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dl••• la Soa Ba11erıertaı Verir Sif &il Ak••• · •••eteıı Kuru, 

rı--. ••' :' a.ı• ... ••-•rı•ır ...._ ı• , a r· ı 

T .. k ur - Alman ticaret muahedesi imzalandı 
r'--------------------------------Dünkü müşterek • 

ımza b e g an nameden sonra bugün edilen 
ticaret muahedesi, Türkigenin bitaraflıktaki samimiyetini 

tebarüz ve Türk-A iman dostluğunu tahkim eden geni bir vesikadır 
---

fürk _ AlmRn ti<·aret mıtalM?de~hıi mli7.akere etmi":' olan ,\iman ba' 
11111 rahha!ıı Dr. Klodı3 us 

Tlrk • Alman 1 
llllşterek beyan· 1 

llame!-i mıaaıebetl 
ile... 1 

.I . . . . T" rk cncrjisıni 
ukumctımız. •l • 1 

~11: bir politika oyuıı ve kombıne· 
>,., t- ""'SU"Undaki 1 -vı1una {ılet ctmenıc ... 11"'· • d 

" Vesika, hu 

... 
Rus 

merkez 
cephesi 
yarlİdı ! 

Tlmoçeallo orda
larıaın bir 11111111 

çevrildi? 

Melitopol düşmek 
üzeredir 

I•'uchrc.r'in umumi kararı;abı. 8 
CA.A,) - Alman orduları ba~ku· 
mendanlığının tcbli~i: 

Ukraynada taarruz ve takip ha· 

l 

~llliııı bır dah:ı isbat ctm;ş ol u. I 
lier sivasi taahhüdünü, kendisi. 

" · -"ıı kO)'lllUlj •ll ve imzası yanına ıı..... j 
llıın devletin mü~terek menfaati . 
~.. • an "'c bu 

gün saat 
72de 

imzalandı I 
·-----· 

Dr. Klodlfll ve 
arkadafları 

Yarın tı ımaara•ya 

dlnecekler ... 

re.ketleri dum1aksızın devam eder. 
ken, ! ilktcşrindc cephe merkezi. 
nin yanlınası neticesinde yeniden 1 
muazzam inıhl\ muhaı:~elcrine 

" uygun olarak ) ap baelanmı!lhr. 
o terek menfaatleri b3 ko her 

'ltıgi bir devleti ıarara so~mıya. 
rak surette tcsbit etıııek dıkknt.i. 

Viazma bolı:esindc nıu~addlt 1 
Rus kolorduları çevrilmiştir. Bu 

ı 
kolordular kaçınılması mtımkün 
olmıyan imha tehlikesi karşısında. 
dırlar 

ır b .. ıe hır 1 gösteren Tiirkiye. 0 Y . 
1·ı..katc tamnmilc ııygun olarak ıın 
'.ılanıış olduğu ~·ürk · Alman dost. 
k Paktına sadakatini bir da~.a te
ıt . va durilst 

Anl\ara, D ( llU8U i) -

~ehlrlmlzde deuın etnıekt.e 
olan 'J Urk - Alınan tkaret 
llliıt:akereııı nctk:elenmlştlr. 
llazırlanan anla,.ma metni, 

1 . (Devamı Sa. 3, Sii, 3 de) 

ctmış olan Alnıanya. . 
bır dost kalmamak için orta<la hıç ı 
b cd. lrbır sebep görmeınekt ır. 

A.Jnıanvanın Türkiye ile dost ol

"ıakta t;pkı TUrkiycnin Almanya 
ııcı d~st olmasındaki gibi aşikar 
c carih menfaatleri vardır. 

bugün ııaat 12 tte H&ricl
l c \'ekitlr.Unde mcra,.lmle 
lntza edildi, Miiı.al<t're 
ler k.:ln ı;ıehrlmlze gtılen Al
man he~etı )arıa akl;'llın 1s
tanhuı lolllc Alman3a3a git
mek lu:t're ~hıimlzden ayn
lacaı. tı r. 

ı Boğazlar 
meselesi 

liıçbir hissi tıırııfı, hiçbil' zaman 
~rnaı etmemekteki mücerrep dik
llatııc Almanya 918 de si!Ahını 
1 ' dü 11ıdcn en son bırakmı~ olan · 
llst ve vciakAr miittefikin, mevcut , 
ııacıcıi nıUnasel>ctlcr üzerinde ya. 
ilcağı t:ıahhütlerc ne sarsılmaz 
r .,.. · el le sadakat gosterebileceı>ını · 
ite kestirmektedir, 
'l'urkıycnin bitaraflıkta göster· 

1 Cı dürüstlük, Ahnanyanın hadi· 

~lcre tahakkum hususunda gbs· 

'dıtıı tklidar derecesinde mlına· 

' bir milli karakter imtihanı ver· 
Cktcdır 

, 1'urkiy~ ile Alınanyanın, 18 ha· 
tan 941 tarihli pakta sadakatle· 
'
11 tcsbit ederek cereyan etmi~ O· 

dedikodulara ve sürultillcrc 
li~tcrck bir nihayet veren be· 
,~tınaıncleri, bugiln Ankaradn im· 

anan yeni ticaret muahedcsile 
r ileri do-.lluk adımı daha atmış 

. ~ 
ll\tlA l\IERASİMi 

~nkara, 9• (Jlus11 i l\luhabiri· 
mızden telefonla) - Türk • Al· 
man ticaret h d . b .. mua e esı uı-un 
saat on ikide Haridye Vekaleti 
bina ında ·1... d·ı 1 t• .. ,za e ı n1" ır 

Ve ika~· ..... • 
"

1
• • urklye namına ba::ı 

murahhas sıfatlle Jf • • . U • • arıcı) e -
mumı katibi ?'\uman l enemen-
c!ojjlu ~·e Almanya namına Dr. 
K lodiyu lınzalanuslardır 

~Ierasimde Türkiy n· • 8 . .. e ın er-
lln buyuk elçisi Bay Hu rev 
Alınanyıının Ankara büyük el· 
çı ı Bal' \'on Papen ,.e Alman 
elçilik erkanı hazır bulnnmu . 
ıardır, 

---·----J 
nıl\'or 

b • . · . ~hhütlcre guc:terllecek dikkati Unk(t beyannnmc kadar Tur. " · e mu 
tc fk" . . . 1 d' 1 \•az'ı olacaktır. r .. rı umunııycsını sev ıı ır· .. 

, ' olacağıncin şUphc caiz olmı· 1 Bugün Ankarada, Hıırıcıye Vc. I 
::ı bu munhcde uzun zamnn bi. klıleti banasında imzalanan Türk . 
b rinin eksikliklerini imkiın ele. Alman ticaret muahcdcsile, Dok
~I! inde tıımamlıyan iki mcmle· tor KlodiyOc: hcyctınin Türkıyecıc 
~ ekonomisi için, hç şilphc_iz, ki vazifesı nıhaye~c .. e~miş bulunu. 

Muharip 
devletler 

ve Türkiye 

Loadra, Beril• ve 
1\taskovanın 

dlşlaceıerı 
Almaafadald 

Aklıler 

uTfRKil"E~iN COGRAl'İ 
DU1tVi\IU1'"DAKİ EHEM· 

l\Iil'ETİ ANKARA 'l'A,\fA. 

,\IİLE -'IÜDRİK'l'İR!u 

Berliıı, 8 (.\ .A.) - l>.X.8. lıll.t 

diriyor: 
,\k~ıtm gı:ız.ekleri, .\lınaıı)ı&nııı 

i tekler ,·e taz~ lklf'rle 'e ayni 71\· 

manda Rul gnrl51.ında asker tah· 
~it etnıek t1'111lhl1 lle Tiirkl)~'le ta
arruz etmek ilıere olduğu intiba-
mı 'ereecı. ııı:ıhi~ ette, :ı ahanl·ı 

nıemlcketlcrtlf'n, "on giinleı de ~-ı
karılan haberler lıarşısıntla, 'l'Urk Jılıklı fayclalar \'ert-eC'ktir. yor Doktor Klodı~ us yarın An. 

;ırrıanya iciıı bir 53•111 imi cıos. kar~dan ırnrekct cde~ck ve öbiir .\iman mu~ııhf'dcı.inl ilk ı.ahifele-
hl..'r taahhüdiindc dürüst ka. giln istnnbuldan Berlın yolunu tu. rinde neşrı•ıllyorlar. 

l·lb<'tte tercihe şayandır, Bir tacaktır. Böylelikle demokrasi mcr 
•r1ı dürfü:tlilklcr itimat tec ü- kczlcrinin münac:ız bir tarzda is. 
11 llltlmktin kılmJyan bir tarzın tismıır ctmiye kalkışılmasına mfıni 
1

c:.> i olurlar. Bir IJaşkac:ına ho olamadıklarını gördtiğümüz bir de 

1 •nrrı~k için. bir başka taahhii· dlkoclu \'C tahrik mcv7.tıu ortadan 
bcp.si1 nlnrak bozmak Tür. kalkmış bulunuyor. 

1 ne milli knrakfC'rine, ne si. Doktor Klodivüs temaslarının 
tı lrtihutlarına uvdurulabilir. böylc g!lz<.'I bir ncticE'YC ula,.ması 
lıın1 eko11omık ı·n1k"nl::ırımız ~ t k i 

" ve bu nctkı>vc, bir mm; ere ı: · 
11 tıı Ya piyasn -ının engin ihtı. 
~ a ıı, 1 tnmaınilc karşılıyncak yac:i itimat bcyaımnmesinin takad· 
rl!ltc dt·uıldır şClphcsız ... ı-·akııt dümü, Türk politikasının Berlln 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

Amerika Ballrlye 
nazırının beyanatı 

" N ·ı·k · h - azı ı ım a 
d · ı b. .. ' e Le ı .ır.,, 

llolllik taahh'Hlcrımizdc mtlm nezdindcki itimatlı te ırini bir da· 
ı Ş!kııgo, 9 (A.A.) - Birlestk Ame· 
•anın tic;lundc g<'yrcller gös. ha iwh c>tmfc; oldu. V(' böylelikle · 

c•J ı ika Bahriye Nazırı Albay Knoks ı·ad 
,1 nl.s hultmduğumıı.- da lllll· biiti.ın dıınyaya şu hakikııt bır da· yoda. bir nutuk suylemış \·e slizlerııu 

, lır. Y"rıi mııahedenin kapfn. 
' do lluk paktına korşı gÖSt<'r· ha ulaştırıldı: 1 •öyle bıtırmlştlr: 

• 12'. tık Turk bilaraflıgıncia amimidir, - Nazilerin çelık cndllstrlsl ta.ır-b· c kııttcn nııla a~~ı oıım. 
ır dikkat göstereceğimizi kim ve ı:ulh tcmo:ı;Ullerini harp arzu. ı uz hazırlıklannı tamnmladığı and·L 

<to 1''ır C>Clcm<'z. Bu dikkatimiz lurıno bir ma kc olarak kullanmaz, Britanya adalarında ve Uzııkşarkt .. 
lt:ır~ı yııpılıııı ekonomik ta. ı Nizaıncttin NAZİF hrp başlıycaktır. Nzılcrin imhası, an-

1 

• 

'W 1 . , ' 

Merkezcep
lhesini yarma
ğa çalzşzgor ! 
Almanlar; Oral'e 

girdileri 

Briyansk ile Viyaz 
ma arasında müthiş 
tank muharebesi 
Moskova, O (Rad) o: Saat 8,45 

Sovyet lstıht~ırat burosunw1 bu 
sabahki tebliği. 

8 Birlncıteşrin gumt kıtaltırımu 
bütun cephe uzerindc du-~an.Jf 

(Dev an1-1 S(l. 3, Sli 5 de; 

· ,~ . A 'sker . gözü ile·.. . , · .. ,--
En Son 

HAVADiS 
Çekya'da I ' 

Merkezde ilk hedef 
Tula'dır ! 

Cenupta Rosto/ u' neli 
kulağındadır ..• 

Yazan: SADIK DUMAN 
------------- Rus merkez cephesi başkumandanı 

f .Mareşal Tinıoçl'nko tarafından idare 
~ edilen mukabil tıuu·ı·uzun az ç-0k in
kl.şaf edebilmesindeki ana sebep ar
tık anlaşılmış bulunuyor. 

Amerika 
lıükumetinin 

borcu: 
Bır koldan limen gölU cenubundaı..! 

Stara Raslya'ya ulaşan ve bir koid~~ 
do Mohilo! - Gomel hattına. kad:ıı 1 
llcrliyeb!!mlşkcn ger!ley!p Brlyansk • 
Orel haltında tutunabilen \"e merkez
de Smolcnske yirmi kilometre yakla· 

25 milyar 700 
milyon dolar ! , şabl!en Tlmoçenko, anlaşılıyor ki Al· 

Ruzvelt dahili istik 
raza baş vuruyo{ ! 

ı rnanlann şimalde Lcnlngl'nda ve ce 
nupta Don havzasına te\'Clh ettikleri 
lıllcumlardan istifade ederek bir mu
\'affaklybt kazanmış dcğıldir. Billikıs 
Alman başkumıındanlığının bir ma 

Vaşington, 9 (A.A.) Birleşik nevrasına kurban olnrak ihtiyatsız 
Amerika 'Maliye Nezareti, bugün lıkta bııluııımış ve aldatılarak Alm11n 
tedavüle çıkarılacak olan bir mıl· ıar tarnfndan bir meydan muharebe:;l 
yar 300 nıilyon clolarlık hazine ~o- 1 için tesb!t edilmiş olan noktaya ç,.. 
nolarının yilzde tkl buçuk foız.ıı 1 kılmlştır 
olacağını, ylrmt altı veya otuz bır Londrndan, bugün gelen en son ha· 
sene nihayetinde ödeneceğini bil· ı berlerde blldlrilcllğı gibi 5000 tankı.n 
d'. kt d' • 11 me c ır. \·e iki milyon askerin birdenbire Tı 

Bu b?nola~ın ihracı halihazırda j moçenko cephesine ytlk!enmt.ş olması, 
ayda bır mılyar 300 milyon do· bunun başka izaha ihtiyaç hlssettı··-
lara bnlığ olan milli müdafnn mas. 111ez b'ı d l lldl ' 

&I ö l' .1 k • . • r e ı r. 
ra~ arını 11 ıyebı me ıçın · Amcrı· Burada Rus ordusunun istihbar lt>Ş 
kn hazlnesirıiı. karşı)J1!;l1ğı mccbu. 

(Devamı ~a. 2, SÜ, 7 de) 
tiyet hasebilc hiikl'ımetçe \'erilen 
karar üzerine olmuştur. 

Bu son hazine bonoları. geçen 
büyük hıırptenbcri Amerikada ih· 
raç edilen en yUk ek miktarda İS· 
tikraz tahvillerldir, Bu suretle A· 
mcrika federal huk(ımc-Unin borcu 
takriben 52 milyar 700 dolara ba. 
lig olmaktadır. 

Amerlkada mı
lılm bir kan an 

IAylllası 

Yarın kongreye tevdi 
ediı'ecek 

Vaşington, 9 (A.A.) - Zannedild!1 

ğinc göre ticaı·et gemilerinin sllA·ı 

landırılnıosına dair hazırlanan kıınıın 
lı'ıylhaııı yarm mUmesslllcr mcclisı.ıe 

tevdi edilecektir. 

cak Amerikan silahlarının şüratı" 

gönderllnıcsl ile mUmkundür. 

Fin tebliği 

Rus donanınası 
muhasara edildi f 
İki ada milstesna, 
bütil D Fin toprak· 
ıarı geriye abadı ı 
~sinki, 8 - 9 (Radyo: Saat 

9) - Resmi tebliğ: 

Ladoga ve Otega gülleri ara. 
sında mahsur bulunan dilşman kı· 
lalarının irlibııtı kesilmiştir. 

Hnnkov, Dado atl:ıları mUstesna 
olmak üzere biitUn Fin arazisi 
Sovyctlcrden temizlenmiştir, 

Sovyct donanması, Leninsrad 
yakınında Lovad nehrinin garbın· 
da muhasara altında bulunmakta. 
dır. 

Moskova-, 
ya akın 
başladı 
2 mi/yon 
asker ve 

SOOOtank 
gürüyr! 
Günün nıühinı 

nıuamması 

TIDloçeako 
kııkaçtaa 

kartaıaı.llecek mı ? 
Londra, 9 (A.A.) - Rusya muh, 

rebesl blitUn .ş!ddetılc devam edlyo:" 
5,000 tankla t.ak\'iye edilen 2,000,000 
Alman askeri, Rus paytahtına ka:-şı 

bUtUn kU\'Vetlerlle taarruz ed!yoriıı.-. 
Alman başlmmandıı.nının kıskaç 

14 kl•l daba kur. 
şana dizildi 1 
l'rıtg, 9 (A.A.) - Hrun cH

\&nıharııleri iktısaıdi ~j 

hareketlerinde IMtlundn_klann
dMı dolayı U kisi~ 1 ld ma 
mahk&m ctmı,ıcnttr. İffsm 

hlikm\i 8 t~riftle''':cfde '.infaz 
eıUlml~tlr. 

\. ..) 

Bulgar Harbiye 
nazırının 

beyan-h 
s ·z. yeni nü?am 

saflarında yer afmış 
bulun1Jyc ruz 

Sofya, 9 (A.A.) Ihtıyal su 
bayları te:ıkfüı.tının Sofyadcıki u 
mumf toplantısında bulunan Bul 
garistan Harbiye Ncızırı Gcn('r, 1 
Dasknlov şunları soylcmi.ştır: 

ıa- Dünyayı iki kısrn::ı ayıran 

iki ayrı telfıkkinin etrafında bC' ı:-. 

riyetin şimdiye kadar sormdciı:ı 

muazzam mücadelenin yapıldıı;:ı 

bir devrcd<' yac:amakla bahtiyarız 
Bulgnri tıın yl'ni nizamın rıfüırın

da yer almı!; bulunmaktadır. 
horeketl, bllhasaa Kallnln lstlkanıe- ===========-=== 
tinde ve Smolenksln şlmal!nde tcre.:ı

f;Um ediyor. Burada Timoçenko ordu 
lan sarılmak tehlikesindedir. 

Alman tıınrıuzu, c<'nup• dıı, Tıın<> 

çenkoqun solccnahı ile flUO\<eri , • 
dularını kıskııçlıunağa çal şm~ktad r 

HADİSELER .. FiKİRLER 

Dik ve yüksek 
bir alın 

T ANZİ:\IATIN kurduğu av. 
rupai manadaki müe e

sel~riıı hepsi de, muhteva ddil, 
~ekli. taklidinden ileri ger.t'me· 
mi~ti. Hatta iş ve dı':ı taklitlerin· 
de mnvaffakı~·et elver.seydi hile, 
taklid yine taklid olmaktan kur· 
tulama:ıdı. :Me rutlyet buna yeni • 
şekiller ilavesinden ba,.ka blrşey 
yapmış olmadı. Ancak, bir tane i 
var ki. özentiden \'C kop)•acılık. 
tan değil, hayatın haı.ırladığı 

!?artlar ve ihtiya~lardan dolma 
olduğu ic:in yaşadı, kök ald ı ve 
büyüdü: Kızılay. 

Bu tenebbüttü körükliyen Şe ·, 
uin anhkn duygusunua kesilmez 
soluğudur; bu sol uk, hava ne ka· 

Harnid J<EFiK 

dar tıkayıcı olursa olı.un, h;ıdi · 
selerin ayna ı ıi Hinde yine bir 
hnfu tabakası bıraknıal.tan kur. 
tulamaz, mademki etten \'C ke
mikten baska da birscyiz! 

Kızılay, bu itibarla, rnf'.safcJe. 
r in darlığ"ını aşan bir kurum ol 
du ve hayatiyyetinin damgasını 
h c ıı e r i karakterinin altında 
buldu, 

Ru alın dikti!' ve yiiksektir; tc, 
mizdir \'e lekesizdir; ac:ıktır \ 'e 

parlaktır; SC\'f:"İ \ 'C şefkatle titrer, 
a laka ve has ·a iyetıe uzanır: Her 
:1aınan, her yerde •.• 

Diy-ehllirim ki çagdaş asrın tek 
in:.anlık ınuvaffakıyeti, ayırı cı ve 
tahriıık:iı· bir müessese ~·anında, 

Kızılay ye em;;nll ıniiess cleri 
kurmak olmuştur. 

Renliğimizin biraz olsun idrii· 
kine bununla ka \' ll"a hıliyın•ttz. 
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O•IEK l ~~~ ... 1
• ... lA_• ........ ,, & ...... _ .... 

0 
... ~.,,9 l~1:: f ;t~ 1 ~·hir tiyatrosunda Hamlet 1 

·Edip Ayel 

B 
ir ~ır, ki kendi fltell\..,ketift'h ilk ~ ayuha.... evwl,ı 
t'rwıwla ve ft •Ü•ur>eet.ıe F.-.... NN.i)'&La .ile mewal 

nıuWtıcrclc tanıtmış oldu. 
Ua'1~ ın.aliuudur: J<"ranı a .dl ın(ıla. ~·rausrr. lisa.tıilc şiir ~ azaa 

au,U~.irların eserlerinclen rnu~ekkil bir uA1ltoh>ji» ile. Edıp A· 
ltl'iu Sa es eıı unvanlı hn lilıı> &a~fadoı 'er hıtınu tu. Ecli11, son· 
ra.d:ın. ayni um an att:ıncla, frıınsır.ca sılrlerındcn marckti:~ll bir eser 
ncşrcUi. Uir;ız our:ı da. • Ga.Juuıe " .adlı i.lilucl l>ir iir 1 itabın· 
ela oluld n bJzl,1 ı unc, lcrıni < ıkıırdı. 

lc;lcnııdc llemh Bordcaııx gibı al.aılcnıb)cnlcrtn bulııml•ı;ıt 
Jurı he ctiııe .. -.nat lı) kalım abııl ettirınıs olan J dil' J\ ~1. bun
larla mcınlel\etlm•z c tnılunan ~~ "DZ S\t~Cl'R" c sıı lahi!' etli if'.ram:o:· 
larııı ll:t b:ı,·rct \C' hnrm t hı !erini fahriıı ettiği ı;ihi, Roınan~a 
, ı• oııım ı; bı ı,om .•ı mcmlrl,<'ll rclc rlc 11.ıkkwıla 'nıılar. tc-llôklcr 

ne redlhl•. 
Edip, inıdı turhr siirlerıni ncı:rcdi:ı-or. ~on T.:ım:ud:ırıla nGa· 

zeln ekliudc fııkat ilıliva ettiği uıısıırlar itiharile ,cpycııı bir la· 

kım e erlerlııi oku~ ornz. 

ihtikar la1a1U..1U' vekt11 
neticelerinden 

B lr '~tler adeta nıo.da ,,. 
rrettY. ikide bir kurştıııl • 

•iti Ç&kar l\"e! 

- \ 11)' seu Türlü\iji.i tuWdr ıettuı. 
ner 'o 1ıcın n glh~t'l tJl'l1U nrt"ınn 

Mlı' .Uüra Uo .im>aaı .cc.ı.a .w:thkl'nıclr 

rinıl" t>lırlınıhiriirdlt. 

Bo\ le ınelııruiınus bir kaQ da\ aıl. 
lliç ı:Usur ·, e. kah:ı~tl (rfuııı)"Sn kım 
ı;clerlıı 'tlukukuno mödafaa tilltı. lbt 

rnct lmmrl~n almıttını. ;\luhkcın, 
ler de lıu ılüzmc d alıırdun bıkıııı 
u-.ann11"1lar. Fakat, laııa.ıdolsuıı ı 
.,on zamanlarda o c ki ç.lrl.tn nıod ı 

dan f'!ier kolınııtlı. 

::oıııııll ~ eııl blr çirkin ınodımın ha~· 
Iadıfnn gorU~uruı.. Bir adam blı 
dükkunı~ glrl~ ur, tıir ıııal beğcııi:1 oı. 

fatura istl;rur. J·;ukat, dıiJ,kiımlıı ıııa 

sahlhi yol.. atıcı memurlar, 11111,., 

tahdcnılcr 'ur. l\luştcrlyc: 
_ Biraz; bcltlcyinl:r.. mal ııhib. 

,ıbl'lmlze geıtt j 
G mllrk \'e ,nlıısarltı.ı 'Vc.lulı dU'l 

a"btt'Hk'I ı<iksptte!lle Anlı:ar a n Ştiht'l· 
.nızc gelmiştir. " 

\'ıelıtıl HaytlarJlıll aılıı kcntl .nı ka.r 
.ıa:ran b r arkada ı ızn ş nrın z;J 

ı<aı; i;iın ka.laca~ı ı '.ı b!.1 mUJJ•' 
ı. ırrı.1d.ı gumrUlt ''e ınlıls:ır!nr ve~" 
. tın. aırı.ıtad:ır ede:l ı,ıcr uzerınd·· 
• ıc~gul olaca.,ı ı şöylc:n -.ı ·ı dır. 

Son z;:ımanl;ı.rcla .mh nr m11drtcl 

e zam yapıla .:ı ı.uı d r o~an 
; ı.ar hltkmd:ı. Ha f Karadeniz. 

- "ıırap!ardaıı ba,k hıçbır 

ır m ddcsınc ıZ n y P"lı.ıı li.lC\ 

ı.bahıs dcğıldır.• açmıştır. 

--o--
Tirlllye • lıvlçN 

ticaret 911Ulswelerl dibı • .l ıllarca C\'\ el, fraru;ızca ~ıAk anın -da. mutercün bulun· 
öuı;u ı:ınuuıdıntlw.ıi t,1nırım. Sanat escrlerhıdekı mclankelhc rag· 
.. t ıı. o, çok nc1cli bir la'ıiattir. iııc·e. 1cld. hici\'r.i hir tabiat •. oıııın 
mı ... hıır obu mıkt teri C'Oktur: Mrsela. aeinin nıeııhur olan ı•'Kıııu11 
ınanr:11mMım. kf'nrli bbirilc söyti' e, im. Ot11hh dkir}a mi.,al ei~ c 
~9:1te.ı ır; \c ht>r ıtırı, , Kuzu. niçin bağırıyorırnn?n demek ohluğo· 

ııu u,Jcr. 
1 dıp, k lı bır ru k ınillhclper\'cridir. Cok zaman C\\'cl, bir 

ı:-erc. r.uJ• da. "3fidaıı solclan ba:rı lakırdılara canı ı;ıkılsrak 'az· 
dı ı m:un bır ın:ınıumcdcki ı:u be) ti hep biliri&: 

gelsJA. fa.t.rayı ilaı.u'las.nı .• 413 ...ıar. 
t nl.:ı t o mu~f<'-rl &l'elc cdi~ or, ;ıı· 

rültıi çd,an;, or, &.orkutuyor 'e nl 

ha)l't b3kla~ı ıı&7.ından çıkarır: 

Eazı bloltaJ ,·aziyclleri dolayısıı" 

·s:rc ile firkiye lll'tlsmdıı b:tıı tı
ri mub:ıdclclcr sekte-ye u_cirıı.mı,tı. 

Öğrcnd!ğımızc• göre lsvı~re hUku· 
rr eli mevcut \•nziycti mı.ı:arı ıtıb:ı ·.ı 

~ nş \'C TUrkıyeyc b r t car t h ye ! 
ırO:ıdcrnıc~ kar~ta.'.jlırnııştır. He:>" 
tıu ha.ita içi. de me.-ı.1!ckcllm.izc ı;~ı... 

cck ve Tüı1tiycde Jl&,· çre ile l'Cnidc ·, 

mal mübadelesi esasına mU ten t bı:: 

anla ma tmza edJec-ckt r. 

Şf'hlr t13 ııiro<itı. bu yıl til atro scıoıt una Şc'k~lr"in (JJ.ımkt} ı ile ba';'ladı. Pi~~. çok r ğhot ı;ıım1ekkıdl:r. Sa· 
ıuıtımrlar, tcmtoU'1e mın afluk olm.ıJ, fa lıcrabcr, bazı lkısnnlanada ~lı L.la.r gorulmcli:tetlir. 1 ukar4ald nwolm 

(ll:ınıleH -on bir &atmt-li gö&1-0MUek tedir. 

D dı ım u l< u duma her oz dıkcn ıte 
l ıı h kJ,;ı. ı t.cr uzak ıd ! 

Hu lıc)lt, r.ıtıbin clo U•n ara ında, bir .. parola , bir e1iııf1 '"criui 

- l~na ı:;u kadar lira 'crnıeı: e
niz kemen l>aralrnla ıoldcrhn ! clh or. 

.KorkanJar, ba.>jına bel~ almak l 
t.emeyeuJer paurlık ettlkteo •onra 
bir m!J,."tar para \erip o bel&h mU,· 
ten, ı 'eya dulıuıdıncı:1 ı defrdi3 or-

hth". 
ı diıı. ya hın :r.ıunaııclaki en bii nık kın hının: i<;ın ~tudı,:-ı güzel 

rner.I~ esiuüc: 
Co unde bu urdun ttite clurduk~a L kl.ır. 
Ek •• I. ı)eccktır nna kan ağ lı~..ı,. klar. 

lar. • 
Bu çirkin modanın da herhalde bJr 

glin tanı:ıclığıru a;örcccgl:ı. Fakat, 
,(mdUlk anla~ılan pek re,açta lmlı· 
.Na.mwlu tüccarlar ba fena b&llcrhı 
teke.rrimınacn pek mmtaripttrler, 7jl· 
ka~ et cdl) orlar. ı,ın fena ı, bu cim 
ciiretll clolandanMları ıtUÇ ü tüllek 

D )l'rdn. • 
l\u T •ı·k sairi. {:'erek 111emlcket irinde. gerek ıucnılcket clJ ındaki 

"' ri atı il~ )ıeııin.ı~c iitihar \'er mi'ilir. t.'n •b'k bir vuile-3 i bir 
ı:ı:lm: m,.uuıı ~ pan F.rlip, aslında kederli ve r_ull bin:r~i itiba.· 
rılc melankoliktir. Keneli i guzt>l hır şiirinde, o bırnye;,i, ,u m!'lrala 

ifad eU.11.tır: 
Uır fncı:ı oınrilm ki alınmaz bile kak ... 
ÖP!runun facıa olduğunu sö:r liyen şaire, eri..,tifi sanat saadetini 

yakalamk zor. • 
Bu dolandırıcılar nekadal' kuruz.· 

ınujdelcnıekte gçr. kalnııyahm. Bu, bizim ona borcuınuıdur. 
Hatenıl Scnnı SUP 

a tüccıırlar da o kadar korli:ak. Ka· 
rakollarda, nıalıltenıelenle ko,acak. 
kaybcXlecrJc \'aklUcrl J uk • .Sonra t"&· 

lılt bulmak da bir mesele. Tabli o :&· 

ilanllann ışlt-rlnl şahitlerin lıaı.un111· 

da ~roml) orlar ki.-

& E ı -Mııhtelif maddelerin ithali 
itte lbti.klr ruücacldetdlaia 41oiur-

4luğu bir lçtimal hastalık dalla! /,o[aylaşfırılacak ! 
nu i' de tıı' ayıncaya kadar hir 

takuu tüccarlarıu l'Bru ) ulolw:·ai;ı 

01alaakkak. :Fakat, çare.si~ bem bıı 
gibi fena muamelelere ıluçar olu 
taocarlann 'e hem de bu gthl şffti· 
)etler" mu&lı:li olnn tcsnıi wak~ı· 
!arın pyct ~ -,;e cıesare&le •aıe· 
ket.~, ...... ,. kMi~- ...... •\ı· 

Ticaret Vekilinin riyasetinde 
bir heyet miihim kararlar 

toplanan 
ve ... di 

geç vakte k d .llrcn bu toplantıd.ı 
ldhalatı aıitırmak ç n :) eni lmk~ar 

k 

idhalı iç" nc1 r Uizım ~ldığt ,.e bu 
mail r ge ınc t ı;ziatm muntazam 
b r ~ckıld 'Y pılma ı hu ıu:unda dU'"l· 

ııiırnıcI ri lc:ıp vdlJ or. 
Bu :1aıııhnaısa. ıatcn anonnaı olan 

içtimaı ve ıı.tısadı ha).ltımn:da hir 
~·nr.ı d:ıhn nçılıııış olur 'e ntha:1 et 
gitgide btı hal kN1greıth:!:lr. 

,r toplanlı)''.l ny l<lı toplantıd.ı. ınUh m karar:ıır nlı ~· 
'fıcar t Hkl ı ın rıya tındc ı;c-cc mı~tır. 

Oiıtlin 1"ı lnız cınrıı111?.4a cere 
yan eden hll~ lılı: 'e wuunıl hurbln te· 
f;tr '0 11ctlcelcrlıı<lrn tıa-"tlca bir te.r 
dt•ğilcllr. 

Jlnrıı ynlı111 toı• mcrıııilcrilc krndl· 
l\J göstermez, Cakat, llV)Jc ihtlklr 

1 

Et sıkıntısının 
•• •• onu ne 

geçilecekmiş! 
Kasaplar diiıı de 

kontrol edildi 

ZA\I 

.,."!""~!!!l!!!!!""''"'!'!SP-''!!l>P.S!P!!!~WB"'!'""*ı.!!~- \1lkalarllc, hR~'Bt 1•1\lıohlıtt lh 'e wl-
lııı,r<'t şu J\1C\7Uu bah!!Ctllğlmlz do· 

KISA HABiBLER landıncılıldıırl:ı dıı. cCrafıınıll<b. llA~r 

ohtu~nn bize hcrgün anlattr. 
Blnnemılc~ h anonnsl Tllkttlrrd~, 

hu gfbl hallerde, rıoll!ılınh:ln, mahkr. 
nıricrlmlzln \C halkınınm ~ 11~ıı· 

mk olm:ı"ını, fe11nhtdnra h!ı:o m&.m· 

tnaha ctmcııır~tnl, en •fak tılT kı· 
lıah3U derhal en nğtT CMa tle tedlJı 

Hl \ n7.f· 

Beyaz 18lılr 
kaça çılan 

Orfı 1dorc ıııatıkcnı~i bunlar 
haklnnda ı.-UrJ.rUn 'e hapts 

dilm.I\ Ur. cezulan 'erdi 

* Tahrire t bı ııakıl vo.ı ıl ları:u liııllun sıhhat 'e ahlaln Uzcrınde 
s~tanların v yn ba ka s bepl rle ·•· derin bir tesir hasıl cdcbllccck ola • 
dt'n çıkar nl:u ıu l!'i ı;lh zartında kcyt! Hrlcl zchırlcr s:ıt111ına. kıı.l'l) cıı 
~I uı ,JU<lııfu m ıltı J,1,f,,•etl kom.s· im ıl.n vcmıcmck azmllc:, 1ıu hıı.rckı;.t 
l'O l ıı ı a bı'dırnırl 1 ı t n~ını cd lnı17 • 1 

ten z.ı,ınaltınd·~ 1.ıulwııın blı·takını 
k nı . r Oın İJ f()nln tnldbatıııa h 

Um olu nıu~lal'dır. 
Öğrcndı ın.ızc goı c, c .. rar ~ c kok ı

m kull.ı.:unak, atmıık ve .,ıı.tın a.
mak \ ya bıınlıırı ütcrkı ınde Qulıı... 

llurrnak &uı; ıyta uru 1d re mtıhl. • 
ınclcrı ı t dl cdıımış ots,n ı:•hrnhıı 

>1- ilut~ııı '.fuı l.ıl c b lcdıyclcrtn'lu 1 hakkı ll.I" h lL ç C!l.'1 ı ~.ı .. 

ı;;aıı ın hadrme, od cı, g~c.:: bc:ltı;ı ı, 1 l g, l'"ZalJı V• rlını ~tir. 
f'O l ıcı, I< lo, .terci [;lbl Mti l hdcm!e· B!l Ct:561 r, lkl !:i :18 i'e dorl • 

1 rın l c ıı-umk b r ~ckıld ı;ıyuune: ı 1 I nrasıı.da lkıp ve o kndıır mUdd"l , 
!:in bir ı ~ f t Umuı ı h rı-tr.ın· ıılir~Un ve ıı~ır Jl.V c~a4ıırı olın!U' 

(ıze-e tclıııl ı..: clnıt \'eti r 

DUn de bu· altının fl)dlı 2:; lirıı. 

ıdı. 

ı+-: Bu ır m ıha r r ' mcbu., !sıruı. 
1 Mı~t ılt M ıy, l.o u'un öılimlinUn 

3 ti ıc l ~ıl lö UmUdü . Bu mUı ıı eb t 

le • , 'dıklcrı l 
olun.ı.,·a'kt ır. 

* J{ru ımpa n.dıı. Aşıklar mczaı-ııı;ı 
e .l\ltllı ıı.lı o!nılu onU!1Q ltl • ah.ın·n 

--KıultoııraJ,lıı ııazur ı.ı.ıı ulu) tır 
Kız Jt~p ta h ı tatla muayy 

öır sU de J:ıu- pa~ıır kuı ulma& ıı; 

F 1ctj'O •ı, ~ lııını'\' ~ c Kıtıltopr :ı 

olrn olar ta f d bel dıyey.., t 

mUrac..ıat yap.tını, tır. Orndaı:ı b rr. l 
dllklrnnın ~r kuı ulnı:ı::.ı ıı ı lt:nı . 

dıJ,lcı t de ög.-enılm!~·-. 
ı-:cyr ·~et K tdJ<öy k!!ymnkaınlı.ğ 

b 'dı ı nı tır. 

-Q----

20,0IXI ,ÇOC~~ Jiızıl &ıjlSı ) apıldı 

"-••ri lürlll•· 
uaat. allllta 

IJ&llı•lar 

• bili Odun • 
ışı 

yerınde sayıyor! 
Adlıye Vcki.letl, kadın mahkılmla· 

rın çalıştırılması ot.ra.f'.ında birtakı'll 

,rcnı teclbirler almaktadır. Hakn K y 
seri bcZ falırO.a.sı:ıda çalışnıakt~ olan 
m hkQmlarm sayısı l H c çıkarılnuş 
tır. Kadın 'mahh-ı}mlar fabrikada k.; ı 

Fiyat Mürakabekomisgonu 
oduna narh koyamadı! 

Fi..;at .MUrc1kabe komisyonu odU.""1 ısclc-sını bır n tıcc.rc bağltyamanu. H' 

... ıeruıe tahsis edilen tşlc:"rde GO kuru !ıyatlnrını nıw· et rııporlarn istinııt 1 tc krıır odun ıstıh :ıl cd -ı mcrkı-zlcr<' 
)e\'llllye ile ç~ışmaktad lltır. Bu UC· ederek. tc~bit ctt'.ğ 1 u.ın e.ttıCi hal·' tct'k.kıt )apm:ıt. ÜZ l'C bir lle)lt g 
ret, mahkılm kadı:tlarm söstcrece~ı (!e, aıa.hn bir hafla gc-çmcclcn fiyat· (!ernıc> ~ k 1 r \'entıı tır. 
Jlyakat ilze.rine iki üç ay içinde art· !arı l cnıdcn tcUulc ctmcğe haııı mış Buıru 1 ~chrinuzden h..1.ı'cketJe Ka ı· 
tınlma.ktadır. Tabldot ücreti ola.-ı ~·c !,iç t;ll.-ıdLlr lı 'A odu a b r !lyat ko d raya gıcircck olan 6 k, tık hcyclt' 
altt lira aylıklarından kosilmcktedır. I v,nmanıı!:tır. "" o: H:ılk P. rtl ltbrc heyetinden ı\zir.. 
Diğer t.anıftan mahkAmlann yatJp ı Toptancı odun tüccarları komlsyo 
k 

1 al t ül akiU---'-d Mli.raknbc DUrosıı şefi Muhsin Btıç. 
a km arı, a ,. "''"' e )"ap:L· · nun ıwyduğu ülO kuruş prrnkcndc cakları jalcr bir pro"ro.ma baıı.ııı:ıa· Şehir 1\tccllsi flzasmcta.11 Ferit llamwl, 

, ., " fiynt Uıcrlndrn 1• tıınbıt.icla odun Sd· rü T , Od lJ 
rak istiTuhaUcrinin teminine itina tılıım.yıı.cJğııu ve Jw•ı,•syon 'bu fıy:ı~ Orman müdU ''C ıcare;. :ısı • 
edılnıcktedir. İkamet etUkleıi daire· llıcr ndc urıır ettiği lnkdlrde bu kı, I munıl 1-i:o.t l:ı vc:-:ılı ,\ \"111 bulunmrık• ı· 
lcri kalorifer tesisatı, banyo vesaire lstnnbı:ltın odu~!luz k<ılnca~nı s!Sy·ıcl r. Heyet bı:- ?:::.!~zarfında mı,ntl . 'l. 
ı;ibi modern tcı;hizatla tcçht-z: cd'lmiş· lcmi~lCl"dır. et n dont'Cc-lı: ,.c odun fiyatları, hc-r· 
tir. Mahkum ltadınlar gooe, gUndUz Kom'ı.<i,YOn her toplo.nt.ısı ;:.4 saat~ Uıı vc-rcceğı rapor üz r.ııo kal'i o. 
!Kisi olmak Uzere iki clrip halind., "ara 1 itll..-nalan csnasın<lıı. odun mc ra.k testtlt edilecektir. 
ı~..n.r~ ,.... .... ~_:,__~-~..::.....:..:.::__~~~-----------.--------~----~~~~ı-----

Ank rada m ess:f 
1111' ilim 

1 ilmnuzda kadın rnahkOm çahşt.ını· 
ma.s.ı için tetkiklere devam olunma· · 
tadır. 

Burllane1U• AH 
deın,dlldl 

.&ski guetecil~en Burhaneddin 
All ~raralın öldügilnll dün yıı.zmıft.ık. 
Cczıazcsl dün ar1~ııclıışları ve a1mıbcıcı 
tarafıadan Bcy4ğ1u haJU.ahıı.ne,ıinden 

tılınmış, Fcrflt!ly canıllne na1dcdnm.!J 
'cı namnzı 'kılındıktan sonra orııda1u 
l<.4bristana ~ned!lnıiştlr. 

AS R 
ailelerine 
yardım 

Eylul aylıklannın 
tevzi·:ne başlandı 

Asker ailelerinin Eylfil aylıldarır.ın 

tcvzıınc aUn lı::ı.~lanuııştır. 
Vesaiti ııa'klieydcıı :ı.·e diğer yerler

den yapılan yardım tahsıllıtının assa
l ı bir ı:ıuı;;uk ve lizanıt 2,i.l ayda bir 
kcr \ı lodlyc.:.er mı.ıhascbcilno yntırıl· 
ması ı.anunun ıktı:ı:ncıınd:ın bulunmak 

tadır. 

---··-
Mersinli 

Cemal paşa 
öldü 

Bu ölümle Unnuni 
harbin mücadele 

günlerinin ınühin1 
bir siması aramızdan 

ayrılmış oluyor 

Cenaze, ''ali LUtfi Kı.rdıır.ııı Clllriylc 
lıeledlyc tara.tından kaldırılml!J. \'e 
merasimde bulunanlara d:ı. otol>Us ' 
otomobıl taluıJs cdllmlştır. Gazetecnc. 
ı c karljl her vcsılc ile göst.rdlğt ııli· 
kndan dolayı 'Vali IA\tfl Kırdarn 
ııckkUr ederiz. 

ıc- TahsılU.a ba~landığı 5 1'~ytt"tldcnbc· 
ı i <;t (;'Ün gq:Llğ hııldc toplanan P L· Ani: ara, 8 (Telefo11ı.ı) _ 11,;et mc· 

1 
ı uJı:ı.r J>e:cdıyt.'\yc ''crilmcml ve )"'° busu Ccncı al Cemal Mer .. inıı eHcliıı 
ld~nları d ı ö.,r ıııl nıaıulşUr. gece ı;-cç \'nlut şcıır:mı.ı:de 'lie!nt ~· 

Belcuıyc Rclsli<;ı yıı.rı.lımıı. muııtnt;; 

~· 

Asker gtzı He... 
Merkez ilk hedef 

Sula' dır! 

man lt m 
ae. l4n1 r 
hı. klııdır. 

i'"J' müh 
strat Jll• n,c\ k,d r. Burayı z p 
bır ku~ \ t kolıı.:ırlıkla Tula.'yı L ı 1 

ccler. 
Mo ko\' )' trc:ıl a;tı ş al nıc .ıl 

do olıuı Tulcı. nus 11 kçJl ı:ndJ 
m~rkcz'cr.nlr c-n ndhım',•rı ıdcıı 1' 

ridlr. 
Yarın clı0cl' bil· Almc>n koJunt.1!1 

Kursk'ı zuptc,tı ını hnbcr alır.>" 
lıı:ıyrct ctm 1('J l'll. Z rn Or<' 
tmı f a d~.-n yt>n bir ord l K 
la k- ı C"l tutunam -,, v Al 111 

bu nol-:t 

Ell••k oa para 
arttı 

Bu ısabahtan itibaren elrmck 13 ku· 
ruş 10 pa.ra :Uzr;r!ııdctı satılıcı.Jttır. 

Hamur ve noksan elımcl~ bıılıındu· 
rıı.n f'ınncılar n~ır cezalara ~:ıryıtın· 

l:ıcııktır. 

olıınlnrı beltlctmcmck iç n tramv.ıy mı!itlr. Ceneıal buı;li'ı Hııc·bayrrun 
ıdaı ı.:s,ndo:ı avans para almıştır. ı ıe: camiinıfo namazı kıuııdılı.tan ~onr.ı Voronrd nlfülıır mı Btı-1 
Jt:ı.U&ya avans p:ıradan ayrılrak go:ı· 1 :mebuslar, şchrimi1.de bulunan \'Cl<ll· biıli.m irtib:ı.tını l.a~·hC'd •r. B. ,. 

Din bir illtlkir 
taraması 7apı1dı 
Belediye !kusat mUd.ildüğu mc· 

nıurları dUn Eeyogıu :"c.mtınck Ult.· 
Jdr taram&SJ l<1pnuşlardır. l:':llh:ı ..ı. 
b murlu .mliddcler u~erlndc dıuulımıı; 
tur. Bırı,:ok yerlcrd() SJ.njo\içlerm :, 
lmruı;ıa, peyrurlı veya sıı.lıımh ııa:ı· 

do'i tı;lerın 7 kuruşa ı.atılclığı gBrU. 
rnuı:ıcr. Halbuki !turu sando-. ıçl( rı. 

J rars, p~ynırlı '\'C tôJlıtm1ı .ando\iç· 
;ı de b " kurw;ıa s;ılılm ı ı lazıı.ı 

mektedır. 

UDzuk terazllcr 

s~yyar c.o;naftan birçoğunun ter l• 
, erinin aam,a.ıarınıı:ı cskı \'e J?qı;ult 
oıduğa görU!cr<'k buııle.rın tartı !h:~ 
• ı mın ini olarak muayene cdllrımıı 

1 l ı kkmll kaynınlrnmlıklnrR lcb'ı"' 

•:ıııı:n uştur. 

• -o-

\'alinin letkil-deri 

clcı ııını tır. lor ve. lrnlnb ılık bır l<üUe taıafınd.ı 1 karan ve !\folı.ıpol'ch ncv 
111 ~ 

-o- dokuzuncu ordıı •ınu r'n c ıc cıı 

Yrnl ihtikfır j.lıoorlıuı ı 
;\ rı OIC"arlığa ktıdar sotllrUlrııtı, \' bır nwharchC' \ C'rCn hu kıtm p t 

Dıin r.yat Mlıralta.bc l\tUıo..,un.ı ll?D,Ya. d<'fııedlluılştır. hu • ureUc Ro \ofu r1 d. f 
tıa.lli ı:mıfıtld...:t 4 fütil,Ar ıhb:ırı yo· r .. ah.metll Lqpartanın csltl bir ail~· met bir h k 

pılmı ı.rr. Bunl~clruı biı ı, Mahınutp:ı. nden o1tıi> 1S7& senesinde M ·rei'ldc 

ça dvnı'lııda kaçak bez eş.rn bulun· doğmuş. IIm biye ve lrnnnıfy tah8ll 1i 

duğu ctrnCınd::ı ıJı. İhbara nnznr:ı'l tamamladılttan sonra ordunun blr<;ok 

ı;adır bc~ı \ c 1.ap·ıt gibi .. lnh..ılllllııı~ 11 hı metlC'ı inde bulunmuş. ı;cı;cn U· 
ibıı:r t ola."l b ı c-~aLırın .,a ı r_, ıı 
, k h • t'.,rd ı stoku el ··" ı muını H rı,ıe Surıye ctphc mde ko· 

C•C i mu ıın mı" ... • ..., • • 
d:ın "~ ıgay t yii'<S ık !IJlıtln satma'{· ı lordu \'C sonrıı.hn ordu kunıandaı ı 
tad 1., 1 mnrlar t:ı.k ba.ta mı c.ı • olnıu, tur. l\lUtarckcdc 1kuıcı O'"d:.ı 

dır. müfettişi iken 1919 yılı llktt ,rlnındc 

Otobiıslerin :reni tarifesi 

Z;ınıtalcplcri üzt'rınc BC>lccliyC', 
otol;ıı\ı.kr ıçın ~ c.ıı bir tnrıfc ha 
ıırlmmıktactır. Tar fc 31 k•·rınıı~\·· 

ı\11 Rııa. Pa.ş·l lmblne .. indc harbıyc 

naıırlığm:ı getıri1nılş ,.,, Ruva.yı H 1 

Uyc ile 1 taı.'bul hll tOmctınln l m:ı, 

lanna drlfl.lct ctmış ve o ırad..ı ya· 

pılan 11\llhapt!l l partıı mebuııu ,•cld~ tatbik olun:ıcaktır. 
-<>- r;llnıl,Ur. ~\U Rıza Pa\a. ka.b.nc::i c 

Şaaat meldeııleriııill ders t!aatleri b ıu.te n z.ırlıktıııı ayrı'ıın ınorh:ını 

Mf..-slcki ,·e teknik tcdrl at mü· 1 tanbo uıı IŞ!;•lllc Mrutayrı sür ıtn ·ş 
C::"e!elcriJıin c·er.lcrc bil! lama .a. \'e donti~und" Birinci BjyUk Mı 1 .t 
allcri l\l<ı:ır·r l\hıdurluı:;U.ıcc okul· l\t.eclı uıc iılilı;ı!{ ctnıirt.r. M.erh~ı 
ınnıı v;ıu} etle ınc orc le? bıt cdf. alt. ~ı dt\ renin ba~ını.1a iç 1 ın,.tııı 
ı-ccektir. !uğuna scçllmlştır. 

Ytik ek t<'drisal okullrırınnı v:ı- n.ı mtlll uapt:ın hlS3cmizl ı 

kit cet •elleri bıılund •klnrı n1ahal ,anll -0rııdıımuz L bu 'i"•"'C'fü o~·umı. 
lC'rin knpl.:rına sorc t:ınzim cdi. o!Umilncleıı dolayı t.ıızl.yctler.r!" 1 7J 

!C'C('ktir. z"dcrlz. 
1 ÜRKÇg KURLı\Rl Ya· --<>--

A hmın1 r i\rO" kova a · c~ ·i
mi" 

Dlll tik lsimkrin ·nl' ıw1ıı tıı 
mıvrı:ı 'c rc:.ıli"-t tıır ır dC' ile f1 
hl .tdnrc edM \ ım n kumand r 
•ı bt• · ı 1ı '" .... • .,. t vrr,.,...C'rııı-1 

clır nı~ ru . 
Mo kov<ıyı hı-ıfayl k1" 0!1 ., 

alır. f'ık ıt H • lar rlav~ııırtı:ır. , 
mıyn lilnım gorm<'z Zirn Tı 1 

• 1 

almaJ,Jn vr lK~ı\nC' ı adnr . 
l< hıhll 1i ""ıv• ort1•ı lo1 

1 
1 

nu ı kil "1t ' Tımo~t ·' n ' tt 
l' lamlilkhı hoııbi k .. ;ırunı ' 
ordusunun tıı•IOn lnt• ı 1 

felce u •ra• mııı olu"lar rJ 
S'1c'ık ou~A 

-o.--

G '\r.rüklcrde 

Vali ve Belcd!}·e Rclsj doktor LtH.· hancı ~lhıl'arda, yabnncı tabiiyetle 
.ı KU"tiar scı;cn giln Beykoıa kadar bultınnn tcılcb l<'rdcn, ttirkçc eler.. Dr. 'fcvflk Şaı;laoun f niveı-siteyc 
z,.hrck fıd:ı.ıılıl<to. tc:tkık!crdc buı..: ı lcrini munzaınan takip c-dcm<'mi; hccliycsi 

NQ4erecal.uıuwı çokl"}luıian 
,. atta•• \"C ı Kremlin!) &etrilıa-
11'ftllJ k•'llUlaUlk. 011l'\UCUla 
rUllU'daa oıur dUcrıı. 

Ankara. ş CTclcfonla.) - §cJırı· 

muştur. ö:ıUmUzddtl sene şehrin a· ı olanlar H\rkc;c ogrcncbilınclcri ı. General Dr. Tcv!fü Sa.,lam 'fıp 
ltıçl:ımlınlması isın şimdıden tc!'l;- çin hu -ud k•ırlar açılacnktır. Bu Faklillcsinc sekiz yüz otuz clolmı 

ıt .. lınmııJ<tadır. Eı ıı. en bu oc •• c <•Jrctlr: y:ıb~no tabii~·dtrı olup, d!. cııt•en mutcşckkil bir kbWphanc 
t• şehre küllıyctlı nılltt:ııds. ag.lÇ r rl r lcr: t:ıkırı cd("l' k }: dıı.r h i;.·c ctm ~llr. Stajyer tnlcbclcı c 

.:h!tılmiştrr. "Bu. g~ecck sene dah:ı I tw.k.;l!.':l olmıyan talebeleı·in mBJ;· ı bu kı pJnrd:rn bazılı:ırı tc\•zi cdılc: 
Pf :ml.ll)'Ut& elacaktlr. dur olmamaları temin eatıcceırtlr. ttk1ir. 

rn 
ru 
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F-ikir ve Sanat: 

Tiyatroya ••• 
Yazan : M. S. Çlf(pa1ıtll/ilU 'fan j:ılJo ya 1 • L! g ada 

Xlf m a8nn 11 bliyllk f acim 
-...-1ci Napolıonun~ 

.E.,Ienceleı ımh: arn:ıoında sin"· 'Son perde morken kafa #nif, ko. 
mayı ~ safa scc;;irmi~ bulunuyo. cam::ın bır yı>rsunluk ıilrtıti :ıteU· 81: 
ruz. Rasm rglcnc.c olnrak nt'yl· m g lmış bulunuyor. MallAt, 1-· ..........._-~~iii.IMat 
ınıı: krıldı ki? Kıırıı:;o~ü ihmal et yntın feci tarafhtrını, smünç nok. "•••11111 .. 111 

M.o~knva !oz :nnu! Siamı i~itiya biiyuk bir 
hazırlanıyor hava akım 

rtil'k~ Of't'İ,_: Şakir llallflıt 

~ 
tık, orta oyununu ni.lan cukuru· tal:ırını ormQksc, evler ve ııokek· llade ........... 
·ııı gbmduk. lk n ele fatıhasız... 1 r kdfı d ~ıl mı'! Ne gune duru· ...w .. ..-

YSMD: Napolyonun perde pa...,. 
Rurpıtf .. 

Mccıtlnhı, kul,la;} ı bütün bUtun U· ~or bunlar Bir locadan, bir kol· ......,..Js 1 H 
nuttuk. luk'an H Pıhayct p:ırndıden be· BUkrcş. 9 (A.A.) - Bazı ecne~ı 

Halbuki c~kıclcn bılha "a nıı. Ş<'rb etin manillrası, ~eDlıte daha· gazetelerin mak!ada müstenit iddia.· 

Japon teknisyenleri 
Siyama akın etmeğe 

başıaa~ıar 

Aıkerl lledetler 
şl 11.etlıe 

bomlfaıaad"ı 
ınnzanlnrda . ruhumıııun en 'akın ını açık ·orunuyor"'? Snhne ne lfa. lurma "cev•p veren nftitbual. Rbma.n· 
ıl 1 , ş.na_ı Kar u7.lc orta O\'Unu d r scnı 'c ne kadar aydınlık ol. yanın Bolşevizm in lmtiasına kadar 
ıdi. '"a, ti ller harikalar ,. ;ıt a, ha· mUoadelcye devam ct.meğe her za· Manmn, 8 (A.A.) - Unitcd B<"rlln, 9 (A.A.) - D. ~. :e. saıa.· 

Biraz y,igecelı ve içecek 1111rmel.e1Jİll 0 

rica ettim. Alçak herifler:"' - Olsa 
Bile veremelJİz. BizehizıM,, d~r. 

Gündüzlcrı cam il re "ıdlp. sa- .} atı, hııvat k dar o ıer mez. >mandan ztyade a&tnetmlş butunduiti· Press: hİyettar bir manbadan öğrenlldit:J::c - :?1 -
kın bir s~k rn< vı o1'u:ı;, n sık· Htç llphr l.ı:, tt:ı. atro hrrkkındn nu yazmaktadır. Singapurd:ın selen itimada de. göte dUn ı;eoe yapılart bir h&\'a t.e· . ,. 
keli dorvı lcııi b r nııırak<ıbcıılıı boylc bır fıkır sahibi o'kııılnr, Yii· o ğcr hsbcrlrrc göre, Japonya Slam'ı ıırtuzu esnasında Jtlman tayyaule"lj t~l'Up_ atcşın kar~ısıntla ~yku kcS· ı ölmektense hurda cildilrülmiyc ra· 
lcızC'ti içındc rtırJI'\ C'n. ~nmk c:C'S r<."klerlnde fürrgunluk ~tıyen. ya· V . ~ lstilılya hazırlanmaktadır. Lenlng'l'ild Uiserine yeniden biıılerc·~ tı:nı~ge koyuldu. Be~ ~ala, Gran- ~ı~ımr• di~·erck. dı~ıırı çıkmamak 
lc.ri, httfııfü rın. ruhlara mulmdd s hut kalbındekl heyecanı kiıfi gö· · l Ş İ , U e n e l a } Japonya, Sfam'da bir hareket yangın bombaılarlle lnfilaldı bartlbı·. gıcr ı bulmak hcvcsımı muhafaza 

1 

ıçın nynk dlrcdım. 
ınalmm'ların :ı kını clold•ırıın hn· ren fnnilcrdır. Belki de bunlu. 1 De il t z 'e iibssü temin etmcck için her çareye la.r atmu,ılan:hr. . 1 ekdılyorddu~. Kalktım ve kapı kara o sıroda içcrde bir kıpırdama 
limlcrini içine c;jndlrcn, gllr seı.lc· ı::ahnclcrin blı:fm ruhumuıu, bize . aş vuruyor. enupta deniz ve Biıı;ok yangınlar çıkaıılmıştır. ~ un ııkılcrdcn . Mareşal Bcssic· I oldu. Kadın sesleri iŞlttltn, ETraz 
rılc hnlkı ir nda ç::ılışnn kürs\I v:ı. a.~l:ıtmıık,. duyurmak iddiasını g~. n.;,..... verii hava üsleri elde etmcğe çnlışıyor. Ask~1 ve .'!ınal hedefler ağıt' hau· re in nerede, şehr~n. hangi tarafın. dikkat edince de. orada iki ~ 
izlnf'inin frrl<'rin!.' kulnk veren. hınç buhıı far \"e yine belki de 15• I ·-ç-•• Bangkok'ta bir propaganda ofisi g 1 da lt0nakladığını ot;rendıkten son· bulunduğunu gördüm Bunlar sa· 
~uldnyan bir rıi :ı.ıiır ~ihl camii ti kal ederler Arles, 9 fA,A.) =-- l'\mlrel 1'ttian, kutmuş \'e Siam gazctt'lerinden bir rıı. u ramış ır. ra yola çıktım. 1 baha kadar kalmam ;lcasındı. bu 
cloln n ~ismi celil, l<' kulakları do Fılhnklkn, havut tiyatronun bi· bu ııaba.h ISur~ ~k 1tG'tnt. en \"C çolunıı satın almı~tır. Vay.~ng. t Az sonra, b:ıııa yapılan tarifleri 1 ıunuyorlardı. Fakat derhal sustu. 
!un· ve .lVInr.'. adıın boşalıp hflkkcı ll· 2'C 'adcttiklarıni. ~trafımııda ~n· ~rl< . or8usu ktı11ftndanr gener.i.l Vay hükumetini tanıması çin Yl tt' d'eılrt r a.. i~ j nnlamndığım, yahut da.-Oüpcdüz ruldular. Bu emrin, en pis kiıfur 
le; n fanılcr, iftardım \'C namuı· !andırmaktan uclz dcı;lldir Fa· :Ocrıtz c Lej3"0n do~r nf~nmın grıı.,cı Slam. hilkümcti nezdinde ı arda 1 OleiYJU., ~-.. --.. yolu~u şa~ırdı&:ım içi~, h~"'ap ct· ı lerlc karıştınlarak verildij;inl SO\ 

elan nrn ·a agozc. orta o:ı ununa kat, onlnn ~örm k için ımıhaklmk o!ı•ıye rUtbcsin1 'cvcih ctmi§tir. buluoııyor. ..,, •9""- .._._..._ nıcdıglm bır .rerc gC'ldım, Solum<!a Jcmlyl' i..-c hiç lüzum yok! 
ko arlar, ıHaciyvntııı Knragöıun lc<ındüfun adese ı ıtızımdır • iO Digcr yand:ı Slam'a akm lıalin· Vıchy, 9 (.\ .A.l _ Ylchy"dekl frnn korkunç bir derecede dik bir ya. Hew. tekrar dile geldi: cdc!)im. 
n-ı •hırvc1J'elarinc, tuzsuz Deli Beki 1tirar etmek lazımdır k·i. her Jil /mBft !J!.etfilfi l:le bir çok Japon tckn1s.renl de elçiliği, tran hUkumetınln hallMzı:· macın altındrı Sor1sten akı,:, or. le dışarı çıkmamı, nk. ı halele zor· 
rm naatlnrına, Bobcrııhlnln ıuhvf. o:ı unda nz çok gorecciimiz ve gör· -J 1 * p • iiı'lııi gelmektedir. 1 ela. Fmnsndal<I lran scfntinin Jrnpatıl. c:a~dn yinC' elik bir sırt yUkc:eli~Ot"· la sokag" atacağını ve bunun.- ba-
lıkJarlle .NnrC'ine znctcnin ıünpcllk. dU •!ımüz sunlardır: l\fcşru olmı· Jap~n. ga:r.cfelc12 Amerika ve 1 mnsı için tedbirler ulmakta olduğunı du .. Tab"i sagda c:oJda, yangıncl ın ı 11:-1 pah:ılı\a mal olabileceğini a· 
le:rioc ı;Ulcı:Jc, ka\•uklu He pc.ŞC'rln yan bir :ısk. Bir kaç ihtiras, bir ı <lsatı 1 lae~) lngıltercye hucurn etnıl~·e dair c<'l'C'bl mcnba.Iard1n hiçbir hab ı yahut 19 .l\.,u.,tos bombt\rdıman. c;:ıkçn anlattı ve al:.ıyda yatm;ımm 
tok~rJemclorin". ince cln:ıslamna. ~utam cntnk:ı, Uç beş cinayet, bir Barlin, 8 (A,A,) -:, Alman ~U· başladıla~ 1 nlmtıdığını beyan etmlstir. 1arından harap olmuş bir sUrü ev bC"nim iç.in hyırh oldu{:unu• sıd 
ıı rı telcrinc k hkahalnrd;ın .çelenk· ıki tarih :ıhne ı. bir .8\ uç gönm ları bail«ıunandanl~~ bu akıam Tokyo, 8 <:'··"·) · Ünited Pre>s·: j enkazı bulunuyorcfu. rlne ilave etti: 
ler ~crlordı. 1 !acm_1 ve nihayet 'bir hayli hl!!:ıi a~asıdakt hususi tebhil ne~rctm11- M. Konoyc ılc M. Ruz,•elt arasın. A .merı· k !>'_J s Yol o kadar fena ve beni o ka. j · Git be ndam! Git buradan. 

E.<.ki yıllercn U.vntroya. muhak· sarıctı lir: da karşılıklı sönderikn rrıesajlar- ı M gel"' dar yordu ki, yalnız: ba~ıına bu • alayına. git! 
k2-k Jd, l:ıu~iiı den rızln ral:bct ~·ar· Tiyatro <'debi) atından bunları ' Bir Alman zırhlı ordus~, İtal. ~ sonr~ halk' ctk~rı üzerinde haltı l"Rrıı;tırmağa k:ılkı tığıma piş 1 Deyip duruyordu. 
rlı. Bu aUH·ay.ı h·umrıanyn bollul?u çıkarırsak, sahne yıkılır ve ,orta. ~an,. 'Macar ve Slovak tcşltılletne ı·lidkfuri surc.n nisbt sukıit sona er. nınn oldum. Ve bu kararla seri - S!tln alayınız yok mu".' sıı 
ıt<' d<: i::bat edebiliriz: l\Iıınskyanın, da bir ş"y ı.almaz Fakat sanat kar takvıye eöıltnli ole...ıt Dn~· m'5ttr. Gazeteler, bbyıUt' PMtanya Kon aren.in tehiri dönıııcğc haz1rı:ınırkcn. arkamdan, nlayınmı neden g1tmlyol"sunuz. 
/\. dinln K Hosnmn Diıyük Şev· Ş1 ın a böyle düşflnmck pc\rovsk feVlelifıden oilrem bir 1vc Amerika Birleşik devl<>tlcrine-I 19#'" bir ııynk se.;;i duydum. Hemen dô· Diye söylendim. o zaman, bu 
~ nııı, X~ik Jiatdcı'nın kunvınn· erhnba Korkactı!. h~reketle Azak -deni~ine iılmİ§ ve a:ır bft mi kullanarak hlkuma hayret uyan-dırdı nünce. Bacflı bir Alman askert o- gibt seyle>rl ~ormak ve öğrt'Tlm~· 
ı aları, Galat;u:l:ı ikinci smıf ko· Demek cloGru dllGildir. Her bır cephe taaruzu. ıle M~lltopol btıytamı$1ardıt'. L tarak tahmin ettiğim birinm, sır- mck lJcnlm işim olmadıği ve he 
"l> ıdcrin ti;:pıtrol rı. ıKombur Mcll eanatın bedii lezzetini, .ıcvkini tat· 

1 
yakınlarında maglup edilmış olan f tında, içinde bir içki bulunmak' lı'ı. sap ,·crmiye de mecbur olmadığı 

lıcdın kumpanya ı. sonr:ı panda. 1 mak, inceliklerini. nuktelcrini kav. do~u~uncu .SoV)'ct otdusun"h rl· 8.-..g· a ........ , i A ıra" halan ile l zıınııe1'!n küçllk blr fıçı ta~ıyaro.'k CC\·Bhtnı alıverdim. 
llımar.dnr... . 

1 
ı-amak çln biraz muvazaa kabul calını ~esmı~tlr. .. .. lilV u-.:;ra ::S' y'lirüdilğünü ı;ördUm. Herife ı::cı;. Şa!:aladım, ama, hiç te alttan 

FJlb .kika, bı.ıı;ün de tıyetroya ~ln:'ek lazımdır. Tiyatro, heyecan Bcrlın, 8 CA.~.~ - Bugunku • nteJ'.,,111f /it Jref.n11f !endin•; hiç oralı olmadıtn ayak· a1mak niyetinde değildim. Btraz 
;1 ... 111 ,.rııT.J"' 11.·ak dcgil. cfkn ıck ıhtı~. eımızı olqar, fakat oyunu uy. Alman askeri tobljj'~en ~k au- ·~se•esı tarını açtı; :rana doğru, berbat dik dalrn ısrar edince: 

1 1 yrn}erin bir k~ mını b!r sahne durma gözu:1 lc d<'Sil. doğru, b~cri r'etlc anlq~ld~ı~a gorc, dacu cep- 1 Wl'V ı ı 1 da" ra n l y o rlar bir l ola simıtle "~Ptı. Ben de nynl 1 ("l'ltat'lt .... u 
M:l! ında b1duyoruz. Fa~nt m:ı:ı.. I maceralardan bır clilım diye sey· l.eslncte şımdıkı .h~lde muaufin . hızla takibe başladım. :zc o ut :w:mısamws s 

ı",f'f sincnrn kadar dcgil: Buna retınek şartilc... sahalara uzanan ıkı hareket cerl· (Başı 1 incld~) .v.aşmgton, 8 CA.A. > - Dc\•let Fl'kat, ayağım bir şeye takllmış ~-----.... -111!1 _____ _, 

ıı L:krctme-k \"C bu tema~ Ulu tcş· I Bir zamaıılnr memleketimizde ~·an ctmek1etllr. Türki)eaht co;rafi me'klt do- reısı Ruzvelt ııc kongre lldci"l~rl olacak ki, dik yolda birdenbire [ 
\ k <'.}k.mek sizin, benim \C öteki. tiyatro için: 'l!bton dilnya ve bilhassa SOvyet l&fftlile 1~1 ettiği lıu uıJ <luruımı arasında y;.pıl~n kon~rıınsın ıki 1 knydmı ve bu suretla o adamla 1_~ 
tin dc_ı1il, ıhep!miz:in vazifesidir. ' - Bir edep ve edebiyat mcktc. komutanlılı Rus cephesinin cenup Nltkara tıunanıl~ müdriktir. lngi· ı semt kırk dakık~lık bır celseden. hemen hemen n~ ni zamanda, bir 

Tııı klcr Vıyanayı muhasara <'f· bldır. kesimine baktıf:ı bfr an<la, ~Tinan lilı taleplerine ruUta,aatın doğura- ~onra ?'arına. tchır c.dllmesl siyasi 1 bodrumun kapısına varıvermiş ol· 
eri zaman ııehri mudafaa c Derlerdi. Bu .soze lnananlann kuvvetleri bu cephenin merltez cajı tehlikeler anla~ılmıı;; 'o har- 1 mahafılde bıraz hayret uyandlr· clum Yalnız o farkla ki l okuı; :ı· l f 

BULMACA 

--Onmt ıınm Ji:ra1.ına övünerek 'er- aldanm~ olduklarını bilmem söy. kısmını ya'rmıtlardır. bin ileride ı~lcmealnl elde et· mıştır. Bu rnahafil, bitaraflık ka. şağı • kayarken doğruca kapıya • 
''li b hca h .. bt'.r ~u~dn: "Harp Jemıye luzum var mı? Ktyef'fn dotusunda Ct!!'eyan et. llMfe çalıp., lnglll~Jerln projcle· mınunun .. tadil~ için kabnl cd_llecek ! çarpmış, kapı da 'Ucudürnün aı;ır. ı .. ______ _ 
1111.:ıa \'C lclfı.kctlcrtoe :ra.gm~. l<~d~ ve edcblyatl tiyatroda ~· miş ol•n b6ytitt çcv!n'ne V'e hn!;a 1 rlndt11 Türk ııl)aıtctlai ayınnaja 'usule mutc~llık bir karar _ıttthaı l lığne açıltvcrmi.:ti. 1 J ı--t--+--+-
~'kt tiyatrosuz kalrnnktan koru. <renml§ klll'l vardır? Edipllk niha. meydan muharebesi e-mnın~ Cl'!·re• edilıaittlr. nu arada Al· edilmesine ıntlz:n- etmekte ıd1. Nerldc oldugumu, hattı"ı. ne ol· f "t--t-+-'+''""! 
• 1 • yet bir istidat İ"lldir. Kaideleri de sovyetler Smolensk'i geri ·aımıya -man~a llo Türkiy~ anısındaki a~ . Toplantıda bulunan ayan fizası dttğunu düc:linme8e vakit kıılm:ı· I 5 
C~ünkü arUar lcindc «Ti1at. mektepte ve cdeb~et kitaplarında anudane bir surette teşebbüs el· •nen duı.Uuk hlr ı,cre daha ~e· ıle mebusların göstermekte olduk· dan. lılr ateşiıı ctrflfında toplanmış '-

tı mın teri!mi yaJllllak. l a,pmak tı:rennır? mi~lcrse de buna muvaffak olama· aklen teyU edil{nl!i (lJmasaoa rair ları ketumiyete rn&'Tnen görüşme on onbr" kMnin. mufıtcllf dillerde ' / 
<.: ıl bulmak, ~lı; 1c kol~% bir .ı. Son perdenin, daima. adatctm, mlilar4ır .. .Ruslar hatta ~bn9lde~ mew Lo8lra taln'lp ınane' raJarDo. esnasında htç- de b81en!lm1~ &fto söylenen ~r~lltülcrile ~a!iırıp. kal. ~ 
:J. J. Çu11ktt bir tarafla .,cbJr ti naml\Rperverlığin lıakkını tanıya· ı Smolcn:;k i ~mıık niyo~ndc kh· mii•ahalcdea '~-ıge.rnıemiı:tır. mtışk{ıl çık.~ış_ ~.lduğu mtlbR"\ ~a~· ı chm. Franı::ızca. :\imanca. !tal ·an. 'r 

• tıtro u. öte urı:ıfta mezhur ko. rak bır faz.net mukatatı ıfb" ka· lcr ve Alman cephcsinı .,yarmak TU/k _ Alnına deklaru~3 uAu dır. Bu muskUlun Panama Miku- ca "Ö~ Jüyorlardı. 1 
••kkı hı kkilllcti - boş bun· l Pandıgı bır deviı de'. t atı ı . . · ı suretıle bu cephenin .şimal kesimi· ~rllnlr. Ankara arao;ıında lllC\'cut mcti tarafından Panama bayrağını Derhal anladım bunl"T ordıı ile 

alk tk" ' ı) ro ıçın. · bil l · L · d t ·ı i • ' " ~td 11 da, yr.~:"ıne h sana arı : 'Alıhıkın tchzibinc hfıdımdır-ıı der. nı sarsa ecck crı ve enıngra ın l~ i ıniinaPıebetleri hir kere daha ı aşıyaıı gcmı er n tcshhinln mene- beraber llerliyen bir hırsıı: çetesi 
Na it) ten b;>şka ıtaln'Uldı ya! - lcrdi. • mUdafilerinlh durumunu hat1fiete. bcRrtnıckte rn Tıirkl~ rye lran ' c dilmesi suretindeki knran yüzün. idi. Ordunun önünde yurllyor, en "'odıur nfll: l - • "iimuneflk. 2 
r clıı burad anoııhn. ynhut Ra· nu tcifıkkl. bu noktaı nazar bu· bllccckteri hakkında hayali bir lrakın akıbetine ben1Rr bir !ıkıhet d~n çıkmış olması muhtcntcl gü 

1 

iri ycrl.~re asker ~ıyafl'tl ılc her· s.c. k, raci, bir gıda maddesi. 3 _ 
az:anlarda doğup, ölen truplar gUn kami\cn dcl:l§ıniş ve hatta or. ltmft besliyorlardı. Bu hareket heıırTa.mak Ml3en fosat~·ıların ba· rtılınektedlr. kesten oncc yerlC'!':Jyor Ye bundan' Mafevk, bir beytın ıusımlarındaııı ., . 

\~. . 'ladan kalkmıştır Sovyctler f~in felaketli olmuştur. zı nl)etleHnl de :ı~ ni z::mıanda a.r J son. ra: •)"11.ımı baslıyorlnrdı. t~eri. beri. -1 - Zaman ölçU U. Allah. J . _ 
Bunların birinden ötekıne_ gc,:. F ılbakı"ka, nu"z.el b"ır ,pı..., ... ~ı· S"'''· Vıazma tn. eY'ftan muharebesi ilk eli ı t k 1 , __ lJ k ... ..,....... .... h ll ıl ma tadır. ı Q-. I '71 L.Z/ .., • nı b tı rw-ten sonr:ı da, ordudan Mefkure, encam. 6 _ Bir J>.<!Yi~ 1 

~('k için milbalnı;asız, ~t yı 1 r:dıp çıkarken. vicdanımızdaki qj• Jl;U ar~~;dır, IB~u tak~ ttfccek ...... Ndelrı J.JU ''11.6 ı~ euıır ,,. 1 birkaç :sat CV\:eı v~la cık~rak yi· bcr, bir kap. j - Sayı llr, vazıh. ~- . 
r r.ıı fc elmek lii?:1m ır. Yılik » sermaye inin biraz artmış o an er m a mu arebeleri ne; horkcsten en el ılcrldekı konak lnso::ı, faıtat. 9 - Hoşl11.nmadı. 10 --
'l'i~a:tro adı altında toplanmak oldu&unu anları•. Fakat bu, sa'-. Vta.zma muharel*sinih ta!Jft bir • ._ l ı 1 8 • (lllıiıp. ı •aci.de) ı '.·cr.lnc v_ erleııfp hırsızlıklarına de ti d .. .. -et 1 1 k • • • Bir hayvan, blr m d''"· 11 - Sefıl 
Yen bu tr.şckkiiller o~asın a, nede SördüğumUz vaknnm, mcv· n ıces 0 aca tır. muannidane muharebelere devam \'atn ediyorlardı. 

ndi hrsabıma mustc.rek bır " sıf zuun nhlüki b" . 1 nın• .. 'h • ı 'Rus cephesinin merkezfnae, Bol ctmiıı.lerder. bir ötçn. buı • . l de az bi ır us u &u, .nı a.ı cvikle-ln !tfy f"J ~· hd • TÜIUtt\"~E. ALi\IAN BE· SoğulclaJ"ın başladığı ilk günler- Yıfkandım a~ııığı: l - GUzclllk. b • 
... amıyorum. Her sınıf ıç n . r ~alcbC>ye ula~tırmanuı sonucu ti e n busu a uğ. ŞİNCt KÔLU İÇİN utlt Vıyanza ve Brians istikametin· de kurulmuş sayısız çetelerden bl· 
~k bir ~bi : bir kundura.'bl blıçr d1e.r:kıı, cuıclUklc iyilik arasındaki :.:~·~~~~:~:~ı benzer bir akı- ~OTA \"ERiL:\TEl\Iİ~TiR... de rrıUtJtiş btr tank muharebesi rlnln kucalfrna düsnuıc;tnm. kumaş. 2 

- Efsane. yabımcı. 3 
-

vnıı k bir k ld ...,ı gı · a u anı ,.,,.,. ._... ·ı ., ~erik, cogratyıı.. Uibirlcrhden. ı 
I" ·, . f'P a o ll~· 'lar Vf n eseridir. i · Londra, 8 (A.A.) - Rn"t•'r teb· olu~or. Almanlar biıtfuı ktıv\•etle Bodrumun cliblndo olurnnlardan ••al sc l 1 rı insan edan '""' ~ mr AleUe dilzcltmc. 5 - Şafak. : 

i<:in 
1 

vıyc er• ayrı ay ti ot· zel b" 1Dll7ln ahlaki tazeli~! ~Ü· cila{; ba§l!ıda kırtı&Ula ,.1kaa bit 11,. cdivoı:· j rllc klih bu noktaya, kiıh dıJ!er bir biri, beni iyi görmek ve tanımak 
t e ml\nevvcr tabakanın y ı~ §lir okuduktan. taUı bir ı .klyanın g~ğm d· ~ ıtı"'" ' .. . ". • . t nokta:ra hucum <!<terek cephemlzt için. bir tutam ot yRkerak yanıma mııs ki .~Jet!, baş kopmuf nnka. 6' 

: C>lmak üzere kabul ettiği ..,:c bu mu::.lkı e eri dinledikten ve hatta ne na ıl b oakİ.a e • ~& ~· tüfett T.urkiyedckı Alman be,..·nci ko· ':ırmn•a ç:ılışıvorlr.r Faknt, sar. ~aklaştı. Benim kıyafetim de boy Afr!knnın ortası. kırılmaya no.nız 
~!!:•ık cl'irdü~il bir yerimiz ''ar. et nfos bir tabiat levhası sc:vrctlik· tom• •rJs ınc:hur t~f; . .uıctd:ırlC,d~u· 1 lttnan faaUyctine dair fosllfa vo f~ttikl-.;i biltil~ gayr~tlcr akim ka numdan bir ttirHi çıkormadt~ım hale s-e!mek. 7 - Fırlatmal<. şlddftl 
V\.:nlr tiy t • en SCltlrn d ı · ı ~ ·~ " u.ı;;ı .ı.rın an ıyc . '· · e arzu S - Bir haı met dereees·, nfı. •. 
F;ı . a ros:ı. . ol bu stırNlc a artar. yi bir pb·estc ttkl:im cdl!en ve f;.:·•·tkarlık tahtı. SOvyet 11\ıkümctlcri tarafından ılıyor. büyük zayiat veriyOTlar. büylik ayı po~tu il" lıir a"lkcr kı. 

tQ;ı ı ~dnlı ~c cazıp ~ususıyctıcrl f. •a mevz • Ynni dogrudan doıru· ns oturtulan Huzıın cta ayni Jest- 'tiirkıyc hük(ımctinc mii;ıterck bir Dfin Lenlngradıt ta11rruz te~b- yaicti olmaktan çok uzaktı; bu \:ıl. o - 'l'cmlzllk ,.n,..ıtalnrır.dan. k 
r ~tı _r:ıI:men, tıyatro, lıerkC'.S, ~ak 6ola uım ınantıfı ile dciil, ~- ltrle 11\trl)or, ayni mimikleri ya. nota tevdi edilmiş olduğu hakkın· bü<>ıtndc bulunan dlişman tayya. çimimle. lı1ç olmazsa hangi alay. dcğıl. ıo - Bır mara ~oz .ı'cti 11 • 
.. nnıyt ~ğlendfremez. Nice fn· el 

1 
;} ısnc ahlltkı yuk el tir. id· pl''or dit A1man k:ı~ naklarmdan işaa relerinden alhsı d0"'1riilrnfüıtür dan oldug~ umu •wrenm"'ue lmklın t•ı 11' ı~arctl, yakala, tlog"lırt l 

·• tan k b 1 i · d d :ıcı arın tııb· • · 'i.. ~ • ...., "V 

1,.A
1 

ınm ı - un arın çın e "d. 
1 

ırlle: • Tchzibi ahliıka Çünkü orada her ,..01 güzeıuırı jdtlcn haber b\ıglin Londra·cıe ta · Btız denizinde Barne&'de 7oe<ı yoktu. nO,~KO BL'l/\L\(.:A.XIX HAl,1.1 
""" ~-anatıarla ve bilhOSSA ede· h.ı 111111 0 ur ., tio"• iJ dl "~au . Bu itibn j Je degru gidiyor Sanat yoluede m*M e- «yanlışıı ye tavsif edil. 1 tonluk blF diifrnan gemişi batırıl- İmparatorun muhafıı kıtaatının :.--ohlan .. ağa: 1_ Aiaska. ntcş. 2 

~-iı e a~aka.d:~ olanlar da vnr - J "k~ hcyke{ ah ahl,.ki ti}'alro, ah· ı' clıı giizclUk 4y"4jin kardelridir mcktedir. 1 Orcl, kıtalarımız taraflndfua çe. kartlalını gö'l'ilncc hemen haylar. Rıwı. Galata. ::ı - tnnr ma. Anm 
' ~un~lu :ır1:. W.Jl •dallrol hakkında ba- a ıma·nası" b~ lak,i tablo sıbi abes Şehir Tiyatrosunun buiY~ın hima 1 A• .... 1 l ll tin bir müdafaadan sorwa tahliye dl: 

v nrı soy e er: \'C .. ır t\)dir P~ves· . . .. OpZNN- •ııe 81 8 1 ı '1 - ."ittf. zcm7.cm. 6 - Or:ık. tı . 
:U lHr <':lence ol rak, Uvatro f!iif. r.cl olması ahlak için kilfıdirın s:~· r.ıı~ h~~~; l\Jlba?tı,:ıı.ı i~di·~- et ...... _ ...... _ -u .... o unınu~ ur. Bıık. baki. Muhafız kıtaahn· met. - Açar. ŞUkrct 9 - Pı. 
~e ,, !mı· 

0 
Ç'fı k" • ;ıı;, b"itün gO~cl · · tııeK mu ;il eoi'l ı ır :arafgırlıa ."'!. _,,. ~ dan .. Haydl hemen dı an:.. s,nkcı. ıo _ J\nln, ulcl.nsn 11 "_ K 1 

~ .. Y r. ın 1' Orada, e,.,· cc t ~ natıar sibi tiyat. ı 13 , '" be· • ~ . , t:ılarınm geri alınmıısı meselesini n ha k ı c1 ı ..... t!k içlo. dikJuıt etmek, kafayı, roddn bcdıi heyecanlar bekleme- ,;.ır: u~.ı ': .. "r· ı ~ ~: '. ··d' dun uta!·~·'" LOZO''SKİ'NİN, CİDDİ orta ... ·a ııtmıctır. ÇUiıJdl. So•"-·e"-· u Y ırmayı çer en gelen. n:ıt. J{aıt. 
-....'."ll':ı • d"" - '- · • Bu flki "' 'n .• '' ·•·~ .• .... _:;ı en ır:ı.. l\f~SELELERE UYGl'N ot.. ~ " • • ~ naralar tak.ip etti: 

--.........:... ~ orup uşunmc.... lfmm. rnctıyız. r, açıkça değilse e lA kt Ve muh kk k k" b :\Ol'"AN S .. RAIT ... ~~tz Birliği, deha o zaman, hu AltnaJ.l - Dışarı, dışarı! \'ukarılan a~:ığı: ı - Atısto, n<ll'.i 

.Ku!alllaruı twvalcti; 

S açların oıı lusmı tepeye 

1 doğru torandığı ıçin ku· 
:;uar açıl•ta. kalmaktadır. Bu t1c· 

1 Ne kulJll:lar!a )Tıca mcşı;ul o
llıunıtkt.aıı ır. 

-it GeceJ.erl yüze .,UrWcn krc.ınle 
Ula.ıt 'lnCDU'Jenno mruıaJ, Labah
~ lu:ılonya.ya ba.tı:rıJm~ bır lW· 
lleliııUc frlW;lyon yapılmalıdır. KU· 

lakıımaıdiUl ewcl lınCit krem 
il'ı'rıell Ye pembe pudra ile pud· 
taıanıalıdır. 

* :Ucuz bfr brl.)autin 

S açlan P" rl l< tut.an ve 
~ ucuza ntal olan bi.r bı i· 
t 

11~lın tertibi: 110 gram su içeri· 
tq._ 30 gnun (gommc adra
.~), 5' &J"alll QtllZ allı derece. 

· laptrto, on aa.ınla arzu odılen 
\> anşlan ntnıalı \'C karıştıı malı. 
~l'rnı durt saat durduktnn soma 
ııı be:ıtten sl.iurdt şişeye doldur· 

lllıdır. 

de şb~'Jece kabul edllmt ti r yı ır. a 8 1• unu a ,,.. .:o 2 - - L tı'l', reçine. 3 - Avanta. 'ls 
ş hir Tiyatro unu tr değerli sanatkar Mu.bsin Ertulru· ctı:uLEl,ERi... 'kıtalarının, Finlandayı So•:yetter Hayret içlndeydiın, fakat solluk 4 - s ne, korsan. 6 - tttılıJz. h1 

T 
~ ibi ııhlflka lıadi~ııı dyatroya !un dsipl.inll, enerjik idaresilc, sa- Lohıııa, s (A.A.) _ RcutC'r: llirliğjne karıı bi,r harbe me~bur lcanlılığımı bozmadan. bu kadar 

8 1,. • c ı . lr diye nat zevkınc borı;-luyuz • etmek maksadllc orada lx.·lundu· rahat, hele içki bakımından bu de· nut. - J\ .. m. şalcşak. 9 - T 
giden ~üşterı~cr dC'i;ıl, iki sınıf Onun biraz egoist ~e sert o1du. Avam Kamarasında, Bulgar har· nıldıı;;ıınıı aplıımışt.4. rece. mükelld bir yere dü,..mfi,, zını, R nn 10 - Etme. ,.ı, .c ı ı 
mCı!':tcrıl(b~ 1

1
C:;indcki lıev . tunu söylerler, t1hutfuıyal.ım ki, rt"~n~ taı,;ıyan bazı lttalyan gr:!ını.c 1 2 • Roınanyaya gcli.ncc. 1939 olmak fırsatını kaçırmamak için Şr met, ta.ıt. 

l • 0 P h • <:c:ına Pı· 
1 

her ~üzcliıı bir kusuru vardır ve tlııln &>gıızlardıııı ı;eçmcsı mcsclcsı paktı hılfıltna ol~ak. Hltlnr Al· ) ~a aya~a kalk1p. hiç olm.ız· •ıp,.ıx!'!!Ml'!l!'"'!"'!!!9'1!1~"!1'1~1!'!"!1!!1!!1'"!1!111'1-.--
.rc<stcn alacakları elyeeı:ın hissini 1 o, böyle sert ve hat1~ h8fin olına· ha.klm:da sorulan bır suale C1;\'ılP \'C• ruan askerlerini ROGUlııyaya sok. c:a sabaha kadar burada knlmaına ""' 
Uin·e ederek hevccan arı :ırttınn k M Ed " ı d"m t ' • a aydı. Şehir tiyatr0$U bu hale &el· rcl\ · en IJvY c ' ış ır: madan <'\·vcl, So\•yetlcr Blrl~n. 1 müsaadelerini, tumtura]dı bir el ille t -
ıstı cnl r: • ıneıdi Uizjm artistleri idare et· 401"nT''k1ye h_nkometının 'Montrö mu•, dm füınıc:madn bulunmamıştır. Sov 1 ri<'aya basladım. T abl~ot 

2 - Kıılplerindekı. dur,&~lı.ıkt-.:ı ınck. 
0

bir qeı.lckt't ldb1t et~ ~·ekii<-mıwıbirtce Boğ~zla.rın uı~ıw. · :>>Nlcr BirlW. Hltlerfn So,-yetler Çete rci.i oldugu(lu tahmin et· 
sıkılan ve hey<'can \ csilcsı arayan. kadar ı?i.i,.tür. ,...,buk ordu bo-n. fızı sıfatııe olan taahhlıtleı lnı bUlUn 1 ntrııg·inc hücum için Roman"ayı 1 ·;;· "Jk 1 d 1 ~ ~ ~ .... . • .• ı,,.ım. yanıma ı gc en a am. 
ar. bk yaparlar. biribirlcrile gc'çJfteı' mA:nasne mı; _lç1n ıcap eden tedbırrcrı Gir ba::amak ı:ib1 kullanmıya ha. eline bir 'kılı<; nlarıık, sozJerıme 
Hassa~ '."c ta:z<' knJpkr içiu he ırıczlcr. MuhsiodN bafk b ... '/re ala~ Brıla'l(ya llUkfımc.tlnln ta ,1 zıt'.land1~m bllmemc:z:lik ~demez. hjç ehemmi) et vermeden mütema. 

ycc ll bır ıhtbadır. Bı~h~a g~ç hsor onları dis~Jin altWıa •1-ı. it~ \fardır. l di. dı,•cn: 
<'.rdc ve kadmlar da bu ıhtı} aç 1r1ub ~i? -ı hü'·""""'At· •- b .... ,,. ı 1 J 

l9U :W .-.- ın... ır ...... tar ~ 3 - Roman~·aya Alman kıtala. , - D c; d ~ ı 
rem bir nisbct alır Bunu anlamalt At Je td ~ w ~ıı.at.to. .ı. sa.uıı. aJ.a.ı:ak ~ . ı arı, ı,arı •. 

l 
lst.cr eniz, tav.c:fye. ederim. dikkat .. ik" ı u tııııhllWaruı Y9''•• '--,.-~ :Y ~ nnın gonderfhn~ind't!n sonra, Al· Diye haykırmak.ta devam ediyor 

, 11y.ı etmiye • hakltrmıa ,.... rtrı ~ğulım:lan ~çlrılmeııini fııtroıg maı:ı tclldklh:ıfn Balkartlar ilZ:E'zln. • • 
ediniz, ti)'ntrolardaki se,.·ircllerln '"'ünk" ı· _r. ı TU .o:u. 

't· ... ıya.tco şanaU şu ttnttıftıtnn hei(kındnki haber ere · rk hUkfime d~ clol:ışmnkta bulunduju aşikAr- . 
çoguou genç kadınlarla gençler teş çalJirna l Urakile yil'kselit: 1'Uba.~ tbiln nnzarı dıkknti celbcdUmlşt.r. dı Sov dl r Birlf:'iı Bul ı . O sırada bir Alman uzcrlme gel. 
kiJ eder. rlrlc>r . 1 · Y. e '°"" ı~r "=tana rlı ve her hnlde bir ı.c"' ı.·apınak _ • sanat.kwlar. uhne. ctek'or, 'l'ürkıye bu mahiyette h.çbıı· talep yardım elini m:ntmıya tcşcbbils et. . .· . ~ ~ ., 

Bu hC'yccıını, th atroların iyi ve munekkıt ve Aat~ Mvircil-. \'Bki otnladr"'mı BYitar,·a lıUlfCıııret ıt ı t· F , __ , B 1 1 _1 ....... - i . ka~aı ılc qcldlğı anla1>1lıs ordu. Fıı.. 
f d . fb B , •• 6 ,, • ı. a....... u sar lUl\Mlı~t , muza- kat h ·r· f ld .. 

l 
la tmı ver ıklerf de olur Bu • unlar cJeıe y\ılrümcll kl, tlyM· bUdlrmı t1 k 1 b 1 . . . crı ı. ne es a ırmndan go-• 
timallcre kar ı netice de ha) li de· ro kemal noktasına dd»ru • ..J .... ş r. Pre <'re =ş ı) acak bır vazıyctte l:(üsllycrek ateı.in kenarında oturan 

e; JV. .... l\Ioskova, 8 (A.ı\.) - Rcutcr: btılunmnrlıgını bllıilrdl 1 s . • d • ' 
vişir. Bazı aılclcr kızlarının ve o· labilcin· - ~ , · 'e uınnan arın uzcrıne ogru fır· 
~ullarının tıyatro)a Sitmcierlni. So~ra bu clem,ıııarın bl.ıde Du\1, gazctcdlcr toplantısında, bi'" 4 1941 martında Sovyetler !atıp vere Vlktım 

1 m ... rnk sarın.:arını doğru bulma:-. Jınngısi var? Siz «ö•tertn, jben bal· ntouha:ir, 1!ttlcıin, son. nutkund::. Birll~i Tiirklycye, hucum:ı uı1ra. 'Eti .ktlıclı :1da~. evvcUı. düşenle 
hr, te>hllkc-H görllrlc.>r. mumu yapışhrayım? ~~ fun "" ı:en sor:tcrındc B rlı· dı;ı tnkdfrd~. Sövyetlcrin tam an. alav etti ve sonra birdenbire kö 1 

... ı· l ! k" il d b" rrı nyarettnden bııh derken Sev layışına ve bltarafI·»ına gi.ivene ür·d.. B" Al b' P ren '-' ro ar, ·ot piyesler Bura n ır. fııtitrat yapmama t H 1 · . H Ik . . ~ • P u. " ır manın ır ran~za 1 
ka. "ı ındo u <'.ıvıŞC!! ı haklı bul· rnüsaadc edlnız: Mcrnlekctı"mı'zd :re. ~r :ıs~. a. Koınıserıne l:ıı•· bilccct;inl temin cttiji zaman, bu, el knlclıranıı ·acağım sö'H' rck 

! 
mok liızıın "ellr. e ~ı ılcrı suö~·dııugu ıtLhamıar _h:ıkkırıda .:\lmnnyanın ho~una gitmedi. "ıkı!!tı. . 

., ti~ atro münekkidi olarak te"lc ın. 3o t k d .. 
Bu cihetle Şehir Ti:\atrosunu san, .tek kudret tanıyorum.: :Reff • ~ye s ıct~L ozovs ı en b.ir E'ğrr Hitlcrin şimdi dedikleri !la sözlerden derhal ccsar<'t al. 

bir h"'Yır • ıniir. esesi sayabiliriz. C t Ut b ı... &t•a sorm~ • . dojru ise, o halde, niçin MolOfOfJa dJm. Reis bana. aşa"'ı yukan hak . eva · unay • o u ~~i çek iyi Lo o sk bu suale oc:,.ı.•d k '" 
KonıC>cli kı!:mım rlt-ğfl, orı:ısmın bir '>ilC'n bir inııandır. Cilnl'cü. Yatadı- b z v ~ r #""~ ;ı ·ı ce- gdrüfmelerden SOllra; iki memıle- \•eı-t··~ yahut benden to'rnfo c:ı-

R uslanıı p..si\alya. ço::cgı o
lrın kulı1,; mcmlchetımızdC 

~ taa1nn1Um ctmişt r. c.kacr p~ 
t.ıcılarda tn.:Ju; uyor. Bunu evde 
yapma.k lcola.yı.hr. 

On ı;ra,"ll. <'emek mayn ını ;ı. a· 
ı ım lıardak ~Utlc cz.•fü:ı. tçcr:ii· 
ne :ı;;o srnm elcımuş un, blr yu· 
murta, uO grıım ince şcka, 40 
ı;ı a.ın erim lj t rey .1ğ, 60 gram 
çrkırd,;.kslz uzUnı, bu· tutam tuz 
ve bir tutMı Lıııran n malı. Tab 
ta. kaı;ık~a ltıu l§lımuılı ve on dil 
.uka kadaı· çaıpmalı. )"sğlanmı. 
bir kalıp çer.sine bolja tacalt ya· 
ı ı~ıno. kadar doldurmalı. Temlıc 

'ı • peçete ile oı terek sı~ak. bır 

yerele Uç .sııııt bırakmalı. Hamur 
, 1banr ve Kalıbı doldW'\lr. O Q. 

ı ... ı 1cızgın fırındıı otuz beş kırk 
~lrmel <Ur. tulü:ıt k l 'nllJ·l': ından farkı kal· ğı uzun gurbet Y111arında. bu işi ~·ı ı vcrn:ıı~ u-: • keti ilgiUycn bUtün muhlm mesc. 1;ı;:ı. ordl'. Bu, nı 'kU\ v~t ı'fli idi~ ı 

mRmıştır. Merhum Ha!!an Efendi, A da t fklk tm" ı- Finl~da hakkında, l\'1olo. itler ilzer-iılde anıatınıya vanfdt Sabıı!fe kalftar bur:)(la. k· lnca ı' ' ~-----.--------.. 
vrupa e e J§tir. t(ıf, yalnız Fınlandndaki Alma•\ lu. Cnn btldiren bir tc~ nqaııftl?n Dı,arda • o kak ortıırınrJ::ı &flli'ııi.' ı~~ 



;_____._ --- ,.18,!Hl PEıtŞE~ln -

• 

Yeni bir hav 
mey~anı 

Boksör - uşak ! 
Müna ka lat V': Küşat resminde Tas.an: 

P. G. WODEK it t ! E 

Maliye vekilleri hazır bulundular 

Çevh' eD ı 
Naıret J;elllı ------... ----· 

1 selerl giyip. zıı•tarlar. OOny&vr dti· BAŞ~ O 1 Ş, NEZLE, G R 1 P, R O MAT 1 Z M A ı -
i;i&zıg ... ı A.A) - B:,ır.,~a. Devk·t 

H:lva \-0Hsr1 tara!ı~dan yaptırı!.ı .1 
lıl\"& tneydanı bugün Mi.lnakalıit Vc
klli Ce\del Ker•nt İncf'dayı"nın bx 
. utku ile açııınıştır 

Bu törende h.=iZ.r bu1unn1ak üzere 

~t'J ...... alkt \'ckıl t: 
ğı ;.;ısa bır nutuk açını :tl~ Uz:c>1·e 
bulunan b:ı h~\'& ıııcyd::tnınuı ).f ı't 

Şef tnonu devrı:ıın yurdur: ,marı. hal
kın refah ve n1edcıı.•yet yoJıındaki in 
k;~arını h~z: r.dı. a:ı \'e Atıt'1ıK lr: ,:· 

tayyare ile buıara gele:ı mü:ıaka.at Jiı.bın1 tekemmül ettıreı:ı e:ıerler':nden 

Kart.er: J 

l}oC"ıu .ı bert b :·ılıtım:' dl\.1i. zcllsc dtizel\.se. t>u mil11. dantiıaro. a.11" 

karalıti;aı, ek~el'\ya kendi ara.luın· 
ınuuı.ııı ;o~! diye f!e\·.-p ' \ er· 1 dcL ou"cltebilirn \!.-;. Br.ı küçi.ı" nld.'. ' 

dırı.. 
• Xed~n lnl';.\.l:ıı oim-:\yv.::mı.· , ) da icı a ederlcrkt.IJl senede bır ker ... 

Bayıl-na;... e keıınıe? ~t>slı &"l:ıeaıaya 

1 

.... ,zı·;Hri~r. açıkha.\ 1a:r. genış bır yeı 
be, tapaı· ım. Bl\tür. ka..b.mle- l tt'\it• •UZ\. n1 •cdeı. O sıı adıL ben dehşetlı 

Nevra.lji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
f.,.l>ında ciıinde 3 ka..• a hnabiti r . Her • erde pullu k utulan l!lilrarla isteyiniz_ -· -------~ tan.yım İt.·at edcnın ("llerıı der&. l 111':· ~ı~z 0iduğuıı1dan ıı a.lactğuuın ban· Para:Jfl,z 

ra!t h"va meydanL:ı.da .sivil ve a!kl"rl nesın. ,\'elhasıl Cak Seslı sı:'lellı~,raı ~~al n,ıtlnasıp gCM"."di.rı·n. 
~rkan ne parti azıılarr. halk ,.e bir ns1a dü.şnıan oıamAm - lla18'nız ba Jşe ...ıle dedi? (Bu sütarı& mahsus mektupların 1 • GUZf"I mtltenasip viicuthl H~ ta..1 

k1ta ker tarafı.ıdan sel8.nlla1n11ştır ıyi dilek!erle meyda;11 ar.mı!;t • Kı1rterle esli sineınada.n b<i'"ı ·J· • - Ya.nı, dünya kad'u para sarf?· J b"-""1uM-mr a.dı(Wlne gc>ndı.ertinıey.p s1lh 2~ yaı;;ındR, ballketinde kumral 

•,.. ____________ ..,,...,..., _____ ..,,.....,,.,.....,----· l 1,.0ıdıık. Ron1anlann1dan bıric;;inin fil· ~eıP.ı< s~neler~"enberı_ 1İAlt~m. ett.rd.- Ş İSi '/yenler: dotrudan dogrıya ckUçük Ui.nl&!' ~-f'~il göılü bir lisan bilir iyı ve uıl 

~küımiZie J.t<il.ye \·ekli Fuat Ağ· 
btri oidu~urw. işet.ret eylenı, ~ \'e bu· 

nu takıbcn ~taliye \'E"k. Fuat ,.\~r 

EVLENME TE K L iF L ERi İlanlar 

Halde bir 
-- - me alınma ı ıçın yapılan mtiıakerc· gı:. ht· Yt4.fH·ağr llzerHlııl tir tır tiü'I'-- ı-ervi•ine'" gonderilmesi 11.armdır. Oır aıle kızıy1m. Hayat arKe.dii.fl.lt\-

1 
Yeni. Er 'ncan111 IC"r nctıce vcrnlem.~. açıkçaflr roma· dıSı'· se•:gilı bahçeStn.iıR miüi datı.&I.):"" .. , ......, it &n.SıM. "Teıf"mıl, Mektuplar h"'l' &'Ün &aat 2 il&. ar~ da aradığım ı;ıarUar, yük~~k tah!ıl 

. 
ZI 1 nım. ft'sll eılnen1aya kabul cdilınc· tar l\ol;:afından bır ,ece de maiı\"cdk- ıevtır,,... ~ ~ u..n eınaa aıınıa.blhr.) ~örmh~. E<ubay \'eya devlet memuru 

ı mi~ti. Bu det tle ~arte~·i ye~ğe da· mest .'tususuna. mı ne tdedt? Göı ·rı· --~ .._ o1m1yan kiçiıiıll; * 22 yaşında. esıner, orta. boylu, 2;, - 35 ya~ında btr bayla evlft'UT\eK 

inffak 
l)un M.at li de Yemitteki 

halinde bır \nfıla.k olmuş.tur 
1 'İ bn tes~düf eseri, i~llerin p.ıy

d0& ttmesi &ehebHe bu h d e ço~ h 

flf atlatılmı"tır. 

1 m a r 1 n a \'E't "tm şUm. Ses1i slnen1a alf'yh·n· yorun1 Cak, her zaman ki müstelSnll- ili .-lar pitı.IMn Jlefl'Oltmu.r. 52 kılo. kara kaşlı ve kara göz~ü. ba.· istiyorum. ıs Xesrın ri.imuzuna n1ü· 

ı d~ atıp tutuyor: Ses geldi, sinemıi.· kablliyet.\nlzle ger.c ı,ın en can a. . ..Jt· tık E'tinde bir dulum. 1 t'lCı\at. 

b 1 nın bütün hususiyeti, bütün büyük· cak nokta'Eına teruas cttinız! Böyl r. * ISi~c !en kolwıdln mezunum. Ulıt, 2:> ile 30 ya' arası s~rışın \'<'Yıl * 2i yaşınd aylık kazancı 156 l"· a Ş a n 1 Y O r 1 ·ht · d g ı ı · orta. li~. matPru&tik ve co•ra!v0 k 'I d ı t r ıugu, hüthn ı-~nat tarafı mahvoldu.> bir iF,-in yal '\l. nıa....,ı ı ımaı 1 e ı . a ~ . . . ~ . ~ k11n1ral. içlü uı annu:ıyan ve ev t' ı ayı bulan bu· gt"ncim. 17·18 yaş1arll'-· 
raıı.., diı·ordum. life tarzında ağz~ alınn1ası biıe h::t dt"rsıaJe hqzırla~bılırın1. Arzu eden· ınenıuru. ı;uh<4Y d>1. olabilir. 1yi ;ıh 1 d:ı kıınıral YC'va sarpıın bır b::1.yll!1.& 

p 1.~ 10-941 . - - . " 
Kartr-r, tam bu ateş1i sırada., ~üne· lamın sol tara.tına indirlr. Alletha şı.i • r ,")... tarıhıne kadar &abalı :;'ıklı bır .bayla hayatıını bffle~tınuek hayatımı birlt.-;tirmek il!ltiyonln\. 

manın !ieıslisıne bayıldığını .söylcyi· klir, o aralık bi.\: Stl i konferaıı~ı içiot saat. 9 za ve.<ık~anı 5 ten ıtıbaren ~ı·J iRliyorunı. 4.'fl'k ı·üm11ztına. nıüıa· tl!:l!Atun) remzine müracaat. Tahsis olunan 2 mil-
tntııak. halin so~aziçi denilen kı • yon li ra ile inşaat 
ırıdak 3i ,·e ll numaralı Rüst~m ,. 1 • • • ,,.. • 

verdı. 1Iıç bır nezaket ka1df'sine uy· 
may1:1n bu bayılma beni öfkelendlr· 
di.. Karter h:ila inat edı)-Ordu: 

f-ieyahate gidiyoı Qu. Bundan cetıaret· fal'ıeıt vrya. t&.hrıren nıüracaatları. caat. 1 * 30 yaşında, 1,74 boyunda, ba.hk 
alarak dan~ılarııt ınerkezınc da'~ Adreı-: K~c:ılk:a41zaı Hacıkadın ma j * ı;oyuın J ,64, kilom 53, yaşımı etinde. yakılJıklı b!r gencim. Kaba
dım. Reislt>tl üın.i.t ettrgim kadal' ~:> r M\les. Ta\anlıç<". me sokak No. 6 iı:te 27 dır. 60 llra ne-t olaralt alao lE~1' lı~<'~ mezıınlaı·ındılnım. Aslcerl.· 

!.At le •it y•zıhanedc vukubu:mu? IÇfn Va lıye sa l ahı yet _ Evet Cak .. Evet doıstum ... Ca.· haveth çıkmadı, aı11a 1,i a.yet mu ar bir n1e1ııuruın. ,,v enmek ıs ıyorum. ğimi ya.ptın1. 2000 kuruş asli maiWlt h t :'i:clunet Bayt·ı. E 1 · t· ı · 
nınıztn sık ldığtrıı tarkedıyorum. Lıi· bık kaldık. Kendi~ini &6.18.miayıp a)o r * Bulgaristan muhacirlerinden b r Alacağım bRyanda . .:ıted;g'inı mezı· bır devlet memuruyum. İc:.ki ve ktt• ıu.. veri idi 

Bu yaz1haııeyi ikı kısma ı:ıyıran 2Q rılırken paralar Cf!:blJl'de idi. On tan._, 11ürk genciyim. Kımsenı yoktur. 81>ni yeller ~unlardır: marım yokt~r. Ya~ ı 20 il& 25, bn)'-U 

aıtunetre kıı.ınlıkta bt. du,·ar :.& 

ınamen )'1'kllmıf, yazıhanenın bUtürı 

ak amı harap olmuş ve hA.lln bu k1!~ 
mında buiunan 3.) yazıhAner.in bütün 
t amllu ı kırı :nıştır 

'Yaptığınlz. tahklkata göre lnfild.k 
Ri.i. trrn \'e L· tıfin yazıh~ne8'inde bu· 
i:.ın-ın k<'rpı;.ın ftn olarak i'tı~l etn1e 
sınden ,ıeri gelmiı;tir. 

Yeni Er :incan şehrinin kurul
ması için Büyuk :'ılillet l\leclisince 
tahsis olunan iki milyon lira ile 
yapılacak i . .;lcr tcsbit edilmiş ve 
valiye salilhi.vet veril mi ·tir. 

OOrD>VO 1 

tnglliı; lira.sl. Hayat şcvil\lli, LStikb, •l evıatıığa kabul edip de evlllt diy•! ı - Azçok ilk tahsilı ohnaç;ı. 1.60 iL'\ 1,70 olan, beyaz tenli, bah1< 
~rlaktı 2 - :\'liimkiln nıertebe zarif \'e etinde. kara k.ıı._qlJ, kara ıırÖZlü, ort.ı 
t'.. ••• battrına basarsa öltinciye kadar ev· ..,. • 

kin ı;arem yok ... 
~· Neden canım ~ıkı1acakmı~. 

_ sonu m&irıl Karter, halan a ya.~ının :!8 ı g~memesınden ibaret_ tah.sillı, 13.yıkile bir eVi idar-e edeb:· 
tahmininizden C.fliı en, haber .verme k.· litlık -etmek boynumun en büyUk tir. (llayat 2) remzine n1Uracaal. 1<.-cck, namuslu bir ai1e klZ'ile yuv" 
sizin ge:ri döndti! borcu.olsun. TahAilim yedidir. tstiyP.:ı * 28 yaşında esmer uzun boylu b:r kurmak istiyorum. Fotoğrafı gen 

vu··rc'I·. _ Hayır, geri dô.nıuedı, çün1klt' 1. a ıç l~n En Son Havadts gazete~ine mü. gencin1. Aylık kazancım 120 liradır. iade edilmek şart.ile (Ş. G.) rümu~ 

R.>n böyle ~yleı-e aldırmam. Roma· 
nımı ka.bul etmişler veya etmemu;· 
ıer ••. Bence mü.o;avi. Fsi<:at ..• Sade· 
Cf'.,. 

Sadece de olsa Cak... .1. b zu• a mu ti 
gl·ın1 ~•• •zızım. Bir tarıh yarth•/ıgı raaıaUarı rica olunur. Sütün kaoahatinı hPrgtin bir nliktar •

1 rac~ arı. 
min ta ortHsında sesli ~inemaya a;t l;'\il - -, "1 h .k f ı:ı.lkol alınaktıı-. F;4k&t bunun ke'-'lem. * l' u as~ ve idaıi 1'i6l"d~n ,:ı.,-
bu·,·u··k bı• •""'g , ..• r Bır kaç seıe ml olmu.-.;, n~ olmuQI, on erant• w.·· • 55 yaşı11dayım, kı·m•esı··ı·m. ı b 

• ,-. .. - ., "t "' d b •ka kım'e,·e •araı·ı dokunm 7 ar. ır ticı.rethan<f'.Yi ;dar·.- edelı :~-
u mek sonraya kal•u~. Bu ha-1 bır keo·e en a., · . ., " . C"\"\'t'l bent pek mü,k l bir vaziy!t- ., .Oriıa yaşlı bir hizmet ehli bayana k d . k 1 ı..· r,.k kabiliyettf" l-5lanouı Tı.CRM 1isp.c 

daha başıma gelmiı~tL Haye.t tmtıı . . ·- Btni iç ·i en \azg·cçırt'Ce o gun •ı'.f 
o.h~ıyacım var, Perıhan rumuzuna I kadın\R. hayatımı birlcfltırmek isL· ınt•zunu b·1· gP.nç lif ~ı·a.ına.ktadrr. T<V1 

- Bıı· k•" •ene C\"\'rl sızı kurt&:· bıze zehır edenlel'den bir takın t laı.·ı -Jı·ı·racaat. . •. L. d b. R """ "''" A rJ ı E~n em ı 1y:::ı t-, gi e ııır. efik Us adı e-sine 
20.ı.1 R::tdyo gaz. m,.,, imkAnsız ... Ziıra bu mcndeb :ı da, böyle ta.ı:ibkri birbırine kar ı~tı· yoJ"um._ rzu" en E"rı!l' . n.ı» r . mılrıu•aa.t. 

lnfıl&k aLrtl•anda ıtı:1ler ve nıU~tf • 
riier hA.lriP. bıtlıınmadıklarmda'.l yaln17. BLG\;:\h.L t>ROGR.-\ '1: 
hirkRÇ kişi hRftf surette yaral~ıın11-;·I 13.00 Müzik 

ten kurtardı. 

rdı. J:).JO·l<f Mtizık 

1~.00 Pro~ram 

"!O t!J j\lür.ık 

Zl .00 7.ıraat tak. 

\"f"ni hır C'at... raralt konferans organizatörler ldir * tngiliı.ce ve Fransızcayı iyi bilir., zıne nıtlracaatlarL 
_ Bertl fPl.ı\kf'tten kurtaran se'J i Cak! Ne sıstenlicrı. v.ar, ne met0<.Ua· !1ln~ihz Jlı;~ind_"" n1t"ZUn, çocukla.:ı . *. Tah~ilim lısedit· FransıZCflyı i):ı 

ı rl ... Velha.<ıl baııa "ekrar dansçı hı sever, cıddı. mr aıle bııyA.nı, çocuk.· bıhrın1. Boyuın l,60. kılon1 60 dtı 

ınemııriyet1errie hulu;~. 

mu , ı"' hsH V(': terOıyt"!'i yenndt;) b 
zat, ıı~ adı.,_...r ıilf\'t fehik~tten do: .. 
) n1u tar hiı \'8Ziyettedır. K~.pJC'•· 

lık, ochH·ıhk giO. bir lokma ekm~· 
12 sene yatacak 

.. i edt bır ta\·ıık meseh Jindeı do· 
ıı .. ,. , h~mftnıi tsn1a1h oldüren terı:ı 

~ecaLnin n1uhakemesı dün ıkinci :.ı. 

&'tl' cezada bitirılmişUr 
J\.tAıhk(Jmf':. NE"(:atin!n suçunu sabıt 

görrrıii,Ş \"e vak'ad~kı. aıtır tahrik ~ 
btb!nı ıaıara. 11larak k~'ldlstnl 12 se• 
";f' müd<i~tle ağır ~ap .. MRhk<am e-• ı 

n~r. 

Sularımızda batan 
lta'yan ·gemisi 

6'.lndan J &ene cv\'el Türk .,.uıa.rı.a· 

da tspaııroı gembn ){ttcellaıı \·epur .· 
e çarpışarak batMn ltalyan gen1;ı:,ı 

Kapopıno 'c çok ın;ktşı-da kere~~e 

de batın r.ştı. 
Oğrend.ğ\n1ize :;ore 

Mtinakaht~ \"eki.let1.;ıe 

al8.k~darlıır 

mt\racacı.tl1. 

Kapopır.o le denlze dOkUlmU~ buıı.;· 

nan kereatt ımn çıkarıtn1ası 1ı;ın mı;. 

aaAde 1o':>tem1şlerdır 

)(Una.ka13.' V'ekAlet. bu hu~us~ ' : 

nıüsaade "·crdı~.nden vapur d111an1;t· : 
Jc pan;.R.Janacak Ve iÇlnde hOZUhll&Oh-~ 
h;r halde bu.ur.oı'.1 ker~ teler çıka ı· ı 

lac:aktır 

( ZAT t 

1 
. ·nru~ t(·ı~ remi k \)'bl!'tt.:n. I 

Y-nıslı:I cıha t.,.ca~.n1Ja!\ csk s 
,, hO:krı.·üJ yoKtUr Hanııd R efi).. 

"''--------
G:ı i p a ran ı y or 

lS.03 Mıızik 

lS.30 '4:üzık 

19.00 Konutıtma 
19.15 MUZık 
19.30 Sa.it ~yarı 
lP. ij Müzik 

21.10 Müzik 

21 30 Konuı;-ma 

:!1.t<J )1tiz k 

.:~.3u Saat iiyar 
;.::2:t:; >1Uıık • 
~2 '55·Z3 K. Pf :11ş 

filın, bın1anıılP "~"li dPğildi. lk t~· " . . . _ . 'dl . ı.., 97uldu<hll"lu rrQ- !ara.ders venllıek ve onların tahsil ve Kun1ralını, olduk.ça güzel s~:~ını dP 
rübelerden buuıi ıd1. Yanı ytlzde ytiz reımn~ gı p ıı:ıııı ~.... e"'u • eı _ . . . . 

1 
. I b k 

1 
k . k d ı'""ı·ıne baııık& \tı.T terbıyclerJe nıe~gul olmak ıstıyor dınlene<:eti gıbıdır, endamın' müte· 

konuı-ulınuvoı-du. yı hatırlıvorıırıı: e a ma ıçın en 1 ~ • , . . . . . . ' · · b 
1 1 

.. 
1 

'ek düıştii. • Mtlna!!ııp teKlıflerı kabul eder. lvı ve na.sıptır. Ev tşlerıne vakıfun. c.ddi 
Arahk aralık bır kaç kel:me .. B.ı yer ~ mah ı:ırın~ ~oy em t rel6- fe'l =t I nezih bir mürebbiyeye ihtiyacı ,olan· blr subayla ızdı\·aç E'tmek l~t.yorum. ni t~ı.1ın edecek ış a.rantaktadlr. Ar· 
ikı şarkı... . 1 - u ava _lsı cemı~\l" 1 · ların gıuetemı7.e bızzı.ıt veya mektup Cıddi ttkhfleı ine ı esın1 alır ve go'.l.· 'ı zu edPnleı gu.et('ntıze yaz!'nnlar. 

_ Anladun. 4 cı:tz şarkıclSu· fılml ı karJJıla.mıştır. Karter! ,. . la. müracaatları. • derlrinl. (GUngör) rumuzuna mUr'i.· * Trıhsıl·m lifiPdır, güzel bır ı;;ub~~ 
olacak. - Pek fena karşıladı. Çönk.U fu ·• . . ~ caat. la evleııırım. nİgilizce okur yua.nn'I 

_ Belki odur t~mı akhnıa gelnı:- la para kazanırım tinudile halamı ı. * Tıcaret ıı.,esi n1czunuyum. 1tal· ( • 'Yaşını ı:s. hoyum 1.64, kilom 50 dır 
T A K V /0 1':[ yor 0 d.ı.k kada dUtt?·•ı·, "Orec 'ı bahc,:estni lüzumundan fazla. methd l· ya.nca ve FranstZca liımnlarına vuku· E;o;_ıncr orta boylu. neş'eli ve Kara kll-flt. kara gözlüyüm ev i,"llert 

. • · • ıı. lhhathvun Ya ırn 30, çalıt1)'0-- .. ' • 
. . ----a-cıe nuyd.ın zan ıyoısufıuz? BQ. nl1 ım. H t •·n m rd kl h ,.nat • ar okur, 1. · bilirim, rr"4<t~ 1ı v" ~ondfflrinı, te-,..• 

9 n;smsır.VVEL 941 dö 1 d n T .. b r b h . h .. ı rum, e ımc net 50 lira geçiyor. 
tün ,·aktıml Batling Jle nışanhsın ,1 nmenin berbal ığına aır uzu ecru e ı :r nıu asıp er gun saat Y" . . lifler.n IAylitl ı-ünıuzuna 111 uracat. 

Batllng
.
1 

uzun konu<1tu. Burası mühin\ de~l 1, 13 den itibaren ehven ücretle ticare:· 
1 
uksekAtahdsı~ını var. Çalgı da ça. * Yaı:;ım 21, boyum t.i6. Sı1rı"lı. PERSUIBE 

Al': ıe - l.il'.'i: '.!8"! - Hı"/ır: J.)7 üzeıine toplanıı,tıın. un.ı·. "t arıın ra ıgım k k 40 45 a 
meselenin müşktll tarafı paı·ayr• .ıaq ı hanelerde çalışmak istiyor F E U· ı · er e · Y · kumra. sac; it ve ciddiyinı. Halen -;!il 

?6 nıadınız ya! .onuzuna müracaat. · · r şında, kumral, mavi veya yeşil R G,11: llô7 - EYLt L: 
H iCRi : 1360 - RAMAZAN: U t t A&ı 5 ki 1 bo.•· edebilmek! ö 1 1 k lira as:ı matt~lı dt-vlet nıenıuruyum 17 nu mwnış ım. e r ı e ~ g z ü, ay ı kazancı 100 liradan 

- Derhal parayı vennezseniz, r!i· * Ticaret lisesi nıezunuyum. Fran-. fazla, kibar tavırlı Yük .. ek tahsilli Hayat_ ar~ı·d_a.,ım olacak bayaı:.d.I 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ· 
AKŞ.\M: 

YA't:Sl· 
iMSAK· 

..-...:v.u.ı 

6.05 
12 02 
15,12 
li.~n 

19.11 

~L-L' ı 1 soı ıeruen birisi idt. Kaıter nereden· 
se buıup çıkarnııı;;, btı- sene k&dü.t 

ız, 25 da nıenecerliğinı yapmı.,tı. Tuhaf .a 
6.22 biatlcrile Karteı·i epeyce üzdUğti·1'i 

9,33 hat.ırlıyoruın. BatJi,1gın ada.lf'len de 
12,00 mir gıbı kuvvetli idi. 1''akat. kafa'lı 

zi han .. e attırırım nn dedi? .sızca lisanına vukufum vardır Dak· ı k t 1 ' •1 . k. tüt'· oırna.!na ,ı, cıddı \"C ev işlerinden arı· 
ı~ • sa a o man1ası sar , ıç ı, un .. 

- Eh, aşağı yukarı buna bcn.c. 'ler tllo kullanırım. Herhangi bir ticari kullanınıyan tercih edilir. Arzu e. ı arad.ğ"ım_ \'R.f:ırıar: 1 ı y~ından a.t•'; 
şeyler söyledi. Daha fenasını ıst tr 

misiniz, ben on lirayı son santimine 
kadar sarfetmi,tinı. 

mtiessest'de saat 13 der, sonra. çalış_ r den (Saadet Son) remzine milra- lar b,r aıle kızı oın1ak la:o;rmdır. ıad 
mak istiyorum. CAhmet Sarıoğhıl caat, cd;lmf"k Uz.ere bir r&inı gönderir'"' 
l'iimuzuna mUracaa.tları. memnun olurum. Ciddi teklıtıer~r. * Tahsilim lisedir. Lisan bilirim. * Harita. ve etüd i•lerl tersı·matı, Bo N. Ç. rilmu7.una müracaat. 

- Kısa kesın Karter, bu hikc1.~:ı • .., 25 yaşında::ını. Y 1,68, kilom da -;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;,;:;:;~ 
lyi mi bıttl? ra.portaj ve mürekkepleme işlerinden 64 tür. Yeşil göi';Jti ve beyazım. Ah· r -"' 

_ Evet, mükeınmel nihayetıenc!.. anlar veya az ihtı$tl!'lı olup da. bu iş· lAkım \·e aileın teınizdir. Aylığım 
_ Dtmek hapse gırdlniz! de yeti(lmeği a.rzu eden bayana ihti· yalnız; 57 Jiradan. ibaı-etür. tstediğimı ı Sadakai Fıtır 

J..aza.a .ı.1JJı.nı bır maçın aı·tfesındc, - Hapst- nll 7 Ne demek'! Tabiı raç vardır. E. K. B. rlimuzuna mu_ bayanın aslen Türk 1rkından ve dü~ 
y\:nı zuhur etmiş bır mezhebe intisap girmedim. Benın1 ayarımda dehru.ı 1 w.caat. rUst ahliı.k1ı olm&3ı ı;ıarttır. (18 • ~O İsta nbu l :\"lı:üt1l lüj"ü nd-e.n : 

1.3 ı tUy .sıklet bıle olamudı. Bazan ikin· 
10.47 ı.:i rnvundda ha.sn1ına karşı deh~etll 

b!"" nerhanıet his2ietmege başlay.._· 

rak artık yuınruk atmaz, dayak ye~· . 
.--Kimyager - 1• 

f'de ek benım n1t!zhebin1 döğ~meyı olan bir adam hiç bir zaman h·ap:ıe - kız veya dul da olabilir). Ciddi olan 
haranı edıyor.,. diye ringe çıkmaz..:iı. girmez.. Lakin bu cUzerlnıde bir kaç tekliflerin «MUnas'p> l'Un1uzuna ya· 

- Her ZKman kendi kendime ;o gUn, mahpushane gölgesi dolaşma· mN s o .. B & v A D 1 s ııım .. ı. Fototrat gönderilirse gos· ı 
l"aı ım, dedın1. :Sahi, ne o;du senin dı., manasına gelmemeli. Stz de pek terilen adı·ese ınahrem o!arak taa.h· Buğriay 

l.LA. N F y •~'AR hiltlü iade edilir. 
e:ıt.nıg? iyi bilirsiniz ki ben ha di.yince on li . 1 "" ~'"' 1 Kuru . 

_ ... -.;ışanldiı i:e evlendi. Bar artı.il· ra gibt muazzam bir ser\'etl bulup K nrut 

Hüsamettin Tarlar 
iDRAR TAJILJLI 125 KURl:Ş 

Bihımwn tahltJı.tt, 
Arpa 

Üziun 

En iyi 

K. 

27 

40 

234 

İyi 

K. 

24 

38 

120 

20 
37 

; · ı~:·ındcn :\tıs Flos~ ile nı,anlı idil~r. butu,turamam. Dostlaı-ım <tiizce ma· 
Şınıdi g:ıllb.ı Londı-anuı bir köşesi.ı· IQn1. Baı;ı,ta. slzı sayalım Cak. En sr· ---------------! tie kUçUk bır kabara işletiyorlar. Be kışık zaına.nımda bir kaç şıling \"e· 

.O dilecek l.btl be tı ni <esli sınemaya minnettar eden M rlrslniz. Liikiıı bu kaciar deh~etlı bir 
ewre ra ra di~tı: Batlin.g dı:t.ha bekil'ken \'UKU talep karş.ısında enlinim kalbiniz du 

ka.ıtı kar'ı.,ında tzT.etbfı.y hanın· 

da tkin<'i kat .So. li 
BU ! lık 
l l nci sayfa 
'! n ci " 3'1 ünci.i n 

750 
500 
410 
150 

50 

• 19 yaşında , esmer, 

1 
da, kara. kaş ve gözlü, 
bir aile kızıyım . 

1, 60 boyun· I 
balık elinde 

Arkadaşlarım beni cana yakın 
ve şirin bulduklarını söylerler. 
Ya.•ı 25 i!a 30 

Fıtra ve 
kelle! olan 

zekAt ilasiyle mu· 

muhterem ahalimi· 

ı·..:, millctimizir, en hayati ihli' 

yaçlaını karşılayan ve elde et· 

tiği teberruatı kendisiyle Kt· Her nevı ,-csaıtı nakliye yolcu!aı·ı· buiıııuştu. O zaman dtt gene halarnı:: rur. Hal&nıı tabii geçiyorum. 
na, bilhassa otomobil volt.:uları •.a. eviııJc oturuyorıJum. Ha.lılnlın evi:.- - İyi eder.ı1iniz Karter! 

41 ilncü n 
AOONll ŞAMT!.AAI 

mah,us ayak torbası hakkındaki ıh de oturmasaydın1, l:\ftllit Dansln .ı - Ge<;iyoı-un1 elbet. Kadıncağızın 
Ji'.vu,,.ırla Ytizbl.jl N"u•I ta. ıtfınd~l tira Çin l"ı<tısat \"ekiL!ttlnden tst:h_ cenliyetı) ne halacığımın bAhçesini para hususunda ahlilki kötU... a:r 

J\.onyn darUleyta:ıuna yerleştırilen sat edllıniş olan 9 ' 10. 9J9 tarih 1·~ kiralayabil•r miydim • kaç lira. \'eı·mezse mahpuslara gire· 

Tiirkiye 
i\ıln 

, Kr. 

arası, uzun boylu, 
sarışın veya kumral ve yüksek 
tahsil görn1üş sivil \·eya subayla 1 

e~l~nmelr i.stiyo~um. En Son Ha· j 
vadıs (Neşe) rümuzuna milraca· 
atları. 

zılay ve Çocuk Esirgeme KU· 
rumları ara~ında paylaşe.11 

Türk l-lava Kurumuna her veÇ 
hile yardın1da ~ulunmalan ıu· 

a~ı <l ğumtu .-\.r r o~·iu Z..tuzafter, mek 26.J2 ;-.;"o. ı. iıtira beratının ihtiva et· ~0$11, nasıl Kartel'? ceğimi "Söylesrın, deı·ha.l kalem, kd.ğ•t 
tebin la~vı Uzeruıe gözü sakat arka· ı Uıti hukuk Ou kete bafkaııına dc,1r - :-\asıl olacak, bir sabah i)lZ~t~· alarak not tutnıag·a başlar. Bu not· ~ 

Altı ayhk 
'Jç • l ' ık 

.-\yhk 

.~ 

750 

!800 
lfıi() 

1 l'04I 

• 24 yaşında n1ütena.sip güzel 
vücullu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca 
bo; lu ye:5il gözlü orta tah!'illi Fran 
sızca bilir iyi ve at;il bir aile kızı. 
yım. lJayat arkadaşımcia aradı&ım 
eartlar: 

\.zun1u cken1miyel1e arzolunu) 

daşiJe ber ıb~" .\dana taı·aflarına git· \:eyahut ic·~dı TUrkiyede n1e\·kii fiile de \lü.nlarıııı gördUm. (l\fi:li Dan~1 ,o laı· ileride yazacağı romanın malzıc· 
rn t • O h.mun ~eredc olduğunu ... ,. koymak ıçın salA.h.tyet dahi \'enle· cemıyeti) ı;ıehri~ ortasına pek uz•~· mes\dir. l13 numaralı mahk(ı:m!), 

h3yat 'Tl( mu tını b~Je:ıl~ı tn insaniyet bilE'Ceğı tekli! edlln1ektc olınakla bu. olma.yan btı· Bahçeyi iyi bir para lıt ı Korsanın ö!Un1U), yahut (Üm.,itaiz 
\<.'da, ıa s ~nar k a4re.s;me blld\- hususta faz!a mıılümat edillll\rk tsti_ b:r J:"eceltğ ne kiralanuı.k tııtfyoıd ı. insanlar at&.kiında) dlye bir şeJ~~ı-. 
me .n ıca .~deı ını: \·enler • Ga.latada, .\slan han :ı ine).' Ser.ehk n1üsameresini orada verec .. \· Siz ınahpuE!har.ede in1eı-~iniz, o sa~.ılil: 

I -150 
G iinU.ger o1i ~ nu .. halA.r 10 

ku ru, tur. En az lise tahsilli olı11ası ve dev
let ınemuru, öğretmen veya subay 
lercih edilir. (5 Emel) remzine mü 
racaat. 

Sahip ve Ba.jımulı&lTir! 
lli tzAMlt'lTlN :NA7.lF 

:N..,.-iyıı.t Dırektöı11 

ŞÜILBÜ i!ABA()()GLC 
Baoıldıft yw: Aclre-s Su~ta :\&hna·t Akbı.yık 'flu;·· 1 kat 1.3 No. lara ınilrJlca.at eyleme· n1tı;ı:. Bu h_eriflerdt!n bah~edildiğ :11 ,Para kazanır. Mt.-seıenin nere11ini a.ı\·, '---··---------J 

a sol<ak Xo. 1i ıeri UAn oiunur. elbet ı!fıtttn~z Cak! Eskt zan1an el'!· !atıyorum azizim? (Arkıt.a t var ) VATAN MATBA&Sl 

rıın c\' !C gitti!lnl haber alırsam, 
#1.lııına el"" lı:R vurmam, bu sefer 
oı.:: unu. kulaklarını ktserim. I-Iay 
dl. rıa:nu unla hayatını kazanını)a 
çalı!!;' 

Havadisin Aşk, Cinayet ve .Mocera Tefrikası ovl.ıdının .. adetine mani olan sc· j stik/<i/ _En Son 
fil bir baba:iın. Sen, zavallı koylu-, 
lerin unlarını çalıp içine kıreç ka- • • 

!an bir hır<ızsın. Sen, halkı fR5i~lnc., 1 N T 1 K A M 1 

: 631 Luici ağlıyarak: ı iter şeyin sırası var. 

1 

-- Emredin, dedi, istedıgini1.i 1 Sonra arkadaşlarına ~c:;lendı: 
. yapmıya hazırıın! j Şunun gözlerini bcığlayııııt· 

- Yemin edeceksin! Yahudi haykırdı: 

Ked1n ortıdan çıkınca arkadaş. 

kavı.;ran bir mıırabahacısın. .. 
den bunların intikamını alaca,ğım. ~ 

1 

-- Hazırım . Tek canıma kıyma. NC' yapacaksınız beni, ı 
yın, beni öldürmeyin de n~ •istiyor J-Ianya serbest bırakacakil 11 l · 

' • 
r .1n b r ııc seslendi: 

Z.oı :ıpetto! Tak1n1ları getir de, 

• t'll n. batc.1lHıı ııe \.'ar i· 

.de' 
Zompetto, getirctlji bir kaç a. 

. t:o, çuk u raşınadan kilidi açtı. 
h.aı1a,Cı kaldırdıkları zaman hep i 

ret içinde kalcı.tar. 

t, ıcl '>üzQl •• " halde duru. 
f. kO k dolu &özlerle bakınıyor• 

ı. 

At~• ~o kula ından tutarak~ 
Hey lly!e köstebek g.bi büzül. 

11tı Ka ~ arı çık bakal-ın' cte 

Lulci ttrtlr Utrıyordu, Anriko 

Luici yalvardı 
;\fcrlıaınet! Z\Ierhanıet 1 Beni 

öJd;jrmeyınlı:. 

Sc:ıı unıründc kimseye mcrha
nıet r-ttın Jni' Se,,ini kes' S\'nln 
gthı alçak ve nnmu .. u7. bı a anı 

her ceza~·a ta, ıktır 
Sonda döndıj, arkadaşla. ıa: 

Şunu, o di, bi dircj\o bal!· 
layınıı. F.'bisalcrini dC' çOtüıılı~. 
çıplak ka'.sın' 

BaClama L5i bitince rı•is eınretlı 
K~puyazıa' Damvano, İ"pezi. 

,.o .... Knn1çıları alınız, şu herifi 
di•\ 11 lÜZ. A~·rı ayrı yirn1işcı kaın. 

çı ,·uracak.ı:ınız! 

:t) kırOı· Luicinin feryıı.tlarına, gö1.: ya: Ja. 
Köp k g ol t1treme! Sen karı. rına, ba~ımla1arına ehemmlyct bi. 

r:ıır. .felaketine aebep olmuı, a:a)'rl ı le vermc<lilcr, iıc ki.. bastıhır kam 
"ne 11 müna cbct•e b lunmuş bir ç-yı ... 
ı~ursuz, vıcdansıı: herifsin. Sf'n, Kamçılar ind kçc, sırtı. da lzl<'r 

peyda oluyor, ensesi kabarıyor, her ' 
tarafından kanlar sızıyordu . 

Dayak faSlL bitince Anriko. Dam 
~·an uya: 

G t, bir ip getir! dedi. Şu he· 

rıfi boğa~ıın. Böyle mendebur, fa. 

ize nan1ı..: suz bir adam için bir 

kıır un lorla etmek, hele bıçakla· 

ÇeYiren: 

M. S. Çapanoğlu 

Dan1yano •ılf:'rlcdi 1 ilmiği Luici
nin boynunc:a geçirdi. Sonra ipin 

ı.anız )'aparını . Sözünüzden caydınız mı yok:::<l 91 

1 
Anri'ko, bu adan'lt bana bağışla! Öyle i.~c şimdi beni dinle: Korkma ... Ca:vmadıı11. f~1'ıı1· 

1 

Katil c 'll ma ... Yalvarırım sana.. Bundan sonra namusunla yaı-jıya. :-oeni böyle gözü açık bırakaınB . 
Fnkat, bu herif bir çok za- caksın, faizcilikle köylünün canını Çıktığın yeri görmcınelisin. 9

3
f' 

vallılarııo canını yakmıstır Anlua yakmıyacaksın. Unlarına k:rec; ka f('krar ediyo;:..:nı. söziinde dı1rı11 4 

nettanın .felaketine .sebep ~lan bu rıştırınıyacaksın. Karına ihanet et- ~an, bir ~Öe;e evindf"! yine kar~:~~ 
adamdır. Bö;·lc bir adam nasıl af. miyeceksin. Bunları yapacağına çıkarım. J(Hir111C'dC'n C'\"\•cl. ·,,ı 
IC'dllir" ı daır yemin ediyor n1usun? elini kC's~rinı \"(' dilirıl koparır' r• 

- Tanr l:"f bilc günahkitrları affc. Eder:rn. Rıınları diifÜn. ona göre hilrc1' 

diyor, Sen ,ondan .daha nu bUyük· - Yeminini tutınazsan, bu srfer et. ,._1 ,l 

rımıza pil kanını bulajtırmak ıfÜ· bir ucunu kendi tuttu, bir ucunu sün? , cliınden kurtulamaz~ın. A1iınallah (.\ rkas1 ~ 
nahtır. Adaleti, boğmak :suretitc da arkada:;;ına ujzattı. Yavaş yava~ 

1 

Oora, A11rtik<>;yıu en zayı( tarafın Oerini yüzerim. Aklına gclmiyecck ~Jm==========·-~ 
,-erine getirelim çekmiye başladılar. dan )Pakalaını!ttt. Ona dinine ba,Iı, i~kcncelcr yapa yapa öldürürüın . ~ 
Değirmenci inliye .ol.ye yal\'ar. Bu ~ıracia, Dora içeri girdi. :\lan '1\;ınrıy: ~ayaın \'e :se\"cn bir insan. Anriko işaret etti, Luicinin C"l· 'lı· . Hafız l'enıfi 

dı ı:arayı görüııcc. tüyleri ürperdi, söz dı Karı~ınt11 bu sözü karşısında. !erini çözdüler. O zaman de.;ir. 
Yaptıklarınla pi.ı;;man oldum.) !erini kapayarak haykırdı· bir an tcre&:iül dakikası geçi!·di. nıenci: LOKM.A~ HEKlM 

Ne tster•r.niz .vapa<.'ağım. Canıma Durunu7., çekıne,}·iniz ipi... Sonra, Luiıclvc döndü, dedi ki: Artık bırakınız t\ irne g 1dc Dahiliye Mütehaısı 9ı 
kıymayını:r, öldürmeyiniz b<-ni~ Damyano ile arkadaşı Anriko- Yine taliin varmış. Allah sa. yim. ı D~varıyol u 104 ( 

Anrıko !'cı·t ı;,esıe bağırdı: nun yüzüne baktılar emir verdi: na böyle bir hami gönderdi. Seni Dı)c ~aJ\·ardı. tvluavene saatleri: Paı& 8 
- Zalimlere merhamf't ~·ok 1 - Durun~ lötdürtmiycceğim, hayatını bağışlı·! Anriko: h ir h .... ~.,:j., "!j T,.J. ?~~Q 

Damyano, ilmigi geçir bornuna, . 
1 

Dara. koC'asınırı c11crine ~arıldı j y\ırum. Fakat bir şarlla... - Yoo! d~di. O kadar arC'lc yok. 1 İİİıİııİllliimİıİıİıımmııİııııİıılİı• .. "" 
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