
1 

1 
1 

·9 
f 

ıı 

Sene: 2 - No. 256 ava 
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Nizamettin Nazif 
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3 
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Kuruş 
lun:artesi 9 Ağustos 1941 Cönıürile11 ya..wr ıaztteye Kirsin Kinnealn ıeri ı:erilme:. [Büttin mektuplar l>a.ı}l&uharrlr acıma gönı!lerUmelidlr] idarehane: Calalo;lu • lı'unrosmaniye eaddt.si No. :16. 

Bugünh 
latN"ct ~AJIİlfEl\llZDE: ----------Mnkedonya (BUyUk tarihi 

roman - Nizamettln Na
zi! - Hergün bir fikir (1'~ık 
ra - Faruk Fenik) - GU 
nUn siyaseti (Şevket Bll· 
g!n) - 1ç haberler. 

~Ol" SAHİFEl\llZDE : 

Kremlin sarayında geçir· 
dl~iın gilnler (Yalnn tar!· 
hin me~hul ve esrarlı salı· 
ncıerlııl açan bilyUk siyıısl 

röportaj - Nizamcttln Nıı· 
Zif) - GUnlerin ardmdan 
CJ.'lkra - Mithat Perin) -
A.izze (BUyWt tarihi hlkl· 
Yr> - Ensart Blllend) -
.Adliye .röportajı (Sait E· 
r~) ..,.... Dllnyadıı. 2..i saat 
(Ajans hu1A.saları - Fu
at) - DUnya haberleri. 

Uscu SA.HtFDdZDE : " ~ ... 
Lglllzlerln Sin gapar deniz lissll 

Odesaya 
taarruz 
başladı! 
Ruslar, Karade
ııiz in bu biigiL 
linıa1unı müda
faa etJ.ebi;ece .. -

ler mı? 
Londı-.ı, 9 (A.A.) - (B.B.C.) 

SıiliUı!y..,ttar uı:ılıflllerdc, Leni ı 
ı;:ııcl, liiyer ve Moslı:o\ a~ :ı b.""llrş 

~ aprl.ın t:ıarruzlarrn nıu\·uffnlu· 

yctsiziiğe uğranıasınılıın ı>onı-n, 

pek ç?I~ \-asrta ve tıısıın fed:ı· 

kfırlı/,;rında bnlunımış olan Alınan 
lamı ŞL."ltdi «Alımın mlllctlnln 
göLUnU boynnı:ık itlııı> Odcsayı 

zapta çalıştd;;J:ırı . ı;üylennıoktc
dlr. 

GörUnmlyen katil (BUyUk 
zabıta romanı - Faruk Fe· 
nlk) - lntlkam (Roman -
Münir Sllleyman Çapan) -
Hayat IJ&l'U&n (Hilclye -
Ziya Vehbi) - Evlenme 
teklifleri. 

Hindiçini Mühim 
bir hldise 

Son cblükada alman mıılüına· 
ta ş-öre Alman b:ışkum:mdanl:ğı 
Ukraina'da bU:rifü zaferler lmz:ı
nıldığını bllcUrcn bir fevkal:lde 

~ 

Alın:ınla.rr iilıllirmP~!' t:ıhrik ecllJcn Ru<t kiiy1Wc:1 

~~============= 
Manisa 
Meh'usu 
Dr. Saim 

f apongaga 
bir murahhas Japonlar b:r Ame

gönderdi. · rikan gem:sini 
Tokyo, 9 (A.A.) - Ofi: zaptettiler ! 
Hükumet, Hindiçini ile Japon 

ya arasında diplomasi mUnase- §anghay, 9 <A.A..) - (B. B. C.) 
betlerini organize etmek üzere Meiyo adlı 'Amerika petrol gemisi, 

l 7 •• d .. Hindiçiniye bUyük elçi payesin- Japon makamları tarafından zapte· v zel ol u / de hususi bir murahhas gönder dilmiş ve içindeki 2000 .varil petrol 
miye karar vermiştir. musadere olunmuftur. Japon makam 

ll.i~r, 8 CA A ) _ Büyük Millet Mec- Hariciye Nazın Toyoda, bu ları bu petrolun Yangçe nehri delta 
11.ı 1dare imi~l~inden Manisa mebusu vazife için münasip bir phsiyet smda harp eden Çin çetecllerine ait 
~ Saim Uzel dün gece ua& birde aramaktadır. olduğunu beyan etmlftlr. 

tllııipir. "\ Stgam hududun- Singapurdaki 
ltovadis tia Jn9111z a11kerı 

tebliğ nc~rctın1şt1r. ' 
~loskonı. ise bu yeni tuarru· 

zun, eskilerine nlEbctle çok za
yıf olduğunu bildJmılo;; tlr. 

Maıımııflh, Lonilr:ııla Odesa 
lııtlkametlnde yapılan taarruzun 
ebemmlyetı gizlenmemeı.-tcdir. \. ______ , 

General JTe;Jgand 
Vişide Bombalandı! 

Moskova - Kiyef 

yolunu müdafaa 

ediyoruzl 

ınareşaı TllIOÇENRO 

Mareşal ' 
'f imoçenkn bir • ="=!~:.·~~::;-:""..:ı~ Japonla_r~--~~ 

ı; • •d ? .,e cevüa 8i&m a ttnm cea11P ToJdo. t (A.;A.) _ Otf! ~ ~--.uı~ 

·~ ım gı er hudUdund&kl İDSi1fa tabfldatmdan sınpflar'dan bUıdtrlldtğine g'Öre bir 
Jl 1 d haberdar oldUJwiu ve tdaf b&flra çok .Jai>on kadın ve · çocuğu Singa-

1 y ere en ~emlekeUerin lflerine ~an~ purdan Bankok'a gönderilmiştir. 
Alman tay yar esi 

düştil Sıam siyasetine uygun olmadJğını Bunl'"• Ban...,k'ta 
1 

J -· •A n vapura apon· 

gl• der ? blldirmljtir~ yaya hareket edeceklerdir. Moskova, 9 (Radyo) - Sov-
Nazır, Sıam hUkQmeUnJ.n btltUn 

Ar devletlerle en iyi mtına.sebetler lda· yet resmi tebliği: 

ey asıl gider me etmekte olduğunu llAve eylcmif· Sl'l!.adam istikllJlini Oeneral VEYGAND he~i:leu!~o~i~a~ ~~::fa~ep-
1 tir. mu f aa edecek Vişi, 9 (A.A.) - General Vey Moskova. - Kiyef yolu üzerin-
FlQifi z muharririnin Saı·nt - Antoı·n Bangkok, 9 (A.A..) - Siyam na· gand, dün akpm, Fransız Afri de çok şiddetli muharebeler ol

zırlanndaıt lılrl şu ~atta bulun· kasından tayyare ile Vişiye mu mu§tur. Kuvvetlerimiz bu yol-
"1anasız bir iddiası mUJtur: vasalat etmiştir. lan muhafaza etmektedir. )' kilisesinde - Biz, isUkllllmtzl çok severıs. General Veygand, akşam ye- Almanların, cenubu garbisin-
ırakya hududun• Bizi Istlklllden mrııbııım etmeğe ma- meğini Mareşal Peten ile bera- den Leningrada varabilmek i-

tuf her teşebl>Ufe l\&?"1 koyacağıS! ber yemi§tir. çin büyük bir gayret sarfettik-

d Brilno Muso /ini- leri Estonyada çarpışma devam 

akı İtalyan va nın ıstırahat1 Tıiyestede edi.J:;;..reıenmi.: kara kuvveı:.. 
Bulgar askerlerl• Uh • i b • d k lerile birlikte dUgmanm motöri-r,.. u ıç n ır o uz kici • ze ve piyade kuvvetlerine, tay~ 

ayin ya ld y yare meydanlarına ağır darbe-
Ya K fk pı 1 k d ld• ıer indiriyor. 

beyanname 
neşretti 

Zaferin pek 

Yakın olduğunu 

iddia eden 

lf11 areşal şöyle 

diyor: 

"Yolları bozunuz! 
Köprüler J atınız! 
• ~azlleri öldürün!,, L ••• a asya Evvelki gUn, İtalyada Ptza fehrl urşuna izi 1 Düşman, 7 ağustosta 14 Sov-

"oQ civarında öir uı:ut tecrllbeet eanum- R J B ı • • 'lldra, 8 (A.A.) - M. Ver- da ölen B. Muaeollni'nln ikinci Oflu ltaı ·- •1rç • us ar, er JDJ yet tayyaresine mukabil 21 tay Moıkova, 9 (Radyo) - Resmi 
4.ı ..... ~Uett, fW11art yazıyor: tayyareci yUzb&fl BrUno Muaeollni ,... • Oa yare kaybetmiştir. Ayni gün, tebllf: Merk~ cepheel baı}ku· 

h-;:~1n K.let'l.ıı ceaubwada kad ı• k Moskova üzerinde de 1 Alman mandam Mare!)Al Timoçenko, AJ. 
'--.arı Yeni tazyik, Londrada ~~ 11!u~n, ::;::;lun~~ z:su ••• lluUlirl t e r ar tayyaresi düşürülmüş ve rakip man ltpll altında balwuuı ar&• 

ıı.. ny&ndırmakıacbr. Çtlııldl cteslnde «Safnt _ Antoin:ıı. kllileetıııle Yeril• 1 leri esir edilmiştir. zldeld Sovyet halkına hitaben l}n 

""ııı..._llUcllnı, Yakın ve Ortafarktu bir ete deum>. yapılmıştır. • RO""'D, 9 ( ... . ... -) - ttaıuan bombaladılar'· 8 Ağustos gecesi tayyareleri- Udncl beyannameyi neşrebnlştlr: 
~ intizar edllmeal llzım ıta.t sefiri ltaı 'bq - AOA. 3- miz, Alman devlet merkezi Ber- •fMA!manclan intikam almak 
iM.. rllrtınen bAdlselerlP elaem- yan ' yan konııo- gazetelerinin netr.etmiş olduk- line taarruz etmişler ve askeri faaliyetine denm ediniz! Kızıl· 
.... l'tt•-· Josu, sefaret ve .konaoıoaıuıc erkA·n ı-- resmi hır· tebli~de dok"• ki- Londra, 9 (AA) (B B c) fl ~ - ...... bir kat dalla arttırmak· ı -.n 6 ..... · · - · · · hede ere bir çok yangın ve in- onlu, bütün cepheleide dutma-
~· Zira, uzakta bulanan Kal· ve şehrimizdeki taıyan kolonisi A §inin Tri~este'de kurşuna dizil- Moskovac!akl Eksçenç Telgraf mu- filak bombası atmışlardır. Şe- mukavemet etmekte ve ''tanın 
.~. ytnde hazır bulunmllf!ardır. mica oldu ,__ bildiri' lmektedir. hab!rinin verdiıw bir habere .wtre hird b' k k ~ Petroı kuyularına varmak - &An o• b" ' e ır ço yangınlar çı mış- her ıun, toprağmı kahramanca 
~. !Qef yo• ...... ___ .... _ ........... ltalya ne iyi mllnaMbetler devam B t .... ~~A Li bli yaleti RU8lar, Berlini iklncı defa olarak tır. harp eClerek d"''"rnan& "°" aıı..r 
... ~ .......... __,,_.. .a.ııaaaa ettiren devletlerin mOme:aall!ert de u . euue-;'4tC ou ana e bo -ı > •• 

~ '"e lranc1an ceçen yol ,·an1ır. erasıme iftirak etm.lflerdir dahilin~ ~efon hatlarmı ~- rnbalamışlardır. Tayyarelerimiz. hiç bir zayiat zayiat verdlnnektedlr. 
~ 'tllerın Balkanlardaki faali· m • ~p çtmie olmakla itham .edilen ~- vermeden üslerine dönmüşler- Siz de, çete harbine devam edl-

' bllbaa.a Klef mıatakUuıcla 1 bır takhn etlıasıh kısa bır mu: M v ı· hd dil'. ·. nlz! Yolları bonıauz! Köprtlleri 
'"nı etnıeıı.ıe olan taarruz 11- stanlJul h;akemeyi, müteakip kurşuna dı JSJr e Ja ) EN SON HAVADİS : Berlin, a~leytp tahrip edlıılz! Evlltla· 

~ıhtı takdirde nuUertıı g/1vercin/eri ~ş oldukları tasnh edilmek- I?' d •• • . Sovyet hududuna llOO, Londra nmu öldttr. dttşmanclan ıntı· 
~~~Qın ~C::":1U:.:::: 1 ~nbuı belediyesi, gUvercın- t~~ eaiıen ' eşhasın it~- 1':U USe gıttı. :

1 
da ~taı:::metre mesafede :::' :""~! ellnlzc1en p1en 

&~ lltunu &östermektedlr. lenn mubaf~& karar Vei'· gihlarmda aillhlar ve mtthim• Şam, 9 (A.A. _ Mısır veliahdı unma · Nullert her yerden kol'GDU 

-- ecıeıı &elerek Irak n ıra. mi§ ve bütçesınden bir miktar mat hulunm:u§tur. Ellerinde in- Prens Mohamed Ali kısa bir ziya- lnttkam alnuz! 
,.~ lt4eıı Yol şlnı4lkl balde mlh· para ayırmJ§br. Bunu!lla, ~ f"ılik'iı bombalar ve silahlar bu- retten sonra dlln ~dan KudUse • 7.afer )ek yaluDCJrr. BDton kuv 

l.ilfl • 1 I I 

~ AJI 

25 Rus 
fırkası 

imha edildi ! 
6 nci ve 12 nci 
Kızıl ordu 

kumandan-
/arı esir 
edildi --

Rus un:ıu:ni zayiatı 

200,000 adam! 
103,000 esi1·~ 5250 

kamyon, !Jl'l 
tank, 858 top 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman fevka· 
llde h,ıµı> tebliği: 

Son fevka!Q.de t bll.ğlerde blldlri· 
len Ukraynadak , . hareltltın ne· 
ticeleri ,f:J Sik bU, .... muvaffaklyetle 
~hakkıtJt etmiş bulunmaktadr. 
Mar~:· Von Bron~taddan alınan 

malCUnalıı göre General von Lohrun 
hava filosunun yardım!yle altıncı ve 
on ikinci Sovyet ordularlle 18 inci 
Sovyet ordusunun bazı kısımları, 

yanı tahminen 25 ıılyade, dağ \ ' C 

tank tUrıent imhıı edilmiştir. 
.A1tıncı .ve on ikinci ordu kumaa 

danlan da dahil olduğu halde ıo~ 
bin esır alınmıştır. 317 tank, 58:1 
top, külllyeUI sair harp malzemesi 
ve bu ımt!yanda 5.25. kamYon ve 
ısırhlr trenler iftlnam edllmlştlr. 

DUşıpan kanlı ve vahim :za)'la.t ver
miştir. DUfl'l&I\ pyiatı şündJye ka 
dar 20Q.QQO raddelerinde bı.Munmuş
tur. 

Macar Tebliği 

Rus suvari
lerini bozduk ! 

tı... . ltaııatdnıı, bulunnvor bina- ve Beyazıtta gUvereınler ıçln lunan diğer bir takım eşhas ta harek t tml ti 1 ra n veUmlzl, d ........ IDIJIMna has-
tı~l'b l'Ur -.. ' · lar ptml ca.ktı "danı& · · rdir e e ş r. • .... h tirli lttaıııı ktyenln maruz kaldı- modern yuva ya. a r. 1 malikiim edilmigle • Mütenekkiren seyahat etmekte O· • 1 • redelbn.> .. yOa mo 
~da daha bllytlktür. Çok lan prens, Mısırdan buraya Perşem-. mese esı 981118 zaptatUk • 
..::~rıcta asker, Bulıar • Türk c t ' e' t t e 1 • be gtlıiU tayyare ile 'gelmi.ftl. 

~.~·e~=nlua!ınn:;:~~-.:-uı~~- u m·a r es ı.· .a: ı 1 B. Eden Bir ~ .4 Essen nı~~~=:e~~t·lı~~ 
~"il. .,.....,.... ... :Tah·ran ·Almanları dusunun Alınan kuvvetıeri1e it ~l'ııa ~:11lgar ukerldJr. Bulpr- k d k ld 1 ziya/et Verdi . I birliği yapan motörlU iki cÜZÜ· 
g1-," k vu,nıe anuları blllıu1a ya ın a a ırı ıyor g e n e tamı, ihata edilmi§, Sovyet kuv 

~:~;~~:,~andı:::::..: Na1;~~e:. <tıı!·ı;ö;f:r~~ cıkarırsa Almanya :~t~~1~i~;i~~abil taarruzlan-
.\ılıta daııa ı.ıyade azaımı,tır. feti vermi§tir. Bu ziyafette Mı- ı Bombalandı Macar, zırhlı ve motosikletli 
~r" llılltehaaı;ısları balen D 1 t d . 1 . B k 1 8!1"~ Çin sefirlerile Hol.anda Ha- ses çıkarmıyacak alayları Rus süvıri kıtalarıru Claıı1-.., llnınn , .e ta-,,yare mey· e V e 8 1 re e r 1, a n a a r ı ncıye nazın Van Kleffens da 11 Londra, 9 (A.A.) _ İngiliz bozguna uğratmışlar ve motör-

... ı.. 111 lahklnı ctm. ektedlrler. • • hazır bulunmuı:ılardır. bo ba ı · lil '"-tı:ıry 1 ı ·rmı'şler 
L_q C ~ Roma, 9 (A.A.) _Afi: Ber- m rdıman tayyaı:e en per- uu. ~ a an e e geçı · "'lllı gı~' heınen hemen ınulıak· M e k t e p J e r i ç i n u m a rt e s i . d 1 b' t l fta b'l . şembe - cuma gecesı, Essen, dir. l.lacar~a areleri Rus er-
llrı_ll •• ~r: l\losko,aya ka111 ya 8ı·r adam kuyuya lın en ge en ır e gra l di- H e Dortmund'u bombar- kanı harbi ne ait bir tayya. 
tto -rruz "ld. - . .. 1ra daki amm v ı..! lııtlllıdat edda_ol?~~rruu giz bdl a Kl.: g u·· n u .. de tam ,· c g u .. n u.. olacak . ~ n ıgıne gore, .n. Alman- dıman etmişlerdir. renin ha"*etini men'e muvaf-
;' lalıl"8a ~.. ....... - ., dü ~tü lann. hudut hancı edildikleri AME8IKA KADINLARI İPEK fak .o\muı ve dil§Illanın harp 

lra • Alnuuııar rllrkiye takdirde Almanyanın İran ile ço&A'BA VEDA EDltoa: malzebıe9Di tahrip etmekte _bu 
''ttıı,~daıı geçerek Kafkasyaya cumartaı cünU ölleden MDralan talış.makta del'llln etmeleri haklan- Kasımpa.,ada Küçükpiyale· diplomasi münasebatmı katede- huıdu"'8u müşahede eyleilll§-
~1\ln tlınitsJz bir pyret tatil edDınekte olau reeml ..ıre ve dakl karar koonltaaayo1a heyetinin de oturan Süleyman kuyuya ceğine dair haberlerin asılsız ol· Nevyork, 9 (A.A.) - Oti: tir. Btlttln ricat yollan kesilmil 

klel'dlr, müetıııe11elerln buıulau böyle ıaw... tudlldne lktıraa etml1Jtl.r. Yakında düşmüştür. Bereket versin kızı duğu salfiltiyettar Alm&n ma- Toptancılara göre Noelden biraz olduğu gibi yığmlarl& harp mal 
tatiftna edilmeleri \ e menuırlana dl- IMlflr ve llı\n edDecek ,.e derhal tat- görmüş ve karakola haber ver- kamları tarafından tekzip edil- sonra piyasada ipek çorap kalmıya- zemeai ile dohDuı buluımıalı:ta-
ter slbdtır llbl Vumarteel ,.._...de blldae 1ıe,ı1......_ JDiatir. Süleyman kurtanlmı§tır mektedir. c&ktlr. dır. 



' 
- -------------------------------EN SON HAVADiS--------------·------------ 9.B.941 Cumartesi ~ 

r--Sayfa2 ~ 

HERGÜNBlRFltbK'R,. h i ~~f r~~~E_H_ı_· ~v_e~_E_M~L_E~~-T~~··~J ~a~~ı .. ç-abuk 
~~arp ve bj ü ier... k b 1 ı· B 

Faruk FENlK e!hçuAnr:stkıım~et.it~"tAnü~bu.)-~~ Nuri Demiragv teavszr:nal b•tmes· veya 
Vapurdayız. Maksadımız hava almak. Boğaza gidiyoruz. "" ı:ı-· zamaSJ Deye 

Arkadaşımın dilı çozüldü: Çankayada Fn,na&nm yeni bC1yt.tlt 
_Dünya kana bulanıyor. Her gün milyonlarca insan, ateş, elçıııı M. Jean Helleu'ytl kabul bu. ı d b w d ? 

şarapneı, g0ııe, sungü arasında biribirini boğazlamak içtn ide- yunnuflardD'. 8 8 n 8 Basma alacaklar ag ,ı ır. 
ta birıbirterile yarış ediyorlar. DUnyadaki bütün deni;!er, ~ı: M. Jean HelkU Re!.aicOmhura • • • nllilga Jı Ağıtlarını iN 
zıldenizin adını unutturacak derecede k~pkızıl •.. Mavılıklerını ltfma.tnamcmu takdim eylem~Ur. / 1 o c:ı Şevket BILO 
üzerinde le.arı lekeleri, kumların üzerınde iskeletler görüyoruz. Kabulde Hariciye VekW Ştlla1ı glJslerecekler. Loııdra lmhMlcırine ~öre. ~ 

Toplar, gülleler, obüsler 3 üncü jeoloji devrlndenbe.ri .d~ş- S~oğlu da hazır bulunmuttur. Tayyare mektep ve fabrı·kası baş tın datılığı. liıulordWUIJl ~ 
miyen arzın sathını hallaç pamuğu gibi atarak değıştırı~or. BUyUk elçinin muvuaıat ve 80ınctıank Yeril lılallar pazarlan ım:1U0tlnj kat'I ola.lak ~ ~~ 
Sıfıra inen yirmjnci asır medtniyeti kadar insanın kıymetı de mutarekatınde a.ııkert merasim ya. h ~& Mtqılannda DıtikAn önlemek ~ bir yud.ı.rım darbelll o;; 
sıfıra indi. pılınıştll'. tarafJndan bir büyük ava lçtn mUhlm bir karar a!mıVbr. Bu az..trlrlm.akla mcşıu.ldılr. 8aY~'_...ı1 

- Kes birader, dedim. Yeter artık! Kırk yılda bir Boğaza Milli Şef Dil Runmıunda k'arara ı&'e bugünden itibaren b4tı ilıtıyaı lıtuuctı.o.ri bu maJmatlA ~ 
hava almıya çıktık. Ajanslar. telgraflar, gazeteler, radyol~r Anknra, 8 <Telefonla) - Mili! ı · v • ı kf ma. almak için Yerli Mallar Po.T.ar ccıı~o ıı;e,;kedllmlştll'. Alıı.ıalt 
yetmiyormuş gibi bu güzel günue. bu temiz Boğaz hav~ıle Şef lnönU re!nkaUcrtnde Maarif şen IQI yapı aca • hmna mürac8.at ed.ecelder beraber icrJ, günlerdeııno.ri Boalar içlD ._, 

okşanmak lstiyen kulaklarım n nasibi, bu baykuş sesı ol- Vekili Hıı.sa.ıı A.U Yücel olduğu lerlnde ııUtua kAgıtıannı da ıötUre ati chemnı!)'etı oJaa mW2akale.~ 
'Tlasın! halde bugün Dll Kurumunu ziya Slvıl t~jtn ~ ın.aaacıa mmıh*etbnizde tik olc1· celclerdir. l.ııruım kesJ..Uıı-'9 bulwıdu~ ~ 

- Dur canım, bu bir girizgA.h .•. Ben de şimdi sana bülbüller- ret etın:qtlr. Kurumun faaliyetini d1 ad:Dnlan ataq oi&n Nuri Dendrak •nan ındnep •e fabrlkM•• Ötı'endltımtze ıöre buma ıuı.tışla c, merkezde ve ce.auptA ~..do 
den bahsetmiye hazırlanıyordum... . . . tetkik eden Mllll Şet bazı dlrek- ~!mdJ,..e kadar elde ettiği neeeeteri tamtm• a.ere; 11 ~ PaZ&l' n hergiln eaat 9 la ıo arasında ya. Uyük cliz•utamıaruu 1bMa edlJll ~ 

Vapur, Anadolu hisarının önünden geçiyordu. Ehle sahılı titlcr vermif ve Kurumda iki bu- güııü, mutıteilf DÇ"fku' n rf.8terlleri Uıttva tı111a 1'1r &ireD ieriip etmlt- pılacak ve baamalar nUtua k!.frtla erin mlitema.d.iyCD cıaramı.ıdıa-" 
gösterdi ve devam etti: . çuk saat meşgul olduktan eonra ttr. rmı tetlren k&dmlara verilecektir unu bildiriyorlar. ; 

- insan kıymetinin f;ıfıra indiği bir devirde biz bülbütlerın avdet e~tir. Törenin proğramı şadur: Erkekler baama alanuyac&klardır Bu h berter. lngtllaler.111 14-
o 

bile rnhatsız olmasına razı olamıyoruz. o- Saat ıo: neı,tkta,b Bayıechlbl iskeletinde ~ et8t atGIJMbl• Buma alan her .k&duım nOfua kAS'ı tikleri g1.bJ, Ruaya aarbJıala ~ 
Anlamamıştım. Harp, kan, ateş ve sonra bülbül ... Ne demek • • de balnı}lna - 11: Hazırla.mm "eaıue Yeşllkö:re bareket - ıı,ao: Ye- dma btr damp vurulacak ve nUtu wdıw eııdlşeye düşen A.bnaa ı-.:., 

istedi acaba? Sordum: vıçre şflköyde ~ yeJMtl - H: TaY)'ardertn uçuşa - le.Ilı Yqllk6Y kA#ıdJ mWıUrlenen kim5e Uç ay ınUd teHkiıı ll)in verilmlyol'fiAt eCs ~ 
- Hangi bülbüllerden bahsediyorsun? tren lstuyonana nalstl ~rDo llardıot. detlo buma alamıyaca.kt.ır. dd.Ja.lan ha.ldka.~ .raaJ. tıtovY-iJf 
Anlatmağa başladı: . :ııy----a n g ccz!;,'Ckteıı ~ bir ~c 4-, 

- Şu gördüğün yerde bir mezarlık vardır. Buradakı ağaç. Vali Dini muştcrae, bu t"akdJrde, ~ .-r 
farda yıllardanberi bülbüller yuva kurmuş, otu~up, ~~urlar, y • t• v 30 mua maı. edilmek üzere -.ı )'ı.ldııd ıJ 
Oeçenlerde bir şirket buradan asfalt bir yol geçırm~k ıçın be- enı ıp e ege Yalovaua gidiyor eslle Voroşllof, Ttmooealıo, BOIU-J 
ledlyeye müracaat etmiş belediye işi, cEski Eserlerı .. Koruma Merkez bankası Q onlu ınıpJ&rwua •tftharp ~""' 
Heyetine• havale etmiş. Heyot ne karar vemılş bılıyor mu. YalovadaJd ıneMepleri teftif et mallU'ını.ıı gM1kıı>emeel kl86' ~ 
sun? bu döviz üzerine ı k ınek ti.Sere, letanbul Maarif MUdUrü tu. WJAkJıı gene bafteleır, Te ,ıl 
-Hayır, dedim. . l • k t• para zam yapı aca Tevfik Kutla birlikte dün Yalovay g~tiğJ halde, Bua1ar de aWC-~ 
_Yol başka yerden dolaşsın. bülbüller rahatsız ohııasm... muame Pgl es l gitmesi mukarrtr olan vali muavin mu eıuarcoatz bir Jmvm 11 

Faruk FEN1K Ahmet K.augııi ıeyahatl bazı eebep Uıata çembe.rlıı.deıı ~~ 
Merkez ~ı lsviQre frangı 

ıerd.en dolayı geri kalmıştır. Ye.ni blr ·am ederleı'se, Boaya.da ""' 
Uzerindel.:i muamelelerı.no n.lh&Y .t D 1 t {t 1 d b k mı\nl çrlml&dığ't takdirde, p~ gil.ııde:ıı gtıno daha korkuJl5 bU ~ 
vermlştlr. Bundan böyle İfSVlçeye Ün yap 1 an (? i ~ r e o z u ""'U bu tcfUş sevabatiD1 yAna.cak ™ ola.mk Almaglwm kal'f""'."J/. 
akredit.it mukabUi, takaa ve kle- •-· ., "T 

ringle mal g!Snderllınlyccektir, k k 1 d d · ı d • tır. danıınıaşı ımkA.nua el~ 
Öğrend~ göre lavlçre firm'- e m e e r m u s a e r e c 1 ı. --0---0 JLLoı:mduı, K.QoefiJI. lla**6 •• _ .... ,1 

larma. MtılmtŞ olup da vapurlara İnhisarlar Vekaleti : 0 :.::yı;,; ~ 
yWdenm!.~ mallar bile dün vapurlar· Fırancalanın serbest sah iması 
dan çıkanıaraıt ardtyeıere aıınnuş- mütedavil sermayes w~ Apaıııana ~ 
tır. ı" ç İn tc t k İ k 1 : f ye_ p 1l1 y Ô r • Ankara. 9 (Telefonla) - İnhmr Jınngl 9Cbq> tah&mda ~ ~ 

Ala.kadarlar İsviçre trangmırı tedri lıtr U:uum MUd\lrlllğU mUteda.vil 8el' bir cephe lsıtkranm kabal ~ 
cen kıymetini kaybetmekte olmuma Yeni tip ekm~ n.rtık .,ebrin her Heyet bugün de tetti~lere devam mayesiniD ya.pnuf ol<iutu iıJlerin ı.- ştıudlşe lmdar ıa>z"Ddıktan Jr 
t! t•.:.•.ı 1 b 1 n1 bl k 1 nevvUU ve gen!şlomeısi yllzU.nden 36, zaterlerha ............. rn. kanınılA blf a e ..:,uer u muame e n r aç semtinde satı~a ç.ıka.rılml\' bulurunaK etme1'tedl.r. :o-~ 

gUn lçlnde normal bır şekil alacağı t.adtr. Diğer bratta.n ekmek çeşinieind~· milyon liraya iblağı lç1n hazırlanan zimete mwı.dH olW". ti. 
.---------=--:-:-----------ı 

Müellifi : Nizamettin N' zif .. m JIA.ve ebnekte ve ardiyelere nlınan Dlln be.zı fırıncıların elan.at ima- ld yüzde fO arpa unu!lun ka.ldrrıhna· kanun lı\yihaaı BUyUk Millet lıtocll- Buod&a dolaş.td.a ki, .Aboall # 

K 1 1 I malların az bir teahhıırdan sonra ye- ll.nde eek1 unla.rd&ıı k\ıll&ndıkt&n ih· 81 üzerine arpa ne bu(tday ara.aınd&- aine ısevkoluıunuştur. .lıı."UDlWldaalıtı, eo bö,ylk ~ 
omitacı ığın son günü ge miş.ir. nlden ls,'içreye gönderilecctini ilave bar edUdJlilıde.'l febr1n muhtelif eeınl ki fiyat !arkının ekmek flyatll.rına 1 . CD büyük feda.kArl.ıklan ·-~ 

etmektedirler. lerl.Jıde &lAkawlar t.ua.tmd&n teft.lf. da tesir edeceği anla.,ılmı~tır. /( ısa Rusya barbiııi luı.momqa 

Du"şmanlarl dosfolunuzl ler yapılmlftır. Çuvaı b&Şlna 85 ~uruş zam yapıl· D h;l" h b::;::---,le1 dur. · "" . • Denizde bir ceset DUn wu, olunan tnınıar, Kara· dığma göre ekmeğe de so paraka· a ı l a ~ı §lmdiye kadar bat g&stuee ~ 
N . h . d rümrük, Eminöntı, ÇemberUt&f ve dar zam yapılacağı zannedilmekte· * Depo olarak kullanılan t.nrih1 selcr 1"' ;-Unlertn tabm.iDleriDı9 _. 1 

Aldığını emir katidir. Bu iki\ iyaıı, emen filintasma. av bu /undu Alemdar nahiy811lndeki fU'lnlardır. dir. Zam tekli.ti bugün dahnt encll· me<lre:ıclcrln hemen bo""•tıımaaı auı. ına,tır. Rw;ya ne üç batta -~r 
il.damı bulur bulmaz derhal kur· ra.ndı. ~... k bul -A"dl v-- -'b S.tecı.70 tlctıau ınUdUr ""' menct.e tctklk edll.,..._ a .,.... • 1'ad&rltı.ra bllcliriJ.nWitlr. - bııtta4a yılnlmam•ljte. . ' 
§Una. dizeceğim. Aına..- Siz ... Bu - Ne var? Ne oluyor? Kuzgun.cu'kt.ıı., Beylerbej\ Tonrak Mahıullert Ofisinden bir naU- fi takc!..rde yar.n sabahtan veyah. ut * .. "ker n:ınle'"'"e v,,,..ı~ 1..ı~ a .lıırın c.ıı g~de ku\'Veıled, ~~ 
adamlar değilmişsiniz. Bana vız Sürekli bir ikinci yaylım bu add · d tu M hm t dU ' il»> - .... ,,_ ....... ~-

.... c esın e o ran aşçı e o n tettı•ıe doktor ve poll4ıt.en mUrekkep pazartt$i gilnllnden itibaren tatbıkı· luınnnı. ··ergi ve resimler 1 eyUUden tty tları durınnd.a.n BullAfA ' 
geıir. lşte ben size soruyorum: suallere cevap oldu. B.ir kaç çe· WY- ~ • •L~-~ı.ı 

- Siz bu adamlar ınısroız? teci ile köylüler silah sesleri ge- ubaiı JenJze girmek Uzere ayni yol heyetler bu eemtıerd~kl tettltarlnde na geçilecektir. nakil v~'-"larma yapılan z.anıla.r d derilml.,tir. Hnlbuki bu ~ 
1 t nç k ştul A - Ustündeki arsa.ya gelmiştir. Mehmet hiç blr bozuk ekmete ruU&nm&mI.7- Francalanın da serbeat satılmuı l" .. &."'l.OSt.a.n itibaren baaııyaeaktu' Jilne kadar lnk!ı.r ed.llıııe9 ~ - .. . .. ... .. . .. . ....... en arq.4a o ar. ~ sonra t kl d .._.ı.t dir " -- r 1.r Alman h ...... ~ t 

- Eğer değilseniz, nerede bir avcı neferinin, bacağında.o yıtzuıe bilmediğınden uzun bir ip alu. tD'. için teki er evam ew .. .,. e ' * Kad;köyündeki KurbAgalıderenznn:rn ~"" 
olduklarını söylemelisiniz. ÇUn- sürüklediği bir ölüyle kuman- rak ıp.ıı bir ucunu araadakl ata,.· nin kenarlarına nhtmı ~ıı.sı içın b tüu wnldldfr. .., ~ 
ku lı.ına verilen haberler bu i- dana. yaklaştığı görUldu. lardıın bırıne, dığer ucunu d& belill(' Ey u" p 1 u·· Ha ı ·ı t, M a r yam 1 n proje hazırlanmıştır. Projeye gör İşte Us;U~U yrldınm darbcıl!ll ~ 
ki komitacının Luva.reke kö· - Kolağası bey ... Kaçmak iı- rıht.unuı bazı yerlerine gazino ve ba vly dcıı ınUtalea ecl.Umelidlr. ~ b 
yünde saklandıklarnıı gösteri- tedi, vurduk... bağ!aınıftır. vazıyet.! gauuıti ettiğı- çeler de ya.pı'lacaktır. t)o,·yetlcr, dlifman.larmı fl'I':~ 

:. adcmki burası Lüva.reke Fanus, demir çubuklarla. ka- ni zanneaen Mehmet belindeki ip~ * 11 Ağustosta Galatasaray lise- mllkn\'emcııcrinde devam ~ 
..ıyJdür. Eh O halde bu iki a- fesli fenerin ışığı yere vurunca, verd.ğl ccsarcUe denize doğru açıl- e 1mas1ar

1 
n 1 vu r muş l l I sinde (2.:> inci Galata.saray rOilım ser ııllıayet Almanların da lUral ~ 

a.cn burada saklıdırlar. bakanlar gördUler ki, bu ölU mışsa da, ıp blrdenbıre kopmUf vol ı~o açılac&ktlr. ıorı l!wm ge!ooektlr ki, 11arp I 
- ............ Kristo Dantef'ten başkası de- Mehnlet de akıntıya tuLuimUftur. * Be,yazıtta Çadrrcılarda Yolg tUn ~tm bJr aathaya, il.atı& -
- Söylemiyorsunuz. Söyle- ğildi. Tektük bir kaç el sil~h se- çen ıuı.ıunm bir kısmında tamlra.t ~ mAZa &irmiştir. ~ 

miyccek.:.iniz do galiba ... ~··· si daha. i~itildi. Sonra anlaşıldt Mehmet bir mUdılet bağlrmlf ve su· pılma.aı h&kkmda proJeYi eeld eserle şu hıılde Avrupa lıarbbı.IO I 
N y payım, günah benden gıt- ki. iki arkada§ saına.nlığın ka- yun yüzllnde kıılabllmıpo de, etraf- z h ·ı1e zu·· !eyha adlı ·,k·ı bayan kurumu tetkik VO kabul etmiştir. blbnc&.I veya umnwı her re1""'" 
t .. Kaldırın şunları! ranlığında nöbetçilere çaktınna ı.an lmciat gcllnc ye kadar auıara gö· e r a • Kuduz vak'alarınm çoğnlması ~eı ııu.a muknvcmetJJWa doV911" 

D v gibi dört avcı neferi kol- dan iplerini çöımüşlerdi. Fakat mülUp gttm~tir. k 
1 

Qzerlne, belediye alruc&darlara glin yıkılmaslle aıMaMmrdu. _I 
I bağlı adamları knldırdılar, tam kaçacaklan sırada nöbetçi· lılebmedln cesedi uzun mUddet a.- da paralarını aphrmJ4:. ar .. , derdfli b!r tebliğde aerse.ı1 kedi v Ru:;ya.da bir kıf harbi ~ 

ite, kaka, az ötede bir ahırın i- nin biri arkalarından bir du· Y ö-"'ı 1 ıu"'• eh ı tl v ..ı •IUlllllŞ, !akat bulwuuna.nuttır. k ~er:n -ma em.m ye he&bı..ııa hatıra gel.ell Ilı ,. 
<'luo t ktı!ar. 1 man atmış, beynine saplanan * üç hs.nu• ı.e~ı..ıı edilUJ _ Bırlcaç ~ur Adın avoı:eı JDyüplU Hali· cefini söyliyerek 3,:S ıtramnı a1nuf- r!lmealııi bildirnı.i,tir. en kütüııüdür. Zira h&rbla ~ ~ 

Etraft rı gelenlerle askerlerin bir kurşun cKr"sto Dantef'b ye din duıı.ı.mıuı dUn uUye altıncı o ... tır. * Aıkerlerimize swıulacak ~W< ınacernyn döktumesi AblJll" JI. 
bUıunJuğu yer şimdi kalabalık- re sermişti .. Dangul'::ı. gelince, zıı.mandıı.noerı çehrl.n muhte!it ıonıt- za mahkemesinde yapılmıftır. Halit bu sefer de kendini y1lkaek hediyeler, k.eııdUerlno k.Jt blL41a.m maklneslıı!.ıı artık netice a.ıoıal' / 
ı mıştı. N 'yazi sakalının kıvır Krtsto'nun rsağ kolu olan bu çe- umnde vukua g~ıen 22 rureızlık vak· ll:yilplü bu defa d& üçü kadaı biri ınemur, komiser ve tUccar olarak ta- dan ye~tirilmek Lçlı:ı. Kızılay flınd retınde o..ıııa<llğıw gütıterecel'df' ı 
ı t t llerile oynayarak yan vik Balkan çocuğu karanlıklara asuurı twıı Hiımı 1,e .ı::t.tWaverdi adın· erkek olmak üzere dört kişinin ma· nıtm1' ve kadınları dolandırmı!Jbr. den faaliyete gegmı.tlr. ınıwlar bwıu herl•esten ıyt ~dll_ı 

~o.ren, yan '1 Urkçe, yan Ar- kan§manın sırrını bulmuştu. claKı ııabıKauıarıa on dort yquıdtıld lnııı. ka.nca a.tmal<tan .uçludur. Eyüp_ Muhakeme esnaam<ia Eyüplü ka· * Belediye .Win hususiyetlerin tlklc.rindcıı Rusyadn ı.:un tJJ~ ı 
ıı ıvut a söze başladı. Evvela Gecenin bu çok ilerlemiş sa- Yu.tui' evve ıu gün cUımü meşbut lUnUn bu seferki kurbanlarından 4~ dınlarla b\rltkte Y&fadztmı, ııolll'& den blri olan gUverclnler için tehr lılr ıwyut ınem .. t ltarbl )aı'~ 1 

cç söyfü. ·or, sonra bu tek atinde. askerleri yorgun olduğu haiınde y&JtaıanarııK dlln Adnyeye Ya.şlandaki ZWeyha ne zebra bu kur terkettlg1 zaman bundan mutber o- muhtelif aemUcrinde bUyük yuvalar Jı:.r. nuıyortar k1 ıı.r.k setcrl, ıı.f' ,J 
eümleyi tıpkı Kuran tefsir eden halde Niyazi, köy muhta.nnm vert!mişll'rdir. naz adama paralarını. Maryam &- ıarak şlkl.yet ettiklerini, Kirkordan lnflSı \çin tah8iaat ayımuştn-. tık ınanııa Avrupa lın.cbl.nlıı ~ 
b r molla gı'bi bulgarcn.ra ve ar- ricalarına kulak asmadı, yı"ne yo 1.ft ft ... _ t b i i __ ,.. malı da para almadı'""t aöylem1atlr. tt 11 ~ 

~u .... n ..... ...,e ır ne .,...,. CC%A dnıda.kl kadın mücevherlerini kan- ow• "Y olarak E)ilpte, Beyazı a yap acak tııyıo edecektJr. 
n vut •• yıı tercüme ediyordu: la düzüldü. Kim bilir? Ne tarafa ,. 1 ıar aptl ,,. Mahkeme diğer şahitlerin celbl için ~ 

kemesın ... e suc u ın ı:.orgu1u Y · em! k tır. !Sununla t;crnber AJ.manbfı 
_Arkadaşlar! Vatandaşlar! doğru? Adamlarını arkasına ta ..... tan sonra ceza h"'·'-' her u ... •. tmn19 ve Klrkor& dam e eU pa- dU?Ufm&yı başka bfr gilne talik et- ___ ,..;1._,........ .___ • • ...ıl·,J 

h k 
• • \UA iUlou•u ~.. * l!tiuibtıl •--u•u .. ınn.ln "9UQillZ Ude Jr-l.)TCtJertne rağıııeu ~ J'~ 

zer bu memlekette ra at ya- arak, sürdU gıttı. Kristo Dan- n"- ae t.evkifıne kıırar v~--••tır. rasız dol&şmak lçln bilet temln ede- mittir. _ _..._tı ._. __ b 1 '"'""'-'"·!erin ~~ 
~ b dö 'h ·1·1 '"" .,.. ... "'V ~·-- - ,,,.,...,, u b ..... cw.. nun mUWlH:ınetıni kıramaz • 

~.ımak, kazanmak ve ra at şe tef gibi münevver bir ı ti a ci- .i.lu UçlU çete gırcukıerı evlerden temmuıı ayı varidatı ı milyon lir yada bı.r 1 ş luırbinia ı;ayı&~ '/. 
gımızde ölmek istiyor~ak birib!- n~n gözleri önün!1e Y:atan cese- -.tu-..:. palto, battaniye gibi elden ~~- G . B h , d dır. bnnil göt'US ,crmeğe mecb"' ,,,, • 
rimize kul"''1Un sıkacagımıza bı- d•ne bakarken ıçlen sızlıyan buk çıka.ulabUcce.k e.şy&lar oa!m41· az1_ n 0 ve Q çe. er e ~ • 
birimizı sevmeliyiz. Bu mem· köylfilPr, bu yüzden başlarına ıaı-dı;. lıınııı ellcrındeı..t diğer koziatJ .,~ 
ket zengindir. Bura.da küçü- bir bela gelmediği için memnun s f d •• "' •• •• k ~ mağa teL'jcbbuıt edecekleri şW' ~ 

lı.lk bir M:akedonyanın Müstakil evlerine döndüler. Ölünün ba~m. . . Ünne ugunu yapma d1r. Bu kozlar ~imdilik Jav0~' 
o.arak ya.nama.sına imkan yok· da yalnız Papas, Muhtar ve bir muhakkak kendilen salı".~ I"rıuısa Uzerlnde tcmerkUZ e ~J 
tur. Türk buradıın ~ıkacak olur de Lubinskn. kalml§U. olacakıardı. Bu , ı§te .. k1asık bı~ m e d •td • Uuı;)oda Ahnwı!m·m ~ ş, 

Sırbı d~, Arnavudu da, Bul- Ali. o gelinciye kad-ar soyun· dalo.vere. var. Bız boyle oeylerı n 6 l l büyük zaferlere ro.ı;;ıueıı pıU~;(. 
da, Rumu da biribirine gi- mamıştr. Güzel kızın odaya gi- çok l§ittık. B~~ı ~an<11ra1!1&ıem.. ( 1 -a .. w Proll'Pam ) pollt.lkasmda devam edeıı bit ııııı~ 

'-cektir.. o zaman harpler biri- rer girmez ilk sözü şu oldu: - Sen bılirsln Lubıı~ıka:_.. SUnnet c!ttğUnlertnin otıoı ve ra.zt- 6onra. sUr.net dUJUnleıiııin ovJ~ )'L •u-- o· .. yııwn :;:ukta tınrp istu~rar P"j 
rini kova.lıyacak. kn.n gövdeyı· - Gördün mü? Osmanlı su- Ben suuayın soyıcwkler.u:u_ dog- no gibi umumi toplantı mahallerin- 1 n."m- ............ ~ .... - ıs.ao --- 19.30 Saat ıyuı t.Ba 110.ııra Alıua.ntarııı yWiilJl~ .• ~r. 

b ld .l:S ı.ın d •· -pwmeaa bam aetıepler dol&yısile pı ınuı .......... ,,. ·-._ al&· .., n ~;~'-- ı;...-Urccekt'r. Ben Arnavudum. baylannm ne tıynette oldukla· :1:1 u um: ız ~uşm.an~.. e- .... .,- __ ,.._.. 19.45 Miizik ıet:nck lçiıı Uzak,..arktaki il "I t 

f kat bir Türk subayının, Os- nnı? Bir de kalk~~ biz~ mar- gıl, .?ostıugu korilkliy.elim.. ,....asrin s6rllldll~ bunciarı kalı ~•lanı WnJm edibntftlr, ıa.4.l Ajau lıalıerl 20.15 RadJo ıazet rı:.uıurıua e;:Uduacağını d~ t ~ 
nlı hükumetinin buralarda taval okuyor. En ıyı adamları- G~l k~z, cevap yerıne .~~- 14 Müzik a1ı1uı aıaııu,acatı blr şey oıııt· ı-' 

ya<amasım hepimiz için faydalı mız gözlerimiz önünde öldürülUr bayı sondlirdU. Ayn ayn duşun Ankara haberleri Alma D ya ile 14.45 Müdk 20A5 Miislk. U)'ll gelince, Almnnya F~i: 
uluyorum. ken... celerle bunalan iki kafa, bir da,- • 15/15.80 Millik 21 Ziraat tahlml mu tcıık olnnık yıı.ıwıda. ıö JP>l1 !'J Komitacılığın eon günleri gel - Canrm kimden baheediyor ha ayni ya.atıkta yanyana geldi. Zabı'tlere verilecek ticaretımiz 18 Program 
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Mllzlk k1 l.ı;tiyebılJr. Belki l"rallSI1' 6~ 
ıi tir. Birib:rlnizle düşman o- sun yine? .. BiR VESiKA Ankara, 9 (Telc:toııla) -TUrkiJ• ıa.oa Müzik 
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·
40 Koııu,,aıa kln~ ye:ılden ynratnuıY• d'ıı;ııl ~ 

1 ca.ğınıza, biribirinizi sevmi- - Krlıto Dantet'ten... Gor- t • p Alınu,_ anııııınd.Ui öcarı mıut.dt- 111.10 5erbeet d&ld 21
.55 Millik neblllr. Bwıwı lçlıı Fraı;aııtJJ ~ ,...J 

ye çalışınız. DUşman olmak ge.- medin mi ııuıl öldürdüler? 'Oç sivil ile, üç subay, biıibi- • ayı 18.40 Millıik 22.30 Sut a,.uı .., ;.-utte i.şblrliğhıi kabul e_,,.gJ .~ 
yet kolay eeydir. Mert ve erkek - İki kere yanlış düşünüyor- riııe benziyeu harekeUerle aiga.- Ankara. 9 (l'elefoı\la) - Seferber. lelere mütedair hu.sual &nl8'01aya 19 :Mnlll)IDI. 22.45 Müdk :r.undı.r. Mareşal Pctcnle .ılJW'-fll'' 
ndarnlar güç l§leri baea.rmak· sun Lubinskal Iiir defa Kristo ralannı söndürdüler. Altı alga- llld:e ftYa ııana tekaddllm odon hali- bagtı 2 numaralı protok<114a t&liıl 19.15 Möıik 22.55/.28 Yarınki p ıan Fransız mlllctlnl bu yoı. 
tan zevk alırlar. Düşmanlar! Dantef Bulgardır. Sen Makedon ranm söndtirtilüp içine atıldığı baA' ~.U gibi ıoUblm h&ll~ edtıınl9 olan mflddot Ttlrki79 v. Al· TA • ıemc<Ye muktecUr ruiwrıcr'.' ol- f 
Dost olunuz! yalı olduğunu iddia edersin ... tabla, Karasu efendlnin mü.kel· 

1 
allelerindeıı ~ manya htildU:netıer:t. ar&Bind& teati o· 1 · m: buna lhtlnınl vcrııılY"r.~ /. 

Gc.llşi güzel blribirine ekle· Gelen subay kadar bu komltacı lef yuıhanesinin üstünde duru- ordu JDealUP arı, lunan notalardıuı _,. 2 ay CIMe Fr-.ınıuzJM. kendlleriJldO grtlfı J ~ 
nen bu cUml lcri dinliyenler ne da sana yabancıdır. Sonra Kris yordu, iç.ine su konmu§tu, bü- olarak arası Uzertnde çadır ve ordu. temdlt edUmi.ştif. 9 A.GUSTOS aııvaş yapmak kud.cttnı 'ııor'°.ı 
tasdik, ne de reddettiler. Yalnız to Dantef, kaçmak istediği için yüktü ve bUlUrdandr. gthlud& vuttı stırmekt. ve en bMit • CUMARTESİ bunu ancak knybcttl.kleri ~,Y 
Ali cDuyuyor mu~n?:. g!bfler- vurulmu§tur. Dünyanın her ta- Diğer iki sivil yanyana oturu yiyecek maddeleriDl dahi tedarik•• Emla" k . . AY: s - GÜN: 221 _Hızır: 96 yeniden ı.azonm;U; Jçlıı ;t'1ll .J • 
den LUblnskanın kolunu dürt- rafında hilkUmet kuvvetleri bay yorlıı.rdı. Bunlardan biri Talat teminde zabitıert.mtstn çok deta :sor· _ iŞi RUMi: 1357 _ TEMMUZ: 27 cı.u. 

11 
·~ • 

tü. Makedonyalı güzel kolay ko le hareket ederler. Hatta günUn beydi. Diğerini ayakta duran ıuıc ı;eknıekte olduklarını teııblt eden HICRl: 1860 - RECEP: 15 Net.ıce şudur: AJmruıya~w1'...t 
lay lna.nmıyanla.rm alaylı ha- birinde bir Makedonya. htık~- zabitlerin de tanımadıkları an- Milll M.acrataa VekrucU, bu ihtiyacı Her muhitte satılık apartman, ev, vAKJT ~YALI EZA .. ..,. en ı..-uvvctll ııtu Rusyanın i.ı,sııe"'.;, 
k şı ile gözlerini sevgilisine çe- meti tcşekt..iil ederse, Makedon la§ılıyordu. Bir kaç gece evvel karşılamak 11Zere zabltlerfnıize birer al\Sa tstiyenler ve em!Ak eatQı.ak cU- GÜNEŞı 6,04 9,4 dan ıbarettır. Bu a.tuY0 . • _...ut• .'I 
vlrdi. ft liyı sınirlendirecek bir yalı jBndarmalar da. cdur!> em- Pavlo11 Melfı.s'ın esrarengiz vazi- er tayını verilmesi hakkmda bir ka- ı~yenlere yaZilıanemizde azamı ~ ÖCLE: l3,l9 5,03 wetı. ıcın her şe;tl 3·ap~~ ~ 
kac söz söylemek istiyordu ga. rine ita.at etmiye.n kaçakgıları fesi hakkında. izahat aldığı bu nun lAyiha.sı ham'lanı111 ve Büyük ~ylılt gösterilir. İXL'iDİı 17.12 a,s nısı mulınkkcktır ki .AlJJl~ eııı?1· 
liba-. li'akat köyUn sUk!lnunu tıpkı böyle vuracaklar. Böyle odada. yine mUhhn bir i§in .b.uır Millet Meclisine göndermiştir. Llyt· Fıı.tUı parkı karşısında DW,ena- ilŞAJrl: 20,l6 12,00 yll)a nlha1 d .. rbe)i ln~~ 
yırtan iki 1.lç ıilah sesi onu bu öldüreccklerdlr. lığı yapılıyordu galiba... ha nıtbta.cellyeUe mUUkere oluna- de Camii UstUnde K4mil P8fa ~ YATSI: 22,o2 1,45 harı> 1918 ı;ilnlcrlnl andı &iP' 
arsulUlld&n ahkoydu. - Buda.la ... Kristo Dantef'i (Ari<atı var) cattır. No. 6 ~. ..u1 71/J şE''liE'l' 
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Yakın tarihten bir sahife : 19 Gü NLERIN ARDINDAN 1 

ı .. tanbul kadınları basma peşinde 

( Tarihten Bir Güzel Kadın J 
"Kremlin,, de geçirdiğim geceler Mltat PERiN A 1 Z Z E ... 

-1-
Yolda giderken iki ıen9 kadın arasında bir nıuhavere: 
- .t!" ilı:m§irc ıordürı mü yaptılımı? 
- lloyrula?! •• 
- ı' e ulacal; nü/uı kôlıılımı unulmUfıun. 

- Canım nüfıu k64ıdı da ne ld:ım, ıeyahatc mi ıüli,omın? 

Dünya ihtilAlinin bir ideal değO 
bir politika olduğu görOIOyordu 

Bu gözler, gönülleri konuş
turmanın, sırrına u aşmışlardı 

" Ey kartacaya layık olnııyan 
Amerikada milyonlarca işsiz varken ve açlık Kırımı mukaddes Reis! Roma, sana. 

- '' ı:J·eıi dı tar mı ,a, Sümubonk Yeril Jllallar Paıarlarından bama alnuzla 
lİdlyorum, 

- Ptki ama liaıma ilı nü/uı kafıdının ne alakası ı:aı? 
- Uruma kardeı, uyuma. hü/ıu kajıdını söturmtden brn17101a el bı::Nmc::nn. 

-2-
Ylflı bir kadın ile basma «reyonu» tezgahtarı arasında ge. 

veıı bir muhavere: 
kavururken burada tok insanlar balet seyrediyorlardı mukadder olan kanlı ahibeti 
- ~ercye ~ec~kain bu ge- l Yazan: la Kun... mutlaka hazırlayacaktır.,, 

ce? Bır yere. gıd.elıın bu. g~? N. . N •t Oh .. Dünya emekçilerinin ik- Yandı. Yazan __ haı yıllarca., uıı 
Bu se_mpat!k bır gençtı. Dun- ızameffın 8ZI tısadi ve içtimai vaziyetlerinden , ...... •. 

1 
le.rca devam etti. 

- Baytın nüfusunuzu. ıöralim. 
- O da ne oluyormuı? 

IJ· - Canım bu yerıi alınan tedbir, htrkcse, nüfusunu sörüp baıma 11crtctffeı. 

Y9:nın dört .. bır tarafından gel- 4 ~ • • • • • azap duyduklarını iddia edenle- Yangın bltlnciye Ensari Bülent Tıpkı bu mabed 
mış olan yuzlerce murabba.sın ~u~. Eger hır polıııka ıse, b:r rin hepai, dünyada bir e§i daha kadar Slp)•on zey- gibi yıkılan Kar· 

ıralan b;, ®ha almaJın diye". 
- Kıyama lcopN ben nüf uı leıkeremi ıöstcrnwn. 

arasında bulunuşumdan istifa· tılkı kadar kurnaz olduğu sezı· bulunmıyan harikulade bir eğ- UnltkUtı ayrı~nıa. • 3 • tac.nın yerinde Ro 
d_e ~derek ansiklopedik bilgile- len §U Cavalını:ı ve Paris bul· lence yerinin localarında ve kol dJ. Roma. askerleri ma, bir bqka Kar 

- 1/anım t~fml:: 1-'tır, htıydl nüfusunuıu SÖ3tı!rin de ne alactı!:sanı:, alın. 
- d;rol ben nü/ıuumu cı-leıımı memuruna bile sösltrmcdim. Sı;c mi ıösıcre· 

c'lim? 

- Korr..ma lıanım, ıahidyaşını kimşcye ~)le1TK111. 
- A ... A." terbiyesi:: ben ıiı:leneuk yıışclamırım ki!. 

r1~1 ço~a.ltmak sevdasına. tutul varıarn.ım çocugu olan şu Dor- tuklannda. b' b b' Uı; kordonla abloka ettikleri mabet· taca kurdu. LAUn lmparatorh.lt'ınun 
dugum ıçın, kendi sahasında ba yonun üzerine kuracağı her he- prens birer ırer afa.nfgker, . ırer ten kUf uçunnadılar. Alevler tama· inkırazından ııonra .Afrikayı ele ge-
na. faydalı olabilecek bu gençle sapta Moskova aldanmağa mah ' . . cmuv a ınsan» l ı ld ı azametı ıle kurulm b 1 mile sönüp ırtık içeriden ses, seda ç ren s m mparntorluğu da bu 

iki memur arasında: 
-3- dostlumı ilerletını·ye çalıı::ıyor- kumdur. ÇUnkü Cavalı, son de- 1 dt ug u unuyor K taca"" y k kt eı- lıl' ar gelmez olunca Sipyon, isll du\'nrlnrı, o.r ,, - a 1P YI ı. Birbirinden 

dum. Binaenaleyh, derhal fren· reee mutaassıp bir MüslUınan, · . t llh ız 1 b 'ki 

- l'afıu. basma şııtııları birdenbire durdu nı:dcn acaba? 
Oh G 1 k yf l ' ... ·anıp .J<a\TUlnn bedbahUarın üstleri· a s 0 an u • ~n enkazı Ue lerimi bastını ve gu"lu"msedim: ve Doryo, kendisine gUzel gece- :··~ e e ım ge · . · " u biri d Tun 
ıhtiı 1 pr d ı 1 k ne ·-"tırdı. B1t..,Je!lkle mabet, şeref· s-Un n n e us şehri )"apl'h1:. 

- Nı:Jerı. olaca/.·, Sümerbanl;, besma mü§ttrilerinin nüfus te:J.ereltnnl ist• - Nereye ı'sterıenı·z oraya. ler ~c"irtecek imkanlardan baa a. y opag_ an a .. a.rı ı e u- J... "" •xı oı ~ ~ '.:I 1 kl ed 1 d le o .. lme11oi, şerefsiz ya,...mağa tercih .. N FASlL Doryo: ka hiç bir şeye inanmadığı bes- a arı sagır 1 e~ u. ':'Yada, bu_ b ·r-
1 1 ı doldu a h ı- ı fl eden bır a\'uç Kartacalıya mezar ol· Hicretin onuncu yılındayız. - .Bence, dedi, gidilecek yer belli septik, individüalist bir oca ar ~ n 1 11 a §e en şımaıt Afrika yaz aylarındadır. 

ıııty, ba:ladı da ont!an." ' 
- Pe!..i ama bunuıı sr.rtı~la al41.ası ne 1arı!? 
- Ilüld anlayaıııadm mı? Bayanlar nüfıı.s tezkcrelerlnl &lillerince ya~lan 

;'Yılana t;ılcacak di}'c başma alma,ftı sdmiyorlar. Çok ~üul bir bulu~ dofiruJu ... 
r'>'a 11/J/uı Ulılı ıfrlnce lumımlardc• pae.. Af erin S/1tMTbanka! 

Marinskayadır. Lenı'ngrada. ge- hovarda. kadar ra. hat kım. vardı? du. te 
H d Am k ..3- Sonra, zıunıın geçti .. E,,;en rUzgar· Zcytınllklerde lt yaprak kımtlıda-

lip Marinskaya'y& gitmemek de Be~ dakika sonra, biribirin- ay ı . en auu.. nümayiş l·-n haı·atıe üzerinde blriktirdiği toz mıyor. Blrsah mabedinin harabc61 
!ilik olur. den güzel, Leningrad kadınlan ylirtiyUşlen yapan ışeizleri bir -· ki 

Ca.valı ı.- d 1 d ile dolu olan tiyatronun «A· tarafa. bn'akalım. Fakat ım an. lar, ki.h yağan yağmurlarla. çamur Uzcrlnde yılan kuyru u, kur:bai'a 
= ""'rdu: ' IJÇn en evve avranıp vant - Scene:. localanndan bi- da Kmm aç değil miydi? (1) oldu; kireçlenen mermerleri blrbiı·ıııe gö\'deli ltertcnlceleler dolaşıyor, U-

==:;;:ııı=:::s:ıı====:ıı:ı:ı:ı============::;;:=== ""' d b yapıştırdı; kAh kızgın Afrika gUne· zaktan at ki~nemelerl gell)'W. 

Mitat PERiN 

1 1 

_ Ne ., rin e oturuyorduk. Etrafıma a 061 llk bi erde Y""" ot1 
~ar orada. . kmca gözüme ilk ili§enler §Un· (1) o gtınlerde bUyük bir kıtlık fi bu çamuı·lart ~uruttu, rilzgar toz· ı ge r Y . . ~'I"'· arııt 

Adliye röporta1·ıarı 1 - Büyük balet mon"er. Dün. lar oldu: Kırımı kasıp kavuruyordu. Ameri- ıarı nasıl getirdilerse, rene öylece a· yumuşnkbğma {;'öğüslerıni yaslamış, 
yanın en büyUk baleti. Renk, Stalin Voroşilof Troç1d Bel. kada i8e milyonlarca ~z vardı. lıp götürdtiler, etrııfa savurdular. Bıı yüzükoyun uzamıf iki insan var. 
raks, ahenk, müzik, kadın. ' ' ' Bunlar, alın alına vermiş.ter, ve el 

h.ır·ı Buo Stı'I, o''fedek'ıde kalender İkimiz birden cevap verdik: ele tutU!JlllUŞlardır. Bıı.zaıı gör.göze 'J - Ne duruyorsun? Gidelim. [ J geliyorlar, uzun uzun baklşlYorlar. 
Kürklerimize sarıldık, sokağa D Ü n y a d a 2 4 s a a t Bu ı;özlcrln birlbirtne dal~d& çok q b • Ç f • çıktık. Doryo: derinleri okumağa salışan bit' &üı;O-m : ş re 1 r gen 1 - Yayan gidelim, dedi. l!l§ hissediliyor. Belli ki bunlar ıöuW 
Sıcak iklimlerin çocuğu olan '------------------_, _____________________ _, lcrl konuşturmanın eırrıııa uJ&)llllIŞ 

''Ulan süflü herif, şu haline bak bir kere! 
tbrahiın Malake. itiraz ctrnedi. • yetlerinl terketmemiş olduldannı, is. Surı·y de Hür olanlarda:dır. 
Fakat ben, bir çekirge kadar ha ısya n temeksizln itiraf eylemektedir. u Biri bir delilmıılıdır. Yanaklımnm 
fif olan bu kısa boylu gencin şu Rlga'da Alman kumaııda.nlıtı rad· F d kıvırcık kara tüylü bir sakalla. ör· 

buz gibi soğuk şimal gecesine edenler yo ile fU tebliği ne!Jt'etınek mecburi• ransız or usu tUlU olmıyan kısmında devası güç 
dayanamıyacağından korktum. yetinde kalmıştır: bulunur bir hurmanm kızlllıtı \'ar. 
Otelin önünde duran otomobil- Bol9evikler Roma oteli önünde dU· kuvvetlenı·yor Uzun klrplklt-rl, morarmış göa ka-

Ağzını yıkada Artistleri öyle an ! ,, 
Sait EREN 

lerden birine daldım, İbrahlın k•ı m ? ran Alnwı kumand&ıılığma ait bir paklarma iyi silrUtmtı., bir sUrme cı-
~ t\'velki &Un BabıtUiye kuşbakışı olsunlar. ıtaydi oradan kaldırım zUp. Malakayı da kolundan sektiın. • otomobili kaçırmı:ı,lardir. Rtga hal· bi hulyalı ı;ölgel~ vuruyor. 
tıı lı.ıı.n Çıttesaraylar bahÇeslnde otu· pe61 sen de. Doryo, son bir itirazda. bulun. kını Ç41.lman bu otomobili bulmağa vt öbürü bir ,enç kızdır. 1ncili hır 
ıt h>rduk. tnııan buan gayrUhtıyart _Bana bak, ağzını topla. maktan kendini alamadı: verilen adreJ:1e ıeurmege davet ede· Her gün yüzlerce ipek örtü ıı.rdmdan göı.e vuauı yü-

rl. lı~rtını yanında konu~anlara ko.p- - Toplamıyorum işte, ne olacaıt- -Bir kızağa binsek bari .• Ruı B 1 . k1 m· rhn. F k . H .. ZUndc masum bir inanışın durgwı-
~"1'/or. Fakat gazetceller bunu lhtl mış?I. yada Rus ~b~ Yaf!.&ma!ıd~. o şev· ,er 1 Alman kumatl<lanlığı mllteadd:t ransız as en ur luC-u Seziliyor. lkl bUyUk zeberCet 

- ' ı,~latııe yaptıklarından biz de bir Her ikisi horozlar (lbl boyunlarını Caval!ı bütün vucud?n~ sar- 1 . "' detalar faflat te.fekkWlore mensup o, Fransızlara geçiyor parçası Uzerine birer bilyUk kara 
~ 84ım tıteml~de yilkııek sesle mil· uzatarak yerlerln~n kalktılar. tş san garıp ve yarı vah§l bır kah· Mill t _r mı r lan Rlga halkını feh.rl ve clvarmt kehriba 1akılnuf Vehmini veren ,o. 

, ırı.-:Jı~. tlien ild 1ence bTglne kala· ı kavsaya blnecek h&ll GOktan açmtft", kaha attı: • . a 1 Bol~evllderden temizlemek ic;ln seter.! Londra, 8 (A.A.) - SurJyedeld ıkik gözlerinin ~ h.Ddır:U' ki. 
..,. " KötU kryateUill pek göalU blrl ola· - Ben. her .Yerde Cavalı gıbı bu etınek zarureUnl duyınuftur. Bol hUr Fraııuz JtuvveUeri umumi x.arar. bu genç kız için hayatta her Jel' he-

•e llUnlarcınn birisi, her gUn gazete· cak, derhal karf111ncl&kinln yakuma yaşamak ısterim. şeviklerle mwıademe e:ınasında ölen ıtrunın blldinilğıne göre, içlerinde nüz bir muammadır. İçinde tek ı;ey-
a l"t!e tarıtıni yaptıkları bobstll mo- yapışıp: Fransız cevap vennedi. Bir KaradaQ, POlODJ- !11fl.St te9kllıttı menıuplar1 için bUtOn hiç blr surJyeli bulunmryan iki bin tan dolaşmamIJ bir kılbe.)>'1, hattA 
t:11lıııo uyıun, dlgcri ise ıuılcnde!'me9· _ Kııldmm ztlpnnesielnlz ..... dedi, strapcmten'e ili§ti. Hakim bir ta. Rtıa klliaelerinıle dinl merasim ya· uker mntarekeden sonra on beş gtin lea'ya gebe kslmamı9 bir lıkl'Jeuıl 

ta •.•. ,,,_ 1 r·· va n•ga da ıl ür ı andırıyor. l! vırıı bir geııçt.ı. Sizin .,ıı ... unıı~Aen ln&anlar rı&ırmdan vıra. §O ore ıealendi: ~ p nllf • ıartında hUr Fransız kuvvetlerine 1. 
u ıo _,_ '""" "ı. N Ma · k 0 tlh·'· 1_.1 Bunl Vi h hUk\1 Topralt tal'afrndan çekiliyormuş, ııuncuıu: "lktı. Adam olun adıı.nı. Yok5a. ka· - a nns aya... ka ki klar """ etm..,. r. ar c y • 

' Bu u i t h tında " B ı d b b' · k l'l•I 1 R ı Uk k 1 idi emllfyormuş gibi vUcuduna yapq1an ~tılı. &' nkU cem Yi! aya fnnı::ı değirmende un öğUtUr gibi :- u s ra a en ır sıgara yo • -r meti emrindeki Fransız as er er ı· 
~ ekııilOcr \'tı.r, dlyonlu. lnsanların mıştım. Kutuyu onlara da. uzat• US ar ray• ve mUtareke akdini beklemeğe lilzutn ipekli . enta.rlsinl yuvarlak omuzlu, 
~ıır baıı iflodikleri manevt suçlar ö:UtUrlcr. tım. İbrahim, sigara. içmediğini Berlln, 8 (A.A.) - liusual muha· rörmeden kaçmış olan etrattandır. güzel kalçalı ve dolgun baldırh bir 
t~ d.ır. l~te bu suçları cezalandıra- öteki berikine abuk 5abuk ~eyler &ayledl. Fakat Doryo bir ıigam birimiz bildiriyor: nada 30000 Vichy hük1imeti askerlerinin hUr endam, birçok lezzetler vddeden bir 
~ kanunlar yok. Mesela cemiyette söylUyor, sinirden ıa.tıarı silsilesini aldı ve cebinden altın bir (}8.k· Yarı resmı mahfiller, Karadağda l'raneız kuvvetleri emrinde hizmet endıım kııbnrtlyor. 
lı ı lnaanıııra. tesadUf edenz ki kaytıetmıf blr vaziyette bulunuyordu, mak ~ıkararak yayma. dokandı. kan;ıtklıklar çıktığı hakkındaki ha.- edebilecekleri abkAınmı ihtiYa ede:ı ze:rtlnlUtk:rde tek yaprak kımıl· 
lıır~ ll l a r muhitin dermeçatma o ona söyledi. Ölc.l<i cevap verdi. Yan gözle ona. bakıyordum. berlere karşı vaziyet alınıfl&rdır. esir verdiler mUtareke fertlan hiç Belcteye utra· dnmıyor, 
~ 1tararııe insanlıırm arasından çı- Derken, l'lSanların, s;tçeklcrtn, kele· Çakmağın ateşi ile sigaranın Söylendiğine göre bu Jaırgaşa.lıklar ma.kllzın mtıtte!ikln .kuvvetlCS1 za.· Yarı açık dudaklarmm kıvrımla· 
Qı .. _ilır •tılır. ltte bu ada.nm haklı beklerin memnun memnun gUne~len· dumanı ara111nda ince k••lan, tn&iltere ve Sovyet ajanlan taratın· ı....ı•·-ınm m"--k-..._l.._, altmda tat- rınılald Utreyi" ve burun deliklerin D 
"'ll6.. dlkl rl b:ıh"e ı •-· ~ Bedin, 8 (A.A.) - Almın ordulıın bıD vn.-• .... ....,.., .,.. "' 

ıı_ ... nu tarzedellm ve onun her· · e • n n or ...... ında blr tokat ve sivri burnu ile bu adaın şey· dan çıkartılmıştır ve ltaıyanlıı.r tara. k d 1 ı; hı·· di bLk edllınektedir. açılıp kapaniş1 hissettlriyor ki, b.ı 
tıcı bir edil .. iıH ve kütür SUrUltUsU bru.ladı ta ben . rd Y lak !mdn- yapılm-"ta olan ıslahata mO.- ·uUmkran an dıo10tc ıg .e ror: b b' . d 

M hodblnli•e kurban " o•" ..... • na. zıyo u. uvar cam .... ..... H•"""'n • .n-...- fUla ....... _ .... aske. şlmıııı Afrika köşesinin .silkflnu içi.:· " Clll.ıı~ • w ri . .. · ayna a UDMQ ın ceuo a gar ısın e -•'" ...,~ .... , •a ... ..._ 
ııu ... "!'"'1tlim. Bu adamı yeniden ce· * * lı gözlUğtinün ardında bebekle nı olmak maksadım istihdaf etme... 'ha ~·ı . 1 üh. dii9Ilao k vv« ri hUr Fransıa kuvvetlerine iltihak da donuk renkli güzel endam, en a· 
"~le ,,. d •dti k 'hti sla. ld . 1 . . ted" 1 kl ı ta ....., mı' o an m ım • u ttt •okabilecek kuvvet ve .ou • n. ye oıidorunda yanma sokul- ı ra ışı ayan gOZ en, ınsa· ır. Hırvatistanda da kargaşa ı ar lcri imha ııdllmi~tir. Şimdiye kadar aralı· etmektedir, tcşll hırslar, en bUyUk fırtınalar hc.-
U lı.nrt kanunlarda mevcuttur, dum kaleııdermqrep ıenç bana: na hiç bir sahada en ufak bir çıkardmağa teşebbüs ed!.ldıgl, fako.t rında 6 ıncı Sovyet ordu&u kumındanlle -o--- taraf1 iyi klliUeıımiş bir ,Umuş çel•· 
..... ltkt derhal ttıru etti: - Bunlar, dedi, hlg bi~ey bllmi- emniyet veremezdi. Hırvat makamlarının teyakkuzu sa- diğr.r yüksek kumandanlar da bolunın 30 G 1 D mece gl.b! saldı:ı.maktadır.. Hani bir 

bttı f\'abu, dtıdl, ıen rıe umandan• yorlar. Bunların derdi ıUnu acal11 CavalJ da bunun farkına var· Yealnıie kargaşalık çıkarmağa ffiU· binden fazlı esir alıuı:aı§tır. Gnıim pd; enera entz tarafına .şöyle bir burgu &okulsa, şu 
~ lloıor oldun oğlum bu söyledik· kıyefctıc~tı giıımek, luyafcUert kadar ınış olacak ki: vaffak olamadığı söylenmckt~dır. toktur. . kızın içi ses verebilse konuşsa, bu 
'~ c 9iındı ıoçer akc;o değil. Bugün· acayip fi;rlcr ve yazılar Yt.ımak. oıı. - Yoldq Doryo .. dedi. Siz kı Teyit edUmiyen bır şayiaya a-öre Esıoııyada herp edeu Abııan kıt.lan T k • f d • ıd • zeytinlikler çölden bir Senı'un yeli 
tı111 ~l'lll:t-etten kovulan adamm ıtibO.• !ara iki to.ne makul tcy ıöyle, aana. zıl sosyalizm için büyük bir de hal~ Hırvatilıtanın idaresinde bu· Weıcnberc'i ıaptetıni.lcr "'e Fiuliudiya ev } e ) 1 esm~o döner. BUtlln fU yeşU yap· 
t~a.t"~e etmesL için l<anun mu çıka· tonlarca saçma Y&ldırsınlar, düks>Sünüz... Iunan Banat'ı ve Bosna'yı ele geçir- 1.ö':fezi. ·~hiline ka~ar iledemi.lcrdi.r. raklarile bu orman kavrulur, yanar, 
tb..._ 1~? lnsanıarın hiç işi yok da, BiZ konuı,ınrke'l, dlıter tarafta ... k. O tarihte, böyle bir söz. kızıl nıek ;,.· Hır\'at ve Karadaıtlı aeileı· f hı landı ya cephesınd.r, Alm~n • Fm in· kW olur. 
"""l•lc 0 

"" ti · · • ...,ın • ıaL:ırının mazııfferane ılede>1şı devam et· $ebep evveJCA es· 'it eğlenmek, &'lyinmek, dans Uyen öteki kavgacı harıl hanı bir budu ar ıçinde herhangi bir ın ar88mda çarpı\IJ1lala.r olmaktadır. Bu mektedir. ı "" 1 r Kızgın Afrika gtln&file Akdeniz 
"'--· ._ \'t.rken. oturup ceınıyetln ma· şey arıyordu. Nihayet ig ceplerinden san için büyük tehlikeler vaade• m t is n1 büyük bl ki edt'len müt· tefik kaaırgalarmm blrlepneslnden dofan ~ "lr d b' 'th lı d D ryo , ın aka ahal 1 n r e e- Anadolu Aı.. .. sı mUnıe.ssllinhı Ultlsası t~ 0 Cezaya ı:arptırdıfI Jnııanlar 1. birinden yarım bir tarak çıkardı, en ır ı am sayı r ı. o • rıyetı isllmdır. r-• ffmall Afrika kızlarmm donuk 1.·e 
'llların Yeniden cemiyete dtınme- Koridordaki camlardan birlnl ayna ağız dolusu bir kahkaha savur• Berlinde işaret edlld ğine göre ha.· Budapeşte, 8 (A.A.) - Askeri zabitlerinin serbest sabit bakışlı knra gözlerine kanma• 
'ıtı a tenıin edecek kanunlnr çıkar· taradı, Ust taratmı horoz lblC"i ~bl du; llhazır hudutları nihaidir ve Karadat mahflller. mUhlm ukeı1 foapl&r dola. malıdır, 
"il~ tnın böyle bir ,eyi dUşllnmek yaparak yıılmz saçlarının yanlarını - Ben Parisliyim mon~r. lehine hiç bir değlşlkli.k yapılmnsı yıstıe Ukraynadaki a.skert harekM bırakılmaması 
.\t~&rftı:ttıtın zamana bile yazık. sarkık bıraktı, kravatını dllzeıttt. Dünyanın en zarif §ehirlerinden derpiş edilmemektedir. hakkında flmdilUt mıı.16mat verllml-
' a~t sinirlenmeden: Ben bir ynndnn yanındakini dinl•,. birinin .hemşehrisi. . . e tmlı 1 dl ,.. • Be - d b --o- yeceğlnl beyan e ş er r. • .. aama· ~~ ıı nıın aöylediğim içtimaı der· ken öte taraftan ona dikkat edlvor, Ve, sıgara~ın an g.eIU§ ır n • 

•• • Cü ~ f k k ı~ tti Ç f h b • flh Macar kıtalarmın bulunduğu cep_ "'\lııı ıeı de kasap sun,erile silip hareketıertnl kaçırmıyordum. Halin. es çe ere 1 "ve e : n e e 8F ıne 
tııı ~o decıı. Zaten senin gibi adamla.· den ııınlrll olduğu belli idl. Böyle 01_ - !Ja~lısınız... ~~~ası içi hedeki Sovyet mukavemetine .kırıl· 
~iıı hlnıuı lrıeanıarm bir mabut makla bcro.ber ıığznda gevcledlfi bir ben hır luks snyılabılınm. i ti başlamış /ar mı~ nazarile bakılabilir. Halen Uk· 
~ o~ ielen llladdeye tapmalarına se danıı hava.ama vUcudUllUn hareketle- ~rahim. Mal~ka sinlrlenm !.xı Londra, 8 (A..A.) - Polonyalılar raynada cereyan eden harekAt neU· 
~it y~;~tur, Öyle ya gezmek, eğleıı rini uydurmuf, bır af&lı, btr )'Ukarı ra~~::··• Dı3len arasından nı Alınanlara karşı çete muharebeler! cesinde allhim J'6Ri hadiselerin ve 
it ~•it z bu ... ÇünkU hayatta ya· dolaşıyordu. - Lahavle veli kuvvete illa Yapınağa başlamışlardır. Son zıımaıı. Sovyet kıtaların& karşı açılan cidal· 
""-..., lıa.,ka şey yok. DU~llnmek 1 - aYmmdakl: billahil'i.ziı:n.. Iarda bir Alınan keşif kolunun ku· de en btiyUk hiseenın Macar orclWMI· 
~ ~ ı .. ueroe aynanın kar,ıeına _ Bize böyle adam lbım detil, Canlan Bikilmca kavga eUD:e ntandaru Polonyalı çeteciler taratın-
~ ~aıaıı veya fUln artl!ıtln ea- dedi. Bl.ze•lçttmaı de.rUerl dUşllnebıle. nıek için, kendilerini zaptetmı· dan kaUedilmiştir. M&ktulUn elbise· na terettüp etUtiftin bildlrllftlfti mUh 
~~ lllln diye özene beHnc ta.~ c:o.k, insanları bu derUerden kurta..- ye "alı•a ... , .. Uslu"manl"'nn bu sın temeıdtr. Z&yi&tmm, şinıdiye kad&r· 
.. "1lıl b&iınızı htg yorar mısınız? ...... ,. dam l&zurı eli ~ --" m. "' . • e iğne iliştirilmiş b:r klığıt bulun-
ltı.;'llçfllıı llnarmnı da bl.r dU,Unce mağa çare an..,- a • l .persengi, bir Fatih aersı~· tnuştur. Bunda. şöyle yıızılldır: <PO· kl seviyoeini geçmemektedir. Garbi 
~ oıınuyor. Bak. bu herıtln üaUlnc. Tertemiz, Bir ınının ağzmdan ne derece pU- lonya Rueya ftil&!ı meriyete girmiş· Macıı.rlstanıla .karartma. tedbirleri 

'-ı,~ ~~P 1ctlıklı ıenç hldd6tlendi. Bn de içine bak en kötil 9eylc mukaye riizsüz bir tecvid ile çtkar&& Ca til'.> Bqka mUoadeleler yüzünden bl kaldırıınuştır, 
llltıı ... nrı tJ.e aeden uyanırsın. va.lmm dudaklanndan da tıpkı riblrlerlnden aynlltll.f olan kuvveUer, Anadolu AJans miimeelllnlıt llttlsul 
ı. ....... ~_t-Jtın::tı ~~ ~:1 ı::::r fil· Kendisine bunun geçici bir hava öyAzle bir ahenkle dökülmil~UM. · bu ıureUe Aimanyanm karşzsmda Berlln. 8 (A.A..) - Hwusı muh&· 
'\'11 ~na b k olduğunu ve bunun da modasmuı sonra otomobil, bizı a- birleşmi9 oluyorlar. Polonya • Ruaya birimiz bildiriyor: 
t GIJıı a • dedi. Çok oluyorsun. rinskaya'ya bırakıyordu. ıt·ı B ilnU Uh" k Al &... t•ek 0 k d d d geçeceğini söylediğim zaman: ı a.tı, mUşterek menfaatlerinin -nazi. ug n m ım va ası man 
ı.-~'lle b 

8 ar ev aynasın il Şimal kadınlarına mahsus 1 •-1 ldd tl h ""-'-d '!! · nezn u t E t A-Ai odası g-ecck iğin imhasını ~lr oldu&..·-u anla k.ı .... arının ş e 1 nıu are.._ en tı:ı, ı. B elik de tııhklre ba9· - VC ' u"u ' m ~., tahn'k edı'cı' bt'r et kokUSUna, 1:1~• 
......._ l\&t:~a h b 1 da r de ıstıfade t· makta geclkmlJ olan dlA-er milletler· sonra Kief cephesinde Stalln hattınııı 

t> .. ı. 1 ,_ m a. amma u m r gen,. karlan erı'mı·ş ıslak "l·zmelerden 6 
_ .... • ......._ "" .. a _.. 1 ? dil 1 k bl ktıd g""'UP gld"' ~ le yapılacak diğer anl.,.malarm mu· çok ehıınımiyetıi bir kreınını ...,.. ••• 

Or""ın rı9mnzsan ne cuers n ·' cm yece r şe e ~~ . çıkan boğularm ekRi bir sahti- kaddemesidir. ...,. nıl11 bulunmalarıdır. Bu aW"eUe 26 
hb-' Saıı' 

1 
Allah b!llr. cek. yan kokusu karİ§tığı halde mü&tahkem mevzi ele geçlrllmlftir. 

' te~ d' bir şey d'medlk ki. Kötü Duruşmaları sonunda acaip kılıklı soyunurken bir Doryoya, bir de Bu haber, Klet bölgeısindekl harele&.· 
'ıı lletı:1YSem ve sen de o kötü ın genç kabahatli görtlldU ve cezaya Malakalıya baktım ve dUoün- Alman kumanda- tm maruz kaldığı vahim krizin atıa

tı ' \>0 en tl.zertne alınma. çarpıldı. l"aka\ birkaç saat evvel n düm: tılmı\I oldupnu göstennektedlr. şım 
~' ~n artistlere falan llt et- nunla mUnakaşa eden kalendermet- _ Bunl&.nn ikisi de :Moskova- nının OfOmObi/ini dl Alman kltalarınm Sovyet kıtaıarı 
t ıı ~ tııan haline bak bir kere, rep arkadavı h4kime: ya hikim telakkilere ebediyen kaçırmı~lar tarafından muhaaara edllmesı tehll-
~ ll\,, A de atzmı yıka. dıı, onları - Aftcttlm, dedi. yabancı kalmağa mahkum in- V kesi bertaraf edilmiş olduktan bqlta 

tı Ol erıın Clbl bin tanesi, onlara Adliyeden çıkarken Jcul&lun& !ısıl sanlar, Aayanın cenubu prkisi- Londra, 8 (A.A.) - Afi: Baltık blWds .Alman kıtaları bir cephe vU· 
~~eııcı<..:.:· dadı: ile Pa.risi biriblrine kangtırıp il- memlekeUerinde cereyan eden ahval cude getirmeği istlhdllf eden manev-

erı<ıı: tşrep arkadaş da hld· - Onun bana söyledlfi yanında zerine bir parça. Moskova. salça- hakkında bazı iZahat verilebilir. Rl· ralarma. devam llnklnrnı elde etmt,· 
~ııı !'!ana b verilen bu ceza nedir ki? dedi. sı dökerek yeni bir dünya sos- ıa'daki Alman radyosu, şehırde sü· !erdir. Alman kıtaları &&kert harekl-

tr benı:rn ak, 0 artistler yok mu. DUşUne dUşUne ondan ayrıldım. yetesi yaratmak iddiası eğer bir kllnetln devam etmekte olduğunu ve tın sevk ve idaresini tekrar ellerine 
&klımm bir 2lel'l'esine kUl 8alt DBN ideal ise bir rüya kalmağa mah So\'yet tarafton halkın hıılen faali· almış bulunmaktadırlar. 

Beyrut, 8 (A.A..) - SUrlyedeki ln~ 
glllz ku\'VeUeri umurnt kararglhı, 

~ral Dentz ne Vichy Franıızıa

rrndan olan diğer bazı subayların 

te\•kit edlldiklertnl a?ğldaki tebliğ

de bildirmektedir: 
General Dentz dahil olduğu lıalde 

takrl~ 3~ Franaıs subayı dUn öğ· 

leden sonra İngiliz askeri makamları 
ta.ralından tevkif edllnıi\jlerdlr. !lu 
8UW.y!ar ntötarekenin yedinci mad· 
deel hWdlmleri tatbik edıUnceye ka
dar Fllisttnde mevınıt kalaeaklardır. 
M~r maddeye gM'e Vichy maknnı. 
ları mtittettk :kuvvetlere mensup o. 
lup Suriye seferi esnasında esir dll· 
,en bUttln aubaylan serbest bıraıc. 
matı ta&hhllt eylemişlerdir. ViChy 
makamlarının mUteaddit esir subay
ıann bulundukları Yeri blldirmekte 
euınıyet göstermeleri yukarıda zik· 
redllen tedbirin alınmasını zaruri luı 
mıftır. Bu esir subayların bazı1ar~ 
mihver i\jgali altında.ki topraklarda 
bulundukları teablt edllmi.ştir. 

Almanlar neye duru7orlar f 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. B. C.: 
Resmt Amerika sö2CilsU dtln apğıda. 
ki beyanatta bulunmu~r: 

c- Almanlar, 3 mllyon Rus aske
rini telef etm1' ve bir milyon Rus as. 
kerhi de esir almı~ olduklarını iddia 
etmektedirler. Şu halde kendilerine 
Moskova, Klef ve L1!ningrad'a girme 
lt'rlne mlıni ne olduğlınu sormak ye: 
~ '" bir R11R' cıl•ır. 

* * 
ZeyUnliklerdcn, göze görllnmiycn 

kuşların cn'lllılan geliyordu Bir a· 
ra, bu konuşmanın ve scsslzllğin u
zun :;Uı~Un<len CP.111 sıkılmış gıbi 
genç ltız kaşlarını çattı, silkinip hul. 
yasmdıın lmrc.uldu. Elini avucuna bı· 
raknuş olan gence baktı. Sonra bu 
eli kaplıyan hıee kara tUylere, nem 
bırakan çok ılık bir ne!eslc b~ını 
eğdi. KüçUk parmağına. bu parmağa 
geçirllmı, bUyUk zUmrilt taşlı bir 
yUzUğUn tam üstUne dudaklarmı 

değdlrdi: 
- Korkuyorum .... dedi • Bu harll. 

ibe ne zaman göıllme ilişse llatırmıa 
Knrtaca gellyor \'e hep sanıyorum 
ki, Tunusda bir gUn Y&naCak, tıphı 

onun gll.ıl blr yığın kireç olup kala· 
lacak ... 

Delikanlının ağzı alaylı bir gü· 
ınmseme ile yayıldı: 

..,:_ Bırak bu kara dUşllnceleri ey 
gönlUmllnlln en kıymetlisi! .diye söy 
lendi • nereden de kafana bayle kötU 
feyler gelıyor ? 

- Her şeyde bir uğursuzluk sezi 
yorum. Bu tatlı gilnleri çok arryaca.· 
ğız sanıyorum. Emir Hasan, bUtr 
kudretine rağmen sen beni bu t 
günlerin de\·amma inandırnn-
sun, Bıına öyle geliyor ki b 
bedbaht olaca.ğız, bir fellket 

slndo yBf!Yonız. Şu Tunus, 
BUZ şeJılr-

Dcllkanlı sc\•clllslnln sö· 
tl: 

/ 
oı.t 

r.t;t-
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GÖRÜNMEYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-11 

Çok heyecanlı idi,yerinde duramıyor 
mütemadiyen dudaklarını ısırıyordu 

İzmir Fuarı için deniz 
seferleri ayın on 

ikisinde başlıyacak Hayat Şartları Devlet Denizyollarının İzmir Fuarı 
için tertip ettiği tenzlllth Fuar se-
ferleri bu aym 12 ainden itibaren Sevdiğim ve kıskandığım kıza Peki der gibi başımı yine ku-

dedim ki: zu halile önüne düşürdüm. Sor. 
başlayacaktır. - Sen tatlı mısın, acı nıısın? dum: 

Denlzyolları seferlerin muntazam 
olması ve halkın kalabalıkla,arak Gözleri yıldız cinsinden ve - Hayat şartlan bunlar mı? 

- Söylemek istemiyor musu- ,yorsunuz, dedi. Niçin bu kadar sıkıntı çekmemesi için lAzun gelen ~~~lak olan kız şöyle bir düşün <?• yüksekte;ı sey~ed~len deniz 
nuz? dedi. Pek ala! Öyle ise size endi_şeye düşüyorsunuz. Ne ise tedb.rleri almak uzere ~imdiden taa- .. lerın berraklıgım soylıyen parıl 
diğer kUçük bir meseleden bah- ben sözüme devam edeyim. Ri- ll t' iştir - Hayatın §artlarına gorc de ı tılı gözlerile ve gülümsiyen du-
sedeyı·m. Bugu .. n ög-leden sonra vayete nazaran, sizin Bamford'. ye e geçm · ğişir? daklarile beni arıyormuşcasına Bu tenzi!t\tlı tarl!elcrden yolcular · .. .. 
biraz dıean ~ıkmıştım. O aralık ta kardeşiniz falan yokmuş ve ve eşya yüzde 50 istl!ade edecekler- Bu defa ~~n duşu?cey~_?al- mırıldandı. 
bana telefon etmişler. Bamford izin müddetinizi §ehir haricin- dlr. dım. Onun ~oylemek ıste_dı~ı ha - Dinle dahası var. 
da benim hesabıma çalışan a- de sakin bir otelde istirahat e- Tenzllttlr tar\!en!n tatbikı Fuar yat ş~ları ıle ne.~emck ı.~~·yor- Dedi ve anlatmağa başladı: 
damlardan biri beni aramış. Bi- derek geçirmişsiniz. Cinayetin kapandıktan 10 gün sonraya kadar du. ~ı~e onun dılmden ogren- -. Hayat şartları bazan insa-
raz evvel bir daha telefon etti. vuku bulduğu gece müthiş bir devam edecektir. mek ıçın: na güler. Yani sevilen, hem de 
nk telefoJ?-a beni~ namıma ce- baş ağrısına tutulmuş ve akşam Fuar müddetince lllve seferler de - Peki bu hayat şartları de- Uğrunda hayat feda edilecek de-
vap .~ermış o}du~nuz!-1. v.~ _ ba- dan saat sekiz buçukta yatmıya yapılacaktır. diğin nedir? rece~~ sevi.len adam, hayatımın 
n8: soylemek__ıstedı~ı_:.rı~ı. ogren gitmiştiniz. Ve ancak ertesi sa- * Altın tıyatıan _ Dün bir altın Çapkın, okşayıcı gözlerini her erkegı benı s~veı:ı~ o zaman 
mıye t_eşebbus. ettı%~nız~ anla- hah aşağı inmişsiniz. Bunlara 25.so kuruştan muamele görmüştllr. zamanki gibi gözlerime çevirdi. bu ş~.rtlar benım ıçın tatlıdrr .. 
dım. Sıze belkı de sızı alakadar da bir diyeceğiniz var mı Kni- KUlçe altın 337 kuruştur. Uzun uzun baktı. faah etti: Bu boye olm'.Lkla be~ab~r. aynı 
edecek bir sır tevdi edeyim. Bir ght? * Bahçn:an, ı;ebzecl ve manavlar _ Evet, dedi, hayat şartları- zamanda sevılen senın ıçın de 

-- --

lt'UrUlUf tar1hl: 1888. - Sermayesi: 100.000.00G Tllrk Uraa 
Şube ve a.jan.s adedi: 265. 

Zlra1 ve ticart her nevi bankıı muaınelolcrL 
'e&ra. biriktirenlere 28,000 1.lrıa Ucramiye verlyo~ 

daha beni~ namıma telefonda M~trdotel yumruklarını sıkı· cemiyeti idare h~yetl Hkat edildi - na göre, insan, yahut sen, ben tatltlaşı_:. . . . 
c~v.ap :"ermıye kal~If!Irsanız bel yor, ıstıraptan yüzü karma ka- Ticaret VekAletı, Bahçıvan, sebzeci hem acılaşu·, hem de tatlılaşırız. . B~ soyledıklenm hayatın bı: Zlraat Banl<a.smda kumbaralı ve ihbarınz ta.samı! hesapıarıııc!J 
ki l§.ınıze yarar: Bızım aramız- rışık. Biltün bu isticvap esna- ve manavlar esnat cemiyeti idare he· Ben burada bu şartları anlatır- ı:ncı şartıdır. Ben onunla maddı ~n a:r; 50 lirasr bulunanlara senede 4 de!a ı;ekllecek kur'a ile aşaCf • 
da .b~ par?la vardır. Muhavere- sında soğukkanlılığını muhafa- yetinin bazı yolsuz hareketlerini tes· ken, daha ziyade ikimizi dÜ§Ü· ı bır cepheden ~onuşmuştum: ~ dakı pltuıs. göre l.kra.mlye dağtWa.caktir. 
lerımıze bır yabancı kan. §acak .• za ed"'bı'lmek 1·çı·n h"ıslerile bü- ·· daklarım senı bulursa bezı!ldı 1 d h 1 ed " blt ederek bu canlyeUn idare heye· nuyorum ve mevzuumuz, gaye- ~. • • ı acıet 009 
0 ursa er a fark ?r~z. Ta~u yUk bir mUcadeley6 giriştiği her tini ıskat etmiştir. miz, ihtiyacımız olan sevgi ve ~ı ye~le: tatlı olur. mu? ?em~~ , • 1

-:: ~ ~000 U:- 100 adet ISO Uraldr 5,000 ıırıt 
~~ teı:r~~ m':1haberesu~ın J:>enım ı halinden belli... Mıntaka Ticaret mUdUrlUğU, bu ce. sevdiğim bir erkek kar§ımda bu ıstemı~tim, ~al~~kı Samıye . ışı UO • '° • "800 • 
dı. G~lır gelmez bana haber ver- • ı ayet konuşma u~ u- m!yet heyeti umumlyesinln toplana- un uguna gore an atma ıs ı- re • • o . n ı • '° • 100 • ,,ooo • 160 • 20 • 8.200 • ıçın buyuk bır ebemmıyetı var- N.h kta m·· .,k.. 1 d v .. l k . t · 1 daha cıddi bır suz<:?eçte geç re ' • 250 • 1,()()1) > 

seydiniz, ona göre harckE:t eder lat çek~rck: . . . rak idare heyetinin tekrar intihabı yorum. k manevı bir eda ıle konuşu- DİKKAT: Hesaptarmdakl paral&r bir sene içinde 50 llradıuı ~ 
dim. Kurnazlığınız suya düşüp -. lzı~ alabılmek .içın Sır.~e- için tedb!rler almıştır. Tatlı bir şeftali kokusunu ve yordu. . . . . ? it dü.yınlyenlere ikramiye çılctığl takdirde % 20 !azla.sile verUecekUI• 
te planınız muvaffak olamayın- or~e a bır ~nh~ne _ıcat. e~tıgım * Perapala.<ı açıldı - Perapalas o- kadınlık duygusunu bana derin - ~~. ıkincı şart nedir· Kuralar senede t defa, 11 mart, 11 hnstran. u eyltu. 
ca bu muhavereden bana hiç dogrudur ~ıusyu . ~ı~eb~l~ı .. Bu. teli yeniden müşteri kabulüne ba,10.- den derine h:ssettiren Samiye, Dedı~ım zaman o: . . .. .. 11 Birlncll<Anunda ı;ekJtecektir. 

, bahsetmemeği daha. münasip raya geldım gelelı. hıç ızm ala.- mıştır. Yalnız otelin caddedeki an· sorduğum suali tam manasilc -:- Bır de bu~un 8:ksı_n~ duşu- 'lllm•••••••••••••••••••••••-• 
görmüş olacaksınız. mamı~tım .. s:hhatım _bakımın- tresı kapanmtftır. Yan sokakta bU- keşfetmişti. Oturduğu hasır kol nelım. B~n. sen~ deli gıbı, kara ' 
Arkadaşım: dan bıraz ıstırahate ihtiyacım yük bir antre yapılacak, eski antre tuğu kendi ellerile t.u~rak vbi- sevdalı gıv~l sevıror~um. :ı:ıa.y~~I ~ 1 
- Şimdi açık konuşalım Kni vardı. Sir Geor~e. şat.oya gel_ir salon olaı·ak kullanılacaktır. raz daha yanıma getirdı. Sag e- mm erkegı sensın dıy~ düş~nu- Devlet Demiryollan 1Iinl-:ıı rı 

ght, dedi. Bu akşam ne işle meş gelmez derha~ ızın ıstemenın * Hatayda dokunan yazlık beyaz lile s:ığ elimi tuttu. Sıcak, yu· ~?rdum. Buna mukabıl bu ıst~- ~ 
gul idiniz? doğtu ~l~adıgın~ düşündüm ve Jmma"ıar - lktısat Veklletı Hatay muşak avucu içine aldı. Sonra gıme karşılık göremezsem, bır 

Adam yan gözle arkadaşımın bunun ıçın ~e ~ır yalan söyle- mrntakasmda. dokunmakta. olo.n be- ilave etti: çok bahanelerle _b~nden uzakl~- Muhammen bedeli (890) lira olan 200 adet yangın baltflB
1 

üzerine dikilen mavi gözlerine mek mecburıyetınde kaldım. yaz yazlık kumaşların bütün yurda - Evvela biraz başını eğik mak hareketlennı sezersem ış- ve 200 adet yangın kancası 25.8.941 pazartesi günü saat (11) 
baktı. Onun halinden ve sesinin Clarckson • Parry hala ıril· te{lmıli ile memleket ihtiyacına ete- tut. te 0 zaman sana karşı acılaşı- on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta!S' 

~ Y rım d k sert ahenginden kendisi için ka lümsüyordu: cek miktara yUkseltilmesi ve fıyat- - Neden? · . .. . fın an açı eksiltme usulile satın alınacaktır. t 
çamak yollarının kapanmış oldu - Sizinle açık konuşmak larm da bir miktar ueuzlaWması için - Seni koklıyayım ve sözü- Samıye bunları soyledı. Masa Bu işe girmek istiyenlerin 66 lira 75 kuruşluk muvakl'~ 
ğun? anl~dı. 90~ heyecanlı idi. mecb_u:iyctinde kaldığıma mü- tetkikler yaptırmaktadır. me devam edeyim. nın üzerinde duran dondurma- teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gtı• 
Yennde bır türlu oturamıyordu teessıfım. Fakat size aramızda öğl'endlğimize göre Vekllet beyaz Başımı bir kuzu başı gibi sa- nm kaymaklı kısmını aldı. Kay- nü saatine kadar komisyona müracaatları lclzn:ndır. ., 
ve durmadan dili ile dudaklan- geçen şu mükalemenin üzerim kumaş imıı1Mını teşvik için primler kin ve sessiz eğdim. Evvela saç makta~ dudakl'.Lrı?a. ~o~un?u- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daği' 
uı ıslatıyordu. de iyi bir tesir brrakmadığmı de tahsis edecektir. larımı sonra da sol yanağımı öp rarak ınce, sevımı dılı uzerıne tılmaktadır. (6699) 

- Fena bir ~ey yapmadım, söyliyeceğim. Şu §Üpheli halle- tü. Benim ona yapacağım hare- koydu: 
Müsyü , dedi. rinizi Sir Raymond'a söyliye- keti o bana yaptı. - Seni seviyorum, diye mı-

- Bu bir cevap değildir dos- cek olursa size yol vermesin- Çorluda ag" aç - Bu da hayat şartlarından rrldandı, bunun için sana karşı 
tum. Davislerin kuluoesine git· I den korkmuyor musunuz? birisidir. her an tatlılaşmak, tatlı olmak 
tiğiniz andnn, profesörün evıne Çok sıkışmış bir halde bulu- - Yalnız sen mi? istiyorum. Bence hayatın tek ve 
gıderek o paketi bıraktığınız ve inan Knight'in dudaklarında ga- dı.kme faaJı•yetı• Samiye kendine ve kadınlık son şartı da bu, dedi. 
sonra da şatoya döndiıgunüz za rip bir gülümseme belirdi. Ka- duygusuna hakim bir halde söy Gülüştük. 
mana kadar sizi gözden kaçır- rar vermiş bir adam tavrile: Çorlu, CHu!usi) _ Ka91ba ve köylerde lendi: Dudaklanmız birleşti. 
madım. Ne yaptığınızı öğren- - Elimden geldiği kadar iyi ~mdiden önümiUdelJ aene için aiaç dik· - Sadece ben ..• Sen bana do- Öpüştük. 
mek istiyorum. l!.ğer fena. bir hizmet et mi ye çalışıyorum, Müs me hazırlığına b~lanıllll8k üzeredir. kunma. Hayatın şartlan hep böyle 
~ey yapma.dmızsa, ne yaptığını- yü, dedi. Ezcümle arazi ve iklimi müsait Ereğli - Neden? tatlı geçse ne iyi olurdu hayat .. 
ZJ bize de söylemekte bır mah- Clorckson • Parry bir kahka- nahiyesine bol hol zeytin ağacı &etirilip - Canım öyle istiyor. Ziya Vehbi 
zur yok demektir. ha savurdu: halka dağıtılacak bot .. h.ıar yetil ,e fay 

M t d t 1 b. k a· l dJlı hale geılrllcce ·, kurumu~ dağlar ih· 
e r o e ıraz en ıne ge • - Su sözlerinizden anlıyo- d'I '· '·'d b ı -mişti . -: . . ,. . ya e ı err..: ~ .... eıı mC1 ur o an bagcılık 
· . rum kı, d~ı. S.ır Alferd m vası- fiilıreıine ula,abllme;oi için mümkün olan 

-. T~mamlle hususi mahıyet- yetnamesındekı ka~1ttan haber her yardını ~e emek aıirgenmiyecekıir. 
te bır ıştir Müsyü, dedi. Bunu daramız. Mevkiinizin temin e- A~ağı yukarı her köy evinin ve her aileni~ 
size ifşa etmiye mezun olmadı- dilmiş olduğunun farkındasınız <ın dekarlık vu ıflı mükemmel birP.r lıa· 
ğım için çok müteessirim. Benim de öğrenmek istediğim ğa Yhip olınalarına çalı~ılacaktır. Bunun 
Arkadaşım derhal cevap ver- zaten bu kadardı. Şimdi beni g'.~i a!ni faali~~t Muratlı nahiye inde de 

medi. Nihayet: iyi dinleyiniz. Çünkü söylye- g~ terılecek, Dıger taraftan Ço1Ju kasab~ 

M t d t 1 el k P 
_ ceklerim büyük bir ehemmiyeti cıvarl:ırını_n ku~aklıtı ve çoraklığını gı. 

c r o e arc son - arry . . . derecek lıır tekılde ormanlık sahalar ha· 
nin bu ithamını crözlerini yer- haızdır. Ben burada. Sır Ray- la k t . ... _.. "' ı t " 

0 , d ·· • k zır ma ve esıs ... m.,.. ve aı;aç ar ye ış-
den kaldırmadan dınlemişti. Ce- mo~~ u~ ... a ~~zusu uzenrıe, .ar tinnek üzere kaymakamlığın r:mrile bc
vap verirken sesine elinden gel 1 deşının olumu hakkm~a t?alu- lediyece orman fi<lınhkları vücude ı;etiril· 
digi kadar mağrur bir ahenk mat toplamaktayı!ll· $!m~ı mev ıooğe ba~lanılmı, olduğu memnuniyetle ha 
\ crmiye çalu~tığı belli idi. kuf bulunan Lattımer lerın tah bcr o!ınmı,ur. 

- Büyük .. bir yanlışlık ola- liyesi ve hakiki katilin cezasını 
cak Mlisyil, dedi. Bugün öğle- çek:nes~ !çin çahşıyoru~. Sizin 
den sonra ben katiyen telefon- vazıyetinızde bulunan bır ada
!a konu§madım. n;ın bu işte ~~n3: yardım etme-

Arkadaşım onun yüzüne ba- sı kadar tab:ı bır şey olamaz. 
kryor ve başını sallıyordu: Şunu iyice anlam~nızı istiyo-

Çorlu Halkevi 
çalışıyor 

Çorlu (Hususi) - Mevcut binaBı
nm çalış'?laya. mUsaitsizllğine rağ· 

men Halkevimiz faaliyetini kesme· 
miş, sinesinden fışkıran irtıın feyzin 
den muhit genı;l!ğlne bol, bol serp; 
mekte devam etml;ııtır. 

Parti reisi Ziya GUray, Halkevl re. 
is[ Süleyman Etenin gençllg-tn çalış

mıı.larile allkalanma.ları halkevlller 

_P_A_R_A _S _I Z_l_L_A_N_L_A_R_ı · 
• 
/ş İSliyenler: 

1 

. * Ticaretie mqgu!Um, kimsesi· 
zım. On yaşında TUrk veya Arnavut 

B Utunda 
1 1 bir erkek çpcuk l.stiyorwn. Kendisini 

u 
11 t~•~.!raml a, ş vetrmı e,i bir ticaret adamı olarak yetiştirecek 

evlcnnıe CAllüet , ve car . .. 
ahi ti .__

1 
lını ku'"çük· ve evlAUık alacağım. EmınonUnde m ye • .,. z o '-·an 

" Nafıa hanında 12 numarada. A. Y. 
lli\nlar para.sız ne,rolunur. 

Artist 0.1.mak 
. s ıyen 

bayanlara 
SahneJe yetl~mek lstiyen iki genç 

bı:.yanrı. ihtiyaç vardır. ~ımdlllk kırk 

lira maaş verilecektir. BUrhancddin 
'repsl'ye : -ıUrac ır.t. 
Bomontı . Ebekslz sokağı 13, her 

sabah ona kadar. 
* ı 7 yaşında TUrkçe, Fransızca. lı. 

sanlarını koııuşur do.kUlo yazısını 

bılen ayni zamanda biraz muhasebe· 
den aıılıyan bir genç tlcııt1 yazıhane. 

!erde iş arıyo;·. (Kabul) rUmuzuna 
mUracaa~. 

* Türkçe( Almanca, I<'ransızca ve 
daktilo b1len bil" ecnebi ressam iş a· 
rıyor. Dışarıya gıder. Büro işlen ve 
ya vezne muamelı\tındıı. çalışmak is
tıyor. 

* Eski ve yeni harfleri okur, yaza. 
rım. Her lıj yapabilirim. Tophane Kı· 
lıçalipa.şa Berberleri sokağıııdan 5 
numaralı kahvedeki Kemalettin Yal· 
çın ustaya mUracaat. 
* Emekli zabitim, mektep talebe

lerinin hanelerine ol.sun riyaziye der· 
si verilir. Şerait uygundur. Arıu e
denlerin E. rUmuzuna milracaaUarı. 
* 19 ya.şındayun, liBe bitirme im· 

tihanında bir dersten bUtünlemem 
vardır. Ailevi vaz!yeUmin müsaade· 
sizliği dolayısile resmı veya hususi 
bir müessesede ehven bir ücretle ça
lışmak istiyorum. lstlyenlerin K. B. 
rUmuzuna mUracaatlarmı dilerim. 

* Llse mezunu bir genç orta mek· 
tepten ikmale kalıı.n talebelere ucuz 
ders vermektedir. lstiyenlerln En 
Son Havadis gı;.zetesinde dıunal> 

rUmuzuna mUracaatıaı. 

Gelen cevaplar: 

İstanbul Belediye.3i İlanları 
!---~--------------------____..,. 
Yıllık kiran ilk teminatı 

210,00 18,00 

156,00 11,70 

Büyükadada Altınordu cadd~indc 6()l 
metre murabbaı eahalı arsa. l 
Rumeli Kavağında i~kele caddesinde 4 

numaralı dükkin. 
Yıllık kira b~de1i m~hammenleri ile ilk teminat miktarları yukarda ~ 

gayri .-nlmller birer &ene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık "!,~ 
suya lı;oo..tıauııur. Şaruıaıueleri zalııt ve Muamdit. müdürlliğü kaleminde gv-
lebilir. İhale 20.8.941 çarşamba günü sııııt 14 de Daimi Encümende yapııac:V'; 
Taliplerin ilk teminat makbu.ı ,·eya mektupları ile ihale günü muayyen taJ 
Daimi Encümende bulunmaları lazımdır. (6615) ----::::1 

Devlet Denizyolları llanlar0 
İzmir Fuarı münasebetile yapılac8~ 

İlave Postalar 
lzmir f uan münasebetile 12 Ağustostan itibaren eylUl ;t 

nuna kadar: "! 
1 - Salı günleri saat 13 te 1stanbuldan lzmire ilave "ıı~-~ 

kaldmlacaktır. na.ve seferlerin yük vaziyetini tahfif ed~ 
nazan dikkate alınarak bu seferlerin devamı müddetince b61 d 
lzmirden perşembe sabahı kalkmakta olan birinci sürat pastt. 
13 ağustostan itibaren tzmirden çarşamba sabahı kalkaralt ~ 
tanbula perşembe sabahı gelecektir. Bu suretle !stanbU~~ 
pazar, salı, perşembe ve İzmirden çarşamba, cuma ve ~· 
gUnleri olmak üzere haftada üç gidiş ve üç dönüş postası ) 
pılacaktır. ıJ 

NOT: Fuarın açılma töreninde hazır bulunmak istiyeP ııı' 
salı akşamı lzmire götürmek üzere 19 ağustos salı postası e~ 
sefere mahsus olmak üzere tstanbuldan 18 ağustos paZart 
günü saat 13 te kalkacaktır. . ;ıa 

- Sizin cennete gitmek ihti- rum: Bu hususta bıze yardım 
maliniz hic yok Knight, dedi. etmek şöyle dursun, elinizden 
Diğer bütÜn cürümlcrinize bir geldiği kadar işimize mani ol
de yalancılığı ilave ediyo~unuz. ıruya çalışıyo:su~~z. Size so~ 
Çok günahkarsmız dogrus1;1. d~fa .o~arak bıze ıtımat etmenı
Bundan bir kaç gün evvel Sır zı, ~ızım~e beraber çalışmanızı 
Geoı·ge'dan izin almak istediği- teklıf edıyorum. Kabul edecek 
niz zaman. kardeşinizin öldüğü olursanız bundan hiç kimseye 
nU Bamford'da onun cenazesi- bahsetmiyeceğim, bu karar a
nin bulunmak ve işlerinizi tan· ramızda kalacak. Sir Raymond 
zim etmek istediğinizi bahane ve ~ensup olduğu ailenin sela
etmişsiniz. metı namına bu teklifi kabul e-

Adam fıdeta güç nefes alını- d iyor musunuz? 
ya başlamıştr. Büyük bir şaş- Knight, uzun mUddet ce· 
kmhkla: vap vermekte tereddUt etti. Eli-

- Bunları nereden, nasıl öğ- ni alnından geçird~. Güçlükle 
rendiniz, diye haykırdı. yutkundu. Son.ra bırden heye-

in faaliyetini hızlandırmış, ve bu S\· 

rada mu\-af!aklyetl! müsamereler ve. 
rllmiş. mahalli doktorlardan fayda 
tanarak J;öylU şehirli birçok ııastu 

vatandaş halkevlerinde muayene ve 
tedavi görmü.ş, diğer taraftan da kıy 
metli eserler bulunan aylık, haftah.c 
mecmualar ve yevmi gazeteler gelen 
kUtUphaneslnden de her y~taki oku_ 
ma meraklraı kendini tatmin edebil 
mlştlr. 

rtessam ııc!re!iine melttupla mUra· 
caat. 

* İkmale kalan lise ve orta okul 
talebeler.le, hıuic;tel\ lise bitirme im· 
tihanlar-..na gireceklere ı;ayet uygun 
şnrUarıa, mıı.temntlk ve !1zlk ders
ler. verilmektedir. 

2- Salı günleri saat 8 de İstanbuldan Bandırma t~, 
lzmire ilave sürat postası yapılacaktır. Bu suretle Ban .. etB 
tarikile lzmire haftada dördü sürat ve iltisi aralık olmak ııı 
altı gidiş ve altı dönüş postası yapılacaktır. (6856) 

(Ders), (Tercan), (A. G. K.) ve l!'!!!!!!!!!!!il!!'!!!!!!"!ıı!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'.!'İ'!"''!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'l!!!!!!'~l!'!--11!!""111--!"'_ 1111'!1!-"!!!!~ 

~~~~~P;;rı«~~;~~~uzıarına geıen 1 Evlenme teklifi l, ı' T 1 YAT R O 
(Eng1r. l rümuzuna gelen mektubu 

b.:ı.tbaamız:dan aldırnuz. '-. t1 
Clarclcson • Parry gülerek: canlı ve tok bır sesle: 
- Mademki doğruyu söylü- (Arkası var) 

Gazetede mo.temııtik rümuzuna 
rnUr.:.caat. 

Kadıncağız, bir taraftan ağlı. İstiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinauet ve Macera Te#rikasc: 6 
yor, bir taraftan da eski koı..:a5ı- 'J I' 
r.ım ellerine ayaklarına kapan
mııı y:ılvanyordu. 

Kont, sUrekli bir kahkabe. sa. 
vurarak dedi ki: 

- Ne dedin? Ne dedin? Be
nim çocuğum mu? Sen bir bu-

İNT iKA M ' • 
lalasın. Benim çocuğum hi; oi- !erini tatmak için benden ay- j 
madı .• \. vulmamızı"! sebe' !rj bıl rıldın. 
unvor r.~11sun? N..: cabuk unut- Kontun yüzU kıpkırmızı ol-
tun ': 0 :tPman da, evlaJım olma du. Dişlerini gıcırdatarak: 
tıığ'mı, b( nim sulh ~mden gelme- - Defol buradan, dedi. Seni 
diğini söylememiş miydim. Red- de, yanındaki adamı da gör
dettiğimi haıırlamıyor musun? mek istemiyorum. Cehennem.in 

- İH<ınfsız o!m'l. Tcobaldo! dibine gidin!. 
Soıır:ı. !~:>karetc d,(' hakkın yok. -Anrikoyu evlat olarak 
Çıir.kü lJtı bana kar~1 bir haksız- tanımazsan, ~ura.dan şuraya a
lık değil, ı~ustahlılttn: Bu çocu- dımı atmam, anladın mı? 
ğl,ın senden olduğunu benden i- Anriko konta yaklaştı: 
yi bilirsin. Anrikonun babası sen - Baba! .. Saadetim, hayatım 
sin. Onun damarlannda senin bir tek .sözünüze bağlı! Beni 
ve ~">C.11II1 kanımız va:-:iı~. reddetmeyiniz. 

Bana hakaret etmeye de Klera, eski karısile çocuğu 
hakkın yok. ~en ~-~ saygı_ ve arasındaki geçen konuşmalara 
sevgi gösterdım. Butun kalbım- allı.kadar olmuyor, konta da 
f. bağlandım sana... İyi bir eş bakmıyor, sıcak ve baygın bir 
ijdum. Fakat bunları anlama- bakışla genç zabiti süzüyordu. 
Yf• yabancı bir kadının buse- içinden; 

ar. 

Çeviren: 

S. Çapanoğlu 
ı 
olacaktı .sanki? .. Kont, e~ki ka
rısının ncalarına ehemmıyet bi 
le vermiyordu. Israr etmek, 
küçülmekten başka birşey de-
ğildi, anasının kolundan çeke
rek dedi ki: 

- Ne şeker şey! dedi. 
Kont, metresinin oğlunıı hay 

ranlıkla baktığını görün.ce, yü
reği sızladı. Kıskançlık, kin ve 
haset dolu bir gözle Anrikoya 
bakarak haykırdı: 

- Hele şuna bak! Bana ba
ba diyor. Bu kadar da utan
mazlık olur mu? Senin gibi bir 
piçin nasıl babası olurum ben! 
Haydi, ikiniz birden gidiniz, de
folunuz buradan. Yoksa karış
mam ha! .. 

Anriko, babasının yola gelmi 
yeciğini anladı. Yalvanp ta ne 

- Haydi gidelim anne! .. Taş 
yürekli insanlara laf anlatma
nın kabil olmıyacağını anlamı
yor musun? .. 

O zaman Elenora isyan etti. 
Eski kocasının yakasından tu
tarak sarstı: 

- Bana bak, Teobaldo, dedi. 
Anriko oğlundur. onu bu su
retle tanıyacaksın, yoksa, artık 
sabredemiyeceğim. 

Kont haykırdı: 
- Beni tehdit mi ediyorsun? 

Fakat bilmiyor musun ki, ben 
böyle tehditlere kulak asanlar-
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dan değilim, Vızgelir bana böy
le şeyler ... Haydi arabanızı çe
kiniz, bakalım. 

- Gitmezsek ne olur? 
- Ne mi olur? İşte bu olur? 
Teobaldo, sözünU bitirince, 

kadının yüzüne bir tokat attı. 
Anriko bir kaplan gibi baba

smın üzerine atıldı; yere devir
di. Hırpalamaya, üstüne otu
rarak ezmeğe, yumruklamaya 
başladı. 

Gürültüyü duyan hizmetçiler 
kontu Anrikonun elinden güç
le kurtardılar. 

Anriko kapıdan çıkarken ba
basına. dedi ki: 

- Eski e.~ine ve oğluna. kar
şı yaptığın bu münasebetsiz
likten dolayı pişman olacak
sın. Hem de pek az zaman son
ra ... Elbet yine karşılaşacağız. 

Ana oğul, gittikten sonra, 
Klaranın önünde durarak sor
du: 

- Şu herifin mtinasebetsizli
ğıni gördün mü? Bu kadarına 
hayasızlık derler. 

- Devamı var -

veya kwnral, güzel bir bayanla. ta· Bu akşam Taksim Altıll ~ 
nı,mal< itJtiyorum. Tlya trosunda pef' 

Birbirimizin karal<terini anla.yıp (Satlanndan Utan) Koıne<11 S 
ilerde k~ yuva hakkında Hıdldo Pf!]kln birlUıte ../ 
konuttuktan sonra nişanlanmak tik · ~ I.._ 
rindeyim. lılUracaat edeceklerin: llk istiyorum. Fotograf goııderlr~ { 
tahsil Ş&rt, orta tahsil de olabilir. rem olarak iade ederim. Galll 
Ciddi tekliflerin (Yeten) rUmuzuna 
mUracaaUarı. 

* 1,68 boyundayım. 19 yaşında· 
yım. Bu ı.ene liseyi bitirdim. YUksek 
tahsile devam etmek niyetindeyım. 

Tatil müna.sebet:Ie bir işte çalwmak 
tayım. Anadoluluyum, uzun boylu 
bir bayanla tanışmak, a.nlaştığ!J11Z 

tAlsdlrde nişanlanmak ve bunu nıUte
akp 3 sene tahsilden sonra, evlen· 
mek iııtlyorum. 

(Kadıköy) rümuzuna milracaat. 
ı * 28 ya.tında, boy 1,68, karakaş
lı, ell gö:zlU, iYi ahl~k sahibi bir gen
cim. Ayda elime 70 lira geçer. Ev· 
ka.<iınl, temiz aileye mensup iyi ah· 
ı&klr bir kız veya Jtadmla evlenmek 

ta kutusu No. 1141 A. ş. # 
~ Boyum 1.60 kilom 81 Y ,e f 

yakışıklı ve gUzelim. AhlA1' 
yum nıımuslu ailedendir. uııııe 

Divanyolunda Adliye kıra et -~ 
de mütekait Binbaşı :r.ıeJll1' J-i•µv,. 
Bey vasıtruılle Emine MUbifl dt1"· 
* Yaşım 49 maaşım 'i7 li~ı-et_,.. 

mekll, dul ı.ıe klnısesizint· iI11 t>'-', 
kı.ımarım yoktur. E\•leneceğ 1"'cı 
nm yaşı 35 llti. 40, gözleri dl}!?ıı 
veya koyu yeşil, çehre ve c~I ,·o 
tenasip, balıketinde, ta.1151 0tıı:p-' cnt1Y ah!Akta olmahdn·. Mahr foto 
ayet ve !ade edllmek uzere t) tO 
nı bir mektupla (3. B. ı-ıayıı. 
zuna göndermesi. 

istiyorum. Sarışın veya kumral ol· ==========-:-
ma.sını tercih ederim. S. A. rümuzu- Sahip ve Ba~mu~r~f~: 
na mUrlM::aat. NlzAMETTIN ':\Ak! 
* Aylık kazancnn HO liradır. O· Neıri,-al Direktöri\; 

tuz ya.şmdayım. Uzun boyluyum. 2:> ŞÜKRÜ SARACOGL 
UA 30 ya.f ara.sında, şen, uzunca boy· Basıldğ yer: 
lu orta tah!ilti bir bayanla evlenmek VAT.A.'li' lIATB~sı 


