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Nizamettin Naıif 
Dinin En Son Ballerıerını Verir Siyası Akı•• G•ııteıı 

İSTiKLAL Gon~tl<'n yazıla .. "'a7.('tcyc slrııin girmesin seri verilmez. 

ıs 

[ B•ıtun mekhıpla_r Ba"'muhat"ıit' adına ,inderitmeliik'.J İdarehanesi: Ca~oloslu · Nuruosmantyc 

Dün gece bir apartman 
ve beş ev yıkıldı! 

Bulgar başvekiıilf Bereket versin apartman 
Macaristanda ' • 

gündüzden ganındakı eve 
Uud>po<le. 16 (AA) - Bulg.r eğilmişti. yoksa 

Baş\ ekili I~ııor cliin l<ral naibi Ho tı 

Amiral Horti tara· 
fından kabul edildi 

tarafından kabul olunmuştur. b •• ••k b • /ı A • l kt 
Filof biltthaı-0, Macar Bn';l\'ck ''i U' ııu ır acıa o aca l 

Baıdass) t rafından şeref.ne vcrılc'l '.:::I e • e 
bir öğle zıynft'timlc hazır bulunmuş· { •-------------
tur. 
Huı.\elt Rollıaıı,\a .. ~firini kahul etti Dün akşam Ycnişehirde bir n. 1-

:E~:!:i~ı:~~v &.~:~:~:~·;~A;. ıu·· rk- 11lman anlaşması 
İtalyan fırkalarının Ra cephesine gönderilmesini kararla~tı,.dıldarı konuı:mada Ritler ve Mussolini 

----------ı Almaa barclJ• nezaretlal• .----
l ir ltal1aa gazetesin• \ gaı•tell atlldm ! Milli Sz't'p 
göre Rasrada vazı1et ı ltlr •allale aetrettl : [ • 

M k ı 1 r A 1 çete erı ... os ova ı a ' 1 iman ar, 
ölünciye kadar İngiltereyi 
döğüşecekler istila etmeği 

lalka s;ıAb dağıtı
lı)'Or, sokaklara 
tlperıer yapılıyor 

1, 16 
(A ~) _)le saı;ero ;a. 

.oma, ~ · 

ı:ctc ı yazıyor: TUZ kablliyctıerl.r ı 
SovycYcı1n taaı 

olan orduların 
katı mette kırmış 

l ""ından \'C muaz:ı:am 
e; pheı ın yıkı nı..... dan 

göze aldılar 
İngiliz ve Amerikan 

endüstrisi bizimle 
mücadele edemez 

Halk milli 
çetelere 

yardım ediyor 

Vasıngton. 16 (A.A.l - Bay Ruz
\~l dlin B rlcşlk Amerikanın Roma 
scfıı ı M. Phılippı;'ı kabul ederek Hal· 
ya vaziycli hakluoda .görüşmUşUlr. 

JAPONYADA 

''Amerika ile 
anlaşmak 

istemiyoruz!, 
Üçlü pakta sadık 

mebusların bir talebi 

ne ı;cçilcn buhadıse tamamlle ıla· R 
•li bir tesadüf elicridlr. Bu yüzden I 
dir ki içlerinde kudın, erkek, ıo· 

cuk yi.ız elli ki~inin barındıGı bu ı B M • v ı 
apartmanla bu evlerin enkazı al. enemencıog u 
tında anl'ak bir bcyı;ir ve 12 ta· e 
vuk kalmıştır. 

Hadise şu tarzda cereyan ctınls· • h t t • 
lir~cni,şchircte Dcrcboyu caddesin· ı z a e 1 
de Day Vahaba ait üç katlı apart. 
manın hırdenbirc yanındaki 69 
numaralı ev uzerine esilıniye ba~· 
ladı'gı gorlılmiışliır. 

Sokaktan ı;eçenkrdcn birinin 
ı:özlınc ill~n bu voziy<'t uzcrinC' 
derhal gelip gcçı•nlcr tarafından 

ı;okakta bir kalabalık teşkil edil· 
m~ ve mesele polise aksedince Tak 

Tokyo, 16 (A.A.) _, Stcfani a· sim karakolu aldısı talimat tizeri· 
jansından: ne apartmanı ve yanındaki evleri 

l\tunhasıran mebuslardan mu. tahll~ c ettırmi u ... öslcdcn iiç sa. 
rekkcp olan Gıin - Domcı cenıi- at sonra başlı~an bu tahliye saat 
yeti, bir karar sureti kabul ctınl§· ı 7 ye doğru tamamlanmış ve apart 
tir. Bu karar sureti, bubun Başvc· mania yanındaki 69 ,.c ı numa· 
kil Prcn Koııoye~ e takdım edile· r:ılı evler ve a!'ka tarana Vişne 
cektir. okogında Bııy Bah'anın ı O mıma· 

in tınha~ın onı-a nus lmvvctlcıin 
ıı l tik ınet.tc 1\8'n!kctc gc et..~ 

Bu esnada Mos· 1 ıı nıalüm (leğıldır. 

Proleslrler, ili· 
11ımıer, avukat· 
ıar, doktorlar 

çetelere 
gil'iJOrlanaq Bu karar suretinde Çlndcki mu. ralı c ·i ve bu ııokaktnki 12, 14 nu· 

---•--ca- d"""c--cn .... ın .... -g~a~~·c"".,.e~r ... ıı-1e......_v"ü"s'""ı.----o·..,.,""n· ... a~ı maralı evler ıçindekl insanhır ve 

ko, ada vfurnal bıı bnin 1 sUratle tak P 
ket cdılnıektc u • 

edccckmtş gibi ııaıe 
<1 ğı.ı zıUmedUmcktcdır. • 

Hulka r;ıl11h dağıtıhnakbıdır. 'Y c 

Yer barikatlar vüctıde ı;etınlmek,~ 
"""' l• ıııc alın dıı-. Moskovanın çcm""' • 

.... kal cak o.Jn 
ına ı takdırtndc ora .... 

lünci"O kad:u 
ıtıllyonlıırca in ana o J 

harp etmek emrı vCf'llmlş oldu~u soy. 

'ni~or. 

, 
Siyamı 

müdafaa için •.. 

600 bin k·şı canını 
ı daya hazır ! 

Bangkok, J6 CA A.) - Reutcr a· 
)a., uıın muhabırl bıld:.rıyor : 
Salahıycttar mhş<ıhıtler Chron quc 

•I Ba kok ı:mıındekl Sıy m gazet<'· 
ın Sulha b ğlı !al•at hazır bu, ' 

ını ta ı~an maka! inde muhtem 1 
lılUtoca.vız kımıı yaptığı lhtaıı blı· 
~u bır ehemmıyctc atf tmchtcd!r· 

F akal mezarlıklar 
da idam edilenlerle 

doluyormuş.,. 

arki As~ada bir refah daıresi vlı· bir k ım eşya çıkarılabilmi~ir. 
cude gtirmesi ve bu suretle Japon Tam saat 19 da apartman kcndi
tmparatorlugunun id-Oallerini ta· ti~lnden, biıybk bir guriiltli çıka· 
hakkuk cltırmegl istihdaf eciE'n Ja. rarak yıkılmu; ve tahliye edilen ev 
pon siyasetinin kaliyen dcslşmez terin hep ini yıkmıı::tır. 
olcllısu ehemmiyetle kaydedilmek· insanca zayiat olmamıştır. Yal· 
ledir, nız 12 numaralı evin bahçesinde· 

U1,;lu misak. bo.) le bir ı.lhniy~lc ki ahırda bulunan iki beygirden 
istinat edılmck suretile aktedılmiş. biri ve 12 tavuk enkaz altında kal. 
tir, 
Gıın Domcıi. Japonyanın ha· 

ricı • iyasclinin lesblt cdılmis olan 
iyası dırcktiflcrc uygun olma:;ı lü. 

zumuna kati surette kanı bulun· 
makta ve hllkümctten bu dir,.k· 
tiflc:-rdcn kalıyen uz;aklasmamasını 
istemektedir, 

mı!':tır. 

Çekya'da 
mücadele 

• 
devam 

ediyor . 
Anlaşmayı müzakere etm~ olan 
heyetimiz reisi B, l\lenemencioğlu 

<Yazı~ıı 3 üncü sayfada) 

Bütun bunlara rağmen Japony.a 
ile Birleşik Amrrika arasında so. 
riışmcler yapılmakla old)Jğuna da· 
ir bir takım rı.,,·ialar oldugunu be· 
Yan ederek hiıkumetı iva etini a· 
zim};arane inki.:aI cttirmiyc leş\ ik 
eylemektedir. 

Praö", lfi (A A.) - Dün Pragda 8 ============== 
kişi idama mahkıim edılmıt;1tir. Rus cephesin-

deki 1 s p an yol 
fırkaları ... 

Madrit, 16 (A.A.) - Harbi)e 
Nezareti mustcprlığı bildiriyor: 

t ... panyolların şark cephesinde 
mavi fırkaları, ccph nin kendisine 
tevdi edilmiş olan kesiminde hir 
Rus taarruzunu tardetmıştir, 

Jose Acosta adındaki bir zabit, 

KaliDln civarında 
Almanlar Ani 

surette ilerlediler 

45 Alman ve 11 Rus 
tayyaresi düştü 

1\'Ioskova, 16 (Rad) o: Saat 7.Z4) 
Sovyet lstıhbaral bilrosunun bu 
sabah n("şrcltio;ı tcbU.s: 

15 ilkte rfn gQnil kuvvctlcrım :c: 
biltün CC'phc boyunca muharebe. 
lcrc devam .ctmiı:lcrdir. Di.ı§man 

sah seccsi mühım miktarda tank· 
larla müthlıı bir taarruz yapmış \ r 
bır noktada müdafaa hattımızı "ar 
mıya muwıif k ol!mı tur, 

l\1oskov. dnki ahalıdcn mtıdafaa. 
~·a iı;tirak cl.mıyecck olanların t h 
lı ·csınc ba lanım hr. Bu kdbırc 
l\Ioskovaya 160 kılometrc mc~afo· 
de bulunan Katinin cephesinde Al· 

( De,·ım11 Sa. 3, Sü. 3 de) 

ikinci sımf dcmırhaç nisanı Ik 
taltif edilmfı:tir. 1\'Iumailc:) lı, Ru 
cephesinde Hk ni§an nlaıı zabitllr. 

HADİSELER - FiKİRLER 

1 hıkflnıctıcıı li~tii 111.1ktu uygun hıırrk et etııır"I bknilı•ıı ,J,ıpony:ı l'ı!!l::l:!::s:: ı 

Peyami ı Naille lztlıtlyorsua ! 

SÖYLJ\'ECE.KLEIUNİ kom. 

ıırıme halıne ko,ymakla, 

\'Uıuha ere) im derken '\'U1'.Uh5uz· 

Iuguft ti kendisine rlıi,.en hir fık· 
ra muharriri, ı:eı;en!crde, bu has. 
!.alığın en had devrine girerek, 
mua' yen ı:eylere a lem olnıuıı ba· 
1.1 kelimderin izafet tcrki hi ha· 
!inde kullanılnıaları lüzuınıınıı 
ileıı !'Üren hir do#ru • yanlış 
red\'eli "'"'retti. 

Bu ı:; ıralll .\' t"m da~ anrlığı cchıl 
tutllllarının , hakikatin basını ya· 
ran k:ıtıhgı oyle <lursun, ilade. 
ııiıı huruııduğu ku<;tahlık, ukala· 
lık ve diıpeduı zıpnlık ha,·ası. 

bu ne\'i ~ azılarcla binz sanıimi· 
H:t \ 'C bir p:ın·a doğruluk aı-a· 
; an okuyucularla birlikte bi· 
zi, ona dcgl, \'aktinıiJ.e, bahtım11.a 
, e irfanıııı11.a ııcındırıl or, okadar_ 

Zavallı lisan! Zavallı nmburir 
lik '? ve ~ ııınruk haline geçmemek 

Hamid REFİK 
• 
ıı;in dislerini gmrdafan z.a va l lı 
tukenıneı: sabrımız! ... 

Bir de tutmu Pc~ıuni Safa 
-huı;tin- mahut ıloI;ru • )anlıs 
rrtvelindcki rlu•ru, ) anlı~ ~u· 
tıınlarının, delillerini orta~a ko· 
yarak, yerlerini dcğistirmiye kal. 
kışmıs! ilahi Peyami! isin mi yok? 
nktin mi rok? tccruben mi 
kıt? Bilmiyor musun ki, kai· 
deyle birlikte li~-anın dııyandıgı 

dil ~ııurnnmı beyu: dediı,rıne 

..,-d:ıinıa herse de olduı.u gibi
kara di.ren bir 11itiraz 1nan)ağı11 
karsı ındasın! Sa~ et mutlaka bir 
hayır i>;:lcınek isti:-1 orsan , kalemi
ni mnkalclik kağıtların de~il, 
karh'izitinin üzerinde gezdir 
''e ~az bir mulcha ısa bir tavsi· 
ye, fennin icaplarını tatbik edi 
ver:.lnler, karde im. 

Beyhud e üıüluybnmn 
Hamid REFiK 
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OBJEKTlr 

Hamlet meselesi 
Hatemi Senih SARP 

B ıuıa arilk .ıın ·~ıcn dmı vel'clıiliı i:r:. Bir tııılano tem ilinin leh· 
te, ale)lıte uzun ınfilıihauılarla boyle dallı. buılaln bir rnenn 

haline ,eımc:;ı, fam ınaııasile bir mesele t<.-şlcil ccler. 
&b:im bu '"le llikaınız, ıncse lenin tcUdlt ccphc!!1m1cn ııy:.de, 

onun ortaya :ıtıln ası, ı;azcdıhncsi ncıkW.ısmdıın olu;rol'. 
lr l!J, lılı· salınc i i, ld !'lo"yal faa1i~ctıerhııiılh l,adro il dı~tı\dtı 

değildir; 'H' ı;ahnc <an:ıtı lı.ılmnın rl;ın da. iliz<' (' tr.!fk ıı:r kıymet te
Jıi kkisi lıat.kıml.ı ehi uncl'lcr ve tt'n b ·r ıııes~lcclir. 

Uk lı. mkdc unu ıtiı ar c1cli nı: JUi' o;aftı•C' tC'ın•,itinin •ncytlana 
koynw •;ı 'r.~ılc oldu u bil fildr IC' tilcriııdcıı, mcımıun (lfmamız 

lazrm~lır. Bir cı;cr. ı,i u ı; cya bu tarzda har<' kete ı11cyllan Ycrilfır. 
O halde. bir takt n ol illerimiz vardır; ı; ı• bu olçulcrlr. meydana 
ku ı.nu" c rr .ır •sıntl ı. lıir nıe<;;atc nıcn·ut olduğıı ffüri. sahne s::ı
nati balmnmılan hir iclcalc sahiıı olclu~umu;r.u ifade c<kr. l\lemııun 

tJlmaınız hu iUba ·!:- baklıdır. 
Eserin ı ıc;.a:u :ı koyuculan, l<endi bakımların<lnu. ıı ir\cı:l il . 

keneli sanaUcn .ıı. ınd;ı i:ını hir tı;\'gunlıık olduğu rcl•ini pek ·ııa 
mndufaa "<1 r. bunda haklı rla ola 1 ilirler. Yı· lıu nml.iiı:ı.7abr. lrn.rşı 
kan;ı~a ilcıl ı Üt uldııkçc, bir ... aı al i<lcolojl~i hakınıuulan. ısabnc· 
d~ tettı il dılcn aMI plv~ien daha ziyade. onun r.;ebcp oldııl!u bu 
fikir tcatilcnnin trşl.il dtiı;i teorik s:>hnc lı.ar ısmcla. dalıa btifa
delı hır afa!.a l'l' ıcrJi;,oruz. 

Hu fil-iir teatilrri de\:lm etmelidir. lliç ldnı~cniıı indnml'sini 
arzu ctıııt'ksizm. fanı:ıınilc h:ı..,hi 'c tamu.mile teorik bir cnt1J c için
de, bu ffüirlC'riıı ilı-ri ı,;ıınılmc~i, sahne saııati h:ılmnıııdan faydalı 
neticeler do u ·:ıcaiı:tır. :t.ır:ı biz de. guzcJ sanat !iUbelcri i~indc en 
az soylrıımi-ı, en az ugra ılnn' ıncsclrılcrdcıı bir; uc sahne teorisi
dir. Adı g~çcn Jlİ' • -riıı cbrp olduğu mesele, Tmıum en nıc clnııda 
bir delilidir., 

J fürc, !ipekuF•sl ona meyli o lan in<;anlar kin, bir piyesin do. 
o:urdıığu bu müıı:ıf,:ı<:a s:ılıııcsi. i' i bir aliınıcttir. Çiinkü onda bir 
lllİ;:) rlar seri i önünde rcal;;~iyon viiı:mle o;ctiren bir lt~diı;;c ıc;czdiği· 
nılı aıulan ilitı:ırl:ı, salın~ .. ~ :ılin de rüşde ermenin hir b'.\şlanı;ıç 
rncrbalcsiıı,. \atdı ·ımızt anlamış oluruz. 

Nokııanhğmn ı. kifoyet izll~i ı•ıizi (ltı~ ınak, dalıa iyiyi. <laba gii· 
...:eli aıılanıaı» hilınclt ı; c arm etmek iştiy:ılun<lan ileri :relir. :\'Ic
yus olnuyalını. Salı ne s::ınati ~i lıi, güzel ~:uı:ıller içimle biı: çok 
nıuılil f'nrtlarn !Jaglı bir 1ubc. bir icknik, bn iı,iin i<Jcallsilcrini kolay 
k9la\ tatmin ••demez, meydana gclınc~i. 1.ahakkuk ctmcsl, kendin
de \•c hele kendi dı mcfa bir cok ~artl;u- istiycn bir :.aııat DÜfiİİn-
111eli ki, tıılüatı..ılığm ı klasikı' ol maktan hcııuz lmrtıılaınanııs bu· 
lundul;u hir çaı;cla, crUa.mlctn ıliycsinln sahneye suriiklcnmiş ol
nıası, :.:ılınc "'Jlatuıhı clı ındakl ideali tJeıi tatntln edemediyse, j. 

çınılc y.asıyanl"rııı lıcr Jıalde idealist olrlultlarını Mze gö tcrmcz 
ınl? 

Bu kMlar cesaret ve hüsnü niyc<c sahit olduktan :sonra, ikı·isi 
icin l'ıct'lhin olnıı~~lıtliriz. 

Untcıni Scııih SA.Rr 
zq s 

• 

Il1tikarda yeni KISA HABElR!.ER • 

lr Bize göre 1 

Şeblr Tiyatro
su an ıu~.üııdekl 

rekiamiar 

1 

Oun. nokt-Or ~adi Sc;ı:gin 

int'zası ilo aldıi;ıınw. bir ınek
tupta. rJcnUlyl)r ki: 

tıTepcbaı;ındakı tıyıı1ı:o bı. 
nası l.ıır k 11· müc.sscscsı dc
gıldir sanı) orum. Hamaı:an 

mtina 0bctıle <ıilcını ıl3 ~ı el 
ctınLk uzcı·c İsl.ınbııla gelmiş 
bulunmamdan lstüadc ede. 
rck bir koç 3 eni filnı ve bir 
ıl;l ) cnl 1'1:ı c C')TClnıck h~
vcsınc tuıuldunı. O ınema 

enin. bu ll~ alro bcnım der. 
kcn ıiç dcf:ı 'l'eı:>C?hlışı tlyut. 
rosuna rittim. 

BUm m !:ıl'kında nıısınız? 
Taşlığı gc~ip iç hole girdi
niz ın1 kendinizi bir afi~çi 
rl11kkfınında sanıyorsuııuz. 
Tal< im meydanını çirkiıılcş· 
tırl~ or ÇI~ e kaldırılan duvar 
ılıinları tiyatromuzun en gö. 
nlnl\r yerinde sıntmakta. 
dır. 

A ,·rupamn ikinci ve üçi.in· 
cU detcccelekl kasabalarında. 
ki tiyatrolarda bile eski ata 
natkfırların, yahut tiyatro üs
tatlarının tablo, fotöera! hat 
ta heykellerine tahsis r.dilcn 
yerl('l·c bu afişleri nsmrık be. 
ııim ho~um.ı sitıncdi. Şehrin 

tahsisatı ile y:ışıyan bir mii· 
csscsc i.iç beş kuruş ic;in du
varlaruıı kirlclıncmcll de· 
{;ll nıid!ı·? 
Karilerimizılcn oldut;u anla. 

şı!an l>oktor Şacli Sezginin hu 
mü~1aı1csini yabana atmama 
Jı. Bn miinevycr ''alan(la',:ın ar· 
zu"u üzerinde ılurmak Ye şc. 
bir Tiyatrosunun dört beş lira 
afiş ııar:uıına ihtiyacı olmaihı;t· 
m ishat Belediyeye ılüşcn bir 
varlfccliT. 

Bu böyledir 

fşEHIR VE 

MEAi LE KET 

2000 koyun geldi 
Kasaplarda bol el 

bıılu11acak 

İhtikar yapan tuhafiyeciler 

tlçbuçuk liralık gömleği on altı 
liraya ıatmışlar5 

fü)I\ günlerde şehriıı btıyilk ına• ı ilıcı·iııdcn satış \'apabilcccgini söy. 
gttz&l•rındıın bir kaçı itıtikiır su. leıniştir, 
çundan ım.idddumumilige veril· Yupılan tetkikatta kendbloin 
nıi~lı,rdi, l liikt' nıağaaılur fütc1iinc dahil ol

'(smASINA qıör-z"l , ____ _, 
Sıhhat tasarruf 

sandıkları 

Dıiıı uııreııdigiınize giıre, Tüııcl· ıııadıı:(ı görüldüğUnd~n bugün ati· A nkıırıuJaıı ;elen haberler~ gon\ 
ciC' ~iimlck~·ilik yuptn(lk1ı1 olnıı l lil't::,V•' vcrilecrktir. lll1kliJnct ~· ·nı lnırulacıık Lıur .. ır
Zcılı:ırla.clis nrngcııcısı, :t,5 liralık Di1ıı l>~~ı~lıır~lan ~aşka. hir çok 1'uf ı;andıldan lı;lıı bir nız:mınırnıe. 

Son ~imlcrcle şclırimııe çcık mık. , . 1. t• 
1 

.. 
1 

ki . 1,. 1. .. ıhtıkar lıııdısesı teshıt olunnıuştnr. 11aıırlıyoı·nıu~, lwh••ll.\ ı•ler ilo lıli~usı 
n,ı ıyp ı o rın ı::unı e • <.>rı •ı ır .. , . . 

larcta koyun gclıncgc 1.ı<t~l~ınııştır. . . .. . ; nunlnrdnn on tııllhıınını karyola ldıuelcı· ~alıııı hüırnııitııi lıaiı. taı,arı·ıı. 

1 

II::.ı.y\an ıstlh!i::ıl eden ımnlakalar· ı;ıbi fulu fı3atla ı;,ılnıuklan suçlu, ı::onıyalarında yapılan ilıtil;fırdır. ı;ırnılıkllı.rı kuralıllcc·cl•lc,nıi ,•• c:mııı· 
da ha\aların suı,:um;ıı::ı \'C otun pcı· olrırnk, hakkında takıbat:ı başlan· Ev~·cılco 25 kuru,a kadar sutılon yet ıurnllığı hartı; cJ {; .. r 1111111 lıaııl,.ı· 

, halılısması tUccnrları l'llcriııdcki 1 ını:,,1ır. somyalar bugün 200 kuru~a karlar ıarııa lott1arnıt ı;aııJ ılllaıı lla IJıJıııtaıı 
mc\·rudü İstanbul:ı yollamıya 111cc j Bundan. başka y Beyoı;lı'..n d:ı im: çıl~mıştır. hiJylo hu ~ cııi ni-ıalllnanıe;, 11 t.ibi n· 
bur etmektedir_ rrıı luhnfıyc ımıgıızası yuıdo l'llı Düıı yaıu!E1n ::ıraştırnıııcla Kıpa. l•<'•klarıııış, ı-.unılıltlarııı pıııaları H' 

r 
Dun fstanbula yeniden 2000 den • karclaıı fazlaya. salış y:ıptıgıııdaıı Iıçarşıda iki tüccar yakal:annu5tır. malları lle\'lf't m:ılı ~- •s ıı.ıc .. ıı.ıııı~. 

fln:la koyun gelmiş, bunlar mc,ı:;· )·:ıkal:ınmı~lır. Imren mağazası da. Diğer ihtikar ihbarl-.rı ipekli htar olıırı;a helccJi~eler ilo ııusu· I 
bahada kesilerek fiyat mtirakubc lııbl ınagaıaqının lüks ına~n .. a ol- kumaş, aspirin •. çi\l'ı vo gıda. mad- , lılarelt•r ötll.) c<·clrnıı;, 15:mılıklar mc' 
koıı tl"ölörlcrfnin nezareti altında cluı;unu iJdla etmiş ve bıı fiyat deleri iiıarincdır. ı ılua~ ~alılplerlno arnıı>; \Crih .. ·ek " ' 
kasaplara dağıtılmı~tır. ylizdc on kar cılcllllcccl-ilerııtl~. bıl 

Bugün islanbulda bütün ktısap· u t • t d k • 1 ı k ı aıamJıklar damga rcanıl \erıtıllccck· 
!arda istcnih.ii~i katlar et buluna· 11 ev z 1 a 1 n a 1 y o s uz u ar lerml~ rn halk l1attii. 3lrıııl IJC.'7 kıı 
biltJccktir. '"' Uıt bu ııamlıkhıra. l~lirnk cııoc.·~k· 

Bundan ba11ka bu~ün toplaıı;.ı.· t et k • k e d ,. , ,·yor ' lermı, .• 
cak olan komisyon istihsal nııııt;,ı. 1 • HllkQ.ıuctın makı;ıuJı halkı tı11ııarru· 
k:ılarmdan gelen rııporlan tetkik ra ahıı,t.mnak oldu&11 anla111lıyur. Zil· 

1 t 1 · .. · ... e l-taftala.rdanbcı-i un tev.z:ialındakl DUn aıki.yellerle, bu JO\ıı~luk· • ., 
l'.!c ecck ve e nıcsc csı uzcr ınu v tflo cuıırıhuri,yetlıı llanındıınberl hal· 
ıncş~ul olac:ıktır. yolsuı:lulc l'lrafında. yııptığınıız ne~ \arda. alakalı göfülenler karşılaı;trıl· 

riyat Uzeri:'ıo Vali ,.e Bclcdlyıı Re f.İ t kuuıa para blrlktırıneyl, l>aıtkalar ili' 
---,o~-- mış ır. teınu cyleıMil iiğretııneğo ba,ıa.dı. 

ŞiilÖJ'lerfn zam Doktor Lütfi fürdo.r, İktı :ıt mUdU.- BürCIH,:ılcre yapılan un levzia lın<lı Uclo ~u ildııcl uınunıi luır(J \o fü· 
lii~llııc \Cıdlğt lmt'I bir ~ıniılc lı•ı bilhassa tcn;i memurları mUhim rci fnıadl bıiliraıa olnıa!ia idi , 0 hclo b!t. 

talebi reddedildi n.c5€lenln esaslı 'lr surette tclltl\\111 oynamakta bu yolsw::llık bil surclı«' clo do hayat pahalılılı llo muhtekir· 
bikl.rmiştir. yııpılınıılüaciır. Tahldko.tın bdcd!ye lerin 't•h•l ımmlıaıat kayguJan ıörlıl· 

.... Tak&i sahipleri ,·e ~ofürler lr;tan 
bul bcle-diyr.,,iııo lcltr:ır mlirao·aııt~o 

bulunanı.k yUzdc cllinlıı üzedııo zanı 
talebinde bııluıınıuşJıu·dır. Bımtlım ov· 
vcl yapılan yüzde elli ı;aın tal<~ilcrin 
hiitün zararlarını karşıl;ıyal'al< vau.· 
yelle g-tirlildllgüı~dcıı fıu ta l(•p redde· 
dilmiştir. 

-o--
1000 baadaJ geliyor 

F.lektrık ve tra.mYay idaresi. tx:ı...'11-

vaylara baııdı<j tcdatil<l l~ln nz·ı.ıal 

gayret sarfdnwktrdır. Tı anıvayl:ırm 
nefcrderı kalmak tehlıkcsiıı!n llnlenc
bllını~i iı;ln Ronıunyadaıı ısnmrlanıııı 

1000 ban<l:\jın nıcmlcltctinıızcı • idhall 
kati bir sufh:ı.ya girnııştir. Uu slpar;ı;ı 
<'dilen bandajların toocllüınil 1ı;!n ln
~hl~rdc bir lı!.!yct Roıııanyııyı;ı. t;idc
cekUr. 

B 1 -· •h lk'ı"~t "·' lrUlyll dU ll'lısat n1UdUriü•"ilnce ııo cephed,ıı <' Ctııl ~ •..,.. nıuuı g , n ' "' metı• idi mulıalduık halkımu; dalııı 
oğled~n sonrn bl.l ·yotsuzhık clrafınrlıı. yapıldıtı henUz kal'l .surette bl\ln· ııok para ıcuııııa\:ak \o blrlktlreı:cııcıı 
t hı ·ı t b c:ıa " !'·'· d ı ı nı~nı...,kl~ beraber ihbarı '-·apan: u· a "rn a a.; mı,., a ....-..a ar ıırı < a- ~ •· " lfıllk ll<tısadiyatııı:~ taalll\k <'ıltıı 

vd. ed<'rck Jccrıdilcriııı:ieıı iztılı:ıt .ıılııu' mUsbct deliller ortaya lwymaktadı•· hu i\!lllılr llh:ce noksandır. Ulı· de hah< 
tır. Ne.şriyatınıızda ha.his mevzuu c· !ar. Bu un tcvzliııd"Ki yolsuzlu~ıı,\ ts:tiımıiy·ntım üi'ı'1ünnıek la:tmı ıl eğll 
J;ııı yol~uzlıtl{ların \'aı·ıd okluğu ı,ıim· biltliıı ııc,;ılfüğı Uc lllt!)'d<Ul& çıl{acagı ıııltlln' Zııtcıı bizde he r tıo ~aıııııı·:-ı·' 
diden aıılaşılın:il;:tatııı-. nmhit kk:ılt addedilebilir. Ju·ı• llUuıat Lıalunıınıfan yapdıyıır, 

Ankara yıldızı 
) okl\" h;tlma.I~ 111. t.kımııvlaıı de~il· 

16 kuruşluk radyo l\Jeıtltı, şu ta~ıamıf ıandıkl.ırı proJe
!ill\l t•lc alalıııt \·c biraz tnılll \e ı"'J :ııı 

lambaS\nl .1QQ 1 cyliycllm. 
· \\ıcmll'lo:ttu k:ili Jıa!!fa)l;ı""' ı oı-. 

Üniversite yeni bir kuruşa satmış 1 ha:,t:ıhırnclerde yatak; yfllr, bcdıl\:8 j· 

1 d k f 
. laç ' da~ıtaıı ytr 3·ok, IJeıhı\ n tedın 1 

YJ J Z eş 6UI Filipıı rııdyo ~lrkell şub~lctindc ellen doktor ~·ok. . 

i~ıaııbul bniv<'rsitcsı rasathaıır. ı 16 kuru~a ı:atıınıası laı;ınıı;den nııl· ~t'ııgillleı'll~ıı, lıah11,..lnılJ•>ru.e. ra· 

iki senelik ara~tırmalardan sonra yo kadt'dJl. Ul.111bal:1.rınıtı 100 l'uru'n lmt, halk M.tıt:tlıındı mı ~ol< ıı.ıluııtı 
l cııi bir yıldıl kcşfc1miş \"C buna ı;atıldıgı ihbar edilmiş ve bu husus· ı;rki~ or, lıastalıano liapılarıncla f)ıirıı· 

(ı\nkara) adt vrnnilitir. ta olr clirmümuşhut tertip edilenık nli,\"Or, 110 llıl\~ nıı tfoktor bııhl;tor. 

Eli husus, Dedin Astronomi tıo- şlrlu:llıı mUm'csslli adliyeye v~rum.ş ltchı Uıtlydrlı~anlııt, klılll!ııı;lzfor ıı~ 
sap enstitüsü üırflfından da kabul tir. :ı•aıı&ın T Dunlnr:~ yıdnır. ılari"ılaı:r10 Alman banka- cfülcı:c:k )Cllİ y ıldıza 1457 numa· Hııııtlıııı baıoıluı. Kara.köyde Anıed· l<ilfl gelnıl~·or. Uun:ı lıC'Tlt.l'r hııı;ıhı~ 

* Vıı.\i ve Belediye Reisi L<ıt.Ii Kır- Beledirede memur im· ra ilo tcccil edilmiştir. Bu seyyare kan kuııdıırıı. m:ığRZaRı sa.hibi lle ı t> ı;cfkat. yurl.llarınıız ııa. ı•ck .l oh gF••· 
dıu-, bu ııkız:ım Anlmrayu gl(leccktir. 1 •ı 1 tı••-Ja ld ilinCiİll etrafında bir elips rcsın<ıt Uu.~rikabil iııl\ar olan Hl hqıiıııiı.i :ı 

bir sistem 
., arı e an aşma - " ,.,. 1 tuno kas~p. makarnacı V() poynlrc.'! it' f J il "' j b ·11 k ı 

Sghte faturalarla Vali, şehre a.lt i~ler h:ıkkınCla. a.JA.kab melde \'o gUnc~ etrafmdaki dovı:i. ıra e,,. cı guıı r- u mı ı no ·"'a nı:ıı • 
., Belediyedeki milnhallcrn o.lınacalt 111• 4 scııc l"f1 "t··ıııdc ·ıkııı", 1 ctınck· ilıtlkllr ımr\tndan dolayı müddelumu· ı:a. bil· raro bulıııal• ı:anıaııı .. ..ınılj 

>ckiU~tlcıle tenı, J:ırda bulunacaktır. .,_ ., .. " .. ,.., 

mal Saki 1 yan b j r * na:.alhanc mUdUrU Profesör l<·a- fı~cmıurlarm iıntlha~ıına dilıt haş:a ı· tcdir. nıiliğo t1:1sllm edilmiştir. H> h .. U::t. ı;r.ı;mi~tlr bile. Göııİıl ıstı.:n\i 
T.. 1 ı d"t•f ı:ıuş ve 00 <ırtamektcr nl<'.%Un11 lınti• l!!!"'!'~...,."!""'!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!mıiı!l!!!!i!!ı!!!!l!!!!'!!'""!'"'!!!!!!!!!!!!!!li!l!!!!l!!!!!!l'!!!!!!!!"-!l!!ll!!..,..'!"!'!''!!"~!1!'!'!1111!!!'!'!!!!!!!!!!~ kJ ı,u .)t·nhlen aı;ılat·al• olan l••<ı:ırrıır 

tın, dün Antmınya gllml tir'. MUdılr, UCCar ara a!<re 1 1 1 ı· :z ft 1 • 

b k k l d \ 
hanlara. girmiştir. mtihan b ıgi.in de 

1 
ııanllıltluı birer hııı.lalıl• ' cı ilıt i' dr' 

Şe e e ya a an l İ! tanbul ıasathıı11c inde y pılması za... V- 1 k l J 

f 

ıt l z ı t 'l" .,.,.<-~-....-~-l"!t .. -:;ı r~~~~-• Olanların ,ı en i-te ri a arım ıza hl\ t+I •trtı•ııı lı- liM gir,,.ln. 

Istanb ıl fi) at mlirakabl te~ki- yapacal(tır. ı 'rik:carlarmıız akrcdıtıf açılması et Uiltiin ,\, ruııaılıı ,o l:tdilulo ~ınıııl 
latı, Avtupa il geni~ mıkyasl..a * Allın f .ıtlnrl füt,mektc <levanı rafında Alman banlm.larılc mim ban· tır. nıcnıkluıtlcrinclo lıu 1çhınYI mı·ıwlelcl" 
tıcarı muna~ 1 alta bulunan bazı clınC'l<tcdlr EV\Clld gUn 24 llro. Sl:i :tala.nmız ara.Gmda. müt.ab;ıkat Jı(iail -o--- Bayram ertesı· başlıyoruz çı:ıktımbtrl lıaU.ın lelılnfl olıU'"Hk ıııl· 

ti 1 f . ı h Okullarda baynanı haıırlıklt.rı 1 ·r tanırunı.; ı rn ı çı ırma .arın ı . kul"llş olan h r Re ,:ıanc ıltınu ın fi- olmuştur. Tüccarlanmızın yeni anin~. cdilmi:;tir. lliılln bı· ıııaalctoıcf ıırııJ 
tık:ır mak dıl l"vc ul ellikleri atı clıln 24-ııın 80 kııru,lu. • .. Yaklıışan Cüm"hurlycL bayramt bilo dtij'll. , 

1 
k maya gore, sıpariş verebilmeleri için ıııi.inascbetilc bütlin okullarda ya· 

~<ıl UL bır har •ket ıak ·ında c- E'Ski :ınlıı.şmanın A 1ı sa.nltırının tas- K D av u d Her ım:ımır, h•·r lül'l'lıl', ıı .. r rıııııı'· 
h · ti Ulhktk U\ b ~hı 11:;t BELi Dil EDr • pılacak mcra~fm progtnnıtnın ha· a r a cınıııı) c C' • a n " ır. , , , fiye edilme 1 1 ızıııı gelmektedir. I:h:ı· hH ı,,ı;ı, iter talrbc 'csulrn ' !>J.ıro 

uı.rendJ~ımlzc gon'. h di c ııu Ü 1\\ 1 1• 1 k 1 lk tr zırlanma:;ına b;ışlanmışt.ır. Orta x. 1 , 11 * t 'ur - ... n( ı oy ıa an1· aplann f.."'l fıye;ıino IJ<L';'ltınınıftı. fJs· t t .1 •uıı; nı aııl 111 il"·ıı, dlıM•· l•q on ıı · 
• C'kılde <·cı·r:.r:ıı1 Ptını tır: t lı 1 t 1 m,.k cplcrdc ;ırı ı, rngrnfya ve 1 \ )larını:h dn lnnJU ıannoy tııı t. ki İ"kriıı vı.ı kuııtıırntlnnn tcwiki ,.,ı ra111 \ar fürn hu ,.. nıhl\l,lra her ıı 

/\ .., ıü ., ı·ı 11 ithal• t • ' Wrkçc d~rslerintle. ilk \>kullarda f d f lhl 1 
\ l\\})Bu l1 rn el' ı t: • ;ı • d ı ltıtb,Jt C'dlinıl'.'ltlC' olan tC'lt bllct \' • ilrnrnli kin de iki1Jı'ite.q,1•i11in (lll be- ~deblV8 ımız a ar roma'l!l"l alftrınt lJcışrr, onor lrnru'I '"rtııddrı orl:ıll ~ 1 hıcc.ırlıır fh t murakt>lıe ko· 

1 
ela bütün derslerde talebeye Cllın· lii J • M a 

u1Un1ln t •lbllcı f.' n tetkiklere b • ı;inc k:ıfüu· b ı· ıniiddc.t kabul cdilııılş- huriyat ve inkılap movzuları üıc. H~:ra abone olsa feın 1111 olu:·ıiu '! 
llllS:fOnUI a 11 lı'\ l fiyatım \C 1 nm tır. Bll u uıu l bu Unlrrd<' U'ıı· "tu·. açan ebedi , ... ~eser nu sıı~rılc inrılıoııh'8~ pı!raııı:ı .ıf 
. ..ıtdc ı ı- ll'ıCllC' ini tE' bi' ettir· rinde konfc.ranslar Vtırilnı~ ... i ka· aH ,, kUdnı- - l\:a 1ıltÖ)' tranl\ a) larında lıfırıtı ar. ı:nııı tl'ııl;L çrı,;;alirt'ı. Otl:ıl.,·ı· 
dıktt 1 snnrn. An aolu .un mulıtc· -.-~----- rarl"ştırılmtştır. ·Mekteplerde ayni v Ni it• 1lT if lıf ıumt kalaıını. m Jl rımızı rron. tılblkı nrnh kk lt c~rlllm kt dır. il.il k b t ki mevzular üzerinde ınü!>amcrclor ı. azan: zanıe ııı ı~az ra k:lr ll' falı. d.ığılıl;ıı"ı~ıı·:ı. lilt;'. tr 
d 1y .. ı ı ıt. l ı <' , ıl yono murn .. 1 :t Son glınierJo J urıca fıall rının da &ta r&f a e eş • de vcrilocck, toplantılar yapılacak. da' I, lbtlr:llmt trmiıı nlilı;ıi~ olu r,t:ı . 
t•aat etmek! \.(! uralnr.ı ma,;.larını rltırı ın:ı ü.a olutı un' ,orc 1 ı 11 ı- ıat geni•letlllyor tır. Kara Davud, on Yedi yıl önce Bıı jflll<'IC'~İ ~ıkıır;ı.tılu-. ~ut.·tnhlf• 
gonderdiklerın · dai 1 omi. :vona bul vı ıLyctı :ımı:ka)a da nnl'h ~ y.n 

~ neşredildiği zaman tcrtiıı \.- tııh~ılcıı lcııl ; ı tutunuz ıı.1 

bircı ele r 
1 

1 ı ıb az ctm k· cdilnı ını ı.-ınt :Ml\r ık 1b kom yo- r>,ır nılıddett nbon şchrimlzJc bu- -o- fc\·kaliide bir alak;ı ile ta itip cdfünis ve bülün neşriyat re. ok1J,Yanlııra lmıfar lwrl•et:" o<o;ıınat-· 
led r] r. l ll :f. lııldltmi tır. l•ınarak Fıyal mlir.ıkabe tcşkilütı Adlı.yede bı·r korlarını klrı11ıştı.. On yetti yıldanbcri de gerek tefrıka (':>h'>f'rİJCti p:ırn~ıulı r, diı:tl · "''"'u•!' 

h::ılindc ~erek kilup h:ıliııtlc hiçbir ronıaııa, muvaffakiyctin ııa hirŞı·r J uklur, h: ıııkaııa d:ı ı.;rı:.· 
:t: İslııııb\ıl 1 on i!rrn.tuv.u-ı. 'dfı. 11< etrafında l<'tk k ıttı.ı b:ılunan Fbt ııılı.. ıı,· ıı·a~ ı olııı·,ı~·.· ... e-,r•,,-. 1•,11 lı•" 1 

1 
büylc bir cll'rCccsi nasip olmadı. ., , , • .., 

'I'llrk nrn Utl. kon crletlncMı lkincısi- ~liirakabC> Unıutn MUdlirU P .. :.\1:ıiı- t o p ı a n t ) 
I 
• d l•lum·.ı ha'!i tıtlıl• 't~ :ı llıfl~ orlıJ, ı:ıl11· 1 • 

ıı; l1•zırln1nağ" b"",larnı.ıtır. İkll"Cl nıut Sevda dün ak~rımkı ı•k.prcsıc l/' ara Da vu , <'Ski harfleri bil· , ~ ~ .. ., J" uıııdıı ıw ~iliıJı·ağu:.' 
tc rlııln ı:; ını.:ı glmU altşamı ;rlı.c Ankar~ıı. dönınuştUt. 111iyc111orln mcçlıu-
Frruı.,ız tıyntı·cıs•ıııd:ı \'crilocck 1.0.1- Bııy Scydn, !suınbııltlıı.kı 1"iat. Mil- Pollı tefldlitJ kontrol lii<l.ür. lhınlaı·. ı·(!cbiy.ıt ın"nıklıbrıııa bir fikir vermek 

d yln ki 'k U •·ti -'"'"ICI'- irin bir :~amtınlaı- Hu.,lmli Ay nıücı-:ı;ı>ı;(•:;i taraf111doın C(I"'· Ger c e es muıı. ı s...,. arınl!l rakubc koııılsj onunun tıılwiyeyc nıulı V1llU • ' '"' 
('Scrlerlndon tnlıtc nuıl t ra.rç:ılnr ı,a.· d biyat ınNaklı~;ı lalclıdrrc L>kululmaft iiıerc rnuell!fc YOIP· 
lın'l.c ktır. taı; olduğun l knnea..t gctiı· iğinckn Diln tiaba h ıııUddf!lunıımıı li kto hü· tırılmıı; ol::ııı bir lıuJ.i. a~ 1 l•ıır>ışarak okumıışlıır::a da bu, hiç 

Ani{ r da blt hu usla tenıaalıırtla hu· fün n1Uddeiıımuml ıııııavlnlorlnin iı;ıti· ~iipht'siı Karacl..ıvuci adlı ınmınaın romanla kıycıs kabul 
* otobU in bir t Şltı1'8an.den ıti lun:ıcal• \'C ıni\rnk be le kllıltınııı blt rakilc b\r tbpleııtı )'8pllınış. birçôk Ptnıc.z. K.•rudanıt. bir diiııyndır, lm hıılfı~a ise o dünynrı 

b l"C'l hış tarıt ının tatb,kı:.ıe başlı-, . • . adil mc. eleler lizcı inde ı;lirU~UlmH<;· 1.ıı·ı·rc r;ılı~a•ı bir ın::ık:;le. 
ki 

~•" n lnt' f d ,, • an e\ \'<.'l tık\ ıy i lçı.ı hzınıgcle.ı . , 
ync ruuıı. ,,u ı e c a.,.ş:un · o.u~ • tUr. Anaclolnd;ın, 'T'1·,ı1tv:ıtlıın, Aıık<ıra ve İ~f<ınbuldan mtıh· 
~ı "'en soıı-· olobU!! l 1 nly Al' y~ı- .l db'rl r lın c l\lır d b Uhl k l ,, _ " .~ "., " Toplantı a azı m m uı-ar Rr ua klif talcplC'rlc k:ırşıl<ı~nı:ısı i'ı7.Criıw ınilellif, on yedi yı1Iık 
ıuı: slnl'ıno, t v ıtıı> dö ı\i U ol ııı son S ,·rrllmi!f. bllheF~ıı. mllddelumunıl\lğin bil" fasılad;ın sonı a c,;l'rint bir <lalı;ı gözden gcçfrıniş \"C bir 
ef<'ı•l<'r iple c li1 c ı. lr. dl'rck mücs cııi.1 ldııre, Jı:ınsiyon ve saltihlyt•t ,.c Yl'z.ııcı l'Uml~ lntlcn hu· çok yerlerini ycıı.rlC'n y:uarak fıdcla ,rrpyeıı i bir cı>cr vn. 

* .Muayyen ı,arrk L s aUcııııılc 
lrnlkmıyrın utobü lcr hakkında ala· 
kadarlar t ırnfıııcınn z•ıbıt t 11tulmm;
tıır. Bunhl 1'1 rııhsatıırımC'lcrl alın~ 

c:aktır. 

d er ıı:ıvJonır.u 1111 r; zerclt izahat aı· lıııı:ı.n pollı; tc,.ldtıHıııın kontrolil iş: cudt' gdirmistir. 
mıştır. Okula bu yıl ~·aiılnw,ı olan tıln tatblkı kıırarln.ştırılmıştır. 
tnlebekılc d" b r h ıı;bıh ıldc hulun- Ayrıca. Fiat ~H\f:lloıhe koııus.}ontı· 
ınu tur. nıın takip <'dcceğl lhUkM vak'ala.l'llı· 
* İlk tcdrı at l.ıa ö.,relmoııleri dUn ~fa d:ı. m\\ddelutııııınlllği11 <lirektın ''>? 

E:;1lnonU Hnlkovlndo blr töı'ıla.ntr yap harl·~ct <'lııır.si nıilnaııır gôrlllmtı i· 
LllAAR1l ı ı·• mışlar ~ c okullarda hlma.yo edilecek tU.r. 

=t- Maarll Vcktlı Hasan . .ı\.lı ı iJccı talllbo :nılklannın U:sbill işi ile ilk 
cıuıı A.kş:ıım .ı\nkaro.~n döıımUştUr. ol<Ul lalobcslntn <lurtıınu '\lzcrlnıt{c. 

\"ekti dlin !'ıı.bah t.:'k ıık okulun.ı gi ltonu,mu~lardır. 

tnönU, TUrk birliğinin ta kendi · 
r.ııtdlr. 

K D d. 1925. 1926 ara av u , 1!127 ele olddtı;ı~ 
gilıi HJ.tl - 1!\·\::? de de bUyiık bir :ılıilta VC' ht'yecan mevzun 
olac::ıklır kann:ılindPyiz. 

Bayramın geqmeılal bekleyiniz ı 

1 

liinıdf'rı ;nra, litıc;, tı:ıhn i, ;\:ıt:ıh. '' 

~cfkııt clilrıt ı t't'g-lr. ": 

JJıı,,ı :ılıa r;:lrnJo yalul, huJrn;ık ,,,ıı·· 

t:ı pi~ank•ı h:ttanıııal,; ~!hl hlr 111li'1 

l~ltllr. ilde ll:"ıı,: ... 

l1k llt'rl,c•sj :ıl:"ıl.:ııl:ır , tlcn. llt ı, 

ı-iıı hıı~ıııa ;.:-drn ' r~ a j:;"l'lcn·ic 01J1
1 

bir Htıi~·..ı. lluıı:t 1.11 r7 ı -.:..gııl" ı, .,,.ı· 

hııtJlllJ(fe, ı• ı :ı ı111ı:<11111ı, •ıı lılr ',,r 
hulııııılr ·' ııJ, ıııu: 

ı 
t1u lı.ılıı l:ınııı:ılıla olan tıuı.Jrrı.r 

ı.anıclhla rı prrıj•"•İ bir:ıı: tali il , c t:.ı> 
lıllı t•<lil .. rd; (11'1,:.ıla iıaslalıh \ c ilııl· 
3 ıırlık ~uı;a rru r '-uııılığı ":"l>!iıı,. ~ul•'1.' 
labilir. I fallla fait. ~rı·ııı,. ı:.'\ı:, 1 ıJ.I 

, .. 
;\ılCAI< '<' i<;Or ıhnl lenıirı olun:ı hlıtr-

ı-.uplıi Jri JL:t;hi _ ____.,,, 

Jl•m•••••••••••••••••••••••••n, .. lezzet p;ıındu ... CrhcııueııHl••ıı kıırlmn ııllrmrk iı;fıı bir gö;ı;U"ll kırpmaııı ;:\i'R- b.aııJeljiııi 3araladı: 

N A N A 
n>füt•aı-~ıp kafolikl"riıı ~il:ı·1'1 ı,lıı- na'yit hlr kııt. ılnhıı ':"Pkı"lık \rrl· J.!l'.}1'nzrla. ç·ıbul\luoğ'l·~ roı, .. ~ •' .. 
nıckt .. ıı c;d,l11irlffı1 ılıı' ıhılıl:Jrı lrttı'- Y"rdıJ. U nımıararh ot•ıran M,.hmC'l \ uı· ~ 
ti. 

1 

Dayanılmaz bir çapkınlık. Bir par· \'ıerahcr ('l1Jrdug11 karrıe,ı l.,'cıııtl ', 
Bu !'ırada: kapı. arl\at-ınrlaıı Brl~· ı çıt dıtba bakın<':ı hJfiscttl kJ bu kıMlı- dUı1 gr~inısızlik ;, üzirnclen le ,,·g'I 

l Bah'ır.m ı:ıcsı gdı.11.. • _ • 

1

11;1 n~·rılıtnıı)lH':ll• hlr tarrıfa h~Alaıı- bluşııııı ,;lur 
j _ U·ırııınıın ı;;ıtı ~aı.;ıratılllr ıııı · 1111~tır. l{ıı.\'"a prl\ f Mc,li olnııı, •, t' ,. 

ann'ııııı, hlr ınfülclcttenbc.'ri kca- ı 'iııı'.' f;:ılnnıl:l 11 ılk ı;ıı hır.,·:la ı,ll'a ~ıı · . l'cırde~ lılrblrll'l'ini Jı ı;,H clv.;.ı lht · r.u ~ır:ııla dı-:arııJ:ın tctı-:ıa bağ•rı· r ı • 
dl ini '.\orau scq~lsl 1ıcdbalıt adamı lın ':ladı. ;\orl.ırdı: ımn:-4 Ceııııl l'k111el< hı~·ığı ıı ı.~r 1 

1 
llrkUt\h"tırtJu. biz sb:i öyle ağırlu.lacajin: ki bir da· Yl tekzip c::tmrk lskr gibi bir lu\ ır ::\:ıua. 11:ıı.ln bir hCslıı; at~alıc·yisini kolıı'1ıJa 1 a~ıı ıır •lt · '. 

Şc~ tıııı:ı iuıltıı;p•nhı. y,, kahka1u.· ha ı•'cansaya dönnıel< istcml3~k~l· takındı. Filkat tıu tavrı talunmaFı :ı· _ ı:;inıtli. ı:di:1·orurn. ·d<'tli- - (,'ahl!k olunuı! Halk. teı•illi}or, r:ılanıı'ılır. Y:ıra!ı Niimunc tı:lstall,, 
!arla m urtıarıııı 'c J(ırtlai;ıtıı doldu· 111% ••• Ah. aı:lzfm kont! Birçok gU- kabinde de frna haldo ı•ıınr flıkıldı. Fırı;aı<ıııı sürmedanıı dahlırnıı7lı . "it.i istiyor. Biraz daha gcC'lklr"enlz n<':::iıı~ kııldırılnıı~. ~·ııç l!,1 ~ :ı I· .1 
raıı ıııtır:ısl:ırllo ııu Nan:ı, ıııutı:ılrn 7.cl kallııılarmız \arılır ıll.yo btzo ka Bn kıt:ın ;ranı"'1a nanıuııkllr hlr a· A~ ııuy:ı, ııurrıumı dt>ll'.ılirlrı't'fllııc.' ya1'· ı '"1'enıld••ri lurnıağB. ha~Ja;r11<'R"1 ,• r! nıışlır. 

· 'iC'~ hının f:ıırı krnıilı!l~ıli! fa tutıııasıııız! Oııl:ınn hr11~inl cllulz· daın olWJUndaıı tıaı .. eılllnır!llnl aı:Rlırı ı ıaı;tı. i'.i4JI ı~i>ıii ıı ;.i l>ajluyanıli. rnı 11 N:ıııa "ahırMılannıı,tı: 0 __ ....... 

---ı.;.-.- mıııcU kl-nlllnr.; ılcn alacağız. ıılc;ln tııtc:nl) ohlu? bir iıarcl.idlc fır~ıı.ı ı t.iqılklı•ı i :ı ra- I ~ ~-h Ç'ok olıı!·orııunu• ıut 1 ı,: t:ıı ~·u' elıııııı rılfııtda ı.aı,Jı ,-ı 
_ Kıı\ H'lll ol: c:ı~ıın, ıııuka\i:nıet 1\lıı.rkl dö Şuart: Kadııu dl\\ nll'Jt ihtlyı.wını •lu~ u· 1111Hla grtdirdl. · ılı ,rn ' ·il,\ lenıll - l<ıtcdıklı•ri kadar l.ıı&· s rı{cc" rılılıının:ı ba~lı f~:gC'ıı 

f t'11!1At e~JIUSI gebU cdccl',;lnı - sız.ı temin ederim kl bu hal ~·ıırdu. ı:akııt. 1ıu ı-ırada, Mr ıııalli ,\:ıj 1 :'\Joi!fa nrkufilıııh ılurıııa'I. oıı:ı. h:J.·, ~ır~ırılar, fepirı!.inkr! ll:ııırb•ınıaıl.ııı pııı ıınn. cıun un ~ lik1cıılılil' , ' 1r 1 
.ı} 

Oi) oı dıı. kont.un caıııııı ııkntıt olnııl a<':lkfır. Ctrı;ll!.1111 alırken t•llnıJen ılU,ilı·en .:'\n- ı,, ,.,,ı ılıı. :-.:ıııa' ••ı ıı. ~ ılıiıııii aJ n:t'lJ ' 1 
"

1" 11 "'.ılıno~·c (:ı karım? b.ı )i;ııın J ı h.1 IC'.ı ı; .; 1\-.11 lwı tııııııııŞ tıl 
r. G l.ıı Prt•n-; tsc. ıli\aıı ıı.ı;crinc. gel kry- ·di)e mırılılamlı· Zira koııt son de· ııa, t'KlllP onu Jımll'n almak li!te.'i. görıı~u .. ı•ıı. Yınarlak ouıuıları 'c naaın:ıflh im ı-iniri ~ol• dernı.1 et· f:i.il('ynıan .~dı ıdti t.ı;· ıınıclcıı n ıı. ,•e 

fim gı>I ııı:n.uııış; 

1 

rece fınllcttl \O namuııkürdır. Kont derhal ko,tn; eğlJdl, ~ıt'ııl•lsrıl hafif hk ııcıııhelikl" iirtiitii 110~1111 ııu:ıli. BirılrnlJire ı.akiııleştı \ "t• arka· ne dı ışnıUştur. ,\nıdc bıış.ııdıııı . 1 
\rt ılt kararln.~fı değil mi a· Nu.nms \ cı fazilet sahibi oluşundan birbirinin ~ Ur:il"c \ urdıı: \ ı: \'cıııı"':i!l no ('Ilı.ipti: sm'.lal•i kilıar erkeklen• di.incrck ilıi.\ l' nıııhtdlf ycrlcrınde.1 rıgır surcttCI ~ ll 

-- ""'4"· ı 7iıiııı lrnııt ... -dl~(' ı,ö3 kniJorllU. <'ıelc 1 IJalıscdllln(;.e Naııa konta. İ.>ylc blı 11111,'.la.l'l kont.un dlertnc ılrğıll. Uütiin !!.'.\) rCfİll" rağmen uııa lıul.- 1 rttı: 1 ıal:.ınnı·~· bJ~ gın bır hall'u ueyo ... • 
ı;t\,; -.ene ı.onc.lr,ı3u tclııcck,.InlL ,.fJ tarzda baktı J,i rıtııffııl, derhal, l\Iıırı.i, l>ıı tcr.ı:ı.,. ı,ılntıı ,1Za pta karı~ ı. lıkl ııı·•k~a'l k"nuini mcncd.,;medl. 8i.\rıım (Arküı var> hasbh.uıcsınc ka!d.Tılınıştır. 
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am Pk fı ela 1 

HAML ET M elcsi~tı. in "liz Te&li-· 
......._1c; Na ..... yonun___. 

ı harp gemıle- '- gı gı 
_ı _az_a_n_: -~-ik_aı_e_t ıv._ı._an_] rine verilen H avr limanı Moakova Bozuunu ! 

Telıf ts• ı rde, b r ~ ) Uç Cf'.phe· ı Jcaldı ıı4ı da Ytı1ne ta\ andan 4'i1Jtl· • •dd l r .... : N~.._ ,..... tıa...,. ~ "'""9: .....-. &aıı1 
den tenk t C<UI r: E r, l<'msll tarz-. lan s tercih edıldi? Bu Seti bııe &O• Mlblm •ar ...... ,. e m l r ~ı etıe .. .._ ........... . 
tnııatıSen. TercUmelerde bu cephey ğuk bir d~ tealrt yaptı. Ulaırt\et.) ı ---- • •811M- Jt' U - 1 ~ , L l - i.. 
dOıdUncU b r ceph · d.ııha ı avc etmek Avrup nın bUyUk hnelerıncıe gu· yola m••kell bomba 'an Jı AVCltlJC)Sf Rfn Ut.tr lllerll1f ile ilti ,, .. 
lazım &ehyor: '.l'l'tCUm<- kJI. r er, bu a br lUıJU akıl t'raıt~e- .. - , ...... u .... .us._ l i aı caılf 6. ilin JH d••kt 

'ü, buçuk asra ~uın bu nıuıye a er. ik J)Vdecıe cörWm 1 aa.. laptlillll .- ..... .- 11l lfeB er 1Jet-e uUŞ U ensonr•, 
lhlp Olan ve bU\Uk lngıllZ ed.bi g 1 n bu h Yal Tepebaşınd' da Dil ..... . ...... ya}!rm•llıfh im,na•nıilf.o;;. gıo/'AI 

•-'- il Jc d k " u~ı b•- Berlln, 11 CA.A.} - AMktJt 1>4..r llG Vlll& .....__.,. .. .___ __ .... 14D I' ı al' ı ~ U, ••• ~-•P lıı a m ı ıı çı an bu Ner p k • c.... .. aıya oyunu ve moA• VWll'mva •-.. _, .,... __ 
haJcJtında valtl!I btı çok )'Urlar ya• tajla vüeı.ıde &"etırtllıdi. Yine bu ıne rnenb&dan bllalrlliyor: dardaraıacall ....... - H -
aılırıış, leh 'c a e ille bır çok dedlko >•nda. arUstl<'r1n sahnenin '* wa• Stiraue Uerllyen Alman ve llalyan ye p 
Clıdar yapılnıı tıı. Dün olduğu fiL fından tossea ı Otcwtte• • inip, birlıkleri aon Qç atın ıcınte Sovyefüı· • ı•lu llawa •111 .. an 2 7 &M>aAı, ıeun ~aladan, yana-
buaUn de du :ıa debıyatının fihe5&- öbllr tar fı dan •&hne1a çıkmaıan re ağır zayiat \'tniherek bir şlmen· S ebep ŞU : "Japon- Londra, 16 <Radyo: Saat 7,U~ şk «ıizamda ve lıer kol tume.ülor· 
ıı ttlikkı ed ı 1 Hamlet dtınya da bira& garip &'Ör1lnlly(>r. lhl t.atU• direr illiaak noktasını ele ceçlı'll)if- k r / Britanya hava ve dabilt cmtıiyet den me)·dana gcU.rilmiş oldu&u .hal 
ıalMlelerind b nl ıcc defa t m ıl ed ı. d ki vazı ahntd . belki bialbi bilm .. lcnlır. Şehrın önUndcı Rusların elin· gaga QÇG" ma nezarctıcrlnitı tcblill: de, yol .iııUkamct.inc dogru hareke-

' 
f de b"lunan kuvvetli rn -i· .. ~ t tc gnrt.ik. Yani 0 cldigin1iz tarafa 

tnlt ve escı· hııkkı ıda sô~l nec k b r dltlln • •kat Mlılhaın n ou,un4Q&ll .. e, .. ın -P J •• d "l " Cenubi Almanyadaki asken he· -~ 0 

k l "'Ulil il J b şl•a nokt l tç;n ~ld<leUI muharebeler CClC"an et· g on erı l90TmU,~ .. ' ' d fl l k ğ bi dogru yola çıktık. Şey aman 11. ,.l r anc ~ • a ar \ardır. ı rar etmi~O- o1 r e ere yapı an. !:O a 1r r g~ce 
nıızansen, t m ıl ve tcrcUmc bakı rum. !1llştır. Alman ve İtalyan kuvvetleri Nevyork, J8 CA.A.) - Mcksı- taarruzundan sonra Fransa ve Fc- Yolun kenarına .gcld"imfa za-

:r.r 1 k nctıcede Rua mevzilerini if"'al etme""e kodan A..,._,rı'kan j ~ bil mao karşımızda, ormanın keAarın 
nıın«an 7UrtitU1 b lır. nı etunız duzinelerle artın • 6 11

"" 
8 ansıanna • lcmenk sahilleri ve bilhassa Il:avr da mevzi almt§ bir Ru::. kuvveti 

Hafuıaım&Cla. yanılmıYorsak, cHam Y Uftlren bır Ulke "e"'il .. lr. Görül• .. yapılan barapları dtlme,ğe ,.e arala· diriliyor: l liman1 c:Jddetle bombalannıı"'l"· ... u 
... u • rında bl ka" d hl b ı ıJ " s ... 0 bulduk, .Bu vazıyattcn kimsccikle· 

leb ltı Uk tereüıtıesl, merhum Ab· u!aktefok ak aklıklar, orıı·~ ıkaz ve r .. a ne r ıı unan ıab Bahriye l'fczatetf biitiln Meksika harek"tta 5 Alman tav"i'.lrcsı· tah. 
-· manialar R"m""" cc k lm h d olJ r.rn Jııaberi yoktu. Derhal lizımge. dullah ~eı.del tarafından yapıtıuıı;ı tef'lkle zaıı olab lir. Tenkit, elde ı v -• nıuva a o Uf· arp gmllcrinln kumandanlanna rip cdilmı"" ve 7 bombardıman ··~ 

lard r Bunda Al ıt l M " • len ınizamı almak dçin omir veril· \cı vaktlle \Ut ıahn edılmı U. Muh· mtwcut tlt'rnanıann lmkAn \"e ıktı• ı . n onra man ve a - ekstka kara suların& tcs&dı1f c· l avc1 tayyarcmiz kaybolmuştur. 
um dıular yan askeıleri şehre girerek Sovyetle. d~kl~ri her -''phelf gemiyi dur·· di. Solumuz ve ger.imiz oldukça an ı:ttıilt'Ul da ı unc bır tere ı n betınd olmalıdır. B naen• .ıu . k k ti J 'ldi . . 

t '09U e) h Ak ı ı kaçımuşlardır. durarak i"indc ara.,tırmalar yap. yu ·se - sır ar a çevrı gı af;ın c-
~apmtş \C mdtki «Şehır Uya 1 a < aın gazeteslnın Hamıet'l " v M k d k• mln'"'' Y"'I "''r va,.,. lb" 1• b 

..t Cie 1 1 Salıl(ııyetll mahfellerdc beyan edU- malarını em-tmı".,tlr. os ova a l ..... " u. uı g 1 çw.w.r ır nun ~baba ı olan Dallllbeda..,.> ıı 'cıe çıkaran muharrıııle, TMvlrl '" ,, 'd t" ı · · .R · 

Bacakları dizlerinin üstiln'fien 
bıçak-la kesllmı&ti: Tek kellme ~oy. 
lcmedcn ve en kUçuk bir ses çı 
ka.rmadan oldusu yere yı4tlmıştı. 
Bu ancı-~ kolağası elinde elınln 
yuları olduğu halde önümüzde i 
lcrllyordu. 

K'\m1andan dilştilğil ıaman, hh: 
d<! durmap mecbur kaldık Fıkat 
vazifcmız durmağa milsaft d~kll 
di. Yamndan ceçerck lleıtlernek 
istCdım. Tam yan tarafınaa lk ıı 
kolağ8sınm ;gozlcrl açık, fakat dış 
lerinfn birlb irlne çarpar halde ıoı. 
diım. İhtlyarsız durakladım. O 
zaman Dclaltre bana, hatJtı bır 1 ı Efl.. dığine rrör<' bu f<Chrln zantı bundan 1 Bıı te'"'bir kn.-akrılı•ııı ön{lne ..,. .arau en GC!: ıı; ıçın us atcşlcrmc blzıat oynamı',ltı. «Üç auz lk " ' c ... r 111• Ş<'h r tiyatrosunu kırk ka· ., ' •' " " " 6 .,. karşı da m.alıfuzdu 

rnaa tab rlnc: • bir llc;:U cU tcı tırıl ı. 11, Y<'r n dibine "'C"llCn rnünekk dıl sonra. yap l&cak hareklt için bilyüf< çilmrk için ittihaz edilmiştir sı•la""' h fabrı•kala• B" . . . d - 250 ..ı sesle şunlan mırıldanır gibi Söy 
Saf b h • '" bir ehemmiyetı haizdir. Bu "Chlr mü Geçenlerde Meksika makam. ları ızıın onumuz e a .. ım me· lcn\ivc -basladı: d:ıha \ardır kı, bu d:ı. r ya.mi iL• u usu ta 8'"'1ldı ... ın1ızı kaydctr"ek y "'"""ede a ,_~,. l ;( '· • 

...... b ,,. "' ,. him dört s:mendıff'r hattının b rblı·ını Büyük Oky&ntıs dahilinde Manza· ..... ~, -«eonç .ınun:>dz a.ı·-. ır .. ası ıı. tıınacr. Fakat. bu tercüme de ].{Un• .. - nı urıyctındeyım. · b b 
1 

d vaı·dı. Bu tümene me~hur Albay 1 - t\Umın kaburlui!undan taban 
linki libi matbaa ıle temasa ı;-elmt ul'-lılll ahncmı.zın kaç senclh~ öm· katettiği bir noktada bulunmaktadır.j nallo'da geniş mlkya!:ta bir kaçak- rJ om a an 1 Luron kumnnda cdivordu Sağı. calarımı ahn ve bt'ni bu azaptan 
d ğinden hcnlıı manilskıı hahndt- rd vardır 'ki, Tep<'ba.<1ını bir <C'".me· En Son Ua\adlı;: 'Bahscclilen şehrin çılığı lllf:'ydana çıkarınıelardır. Ka. mızda birtakım Ulmen.lcr dı;he yC'r kurtarmak için l1eynime ateş &Tın. 
dır. • t ıoU 1ı·nı.n~a.11ıu, Şehl; tıyatrosu ar· rıugilnkU 1tus tcbllğıncıe blldlrilcn çakçılar «Azuma Muuıı ismlndekf Bcrlin, 16 (A.A.) - Alman rad. a1mışlardı .. Ve blilün bu kıt'a-kırın Si2C yalvarıyorum. 

BugllnkU «Hamlet • Bayan Halhoc <'rint de birer :Mounet.. Sully vo· ~Kallnlrl-. olmaııı rnuhltn1cl4ır. JaPon vapuruna cıva yükletınckte )OStmt• 1 biH!irdıtinc göre, Atmıft lllpwna birden ~m,parator bizzat ~akat hiç klmsc bu cesaretı :oıı 
Jı;cıııı fi& Vıhlt Turanm tcsrıkı mM&· ya u B ı tct olarak görmelt l!ıtıYonız!.. lcr ıken yakalanmı,lardır. hav l;uvvetlcri~ mensup milhtrft kumanda ediyordu. ' kremcdi. Gözlerimiz yaş liolu, l'ia 
llindel'ldofeı tcrcüınedırv• b!Jceen ••lllı\let'leŞ('hırUyatrtımblrcB•n. S ovg el Tebliği Amerika~ Ft'c1~ras:ronn lteiıııl tc •• •.• lcr l\fo.to,·anın askeri ve BC'n imparator.un. on adım ya. hırımız eğik, cc,•ap \"ermeksizin 
Yi olanıd r. ÇllnkU <1oğrlldan <lotnıfa rıuva.n-. dah._ hak elmiıtlft· Sulh~. 16 (AA.) Villiam . •n i ll .. 4 dil! bombımlın1an et· nımdan, ~anki bir Sl'çit resmi ya· znfollıyı orada, olduğu glöi 'bııa-
ınaıuıcoo('ti tfü kçeyr. nf.klcdıı!Tll,t.-·. Hikmet NİSAN (Safı ı ıoe.lcle) 1 Grecn müttefikan yeniden Amcri· mi 'erdir. !·ı.ıl.:.k ve yangıh bbm pıyormuş gibi, muntazam ve sık kıp llcrl~mlye ba~ladık. 
lngmzeey&, MUıwılle ~kBJ>ir'in ıcea- ~=----=========:::a manlarm ani surette ilerlemesi se. ka iş Ie~eras) onu refsllginc intihap baları ti uh fabrlkslarmde büyiik athmfarla ;:cçtlğlni ~ördüm. Göz· Bu sırada Rus bataryaları ikın 
'<ııne hl• Olan Us10buna azçolt dkıf 1 bcp otrtıu~tur. cdllnll§tır. hasarat husu.le zctirmi.-lerdir. ı lcr imp:ır&tora dlkilmi~ti •• iicrkcs ci 'bir ateş daha açtılar. :Su ate . 
(1 anlar, Hartı~tı tercl\menln ntk&• ranı n Berlin Elçisi Diğer bir Mktada ilerlemek 1e- birıbtdr.ln omuzundan bakarak O· 'ten, arkamızde Ü~ dört kişi &hıı 
Gar &Uç olduftınu, bası eQmlel~n Ed" d şcbbüstfudc bulunan mühim mik- M . a 1 mı tııldbc çalı. ıyor; aclımlllrında yuvarlandı ve daha .rcrilcrdcn ~e 
11lı'kçe Jca11ıııtrnı butmanırt. o cOm• frn8 8 fatda tank birlikleri a:ır zayiatla enemencıo u un ve harckctlerlnöcn ıslikbalimiz.i lcn)er, hu varalılarla birlikte ko 
ldlu1 bUtUıı rurı ve ku4rctıl& ifa4~ Edirne, 18 (A.A.) - !taıun piıskürlOlmU~Uır. see!t.•tc t;abehyordu. la~ayı da götürdulcr. v e bôylcct-
<'itebllmtnin ne denı~k oldu#Unu !ltrlln bü7ük elçlıi r.ıı~ bit- Diln gece Moskova civarında 9 b tır.parlttot kıt"tlt111rn1n 'tam f'>rta. bi ·i. bir \'İcdah azabından kurtar 
l>e«lIA. t.akd r ed rJf'r. Fllhakfka. tı.-r- ilkte Jitatıbula &itmek ~ l>u· ve tıaz:ırtcsi tünü de 36 duşman eya natı 8&ntta ~ aldı. Tuttuğu ~~r. hart> mış oldular. 
tllıntae kul ta ltahOf Jelen bu:ı ot\m radan ıctmlııti.r. tayyan-si tahrip Mllınlşlir, Bizim !!alıRflmn en t-chliireli noklası tdi: Umumi '\'aziycH burada bir dfl 
lelw du7Uluyor; halt& dlkkat e4ıllr- kaybımız 11 tayyarcl!lr. Turk - Alınan ticaret afllaşm1,.1 rli!:han hakkı yoktur. Onllr 8a ~ Bıırııs1, Rus topçu Jm?\•tilcr'inin ha lıulüsa etmemde fayt!la v~ ean 

c>, btızı yerleı-de kelımo bekelınıe ter- 1 Dün gettkl tebliğ hakkında Numan Menemencioğlu u.I ciic'rl!c ptyasa ahcJBı t.tJM -.U •ekilde\ri tam karşı!tna dl\şi.i'yorliu. 'm::diy'Orum, Ruslar sajımızı ~ R<> 
Unı"'ı ..... a ...... t"'.8'.AM edlllyor. F'akat •ldaaıiar •-..,.Hala ı • .. ..... b d .. "' 1 "' ı · · """ ......... ...., "'.,.."·"'' ........ l\Io.kova, 15 (A,A.) - SovvcL ıus l:'UCtcsine şu beyanatta buluı- nıilbadcleden iatiCade ctebileeckJer· '°""· un an ac. sonra "o Bı;llSı 1" mızı çevirmiş, k~rşımızda da mc\ 

h", znuhı'-k-... ki, her vfedanlı nlü• t •1~· .. ı ..ı o1 0,,..,-n .... ·~n r"' -"' ik" .. 1 J b J ... "' .-. ... aauuen ıece :y.arw teblhı:i: muştur: dır. ""''"'~' n "rı?t:ınaan 1 :ıua· ~ a mış u unuyoriardı, Topçu he 
leıcım n, e&a& metne sadık kalmalc l4 ilkteşrin aunü kuvvetlcrimlı - Ticaret anlatn1aları BUyllıt Bırıncl ~ek lde umumi )"ckün o..ı Tl\ımla birlikte ile IJcın~ ba'ı::l!'t men hemen herkeste dört bir ta· 

'Vguıilc çarn:-çar m•ıvafakat gO.. biitün cephe boyunca du§manla ı Mıllet Meclisince kabul ve tasdık milyon lıradır ve ııstelenn ıhtıva 1t •• 1 thm:. Yanıma ~1dıklanrr' iki kıy. rııfımızm çcwilmiş elduğu kaııaa-
rdığt bir naki ed r .. Hele ter<."tlme, çarr>ısmışlardır. Muharebeler bil- cdlldıkten sonra n<'şrcdılmck usul- tığı maddeler şunlaıaır. Harp mal 1 mellı dostwmdu: Crangıer ve Le. lıni uyanchraeak bir tar?.da ateş (' 

lta.11<1e """''P ilbi bir ruüwrcımın ka· 1 boudc' d" d ........ nıu<.ıur.uı J rı uı OieluıttMJ ııoıı• lassa Viaıma, 2riam•k ve Kalinin dendir. Bununla beraber Alman ar.- zemrsl, demir ve ~lfkler, makincl'f.r. ·•· , _ , . . . . ıyor u. 
l'l'\lllde.'l ç kmış 0 ursa. p yes telıfı r~ - ı:.jı \An..ı• ıı;tlkaml!tlertnde çok ı;iddf:'tli ol- lnşmıısının umumi hatları llzcrlnde nak.1 ,.e cer vasıtela\'l, M.kır nıamul ~iz. bizım km vcllcrın ılerı ınc Kola~as1 düştükten bir kaç <'lıı 
k dar güc ' neni b 

1 
' 

0 11 M~1 1 0 d~' ıı'~~~ı il:~ g~ 711'D7t\ır. f!tktdetlJ-nınh;~,fl'tlfn" o btlhwa m rak ouı en kuıımları Jcri. tıbbi c~...k.atıl o llUloz. l> l f gc.~~~-~-~olun öbür teı:rına var- kika "Onra, oldujumu:ı yere im 
İlndakt mnnıı. v ruhu rnt l'tf iik nıuhafa?.a. t ldl tında tetkikler• r.onra kıfıılarımız l\Jariopol'u tah- hokkında ma dmemııunlye nnlQm.,tl car tohumu, TUık ııste.sı ıee aı;ıağıd:ı· tn9' .... ,.umm ~ • ~- t>. rator geldi. Bu, muhare~nirı 

l'<lerck yabancı bir lllltna naklataıek de bulunarak 1 ada lardan izah t lı~ ~ ctınl Jcrdlr. \·cı cbılırım. ki mıılları thtl\ a ctıııel\tcdır. M&.d<' l, u hu tun toplarnc etc"~.ba.lar\4. ~c tom mftnasllc baıJladığının delili 
r.le tclıftl'n l<olaY d 0 ıaır. :Su ltibaı 'a a.ltnı lır. l3 bir• Ahuan 4Hmtt,! - Anhısma ne 'akit mer"ly()te f:ı· cc\ herlcı 1 \'e madenler, zryt.nyaı:;ı, h\ı rı!-E'ştcn ilk za_rar -~Men ıa~a 1ı idi. 
lfarnıct luılckındakl t ııl.,tı 1 ın baz M k roccktıı ? tiftık \"C aır keı;ı kıı\a\ 1 'Pamuk ya kcılngac:ı olcl,ı. nır ~ııllc kolagası. Birden ...... k heaırhklı - ' ""uklen 
lllı-ıarına tirnk cdlyôrttm. bazı a- • os o\'a, 15 (A.A.) - Sovyet ' o un "k" b .: k" . t t ~- .,. .. "' M C'Ct? "· :ırı ı tcbli inin ZC'v]i·. - Akdcttı,, mız 'e ıkalar imza l:t lı danckr, küsbc pa\a!Ynıt ,.c sonı:ık ı 1 1 acnsını '"sıp rı mı5 1· gtirUncn Ruıılnr bütün toplarile il 

tııı11a da. ml'~Jekd 'annt}a h !Y\fiklr ecbu. lA bir ,·!!!",~h " 
ı d • - ı.- ::.nlı r;tinu ceı>henın batı ia.lı"ka. nhl olan 9 ılln.<' mı gtinU m<'ı ·ıyctc palamut bu'lasi111, alyon, deti, keten, tcş ettıkçc saflertmlt!:da durmaciı!n 

CJ n\adı""·nıı öyleın ,ten c nı a- l"' O 1 l d ki 1.. t ..... , 1 k 
b"' & r eı e ç karmakta olduğumuz nNindt yapılan ınulıareh('lC'r ne- ı;-rı-mfııtır. HUkUnıC'l 397 sayılı \C Hnd.r \C dcıktln illeri tıaınuk \"C ipt'!t mın an nıııca tl1C\"'tlmınc kfla VV:j ll lıır meydana g~iyurdu. n~ 1 ftlıyonım. !Yeı il Malı dcrncğı) bro urtimUz na· tıceslnde ı 3 binden ck~ık olmamak 111 ı 911 lıırıhll kanunun \"ct dl ı .ı· dokUııUll ıı. fa ull c, ba'klt1., noh11t, btı eden 9lı· bll'!:\tk t:ıencllk bir l11Ud· ~tış. deldi kayıplera l!cbep ohnak 

Oehir Ulalro unun btı de-faki Ham :ına batık m~clerııı p y sadan g0)a1 ıizcrc Alm:ın asker \'(' sııh~yı ü!· lYhl~te mllstenld :ı ~&a edılen an d,trı, lce:pck, paçnua, sut tozu. Göıü 1 ık't u11fmd& her uman b" sttoe~t tan gf'rl knlmıyordu. Bizim dııha 
' t <röpı,ztndc , Tal!ı.L. Hamlet to· u bro,ur rr.uz n 1 ..ı·1 to;ıladıkları· muş vry:ı yerala!'nıı.tır. Kıtaları- lıışmaları dt>rhal mer iyct ıııc\·kii ıe yonmııt z ki, idhıl ed~eğrını& Alı•ıı Ucnrct hacmi rüchanlı Iıstedekt mU· ço't mahdut N\"tda olen hlpları 
'11\(!e idi 'c mııu!takı.)'ttl bat dı ~ il rl lı /. m hc~abımıza blr nuz ile .. lcm~kt~ ol:ın du~nı:ına anu. kO)acak hlı· hllkmll kabUl etını,ur. mallarının blıurı il:iıl olan iku•ail kay 1 bad<'le hacınının yü2':1c io füden 8\1& mıza celinec, daha ul!te ellerde t.'1 
lıoı gtlç, gtıç o fü fU .ıuuıır da <mi· kıın ına· u.: a d 111neı.tcd rlcr. d ne mukavemet ctınC'ktC' devam Ve ho~ lcc& kanuni fllt't aslını yıne ta• metle 1hı u(; cd~g mtz 1'Urk mıı l• -ğıya düşm.ycteltl11". bcmck «I .Ainal.fl duju için nı!"bi ohnek ıiEcre, dahil 
~ c~ rolUdUt. Mahmut Moralı (la. Hııe ve Ya.la. 1 1 \kı a datmağa kal· celi~ or. bıl S<'~TI ll takıp etm k ve kat'ı nıeı... rının Ahnımyıı. lçııı olan ıktosac:ü kı..~ lar kchdil<'ıi i!:i.n bırincı dcreeede P· iri m?ticcler Vf't"mekte old\tiunu 
<ı>oıoıııua) 4alnıa oldıı#U ,.bl, yııpt kıtan bu l'I · m 1 r hakkındaki la- TIMo~4'nko tak' l~c alınış.. ıytt Bu3ilk Mıilel l\lcdiı;lııin tıı dı· meli aıasıııcla bııgUnkU ıcaplera uy 1 hcmmiye\i olıan 't'ilı·k mallarım lh· ı:övlcmeliylm •. Yani daha at c:alıı 
lJtı nı. .. ly6tı ka\ ıun k ve orıun rtı· kıba.ta, ıabıt • k k 1 d Slôk" 1 1 (A \ ) kınd n ıtıbarcn vııkuıı "'l'ltnt'k üze. "''ın hır tc:ıcHıl \'c mu\•azc>nc \'tıraır. ı'!i etmek -ııukmda ancık biıı:ım "' • m:ı~fR Rı~let'9 nlsb•tle olduk,... 

~-"' d ara on arı ı • ııo m, 5 .• . StcıfanL ., <> 'lı .... 

u11ıı. aırmeıc kabiliyetini blr k re a· ~ ~e aram Kt d r. sal re de gdc- :o ıC:cm•s N,yhclcr'm bir İn~ıiiz ınle malaı ı tatblıtiıl ba lamıı.ıtır. Fuıt ıl bu kadarla. lt!llıntnıyor. Unıu ıh..-ç bftkımınden ehemtıtiyctll ot!UI duhrt h i nrtlcelet elde ediyorduk. 
ha göeterdl. di:ntonı )'O la 1 tab 1 

ti böyle b r ctlı tte bulu mak 1 knymığından haber oldıı;ına >;;öre TiLaret 'eimınıt4', 1 t nbulda do!o mi yelctlnlıır blrb ı ne tnüsıl\ ı oktUA"• tıu manan yüı;de ;;; cicrcccaınde ısd Bir muddct ~nra, \oPl•rarhızın 
\.;tam yerınde (11. ci:'u'V aklıtı paıa. mukabılı ıcle Tltrıoçcnktı)a nu~·ya iç<'rlerindcn rudaıı doll>ııı)IJ ply B)R ve ilen mu· gıbı .~nıkR\ctcnin tntbikı MUddelinl!c tın alıp TUAıyctıen thıllç etmede b:r kıe;mını hfiıka bir terecı nek 
kd4l .Hun {flodıus) yl bır kıal makb Ma.ıı I> rnefl} altında keaccc.;I takviye' kıtaları vcrilmi lir. Rıı badele lınkiiıılnr dan bnhsctmı lrr- lıeml.'tt hemen her zaman husust ye· malık olabılcc<'klcrdır. Jhraç keyCI- h•lmCk icin sikültlüklctl taitHnı, 

ıcsu. Fakat Jcıym•tll mtılekdqım kencuuıu ehemmiyete almıyarart, kuvvt!tıcr lkı kolordudan miitc. dir. kı"lıılımJa blrb\rfnl 1 a~ nı olaca« 'e ydi "s.ıscu ,.Uı ki.} tyı· .dh.lle müt<?- dtl~man :r.ayi:ıtı aıalmıya bb§ladı. 
Utunaym haklı olarak ,,arct etUll h be •rtnı derhal n )'akın Rbıta:ra C'kkil oııır Mô. kovnnın on mil - Bu un mek ıizm .,ını izah bu- b tha " bu lisU.')'e dehli mUlltcllf \akkıf olduğuı'\a ~öre bu uhmmt ~cylı 1 M.,.trc, ~'9t üEerlmh? mühlm t~sır 

bl, maJoyaJı ne rollllı , ne d ze· 8 dr " rıtıeler i Ayın m°'tcııkrı· ımali s:ırkf lrıt'lt- mrvzi alnu~lar- yuı ur mu unuz! Tilrk cmtı eı ara ında his; ?ılrlsinl ll.h\'tıtı bl\tUn hl kıı.nlzmı~ ı b1t·cfi ı lcr yapmııktan "eri kıılmt'\ltn bu 
tıııl\ ve zan•uıl\a muvafık bir ınakb'&J n & en rica edem dır. - O halde • .Z<' ın ~J. Nliicn tnııln r zta ihraç etmek ihıkanıi'ıı bırak 1flll!tccelt \C h~r ık! la\'af rı;tn 6.&ATl\I hı:ıl öğl~tren t;Onra saat iltfyf! kıt 
rt"tılcU. Bir ço c .k,ım ıeı ı'I i'ö%ilndtn 'Ferli Mail.,. derurgl Almanlar Kırıma ı;1thllrr vrlelcı ın bır şema ını y •. ~ayını. ı-;\> ı nııyacak hır ıslslcm te\I l urıutU ta ıilht'lııııan \:eren bır ft'ıUbatle\e t.ann dar dC\'atn ctt i. 
'tıtta.n bu JcUçtlk ak1&kllğı1 tam rl MIWlrllığiı ı Lôndta, 15 (A.A.) B. B. C: \C'la h kım lkı pıeı pı soylıyeecc:ıı•ı k p ~dl!C'c<'J.tlr. 1kind ~kle dahil mU tt-tkll edtccktıt. Şu111ı da ıllve ede- Oeocen bu ım\ddet içiıldc Rusla 
ılç bir ı~ olm98ıt g('rck. Moskova'dan alınnn son hnbcr- 1 - M lh d le 1111 fili olma ı, badelclcı ın umumi yekQıııı u milYQn yım ki satın alma ve ihraç etme kq nn Krasnoe 3 olunu bize kapemnk 
»eyyıre mrtuğnll, ne yalan ı6Ylı• • p IC're görl', Moslco\ a hnrbi schrın 2 _ T ırk \•c Alman mallaı mm lJt' Ilı 4dıı·. TUrk il. teslnftl lht 'a ettltl ll~etı bu lkınci uaulde de bir veya ou· ü~i'f! hakiki riet\t )Olunun iıstüı'I~ 
l'lm, Kr:ıl!Cc Jertı uda rôlUnd• ba· 1 E K cıarblndc bU~·tık bir sft1ddlc de- rc·k ııakoı kısm Ut'r<', g('rck h<'r ıu mal\aı· ~uıılardır: !rallk, tUt'1n, kitre, kaç cinse daha Cız.a ra~bct göelr- bir km·vct gön~rmck istcdlklcrl 

" PE'k sönllk göı-tl.ndO. Fııvaki rol vam etmektedir. Almanlar Rus n1eml<'kel için ıu ır. old kları iktısacU l<uı u Utllm, ıncır ve hurila fındık sair nıek , . ., yine bıı Türk lıstes,nm ~e gofüH'IO. lm~ntor bu harekete 
1l1Jc bır rolcllu·, fakat goırlil ı&Uyor S t N Jı.: mevzılcrini :rarmak için Z:l~ iata kıymetlere nıiit, mııdl tendUI ,.c te ı kuru ycmt~lrr, lm~)elfıl, mcyahkök!l, muhtelıf cinsleri il.zerinde laluimı u oraya, Ruslardan /jneC'. eski ınu. 
~ böyle roller, Neyyıı c Ertuğrul l>ttftya M A 8 1 N D A bakmadan harp ctmckkdirlcr. , a&Un daıre ind ınllbadcle cdılnıt-.sl. \"e hul.l a ı, ) umurta. şarap ve kan- tevzi esası nıahfue bulunmak anla;ı h 'ızlnrdtın btr tabur gontfü'rınek 

lı114reUnde bir artlate yüklendtğl va· komikler llrah Moskova rad;>osu, Almanların Bu ıkı <'Baslı ı oklR bugth muk\ .yak, a{mpr, onınıon, bar.Uı _.a&&. manın hilkUınlerı ıktızasındandır, u~ k cevap verdi. Du t•bur daha i;ttk 
t, o ebedi Uıkllfinde:ı çıksın, .baf• LQ REL • merkezde 12 bin zayiat verdiklc- ' k ın ı azım pı c plcıı nddo uıııı mııhtt'Jit maddeler, halı, slgalayagı bu da ihracat bakımından olan e 1 llılt olan Ru!!ları dutdurnu~ a mıı 

" btr kt:JVlSe bllrlln nn.. rini ilan cimi tir. Kırımda Alman. bılırlcr. lzah ed yıın kı klerıng u u nebatı, boyalar, lllletatı. Ço\•en, yaş c1ışemizı izale edccrk anasırı tıı.k\•lye 'aCfnk oldu. 
~ahldt!ye ge!ıııcc: Bu zarif a.rtıatJ H tarın Pr<:' kof berzahını kesmek tc· IUndt' fıh akı ı rnh d d ı ~ ınc ııo)- mey\'C•lcr, balnııımu, postlar ve mu· e mektı·diı·. İ~lc böyh.• hlr \•ıı:r.lyt•tlt ıkcn. ~I 

•rex (Aptal) da gerekse (Me.,~e- ARDI ucbbüslcrinc mani olunmu&tur. llyecrfım vcı;lılle fılıd.r, fakat bUlıin t.Lıbıh kalınacak madddu. 'Suna ımı· Baz;ı ne~riyat Almanyaya ldhal S!h·arıtcr ıılayt kt-tıtlln~ 1at.ım 
1') de gl5rmUıı ve o vakltl<l bir ya- A Zayiat verdirilerek Püskürtülmiii· bır cle\Te mUbadclelcrmın sonunotl \ c kabıl elacatıınız Alman nıallıı\ yinw \Uııecek mallar meyanında hu-. ı.1.•rlmızt\ dogru bir fsttkanıNtcn 

~ da thti aıuıtımr bfldırml t m. <0-

1 
tUr. taıfı.}eslndo tıdıııkkıık cJC"ı·. Türl• • I ktJsadı kıymetlerinde blzımkllerl~ bubattan bah!!etmektcdfr. T U r k :;\1 rcşııl öavoust kolordusu dokun 

~ roıunae. evvelki ak.,am t.ekf'&I' K Dotru ınu! ı\lnıan nnı.t.,m ısındı I!'~ her ıkı La hır tedalll gbstercn mallar olacaktır. ihraç mallarını bııu e\"\el si~ say· tMt>rinltt, katakhırln s:ırılmış bır 
dllfüm Oahıde haJuu.ndaJ<ı hıMI• Moskova, lS (AA.) - Mo.ko\·a ra! bug-Unkü li ıtl ıın d in pıat:Jt Strbt' t mübadelede bunun nasıl te dım. Hububat )bktur \e Tilrki;cı lı itte. ra:rnt bize doğtu ilcrlcm<'k 

atun tamamen eskJ ının aynıdır ve 1'ac110fU, ~ıı Alman hlrttkterfnl:1, b r tısuıu ıı;t Iz ııı dl ğine J.ana.ıt rnın cdllec<-#1ni merak ederseniz söy hU&U1*t ihraç ed~ileceıt Vallyttte tc ttt:ı\ tm cdl'rken g6rd01t Ka~k 
ettşmeınlştır. Cal'ııdc. gtlnden ı'tıne Türkçe •oıdü ~ L.fnfrıtrad cerneı;itldtkl mtlatııhktm g t.lnııi~ ulduklaı md n mıllaıın :n· tıyeyım ki hw 41 hıllyonun yatı11 &:• değil4iı-. lıır, caı11ila·ından bezmiı ,~ takat 
t'an <teknik \: e en k> kudretile.. I k0ftl6dl ftlını me\'Zberlnt rerl çckft\eğe mc~bur ol- nııı.n \"C mekan ıtıban,(' her a.n Cı.l zım !çın bırmci dcrecf'dc chemmyet. - '"' la im&& ldllml• olan nıw- 1 ;inin ~onuna i:f'lml§ bien bu 8!! 

h r tl~atr ; d k ndıne mUmtaz Halkımızı kahkahalarta ıtlldQr. dqklarnb habtt \'ttft\~ltt~ır. olmasını kabul t'd ı <'k he apları Tu halt oldüğu ll!lttde mOncteı ıc ve hafp kaveledekl hUkllmler nt yoııa latb.k 1-cclerc saldıramıyorlardı. 
il" mevkı dınmı tıı <Me aı ıcr de rnekte devam edl)'Or, lcly )e Alman m lLırının ıdhali de'#lel ıliırclttlnln rüçhan hakkıAı efhleccktlr? Görlincn ve anla5ılan ŞU)riu 

: hal) ro ilnd . haluki g6zy14'lan ~'-!!!!!ir~~~~~~~!~~~~,....~~t~ta~t>~o~h~a~klld~~m~U~,.at~:lllm~~-· Tiltkl;>t4en TUık mallaııııın ıhracı haiz oldutll ıı.tc mUndPrlç ve hal"Jl - 25 'hmmuı 1940 m"kl\tlt'lll aıı s. b:ıhhınbrrı, Mnre§tllin kolordu 
ıten bu artı t, Of lya rolünde de eııaaına lllinat ett ı ılmf4ılerdlr. İkinci nınlzcmeeı ile bcikır ma.ımulatı har~ ha ilyade d~\~ct l!lj'ltt'i~lec'inin tal!fl anı, dahıt rlotıruııu bu kôlotdunurı 
ı t lı,:lü ıUıyı n f vkı.ııtıe ve ht'm n prenı;ıpl izah etmek i'ılııı mukınelc diğer Alman mallann4ıuı tertlkkllp yellin~ rnUteaillk ııuıuel bir anla,ına· bir takım perakcnd~lcrinden lbtl 

en. Anııp da. surdülUİıı mULc· BU AafAJI nın r 33 mtkllnttm:ı ına ı;ırtc~grn\. "drı;el\. Bur.ada biı ıntı derecede aıic· öıt. Altnaııya ta1'ftııdan infazı tıuı.h- ı-c-t olan bir R\"\IC! kuvnti 8Rrmı 
~t O!elyalar lll' rında bır ~arlık SES s MUbaddchriım& e\\rla kıymeti ... -, i"E' lfayan olanlar <lrnılr, çelik. makın~ hUt caılen de\ll't tiparışlcrl \e Ilı) 1 c-lırıık taki11 cdl ·orlarıiı '" mArc-

t rd Mod<'m arn.rntarla klAslkler • ES Sflklln ıtıbarılC' b bııı ıc telmbUl c· \e hırda\'ıılçılık cm ıııe aıt olalı mal· ı;ııyi \~rıl~ pl:ıhiotılatdlın önUrnUzl!t- .salın rı kC'rlcri. ortad;ı 'komuhin 
r;a ındalu az.ın farkı L - n. \C ıo · ....- don karı:ılıltlı tkı lı te dahilinde \e ıardıl'. Cierı kalan yüzde elli 'l'Uıkl,y~· kı 15 aonte . t 111 ...... i ları oldlt'lU heldC', un kilçük hır ., şr.n lıı 1 ne .... auar s parıs 

ıı hlss der k oynayan Calııd,., 8~a sa llyen munyyt'.1 kı~nıett!'ki '.ı'tlı'lt ye iılhalı nıemnu olnıı~·un alclOnıum \"etllceek olan nı-ıllaı· l!JIO ınukm·c: nıhat ızlık d•ıymııdan @llkdnt'll< 
rıını;ızların tabı ile ve t m mana i- BU AKŞAM Ann rv Slnemaenade mallarının y.nc a.;nt luvnıellc fakat Alman ınallarındıın mUtc.~ckkll ol.& I 1.... hU'-Uı 1 1 1 t 1 .• l f dl voli arına riC'vam ediyorlardı b ,. .• .,.& GAJ.A mibıamernl kt .-.,ı " n eı· c Ilı es nue n az e ıı• • 

r art t d cl:ı c dr. M kı ıtı n gayri'muıı:~cı ulan Alnıaıı ı;n ır. cdttır. 0 tar!Uen .şoıııa plA!onlurd •n Bo\JC~c hu kU\v~tf11 d~ . altla• 
.ıı. fi üt .... faıoJds ..., .............. -. mallar 1 l<arşılaşm ı s·ırctllc s~ı - Bunları ı ~ıierlcıue ahenktar makth oltltı~ı nu görüvorduk m.1 -r -.._ 91•-• b t t ycnı t;1partş \'enlmırccektır. Şunu Öd b • · 

~tız ue dC'n uıun u:ıııdıyıı. hah· ...- an- 91•&.noen.. e lcaret nıımını H'ıd ğmı bir u- -0larnk mltbaddc ıncvzım o\milsı na· u ltafllt•nlh Rrllsında ıneııhur kAn - ... ld ılfı.H~ cdeyun ki ynpılmıf olan takoa 
~t.yo ıuz ım g<ırmUyorıım. 1 ek· K 1 iti su c CC'reynn cdccrlttl!'. . ıl kn,111 cdllmıştır? tinci aı·ııbelnrıte. kentll'lcilr.rin t,'tı 
it Cniformalar... a ı w ••• Kauldar •• ZenglnUk Milzlk Ifü'lncı ·eki' te b t A••nı1 lı" . · tclC'ı ·h . . ıınl~malannın nhkıımına halt 1 gel c\~kliirını fuı•kettlm. 

kabıli) h : ı ızımam etl n hu nU• "" ~ bir fJf& iı:o~: ·• ıre Balala) kah•r ,..,, ..__ Bu 11:.ıalınım çok yerlndldır. merncktedir. Onlar da kl'ndl çerç• _ 
l!it.tJ(', h r ılutrdığı pı ('P:t z 'l' 1 L T r .... 1 1 ı; clllle ~k ıncml kt t ~.n eht'nınıı Bız.m içın kuru yemişler glbı mallar '"elcri dahilinde tatbik ve taı.'fl)e e :Ktıf!lc. bite t'!)C)CC sokuldıtf:U 
bır aahne \ e mın atık bir zıya V L C 8 _,. • A • 11 • A a 1 • L yrli bir r. 1 d 1 " M olan m llaı ı ıhraı;ı b kunı.ıdan çok l'hcmmiyetıı j d.lcceklerdır. Teuıye nnlaşmasınuı rnn1rın, nu!! topçu•tthtın bit sah o 

\ıbatıtc göz ,e nıhumuau taıt c E ·e E D f hn ıcaıım · tır. Bııınua 'l'tlıkıyc>ye .d· \"e me ela tutun ı c bizim için c yem bil' hususiyeti ancak tediye 111,
1 

gu bunların içind~n geçti. 817.e ğötı 
~ tok esk döstunı Muh in, Ham• A ş K h:ıl edile~ · k Allllall nı 1 arınd .ı d \ · hcnımiyclll olmakla heraber satın a · , ascnuının ıe.tı,ıctilmlıt olm.smd 

1 
derilen, fnktl tnarc!jalln k1Jfllcslh~ 

ltın de za.r r dekorlar ı;izdltmı,, h-t ClaltC'lt't ı 'c rntl s c , ·ln ı e ı llçh :ı lınmnsı Alnın ya için d" o dcrcCtı nılind(':niçllr. İki mcmkkette tlöv · ıı l".orıır \lcrt'n l)u t'Llllclcr. ne giP.ıi 
t ve in d ygularının bir nlŞ!l· hakkı t ınınnu., t.r. b nıı k kı, bu mU mUh:md r. l\1Ubad~leierln yılına ı'il'O · hUkUnıleı i, mUrakıhc hUkUmltn lı\- kayıplara ı;cbcp oldugunıı gfircmc 
1 daha gOtıurm tıt. Fakat... (~1ÇEl'O) bir llfk nıeoJu~ı e sesi:'! ı.ı • işt i ra hnkkı ön safta bıı hanı list ye i hisar etrneaı ve ou ki kalmak ve herhangi bit surette dim; am~, ~adınlaı ın '~ Çocukla· 

l, fakat, hl• rı ı,aJmaııtn attıR, lunmakta "e onlnrd n kalacak kı. ım. ınallaıın ıhı ag edılmcmesl lhUmaıı ı·rı t tin kopaı rlıkları t-ığhkler oralardR 
au ak an1 için ll'r etiı'lızl ttındilzden a)'ırtablliriMl~ Tel: 4oa69 ıar h t d h . d • uammıtn eUnıık 1 · 1 ld 1 l 

ıı i& kay(letnıc <t. k<' d mi la· lt ı f$TA'N!nJL mşLt 1 ı ~ ı c 7 ı ı c p Y ı ara bıı \· bir usulle öı lenmiştir zannederim. Bu ,artlar!le bir tıırı.ftan diler tara•" >1r sc •. er o ugnnu an a mıya k~ -
a~~ım : 1>I hf.t ·h ~ ııh ncdc:ı ;m•lm••••. ••ı'ıeı-.;;lll• ••çllhletıiillolblUlslslelnllıiısllltclıimliiİinİIİcİdlİİlmİİİİİl ltlırİ. •ıl k.!nıa<t du. f:crh~"t t arct dcdi~ım· usul de şudur: M.ılca\·elenııı hütün her tilılü terı t kil. ,.., fi J(Plı~'ôrı'lu. hu•lar. "'- vı!\'a ~ok 

ıkinc· .. k"ld ''" ·' ı ı' ıvo rıng yolu~ la ya· h h 1" b" t l ld t ·ı 1 ·ı<' ı c wc, .. ev ı:t daiı clcrlnın tatblkl c..naı:ımcla. yani 1'ürklye baJu, 1 pılablleccklir. C'r a ue ır es r <' e e m ~lerdl. 
(Arkul TU) 
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hiliyc Vck<ilcti mıl1iyc tcşkıl ve 1 
idarcı;L hakkında yeni bir kanun ' 
pro}csi lıazı~lamıstır. Prcı,ieyc ~ö- (1 
re. ~·cnı ııahıyclcr bayıııchrlık, ı~- 1 f r--4--+-- -

KleaıtıırJ.tni süı ullusuLcc mek- cagım. Limonlugun ustunc dogru tı sadi durum. toplu yasayı~. :;ag· J 
!ebe koJr.oak istemiyor muyuz ! uzanmış bır ağaç dalına bır saksı lık \'~ münakale şartlarının mi.i· ------

ı BAŞ, ~iŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZ MA 
Evvela bır yumak saglam sıcim a· ı koyacağım. Bıı :.akı;ı sicımlc ba~- saadc,.i ncızarı ilıbaı·a alıııarcık klı-
Jacaksınız! lan.nı~tır. Siz, Klcınantin ile be rnlacaktır. Nahiyelerde valilerin 

'--+--f-+--+--t, Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
Sicim lllİ alaca[::ım? raher daha e\·vcl b<ıh\·cyc ~irıp, tayin edcccgi bir kaç nahiye kati- Soldaıı »ıtğa: ı - Aydınlığın zıd· 

İcabmda gii.nde 3 kaşe alınabilir. Her vet"de pullu k utulan ısrarla i~teyini:ı,. . 

E\•et skım ... Sı.cimın ne ol- kapının kö~e:.inc c:akhnmı>: olur bi ile sat:lık mcmunı, ebe ve ka· dı, tersi: Lamba. şışektini kirletır. 
dugunu bıliyor mus?Jnuz l3cti? >:tmuz Sicimi çekccC',!'!im, s;:ıksı rakol b~lunac<ıktır.. Nahıyclcrde :! _ Açık, bır yemek. 3 - Binaların . ı 

Elbette 'bilı:>orurn. ince ip. camları kır;ıcak. Giinıltüye elbet ;;yrıca n;ıhi~C" bl"kdiyclcrinin re· altında bulunur. Tet"Si: dost (Frarı· 
Uçurtma uçut tulur. biri~! çıkar. Kleıncıntin ı:ıcık ka islcrılc kö;.· ınııhtarlanndan mü. sızca). 4 _ Çiyan, familya. 5 -

·Yeni ~eşr;yat 

Yeni Adam - Ta kcndısi ... iı:ıt ah-tınız mı. pıdan içcl'i '1irecck. füz de yavaş- tcsch--'kil bir nahıyc ıncı:lisi kuru· Karın doyurmak. 6 - Ü'stüıı aksi. 
arka taraftan mck:tchin bahçesine ça ctöneccksiniz. Gi'rihorsunuz Cim ı Jcıcaktır 7 _Bit· ha,.·van. kurtuluş. 8 - Ko· 

Yenı Adam·m 355 ınci sayı~ı çık• 
gırer~iniz. Bahcede ü•:1u camekan- bu i~tc size dıışl'n vazife gültiııç Nahiyr meclisleri nahiyelerin mik, geçici. 9 _ Kbylin l?üyüğU, ko- Bu sayıda İsmail Hakl'1 B:ıltacıog ., 
lı. bir limonluk vardır. O~~nan bir 1 denecek ~erecedc ba."'it.. H,..r ha J. her ti\rll'ı işlı•ı:i _iızE'r.in~c karar ıun ucundalti. 10 - Kullanma, hıu:c. nun seyahat notlarndan «Külahyad, 
çıçck scıksı·r alırsınız. ÇıçPk sak· ı de uhlesındcn gelnııyc g<ıyrel e· alabilecekleri ~ıhı ellı !ıraya ka· 11 _ Terısi: çoğun ak:sı, artistleri- Nlırı' lıcrı·, . 

adlı bir yazısı, Suphl 
;;ısının da ne oldugunu bilijl'Or mu- dersiniz. dar ödünç para davalarına \'C yüz mizden biri. 

«Evvela Teı:biye;ı, a<ilı bir nu•.kHle!'I' 
.sunuz Beti? - Ne alil efendim elli liran gt-çıniycn hc.>r türlü da· Yukardan a"l,ağı: 1 - Kamara, , 1. H. HülagQ'nun -:ŞemB> adlı bir y. 

- Bıliyonım elbet_, Bir nevi Cim, bana bakınız. Ne zaman ,·alara da bakııcaklardır. Nahiye çift doğan. 2 _ Akılsız ba.~ın zan 
pisirilen toprak ki vuvarla/<tır. Ko- bir plf.n kurup size izah ct:-em bfö-. katipleri nüfu~u 5000 i geçmiyen nıetinı çeker. bir nevi ot. 3 - YaJ'
\ a gibidir. İçirıc çiçek d/klir. le ttNc fıla,, dersmiz. Bu t:-ırz ~İl· mıhiyclerde ayni zamancla nüfus mur, itaat etmiyen. t _ 1ııı;-illz tiö·· 

•ramatm,.. Snıdcn bir saksı tikçe siP.;rime dokunuyor. Eğer bir memurluğu \'e ııahiyt'lerin mcsul kel'lerınden bir kuvvete veı ilen isim, 

zısı, Ecvet Güresin"in ~Musıki bııh 
nı » adlı bir tetkiki ve tenkıt ya?.ı 

kıU1.pl ır Antikone ve hayatını tcrr 
kası, iç sosyete ve kUltüı• habt'I' e 

aldınız mı bir nflaca ~ıka,.sıııız. S:ık itira7'!n 1z varsa kıo::aca <:Ö< lcvın. vczııcdaı· ve mutcmetli;:;i vazifesi· k. b. e ,..1· 5 E'klet alfaben n 
"' ,. ,, 

0 es ·ı ır v r .. · - • remmler ve karikat!ll'lcr. 
!H) ı camekanın üst11nc cbgru uzaıı-1 Böyle U·l Cç miınalı, müstehzi ::;üz 1 ni dr yapacaklardır. ikinci harfi. 6 _ Tersi: hayvan kun· 
rnış dallardan birit>inc yer1e"-irir- lcr i:oter~"rn Nahiye müdürleri ayni zaman. duı·a,,·ı. -1 _ Tersi: bir nota, yaoa..ıcı 
<:iniz. Sicimi saksnvıı bağlarsınız. fü"; i:"'iine t>fendim. Şu cihe· da c\'lcnme ffil'murluğu yapacıık· 

1 
bir şehir. 8 _ Bit- edat, sokaklarda 

Siz bu işlerle mc _tıl olurken te dik"::,,tınizi <'C"lbetmck i~tcrim. !ar ve bir hfüh~c vukuunda müd- İ çok tesadüf olunur. Hl _ Balık (a· 
Klr-m.antın mekktıln M!ıçc kapısı- Rtı pı:.11~ b!raz mufassal bulmuyor I clciumumi gclinciye kadıır onla· ı r~p<«ı.) göz rengi. 11 _ Uyuşukluk. 
n;ı yakl~ıp sııklal111r . .sıicınıi ceker. mu .. unuz? rın vazife ve salıihlyctlcrirıi kul· D ü n kü bulmat•anın h alli 

Bu fikir gazetcı;ini o~uyuculaı 111' 

za tavsıye edenz. 

cYüriiyil!;' met nı ı;J..,,ıııın din dl\• · siniz. Sal,sı düt-:cr, Brr kaç tane l\1'";:ele bıı k;;ıdar muğlak O· lıınııc:ıklardır. Hazırlanan bu ka- 1 :Soldan sağa: ı _ Asıııı. _,aşr. 2 _ 
ı.. G" -ıt .. ·· · it b" 1 sa pi· rl lbctlc mufassal b" d f h ı ... ı ... ··ze sayısı c?o1

g·a11 ya.zı1at'ia <:1i{ll1 ? ,"'. c;ım ~ıcar. uru ı:ıyu ış en ır ur anı a e nun ır . caya m~ s~s om .. ,;: u -
1 

Kaza. Aiim. 3 _ tı ,adal. laden, şa. 
hademe kı:ıpıyı açııp b::ıh~eye çıktı olur. re Mcclı,;ten :vcnı bır kanun ı;t· 1 _Lir, tren, kel. 5 _En, re. 6 _ 'fe: .. L:.. l..,,,:., ı;-i:r!er, t\'.!lif yazıiarı ' · 

t.•1 t• • · ·· ··ı·· Y ,..,.c ;;ı· cfendı·m k t d D h'l' V 1··1etı"nı"1 I citr. G:: .... 1. u~ı..~'°u·ımıza. tu,·~i\_•c cdu ... mı. ,...., eroan ın. ıc,.-erı suzr.- ur. a. - · n .. a . arma an a ı ıyP. c..,,a 1 ısal, beH. 7 _ tı, na. g _ Dem, sen ~ J 

ıaı::ına girıcr. Ne kadar basitmiş - c· rı... ı >'elliden nahiyeler kurmasına mü· mum. 9 _Alt, kuca!{, fa. 10 _Haclı, 
ı;orctünüı mü? - Hıı~·; .. 1d benrc hunlara hiç saatle etmektedir. acul. 11 _ ilim. so.!l. 

- S<1.ı,·et kimse dıı:arr "ıkmazsa? lüzum '.'ok cr,~nı'lim ... C:ö~·Jc... ---o- - k 1 "..,. .. Ylli.;ardan a , .. ; ;; •• : 1 - A ı. va- t ' "'"';) 

Altıncı Uuku. 

- o zaman tekrar ba.hc:eyc j. - Dur·ıp r:ın .. I3ask:ı proje j~. S ahte v esika ile lıi. 2 - c·· ... ·'.· ;, ~ - ız. resim, 1'1t.uu e .i: Abdu1lah 
ner. Bir saksı alırsınız. Yeniden tf'mez. Bı:. '.1 i•'Y'ki mük<':nmeldir ve ci. • __ • : _:, n~'. ! ... ~ı. ::; _ t:z.ı~. M: .. ı.:~:.,;cylı: :.;:cryem: Bı:ıyazıl ç a 
ba~larsmız. b;ın'.l yPtcr. Aynt>n tatbik Pd<:'ccğiz. pamuk ipliği ~u. 6 _ ı;cı~ 1, r:w . 7 _ E ı, Hı. ~ıH..la. ı · .L..ü.tıı.ui.ılı sokak ~o. ırı. 

- :Muvarial;: olac«s~mdan emin Ben şimdi uçurtma sicim i tcdari- , 8 _ 5ırı. ::. ; , ;;.,, ,. :ı _ .\;, J;:(;~;üu, r.: ı.:-:ı<.i~i Abdtııl<Lh tarafından mU 1 
misiniz? 1 kine ~idirorum. Si1., c:ö,_f' ~dii:!im tem 1·n etiz.fer 1 . · - CI', (C). 10 ~ : -~, t.ft,J, 11 - 1111nı, 

Elbette ... Ben mt"I.leptc iken gibi kapının d ibinde bekleyin. 1 
('I. 1 f t ) tktı- :\fa a. hep bu. usulle içeri giuerdim. An· _ Pek fün efendim. Ankara, 16 e e 011 a --

~adınız .mı? Tenha ı::oko" 111 ü.- ündeki akak :-at Vekaleti pamuklu dokuma 

:i .. ıi ,, :ı :,forycm aleyhınc açılan b , 
şa:ıma ciav..ısı için müddeialeyhin ı ... 
10 911 Pazartesi giınil s.ıat 11 ' 
mahkememizde hazır bulunması ': 
zumu ild.ncn tebliğ edilmek üze - Elb,~ttc anladım. Yalnız bir duvarı a~ıp mci(tehin bahçe5inc 1 fabrikalar ile dokuma tezgah sa· E '/ 1_ ı..... N ·. /I ' 

ciheti ı:onlcağım Mis Lilian... · d ' · 1 d' · k · l"kl · '' ' "·· gır ığtm ı:am::ın ·en :mc f."Üvenı. 
1 
hiplerinc verilen pamu ıp ı - crı mııanıtioylıin o gün gelmemesi n 

Vaktinı yok, ~ç kaldım .. Ba. L" · T ·- ' ' L 'l -- ' ·- .. 1 yordum. akın etrafımı <' ~"Ç p,öl- ' üzerinde bazı yol~uzluklar yarıl- r_·. !'\. ı· L.. ..::. ."'\ bıı· vek:l göndermemesine mebni h 
na bir ka11t postlil yc:Yll~"'.iınız.. . . k 1 k t k 1 ı 

gelermın ·aran ıgı anııt 1 ·ça ıne· l i1 t b"t "'tını'ctiı· o·· ntrcnildi· 1 kınc<ı_ .g •• : .ıp karan itlıhaı. ol'.tıın 
Muv:ıffııkıyetler... . . . c ı.,ını es ı '" ,, . "' 

"l " L'J' b tı direk~ivo tanetımı yava~ yavn~ kaybcttım. N-'ınc ~o" re ba7ı husuııi , tez"ı'h ı;a· (E't , .ı .. ·•··'* ı. <L:.~wı ıı'""'-~:' · ~l' . l 1 \ 'c •• n .. • . • •.rnn bu karara ı:ııt lhbll 
••ıs .ı ıa. 11 gaza. a. c. • · • · Cimin proı'esini dinkdı'l<me, hatta 0 - "' "' ! · · p ı' ' L .. h ı "' . .1 b3 = rı.· ... ~.r 1-.. •• '' ='~ s-< ''"'·' •• x,11!, a:n-..ı .. ı .1· ı:cı,;.. ası r a mahl;;cme c. 

nu ecvırdı, g11-çlık ~ıttı. k c· İ bu işe onu memur etmediğime piş· hipleri kendileri için vesıka 1 e ' c\.-ı[.. ~d:o.n de>ı-; :J 'A ... ~ı!çU.<. •. :ı..~~...- " ::ı·. _ ; ,,c ,ısılınış ve keyfiyetin v11 

Biz bunları onuşıır ·en ım. man oldum temin ettikleri ıplikleri mühim ı.: ;:,..~ı.ı .• ,!:-. t .. . .. t . 
Mis Kkmantfııe, mendilden nasıl ' . ı:en ,ı:;lneo·· • gt. .. oeı· ..,-ı,e,,,: 1 ,.:-~ ~L • r. ::.ıae le ilanı için tHhk:-

(Arkıt"ı l"ar) bir fiyat .farkile diğer tezgah sa· Mektuplar h;o .. r. gii:ı r.aat ~ ii• 4 :..~· I i>_ı'~·- ~:_ ıı _!H.ı Pazartes i gUı·1·ü sa.· 
tav"an y~pılaca"tnı -öğrcti:'>ordu. - - - ------- _ - , hiplerlne satmakta olduklıırı gibi :oınaa auna.bılır.) a ..... " uı: a.,:;,:nı-;: o.d •• .;·u tebıığ' ye 

Cesaretfıc yanlanrıa yaklaştım: RA YO 
_ Cim. size pek acayip bir ~y c . ...~ .,..-, sahte ve!;ikalarla dı:ı pamuk ipligi * 23 Yf1..iında ince uzun hoyh.ı. c; ,ı i = ·ıc t; o;; :n.v : itz<':c ;! !'ı.: o!ııaıır. 

sövlero::em saşar nıısım7.? RRQG . temin etmektedir. Vekalet hu hu· ı ışın , orta tahsil ı;öı ıııü~. ıri ~ c c..i.lc.ı ' -·--- - -------

• - Sac:mcrm cl'andlm. ~ sta ~1<1 ct2 !Tl rm lınms~mı Hayat aı kadaşıın yii:\:;c;;; tahs.i 1 
Saşmaz mısr.nız'.' ve bu kabil h<lrcketlcrc tevessül 
~aşmam. Zir.a, Mh; Liliyanla 7.:JO Prop-am rn.15 l\1Uzık goı mil~ olması. y;1şıııın 2S ila lO a :-a· 

. M"' k 19.30 Hubcı•lcr crlenlcr hakkında derhal kanunun 81 bulunma;oı, tip mevzııu halt;s ct. 
beraber oldu1cc;<ı s!z;ın başınıza bir 7.33 ' uzı a . n. ~ ııı;iu l erli a-lrnrllk ~ıılı~ınıkıı: 

7.,.; HabcrJA.. 19, 1-. ",'eı best ''erine "etırilmc::ıini bildirmiştir. ğıldır A•·Zlı edenlerin Son Ha.varl ı ;, 
,.0 k acayip hiıdiscleıiıı gelebilece· -sv ... v " J "' • • . • . A,, ·,.t.c. ı>.:ııf, ı ut u. \ e ı<ınıi yazılı 
' O o--- l ~ıızetesı (2.j Umran) ı cmz ııc mıır<'. . . il nı tahmin <?derim. Mis Li!iyan 8.00 Milzik l dak.ka - .. ~ I Ya. ı:;..ı l>,-1.} : <1r ı;1 oerh .• ;.ılıenıızc ıntl· 
hııkikatcn cazihcH bir kızdır efen· 8.30 Evin s.uı.t.. ::0.1,, Rıı•l. ~azetc F b ik a m 1d1 r caatlaıı. rac,.atlt>ıı. (1Jl9bı 1 

dim, }{ıkin biraz... 12.:>0 Program 20. t.'J Müzik a r • * Ya~ı 18-21, boyu 166 171 kur.-:· Pıyııdc lc;:imeıı :5afd. (:::19 l 7 J. Pıya-' 
Anlıyorum .. A11Lı)l0rnm .. Ye- 12.33 Müzik 2ı.oo Zira tdk. Itri toplandı , ral vcp. sarışın, hassas :;akin. resim 1 de tet,men gfra ., ı (3281.j), Piyllae 1 

ter Cim. 12.45 Haberle.r 21 1() Miizık den ve .scyah.1.t etmekten hoşlanan tcgnH·ıı l\lehnı.:!l \ ı.:!,<ıictl,n (1;::917 ı, 

O halde efendim, bu se:f.erki 13.00 Mü;r;ık 2 Ankara, 16 CTelcfoı1La) - Bu- narin yapclı s<ın'atkar ruhlu lPmiz LeYazıııı tcrı1ıc·ı Lşı't'f l:J:;:!OH. L • 
ı.::o Konuşma 

ac'et' iplik ne imiş? 1 13.30 Milzik ttüıı Sümer Bank umum mudüri.i bir aile kızı ile ebedi hır yuva. kur vazını" teğmen Alı Zülıtıi OSGli:D, 1 
J Zl 45 Müzıl;; ~ 

Sesimi alç?. !tarak. bu kiiçiik kı- 18.00 Progı <im · · Bürhan Zihninin reisligi altında mak i~tiyonım (21l Kam Kalcııı l ı U Hrn a teğmen Ali :'lfahlı· o~lu Huı •1 
· 22.30 Habeı·Jer 

zın benim. adam başın::ı. yedi ~t- 18.03 Mllzık SümPr Banka bağlı bütlin fabrika- muzuna nıilracaat. l:,~2· 1 lli). 
ling. altı penslik ycmc.;i yemek ıs. :iO Milzik 22. ı:; Müzık !arın miidi.irlcriııden mütc~ckkil ı' * Bayum 17 ~· kılom s ı, yaşım :;o Bc';'ikta._, a~kerlik ';<UIJc..,iııden: • 
ıçhl mekteptıcn kaçtığım, bulun. ı~.00 Konuı:ma 22.ri:> Koıpanış bir komisyon toplanarak dünya kumralım. 60 lııa maaşlı İstaııbuld.ı. .. ~.~be'.1ıiz;de ka;'.ıtlı ~:.W doğııın.t.ı 
dut;u ~ktep mii<iiresinin tey1c. . hir deYlet fabl'İk~sıııda san'atk"ıı ım. 1 4uuo.) 1 },ayıt nunıaı a,ı ; cdek muhab"-
min ahbabı Mis 1\'l'ap olrlııturııı T A K V j Jl# vaziyetinin karı~ıklıgı dolayısılc Tahsılim orta dercce<lcıJır, gilzel rr.- ıe trğnıcni Srn·et oğln Hd!ıl Scrv t 
inıdi kimseye belli etmeden yata· ',I. bılhassa mamul ınaddckrin '"ha· P"k acele nlaPk şubemize miirac,.at. sım yııpal'!m. Aile ıııazı ı; ı temiz nıı 

f!a yatırmak vazifesinin bize dü3- 16 l 'EtiRlNIEVYF.L 9 11 ric;tcn gctirılcmeıncsi yuzünden gencım. Etmedlğı t«kdiıde 1076 sa~ ılı kdnıı 
tu,...unü izah edip: memlekette müstakbel bir sıkın· nun maddeı mahsusuna .. "'oıe hakkı 1-

"' rERı:;U~lBE :+- 3fi ya ;ıııda, şımdiye kad;ıı ev· 
- MC'Sclccllr dt'.'Sİl mi Cim'? de· lıya düşulmcmcsi ıçin fabrikaları· d:ı muamele yapılaca~ı ilan olunu•" 

'I:"" J O G lT". "8" Jf r l".. lenmemiş içtinıal me\·kı s:ı.hibı. ya; dlm. A1.: - •~ : .. ·1 - ızı: .,,. mı;ı:ın randımanını arttıracak şe· t'.hklldar a.ı,f(erlik <;<ııbeı;inden: 
Evet efendim mcsl"lrdir. RUMİ: 1357 - Birin r.i tc rin: 3 kilde bir mesai programı hazırlan- nız bit· yükst>k ım.ihendıs kız veya dul Şube<:r avakıbi me•·hul kalmı~ olan 
rrcn1 d~ mı' ılıı'ın mesnlc c1·111 , HİCRİ: 13611 - R Ai\t AZAN: 2-1 . . b l t bPyaz tenlı giizcl biı· b;ıyaııla hay.ı· " -~ ması ışınc a~ :ınmı;i ır. 328 - 811 s:cil nurnara.lı yedek piya-

tıııı blı lcı:tirmek ist. enwl\tcdir. l<Jıı Mühimdir cfrnciim, ml'ı!'aadc 
rdrrsiniz oir r~rc dii<:üneyim. 

Yok Cim ... Rıı !'ırfrr işi bc11 
Lc-k bıuııın:ı hnllrci<'<'"S!im. 

Brıri bil' ··~y lcklif ef~MTI e· 

Ccndim. 

YAKİT ZE\' ALİ EZANİ :.\Iüdürlcr heyeti di.:_ıcr tar<ıflan de yilzbaşı A hnıet Zah.it oğlıı Necib n 
· Son Ha\·;~distc F'. :J6 l'(•mz!ııe yazıl 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
iKİNDİ: 
AKSAM: 
YATSl: 
Ii\lSAK: 

6.13 
12,UO 
ı;; ,o 1 
17,28 
Hl,01 

4,34 

Almanya ile aramızda aktcdilnıı;;:: istanl'ıııl<ill i<:~ derhal ta.o;;nıdıı we 24 
· ınası (fotogr;ıf Iiılfl'!drnll'!r ıade rdi)I" 

12 ,.p olan ticaret nııwlırdcsinc mııvaı.ı ~:ı;ıt ~rfınd:ı nered" bulımdıığ'U 111 
oJ C<'ğınden c·min ohı bılirlrr ı. 

ı; ,:H olarak fabrika l arımızcla lı'ızını o· şııb<-mı7.., bildırmcei lüzumu ılfln ,, 
" lan ı:edck makin~ ak.,amının tcs· * 26 yaşındayım . .ı\lnıanyada ma llınnr. fi :;,, ,, 

biti işil<.' de u~raşmakfadır. k ne nıiiheııdıslıgı tahsil ederek hı-nil•• 12,00 
ı ,aı 

11,05 

------o memlekctııne dor.ıiiını . 16·:!2 yao;ı ·ı 

Berlin Büyük Elçimiz 
Sof yada 

Ölünı 

,, ı .L L1 l'll.Ah'-'" 

CUMHURİYET BAYRAMI 
Fevkaliıde çekiliş planı 

ramiye İkramiye İkrarni~·( 
Adedi Mikdarı Tutarı 

z 
6 

w 
ıo 

so 
100 

t.000 
~0.000 

:1 l.5Ci0 

Taın bilet 
·~ Lira 

Lira 
50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

5()0 

100 
10 

2 

Yekü.n 

\ ~11111 bilet' 
ı Lira 

L ira 
;;o.or 
20.0 

. 20.0 

30.0L 

40 o 
10.0 
40.0' 
40.0f 

40.()1 

160.llt 

480.0• 

I • t:lli.R 'l' l YATRQS\1 

'l'epebtışında Dıam kısmı 

Bu akı:a• saat ~ .. ::ıe d;\ 
H Ai\ILE'f 

.. 
ı r a 

lo::tıkl:il cad. 'Knmedi kısmı 
Bu ak~am saat 2•,&i da 

t."İ"t.ARLIK El'DAL.'\Sl 

n • 
-~ .. ııhı:;ı ldrihl: J ggc,. - Sernıay~ı: 100 000.000 Türk 

~·ı1>c \·e <lJn ıs ıtdooi: ~-

Zirai \'C l : ~r~ lıf'ı' ı 1;n banka nıııı.mcJ~JeM. 
J"ara bırıl-ı:.ırcn!ere 28,Cı)O lir~ ikramıye ,·eriyor. 

Zir:ı:ıt Banka!iında kıımnaralı ,.,. mbrrn;rz ~ ~pl';ırJl\<f"A 

t>n a:ı: 50 liraı;ı bıılu'lanlara :ıen°dt;! .. ncfa çeJ;;i.JPU>k km''ıı. ne ~ğf· 
dakı plana göre ikramiyıı dııf,ıtılat:aktır. 

.f f!..,t 1,00I\ füahk " ,oon l irs •nn •!frı ;,o lirabk li,(lftt fira 
i » 6(l(I > 2.~ > 

• > ı .noo > ı.ıe > 

Jto fU ~ l.!QO > 

Hayır, hayır ... i"temez .. va. 
ı lele ht>r husm;ta hakimim. Be· 
1ım de kendime mahflıs plimım 

v.:ır. Bf'lki merak edersiniz. din
leyin. Böyle mekteplerin bahçe. 
;inde muhakkak blr limonluk bTJ· 
lıınacafmı tahmin ediyorum. Li
mr:ınlukların tab"i çıçC'k saksıları 

durur. İı::tc hurad;ı.n hucum cd<'· 
ccı:ız Cim. Bır yumak sicim ala-

Sahip ve Ba."ı:ulban1'1 
.N1ZAM:l:Trtıli NAZD 

Nefr!y&t Dinidarl 

ştron sABAQOQUJ 
B&sıkiığl yer: 

Edirne, 16 CA.A.) - Vazifeleri 
-b~şırnı dönmekle olan Bertin bu· 
yük elçimiz Hu!'re\· Gerede düıı 

geceyi ı:ehriıniı:de ı;e~irmiş ve bu· 
sun Sofyaya gihnistir. 

r;ı ıııda ,.e boyu 1,61 i.i aı;ınıyaıı tlll'>S 

ut bır yuva kurahilccek ~ok f:ilı:cl '" 
ll'.miz bir kızla c,·ıennıel< ıstıyoı uııı 

Yapılan kklıfle.re muhakkak surettt 
yl'ni bir boy fol(lsraf ,.e bir baş to· 
tngnıf ilavesi. Son derece ınahreıniye 
te riayet c<iilece~ı \'e fntografl:ırırı 

geri ~cinderilecegi. Mlinıcaatıar MaK 

;1,on~uld~k kereste tiicc;ırl<ıruıdan 

Kemal Gilrel'ın ot;Jıı Gıılatas:ıray lı 

ııe.<:ı mezunl<lrınctan hal••n fen faklı · 1 
t<'Si talebl'!)f'rinden bulunan Sıı>ıvi Gn.

1 
DIKKAT: H~saplarınıızdakı paralar bır .sene 1ı;iı>ck ~ ?irB.d_.-.rı 

rcl krs::ı bır rahcıtsızlığı müt,,ak p 1 a.ıpığı duş.mıycnlf'.rc ikramiye çlıctJt"ı laTmırdıe or;, :n fazlatill~ 
H.10.rH.1 salı ı;ri ırıü vefat ctmıştır. 1 vcrUe<eklı.r. KuraJıı.r ı;,.nede -i defa.. ll M ... uı:. 1'1 l:laziı:a.'ll.. t1 E:ıtfJ .. 

VATAN MA'l'BAASI Müh. ı·ümu;ı:u ile. 
8oaf Gfırel. Azmi Giı r{'J, ı .._ 11 Hıl"in<:ikanuncl.a feldleee.ktrr. 

Zf'lffii liurf'I ~-··••••••••Bll!&•B!:A'l!l•ll'ER!lll:ll.!'Jl'3!mllf'!IZ 1 
!!Z!S!!! ±±&. !!2D 

Yagmıır bıL'aZ daha arltl, Dam· ı liJ bir kadın Dora~·a yol gösterdi. ı İstiklal-En Son Ho.vad.'sin Aşk, Cinayet ve Macera Te'rikası : 70 \'erdi; • l netti. A<·ı :wı b;ığırrlı: " 
lalar dalıa sık sık yagına:;;a, :;açla- Yolcunun k<ıdın oldugunıı vnlayın I :/' - f-loşUna korkııyonıın. Dı ;Fıı-- Sıkma o kadar, acıtıyoı-SIJ 1~. 

'raı~ 1ı.. ,.<lkaklarını ıı.lutma~a baş- ı ca,
0

a
0

Jraak.· ası daha Ccızlalcışlı: 1 N T ili K A M da kalmış bir kedi olabilir. Yat:- Ve birdıııı uyandı, gördügiJ ru!i 
v 1 murdaıı sı~ınaeak bir yer ::ırı~:or, ,\·a ~gildi, iki kol bclıne sarıli111 1 

Belki diner! 1 - Şehre gıdiyordum, dedi. Yol· pencereye tırmanıyor. Ne vaı· hlln ıkıyorrlu. Kalbinin harcketsı;ı Kil 
Dıycrck bır asacııı altına sı;ın- 1 ela ~cciktinı. Yagmur da §İddetlcn • da lforkacak? dıgım hisseder gibı oldu. 

dı Fakat durmadı yağmur., hatla ni. Hızını alıncıya kadar burada Bulün dikkat ile pcncerey~ bak· Kurtulmıya savaşlı. çıı pındı. ıa: 
d~ha şıddctlcndi. Arada ~ımşek- kalmama müsaade ederseniz ın<>m tı. Şimdi S<.'Si kcsilrııisti. Ufak bir kat, brlınc dolanan ellerden 1'11' Dora, odadada y:alnız kalınca so. l 1 gilisinin kollan arasmda ve du· • 

d kl rdu Dı. nccci'fı voktu nıın olurllln ç ' lıkırtı bı'[c 0elılll· '>.·ordu pcnc·cı·e 1 r.ı· larun1·'dl k~11d"ıı11' .. er (' ça yo . "' J • • .. • yundu. Yatmadan evvel, pencere- evırer1 .· 1 clakları biribirinc kcndlı, kPndin· • .. o '" 

;, İhti' ar kadııı «ulcr hır yuzlc rafından... Bu hovrııt eller yalnız onu sıl>" ~a.,murun. . . " "' ye yaklaştı, Alnını cama dayaya· cieıı ı;:eçmi~. sonsuz bir mc ti için- d 
Yurumcliyını, dedi, belki bir cevap verdi: ,_ ,_ Gônlü ferahladı, tekrar y;ı!aga ıııakla kalınıyor. arada gm:o::üı1 el rak dışarı baktı. Yagmur hal .. ya- M, S Ç v[ ele kıvranıyordu. 

ko~ lu kulubc i, bir CVCC6İZ çıkar Yağmur dıırac:.a~a bcıı~miyor, sıyor. fırtına devam ediyordu. A- • • apanog u Pencerenin öııü'ııcic bir tıkırtı uzandı. Şimdi, tekrar uyumı.ra, de dolıışıyoı·. Pn yunrn,,;ak ~ cr1crıı1 

k.ır~ımn. dur:-a da, ı;:ece yarısından sonra, d k şinısekl b lutlu sc . . . oldu Hafif bir tıkırtı... eski ri.iycısına kanışnııya savaşı- ok<:uyordu. ·di 
Yolumı devam etti. Butün dik· yola çıkmak doğru değil, hele si- ra a ça an · er u - kapamıya luzum gormcdı. Yataga · el ~ordu. Dudakları da l'S' rc•I. .. Jlıncia ı · 

..;alil<: etrafına bakmıyordıı. Epey ı zin gibi genç, güzel bir k;:ıctın için. macia eğri bu{;rü hatlar çizerek, uzandı Bir iki ı:ani;c cvam etti bu .. · Yag.ınur da diner Sibı olmuşlıı. Bir çift( sogıık, sal;a1ı dı..ıdak. ı:ııı' 
101 aldı. Bır aralık uzaktn bir dam Burada kalırsın. Oğlum, panayıra oclada akisler yapıyordu. Uyu~amıyordu. Sağa. döııdlı. so-1 Biraz sonra tekrar b<ışladı, Fare •. ni'ızgiır <ırtık ugııklamıyorcltı. Bu· gıılu kir~zlAra bPnziyen ducls1'lll' 
,1 ışık goriır gibi olcltı , Adıınları· ı gitti, onun yalasındıı yatarsın. Ba;;:ı yanıyordu, At<'ı;ı içindeydi la döndü. bir li.irhi gözlerini kırp· nin tahta kcnıiı·mesi gibi biı· sesti. lııtlar ct~ıgılınış. ay bol ışıgıylu oda. rınrlan buı:cler topluyordu. 

1
, 

11 sıkla5tırclı. Oraya dogru yürü· Dora, . bu teklifi mcnıııuııiyetlc her hırafı ... Iliraz hava almak i. ın dı. "Anriko, ranımda olsaydı, Ycıv~ş Y?Vaıj tıkırLının Perdesi yiik yı aydınlatıyordu. . JJma L>ir Jıamle daha vaplı. f)I 

nıyc ba ,ırıdı vr Ol\ d::ı kika sonra kcıhııl etti. Reddetmek. Anriko ve çin camı açtı. Rütubclli bir rüz· ne güzel uyurdum?" dıye diiı;ündli. sel dı. · Anrikoyu düı?üne düşii ne, göı.lc· J'ılan ;:ibi kıvrı 1 mıya, ;ırp111111 1Yil 
Jir kapının ominde durdu. ıırkadaşlarını bıılınak için, yağmur gar alnını oksaclı. Biraz serinler Ve nihayet, gözlerini ~·cıvı.ış ya- Yatnktan fırladı Dor:ı ..• Tıkır· rini kapadı. Dora hafif harir n<'fot. b;ışladı. Yine kurtulamadı. 

Burası, şchrin dı!ıında kııçüil<, da, fırtınada yola çıkmak delilik- gibi oldu ve böylece pencerenin v;ıı:ı kapamı~a bnı;ıladı. Dııınlcılar, o. tıyı. uykusunun \c tatlı rııyasının aları:ık uyu~·ordu. BPlindC"n kavrayan adam: 
'Oinimını biı koylu C\ lydi, ten ba~ka bir şey dcı,:ildi. Hem. önünde yagmuru, şimşekleri, sc- na bir ninni gibi geldi, uyudu. ara~mda rluymustu. Dinlcmiyc bas- Anriko tckrar rüyasını' girmiş, -- Nafile uğraşma! dedi Kurtıı· 

Kapıyı hoiifçe vurdu. Titrek bir ;ece yarısı, kimi bulacaktı? Nere- ınayı sC"yrctli, Dalgın ve mütccs· Rüyasında hep Anrikoyu sordii. !arlı. Evet· pencere tarafından bir onu kuvvetli kolları arasında :,;ıkı- laınazsın, eğer ölmek isteınb·0Ç 
ses sorc\,u: de bulacaktı Anrikoyu? sir Anriko;-.·u diişündil ve agladı. Onunla şakalaşıyor, hoppalıklar tıkırtı ~eliyordu. yor, dudaklarınd::ın. gözlerinden, c;an, kıpırdama. ı-;erkc§lik ctnıc. A 

Kim o? ihtiyar kanın, Dorayı oj:lunıın Göz yaşları 11clecan ve ıstırabını yapıyor, dudakları onun dlldakları· N<>ydi bu ses? Bu tıkırtıyı kim kulaklarından, ensesinden öpüyor, ;ilik yaparıı:an boğarım seni! 
ürkerek cevap verdi· odasına ı;öttlrdil. Yatağın çarı:afı- biraz teskin etti. Vücudunda bir na uzanıyor, uwn uzun opuşlıyor. yapıyordu? Korkmağa ba!:iladı. Pt'n kokluyordu. Sözünü bi.tiriııcc tekrar öpnıiYe 

Bir volcu! 1 nı değiştirdi ve iyi uykular tcmen gevşeklik duyar gibi oldu. ııArtık !ardı. c:ereyi açık bıt'aktığına pişman ol- O kadar da kuvvetli sıkıyordu başladı Dorayı ... 
Kapı acıldı. Ak saçlı güler yüz- 1 ni ederek odadan çıktı. vatmalıyıml1> dedi ve pencereyi 1 Ne güzel bir rü~·a idi bu!. Sev- du. Sonra kendi kendine cesaret ki, kemiklerinin kırılacağını zan· 

• 
(ArkUı var) 


