Lnınan l'crcb:ıhın ı;ara~ıııın l>uluııılu u I doklarından cksık etmeden nyak. boynu uçurt ulan ınli Çenk ta P l'tıııck şöy c urı:ıuıı, ıer 11 

Sırp, D:ınimarka, !Iolaıula ' 'csaire aha açılı) or la duruyor. 1 etti. Şanghay dcmlryollaı·ının Çin. in iliz.lcrle ı.ar.Jılıı-,mı~ n czkl dar• 
nıemlekellere mcn,up ~efarct he· ı 

Sultanahmette Ycrebalan sarayı· Sıralarını savmış olanlar. salo· li işc:ilcre ait sendikasına rcU k heler yemi~tir. . 
yelleri \'C daha sonr:ı rla bnnların 1 ı · · 'ik u ı• ı a 

nın bulundu~u &ahanın nrılmaaına nun öbür ucundı:ı toplanmı:ılar. Biz, r.den bu adarrı. ncc uzun ,.e ııç Aıııl ıarlhi, Bu,>ı ur .atı,)U m ıı · 
ivil tebaaları ellp gcdyorlar, o " 1 '-~ki _,_,, n 

devam cdılmcktcdlr. Bızans devrin· sıraları gelenler, kırmızı renkli konuşmıyan bir adamdı. 111torluğunun dağı ınu~ı "'". c ...... e Yazan: FaUb R lkı AT Y 
Bu kilçlik tarıhçe gostcrıyor ~ 

kı, harp onrasınııı her turlu ik
tısadl, buhran şartlarına u~ aı·ak 
inklşaflı bır seyır takip eden ti
caret mi.ına betlcrimlz, on har
bın zorluk. hattiı ımklmsızlıkla
rı içinde bil<.> devam çareleri a
ramış ek .k ve aksak da olsa, 
bulmuştur. Bu ıkı memleket ık
tısadl~ atının bırlbırınc olan ta. 
bıi "e sıkı temas rrıııhiyctını be
lırtcn bır eydır. 

Bu ı~ ıçın murahha olan M. 
Klodıu:s un Ank..ırn~ a gelmiş ol. 
ma ına ve Ankaradn hı:ı~ lı uzun 
muddel kalma ma, turlü turlil 

Asker gözG ile ... 

700 yıl ara ile teker 
rür eden bir 

askeri hadise ... 
cna~ı 1 incide) 

dogru yapmı~ oldutu istila şekli· 
nı, apa hatları ıtıbarllc aynen garp 
t.rn şarka doğru tnlbık <'debilmiş 

bulunmaktadır. 

BugUn harıtayıı bakınca açıkça 
anlamak mUmkUndur kı, Rus or
duları birıbırleri ıle manevi irti· 
balları kcsılml3 ve mnddi bağlılık 
lıırı kısmen kesılmış kısmen de kc 
ılm<'k tehdıdıne moru.z. bırer başı 

bo kuvvet hnlıne sokulmuslardır. 
Voro ılof Lcnlnsrada mıhlanmış 

tır. MUhlmce bır kuvvet Odcsnya 
hapsedilmj Ur Dundan az muhim ı 
olmıyan bıı kuvvet Kırımı müda 
raa gıbı ın nasız uır .. esile ıle Pe 
ı ıkop bcrzahıno ) apıştırılmıştır. 

Vuıoncç'ın muk dder sukutu ile 
arın Budşoııı 'c Tımoç<'nko ordu 

ı rı bınbıı ınden tamamlle ayrıt. 
mıs oıacnklardır. Ccnupt:ı Budyo. 
nl) <' mi, yok n merkezde Tımoçen 
koj a mı daha faal bir yardıma 
m('mur cdılcccğı hcnuz tc bit edi· 
ıemcmı~ olan Şapo!;nikof kuv\·et 
lerı •oplu bır halı muhafaza <'· 

lıl menıı~tlr 
Velha ıl bugun Rusyada Sov. 

)etler B rlı ın n umumı mudafaa. 
ırı, ~ ap ı bır mtltlchıt horp kuv 
"ctı k imamı tır. Muhtelif parça. 
1 r yrılmı olan Rus orduları Le· 
l r r dı Od a~ ı Kırımı, Don hav 
ı ı ıı ı 'c '\lo ı~ova~ ı, sanki blrı 
b r.vden a ı devletler imi gıbi 
var ku ·vcllerı ılc mudafna~ a ça. 
b lıyıın b r takım zavallı kuvvet 
IC"r 1'all ıı nlmııııhırclır. 

Teferruata saplanıp e ası kay. 
bctm<' nln en felaketli numune. 

IOC biz VC' D"kcrllk fenni i~ine !;ll 
anda ~ahıt bulunmaktayız. 

Bu ordu bu hnle gırdı mi artık 
onrtan umıdı kesrnc.t 15zımdır. 

n ka ha'"b .,cı,. O manlı ordu· 
1. rı H 'Tle tdC' 1 tnmnmılC' bu 
hald bulunu'I orlı:ırdı. 

J dırnC' mu laf. a cdlllvordu, Yan 
ı m ıd fa c lrlı\ orclu. f kodra 

mud11faa edıl oı du Fakat Rumc· 
lı mudafan C'dılt'm vordu. 

N tıcc ıln ne olduğu mnlümdur. 
Y kırı tnı ihın b n kcri tecrübe. 

nd n lın n ı ık altında Rus cep. 
hr<ı! ·n J... c: bir ktkiki b zc şu kn 

rm bulunu\ or 
? c:kanl• •ı altındaki Ru 

Ko ' i harbı kay 

ı:::arlık nt•i\IAN 

Bulundukları, ·erle~til\leri yer- d ı t r 
m.ııuılar verilmek ıslenmıştir. 
H.ılbu~.ı. bııguıılnı şarllar fçinde 
ticari m\tbadclc meselelerini 
h:ılletmek, ııııcak o ayarda ihtı. 

den kalma bu larıhl cserın etraiı dnr bir yol halısı uzerindo ilcrli. Lenin, Çlnllnın yanagını ok§a· l a.o:i t inıpanıtorluğu 11 ·ı mış 1 
• 

lcrdcn alcl celc ~·ıkıp yola koyu. • ·ı bl pt kl 
tanzim edilecek \ e ısaray tamaın!le yoruz. dı, Sonra elini bana uznttı. ttal,>aıılar, ~imdi ra uııı;ar e 

lan butıın bu in anlar yanlarında d ı 
1 pek az esya tn ıyabiliyorlu, Hele meydana çıkarılacaktır. Benden ilerde beş killi var. Bi· Yanı başında duran ,.e elindekı 1 ınc\ kilerini Almanların l ar ıını o • 

a . •::!i:> eticr•ne lu.z.uın gost<.>r
ciığl ı;ıbı bı; hR)li yekQn tutan 
\ c bir haylı maddeye şumullc· 
r:t n Loyle bit· ınc elcvı en ku. 
ç1 k _.\ •• :-•ılJrına kadar ı;oru 

ıne1', bilh va her HırlU tatbı 

k .. t • L.çlukic ine kaı ı, CV\ elden 
ö.ıleycıı t .. nl>l. leri dü Unmck v c 
bulmak um... ahır \ c dıkkat 
ı,:,ledigin" c(lplıe yoktur. Bunun. 
la beraber bUtUn ı;orüşmeleı, 

imza olunan \ esıkaların sayısı. 

nn ve kom !;uhııı mc.o;elclerin, c 
hemmı ve ~ ımulun rıı m n. 
bk aydc tı:ımamlanmıştır Gc. 
rck l\I, Klodiy lıs ve ıırkadaşlıırı 
gerek Numan Mencnıencioglu 
ve arkadaşları tam ve esa h bir 
neticeye varmak için, kendileri. 
ne. mes'ul hükumetlerin itlmıı· 

dını çokhınberi temin eden, tec. 
rUbc \"C ) i.ıksek ıhtlsas vnsıfla. 

rını, bu vasıflardan cksık ol· 
mı~ an azim ve iyi niyet hassa. 
!arı ile birle§tirmişlerdır. Kcn 
dılerlne teşekkür etmek borcu· 
muzdur. 

rincisl Avustralyadan gelmiş ırı ı·ı.steye bakıp gelenler hakkında j . ınaksı7.ın tııtııblleeel.terlne knnl değil· 
kı mı azamı c•yasıı seha ·nt 'tnıi. 
ye mecbur oluyorlar. KJSA HABERLER yan, çoban kılıklı bir adam .. Eli, zahat veren protokol memuru ılirlor. 

Lcninln elini tutunca Kari Mark. Türk olduğumu söyleyince bir de· rııhakika l'ugoslıl\,)a 'e l'unaııl • 
Biıtlın bu zoraki )'Oicuların ch· I iiii - c - ··TIF sın halifesi bir an yüzUnU buru · fa da bana "iillımsedi ve yanında tanın bilyUk in ınlylc Ege ııdalan 1· 

rimlzclc kaldıkları bir ka<; ı;-iin zar. ., 1 fında Yllllhldarı ık i, var. Mt TY.l'J::RRIK: lunır ı;ı~i oldu ve omuzlarını kal· fazla kalmak istemiş gibi goıük· talyan işı;ull aıtınılııdır. rııkut ııal· 
-----.--- . dırdı. lrı yarı Avustralyalı, sevgi. ınemck için elimi cllnden çeker. yanlar bu muclzeyl Alınan ıııltttof!I« 

1 K nl r nl do ·urmak· c * Tcmvız mahkemesı Az,.•ından · · · l k · ı hl f 1 . . . -:- nrı a ı • çım • . ~ sını gos erme ıç n raz: az aca ken blleğımdcn tuttu, Ve bir Azerı terine medyun olduklarını bUlrler. 
ku cııtdcn a~hrlar) , Reşit Konuk l3cyoğlu Uı;UncU noter· sıkıvermi3ti galiba. 1 şivcsile. tnı;iliL \C Amcrlkıııı guıctelcrlııh• 

2 - Buradan Siderken bir mik· liğınc tayin ccı.ımı tıı, . 1 Onun ardından Lenıne elıni uzıı., _ Yahsi, dedi, ~ah§i, lılıllalarına ı.uıkılın;n, ı a,ıııt Jtııı.rnnııı 
tıır yiyecek ı;otürmck, Cı:ünkü gl· I * Bır knç g\lr.denbcrı şchıımız:rle tan Kolarof oldu, Eu orta boylu, sonnı kendisinden ayrıldıiım birinci derecede tılr rol gorm ini ıın· 
<1eceklcrl yerde ptk te o kadar bulunan lzmır belediye reisi Behçet tıknazca, mınistro sakallı bir n. 

1 
zaman bana &u tarzdn terci.ııne e- k.ın ır. kılan, nynl ınnınnda ıı lkolo· 

IJollukla gıda ınatldtlcl'i bulaııııya.1 Uz, dUn İzn~lre gitmiştir. damdı ki Oulg:ır komUni~t partisi.! dilen bir nısçıı cümle söyledi: .ill• ıorheplcrılir. Bu u.ctderc gorc: 
caklarından emindirler ) Dnhllh Vckl\lell lıulrnk ı:ılerl 11111 lideri ldı·. ... 11 T k · • - .,,mperya zmı ur ıye ezıyor. k 

3 - l\lumkun ınertcbc gı) ecek muhakemat mUdUr muavini Kcmni Ne ono. Lenlnı taı mak. ne de rürkıycnln vıırduğu darbeler, bU. İtalyad.ı büyült bır hayal uı 

DOnkU Turk . Alman muşte. 
rck tebl!sini takip eden bu im· 
zn haberi, yalnız birbirine kar 
şı alOkasızlanması mümkün oı. 
mıyan, iki memleket lktlsadiyn. 
tı nrnsındaki münasebetlerin, 
tabii ve işler bir hale soktusu 
için değil, ayni zamanda knrşı 
lıkh dostluk 'e emnl) et polıtı 
kasının yeni bir lnacnsı olduğu 
ıçın, tcsiı i de iki katlı olmuş 
tur 
Anlaşma, serbest &oru~mde~ 

ve iki tıırafı ancnk yaklaştıran 
ve buluşturan reyle§melerlc cı. 
de edılmiştir, Turk . Alman tl· 
cari münasebetlerini sevkeden 
bu ruh, ilhamını TUrk . Almaıı 
sıyası mUnascbetlerıne de sev. 
kcckn zihniyetten almaktadır, 
yalnız: alış veriş değil, ayni za. 
manda bir sulh vesikasıdır ikı 
memleket c!klın incclığin. far 
kındadırlnr ve ona zıt şaylalu 
rın. dedıkoduların, kötlıyc yor. 
mıılıırın maksndı ne olnbılccc. 

gıni ele bilmektedirler, 
Mesut hadiseyi lrny dedcrken 

muahedeyi bacarmaktıı gayret 
lcl'i geçen ıhtisas sahiplcrınc 
ve onlara yakın temaslatıle, yar 
dım eden Türkiye hü":Ctmeti 'e 
Alman bUyük rlçlli~I şef ,.c sa 
• ahi\"( ttarlannı t-.?brik cd~ im •. 

. • Falih Rıfkı ATA1' 
<Ulus'tan) 

Nihayat h11Jediliyor ! 
Fıyat MUrnkabc komısyonu et me

se.cslnl kat'ı surette hs!le karar ''er· 
dlğlndc:ı iki gUndUr hem !~asapları, 

hem topt ncı cclep!erı hem de mc .. 
balıadakı ke imleri kontroln bjş: • 
mıştır. 
HeısUn Mezbahaya sondeıllen 1' ı· 

yat MUı akabo kontrolörUnl\n kon· 
trolu altında yapılan tevzi:ıt ~eh.r· 
de h,ç bir surette et tuhra .ının ol 
mııdığmı gCSstcı mekted.r. 

Bugll Mezbahadıı kcsllt:celt o.an 
2000 koyun mekteplerin. resrnt v• 
hususi nılles cselcrln ihtlyac;l:ırı Ja 
nazarı 

Cl.'klır, 

tlbanı. alırarak trvzl ed le· 

.ı:.... öz.lÜ, 1 t.nn ul k \ rt mUdUrlU • ~ t a ls nntn 11 \rdU!ru bir maneviyat te :ırtk etmek, fçım lıcm eşya. omr Lenıne nkcdm etmek kirtısc. 1 yuk lınroın Pıırfs c, on rada ve .. 
ızdırlar ,.e hem de sidccckleri ğiıne tayin o!unmu,.tur nln aklına gelemezdi. Zirn Kolarof Vaşinglonda arzu edildiği gibi bit. cökUntUsU ''ıırdır Son zamanlar· 

i 
ıt Ccz:.ı c\•ll.'ı ı umum mUdUrlı B.ıha da Roınııdan avdet den yU!<sclc 

~enle her c~~ a \"C kn ile satıldı· Rus ihtıliılcisinın eski arkadaşların miş olamıyacagını gö terecek. 
ğmılan tedarikiıule mu~kiılat nu-. Arıkan, OskUdar ceza C\"ınde mah· dan biri ıdı ve di.ınyanın en müf. ( Arı.a"ı ,·ıı.r) Amcrıkan ~ahslyctlerl. l<"a,lst rejı· 
dır. ı kumların çalıştığı otölyelerl geımış rit ve tecrübcll bit' sınıf mücadele. 1 minin bUyUk mUşkUUıt içinde o: 

Evci, btc hazır ticaret olu ·or, ''C direktifler verml~tır. Umumi mU· cisi olnrak tanınıyordu. O, Rusya. (1) L'Etat et la Revolution. duğunu. halkın şeflerine ltımad• 
alı veri~ var, daha ne i9tfyon;unuz dUr. 1ııtnnbul ceza c\'lnı de tdtış ede· da kendi evinde ıml~ -gıbl yasar ,.c kalmadığını, ıaşe, zorluklarını 
deı;ccek .. Fakat, hakikat bu ıncr. ccktır • , Kremlinde bir prens gibi dolaşır. Kontarat JOldamalıl'I hoşnutsuzluğu arttırdırdığını, !nı;•· 
k d d 

"ildi ç- k'" b t .1 ı+: Z.raat \:tktı.ell Beykoz meyva dı iız: bombardımanlarının İtalyan c.ı 
ez e e0 r, un u . u ransı . . . h kk k • bl .
1 

tt . k . !tdanlıgının 'kcndıslnc satılmasını ıs· Belediye ta a ıı memur.arı na dU~trı mıntakıılnr.ndn bU) Uk t.ııh 
ı;ı ere sa ıgımıı •ıyece Ye cı3 C· ı bUtU 11.. ti fi Kolarofun Lenini ılk defa gören ,.e umuml konturat yoklamalarına l d be 

ki 1 b. I h Ik h temi, tir. Burası n \' uye Cl'C • l . d ı llıa t yaptığını Koma lzcrın e " 
ef! ere en ıı nı a ımız ına runı 1 k ld 1 h dl erın sırasına ne en karıştığını, bavtamo•kırtlır. Yoklanııılar bu ay ı ı 
ohı~or, çunku biz ıaten bu anor. dan yetiştirecek b r ı.c ı c ıe a c arkasından "e!C?n snkall ı , sıska ve '" ynnnumclcr ntm k ıçln ctoıa,an . 

" 1 kt a sonuna kadar tamamlanacak ""' • ı tı ı bır mal vaıiyette clnrlık cekiyorıız ,·c ece ır. gözli.ıklU bir adamı gostcrlp bir sııız tııyynrc.er nın ı;or nmcs 
dinkıi satt ığımız nıaİların ·e;ine llELEDtl.'EDE: ~eyler söylemesinden anladım. Du kontrat!ız: otuıanlardan ceza alıntı· pnnlk yarattığını soylemı,ıerdır 
yenilerinin gclnıcsiııln belki de U· • Belediye slnema:ıırı kontrol et· adama, fazla ehemmiyet vermeden eaktıı · uu tıaherl er belki nıulıaliiğehılı· 
zun mıutdcl iml•an \'c ihtimalini mı~ ve gördUğU !Uzum Uzerlnc Orta· elini uzatmııı olan Lenin, Kolarofun Her ııaıııe ,ura ı muhakkaktır ki, 1 

b11lamı~cağı1., köy ve Arnnvutkoy elnemalaı ı:e, Be· sözleri uzerine derhal samimileşti, Bir naftalin fabrlkatı kurulu~·or talyada uzi3ct aAırtlır. VuUkan nrt 

llelc iııekll, ;) unlu kuma':ilula, ı şlktaştn Suat Ptu k, Kasını~aşado. Bu adıımın elini bırakmadı ve o. Karabük le kurulması korarlaıJ· ilindeki Amerikan el!."l i ~la.) ron 'to~ 
la tigc müteallik ne varsa t ran it· G!!ylklı s!ncmalnrını kapatmışlır. na bır hayli iltifatlardn bulundu. tırılan naftalin fabrikası için biı· lorıın Loııdrnn ziyaretten onr:ı }\ 
!er larahndan hemen satın alınclı· * Eclcdiyc, amonyak tcmın ctm~k Sonrndan bunun l\Iark'Elst Bul· tlin haıırlıklar ikmal edildiğinden 1 meriı.a~ u gitmesini b:ııı gazeteler 1 

ğındıın plyasaıııızcla bir darlık da mal<sndıle bır anlaşma yapmıştır. ı;ar muharrirlerinden Baklaciye! fabrikanın ihalesi yapılmı~tır. 1''nb taı~·a ile ıııünlcrit ı.ulh ilıtlıııaline ot· 
bu suretle pc3 da olmıya ba l ad ı. Mısır çarşısının fırıgortk tcsısatındJ olclusunu ögrendlm ve fazla Jlti. rikanın bu sene faaliyete geçceegi fetıııckteclirlcr. 

İşle henı hakikaten ııiya:saıla mal Amonyak EUkrcştcn gctiı tllccek H (atın sebebini de anladım· ı ve mr.mleket ihtiyacının mühim i'\la..) ron Ta.) ıoruıı ısc~ahaliıııle tıl.i~ • 
az, hem muhtekirler olanın bir kullanılncaktır. 1 BaklaciyeC, Mnrksisizm salgını. bır kısmını karşılıyacağı tahmin ıe lıll' .. u'-ı bir ınalnmt 'ur mıdır: 
kı nıını aklıyorlar, hem de bu * Belediye, ınıar ve ıs~tmlAk ı~!er. na tutulmu~ olan dünyada, o gün· olunmak~adır. n . ıcuucltı• ne glbl haberler ,er· 
traruıitçiler ne bulurlıırsa alıyorlar. ıçln bc,ş )ıllık .)"e~I bir pıA.n hazırla· leroo büyuk bir alaka bulan bir 1111,tır? . 
Halkımız bu yüzden en nıubrenı mıştır Be~ yıl ıçınde şehriml~de yn- eseri rusradıtn bulgarcııya tereli· lapantap 1ı :\tııll 

1 1 k 1 IA "1 b •tı ı t bl ~ Uıınu lwııuz klını.e l11lınl3 ur .. • 
ihtiyadnrını tıımin edemi~ or, cdi. pı aca lst m '"' er 11 P• 11 n es t me ctmic:tl «Devlet \"e ihtiltı.lıı (1) ..ıı 

1 " • ıııııfih blz.Jtal.)a llc ml\nferlt !IUlh · 
yor a ıla cebinden pek çok ııara cd lnııştır adını ta•ıyan bu eserin mUelllfl ,. 

t b 1 v Dlıtün ne,.,rh·alı <likkııllu takin 'laların" 1 ı• mel 'ı.:rınh oruı. Jipll 
çıkıırı)or, urar erli ·or. "' Dahılıye Vckale 1' e cdıye mUs· bizzat Lenindi Rus ihtıllılinin dev. - ,. ~ .. 'J • • ' ' 

htl J k f ti l h d 
eden bir clntum. ıhın yol<la ~·e, i· atlml.ı:cc Hulya, mukadderatını 

A<·aba bunun bir çaresi yok mu? la cm erinin ıya c cı akkın a let telakkisini izah eden ve ı;arlık ııı•111 
Acaba hukümct tran it olarak b.r tallmatnnıne haz:ırlamıya başla devrıne rahmet okutan bir tcthl~ rcrel< dedi ki: ' ıııan~ıı~·a uıısıl.ı lıoğlııııııi'ilır. l (• ıı· 

D·· t ·· ıraı•tel•r th·atro Me dc"'i~tlrmcı;I lnılclh~ııdır. Farzı 111 

menılekctimiz<lcn ve bahusus hu. ınıştır. &istemine dayanarak saltanat su. - u un ., '" "' ' • " • e • dll1 
• · ı T keım c h 1 zonunun ba .. ,lo.ınası il.ı:erine, :-.;,·chlr Jı:ıl olarak ltnl~ad:.ı bir hukl'lınct su ı !)elırinıizdeıı geçen Jolculara · ycnı yapı ıın 8 • • ı ansır ren ve 11$!;1 sınıfına mal edilmek ı,r-

d 1 u d b öl~U tuı 1 1 u~·atrosunda teııı~ıı edilen plycıo · hr,..j Yaıııı .. a hile, A!ııııınl.trııı 'al. 
piyasa ile tcnıao;ı mene eınez mi? yr: u zcrın e azı ç n cı· SJn. · istenen diktatörlllğün, )·ani prole. tc tle.rhııl lılU<lııı olacuklurıml 111 ı-ıı11 
Acaba bugunl\Ü anormal vazbette dUğUndc.ı belcdıyc nıUteahhlde yolun tıırya dlktatörltiğUniln lilzumuna lcr hakkında flklrlerlııi yazdılar, 
ıüç hal dukkanlarda buhındııru. knll kııbullınlı yapmıyacağını bıldiı'· işaret edip bunun bir köprü oldu. tenkiller ncı;rettilcr. rakat, yal· 1 e şıiphc ~denıcı. 
la bilen mallar yalnız Türklere m!şt!r Müteahhit yolları dUzeıtecek· ğunu ve Rusynya hakim kuvvetin nı.ı; bir gıı1:ctede höl le hır ~1uı tayron Tn) lorun Çorı;ilc 'o Jtıl • 
inhisar dtirilemcz nıl'! tır. nasıl bir istihaleye namzet oldu·! ı•ıkınadı. \"elle \"erdiği haberlerin blr tek ı~; 

IJııguıı ı ıanbııhımuz bir :.cya. ı+ 1sma1ı dede kor. eımm s-oıdilğlı gunu anlnlmıya çalışan bir eser. - Diklrnt ctıııeılinı, harıı;i"i ~ da5ı olabilir: O .da itufllyaııın ~~:;,ıı 
hat ve turi tik "~Itri değildir. Biz rağbet Uzcrlnc eski TUrk musikı iis· Baklaciyef bu iltifata teşekkür - Son Tclgral!.. \a.ı;lyetlııi 'o zııır tara anuı O• ı 
bu.ıuıı mi<.rafir kabul edecek \'azl. tadları ıçin 8 ko~er daha verilecek· etlikten sonra, tercilmcnin siyah - Onun •cbcbi Hır: Re~at roy· mekten ibarettir. l\lUttefil>lel" şıJ)~, 

ette degiliz, Ur. Bunlar dn sesli olarak fılme alı· maroken ciltli bir nüshasını Leni., 1i Kcıandaıı Jollıyacuk, 01111 heli· Ru \"a fizcrlndckl Alman toz)"~ 
Suphi Nuri İLERİ nacııktu-. ne verdi. llyorlıır! bllv;_.,ıta bir hareketle hafiflet ~ 

ıs az es !22! . . z iınkfinlarıııı araştırıyorlarsa ıı-",, 
ranlıktı \C grur, mlıteharrlk gcruş ı ••••••••••••••••••••••••••••"11• ı - Alteslerl bendelcrlnl iltıfııtları · ilzorinde doğrudan doğruya ınU~ıl 
gölgeler ııra:nndıı ko~bolll)ortlu. Km N A N A 

1 

na boğuyorlar, diyordu. Tiyatrıı hu- 1 olacak bir hıırekclc ı;lrişmcll ıl 111 
li~nln oğluna 'C lılr tahtın mUıtak· ı yuk değil. Karınca kararınca ... :}lm· , nebUırler.. • 

' i~ bel \tırblnc hitap içln, Bordönu·, bir dl aıtcslerl beni laldp lfıtrınıda bu· ;:;cvket UİL~ 
&Jı cıyııah<"ı ınıo nhte bir h lCCanla 1 Iunurlarsa... I 

1
,r 

titreyen &c5inl lııkınmı,tı. 1 --==-·.··--= 
74 1

r · l'u.~r .. -J~e ::;vir;n:~-~ 1 Kont :\luffal hcnu.ı loc:a!ar ı;e\·tdi· C'ldeli Hu~c~ ınln ba,mdan ı;e~eıı~ , 
• - Alt~lcrl beni takip lCıtfunda M Ü e 11 i f 

1 
: •T- " wri... = t '"· ti 1 ıdv EMtı. ZOLA HAM_io_Rltır AA---.-- ili} eveccıuı etmllf · HUscyln adında b rlsı, b,r ın ~ 

bulunurlur o ... Alteslcrl buradan ge~ __ = - v t:i<lhııcııln hayli dik olıııı ııır~ il ııwı c\'\ el, Cidc,ıe A~ . adı .da bir 1•8 

ınek trncızulııııdo bulunurlar ıııı • 'ki 
\ C ı::.karalann arap ı.ıu:ı lı.-iııılc lrn· rek bunları halın i11 lı erle ılireklerc .. a ı r tmı11t • \r. bir kısını endi•eı.i ı •· r rnı k k d sı ı b r Altcskrl diklmt. tıuyur !ar... - / ·' • '• • • r.oı a ,..a,.ı' 11 ~' ı n ır 
ı;lik, nıın iııılrak ~ıldız kiiıııclerl, bağlıyorlardı; ıllph'. kıtı;ııı \'ulken ı k" ı · · ' t gU ı kapatmıı: so ır:ı taklb:ıttn ı Dl~e tekrıırlanıakln.)Clı. ayağının a tındıı ı ı o~enıc~ ı ımı c- ı ,, 

l'rcu:; btlcal c:ıerl ı;o::ıternıl.) or, uı;an koprliler, kurun1ak üz.ere a&•l· demirhan~inin ııa.çtıgı ''ığı, te la ede barrik ;ibi hi~ı.etmesinden ileri ı;c· tulnıak Uzere C d dc.ı kaçmı'tır, 
mı~ ayı .. ıı; çanıa~ırlar gilıl, havay4 tıUmr.k için, bır ıııık yakırıfiJ, lornıı.ı:ı Nıh .. yct Luray ı ı;el ı Hil c 

bllakl .. , uğır dauanarak, lm~iıl• bir 1 ıı~orılu. A!;ıl< olan ınenfrılerrtcn, 1 dU k 
1 1 Adlı'c> 

g.-rilnıi':' ıliıı ,ııcnlclcri rı ıııcc cıı ıll· fanu•lu mc..,.ıe~lnJ tutuşdıırduğu "e;'·· n yıı. a annıış 'c ıcm('n ,, ' · 
ııl.ıkıı3 la mukiııi!itlcrln faalil etinl ğ k t hla ıllk . ti a~uğı katlarda yunan ı;a.ı:lar sorti· "evkolıııı:ıı :ık sor .. u so~und:ı tc\ 
c3rcıli3ordu. 'J'a\urı ııcrılelerinden er ışı a ı rına • mış . yar bir lünıbalı ı;etlrlp oraya yerleş· .. "' ı 

. lşı:iba.,,ı, hlrılcnbirc: tirınl,ti. ortalıkta, en in<:'" tcf•rru:ı· nu.) oıdu; bu, .ıultenılerlıı fleriıılıkJe· !<it oltınmll~ tı.r. HUs ~ ın \ l\ 
biri lıeniıL inı.lirilııw;tı 'C demir <;'U· " '" ı 

1. - Kıı.~"' nrln'. di• ıı h:ıPır<lı. • k l f 1 1·1 • rl, ln~an ae~lerl 'e kiif kokuları ura· h Ilı ol '1 Cıdcye go ıdcrıl('crkl btıklaro SCÇme hll\ ngnzf Ulllbnfarr. ·' " ~ ·o <lllR llt ar llllZ ili l'( 1 illi'} hir kar• 
&ahill'Jİ ı;cıılş bir ı~ıli ı;lzgiı;I lı;indc \ 'e kontu ııren in IJlızat ikazı ltl· gaşalıJ<, a~lkılr bir ka3naşnın. lııık!hıı sınıla, tııhtcl:ırz bir hayath. 'l':lııı --0-- 91,r 
~llııılutıyonlu. llUhıı~:sa bir li3atro· 11111. ı.;clıli. 1·11rnllerılcıı biri lıııliril· lırU;rordu; aliflore gellııre o, bu teli';' çıkacağı !-.ırada, bir lıitdl~e (1nu alı·' .)Jlirakahc l<aınlıo~oııunda , .. tlf 'f 

r.un, kuli'> url<a ını üııırlıııde görme- ıııektey\11, C~!ıncli perıle nlıı, ı:tna cl.ı arn!iııı<l.ı, bacaklıırıııdaki lmnı hare· l<nJdıı. t'ı;Uncli ıı'rıl,ı1ckl kı~afetlcri Fiyat Mllıakab komıs;>onur:ı 
mi') olun Mııffat, lılr can "ıkıntı ı, ı;ı ma~nra ... ı ılt•lrnru kurulu~ordu. kete getirmek için, urak adıınlarlıı i!;'lndc iki gen~ kadın, ~rde ılcllği· caret Odasından ı;eçılmış buıuııll ı 1 
korkul la ı,ıırı,ık bir ikrah anııııuda, l';'çllerılen bazıları dlrckl«'r ıllkiyor· dola makta) ılı. nln önlinde konu,uyorlardı. tçlcrm· zalardan Bay Hl'ml No.l'ı ı c ttlC~0ı 
hal ret izhar edil onlu. C.iözlerlııl, l:ıll• lnr, lı:ııılnrı , ... alıneııln ıluntrlarına 1 norllono,·, durıııaılaıı re' eranıılnr den hlrl, sulonda aradığı blrlı1i I,\ kc dan Sabri Tutcnln .etıf ctt it• 
llıııb.ılarııı, t!lrlu lm1ııılıkla iplerin llRJDlı tkkw kanııtlarıııı ahrı ı;ctlrC'· lnparalı: (Oe.amı TU) lcnmektcdlr. 
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Taılb diyar ld: 
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Sünnet olan kadınlar Bueanan 
1 \azan: M. S. Çapaııoğlu j P a sifik, 

a ca b·a nege 
gebe? 

E ski clevlrlorde, bugUnkü gl· 
bl dliJ muayenehe.nelerı. dış 

ııekimleri yoktu. Muayenehaneler 
berber dUkk!lnları. diş hekimleri de 

'rarlh. Talhanın kansının da aün· 
netçi oldufunu ve kadınlarla baklre· 
!eri sUnnet ettiğini hebeı· veriyor. 

Hayret mi edıyorııunuı? 

Kadınl:ırın, bııldrclerln siinnet o berberlerd .. 
Anadolu ve Rumelınln köyl(lrınd . luşlarına şaşmayı.uz. Buna iebep o· 

kasabalarında hattt kalabalık 'ehlr· lan vnk'a ,udur: Japonya'da petrol 
sıkınbsı yokmuş •.. 
Tokyo, 10 (L.A.) - NJfl Niıl 

!erinde, dişleri ağlıyanle.r, dayanıklı İbrah.m Peygamber bir gUn e~ı 
bır slclmın bir ucunu sıkı SJkı dışle· Hncerle kavg etmi~. hırsını. kızıı.ı· 
rıne bağlarlar, öleld ucunu da sabit lığ'ını gidermek için llhmı aa.ldtnt 
\'e sağlam bir noktaya ı nptcttlkteı.· ı kest rmı"' Ve bu o gllnden soı ra 
sonra; birdenbire ve kuvvetle baş!~· Adet olmu,, halt! dınl bir an'ane ha· 
rını ı;eı i r,ekmek suret le (lısler .. ı ll'ıl almıı.tır. BugUn, Arab!atanda hl· 
çektirlrler~I. IA bu on·aneye sadakat gösterenler 

Bu şekilde dı' çektirme usulü, yıu· vardır. 

ıazeteslnin diplomatik muharriri 
kuşatma hareketinin Pasifikteki 
harp tehdidini izale etmek için Ja. 
ponya tarafından yapılan samımı 
gayretlere rağmen arttırıldığını 

müşahade etmektedir. nız köylere, kasabalara, kalaba!.k Münir Süleyman Ç,apanotla 
Domei ajansı, birleılk Amerika· 

nın Büyük Britanyanın ve Fele. 
menk Hindistanının tatbikine 'ka. 
rar verdikleri petrol ambarıosu i· 
le Japonyanın katiyen mUteessir 

Şehirlere mrhsus değildi. lstanbuıdn 

da bu usul nyncn htblk edilir, slcım 
usu!Undcn fayda görUlmezse beorber· 
lerln ustalığından ve hazııkatlnd .. n 
istifadeye koşulurdu! 

'fti·kiye - A.ma:ıya 
ticaret anlaşması 

(Başı 1 incide> olm_adığını söylemektedir. Bu a. İkinci AbdU!hamit zamanında, İs· 
lanbulda dişleri :ığrıyanlar, evve ! 
Sicim ameliyesine başvururlar, bu•:· 
dan mUsbel blı netice çıkmazsa, diş 
doktoruna değil, berber dllkklnlan· 
na koşarlardı. 
Diş çeken b rberlerın ekserı~ 

Rumeli muhaclı lerlydl. Bunlar, ad· 
•arını, dllkkllnlaıının lslml~:ınl Çf'k· 

tıklerl dişlerle tabellı..lara yazdırırlar, 
dUkkAnlarının en göze çarpan yerle· 

tkl memleket arallındakl ticari mU· jansa göre ambarıo JaPonyaya çok 
bat!elelerln tan:ı:lmıne dair olan bu az tesir etmektedir. Zfra JaPonya 
uzun '"&deli anıa@!ma ile fkhsadl mil· bu nevi bir kararın ittihazı lhtlma. 
naıoebetler sı mart l&U t.,.lhlrıe k•· llnl hesaba katarak iC9P eden ted. 
dar tanzlnı edllmt~ bulunmaldadır. blrlufni çoktan beri almıı bulu. 
Bu miiddet fı:ln her iki taraftan tak· nuyordu. 
rlben 100,000,0C)O ar liralık ihracat 1.. 

t~blt edllnıl,llr. Bu had dahilinde Japon tayyarelerinin 
AJnıanyıı tarafından Tttrkl.,Te)e bu 

memleketi hllha111a alı\ka4ar eden y~ni alanı 
sınai ınnnıuıtt \e betabaJı demir sa· k i 

u Tokyo, 10 (A.A.) - Mer ez 
rinc asarlardı. • ·ar Da) .. 'C harıı le\aumı da dahU ol· Çindeld bir JaPon deniz tayareei 

. Mutlak"yct dcvrln~c bır de se~!ıe· m~ uze~e deınırt ll}lt'yen sanayi ma-- üstünden haber verlJdlllne ıöre, 
dışçiler tUı emişti. Bır takım çcn / mDlah \erUecektJr. Türkiye de Al· ı bUyük deniz tayyarelesl tepkkill· 
11 kuvvetli, geveze ndnmlar Ycnl~a: '.11anya,\'a bu nıemlekr.te mllte,·ecctll ı ıeri ÇinfaPorun ıs kilometre ıi· 
l'lllde, Fatih avlusunda, Beyazıt m Y ıhmcatının daima kı!lmı mühlmmlnll malinde Kantonun bir eyaleti olan 
danında, şehrın nckadaı· kalabalık te~kll etmiş olan me\ltddı iptidaiye Lotung'daki dilpn•n aıkerl hedef. 
köşeleri varsa, oralarda aı;ılır kapa· Ue Zahireleri \e terclhaa pamuk, tll- !erini ve iillerini bombalamıılardır 
rıır kUçUk bir masa korlar, Ultleri· tün, Ze)11nyatı ,.e madenler ,·erecek· 
ne kutu kutu dı, macunları. ıırç~a:· ttr. B ı · , · aıkeri 
cUş tozları satarlardı. Bunların ıçl • Ayni ıanıanda lmzalanaa ted1Je er 1 n 1 n 
de ağrıyan dişleri mendille çekeni~~ anla~ma111 ile de Ttlrldye De Alman· Vaziyet hakkındaki 
Parmaklarının uçlaıile aııverenler ya arasında ticari mlla.deleJere daar 

"ardı. d anıa.,madan mttt~elllt bütün tedlyat mütalea11 
Bır tanesı de arabayla dol141ır 1 

ile iki ınemleket aruıltdaJd dtter ber 1 (Bap ı incide) 
bunıarın .•.. KUçUcük, ancak t:ı~ :~ türlü müna1etıattan mllteYelllt tecU- dar. Boı,.vuderta kıflll v.,a ıel~k 
•labllecek hıuıır arabaya kot 1 yat tok ıenı, bir eeaı daldltııtle taa· ilkbaharda Vral ite.inde bir batta 
a.ıııyı hafif hafif kamçılayarak ağ.r zln1 edilmiş bolunmaktadır. iki onl1I tefldltae 11111.,.ııak olup 
b;r ytırUyllşlc L~tUn İstanbul soka.t· Mlh:akerat her iki taraffa Türld· olmıyaealrlan haldraada talimin )"i· 
laıını dolaşırdı. btedltl yerde mo.a ye ile Almann aruındakl aa'ann1 riltmekten Berlin ..-t mallflllerl 
v insanlar top· ü · 
erır, etrafında sayım 1 nı Daııebata tanlf eden tam doet11* l lmtlna etmektecllrler Mamafih biz· 

la-ıırdı. Bu anda dişleri ağryan arın havıuıı içinde idare edllml9ttr. İki zat Sovyet ~danhtının dıı
l!Jşıerinl bazan kerpetenle, baz:n hlikumet menılcketlerı arasındaki lk· 111 bo mesele IDerilMle Jıeatlz kafa 
lrıencııııe • evet mendllle! •, basan a hııadı rnUbadeJeJerln esasına uzun bir vormMıtı tallmla ola11J1181cta, s.,.,. 
ı:ı ıı çıkarırdı. Bu " arnıaklarının uc e zaman ltla tesblt etmf'k suretfle fk. yetler Blrlljhıln en c1eterU kııınıı 
hUnerl naıııl gösterirdi, bugün aı"a· tı&adi 11ahada Türkiye De Alman,. Anapa ciheti ol•p Ural öteelrjdckl 
dan otuz yıldan fazla g-cç~ığı halde araaırıda dalma mevcut baluam8' So\-yet arazlıılnln böytlk bir par::a· 
ha:~ şaşanm. Ve bir türlü akıl da olan ılu münaM>bah en PDlı .nılk· 

51 
Steplerden ibaret olduio ''e dik.· 

tro.· E dl cınedlğlmln scbe· 
ırernedlm ! r r d Yaata naaan itibara alınafa pyret kate de~tır barp s&llA)11 llııtlva et-

b de ~: Çektiği dişlerm aruın ı etmı,,ıel'dır ruecUtt k~ lı1"trlatıhmlrtadır. 
Utük olmayan, sapasağlam denece1< • Bu aqam Alman harkife neu.· 
Qerccede olanları da vardı. Bunlan T •• k • ntlntle töfle cteanmı,ttr: 
ç kardıktan sonra etrafına toplanan u r J y e « _ Eter şiddeti mal6m f'l.ın 
'ayı•ız halka gösterirdi. a 1111- kıtına r·-• yeni bir &1-b ı para al· .. - _ .. !""" Çıkardığı dışe muka 

1 ve ""1k ordaa tenlkl 19aklka~ mfun· 
llıaz. yalnız bir kutu dl' tozu, bir tu- ldla oharlla ba orduyu imha f'fnıelı 
1 tırrı di~ pıııstası satardı. B 1 • t itin bllyllk bb Alman ordueur.a dı· 
~Ski berberlerin d şçılıkteıı başk:ı., u .. garıs an Uyaç baad olmıpcaktır. 

teçel' akçe bir sanatları daha vardı: 
E!Unnetçllik! 
O d!'.'vlrlerde berber demek, aşağı 

>lıJtan dlşı;I, sUnnetçl, hacamatçı de
lııeıtu. Bazı semtlerde berberlere 
doktor dlyenlenn ha.stıılıklarına on· 
la • k l'dan şlfa umanların sayısı pe 
~llktu. Klmblllr böylelcrlnın yUzü:ı· 
Q 1 • 

t:ı kaç çocuk sakat kalmr~. kaç ın· 
'an mezara glrmişUr. 

SUnnetçllerin p!rt Mehmet b~l 
!alha adında biridir. Arnbistandl. 
'>h-ıuştur. O, islAm dıninl kabul 
~enıerı aUnnet ediyordu. YerytizUıı-

Ulaşı 1 iaelde> 
BeY&nnanıemn. ecnebi b)'D&klar· 

dan tıkan 'e Bol1ari11tanın Mlb\-er 
de\·letlerlle blrUkıe IMikut buırbk· 
Iarda bulundutuna \e Türkl)d""e 
kartı harekette bulllJlacağına dal~ 
olan ı:ıaylaları ta.ınamlle tekzJp et· 
mlş olduğu da ilhe edilmektedir. 

Bütün matbuat, Ankara ve Beril· 
nln beyanatına &aa\ip etmektedir. 
Gazeteler, Türk - Bulıar mUnalflba· 
tının do.tane bir ııurette de\am e&
t Jginl l•zmakta 'e ısobranya meeJl
sl reisi Kaı0, 'un bir kaç glln e\"\•el 

Vamadakl IH'yanatınn tema11 etmek· 
tedlr. 

Alman Tebliği 
(Baf& ı hlclde) 

nı kesmiştir. 

Ayni zamanda Alman teşklllcrl 

doluya dotru ileri ytlrüyilflertne de· 
vam etmi,lcrdlr. Her taraftan ıım11· 
kı ıanlan altı, yedi tümen yakınd;ı 
imha edilecektir. Düfftl&nın zayıf 
bakiyeleri Ro.tof Userine çekllmeğe 
çelıf.maktadır. Mütearnz kıtalarına 

menııup tefkiller düşmanı yakından 
takip ederek Marlopol'a varmılJ bu· 
ıunmaktadır. 

Hitlerin Rus 
cephesindeki 

askerlere 
günlük emri 

Yılın kat'i 
Meydan 

harbi 
başlamıştır 

" Bu harbin büyük 
mesulü o:an lngiite-

• 
reye aitrndan 

kalkamıyacağı darbe 
indirilecektir,, 

Berlln, 9 (A.A.) - Hltler Rus 
cephesindeki askerlerine ~qfıdaıd 

,Undel.ik emri göndermiştir: 
Doğu cephesi askerlen. 
Mllletlmi:ııln varlıfı ve istıkbali 

endişcslle düşmanın son andaki teh· 
dit edici taarruzunu önlemek üzere 
22 haziranda slzıcre müracaata ka· 
rar verdim. 

Kremlindekilerin fikri yalnız Al· 
manyayı değil aynt zamanda A vnı
payı da imha etmek oldufunu bugU:ı 
blllyonız. 

Arkadaf}ar, 
Bu arada iki şey gormU91ünü:ııdü4: 
l - Bu dillfl1lan en bUytık korku· 

!arımızı bile aşacak derecede fevka· 
ilde sfiA.hlanmıştı. 

2 - Eğer hu barbar diltman on· 
binlerce tankını bızden evvel hareke· 
le ıetirebilmiş olsaydı bizim milleti· 
nıis de bütün medeniyet llemt •le 
mahvolacaktı.· Bütün Avrupa yıkıla
caktı. Çünkü bu dütman ukerdım 
değil büyük bir kısmı itibarile cana· 
vardan mürekkeptir. 

Askerler, 

BütUn tarihin kaydettiği en mu· 

anam ukert kuvvet ve kudrete kar· 

fı savaşa atıldınız. Buna rağmen Uç 

aydan az bir müddet iÇinde siz ar· 

kadqlarımın kahramanlığı sayesin· 

de bu dUşmanın zırhlı tcşklllerl:ıı 

bırbirı ardından imha etmeje, sayı· 

11ız harp esirleri almafa, aziz top

raklar işgal etmeğe muvaffak ol· 

duk. DUfmanın geçici ve muazzam 

harp endüstrisi için lüzumlu olan 

her nevi maddeleri istihsal ettiği top 

raklardır. Bir kaç hatta içinde dtlş

manın csa.alı Uç endllstri bölgesi el· 
lerlnlzde olacaktır. 

•~ ı Kalo'' Ankara 'e l!iofya "l'Mın· 
dakl nıUnaaebattan bahsederken 

İki milyon •100 binden fazla e11r 
aldınız, 17,500 den fazla tank, 21,600 
den !azla da top tahrip ettınt:r: veya 
aldınız. 14,200 tayyare de dUşUrlll· 
mllş veya yerde tahrip edllmi,Ur. 
DUnya şımdlye kadar böyle bir feY 
görmemıştır. Alman ve müttefik 
kuvvetıe1in ışgal etm!~ bulundukları 
toprak 1933 Almanyasının ıki milli 
ve 1ngl!ız anavatanının dört misli-

Cephenin merkezinde derlnllğıne dır. 

Voleybol 
Turnuvası 

fÖ) le denıı,,u: 

«- Ne TürklJe, ne de Bulgarl11· 
tan ıdlAhh bir ihtlllfa aüçtiklenmek 
niyetinde detlllercUr,,. 

- o 
1 Panamadaki 

lier yıl üç sınıf üzerine yapılmakta • A • 

~!arı lialkevt voleybol turnuvası 9 cu i h t ı la l ;e olarak bu sene 23.10.941 pazar • • • 
ııu başlıyacaktır. -

~tlnleketimlzde halkevlerının bellı cam11arreı11111a 
~lı sporları arasında bulunan voley· 

1
· bu ş('kilcıe cıaho. çok rağbet gör!l- kAUbl ili J8'1'1rl dı 

~t "e yeni bir voleybolcu gençlik ya. laaadalRtlrAll ..... 
lıyor. Bllhassa bu spor uğrunda ça ., 

delme hareketleri diler bır büyüx Elımizde muauam yıyecek, ben. 
çevirme meydan muharebesi hazır· :ısın ve cepane stokları '"ardır. 
Jamıştır. Arkalarından ehemmiyetli 
zırhlı kuvvetlerin taarruzuna utra· 
yan Uç Sovyet orduau Briansk kesi
minde imha edilmelerini bekliyor 
tar. 

Viuma civarında çevrilmiş olan 
Sovyet te~kkWlen de buna llive 
.adllirae Maretal Tinıoçenko, Sovyet 
cephesinin heyeti umumlyesfnde tam 
verimle çarpışabilecek son orduları· 
nı da feda etm1' bulunmaktadır. 

Askerlerim, 

3,5 ay içinde nıhayet hı& dütma 11 

kı• baflamadan evvel imha edecek 
son dnbeyt indirmek tartları hazır· 
landı. Bir insanın yapabıleceği bU· 
tlin hasırhklar tamamlanmıştır. Her 
şey ve düşmanı yere sermek için 
tesblt edilen plAnlar mucibince mun· 
tazam ya.pılmı,tır. Bu senenin son 
kat'ı meydan muharebesinin bafl&n· 
ııcıdır. Bu dütmana ve dolaymle 
butUn bu harbin bUyUk mes'ulu olan 

Hatt&lardanberl işte bu orduların 
devamlı taarruzları etrafında yapıı· 

mı, olan yalan propaganda bu ru· 1ngllt.reye altından kalkamıyacafı 
retle kat'ı olar&Jc yere VUrulautltır. darbe indirilecektir. Bu •uretıe Al· 

• en 
(İngiliz Tebliği 
Ostand'da bir 

denizalh 
imha edildi ! 

Pire' deki petrol 
depolarını 

gakdık ! 
Londra, 10 (Radyo: Saat 7,15) 

Britanya hava ve dahili <'mniycl 
rıezaretlerinin tebliji: 

Dün Britanya tayyareleri, Al· 
man tayyarelerine, ıemilerine ta. 
arruzda devam etmiılerdir. 

Ostand limanında demirli bulu· 
nan bir düşman denizaltısı bomba 
i'e imha edilmiı vesair kemilere 
de makineli iüfek ve mitralyözle 
hücum edilmiştir. Bir tayare defi 
topu hasara ujratılmıstır. 

Şerborg oçıklarında bir petrol 
ıemfsinde yangın çıkarılmış ve bir 
Almı>.n bombardıman tayyaresi im 
ha olunmu§tur. 
Öğleden sonra Britanya sahille. 

rine yaklaşmak teşebbüsünde bu. 
lunan bir bombardıman tayyaresi 
denize dilşı.irülmüştür. 

OrtafC!rk hava kuvv~t!crine men 
sup tayyarelerimiz paznrtesi ıece· 
si Piree petrol dePolarına taarruz 
ederek !>u dePoları tahrip etmittir. 

Soo11et Tebliği 
<Bap 1 incıde) 

Düşmanın bütün ihtiyat kuvvet 
lerini ileri sürerek yaptığı taarruz 
karfllında Mareşal Timoçenko sol 
cenahtaki kuvveUerini ıeri çek. 
miye mecbur kalmıpa da Viazma 
henüz Rus kuvvetlerinin elindedir. 

Orel, müthif bir tank muhare. 
besinden sonra kuvvetlerimiz ta. 
rafından tahliye olunmuıtur. 

Sovyet kıtaları, ıarp istikame· 
tinde kama 141klinde mevzilerimi. 
ze dalan Alman motör'lü kuvvetle. 
rini ıeri sürmiye muvaffak Ol· 
muşlardır. Bu hareketi idare eden 
binbaşı Kanola düımanın 30 tan. 
kıoı. müı:ettebaiı ile birlikte 19 
tank dafi topunu tahrip etmiıtir. 
Dütman 400 uker ve zabit ölü bı. 
rakarak çekilmiıtir. 

Maretal Budyeni kuvvetleri, düş 
manın Harkof üzerinde yaptılı j. 

leri hareketi durdurınuıtur. 
Sovyet kuvvetleri, düpnaıun Kı. 

rım üzerine yaptıjı tazyiklere kar. 
§1 koymakta devam edi)•or. 

Odea henU:r: teslim olmamıştır. 
Leningraddaki Sovyet kuvvetleri 
mukabil taarruzlarına devam edl· 
yorlar. Buradaki düırnan tazyiki 
10n &ünlerde hafiflemiıtir. Dü1-
man kuvvetlerinden bir kısmının 
baılca cephelere nakledildiii anla. 
fllıyor. 

Buıün cereyan eden hava mu. 
harebelerinde ve tayyare meydan. 
larında düşmanın 34 tayyaresi tah 
rip edilmiıtir. Bizim kaybımız 17 
tayyaredir. 

Mormansk'a akın yapmak teıeb· 
bilsünde bulunan 25 düıman tay. 
yareai ile cereyan eden hava mu
harebesinde 8 dütman tayyaresi 
düşürülmüş ve dijerleri ıeri püs. 
kürtülmüştür. Yere indirilen pa. 
rqütc;ülerden dokuzu eııir edilmiş. 
tir. 

Büyük ihracatcı!ar 
Ruzvelte tara/dar 

Nevyork, 10 <A.A. > - Nevyork 
ta en büyük maliyeci ihraca~ı ve 
sanayicilerin iıtlraki&e toplanan ve 
ıünlerce devam eden Amerika ha· 
rici ticaret senelik konaresi içti. 
malarını Ruzvelt hükumetinin si. 
yuetlni taıvlp ve bitaraflık kanu. 
nunun ilgasını talep eden bir ka. 
rarla bitirmiıtir. 

#9--------------~------------~ 
xıx uncu asrın an bUyUk faciası 

-..-1ci Napolyonun--.-

Moskova Bozu unu! 
T .... ı .N~a11D ..... pa...,. 

Barsm,,_ 

Oç kişiden birisi ölü beygirin 
üzerine yatmış 

dişleriyle et koparmıga çalışıgorda 
- 28 -

- .Biz kendi yerimizdeyiz, Ve 
senin vücudun bize zararlıdır. Sen 
burada iken biz, işimizi göreme
yiz. Bu derhal dcfolman için kfıfi 
bir sebeptir. Hnydi bakalım dış:ı· 
rı!. 

Bu sözlerden sonra, artık haki· 
katen buradn durulamazdı ve ma. 
hiyetlerini aı;ıkça söylemiş olduk· 
!arı için, kanaatimce, hayatım da 
tehlikeye düşml\şhi. Beni öldür
mek kararını vermedikçe bunların 
bu sözleri söylemeleri lazımdı. De. 
dikleri gibi, şu anda dışarı çıkar· 
sam, sağlam, beni arkamdan vu· 
racaklardı. 

Birdenbıre fır!Ryıp kaçmak fır 

satını kollamak ilzere, beş on da. 
kika ısınmama müsaade etmeleri· 
nl rica ettim. Artık çaresiz sonu 
bir drama varmak ihtimali olan bir 
komedi oynamıya başlamıştım. 

Ricamın reddedilmediğini gd· 
rUnce, ikinci bir talepte bulun· 
dıım. Biraz yiyecek, bilhassa içe. 
cek varsa vermelerini istedim. AJ. 
çak herifler: 

- Olsa bıle veremeyiz, bize 
lazım diyerek bu isteğimi reddet. 
tllM, 

Halbuki gelen :Cıçıda votka de· 
fil ama, buna benzer bir içki bu 
hınduğumi, almanca olarak yap· 
tıkları konuşmalardan anlamıştım. 

Bu konuşmalardan şunu da anla. 
dım ki, fıçı getiren Bad·ıı asker, 
dündenberi alayını bırakarak bu 
soyguncu hırsız ordusuna iltihak 
etmişti, 

Yiyecek yahut içki vermelerini 
isteyip, cevabmı da aldıktan son. 
ra, reis, mııavıni olmak lazım gc. 
len birine dönerek şu emri verdi: 

- On dakikaya kadar buradan 

tık, ne ele olsa, az çok cmJl.iyette 
idım. 

Bu sırada fıçıyı getiren Bad·ıı 
dışarı çıktı. Bana yol göstermek 
teklifinde bulundu. Tüfeaim dolu 
olarak elimde idi, Teklifi kabul et
tim \·e herifi yol göstermek iizere 
onUıne kattım ..• Ilcni orada bura
da dolaştırdı, gCıya bulundukları 

yeri tekrar bulınamnklığım için 
beni şaşırlı~ ordu. 

Hakikaten ben de sabah erken· 
'tfcıı beş on kişı ile buraya gelip, 
cvvel:i kadım kurtarmak, sonra. 
çeteden, ornda gordüğüm bir çok 
yuksck rUtbclı subay kaputunun 
sahıplerınln hesabım ~ormak ka. 
rarında ldım. 

Sınolenı.klen hareket - Kra.snoe 
nıuharebeııi - Draron Melet 
İmparator ayın on dördunde 

Smolcnsktcn çıktı. Yanında Grc· 
nadicr ve a\'cı alayları vardı. Bun 
ları artçı olarak takip ettik. Bi. 
zim arkamızdan da pek küçuk kuv 
vctler hnlıne duşmüş olan Preruı 
Eugene'nln, Davoust'un ve Ncy'in 
k ... lorduları geliyordu. 

Az sonra Koruitniya'ya vardık. 
Burada. dık, derin bir vadi vardı. 
Hareket scr~tliği olmadılı için, 
topçunun geçmesi için durmıya 

mı C'bur bulunuyorduk. Bu sewp-
1~ de vadinin başında müthiı bir 
kalabalık toplanmıştı. Ve 'bu sev. 
gili dostum Granıier'yi aramak i· 
çin mCıkemmcl bir fırsattı. 

Dostumu, yahut başka arkadaş. 
larımı bulabilinem, burada don. 
mak tehlikesi geçirerek beklemek. 
tense, münasip yollardan ilerlemek 
imkıinım elde edebilirdim. 

<Arkası nr> 

çıkarınız. ( ] 
İçlerinden biri: 1 U L • A .. A 
- Altın paran varsa, dedi, Jce· V 

cek buluruz. _ 

- Altın ~ok, gunu.i.ş bes fran ~-----------_, 
ıım va.ı:, 

Di:n~ cevap verdim. 
Zamanın nazikleştigini pek :ili\ ı 

anlıyordum. Bir kaç dakika geç· 1 t--+--t--t--

mişti. Bana ı;ok yakın bir yerde • 
az evvel beni müdafaaya kalkış. 

mış olan bir kadın oturuyordu, 5 

Etrafıma, bir şeyler daha gör- f 

mek ve öğrenmek iı;in, göz gez· 7 
dirirkcn, bu kadınla gözlerimiz ta ı 
kıştı. Onda bana bir şeyler söy· , 
!emek istiytn bir hal vardı. 
Kadına doğru ) aklaşıp ve yer 

den bir şey almak ister gıbi ya· 
parak hiç kimsenin duyamıyacagı :SOidan ı>ala: ı - Bir şehrimiz, 
kadar hafif bir sesle dedi ki: B.r deniz. 2 - lkı dağ ortasındaki 

- Kaçın buradan, sizi öldüre. u:ı: ın çukur, Yerden biten şey. 3 -
ceklcr. Viasmadanbcri bunlarla lşaıet. ı - lnlıyen. Mer'a. 5 -
beraberdim. Beni zorla siırüklU. Vaadler. 6 - Gert, Becerikli, Bı'" 
yorlar. Kaç ve bir kuV\·et alarak notıı. 7 _ Yok etme, Su. 8 - Ta. 
buraya gel ve beni kurtar. hassur n d:ısı, Otlak, Çıplak. 9 -

Bunları bana, kadının vaziyetin Sebep, So.nat. ıo - Bir ha)'l'an, 
den ba$ka, fazla bir şey öğretmi- Hcdıye. 11 - Ayı ym ası, Kucak. 
yordu. Ona cevap vermek ve bir Yııkarıılırn aşatı: ı - Menfaat, 
şey daha sormak istedim. Fakat Soydan ndıını. 2 _ Duvarcı aleti, 
bodrumdan yine. gök gtir!iltıısti 1 Huzur. 3 _ Bal<kaniyct. ı - Kh· 
&ibi bir ses yükseldi, kadına sus. tnhyanın 100 kılomctre cenubu g•r· 
masını emretti: b nde bir kasaba, Olabilirlik. 5 -

- Ge\•eze sus!. Su tururum yok Eskı bh ölçll. 6 :- Yemin, Kira, Su. 
sa!.. 7 _ MC'şgul et, Şebeke. 8 - SJ 

Sustu ve yerini değiştirerek bod Bır ot, Zehir. 9 ~ Ortadan kalkmış 
rumun iç taraflarına çekildi. Yemek. ıo _ B.r hay\'an, Karsın 

Artık harekete gt>çmck zamanı ı:ılmallndc hır k ~aba ıı _ Yama 
ıelmiıti. Herifler çıkn1amı hatır. Çok yiyen. 
!atmadan yakamı kurtarmalı idim. 

k UÜ. Kf BCLMACA!'il~ HALLI Ayala kal tım, uzanıp yatacak 
!'ioldan sata: l - Mostralık. 2 -

H ır. Aıt, AL 3 - Üsttlıı, Mi~ka. 

4 - Saat. Çalap. rı - ÜlkU, Akıb .. t 

bir yer arıyormuş gibi davranarak 
kapıya sokuldum. Ayaga kalktı&ı
mı görünce, şimdiye kadar hep 
çıkmamı, defolup gitmemi ısrarla 6 - Lut. I<utu 7 - Adet!~. Net. 
istemiş olan bu adamlar bu defa 8 - Adam, Ama. 9 - :geğenmedl. 
•Hbaha kadar kalıp uyuyabill'ce. l ) - At, Kalay. l 1 - Alçak, Kile. 
jimi, ı;öylemiye başladılar. Yukarıdan H•fı)·a: l - Hüsün, ~il rnektep ve halkevlerlnl takdlı· 

el{ borçtur 
Nevyork, JO (A.A.) :- Panama 

radyosunun neşrctti:i haberlere 
göre, hQkQmet darbesi ile allka. 

Kupa maçları. dar olan «Trlbuna~ gazetesi mu. 
<\ barrir 'e fşçllcri tevkif edilmf1-Yın 12 sine tesadUf eden p&Zdr 

tı ınevslmlfr ilk kupa maçları ya- tir. • . 
~aldır. Bu hukumet darbcsinın, mıhver 
~ıı h:ıttakı nıaçlal' ıçındc mütı•nı 1 den zıyade demokrasiye mütevec· 

Lenlngrad'ın batl9ında dtıfmanrn manyayı ve bütUn Awupayı Hunla· •••••••••••••• 
tanklarla yaptıtı yarma tefebbllslri rm ve sonra da Mogol kabllclerlnl:ı o L e M 
dtlfman için qu :ııayiaUa akinı ka!· tstılA11ı devrindenberı asla ıörWme-
llUftır. dık bir tehlikeden kurt.aracatıa. 

Leainırad bombalandı Gelecek müşkül günlerde bUttl:ı 
Berlin, 9 (A.A.) _ D. N. lıl. Se. memleket nefesini kısmış bir halde 

llhl)'ettar bir menbaclan öjrenildJ. sizinle beraberdır. ÇUnkU Allahı!l 
ğine cöre dün gece yapılan bir ha lnayeUle memlekete Yalnız :ııaferı 
va taar~ esnaaında Alman tay. d•il sulhun en esaslı şartını da ge
yareleri Leninırad üzerine yeniden tlrecek11inız. 

tasviri Etkir idare müdürü ıu. 
zım Öcalır'ın valdesi salihatı nis. 
vandan Fatma Zehra evvelki ıec:e 
Aat ikide eceli mevudile vefat et. 
mit ve namazı Doğancılar camlin
dc edA edildikten sonra Karacaah· 
metteki makbcresine tevdi edilmiş 
tir. 

Hepsi uzanmı§lardı. Dışarı fırla. Aya. 2 - Mala, Adet. 3 - Ortak. 
mak için tam zamanı idi. Kapıyı dağ. il - ütilleme 5 - Tan, u~ 
açtım. Ve hemen oracıkta, yukar· NKA. 6 - Çatlamak. 7 - Atmak 
dan kayıp gelirken dUşürdtijilm l Emel. 8 - Ilık, Adak. 9 - Sabun 
tüfeği aldım ve arkama bakmadan lyi. 10 - Kerp<'t<'n. 11 - Ta. Tut, 
yokuıun uıtune dogru koıtum. Ar. Ebe. 

~•lıtşrnalıır yoktur. Bu sebepten cıh olduğu anlaşılmıştır. 
tıların az heyecanlı olacnğını zan· Tevkif olunanlar arasında Arai. 

~lvoruz. sın hususi kAtibl \•e yaveri ile be· 
Orhan l'a:ııcıoğlu rab<"r Panama belediye relsı Bar· 

letta da bulunmaktadır. 
I' ener ııtadında 

~ 
..._aat 11,30 tin Taksim - Runıelı 

ı~.~· 13,30 da Altuntuğ - Hal,ç, 
<la Galatasaray - A. Hisarı. 

Şeref !>tadında 

' 'at 9,30 da Davutpaşa - Unka· 
~~ 11.ao da SU!eymanlye - Ramı, 
~da Beyoğluspor _Galata, 15 ::o 
ŞU{l~ - Hı!Al. 

Polıs müdilrQ de:l§tlrilmiş ve 
hapishanen etrafı kordon altına a· 
lınmıştır. 

Birleşik Amerıka sefıl'I ve kon. 
solosu hadise il\! yaktndan alAka. 
dar olmaktadır. Birleşık Amerika 
askerleri, son 48 saat zarfında hü· 
kumet merkezinin etrafını kontrol 
aliına almıştır. Subayların kanal 
mıntakasını terketmeleri menedil· 

binlerce >'anıın bombalarile in!i· 
laklı bombalar atm11lardır. Birçok 
yangınlar Çıkarılmııtır. 

Askeri ve aınaı hedefler a:ır ha. 
sara ujramııtır. 

Ankara, (Radyo ıazetesl) - İı· 
vic;re kaynakları Alman kıtalan· 
nın Moskovaya 100 kilometr&ye ka 
dar yaklaıtıklatını bildiriyorlar, 

ZA Yi - Gelenbevi orta okulu 
sekizinci sınıfından 1941 senesin
de aldığım tasdiknameyi kaybet. 
tim. Yenisini çıkaracağımdan es. 
kisinin hükmü yoktur, - Ş, Dincer 

Çla ordua ll~r 
taamı yaptı 

Şanghay, ıo {A.A.) - Şanshaya. 
gelen bir habere göl'e, Hunan'da yap· 
tıkları bir mukabil taarruz:.ı mUtc· 
akip Çınlıleı-, Chengehow'un varot· 
!arına varmışlardır. Şimdi Japonlar· 
la göği.ıs göğüse muharebeler ol· 
malctadır. Tchoung J.Kinpakam,. 
!arı bir kaç gün ewel Changehowu~ 

Vatan, muteellim arkadaıımıza 
baş sağlıgı diler. . . . 

Valdemin vefatı dolayııilc sami 
mi taziyetlerini bildiren dost ve 
ehibbaya meslek arkadaıılarıma ve 
merhumeyi ebedi medfenine kadar 
teşyi etmek hatırnevazlıjına &Öl· 
teren dostlarıma teşekkürlerimi 

bildiririm. 
Tuviri Efkir idare mWiiri 

tahlıye edilmiş olduğunu kabul et· •••••••••••••• 
Kbun öca1ar. 

mıştı. 

Buırüa matinelerden Hlheren 

TAKSi M 
SiNEMASINDA , 
İlk Büyllk Mact'ra Filmi: Tamamen Renkli 

TALiH ADASI • 
lfüııii, Müeıııeir \ e llltiratilı .t•llml B&ljl13·or. 
E~rareaıız Adanın bslta glrınemlt onnaaı_ 

Haydutlar ininde •. 2 Eaclut tehllbıie.. 
Amerikan donannı~ı tarafından kurt&nb~-· 
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Boksör - uşak ! 
lnglliz nd;ıa lundan bikii)eler: 3 Çevı .. en: Yazan: 

p, O. WODEo BOUSE 

EV L ENME TEKLiFLERi 
(.Bn sütuna nlah.."w, mektupların 1,60 i!ll. 1,70 olan, beyaz tenU, baltX 

h;-LflJ'luharrır ad.ıNı.nc ı;ö..·ui.vilmey.p etinde, kara kaflı, kara gbzltl, orta 
ı doğrudan doğr•ıya ckUçi.ık ııanıa: tahsiUi, llyıkile bır ev~ idare edebi .. 

n:iRine.• gon~erilmesı lbrmdır. ı lecek. n.amuslu bir aile kızile yuva 
~tekluplar h'?r gun sa.at 2 11• 4. .ra· kuı-mak :stiyorum. Fototratı geri 
~t.naa aıınııbilir.) iade edılmek şart.He (Ş. 0.) rümu .. 

:ılı: 22 ya.jında, esn1er, orta boylu, zurıa mUracaatıarı. 

:,~ kı..lo. karı:t kaşlı ve kara gözlü. ba· * Muhuebe ve idari ı.şleı-den a.n· 
ı.. el~ııdc bir dulum. ıar. biı- tı<.:arethaneyi lde.re edebıl&-

- 2 - ktı~~.~~ ~Cok/~'uı~~~ay:~'~~ d;~~~ 1 :~.~.~~,~~·~:n~·::~~~:!'.':; B A ş o 1 ş N El L E G R 1 p R o M AT l Z M A 
m;; g~~::r~:::Y~:~:,'~ yola çık- ~~· :::ı;oı"!:~':~~I~~. b~-:ı~:/ "•r ~~~~:~:,b:~~::;;;~:::~·~~e~~~,~~ ::~~.::atgıdebüu. Refik ı:s adreeım 

1 
~ • J J J 

Nnırıt eUk 

- Ne münasebet! Ben, bıl6k.s 11· ı şey nıUkemmc 'coat. Mutena. memurıyetlerde bulun- Nevralıı Kırıklık ve Bütün Agv rıl arınızı Derhal Keser. 
ma ıdakt küçük meyhanelerden l':ıı· Ik ne\ <şam ycınckte bıraı duşU l k ''l yıHıJln 1 nıuı;ı, tahstl ve terbıyc.-;i yerınd:e b. 'J ' ' * ı!eıyum J,S4-, Honl '·"' ._, t "' d · f ı k tl d l t b d ürul" 3 kas.e alınabilir, Her vcıde pullu kutularJ ısrarla i tcviniz. tisıne doğru gidıyordum Cak. Bu. ı· celı :;-ibi duıan halam, b a bt. e ... se 27 dır 60 liıa net olarak alan u' Ue.ra ığı aıle~ e a e en o a ca ın a ı e .J 

ı d\i'1-lrımege nıechur oldu~uın za· ı bıre a.ordu bır n1eıouı-unı. Evlenmek istiyoruın yı muıstar bır vazıyettedtr. Kapıcı· 
mantar 'ltme~t alıştığım bır saktn _ Kartcr. bu yeni dığıır. z. uş,a4 ı ı\lacağım bayanda stediitim mezı- lık, odacılık gib. bir lokma ekmeği-
)•erdir. Bcıza.rı in.sanın dü{'Unm'°ğe ih· ıntıhap cderk.t.ıt bonser\;lsl : ını iy.ce yeller :;;unlardır: ni t~min edecek iş aramaktadır. A:r· 
t.yacı olu}·or. Bııayı henUı ı nıarl:ı· tetttıK ett~--, nu 1 _ Az.çok ılk ta.h&ili olması. zu edenler gazetemize yazsınlar. Parasız ilanlar 
m . .şt.m k, Diksonu görO\\Il! 1 - Tabü... l .. evkalA.<:1c ldl~ıt a.·ı 2 _ MUmkUn mertebe zarlf ve * Tahsiı:m lıecdır, güzel bır sube.y 

Bu da kim· ı.·nrdı ... Doğdu doğalı n!lmuslu uşaK .. vıtşın n 28 i geçmcn1eslnden ibaret. ıa evlenirim. nİgılizte okuı- yazar ım • 
Bti)ilk boks ınaçları oıgan.,e ;o.;e oın~Uf !ıulacığun' tir (llayat 2• ren1zıne nıüracaat. Ya~ım 18. boyunı 1.64. kilom 50 diı Jş İSligenler: 

eden bir•si. Batligi çalı~tırdığıın .lJ.- _ Bana bir acayip g~ldı Dün ba.ı 1'f' ıs ya ında. esmel" uzun Doylu b:r Kara kaşlı. kara. gözlUyUm, ev i~leri 
mar: tanışn1ışt1k. ~fasa ·ına oturnll.- çedc dolaşıyoıdum Yıınınıdarı. ko~a· gl"".lCım .\ylıl< kazancım 120 l;radrr. bilirim, ıesim alır ve göndenrım, te;... 
mı rica elti. Hay h<1y dedim ?\ıtaıom rak geçtı. Bir eski stieter g•ymtş. llı- Bütilr'l k.tr.ul.hatim hergün bir ml.kta.r liflerın (Ayla) rUmuzuna mtlracat. 

ı.ezaket cümlelerındeu so .ra 01kso 1: :;ında kasket .. Bt•ı,i görünce ikı paı Kol ı:tlmaktır Fa.kal bunun kesem. * Yaşını 21, boyum ı.76. Sarı)uı, 
_ Bat.ır.g ile hitia mc-~gı.ıl nıu~c ma<1'ın~ kasketınc ı;ötlll'dU. Koorma~.ı ~1 ıeon haŞKI\. K1n1seye zararı dokunnıaz. 

b kumral aa~lı ve ciddlyin1. Ha.len 20 

au - it - it v..--. 
evleame tek.Wlert, v. ticari 
ıuahiyetl bal& olmlyan ~lllı 

iliıDla< p&l'MIZ ....,...ıllDm . 
ı.uz? dıye sordu. dcvaın ett. Benl içkiden ·~azgeçirecek olgun bır 

l . d · 1 h •-t Ura asli ma.afh devlet memuruyum * L ise fen kolundan mt!zunuın. 111(, 
BaULıgl bır aenedır gormrmış ın1. _~\cayıp şey' diyerek blı ba'" l•t kııclınıa haya ımı . irleı;t:irmek u:. ı· 

b .1 llayat arkadaı:ıım olacak bayanda orta, hse. matematik ve coğrafya Hayatta olup olnıa.dıgın d.1 ı ffL· !'lı:tr;lp ıçt m. Çok tuhaf lhtlacıı;-~nı' yorum. Arzu Menlerın ,Esmeriıl' rem-
., oımaması, ciddi ve ev ittleı·lnden a.n- dersıne hazırlatabıhrını. Arzu eden· 

yordıun. Lakın benı ,yJ tanırsınız _ Uahası var Kartc. . BLt saba/'1 zinr ıntlracaatları. 1 
l 

1 
d ,. ıfl 17 •• d a. lel' 15-10·941 tarıhine kadar sabal\ Can, zekAm kıvulklır, (c·-a etım ş m· per:cereder. bakıyoı<lum. Çoçuk gib! ara ı6 ım va.s ar: y..,.ın an a.şa>tı * Tah~ilım lı.sedir Fransızcayı iyı saat 9 za ve ak~am 5 ten itibaren şı-

t=< gıbıdir: 111 atlı'.i·ordu. Sof'ra boşluğa yurr.rul< · lar bır aile kızr olmak lAzımd1r. iade 
bı.ürin1. Boyum 1,60, ki1onı 60 dır. fahen veya tahriı·en ıntiracaaUaı ı. 

- J::\·et. dedım. hl.la uğraşıyorum. sallanıa&a ba•ıa.dı. S:ınkı bıı,sue :lo- d edilmek Uzere bir rMım gonderırse 
& "" Kunıral!.nı, oldukça gUzel 5esim e Adres: Kü~ükpazar Hacıkadın 'TIA 

- Bu yakınlctr nasıl.. ğü~hyoı .. f\.t<'ral< ettıın Sa 11 tık~ !ll dınlent'Cek gibidır, endamın1 müte· memnun olurum. Ciddi tekliflertn haUesi -ravanhçe~ıne sokak No. 61 
_ .Deh..,Pt' formunda . Tam dövü- t ı 1 r . oyna n11~ o .na ı ıa lptır Ev işlerine vakıfım. C ddı N. ç. rumuzuna müracaat. 

R~ek ıuraıı - Haa .. ıumdt a lladını hal 11 ı· bır ııub~yhı ızdıvaç etmek i~tıyorurn. 
- Ö;,.1e tse Ata.. T•m ile Frank ~ım ..• L!u yen usul Jimıul5l lı.tı •. l't·I< Cı<idı ltkliflerlne resim alır ve go:.· 

-do~e<:eklerdi. Timın idman esna:.:.n. çabuk taanurıUnl etti. ı>Utün tı;tımaı derırını. ı Güngnr) rtimuzuna mtir'l· 
da wyatJ, klrıldı. !sterseniz Frank·"4 sınıflara yflyıldı. Pek fena bı.rl5f'Y de caal. 
natıtng ı kar,ııaştıralım. gu. Sağlant \'Ucude ~ ~1aın kaf<:t ... 

d • d d tı kt • EsmC'r orta boylu. ncş'eli ve _ flani, konturato nere c. e ın1. Blı· u~ak, boı z;:1manlurını, n'u l ı 

K l to b • k ~ıhh<'.thyım. Yaşın1 30, çalışıyo-
Kiğıt kalem l:ttedık. on ura j<l.I bir• ıçerPk geçtreceğnıe ısını itır\;; -

rurn. elıme net 50 lira geçiyor. 
yazdı.;(. İmza attım. Bırkac;. dakıka ten sonra bahçede kınl!t:yc zarar \'Cr

Yuksek tahsilım var. Çalgı da ça
daha konu,tuk. Sonra kall\ttrl O. med~n ıp atlaınak suretile yen: usul 

larım. Aradıgım erkek 40-45 ya. 
\·iekisıni tçmeğe devam ettı. Ben ıll ı·ın,nastık yapıyorsa ucmı un olnuı il 

~ında, kumral, mavi veya Y~ 
\'&..lS olarak aldıC"ım on lira ile Daı1ı->· lıyız. gOılü, aylık kazancı 100 liradan 
çıl"r relstnl bulmağa ko~tum. Her~- ı-ıaıan1. yaruıı ağızla. taıla, kibar tavırlı, )'üksek tahsilli 
hn para'Jınt ıade ettıkten ~ora da~ _ Belki haklısın I\.artcr d4".di. B • ~il.kal olmaması şart, icki, tütün 
Satltngi aramağa ı;ıktım. ! ıaz dü~Undü. Bı:ı.na neye dalr c-hır.ı1-ı kullanmıy;:tn tercih edilir. Arzu e-

Neı-elerde aradığımı, nerelere gidt l olsun n;;t!ilhat vermek fırsatlunnı hıç den (Saadet Son) remzine müra· 
geldiğimi şimdi uzun uzadı~a anlat· kaçırmaz. Devam etti ' caat. 
mıyacağun. Yalnız şu kadarını sôy- _ Onun gıbı h<trl kL'l etsen re• * Tahfillim lisedir. Lısan bılırim. 

ltytyim kı LondrJtda bakmadıg-ıııı oln1aı Krırter!... 25 Y'l,Ind<tyın1. Boy 1,68, kiloru da 
meyhane. girmedıg~m har k(llnlad• Dostum Cak. hır fıttı~k ıuı::ı.l 'il 61 ttir. Yf'"il gözlü \'e beya.zım. Ah 
XeUcede BaUınrı buldum. Daha ahi· Cırsatı .1aı,;larından yaka]adım. Bt>nlın liıknn ,.e ailem temizdir. Aylığı 
sını l!ter m~in:iz; kendısini derhal h:r yerimde .Napolyon da ols• böyle bır · yalıııı. 57 liradR.n ibarettir. latedlğim 
:naç kabul etmeğe muht..-ıı; bır ha.lı1"' fır'3;lt kHrşısında ancak bcnını kad.1r baya.nırı aslen TUrk ırk:ndan ve dü· 
ele gt-çırdım. seı-1 h;trehtt edt'biliı-dı. rli~t ahlA.klı otma.aı şıtrttır. l18 _ 30 

Bırnz para ıazımmıJ. NUJ8.nlısı ~11., I _ Hakltsırıız halacığım, dıye boy· kız veya duJ da ola.bilir). Ciddi olan 
fı'!osi tıvlenme mc elesinin uzamaı.1.,· ı numu btiktüın. avak hızn1etçimiz e lckliflerın cMUnas~p> rUmuzuna ya· 
dan Jo1ayı fevkftJRde hiddeUt irr!~. ı her gtin biraz boks y .ıpmaltyım. z;ılması. Jo'(ltoğraf gônderlllrse cös· 
Para kazanırsa h('m niktıi.h nıeınurt:- 1 _ Sakatını bok 0ynnınasını bıl·r terılen adrese mahrem o!arak taa.h· 

nun hczuruna ç1kabilece~. ~em de •• j mi.. htitl\i iade edilir. 
tle yııvatını dayayıp do,ıy>.;ı.kmı~ , _ Bilmcı.s ôğretirı':lı. • 19 yaşında, esmer . 1.60 boyun-
NPme Uzm1, çocuk, uzattığım kiğıdı + _ eğenımın hİZti'tt" kft ~r~ · 'Z' d • kar· ka, zlU, eı 
derakap ım~Jıyarak berıi iidct..a bah· ı göz olnıaıunı ıe\·mem Kart<·r bir aile kJzıyın1. 

Arkad--larım beni cana yakın 1 l~)'l'r cttı:. _ An1ı;111 halacığın1 . Yuz goz ,,.. "'"-\! 

'l'abil bu bahtıyarlık d;\ uzun mtid- lurıur mu., B:r adamın suratLıa 1>i, VE' şirin buldukları nı ı;öylerler. 
dtıt ıO:rmedi Cak. En mUhım mesele kaç yunlruk indirmekle yüz.göz 0 1. ~{a:jı 2~ ilci 30 a:ası, uzun bO.vlu. 
idma.n meselesi... Billrı;inlz. Batlin· mai<. arasınd:ı C'pty melafe vardır s:ırı~ın ~·eya_ k~~ral ve yükseA: 
gtn bır kusunı vardır. ldn1an yapma· 1 Doğru Pek ınilna:scbelaiz ..,, tahsıl gor~uş sıvıl veya subayla 

· "I b b · ·· - 1 evlenmek ıslıyorum. En Son H a· e:ını hıç sevmez. I<enu aşına ırı:t- ı f•Y d~ğı Zaten bızim kuhya dllıı, j .. 
· k h . · •·•· ı.·~dis (Neş'e) rumuzuna m tiraca· 

,__Kimyager -

Hüsamettin Tarlan 
lDRAR TAHLtLl J.25 KUBUŞ 

Billlmwn talrllJAt, 
Eruinouü EmIAk ve Eytam baD· 

kası k ....... nda hzetııey lıaıwı
da. Jk.Jnci kat No. ts 

ER SON B&VADIS 
iLAN f'IYATLARI 

Başlık 

ı inci sayfa 
2 nci rı 

3 üncti )) 
4 üncü u 

ABO.Nı: ŞABTLABI 

8enelik 
Altı aylık 

ti°f ay:ık 
,.,-Itk 

Kr. 

150 

löO 

Kuruş 

K""" 
750 
580 
490 
150 

50 

lı;ıia 

Kr. 

l llOO 
1000 

L Gtlnu geçnli' nuıo;hala r ı o 
kuru, tur. 

kilsa maça. püro &igara ıçere a.zır· yenı uşağın tyi \'C terbiyeli hır c,;ocuK 
atları, r 

lanır. olduğunu söyledi Hemen boks yap-ı .. . -"\ 
Sadakai Fıtır DUfUnUn halasının •\·inde olurarı mağa ba..,ıamanı tava.ye edc··ım ç r . • 24 yaşJ.nda mutenasıp gUzel 

bır yeğen. yanı. ben, Karter, Londra kln ~ekildr göbeklenlyörsuıA vucuUu 1:61 ~~.ve 58 kil~ uzunca 
nın öteki ucunda. ikamet eden bok- Hu surelle ı"ler yoluna gıı dl Cak ... , boylu yc:;,ıl .gozlu orta tahsı~lı Fran 
sörünUn hergünkü idmanlarına n1:tsıl Bııaz dıplomatlık Batllngın ıdmaru'l sızca bılır ıyı ve ac;ıl bır aıle kızı. 
nezaret eder. Canımı insafsız insafsız kolaylastırdı. Ertesi gündt•n ıtıbareı..\yım . Hayat arkadaşımda aradıcım 
sıkan bu milfkUle bir çare bulmllk 1 saat onda bahçenin biı kôşesine gi.d:p şurtlar· . 

·· · · talih b lü En az lı.se lalu;11lı olması ve dev. için du.ştinUrkcn ana gu tn· ıkt uç ravund çaıı~nıağa bal'll~dık. , . 
· Jet ınemuru, ogretmen veya subay ı 

ıedı. . ~laçın hasılatından hisseme dtifec.•n. tercih edilir. (S Emel) remzine mü 
Ta.lıh dedığımız şey acayıptır Cak. I mühim parayı cebın1dc fa ZPtmeğe t 

1 
racaa . 

İstanbul Mürtüluğünden : 

En iyi 

K , 

İyi 

K. 
Son 

K. 
Bugday 27 24 20 

Arpa 40 38 37 

thum 234 120 117 

Fıtra ve zekat itasiyle mu. 
kellcf O'lan muh terem ahalimi· 

Sazan bakarsınız aylarca ~emt.nlz~ atı.ştun. . * Güzel mutena.sıp vUcullU lise ta.ı. 
IJ~ıamaz, ~azan ı:;adık bır kopek g~bl Guzel güı_1le• yn\ 8.iç_a g('(_li. Gu ., .. 1 sUU 21 yaşında.. balıketind~ kumral 
pe.şinıze dti!5er. lşle bu çapra,ık ıııa- terden bırgtin masmavı goctün ort...1 .. - yf'ı.ıll ... özlü bir lisan bılir iyi ve asil 
uilda, halamın evind~. aya~ hlzme· sına ııyahça bir bulut gcld!. Ufu!t bi; ai7f' kızıy:nl, Hayat arkada.tım. .t·_, milletimizir, en ha)'·aU ihti· 
ıerıni gorcn uş;H-k. OnlünğUnU çıkar .ı. karardı. Ben! bir teıAı,tu· ıldı. Bat , d.ı aradığım .ı;ıartlar, yüksek tahdıt :yaçlaını karşılayan ve eld e et· 
ıtarak Jfi bıı. ·aktı. Halam benı ç. a~ıı··r, lıngle. boks 

0

yaparken onun yuva.y ya-, gorınil•, •ubay ''eya devlet memuru ., tigi teberruatı kendisiyle Kı. 
dı Hızmetçı idllrehanesıne gıdıp h , vaş '\e kat .yetlt• değiştlğln1 sezdım 2:ı; • 35 vı:ı.•ında bır bayla evlenme~ 

J -r zı lay ve Çocuk Esirgerı1c Ku· 
u,ak bulmamı emretti. _ B,llllngi döğü.,Urken gOrdUr1liz. ?o.tez... stı.yorum 18 Nesrin rumuzuna mü 

Btnim derdımc bundı1.n Ala. çare o· yetlerını bılirsinız. Benim glbı blr a ıacaat. rumları arasında paylaşa n 

i\lehn1et Ba.yrı. 

* Bulgaristan muhat.;ırletinden b l" 

Türk genciyinı. Kımsem yoktur. Beni 
evl&tııga kabul edıp de evt~t dıy~ 

ba.ğı-ına basarsa ölUnciye kadar ev# 

18.Uık etmek boynumun ~n büytik 
borcu olsun. Tah!ilim yedidır. lstıyP.:ı 
!erin En Son HavAdis gaze-teeıne mil. 
racaatları rica. olunur. 

55 yaşındayım, kimsesizim. 
O rta yaşlı bir hizmet ehli bayana 
ihtıyacım var, Perıhan r umuzuna 
mtıracaat, 

* !ngUizce ve Fransızcayı iyi bılır, 
İngıliz liM!sinden mezun, çocukları 

sever, ciddi, bi.r aile bayanı, çocuk· 
tara der11 vemıek ve onla.rın tahsil ve 
terbıyelerile me~gul olnıak istiyor 
Milnu1p teklifleri kabıtl f'der. İyi ve 
ne::ıah bu mürebbiyeye ihtıyacJ olan
ların gazetemize bizzat veya mektup. 
l• müracaatları. 

* Tıcaret lisesi ınezunuyum. !tal· 
yanca ve Fransızca hı:tantarına. vuku· 
rum vardır. Eski harfleri yazar okur, 
Tecrübeli b:r muhasip her gün sa.at 
13 den ıtibaren ehven ücretle tıcare:· 
hanelerde çal ~ma.k tetiyor F. E . rU-
ınuzuna n1UracaaL 

* Tic&ret li•esı mezunuyum. Fr~n· 
51zca lisanına ı-ukufun1 vardır. Dak· 
lilo kullanırım. Herhangi bir tıcarl 

mllessC'8ede ııaat 13 den sonra çatış. 
nıak Hıtıyorum. (Ahmet Sarıoğl:.ı) 

rumuzuna müracaatları . 

* Harita \'e et Ud işleri lersimatı, 

raportaJ ve mUrekkeplen1c işlerinden 
anlar veya az ihtısa~ı olup da bu iş· 

de yelişmeği arzu eden bayana l htı

ya~ vardır. E. K. B. rümuzuna m li.. 
raca.at. 

* B(>rlin tstenoğrafi ve daktil.J 

birliğinin birincilik mUkRfatlar rnı 

ha\·i, İstanbul Alman T icaret oku· 

!undan diplomalı olup tUrkçe, alman· 

ca, daktilo, ttcart dersler ve Alman 

i5tenoğrafisi öğretıltr. 

Ehven şeraıt için tahriren mtira· 
caat: İrfan özturga • Cağaloğlu 

Yerebatan Ne~e Apt. Kat: 6. 

* Yaşım 18 dır. Orta okulu iyı 

derece ile ikmal ettim. Yazıın iyidir. 
.ı\ilevı vaziyetim dolayısile herhangı 

bir mUe.cısesede çalışmak istiyorum. 
tş sahiplerinin C. K. rumuzuna m•.l
racaatlarını rica. ederlm. 

Devlet Demi ryoHarı ilanları 
Muhammen bedeli (34181 liı a (80) kuruş olan muhtelif eb"at. 

ta 51,800 metre mik3bı gürgen kal.as 20.10.9-11 p.ıızarlesi günü ıaat 
(15,30) on beş otuzda 1--Iaydarpaşada Gar binası dahilindekı kon11s· 
yon tar.ııfından kapalı zarf usulile satın alınacaktır 

Bu ise girmek ıstiycnlerin <256) lira C4ll kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği ve~ik;;ılarla tekliflerini muhl('\'i zarf 
larını ayni gün saat (14,30) on dürt otuza kadar Komisyon RcisliıJı· 
ne vcrn1elcri lflzımdır 

Bu işe ait şartnaınclcr koınisyondaıı para:.-:ız • 
n1aktadır. 

olarak da~ı!ıl

(88Hl 

Tlrldye Cümhuriyatı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarııu: 1888 Sermareşı: 100.000.000 Turk lirall 

~ube ve ajana adedi: 26S. 
Z ir ai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Zir aat · Bankasında kumbnra1t ve ihbarsız tasarruf hesap
larında en ar 50 lira.ıı;;ı bııluncınlarR senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşagıdaki f>lfin" gör,. ikramiye dagıtılscaktır. 

• adet 1,000 Urahk 4,oon 11.n. 

2.0•• _,. 
1.800 " 
~.ooe • 

JOO adf'>t 60 ltraJık 5,00G Ur• . .. 
' )1 

fO >ı 

511 

256 
10~ 

?O 
" 168 )1 

1 " .soo • 
2a • &,ZOG » 

DİKKAT: Hr~aplarındaki paralar bir seııe içinde 50 tiradın 
apiı düşmiye~lerc ikran-dye çıktığı takdirde t"'.f.: 20 fazlasi1e 
verileceklır- Kuralar <..enede 4 drfa, 11 mart. 11 haziran. l 1 eylüı IJ 

1 1 Birincikclnunda '7f'kilecektır. ' 

'--------=ı:.-m:mmm::::mmmmm-~ 

VEFA OZASI IKTI 
lstanbul Belediyesi ilanları 

Belediye n1otörlü v~itinden hurdaya c:ıka.r•lan 2;j0 adet dıf \"C tP'-' 
adet iç IAslik kapalı zaı-f u~uıtl~ .ırttırrıta)'a konulmu~tur Mecmuunıı 

tahmin bedeli 9035 lıra ve ilk teminatı 677 lira 62 kuruştur Ş::ırtn3111

1 
Zabıt ve l\tuamelıit mlidi.irlüğt\ kalcmındl' gjrtilcbillr. İhale 13, 10 oı 
Pazartesi günü saat 15 de Daıın°i Enctiınende yapılacııktır Ta: ıpıeri , ... 
ilk teminat makbuz vryu m~ktupları ve 011 yılına aıl ticaret odası 

sikaları ve kanunen ibrazı lazım gelt>n rlığer \"CSalk Je 2190 nunı;.ır.V 
kanunun tarifatı çevresinde hazır'.tyacak arı teklif mektuplarının il1,J' 

- 3~ l 
günü saat ı 1 de kadar Oaıml EııcUmen!'ı \·er"lleler 0.Zın1dır t!i6 ıur ma~ Ertesi sabah Batling ha.1 ı- matör\J. gUnUn bır :ıde hafif bir ant * 27 .va.şınd aylık kttzancı 150 1'· ı Tür k Hava K u r umuna her veç 

mın e\•tnc u~ak eıfatıle yerleşır:.,u. kro~e ıle nakavut etm(>~I IA.zımdı Bu· rayı bulan bir gencim. 17_18 ya,şlarır.. hiJe yardımda bulunmaları Iü. G , , 'f-
Ccn de blitün sıkıtnılarımı bu suretle nu. ümıUe nef'e ile, feragatl nefisle da kumral veya sarışın bır baya..ı~a. zumu ehf~mmiyetle arzo lunur. e .. en CeVap ... ar: elt 

ki ~ ışan b ki.yordum Lak" b h ı hAd' • • 1ı-Iecarl ı;ubesi daimi amelesi iç• yaptıı·ılacak 25 çıit ç1zme aç )C aLJ.ttım. Romlln yazma a u6r · e ı · ın u .ıyır ı ıBe hayatımı bi.rleştirmek i.stiyorunı . ...._ , "' 
hır ıhtiyar kızın hanesi, maı;a h1ı;ır~ bir türlü vukua ~etmiyordu. 

1 
EflAtun) remzine mUraca.aL Ressam, K. B. Bayan Tek, Engin siltmeye konulmuştur. l\olecmuunun tahmın bedeli 625 lira ve ilk. ttff1 

\anan bil· boksör için hakikaten -.ra (Arkas ı var ) ı * 30 Ya.tında, 1,74. boyunda, balık Satup v• ~ 38, S. A, T. T . HasaUstU, Şans, A. nalı 46 lira 88 kuruştur Şa.rtnan.e Zabıt ve ~tuamelı\t ınüdur1liğU p. 1 
rııtmakla bulunmaz bir nimetti J.o'1d ================- etındc, yakıfıklı bir gencim. Kaba· Nl:ZAldJl'TlN NAab' A. 3·ı l\t . S. l\.f, K . T . ı< . :55· M . S, 5 leminde görUlcbll;r İhale 13 ·ıo 911 Paz31·tesl gürü ııaktt ı ı de D311~ 
~anın hıçbir yer:nde, h3laını'1 genı4 Beyoğlu Halk sineması bugün m'\- ta• li.a~t mezunlarrndanı.m. AskerL· N-i-.-• DirelrUlırl Emel, A. R, Akalın, 602. Seven ka- • ,,tı.ıı" 

....._ ·ı- 18 K b Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tc1ninat makbuz veya nıc~ 
bahı~estndeki temiz hava ve idm.tıl tine 11 de, gece 8 de· Lorel Iiard~; ğırni yaptım. 2000 kuruş ı.ali ma&.Jlt ıtruC MBA.C>OıQLU dın. Bayan Ayla. garp ' a uıe . 
.:ıha.sı yoktur dıyebilirlın. Kunthı Y'f Zafer dönilşü. türkçe. Poımuk Pren- bır dcv1et memuruyum. İçki ve ku- BaaıldJlı yw : rumuzlaı·ına gelen mektupları aldı· tarı ve 9·11 yılına ait ticaret odası \"esikalarile lhalc gl\nü nıuay:'>-'en 

ı.arda. bol bol koşmaK. kabı!. Tenha !eS Yedı cüceler nıa.rım yoktur. Ya'ı 20 il& 25, bo)l\l VATAN MATISAAU rıınıı. atte ıJ)aiml Encüınendı:- bulunmalu r•. ,soıl 
........ ------------.............. -----------------............................ ,_.._,,,,,....., __ .......,.....,, .............. __ --__ ................................. """!!!! .............................. --------------·--~.....--.,/ 

Bırkaç eşkıya. Lulciyı. ormandaıı 1 Gam avlanmıştı Antııvanetta. ,, İstiklal-En Son Havadisin Aşk, 
çıkarıp, ıleride. tenha yolun bır ..-:'! Goğz;Unde sakladığı bıı~.a~ı çık r.p 
narında bıraktıla.l' ı kendini müdafaaya vaJdt bulan1anı ..... ! 

Cinayet ve Macera Tefrikası : vlrdl ve acı acı haykırdı: vettc göı lince, aı kadaslanna ,:t~ 
_ İmdat! İmdat! C<ı.1 kurtaran clı · 

64 

Değirmenci. efkıyalartn uzaklaştı· b . ı 

gınt görünce, glildti: 1 Çırplnıyor, h;ı.ykırıyor. herıncrln 1 
- Epey dayak yedhn amma, dedı. elınden kurtulmaya. çalışıyordu. Fa

Budalaları ~.a aldatt'.m. Kı~ oldu~"· ı k~t nafile, herlfıer bir _canaı.·ar ~:tıı 1 

iNTIK AM 1 • 
yok mu? Sız: dışarı çıkınız! ~~ 

Levi, ehemmiyet bile vernıl•di. B•~ Sonra döndli, onun bağl8l"ııt1 

!akis cUretlni arttırdı, hareketlel"I - dU. Kcnttrn atıimış yırtık elbl~eıe 
de istical gösterdi. Onun, bir ;.ızı: • ..ı uzatarak: 

1 
ı 

boğa gibi saldırışlarına mH.ai ol3.C:l•{ - .\tüteessı olma! !ntı}aıı11111 

m,1 sana go~terec_es;tım Anrıko... I hücum _edıp kıskıvrak bır hale gct 1 r laya yakla.ı,tı. Antuvanettanın VÜC'J· ı 
K083r r;ıbı yUrümeğe baflad:.. nlişlerd1 onu... dlinti. baldırlarını sıkıı,tınnaga baş'...a. 

....... ······-·· ..... Samuel Levi l'ldı:ı.mlarına şu f'nH·i j dı. Ellerinı, gene:- kadnın göğsü.nd!.l 
Antuvanettanın mektubunu oka ı.·rrdil•r: · baldırlarında dolaştırdıkça hazzından 

yan Aniiko arkadaflo.rına seslendı • - Elbi11elerlni çıkarınız. Bir göm· ha.vılacak gibi oluyor, bir taraftan 
- H&.ZJrlanınız. Antuvanettan1·1 lekl'° kalaın • .Sonra karyolaya bağla· da: 

ya..111 da gldeceg..z. Hemen yola çık· yınız. Ağzına da bir bez tıkayınız. Baldır.arın da enfes! diyordu. 
mak lazım. vakit ge~lrmeğe gelmez Yal'ıudinln dedl~ını yaptılar Antıı ı Ev\-·eh\ ben seni kollarJmın arasın:ı 

Birkaç dakıkta içlnde. Anrlko U.!. vanettanın f'lbiselertni çıkardılar \; alacağını. sarıp koklıyacağım son.a 
g~decek arkadaşları h,ızırlandılı:ı.r I<'l k..aramadıkların kel"ip Kopal'dılar d;ı , 

ıle. yol;J. çıkarken. Dora hüzünlü btr AC:ıına da hır bez tıkad ~ .. tan !<>rı' 1 Böyle güzel mahlQka kim bol 
~ \'e>rmP.Z .. diyordu. Sana çok klşt sesle onları uğurladı: oradan çıkıp gillllPr. 

- Yolunuz aç·k otsun ! 

B.\ SKJ' 
Antııvanetla odasında oturuyoı· · 

du. Bırden kapı açııdı. önde Sam.·ı~l 
Lev olduğu hıılde dOıt kifi jçeri gl· -
d1ler \•e Antl!v.ıınetta.oın kımıldanın

aına meydan bırakmadan Ustilne çul 
Ja.1ıp elJerlnı ıımsık, bağladılar. 

Antu\·{4.nctt:t. çırçıplak d necek b. müşteri çıkacak. Fakat yağma yo.i! 
halde kiilmıştı .. Arkruıında yalıı z h c.~ ~c .• t. ben senı kollaı ıma alaca~ 

kombinezon bırakm.ı.flardı. Şeffaf ~ın1. Sarıp koklıyacağım. Ne de gü
gômle~tn altından tö_fsünUn nlg·Jn ıel vücudiln "·armış, hele baldırlar·ıı 

ve dolgun t<-dovurları gözüküyordu. enfes: 
VUcudünün rengJ, f !dişi gıbi mnt ı. Antuva.netta, yı:ı.hudlnin elleri vU 
Bir keliıne ile ıpek gibi bır kadındı. 1 cudlinde dolaştıkc;:a, ~urasını burası 1· ı 

Levl ağzının .suları akarak karyo- ı sıkıftırdıkça, harap oluyor, kurtui· 

,, 
Çeviren : 

M. S. Çapanoğlu 

! 
ağzından bezi çıkaracağım. Fak 1 t hiçbir şey yoktu. Antuvanettanın e IRcagınt. llC"le şu clbısc\('ılnı g 
bağırayım deme. tekrar bezı tıkarırn tinde ... Yegane silı'ıhı gözlerıydi, TLlf• l<erf'!. 
ağz ı na. .. ,· Hem bağırsan da ehemm ... ıcUe, kinle yahudiye hııkıyor, fak ıt Levıyi kolundan Sıı&,U·i\klech. tı:~;:
yeti yok, kim duyacak? Nasıl olsa o nefret alevlen saçaıı gozleıl<'ıo d"" thşaı çıktılar Antuvanett;ı, rJt 
elimdesin... ~ıl. goztinUn 0·1tindeki manzaı ıya ba 

1 ıenııı gıyrlikten sonra, hE'psı ll
1 

Levi, Antuvanettanın ağzından be:ı:i kıyordu. ic,:eri gırdiler. Yahudı korK1td"
11

11-i 

mak için yerinden kalkmak. frlama·( çıkardığı zaman kızcağız derin bir Oudakları,nı bir daha yaklaştırdı paznlf)Za Lutuınıul' gıbı tiu·ıY ·' 
istiyor, fakat muvaffak olamıyordu nefes ald ı . Sonra yalvardı: Antuvannatantn dudaklarına, .. Fa Rcngı klL gibi olmustu. ~er:<fı! 

Hır.:ıından. utancından mosmor oi· Bana dokunma, yalvarırım .iil- kat öpn1ek, koklanıak n~slp olmajı 1ilşiip hay•~uc.ıktı. c 
muştu. Gözleri yerinden çıka.cakm.ş na .. . Bırak beni gideyim. Kapı birdenbire ardın.R k;lct;ır a<:ı.J . iti ı 

Antuvanetla, ,\nr;ı\onun eı 
gibi bliyUr1'üştU. Levi onun ıztırabına, _Nasıl olur ?, Amcan seni banı önilnde A:nriko oln1ak Uzert.'. ı:ı.rltad::ı. 
mahcubiyetine ehemmiyet vermtyor, sattı. Kiraladı. Altınlarımı aldı. Bu ları içeri girdiler rıldı. ağluır:ağa ba~Iadı' fO'Ff' 

o kıvrandıkça, vücudUnUn inhinaları parayı birkaç misli fazlasile kaza·ı· Levlnin kımıldanmasınıı n1r:vd~ , - Hızır gıbı Yl't•ştintz. ut'tı= 
yahudlyi bUSbUtün çileden çıkararal<, madan seni bırakır mıyım hiç! Ben vermeden yakasından tuttu \'~ stıl' nıah\"olacak•ıın Bu hf·ı·if bC~~t,,.r 
el hareketlerine Jaha geniş bir şekil - de. seni başkalarına kiralıyacağıııı. tına bir tokat attı: edecek rıamusum'l tas~ıııut 01,~P 
dt devam ediyordu. Fakat evvelA benim olacaksın. - Şakkk!.. Oh. nf! bti~nik biı feJbJu•t 

E ir aralık: Sözl ~rıni bitirince karyolaya otur- Tokad ı o kadar kuvvt>tıe vurın , 1 Allahtılı ! di.l~t' 
- Gllzel kwnru! dedi. Seni bütün du, Antuvanellanın llzerlnc abanaraK lu ki, yahudlnin suratında parnıakl.ı- ı Reis. yahtıdının kafos~nı 

1 kalbinde Sl'\'i}'orum. Fena adam d,~- kucakladı, Ağzından öptU. rının yerı kaldı. . çarparak Zrnnptltoya dedı it #el 
ğilim ben. Dudaklarından öpmek •içi:ı Antuvanetta, nefretle ba~ ı nı ç~~ Anluvanettayı çırılçıplak bır va~i· {Arka.Si 
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