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llu)blte.f, 31 (A.A.) - Röyter: 

~tı son hafta zartmda cenuptaki 
ııı,.._ tnubvemetl gtttikce ;,iddetıenml§ 
- "ili.tına rağmen Scwyet mUdafaaııı 
~e tehdit altında bulunmaktadır. 
~ anıar fier1 hareketlerini yapmak 
~ rntuılıo miktarda kuvvetler kul • 
~ ltıakta ve verdiklcrl zayiatı hesaba 
'~kıız:m llerl~yf§lcrlnln stıratll a. 

!tııı kaybeb:ncmeğc çalışmaktadtt· 
\..'._ .\.IJnanıana~ .JIU'aketinba -
~l Doneç nehrl istikametinde ve 
.... ~ havzaama kadar Stalino doğu. 
~ lıoeto!a k&l'fI bir cephe taarru.. 

~'t'c!:v;:ı d=~d=n:~l<ted~:;aba 
-...._tlbıde üç de.fa elden ele geçml§ ve 
~llllda Ruslarda kalm~tır. 

~llıı. hava kuvvetleri bu kesimde e. 
~YetU bir rol oynamaktadırıar. 
~t tayyareleri iki gUnde 21 dUş· 
~ .... tayYaresi tahrip etmişlerdir. Bir 
~~ hava meydanı da clddl surette 

ta Uğratılmıştır. 1 

~'Si (A. A.): I 
4....-:tYU Tclegra.f gazetesi ''Kara.. 
~e tehlike,, başlığı altmdn 

it Y&.ııyor: 
~ova istika.metindeki Alman 

leaı yeniden durmuşsa da, ce. ; 
hlaJcı hamle daha tehlikeli bir 

~c l?ct almıştır. Rus basını tch· 
t~llııı büyük olduğunu ka.bul et- ı 
~~. Donetz havzasında, Al • 
'tJ!l~rlemesl, henüz durdurulma 
~_;· Rusyanm istihsal kudreti 
~ daha :fazla tahrip edilmek. 
~~ au, inkar edilemez bir ''ll -

~iı Almanlar Kırım müdafaa 
~taitıc girdiklerini söylemekle 
~titlerdir. Almanlar Kınm 
~ı.-lla bölgesinde bir gedik aç • 
~ı bh· hafta evvel bildi~ 

de, ınUtearrız Alınanlar rica• 
\ ttebur kalmışlardı. Bu defa 
~!iti Vakitsiz bir coema kaJ'!!I • 
~ buıunuyorı.ız. Bununla bera. 
~ .\bnıuı lamı Kırmı yanmada S tö2 diktikleri ve yarnnadaya 

tlı: için uzun ve büyük gay • 
\ tto nptıklan teslim olunmah • 

~~topoı, Karadenizdeki Sov • 
~ '""llaıun~ınm başlıca üssUdUr. 

'11ırıe.nlar SLvaetopola kadar 
~ DeTamı ı inci aayfada 

sa Beyoğlu cihe\inde bir çok kimseler fırınlardan ekmekle. 
rini güçlükle temin edebilmitler veya yemek vaktinden çok 

- sonra ekmek alabilmiılerdir. 

Cümnurreisimize 
ingilte e 
Kralının 

gönderdiği 

Bavram 
tebrMki 

Arjantin, Lehistan cumhu -
riyetlerinden, Rumanya 

hükumet reisi 

Ve imam 
Yat1yat:lan 

gelen 
telgraflar 

Ankara 31 ( A.A.) - in. 
giltere kralı maje•te altıncı 
Çor' cumhuriyetin 18 inci 
yıldönümü münaaebetile 
cumhurrei•i l•met lnönüne 
gönderdiği bir telgrafla teb 
rik ve iyi dileklerini bildir. 
mif ve Milli Şef bilmukabe. 
le gönderdiği bir telgrafla 
te!ekkifrlerde bulıınmqtur. 

Ankara 81 (A.A.) - Cumhuriye· 
Un 18 lncl yıldönUmQ mllnuebetDe 
Arjantin cumhurrelai veldll ekae • 
l~ R.S. Cahtlle lle cumhurrelsl İF. 
met 1nönll ara.smda k&r§llıklı tebrik 
ve teıekkUr telgraflan teati edil 
m!§Ur. 

AııkıM9, Sl (A.A.) - Lehistan 
cuınhurrelsl Rajzkrevtz CUmhurrelııl 
lamet lnönUye gönderdiği bir tel . 
graf\a cumhuriyetin YlldönUmUnU 
kutıamq ve Miııt Şef bil mukabele 
tqekkUrdc bulunmuştur. 

Ankara aı (A.A.) - Şili Cumhur. 
reisi eluıelflns P.A. Serda lle Milli 
Şef tınnet İnönU arasmda cumhur! • 
yetin yıldönUmQ t>layıııile tebrik 
ve teıekkllr teıgranarı teati edtl • 
ml§tlr. 

Ankara, il (A.A.) - Romanya 
hUkQmet reisi mare§&l Antoneako 
gönderdiği bir telgrafla reiaİcumhur 
tamet tnönUne cumhuriyetin yıldö · 
~ Devamı i 1Jacl e&ytada 

En salflhlyettar m~kaıularda yap • 
tığrmız tahklka?- göre tırmıaroald 
bu Jz<iihamrn eebebi bayram mUna 
ı:ebeUlc oi'-"ar yerlerden polc çok va 
tandaşlann İstanbul& gelmealdir. 

Toprak mcıhsullerl ofisi bu ciheti na 
zarı itibRrr alarRit bayram günlerin· 
de blltUn fırınlara normal zamanda 
verdiği undan ddaha fazla un verm.i§ 
fnkat firınlardnki iZdlhamı görUpte 1 
tel~ kapılan ve hergii.n a?dığmdan 

1 iki ıniall ekmek alan bir c;ok Jdmeeler 
1 

1 
bazı fınnıarda ekmeğin çs bucak bit.. ı 
mesine sebcb olmU§lardrr. 

Halkımızın g~.surdlğl telif lüzum 1 
1 ıruzdtır. Ofis oor fmna her zamanki 
kııdar un vermektedir. 

Sal.llhlyettar makamlar. fırmlara 
yapılan lüzumsuz teha.cttmün lsdUıa. 
ma. seb"b olduğunu, v&taftd&§lanmı 
zın her zamankmden fa~ıa ekmek aı. 
malarına asla lüzum olmadııtmı ve 
un bııhranmm mevzuuba.hs bile olma 1 
yac:ı.t;ını en katı btr lisanla söylemi§ 
lerdir • 

Mareşal 
Cakma.llın 
tesekkOrO 

Bi ı Sovyet zır/ılı treninden tayyarelere kartı atq 

Kesmedikleri 
takd,rde 

Dostane münase
bata devam· 

edemiyecek lerini 
söylüvorlar 

Tolı)'a, 31 (A.A.3 - Jo.. 
ponyıa ile Sou~tler. Birliği o 
raındaki münasebetleri tet
lıik etlen Kokumin gazetesı 
bu müna.ebetlerin pek müp. 
hem olduğuna sünkü bita-

A l raflık kanununun tatbik acı -

t l tramvay =~':;:e,':'t; 
b l için Japonya ile Ru•ya ara • 

Ankara, 31 ( A.A.) - Ge.. ara a ar l nntla miizakereler cereyan 
nelkumıay Batkanı Mareıal etmai lazım geldiğini yaz • 

1 

Fevzi Çakmak, Cumhuriyet k il l k maktadır. Her §eyden evvel 
bayramının 18 inci yıldönü • u anı m l u ... QCQ Ru.Ların Çunking hükii.me. 
mü münaaebetile aldığı teb- , tine yaptıkları yardımı kes • 
rik1ere ve hu vesile ile gerek meleri lazımdır. Sonra da 

I ordu gerek kendi hakkında 1 İstanbul tramvay işletmesi, araba. da bunun l.:ab1l! tatbik olmadığı gö • Nankin hükumetini tanıma • 
b"ld' .1 .. t .1 te ıardakl tzdihamm önUne geçmek için 1 rtıhnllştUr. malan ve bu -·retle yakın 1 1 ·~· en. ·~1 .emAe_?n• ere - birtakım çarek!r di11Unmekteydl. ÇUnkU eski Vagonları Yedikuıe - -
şekkur!erının ıblagma Ana. nu meyanda atlı tramvaylar zamıı.- Topkapı ve ~dlrnekapı hattında rark sulhüne hizmet etmeleri 

' dolu Ajansının delaletini ri .. nındnn kalma vagonlara motör il&.vl'. lmllanıımaktadır. Yük tramvaylarının icap etmektedir. Bu muele -1 

ca etmiılerdir. sile çaıııtırmak fikri ortaya atılmışsa yolcu tramvayı olmasmada bir fayda leri halletmek mümkün ol • 
yoktur. ÇUnkU bunlar zat~n birkaç ma.zsa Japonya ile do•tane .... , 0 • ., Cemiyeti ~ı;;;:::;,r~zım oıan yerıcrde kuııa· nıuda .. 7mcukea~ne.tolle~;z. "';};~;::;?.~ 

l 
• Bundan başka tUrn:l hattı için ıl'. __ 

marlanan kayışlar Basraya gehnişUr kanunu bır kagıt par~cuın • 
· t " ... , d ve yakında şehrimize gelecek, yerine dan ibaret kalmamalıdır. 

N 1 z a n s 1 z r o z e da g 1 tt 1 _, 1 n an . takılacak, tünel !şlemlye açılacaktır. 1 Sovyetler birliğinin tarzı ha-

lı K u T u L A R 1 T o p LA T T 1 R 1 L o l ı ~:::.~ ~~;;:.::~:!:~.c:;·:.: 1 :~";~!"f;~~ra bilmek zama. 

1 1 
CUmhurıyet bayramının aabahı Ye 

§il&)' rozetleri dağıtılıyordu. Fakat 
bir müddet eonra ror.etıerln görül • 

1 m•m"I n""'' dikkaU oolbotm~U.. 

ı So,·vet 
tebligi 

Moskoı'l(I, 31 ( A.A.) 
Bu Eaba.hki Sovyet tebliği: 
Dun bütün cepheler boyunca 

ve bilhıL"8Ci V oloeoı.tmsk, Mo. 
javsk, Marojaroelavetz Tulada 
~iddetli muharebeler cereyan et
miştir 
Düşinanm hüc\Klllan tardedil. 

miştir. 

Bunun sebebi milli bayramlarda ro • 
zet dağıtılmasının mcnedflmcsidir. 

Bu karar hllflfına, Yqilay cemiyeti 
bir unutkanlık veya dalgınlık eseri, 
bu cUmhuriyet bayramında sabah .sa 
at 9 a kadar rozet dağıttırmış, ancak 
VilAyetin keyfiyeti blldlrmeııi \!zerine 
rozet kutuları toplattınlmıştır. 

l~.,pangada 

Muhtekir 
A~rnan 

teb~iô~ 

1 • d Berlin, 31 (A.A.) - Alman umum. 

er 1 a m karargft.hmm tebliğinde ezcUmlc Kı. 
nmda Alman ve Rumen kuvvcll"r 

d 1 k tarafından yakından sıkıştınlan dll~. 

13 Yunan• e 1 ece manm ricat etUği kaydedllme'ktedir. 
General Pnugbellln h,wa kuH eti -

ri lle mllştcrekcn harekete geçen gr 

11 I• dam M adri(J, 3J ( A.A.J neral von Mansteln kumandasında!~ 
İhtikar suçlularının idam edi- piyade tUmcnlerl taarruzıarmdn mu. ,,.

1 
d . leceklerini bil~iredn ~~nunun ya. \'Bftak olmu~ıardır. 

ed 1 1 r~n. l sonteş.~ın en. ıtıba:en rnc. Doneç havz:asında Alınan ve mtitit~ 
r~yet. mevkıı~ . ~~~sı d~a tctık kuvvetleri bozguna uğnyan dU 

.. şımdıden te~ırı~ı gosterm~e manı takibe devnm etmektedirler. 
Stokbolm, aı (A.A..) - Röyt~r: başlıı;mıştır. Şımdıy~ kadar g:ız_ Lenlngrad kesiminde dllşmanın kl'I 
Berilnden alınan haberlere göre iki lenm1:1 o!an hernevı mal satışa dini kurtarmak için yaptığı teoebbUıı. 

29 teşrinievvelde dÜflirülmüş 
• olan düşman tayyarelerinin sayı

sının 47 olduğu anlaşılmrştrr, 
MOflkoYa Sl (A.A.) - Öğle Dzeri 

nqredııen Sovyet tebötinde fÖyle de 
n.llmektedtr: 

Awan aakerlnln kaUedllmesi Uzeri· ı arzedıl~ış bulunmaktadır. .. .. !er akim kalmıştır. 
~ Yunanlı rehinelerden on UçU 1. .Algesıras _ etr.afmda buy!-lk 1 Diğer kesfmlerde harekat mUsalt 
dam edllmlftlr. mıktarda bugday, arpa vesaıre bi kllde inkişaf etmektedir. 

Fransız llablaeıı 
toplaaıH 

meydanda çıkanlmıı:ı ve terke- r oe . 
d') ·şt• a· k 1 rd b .. Karadenız sahilleri açığında Almar 

ı mı. ır ır ço yere e ugu. 
ne '"kadar' ortada görünmeyen eş. tayyıı.rcleri ceman 13 bin tonluk be~ 
ya ve yiyecek maddeleri makul SovYet vapuru batırmışlardır. 
ve ucuz fiyatlarhı. piyasaya Ç1 Alman denlzaltılan oeman 27 bir 

Londra, 31 (A.A.) - Llyon radyo. karılmıştır. 1 tonıuk aı_tı lngtllz Ucaret vapuru lir 
sunun bıldlrdlğlnc göre Vişl kabinesi Kanunun tatbikine nezaret için bir muhrıp ve lkl seri hücum botu ı: 

Raa toplarının Alman layyarelerine 

1JO 111tteptn pcelt kd IW Volo
J kolallllk, Jlojallm ft ~aT~ 

letikame~ dllrı. ık tarı>lfDlll. 
fa ...,_ etmı-•et'fflr . 

....... r•-v:• - f"'l"f -.,..,~• 
hasUn m&Nfal Pet.eDin riyasetinde I hwnısl askeri mahkemeler teşkil I batırmışlardır. 
t~~ktır. edilmiı:;tir ~ .,..,... '•ı «:" de 



•• ._f versite a 
Romaya göre 

' Almanlar zayiata 
ehemmiyet vermiyor 

, ll."t§t:u'BfJ l Jncl s:ı.3-flM.la K 1 R 1 .... Bftolasatı 1 IDd 8&J'fada 
Mo o,'fl, 31 (A.A.) - Oğlc üzeri ~memişlerac ve yarmıadıınm i'5.,. 

.Istanbttl OniT 1.9'1. • 4'2 mıtk~a bu hakikat ne veciz neşredilen Sovyet tebllğının 110.ve • B z AH 1 '~lan ve t.e-ııgruılan uzun oir 
ders Y.tlı açılış merasimi hu sn.. cümlelerle, miletimize ne kadar sinde :;.öyle denilmektedir: l - ~ da.yanmak kudret.ini ha.izse 
hah Universite konf~ns sak>- ~ık ifade edilmi.stir. Bir Sovyct sU\•arı alayı iki Alman DA ALMA de, Atman ha.va kuvvetleri Rus do 
n da yapılmıştır. llcinci olarak disiplinden bah. aıııymı bozguna uğratmış, mUteaddit 'na.ımuı.smı daha. ~ yeni bir n13 

1erasime 8,30 l · l mar- setme.k istiyorum. Disiplinsiz wplar ve per havan toplan tahrip arnmnğa mecbur ettiği takdirde, 
şiyle başlanmıştır. Mint marşı- çalışmalardan fayd:ı gelmircce. etml.§tlr. TA z y,· Ki bu donanmaya ağır ibir darbe indi-
mız. salonu dolduran ve ~ ğini kabul etmek lılzımdır. Di. Bır So...-yct tnnlt blrl!ği merkez cep. rftmi' olacaktır. Maa.ma.fih Alınan. 
yer bulamnyıp Ünivoe:rsite beh- 1 &.plinsiz çalışa~ mille:lcrin lm- besinde bir dU~n nlaymı imha ve D { ya bu cepheye derhal deniz yolu 
c "ne yayılM bille?le . ·• zi11 akıbetini Uır!hin 'esbit ede- 16 tnnlt tahrip ctml~tlr. aqanı maz ile asker göndcmıiyecektir. Binae-
1.<''i t"rnf:rndan h bM- w o.n ceği günlerde yn'.!.lY'>TUZ Henı Ke.llnln ccph<!slndc uzun monzllU wcyh, Almnnyanın zaferi !kazan .. 
s .. • lenmiş ve h'\lrmet&e dinlen- zağa gitmeğe, bas~a milf:t}Pr. Sovyet bataryaları yerde H Alman b l 1" şe /e, İ / ması imkli.nlan pek uzaktır. Si -
re tir den misal getirmeğe ne lüzum myyaresinl ta.hrlp etmiştir. vıı.stopol dilı;:sc bile, Rus donanma. 

'R ;ıncla.n Mnra Reliör Oemı1 var? Tiirk Milleti, tarihte ba. Almnnlnrın ı~ u altında bulunan / sı uzun bir zaman tutunabilecek 
B r _l kürsiye ge!c.relt uzwı bir şaroığı bütiln büyük işleri hep bir şehre çcteıer tarn!moon yııpııan Q l '!J 0 r ve Hitlerin kendisine kn.rşı gönde. 
mıtuk irad etmi§, nut k. zamnn disiplinle elde etmiııtir .•• bir ba&km n tıce!!lnd" şehrin gamlzc. reccği herhangi bir denizaltıya 

B 1 A Jtoma, sı (A.A.) - Stefanl: 
zaman yüksek tahsil g~ğinin undnn sonrd Rektör tamını nunu teşkil cJen 75 k~i k~mtlml uldı.:. meydan okumak ve Alınan krtala. 
slirekli alkt"' ariyle l~r. SWto.n Süleyman devrinden bir rUlmU~tur. Bu ı:abah doğu cephesinden Buda· rmın naklini tehdid etmek için k~-

Rcktör, iki saate yn.kn bir misal getirmiş ve disiplin saye- pe§teye &elen haberler, Ktnm berza. fi derecede kuvvetli olacaktır. 
n: ddet devam ~ nut!:unda "nde Türkler neler yapmağa hmda:ki Sovyet mUOOıtaa hattının yıı· • • ~ 

· · 1 ~-..ı: ld w ı tm t nlmaeından .sonrıı Alman tazylldnlıı \'iı. ünivern:temn geçen ders seoesı mu t~-u..ır o ugı.ınu ana ış ır. ~. 31 (A. A.) - Ofiden: 
P.rfmdaki faaliyetinden, önii· Rektörün bu uzun nutkunda mukavemet edilmez bir raddeye ge'. Rus cephesinde, muharebelerin 
müzde!~i fcınliy~ proğn.mıMan On itedeki çalışmaları ve. diğJnl vıı ricnt eden ıws kuvvcUert • ~ddeti iki. misli artmL,, Viazma, 
bw.setmis, e"'..Cü:rnle demiştir ki: rimU kılmak için alınan tedbirler nın vnztyctıtrlnin gittlff.çe daha çok Moj~k Ye Tula mmtakalarından 
"- B~' a memlci:etlerd ge.. arasında yeni buluş10.rla ortaya Bııfjmra.fı 1 inci ~rJIM.ln vahamet kesbcttiğini bildlrmektcd~~· Moskovayn knn:r Alınan hücumlarr 

ri kalmak · "yonıe.k çôk. pek çı~cak talebeye mühim nakdi Bwıcı.:ın b:ışka bir lngtllz ı;ambotu Sovyet lrumandıınlı(;ı, Perekop 0 • §iddetlcnm:ştir. Bilha&a Tula mm 
QOk çalı;;ımatnnz. Mini Şefimiz m·~k-afatlar da verilmesinin ka- bir torpille hııeara uğratılm nUndcki mevzii t'dc aylarca tutunabl takasındıı Alman tazyn,.; fevkalfuic 
1smct İn.. . uriyet be.)'ir&- ıw altına alındığım, yeniden Ü. Kadlks ~:ı umk mel121lll Al. !~ini tahmin ettiğinden daha gerı. §idüotlidir Bu mmtaknda Alman 
mındı:ı. aml m 'l' • ize iraoott;·.;,ı• niversiteye 37 profesör temin e man tayyıı.ıclert 2 bin tomuk bi.r Vtı. lerde yeni bir mukavemet hattı tem ların ilstü~lüğil vardır. Ruslar D; 
hitabede. ve B~1imiz Dr. dildiğini söylemiş ve: ''Bu profe- pur bntımu.~lar ve diğer bir vnpuru ve tahkim etmeğl ihına.l etmı:ştir. Rua neç lıavzasmn yeni takviye k~v • 
Refik Say m bayramı oorler:in profesörlüklerine delil- hasara uğratml§larcltr. al'dgı kuvvctlcr:I, Alman ileri hnrekt- Vetleri ge(irmişlersc de Alınan i • 

let şeref: Bana aitir Bu iftiha. Diln gcoo lngntcrmin §Al'Jt ve «. Un1 beyhude yere durdurmağa ı;abn. ierleyişini dijrdurmağa muvaffak 
rımdu-,, demiştir. nubu p.rk.1 snhlllerindeld llmanlın' mil lo.nınktlı.chr. Mukabil taarruz.la.rın hep· olanıruıuşlardtr. 

1 Şiddetle dkışln.nan Rcl.."törden essır suerttc bomba.rdrma.-ı edünrl§tir. si ~ratıc bertaraf edildiği gibi Heri Ktnmün Ahnan ilerleyişi de -
sonra İstani>ul Ünivers;t..:~i ed~ harekete <le stlratıc de\ıtm cdUmek. vaın ediyor. Brekop ber7..ahı müda. 
biyat fakültesi profesörlerinden ~. Kırımın mer'ı<w.i olan Smitero- fa.a lınttmm yarılması, Moskova 
Halide Edip kürsiye gelmiş ve Gü~ müsabakaları poı da. s!vil halk panik ic;ind~ ,.e ktlt. eııkluımar.biyeslııin Kırımda. ham- .. 
(Üniveraitc kafası ve tenkid) le hal!nde Kertotı boğazı ıstikahre· iamış olduğu bUtün müdafaa .s.is • 
mevzuu etrafında allı.kG uyandı. Ve.znecllerdcki SUleymaniyıe epor tine kaçma.ğa tA:l§cbbQs etınekıtedtr. temini alt üst etmiştir. 

nası rnn bir nutu1
• Sôylemiştir. lrulUbUnde bu pazar stınünden ltibe.· Bu ı.uımmctteki yollar geçilmez bir l..ondra, 31 (A. A.) _ B. B. c: 

Nutuklardan sonra, talebe ren gUrea müsa.bakalan y~r. hale ceJmlştlr. Mcr->kova muharebesi eksilme-• . ? dersbar.elcrine giderr.k 1ı tanbul Bu müsabnk ra. mcmleltetiml.zln Diğer taraftan Kcrtach boğazı ~ı m.i5 bir Hiddetle devam ediyor. Al .. 

Zan e 1 Üniversitesinin 1941 • 42 sene. tenmllll§ gUrc,.c;çlleri iı!C:irak edece l&r gestnde Alman hava kuvvetlcrlnin dur manla.r, Rus ınur.avemetini kır • 
"t' • sinin ilk dersini dinlemişlerdir. dlr. mad n yaptı~ boınbM'dıman Rus ~- mak i~ sonsuz gayretler sarfe _ 

Berlin, sı (A.. A.): I .;;.;..;..;;.;.;....;;;~~-.;..;_,.;,;;.._.;:;.:;;;:.;~:.:;,;;;;;;:.. _______________ ,, t82armm K~ dof:'ru kaçabU - diyorlar. Rus rc.s:mi tebliği ilk de-

meleri !mkA.nnu da ort&da.n kaldrr • fa ola.rnlt Moskovanın 160 kılomet-
D. N. B. ojansr, Pere!top bet• ar ,.. .. _ .,.,, bund bul T l maktadrr. Bundan başka ....... car u · A"" cenu a unan u a §ehrin 

zahmm zaptı ha:ldtrnda cepheden 'kert mahfillerinde, 'Kıran yarım adıı. den bahsed.i<;i, "-"eni bir Alınan fleı• 
a§a ıdaki repoıı.ı alrwJJU:r: J 

Kmrn ~r.smı kıt:ı.ya. yal.. e smda toplanmış ol&n ınuazzam mlk • Icyj§ine i.§arettir. Ruslar için va:ıi. 
mz birknç lkllometre g.enl;liğinde z O "ll t:Mda !haı:ıp malzemesinin Te ia§e ma.d yet ciddidir. Fakat Alman hamle· 
bir be!4Lh ixı&r. Bu, pek .mUkem 'V' a. delerinin Alman kuVYCtlerfnin eline !erine §iddetle mukavemet ediyor. 
m ı b:r müdn.faa m~dir. Bu her. .g~esi mukadder e1duğuna da i~a .. lar. 
ı:ah tizorlıuie 8 kilomett'e uzunlt-- . .. v ret dllmektedlr. PrnYda gazetesi, bu cepheden al• 
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Av ura! aıun 
i al edihnesi 
mütn ün n1ü ? 

Alman 
amiralıne 

verilen cevao 
JCa.mbc.rrn, :n (A.A.) - A\'UStr •• 

yıırım kolayca işgal cdllce<>ğın d 
Alman amirali Luztzovun tclrrlh" 
covap veren Avustralya b:ı§,·ckıll cıı'• 
tın, Japonyamn vaziyeti amiral RUt 
%0Vdıırı çok daha i.)1 kavradı ını 

yan etmt,,Ur. 
Kurtin, RutzoYwı Jo.p nyavı /\

1 
' 

manya hcsııbmıı. lınrbe gJrm1'ğ<' t fi 
etmekle blr i'l§ırtma har k tı sP · 
mak ıstcd~lnl söylemekte " Jıı a. 
D1ve c~lcm:!klcdir: 

Bir sene c~l Alman prop 
cıları ln_.Sıltcrenln fstllA. cdılcb•it: 

ni beyan etmekteydiler. Şlmdı d 
ıhtıye.Uı bir lisan kullanmakt :i r 

Kurtin Avustralyanın büyült Ol>) ' 
nusta sulhun hllklim sUrdllğli!!U S"r 
mck lstcdığini fakat her tUrlU tıı \f 

za kar§l koymağa. azmclml§ ııu ıır' 
ğunu ve bunun !çln de icap ede i t " 
birleri aldığını söylemiştir. 

Avustralyn dUşmnn 1htir1U!l3rl11d 
masun bulunmadığım iki ıırıırd n • 
rl b ld'~I için o:ıın göre tcdo rl r al • 
almış ...-c bu tedbirleri yalnız başıll 
almamıştır. 

Amerikarla 
Bir tayyare 
fab ·i <as nda 
grev yaolldı 

ğundn, 15 metre der:inliğinde ve 00 Ankara, 31 (lltJ,,SU,Si) - Dün , Törene ~~~anın ç.~1~ ve Uvemo 31 (A.A.) - Telegra!o ga. ciığı bir telgrafta amelenin Rus 
sa.at 14,30 da harp okulunda O- o_Kurla_rın. oır ağmd_an soyledil-le· ( -le-' mUd"-n Ansaldonun imzasını as:kerieriyl~ omuz omuza düsmıınıı Londrn, 81 (A . .A.): ld 

metre gcnişU.,~e "Ta.tar ~u - kul ·k· · ınıf un1 · · I tikl ı ı 'h-. .. sl ....... .,.. ....... Hö)ıterin Va.qingtoııdan n , 
ru,, denen bir kanal Kllt'&.derıiz su. • un ı .mCl s mezı arı ıçın rı s • .. a marı::ı ı e . """51 amış, to~ bir makal~de Perekop ber- itarşı çarpışm::ı.kta btriunduğunu bir habere göre :reisicumhur R 
hrı He .Au.1tdcnJzi 8Ula.n arasın• ayrılma töreni yapılmıştır. bunu mutea.kıp, başvekil Dr. Re. zabm&. ve Kımnda cereyan eden mı. kaydediyor. t1 

da muv---•- tn-..... :... otmektc<lir. Harp okulumuzun 108 inci hk Saydam, genç • uba)la~ §U re~ tetkik etmektedir. Moskovnnın mütebaki aksamın - velt Bendiks tayy8ıre fa.brik 
.......,... .._....... deVI'(>o mezunlarının ·dünkü bu h ::ınede bulunm :lnrdır: Bu g zote Karadenlzln ve B:llıil da, harp faaliyeti ahirden yuz ki- ı;rcv ilim edılmesi Uzer.ne 

Sovyetler, bU mil s;ı..ncak teslimi re m k· at d • B t·· lirl'hı.r, ~- aroı:is.in~n h"ODt.rolll bakrmmdan bu omet:re m ede ecre n ; or. fikanın a..<Utcri h~gaı altına a 
klınlarmdnn istifade ot:ni; lcr, Sov. ü.ıtma tö"reninde Bü1•u"k ~lf;Jlet u orena ('l"e cen <>.ouumuzını Buraıa....:ı- ",_an ta d .,mı enırct.miı:;Ur. ,__... __,, - ... _ _,,._ .,___ ~-· " ~ ~ -

1
l">· I' ~,.,ç· • n.....: ·• w. ... raklarm .stratejik bir Us olarak •u:ı .n.wı arruzu va ur. ·~,,. 

yet ........... -ırya mcvz.ueıi O!h'""""• ~ Mecr . Rei i Abdülhalik Renda, ~ u u, .ı ~muz, Jl."\,C'I ."">t' Urulmtı§ ve yahut n<>k az 'terakki ıf'..uz' elt grev harek~tini ~ 
ton sığmak~ to,pr&t .ht-Jh.. B ~ı..:ı D Ref"k S da ·ı ::-~ 1 ·· .. , d k bir ~bcmmlyet1 olduğunu kay ,.... etmiş \e bu hUSU!:~a ,. rmlfi 0 ıı-

aşvoro r. ı , ay ~. mı • Cwıuı••ru.."'lluz nonu n en §U "ı'VC --... k• di Fi""-kl Kır b gti kaydetnnştir. Mojais.k'te Ruslar, 
kOmlardn!l, r.ırtm si.Per:lerden ve 1i müdafaa ve!-ili Saffet Arıkan. zıf . rlım· ~g·~me LC r. ne• ım u n ğu beyanatta ezcümle '':) uroun 
dr-•r n...ı:r:ell--'cn p &.:Jrl. • I&.:radenl.z&ıkl. Kızıl donanma için ye. lir yerde Ahn.a.nlan on kilometre t hllk-.3-.3" d . t" 
~ ..... ., cı.... v harie!ye vekili ~ükrü Sara.-:;.. •<r--nc ,.,,,.~ay ,,. • ..1"-tlarıma -..:ı::: ~·n· ... ,+ ...... ..,1-.11- A'- ta e ~-uır·., ır. ___... biri ardmn çıeınher kı ey'lc• .... Wh ~ t .,,tlU ..:Vl~ ı:ıcıtö• rin~ ba§kıım ltonulıunıyacek bir liman Qo'- ......... s .,,,~.. ı:ıııan yya.re • 1-------------

mi-:ılerdir. B ' ere meyıım9c.uı Iu, adliye vel(li Rafları Menemen- mımı götür, h p&ini a~rı ayrı ve b!l!uı.ssn Kafkasynyıı doğru St\rkan leri günde 8 .. 10 defa. MOGkova.ya e
derin banı.j1nr kurulmuetur. A:ğır cioğlu, iktisat vekili Sırrı Day, özlerinden öperim. YerıJ l;Jizıak· ttcyUk bir ktlprUdUr. Rırrmı lw:ıtrol lan eb:ne'ktedirler. Abnanla:r, ev • 
tıabU h..'l.tr..:cyclıırı çok i.Yi gizlen.mi3 gümrük 'e inhi~ rlar v-ekili Raü led ordudaki ~~ i v~· el<lriıa· affında bulunduran bir ordu Kerç bl> ~elce R1;15 o~u:annm tama.mile 
b-.ı!unuyordu. Burılar, sahilde al .. Kara.denizle. m~busl r, genel kur de da"ma muvaffak olmaları·~'tin gM:mI niııOO-ten kolaylıkla ,..orlıyabile. i:Inlı~ ~ldw.lcnnı ~Rus mukave• 
da.tı " !nere ku,nılınuş 63hte mev may ikinci bruh?.nı orgeneral A· · dileğim kendileri ile bara.be~.'' ceğl Gibi Roetor'<i:ın g'CÇip Azak den• .. metinm sona erd~i lifin eyle • 
zil rin )nnb.rmdn tı • cdiin4ti. sım Gündüz, as1.eri temyiz m2h. d dil r ve' size tebriklerini gön. zl snhlllerindcn dola~mndan Kafkas _ ~ıe:~~ A1man söT.Cüstinün dün 

keme.si reisiy'e r.em·l !·unnay mil- derdıler . 
1 
.. eblllr • 

1 

.,ece 1\.-u.s. lar:rn. uzun müddet da _ 
I'er ~op koyu.n.dz., nı-1~ hl - li müdafaa vekiı.leti kara. der. iz Cümhuriyet hükümetinin mü yaya. g "' vanıru:ısı ımki.nsrzd dem · • 
ma _·.nde demirlemiş olan ha.rp hava m<mteşarlurı ve daire r eis· messilı ve sanlı ordunun emekli Amıaldo bol,eviltlcrln ~ berzahı ;udardrr. ır,, e-s .. ma-
gc , r. Almın kruı.ıatmın ileri leri, garnizon \~ m •·lrez komu. bir uba•n sıfö.tiyle size hitap e· ne için ş'!ddelıle mlldatoa cttikJerltıi an Cenup mınta.kas d 
nıev. erine <0bih11erinl yn~ımı,al;. /\ nk · J • Jnmak kolny olduğunu k,nydetınekte· , • • m an yeni ha • 

6'"' tan!arı, .ı-ı. • ra cn.nıvct müdür'ıi deceğ"m: "'Her işinizde muvaf. . j berler g~mıeın:ştir 
ta~&. ve daha birçok davetliler hazır faln y ti ve her savaş meydanın· dir. Muhıırrlr Alme.n kıtaıarının su . 

ih 1ar tebeast 
1 <işi 

Efg .nistan
dan çıkar ıdt 

--o-A me.n kuma.nd ı~. lhnva::Jan bulunmuşlardır. da ~.anlı basrağmıııun namusu ratle nerıediklcrl Kırımda ~reyım c- I 
\·e l aı·adan ~a.plan YC günlerce \C Rcıclini sizin ceddiniz mt<Aıa· den blldis~rin Londrada bUyUk b!T :ıf'1m11------------=ııl 
ıı en ti .şa.ftnn soonı dü:;ma.n tnlnnnm gerisinde, hücum toplan fnza edecektir. h~ tevlit ettiğini ç\ln'kU lngmı. 

Bunlar Irak ve Tiirkiyc 
yolile memleketlerine 

dönecekler m~lcri ha.k;nnda tnm bir f"lkir ve ka~ı koymıı bataryalan, rn~yn Her yerde her düşman~ ka.rşı, ilürin Kmmda veya Doncç toprakla. ~ 
e<ı~ ti. Bu esı:: d8 her enptn ba.. tnrkıt ı-rndnn, siperlerden ve 1..-uv. hı>r zaman silahınız üstün oL ::m& 011 kilomotrcllk bir ileri harcltc 
t a.ryalarda.n muazznm bir tdlr. da.t vctli m mıııltlıı.num .mürekkep müs &un." te Sovyet1cr blrllğlnln merkczlndc vr-
cıa bu e.snada, dü!'Tılan tanfmdan tnhkem hatl!Ll'B. n ~ bl,. gc<4k a • Bundan sonra Büyük Mfüet yıı. Jli.'llallnde yl1.z kllometrcllk hir lle. I 
h~ tac:z görme<len b!.t.irllmi~ l>u.. mı.~. Sovyet erhı anudane mu • M eC'lisi Reisi Abdülhalik Ren.da ti be.rekctten dnha çok ehemmiyet 
lunuyordu, d..-llaam knrııra-:nda, tıücum, ro-:.C ~ • ta.rafından sınıf birincileri olan ,.Ct'<iiklcrlnl !ddla. cy'leıne.ktedir. Fil • ı 

Bunun üzerine, üç gfuı 6Uren hü v~ bir tı:ı.rz.:h nrazi kauı.ı:mn'. - İstanbullu Talı in Ögetürk. Es· hakikn Alman kıtnla..-m:n bu :tıölgdlr. · 

Bir ev kadını aranıyor 

~'o<'.ulUHU bir ev için .kim iz hfr 
kadın hizmeİi;l .amıııyor. İsti.)cıılc.. 
rin Ankara cadıle;lndc l"nklt Ki· 
t::ıbel'iııde &y Behranuı mllracant. 
lıın. 

cumn g lliil. iki yUE:!en fa.z!a top, dır. Stukalar müt 'b ı· im !Vetle kit hirli Şinasi Özil ve Kasta Id i?cri ba.rekm.lcri tngilrzlcr için pek 

1 

SoVji et m:vzilcrinc at.eş pus:rtirme uçUnc"J müst.a.~em çember üzer - monulu Hasan Tosyalıya mitkfı. tcl&likelidl!". Bunun için general va. 

ge b~. l6t°thkftm kııtalnrma ne hiicumb.r yupnll31.'\r '~ b" tz föt ol.ırak birer altm saat wı- -n:l K&fllr.aya&ı. Ueriemek ve SQTYet liiiiı;;~~ii;ji 
mensup askerle:r. &enli teller a.• sonm bombll.l"dan n tayyareleri ve miıılir. ımaıarı ezlld~ tııkdirde vaziyete ka.r J 
rasından yollar nçınclcta ve alc:ı.• tnnklar hü~ kr'filnışlardır. HavaClla.r birincisi olan ı.oyma. için hazıtııklnnıu tacil et. 
maltı.neleri h l nteş etrnektc olan Sovyet tanklan, Almanlarm ce.. ran İpsalı'ya. ayrıca Ant.ara me edir. 
ruğıııa1claııı kadtır iler teydi. nahlarınn girm~~e tc<-",..ebbila etntl - kuyumcularından Mahmut Sur ~n K~ayı ellerine gc
Sovyet ~en, :t::ımı~ de • terdir. Tnnltlnra binm1a olaralc ·.. tarafından hediye edilen pırlan. çlrme-ıerine mıınl olmak için vavclln 
recede anudanc müafaa ed:yor.. lerlt !l \"C!la.r, mev.ıillcrinl işga. tad n yapılmış tayyarcdlere :novmid&OO gayretler sn.rtet.tlğinl taıı. ~~~~fitlf?! 
du. · ~"'llı kalelerinde iç.iı:.. eyleru le1'dir. Topçu, temerküz et.- m hc:us alamet de AbdüHıalik min etmek güç b'..r if değildir. Falwt li 

çtaJım.:ız d ede ge ve gi.. tlt'Jmiş bir tarzda ate§ etmekte.· R~nda tarafından kendisine ve· vazlvet .lınldkt "~ mlisbet unsuria.rile 
r f koıidorla.ı- · edilirtişti. Bun dlr. Fa.kat bu hticum geri pliskUr.. rilmic-tir. :ae ~~ tetkik cdilcook olursa Vn .. 
lıı.r, mazgalla:rds.n 40 ha.ttA 50 lbom tülmilştUr 

· Bundan sonra iklııcl smrf oku· ve!!ın ~ i corooe4e ~ardım ctmoslnc 
ha atrlruı.s:ıııı :mi9nen hAlA garni • Kat'i netice günü olan ~Uncü lun sanc"'~ "lkinci .mnıf okurla- ve Kaf.k:ı.syanm petrol böıgeletin1 kur. 
zonlurm bir kımnma ıhima.ye tenrln gün, ta.yynreler:n, toplamı· ve di... ~ 
etm .f,...,.ı; rı namına ,.,.,._.,. -0kulu alav.ının ta.rma a imkan olmıı.dığı o kadar -,)"-- ğe:r harp aletlerinin gUrültüleri ........... ;J 

Hucum topçumuum işbrillği ile ile bUtün bölge inlemektedir. En :şanlı sancağını birinci sın·fa ~- kol:ıyııklıı. anla~rr. Vavcl K-4ikfl'U'A. 
ller.l tabı.ırl:ır, .fst.iil&ilm aiıııtcminin bliyftk çapta. havan ve obüs topla. lim ediyorum. Kahr.amanlığ:ın ı.t.ı.lıJ. P.tuı kuvvctıcrHc bır~e ~
ikinci çembcrlni a~lardn-. Ha• rmın tarnkalan ne yer sarsılmal:- timsali olan ı:ıalnı sancağmıızın -rtak ~ ve bu bölgede .Alınan ı 
va muhnreıbelcrlnl topçu dUcllo:ııu, ta ve bUyük mermiler· huzmeler:i şeref ve haysiyetim koruyacağı· OOııı:nınJt ııncse bile bu ffi. ,pek güç 

topgıı dilclloiıwıu hava muharebe.. Pcrckop üzerine dU.5tüğü zamnn mza ve bu uğurda canınızı \'er- ·tır. Aınuuılan durdurmak l~~-~-i~~m~ıi~ 
leri talr.it> otmeıldıeydi. b' y8naroağm faaliyete geçtiği miyc hazır olduğunuza iman•rnız pek kuvvetli bir ordu ltı.zmıdır. j 'l!~Hlll 

:tık gün ııehabınr vemıektcdir. vardır" diyerek birinci sın•faı Bundan bnşkn ~te.remn yo.nm lilil :•~~· ::?: 
mühim bir karar almak ızonmdo. Alman piyadreiııin öniinde, uır~ b:-"'1im etmiş ve sınıf adına san- ~ıuı m!ker Y<l 'bir~ mfl 

......,,,..._. __ I 

bulunuyordu. Dil hatl&r.mdu ~ar çukunı" n:ı. knda.r 0011 400 ,. ~ ı clan da karşılık olarak şun· i teaarlk eqneııl ~ e. 
derıin b:.1-~ a.çılm • Bfltiin metrelik 'lfr mcs:ı.fc lm'...,ıı:;tır. Son • ı söylemiştir: 4es. ~ tngnterenbı :rıor-
dil ~ t · Alman tı.:ııt'i hüc a'lam?ştır. Heı- !3C}', Knhara.mruılığm semboll1 olan mal so~ wlmcuıı !Gln s * mD. 
krtalarl tevcih edtlm.iş hı. bu hücur ın muvaffakı.yetine ba - s:ınca.ğmıız:ı her yerde her r.am~ yuı tooo ihtiyacı: vıwaır. 
l D.1fmn.rım ~ 1ıa.l'jl htı- bdır. tlhkfrm lata.kımı:n tftğımla. ela koruyacnğımız:ı an içeriz. .usııldo ıııet~ o\arak gemiıAıllk 

,gcr,i piadlrtülın • A n ile bir gedik a.ı;ılml!ittr. ASkcr. Sancak tesllmlnden sonra dm1 ko. rsb'ilk ;Yllı;<lnden Va.vcl oıtıc. 
y:ınmııh ve )'e · :am.. ler bumdan mUstahkem mevzl.e mutam Kurmay AThay Must:af& Erm .Almıı!ıJan dtıtrdumııwıı .ıır~e.. 

ln.ra !ili , ~· ~l'i mi hUcum etmektedirler. StıiXaltırm genç mezunlara br nutuK lll1}'1mıl§ ve ~ ~r nır.aa tasav-
ce.ğnlmalür? Fakat bu ıildnci lik, bouı.balan ve batacyn.ların o'büslcri ve: "Şimdiye kadıı.r millete orduya ~ dn}'lll'm1\ bWt1hı tnglliz&yu., 
IriltUn t.eeetıb. · ~- munzıam ~ 1ı9tnaktn.dır. :Mu b!rçok bttyükler'VC bunltırm ~ btiyük. blr en ibm'et oldutunu l 
Bundan dolayıdır :ki ertesi mbah Jıo.rebe :meydanı, ifa.de ıç·n 1te1i • ıerini ye~tren olru1umuz slz'lert ae ~· 
yeni en hücum eın.r:I verilmlntir. me bulması nnkClnsız bir truıri,p lstll:b3Un büyükleri olmak için ha .. Lonm, S! (A. A.) - B. B. C: 

İkinci ~ Sovyeı. tanklıın, Sov• manzarası a.rzetrnektcd r. BiltUn zırla.nmt§ gllrmcklc müsterfhtlr" ek. a. -müdafaa ~c: ınıWtıı.• 

Çünkü 
"Bir Kafliiiıe Roman•. dognJdan 

dolnıl'8 Gllrdcedezı terdlme 
edilmif'!r 

Jet Ma.rt:,P ve Rntn bomOOrdnna.ıı s1ftHk evleri müstahkem mlldafaa mi§ ve buna lklncl ııuut adına blr genç vcmet1 halı:.1aında yelli ibtr haber Btr Katku romanı, llCafku aııkT-
tltyyarelerl gok §iddct.li k8.l'§I .bil. mevzii haline geti.rilmie olan iblr eub3y cevap \-ererek komuta.n ve ı5t- ~ Aimanıar. bit' nm, Beft: .. :rrlmmıı TOmaımt!Ir 

.. 
_,ou.:.>T, ..-~- Alınan tqp • köy zaptcd:ımJctir. Biraz sonn:ı da retm~nlerine şllkranlnrmı tllbarllz cl.. noktada Rus 1ıntlarmı yaırmai§a 

, ıt.t P~ Uçüncll bMk3 bir alay, Perekopa gilm:5. tıımtşt1r. MUteır ben da.~tuıer ha.• m~ o ! . Almsnlımn 
m{i;rt;Elib'lle!n. f"-emberi ü:zerlııe ~ tir. Perekopt.n her e:v a.'.}'l"r ayn hU• Zirlanan bUfede 1zu ve llı:r41ll edil • ~ H~ik>l<:tli zanııe. 

194!111:Mm ve p;,ıadc la - cmnla.ıia gıptcdiımtı~ ~. ~-

Pl' ~ner, 31 (A. A.): ·er 
Efganistandan ~ıkarılnn nı.i.lı' 

devletleri teba:ılarmd:ın 101 ~ , 
li-k Uk kafile Efgan - Hind h ( 
dunu aşarak perşembe gunü ı;g 
den Sonra To,.kban hudud mc:-vı;;. 
ne ge~ ve İngiliz mnkrun1nrJ11 
muhafazası altına alnınu§trr. ~· 

Mihver tebaaları, lrnk ve ti' 
Jdyc yolU)la memle'ketlcrine d5 t' 
me'k ilzere seyahatlerine devatıl ıJıf.' 
debihne1c için anlaşmalar yap 
caya kadar PC§aver'de .knln~ 
lardır. ..../ 

İngilizler uzalqaric 
hadiselerini 

Yakından tetkike baılı1D~ı' 
~ :sı (A.A.) - tncl1 ~ 

devlet nazırı Dutt Kuper b~e 1' 
.A:rostralyay& .gldooektir. Nuı-rtJ' t. 
!e.katinde bulunaıtlardan ~ ' 
planda. birleşik .Amerika yo111 ~ 
Londraya. gidecek ve aanıldığrnll ıc' 
devlet nazırmm uzaq&l'ktald '\'C ~ 
hakkındald llk :raporunu lngiJ1Z 

llCSiDe tevdi cdooekt1r • __/ 

Cümhurreisimize galelt 
tebrik telgrafları 

Battan.il 1 mcı -~, 
nUmü mllnıı.sebetilc t briklc.--ıni rJJ 

dlrml.:ıı ve :Milli Şe! ~:ık ~· r 
bir tc,.t:ıekkür talgrnfl ~" 

Ankara Sl (AA.) - Ye:meJl j, 
mı Yahya. ile cmn?ıurreiai ısıııet ~ 
nönU &rl!.lmı~ ltarplı1tlı tebr~ ':'8 
oekknr U-lgraflan t t1 ~ 

4.nkı&ıa n (A.4.) - 1r9Jl ,.,. A • 

plımzn doğumu yıld&ıUmU ın~ 
betile cumlıurrclsi 1smet :tnôtl~t 
ma~ Mcıunct Rw. rcJı ,.!• 
e.raSlllda tebrik ve tc~r teıır 
nm tcat1-dl'ftmt;:tu. 
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a 
Kara sevdanın 

'>lakvett adam 
,-----o----

lımarhane a at ılan deli niçin 
ltlütemadiuen a u1esini dövüyordu ? 

Size agullk veren yük ofa1I 
her şeyi unutunuz 

M UVAFFAK tf l olmak utiyor6U • Diifman/,arum:ı anidwıaz; ki' ,. ı 
mu? O halde önce unutmayı öğ. düfl'Mllll olabilir; bunları düfiinmek oe 

reniniz. Billıa•sa: brrnlarla kala )'«'1lttJk ~lıdo-. 
Mavaflakiyet.izlikleri unutunaz; her. Yaptıklarınızı unatanaz; yapabilecek. 

ke• muvalfakiyetsizliğe uğrar, iş adamla. leriniz.i dü,-ününüz. Yaptrklarrmzı ıliİ§Ü-
rı için her ~te muvaflaki}'etin yanında nürşeni:ı, yeni bir §ey ytıpmayı. düpinecek 
muvallakiyet•izlik ele yer alır. vakti balamaz.cınız. 

P'8lzıp 

JJo Pi .......... lıılrl a........; 
--... llDnıaz., w ~ çıılamf. fa~ 

kM oeGMMı'llJı çok)~ :1 
ak .pmı oçanwnq, bir Uık ~ 

llll:yH~3. Nlllayet! - Ey 

at, ~.benim llmiill hllplnJzla ~ 
dlğl ~lr. Fa'll'at l"tilecak ~ 111 

künUye f.lkar ~ Mtaıı lıftl'Hk.i 
l.tmıl mauttuoı. Btr ~ aldlmıl 
1'ir 19.11er celmlYor. 

Keclerlerinfai unutunuz; bu güçtür; la- Hülma aize afırlık veren, yük olan her, 
~bbıadn mtı.~edeaine .ııonro·ı koca.5lle ka.r§1la§nuş ve hemen btr ka· kat kuvvetli olabilmeniz buna bağlıdır. her feyİ unutanın;/ • 

' rhane~ yatınlm~ Uzı:.re şeb p dllkkdıırna koşarak kQtftk ilzerhı.. -=========================================. ~Cetirfldiğlnden ba'hscttığ mi d" d:.ıran bir satın kap~, kan k~ 

~~u~·z:;~oı:u:n·~~:C:e~: ~:nk:ı::ı::ıı~~;ı;e~:ı!ıı:: = ou·· nva tarı·hı·nden bir yaprak 

Bu ıııuada oe.naat arr Mı• ~ 

nan oilo: J 
- Baba ~. ~ fl!Y ~ 

yonıa kUJ"llftdm inmekte :nd ah'bml: 

gelmiyor. • 

' ..\.dı Hayrettin olan bu il nr. rette ynralamıııtır. I': 
b{tlrdıırt:en sonra, ölen ba ~ J<.1te, P~yrettln, bundan sonra bl}s.. 

Şimdi geUah de plrinclu ~ 
u~ ıklayınız! F.ıkra btzbn 11161-1Z'211111i 
:rob& lmuJr kODllJınmrzun nın'!. . i 

l'ini ele alrm;s ve ıusa b r za bl tun ipin ucunu ~ırmış ve sevkediJ 
h c2e!ıa fazla. büyüter m i • ~ n'hr ceza nıııJıkememnde ııaç:mn 

11rzııet ve muhabbet ka ıı. sapan harelretkrde bulun.doğu g6rtt • 

t'te lttak olmu~tur. lll.'lC'e Tıbbmdll mtlşıı.hcdcsine yatını· 
bt:-tun 2:; yw ma geldiği mra- :ma1t üzere ııehı"Jmlze gönderi~. 

tün yoıdıı. bir kızla karşı Tabii ruınem de oğluyla beraber 
~· lUzm siyah ~ ı'in<ı d r • kalkmış ve kalan birkaç pal'Ç& çama. 
"""- ~12§ ~ kendisini u:::aktruı ta.. şırmr bir valize doldurarak ~ 
ı. ~"lt eTin1 oğrcnmlfUr. ıın fa. nnde.n tedarik ewgt. birkaç kunışln. 

l.Ocntıı. blrtclk cvltldırıd.r O • o lunun arl.msmdan o da gelmi§tir. 

- tlokak, ailesinin ııylılt ı; ll • Kadın, §imdi oğlunu admı acımı ta.kip 
ltrayı geçmediğine en Jru er. etme'tte ve nradı:t. bir oğlu buhraınrı. 

t::ıttır. tutuldukça kendisinden da.yak yemek,. 't llayrcltin zaten zrn!!ln Lcdlr. DllnkU yaznnda da. anıııttığımu 
' eıı-ıenmcmeğl. d!J,jUnn:.L'ktc • gibi, iki eil!hlr jandarma bile buna 
~ en annesine koşQUl.f. ve kt • mani olnmtı.maktaydL 

eaııu vererek kenet ne iBt n • Bu yazıyı G!.-uduktan ronrn, delinin 
~1Iernııur. Kadın, her anne gl. ruıne::ı.nf nlçln d!SğdUğllntl ve annesi· 
~il CIUnyanm lı~bir kızını ı,... n1n de dayak yedikçe niçin BC:J çıkar 
,-·~tı:ıe.ktedir. Dudak bUkerek, mndıguu ve ~yet ctmedlğtnl :lyica 

'1ıa. kur kendllilnin arayaca • anlamış bulunuyorsunuz. 
8ltını. öyle sokakta ördl!ğü ADLtrE MUHABİRİ 

lif evıenemlycce~l &ö;> lemi§, 
~llzıun ısrarı Uzcrl.nc kıztn e. 
.:.~ ailesi Ue göril}lllll,.cıUır. 

~ annesi Mclelt, bittabi 

'tlı: için geldiğini stiyleme • 
~ C'l"Çcrk.en, yonılduğ;.ınu ve 
•''4a~ au içmek ıçın ul: ad ğım Milli Şefin nutkv 

• ı..-eıek do kızı görünce müncuebetile 
• llkın akpmn eve gelince umr Şefkı ht~ 1111 devrin lıis1c-
fakır.ıiğinl ve G'6rgü UzlU • landan gclehlleoek mil1cl1erln bCı,mc 
n~ cdt"rc t luna 11\yık ı 'tıleclyelerin.l iki TllSlfta hlllils etti: 

ı ~ylemiştir. ''ÇalŞmn ve kahmtoon,, 'nirk mmeıti 
~in 'l3rar etmiş, her teY• ra vo ol'dmiO bö wa ~ ~ 1ıı1ı1 

k l!la evlenmek aitedl n m:ınrrya d~-:am cttıkı:-o, OllUll etratııırı 
tt...:"· Nihayet annesi de razı çevtn-n )'llngmm a'levlert bir OkyMnı. 
~-'111ıtı:ıu~. f§ kızın ıı.tlcsine açıl..! ımn tnyılarmdan geoer g1bl hac!ntlan • 

~an merasimi yapılmıştır. .ımul1ın kıvrılıp gtOOblllr; ~tmese 1blle 
?ıre1ek, b!rlb!rln1 çıldrra..'3ıyn b 3 uk su!nmı n t<m pcrnıın ola • 

ba.,1a.yan iki genel ayırma•· 
~ göze almıştır. Bunu d::ı 

:ııa dü~künlllğünden yapm k 
~~itim nl§S.n ~ , ev bir 
-~'qfırıe dolu olduğu mTado. et.. 

ete müstakbel rrcllnlnl gös.. 

yolda, Hal:cc " 

m z.,, 

}fole şu (ye!=:il kaplı batı~a 
d ft~ i n0 bir k 11 g' z gezdır
ct n .• ! H<:r ~Y <leı"hnl meydana 
r kacak.. Bütün hrrçmlıklan. 
mm, delilikler.imin sc>OObi nnla.~· 
I cak ama. Ah bu vicdan.. Bu 
··arını dü!!iinmeJer .. ! O zaman 
her !'.ey bir anda yıl ıl ak •• Ne 
ocaı· 1"1-lac k, TI"" aile. ne de an-

rkutan akıbet. 
fil den utanı) o. 

dan 

.BeTid de okuyooolanınızın ~ 

Binlerce ınsanın ölümüne sebep olan - Oanım. diyeeek olıılnlaır ~ 
t"1 da el~ -,e:y mi\" 
köçUcfik bir 1ıkra... ! 

Pacisli bir aşUI te 
Yan çıplak bir vaziyette aralarmda d~nsede
mediği için 24 saatte 703 davetliyi öldürtmüştü ! 

Fakat, ıııtn hiç do böyk! 
nı hermm ı;üyiiyelhn. çr.nk9 ~ 
bu :tıkra dediğimiz. ~ bir ,..-,f 
tin Jau-ak-t~lnl ı:;~ 'hh-•.at•Y 

dB tayd&h ve ba ttlbaria da mllll .
~·e glrmlf .,eylerdlr. NNll ......ı 
Sinnnm hfr ynbancı olduğunw .a,M 
dJklcrl T'lllti t si nf r1eon lyo'f'!ll8k 1ııa --9 

~ dB aynı ha.~sl'l'et t68f4ii 11ııetı;f 

'l'nl'Cmrmv~ 

Par.IG'Uayda Lopes eumhurrelsl ol. aym en gilz.el kadmı ola.ralc - mUtte. 
dnğu zaman. beraberinde dtlnyanm, fikan - llAn edildi. 
en çok insan o1Uıntlne sebeb olan Fran .Madam Linç, bundan aoora hotuna 
aız şe)'tMI "Madam L1nç" bulamıyor. gitmlyen birlaı.ç Amerikalının öldUı111 
du. m~sinl emretti • .Amerikalılar, onun bu 

"Madam Llnç,, yahat hakiki :ı.smıy. kararını ba.ber almca, doğruca Ameli 
le Alla Ehna Paristen getlrildt#i za • k&n elı;lllk blnasma çıktllar. Fab.t 
ma.n, herkes cmı Lopez1n ımuum xıı.. Fakat Lopez bizzat ..ıçDite girerek, 
&anlısı sanryordu. Fakat ··~ 1 Aşıkı bulunduğu ka.dmm emrini k.endl 
Linç., evliydi. Kocasm(,'lan ~anma. ellJie :yerine geUrdl. 
da.n buraya. ktıçmıştl. Amerikahlan, .Amerika orta elçisi 

Gizlice meııkez §t'llrln en 8.§8#1 mey Va,bomıOn gö&ll öuıDndıe öldllnaU, Ye . 
hallelerlDi dıola§arak oralarda yarı çıp aonra hOkOmet mer'.k.eC Vav:tng'tona 
lale danslara varmcaya kadar ya.pıınş malQmat vennemesi için ~çiyi de teh· 
oıa.n bu kadm LopcJı ,ere!ine veril • dlt et.ml§Ur. Eğer haber verecek olur. 
mtş olnn büyük merasim zlya.fctlno sa, o dahi aynı llldbete uğnyacakll. 
800 davatainbı b\ç birisinin gelmeme- Kanun, 11.dalet, nizam artık ortadan 
sı ilZerlnc da.veUllcrdm yedisinin bir.. ktılkmış, lrer §CY bu deU Fransız ıuı. 
sae: ıca'bına baktı. Loıpeıl, ~. mnte • dınm arsa .,.. merakına balh bulunu. 
baki 703 da.veUiyi y1rm1 dört saat .!. yordu. 
çlnde buldurup öbQr dOnyaya gönderi· Kendi geçtiği stra11lrda öntınden 

v~ çekflmeğl nasılM unut m~ bir yQzba· 

Ba mıretle de'V!et idattBinde bo§a. §tm ~a dlzdlrdl. 
lan yerlere Madam Llnçin gmp do • Paraguay 'V&tandll§l:ırmm emvntl, 
laşbğr hsnlar ve meyhanelerdeki ta • merhametsizce mtlsadere cdmyordu. 
mdık politikacılar ~di. Fakat ''l!adam IADÇ,;tıı. hinı, ph.'31 

~e o zamandan itibaren Madam 
tınçln ba§lıc& ~kl, .ırtnlrt~ dokun • 
mak fe1Aket1ne 11ğnyan zavalldar için 
akıl Ye hayale geJmiyecek ölUm plAn. 
lan ter.tip etmek oldu. 

I'Vzin idareye mııladlğr .zamanın. 
rm en mllhim ht\.dlsGlerlnden blrl de 
Paraguaym en güzel kadınmı tayin 
edeoOk olan bir mtı.9abaka hurrlaıı 
:m&111dU". Bu mtı.eaba.kada Pn.:np. Gar
mCDda. islmll blı' kızcağız en güzel ka., 
dm olarak il!n edildi. 

F~kat Madam JJ1nç hrrmndan kendi 
kendini yiyordu. Seçilen güzellfit Jmı. 
llçcSinln, aıtınceyc kııdnr mrzrııh1ıın 
masmı C'mrett!. 

Bu mahlt11miy t lmrar1 meydanlık· 
ta :ve rnUea.belmya dalıll olan diğCT 
'laslarm (jnUndc yerine gotirilmi§tl. 
Bundan sonra Mndam Linç, P....ragıı • 

Buna susmak değil, kanını ıt •. 
ne ;t.krt.mak dcrkr. 

~ 

Aksam üstü, babamın ı.w•rı iıu. 
rinc tekrar bahçeye inelim. \)at 
lanmı uzattım.. Ortün jü . Ç ı. 
mın cltında ~n iy n 

lhk bir harar t ırt.ı. 

F.v t aba h, n · · et ~,,_ ? 
Suyun kuvvetine diyecek ) ok. 

senret ya.pmakta:ıı da'ba yukarılara 

varıyordu. 

Brezftyıı. ve Arjantine kıskaç göz. 
IC1rle bakınağıı. b::ış1adı. Bllttın ccnu1Ji 
Amcrilraya hfLkfm olmak 1ıtnynlıı.rı ı. 

r.inde ytlzllyordu. B!r Brezilya gemı. 
ııine lıtıcum ~ek -ve tayfasnu ~en· 
et ile mdtınnek suretiyle, Brezilyanın 
Paraguay üzerine harp açması için 
tam blr vesile temin etmişti. 

Ccnub! .AJMrlkad& filhakika en 
J<emmel ve müessir mUc~dele vasıt.ıı. 
sı denebilecek bir ordu teşkil etmlşU. 
Gayet lyt hazırlanmll'tı. 

Bundan cesaret alark bltr1alnn hak 
!arma tectı.vUz etm"'k 'kUstahlığmda 

bulundu. Netice itibarile Arjantin ı;e 
ruguay devletleri de, Parngnay aley. 
hın" Brezilya Uc lrlr oldular. 

Du .suretle muhalefet pek kuvvet· 
1 nml§ oluyordu, MağlClp oımamnl< 1. 

Coskun b"r· d~ni.7. dalgasını ye. 
nen veya kuvvetli! :ılran bir neh
rin cereyanına kar-==ı duran bir 
kuvvet tasavvur edilir mi ? 

İyi ama, benoo bir insanın ira
de kuv\"et1 hurılarda.n daha i.is. 
tün d~l midir? 

Buyük Jskender bos yere mi 
bil~mi öst('mıi~?! Hayır .. 
Dimv '~ m ydan okuyan Iran 
ordu rını .im ~ ndi? CDfırfL) 
y1 r> ir alan. onun ~arayroı ve 
saltanatım perişan eden kim? 

R b ı <.'nleı f n ~ atırları o-
. uyat ,ı c hır ta. •m dül)iinccler 
ıcınd hoca aym dururken, ~h

l PL"1 o~unöe btr araba go. 
ru d ı. 

B ha n ge:ldı. ): anında bir de 
b : 0.7. s C'h r erkeıt var. Akşam 
unes henuz ba mnmış .. 
Babamın bu kad~r erken gel. 

m sinin ~--'1ini :ın1ayamadım. 
Pizlcr örtu ti.. Arkamda 

'a tıklar \ r .. 
t:zanmı b r aldc c;amm a 

tınd:ı oturuyonım. 
B~bam b ni göruncc: 
- \f: rin kızım Söziimu din
dı . . A..... ... m güneşi alıyorsun, 

d ğ-ıl mı? 
o·~ere-lt yanıma doğru gcldi, 
Be.vaz saclı misafiri biraz ge

ride .. 
f · d bir ~üphc belirdi: Ac,a. 

b ı bu genç adam k.im? 

çlıı tam mana.siyle deli gibi ha.roket ı 
edfyorda. 

liM'T> hattında bulunan etrat için ı. 1 

ki yol ı;ıırdr. Ya ilerlemek yahut ar· 
kada.kiler tanıfmdan Yurulmak! 

Bot.Un tabyası bundan ibaretti. I 
Kadrnlar da harp etmeğ'e mecbur e • 
<lllmJ§tl. On yll§mdan on ~ y&§ma 
kadar çocuklardan kıtalar tlefkil o • 
lunup Jıarp meydanına göndcrllmif • Babası merak edip 
ti. Bu çoeuklarm kuJakJarmda madam sorunca .. 
Ltnçtn ou aözrerl çınlıyordu: Dük dö Vindsor pek dem<:>hlıD-

- Eğer sağ de.inerseniz sizi kurşu.. T'l... .h -''-L - - ı-..:ı Ö-
na dh:dlrlrim. br . .a.nı. a mwu.ep Sls:"lMt.UDJUa 

Bu çılgın kadının emirleri ı,,t.e böy. ! çük bir çocukken, öteki ark.adat-
leydi. lan gibi olmak ister, prensliğlnl 

Su dişi beltwn yilzür..den tam altı düşünmez, hatta bunu söyliym. 
acıno Paracuay kıtal itinde~- gtl tere kıza.rdı. Bir gün gösfl 8lş• 
ne mahvoımağa. yUz tuttlı. 1.850.000 . b" h ld ldi Bü 
kişiden ibaret olan nüfusu, 128,000 td· mış ır a. e saraya ge · • 
§iye indi. Bunların da 100.000 l lkadm. yük babası ;"edinci Edvard bunu 
dı. BiT milyondan ziyade inaan Pa • göriince tcl&.ş etti: 
riall bir fahişe tarafından b111me gön - Bu ne hal? Banu kim 
dcrilmi§t.L yaptı? 

Lopez, hayatmr lrurt:armağa çalı · D~ sordu. Küçük Edvard _,. 
şan bir adamcağızı halna.nc 6ldt1~ ki mühim bir şey değilmi§ gibi 
ğe t.eşcl>btls etmekte iken BZ'<!Zilya.ıı • cevap vereli: 
lal' taratmdan 'kaUoluııdu. _ Bir ey değil Mektepte h1ır' 

Netfce iUbarllc rnağlOp olan "lln· arkadaşım bana Alterovyal dedi. 
dam Linç,, de Paraguaydan ka.çt.ı. 
Gerct Brezilya h!lldbnetı, lll&dam L!n Sen de kızdım. Aramızda küçfilc 
çln bUtUn servetinin mUsadere ~dilm" bir kavga oldu. 
11lnl emretmişse de, madam r .. ~ ============== 
beraberinde çe)Telt milyon dola.r ve >ill eWğl m kie varamamıştı. 
mmelel<ct fhazinc.slnc ait hayli altım 870 sen sındc UçUncU cumburiyet te 
götUrmeğe muvaffak olmuştu. §ekkUl cUlğl zaman madam Unçin M 

Kızlarmı, b!ı.§ta.nb:ışa muzatfer as. son son günleri gelmişti. 
ı erlerle çlğnenmıı olan Pnraguayc.ıa BQyUk zaruret içt>rlsinde kalmaama 
kendi taıUerlyle ilaşba a btralunfilı. Taf'IIlC'n hayata öyle sanlı:tı ki, 1901 

Par:tao geldiği uman derhal :r.a • s esın kadar ya,adı. Parisin en pil 
manın ı;tyasi cercyıınlıı.rmı gllzo ala mahalıc.ainde ldr ve sefalet içinde tam 
rak kendini Bonapıtrt t.lmfta.rı ola • otuz srn(' ça,l:anml§tı. 
rıık Un.tı ctm! , n tiO\,'<I<' llQ{lncU Napol DUnyanın tarihJ ba.flangıcmdanberl 

yonun ııanıvııın fil ıa · ka ka!>ul olun. .tııç bir k d'lun scbcb olamıyacağı .1aı.. 
muştur. d r l•ı nın ö1Uml\ne meydan vennlı 

Bnnunla beraber, Fransa.da taba)'" ı mr ltn m il'ın. p k lfıyf; bir son! 

Genç adam diy.?nım .. Hem<:n 
hemen otuzunda lbile yok •. Haiiiı. 
daha genç.. Ç'.ok genç. Fakat, 
saçl;:.rı bembeyaz olmuş, 

Babam ibaşnna iğildi, alnnndan 
öptü: 

- Nasılsın yavrum? Seni bu. 
gün pek mera.le ctmistim. 

- Merak alilccelr kadar hasta 
değilim samyorum. baba! 

- Hayır ~~Yrlli-n! Bir şe;·i.~ 
yok. Sadece seni 32.bahlcyin ~ör. 
memclcten müte\-e111t bir merak. 

Ba'ba:m hastalanm memnun ve 
tesellı etmesini çok iyi bilir. B • 
hususta ~iz bir hekimdir. 

Bütün ha.dalar babamdan 
memnundurlar. 

Şimdi ben ~ onun h~t~a:. ı 
ı;ırnsında bulunduğumu h1sscd. -
·yorum. 

Baba!ll ya.va..qça J·ul ğıma 
iğildi:: 

- - Yolda rast.ladığmı bir dos
tuma ~ den ba.h~. im dı . 
~lfe le 1nc pek bağlı bir dol.t.Jr
dur. 'btroenberi b3ldt>n bir c1 
kitap istiyordu. Bam.: "Hem va. 
adetliğiniz kitabı alayım, hem 
de bir kere kızınrzı mua~ e _ 
~im.,, dedi. Ho.tınndan !.:ıkama. 
<hm •. 

Babama: 
-Hayhay .. 
Dedim Lakin itiraf edeyim lci' 

o cJıAT .da 'kendi lıastalWroı 

mer.ı D e'{ ki, ba-
b nm .&mdcn üı ıc i var-
dı Bcnı ıUmat Ettiği b;r genç 
arkadaşına muay ne cttirmci!e 
lüzum görnustiı. 

Kitap meselesi b r ~aneydi •• 
lliınu anla.m.a:ra.caj· l:adnr ço.. 
cu c <k'ğild'm. 

lkbam ar!.~ma de dü: 
- Buyurun.. Buy ı ın 
Beyaz s..-ı lı mi.safı yru ma. 

.> hln :ınc;., l bam: 
- Kız ."'l Leyi. .. 
Di e t , i göstenf. .. nm bana 
'ndu 
- Doktor Sedat Giıl 'ü .• 
G n dokt.or elimi " ı. 
- Bu,..oıin hava co · az idi .• 

\C'Jk h;n d n ic,-tif, ~ t"•112: mi. 
u-vr hanım ? 

..:_ Evet lki saattir bahçede. 
~im. 

- Kıt p mı okuyordunuz? 
_ E\ct .• lçtimai b=r roman. 
- Kimi1 eseri? _ · eeı· ı Cen iı." in .• 
_ Ha BP..nim de ook <>k.uQu.. 

~um ibir
0

iuubn.rrirdir o. Hmm 
rinı okuyorsunuz? 

- "Yıldızlar sönerken" ... 
- Okumamıgtım bu eseri .• 
- Tavsiye ederim. Çek Pizel, 

<'pk !hiesi .. 
Doktor Sedat ~ y.a."l!.h& 

şrmdaki 1 asrr kdtnğa oturdu. 
(Derc.ı• t•ar 



L'evıren: !ılJUZAFFER BSEN 
-

bünde bir maç vardı, Mister , bıraktığım mektubumdan da 
Akshot da bu maça iştirak anlaşılacağı üzere o bu me. 
edecekti. seleye lüzumundan fazla e-

6 
Akshotun evine villadan hmmiyet veriyor, binaena. 

veya Marklıamlarm evinden leyh onun ne demek istedi • 
Mis Gisburn mu dediniz? otomobille beş dRkikada gi • gmı anlRmıya ç.alı~acağım 

AŞ, Di , Z , G ·p, ROMA TiZIVlft 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTOt AG~ILARINIZI DERHAL KESER 
lcahında günde 3 kase abnabilir. Her verde ouHu kutulan tSTam istmn~ ntiynr kadın bu ismi güç - ı dilirdi. Pointer bu evin yolu- tabiidir. 

le hatırlarr.ışa benziyor - nu luttu. Ev t~raamiyle ka - Randevu almak için size 
J)haevc~ ~rkhamlarl mnlı~ı.Müfcltişkaptluıve yuın~lefonederim,öbünül'-------~~----~-------------------~~-
raber ya§ıyan bir genç kız peneereleri sıkıdan sıkıya gün için benimle konuşmak 
~il r:ıi? Bu hususta bir fik- 1 muayene :ttilden sonra ev - iizere yarım saat vak', iniz O· 

"'l1 yok. de kimse olmadığına ka\.i - lur ümidindeyim. 
Müfettiş ısrar etti: yen kani oldu. Artura gelince onunla ara 
- Editlc An sık sık görü. Pointer bir maymuncukla m1zda pek de hoı olmtyan l 
'erdi değil mi? kapıyı açarak içeriye girdi. bir konuşma oldu. Fakat hu-
htiyar kadın bunu da bil. Kapıyı arkadan kilitledi ve na rağmen dost olar~k ayrıl 
digini söyledi. umulmıyan bir hadiseyle kar dık. Artur benimle bır dah.ı. 
üfe'ı.tiş hala aynı mevzu- şılaştığı takdirce kaçahil • konuşmak istiyor. Fa.kat o -

da dolaşıyordu: ~k iç::n arka pcr..cerelerden nunla konuşmadan evvel ~~ 

• üçük lanlar kupom 
(Bu lnıp<>ll!l ckleııorelt göndcrllocıok 

iş ıınun:ı 'e lı; 'emıe ıınaııın En Son 
D:ıldlaıda p:ını.sıı: neııredilooelrtlr. Ev. 
lenme tekllfJ gönderen oh.-uyucularm 
:mnbfuz knlmal' {17.cre sarih ndr 
nl bildlrmaleri Ub:mı.) 

- Mıs Editin yaptığı re • , birisini acık J.ıraktı. Sonra mülakata dair düşüncelerını 
simlerclen birisini !"tın al . ' Mister Al~shotun yazılume - öğrenmek için Duglast göre

k istiyorum. Fnhat adresi "indeki k:lğıtlan şöyle bir ceğim. Yakın zamanda ln • 
n~ r.··ınıyo un. gözden geçirdi. Maalesef bu ~iltereden ayrılacağımı san.- iş ve ışçı arıyanlar: 

M t r j.ınsburi cevap J kağıtlardan hiç birisi Editin dığım için tablolarımdan hı. * Yültsck tktısat.ve Ticaret Mek • 
r Ji: lrnleminclerı çıkmamıştı. Son. rısıni cerçeveciye b1raktım. tcblnin birinci smıfmdayım. Tahsile 

h l .:ı • devam edebilmem ıçtn bir i' anyo .. 
- f;;ti;,ler Ak .. hot bilir sa. r" noteıin uatak odasına çık Fakat Emili a aya cıaır yaz-

... J nım. Çok ehven bir Ucretıe ·ve ders 
n yorum, ziı·a o her şeyi bi - tı. Bur da da bir şey bula - dıklaı 1mız bütiin tasavvur - eao.tli!rl hnricindc t:atıı gl\nlerindc ~ 
ran bir adamdır. madı. Umidini keserek aşa. larımı altüst e' .. ti. Ben de si. çalrşabilhim. lstiyenlcrin (Y.T. 12) yaşındıı bir ~en.,;, mUha3ebtl• ""~ 

- Fakat... f;ı inmek üzere iken bir do. zin gibi onun beni yanında remzine mcldupla. mUro.caat <Ytmcıc. rnt hesap •e daktilo iyi btıJf.J 
P · k k d .. J l b" k .. d • rı. cıı.rcthanede veya Jir rnu~/ oıııte· ço sı mtı a go • apta ası ı ır ce et gözune görünce hayat1m an ümıt ı%1v 

d h b. • Orta ı cıen nyrıı:ruo 16 ya~da bir Ucrctle çıJ.ışmar. tatt 
rünJyor u, zira asta ır ilişti. Poinler becerikli par- kalmadığını anlamasından kimsesiz b1r genç l!ğledwı sonra bir CH.D. S2) remzine wtıraC8a:,ı,11~ 
kadı 11 üzmekten canı sıkılı. maklarını bu ceke'.:in cepleri füküyorum. Fakat bugünkü 1 mUC!:SCSCde Lş arruna.ktftOır. Haberdf • 29 YS§mda Gekıu-, afıter"..ı.ı' 
yo ·ctu. ne daldırdı ve orada bir ~erait içersin de Tunusa git. Me~hur bir cild mütehassısı- IT.R.l remı.l.ne mUrac;vı.tıarı. KMI oımryan yeni Ye eaki ~ I 

- Fakat Mister Akshotla mektup buldu. Zarfa şöyle meme imkan kalmamıştır. ııın şayanı hayret keşfi olan ,.e • ı..ısrnın 9 uncu Sinı:fma devam c. ten bir senı:: ber ne oluf'SS ,.1111 
~· Ed·t• k · · d Ed cBİOCEL> tabir edilen kıymetli \'e d" bır gen"' ><"'JcdAn sonra saat 130 •· aro.mıı.kt.ıı.drr ıB S) retııV mıs ~ ı ın arası pe ıyı e - hir bakıs bu mektubun i • Hnlamm villasını hu kıc. için ~.ı ,.., u,, ' · "S' • • 
~ 'ld" .. '!ı' gençleştirici cild unsuru şimdi dnn 6 ya kıı.dıır hu~!! veyıı resmi bir rncaııt 
g. 1 sanıyorum. tin kaleminden çıktığını an. kiralamak niyetindeyim. Bu (pembe renkteki) Tokalan kremi- mUes "Sede çalr~k ıstemekt dlr * Çalışkan genç bir bayati ~ 

- Bunu sızın kafanıza lamıya kafi gelmişti. Mek - na dair fikriniz nedir. Bu su nin terkibinde bulunuyor. Onu tMcn<Ykşe 86) remzine mUrncant. kinıyahane, yazıhane, rouıı.~;(, 
kim soktu allahaşkınıza? No tubu cebine attı, açtığı pen. retle sevgili madam Hueble- her akştım yntmnzdan evvel sü- * Yllksek iktisat ve ucaret m terzıhane v<ı bunlara mll!Jl8' 
'..erim Edili ço ksever. Onu ce,.eyi kapadı ve dışarıya çık rden uzak kalacagyım ama rünüz ve h r sabah daha genç binin ikinci ıımrfmda o ruyan muh8.. scselerde ncele ve ciddt bir ~I. 

k k l · d uyanmız. Gündüzleri de beyaz d f iyi bl. (Mnrk TeQ) remzine ııı11 st sı yazı ıanesın e gör • h. Iu··zum·:.ı l"'kdirinde tayyare 1 ııcbc en anıayan ve rnmırzcayı ..,. a. • ~ .;_ 
k ld ~ renkte (yağsız) Toknlon kremini len bir ene. lıPrh ng1 bir mUessesede ., Kl rl? yeru ~·aı.ı.,\' 0 

'"' ·ten memnun ° uğunu Evine dönunce mektubu ile bir günde oraya gitmek kullanınız. Cildi beyazlatır, taze- oğlcdcn sonra çaJr'}mnl{ lııtcmektedlr :.utısuıı. orta y&fll otr ıı-1~~ 
lıana pek çok defalar söyle - açtı. Mektup üzerinde Gros- mümkündür. Doldor hala - 1 leştfrlr ve kndife gibi yumuş:ıtır. (B. ıs) r mzin<' muracn:ıt. ıne mllıuı.atp bir le ar&rl'l•k 

1
t 

·li. venovr otelinin damgası bu- mm ancak \iç ay yaşıyabile. • S ri dııltttıo yazan esıd ve yenı ı:ı r1 n yemek de yapaMJiı· 
Müfetii ehemmiyet ver - lun n bir kağıda yazıla ve ceğ1ni söyWyor. Bu müddet '-------------- yazıları ıyt bilen b • ge:ı.ç, tıerlıan.ı;ı .. emz:lne mUrnCAat :?~:" -"' 

k - t • ormUŞ g 0

1b1° •o··y d s k ) lA~ ... 1 .... 1,..,.1.,..,,,.'". bir m:.le 0 ~de ç:ılıfmak t..:ıtemektedlr • Hukuk fakUlte!!l ııon l)ıı>"~ .t · e 15 emıy " • 20 ilkteşrin tarihli i i. _öyle zarfında bura a . a mamı ,~.... ""' .,, • ...... - ~0v-
d - !ÖRZ> remzuıe ır.Urnca t. E~ tUrkçeyı b1llr Te seri ";i, 

_n i: yazılmıştı: fakat halama ~örünmememi • Orta ra.,ıı "nl.n:!u.ca " tUrkc:< tarım. Bir aTUkat ys.naı~rf':t, 
- Yeğeniniz herhalde sık Azizim Mister Aksho',; doğru buluy0'" Öy\e olsun. IJ~J{ı!!j~lı!'ı'lıı ş E il l R bilen oır t>ayıı:ı. •Vi ~ ıı.ı:e nezdinde bUroaa ehven ucreue ~W"J k mobilyasile kiraladıgwmız d k E.lı"t Sen•burı· r t l' A r R o s . 6 'l!ftamdan ... , •• __ roo•ulln .... kablllr v· H. be.r laN.F) reınunt: Ol 

Jillaya giderdi değil mi? Epeyce dü~iin Ü ·ten son. a " I' t:! P ıı; B ~ Ş ı d;7 verebu;Q:.:c~ık~u~ .. ;;; aileni~ • Orta yaşu bır oaşıı.~ ~ 
döyle mobilyesile kiralanan ra şehrin merkezinde bir ev 1 (Devamı nrr) ı>nA:ı.ı ıms:ı.1L""11' vnnında orta lş rlnc :ıe bakmak ıste. ev işleri görmek, ake mlŞtl e 

villnlarI nezaret altında bu. tutmanın manasız bir şey O· -------------- Akşam 20,80 CIB oıektedir tKJb:ıı E:) remzi.De ın1lra. mck istemektedir. YeıneJı,..U 

d lacağını anladım. Acalıa ba •MM&mıç:J~•==~!!m~ll!!I••• HA~.fl.ET .. "5 -erde) caat. n işlerini iyi blllr. ~-· lundurmak icap e er. H f 8 k u l na bahsettiğiniz kağıtları . Doktor ı zı a ım SON HAITA • 30 yaşmda. ç:ı.l~kan. ciddl blı bir baya da t>akabı.:t.r. ~ 
- Villaya mı? Ne lüzumu k . k bay, husust veya resmi mllessc er (Ar. Se) rem.zıne mUracaJ' 1 

B . d k w gösterme sıze ço güç mü .... •ıııı .t"f., MO'IJ;nA ...... ~1 luiktal cua cı~ınde * yu•·-Ak ik .. ··-t Te tı .... ~ .Jf var enım ev en çı tıgım ,... ... - ... - · " de kaloriferc•ıllt cıramııktadır. Sultan. ru:ıv w.o><> "" I'" 

gü~dcnberi Editin oraya git olacak? Dediğiniz gibi Emi. '.l'akslrn: 'l'nllruhıı.nede GliJ'ıgör KOMf;Dl J(lSMINDA atımette - ~ı.>c,·I kıı~ısındn oakkaı binin blrincı ıımtf:na kayıU~t 
• • • 1u li halanın böyle işlerle üzül. np:ırtmvuı hPrg-lin öğledrn !!Oftra. ._kş&tc 20,SO aıı HU.seytn elly!e (K Şezere) mUrııcaat !Sğlcden sonrnıan çalrl'nı"" 
tıgwını sanmıyorum. ınaama- . ı~ d f k Ko··r Do""vu··şu·· ·•'O memesı azım ır, a .at sıze ' rıcaret lll!t~in!n !('? emifmda, :tt. dlr. Franmzca bilir. daK"'" 
fih villada uzun yıllar yaşa- rP·A .-.............. ..._ ............ ııı-...... ...,. .. ._ ................................... ....,_,,_.,....,.r.:;z:::s::!C!>O':ICl',.,...,._,.,.. .. ....,-=-... ,....,....,ınıve stnnografiye vak~tır.rtt"'" 
mış olduğundan tekrar gör - 1cn de anlar. (S.B. 77, 

mek istemiş olması da müm. {-"ıkal}~ ç o 8 A 1 G o.. o U" Tomas Ilar\dy'dan hikiı.yder: rncaat. ılı 
kündür. '-ı .,;.. ILTJAN TAN AR • Askerlıkle alllkMJ 0":ıl 

Pointer deminki cümlesini nzlyesı K'.r~vıı~. 11.sf: ır.ezııı' • .,..,,..,...,..._,.,il ·esmt veya hususi lılT oı· 11 
tashih etmek ister gibi: aıı" Bu hikayeyi anlatan emekli !arından daha heybetli ve esra. ~unlara baktı. Hep.,.i sakin sak·n burara kadar yürüdlim. 1tlpllk gibi oır iO araın 

- Demin yanıldım dedi. tılh hakimi, esaa vakayı nak. rengiz gürünen mecusi taşları. uyuyorlardı. Uzakta bir iki kuzu - Peki, ne var bakalım? Son rürk) remzine mCmr.aat. 
Editin Layngla yahu•~ Artıır ıctm<>ğc baı>lamaann ene!, hfıcii. na bakıyordu, İhtiyar çoban, hafifçe ıneleyordu. Arka cephe- görü"?ti.lgumi.ızö n beri nereler. • Bır ünl.rersıte ta!e~ eP 
ile dargın olduğunu söyle • senin cereyan •.ttıi!; }UC ve ci_ ağılın tarafından gelip, hıılübeye nin emniyette olduğuna knnac deydin? sc talebesine ~er ttırIO '4') 
mek istemiştim. yarın atmusferine dair bir kaç girdi edince, ön tarafa döndü gözleri_ - Bunu ,benim SO) lemeıne lu. ermelıtedlr Alk!\yaı reı;;;.ı1 

A .. 9 Ali h k sözle dinle} icilerinin merakım - Uykun var mı? ni ay ışığmm altında otları ve zum kaımadan, bilir&in. Bu yay. nıRtır. Mnt!lacı ve kltaP ... 
- rtur mu . a aş ına Çoc · akl b · ı ı y ııt I" 

ba h 
Ut.hrik etmekten hoşlan.rdı. uk, "hayır" dıye cevap topr ·arı ir bir g-ümüş! nn1ış .ı arı son gezişım<lenberi bir çok ~all§ab!.lir. ıS.ll'.Y.) reınz.1 ~ 

na ondan ha setmeyiniz. A l tt v •• k ı k \'"rdı' ·b· ar! ı d •· di l l tI b. ı -"-1 •• n a · ıgma gorc, va a, par a .. ~ı ı P ayan yay.!!. a gczaır . ınem c te er, ır ço;; )'LU.ler gor- • FransıLC~ mg'Jtzct·"' , 
O Edite kar§ı öyle fena mu - mclıtaplı, soğuk bir kış gecesi, - Öyleyse ben eve gidip bir Burada v~yet başkaydı. Mecfı_ clüm fakat yalnız sizi dü.<iündüm. t ıyımca ve blllgarcsyı ı11C d' r 
amele eder ki... Londradan Bristol istil•ameti11e kaG saat dinleneyim. Zaten ya. silerden kalma dikili taşların - Beni o kadar ısrarla çağır. "" bir zat. ,.0 ter daıreıe~ 

Bu sırada doktor içeriye giden yolun, orlasmdan katetti. pacak bir i~e yok SS:baha kadar Jnünde bir adam duruyordu. mamz bunu soylernek içiıı miy. ımc evlerinde çaltŞ?T..aı< _Jı 
. d" B P . ğı Marlbury isimli yaylada baş. k\ızulara bakmak istemez. Biri. Elbisesinin derli toplu koyu di? Ani ve Eert bir ı'tiı;gilr genç . r 1 s s. 61 rc:nzın:ı ı:nur~ 

gu 1• unu gören omter Jayor. üç cephesi tam.;ı.miyle r. mizin burada kalmıtSı lazım. Se. renk oluşundan ve tavırlarından, ::ıc!amm cevabmı, çobanın işitme J 
ihtiyar kadından izin almak çık ve ağaçsız olan bu ısssız ve ni bırakıyorum. Sen gündüz uyu_ ne <:<>ban ne de köylülerden biri sine meydan bırn..\~adan dağıt- Aldırınız: ,ır 'ı 
için ayağa kalktı, fahat Mis- gcniıı yaylanın sık kara çalı fun- vabilirsin. Ben uyuyamam. Bir olmadığım derhal anlamak k~ - tı. Ri.ız ür sükunet bulduğu za. A~ğıdrı. remızıert ya$ 
ters Sensburi müfetti~in eli. dahklariyle kapalı bulunan şi_ r:ey olursa on dakika da koşarak bildi. Taşların önünde ~.a.ğı YU- nıan, çocuk erkeğin sesini tekrar ku~ ucıııarımızm nanıtıı~ 
ni ellerinde tutarak: malinde. çalıların vücuda getirdi eve varrr. bana haber verirsin. karı yürüyordu. duynb~ldi: mektuplan ııtnretıarıenıııd ~/ 

ği tabii melce'ye bir kaç kazıl· Yanında mum bırakamayacağım Çoban çocuğun bu kılıkta bir - Ilariet, benden saklama. ınn dahil) hergtin ~" 
- Bu gün bana Editten ilavesiyle, sekiz yilz koyun alan ama. yeni sene haftasındayız, adamın gece yarısma yakın bir Dük'iin sana fena muamele etti. kndar ve !mat 17 den ttOı1 

bahsedişiniz garip bir ·~esa • geniş ıbir ağıl ya!)ılmıştı. Kunı- lıerkes tatil yapıyor sen de bütün saatte orada niçin dolaştığını ı";'lni duydum. ıarı. 
düf oldu, dedi. Bir haftadan muş bir çınarın fırtınalardan aı. ~ece uyanık kala.cağına iskemle· düşünmesine vakit kalmad;:.n, - Çabuk hiddetlenir ama, ba. tH M.Z. 19 ı (Belkıs) (J6 (f 

be . d.. .. .. d h t ta. knlan anr..ak bir bucuk ik i 'ltn üzerinde ara sıra kestirirsin. yaylada ikinci bir şahıs pes da na karşı iyi bir kocadır. tH. Of!) <7.o.) (İngcı 21> > ; 
n onu uşunuyor um; a metre yükseklikte gövdeSind~~ 1 • ma uzun uyuma h~. kuzulara oldu ve hızlı hızlı çoban kufü:tx:. -- Seni ta.lıkir cdivor, h:.ıtti. u d0' 

t8. dün gece rüyamda gör • geniş bir kovukta, önü kara ~a 1 • .ikkat etmek lazım. 
1 

. sinin önüne doğru . yürümeğc bazan, 1 ap1ları kilitl<') ıı> <lışar. ~!.G~~~;1%J.~~ u::~r ıı: ı f 
dm. Guya ben bir tirende İ- dallariyle k.;ı.palı ve yalnız için. Çocuk sesini <;ıkarmadı. htı. başladı. Yeni gelen. bır kadındı. da hır, J, ır· < u uil.! söylüyor. (Mel l':ıt a) (Y. Akıııı -"I 
mişim, tren de bir istasyona deki çobanın etrafı görmesin< ar, saç sobadaki kütükleri Siyahlı erkek onu görür görme'?. ruuş. <44) (Meslek ll) (Peıtıt:ıl' P'i 
giriyormuş, istasyonda beni müsaade edecek büyüklükte iki . arıştırıp at~i tazeledikten son- koştu ve tam kulübenin oııunı.i(.. - Yalnız bir defa oldu, Rrcd, Aş t,ıda remizlcri )~ı. 

penceresi olan, bütün yaylaya ·a. çıktı, gitti. kadının dü~ünnıcsınc vakit bı_ vcmın ederim ki, hepsi bir defa! dJ' 
bekliyen Editi gördüm, ye • hakim bir kulübe yapılmıştı. Çı Gen~ çoban, kuzulama mcvsi. rakmadan kuc~ldayarak göğsün" fckıa.r söylüyorum, Dük iyi b'r blrinc!lqirln tarihine kl\ #' 
gw enim bana elini sallıyordu, k' ... W" k ı··b . . . . 111· ba~*"alıdanhAri, bir "Ok gece. bastırdı d d I:"l..k t b mı nlmn.,.larsa yırtılııCB nar utugu, u u cnın 1çmı so. _ J U\; .., • a am ır. 1 a a ~~na. u g&' :-;'edim ı (S. 126) (çsyıııl'(~{ 
dündenberi büyük bir endi~e ğuk rüzgarlardan koruduğu gib!, .er kC'ndi kendine kaldığı için. Kadın, derhal kendini geri > -ı '- , " !,ad 'r siirukl a·. 

d h Peı, vakından dikkatle bakılm". (lesuli'-""ti k~'-rıtsızca ürerine al- "Ckti ve beklemediği bu h-rek t zın ı· in bir C'eza lazım. Xe var 'Cıcaret 46> (Hamdi) I 
Çn eyim, hu rüyayı ayra · .J " .J y .J " • • (A y 11-1 <Az"' dıkc;a etrafüı.n ~örülmesine de mağa alışmr lı. Bir müdd<'t so- karşısında birar. sertle!;~rc1~. ('; 1 kuzum? · azrcrob u) · · ) ~ 
yormak mümkün değil, bana mani oluyordu, bada uzun saman c;öplcrini tu- di bir tavırla sustu. Erhek. he r. Hariet, )avrum, Dük ile gc_ tT.Z.T.> CR.B.T.) ('l'·~ı 1 

• öyle geliyor ki, yakında u • Kuliibenin penceresinde, pek tu§turarak eğlendi. Yeni doğan can ic;indc)di: çirdiğin hayrı.tın pek hazin oldr· CT.T. 298> <7• O.) cNıı <:; 
zun bir seyahat yapmıya mec genç bir çoban, her gece, gürı kuzulara baktı. •rckrar kulübeye - Geldin. Harict, diyordu, ğu, kendi t.a'biatinin yumuşak!:- ti <N.M.) <B.V.> (B.N.Ş·> / 
bur olarak Editin bulunduğu doğuncaya kadar ıssız rncray: Jöndü ve sobanın başında uyuya minnettar ettin beni. Kadm, ha- ğına ıa.ğmcn onun ha inliğiylc ~ 
yere gideceğim. Galiba dok- gözli) C'rek, çalıların ardında uyıı. ı,aldı . Zaten o, izin verilse de, ve. la gücenik bir tavırla: günlerinin zehirlendi :i herke'>in 

yan yüzlerce kuzu ve koyun•ıı• ıilıncsedc, sa~ıın üçünde veya - Bunun için gelmedim - de- ağzında, Suna bir yardımım dol.u 
tor beni İngilterenin soğuk emniyetini temin ederdi. ~lör<lündc ihtiyar ço!Janın değnc. di ve sonra sesi biraz yumuc..:l.. nabilir mi diye öğrenm a-C\ gt.l_ 
havasından kurtarmak için Düm diiz yaylad:z.. genç cob. ,h·le dürtü~türüliip uyanıncaya yarak devam etti - çok yahar- dım. '5kıa. sen hır dü in, 
Tunusa gönderecek, fakat r.ın gözünü o) alayacak üç ~taı :ı.dar gözlerini açmazdı. dığın, ı:-rar etti~in için geldim, l>cn~c sndcc... bir yuzba~ı) ı n • 
bu yaşta seyahat çekilir şey mürekkep ve halk arasında Sel· O gece, saat on bire doğru Fred O mektubu yazımına sebep ma, bu, rana yardım çtmcmeme 

l tan kapısı diye anılan eski bi. layak yemeden kendi kendine neydi? Gelmezsem, sana -pek m:. bir sebep teşkil etmez. Allahım, 
deği • ınecllsi iibiclesincl~n b:ışka biı ııynmnc.1 o kadar şaşırdı ki. uy- yük bir fenalık yapacağımdan bu tatlı, bu g;·zeı yüz, en haşin 

Müfettiş cevap vermedi, ş<'y voı~tu. rn e~nasında, muh.ıkkak biı inin koıktum, adeta hay4tından en- adamı bile yumuşatmağa kafi 
dok•.or bu si.ikiitun sebebini ç.: ban rocuk, o mehtaplı gece 1elmiş olacağına hükmetti. Ku. tlişe ettim. Buraya mı:ııl geldin' c.ğil mi? 
anlamadığı için şaşırdı. d~hi. ay ışığının tesiriyle, olc.1ıık- lübcnin arka penceresinden ko- - Yayan, babamın cvindrn (D<'\nmı 'ar) 

O akşam satranççılar kulü 


