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Nizamettin Nazif 

aının in Son Ballerıerıaı Verir Siyasi Akıam aazeteıı 
PAZARTt:Sİ 29 EYLÜL 18:11 

Kuru~ 

Son lU•kova akınında az çok hasara ufradıtı bildirilen Kremlin saray mahallesi •• 

Mektep 
kitapları 

Yazan: Nizamettin Nazif 

1~1Rusya'ya 
~yardım 
Moskovaga -· --Mektepler açıldı, ]tara önülüklil 

ve beyaz: yakalı çıocaklarunwn 
her aabah erkenden 90kaklan dol
cturduiUnu sevinçle ,orü:voruz. 

şiddetli Stalin Amerikan 
Fakat, bu yıl da pçen yıllarda 

oldufu gibi bu sevincimizi fren· 
liyecek birtakım haberler aldık. 

bir akın ! ve İngiliz he yet
Mekteplerde kitapsızlıjın işken. 

BremılD sara1111-
dül binalar 

laasara atratıub ı 

Cıesi yine hissedilmeje baŞtamış, 
Bilhassa, ders yılından bir saniye 
hile kaybedilmemesi · JAzanıelen 
ilk •e orta mekteplerde en mühim 
kitaplardan bir kısmı talebenin e
line henüz geçmemiş bulunuyor, 

llu mevzuu tetkike :memur ettiği- Baltık Rus donan
tlltz bir mtlharrir arkada§ bbe mev 
cut olmıyan veya bulUllmıyan ki. h •• .., d 
lapların bir listesini ıetirdi. Buna ması UCUma ugra l 
~yle bir göz gezdirince gördilk ki, Führerin wnuml karargAhı: 28 
nk mekteplerin okuma kitabından (A.A.) - Alman orduları başku· 
~ser yok. Tabiat bilgisinin dört ve mandanlıiının tebllgi: 
beti. tarihin dltrt ve beşi '9'! tiçünctt Leninzr3ıf'.ı '™ıta clen Ct"9hede 
l'ıl kitabı pek seyrek hlunabm. ı ordunun alır bataryaları Krons
Yor veyahut hiç bu~ryor, tadt önünde ve bu ~rin sahilinde 

Orta me1"eplerde tarihin altı bulunan Sovyet harp gemilerine 
l'ed' kfzf matematiğin altı • ı ve se • • muvaffakıyetle ateş açmıı:lardır, 
l'edi ve sekizi; Fransızcanın sekizi . . . 
•· k it ve --'-izi y~ 26 Eylulde bır kruvazörde yan-"e o umanın a ısı :.ca ""'· t· 1 d ... ta thln dokuzu, onu ıın çıkarılmıştır. Kharkof ve Mos· 
ısc er e ~e r ko t k l ·ı Vil ' "e 011 biri, filozoff, mantık, geo- va mın ı a arı ı e . na nın 

!lletri. fizik ve bazı edebiyat kitap ~enbalar~nda tayyarele~imız nak· 
ı... k 1 lh• hı'ssediliyor lıye ıemılerinl ve demır yolları· 
... ının yo ruz u6.. • nı bo · 

Bunu neye haınletmeli? Kitap. mbardıman etmı§lerdir, 
ların hakikaten olmayı3ına mı, yok Kronstadt limanında bombardı· 
aa bulunup da muntazam bir tevzi man tayYareJerimiz bir Sovyet zırh 
aısıemıne bağlanııamamış olmasına (Devamı Sa. 3,Sü.. 4 de) 

!ll.ı? 
Muharrir arkadaşımızın tetkiki 

bııe aöyle bir netice gösterdi: Ak· 
&aklığın mühim kısmı tevzi işin
dedir. Fakat mektep kitaplarının 
bıtsıJma j§inde de hissedillr bir ya. 
~llşlık bulundugu inkar edilmeme 
lıdir. 

Elimizde bir Devlet matbaası 
\>ar ki, bunun te~kilAtında mühim 
110ksanlıklar bulunabileceği iddia 
~lemez. Fakat tecrübe gösteriyor 
l. bütün Türkiyenin mektep ki· 

1-Plarını bununla ve buna hakim 
;ı.~ bugüııkil teşkfllltla zamanında 
etıştirmek mümkiln olmuyor. 
}fh; şüphe yok, mektep kitapla· 

~ıım buglinkü meydana getirme 
~taterni bundan evevlki şekle bin 

nnıaa111ya pmdl 
Dlçla barp ediyor 
He!sinkl, 29 <A.A.) _ Ba~a· 

kalesınde Fınlandiyarun millf em· 
niyetinden bahseden uUsosi Suu· 
mh ismindeki Fin gazetesi &imdi· 
den bu harpte pek büyuk netice
ler elde edildiğini ve evvelce ter. 
kcdilmiı; olan arazinin istirdat 0 . 

lunduğunu yazmaktadır, 

Bu gazete diyor ki: 
eBununla beraber lnUcadele he

nüz bitmemiştir. Bolşevik Ordusu is
tirdat edilen araziden kovulmuş 01• 

makta beraber henüz Fınlandanın 
emniyetini tchdıt ctmektedır. Henüz 
bitmemiş olan işi yarıda bU"akmal< 
mUmkUn olmadığı gibl millt•u daımt 
bir emniyctsızl!k i!:inde bulundurma_ 

lerini kabul etti 
Mlzalıereıer Jalalı 
lllr llalta ıırecek 
Moskova, 29 CA.A.) - Stalin, 

Pazar aklf&mı Sovyet Rusyadaki 
İngiliz ve Amerikan heyetlerinin 
reisleri Beaverbrook ile Harri· 
man'ı kabul etmiştir, 

Müllikat, Kremlin sarayında ve 
Molotov ile Litvinov'un hazır bu· 
lundukları halde yapılmı~tır. 

Müzakereler valnız bir laafta 
sireeek 

Moskova. 29 (Radyo) - Resmen 
tebli# edildiğine gore milttefikler 
levazım konferansı bugün başlıya
cak ve müzakereler bir hafta sil· 
recektlr. 

Amerikan heyeti başkanı Hari
man. matbuat mümessillerine 3U 
beyanatta bulunmuştur: 

- Hiç vakit kaybetmeden ve SÜ· 
ratle çalı§mak arzusundayız. Bu
rada bulunmamızdan maksat, Rus. 
yanın şimdi ve istikbalde ihtiyacı 
olacak şeylerin bir an evvel temi· 
ni çarelerini görüşmek ve tesbit 
etmektir.• 

1.ıvlçre tzerhldea 
geçea tanare 

dalgaları 

........ ltltb ., ...... 
ateı a91ltlı 

Bern. 29 (A.A.) - İsviçre kara 
ordusu kumandanlığı bildiriyor: 

28 - 29 eylfil gecesi saat 23,15 lf'n 
itibaren ecnebi tayyareleri bir çok 
dalgalar halinde Lltın lsviçrenin 
garp kısmı Uzerlnde şımalden ccnu. 
ba doğrıı, sonra saat 24,30 a doğru 
aksi istikamette pek yüksekten uç· 
muşlardır. 

11 
at ınüraccahtır. Mektep kitapları· 
~n tabını başıbozukluktan ve es· 
~ lfıktan kurtarmış bulunuyoruz. 

11
11kat beklenilen ve istenilen yal. 

del bundan ibaret deiildlr: Her şey 
it n C?.V\·eı bulün kitapların mek· 

ğa da lmMn yoktur. 
Finlanda şimdi sulh 

BUtun tayyare dılfı bataryaları !a· 
ve emniyet aliyete geçmiş ve şiddetli bır, ateş 

açmıştır. Ilı I> zamanında hazırlanmış bulun· için harbediyor.> 

ıısı aradığımız ilk şarttır. ---------------------------
,ltitapJarı tamamlamadan mektebi 
~Çtnak talebeyi ve hocayı hiçbir 
~·)' Yapmadan sınıflarda boş va
°l'ıt gc.ı.çirmeğe zorlamak demektir. 
~1llrkiyerıin her tarafında her şehi· 
~ ıı, kasaba ve köyün bütün sınıf 
tlt~nı fıtıl bırakmak ve umumi ma 

ti lfi kıymclli bir çalışma zamanın a • 
b il mahrum etmek ,eğer yalnız 
iır l<?vzı işinin oksakhğından ileri 
\!ltYor a cidden yazıktır. 

ı l'c-vzi deyip {;cçmiyelim, bu 
ı,. ~ Şc-ydrn cv,· ... 1 bir ıht •"ıs mcse 
.. 

11hr. Gazeteleri ,. e mecmuaları 

1ğ:trnanın zorluklarını her gün 
,. fııı tecrübe etmekte olduğumuz 
-:: bundaki. zorluğu ivi bılenler 
ı; ~ınc:ıa bulumıyoruı:, Fakat ne de 
'1 a. l"l' kodar da ınr ol-a Maarif 
".'<ı!Jiğınin bunu ba arabılcc<'gini 

'il rt111<'ktcn kendimizi alamı· 
' l Yüz hi•ılcre<' kjtabm zama· 
·ı . <'rl yı•riıı•~ gönderilmiş ol- , 
' r>\bettc· kolay iş drgildir. 

Lik maçları 
... 

Dünkü oyunların hepsi, birbirinden 
tatsız ve heyecansızdı •• 

Dıinkü maçla nlan bir sahne 

~: Cal'alotlu - Nuruomıa.niye eaddMi No. at 

ıwr-. 
HarDı n 
15 inci 
haftası 
başladı 

B!r A~man 
kruvazörü 
batırı:dı ! 

. ...... 
tanare11 dlftl ı 

handan 

Almanya, !İşte hu işin en 
Japonyayı haşda gelen çaresi: 

harbe sokmak • A 

,\. 

Mareşal Voroşitof 

Moskova, 29 (Radyo, Saat 11 )
Sovyet istihbarat bürosunun teb
UJl: 

Hitlerin Sovyet Rusyaya kar§l 
açf:llı yıldırım harbinin dün 13 
inci haftası başlamıştır. 

Harp dört aya yakın bir zaı:nan
danberi devam ediyor. 1lk kal'lar 
YaiDUI bulunuyor. Rus ordusu kah 
ramanca mukavemet ve mukabil 
taarruzlarda devam ediyor. Cephe. 
lerdc de vaziyet §Udur: 

<Devamı Sa. 3, Sü. f de) 

Vlallıor Dllıl 
Kaaadada 

istiyormuş 

Fakat Japon h~ko
meti bundan 

çekiniyormuş ..• 
japonyadaki Alman 
taraftarı subayların 

faaliyeti 
Şanghay, 29 (A.A.) - Sahipleri 

Amerikalı olan cChina Press» ı•· 
zetesl Tokyoda bir japon menbaına 
atfen bazı beyanat neşretmekte

dir. Bu beyanata göre Almanya, 
japon ordusundaki fa~ist zabitler 
vasıtasile Sovyetler Birliğine der. 
hal harp ilan etmesi için japonyayı 
tazyik etmektedir. 

Ayni habere göre japonya Ba~ 
vekili Prens Konoye'nin «taarruz 

Ottawa, 29 (A.A.) _ 1927 denbe. yolu ile genişleme• siyaşetine olan 
ri Duc de Wlndsor ilk defa. olar&!< itimadı azalmaktadır. Prensin gö. 
Kanada.ya gelmbjtir. Mumaıleyh re- ril~lerile ordu ve donanma zabitle
fakatinde Düşes olduğu halde Ame- rinin görü§leri arasında sarih bir 
rikan Dakota devletile Saskatchewan fark vardır. 
Kanada eyaleti arasındaki hudutta Diğer cihetten Almanyanın za. 
kliıı Noth Port.al'dan Kanada arazı_ fer.den henüz uzak bulunduğunu ve 
sine girmiştir. Hususi bir vagonda Uzakşarktaki kuvvetli Sovyet or. 
seyahat eden Dük Pekisko'da. bulu- dusuna yapılacak bir taarruzun 
nan çiftliğine gltmıştır. Çin harbini ve cenuba doğru se· 

DUk ve Düşesin on glln kadar sift· nisleme ~~rekeHnin ikinci P.~fına 
likte kaldıktan sonra Amerıka yolu bırakılacaoını bılen Tokyo hukO· 
ne Bahama adalarına gidecekleri tan metini ihtiyata sevketmektcdır. 
min edilmektedir. 

Dük 1919 da Prens de Galles iken 
hu çiftliği almıı,ı, 1924 ve 1927 sene_ 
Jerinde burada bir mUddet kalmıştı. 

ıır rowret ı rllası 
lllllaa edildi 

Helsinld, 29 (A.A.) - Fin ba(!kU· 
mandanlığı, bir SO\j'et fırkasının 
imha edildlğlni bildiriyor. 

128 RUA tayyaresi dü,Ü(ÜldÜ! 
Berlin, 29 (A.A.) - 27 e-ylOl gU· 

nil 128 Rus tayyaresi dü,o.rWmUş
tUr. 

idam cezasına 
çarıııaaıar 

Bern, 29 (A.A.) - Reuter ajan
sındıın: 

Alman istihbarat ajansının or· 
gam olan Europa Press'e göre 50 
yasında bir adam, ecnebi radyo din 
lediğinden dolayı Nürenberg husu. 
si mahkemesi tarafından ioama 
mahkum edilmiştir. 

Polonyada kain Grendenz'deki 
hususi Alman mahkemesi, ayni cü 
rümden dolayı bir polonyalı ida· 
ma mahküm etmiştir. 

Deniz. i meb'usu Necib Ali 
Küçüka ö:dü ! 

Elç beld:?mnedlll bir zamanda vakaa 
gel )D lla ilim 

amaırl lllr teeııll' ayandlrauştır 
Denizli mebusu Necip Ali Kü· 

çüka dün vefat etmiştir. 
Necip Ali. evvelki akşam Büyü. 

kadada bacanağı rontgcn mutehas_ 
sısı Doktor Edip Berkmanın Ziya 
Paşa sokağındaki evinde misafir 
bulunuyordu. İki ogJu beraberdi. 
Yemekten sonra çocuklarile bera· 
per tatlı tatlı konuşurkrn ve bir 
rahatsızlık ataıncti göstermezken, 
birdenbire üzerine bir fenalık gel
miş ve ani surette vefat etmiştir. 

Merhumun ailesi burada bulun· 
madığı için naaşı Büyükadada Mu. 
sa Kazım sanatoryomuna nakledil. 
miştir. 

Orada tahnit edilmesi için ter· 
tibat alındığına göre, naaşın An· 

Istıhlak kooperatif-
leri kurına~ıyız ! 

illtlkira kartı ea laldeU tedbir ~, 
narb ve pddet rellml delUdlr. 
~ ...... 

1
Yazan: Haydar Berkman~ 

Belediye Koopenüf eri Miidiri 

thtıkGrdan şlk~yet etttghniz ba· ı-------------
gllnlerde, kooperatltlenn kazancı de-J 
g"il, halka hlımetı hedef ettlklerıni 

uırııtıııamatartnı, ihtıkitrı ea& ıyl &... 
leyecek ve mllfterlye devamlı suret· 
te yol, hilesiz, !esatsız ucuz gıda 

maddesi, mahrukat ve giyim eşyası 

temin edebilecek biricik faydalı va· 
sıta «istihlAk kooperatifleri~ dir. 

İstihlak koopel'atlfleri, bugUn her 
memlekette, harp ekonomisinin mfl
da!aa vasıtaları arasında mtihlna yer 
tutmu, bulunuyorlar. Bwılar halkın 
<müstehlıkin) hukukunu her kon. 
troldan ve hertürlil narh rejımlerin· 
den çok daha faydalı bir .surette mü· 
da!aa etmekte ve ihtiklrın kökUnü 
kazımakta e11 esaslı rolil oynamak
tadırlar. 

Her memlekette kooperatiflerin 
dogıJm ve inkişaf tarihçeleri şöyle bir 
gözönüne gctlrlllrse, bunlann, ılk tc. 
şek'kWleıindcki mütevazı vaziyctlerı 

nasıl geride bll"aktıklan ,.e bugünkU 
yüksek mevkilere niçin ulaştıkları 

kolayca anl~ılır. 
İklısadl bir zanıretin sirayetini 

lfade eden koopcrati!çllik doğduğLl 

lnglltereden, İskandinav memleketle· 
r!ne ve Rusyaya atladı; biı· tarafta!! 
da. Almanyaya, Macarlstana, Balka'l
lara sirayet etti. 1'"ransa, ltalya ve 
İspanya da bu tesir ve sirayetten 
kurtulamadrlar. Bir taraftan devle
tin murakabesi altında \'e hatta. biz. 
zat devlet ellle işletilen kooperatif 
teşekkülleri kurulw-ken hususi şa

hısların, bir semt veya mahalle hal
kının, bir işçi grupunun ihtiyaçları· 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

• •••• '* 
Urellet ••• 

ıa111e, llagla 
Preventoryomda 
koaser veriyor 

Artist Bayan Safiye 
(Yazı ı 3 üncü sayfada) 

HADiSELER- FiKiRLER 

Yeni bir devir içindeyiz 
Hamid REFİK 

C H P sinin ihdasına karar 
• verdiği san'at nıukafatı, 

yıllardanberi bu vadide bekledi· 
timiz t~vik alakasının ea canlı 
misalini teşkil eder. 

Artık, san'atkinn, boynu bi· 
kiık ve rengi uçuk ... eserim para 
etmiyor!ıı şikayeti kan,ısmda, 

f iz. Bundan büyük ve şerefli ne 
vardır! Vaktile san'atın en iace. 
en erişilmez bedialanmn ,·ücude 
getirildiii yurdumuzda. ~imdi, 

yeni ba~tan, sana't taht kuruyor 
ve san'atkir baş tacı edili;ııor. Az 
şey mi! 

Fransız edebiyatıma J. J. Ros· 
so'yu kazanması, belki de çabuk 
kazanması, Dijon akademisinin 
açtıtı müsabaka sayesindedir, 
Konkur biraderler ve Nobel mü
kifatlarının, her sııone, sıvriltip 
sivriltip ortaya çılt:ı\·dıl\ları sa
yısu: dünya ~ibi lrardır. Garp 
memleketlerinde belediye1er, ü. 
niversiteler, san·ct evJeri, ht!r De· 
viden san'atlcir yetişnıe6int temin 
edecek mükiıatıar tesis etmi"l~r. 
dir; bunlardan faydalanan ve 
san'at ilemine kolaylıkl• dot.ın 
istidat sahipleri sayılanuyuak 

• b'itün kitapların hepı:ini bir 
'llleydana getirmek imkanını 1 

'!'tiuş ve bunda hi(; ııiıphesiz mu 
,rrak oın111~ olan Maarıf Vekfılc· 

ı~·n bu tevzi ıı:hu mutl:ık:ı hal 
l!ceğınc inanıyoruz. 

~izamettin Nazif (Taııttı S üncü H)'fada) ı (Oevamt Sa. 3, Sü. 3 de) Necip Ali ltii~ka 

11Ne yapalım. talibine kiis!n ye
rine, 11kabahati kendinde bul!n 
diyebllecefiz; soranlara, san'atın 
Tiirkiyede de revaç bulduf~nu 

söyllyeceği7., Artık, çocuklarımı· 

za, tanıdıklarınuza ve sevdikleri· 
mize: ırEvl:idım, birader ... sakın. 
şair, edib, heykeltra,, ressam, hu. 
lisa san'atkir olaJ'lm deme: a. 
dam olamaz, aç kalırsın!ıı derneğe 
liirim ıörmiyecefjz ve ccGöreyim 
seni- Öyle bir san'atkir ol ki en 
biyük mükifah eserine ' vel'l'ln· 
ler!n tavsiyesi!Mk b .. unabileee· (Devamt Sa. 3, Cj 4 de) 

• 
• 



, 
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----------------------- !9,t,141 Pauırtest -

ı ' ' 1 1 O B .r EK Tir ı ı ,-_____ Yakın tarihten bir sahife: 
\, ..J 

En Son Huvadf!'ln 
Edebi Tefrikasr-151 

"Kremlin,, de ueçirdiüim uecel~r 
~ ~-.,. ~~ -

~~ıtA~''•~· 
~ 

"ı ş ,, mecmuası 
Haten1i Senllı SARP 

H ukuk fakültesl protc:sörlerio· 
den doktor Zl3·aeddln Fa.hri, u_ 

_......-... ................. ,,_ ------------::-:------
M l'l~I N" • N--=~ zun zamandanberl Detjretmekte ol· 

Üe ıiı i : ızamettin az.u duğu .ı, mecmuası• nın 2:; incl •a- ŞEHiR VE 
---- ı·ısını Naımk Kcmaı_e lıasrelmlştlr. 1 MEMLEKET 

!Jiüşir paşa dedi ki : " - Heybemi MUeııır, Ukonce clliamık Kemal \C 19.fO _ 4 L Tilrklycsl» serle' hası al- ______ ,, ______ .. 

Sil tıma vurur, caddeyi tutarım. Ben tında. bu husu>la ıapılmı, blıtün n<,- Dahı·ıı·ye Vekı"lı" 
t k 1 k/ d •• J •• r riyatın kıJnıetli bir blbll)·ografi.,lni 

ı Lenin, müdafaası 
pek güç bir mevzuu 

aı• l ılU aya OlluUm acanım •,, vermektedir. 1 
- Bir kumandan olduğumu u- ı (!Kanunu esasiyi• ilAn etmekten 1 Naınık Kt>mal ,.e profesör nter~ g e ı d i 

nutJna.;,nJz! • dcd~ • Bana ve ya· ba~ka çare yoktur. Fakat haleti hun1 t\tchmet tzzct anı~ında, ahlak 
verime al hazırladınız mı? 1 ruhiycsi malüm bir müstcbide cı:Ka n1efküresinl anlayış baliıınından bir 

Derhal kapının önünde ı.iahlanan aounu c.:sasiyi nan et! l\.1cclls top- mukayese yaphktnn 1tonra, Zlyned_ Nahiye teşk i ıatı 
oc)ı·az bir Arap alını binek ta~ına Ja! .. diye nasihat verecek hangi ba. din Fahri, §'U meseleleri tetkik ct.11-
\'ektiler. bayiğilti? )Or: geııişl e(ileceit 

işte Ucüncü ordu müşiri İbra· :rtlcclis bütün gece içtimaa de- 1 - Namık Ken1al \·e nU(us me~t Dahiliye Vekili Faik öztrak dUn 
h1111 Pa.! .. anın mıntaka kumandanı vam elti. Saray rnuftaklarında gc. lesi; sabaJık1 trenle Ankaradan şehrimize 
O;;man l-Iidayet Paşayı i5tifaya cc yarısı karın doyuran azayı ki. ll - Nanuk Kemal ''e hukuk reı. gelmiştir. Vekil kendisini kar~llayan 

ele almıştı 
1Jlaştıöı yerden geri dinmemiş oldu
tunu ve dönmayeceftinl ispat Edecekti. 

1 Yazan: Nizamettin NAZiF 1 
rnccbur bırakacak derecced dürüst ram mütemadiyen söyleniyorlardı. aefe!l; gazetecilere demişUr ki: 
cn1irlcr vererek canının muhafa· l\lüzakcrenin sıkleti merkezi Ka- ııı - Naınık Keo1al Ye hukuk ta <- Nahiye teşkilıltının genlşleW. Salonu dolduranların iı::indej t('k l;climc hepsini en korkunç 
ıa!tna itina ettirmek istediği fcv. mil ve Sait Paşaların yükletilmiş· rihl. mcsine ait ka.nun projesl hazırlan· Lcuin'i şahsen tan11nış, oıruı. ıikıbctlcr vadeden ınaceralara 
k&15de kumandan da böyle fcvka- ti Zaten Abdülhamitlc bizzat bu Bu tetkiklerin yalnız l~iınlerlne mıştır. Projcınin tam metnini pek ya 1a konu~111uş, görii~ınU.., ve an- ~evkcdebiliyordu. 
lcıdc bir hfldifeye mevzu olmu!'tu. iki vezirden bir şeyler ümit ede· ı,aret ctmektt-n bile ~u anla."tı.lıyor: kında matbuata verebileceğimi za!i· Jaşınıs. 9lan~.ar «:oktu. Bunla~ın K1!~İln1eycn, bil3.kis her sanj-

Sekiz yaz zarp iki müsavi bin biliyordu. Edebiyat tarihine ilini ınetodi.1, daha nediyorum. bir kısnl1, dunyantn en k:ınlı ıh· .Ye şiddeti artan alkı~lar ve 
allı yLız ... Evet, tam bin ~ltı yüz doğru~u ı:;osyolojik n1ctodu tatbik el· Bu projenin istinat ettiği bl ı;ılıca til5.lini ba~arınıs olan bu !idcri C(hnl'ra!" Iar, bu mini ntini ada .. 
"'0 1 iin önünde ran1aşır dc.ııı i~tir· ~ ı mekle .. ok r-,e.ller kazanmı~. ola.cağız. A\·ı·ııp•da •·alıstı"ı gı·ı·nlnı·•'c ta d"" ··ı ını zl d b "' ., tı "' Ö =- nokta. nı-ıhiyc saJ;jhiyetlerlnin bır:ıı .... , .... " ... - ının usu ; o ı arın a ve çc. 

_ daha genfş,tetllmesi ve nahiye mık- nıntış a • l :ı , • go1'. 11. sapsarı ODi{O yu .. miştl. ' SIRASINA O . E.J Bizde, k•.ınıotll ••ti'Oal•rı bir tu_ 1 1 rdı Bı'ı· kısı ti ı'sc ınıı· k'k ·· ı·· M 1 ·· 
Bu bir rekordur. rafa. bırakın-ak, umun1l3etle bu ba. · tarlarının arttırılmasıd ı r. df'n evvel v~ sonra onuilla ~r-ı ."lde en uak bir tesir yapını .. 
Bu h:idi5f'den bir gün CV\'C'l Se· halarda. yapılan ara,tırmalar çok Hat· Üsküdar _ ı<:adıköy trtl.l'llvnylarınrı kad:ı~lık etını~lcr ve beral~('rıu. ;rordu. 

l~nikte J\lüşiriyel erk5nıharbiyc- lhtı" ka"' ra karŞl bidlr. O kadar ki, bizde ide~ halL satın alınmasına dair olan kanun de çalı,mı_slardt. Bu~~a rn~mcıı O. bur.ya girerken ne derece 
sinde .vavC'r Karım Nnmi Bey. ne gelmi' o "e~.lt örneklere göre, bir 1 da ılk defa o-orınn•- ı~ o • 

lo çıkmıştır. Şimdi Belediye lle Evkaf on ar 'ı ~ "" · • tabii ve nıiitC'\'azı idivse bütün 
lltlu~t~ra Kt>mal ile konn.,~uyordu: k "f "}"k !an'ntk!lr, hl,.blr ~'l izah ı,1-tteıulnt J 1 gı'b' go··zlc·ı·1'11ı' bıı ıı1•ilı1·111 • · ' · t 1 .., birlikte Jıart'kct edere!<. kanunu tnt· on ar ı . · 1 bu i!tifuUar karşısında da aynı 

- Dun hayrl't ettim. Beni zorla 00pera J Cl tabı tutulı11ada11, co.;er lo.;tn1lerile 'e.ya bi.k edeceklerdir.> ş::ıhsi;rt'ttcn a}Jraınıyorlaı·dı. tab!irği ve tevazuu n1uhafaza 
ramic s:Ot ürdü. Evvela c-adırvanda Suııhl N'url lLERl kıt'a 'C be;yitlerle -.u ... ıf!'nn1ı, ınufas- ){İç şüphesiz bunl~rın _.i\.:ka- cdebili)·ordu. Hiç bit' şeyi değiş .. 
a.L·lcc:t ahlı. l\taksadı, gc1digini bal h!ll ter<'linıelcrUc anlatıhnı'j sa.· F it K 1 J tinde hilkiuı olan St'bC}J hii·oiik ıniyor<lu. Yalnız d:kkat ~dince 
~ostcrınckti, itina ile kurulandı. ı htikar bi7C iki ')CY daha lıatııJa- yıhr, er arı 1 a 8D• ihtilalcinin sıhhati hakkında b l gördiim ki pek munis gibi !(ÖZÜ-

Caınic g ;rdi. Den g ülmemek için tııor. Bunlardan biri muhld<lr- Bö)ie izahlar lu~bir )<Y ifade ot_ laktan istifa etti fikir edinmekti. Zira ok!i~abr kon ve i<Jeri giilcn gözlerinde 
kendimi güç tutuyordum. Yavaş tere kar~ı hilkCımetln ve belediyenin ınez. BUyUk ,,an•u.tkarıarım1L1 olsun, ihti15.l"ıtdcn doğJnu~ olun ..Je\ lt!· JJck sabit bir bakı~ vardl. Şata. 
)aYaş yürüdü. Sola doğru meylet- adığı tedbirlerin a.Wğı \'e iklnrı~ı Ll" hakkllc anlı)· abllmek itin, Ziyaeddin Ankara, 29 (Hususi) - Ankara tin köklc5tiği, kiiçük ye •>iivük fatl:.-rla kaınasınıyan bir çift ~Ö· 
ti, imanıın arkasındaki ikinci saf- koopera.tır te".:ı,ıırı.tından f~Ufalle c. Fahrinin pek ı;üzel mb.allerlnl ,·erd;- Futbol Ajanı Ferit Karslı henüz her snrsıntıya tahantn\i.il edebi .. ıiin sab:t bakışı ki görüneni ric. 
ta yer aldı; ben de yanına çök· ldlmemr..,ldir. ğl -;ektl<le, blrtaknn ana. J.lrenslplere ma!Um olınıyan bir sebeple ajanlık lccck derecede olgunla~tı~ını i~- !!:l nörünmcucni a.,örnıettc ,..al1c..1. 
ı~oı. liakkının imana geld iği an- t ı d b j ·· b • tk· ı ıe•ls etlcbllınc ı ı·t ı · ı· , ... "" J h ~ " Norınal ha)a zaınan arın n uru- gore, u ıtan a ur art ~ - tan s ı a e mış ır. rarla ilin eden ı>ropagandalar:ı yordu. 
Iaşıldı. , ... rocrnlcketlerlnde, •,ah5l menfaate miı. lilzımdır. M .. ıat· l ı 10 ı h us ı a an Y ne ma m o mı· rağnıen bu adAn1I:ırın çoğu ih~ Buna nıukabil yuınuk göz ka~ 

Uir ikinci tecrübe ela a yap. ıton dcre<'c mü.,nadc ediJir. Tüeca.rlar, lle!,eHi, Zl:yaedı.lln l"ahrl, Nanllk yan bir sebeple.Beden Terbiyesi u. tilRI Rusyasını Leniıı'.n ~ahsı ile n~kları kendi içini aulenıak is· 
nıalı... e~na.flar, mutn,assıtlar 'ettalre ~ulh Kf'malln «nuru~ı> adını ta~ı:)an uzun mum mildtirlürtl tarafından mer· ı ka'm f,UVan lardandı. (~yenlere karsı bu gözlcıi n1Ü· 

Artık bunu da Cemal Bey 1 z.aınanJarında. alablldlklcrlne şah!-ti 1 bir )azc;ının tahliline glrl .erek, bü. k h ti ·1 . t' . ~ 
)·aı,sın... Nı·havet Nurellı'n Bey · •· 1 ez. ceza eye ne verı mış ır, On lal' irin ihtiJ:il dcnlf.••<, sa. cJafaa cdcıı zırhlı bir kaley'ı an-

J ınenlaatlerinl temin etmek Jçln heıu )'İlk .,airin, nllrus me~lesllo alaJiu ı "' 
h- • d - ·ı dost dur -o-- tlc Lenin dcrıckti. Bi\· ı:;.:\.· hı- dırı\·or~ıı·. 
~nım cgı' onun lıl. • halkı SO)arlar \C hem de birhlrlerlnlnl bulduğu biitun anıllleri go!'iterl3or. 3 000 IA Uk idi k d. .,~ 

I\.Iustafa Kemal bir ~cylerlc mcş rc~ab:::tlc gözlerini çıkarırlar. Nlhta)et (NanHk Kenlal , 0 bukll.k 1 al ge :ııpl:!ra ayrılarak :yıllarca "C'l ı İste Lenin. 
• ldil Bu sırada ıııu 'ıı uı· •·end1-ine kendini "·en1is.· ol~ıı Rus is,rl 'l' K·rsısıııda!:~le•·ı·u "'u · ~ rı.. ı;ı a,te bô)ttk kArlar, fahl. z:engtnllk· relt.efcsl) wnanı aJtında, buyiık cdl· son zamanlarda yokluğu çok hlSSo· .ı ' ... ... •• .. 
ıntl·zar ettı'•ı·nı· bı. ldırdıler Dıi'""•- ı· ko··,·ıı·ı· a'Jent.nı' tek renkli ve tc:ı kı•"ab,'len , .• kendi 

ruhunu o
ruhundan 

I~~ 
İngiltere 

bir şaşırtma 
hareketi 

yapacal~ mı? 
ŞEVKET BİLGİN 

R usya harbi, lnglitere harbinin 
her ııa.fha.sıOOa. hls~etlillr bir 

ge,·şekllğe sebep oltnu1, lıüyü.lıt harp 
eııdüstri~inin ı~unasaıtında ,.-e Ok
yanuslardan yapılpıakta olan ıte,-kı

yatta !ldeta genlş bir tioluk alına 

de\·re1ti açmı,tır • .Bu nJsbl rahatlık, 

Uç ayda.nberl dev- ettiği lıaltle ln· 
clllı.ler, bunun pdt mu\.·ak.ka.t bir şey 
olduğunu, Rus mpka,·emetı yıldacak 
olursa 1ngUtcre meydan muharebe .. 
ı~ıln yeniden !ldlfı>tleııeceflal lllll;ı-Qr 
!ar. 

Bu ıebcpledlr iki. Beı,e..ıı.Jerdea 

N azlle< kadar ııetret etlen lnJllkler 
bile, Ru.s _ Almn lıarbinla keadUe
rine balı,cttlğl .,..........,. avantajları 
dU,tınerek, Almanyayı kıtaıla mağ_ 

IOp edebUmck lçf.a, Sovyetlcrie !§bir
liğini mlisteffna bir !U'SBt ve hayatı 
bir zaruret te~kl etm.ı,l""ir· 

l'"1lhaklka kıı. kapılşnnı, İngiliz, 

nüfuzuna 111m1uk:ı kapamış eldbldarı· 
nı söyliyen Alnlanların büUba iddia· 
lanna rağmen, Bwı • Alman harbl, 
lngUterenln teııırar kıts,ı:a nllfılz et
mesine 1.mkıln 't'Umi,tir. 

Rusya ayakta durdukça, lııglllale
rln kıla har- kazanınak ümitleri 
asla bir hayal eayılarna.ı;. Fakat Rua· 
ya, bu ıon Jllı*rln öldilrUcll darbele
rinden l!ll)Tılarak kendinl topla.o;tata 
'\.·akit bıılm~ bir lalıidamJ.a kaqı
ıa,ır&a, tnı;m..,.,, eline ıeçen ııoa fır
satı kaçırnu, olacağı gibi, tmpara
torlıık üzerlnılekl Alman 1ehdldinln 
ka.t'I bir malılyet alacatı da fUphed~ 
tlir. . 

Bu takdirde Alınan orduları Kaf-
kasyada ycrJ~ek, bütün orta şarki 
ıısttl:'l cdebJJcceklerdlr. lraru, lra.kı, 

SurJyeyJ, FQlstlnl ve Akdonlı.in arka 
kapısı olan Silveyşl müdafaa etmek 
ta&a\"VUJ"UJ:l ıe,·klnde mUıkülJ.t keı8-

be<lecek1tr. 

0 • o•·· ler, gnyrlme5ru ınuamele1er hep bu bin hukuk n.'\zarlyclcrlne &it bir ı-

1 
ıunan otomobU1 kamyon lA.stiklert pek • •· ., 

lcrinı ilikleyip makaına girdiği ,ah.si n1enfa.a.t kaygu"uodan llerl gc· kirler t'llstleslnt bize te~lıir ediyor. yakında. bollaşacaktır. D~nlop;• mar_ kokulu hir yıj!ın ~ibi göstt'rC'n 1 kiıı1t::cye bir ey çıtlatmanıağa meslne se~ olacaktır. 
zaman azametli müşir pa~a hazret- lir. t'a.kat, harpte ,·e~-a. harbe yukın Zl;yurddiu l'ahrinln bu tahlilleri o kalı 3000 lıistik Haydarpaşaya geJclit i tılsınt bu r:dan1ın ~:"hsından ·ou- n1uva{fak ol3bil~u adan1. Almanlar. bir tafla 1kl kuşa 1'1r .. 
l<!ri ma .. alarının başında ayakta hal 'e zama.nla.rda bilkiuneller artık kadar dll..kate şayandır kl bu ttiitun_ gibi 2000 lıl.stlği.n blr partl~i tskende. retti. Lenin 'in. ya~aclı~~ ~i\d<lc·l· Reislik n1~.sa~ı üs~ünde. du- den '\."Urm~ Rusyayı ve nlgWz bD .. 
turuyorlardı. ~tukaddcmcye lfi.. bu f'3h!tl menlaa.te fazla n1ibaade ede larda daha f::ıt-la. taft;ll edemlyeceğl- runda bulunmaktadır. Amerikadan çc yeni dcvlct.n ~'.\:~k11~lı1 rlv~a- ran gongdan uç hcs ş.ddetlı ses paratorluğunu ayni zam.o.uda tultye 

Kısaca, Rlııı)'awa yıkılma& A&y,.
da, Afrikada lnhlılamlarıa lel...U et· 

1.:um görmeden: 
8

.
1
. 1 mc;lcr. Feykalide hallerde, onorınal n1iz ~ekllde lhtıı,ao;:a. 1aallük eden n1c· Basra tarikUe Hayda.rp&i'aya gelen ı bileceğine iuaıınbıl :orlar5.tı. 1' a

1
- cdıkınca .. ~ablon1un tn''1anını ~-t~~ı't~ l-e uğratmak ni,let1ndedlrlcr. n ııı 

Kemal Bey o~luın .. dedi. zamanlarda. ortada bir aınme n1enfa. selelerdir. 1200 Fayrston ve 800 Gudyir lA.stı- ı kat Lenin g-öçüvcrıncc o_vyc . crecey! . u nıus. o an guru u tnııııı.JecJo. n~ A'ırupa kısnunda, ıae 
irsin ki .ı::cnç olmana rağıncn ::ı.a. atı ııs,·asa et-n1e""e ba",ıar. Artık ~ahsi Bizl.nı, burada göz.önüne koyn1ak ğlnln de gümrük muamele!i bitmek lcr Birl"Jcinin dc\:am cdebılecc .. birdenb·rc kesildı. Asyada, ne de A1rlkada ayak bu ... 

na hUrmetiın vardır. Arkada~ları. " o-· Jcılları ~sn1ıvortlu O zan1an Lenin. iki üç adın1 j .. 
tnıza söyleyiniz. 

E'cr bent i!';tcmiyorlClre;a derhal 
gldc>rin1, 

l\1asanın üstünde duran bir hok· 
kca takımını işaret ederek: 

işte burada bundan ba~ka 

t u· n1ülım \'ok .. l!cylıcn1i ~::ırtıma 

o\'ar C'1ddC"3 i tutarım. Ben artık 
t:.'tl~ya dü!ldüın a canım .. 

YILDIZDA 
Sadral3m Fcr:t Pa~a. Başkattp 

:"ahsiıı Pa 9aya clindl·ki kcij:ldl u
.;1ttığı zaman, h<ızrctin gOzlcrindcn 
Pyku domlı;<Jrclu, Güçbelit oku· 

menfaat, ,erini amme menfaatine bı· ıstedlğlnıiz metot ıne~elesindekl :t·e. l!.zercdir. Haydarpaşaya gelmiş veya ~·llC 3 · · · ~ cakla.rt yer buhınınasın. .• 
., S"elnıck Uz.er.e bulunan. dah... 1500 1.._.1 . Le~·?''."' :-..~·7:~indcl- j kanc;ı7.hk leTledi ve ;:ayet ta.bil bir sesle: An<:ak ltöJ 10 her tahmin.in fevklndff 

rakınat.1. ıne<·hur edillr. ) nillktlr~ 
1 

hu; bırPıın gozunden ı~:ı.enı.ıınıs- - Arkntl:ı~]ar .... dedi . Siıi. 
llukumctler hemen Uıtikiıra kar~ı Arkada~ınıız, so,yolojik metotla t ik olduğlı gibi ticaret of sinin Anıc- .. 1' . . h.. .. • . . :· bir f ·J,rin tahakkuku yolunda el nıuazı;am bir netice alıodıktan soa· 

ki rikaya sipariş eyledlgi HOOO 111.stik de fı. Yıız er. a;rnı ıı~un . aı.nıh '.° dı ki Alın ı 
,ıddetıl tedbirler alır, lclrın nıi arını bir bu;> dk memleket adaıuaruo pek buo-Unlerde yola. çıkacaktır. . gözlerde 3;\''ni cndışc bclırın'.,tı. ele verıniş görmekte büyük bir ra r , anlar, n~ an.lam~ 
azaltnıağa, halkın )-lyecek \'e gıycee- e!sao;lı cephelerden ne suretle tetkik ., fi t 7~ ı Diğerleri, yani Lenini ilk ,1cfa ~;evine; duydua-umu söylemeli. kendi ininıde yani ada.la da uıağlUV 
ğhıl teınine. rakrü zaruretin önüne olunabllcceğıntn nll-,ollerını gö~ter· Kara borsada ya ı o lraya ka .. l . . .. h . . lt~ a '.·iın. Size 91N, E. P.• den bal1se. etmeğı dü,üoebillrler. 

-·• ı 1 dar yükselen kamyon lı\stlk fiyatları goren er ısc, şup cs~z. ·' 1 
• • r~ SaJ:l.hJ,-etJi ı\Jınan ınahlWerlııla n .. 

~ı·çn·<ğc koıwu• ar. mi,tır. b' ] · tt t 1 rık edılmıs dcccğim. ' 
Bir taraftan n1uhtcklrlere ağır ce- . yeni mevrudat Uzerlne -t:>O liraya in· :n >tr sure ~ . D 1 . .. -.: kirlerini aı..scttlrcn «Daa Ray9» ».ri-

zala.r "·erlllrl,en öbür taraftan da be.. Bu cllıett~n, ondaki :·enJUğl, orlJI- mtştir. Yolda olan lAstikler de gelin_ ı b·r ınerakın c~ırı halındc gfJılc. J{c)inıeler a~zından tane t9.nc tanya oclıılannııı lstU&ı:,.ı me,~zuuı.ıa 
nalltr~·ı t~hm etmek, bJı.e hem borç, ce fiyatların norm&l bir hale getme.,ı rini ona da1dırmı~lardı. çıkıyordu ve hitabet hüoetlerİ· 

lctliyclcr blrtakınt hlznıetlerı tüccar h if ı 1 L . n" n en basitll'rine d.alıi ba~vur .. teınas eden blr yaz11t1nda Wyor kl: 
, .. e e.,nafın elinden alıp biı.t.at kendi- e;lz~~: i~l: ~·U~üıunüş, bl-zim. itin Umlt olunmaktadır. S~n~l~~~ tefek adan1 n1ı~·dı o:" nıa~a Jüzunı gön11edcn konu u. cBrl ta:o:ya.nın istiLlsı uzu.n za,ma..•· 

Itri .)apınağa ba,ıarlar. raltctt, hlc; yaşaını, !"rııamık Kemal gibi, bÜ.)'"Uk ..... Koskoca RusJ~ada dcvrıhne. )·ordu. b,::,j. ~m-auhp~~~.·,ı:tadaıırtı·n~~iro"ı·~bı·r ~t.: 
blr ınen11C'kettc belediyeler bu aınmc dil ı ' S 1 d k ·ı ·· ) b · ·· ~ ~ .. v.ı. -~ "' 
hiLn1etlerlnl tıakklle yapaınaz.1ar. çapta. adamlarut izalh c nıebl yo :n. 1 KISA HABERLER 1 ~1ik tek t:ır:ı( bıraknlı)'an adanı... da. odn. a tere şoy e ır gttz lenin hilo.ırnl;,ı zaplutdan evvel y.j.pıl· 

da.ki çalışmaları.la « şo ınecn1uası en Esk'ı nizanıa kar~ olan kin \.·c g-ez ır 11n: "~ 
Ç,'ünkil zaten norn1al i~lcrl ha~lann- h. 1 1 11 8 . taül devresinden sonra drfı gıbi, bazı hazJrJı~;a.ra. ihtıyaç 'UO" 

1 · d ı dine du,.en ı~"le3 )apıu.ı~ .sayı ır. ., "3""Zll11 bununla da tntmin <'de. ır tcrir. l:7tilllııın "'•kiine ve z·-aııuı~ 
b h 1 dan a<.ı,mı,tır \e bir ( e ıeap c en e••f• I' t s h s• op .. , ı 1 b 1 . ycnı'dcn k T _ .. Va:r.. u ne a paşa.. ..a cını · enı n.a.. nti)'·cn \'e ycryiizünde,. tcllikki. n~c t" er.ine avu~n1uş 

Tekrar güılUklcrinl taktı: tek. klhi.t \e nıeh:ıretc ı.le n1alik değiller_ * Resmt, busust, ecnebi ve ekalli. lcr·,·ne t•\.·n11'"·an ne var~a rJı·yir- hir m<'ktep hocasından farksız gelince, c!ilnya t.a.ı·ıhinde b:r dônti.ııı 

cıu. 

rJr okudu: dlr Kooperatil ne talar 'e ne de tal- yet Uk okulları bu sabahtan itibaren " tavrı i1c Lcıt:n'in, bu adamlar noktası tc.qkıl edecek o!a.ı1 bu h!d c 
r··.te bunuıı iı.•in, 1911. 1918 uı11umi d h. r ti'' ll tefti• ted . t b 1 1 rdır nıc1~. ~·ah.nıak. )tkınak ve sonr'.l b' h 1 tamamile bekh:nmcdıic bJr ~c~.lı.lc "-nu gece kolağası EyUp ve Ni· ~ ırır. oopcra t.-a 1a 1 ma arı 'I rısa a. aş a.mış a. • iizerintle ır aya kırıklığı u. ., 

,azi cfendilrrin kumandasındaki harbjııde do görüldUğU veçhlle, ~le- etmez, rekabet ede)·hn tli.)'C fil·aUa-rı * OskUdarda ve EnıinönUnde 3~ ·uandıi'ı esa51lara uygun !ıir .\'C· yandırır glhi oldtlğıınu gördih11. lacaktır.> 
(. 1 k .k. b' dlvcler ek~crl'-·o. bu glbi l'.lerl t~tlh· aHU-,t ctmeL, gaı·etti kılr etınck olma.· esnafla. muhteli! semUerde 10 •o!ör ni dünya kurnı'ik kararını '"?r· 'T E P G"' .. d'k GörWuyor kJ, AlnıauUr. J;u:ıJa.d.ı crrat ve ahaliden m lrc' ep ı ı ın .,, .s "' "J."· 1

• .• ••• unun ~n ı.-t .. !1· 
ki,ilik bir kuv\'ct l\Ianashra gelip ~aı Ye l'ıtihJak kooperatlJleriue \erir. üığı için ortaJ..lanna. iyi ye ucuz. ınal hakkında. belediye cezaları veı·Umiş- n1i~ olan adam. 1 :~\lC\.'lllU. İJıtiall:n ters :ı•i\z et. bugüne LoallJ.1' görüJınew1~ t:lddetl" 

• ı ı · llğ lar ı t · \ d bir ~aYa"'- ıaı>arken bile a..,ıı Jıc-O~f iicizJrrinin ,.e dllha bazı ZC"vatın ter ,-f'~a. bunlarla ":' nr l l·ı:ıpar · u:uanlc: ue taıı~ır. ir. "" iki ınctrc uzun ugwı H cenıı- tiZini ve Iiııtl hudutlar d:ıbiljn. " 
lkarnctgfıhlarını abiuka etmiş, Eaat ıtaıı~. kooı>eradife her l·crde bele· J:.;?:<·ün1lt: l,;oopcratüte ortaklar 11ır.. * Son b:r hafta zarfında. tramvay· bi Afrika ve Avustral~·a i.1~ilcri de ticr.rct hürriyctn;n tanınmak. saJdıkları JngUtcre ıı._.rbi ~azarulnJıJ. 
altı bu<;ukb. !'ekiz yüz kişi müşir dl)·eden ı.i:tıı.t..lc itimat eder. Çünkü kelh.•tinin i':iııı kendileri gördüklerin· dan aUadıkları için 77 ki,ldcn birer ile ontuzları bir kularton :!'t;n'.ş ta oJduğ'unu iddia ettiren yeni 'hkça bu bacbJ bJt<·rcıni.)·l.'11.:c,l..Ierıut 
pac:ııı hazretlerinin evini ba:>arak halk kooı>eratın biJ:zat. it.iare vela den yp~·.t. ibtcd:kleri \·akit mürakatıc lira para ccza~ı alınnıı!Jlır. B:,,·iyera'lıların, sırıın zihi İn- i1,ti~Pt pol"tikast. biliyorlar. 
~ ı ki · d k k •· ı llcr ha.ide 91'.! baharına. !~a,.Llr .\J n1nş;rinüleyhi kaldırıp götürmü~- murakebc eder. eylel ı erıo rn dolayı tanı bir de- * Dahiliye Ve Aleti a Yn1a:\am ~ ~·liı;lcı·in ,c dev cncJ~tnlı l!H:o-:- Lf'oin bu tavıtla \'e bu scoı;,;)~ 

;c:-rclir. l\fanastırdaki askcrlcrln KooperaUf nlz:ın11 ıı;ıalısi ınenfaate n1okr0t<.ıl \C (:tiınhuri)et lıu.)alı ~·a~!lr· arasında değl~ikHkler yapma.ğa ka- )arın do1clurdukları bu :s:dlontl ·> 111 ;, hu ('U dikenli ıncvzuu. diitı· maolar RU!')a harı-. bahnelcrinıl'"'"' 
heopsi ve ahaliden d(' ilç bin beş riayet ettiği gibi aınn>e ıncnlaatinJ lar. rar vermi~tır. Bu hususta bir karar. 0 , m:-~allarıu ll\C'Shttr ... parınari. vanıu en azılı kapital di.işıuan. j ku\.·\·et ayırann~·&.ealdardır._ Uiızı ~~ 
yüz kişi kendilerine silAhlt ol~rak: de ~on dere<.-e nıüdafaa. ~)·ter. Yani koopcralıf!,.·iiik balkı kenllhıi name haz;rl;P1mııga ba!Jlanınıittr. Cocnlt» u gihl kalıyordu. 1:trıua \7.ah edecek YC fikrini ka. ı kcrı nıUuukkltlcr hu Jl\)kta)ı goıuoo 1 
."tihak etmişlfr. 1 Herke~-:e b;Unme~i lilı.un olan ko· idarc3·e, dcnh.ıkrat ulıns~:ı. clinıh<ll'i. * Tramvay :dare~i 1.imum Müdt.I. Z{:~t;\ ile b:Jginin. iç'. bo~ 1.Jiı· htrl ctfrecekti?. de tutarak l?U"ı)a.ya bır taratta~ı ~ 

imza: ,·ati ltıfıı ı operatlfçilllt nl~amlPın fald~erlni bu. yeti 8c·,ınt'ğe bon dertte ga3 ret eder. rU ltulki Ezen ,\nka.ray:ı cıtnli~ttr. kafa tarafından id~re edilen l\e,Y _Devanı edecek_ 1 t;.ıı.yyare "n> lıarp ın'.llzcıue.o;J J..""ı)ıu.at.:ı ''' 
Ferit pap: rada. k'krar edecek değiliz. Bugüne, Zaten bizlm de Türk \C cliınlıuri3el- }.lUdUr, tramvay malzemesinin tt- betli biinJc,·c ,-c azm ile ;r;.adc- ken garpta \C ı\1'detl1~de baı.:ı .,il 

Dahası var .. dedi. Vali istifa kadar kooı>e.ratlltlllk nlz.a.ınının bit. ç-1 halkınuz, (wniıuri~et llalk ParU 4 mini hubu!u:ıda alınacıık tedbirl<:r · · 1 · ~ \ · h .. 1 · olına - - - ---:._~ _...:=::=;::_ ı·- !:•rhna han:!kctlerı )Opal>ilcı;cbinc J.J 

~anı verdı. MUCcttı~tcn gelen şifre 1 bir llmiur ,e zararı göri.dmemJ,tır. n1b.do ayni gaye.)·i takip ,-e Jnkl'al ve idari meseleler hakkınd:ı Vekalet~ :·,
1
" ::~:n~~:rt :

1

1~
1

1~,~~t~ 
1
!:u ~~~h~ 

1 

~CQJ ~~o nldirter. mul•."''-• 
111 

de d<! cemiyetin zatı şahaneye bir ller ınedeıti. meınlekettc • dahlU ettlrınekte llt•gU ntldir 't le temaslarda bulunacaktır. ne, ne p:ırlak bır n1ısal ılc q'O:ı'.t'. U LI.: Bunlar ya;ıiyeU ŞO)le ''" 
1 k .. ı· b ·k ı ctıucktcdirler: telgrafla ba'ZI maruzatta bulundu- rejim t~ter liberal, ister fa.' 'it ,-e ıs- şu halde cı.cUmJe -,u anorn1Rl de\- * Kayseri ve Bııkır oy a r· a arı VHruyordu! 

s·.ı bilctıriliyordu {teldi mi? ter kotnüni5ıt ol'iun - kooperotlfçlllğe relerde halkı n1uhteklrlerln a.,ırı gi_ imalat programları yeniden tanZiM Bu. :ıcla.n1l·trın her hangi lıir,;~· 1:!.~3 )! zık 19.5:> },!llzik cFransa yılulırktn, lngJtenJe b 
Sabık ve Jfıhık nR?ırlarln as- ~oo t:ıere<"e chen1mi)·ct ,-erilmiş ,.e den ~ahsi m~nraatı;ıhklarıudan koru· olunmuş, bUhassa yUnlll !a.btikaların b;r Yttılll'tık sa' urıll\\5 ol~avUı 12. ı:> Ajans lI. 20.1.1 Rad. Gazc. ytik bir ordu ınevcut de ildı. &lıeo:' 

d 1 1 k-••ı d mühin d ,.. · · .ı Erit:ınyıı adz.lannda. eıı n1tll<en11ll' l:f"rt ve bahri rrkAnın dcrh<'lf B· hak nı r<'nl nhama. doğru "'e'· eu.1 • ;)Up mrmlekelt~ ~-alnı~ \e yalnız; aın- imah\.t progran1ların a ı eı;ı- ht! inr<' ;\·ap•lı JHİn~ nıınt :ı;~3;~1 13 J\Iüz ik 20 1.j ~tUzik 

\ cfi irade buyurtıldu. n1eğe bwı'!'lannu.,tır. t me tn''.a!fatını t.emlu ettlrıntk için şiklikl€'r yapılnu~tır. derhal J·1!\_ı!rYC'rİrcli. fa\ at !!ÜÇ- 1"i.:;o.'l1 ?\tüıik 21 Ziraat T. siJAhlarıa nlricchhcz be; nl ll'y.o>u 1' .. 
J ·tt h 1 lik azaıncıtli bıı~ hareket oı dusıı .,.·tt• ı.:ıemen timdi :ni? ~unku lktı~adf ,-o i~tbuai zaruret .. l·eıana çare hükfuıH•t, belediyelerin, :;. Evvelki gUn zmı c avada.n Hikle ayakta duı·nbiJcn, lt-07:. ıs r~·ogr3n1 21.10 Tentiil 

Yatsıdan evvel içtin1a ctmj~ lcr hUkWuetJeri \e beledi)-elcri bu su· l·er )er Jıo;llh!O!al ,.e 1 tlhhik kooperatif kanatlı karınca yağınış ve şehri ·1 n'u saps'.1rtlı~ınctan basta]ı9,-:ıur 18.03 ~1flz:k 21 i5 1-lüzik dır. lngilızoler bu orduyu :rcunız td.l" 
bulunmalıdırlar. 1324 senesi tem· retle harekele nıecbur ctn1ektedlr ,-e leri a.(ıln1n~ınn. gayret etnıelerlni Js· muhtelif kısımlarınt lstUU. etmi,tlr. ve :yoraunlri!nnı~n drh~t'tH rle. 18.SO }.türik 22.30 1.fen1 S. A. !W nıa:<satlarla sa}\iıy.ınıaz:;.nr. ı~ı 5 

ııııunun dokuıuncu gecesi.. çUnki.l halkı nıuhtcklrlerin elinden ten1ektlr. Biraz; sonra. esen rUzgı:\r hayvanlar ··('r~si );olayltkla ölı<il-:?h"J ·~1 bl' J9.30 Nlüz:k '..!:.?. ı:ı ?ııtilzlk ya.ti! alarak harekete geçnl('ğe nıeC 
P.f:ıbcyindC'n gündcritcn ı:aray a· kurhırnıanın yegil.no rare.t budur. j ~uı,hl NucJ 1LERI sürükleyip götürnı.U~tUr. r-c!amın dudoV~rıntian rı~ır~k 19.15 S. 10 Daki. 22.5.5,':?3 Y. Prog. burdurlar. Zıra Alnlanya ş nıdı l 

• ab;:ıları. Q~manlı inıpaTCllorlui:,tınll 1 gilizo ınp:ıratoriu:u ıll'.l yolu il.ı-C' 
32 enelık son rlcvrr.~ı e::-na:;ında dC'dir. :Fazlu. ihtiyatl< .. ı:'lı~n !ıi~ 

dola':tı 'C gUlm~ktcn gitgide ka1ı13. "arı atılmalarını l"ıfl~·ordu. ı·o~rrl, la.n L!tbordet: ilıtiyatkffrlık ~a,,lmııa<'a{:'ı ,.j:1 r B!'kcri, ıniılki ve adli en yliksrk I 
1

., ., r , 

birer ikl ~Ct" Yıldız .. arayının salta. Heınen hemen ROb'uıı koUarı arat-t· ı A A ~ah.lbi.ni 89j"lhrnıak üzere UerlemJ,lc· kı7.urt, W)-c ınırdda.ndı, her IULlde blr şey; kendı can danı;"Jrına tLvçcciılı 
ıl"lakamtArııu Jt'tal ctıniş olanları rak, bıtlona. ıirdl. 1 Lıbosdt°'t, Oı:ıger.<", bütün Prktkl••r, e,· - ~Bll"'t kcnıtUerlni <.la'ct ettins-e . yakl&{mıştır. lıı&ilte:e için jap:IJt'<' 

nal kapısı önüne yığı:\'ordu, na atılarak: • mlı:tcrdl. haba kaba. kellmelcr ı..oou- ı pan;a. ke3·ınwe JmişsJndlr. den tehliken.n hızı111 aıalt..>calt ı; 
Bu t·fcndiler d<'rhal !;adrazam 

1 
_ Ah! ı\.zizcın, dedi. Ta!ıa'·' ur f'· şuJ03·or, kollar uzanı:rordu. Bir bani. O ;ıan1an ''Tana gUJmeğe koyuJdu. lere b:ı' ,.Llrmali:lan ibaret oJ,_bı. 

paşan ... ı rcisliğı altında bir Jçtima drınrı::,fnlz ... Gelin de şu hali bir gö· M. ~Ü el W i ~ ~-... ~Türk~ e..._._. evire~: ~~,, ye, blrbir1erlne Gl~lızınelcrl~t..lc ko~- !\olün:hllndü. ~lnıı.Jl hic: blrl!ey hatır_ Büyült Britanya genelkuı•rnayı b~ 
ı:aplılar. ri.iıı! EMİL ZOLA 65 Bl:,,,.JtD ç.REFİK 1 kuldu. Bununla birlikte-, Z•) ıf nahı( J lamıyordu. l'tfademkl bu bc;\·ler bu-, lıarck".'lteı-e te,·e~sül etnu·~.::: ınet1:ı 

. Biithn kadınlar ııc,..lndcu gltn-.eğe = ~- - .....,._ - .:..--;., 'e çellnıt--iı bir kunıral d<'likanlı, ı:r raya katlar gtlnlis,lerdl, r;irebilirlcrı.11.1 dur kl, bur.un r..us,·a harhind" ~ı..: Daha I' t konuşmalar gö~terıyor -, -- --:::-::: _ ., 
d ıncc·hur oldular. O, onları ok",''-'arak rarla ,unu l('J,rarlamakta:ydı: flcp~l kcndile!'hıe çtkJdlizen \Crı.liler. te~irl deıhal "'Örl\\('bil;c;!n. du ki. hıı büyü1a: (!) adamlar a :1 ., ,,, 

tlleriudfıı 1utu,·or \O Oı lc sarlh blr dukları bir O) un Jna..,a .. ı hazırlanmıorı;:,. 1 larıuda. kODU!jtu.kla.rından, dans gıtrı- - Nana! H.!ıni _ya... Ciıeçf'n ak· ı·E':ni gl'."Jenlcrln blrto~u. ~alouda t.tt-
t-irço~u vazlyolln ba lt bir köylıi· , 
den fazla gafHi hulunııyorlardı: ne.'c haınle"'ı içinde zorla ttliruklU- tı. A.:rakta, arkalarında, Lll!!tl \e Ka .. de a•prıa,ıyordu. Bir aralık bir gü- şant .. Petcrsde .. Bllyıik kırınızı ~alon· ı ıııdlJarııı.a. rastladılar; gürii:tü, el &ı. ke,hcttıgı bir de,·r<>cle ing1Iir.lrrir1 it. .. _ 

Am~\Ut Fer1t Pöşa: "'Padişahın sordu ki, hep ... ı de daha. şimdiden 1~ rolln bahoı;e tutu-:u~orlardı; halbuki ri.illü i'Jt1Jd1. ~lyah clbie,cll Ye beyaz da ... Dizi da, et etnli'}Unlz. llattrla- lo~mala rl.'1 hıtanı buldu. Zn.JJf nahif, l rurlarıntla bcta~tle 1111 Jıart•kct cJ1

11 
tC'lf!nıınt• tcbll~ ettikten sonra: tlmat 1(-'lude glilüJ>orlardı. K'lfile et· u~-ku~u gehni ,.e geçirdiği bu gece- bo3•uııbağ~İ. nıalılJeti nı~hul s:ıllıl · ~111 <'anım! çellm<tit lrumrnl gen{', l•~ran~anın bU- reklrrl, l·olt··.ı ,.aT.1.,cU 1,urt.ırr·,~ı111 • 

IIcr t .. .-r!i.ı. endi~r.ctcn U?akta. radı uakla~tı 'e 5ıf'retıcpe bir halde dt'n galrln1cn1nun olan Blanı;ı, her be,fnt";-:tnlarının kordonlarınl takmı'; da- -Geçen ak,anı l'eter"de mi~ Kat ~Uk adl&rındaıı birini ta~ın1akta. idi. hftlü. kuhil ohln~unu ı .. ııat 1111 cJr·-<: 
arak fıkfrtcrlnlz~ açıkça söyleme- ~atını' olan Bordöna\ın etrafında bir,tlal<lkalla. bir, \~audô,·r·r, daha gldlıı tıill3-e nazırının bnlo~undun döııü,ün l;yycn h:ılırhJBn1ı~ordu ıı:;,-,eıa, hı:ın· .Jo:;ı.;su··cn, daha ba~kularının da. J{ent:ıi- lerl 1:Urüle,...e';:tlr, Hö~lr p~H.tıfoJ 

n;zi rtra ederim. dedi, Uakika nere-.Jerlnl tuttuktan sonra, gltırılJ·t•c."('klerlnl boru) ordu. Sa1onda,J latrlle htt.liıulc orK)-a gelen on bira. gt akı:;aın~ lerlnj takit• cdcc·eğinl bildirdiler; \'e anlarda karat \crebllnu•k l\lıt fr\J.:9 
licrkcsi b-!r clllı:ünccdir almıı::tı. ~eri dön\lü. \~e kahkahalar koı•tu. lç- dans ctın('ı;e k:ılkı-:tılar. IJagenc, Na- det dcllkanlı, )'·an odada ~ü.J\sek be:;· l"akat çcliııu.iz kuınral delikanlı, lıoklkaten, saniyede bir kRpı :ıçıh. iade c(''iaretf", 1.orıur~hırın at"11111rti'·. 

imparatorluğun. büvtık adamları ıerlntlen blrl bu.3ma. ta\!d)Hlnt:ıe bu- na.'nın dedı.:ı gibi, t:uljturuırhı<'a., bir le gl\IU,Uyorla.r ve blrtılrleri"tl ~alo- glinlinü_u pcrı,e•nbc olduğunu sü~Jeylnl )-or. be3-az t'ldh-coll Ye resmi kıya· den yılnıı)an enerji~" lhtı,,ac; ' 11~ 
(": diycbili.rlcrdi., İ;; t\ ş ik8rdı. Oku ıun<lukra, utaktan Rordona' ın hllr· f>urclte pi~11nonun hı,ona ge.tnıl-:ıtı. nun kflpı. ıoa. dotru itiyorlardı. Bu <'l', o giln Peteı~de ak<;~ın yenırğl :le- felJJ blrtakını klnıseler. kendi k~ndl- dır. tnrlllzlcr i<:-gal nltındalfl toı''11 , 

r-ıa \.·c- yaı!'Tlaları hi1~ rck kıt olı~n ıan1aları i":ltlH.,ordu. 1 :\·ana gurultuhJ h&\alarılan hı>~1an- ~UriUtıi ı("lf~teıı lihıJ.rlenen_ Sana, nıut n'i~ olduğunu hatırladı; .rekat khn· l~rlni 1akdiın C'diJOrlsrdı. fltp, duhl_ lart111 yaı:i;\etin kenclilrrln~ ınn..,:ıH ;::r 
veya hiç olınıyan JHU~irlerlc (c \ :-ıaat dordc ~akl-ı.~ını~lı. l. enıek !,& ı tuaıdı; ~1inıJ i~ltnUdl,,:Oi l\adar 'aı., ~ fnktaki ıart:ıonJacı c;a~ırı~ or 'o bun· 111•·~ i da'"' etınrınlız olduguodaıı he· ı lı~·e oa,ırınııı baJoti>untlan tlönealert.li doğunu lıl!i- "'l't ın i'Jlt'r"ıf' kararları 
rik1erl bir yana bırakalım, ı~r1ye lonunda. \·uıdo,·rin, :stener'ln !\Uu .. \C polka. ha\aları çal1,Jordu. ı·akat 

1 
ıarı kat'iJ .. Jf'lt taruınadığıua. dair JC .. ıncn hcm<'u enı.ludl. bunla.r. l;-o,eri iı;tUıza kabdile naıırın '1'urıırlz darbebi olo.bllir. µ""1 

kalantor apa~ık g~riiyorlardı ki.. ~on'un ,. Lobordet'la etrafına otur-j hanıml•r kanapclero kurıılarak ara_ ınhder ederek, keadllerlnln kapı dı- Az çok ~uph•leOJu•ğe b"'lianuş o- ,(Devamı var) i;'Clket BU-G 
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- Z9.t.Hl Puaıt.l -----------·•-------------EN SON HAVADls--------- ----- ---- ------------ &.!yfa 1 -

lstihli kkooperatif- ( DUNYA HABERLERi )(Tarihten Bir Güzel Kadın 1 
leri kur~ahyız ! ~ı~~-,-~-t-eb_n_ffe~-B-ı-.r-1-e-şı-.k~I~~~~~ S A F~0~~ Ya!~~.: !':!!.~~:M!::kman Sardonya v-; Amerikada [~ 

(Batı 1 incide) 1 ~raddl ihtiyaçlarımızın tatmini en. 
Ilı karşılayan mUcsseseler de vUcut dişcsi bUtUn gayretlcrlmiZın anası H 

buıdu d!ktatörUdUr. BI k J•f J 
lnk~şaf bir aralık o derece ileri Başlıca A\·rupa mcmlcketlerınde, r Ç0 a yan 

Citti ki, şimal memlekeUcrlnln bazı. iktı,,adl lnkiŞAf dcneler ic kooper.. ıııerl bombalandı ! Şeref ve Fenerbahçe stadlarında, 
ıarıncıa.. bilhassa 1::;, cçte ıçınde kuş urçuiğın dalma. beraber başıamıı.ı t.:. E n m e ş lı a r dUn de uk maçlarına devam tditdı. 
liltUnden ba.şka ne arasanız bulablle· duğu:ıu gözönUndc tutar ak lktısndi Londra: 29 (R:ıd:ro - saat 7,15) Bazı takımlann çok zayıt timlerle 

Sicilya ya ·akın! büyük bir Dünkô Lik 
rezalet maçları 

Bir z amanla r a t eşler fışkıran 
gözlerinde şimdi bir 

s6nük l ük , bir /ersizlik vardı ••• 
-11-

Yazan : Nizamettin Nazif 
ettiniz, şehır, köy koopcratuleri ve inkılllplar geçiren \ c (;Ünden gfü e - Britan~·a ifaya ve Dahili cm- g a D g ster ı!lahaya çıkmış olmaları, bazı klUple· 
ltcıoperatl! fabrıltaları vilcudc ı;e dı. ink şaf 11areketlcrı gö teren memlr- nb et nezaretlerinin tclıli;.: rln de, Beden Terbiyesi Umum MU· yun cenubundakl burnu dolaşıyor ve tak adasında, ne insana çırıtç.pla . 
lltısyada koopcr:ı.tiflerı.n devletleşti· ket-mizde koopcr t.fçl ıg-1., kök sal. Eriianva tay~·nrclcr" nin Ak- DİÇift Öldlrtlldl? dllrlOğUnUn bir tamimi yUzOııden en meçhul bir A-kıbcti nrıyarak c~en n soyunmak h sın veren mermer 1 

tUme tecrUbclcri bile yııpıldı. Fakat mıu ı kadar tab.i bir tıart>kct tnsav· j dcm:dc \'e ~:mali Afrikaılaki kıymetli oyuncularını sa.haya soka.· enginlerine açılıyordu. vuzlu ta.şlıltta Safoyu bulamadı 
bepsınde rnUştcrck olan karakter, bir vur olunamaz. l\f in er hedeflerine karşı yaJ>• r "'"" mamaları yüzünden dilnl<U maçların .... . .. ....... ........... .• Evde gUzel şaircdcn ne bır iz, ne u 
licaret mUesscsc i olmamak, ortak· Ylı mine! a ır mrornl_yetı, unutnu· tıkları siddctli hiicumlıtr dev<tın 

1 

• hiç biri zevk Vf lleyecanla seyredi. RUzgAr gittikçe ş!ddetlnl artırarak ses, ne de bir d3 m1a koku vardı 
ltrpı mUşterclt gayrctlerlle kurulmuş mal< lllzımdır ki; sade makine medc· etmektedir. Birçok deTlet memarlan 1tu 1 lemem~tır. devam etti. Sonra gllnler geçti .. B.r öğle tızcı , 
'te nıu,tcrek ihtiyaçlara cevap veren niyeti değil, kooperatif medcn ye.i. · En son alınan mıılfunata göre adamdan maaş ahyerlarmış! Şeref stadı: Ve bu kızıl papatyalarla süsıu yel· idama m:ıhkiım bir ltalyalı kürekç'.}. 
•e &ııla klr gayesi gUbneyen sosyal d!r de. vazi~·ct şu merkezdedir: Dalavereni11 meydaaa çıkaca- kenlcr, bu şişkinliklerini hiç kaybet· ltayalılknra fırlatırken (1) I.öknd!ı 
llıtıesesseıer olmab tır. Ve asla unutmamalıdır ki ese..> İtalyanın Sardunya adnsm<la. gını hissedince öldiirmÜ.'jll'r. Altıntağ • TaktlM me<1en Safonun gcmisinL Saporat a. askerler, uçurumun dibinde, be!I~ • 

Garpta kooperatifçiliğin sade ı.s. maksatlarına uygun olarak çalıfjRb'· ki deniz üs YC ta) yare mcydımı \.. "' Oyun Altıntuğun sıkı bir ta.zyikllc dalarına i~dirdi. Sıklat adaları arı· m ği sıvrl bir kayaya çarpıp kmlm , 
lilıll.k sahasına münhasır kalmadığı len fStlhl!k kooperatırıeri mUstehl! cumartesi giinii taarruza 11~l'a. • başladı. Ve ilk dakikalarda Altıntut, sından geçirdi. göğsüne ve çenesine kartallar Uşlı _ 
ela nıalQmdur. t.stıh!Alte arzolunan ğin hukukunu, narh ve murakabe re· mıştır. livada miihim İtalyan Ne\•york, 29 (A.A.) - Gangster· sola.çıklar!le ilk gollerini attılar. D~\·-ı S.ıfo, günlerce devam eden bu )00!· ü bl k d ö!U U .. dül 

1 lrıaııarın bir kısmım \'eya tamamın•' jimlerlnden b n kat fazla bır kudr":. tnyyarclcri sakatlandığı gibi <le- lcrin korkunç :;efi Abc Babchlclt'ln, re nihayeUndc bir gol daha çıkara:ı 1 culuk esnasır.dıı ancak bir defa gU. m ş r a ın s gor er. Çıp • 
1 • • 1 • ı b . . ayaklarını ve kapltara uzun raçlan 

'Ynl zamanda ıstlhsal etmek ve heri le müdafaa edcb!llr. n zdc dt' hır çok tayyare t-a lrlp undan bir kaç gün evvel, o.dUrUI· Altıntuğ sahadan 2 o galip ayrıldı. vcrtede rrözUktil. Duyduğu hayal lu·ı 
I'· • • • . . • . • "' daıı.ıarın yaladığı bu kadını buraJ 
l\i fa.aliyet nevi, yani istihsal ile ıs· HaJdar BERK.'\IAN' cdı!mıstır. ırıesı çctenın faali~ etine bir çok bil. İkinci devre her iki tarafın bır çok rıklığı ve azap onu tanınmaz bir ha- ? 

lihll.k ara.sıııda ahenkli bir nlsbet A~ ni gün l\lnrsala telsiz istas- kOmet memurlarının ve polis ajan· aktnlan nctlceslz geçtikten sonra le • okmu,tu. Gözlerinin altı kapkara kim almştı · 
~Urınak te.şebbUskrlnc de glri~ilmlş :\OllU, alçaktan ucan Brifnnla lnnnın iştlı-alt etmış olduklarını mey_ Altmtuğlular bir göl daha yapabil. kcs:lnuş. buı.ıu uzamı,tı. s.r zamnn• I>Uoı:UndUler, dUşllndU!rr ... Son b 
"e bilhassa ls\•cçte buna. muva.t!a.k S&D'&f Ok.1111&rl tav arelerinin mitral~iizlcrilc dana çıltamııştır. diler ve 3. o galip geldıleı·. Jar at.c,ıer !ışkının gozlerinde • mel· yıl ıçınde idama mahkiım edılmı.ş t. 
Oltınarak dışan mcmlckeUere hra- •-"- b tahrip cd'hniştir. Bu rezalet, bu çetin ı;e l~Urak ?t-1 Oyun birine! küme maçına benze· bır sö;ıılKIU.t, bır feıslzlik vnrdı. G< kad·n hatırlıyamadılar. Sonra bu h 
t•t bıle yapan muhtelif fabrikalar .. -t.ııft JOr Sicilyadn Barezb·a mc~ dnnın- mlş olan memur ınllttarının )1lzlerce mlyor. İkinci ktlnıe klUplerintn aJeli.· mic!ler onun yanındaki kızlara da:, an ber adanın dört köşesıne yayıldı. H · 
t'Ucucıe getirilmı~tir. Hele zirai saha· Maarıt Vekll.lett merkez; tcşkılA• da yerde bulunan tnyyareler n- ltlş!yc balığ olması ve bunlann şerir .1 de oyunlarını hatırlatıyordu. Hakem. matlan ayakta duramadığ"ını ve yti. kes telaşa dUşti.l: 
Cla bu isUh.,al ıle tsUhlAk kooperatif., ve vazıfelcn hakkındaki kanun la· ğır hasara uğratılmıstır. !eri hımaye l!:ın Adeta maaş nlmak•n den de şikAyet edilebilirdi. rUyemcdiğinl !arl>ettller. 

1 

<- S:ıkın .•• bu Safo olma~ın ?• 
lerının mtı~terelt çalışmaları mUsbetl yihası ile, memleketin muhtaç ol. Porto \'e Empidoglio'ya da ta- olma.tarı yUzUndeıı, bUyUk bir heye· Beşiktaş _ Süleymaaiye Ccnıi Ma~ ıban bumunu dolanıı-J,en Ve g nç kızlar, çelenk yerine b 

h • 1 2,10 da oyun Beşikta.şın ku\-vetli ,, ., ~e çok faydalı nctıcelcr vermiştir. duğu teknik elemanları yetiştırm .. ıt arruz edilınis, elektrik tesisatı can uyandırmıştır. Memurlar ve a· ha,•alar bn ırnt daha sertleştiği içini Jarına ortU!er örterek ora'--a ko"tu. 
IlugUn cenubi Anıerikada ve A· maksadile buna mntcnazır olarak ''e antrepolar ta rıp o unmuıo;. janlar tarafından alınan•, paralar:n dehşetli tchllltcler atlattı. 1'"'aka.t .)'el . . 

~tralyadıı. !•leUlen bUyUk çiftlik· 1 hazırlanan diğer kanun llyihaları tur. senelik vasati miktarı 50,000 dola1·a bir akım. il~ ba.<;ladı. Beşiktaı, hu ken e e vu dukca cmlyı denizd~n çe. !ar. Safo ıle Uç bahar ya~amış bir ba. 
ı.. .., 1 h l maça birıncı sınıf oyunculanndan 

1 

1 r r • g t • d b 
1 

lıkçı kızı acı acı ağlı yarak onu sol dl-
~in bir çoğu, ve alıı;wcrış merkez- 1 Resmi Gazete ile ne,redllerek ınerl· . T~ranto li_maaında ~· nnan baliğ olduğu söylenmektect r. mahrum olarak çıktı. kip ha\'ala.ndıran fır Jl':'.1;~ıır a 

1
• c zınin Usttindckl benden tandı. 

1• • İlk dakikalar Be,iktaş sağlı sollu 1 "-t d" ~ f b" ·~· 1 L"k Ada mateme daldı. 
1etinde rıhtımları dolduran antrepo., yete glmııştlr. 1 b

1 r ltalyan tıcaret gemısı alev- Son araştırmaların neticelerine gö· süvari yelkenleri kasm- cesaret rı 1 
""'· sılolar veya doklar, hep bu nevi VekA.let Teknik Öğ'retim. MUsteşar· ler içınde bıraktlmı~tır. re Babchickln, ~~ \.ddı \ha.net. g...., ereme ı. ::sa o ır an e. • e v a· 
ı. 1 C t . akınlarla oyunu açıyor, yedıncı da· • . . K d Saf Rod •. .. tıhsal • isllhlılk koopcratıflcrlJlin 

1 
lığına eslti Teknik Tedrisat Umum uma gecesi ve cumar esı sa- !erini meydana çıl•aı masından Jrnr· . . .. . . , . .. da ula~masını ve her tehııkeyı goze ı a er onun op s sız yaş -

tltıtınde bulunmaktadır. MUdUrU R~U Uzel ta..ı" edılmi• ve babı Palcrmoda Agrigento'~.a kan ayni memurlar Ye aj:ınlar tara.- kıkada Şukı U, ılk go~U atı,or. 13 un· alarak azamı süratlc ·ol aln,rı.sı.ıı masına mUsaade etmemişti . 
.,... .., cU dakikada Efref bırlnci goJU çakı. "'lh . ti ) 1 (A l·-- ) 812<1e misalin bu kaclar Hc.rlsine buna ait kararname yQksck t.aselka muYaffakyetli hücumlar yapıl- fından öJdürillmtlş olduğu sabit <il-

1 
ten11 etmış . ,..n.tWl var 

tttınea-e hacet vok. P'akat .. ınu ka· arzolunmur;tur. mıshr. Bardiya Jimamndaki de- muştur. yor. Oyun hep Befiktaşın hl~lm.ye· Dalgalar gemh·ı kAh el UstUndc ta_ 1 

ı.. 6 " ..,- • tinde devam etmektedir. Yirmı seki· • . 
"111 etmek me\'l\ilndeyiZ ki; b ltün Marı.rif Vek&Ieti mevcut sanat o- polara hücum edilmiştır. zincl dakikada HUse •in U Uncu olü şınan bir ulu mUslliman tabutu gibi , (1) J.i!kad'da ld11m mahkfımlarıııı 
llYanın bir buçuk asrrdanberi tec· Jçuilarının bugünkü durumu ve bun. Ş'rnali Afrikadaki hava Rlll· Se~et TebUAI atıyor. ) ç g Cfıtıerinden kestırer<~l,, kı\h blrd rb:r .}lıksek bir tepeden bir uçuruma fır-
bc ettiği, harp ve sıkıntı zamanla. lann tevat ve teklmQlU için bu sene harebelerinde bir Alman a,·~ı • .J 15• Birinci devre 

3 8 
Bet kt 

1 
oynar gibi serenlerınl kamçılayıp tıs- latırlardı. Bun4an hazı dillere bir 

cia pek çok fayda. ,.e kolaylıkları- yapılması icap eden işler etrafındaki tayyaresi düşiirülmiiş ''e hır hl lh ti i -
1 aşın e. I tünden 141arak Mornnın cenubundan' dnrbımc!lcJ kalmı•tır: 

&'ördüğü istihl.'ı.k kooperatiflerinin hazırlıklarmı b!t!rmek tızeredır. cokları sakatlanmıştır. Mars3la- Harbı•n 15 J•DCJ• ne n aye en yor. ı Moranın garbına attılar. o zama01 «"Falan, J..ökad' taklası attı!» d~r-
. • tll - d ske • d 1 ra moto""rlu·· İkinci devre: Oyun Beıtlktqııı taz· t Akd · ı tl"ğl bı"tt" Ge ı k ·la an evvel kurulına.sı ve cen~ıe - • a a n ca ıra • yikU ba 1 "A _ B 1 ...... 1 · enız ıı ser 1• m ı~ı · Jer. l"arıl ıu•uruma düsu. ·n öldü a 

l\a._ _..:ıit • • c ~ ıyor. ~ sonra q ... ...., ı . .,. .. rn • 
~ ,..11_,,_~- ,__ Kemal. or unc go n atıyor. . beli" 

1 
d i zamanı gelmlf}, hattA geçml.ş· ~ IMtllderi kıt'a)ara hÜC11Jft ııcmı mı~tır. haftası başladı d'" d"' il lü Ü j rın bütUn gırlntı Ye çıkıntılal'lnı doya. nasına. 

• biJ.c. - ... __,., komisyonuna yapı....... . . doya seyrettıreıı bir tem ık e A • --------------
lstıhlAk kooperatifi tecrübeleri şfktyetlere nazaran ay&kkabrlarda Denı·zıı· Meb'USU Bcşlktaşın hakımıyetı_ bell1. Kar?ı rıyatiğe doğru dümen tuttu. Korfo. "' 
,,, dl ,r • kullanılan "'· 1Afttikl . (Ba'ı ı incide) ta.rafın bllttlı1 gayretlerı boşa gldı. .. ta .s-.- d .... h t S ! M EV LUT ..... c d~ yapılmamış değil r ..... e .. e. .....çc ve pençe ...,, crı ya, :ı. .n ya u,,. a ı ... , .. , aye a oyıı 

Ankara memurlar kooperatifi, piyasada azalnuştır. Kavatlar bazı N • Al• Leningradl serian zaptctmek is· yor. ş~~rU beşinci golll de atlara Lökada çıkardı. Tilrk sporunun eski üstatların· 
1 ecıp 1 tiyen Almanlar, ~imdiye kadar yerle11tırıyor. (Dakika 21) 

71izyoll'ırı :kooperatifi, lstanbul 6.stik tabrikalannın evveloe piyasa- Derk•n E -• alt•"cı -.ı.. aıre yalnız takalıni değl_I. gUzelll. dan ve bisikletçi Fahreitin Kilp· eehre doğru ilerliyememi~lerdfr. ~ fi°"" - ...... y 
ı.... diye.cı memurlar kooperatifi, ou Y

1 
a.riverdiklerl mallan artık vcrmedık. Ku•• çu•• ka öldü İlmen gölü civarındaki Rus ha· rlyor. tDaklka 32) fınl de adamakıllı kaybetmış olduğu· tanoi;lu ile Ticaret Vck!Ucti fa c 

~bbUsUn ciddi, muvaffak ve mtls· ~ ni ve kendilerinde kauçuk bulun· k ti r _ ,.,,,. ı;ı-ı·k•·-n barı·z .... nun farkında ldı. Geminin aydınlı· milietti i Selm:ın Kaptanoglunu ı re e , .o..t:ningrad ilzerlndeki dUş. • .. ..,. ..,..,., ~ ·-
t adımlarını teşkll ederler. duğu JuUde bu malları kundura lçı:ı (Başı ı incide) IN!n tazyıkmı hafifletmiştir. altında 6 _ 8 nihayetleniyor. kta adaya yana.,mamasını emretti. ebedi istirahatgahına terkedildigı· 
~ lfarz Belediye 'kooperati!lni ele JUzumiu olan imalılta sarfelmedlkle· Zira onun bu adadan her ayrılı"ı ve nin kırkıncı gtınU olan 30 Eylül karaya nakledileceği ve cenaze res Merkezde· ı ,__.__,_ n- .. 7 

rini iddia etın'•lerdrr. ' · a-por • ...,y .. oı; bu aday& her dönü•U hemşcrileri ta· 941 sah gilnU öx.ıe namazını mil· 
~ minin orada yapılacağı anlaşılmak Rus kuv\•etlerlnin ileri hareketi ı 7 6 

c mahdut bir memur ztımreai- GUnUn en mühim klµ'\lılaşmaaı sa rafından .cef'eli ba)Ta.mlarla tes ıt tcakıp Be~kta9ta Abbasağa cami 
B·ı.e.- 1 tadır. muvaffakiyetle de\•am ediyor. Al· :ı .... 1_ 1 Be ... 1 d 1• t k 

lhtıyaçlannı temin etmek üzere ı .... um 111istahc1emln de ehliyet Cenaze resminin ne zaman ve 1 at 16 da stan .... -..- a YAOS ara. edilirdi. n c mcv u o utulacagmdan arzu 
k b """ men ar şimdi Moskovodan. bir ay 11ında oldu. n....n on b,..incl dakika. O b d d 1 l t if" . i 
•lJ oluna.n bu mUessesc, Ue. .. n almata tül &atsluyor nerede olacağı ailesi geldikten son evvelkine nisbetlc daha uzakta bu ~;r~ ""T , u a aya ayak bastığı zaman bu c en er n cşr ıerı r ca olunur. 
h r mahrumiyet içinde. ve bünye· Her türlü kontroldan uzak ve ra anlaşılacaktır. lunuyorl.ır. ya kadar tsta.nbulsporun Mkimiyetl adanın bütün kadınları !htırasla ka•:· I Refikası 
ı:ı n beklenm!yecek bir kudretle başı bo§ bir halde sözde hizmetçi Necip Ali olgun bir insan ve fi. Sovyct kıtaları Jelniyada üç Al· altında geçtiyse de yirminci dakika· rulur, Safonun canını verdiği zevk>:ı J,utfiye Kaptanoflu 
l<lan hanclndekl mÜStehlı~lere tedarik eden idarehanclerin bek· kir meselelerine canlı alfıkalarla man müdafaa hattını yararak 10 dan sonra Beykoeluların akınları da çeşnisine hiç de yabancı olmıyan bu r' 

~. büyü?' kolaylıklarla yardım eUni lcnen neticeyi vermediğini gören bağlı bir hukukçu idi. köyü gC'ri almı,Inrdır. tehlikeli bir şekil aldı. Fakat oyun adanuı kızları defne dallarından, zey 
tını.ş bulunmnl~ta ,.e harp ekono. ve bu hususta son zamnada yapı. Biiyük 'Millet Me<:li inin ilk top. Ode .... a, muazzam bir kaya par- umumiyetle dlR'&'Wl ve tat.sır:. tin yapraklarından çelenkler takar. 

lıı in bir mtldnfil sıfatlle mU!!leh· lan şikAyctıeri de nazarı dikkate lantısınd3nberi mecliste mcmleke· çası g'bi h~Uı muka\ emet ediyor. Kaı·şılıldı akınlar ~vanı eclerk•n !ar, kikilllerinl uçura uçura ona doğ· 
rııuhteklr cllnde'n kurtarnıata alan İstanbul· belediye i kendi mu· ti olan Denizliyi temsil dmiş, An· Cuma günü 36 Rus tayyaresine birinci deVl'e sayıaıı: sopa erdi. ru koşarlar, önüne demet demet pıı.· 
111nktııdır. Z.'akat bu hlzmet, ms· rakabesi altında hır .Müstr..hdemin kara fı:;tiklul mahkemesi müddei· mukah"l 9& Alman ta:ı. yaresl tah- İkinci devreye her ilet tekRn da patya ve Icwant& çiçeği atarlardı. 

Cları k ,.c bu darlığın eseri olan tc~- idareahne ı. kurmağa karar ver- umumili inde, parti umwnt idare rip cdilmi"tir. çek durgun ba.'}14lclılu. On beıflncl Güftdüz adaya ayak basacaktı da 
l<ıı !ık ytizündf'n şehrin her tarıı. miştir. İstanbulda çalı~n ve çalı· hl'yc'i azalığında, 1\1.!li Mudafaa n Jtık dcni;!"ndc bir dü man dakıkaya kaclar o~<Un İlt.aa9ulspor böyle bir neş'e ile kendine koHarı:n 
~ teşmil edilememektedir. ~cak olan bütün hizmetçi ve mils· Vekaleti siyasi müstc rlığında bu. krm-a, örü ile bir ek r yeri batı- lehine cece:ran eW. :-fibayet .soldan açıp gUzelliğinin .sihrini tatmak s. l 

"ın b r çok gıda maddeleri, ınaJl· tahdemlerin ki, bunlar ara mda l ıunmu~ur. Son zarrıanlarda Haki· rılmıs!ır, iki destroyer de h~s:ıra 1 iyi bir kombineaon yapan let.an8ul· Uycnlere bu tltriyen sıskalaşmı~ ba-
at ve giyim ıhtiyaçları. yentde:ı otel, bar, lokanta, gazino müstah· ı k?.t gazetesini çıkarmıştır. Türk uğrrhlmı~tır. .spor fol'ları, Tank vaaıtuıle ilk pl· caklarını ve şu feri sönme, gözlerini 

o unacak kooperatıfierle veya 

1 

demleri de vardır, bu buroya kay· B:ı m Kurumu ha~ !yet divanına Karadcnizde 6 bin to:ıluk bir ti· !erini atabildıkr. (Dakika 16) mi gösterecekti? 
1 lı genişletilecek böyle bir koo- dolanları ve bUro va tıasile işe da rei tik ediyordu. carct gemisi ne iki büyıik şilep Biraz sonra Kadirin ili.ine. f<tlQ Gem!, emrettiği gibi, gece, zL!irl 
lir eme halka temin ve •evzı o- sevkedilmelc l mukarrerdir Bun· i Necip Ali Küçilka'nın ölümü batırılmıırtır. )'apt.ığım gördtllt. karanlıkta adanın ıssız b.r noktamıa 

;ııa ın? ı lann her tilrlil hastalıktan °vesair memlel~etin fikri ve siyasi hayatın. 1(100 tonluk bir dl" 1an petr-ı 3f&lıa;ttJiı zaaan tek başına karay ... 
d li b l ı uı Son dakikalarda. :Cey1'os bir pen. 

arın, tUccaıın, b n türlU hlle ve kusurlar an sa m olduklarına da· da bir o ut bırakac:ık ve derin ,.,.em"si batırılmı tır. çıkt. Hıç kimsenin kendısile hercber Jtr. t .. ., allı kaunıyoraa. da top ıc.ıecinln el· 
.. rııe bundan daha ıyı ve dah~ lr tabib raporu vcrılccektır. Ha bir cc ur tt)andıracııktır. 27 cy!U!de iki Alman keşif tay. !erinde. ıeimeslni l9temedlğlni söyledi: 
bet b;ı· netice verecek bir mUca. len çalışanlar da U>numfyetle bu 1\lcrhumun "On e.ı:cri mebusların ."ar i Mcı.kova ii criııdc ve 28 ey. _ Gidiniz.. Siz limandan karayn 

k d ı i Oyuıı htanbulsporun N.ric hikı· 
Şekil tasav..-ur olunamaz. müesseseye a~ 0 unacakJarrur tco;rii masun yetine dair hazırladı- l(ıldc diğer iki bombnrdıman tay· ""kmız, dedi. Ama sabahı bcklemeli.s: 
r _,. ·H tl d cc • · t""tt"" miyeti a.llındL 2 - e n•yeaentyor. .,. 

chır ve kasabada bayatı u.az· ucre er, ere ve ehli) etine gı bır c u u. yare i düı;tirülmii tür. niz. Halk yekenlcrimin kızıl papat-
l'rııt!( ve kolaylaştıımak, mahalU göre tcsblt edflecektlr. Eu ölümden TUrk matbuatı hu· l!"eaerbahQe atadı: yalarını Ki>raUn ve gelsin. Genç kız· 
dıyenin brı~lıca vazifelerinden b. Belediye ve zabıta t~kilfıtı da 1 susi bir teessür de duymnktadır. Alman T Pb/igv İ l"enerNll9e - Berat~ !ara: cEvl.ndeclir, dinleniyor. Çok .;_ 
0ıauguna göre. halk, belediyenin 1 bunlarla aliikadar olacak, ve,.ika· Zira Necip Ali Kilçuka -:Jlu .. rcfi. 
ı k" · 1 t d . i h 1 . 0 .. un b,.,.10~.ll-ından iUb··- .... zun stırecek derin bir uykuya lhtl-

cdtccı;t _ yahut mc\'CUt olup da sız ımseyı ça ııı ırmıyacaktır. kimizin aım mu, arrir crındendi J -. --. --· ~ d 
··dd t m:ı ... ı 1 incide) nerbah"enin baskısı altmd .... ır. o ... u yıacı van ers.nız. ı lctccc:ı - bo.}le bir kooperat.· ive bir mu c CVVC'l neşriyatını " - "' V .. atif haf"f kil kü ki 1 j J bir il · tm• la H kik t t · Jısına t.cı.,n isabet ta~ dclmişlerdir-. Melih tarafuul&n ve btrl ııeliçin aya· •,. ı çe en re ere (e 

tış mağn::alaı ında hcrşe~in ıy • aıze areket l t~tıl e ış . o n a a g~z~ es~· Alman tayyarelerinin nece taarruz. mi uzaklaşırken, İyon!yen detllztntn 
• "'"uzunu temin edebildiği~ gö-ı nın de sahıp ve ba~uharrırı idı. .. ğile ant arda dört gol atarak :rencr 
b , B gUn Dayan Safiye, Sala.hattı !arının hPdefi mo kovanın askeri birinci de\Teyi bitiriyor. lrilk6netlnl yalıyan karanlıklara göz. 
~kıı yere gıtmcz. Oraya koşar; u ' n tc .isatı idi. lerlnl daldırarak bir kenara çömeldı. 

ade plo.tonilc b.r mli,teri o~· Pınar ve I> nunl Ahmet gibi snnat· HA-DISELER - FiKiRLER İkinci devrede Fenerbehçe .Meilih Btr mUddet 'havmı önUne e&crek dU· 
~ ıı. da kalmaz kendisine uzatılan kirlann refakatlle Heybelfnda pre- Ferroe adalarının bulunduiu vasıtaaile befinci goltl ~ p. I, --"· Sonra~yavıuı yava11 bdo'""'•ldu. 

' nda. hastal"ra ko r ••a" gollük mm takada tayyarelerimiz ,,_,... -. ., e.• w 

ık scncd n! de SC\'C seve imzı. vantorvomu .. • ~ Yenı· hı· r devı·r gündüz ceman 13.SGO - tonluk ıki rOyoruz. Kara kayalara tutuna tutuna kıyı. 
~e teşkilatın gcni.,kmesme yar· mcğe gitmlşlerdır. Nihayet soldan bir aluncla, Bevo•. dan u•<>klastı. 

d k sık vaprlan ve " k 5lt>p batırmışlardır. J • - • 
tder. A \TUpa a. sı • ~0 d • lu~por ıuoref sa .... sını atahtlı-... O· . .\ bu gllzel sanat t • • eyız Moııko,aya yapılan bü)i\k lııtr •- ,T• J-• 

l'tco.ıt bu &cnışlcnıe ve teşr;,JAt- iyi nct!ce?er vt-ren e- IÇID ha\a hilcuıııu yunun ııonlvma dofru b(r pi dahıı 
~a:'i'l, bucUnkU şartlar da.hllint!eı davislne ssnlarımıj'.ın önayak ohnası Berlln, 28 (A.A.) - Alman saı:&' atan Feneitıer ~ı 6 • 1 ka.za.n4lı· 
~ ı ortakların yardımlarından bek biz! hakikaten se\·indırmi~tır. (Başı 1 incide) tayYareleri dün gece yeniden Ma.ko- la..r. 

•it her gayrimu,,a.f!ak ıa ... ibl l.ıu kadar ~tur. Blzi kıskan4ıraD 
r "Y 0 t ·· ,..,. b h ii t vaya taarruz ederek asker! ehemmi· Gala.._.,..• • Vefa 

ı.. arırık bir fikir halinde kalmağ-ıj aşe Mus-~ı 11 alin bizde de v ca bulama· J 

~lttı.rrıdur. ı ·snw ahı - (lsnımH) eı '11.nPfUV ınası, şimdiye kadar, Hn'atkirıa yctteki hedeflerde mUtc:ıudlt yangın. 
1~c. artık, b r ta.rafta.n pıya'J.ı tcşarı Şe!ik SO)er bugün saat 10 da en ufak bir teşvikten bile mah· lnr çıkarmışlardır. 

ve mürabohacılığını öıılemek, Eı ~nuna mUtevcccilıcn hareket et.' ram olmasındandı. Artık • mer· Moslwvaya yapılan on hava akın· 

~taraftan dit. gayritabll fıyat daı·l m~tir. MUstesann bu se:,ohall olduıt. hale~ a~mış buhın117oruz. Şimdi Jaı1ndıı. hasara uğray,•n a keı1 ,·eya 
t •· !arı veoı b. d · • i d ı 8 . d askeri mah.yetteki h d.flcr ara.sır.· Ilı. - ''larında.."l hll.lkı kıırtarmak w ça u~un sUrecek ve şark mın a~a · : · ır Mır ıç n ey z. ır e· 

,"llYet hemşcrilerı medeni ve sosy 1 nın ı~e vaziyetler! ıle yakından al:ı. '·ir ki, dah:ı. yakın zamana kadar, da. Bolş::ı.ya Dorogo.nı.ovskya Uzerln-
~ekkw etrafında toplamak gıb! kadar olacaktır. MUst şar ayrıc:ı l'tlahmut Sadıkların, l\!ehmet Ra· de Kı)'cf carı da vard.r ki bu gn.ra 

"" ha~lı gaye ve faydaları olan bı: şark ha.valisinde Ankara. ve !stanbula uftarın, Süleyman Naıiflerin, mUteaddlt bombalar i bet etmişti:. 
"'bbn~. · d il kte ,,. Saffet Neı;ihilerı·n (••e daha kim Kiyef gan, l\Iosko\ndan Br!ıınısk yo. 

Bil'lnc: devre fııer iki t&Jumıa kar
ıphklı hlicunıları aruında t - O bitti. 

İkinci de\TMln 11 uncu 4kklkMl.:ı· 
da sola.çık Mehmet Alinin g1ize1 blı· 

şiltU ağlara takıldı. ttte ilk ve !'IOll 

gol bu. Oyun ı . O Gal&taııa.ray Jelli· 
ne bitti. 

l ..,.u ba.şarmanın tam sırası4ır. g6n er mc olan koyun \°C sıeoır gı • 
~it ııenelerd nberl neşriyat!'.!, bi kasaplık ha~an mcs le 'ede işt:·' bilir nekaıfar çoklnnın) ilaçsız· l.Je Kiyefc gidc:ı 'e c nupta başlıca Bir trlaatla ,ııept lııatiı 
• t&ıı "'al cdecı!kt r l !ık, kimse ilıik ve çreaizlik, ) ani ınUnalrnlc hatlarınd.ııı biri olan ç !le Stoklıolın. 29 (A.A.) - Manchea· 

b slaria, ı;eçird ğı acı tecrtlbe. " . 1 p:ırasızlık Yiizu""nd'"n belkı· de •n . mc difcr yolunun b 1 dığı ista~· 
Unu kabule hazırla t B · • ... ter Guard an gazetesi JM1 tonluk 

Oltu nmı~ ır. u- 1 AK V/M güzel est'rlcr!ni verebileL'ekl•rı· .} ondur. llesilleı llkm kt ı d b'l " ... cıt~· o! Water!ord ismindeki lrland:ı. 
cııt ·, e ep er c • e bir çagda göçüp ~ittikleri bir Tıvcrtkoyo. E;"Ç d;J Kı:cmJı,ı tesi· " 
~~ <kantin> usulile - \'e bazı 29 EYLÜL 9U memlekette, beğenilecek bir ro· satı da ci.:ldl ha ı. u"' amı~tır. Tct. ş!Jepın!n bir çarp'"'ma neUceslncle bu 

'tırı Pletde kooperatl! yollle - ha. PAZAltTESi mana, bir tabloya veya bir hey- arruzlar nakliyatta t ·J't zorluklal' tığını bıldirmektedir. Şilepin blltüıı 
'\ ~<ıe ~u nıllştcrek "e zaruri şeklinc Al": 9 - GUN': 272 - Hızır: 14; kelciğt' 2500 lira mükafat Vl'ri· !;!karmakta ve ;aı:ıeyr ın.ı1l o:mal>la.. nıUrettebatı kurtarılmı~tır. 
~~o~~luklımndanbcrı aJı.<;mış bu· Rtil\1İ: 1357 - EYLeL: l 6 lrrcldir! dır. Boli'Yya kabi11esi istifa etti 
~, •ar. Hayatta da bunun dc\·a- HiCRi: 1360 - RA!\IAZAN: 7 00 ı· ' ~ıs :!J ıra .••• Bntmlnn lCu'i ,rmllerJ 

··························· 
Sa.balı olunca kızıl papatyalr yel· 

kenlen gören kızlar ,.c taze duı!ar, 

defne dallaundan ve zeytııı yaprak. ! 
larınd11.11 yapılın1.9 çelenkleri ba\ll&rrııa 1 
t&karak, ki.ldtlleıini rüzprlandırıı 1 
rtır.,.lrl&ndıra koşarak sahile geldiler. 
Fakat SaCoyu görlip lrnliarına atıl· 

mak, eteklerini. kucaklarını doldur uı 
papatya ve levanta demeUerini geçe
ceti yollara. .l!erpmek l~ln bcylıu.ı~ 

yere beklediler. 

GemicUer erkenden kı>.ı aya çıkıp 
evıne gıttifjni söyleyince Lökad:rı 

'lri1tiin kwan, gtlzti kadınlan, oray~. 
o eve. ateş kınnızı giller, yanık ko. 
kulu )(aranf!ller, manulya ve sardun 
yalarla etrafı çevrili aı;tk yuvasına 

koştular. DU\'arlardan aştılar, kızg<r. 
dıfi ahuların inlltilerilc etrafı doldu· 
rar&k kapılan kırdılar. Fakat ne .lr.J· 
vırcık tflylU keçi derileri!• atlslQ ya. 

. 

Yeni Açılacak 
SINE1'fA 

Bu mevsimin en yen: 
ve en güzel filmle· 

rini getirmiştir. 
Tepcbaşında yeni açılneağı. 

nı bildirdigimlz sinemanın 
mildürl~ilndcn aldığımız mek 
tubu a;r•nen neşrediyoruz: 

Muhterem gazetenizin dün

kü sayısında sa) ın halkımızın ' 
Tcpcbaşında pek yakında oça. 
cağımız: sinemaya büyük ala· 1 

ka göstcı·diği ve sincm2mızda ' 
yeni film olup olmadığını mc· 
rak ettiği ) a7ılı) dı. 

1 Muhterem halkın sinema
mıza "Üstcrdi i ;uı· ek altka. 
nın med~unl! şlıkranıyız; bu 

bUyük alaka hertu,.ıu tahm ni 1 

kat knt iırtünck~l"r. Simm- mı. 
zn bir isim b• lmal~rını r·ca et· 
tıl;imfz mli takbci SC;) ircılı-ri· 
mizdt'n bınlerce mektup a 1dık 

'<' <>Jınaktayız; muh'tcrC'nı I 
ıs~ ul halkı kcmH !-:;rcmala. 
rımı - çunkiı Tep br-şmda pek 
yakında nçıh:ırak ob:1 İ"Cm'\ 
Ltnnbul hallonııı sinem1 1 o· 
lncal:tır - güzel bir Dd bul· 
ınak içln Meta birbirleriyle 
mfü:abaltaya ı:;irişmi-:l0rdir. 

Bu alfıka) ı kar!;ılıksız bıra. 
kncak değiliz. hiç merak c'mc
t;fnler, fcvkalıide al.vale nı~· 
men büyük fcdakarlıklcra kat 
!anarak bu mevsimin en yeni, 
en gür.el, en caz:lp, en asıkan<' 
filmlerini temin etmiı: bulunu 
yorıız. Bu fil nlcr lılçbir ·ne. 
ımıda gö terilmcden e\·vel Te
pebaşında YC'ni açılacak olan 
• ·nemamızda gö tcrilccck, hal 
km en rcvdi~i erkek ve kadın 
sinema yıldızlar•nı halk ilk· 
önce sinemamızda se)Tedecck· 
tJr. 

\\(!ı rnıcıcten sevineceklerine şUp. \ AKİT zzv.-u.ı EZ.-L.' ı \'alna san'at eseri ı>ara ile Öl· 
tıııı;lınenıeııdir. <'Ülmez amma, rakamın belıi&'ati 
• 11{'nın fikirlerle idare edildiği· GÜN~Ş 5,55 11,57 suradadır ki, Türklyede bir tab· 
lıı rıyaya verilmek istenen istika- ÖGLE 12,07 6,0S !onun (çerçe\·esi dahil) fiyatı 50 

~ııu:erak ve ldcallerlmiZe tabi İKİNDi 15,:!4 q 28 Ye mükerrer tabıları yapılmış bir 

Bcılln, 28 (A.A.) - - D. N'. B. ajan· 
sının ald•ğl bir habcrlJ &öre ösel a· 
dası açıklarında Alman tayyareleri 
kendi silAhlarlle srı1 bir Sovyet bo· 
t u tahr p etm le .. ve b r ihra,. te. 
~ bbUsU esnasında ı:::o ·y tleıin içlerı 

asker dolu .sekiZ nakl!yc gemwni be.· 
tırmı.,tardır. 

Bucnos. Aires, 29 (A.A.) - Bo
livya kabinesinin istifa eltili La. 
paz'dan bildirilmektedir. 

Vi•tlser diki şıu, .. a 
Şlkago, 29 CA.A.) - Dün '" 

di.ı.cs d«; Vindsor, dün Şikqoya 
gelmişler ve ekserisi kadın olmek 
ilzeer takriben 2."8 kllf ._.,.._ 
öaa kacple......., ....... 

OPE RET 
~'ıt tuna ne derccelcıde kap. u• AKŞAM 17,54 12,00 romanınki de 500 lirayı getmez. 
~: 0lal.ım; çıplak hakikat dalına YATSI 19,23 1.311 Var, kı,ıas et. .• 

İMSAK: t,ll M,19 , ...., 1Hn1t aetUr 

Baş Rolde: 

WILLY FORS T 
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ALMAN CASUSU V. 16 
TUrkçoye çe,·irnt: Fuad Samilı lıotan bul 

Bir köpeğin yarısı ! 
ç . . ..... : 

lluret BeUk 
Tuu: 

- 4 - P. 8. WODBN 80981 

S il ver e nı ir verdi: " Üç avcı 
t 

Coc, çantası elinde, kapıyı açıp olarak verirsiniz. Cepte daha az 
aggaresi hareket ettir iniz. Casus- !içeri gırcli. Kulubcye doğru yilru· yer tutar. 

l i 
v b . . :rcccğı sırada durakladığını farket· - Hangi efli liranızı? . . 

arı yere nm ege m ec ur edınız . ,, tım. :\!eğer tam bu esnada kopek Ça t 

- Yuzbaşı Sıiverln de Cezaırc ı · Iutlaka bağıracaktı Ben: motö· ı1 m~~:;:daç~kmış. İkisı· ~~A\gbzaınnı~ h~a:y~:r~eetl;e;;:;a.~çatr.eım:IJ~~ir:~~~ 
1 

BAŞ' O 1 Ş ' N EZ LE, G R 1 P' R O M AT 1. Z 
hareket ettı.;ıı'l.ı ogrcnıncc hemen run gı.lrültusune rağ.ıncn ı~ıtccck- kar~ıv. a Jndıın. . de ka:ş~ _ 
bir tayyareye atladık, gcldık. tim, t "' ~u~~yorla_r.. bırıbırlcrını 

-- f'l·k aıa cttinıı ..• Ben, komi· ı - Zertonun bir yumrukla deli· ı anınıak ı.::.tı.> or sıbı bakışıyorlar- - Allah, Allah! Çantayı siz: al N J" • K kl k B 
sere \'erdi!ım Jadedc delikanlı·' kanlıyı sersemlettığıni mi ıanne- dı. Coe:. madınız ki, ben kendim aklım, . evra JI, ırı 1 ve ütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
ıun intihar etti.;ıni söylcdım. diyorsunuz? Şu holdP kapıyı açar,, -- Haıd, defol! diye bağırdı . - Fakat ben köpeği teskin et İn.hında günde 3 ~ alınabilir. Her 1erde pu llu ku'ulan ısrarla ••teylni• 

Gil 1 b
. ı· (B ı·· d · . A;o: dnha unutuyorduın: Bu kö· mescvdim • ...., -.. 

- ze ır p an... or ıne ı~arı ıtiverirdi. Oellkanlının ba· J •• • 

h
·t be ) ı ek uyl~ korkuJacak cinsten de- K.. ki ı ak ~-ı a n p. i olluktakı m.charetin.i 

1 
ğırmasından çekinmezdi, - opc er e oynam uvşunu-

ö t ıd H 
ğildô. B,Jyük. fakat munis bir hay· za gı·d· sa k b h t b · i' 

S s ermenın ~ıra ı gc ı, aydı, - Evet, fakat casusların istedi· ıyor a a a entm. m . 
hemen tayyareyi havalandır... ği şey delikanlının ölür .. h deıj,~1. vandı, Okşanmakt<tıı ve oynan1ak- Siz, köpeklerle oynamak istiyor- n 

Borlih. bu emri alır alınaz tay. elindeki 16 numaralı vcslkt:dır. tan baoc;k:ı bir şey istemiyordu. sunuz, diye ben size elli lirayı ne· r BrB Sl Z 
yareyc atladı. Hormen'le Zerton - Vesikayı aldıiar n1 ı, dersi· Coc bunu ası~ ar:.hyamadı. Köpek den verecekmişim? 

ilanlar 

kendisini takip ettı. ı niz? . .. bir adım yakla~tı. Belki de Coe - Demek böyle! dedim ama d in· 
Zabıta cmronde muhafaza altın·' - ihtimal ... Bu gibi ~!erde her ~odalının ~hni yalıyacaktı. Lakin lemedi. Ba~ka bir köy evine dogru Jş İsliyen/er: 

da bulunan tay~:are bir anda ha- t.ey ihtimal dahilinded:r Yalnız Coc. birck-1:1bire kork.tu. Tekrar: yürüdü. 
va landı. ! her 'lıie) 

1 
evvelinden hc5.~P et nek .- Haydı, defol! dıye bağırdı. Bir asır kadar urun süren b ir· 8u MıtWldıa 1f arama. it .,.erme, 

Zertonu taras:suda memur sivil ve ona gore hazır buluııınak. ıa. Kopek havl~ma~a baı:layınca Coe~ kaç dakikayı, öylece ayak ta geçir· erimme tMlitleri. ve ticari 
poıisler şaşırınış kaın11 ştardı zımdır Rişar. muhurlü zarfı ic:.tı ~ 

1 

nın busb~tun a ·h ba:iından gitti. dim. Hep «İn,allah daha azgın b ir mablrMt hels olmıyao köçb 
- Kaçırdınız ha! · "erek 'zcrtona vl"rmC"mıstıC' Eğer Yerden bır tas alıp attı . Huyu ma- köpeğe rastgelir.~ d iye dua edi- UıAular p&ra1ıu. Oıecjı'ohuıur. 
D

. il t h ı :· ·ı be · ı d · · Iüm olmıyan bir ko~ğc hele ke11· d B d k d b' ıye m s e z bır kahkaha işi. la rı o ma an aldılar ise Zerton, . . t'... • yor wn. u esna a ar am a ır • Matbaa pedalcıscyım ve ka· 
tildı . ~üpheleri izale için onun koluna 'j dı b:hçesınde ıken böyle bir şey ayak sesi peyda oldu. Döndüm. bartma etiket ve kartvizit maki· 

-· Na ıl" .. Ah' Yüıbatt:ı siz mi· girecek, yerine getirip oturtacak· yapı ır mı? Korkunun bir adan11 Bir köylü . nelerinden anlarını. 
siniz? .. Bun.a c~saret edeceklerine tı. Binaenaleyh ya vesika hfıl3. de· ı"·cı: hale .. ge.~irdiğini orada gözle- - Bu kulübe sizin mi? diye sor. Çalıştığ!m mat;,iiada işJerin birden 
rlo~ru u ihtimal vermemi tik . .. likanlının üıcriııdcdir ve kendisi rımlc _sordum. Köpek saldırınca dum. bire durması yüzünden işLrni hı· 

Bu adnmlardan her şey bC'k· tayyarede hapscdiJml,tir, yahut Coe hır. kere ~apı ile arasındaki İşitmemiş gibi otomobilin önün· rakmaya mecbur cüdum, Şin1di bir 
ierıcbilir. Bunlar kurnaz. cüretkAr cia üzerinde deği1dfr. Pari~te hı-: ~esafe:ı t~hmınledi. Dışarıya fır.- de durdu. matbaada pçdalcılık işi arıyorum. 
\·e müthiş adamlardır. B6yle ol· ı rakmLŞtır. Şu halde kendisini sBy-

1 

1i~~mı~a~ag.~nı _anlamış olacak, l· - Ha! Ha! dedi, (A,R.) rümuzuna müracaat. 
m..ı5alardı bu ist" memur edilme:z· !etmek için işkence vapmak ıa ç e ıkı yuz lıra bulunan çanta· Mutlaka sağırdı. T ekrar: • Okumak y~zınak iblirim Ka-

. , sını k ·· :.. · t ta k · 
lcrdi, Bunlar hiçbir $eyden çekin· z.ımdır. casusların tayyareyi kaçır· ı opecJn sura ın~ 8 ra koş- - Bu ev sizin mi? diye .sordum, pıcılık, odacıhk gibi bir iş arıyo-
1.1czler, Hele Hormcn lüzumunda · malarına bakılırsa gazf"tecinin, tu. Hayvanın çan~ ılc meşgul ol· - Ha! Ha! rum. İsteklilerin aşağJdaki adrese 
kendisini ateşe bile atar, Hiçbir 1 kabinelerden birinde mahbus bu. masından istifade ederek dışarı - Su almak için durd uk. müracatları. Fatih Malta çarşısı 
t<-hlikeden korkmaz. ümit ederim lunduğuna hükmetmek zaruridir. , çıkıp k~pıyı kapattı. Satı lık danası olmadığı cevabı. Tcm izilk hane Habib 
ki poli~ komis('ri tayyareyi mua. 5üphesiz Jakı zorla söyletmek - Llınet ol.sun, lltnet olsun! di- nı verdi. * Bol sUtil olan bir bayan sUtnı-
yrne ctmi~tir istiyeceklerdir. Fakat o. zarfın yordu. - Suuu! d iye bağırdım. Evde nelik aramaktadır_. lsteyenler:n a.,a. 

- l-fayır! .. · Yüzbaşl ... Biraı ev- muhteviyatını anladıktan sonra, Köpek, çantayı orta yerde hıra· kimse olmadığından arkadaşım ~daki ad'"ese mUra.caatları. 
,.,.1 gelctill'r, istasyon müdüri.inün ne yapsalar sakladığı yeri söyle- karak kapıya yaklaştı. Burnunu karşıki eve gitti. Malunutpaşa Kantarcı camisi Çrk 
yanına ,..,.ittiler. ı-ıaıa oradalar... tniyecektir. buna eminim. Yalnız parmaklığın arasına sokarak hır· - Ha! H a! maz sokak 90 nurnarbda Emine. 

- Hay Allah CC!zalarını ver~in! zavallty1, i~k('ncı:-dcn bir an evvel ladı. Ben. lAkaydane: - Arkadaşımı köpeğini~ kor. * Bulgarıstanlı bir Tllrküm. v.ı.. 
Demek bir defa daha atlatıldık " kurtarm1ya çaltşrnah. . . - Ne tuhaf vaziyet! dedim . kuttu. tanım& okwnak !çin geldim. M:a:ı va-

?ıfen)urlardan biri mırıldanır g·,: Şimdi, 1'fö.syö Dütlle, 16 numa· Hafif. bir ümit kapıs.ı BÇlldtğı i- _ Nasıl? z.iyetirn bo~uk olduğu ıçi:ı. henı çalı.;-· 
bi sordu: . rah vesikadan bahsetıniyerek kt"n çin büttin diplomaUıJ:ınlı elime mak: hem okumak i.Jtiyor:.:..'ll. Beı,den 

Yatı Mekteplerine 
. Cocllk vereceksmiı: Yatak,. Yorgan ve Car!aflari!c Yat.1k Örtüooii, Ba!ta· 

oıy~ Havlu ve BornoLlarını ut:uıca nuığaaruıtdan ahr!>ınız, İ:taııbul Sultan~· 
mam cadd~i. No. 4. Tel: 20625 

Bursa Paza rı : Sipahi oğlu HASAN HOSNO 

Devlet Demtryoııarı iıanıarı 
~Iuhammen bedeli (1860) lira olan 2 adet Motopomp (Benzin 

veya Dizel motörlü ;:;antrifuj tulumba) 6.10,941 pazartesi günü sıJ.· 
at (11) on birde llaydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık elwiltme usul ile sa tın alınacaktır 

Bu işe girn1ek istiyenlerin (139) lira \.!>OJ kuru,luk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa· 
atine kadar komisyona mlıracaatları ıazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan par.tsı:ı:ı 

maktad ı r. 

olarak dajlıtıl· 
(813,) · · k al t c - Arkadaşım, köpej'iniTI azgın 

- Bir emriniz var mı . yGzbaşı? rlısıni ·urtarmak size aıt bir vazi· mış ım, oe: :st!!'ade etmek tst:yen hamiyetu ts 

1 

d ı Be · d' , d ' zannederek korktu. - Emir mi? ... V('ritccek emir fe ir. !\'?•tef ık hTıkümetlE'r, bu 1 - n. ş_ım ı ne yapayını.. ıye. s:ı.hi(-'lerinin <Çalışkan 24;t renızine ----------------------------~ 
kaldı mı•... Herifler kaçtıktan zarfın bııden çalındığını duyma rek cllcrını bciıne koydu. - Köpeği satın almak mı isti· mtıracaa.tıarını rica. oderım. TeK.:-~ik Okulu Müdürlüğ!inden : 
sonra... malıdırlar, Sonra siz. resmi me· I - Hele bir sesleninız! Belki sa .. yorsunuz? H ay, hay! • .:Bir Univeraite talebesi kız ve er 

Sılver. çok kızmı;tı . O, hiçbir: m~r.•unuz: HarPkete geçmek içın hföi yakındadır- dıye akıl öğret. - Ne dediniz? kek orta mektep ta.lebealno TUrkçe 1 - Mühendis kısmı giriş imtihanı 3.'°l'eşrinievvell941 Curn• 
zaman muvaffakıyetsizliğe ul!r•· ı elınızde bır \'CSile var. Tayyar•ıtin tım. . - Evet .. . K öpel!iml beş fili ne vo Fransızca. oiarak riya.ziyo. f,zik, gilnü yapılacaktır. 30 Eylul akşamına kadar miltacaat ediP 
mamı•. rnağlüp olmamı~tı. Az kaçırılması... lsta<yon müdiırü, Bıraz bai;ırdı. Kımse ı:örünme · •atarım ... Cinsi temi~ hayvandır. k=ya, bıyologı dersler: ,·ermekto· kayıt olunanların karnclerile birlikte imtihan gilııü ...,ı 
sonra kcndjni topladı. ka('!rıtan ı urulil dairesinde bir şikayetname yincc gözleri yaşard1: Beni tanırsınız: Cak ! Yakında , dJr Atkaya rUmuzuna. müracaat> 9 da okulda bulurunalart. 
ta~·yarcnin takibi için l&.zım gelen \'erir. Siz dr. tahkikata, takibata ı -. Geç kalıyorum, dedi, yarışa pek yakında mutlaka müthiş b ir • Muha&eıbe.den ve ticari iş,~erden D uhul imtihanında riayet edilmesi istenilen ııı;.~asları ha· 
f:'mirleri vt'rdi: ba~lar~ınız. Tayyareyi ele ı;:eçirir. \."aktındc yetışcmezsem, cıtmdeki servet yapacağ ıma, hayatımın 50• anlar Yllksek 1kt1S8.t ve Ticaret n~e-k vi talimatname okulda ilAn edilmektedir. İmtihan günün" 

- Şimdi h-Omn:ı ilç avcı tayya. ~eniz bütün gaz.ctclerln bu muvaf- bah:;i müşterek bileUeri yanar. nuna kadar hiç çalışmadıın sırtiis- t~i taıebesinde':l bir genç öğleden so:ı den evvel dikkatle okunması. 
resi har~kct ettiriniz. Casu~ları f..ıklyctiniıi alk~lıyacaklarına şüp- YüıJ.erce lira kaybedeceğim, tü ytacağıma innırsınız. Çünkü eni raki ı.amaru ıçin kana.a.t.k.:i.1' b:r uc- 2' - Fen 1\-temurluğu kısmı giriş imtihanı, Mtihe'ndi' kısmı gt

4 

·ere inmeye icbar edinh::, Kendi· he yoktur. - Bakınız Coc... Eğer bana küçük fır:::atlardan istifade etmek reUe if ararnaktadil'. s. 9 rilmuzuna 1 riş iıntihanı neticelerinin ilanı tarihinden en az üç gün 
lf'rini diri olarak ele gcçirmeğc - Ya siz, yüz:ba ı, siz ne yapa· elli lira borç vermeyi kabul eder-! kabiliyetimi bilirsiniz! l\'Ceselfl, 0- n1 Uracaat. sonra yapılacak ve günü ayrıca iliin edilecektir. 
çalı~ıntt... caksınız? Bu işle ıneşgul olmıya. seniz çantanızı kurtarırım. rada, benim yerimde sizin gibi bJr * Li!e !en kolundan mezunun1. tıı.c. J 3 - Okulun her şubesinde tedrisata 13 •reşrinievvcl 941 tari· 

Sükltneti avdet etmisti Yüı:ba. ,cak mı~ınız" Coe. bir bana. bir köpeğe, bir muharrir olsa, . bu muharrir kc. orta, lise, malematık ,.e coğrafya! hinde başlanacaktır. (8538)./ 
şının btJ hali. iay-~ıare ista~~·onu - Ben. ilk vasıta ile ParU.~ dö· de ~ant.aya b &ktt . T eklifimi. nere· limesini şüphe•iz hakaret ~·crjne , derşino haıırlatabihrtm. Arzu eden- "itiiiiiiiiiijiiii=:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmiiiiiiiiiiiimiiiiiiılii:iii:iiiiiiaiiii!İİiı' 
m-Jdürilnü. polis koıniscrini hay, nC'reğiın ve vc~ikay1 arıyacağım, deyse kabul edecekti. LA.kin kö-- kullanmıyorum • de rhal ll'~iındi İ t~r ı~_ıo-s ıı ta.rth1ne ltadar sıı.ba.h 
:-ette bırakıyordu. Fakat, hareket rtmezden evvel pek, çabuk u~andı, Kapının önün· benim köpek satın alacak zamanım saat 9 za ve akşam 5 ten itibaren şı-' 

Tay ·;1.reyi muaycrıe etmrıni 'Ben Tamir ite oğlunun tevkifi için den geri çekildi. mı?• diye haykırırdı. Halbuki ben fahen \•eya tahriren nıtiracaattan. 
romrc~m!ştiniz. Fakat vakit bula· emir V('receğim. Coe, kanadı ihtiyatla açtı. Ben hiç şaşırmadım. . ı Adr_C!: Kilçtikpaza.r Hac~kadın ma 
madtn'\. l{~r ikisi de bir otomobil tücra- yolun kenarında duran bir değnek , - Kabul! dedim. İşte sıze beş haJle!ll Tavanlıçeşme sokak No. 6 

- Bılvük bir hata ett iz. Bu rına , bankada karsıJıt.ı olmıyan · ı · K.. ğ' ~ b 
1 

A.fehn1ct Ba=ı .. ı; parça:::ın1 alarak bahçeye fırlata ışı ın. opc ı çagırın akalım. 1 , · · 
'"'·:..i i5llerdf' acPle ister Bl!n söy1e. bir çek vermişlerdi. Tabii uzun ı * B lgarista muh · ı · d b · tım. Köpek, gürültüye ar~lan gibi K öylu_·· ıslık. çalıp köpeği yanı . . u . . n acır.erın en r 
diQ;irn zanıan ta}1~are\'i muayene müddet n1evkuf bulunC::.urulamaz· Ttirk Ki kt !~apıyı kapatrnıştı , Bana neler: ma getırdi. Kulağından t utup oto. gencıyım. msem .)O ur. Beni 
rtm'Ş olsaydınız. Jak Rııc;arın şim. lar. Hiıküınetinıiz. burada o1du.r..u evlAUı"'a kabul ed p d ııı.t d' "' döndü. Coe tekrar dışarı çıkarak mobile yerleştirdim. Biraz sonra cı .

1 
e. ev ıyc 

di bize. ev\'elki gece-ki vakayı an- kadar merkezde de sulh \'C sükü· !ıöylectl~ini §imdi size tekrarla- Coe kocaman bir kova su ile gö· bağrına basarsa ölUncıye kadar eva 
1attı~ını gorC<'cktiniz . • oet iıtivor. Bir c:ryhi +~vki[ etmrk makta bir fayda olamaz. Küfür-l~ ründü. tA.tltk etmek boynumun en bUyUk 

Sil\·C're =:öre. .Jak tayvaredcn ; nıl~ha1ifierin hücumlarına sebebi· 
[
• d d • rinin arasından yakaladığım ilk - Su buldum! diye seviniyordu . borcu olsun. Taru;Uim yedidir. lstiycn 

dü.,memışti. intihar ctt .,i e O~· yet YercbiHr !ır~atta: lerin En Son HavAdi! gazetesine mU-
ru dr~ilctı. : Bununla bı:-rab~r. bu ikt he'ni, Radyatöriın kapal::ını açtı, Suyu racaa.tlart rica olunur. 

- Bar ıar .. cınu. dtlikanhnın bir iki :;.aat kilit aıtındt:ı bulu'ldur. - Elli lira- dedim, yok~a geç makinı;ye koyarken köpek içerdcn 

duğuııu soyluynr. Şu hal~ Zer· mak Ic\:'tmdır. Bl"llti mUhlm bir Beni bir müddet öldürmek iste- Köpekle gözgözc geldiler. Kova. 
fazlaca 1:ı~_ki .. içti :ı'i v.c :;.arho:s ol· 1 mak. e5"~·alarını Ye Uzcrle-:-lni ura· kalacaksınız. havladı . Coe başını hızla çevirdi. 

tonun 1arh alnıak lrın kendisini k~ğıt ele ge('C'r. Ben Tamir ala- yen bakışlarla seyretti. Sonra l'ldürmf"Si..,~ bir ccbcıp yok. İhti 
1 
:ııctll bir cnıir olnıakla ber~h"r Kabul, mana~ına ba,ını c>ğdi. da kalan suyu olduğu gibi pante-ı 

rnal k"rlcıhinr u~..,ı~tıı,.•ıcu bir mad. hii .ün FCr\·cti:ıi kavb,..tmi~tir, Jiiç Dunu gönul rıza sile yaptığını id- tonuna döktü. Yüzü mosnıor oıa~ 
de kovd11. $onra memurlara rı.ah· cijphı:-siz. parasıılık '."'t1zündcn 

1

. dia ctn1iyorum. Evet, zorla yaptı. rak: 

Kitaplarınızı ~ 
ARiF BOL A T 

Bl TAB EViH D:: N 
alınız. Biltiln kitapları bu.labL 
lereğiniz gibi Ankara ne9riy.ı

tının, A \"TilpJ.nın model vesa:.r 
n1e.cmualarının B&bıllide ye· 
gine aatı' yeridir. 

ctıi k~ırıık kabinelerden birine ka· kelldrni bir cC'n('bi df'V:('te <atrı1t:}· Kapıyı açarak bahçeye g!rdim. - Bunu içeriye kim koyd u? 
pa•tı. fı"' Eğrr ihanrtinf ic:hat cdecC'k 

1 
l(öpe:t havlıyarak üstüme koştu. dedi. 

Bun:ı e:nin mısiniz, yilzba· bir \'e:tfka cle ı;::e(,"ire<"Pk oitırc:ak ı Kulacını çektim. Ellerimi yaladı. - Ben koydun1. Satın aldım 
şı 4 ••• öliıncryc karlar nezarc.:t altı"'.ld<t; \"ere yu\·arladı:n. Bu kadar mu· da •. • 

E~cl" tayyareyl muayene et·. bulurıdurmak hakkını kazanırız. habbPti k5.fi görerek çantayı al- - Haydi öyley~c .• • İndirin ba-
n1i ol .. 1.Ydtnıl', siz de benim gibi SU Yer: Ben Tamri'ln Cezair po. mak üzere dôndilm, Çanta yerin· kalım a,agı ..• çabuk . .. 
olaC'akfırnz llalbuki hf.'piniz. Ja. \işi tarafından 5orı;:tıya <"ckılmesi. de yokıu. - Eve götüreccğ.im Coe 

Gazetelere ıta.n da kabtıl eder. 
Ankar a cadlle!ll, 89 h tanbul 

kın in"ihar. ctı:~ine inand11ıız, a ır t'şyalarıntn gizlice aranma5"t rmri· Bu Coc- ... Bu in<'anların yüz - Her halde benim oiomobi· 
dAvran:lır,1"". Ben. Bur.irdcn hare· ni verdikten sonra, sabahın saat karası. ça11ta~·ı kucaklrımış yolun limlc dcği.l , 1i••• K' ..... 
k('t etti~lnıiz zarr.an bu kabinelc· birin~ doğrıı Bur.ie ista~yoııuna orta!anda du!"ı~yor. ça:"Jtanın m('ıı;i. - Bu güzel h:ıyvanı yayan gö- & ımyager ' 
rin kllitl olmadıfi;ın1 gördüm, Cc· va!'ıl olaC"ak hususi tayyarcrc bin. ntni bir çocuk yüzü ~ibi okş-:.ıyor- türen1cm ya ... Yahut durun . .. En 

Z•ire neJino• dr. bunlardan birinin di.. du. . ı Hu"sam'"' ... ffı' n Tarlan ~ ıyi;ii size $atma ıyım, Görüyor ~ 

a.-.of!'a .. 1n1n vcrind,.. olmadığını • ·· ···· ··· · ·. . . . .. Bir hissikaOl•lvuku b.•na p•· ı ·· k• p · • · · •. . . . . . . . . . . • .., ... muı::unu~. ne <ope . ıyangoya 

f~rkett~ın" Sunıı tekrar. cdt.vinl k! ,. Mu~·a~alalınt, .i~inci .. ~beye vr. zarhğın boıulduğunu fısıldadı a. koyar.:1ını1. Ölüsünün ya rı sırı bir U>RAR TA.HLtt.l 1~5 KURUŞ 
BHfunum taıililUt, Jrtkın ınt·l'tarına asla ın:ınmadı.,ı. en1ni:ı;ctı unıumı)c mudurünc ha· ma grnc ~ülnıc~c (,"ah~tım: abd<lla 50 liraya satarsınız. 

r.·r rıaın nti kadoır ~arhos olursa bcr vcrrni. ti. - su·ıu··ı1 bank'.1ot ı·sıerim'. de· N ı·· Eminönü Entlak ,,-e Eytanı ban· - eler sö~r ııyorsunuz "°fi~ter 

01~ · kend 'll n10dafaa ed"r. Kos-
1 

Orado da büyUk bir faaliyet dim . T-Cartrr. benim köpek aJmaga 11 1. 
kora hir arlamı. tütün paketi atar I vardı. ( \ k - N'a$ll? dive boynunu uzattı. yetinl yok ki ... 

kuı kar'ı~ıoda l zzetbey haıı1 n
da lldnci kat .So. 6 

g') atn errııPn r;_ irnk:lnı yoktur. ' · r 8
"

1 
'·3 r) - Elli liraını büyük banknot (Ark0ıs1 var) •awww 

n~c;.yc atan bu ahlaksız \•e vicdan. 
s1z hcrl!in cezasını vermek lflıı:ım. 
!\tan:, z. Ktemantlnayı mağara- 1 
, a Doranı11 ·anliıa t:otür. B~n de 
t ncrılll )"dn:,ılamıya gid:yorum. 1 

lstiklô.l - En Son Havadis' in .4şk, Cinaget ve ."dacera Tefrikası 
li .. 

: 53 

ı 
yer olduğunu gördlı. 

Oraya da çıkmak bir ınesele idi 
Etrafta tutunup çıkabilecek birşc; 

·yoktu. Bu kadar yüksek bir yer· 

den düştüğü halde, sakatlanmama . 
sına, bir tarafının kırılmamı~ 0ı. 

Ku a koşa g,diyordu. Hiddetin· 1 

l.t: kudurmu$ gibiydJ. Bir amca. 
rı·1 ..-., c ın kızını, yarı evlat maya bac;Jadı, YU\"ilrlanı~ epey sür , r------------~ 1 v il ı·· . k bh masıaa ~ac:tı bır r.iaswnu satma~ını, Çeuı"ren e .•.• unc hır ·u • e oturtmuştu . / _ ., " ,' . dü ve alt ba ama,C°"' c !d'gi zaman ...- K 1 Bel le A>ı 'oldan ıd · ·- i,stiı;mara kalkn1a- ı o~'ı t.ir lıck üzere idi .. ı\nri· ~ met:. ' ..l. grıçcnlere ses 

orada bir çuYal &iUi yıkıldı, kşldı. k i ı · i thı 'lpmı.şh . .\nrn,oyu... ,_, ~ o, cc ıı ı,:len biı· k.iğıl daha çıkarıp cnmrgi dl!i:ünCI .. , ya h ı rr: e gc\· 
ı). ın .ı.kçc kabına !'ı=:amıyordu. Bir;... aç saniye harck:etc:iz ka!dı. .1 : .J • Ç ıJ.pan :J .t ~ ı •onu tut~ 'urnlaya saYaŞ1rken, ke- rr.~z. )'a ~,..!,ir ı du:....urarr aL a. bo~u. 

Ka~ l F1 cr;t11, dal.e;~n rlalı:;ın \'ürudü ağrımakla beraber, birşC'y j narda b~'. t;ıl',ta parça31 gôzünc ili$ na \'akit l{t'ı) betmiş olaroktı Kc . 
·~v du Takıp edildiğinin far· olmbanııo;tı. 1'c bir tar:::.rı kıı·ılını:ı;, . . . . . tJ. E, llaı, hemen aldı . . . n . ııc a,

1 
yarılmıştı 8Klın1. bır fıkır gcldı, Cebınden . · dı kcndınc; 

da bılc ci.""{::ldı, 4\nrıko, ona ye. · · . .. . . . , . . ·- Tnlıb kendic:.inc vardırn cd . . · d a· 
1 

Bulundu• Y•r b' ~. g'l · ouyukçe bır koğıt çıkarc. ı , ouktu, ,..•u B· b. . :· . ı,>or - Be l kı, e ı . Aşağı taraft .... çı· 
~k. k~ de inin kırını bir ker· ,,u ır aı zar • Jı ... • :J ır çıra ıdı, Kagıdın sôn- . u. 

,:e c:a an hu \"i'"'dan:sll ve na. kara l:kh. Bircey görmilyord!l, sonra tabancasının agzıaa Luterak ıneğc 't:tiz t 1 1 .1 kacak hır y"r bu!urnm. Bir aractı. 
Eli 

·ı k t ı·,t ' . K'. t b d l d ,, ıı ana ev ı c r;ırayı yak- .·. ıı 
,
1 

ıssı• &da:'Tlı biran evvel ele ge· erı c etr9f1 yo lamağa başladı. e ıöı çe~tı, agı ır en para ı . tı. bu i aycrle, etraiı daha iyi ör- ra)',m .. Çar~sıı k&lırsam bagırır, 
f' !nek isti ·ordu, I Bir 'eye ra.~•ıanıadı. ı Şin1di ka:ıtıarın sarımtırak alc· ~ 1 g yardım ıstenm meg~, çı;c:arak, buradan kur tulacak · 

'\1ımla"" sık!;lcflrd', Ac1eta koş Toprak altıııda bir ·erde: oldu. vıle bulundugu yeri mün1kUn mcr bır yol ara:nar:a başladı. Tekrar a~ağı··a indi, Son basa. 
~'>'l •.Jdı Gc.,eı-al de ko".ar ~unu anladı. Kalktı, ra::;tgc!c, el tcbc görüyor, etrafını tetkik ede· B ı· - uroda çık"~ak yer 3 ma&a ge ınf'e bira! durdu. Bura"·' 

,, v .i~'ordu yordanı le ~-ürümcğc ba.,ladı. Fa- biliyordu. d c. ray ıp urınadansfl, dü:;tügü111 yerd en _geni~çc bir mcyclandı. İleriye do"'.· 
.\.·alar1ndak mesar~ prk az kal· kat. bu böyle dc,·am edemezdi. Aoriko bir maı;:arada oJdug"unu çık ak d ı t k " ·m a 13 mu,·a ' . ru uzayan bir meydan 

..,,ıc:'ı, Anrik bir adım daha ata·ı·''erc,.·e •,ı·dı·yordıı' Bulunduotı )·er anladı Tabu·· bı·r -ag·aı·aydı bu a n· ~ · ··· ·' " - · "' r · ıye "lti"l.ındü \ 'e yuvarlana Etrafına baka baka, ilerledi. 
l'aö. bn tığı yer cök~ü karanlık, l"!~re.~t'Ydt? Bunu bilmek, etrafı ı, inyı,nın eli. değme~~· üzerinde ruva:-Iar.a ·dJ.şti;ğıi merdivenleri 1~ rk cll" :d· n k.:.dar ,.(). üd.'kt 

r fe"' boşl'Jğa dl.ışt • 1 görnıek lB:zımdı. uısan zekAsı ışlememıştı . Tabiat, ç kmağa başlnd ı . .:.ınra sol ta.afta .ı ı.&r u en 
.ı<' nı tnplıy;:"ımadı. ı;ukutun Fı:tkat na<:ıJ tı:örecckti, yanında en u«ta bır heykeltraş gibi büyük 

1 
ü~t basan)ağa varınca '"'Ol g·· ·d· demir bir kapı 

1 7 J bir ·nerdivcnden ruvarlan. ~knlak. kibrıt falan ... ·oktu. ııı·ı·den dırck'erin ·· ·t · k ı · ı · ı · - · ' "' a ç ı. 1 oı u. -w- ;J J' • • ua unc na ı:; ar ış cmış kabıhnck için beş aJtı ınC!lerlik 

urıyet· 

Ban as ı 
Kurul111 tarilıi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi: 265. 
liraıı 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 .W-.. ilı:ramiye veriyor. 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarr uf ııes•I" 
larmda en az 50 lirası bulunanlar a senede 4 de!a çekil.,ce~ 
kur'a ile aşağıdak i p lana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 
( n 510 • 

' . 
'° " 

258 
lH 

• .. 

, ,000 Ura 

Z,001 • 
1,009 • 

'·'°' • 

100 adet 60 liralık 5,000 Ut' 

128 • 

16t • 20 
• .. 

4,880 .,, 

s ,200 • 

DİKKAT: Hesapla rındaki par alar b ir sene içinde 50 u rad•" 
qa#t düşmiyenlere ikramiye çıktığı t akdirde % 20 faıJaS11; 
verilecektir. K uralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylD' 

11 B irincikAnunda çekilecektir. 

EVL E NME TE KLiFLE Ri j 
1------~~ ~ 

tBu ısUtuna mah.qus mektuplar1n bir ev kad ınında bulunması 1 ,1· 
geicn bütün aile ve ev b11S'i:;iı1' 
hibim. . tJlf 

Tah--iliın orta sayılır hLJEı.ısJ .-,. 
. - ' 11"' terzı mekh.:bindcn dıpJorıı9 · 1""' 

Evine bağlı aile, hizmet! pil'1~ııt' 1 

* 2: y.ı~ınct.ı ayl.'< kazanC'ı 150 ı yu 165 ten yac:.ı 36 dan aş11ı::.1 r( 
;van vaziyeti i'-·ico bı: ~Pc"ı ~ )i.ıe 

rarı bul r. ou. .;~nı :n. 11-18 ya.,larır.- d' . J ... ... rl' 

eınc.ıa alınrlbiHr.' 

başmuh:.ırrır ad: Olline gönd.erilmey.p 
doğrııdan doğr•Jya. c:küçük \llnla:
servisine gönderilmesi 18.zımdır. 
:?ı.ft>ktuplar h<'t' gü~1 s:ıat 2 ile 4 a.ra· 

da kuınral \"C-Yii ~ -ış•n bir bayaı.a ırır duruında h<tsşas bır c .{ 
Pvlenmek isti.\·orH:n. (A.l'\.. 3 

hayatımı bırle!!'tirn1t·k l3tıyorun1. 
lEfld.tunl remz;ı.' n1llraçut nluzuna mürn('aat. ııt 

* TahslLm ·~tdır gr.,.-eı ttif 
ıt. ~8 yasında esn1t'r uzun boylu b:r · ~... . f.~ 

gencim. A~lık kazancım 120 l radır. la evlenlrin1. nlgil zce oı<u1· .,., 
:Sülün kabu.hatim hergUn bir miktar! Y:'l~ıın 18. boyunı 1,64, ı-.ıl<'Jll' 
alkol aımaktır. r~ t!ı:at bunun ke!!tnı. Kara kaşlı. kara gliıJtl,·ilrı • ı.: 

billrın1, resım a· r '' go.ndcr:: '!'1, 
dt"n baska kinıs(ye znrat'ı dokunınaz r~ lif!er•n ( ,.\;ı.·Ja ı rlL-ııazurıD :HU 4 
Bt-n! içk:den. ,·azgeçırecek o:;un b:r 
kadınla hayatımı birleşLrnıek istı· 

yorum. Arzu cden!erin «Esmer'l reıu
zine müracaatları. 

• Boyum 160, kilom 60, yaşım 
34. nlütcna~ip vücuttil, buğday 

tenli, güzelce sayılır, dulun1. Tam 

Salıip \'fJ L.ı.Şınuııarrır: 
l\ 17~.\..\IETTt. · :-;.v.1~ 
Neşr.yat Direkt6rl.1 

Şti.t:ü S \I'..\. UU~ıJ 
öa.sıldığı yer: 

\ 'ATAN ~urBA-""" 
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