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Milli Şefimiz ve 
Bulgar kralı 

Cüliis gıldönümümünasebeti! 
ile çekilen tel 

ve Türk-Bulgar komşuluğu 
Mir gazetes"nin bir cümlesi 

''Desise ve fesat, 1ıereden çıkarsa çıksın 
iki memleket 

arasındaki igi münasebetleri bozamaz,, 
• ofya, 11 CA .. \.) _ D. X. 8. Bul· 

gariııhııı kralınm tahta l'ıiHı"lunur. 
)ıldönümıi gı.lnıindc 'Iürkl> e de\ Jet 
rei l~le Bulgarl!!tan kratı arasrnd;ı 
teati edilen telgraflar Jıa&eblle Türk • 
llulı;ar mıınn cbatına alt ınutolra 
ı;trıleıJen «;\lırı> nk,:ını s-aı.ctc~ı o:ıın
ları l ll7.ı)or: 

«Bu tellerin teati ı uz.un zaman· 
danlıcrı iki memleket arn ında nıe,-
cut olup son aylardll drfaatla tc.ı.a· 
hıir f'dc.n iyi ııı ına ebctlerin delili· 
dlr.11 

lller.krtr ;azcte, hu IJ i miina:,ebet· 
lerin )'abancılar tarafından boculm.ı· 

1 'c karıştırdnıa ı teşchbU:ılerinln 

Tlir"'ı~ e hiiliOıncti tarafından bUl"eti 
kati~ ede reddedil mi~ olduğu bu!ıuı.u
ııa dikkati çcmcktedir. 

« lir» ı;aute!;i, meny.I ne olurı;a 
ftulpr l..TBlımn !!S fnı·l yıldöniimlinü obıun, hiçbir dc:;lscnln iki ıneml<'kct 

tebrik eden Milli ı,:ıefunız ard ınd.aki iyi müna&ebetleri boUl· 

1:J•Blillm!!ISl!l!"ıamıD1~~ \ ~.ra\•ağını U.he \e izah ediyor, 

Bir Tekzip Londrada 

Bulgarga 
İta/yadan 

• • harp gemısı 
almamış! 

bedbin~ik 
baş~adı mı ? 

Bir kabine buh
ranına intizar 

Tahta culft,.ıınıın 2.') lnrl yıldul\llmllııU 
idrak etınl~ olan Bulgar krah 

,.,. ......... 
•kakereıırı 

Yine 
çıkmaza 

girmişler! 

İngiliz 
kabinesi 

değişecek mi 

asyaya zamanın· 
da yardım edile· 
medll Dl arbk 

lngiUZlerde 
uıamı~ıar 

Acaba Çörçil iktida 

nıevkiinden büsbü- ı 
tün ayrılır mı ? 

~e\york, 10 (A.r\.) - Lon· 
dradan Amerika ajan~rına bll· 
ılil"iliyor: 

iogillz parlamentll mahflll<'rln· 
de b:t!>ıl olan kanaate g-öre Sov· 
:retlerin uğradıktan mu\-affski· 
~-et slı:llkler ç,.,rçU bfikiımetbıiu 
v:.u:ı~·etinl arsmakta<Jır. Apıi 
ınaltfıllerde hu halin bıtı'ıharc ln· 
gilız ı..ııblncsiııde bazı <leğhjlkllk 

Jerl lntııç ede<ıej;i llil\ e olunmak· 
tadır. 

Multafaı.akarlarıht oldu~ıı ka· 
ılıır litıcrallcrde \C ııoı.~ııll tlerde 
hflklıl'I olan kaaııute göre lng(lte· 
rr. r.u yay:ı yardım ha.h!ilnde a· 

zaı ıl guyrr.tlnl sarfctmemi~tir. 
nazı kln,seler A \ nıpıı ·a ııdcri 

bir ktıV\et gönderllmcstnl ,-e 

ı;urpta bir l<ara taarruzuna gesll· 
ın~inl ta' "iye ctme:.teclirll'r. 

r 
1 İngiliz Tebliği 
\. 

Atman ordusuna 
ına:ze.ı:e gönderil 

Novotni-Edirnekapı hAdisesi 

Bu bir Gangsterliktir ! 
Düpedüz haydutluktur! 
iffet · duygularımıza son derece aykırı olan 

bu cür'et : ayık olduğu cezaya çarptırılmalıdır 
Üc serseri tarafmdau evvelki ,-

:;:::~:~~=:ı::::~~::~::i ·:;, Acaba et meselesi 
Şehrın en ı;:lek noktalarından 

lıil'inde sinemadan evine dönen d 
bir ,enç kadının kıskıvrak yaka. d il k 
l:ımp otomobi~l~ .. Edir~ekapı me. e a anaca 
zarlıklarına goturulm~ı ve orada 

soyulması, en şeni te<'avüzlere ma- ~ b d ki 
ruz kalması asla ba,it bir nbıta k ? 
nkası değfülir. Bu düpedüz gan· u a anaca m 1 e 
ısterlikti:-, haydut! uktur! 

Örfi idare nuntakası rl:ıhilindc, 
herkesin taın bir kalb ve vicdan 
huzuru içinde ya!!adığı bir de\'ir. 
de vukua gelen bu hadiseyi, hiç 
"kimse bir ba it aşk veya ze11pe· 
restlik hadisesi suretinrle tefair 
hakkına malik değildir. 8tı c;on 
derece i~renı; hiT \•akadır ki bÜ· 
tün temiz du ·gıdarımızı isyana 
tahrik ctmh;tir. 

rı;,2t murakabe komls oalİ, bu ışı 
pazartesi günl tedklk 8'6ce!E 

Rir şehrin iffet duyıularına hu 
1 
derece boyrat.;a bir keavÜT: kor· 
knnç bir ciirl'Uir! 

l\Jütcca"irlerinin t:n kı ... a ıaman. 
da bnlun:teağını ve 'Oİİ.lnulle ola· 
cak bir sirldetlc te<'..ziye edilecek. 
le.rini ümit etmekteyiz, 

* Badist",yi, biızat kurba-nının at· 
ı-ından aldığı malümata dar.1nar•'k 
bikiye c:den mubıLrririmbhl 1••· 
31 !iUdDl'! 

Perştmbc a~ı. Novotııi bireha· 
nesi sahibinin '.kı~ı ve ith&lAt tüccar· 

J nda 

Japonya 
sevinç 
iç- e ! 

gizlice tah
liye edilnıiş! 
Açılan gedik 500 

kilometre 

Çekilen düşmanı ta
kibe devam ediyoruz 

Berlin. 10 CA.A.) - Führerinl 
umumi karargihı tarafından ne§· 
redılen tcbHgdc şo) le oonilmckt&
clJr: 

Alman kıtaları cephenin merkez 
mıntakaaında açılan 5GO kilomet 
relık gedıkte derinliğine doğnı i. 
lerleml§lerdlr. 

muştur. 

Ilııkalım et meselesi de, odun 
meselesi gibi, dallı budaklı bir 
mesele halınc gelecek midir? 
yoksa ... 

Vigazma 
Brigansk ve 
Melitopol ... 

Bulgar ajansı, şayiaları 
(Uıkzibc mezun olduğu 
nu bildirdi 

ediliyor ! 

Her taraf ta konuşu 
lan tek me\Tzu:Rusya! 

Eıaunda çıkar 

" miydi ki? 
Va~lnrtoo, 11 (A.A.) - C

nited Pre81': 

Suad D rzı ~ Artık !l8!1° ' 
butu bııgilngal'yor belını 

Vıazma, Briansk ve Aıak denizi 
yakınlarında muhasara cdılmış o 
lan dilpnan kuvveUcrinin etrafın 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

B&rp IJD iç 11etitatıa 
çok ş !lcletlendl 
Mosl--o~. 11 <Radyo - Saat 11) 
Cenubu garbi istikametindekı 

dütmnn tanrruıu çok şiddetlidir. 
Fakat, a..t>keri kıtalanmızın anuda. 
ne mukavemeti ile karşılasmakia 

ve kırılmaktadır. 

Sofla, lJ (,\,.A.) - f).!\. 
B.: Bulgnri.ı;tanın baLI ttal· 
lan h:ırp gcmllcrlni atın al 
dığına dair hariçte şayi 0 • 

lan halM'rler hilufııın olarak 
HuJgn.rManın hiçbir ttaıyaıı 
harp ı;eınil>i ı;a tın atınadığt· 
nı blldlruıeğc Bulpr lıtfllı· 
hamt ajansı mez.undur. 

Varna casus
larının muha
kemesi bitti! 

lltısr.erl olan ~ rud· 
kin rd2ma 

llıabkllm ed idi 1 
I' Soryn, ll (A,A.) - D. N. B. 
llrııa gunü Varmı'da Sovyotlcr 

~rlıı;ı he :ıbına kundakçılık ve 
t 

Usluk yapan Anlon Prudkin ve 

l l"tklerinln muhakemeleri netice· 
t 
IQ 1\clcki karar bildirilmistir. An· 

G l\ Prundkln ile diğer maınun 

11 
Um cezasına mahkum cdilmielcr. 

h r., T'rudkin'in zevcesi mUcbbcd 
11. crz:a ına c;arptırılmı§tır. Di· 

, r uç maznun sırnsile on be ve 
\ 

~ ene hop. c mahkum olmuElar. 
r 

1 mcır un her net ctmi-stir. 
f ' " rıan,cc:ic .mar.nunların Bul. 

: nı ya ... ncı bır devletle mu
"b<'vc sokmnğa çalı~tıklarının 

\ bu milk tla kundakçılık hare. 

1.~ 11cı i ve sııika t tl' kılfıtı yaptık· 
)•tının tahakkuk cttlğh bildirili· 
lltdu_ 

h Londra, 11 CA.A.) - BUtün mu· 
averclt'J'in nıUnhıı.61ran yegane me.·· 

Zllllu le',!kll eden Husya vazıyet!, te < 
mit gazete ıdarclcrinde, klUplerde, 

I sokaklarda, nazerler ve elçiliklerde ve 
her taıarta buhran kclımcsi ıle ifact 
cd.ılmcktedır. 

Mcvzuun fevkalade scnış olması 
buhranın netice ı hakkında mütalea 

\'e tahmınlcr yapma:a. mil &.it olma• 

makla berabttr vazlyetın veh11metlr.1ı 
rat;mcn Londrada henüz: !a?,a bir 
l l!dbinhk G'Örtilınctnektcdır. 

fptıdadan bırı.;ok kım lcr ar.ı b•r 
~aşkınlıta uğramı,lardır. 

Londra.nın ~:ılQ.hlyettar b .... .... ı mr•.a· 
fıhnln Rusyada cereyan ed~.n m:ık. 

bıl taaı rıızlarm mıılılycllcrı hakkındn 

aldannıış olmamasına rağmen lnıiJ 

matbuatının blr kısmı Ttınııtenko t:ın 

yaıltı~ı eon taarruz h rckeUer- lln 

tıııkılcatc ıuıla muta.bık olmadııtı flit· 

dnı ı:r.h:ır cylcmıs,ılcrdir. 

Rumenler de 
Rus hatlarını 
delmişler! 

14 saat~• çoll ptl· 
detU bir malaare

beden sonra 
Berne l1 (.A.A.) - İsviçre rau· 

yosu l3Ukreşten öğreniyor: 

On dört saat dc\·am eden şiddct!ı 
muharcboleıden sonrn Sovyet haUan 
Romen orduları tarafından delinm .ş· 

tir. Ehemmiyetli bir sevkulceyş nok· 
tası lfgııl edılntlşUr. 

131 haber alan mahfellerde 
zannedfWthıe göre Amert· 
ka - Jaronya milul1'uelerl 
hlr ı;ıkmaza ttlnnittlr. Bu· 
nan cbcbf Blrleflk Amerika· 
nın Ç.fn!le 198'7 &tattikOMUUllt 
teııhlnde ısrar e~leme.ldJr. 

8fJt Japo• ••h .. ~a ııra 
Birleşik Amsrik 
harbe girerse ... 
c:ıaalll ltmertlla 

dıvıeaerı •ı urı 
lftb'All edeGt~er 
Tokyo, 11 (h A.) - Cenubi An 

rlkada yapt.l#ı Uç aylık Beyahatl 
sonra cuma ıunu Yokohaınaya dön ... t 
Japon nıc'buıı!annd:ın M. &>t>eıba a 
ı:ıunıarı söylemı,tır: 

cBirlqlk A.merıka harbe cırec" 
olursa merkezi ve cenubi -'merUQ 

Yarı~ millt çenaze 
a ılaeak 

devleUeri ıs. m.uht.emet Ql&rak Ame- hududu ~ ve enelki 
rıka ile blrllkte muharebeye gltec:ek· Jin To °' ,._.. bıulerınclu 
leı'dır.,. blri1MS Mllai-- ...,_ ~ 

Japon mebusunu getiren remide tu BU kati# t ffay. 
Amertkad&n dönen 508 Japonyalı da ~ r. 
bulunmakta !dl. MerhUM tabutu 

--------~~~~~~- Tahra 1*· 
Topka,ı 

Nlu•t•••••oDIJatı 
ı= ...... S ~M~ 
..ıaDllMbn ~ ve han fnldu. 
cluedeft ayrılırken de anı mera. 

• 30 küsur &enedenberi muhltlnd•l«i •im tekrar edllml tır. 
fakirlerin sıkınt:Jarma medar oım-~~ !S d D ' 

1 
T .. ua avaz ın ccnazesı yarın 

ça ışan opkapı Fukarapttver mecı.- sabah Sirkeci rıhumına naklecltıe. 
si, önUmUzdckl Şeker \•e CuınJıurty~t cek ve saat on birde mllll meruım 
bayramları dolayııılle 300 takır aile· ile Beyazıt camiine getirildikten 
ye. yiyecek, giyecek \'C yakacak tey· sonra ·namazı kılınacak ve tabut 
zilne hazırlanmaktadır. Bu Yardımı Ed' kapıdaki •ehitlig~e gö ül . 
d h 

. d . ırne " m e 
a a zı)-a. e genıŞletcbllmek için ha- cektir 

yır l'lahlplerintn m~e:ıseseyc teberru c::::::ııı=.:ıı=::ııı::====::::::.:ı:sıs::=ııı==-=ı::ı: 
lan beklenmektedir. Teberru yapa· eM .. blnaaında veyahut Topkapı er
cak olanlar her&iin Torıkarııu nıU· cuaJuı.nııstne mtlracaaUan beklenır. 

doğrultamaz 
Tokyo, 11 ( A. A.) - D. N. B. Flüa· 

rerın A'Jman ordu8Uıta hitap eden ıun 
tık «nn ve Abllanya matbuat ~ı 
f. Dıetrtch tn 'ark cephesi vuiye~1 
ukkındakı beyanatı Japon :RMtlıu· 

\f tarafınden büyük harflerle neti'" 
ı ınıttır. 
Lmum.yeUe Japon guetelerinln ı:ı 

Uaı, Rwi - Alman nıuharebelllıl• 
ıc. askul harekatın ınlra.W bir in.ki· 
~c takıp c.tnıekte oldutu merualn· 
l dır. 

Hochi Shlmboun guetesı funıatı 

8.Zlyor: 
Ycnı blr cihan lnkılibt ~lirl)'Or 

A' rupadalu sovyet ıttthadı arazı. .• 
:lln yarısının 1şcallndcn Bonra Sov· 
ıaucr tamamen tahrip edılmek arl· 
• csindedlrlcr. Bu hal bütün dünya ..:. 
• ıuıyc kadar görmenn~ olduğQ bır 

• Uman sl)'a.til yıldınm harbırun al&· 
:netidir. Artık Bırleşık Amerika • ., 
lngılteı enin bile yardımı Almanyaya 
blr tehlike JtarfJsında bulundqu duy 
,usu ve• emez. ln.giUere bir bubra '\ 
mu\·acelleelnc2edır. Bu itlbaıla Birle
flk Amcrlkanm ne gibt tedbirler aııı.· 

bileceği auall 'ar:ld olabilir. B1I va.z•
yet ayni amanda, Rue - Alman 
harbinin neUcclertnckn Uaakfarkta 
\bıl olabılecek aldalttle hayaU bır 
pkilde alAkada.r olan Japonya Uçln 
de çok ınWıtmdir.:t 

Alman tayyareleri 
BerUn( 11 CA..A.) - D. N. B. a

janaımn ött'fll]d~ne pre dün ~e 
Tobruka kar91 ye,pılan taarruzlarda 
Alman tayyareleri binlerce t&n«ır. 

v• infılAk bombaları atnuflardır. 

Bombalar, mabeme depolaı'ınd& ve 
ehemıulyeUi Ykerl telllsatta üı; bU· 
yük yancın çılunuına eebeblyet ver· 
mı.ur. AşJ\i gece Alman~ 
Half ayı bomı.l&nµflar ve peıtrol tas· 
ttyelıanelerin• i8&b9tler ~i!"' 
ferdır. 'Burada kllçilk, büyük ballı 
y.ngınlar çıkrmftll'. 

Girit bldlael ~rı 
"laglltere 

Londra, 11 (A.A.) - Yunan &e!irl. 
Ba~vekll Çörçile, Almanlımn Oiridde 
yaptıkları mezalim hakkında Yuna'l 
harbı)e nazuının bır raporunu tevdi 
etnıi~Ur. 

10 birinci1cşrin® yapılan hava 
muharebeleriı'ıdc ve tuyyare mey. 
cianlımnda 37 Alman tayyaresi 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) -

HADiSELER - FİKİRLE. 

Hazin, fakat gerçek! 

H AMLET ve Kibarlık Buda· 

ıaıuı teaurillerile Dede'nin 

e11erlcrlnden mürekkep konser • 
balkın karakter ve ses terbiyetı;. 
ne ait anııarJan içinde, bize, ol . 
dukça bereketti bir san'at haftası 
yaı: .. tmı~ old•. 

1\li!.;k eserleri canlandırmak 
b~~ndaki rayretimn ne olur. 
sa olsun, neticelerine ait maba. 
sebe lıa!iodir. 

Buaa dair gazetele.ide . milte. 
bU6Ui 'kalemlerden çıktıtında 
şüphe olmıyaa • tenkitler, beriki 
sahadaki muvaffaJnyetimiıin va. 
attan aşak\, hatti çok &!lağı oı. 

dqHu göstm:ror. N~in? 
Haydi diyelim ki Shakespeare 

Te Moliere'i oynamak. sengin 
san'at anaaelerlM sablp avrupa 
sa'laaelerinıie bile, bi~lli ve tec. 
rilteli aldirleria itddlr~ ya, sikke. 
slaia llinlillkleri• varuıeıya 
k ... r Jıill bir türbe ailti ~inın· 
ille Ja!IJıaD Dede efendiyi anla· 
malda ve tebUfdeki ba aczimiı 
neiea!.. ~ ' 

ilamla, klisifln idrakine 
varmamn ve ona temsilin (Üç. 

Jilderl meydana ç11rmı, olmuyor 
.. , Bil hiiyök biı.i, hüner ve 
nefis terb"9si i~, bir de kendi 
dllelaclen blT saa'at anıa,-..111 

Hamid REFiK 

Jıududlarına dayanmadıkı;a, mu 
\'affakıyetıi bir ıcraum ncticclc 
rine yııkselemez; \ 'C bir kcrre 
daha anla«ılmL.a;t.ır ki, ~ahsa \'e 
esere ait iddiaları bir tarafa bı. 

rakarak, Hköncc, b:ısit kademe. 
!erinde hıtunma,!;a çalışmadıkça, 
t>an'atın, detil klasik, gündelik 'c 
geçici h8\•asına bile cirilenıez. 

Bu lıususta ilkadım, yeryüzünün 
her yerinde ve her devrindeki 
ilkaılundır: metodlu bir ç:ılı~ma. 

Klislk bir temsil \•ermeğe ~al· 
kışmadan önce., aylarca. hatta &e
neleı·ee, ..giri tifimiz büyük i~n 
bütün teferruatlı hazırlanmam. 

rını biraraya getiren bir gay. 
Tetle, eksiklerimizi tamamlamıya 
mecburtl7.. Olmadı! Bir kerre da· 
ha! Bir kerre daha! zihniyyeti. ça 
J malarımııın \•azgeçUnıc:ı pren 
.siblni t~kil etmelidir. Da husus. 
ta yardımcılarımız. kita11, tenkit. 
tekrarlanıa, disiplin, samimiyet, 
san'at endi esi, mesleğe bağlılık 
ve sevgi_. cinsinden, her iyi ve 
güzel şeyin doğumuna yarıyacak 
vasıtalardır. 

Ancak o takdirdeclir ki Shakes
peare'den Dede'ye kadar ç-.itli 
ve zengin bir san'at münbani•d 
0

üıerinde perende atabllecetimiz 
zamanlar gecilmıa, 
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'' Değişen dünya ! ,, 
Hatenıi Senih SA:BP 

Ahmet Hamdi Ba ar, bu isim altında n~retmiı; oldıılu kila· 
bında çok iı;Ufadeli ve dikkate deııer bir t:ıkım mesclclerlc uğ-o • 

(slBASDfA 16~) 
Bu harbi kim 
kazanacak ? 

SupJıi Nuri 1.LUl 

Bu bir gangsterliktir, 
haydutluktur~ 

~~J 
Harbin taliini tayin 

edecek sayılı günler 
Şc\ ket ntLGL"l 

tJ.nıeıı ~oliıulleıı Aıak ılcniıl J<ıyıla 
rına kadar, bUtüo dotu <'t'pfeııl lJo.} un 
ca, Almaa ordı.ılarının unıurni t<1aı·· 

ruu ıeçtlklerl malöıııılur .• ı·ıarı rts· 
mi Alıııan kıı~ ııa"l:ırı, hu taArruı. mü 
naııcbetllc, ılun)a matbuatında ~11111-

laa ttirlll tahminlere c•e\ aı• 'erınck 

bıer Sibl, ~.,arklı• lıa,ıı~aıı rnuıızzılııı 

harekcıtin a~ıl lıeılcti ııc lltoskouııı.1, 

ae do ll)1ıJ dcreccdo themmi3cUI ol.ııı 

raımakt~d&r. uDettten diin » adını nrdıği 110 Ayfahk bu lut.ııp 
mqeJUfhı bundan e\ \*el çıkarmı oldutu uç kitabın son cildi sa
' ılabllir. 

Ahmet Hamdi Uaı:;.ır, bundan ev\ e!ki ciıtlcrinin blrinclslnl!o 
ik~di buhran 'e cbep1cri, ik tıs:ıdi de\ letçllik \'C mevıualarJ, 
buldaY şiya eti.. gibi nıesc:lelcri tctl lk ctml'sti. l'l\iııci ('ildinde de. 
frnH lktı~t rejiminin onu. ~ni ruemlekttlerln kıırtuh\t: nh:amlan, 
ınilJıı~ ıktıaariımn kurulma un urları.. gibi mc: elelcrfo uğra UU!l, 
uçuneu cıldiııı para ve inkılap mevzuuna hasretmiş, nlha,ct adını 
~erlcvha yaptığımız son cildinde de blll:finun dün;) a buhranları o· 
11undc nazari b kınıdan ol un, mutl.'lka bir hal t;ınımı bn~lıınroa ·ı 
ic:ııı eden bir çok ehcmmi3 etli m elclcrle utrn ·hfı r,oruht) or. 

Buıötı bu su"" eorn1.,.e dbf•d~ 
kiınse ~ ot<tur. Hele he.rkeMen ır,lyaı

de IU lcr, taltn, MmıısoHnl Vfl ('.ör
çllln nmtlak gece gUndli7, bte ~e 
bir ce,;up aram:ıkla ml"~~ olclukla· 
rına ş pbe 3oktur. 

J tlkl il ktımıo keıfcdtmea, hiç 
birimiz d,. klibin dl"b'ili:t.. 

/f Jet telekkilerimize hu derece aykırı 
bir hareketin failleri sür'atle bulun
malı ve şiddetle cezalandırılmalıdır! 

1 

.Bunnnl beraber Altıına t •• • \1br· 
lorı hn:ııılar, Rµ:ı t~r~rtnrla· • Hu .. , Ş j 
inr, fnı:tı.ı: hı.raftıırJan ıla lng-l :c:r:· EH R VE 
kuıına~k diyorlar 'e ba ı;ö31ed!k 

- , <Başı ı inelde) vak'anın de~cti okunuyor. 
blr genç kadın SUmer sineması· 1 Talıkikata MUddcluınwnt muavin· 
ı.:ıo matinc.:ıiııe s-it.nılş ve sa:ıt seki•' !erinden Keınal ôzçoban el kOYllll.lf 
buçukta ıtncrna.dan çıkmı9tır. Ja.Mt tur. 

u \·e)a hu merkezin :ı.nptı olmadı· 

~ırıı. takı}' cılilen g-.ı~·t•ııin hlllın~ııa 
~o~1'o~nıım !jinıalhıclo, cenubunclıı, 

do&uıund3 'C) a batııınd:ı, l&cr ncro· 
do olursa obun, O\') et kııvvotıertnı 
y:ı.l<alr)"arıık lmha etnıt'ktcn lharet 
olılıqıınu lıildirııılşlentlr. 

lılu61Uf, kitabının. stJn )Jllara ait dÜtt)2 ın eltlcrll , nıilli ha· 
rcket YC kalkınmal:ırımıza :ıit tetkik \'e du ,üncelerinin bir hulasa ı 
J>ir den.mı oldu unu ~öylüyor 

Kendisine göre, harpler, il~til allcr, buhranlar bir intikal devre i 
~rtl:u-ı ar dm ktcc ir, Ahmet Haır.di. tarifi seyriudo, bitli.; siikün 
vo refah, öteki buhran ve intikıt diye lki es:ı lı :ıflıa ;o tcriloceti 
kan:ıathıde 1.>rar cttıglni ileri ü ruyor, 

Ahmet Hanıclı c ı:-üre, lı:ırplcr, buhraplar ve ihtHiJJcr ayni kaY· 
nıı.ktan, bir membadan <;ıkarlar. su mcmb•, bu rncn~eı.\c. cemiyet 
tc do{;mu? bir buyuk nıuvazencslıliğin önuuc ge<;mck cehdidir. 

Jmıı:ır:ıtorlqklar, büyuk dinler, ınucllifc göre, na ıl !!ôl.lkÜn ve 
refah dn·frlerfnln .ek illeri ise, di ktatorlfı.l.lerdc. lıuhr:uı <IovlrlerJ. 
nin nctıc lcriilir. Bu c: :ıslı iddia nu ayrı tarihi devirlerde miıiallCr· 
le &0.krdiktcn lioaıra, nıillı inkıı ııtard:ın dunya inkılıtbınn uaı;ıl 
"eçildl.inı laM irc çalı tı ı ı;öru ıuyor. 

Al met Hamdi, barı• onunda ı.i, ilıt.ilallcr arasınıla bir i.".)tirak, 
bj)' her:ıhcrlik g-ordlİ u cibi, harp OllU inkıldtıl:ırtle de l:nritnlizmiıı 
t~r.ı· e olımduju fikrinde buhum yor. 

Miidlif, inklliııcı m tarilini ve vazilesiui gü teri r ve Türk 
inkılılbı tarihine sayfalar tah~is ediyor. 

Kıpit.afüanin doğu'lu ~ c batışı ~erlevha ı altında, son medeni 
ld munn ve ı,endhinden evvdki buhran devresini, Türklerin ber 
ikı dcYrc attrindcki tesirle.rile, inırilte.re ve Avrupanın annyllc'i· 
ıncsi gıbi mcsclclcrlc u raş.ıyor. 

• ıucllif, kitabının Ül'iincü kısmında, ccYcmi nizamın anıı \lrensil>· 
lerfo uuu vudıii hir takım ınevıular üıerJnde ara hrma yapıyor. 
lH di hurriy t ve istıklil mcfbnmu, fnkılip devirlerinde Jnirri
yct telikltl'll. dünyanın bıtyuk il qitelere ;ı) rılınası, nfül4l ve sana.J ii 
r.ok olan Ye knııitalizmlc dirilmi )'en, gerili~ en nıemlclrntlor gibi 
ıuıanlllaım yanında yeni nizam tarın para t lakki i nı olelerini 
teşhir ediyor. 

Ahrw:t Hamdi R:ışaı-, bu ese-rinde, bize klıisik «Ekonomi So 
nlıı mcnlelerinin bngüokü dünya karşı ında ahltkları ,.e aJııbi
ltr.ekleri ekillerln kuv" cıtli tas virlcrini l'&l'mı~hr. 

Ufraşa.o, dü iineıı ve bu mc eleler karşısında zeki bir tavıda 
biıe i iffade.li dersler vemıis ol an Ahmet Hamdi Ba..~arm bu ku\'· 
"Ui t1tri, yakından ve ır.ınn tetkiklere mev.ı:11 olacak mahiyette 
diT. Bizim burada yaptığınuz. llerkesi alakal:ındırahilcn bu kila
bua sayfala11n1 süratle çevirmiş olmalttan ibarettir. 

Jlateıni &nlh SARP 

ferine \C aıwlanna lnaıııyorl.\: BI· ~/EMLE K E T 
taraf kolafl\ar f&e korku ,.e ıllf;r;ık 

~:ri::.ını 1ıcı.n3 or1ar, i•kıbctı cıiı~unü· Maarif Vekili 
Harbi kaı.unnıak lı;lıı Jtas ~ Al· 

nıan r.rdnlurı nılıtlıl!j bir ımret•I) bir· bu sabah geldı· 
IJJrlcrlım talıhrır llicn Ç@r~il: 

«- tr.g-111:.1: ordu unu A'TUl'aya 
gönderecek drjlliz:ı> dl~or. 

1ııglllr. b:ı,\cklllnlıı bu bözüno ı .. u. 
,ı ~ine ıns-ııtcn-nln \'u,ıngtoıı b'•)iik 
elttııl IAın\ H:ıti{llkıı kemali l~suıt.-t· 

le ortaya ntı!ı,ror: 
- O~lo mlld:ı.tııa ile harıı kn~· 

ruhn:ır, !illi atı o 
y17:! 

Dl3e CC\aı• \Cri3or. 
Ba.,ı a bir nıe.ınlekette ols31 hlslılr 

cfJr, havu~killnln nutlrnııa ,.c kara• 
rıua J ur,ı bu kadar nı;ıkı;a. ınuhalU 

bir öz ııoylcnıe"1dl. 1:-akat, tııgıtte

rede Amir llo ruıldun anum1da böy
lo cUH:Jf'ro IJnkig olsa ıoerek. 

Herhalde bu l:ltıalo fe> "'' 'crıu~~ 
l!'iıı erkAuıltarı> olm8" ~rt d•llldh· 
~er c:ldılen ln,.'"'fltcrc Almaııyayı 
ıı:a;lüp tuıck i HJ orıın gUnUn blrill· 
de Alıııan urduJarUc A' rııra. b:ırp 

ınt13d11nlarımla boy ol~nıek meı:hwi· 
) tinde l1.olacaktır. Bir rh a) oto ıo· 
re tıu llıUınal, blr.u; ı;onra ba,ı~..,. 

t•al• ul,uı '.l'rublusgnrp muJıarebüi 

ncticcı.ınct talıakkıık ccJecelunlş. l'a· 
ni ln IU7Je.r, omda bulunan Alman 
\'e ltnl;)anl.nı tlcıılı:o athlrtau ııon

ra 

ı~tc o \akit Auupa~a blıtUn t•· 
mali Anlcrlka ordwıu Da Jugmz or· 
duııu sôndcrilecekmlt \e halt~ ~
ırıcral \ ın ellıı huırlatlığ1 J eni lllııt. 

o.rdn&u da l:' leu!lmıl~. 

Vekil teklllk öğre· 
tim fşleI ile bllbassa 
me,gaı oıaou. .. 
Maanf Veldli Haw1 Ali 'rilcel bu 

nbah .\nkaradan şehrimize gelmiş· 
tir. Teknik lilfttım mU tqa.rı RUştU 
do vekilin rdakatınde ıeımıştlr. 
Ha~an Ali Yücel, ~chrlmlzde bulun 

duju müddetçe, Umverslle, moktcp· 
ler ve kitap işkrllc uğraşacaktır. 
Tcknık ötretım işlMinu de e.'!a&lı ve 
ıenif tckkik payı ayrılacak ve bun· 
larm nokşanltU'1 tcsblt. edılerck tıı· 
mamlıuunaıı ımkii.nlan temin oluna· 
eaktır. 

Blkrlf ııçımız 
Balgarlstanda 

'vazifesi bi~na &Hmak ü:ura üç 
cun evvel lstanbuldan ayrılmıı 
olan Dükre~ elçimiı: Uamdullııh 
Suphi Tanrıöve,ı·, dUn ak§am Edlr. 
neden hareket <ıtmi~ ve Bulcaris. 
tan tariki ile şcyahallnc dı.:vam et. 
mfşlir. 

Elçimiz öbür gün ak§am üzeri 
BUkreşe vuıl olacaktır. 

liaSNV Gerede 
aakaradaa ı ~idi 

Adeti \'~hile Kurtuıu,taıcı evine yQ Zabıta Uç mtıtecavlain yaka\a.n· 
rUycrek gltmeğc karar \'eJ mi, ve ması için Şiddetli tt"dblrlcr almı~hr. 
Tal>slmdeıı &esercl• Harbif~ye doğıu Bunların bu;ünlerde yCLkalanara.j{ 
ilerlcmcğc başlamıştır. lşte b11 aır • Adliyeye teallm edilecett tahmin o· 
da bir taksi de Jancti takip ctmele ıunmaktadır. 
başlamıştır. Faruk l"E~lR 

Genç kadın peşine düı;en taksiden 
blhabtr )'Ül UyUttlne de\"am cl.miş ve 
hattl mınld•narak ,arkı sByleme~• 
bılc başlamıştır. 

Bu dtkor lçerls1ndc r;en \'O mem
nun evine ıt•t.ıncl>tc olan Jıtnct tılr 
ara kendisini taltlp cd~n talı:s.ide:t 

ftiphclcnmıı:ı !aknt taksılcrın bu na; 
dcvrındc bir taı~ılrJn kendisini taltlp 
edcblleceğlnl aklına dahi getırınc 

nılştir. 

Bu aradıı kadın yUrUınü' ve taltı.I 

d•1 arkasından a,>Tılmııınıştır. 

Tan1, yolun en lenha bir yerine 
&eldlklcn zaman taW:ıinin içındekiler 
Janete otomobile blnnıcstnl ve bcra· 
btr 5.amtje Cltm•Yi teklif etm fler· 
se d• Jaııet bunu kıabul etmtmlf ve 
Hrt adımlarla yoiuna devam etmıf 
tir. 

1tt• bu •ırada tenha. ca.ddedcı iki 
SÖl&'e Otomobilden innıi9ltr V• kadı· 
na doCru lle.rlemltlerdir. Bunu ınUte· 
a\cıp e&ddeyl tıı bir ses kapl&mıf ve 
Uli ıöl;• bir müddet IUfUkton ıvn· 
ra taksinın k~ıaı huı.~ kapanmıt ve 
otomC1bll 11UraUc uzakl~ıp ;itınltUr· 

Ak,am, reç \&k~ J&netin l\Alil 
eve dönmcdı:ını rören ev halkı en· 
d~eye dU~1U~l1.:r ve tanıdıklara bi.· 
ber 1almı9lardır. 

Bu 11r&da iae Harblyedtn aon ııU:-· 

atlo kalkıp kaç;nıt olan t.&ktl Ildır· 
ııekapı mcz:artıeının karanlık bir kCı· 
~esıne d1iln11' ve dumrn .. ,tur. Taksi 
durduk~an sonra iç~rıdc yoni<len bir 

Odun 
muhtekirleri 

Cumhuriyet adliye
sine tevdi ed;ldi 

Odun fiyatlatının y\lksck t.s. 
bit cdilmcııindc amil olanların 
mal'ü<cmcye verileceklerini yaz. 
mı5tık. Fıyat murakabe bürosu 
dün mahkemeye verilecekleri teı;. 

blt cderc.k evrakı ml.iddciumumill 
ie cönderml~tir. 

M\lddeiuınwnıllic verilenler •· 
ruında o toptancı odun ttiecan ile 
belediye ikt.ıaııt müdül'lüıu mura. 

kıplarındun Süreyya vardır. 
Bundan başka odun Iiyatlarının 

yükselmesinde lımil olmu:ı kim vır 
u tcsbi\ edilecek bunlar da malı· 
kemeye verilecek tir. 
Öğrendl:imiıc ıı:örc komisyonun 

oldılı bir kararla odun i~inde, yol. 
suzluga ve mcsullcre dair malü· 
matı olan hcrk('.s mahkemeye Jh. 
barlarda bulunabilecek ve bu 5C· 
kilde komisyonu aldatanlar daha 
çabuk meydana çıkanlacaktır, 

Bu ı;öılcr, filhakika, billne11 bir ha· 
klkathı tekrarından ba'ka bir~ d~ 
ğlldlr. 22 ha:ılraııda, Alınanlann ken
eli tabirleriyle. dlln) anın e.n büyUk 
mUcaCJeleel bafladıJı gtlndenberl, 
Rus llarlıinln ndtme,)")lz 'Ufı, ~ 
harbi olduğu sö31enınh1lr. Bir luı

,rat memat mücadelet1I Jlll'Alt Ud de\• 

kuvvet, birbirini )'ıpr•tarak JOk et· 
mck isi• ollerinden poa her pyreM 
yapmı,ıarılrr. H:\lı\ ıhı yapmaktadı,... 

l:ar. MUyonlar nıe.rhaınctııll<'• ~,. 
tir. Uer iki tarar, hft.yalh• a.hwnıyaca· 

. ~· katlar ı:aylnt ,·crrııı,ıcrdir. Hwı or· 
lluları, hiç ~llııhc edllcın~ ki, ınUthlf 
darbeler 3cnıiş bliyUk arsınhlara uı· 

rafl'!ıthr. Almanyanrn illi mllfli bli• 
)-tıklllğttııde 60 • 69 mllynn nlifuıo 

ththa eden arazi lat.ili. altındadır. Bu 
na raj'mco Almaulıu, ölmü lıftttu.ıır 

cduceetne dövll'ea lnatc.ı bir dütm•P 
kGr1Jıt1nd• olduklarına blliyorh.ı-. 

Şl"'dlycı kadar yaııtıklara tecrübe
ler ıunu cöahmnı,ur ki, doCUda. hrr 
bUyiik meydan ınaharebeel, Fran.sa 
harbinde önUııe ı«llmoz blr lnhldır 
111ın aalld olan çok f1'nlf «ıpbeler 

'~udo ~Urdlll, blrtok dlifmaa or
dularnın hnhuJlo netlcdendlft halde 
nlJıal darbe mahiyetini ar~tmeıcte.ıı 
dahtıa uzak kalmı,tır. Rus orduıunu 
kcltmcnln hakiki ınanael) le bir ı;ii· 

Zavallı bir kıidih; 
kürtajdan öldü ~!~ 

l: ani flkbtmar .,;elince lnı;tfü. ı.ı· 

feri d• berallt>r gcleeeıunı-:. C.,'ilnktl 
o \ttl4ltc ~11dar Jluıı ouhdarı Alm ın 
ıudul:ırıoı kQH hllktıır yonnu, oJ ... 
pi\larn11-,. 1'~t. hıra& ff'ttl ded!· 

Bertin büyük elçbnlı: Husrev ınücadele başlamış ve atı:ı bır ıntn· 
GcroJe, bu sabah ~chrimiı:e gelmış. dıllo karıılı olan Janet can Jıcvlilc 

tir. 11.cmlmi \ıu 5er erileı LA clınd•n lıı.ur · 

Bu gece dört 
yangın çıktı 

:ıülme hf'nüı ba-' ıötı&umemlftlr. BU 
ınUtahcdc tmba harbine durmadan <'" 
\ am etmMln k•t'I bir zarure' oldu· 
twıu meşdaaa kuyınu,tur. Zira. cep· 
htınln blrka, hatt11hk blild~ta k&nı!Jllll 
her bWı•lnde, So')etlerln ~~nl ku\· 
'ııtlc-r föplam:ığ-.ı, arılan cepheleri ıı.· 
ı•UT'ı•i• mut. odlr oldukl:ln 'e wuıt
al;r; lılr 'uiyetl önledikleri gorlil· 
ınü~tlır. llillıa:.sa Moııl•o,·a lrnufer:ııı· 

111, n~larm k:>.)11•1arını tcl{ıfi baJu· 

Sevml• we ana oımaı 6aıunma!ttan 
bapa bir gilnall.ı olmıya11 ı ~arlka ... 
Genç bir ktZın olUrnJle neticelenen,-

hır kürtaj faciası adlıycye ınUkal et ,,,..------------~ 

m~a~~1~~:l;~l:;banı. hcnilz 19 yaşır.· Bombarıhman 
da ı;Uzel btt gene lcız ol;:ın Yorgi kı ... ı ıı..----... --------_. 
Mıuikadır. 

bnJ..: ıtı, ItlD.bJlJlı-r.~fcl}ııel< lwıı · 

enın lırıdo do;;-tldlr. Bu, ddcta ı;a· 

lptrıı lınber 'crnıcgıı l>cı.dyor, ya'll 
bir n 'i lukdıktır. Fıakılık ise monı· 
ıcı.et.mlzct 3a:saı. oldu.,u halılc b'l· 
mcın neden alikcri mı.ıbarrirltre yu
:ıı yauhrı3 orlar. Emekli ean~.ı mü
barr..klcr hr..r ııc ıledllcr 1 c harJı 'u 
kuah tcz1tır etti. 

l olcıtt onlar hat.\ ~)la olacak, bö)'"
le olacak, dcınckteu bir tl\rlü \ı&ı 

G"<'c:eınlyorlar. 

D:ıll.l <hln lllUcr 11on nutkuntla 

KomJs.ron ıraları fatifa 
etmlyoriamuı) 

Fiyat murakabe k omisyonu auı 
ları arasında istifa edecekleri söy 
leneıı Bay llllml Naıll "1<$tl.>anmı· 

ıa tclc!on ederek böyle blr niyeti 
olmd14mı söylemi~. ktndisiniıı de 
arkade§ı Sabri Tıltcnln dı:: vazf(c. 
:ılnc devam etmekte oduğunu :soy 
lem iştir. 

2 lE!-2!2 _ 

KISA. BABEBLEB Ba~~m ı.tanka. bir rnilddet evvc.ı, 
scvt~tlğ1 bır dclıkru hdnn hamil<' ktı1· 
outtır. Drllkanlı vazıycli ö:t"c.ıınc 
kıza cvltnmc vnltlorlndc bu1unmu~. 
!akal sonra vazgeçmlştır. Eu un Oz,• 
nı:ıe RLvaııı Mtırıka, '!ak imde mu • 
ycnehancsı b::ılurı:ın bir cımen. do.c· 
toroı mhracaat cdcrc.k kUı-Wj yaptı 
nıak ıstcmı{tır. Du sır da gebclık b " 
hayli JI rlcm ıı bulu dutu h ldc •'!'

meni doktor, y i <'k e blı para rt1'ı· 

kabılindc genç kıza. ameliyat yapa· 

&ayvanlar kaçıl or 
ve IJ.ıa~ ar 

devam e -:ıy~rtar 
~:ııı crkOnıharbly<' lnin So\yct iılııiiiiıllE!itilili••rliiaiilliiiiıiillimi•ili-•lin .. ,..w•

rak çoc:ugu nhıu tır. 

Çok ~med ı Mıııık.ı 

Ru:ıtın. B11<1ııpf'.tıed<"D &el il bir tel• 
graft4l ŞU lt•lı~l ol\Ulhlk: 

dtusya<lu. t~rcyıııı eden mu· 
hııre~lr.rdr.n laı~n hlrt-ok ayı \O 

kurt ı;UrlU rl Tr.uı~lh.uıya3a il· 
tkn ctm ktcdlr.,. 

1'alllıiu nıı ı;arlıı dh c ıd.ir bu! 

ıu~anla.rııı hlrblrlcrirm re' a ıor 

h:ırp ku\ \'Ct 'e kabUlyctlni iJlııtnclt· 

te aldnudı~ıııı itimi ctmodl mi'! 
Fakat onlar emok .. lıı. dl3 eccl•~lı: .ı;, 

lıir.lmt.ncr he emekli 
nu hlr cernıı değildir, belki bi• 

şakadır. l"fo rldlli turalı ~udur: 
ÖıanDUı.l b lcu, kendi öz kanını 

akıtnıı, paraııırıdaıı ziyade aıı;kerl•ı1· 
nln k:Mıram11nlıft"ını. ,.e M\-aki4rhğı· 
na mnıad edcu harbi kaurur. 

Haroo Sbkcr bol mıutı:la dfill, (a

luıı. ~tı utr ~'" \tı a,kJa gider. 
1 oba ınUtWlk&erlıı .W.erlwlle k•· 

mı,. lk yo
0

lu ha lan ôlno yatınlnt"I dUJdcrl IJC~ !erden Jmrtıar \o &l ıbr 

ve dUn aabalı d ölrullşt.Ur. bUe kQrl<uıı ıuısı~or... Ye lmıanl r 
zanılan harplcrln neUceal • l :U8 de 

Olilm adlıycy~ alt edıncc nöbetçı ır buna r~:n ° l;lrhlrkrlnl )emekte Jl'raıı a \O 1ngillcrede &"OrüldUgil 

lan mudd ıumunıl muavıni \&Zıydl d um e<ll~orlar. ıll>I • aııcak bir bç ııeno türer \·e 

şUplıelı gOrın~ \e ermeni doktor hnk Tanı.ın, ıa~yıucuin, bonıba \o to· niba3et. • 1089 da oldu~ ı;lbl • )ine 

kmda takibata. başlamıştır. puıı birer ıncılt"nl) et f('fl.dı oldllklarına harp başlar. 
bWldan bUJ Uk hlr delil bııJunabiJlr Ba hakikatleri tckrardau maks-s· 

Adlıyo doktoru genç kızın cesed.· ınl T dımıı. ıı.ube hazırlanmadan, harpte 
nln muayenesi için morsa. kaldırıl· Eğer hunlar birer , nlış~t eseri ul· öx kanını dökmed~n muzaffer ,.e ca-
masına. !Uzum görmUştUr. saydı \alışl llll)"\nnlar Urkllp ı..a~nr· liı• olunnnııya<";ıgını bir daha batı:· 

Dr.Kı odllsmem
leketine .önfiyor 
'l'ürk • Alı11an tkar t muahede· 

sını imzalamıs olan Dr. Kılodlyüs 
heyeti de bu sabah Ankarndıın 

şehrimize &elmı tir. 

lar mıydı? Iatıııakhr. 

IURAUA\1.71' 

Bir amele parnıll.fanı m~kincye 
kaptırdı 

Eyup F<' hane :fabrikasında ı;a. 
hşan l\.'tl"lunct otlu 06lllan ba~ par
ma~ını mı:ıklncyc knpt.uını~ ve 
hastahaneye kııldırılmı,,c:-tır. 

• 

ısupbl .Nurl lLr;ıU 

* Sinemalarda eılıhl tertıbatırı k<ln 
tı-o!Une baylanmı~ \e ,\Jtanbul ıle Be· 
yo ıunda cl<sıklıkleri görUlenlerın ça. 
lıtmıılar1 mencdılmıvtır. Kontrol firıı 

dı Kadıköy ve QskUdar tar.narına 
uu.tılınıfbr, 

* btanbul ıteeiyC'si açın ı:ımarh· 
nan otomobillerden din'Clü Amert"'•·· 
<lan g-elruiftlr. Yat<ında dlgerlcrı de 
gelecektir. 
* Oııiv~rJılc, bu ayın otuz birinrie 

merasimle açıla1:&ktır. 
* Yenı futbol talırna.t.namesi haz.:· 

lanmış ,.e tasdik için Ankaraya go•ı· 
d.crf\m{4tır. * Belediye hesap işlerine yenldl:n 
ınıtih.nla orta mekt11p m•aunlaı-ı a· 
lınacııktır. 1n1tihan çar~amba gU ıU 

yap&lac&ktır. 

* İkmale kılan muaikitinaslıuın 
-60n lmtıhanları k!nunul4tlldt yapııa
caktır. Bu imtthıında da kuarıaıın· 
ların çahfmaları nıenedUecektir. * Atlı arabaların et., takııılerte b1r 
muvazı Ucrot t&rUeaiııe tlbl tutulma· 
sı karar altına ahnm.ııttır. 
* Belediye muhtaç ve fakir ı&\lo• 

!ere kömUr tevı;Une karar vermiı,Uı 

Tevzi.at kaymalcamlıklar vuıtas"l• 
yapılacaktır. 

* Çekoalov&kyadan, Uk pvu ol· 
rnık ıız .... ZU tOJ\ çivl ıelmltUr. 

Bunlar idhal&ı birlili auıanna liJtc 
rnUnderecatuıa ıöre tcvai edilecektir. 
* Tnmn~ bandajları ,.Unn• k 

Uzere Romanyaya bir heyet ı;önder1ı. 
nı~Ur. 

tarınaaa ,.. .. ~ .. ll•m'"Lı.r. 
NihıycL Oç c:rkeğc J~ır~ı mücade

le için takalı ku.lmıyan genç l;adın 

baygın bır ha.ide yere dıışmüş, go~· 
!eri kararmış olan iki serse!'! ile o• 
tomohılln şoförü bu arada kadına 

tcc:ıvUz etml~el'dlr. 

1''atihte, Sinanaııı 
de 41 numaralı evde masa uzc. 
rindeki ltı.mbanın tutu~turduğu ası. 
lı elbiselerden çıkan yancın itfa. 
iye tarafınd~n söndliriılmüştür. 

Tarlabqutda ••• 
Ta~laba§ında İbrahim Dchltilüıı 

Mlitcca\·izlcır h11 ı;;trkln hareketle· ı:::ılıı:n imalitthanesinde, koıznnın 
ı·ir.den aonra da JeneUn tlztıinde kızdırdığı dö~emclcr ateş ılmtj ve 
bulunan bir kolye, bir altın blle.ıık, itflllyc tarafındın söndürülmü~

......._. ltl~te karı:ıtanamıy~0<&1' 

~ rı·~·cui bir \al.i) et ~ aratıııı~tır.Gcn·l 
ınlhH~r guzctr.Jcri, Alınallların ,arlı 
ceplıealnd0 billjlıra bcıdeOe.rlnl cldC 
eu;:llcrıneen, artd' kat'i darbeyi iıt• 

dlrmo 11aatlnln gelmt1 bulunduğun· 

dıın bııh~c1lc1·ek Dirll':<lk ctimhn.rl3 t"t· 

lerle lngilterl'nlıı Jıııs~a) a göndertı

l'.eklui ha.rp nıal.ı:cnıealnlu heyltudf 
rro goııtlerllmiş o]ot·ağıru y11~nıt• 

lanlır. Fa.l ıı.t bıı ııatırlar hılrl)c.a•lll bir altın uaUc ı.,.ra ı;antasını alıp tür. 
ta.kslyc binmi,.lcır \'e tı;dirnekanı mc· tam Uıu.leel ııayıllMl'l:ıı. Almanıarııı. 

.. '" lb 4l1"öyi&ude_, 
ı:ırlığının karanlıkları lçerıslndc l<ay. bütün ilıtl)nt ı,u\\ctlcrini kullats• 

Kadıköyde Yeldeglrmcnindc 32 
boluı• ,.ltmi"lcrdır. mak ııurettle kı,tan eH d l<at'ı ııe• ., ., numaralı garajda fQfbr .;\tustafa. 

Janot ıncak bir mUddot ıertıkten tlcc3·l ıılınuğa ı:alı~nıaları, ltu!daT111 
~ nın 337 sayılı otomobili çalışırken t 

..... nra kend\ııe "'elcbllml~~e clo "eet:• 1 ~apıım.kta olan ;rn11ırıı1lıuia kuvv~ • 
"" • r .. karbiratör p:ıt 3011§, kauçuklar yan t 
nln •·aranıı•ı ve m• .. ••ı•ıı-ın deh"et. l4Somelerl liıtlmaUnl t"lıltlı tcl:lldd r " ~ • - ~ ., dıktaıı sonra kendileri tarafından 
verici hali kadını bUsbUtün kendin· söndürlUmuş\ür, UklcrlnJ 'e huna \ahit bırakınak ı•· 
dt-n ı;eçırnıl~ \'C JaJıct yeni'1tn ba- Su lt"n Selimde.. tenıedUdc.rlııi gdbternıcktccUr. eeııu11· 
yılmı~tır. ~ıhayet bır mUcidct. şonr• ta, ınerkez .. ıc, )İlllaldo l üıierro ı\l• 

Sulun Selimde 30 numaralı ev. , .. 
kcn<llne &'t'lel'\ cerıç "k&dın, t;dlrneka· maıı tümeni, 011 IJlnlı·n·c tııok, 011 ı-

dc ycınek pisirilirken maltız dev. ı 
rı nıcrknlnc kadar &Uç halle Siclebi:· • lercc tanarc 1\Uti ınulo .. \l'lllCt n,j ılll 

rHmlş ve döııemeler tutu~u;ısa da • 
miştir. olarak cznıc"e, lıll) uk oruu ;n.ıpııı·ı 

itfaiye ycU~crek şöndiirmü~tiir. 
Janet mütecavi~lu hakkıMa. hiç B ir kereste sanc'~ı patladı nı blrblrlmteo •lırarak imha etl\lt'~e 

bir mwılmat VC'ıtmedi,'inden bunla· Be~ikteil.Jn Fındıl\lıya kereste t•lı~ıyurJar. ~o.)etler iilrılilııe ırat 
rın :ı-ımdilik yaka.laıunuına lmkln getiren HOa numaralı sandal, ce. k1nemettc chıv:unm imk..ın~uıiıf• ' 
hasıl olmamıştır. I<'akat bir kaç ı;1Ll r<'yarun §İddetilc patlanuş, fakat kabl4l eUirme~ nıak :111llle ll\l .. 
lçermrıde ele g~lrllmeltrl muhtemııl batmasına meydan vcrilmemiı;;tlr. bu en hU~ul\ ınC1yüun mulııuelıe " il · 

G'ÖrUlınektedır. dd'i.ne uln;;~cıı.k ımdır, bunu JJn~' 
• Dün Ak9am kadının ağzında.n hl· bilcınu. »ı.Jı,unla l.ıer.~bc: 'uzi. 

1 

dişeyi dinltınel\ "Uzer~ bir arkad&.,a· Toııtan ~ı,ıarda oıJı.ınıın ~ekhiluıtc !'!o\yctler nirliı;I iı;Iıı fc\k.ı •. ııJıı J,. 

mızı Novotni'yo ıoönderdik. Hi.lit 15 kııru91 et.ha lndlr lldl ohluğıı ı.li~ leııcbilir. 
\"ak'anın hr.yccanı ıı;erlsind• b.ılı.!l\an Fiyat muraka~ komisyonuna Alıııaıı tebllı;i A:ıak deıılıiııln t 
;;-enç ltadın arkadıtıınııın l>UtUn ııı. mUracant eden perakendeci odun mal !Nl,~.nüc im-' li .. b•r ınC.J ,ıa.ı •· 
allerlne, hıı;kırıklarla mukabele et· tücarları, indirilen narh yilıünden barcbeııl l'1:rtytuı cHlğinl lılld.rı'ıl 1 

m~ ve ağzından tek kelime bile çı· kendilerinin çok ziyan ettiklerini tir. GüriJıai~c ı;ört', Alnıaıılıır, ~ ı· 
kal'm&mıttır. iddia ctmi~lerdir, luınuede l\aıkasıaı· 3 <ılunu tık1111ı•1" 
Kızın babası, \'e,ktin1 bltab bir Komisyon oduncuların n1üraca. için Har kot - Ro~tof dcnılrl olıJ: 

halde bulunan U\'alh kıZlnı avun. atlarını verinde bulmuş ve bundan ,_ . ,, alltiınck nı;:rctlndctlıı lcı·. l.ıl~c r t .. 
durınoı.ıa ge<;lrmekte ve TUrk poll· sonra yapacakları !optan mübayaa tan So\yetlcrlıı ılc hu tclıliı<c~I oıı•<"' 
sine ola.n itim&dılt., mllt.ecay~trln fiyatlarında 15 kuru~luk bir tenzi. mel< itin zayiata balunıık.ı ... uı 01uıı·• 
ya~ıııda. meydana çıkarılacattnı ü· l~t yapmıştır. bil taarruı.l:ırln Alınan ileri h:-r<' ı~ 
rrııt cdtrek biraz teselli bulmakta· Perakendeciler bundan böyle O· nı durdurın~p ı;aJı-,:sıcakhuı 11ı:lıC 
dır. dunu toptan 370 kuruştan alac;ık vl"rllmcktcdlr. GüriılCl~or l\l onıııı111• 

Janetin göz!ertııdcn MIA, o &1)nkU ~10 kuru§a satacaklardır. dclıi "'tinler RU'-la h:ırblnlu taı.ı b1 

ZZ 44 :ın 2 
il &!$A 1ı ınııu<.lan :ia) ılı ı;üıılcı cUr. Loınl •• 

He~t. iki gün hrimızde ıstı ::2 ı 

rabıt ettikten sonra Alman3 ayn (tcre!ıllnıek ltin. dcllgl ıııırıualdnrU<ı 

hareket edecektir. hllyUltü) ordu. 
liırdt'nbln:: 

- GörUl'orwu, dedi. Ah! llAIJ\-an! N ANA 
• 'fC pcrderıln arkaeıncJıı &oyunmakı. 1 - Belli olmaz, lkdJ, Va~iııılonıl-.!. lıu nıuh;ırcltu Nttlı.,1" 1 
olup bttllne kadar ~ırt•1' ollMI N•nı. Qep~I de, hulfta çaJun4k içip, ıull· nın en böJ liJI ht\Yl.'Canb taldı• cdi.l'i 

1 
slrildö. Terini kuruJAmM(ta ola" ~· bir t-ldld• ıWoı~e baJJa.. n1ulıakka!ctır. J\n<;fo t;a.Ji~oıılarııı 11

1
,. 

oda lıf-ımet.çbl, elinde hnıu kala ddar. Bordönann dedlfl Jlbl, ba, mıı)(a, eme Um.: ne dcı·ceo Uııılt ~' 

Koutrntuvar muallimlerinin Kcıpaw olan Bördoııın·, kadaouı 
ınaaıılaruıa sam yapılıyor kıçuıa bir twoo savurınauıak 11:1.J M fi e 11 i f l : ·1 

Du sene kon ervatuvar muallim kendlnt gül) tuttu. 1'"•1'at prem•. Sorı EMİL ZOLA 75 r~~-]' 
lcrının man~larına bir miktar da- .\ile:= o'i sallarnıyau genç 1'aduıa. ---=---- - -

1-.ol'Jerinl dlktrck, konu~l"W\111 itilmiş tu\nlct koku!.lu. n!mn raylh.:Jım, ba t..ıertıe, Maaıea laemea k&Çareuuta 
ha zam y.ıpılması jakarrUr dmi~ 

olmaktan müte~Jld to~lııç n he. ncieı; ~chlrlenıııwnl arada bir kt,.I· oradaıa ualdaftl, Jlltl. 
tir. Bilhassa konsc.'"Vatuvardakı ~ ecan itinde, ırlilUyordu. Bördonav, )ordu. Marki dö Şuar, keadi e\illch bu· 
klhik Turk muııikı ıcra heyetin.in nihayet Jll'Cll J, lieodMnl takibe ık· Kont, geçerken, yukarı~u '\'UJ"aJl lııaaa bil' a•aeıtı• lnflrablı tanU.ı 
kadro unun genlşlctllnıesı ve hA· na edebildi. Ter ltlnd kalan Kont Jınarct wı nydınlıpn teılrlno kapt· - NuıU cll)-orda. Tiyatro, nıe· 

len ç;ılı~mskla bulunaıılara zıım l\IQffat, ııaııkatı••ı çıkarm.ı,tıı onu hra.k, ba~ru oraya dofru lııolılmb: raklı bJr Alem. detU ml '1 
du,UnUlmcktC'dır. Dltl'r taraftan b1Jha&sa blhuur eden şey, k~kln l~ğeıı se;ıc~ı ~eliyor. kahkahalar Bordönav, allaayet, ka.rldonıq Diha· 
kJ":uk Turk mu ıkı ı ıçln dersler bir kokunun, hına ga?.lanndan, dtı· \C> toğ1Ptılar ıliııııı3nrdu; tlurm11d1n )OUnde balunan Nana'nın 10<.·.,, öetı-
aç iması da lmv"l<ctlc muhtemel korlardan, gizli 'e karanlık köşeler- aı:ılıp kapanan kapılarda.n JÜ•lerl ne ıelebilnlloU. a.p.uua tokmaitBJ 
gorUlmektedlr. lcra heyeti eski den, kadın flgtlranr"ann ıjhphell ut\lk ,.e ııaçlan boyalı kadın kthnelert ~ı· m.-terlbane çevirdi. Sonra. etfHp 
Türk musikişinaslarının eserleri altlanadan lntJpr eden alır ve ınU· Rarıya. farlı) ordu. YttrUmdıte lat!t'al bbWerelıı 

uz rınde hazırladıkları konserin 
1 

teft1t1lb kolnıl!un bofucnlutu idi. Ge- ~r,~tererd<, lıllm«'Jğl, tıtnrmatf\A"r bh' - Altellerl ırtrnıek teneuWün• • 
de ıklncW 5 lldneite rinde yine çitte bu hal btr kat daha att1llllk· ı fllernin m~hnuu·ııe alt •tırısph bir bulunıırlanıa ... 
Framıa tb'atrcmuıda vetlleCi:ktlr. ll\yth. ı.oc.tımlaa tnttpr edt4 ı IN\ri: tereddtlcttlıt, altında blriJrttrtlftt ter "9!IDa Mr IJr.adm bafrı9ı ı,ttuıu. 

ltahnll}tı. yll.ıdc yüz r arls atzı bir kelimeycll. dıkhmnı anlamak ısın, IAırd ) ı:ılıfJ:. 
Glmnmı, olan Nana: N ... artı9' ce,·ap \tnlllYor, perde ııın şu ıtö~lcrlnl oliumal< yeter: 

r ~' _ Ob? Bu tar~ıb ı;-lrmek ltayvau· kmnldanıyor, \ 'C hlı; şüpbcı.iı; o, mii· <t\lmıı.r harp ma.lunes!nin tatı . 1 
h1c : d~e hılA'ırdı. Oi~31nlr.! Giril· lühaa daklkaları getiriyordu. O ı:a· için ltwıyanın ılı.let.n ll~hl b r ıuı\' 
yonounuz ki ~rilemez! anan, ~ a ... ldan pe~e pen~oe al al olara"k aeçllmış lmlunması ne r;• ·• 

Jlortlonav, bu kft(rnmadan p3·rı- olan Kont Muffat, Naaanın daireı.i· hır tccellicllr .. ~ ı1 
---ınnun g"r .. -..ııu. İki hü.rnk ılcmokİ·nbi, hu ':srd'

1 
... ..... ., W1'I nl gözden geçirdi. Bu, dört kÖ17t1, ., . 

bah!linde •:etin ,hlr lnıtlh:ı n z;cçlrl~ '1' 
- Caaam, durwı, ııM'Aıı )ok ! el.- s-ok alçak ta'\anh, \ C açık 111&~·1 renk lar . 

dl. Yaban<'• değil, Altesterı... Haydi r enk kwııa, ger lll bir uda idi. Aynı ===========::::~:::::~ 
soeuk olmayın ! l'ID9 k umaftall kılaptan ka.ph perde 700 ı · or 

v e Nana, tırtır tit reyerek, öylece ile ı;eHlll blr kö,e, nlhayetiocle, gl· ton Ç iVi ge ıy 
anı endam etmt'k~n sektnmelıte yinıne )eri \ aı.lfeelnl görüyordu. 

de\'Mn • ettıtlnl, fak.at gtllıneJe de lki ;cnllJ peııcere tiyatronun a,·ıwıu· 
b&111adıtını ~rünt'e, Bordöna\•: oa dojru "'ılıyor \e buradan ~ 

- Yalla! Bir kadın VÖC'udüaün ınetrcden faıla )'Üksekllk t.o s-atl~ 
ııaııl ttldopnu aranuıda. bllmlyen bir duvar tlı.hhıe, gecfolı:ı karanlı-

1"· .llofiQQ&J'ID. )"'elMZkır... tında, eomer, murabba ıöJJder dö· 
l'reat, 1'.WiflM: (Arkut VU) 

Son çlinlcrde muhtelif ıncrrıli~· 
kellere 700 ton çivi sıparış cd 1 
miştir. Bu çivilerin 2:! ı tonu ınc~. 
lekele ithal eıi!lmi~ bulunnıııi'olıı 
dır. Mütebaki kısmının da :1 ıc 
çıkarıldı'ı ,.c yakında ithal cd1 

ceii ~öyleı1mekto<lir. 

1 
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- U.lt.Hl Ci~f -------..... -----------------EN mN KAVADts---------------------------- ,.,.,. 3 ---
Fiyat Murakabe 
teşkilltının kifa· 

yetsizliği anlaşıldı 
Ticaret Vekili teşkilatın kuvvetlen· 
dirilmesi liıımgeldiğini s ö y l ! yo r 

Şclırimlıde tetkiklerde bulunan Tl· 
taret \'ekili MUmtaz: Ökmen, ticaret 
nıevzuun& mUte llık !~terle, bi\ha .. -ı 

ll'iyal MUro'kabe komısyonun daır u 
Sözleri soylemıııtır: 

c_ btanbuld Vektlct baS ı 
ttıUcssoııclcrln me nllerıni yakınd 
l.elkık ettim. Dur d ki mUesscscıc· 
l'ln meflai&i hakkında daha yakın bir 
ltb:rlitı lemin etmek için !tararlar 
aldık. lqe ve Fiyııt Mürakabe teyki· 
lltı takviyeye muhtaçtır. 

Bu dt.fiki temaslımmın mUhim bir 
luımını lthalitçı birlikleri idare he• 
~cUerile ve ithalatçı tü~earlarla Y•P· 
lıtımuı mUı:ılccrelcr tefkil etti. 

Biliyorsunuz ki hUkumet lthalitı 
Wnln ve teşvik için son zamanlarda 
lUceara bır çok kolaylıklar göster· 
bı!!kteydi. Tüccarın letediti altrcdttıf 
lfinin kendılerını memnun cdecel< bır 
larzda işlediğı &örülmUştUr. 

Son zamo.nl rda ve bılhassıı. son 
~aftalarda manifatura, madeni ~ya 
tlbl tlhal!t eşyamızın ıuıallı.tında 
llltihım bır lnkışar Jtaydcdl!mektcdt:. 
llhalltı daha ziyade arturmak ıçln 
lrı~e memleketlerden ıısana ve 
l-'i&\}'-ccrt alm&k gıbı, mUşi~UIJerın 
llZalması için bazı hUkQmeUer nez· 
ilinde esasen teşebbüslerde bUlun· 
lı\l,lftuıı:. 

nu mcvıu lif..crtn4e daha faz}& ça· 
lı.fl'l\e.ya ltlzum hR:!ıl oımu~tur. 

Nakil vasıtası tcmınindı hükümııt 
llıUnıkün olanı yarmaktadır. Mem· 
•tketımızin toprak mah ullerinl dı· 
•arı z:ötÜl'mek vo dışarıdan lth:ıl 
lııa1tdclerimlz! getirmek için <.Ilı.imi 

!erler ta.hııls etlik. 
Bırllklerde yaptığıımz tcmular 

ı:ctıcc.'linde Fiyat J.iürakabe komlıı· 
~Onlarının ithal4t çfyası için tesblt 
td toği fi;•aUara esas olmak üsere 
lnıdtye kadar birlik idare h eyetlerin· 

c, ihzarı Jl1'hiyette ve ma>tyctln 

tesbıll için yapılan muıımcle bundar. 
sonra Illrlilder umumi k tiblnın r 
ynsetl ltınd • b rlıkler umumi )( . 
tıp m\lııvtnlcrtndcn tcşcl\klıl edece,~. 
fılat tc bit kom!tesı tarafırd 
yupılması knrnrlaştırıldı Dunun h ı 

sUrııt hcın de lUccara emniyet f ı' 
d ısında n \ltab at h ı o du 

lthol tçı tUccarlaıımız, ithal c 
tıklcrl mail rın ~ Uı:ur. mua~ yerı b. 
kısmını Anadolud n ı;- llp. bur d 
çl\s rl.H clı bo done tüccarın ,.e ı 1 
lıoının ihtıyacını k t 1ak Uz ,, 

Bırlıl<lcr kltlbınin riyaısetlndeM mt. 
racaal bUro u un cmrlnc t.ıhs.s ot· ı 
mcğl muvafık bıuauıar. 

Jt.hııl t tUcı;arlarmın bugUn knrfı· 
lııştığı mllşkl\llcrdcn cıro noksanlığı. 
sı .. orta ile karş l:ına 1111y n rl!lı: e• 
dolayısı le itiıallı.tçıyı te, vık 1çın kD.r 
yUz:delerınin ın kul ,.e haklı olac•k 
bir nlshette tczyıd takarrUr etti 
«- Odun \o et f vatlarının tcsbltı 

işı tam mııe t tanb~lu nlıllrnl nd•· 
ran bır t•tır 'w'e do 'r\ldan doğru) 
mnhalll l<'ıyat Murakabe komısyo:ıı: 
na ıttlr. 

Tıcar t VckaleU ancak büti.ın mcm 
lekete fa.mu fıyat.ını tcsblt eder. 

MU,ahedcmc göre odun hakkında 
yapılan ŞikAyetlcr Uıenno komtsyo· 
nun Dldlı karar yermdedır. 

Odun mesctcslnı kökünden nal içiıı 
ıcap ederse, Belediyeye, dotr\ldan 
doğruya mahallinden odun ı;etirttlr· 
mek için !atım gelen yardımlar ya
pıla.caktır. 

Ank riya dondtikten ~onra canlı 
hay\•an naklinin teHi 'e tceyldtnln 
<lnha fazıaıa~tırılması için ıcap eden 
tcşebbU,lerde bulunaCZ1c,'"ım.:t 

Ticaret Vekl!ı MUmtaı öıımen, bu. 
tün ve pazaı lesi ,unu Vekll1eti aiti· 
kadar eckn işler Uzerinde bırliklerde 
Ye Ticaret nıUdUrlüıtUnde mqgul c· 
laeak -ve pazarteııl s11nU ak,a.mı 
Anka~a dönocektır. 

Tayyare 
usta okulu 

•• •• motoru 
açılıyor 

1.1so.ooo liraya mal olacak okulun temel 
atma merasimi yapıldı 

ı\nkara, 11 (Husuai> - Sivil::------------
t~~arecilik bütun mcmlck~Uerl_n, ~-D 
llıuıtaddcratı üzerinde mühım bır 
~ınıı oldu,undan tay.ya~~leri~- bil. f -= __...., 
a,sa çok hassas bir ış!:'ılı&:c luıu!" -:. ;:::==::=s!S;&:siC:::;r.;;;:=::=:::::::=. 

Co teren motorlerinin tamir i~lcrın f zmird t .. 
~ Çih~ak elemanlarl bir an CV• ı e a i Ş musa 
"l!l Yetiştirmek mccburiy~tind~ ol İ bakaları başlıyor 
li;uınuzdan tayyare moWr okulu 1 lımir . 

l1J.n ,,,. 1 lü 1 ııorulmüıı· lHusut;I) - Beden terbıyc~ı 
....,,ı ması zum u • . böl(e baı;:k 1 Ur. Üç senellk bir tahsil ile yeti§· T an ığı tarafından KllttUı .. 

lrllccck olan bu okula Sanat okul ~ark atı~ P?lt&>onunda atış musaba· 
-« T c.t ı.ıııarı tertıp cdılmi.~Ur 
rı mezunları arasından kabı ıy MUııabakala 't · d k d 

Ost B' ası 150 r saa o uz an <';'I 

1 
erenler alınacaktır. ın dorde kvdnr b d ilet 

ıı liraya çıkacak olan bu okulda lcrl e en terblyeJSi mUkc 
lılhını!acak olan makinelerin .kıy pılac~~~~da 22 çap mavzerle yapı-

la ctt l milyon liradır. Milli Muda· Şchrlmizdck · . . 
<ı 'Vekaleti binanın teshı masraf· 1 bUtUn gençlik kulUp· 

•rırıı kendi. bütçesinden \•ermeyi Itri mensupları bu mllsabaltalara i~· 
~"b tırak cdeccklcrdı Ul etmiştir. Motör usta okulu· ~ r. 

1 lıtı talebe kadrosu ~eniş olacak· ::;ıaat U elen l i JC kadaı- yapıla~ıık 
't. nıüsabukalar, herkes için serbest O· 

"l:!u <>kulun v;ıpı usta okulu yanın ıııcaktır. •a . • 
~ ın edilecek binasına bugün le 50 nıetrcdcn tab;ancn tle atış da ya· 
•CI_ •hlmıştır. Temel atma mera· pıiacık \C tstıyenlc.r, kendi sılahla· 
\>~lınde Maarll Vekili Hasan Ali rUe nılısabaka ·a ı.ırcbııcceklcrd!r. 
% tel. Teknik Öğretim nıUsteşarı otoma tık h<'<lctıcı-e beşer mermi 
~~il ve Milli Müdnfııa Vck41cti al.lll(:aktır. 
~ l'lı ına Albay Asım U~ar bulutı· • fa\ zerle atışt bır.ncıye ve taban 
~ llş ve Maarif Vekili Hasan Ali ca. ı:e ııtı~ta. ilçllııcOye kadar bölce 
~~ccı temele ilk la~ı koyarken o. başkanlığı tarafıntlan hediyeler , • .,. 
~ ltn rncmlekcte hayırlı olması ıilecektlr. 

c~nislnde bulunmu~tur. 
~aar ır Vekili ist:uıbula geliyor 

1aarif Vekili Ha~an Ali Yikcl Müverrih Ahınet 
~illln yanında Teknik ötrctim ' 
~ilst~§arı Rüştü oldu:u halde ts. 1 Refikin ölüm 
~ hareket etmiştir. d ·· " ·· ---------ı yıl onumu 

anttıt ŞER!R.n Bu;un tarıhçi merhum Ahmet 
t'er~mbe ak.,~ı JG iJkU~rl n Refik Altınayın olümünun dördün 
l!:ıcte eltllt nefıs !ıl:nler arıı ıncla cü yıldonumudur. Bu munasebctıc: 

Şahane bir fılm olan kendisini sevenlerle akrabaları 
~ B E o f bugun BüyUkadadakl kabrini ziya. 
... ret cdecclclerdir. 

A Ş 
Ahmet Re!ık imparatorluiun 

K ıon ve halkın ilk tarihçisidir. Bu 
kıymetli edibin unutulmamasını 

( N t ç .ı: v o > temenni ederiz • 
u 5eyretmek için 

SES 
El (Eaki Ani) 
~eırıasmın a1:1ımasmı bekliyor 
-JllıyanJu: 

\\tıLLY I•' RtTS O ll 
M A R T E R A il E ı. L 

t\•ıı; 

'tı(oL 'K » RUS BALE·r 
JlEYETl 

l\fobteıem bir loeına.da.
l\tuhtc~cın bir mnı .. 

.. o 

Cumhuriyet bayramı 
hazırhklan ilerliyor 
Cümhuriyet bayramımızın şch· 

rimizdc de büyük merasimle kut
lanması için hazırlıklar yapılmak

tadır. 
29 Teşrlnic\'Velde buyuk bir ~e

çit resmi yapılacak ve geceleri de 
fener alayları tertip edilecek tir . 
Şimdiden §Chrin muhtellf yerlerin 
de kurulacak taklar için tertibat 
alınmaktadır. 

BuGQnün tiaberleri 
f 

Türk-Alman ticaret 
anlaşması imzalanırken 

XIX üncü asnn an bUyUk faciası 
...._1ci Napolyonun-...... 

TUrl'< - .\lman ticaret muahc\lesl, encik! giin Ar.\i.ııruda Hıııklye Y~kfı.lclln<leki ,aıonlanlan birlrıde 

lını.alanırken. 

<Resmimiz Almaıı murahhas heyetini ı;österMektedır. ) 

Panama 
reisicumhuru 

••filli 1'allr1Ja DllJftDID 

be1anatı 

kaçmamış Rusyaya vaktinde 
Havanaya gözlerini yardım etmek lazım 

tedavi ettirmek Acaba Bas1a1a 
için gitmis walltlade yardım 

Havana. 10 CA.A.) - Panama dU b '"I k l 'll Abık Cümhur reisi M. Ariu Reu. 8 8 I ece m 
ter ajansına yaptığı beyanatta ıun Londra, ıı (A.A.) - İngiltere 
lıırı söylcmiıtir: Bahriye Blrınci Lordu Aleksandt1, 
aPanamı hilkılmet darbesi ben dUn ak~am Worthing'oe ırad ettlgl 

de büyük bir hayret doğurdu. Göz nutukta, Rusyaya y11pılan sevkiyatın 
terimi tedavi ettirmek maksadilc ehemmiyetlı miklıırda artacaC"ını \'e 
sah tünü Havanaya gitmek üzere bu aevkiyatın 1nr;ilız: filosunun hlnıa· 
Panamadan ayrıld ını, ycıılnde yapılacağını söylC'nılştır. 

Reis Ari~s. Panama hilk(Unel dar Mister Alcksandcr, Rusyada ecre· 
besinin, Panama bandıralı gemile yan eden muharcbe!.crin 1ng-iltcre iç·.1 
ri silahlandırılması hıı'kkında '"Btr.- hııyati ehemmiyeti haiı: olchıktermı 
lcşik Amerika ile teati edilen not beyan C)lcm ş "C Amcr ita ıl ırl.ı 1 ı· 
farın neticesi olup olmadığı hak. gı!ız;!ertn, ıtusyaya. mUda!aasını tc· 
kında sorulan bir suale, onc siiril · mm edecek malzeme;-! 'aktındc ver· 
len sebebin bu kadar elim netice- mclcrı l!i.:ım gc.ıd ğ.nı il ve ctmıştır. 
ler doğurabilecek ehemmiyette ol. o"----
madıgını söylemiştir. 

/ngiliz Tebliği 

(Baı;ı ı laclde ) 
tahrlp edilmi~tır. Bızim zayiatımız 
27 tayyaredlr, 
Bombardıman, hucum ve avcı 

tayarclrimlıdcn müreld,cp bir kaç 
crupun mu:t-creken yaptıkları ta. 
arnızda di.ı~manın 37 tankı, 13 to· 
pu, asker• yüklü 250 kamyonu ile 
5 bölük kadar askeri imha edil· 
mistır. 

Cephenin garp islikametindc fa. 
aliyottc bulunan tayyare ırupları. 

mız Alman motôrlli kuvvetler ine 
muvaffakıyetli taarruzlarda bu
Junmu5tur. 

Cephenin diğer bir kısmında da 
141 kamyon, askeri kollnr, benzin 
taşı:ran sarnıçlı k amyonlar, uzun 
menzilli 13 top, 6 sahra topu ba· 
taryası ve küçük toplar tahrip 
edilmiştir ve 9 Alman tayyaresi 
duşürülmüştür. 

ı.eningrad bölsesindeki hava 
muharebelerinde 38 tank , 109 
kamyon, 48 tayyare dafi topu, 31 
mitralyöz ve bir çok harp malze. 
mesi tahrip olunmu~tur. 

A'iovııet Tebliği 
(Ba~ı 1 incide) 

tcmiyi bombalamı~lardır. Düfroan 
tayyareleri himayesinde bulunan 
iki kafileye de muvaffakıyetli hü. 
cum yapmışlardır. 

St•vengcr !imantnA da taarrıu 
edilmlf1ir. Evvelki gün batınlan 
bir geminin bu limanın methaUni 
kapattığı ıtöriilmilııtür. 

Bu harekAta iştirak eden tana· 
rclcrlıni:ı: salimen dönmüştür. 

Hollanda sahiller inde seyreden 
düs~an gc.milc r lnc hiicum edilmiş 
ve bır Al m a n Ucarct gemisi hasa
ra u~ratılmıştır. 

Akdenizde Mihver nakliye ge. 
milcrinc de taarruz edilmiı ve 4 
düşman gemisinde Y•nıınlar çıka. 
rıJmıştır. Torpil ile vaki olan h ü
cum neticf'Sinc!c iki düşmin gemisi 
batırılmıştır. 

Libyana Berkn'ya yapılan taar. 
rıızlarda askeri b inalar, de polar, 
tayyare meydanları bombardıman 
cdilmfcıtir. 

Bu harekattan 2 Britanyı tay. 
yareıi dönmemiştir. 

A lnıaıı Tebliği 
(Ba~ l J~c:dc) 

dnki mens;cne birıız daha sıkıımıı· 
tır 

Milhım bir dcmıryolu mcrkcz.ı 

olan Orel 3 TC'şriniev\'eldenbcrl 
Almanların elinde bulunmnktachr. 

Moon ve Öscl adalnrında :ılınan 
esirlerin miktarı 12531 e balig oı. 
ınaktadır. 

Bcrlin. 10 CA.A.) - Alman or· 
duları b:ı~kumandanlığının tcbli 
ği : 

Aıak deniıi, Bnansk ve Vinzma 
yakınlarında çc\ rilmiı; olan duş 

man kuV\ etleri dunkit gün daha 
ıiyade sıkıetırılını~tır. 

Leningradın batı ında duşmanın 
tanklarla yaptıı;ı çıkış lcşc~busü 

püskilrtülm üstür. 
Berlin, 10 <A.A.) • Askeri bir 

menbşdan D. N. B. ajansına bildi 
riliyor: 

8 İlktcı;rin sabahı bir A1~1an ön 
cüsU Viaıma mıntakasında geni~ 
bir yola doğru ilerlemiş \'e :rı'losko· 
vaya giden bu başlıca yolun diğer 
yollarla birle tiği mühim bir nok
tayı ele gcçinnlştir. Bu manevra 
ile Sovyct teşckkullerfoin ricati 
kesilmiştir. 

Akşama dogru gelen takviye kı 
taları garpta bulunan Alman kuv 
vetlerilc sıkı bir iş birliği yaparak 
Rusları demir bir çember i'ine al· 
mı~lar ve bu suretle düşmanın ar. 
tık içinden çıkamıyacaAı yeni bir 
cephe açm13lardır. 

)Bertin, l O (i\.A.) ~ A kcri bir 
kaynaktan bildiriliyor: 
Briınsk böl1Ct1ınde cereyan e. 

den §lddetli muharebelerden son 
ra kuşatılan kıtaat etrafındnki çen 
bcr sıkışmaktadıı. Sovyet askerle 
rlnin çoğu çcnbcri yarıp getmek 
ıstemişlerse de ağır zayiatla püs. 
kürtiilmil&lcrdir. 
Budapcş1e, 10 (AA.) Stefani: 
Budape~l Orleslto gazetesinin 

aldığı haberlere göre Volgn böl 
g.esinde bulunan bütün hUkömE)t 
devairl Alman kıtaatı tarafından 

kazanılan son muvaf3kiyetler Uze 
rine Urallar ötesine nakledilmi§· 
tir. 

Bertin 10 (A.A.) - •Dicnst A· 
us Dcutschland gazetesi S<ı\-yet 
hOk\imetinin Shılingrad'a çekildi. 
ti hakkındaki henüz teeyyüt etmi
yen haberleri siya!i mahfillerin a. 
!Aka ile kaydettiklerini yazmakta 
dır. 

Bolşeviklik 
gere 

serilmiştir! 

Al8U alkerlmühlle
rl de 'b1I kuaata 

ltttrlk .... , •• 

Ylkll!e kar.,ı yapılan mQcadelede ar· 

tık kat"I bir netice elde edildiğiııe da• 

lr Dletrıch tarafından yapılan bey:ı.-

cdilccelt genlfl sahalar ve yapılacu 
as>terı .hareKArJftevcıit oıau,u filph'!· 

siz ve tabii te!Akki edilmektedir. 

Çekga'da 
mücadele 

devam ediyor 

Yeniden 25 kiti 
idama maütm 

edUdll 

ziraat nezareti şube müd ürü olan 

ve divanıharp tarafmdan iktısadi 

kundakçıl ık suçu ile ölüm cezası-
' na mahkUın Dr. Frankenberg, h l. 

maye idaresinde iaşeli temin mak. 

sadilc Alman makamları tarafın. 

dan ittihaz edilen bütün tedbirler i 
nkim bırakacak teşebbüsler yap. 
mı~. zirai mahsul:itın depolara ko
nulmasını , iaşe maddelerinin nls. 
bet dairesinde tevzii işini şahsi 

emirleri ile menetmiştir. 

Ruslar kendilerini 
toplayabilmişler 

ZA.Yi 

Fatih aakerllk fubealnden aJauş ol. 
duğum as!cerl terhis tezkeremi ve n'l· 
fils cUzdanımı ıa.yi ettim. Yetılaını 

çıkara.c~ımda.n eskiainin bllun!.l 
olmadlıtnı beyan eyl•im. 
Ka~ ... 1ıec11er ...... 

Moskova Bozgunu! 
l'azu: Napol10111111 perde ~....,.. 

Ba.rcllly-

1 iznıir Haberleri 1 

Şof iri lllllrea 
1 andarma aece11 

beraat etu 

e\•lnl soy11.n, 60 liraııını ı:e pau.bcllu,n 
tabancasını çalan ve Tiryanda kahv 
fi:! önünde Sn•a.slı Jandarma eri Re · 
cebin atlığı ma\•zcr kuışunıle yara· 
!anarak ölen şo!ôr Kamilin fehrlın z 
Ağırceza mahkemesinde cereyan 
mckte olan muhakemesi ııona erın. • 
tir. 

Vak'a esnasmdıı. jandarma .Ahmc. 
''e Recep, ilzerinl aradıklan :,;orör 
Kiımllın teC<IVÜZUııe Uğr&mtf, keı • 
dlslni bir pusuya atan Klmll, taba'I 
cısını jandarmalara atete bat)anmı· 
u. Jandnrmalal- da ateşe başlayınca 
Rccebın attıQ'ı kur~uniar ayaiına. isıı
bet. ederek ağır surette yaralanma .ı 
na ve b!UmUne sebebiyet vermı.ttt. 

.Muhakeme ncttceslııdc ~o!ör KAmı. 

darma Recebin kurşunlarından yaı" 
!anarak o!düğü anla~ılm117, TUrk ce
za kanununun 49 uncu maddetiı mı•· 

1zmlr (Hususi) - lzmlr hlkL'll 
nıı.mzcllığlne hukuk me21unlannda ~ 
:S. Ahmet Oı kak tayin cdılm'ftlr. 

B!rınct sorgu h kinılıtı k"tlpllfh: 

cezae\i katıp erinden lbrahlm Tcks •' 

cezaevi kAtıpli!inc Nığde cez:acvl k. 

tibl Ce\'det Oktay, sulh ceza katip· 

liğınc de adi.ye mahzen memuru D. 
Hasan F'ehmı O;-ancl tayin edilmişi r 
dır. 

Hrt ıaat ılı-n oran , ..... 
1zmfr, (Hususi) - Bergamıının t. 

rnerler köyUnde kOçUk köprü mc\ h • 
inde orman yangını çıkmış, dort sa l 
dc\'am etmiştir. Halk ve jııııdnrmaı:ır 
l·angını 6ÖdUrmUşlcrdır. 

BUGC?\aO P&OOllAH 

daklka 
1055 MOzlx 

yarışları 

14 •O·lri.SO "MUzi :?1.00 Ziraat tak. 
21.10 MU.."ik 



Boksör - uşak ! 
Çemoea: 

•unt etik 
Lıct1ı. mkalundan 

-3-

hlk&;reler: a Tazu: 
P. G. WODIN HOUSE 

BULMACA ) EVLENME TEKLiFLERi 
(Bu sütuna mahsus mektupl&l"ln * Tahsilim liledır. Fransızcayı ~ 

~ubarnr adıeoıne gonderilmeyıp biliıiın . Boyum 1,60, kilom 60 dır. 

doıtrud&n dotNya cktıçük il.Anlar Kumralım, oldukça güzel seeun de 
servisine>> gönderilmMl lAsımdır. dinlenecek gibidir, endamım müte· 
Mektuplar h'!C gün saat 2 ıl• • .,.... nasiptir. Ev işlerine vakıfım. Ctdd! 
.soıcıa. a.iln&bllir.) bir subayla izdivaç etmek istiyorum. 
* 22 yaşında, eemer, orta boylu, Cıddt teklifleri.ne resim alır ve rön· 

52 kilo, kara kaflı ve kara gOZJU, b&· deririm. (Gtingör) rümuıruna müra· 
lık etinde bir dulum. c&at. 

25 ile 30 yaş arası sar1şın veya ~ Tahsılim lisedtr. Lisa.n bılıriın. 
kumral, lçki kullanmayan ve devlet 25 yaşında.yım. Boy 1,68, kilom da 

1 
memuru, subay da olabilır. tyı ah- 64. tür. Ye.!/ll göslü ve beyazını. Ah· 

Halamın cennet i'İbi bahçesine bır ten şaraplar tçlriyorum. 
1 

ıa.k.lı bir bayla hayatımı birleştirmek ı· k · ı t !·"" ı a ım ve aı em emizdlr. Ay ..,.m 
feytan musallat olmu~tu Cak, hen - Benim için ik ıs f de m ti.sa\•J! , ısliyoruın . Tek • rUmuzuna mUra.- yalnıı: 57 liradan ibarettir. 1atediğim 
de ı;ıeytanla.rın en belalısı. Kahyadan Demek ıstedı ~ı·m •u... caat. b " "i ayanın aslen TilrK ırk!.lldan ve dil· 
bahsediyorum. Birdenbire işın far ·<ı· Kapalı oynamaktansa. kartları * Boyum 1,64, kilom 53, Y~ rtist a.hl&kh olın&.31 şarttn'. (18 _ 30 
na ··aramad A ak ·k ı haftanın ~oldan sa~a: 1 - Baıt,ın kılların. ı 1 .. ım . ne ı uıc masanın üstüne oldu~u gibi açmayı " .fle 27 dir. 60 lira net olarak a. a.n kız veya dul da olabilir). Ciddi olan 

ta d k · h b b k ·· · dan, uyandırma . 2 - lnce kalbur, b;ı or sın a .._ yanın, enım o ::iOPJ mUna.aıp gOr<Jüın : bır mernurum. Evlenmek iSUyorum. tekliflerin cMUna.s,p> rumuzuna ya· 
· d u ld " ı dcnbıre. 3 - Fasıla, hazırlama. 4 -rençesıne Uşü.rm t o ueunu an .t· - Beni dınleyi n ka.hya efendi. Alacağım bayanda ;.stediğim. mezı- zılma.sı. Fcıtoğra! gönderilirse gös-

d B . k•h " t t f Daha Onde. 5 - İşaret edatı, akıı:ı. ım. ır a. ya ee.er ıs erse e ra ın- Dürüst bir tnsan oJduğunuzu bıhy.J· " yetler IJlunlardır: terilen adı·ese mahrem o!arak taah· 
daki inaanların bahtiyarlığını pek el· rum. 6 - Hazır, sefil. 7 - Alaturkad:i 1 - A.zçok ilk ta.hsi.li olması. htitlü iade edilir. 

bir makam, İçtiklertmizden. 8 - Ar. 
ta zehirliyor Cak ... Mesel& k.ihyan · ı~ _ Teşekkür edeı ·inl etendinı . 2 - l{timktin mertebe zari! ve • 19 yaşında, esmer, 1,60 boyun· 

d ti 
. 9 - Bir şehrimiz, verme. 10 - Ya;ı , d t halama l'ı ip Ba inGın hizmetinden _ Si.:e bir sır te"·di edeceğim . ya.ş:ırun 28 i geçmemesin en ibare .. da, kara kaş ve gôi:ltl, balıketinde 

1 ad 
,.. . 

1 
yapı . 11 - Bir deniz, Haydarpaşa _ ti (Ha 2 tıra.c 

memnun om ı6 ını soy emesi cHıa.ı Bathng hakikatte bır boksOrdill'. r. yat ) remzine m a.at. bir aile kızıyım, 
İzmit hattında. bir mevki. 

fampiyonu na.mzcdiml kapıdışarı e ~· Ben de onun meneceriylm. Bura.ya * 28 yaşında esmer uzun boylu bır Arkada~larım beni cana yakın 
Yukard3ın aşağı: 1 - Evlenmez 

m~e kafiydj. Evvela, bu niyette gö-- idman yapması için getirdim. Gayet gencim. Ayhk kazancım 120 lıradıt. ve §ırın bulduklarını söylerler. 
Jte.şiş, esas. 2 - lnce ve sert topra~. 

ı -Unnliyen kahyayı namuslu bir adaln mUhun blr maça hazırlanıyor. Bütün k&.bahatim hergün bir miktar Yaşı 25 ili 30 a:ası, uzun boylu, 
VücudUmtiZUn kı:sımlarından. 3 _ 1-

'Z&nnettım. Şaşkınlığım arttı . Batlin- - Bu maç ayın 16 sında Vit•a· alkol almaktır. Fa.kat bunun k91iem_ sarışın veya kumral ve yüksek 
T sim idrak. 4 - Takla.. 5 _ Ya.zılı 

gi sorguya çel<mek beyhude idL pel stadında yapılacak. Batling bu den başka ktmseye zararı dokunmaz tahsil görmüş sivil veya subayla 
.(arar, hane, su. 6 - Ters: Yan1a, Konuşma. taı zını pek ahi hatırla.· · maçta Franga karı.ıı dövüşecek de- Beni içkiden vazgeçırecek olgun hır evlenmek istiyorum. En Son Ha· 

T kalın sicim. 7 - Beyan edatı, bir no· "d ' ıınız. Cak, birşey ~öyleyın, tam otuıoı fil mi efendım '! kadınla ha.yatımı hirle,tırmek i.stl· va ıs (Neş'e) rümuzuna müraca· 
saniye hıç ccvüp verıneden yüzünde· . ~-e kadar şaşırdığını anlarsınız. ta, göğüs. 8 

- İğfal eden. 9· - Kar, yorum. Arzu edenlerın ıEsmer, rem· atları. 
nefi edatı. 10 - Valde, değnek. 11- zine müracaatı·-. • 24 yaşında ··te . . l 

kt ad.eleler, bakışlar hiç oynamadan j Cak. --~ mu nasıp guze Alt, satmak (•go). · ı 6 
öylece durw·, bu s1ralarda ne dedi\1;1· - Demek bilıyorsunuı: '? vUcut u 1, 1 boy ve 58 kilo uzunca 

1 

Dü.ııkü blllmacarun halli • Esmer orta boylu, neş'eli ve boylu yeşil gözlü orta tahsilli Fran 
mizı içinde anlamaga çalışmaktad1:. - Biliyorum ... Boks nıaçla.ruıı hı<; Jılıatli · y o aı Soldan sa"'a.· ı _ Am••ya, Aza:.. 51 yım. aşım 3 • ç ışıyo. 6tzca bilir iyi ve a!ôil bir aile kızı. 

Neden :iiOtı ra gôzierinden hafif bir 1 kaçırmam... :ıı..teraklıyım.. Batlingı & _, oa.n llm ,. . 
2 V 

rum, e e net 50 ıra geçıyor. yım. Hayat arkadacı.ımda aradıuım 
parıltı geçer. Dudakları kıpırda:. çok seyrettim Bu sefer pel< şansı - ildi, nebat. 3 - Alamet. 4. - y k k n.·1· d • • l1 se ta ı ım var. Çalgı a ça. şartl•r: 
Yerine gUre cya! .t, cTu! Tu! >, c:Bak yok r:a.nnedel·im Mifiter Karter! Falan, otiak. 5 - Evdlye. 6 - Art, ı A d · 40 •5 arıın, ra ıe:ım erkek -"'!: ya. En az lise tahsilli obtlası ve dev. 
hele!> diye mırıldanır. Kendtslnden - Tabtl olamaz ... Çocu..,._a bol bol açar, Do. 1 - İzale, Ab. 8 - Ah, şı d k ı · ·ı o n a, umra , mavı veya yeşı let memuru, öğretmen veya subay 
bır şey ö:ıenmek için saatlerce ter ~arap tçiriyorsunuz, .. İdman ya.pa· ~Ier'a, Ahu. 9 - Saık, Ar. lO - It, göı.lil, aylık kazancı 100 liradan tercih edilir. (5 Emel) remzine mü 
dökmeli ... Tahkikat yapmıya. kaı "'r mıyor. Bu şerait içinde kazanma:s· nı armağan. ll - lr, ağuş. fazla, kibar tavırlı, yük~ek tahsilli racaat. 
verince onunla uğraşmaktan:iia dog- nasıl istersiniz! Yupkardan aşağı: 1 - Avanta, .ı\· sakat olmaması şart, içki, tütün * Güzel mütenasip vUcı.ıtıU use lail 

· ttı B t k anmas · ı &ıl . 2 - HAlA, rahat. 3 - Adalet. k il ı 'h d ' I' A ru ~ıya gı m. - en za en az ını ts em.· u arunıyan ercı e ı Lr. rzu e. silli 21 ya.,ında, balıketinde kumral 
A 1 h 1 h t k ld . ki ı d·nı 4 - Simav, tmkiln. :; - Endaze. 6- d (S d t Son) i ü şçı ar er ev n ay& mer ez ır. yorum e en ı . en aa e remz ne m ra. yeşil gözlü Dlr lisan bilir iyi ve a.sil 

Bu U hiç Un l d t .,,~ ..... dedın· iz" Ant, icar, ma. 7 - Oyalama, ali. caat. b n u mayın o& um . "- .. Pl' - ne · b ir aile kızıyım. Ha.yat arkadaşım_ 
bir metıelenin hakıkatint öğrenmek ı - Demek istediğim bMit: Rakibi 8 - Ab, tere, agu. 9 - Zail, A~. da aradığım şartıa.ı., yüksek tahsil 
a;terıeniz , doğru aşçıya gitmellstn.:o:. üzerine büyük bir para koydum. lO - Et, Ardahan. 11 - Ek, u;yur. • görmiış, .subay veya devlet memuru 
A•çıların her yerde kulakları vardı ,·. 1 Frangın mutlaka g.alip gelmesi llı.· ı Parasız l lanlar 25 • 30 ya.7ında olr bayla evlenme.< 
Her h&d:ı;e, her havadıs erıeç onla· . zım. . is tiyorum. 18 Nesr:n rümuzuna mü· 
rın malılmu olur. ı Tavanıle do.şenıesı dönmiye ba~ı ,. Askerlik iiinları raca.at. 

Biz;im 3-fÇıyı ya hakikate tamam.- yan, e~ya1arı milll usulle dansa kal· /ş İSfİt/enler: * 27 yaşınd· aylık kazancı 130 l'· 
le va.kıt buldum. İlk sualıme karşı: kan bir odadd. hiç bulu_ndunuz. mu Beyo·,,.iu Yerli. .A.skerlik şube.,uı· rayı bulan bir gencim. 1~·18 yaşlarıı:-
tli'elil.ket .cfendım, dedi. bizım kH.hy;1. 1I Cak? Benım başım dOnerken bu den: " da. kunu·a.ı veya &&rL~ ııı bir baya11:a 
hazı etler i yenı gelen u.şakla ideta n1elfın k.ih.ya ~UküneUe anlatıyordu: I A "'d . 

1 
. ı! Su flÜQlıDda İ.f Maoııa, it verme, haya.U:nu birle.,tirn1~k i.stiyoru.,1. 

. şa0 • a ı!iım erı sın ve rütbelerı evteıruN tekU:fle.rt ve ıacaıt 
doat oldu. Onu odasına '"ötUrUp oa· j - Batlıng benım nau.rımda iyi, 1 Yd ' lEO&tun) remzine müraca.at. 
rap ikram edıyor, yaprak. sigaraları bir boksör değildir efend i nı. Oyunu 1 ~:z~ürac~a:~~~~ların acele şubenli- =..,.:: =ur.köclWı * 3() ya~ında, 1.14. boyunda, bahk 
ı~ıriyor . So!rada kend>Sı yemiyor, yok. Şımdiye kadar maçları hep , S 5 .,1 l etinde, yaklşık.Jt bir gencur.. K.abıt.-

. ' k . . . ı · .ı.•.ı.. • .ıte. ?u;an Cansever tıka ba a uşaga yedırıyor. Fi!lil<ct, U\:"\'etl sayesınde kazanmı~tır. Ha!· (l.JS/ f•S4. * Lise fen kolu11dan mezunum. İl '<, ta.ş li&efiı mezunlarındanım. Askerl.· 
\·e rezalet !• Eski terbiye Ue v tış- l bukl Frank biliikis iyi oynıyan zckl 

5 
• MJI M orta, lise, matemli.tik ve cogra.tya 1 ğimi yaptım. 2000 kuruş asil maa.tlı 

• . o . • · Mehmet Eoat 43210 b d mı~ olan bizın1 aşçıya göre k\lıya. bir sporcudur. Batlıng ın gelecek !s. Atğnı. l1:ütit 4..J.TSl dersine hazırlatabılirım. Arzu eden· ir ov:et memuruyum. İçki ve ku· 
ha.ı.re.tlertnin kıdemsız b.r u•&.Kta ayın 16 sında rinG".e hazırlanmamı~ S 

6 11 
M H 

1 
ler 15.10-94.1 larihıne ka.dar sa.batı 1 

marun yoktur. Y.tfı 'iO il& 25, boyu 
T . • · s. e. a ıt 323/ 51 160 Ut\. 

dost olması kıyamet alimeti idı. çıkması lazın1dır kı 1' rankın pnsı· 8 8 
H M H . ıaat 9 za. ve akşam 5 ten ibba.ren şı· • 1,70 olan, beya.z te.n:.t. balıı<: 

· 3. e. a.,ım ot:. M. Esa.t f etinde ka k ı " 
BatUnre gelince: :-.ı·e verırlerse yı- na yatırdığın1 para bire yüz kB.r ge· 18330 ahen veya. tıhrıren müracaatları. • ra ~ ı, "'11.ru. göz\.U, orta 

) 
o ı ı tırsın Adres: Küçükpazar Hacıkadın ma tahsilli, lıiyıktle bu· ev.i. idare edeb~· 
. r, ne verır erse çıyormuı:ı. VUcu· . S. 8 Hs. Me. Şeru: oğ. Bürhanettln 1 

dtinU.n kutru her gün bir pus kalın· DOBtum Cak, 0 güne kadar in~atı 1122 hailesi Tavanlıçeşme sokak No. 6 lecek, namuslu bir aile kızile yuv11. I 
••• D 1.iehmct Bayrı. kurmak ıstıyorttm. 1' ... otoğra.tı gen 
_,.ı}-orm~. eha tenaaı kihyanın cibilHyetınin I\Ck &{lağı!ara dtiftUğü· s. 7 ~111.kı' n' · t llakkı ·~ • ~ #.,,Y ., iade &dllmek .,artıle (Ş. G.) rllmu_. 
bır eOztlnU ikl etmıyormuş . nü aoı·n\ü.iJ m L•kln bu kııUl)'a. A m. Ahrn &.-kn,. 0 :sı T~ Bu •rwt ıı. muhliWlrl.-;.nd•n b r aurı mUrac ıarr. 

\•aziyeti anladınız Cak... Hakiki efendinin kazanmak hırsıle yuvar · Ecz. Tgn1. İ.snuııl Hakkı oğ. Meh· Türk genciyim. Kimsem yoktur. Bı:!!l i * Mulı.asebc \'e ida.rt işlerden a.n· 

~'---------------------. Tll'ldye COmhurlyetl 

Ziraat Bankası 
ııturul"I tarihi: 11188. - Semıa)'91: 100.000.000 Türle Uruı 

Şube ve ajana adedi: 285 . 
Zin1 "' tlcarl her nevi banka muamelelert.. 

Para birilciirenlere 28,000 Uı:a ikramiye veriJ'or. 

Ziraat ' Bankasında kwnbaralı ve lbba!"!!T% tasarruf ~ 
larında en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aptı<lalti plana &öre ikramiye dajptılacaktır • 

' - 1,000 llnılık &,000 Unı 100 adet ıse llraldr 15,- Ura 

4 • 50G • Z,HO • l2t • U t,att • 
' ,. 250 ,. ı,ett • • 

40 • lH • ıt,8ff • 161 • 21 • l,ıtt • 

DİK.KAT: H5'lplanndaJti paralar bir sene içinde 50 linıdan 
lf'liı düşıniyenJere il<rami7e çıktılı takdirde '1o 20 fu1ul1e 
nrileeektir· Kural•r senede 4 defo, 11 mart, 11 haziran. 11 e:rıaı. 

11 Birinclkanunda çekilecektir. 

Istanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan! 
119 No. lu ilan 1 

İstanbulda bulunan bilumurn odun tacirlerinin elli?ri~ btflU· 
nan odun :;tokları miktarını İstanbul Valiliği veya mahallin en y~· 
kın kaymakamlıklarile İstanbul Iıyat murakabe büı:osuna bir beyaf1 
name ile 15/ 10 · 941 Çarşamba sabahına kadar bildirmeleri ilan o-
lunur. (9084) 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E B i R T i Y ı\ T R O s 11 
Tcpcbaşında Dram kısmı 

Bu akşam saat 20,39 da 

HAMLET 
(5 perde) 

.ı.. tıklA ' c i. ı - o:nedi ktsını 

llug-üıı ı:iındüz saat ıı 
• de PAMUK çocvıı: 
Bu akşam saat 29,31 d• 

KİBARLIK BUDALASI 
(0 P<'rdel 

Devlet Demiryoliarı ilanları 
Muhammen bedel! (16716) lira o lan (üç) kalem kereste 27.10.9•1 

pazartesi günü saat (15.30) da kapalı zarf u~ulile Ankarada !da.re bin'" 
sında satın alınacaktır . 

Bu lşe girmek istiyenlerin (1255, iO) liı·alık muvakkat teminat iJt 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tektner ıni ayni gUn saat (11,30) ' 
l-1.adar komiayon reis1il;lne veı·mele ·l Iazımdıı· 

Şartnameler parasız olarak Anl< aratla. J\.falznme Dairesinden, ı:ta)'" 

da.rpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden d~~ıtılacaktıl'. (9060) 

1 

brr proleter için bir kahya u~akları.ı ıaı ~ afıtı derin ltS-e kadar a lçalabilen met Remzı 3700:> evlAthğa kabul edip de evlat dıy~ ıaı·, bir ticaretJıa.neyi idare edebile· 
en idu;ıdir.Ld.kin bir Lompcn Pro· birisini tasa\.'vur edcmemi.,tiın. A~- Tbb. Yzb. Mahmut 0,., Alı· Rıza bağrına basarsa öltinciye kadar ev· c k k b 'lt tl •-•--~ ~---------·---.,.. 

Ne 
lııes 

!fi 
bei<ı 

"'•Zd 
1-ık " meezunauıbıyregeeııç~::::~~ıTia'ktadca.rell't .h•Te .. s~ rı• ,,,., ____________ _., 

1l'ter için yarrm Allah glbi bir şey. ı.1n1a gelenı tsöyledim. 36178 IA.Uık etmek boynumun cıı bilyilk ,. ,_ .... , ...., 1 

ll•tllng ı;ib! •yak takımı arasından Mürai herır. boynunu bükerek ne- P. Atğm . Hıdayet og-. Yusur Ke- borcu olsun. Tah•ihm yedldır. lst•Y"' raya da gıdebilir. Re!ık Us adr .. in• J Sadakai f ıtır Elif SON B li V r1 1 S 1 
.'r'etişm ı f b;r ll("rseri tlzerınde bııım z;akctle. hürmetle dinledı. Daha faz. · nan Barutçu (3l 759) Jer ;n En Son Havadis gazetesine mil. müracaat. ı ı 
k 'lhyanın ne derece tcsır yapac&g-ııu lai:iına tahan1nli1l edemed :m. Dı.ş::ı.rı P . Tg-m. IlaE>an Eryuun 31526 raca.atları rieR olunur. A1utena memuriyetlerde bulun. istanbW Miütulüğü.ndeo: İLAN Fil"A-"' ARI .Ku~ 

buıu 
ıaa.ı 
2trng 
lir. 

artık tua\·vur ediniz t. Kiihya be· fırladım. Bır tenha kö~eye çckileyım p, Tg-m. Ali Ergin .14203 • 55 yaşındayım, kinlsesiıim. muş, tahsil \'e terbiyesi yerinde b! r 1 li~ 
nlnıle dost olm•"a tenezzül edl 

8 
•• Orta ya•, lı bir hizmet ehil bayana zat ,., d ,. ·ı 1 1 En iyi İyi Son ı _. · ..., yor. u ~ıaya n .. ıı çare bulacagımı dii . P. Tı;nı. Nafiz oı:- . Vehbı ta263 • u.,.-a ı.,ı a.ı ev fe llketten dola 

N"e ~ercf' > dtı·e herı· c · ı ded ihtiyacı.m var. Perıhan rü.muzuna tar b K K K • ' · ın o iği 11Un('~1n1! dtyordun1 . Korıdoru ı;e· r. T"'nl. M · M h ~ yı mw: ır vaziyettedır. Kapıcı- . . . 
d ı , eı usa og. e met 200S7 mü.raC"aat, 

yer e, ya ıp o.ecek... çerken haianı oda kapı..oı;ını aç:ı.rak Dz. G\·. ~-zb. Rasın1 og. Atah;r lık, odacılık gıbi. bit lokına ekmeği Bua:daY : 27 24 20 
Meselenin iç yüzünü bu kadar an· beni çağırdı. Sesini beı:enmedım. 1043 * İngılizcc ve Fra r: tiızcayı iyi bıhr, ni temın edecek if aramaktadır. Ar.. : 40 38 37 

iadıktan &onra vakıt geçınneden 1-"'ırtınadan evvclkı elektrikli ahenk ~ İngiliz lisesinden mezun, çocukları zu edenler gazetemize yazsınlar. Arpa 
rntld::;.hale ctmcğı doğru buldum . le tıtriyordu . ·'" sevu, cıddi, bir aile bayanı, çocuk· * Tahsil '. m lise<!ır, ı;Uzeı bir subay Üzüm 

: 23~ 120 117 
Emınönü Yerli A~kerlık şubP.Sin-

KAhy-.yı arad ım . 1--Ialaının oda ka- tara ders vermek ve onların t&hsil ve la e\.·lerurirn. nİgilızce. okur yazarım. 
Beni hıssıkabh·lvuku la r bu h~u1j • den : 

pıaını ı>ıkıca. k<tpatıp mutCa~a dog· Ecz. T.nn. M. Rıza ·van 136967) terbıyelenJf meş c;'UI olmak ıstıyor Yaşım 18, boyum 1,64., kilom 50 dır 

Fıtra ve zckit itaaiyle mü. 

kelle( olan muhterem ahalimi· 
l& hiç aldatmaz;. Bilıyor mucunuz ne~ " '" MU ki f i k b ı ı K k k ru yürürken yakaladım. Ecz.. Tt;nı. Abdülkadir (38416 ) nas ip lE ı erı a u Nier. yı ve ara aşlı , ara gOzltiJ11m. ev ıflerı zc., milletimizin en luıyatl ihti· 

yaçlaını karşllayan ve elde et

tigi teberruatı lt;endisiyle Kı· 

_ Halanızı z;ı'-'atete P(':Jdiler M·•· ter olmuf Cak? Aklınızda mi '? KAh· nez;ıh bı.r müıe-bbiyeye ihtiyacı olan- bilinm, resırn alır vt gönderirım, tek. 
, • P. Tğnı . İbrahim Necdet 130131) 

tarın gaz~temıte hız.zat \·eya mektup_ lifler in (AylA.) rümuzuna müracat. 
tN' Ka.rtrr ! dıye iZd-h<i.t \'erdi. 
Ha1amıa xı)-•retç il eri beni hiç al..\

kada.r etmiyordu 

ya efendiye halamın k~-pı~ ı n ı ö: tcr
keıt ıa.i lamışlın1. Hani IÇC'r;y o Ziy;ı

retçı koyduğun u soy:cmişti. Bu ~iy J 

- J-\ahy:ı efendi, S<Ze bir kelın1e retçi. milli da:ıslar cemıyetı rtı.>i 
ııöylC'yf'C<'ğ ; nı ! dtdim. 

- Fek ola efeııdını. 

- Ama j;IZH bir soz. 

- Sizın odanız;a gıdclim mi efen· 
dım? 

OcJ.1ya 'ırer gırmeı b~ladım: 

imı ~. Münasıp başkR. ma.haJ bul.ıma· 

yırıca bahçeyi kiralamak ümidinin 

hakikaten kaybolup ol nı adı:mı lau· 

k.ke gclnıiş. 

?-;etıceyı aOylemcıe artık hacet 

- Ayak h ı zn1etleri geren yenı kalmaz. Halamın ben ı hangi mA.na· 

u~ak hakkında. goril.şecegiz k&hya gıı sebeplerle hem de alelacele kapı 
cftndı . 

- 1yı çocuk. 
- l yıH~inı bırakın. Ona şarap 

içir,yormu~nuz! 

E\·et ctqnd1m. 
- Buna hakkınız yetk. 
- Halanızın iyı ı:ıaraplarından içır· 

nı ıyorum kl tfendım I:;n i.dı cıns· 

dı~arı etli~inı blhrsiniz. 

Br~ dakika süren mü;ıkW ve :ı;ıkı

cı bir &<lhn('nin ak~binde evi derhal 
lf>rkedıp Sitmrk ve bir daha da g6· 
zc görUnınenu•k ('mrıni aldıın . . }liz· 
ınl:t~i kadınhı.rdan bıri !!' i bavt'ı~ı.lııı 

h.iZırlan-ııya «;oktan ba,,ıanııştı. 

(Arkası var) 

&L 

) u h(T\ fı n elicrini bağlayını~. - Hey kııtar~ dedi, vakit kay. 
Sen de yarundan ayrılma. Sız .voyl :!; ' betmcdcn avluda toplanınız. ller 
r:vı ı r ar ıya l ım. Bakalım kimler~ bırınizc bir ay ya~alabılccek bir 
var? j para dağıtaca~ım. Bu müddcl için. 

.:\ ntu\·anetta de birer iş bulun bundan sonra na· 
- Bır sürü kı c.hn v;:ı..r , d("di. Fakat mu. lu in.sanlar g.ibi yaşamıya çalı. 

h ı.a rı R('ın ac'1k -.'"Yler deği l. Kend! 
,·ncu li ~rlni kirahyorla ... 
gec bir ta.ne getirdilt r. 

uyku ıliicı vermişler Blr 
.. 1 g-et .... ''-· ~\.'iye sattı. 

- r-ı:-.nı bu ada.m '! 

şınızt 

Bedbahtlar hep birden : 

- Ya~asın scviınli halflsk.f.rımız! 

diye bağırıştılar. 
Çapkın Sulyanonun geceleyin fi.. 

şırdığı gene; kız:, sıcak göz yaşları 
- Culyano .aminde bıri! dôkcrek l\olüntckime yaklaştı: 

- Vicdansız köpek! Namus hırsı· - Size te§ekkilr ederim, diye 
.:ı rezıl! .. Ah. onu bir eltme geçi· mırıldandı. 

ırbıt..c;E:m! 

Tam biribirlcrini bulmuşlar 
1şıe. Şu meltln Culyanoy<! da ele 
A""',..irebil em 

CX·: ... bır kaç da~ika !Onra Sa. 
Jnucl' ı n bin bir habislij'inl'! aıet Q. 

l::in kadınlar hapishanesine girmiş. 
ti, Zavallı kadınlar, hürriyetlerine 
'c-krar kavuşabilece~erinı öire
nlnce ~evinclerioden çılgına drin
r.I Her.. l\Tuntekim onlara bir an göz 
lenni diktikten sonra~ 

Esat-=en gayet has as bir insan o. 
lan Anrıko bu hale dayanamadı. 
Onun da gözleri ya~arıverdi. Sor. 
du: 

- Zavallı çocuk .. Kimsin sen? 
Kız, birdenbire cevap veremedi. 

Hicabından, yüzü kıpkırmızı ke· 
ilmişti. Neden sonra işitilir İ§itil. 

mez bir sesle mırıldandı: 
- Ben şövalye dö Mante Russo. 

nun kıııyım. 
Müntckim yarı hayret, yarı ıs. 

HUviy<'l clizdanlarıle birlikte ace 
le şubeye gelmeleri ıla.n olunur 

TA/(V/AJ 
17 TESnlNİEVVEL 9U 

la. mUracaatıerı. 

* Tıcaret li.t;esi mezunuyum. ttaı-

yanca ve Fraıııı:ızca lisı:t.nlıınna YUk.ı:· 
fum vardır. E,;\ci harfleri yaur okur, 
Tecrübeli b r muhasip her gtin saat 
13 den itibaren ehven ücretle tıcare:· 
hanelerde çah~nıak i!llıyor F. E . rti· 

* Yaş1m 21, boyum 1.76. Sarışın, 

kumral sac;h ve cıddtyim. Halen 20 
lira aslı maaşlı devlet memuruyum 

zılay ve Çocuk Esirgeme Ku

rumları arasında paylaşan 

Türk Hava Kurumuna her vcç 
hile yardımda bulunmaları lü 
zumu chf>mıniYctle arzolunur. 

f'U;ıtARTESI 
AY: 10 - GIJN: 281 - Hızır: 159 ::ıuzuna mlll'a<ll&l· 

Hayat arkadaşım olac&k ha.yanda 
olmaması, cıddt ve ev işlerinden a..-rı· 

aradığım vasıflar: 17 ya..yından aşa~ı 
!ar bır aile kızı oln1ak lAzımdır. iade 
edJmek Uz-ere bir resim gonderirsa 
memnun olurum. Cıddl tekliflerin 
N. Ç. rümuzuna müracaat. RUMi: 1357 - EYLIJL: 28 

HİCRİ: 1360 - RA:W:AZAN: 19 

V.uil'l' U.:VAL1 J;l..~ ... 

GÜNEŞ ; 

ÖGLE: 

İKİNDİ: 

AKŞAM · 

YATSL 

İMSAK: 

6,07 

12,01 

15,10 

17,36 

19,07 

4.29 

12,29 

6,24 

0,33 

12,00 

1,30 

10,52 

* Ticaret Jı~ı:ı: i mtıunııyıım. 1'"'ran· 
! ızca h~a.nına vuku!um vardır. Dak
'ılo kullanırım . HPrhangl bir ticari 
ınüeti::;t>Sede S~:tl 13 dP.n sonra çah1-
n1ak istıyorunı. (Ahmet SarıoğJul 

rUn1uzuna. müracaatları. 
* Iiarıta. ve ctüd. ı.,ıeri tcrsimatı. 

rapoı-taj \.'e mürekkepleme işlerinden 
anlar veya az ihtısa ı;ı olup da bu iş · 

•Je yetı~meği arzu eden bayana ihti· 
·aç vardır. E. K. B. rümuzuna mU. 

racaat. 

Ge:en cevaplar: 
Ret>Sam, K. B. Bayan Tek, Engin 

18, s. A, T. T. lJa,,;aU."'tU. Şans, A 
A. 31 M. S. M, K. T. K. 55. M. S. 5 
F.n1el, A . R, Akalın, 602, Se\.'<'n ka
dın, Bayan Ayla, gRrP 48, KabuıP 
rumuzlarına gelen mektupları aldı 

rınız. 

,,... Kimyager -t::iiıı 

> 

Hüsamettin Tarlan 
iDRAR TAHLİL1 126 KVRUŞ 

BUllmwo tahlllU, 
Enıl11ono Enılılk \'e Eytam ban· 
kut kal'tı&ında hr.etbey hıının· 

da lk1nci kat No. 8 

== 
İstiklal-En .Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 65 durarak odadan fırladı. Avluda 

bekleşen bcdbalıt kadınların yam. 
na gitti: 

T M 1 • 
- Açınız avuçlarınızı bakalım. 
Ve hepsiııc beşer onar altın ver 

dikten sonra: 

tırap ile ona baktı: 
- Ne dedin? Bu mümkün mü

dür? Sen benim en eski dostwn 
ve arkadaşım teğmen Monte Rus. 
sonun kız kardeşi misin'? 

- Evet. 
- Öyle ise kıı:ım, Haydı, derhal 

ailenin evine git! 

Ve kulai;ma ct:ilerck hafif bir 
sesle i13vc etti: 

- Başından geçen vakayı kim
seye sOyleme! Bir kac; hafta son
ra ne yapacağımı göreceksin! O 
Culyano denilen alçak heriften öy
le bir intikam alacağım ki ..• 

Kız, cevap vermeden ?t:Iüntcki· 
min yanından ayrıldı. Fakat Mün. 
tekim, birdenbire aklına bir şey 

gelmiş olacak ki. bir dakika sonra 
kmn arkasından koştu. Yine hafif 

Çeviren: 

M. S. Ç~<ipanoğlu 

- Haydi, artık gidiniz, dedi. Gi· 

Bu sırada Anluvanetta da gelmiş diniz de verdiğim nasihati unut. 
ti. Müntekimi görünce Yahudinin mayınız. Eğer içinizde bu paraları 

~arfcdinciyc kadar iş bulamıyanlar 
otursa tekrar bana ba~vursun1ar! 

odasına götürdü ve orada eskiler 
arasında saklı kasayı gôslerdi: 

- Paralar işte buradadır. 

bir sesle: l\1üntckintin bir işaretı üzerine 

Kadınlar, sevinçle sokağa çıktı

lar. İkişer, üçer kişilik gruplara 
ayrılarak şehrin muhtelif semtle· 

- ' Kuçuk. dedi. Acaba bir haf-1 üç kuvvetli haydud derhal kasa- rine dağıldılar. 
taya kadar teyı.cnin cvınc gidcnıcz J ya saldırdılar. On dakıka geçme- . . 
ınisin? den kasa açılıverdi. O zaman her Bunların hepsı, masum bıçarc. 

Ol E d 
· · 1 ı kes bıribirine hayrcıle bakakaldı ierdi Hepsi bir takım alçakların 

.. _ ur ml·c ersınız. eyzcm · ı · 
l\.1onte Le&ne'dt? oturur Oraya gi. Zira hiçbirisi şimdiye kadar bu hileleri ile aldatılmışlar ve evlerini 
derinı · derece çok altını bir arada görmüş terke mecbur edilmişlerdi. Samu· 

Anr.iko Berlandi bt.: cevaba ::;e. değildi. el Levi namussuzunun evinde bin 
vinmişti, Kızın elini sıktıktan son. Anriko, yüksek sesle şu emri bir işkence içinde ezilmişlerdi. 
ra gôgsünü gererek ve kıiıcının vcr,!Ji: Hınzır herif bunları ayrı ayrı O· 

kabza..ııı:ını okşayarak homurdandı: - Arkadaşlar! Herkes cebini dol dalara hapsedip zorla ırzlarına gec; 
-· Sizi iki gece bu evde hapse- dursun! Buradaki altınların hepsi mişti. 

den alçak namussuzt1 o Culyano ad sizindir. Yalnız benim ceplerime Kadınları uğurlayınca Münte-
h sefile mi.i.stahak olduğu cr.zayı girecek olanlar müstesna. kim, Antuvanetta ile arkadaşlarını 
vereceğim. Ve bütün ceplerini süratlc dol· yanına alarak Yahudinin hapsedil-

Bı~lılt; 

1 inci saylı 
2 nci n 
3 üncü » 
4 uncü » 

ABO.Nl!l ŞA&TLARI 

f'enellk 
Altı aytılı 

Oç a3-!ık 
Aylık 

~e 
için 
Kr. 

1403 
760 

130 
Gtınö &~m~ oiıshaJar ıt 

kuru, tur. 

Beyoğlu HALK 8lncmatn 
6' Bugün matine J 1 de gece 8 

Lorel Hardi: Zaf<"r dönU~U. (TLtri'çt 

Pamtri< Prenses He Yedı CUcclcf 

8alup ve B6puhanirl 
NtZAMErl1N N..UU 

N ...-ıyat Direlıtt6rıl 

şt)JUltt SAJY.OOlil.11 • 
BMıidıjlı y•: 

VATAN MA'.l'B&.A.Sl ,,,,,, 
.C 

digi odaya girdi. p 
Samucl, delikanlıyı 'orunc'~1t 

reıniyc başladı, l\1üntcknn 
kırdı: ~' 

-- !\1C'lün köpek! Seni na~11 ~ı-ıı · 
berteC'eğimi bilemiyorum. .e. ... ifl 
gibi bir alçagın nasıl bir 01~,."' 
müstah0:k olduğunu kcstirrı11

1

• 
rum. .1J. 

Yahudinin göıleri büyilfl1~1~sf 
Dehşet içinde idi, yalvarmı)'3 

!adı: . cıc4' 
Beni affediniz, bonı 9 

niz. ..röP'1 
Seni af!ctmck ha? l" 

Kıs sesini! 11,e 
Ve yalın kılıcının kabzasın•· ~ı:ııı 

lUnun kafa.ıı;ına şiddetle vurdtl· ~tl' 
ra hançeri ile bir kulağını b 

yıvcrdi. 

Kulak, etrafa kan 

dü~tü. 

Samuclin ağzından 

!ık çıktı: 

- Ah kulağım! 

,,r' 
saçaraJ.: ' ,,, 
acı bir 

"'•nı 
~.mı 
•ırk 
lnuı 

~inıı 
tltı 

ıııu 

llıek .,,, 
kar 
Iund 

8 
llitı. 

j ~•tın 
llıilk 

l 
rıi 
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