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Yeni narh dahi odlln me~ (~ınlm!l'gi_ı_iz _Tehl-iğ---i 
Macaristan ve 

Romangad.1 vaziyet 

nasıl görülüyor / 

Yunanistanı müthiş 
bir açlık 

tehdit ediyor! selesini halletmemiştir Sicilya ve 
Rodos Rusların lıali 

ümitsizdir! 
elıirliden alınan fazla par 

· şelıirlige iade edilmelidir 
Oduna komdan ilk mlrhın yan-,- • 

1 
lışlıtını. dün verdiği kararla, ni· /t l w 
bayet, Fiyat 'Murakabe Koınlsyo· Q g Q n • ı ı • 
pu da kabul ve itiraf ctmis bUlu· d 
n~:~tığı tcblii, evvelce bütün ga onanması . ' ' 
zetelerde ileriye sürülmüş ota_n K d • 
fikrin, prensip itibarile, tam bır ve ara enız Demirgoll arı 
kabulünü iiade eder. 

Yazın ortaeında, piyasa geçen Van-- d 
len.enin müsait ~artıarile yapıJmış ....... ,.. nasıl şi det le 
•toklarla dolu iken en iptidai va- mldalaa edlla .. lllr" h h d ııtalarla ...e en sathi bir tarzda ya- il l 
pılacak blc ara.5tırmanın dahi in· om alan l ! 
sanı yanıışıığma inandıracak de.re· Va vel Bag._ dada 
tede yüksek bir fiyatı narlı dıyc - - - -

ileri sürmüş oıan bu komisyon! niçin gı·tti? h•uma Bas 
acaba dün tebliğ etmiş olduğu YC· 
tıi fiyatla vazifesini ı;örcbilıniş ol- .Ankara, 30 - Gcncı·al Wavel, tay· mevzilerine 
dujuna mı kanidir? yare ile Bağdada hareket etmi'}tlr. 

~ seksen Harekclindcn evvel bir ın .. illz heyeti f tJI 
Yaz ortasında beş yuz e a e, 8Ç 

kuruş fiyat kesilmiş oJan od.unla· ~~eriy~sinlıı Kafkasya~·e. göndeı·ilip 
r , U~tf 140 ila 240 gonderıleıniveceği hakkında sondan 

kın çoı:ıı_nunndma·d· Halk, birden· blr SUale G.cnet·aı Wavel, böyle bir 
uruş aı ası a ı ı. . \'a . _ 

bire beş yUı sck&ell kuruşluk hır zıyettn mihver doııanmasının Ka. 
harlı ile karşılaşmca. ]cara kıı;ta 1 ~nize geçmesine bağlı olduğunu 
fiyatların bir kat daha yükselme. Söylemış ,.c buna. Tilrlclerln razı ol
sinden ürkerek da·hal odtın teda- ı:nnyacakla.nnı ilave etmıştir. 
rikine girişmiş ve bıı stoklar. hay· General wa,•cl, Bağdatta, Orta
tet edilecek derecede k~ bır za: fark İngiliz orduları ba kumandanı 
inan içinde eriyivermiştır. Çekı General Ohlnli ıte görUşmekledir. 
başına :iki bucuk liraya yakın b~.r (R&dyo Gazetesi) 
kiır ~min edilerek bu derece mu. 
him bir stokun bu kadar kısa bir 
zaman içinde elden c;ıkarıkhgı go-
tülmemi~tir, 

BerJin, 3~ (A.A.) - Alınan or
duları başkumandnnlığmın tebligi: 

Dnicpcrin doğu~ undaki harekat· 
ta, İtalyan kıtaları, mühim düş. 
man kuvvetlerini imha etmişler

dir ve binlerce esir alınmıştır, 
Dotu cephesinin şimal bölgesin· 

de, bir piyade tümeni. 28 ve 29 
cylükie eiddetle müdafaa edilen 
bir dü3man mevz:iine nıuvaffakı· 
yctler hUcum cylemi::lerdir, 

Ha.,;a teşekklıllcrl, Harkof böl· 
ıesindc demir~olu nakliyatına 
müessir surette hücumlar yapmıı: 
ve Leningrad'ın doğusundaki de· 
miryolu şebekesi ile 'Mu.-mansk 

bomalandı 

Ber lin ve Paris 
taarruza uğradı 

Londra, 1 (Radyo - Saat 7.l&t 
Ortaşark Brltanya ha\08. ve Dehnt 
Emnıyet Nczarctlt>rıntn tt>bhği: 

Kahll'edt>n blldirildiğ'lne gore, 28 -
29 cyl'8.l gecesi Brltanya han ku\'. 
vctlerlne mensup ağır bombardıman 
tayyareleri, Sıcilyada Palernıo'ya hU· 
cum edere!{ eleku·ik santralım ve ll· 
manda bUlunan gemileri ı;:iddetlc bom 
balamışlar ve ağır hasar vukua gc
tirmi.,ıeı·dtt". 

Deniz tayyareleri de hava U~lerlne 
ııkınlar yapmışlardır. 2 ltalyan bom. 
b;:ırdıman ,·e 6 deniz tayyarcsl ve bir 
hUcum botu tahrip edi\ınıştir. 

Bıtrdiyaya yapılan taarruzda as
keri hedefler muvaffakiyetıe bomba· 
lanmıştır. 

Pıızartesi gecesi Rodos ada~ına 

hUcum edilmiştir. Cumartesi gUnU 
crrey1111 eden hava muharebeleı inde 
1 dUşman tayyaresi dilşUrUlmtiştltr. 

a Britanya tayyaresi UssUnc dônme· 
miştir. 

Non·cçln cenup sahllleıi açıkların. 
dA st>yrt>den bır Alman kafilesine 
muvaffnkiyet11 bir taan"llz yııpılıırnk 
1 gemi hasara Ub'l'atılmıştır. 

Beriln ve T'arls radyolarının uzun 
dalga \izel'lnden yaptıkları neşnyat 

diln gece birdt"?nbire dnmıuştur. Bu. 
Britanya tayyarek:ıinln bu §clıirleı· 
Uzerınde faaliyetine delalet eder. 

itaıraa tebllllaln 
11otraıata 
ulaşıldı: 

Almanya sulh 
teklif etmemişt ir 

Baııar Don 
Bana11ada da 
tutunamaz~ ar 

Budap<'ştc, ı (.ı\.A.) - Alman· 
ya tarafından suııı teklifleri ya. 
pıldığına dair çık ... ·1 ı . .-.bcrfrr Bu· 
dapeştcde tamamile a$llSız olarak 
karşılanmaktadır. Guzı!telcr, Al· 
ınan tckzibir.i ilk savfalarıııa kov
makt:ı ve Ruslar•ıı dı· mukuven;e 1 
tine rağmen Almaıı~n i:c mUtte!ik
lcl'inin butün cephelerde harbı ka. 
zanacaklarını yazmaktadır. 

Roman~·a~·a göre 
Bi.ikreş, 1 (A.A.) -- Ofi: 

Bqlanmış patates yiyebilenler 
parmakla g6sterıııyormaı ... 

Yunan ''tııKıa .\fücadelı• lioıııitc .. ını n 1-.tanhulıia bulunan rds \f' azaJarı 

Duııdenbcri ,.ehriıniıch: b ir Yu- l tan ölecek hale gelmiştir. 
nan heyeti bulunuyor. Bu he~ et, Atinada huküm süren Yunan hü 
Yunıın milletini öli.imclen kurtar-' kitnıctını demokrasi ccphcs1 tanı 

Bükrc~ mahfiıtcrinc göı·c. Al· mak mak!:'adilc kurulan bır mı1li nııyor. 
manya ordu.;unun V<h.iyeli mükem lrnmiteyi temsil ediyor, 1 Bu scbf•ple, aç bir milletin fer-
mcl, Rus ordustııı:.m \·n;:iycti ise Bu Yunan heyeti eski Hıırıciyc yadını dllnyaya duyurmak ve gcnıt 
üınitı:izciir. Nazırı B. l\Invromichiac:. emekli rnliihiyetlerle dcrdın ilacını tıra· 

Universul gazetesi ~i:ı ~r k~: .. .. haya generali C. Rcppas. cc:ki Yu- mak iızl're böyle mUstakil bir nııl 
_ Al~a~ kıtalarmııl ılerı ylıruyu. nan gazckcilerinden \'l' şimdi Ae- Ji komite kurmasa ihtiyaç ci11) ul 

,m cıddı eııgellcı c ugranrnksızın rial adındaki Yunan hava plnör muştnr. 
Volgaya ~adar dev~'." ı;oec·cktır. şirketinin umumi mudtirü n. Ni· ı TL\rk hilkümeti , olen kardcs mil 
Sovy<'tlcrı?. ... Iionct~-~ızc~ınd_e nı.~ı- kolopulos·tan mürekkeptır. Yuna- Jetin ıstırabı kar ısında alılka gô · 
kavemct zo~ıernıelc. ı muınkundur ı nistan namına idare etmiş olan n. f<'rmiş, 50 bin ion vi ·ccek ihracı 
Fakat bunda Ru$ların mu,rııffak 1 1 E k" ı - 1 · · · ~ · · .. . . Po 1 s. .s ı mal ye nazırı B. Km· !çın I,ı:::an ve bunları nakil ıçır 
olmaları umıdı pek azdır 

1 

. . . . . . ·• . uııus, banger Kımıaryano.~. mı Ilı 2000 tonluk Kurhıhış vapuru tal1 
Tımpt.ıl gaıek-sı de Har ... of ıle iktı~at nezareti şube mudürlerin- sıs edilmi tir 

Ro::;tofflun dü:::mck üıeret kolduğurıu den Triyandafilis. gazeteciler bir- Vapur ilk 
0

scferini bu hafta ya· 
V<: Ka Kas ".'Olunun arı açı1mış ı·.ı.· . · T .. k t il · d kt 

w • • 16 1 reısı ve ur gazr cc erın en paca ır. 

bulundugunu yazmaKtadır. çoğunun ahbahı Zarifisten ibaret· A1inado ~hk o kadar ilerlemiş 
tir. tir ki, haı:lanmış patates Y'tYCn par 

Bugün Yunan milleti açtır, açlık ınakla gö~terttiyor. 

İtiraf etmelidir ki vurgun pc· 
§inde koşanlar diledikleri gıbl at 
OYDatabHmişler ve .rnutevazı büt. 
Celj halkı bu )tom s.> onun vermı§ 
Olduğu bir karar »c Stzdırmışlar. 

Voroşilof 
mağlup 

edilse bil4 1 
demiryolu şebekesi üzerinde tak· 
'p f~llyri irıc devlMl\. <>tmiıatir NelSon 

zırhlısı 
yaralanmıştır f 

Moskovad~! 

diplomatik 
zıga1etler 

Fransa ve 
Yalıuıl.iler 

dır 

Lealagrad Te§kiUlt sahasında olduğu kadar 
tnücadele sahasındaki kifayetsizli· 
ği hükümetin yeni tc3killıtıar kur· kolaybkla 
ınıya savaı:masından dahi açıkça ıaptedlleme ..... ı· 
belli olan bu komlS)"On acaba 50 1 •-..y 
kuru~ aşağıya odun sattbırm1 . akıla l\foskova ı (Radyo· Saat 8 45): 

ıı ve a ın a s ' · ' ~vvelcc işlemiş oıduou 
1 

. , · ovyet istihbarat bürosu şefi Lô· 
tından kurtulabilecek m .. dır • . ıov:;ki, dun matbuat mümessille· 

Bunu hükumetimizin yuksck dık rınc Yaptığı 'beyanatta, Kiyerte 
tatine arıedcrken içinde bulundu- ku.llanılabilccck her şeyin tahrip 
iuınu:z: şartların dc\•lcl memurla· edılmiş olduğunu ve ııchlr halkın· 
tına çok Ccragatli bır çalı. ma c~- dan Yarısının tahliye cdidiğini s<>y 
tettig!ni de ilave etmekten kcndı· leıniııtir. 
llıiıi alamıyoruz_ . tir~ıovski &oılcriDi wyıe bitirmiş 

Verilmiş olan yanlış kararla~- · 
<lan yalnız halkın kesesi muztarıp 

1 
- Lcningradın dı§ müdafaa hat 

olrnaı. Böyle yanlış kararlar ver?- trı düşse bile şehri ev ev müda· 
btımıc olan komisuonların lclkın aa Cde<:ck 1,5-00,000 Hı kişimiz 

v " varı 
ettikleri itimat ta sarsılır. 

Bir zamanlar telefon idaresi, 
halktan· aldığı fazla parayı iadeye 
l"rıecbur edilmişti. Eski Tramvay 
Iİtkctinın de böyle bir harekete 
l\asıl zorlandığı nıa!lımumULdttr. 
tskı Şark Demiryolları ida~esin· 
den fazla paraların nasıl gerıye 8 ' 

lındıgmı unutacak kadar zaman 
leÇmcın iştir. 

Binaenaleyh bundan evvelki sa· 
tışların Cazla ve fahiş olan kArla
~1 dahi, bir yolu bulunup balka 
1~de edilmelidir. 
l{omisyonların, «efendim bizim 

Y81'dım be1euer1 
i t~~~skova, l (Radyo: Saat 8,45:) 
s . arat bürosunun tcbliii: 

Üç taraflı levazım heyetleri dUn 
ı:ecc ·· 
l d

. muzakcrelerine devam etmiş. 
er ır. 

Brezilyada 
askeri 

hareketler?/ 
lttıhadımız böyledir.ır şeklinde 
l'üksek sözlerle bu gibi işlerden Rıo-dc.Janelro, l (A.A.) - D. N. 
g &: 
1Yrılabildikleri SÜO!erden pek U" 
Qklardayız. Bı·ezilya Harbiye Nazırı, şimali 

Brezilyada bulunan kuvveUerin eısas
llu isin elbette bir mesalü ola· ıı surette tak .. ·Iye edildiğini bildır. 

Caktır. Bu mesut meydana çık· miştır. Merkezi 'Recifc'de b 
1 llıaıı ve cezasını görmelidir. 7 inci asken bölge, bir to"" u unan 

N N n·U grupu 
~:::::===========· ='=-= yeni ihdas edilen bir tayY~ defi • 

R d 
ıayı ile tak\'iyc cdilecekUr. Bu ı:. usya Q şckkilller şimdi Rto.dc-Janeıro'da-
dır. Halen Jinz _de Fora'da bulunan 

kurulan. Çek dlğel' bir topçu grupu da 7 lll<!i as
keri bölgeye gönderilecektir. Bunıar. 

d 
dan başka 29 uncu avcı tabuıu lı'or. or USU••• taJeza'ya ycrl~tırilecekUr. 

ltondra, ı (A.A.) - Reutcr'in dip· 
lornatlk muh:ıblri bildiriyor: 

it Sovyt'?~ Rusya ile Çekoslovakya hll 
fın-ıetı anısında Moskovada akte<li· 
~ askert anlaşma, ahiren yapılan 
it Uwk Britanya _ Çekoslovakya as
erı illlı\fıııın uınunıl hatlarının ay-

1\i<tır. 

llusyada tcşkll edilen Çekoslovak 
~lterı birliği, Çekoslovak ordusunun 
ltlt Clizü olacak ve mensupları Çe

lııGslovak kanun ve nizamları ahkA. 
llıa tAbl bulunacaktır. 
~ ~vyel Rusyadaki Çekoslovak cU
tııl.aıtıının şefi Rus başkunıandanlı· 
ltı e anlaşarak Çekoslo\-ak başku. 
~ 'ndanltğı tarafındsh ta;,in edile· 
tlt~. 

---o--
Habeş harbi 
Yeniden 3,000 

alındı 

• 
esır 

Nalrobl, 1 (A.A.) - lngilu: ordu
ları umumt karargahının tebliği: 

Wokhcflt'dekı düşman kuvveUet"'i 
kunıandanı albay Marlo Gonella ile 
kurmay heyeti ve Uç bln asker kı
ta.atımız tarafından esir t'dUmlşler. 

dlr. 
İngiliz kuvvetleri şimalde Conda.r 

He Wolche!it arasında yerleşmişler 
'"e biraz sonra bu son mevkiln suku
tuna amıl olmuşlarda'. 

Alman H•aamıuınu• faaliyeti 
Bel'lin, 1 (A.A.) - D.N.B, nin 

askeri btr membadan ögrendiğine 
göre, Alman harp gemileri, bu 
on ıünlerde. şark cephesinin şi· 

mal mıntakasında kara askeri hc
deflc.rini mi.ıtcaddit defalar ve l'Mi
essir bir surette bombardıman et-
1nişlerdir. 

((Emdcn ve Lcipligıı adlı Alma& 
kruvazörleri, Sovyetlerin harp 
mevzllerile topçu bataryalarını mu I 
vaffakıyetıe bombardıman etmiş-

İngilizler bu muha 
rebede 13 tayyare 

düşürmüşler lerdir, • I 
Hava filolarmın akı•ları devam Londra, 30 (A.A.) - Akdenizde, 

ediyor bir toccar gcmısi kaybettikten son. 
~rlin, lCA.A.) - D.N.B,: ra gidecegi ~·ere varan İngiliz ge. 
Berlin cep'hesinin bütün bölge- ıni kafilesine kar;)ı yapılan taar

lerinde Alman hava kuvvetlerinin ruz esnasında 13 İtalyan tayyare· 
ehemmiyetli teşekkülleri düşman sinin tahrip bildiği salahiyetli bir 
toprakları üzerindeki hakimiyetle· kaynaklan haber verilmektedir, 
rini muhafaza ederek taarruzları· İ ·ı· · t ·· t d. 

ngı ız zayıa ı uç avyare ır. 

na devam etmişlerdir. Bı·r t ·ı ·sah ı·ı . " t• h r·r . orpı ı e ı c sura ı a ı . 
Savaş ve avcı tayyarelcrımiz cep 1 c azal t gılı"z .. · · · N ı _ . ç an n 0emısının • e son 

he boyunca duşmanın bıl~~ss.a mu zırhlısı oldugu bildiriliyor. NeJ. 
vasala vasıtalarının tahrıbını İs· "d .. 1 1 a t 

Mosko\·a, ı (A.A.J - Amerikanın 

Moskova st'firi Steınhıırdt ile lngıl
tt>renin Mosko,·a sefiri Sir Stafford t

.hd f 1 · 1 d' son a o en o m mı~ ır. 
ı a ey emış er ır. 

Ehemmiyetli demiryolları muh- .\merlkada tanıirrle olan gemiler Crippıı bugün Amerika sefaretinde 

telif yerkrde kesi!ml~tir. iltisak J<'ladelflya, ! (A.A.) _ lngillz do., bir kabul rcs~I ve ~ir akşa~. ~t'me
kıtaları ve ehemmiyetli tesisat tah ııaıımasının Mancht!$ler krm•azörU ği vereceklerdır. lkı yUz kışıyı bu. 
rip olunmuştur. tanı teçhizatını ikmal için buraya lan davctlilt>r arasınd& bllhassa her 

Bundan başka düşman tah§idatı gelmiştir. Vaşington B:ıhriyc Neza- iki Fcfaretin memuılan, kordlploma
na muvaffakıyetle taarruz edılmiş retl İngillz F'redı ake muhribile caıı- tlğt> ,.e eene'IJi heyetlerine mensup 
tir, fornia tlcan~t kruvazörUnUn Bostı>n. bir çok Zt>vat bulunıırıaktadır. 

da tamir edlhnckte olduklarını bıl- Dlin Lord Beaveı·brook ile Sir 

. -----
Gizil ticaret 

japanlar kamplara 
giaderUlyar 

Par is, 1 (A.A.) - Yahudi i!;leri 
komiserliği bir tcbliginde diyor ki: 

, Yahudi tncearlardan bir k mı 

nın kontrol idaresi tarafından ve· 
rilcn 1alimata ve basında çıkan rcs 
mi ihtarlara ragmen halkJa tema . 
ta kalarak ticaretlerine devam et. 
tikleri yapılan tetkiklerden anla
şılınıştır. 

Yahudi ı~ıerl komiserliğinin cm. 
rile bu gibiler hemen gözaltı kamp 
!arına göndcrilmi5tir. Bunlar hak· 
kında daha ağır cezalar da veri· 
lcblleceklir. 

Mahkum edile• komiifti,Uer 
Paris, ı CA.A.) - Komünist ha 

reketlerini bastırmaga memur hu 
su~i mahkeme Bayan Foucat'yı 18 
ay, Bayan Peyrulat'yı 10 sene ve 
M. Peyrulat'yı da iki ı;ene hapse 
mahküm etmiştir. 

Tuluzdıı. dort kişi 5 ilıi. 15 sene 
ağır hapse ve 2 kişi de 4 sene ha· 
fif hapse ve 100 frank para cezası· 
na mahkfım olmu tur_ 

nihayet 
itiraf ettiler 

Almanlar 
Poltavayı 
da aldılar 
65 Alman ve 27 Rus 

tayyaresi düştü 
I\1oskova, ı (A.A.) ? Sovyet is· 

tihbarat dairesinin gece )lal'lSı teb 
ligi: 

31 eylid günü kıtaları111ın bütün 

cephe imtidadınca muharebelere 

devam etmişlerdir. Anudant! mu· 
harcbelcrdcn soora kıtalar.unız 

Poltava şehrini tahliye etmişlerdir, 

Tebliğ 28 eylül guniı 65 Ahnan ı 1,.1 
Stafford Crlpps öğle yemeğini davet-

La'fa e' tl .1 dinnektedir. Amerlka<lıı teçhiz veya f k • d w tt 
tamır edilmekte olan İngilız \"e JıUr U bulundukları Amerikan sefaretin. r an 0 DlŞaD agı 1 layyare~inin tahrip edilmi.§ oldu· 

Vichy, ı ( A.A.) - Lava!, dün Pa. ı-•ransız gemilerinin adedt bunlar!a de Steinhardt ile 'IJirlıkte yemişler- .Mac. t, ı (A.A.) - Gf'neral Fran- l!unu ve Sovyet tayyare zayiatmın 
risten otomobllle Vichy'ye 20 kilo· 31 e baliğ olmaktadır. dil'. ı.o 338 Alman tebaasına cBoyundu- 27 tayyareden ibaret btıhmduğu-
metre mesafede bulunan Chateldon- nık ve Ok> nişanı vermiştir. nu ilave etmektedir, 
daki şatosuna gitmiştir. M. Lava! 2i 18 ltalyan tanaretıı tahrip edilml'.! ~ı telgrafta diğer izahat meyanında 
ağustos sutkaııdinde aldığı yaralar Londra, ı ( A.A.) _ lngılterf' Bah- 13 İlıilyan tayyart'f!inın tahı ıp edU
tamamilc geçicıye kadar şatosunda riyc Birıncl Lordu Avam kamaraaın. ıniş olduğııımrı bıldırildlğim beyan 
kalacaktır. f da Akdenızdekı son hart>kClta _alt o· l eylemiştir. 
----- ------- !arak Amıra.l Sunımerville'deu aldı-----·---------

:ln:ilideria, ltalyan fa;fyueleri taraC1.11dan yaralanclıfı !ti n ildi rtl.ikleri Nı-lsen zırJllMı 

·· ~......._.,___ .... 

HADİSELER - FiKiRLER 

Açık konuşma 
Hamid REFİK 

Ç ö R Ç 1 .. ı,. A~·am. lı.11.mara. 
!UBU, dttn yeAI ~I" nutuk 

irad etti. 
Bittün iht imaller uLCrirıtl~ dlkk»l• 

le durduktım sonra, son olarak, keav_ 
, em. !:Ok. ı.·ok kun cUl blr ılU,ınırn 

karşıı;ında. bttnık, pek. ı~ bU~hk 
bir kı,. \ e ilkbahar ıııultatc~lıMı 
hazırl~nıuak llııın celdlğlni ~
)"CD "~ gelt"l't-'-:tckl tebllkcl~ln hlı:bl. 
rint ı.aklamayan korkU!tOl itlrafları
lt'I bu nutuk, ııiya i konu':'mo t'4f'hl. 

Jlllında aı;ıksiı~.llllıiğiin ·~iıll' ra .. ı . 
lııınnı»yan bir i:ırneihlir. 

i ngillL BaşH·kllinin, lıııkünla rea
lit e hudutları ar&fiınıla, i te üz.erine 

1.armııık ba .. tığı ı.inıı;lyah noktalar: 
ı _ Düşnısmn hundan ~nra ne 

;\&pa.cağını kat'lnen bilmiyoruz. 
S.' Jet tııpralilarında lierfiyec·rk 

ı.- ! llerli)ecekse nerelere klldar 
ilf'l"Hye<"ek! , .. oksa ~le geçirdiği 

noktaları istismar ederek müdafaa 
\&zlyetlnde mi kalacak~ Yokııa bii· 
J dk ordu~unun bir kı"lllını c.f'nubu 
'l>arklye, x" \adi-.irıe doJ;ru ıııu ~ar. 

kıhu·ak; yokı;a t\lmati Atrlka3a 
doğru keııdı..Jne bir yol açmak itııı 

İ!;fJ&ny1l tarikini nıi llıtlJar edeı-ck ": 
ı·ok .. R, J ok~. ı•ltle 1111.'H'UI hiıhin 

' asıtıl \t! inıkiıııları kullanarak, 
tekrar, lngiliz adaları \izerlııeıni 

ıoaldıraenk ~ BilnılJ"On11.! 

'! - \'nkıfı bütiın hunlara ka~ı 
ko~ nc·ak nılıkemıııel talim Hl ter
hl~"' giırmiış bir ıırdumuz \'Rr. f'M· 

kat Ahıı11.nlararıkine kı~'"as edildiği 

tskdırltc.-. ordıumızuıı ktic; ıik ayıl· 

ma"'ı ıııtinıkiindıır. 

8 - Yarının ne olacağı bclll dC'. 
•il. Oııuıı için ize ı .. tlkhallıı !!e· 
'intli ' c parlak olacağına dair tc
ınlnat 'ereınil orwn. Blllıki , :nk
la-:an kt':' nıe,-.;lmlnlıı, Sovyet bii. 
~·ük dçl.,Jnln sarahatle ' e vakana 

<Devamı: Si\, 2, Sii, 'T de) 
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En Son H(1'V(Jdis"in 
!::."debi 

Nüfus meselesi ve 
yeni bir teşebbüs "Kremlin,, de geçirdiğim geceler Ali Pa:~.~~:ı:!~ 

B eyaı.ıtta. Ünh·crıı;ltetıin ya
nıba,rnda bir \·aklttcr ()fer

can ldadi. i) ol5'n nıe,hur ı\11 Pa.'a 

klüellif i : Nizamettin Nazif 
- --

Jiatenıt Rcnlh SARP 

M ua-,,ır C'Cl\llyetl<>rhnizlle nü
fu5 ınesete~ı. uğ'ra,ılması 

blrlnci pHintln. gtlen nılllet ı,ıerindep. 

biri illlr. ila<·ıni geni~. nuru~ kesafeti 

-ı Lenin, '' - Üç adım ŞEHiR VE 

ftl E ftl L E KET " Onu benim ta bancam öl d iirdii. 
fazla. bir blin.) eye 'iahlp ohnak, her 
n1illet l(,·in, bu gn)'eye onları uıa,t•. Politika işlerinde kard eş, ana, 

baba düşünülmez• hain old .. ü tü , 1 ran yollan aramaya SC\'keden blr , u r J ,, nlC'jg'Rle olnıu;tur. 
Tal r rı bu güz~ görünüşUne yordU, Biz ikimiz Arap camiinin Ni\fu~un artma'Jı hiidt-,esııe nlılka· \ 

hJyran h;ıyran bakan Lı.ibinska önünde duruyorduk bir flrsat bul 1 lı anılller o kadar genı,, o kadar mu
sevgil.sine :;armaşırken ne!csi Ali· dugunu anlamıştık. Acele acele: dil bir takını n1e~elelere n1t·~ dan açar 
nin kulaklarını ılık bir meltem 1 Beni öldürünüz! dedi. Yoksa ld, onların, hö~·le dar rerçevelcrde 
ı:ıbi yaladı. Gı.Lzcl kız mırıJdandı. fena Ljler çıkacak.. tetkikin(', te.,ııırıne Jınkı'.ı.n ~-oktur. 

Kak Suturuga nema Duru- Apu8tolun eli varmadı Benim ="ilfu.., ıue..,rıe-.ı bir çok çe5itıi 8-
g;.\ ( ı > Oh y 1ne me.s'u<luın. de varmamı~tı. Emrini y~rinc gc. n1lller h:iıule, en .sonunda, bir de 

Mektep 
kitapları 

Noksan kitaplar 
on güne kadar 
tamamlanıyor 

.:\li, ka abadan on dakıka uzak tlrmedilimi görünce kükriycrek: «n1addi rrlah», «llHlli saadet» gibi 
l.trda tatlı bir meyille yi.ıksclen Korkak hergeleler! dedi. ça- '.;ıartlllrla ah4.kalı bir n1 e~ledlr. Iı.taarif Vek&leti, noksan okul ki
bı tt..'pccığin ete• nde, etrafı geniş buk olun! 1 Rugünkii fert, tek ba,ıoa, blr çok taplarınır.. on güne kadar tama~-
bu· bat; ile çevrı4i mini mini bir ev Ve alnını gösterdi o zaman ben ~artlarda, n1ntldi refah, ha,,..atıo lda- lanması için icap eden tedbirleri 
falın almıştı. derhal tabancamı ç~ktim, ve tam nıe.,ı, nc~Jin teınndl ettirllınesı, &al· almıştır. Eksik kitaplar arasında 

geriledik,, 
diye bağırdı ... 

Ve sonra öyle bir sıçrayışla 
kürsüye atıldı ki •.• 
Yazan: Nizamettin NAZİF 

konağı bir çok sene C\."\"Cl yaıımı~tı. 

Şimd i yalnız çilTUk duvartarı duru_ 
yor. 
Konağın n~e' kll, ınanz~a"ı• :t7.a.

mf'tl, glizclliğl herkc.,çe ınahınıdur. 

Şlmdi elde bir slirü tll-., ,.& bü.)-ük l.ılr 

arsada R be.,ka. bir şey d-mayan bu 
yer(le, eğer istenirse, h<.-.,ı1eu şehri· 

mizln en n1Ukeınmel blr a.rayl ku. 

rulabiUr. 
Yilk~k taJısll gençledeln en mü-

lthn rnü~Ullerlnden biü hiç -::üııh'"· 

sb; yat.acak yer bulaamaına1andır. 

Şurada bu racla tedarik edllcn köhne 
konakları talebe yurdu olarak kiralı. 
yorlar. Konfonuz lıtlr surette bekar 
talebe buralarda Ş(>yle l>öyle baruıdı

rıhyor. Tabil bu za.ru~ bötçeye blr 
haylıl paraya, ı.w t mal olwyor. 

Gerolı: Beloıliye, ı-eeelı: llalkevlttf Hürryetin neş'esi içinde kayna- alnının ortasından vurdum. Koşa. gın ha~ta1ıklarla ıniicaclele, doğun1 ilk okulların 2, 3, 4 ve beşinci sı- Lenin _güç~ükler içinde doğma- ı en büyük tehlikeler karşısında ve 
an bir hali{, Bulgar, Arnavut, rak kaçtık. tchlikelfrinln Onüne g~mek \'e bun- nı!ların okuma. kitaplarile tabiat mıştı. Asıl bır ailenin çocuğuydu, başkalarında hıyal kırıkh.C:ı uyan- yardım ediyorlar, Maarif m118raf ecU-

Türk, Rum ve Ulah bugün bu mi- Ve ani bir kahkaha ile gülerek: ıar gibi tehcllt edici '.:tartlar önünde, ve orta okulların tarih kitapları fakat güç_lüklerlc bojuşarak yaşa- j dıran hıldiseler önünde böyle sa. yor, fak .t, yine Mlfıllııie rahat J'ÖSd 
n~ mini evceğezi çeviren geniş ba- Bilir misiniz sonra ne olmuş? kt>ıulini, nadir vaı.il·etıerde koru~ra- vardır, mış ve nıhayet bin bir tesadüfün kin kalabilişlne mi borçlu idi? g-örn1Uyor. 
gın ic;t•1dc .saatlerce gülmüşler, oy dedi, bu aptal.. bilir. -o- yardımı ile muvaffak olmuştu. ı Bir taraftan onu dinliyor, bir AH P...,a kooatınnı çürük ....-... ıa-
,,a,nı hır tepinmişler, içmişlerdi. Yine Apustol dürtmüştü: Bunun için değil ınldlr ki, bugün- Şaraı> fiyatları arttı Onun, hfidiselerdcn istifade et- taraftan da bu biribirine zıt dii- rı .},kılıp o güzellm _.ayam~ 

:\tanastırlı kaçakçı Ali Pctriçli - ... İleride benden ayrıldı. Ha_ kü ue,·let leliıkkl"ılnde, i~tiınat nlua.· tnhlsarlar idaresi !abrika.larındakı meği bilen bir adam oldu~unu id- şüneelere dalmış bulunuyordum. hlr tale9e yu rdu yaptırılsa h em İ•· 
Llıbi::ska C\-·lenmişlerdi, Ve ı-even nl tutulursak beraber tututmıyalım 1 venet ,.e yardını te,klltı.tı, eski çağ- işçilerine yemek tevzii işini bUtUn dia edeni.er tek hakikat uğruna bir 1 O, nutkunu almanca söylüyor- tanbul şeh ri bir 'büJii_k: bina kasan
bır kadınla seven bir erkeğin ar· dive lnra. hiç bcnzcınl;ren bir ~kilde da. fabrikalara. tefmil etmek üzere çalış· çok hakıkatleri feda etmiş olan· l1 du. Çok iyi bilnlediğin1 bu dil, 0 . mı,, hen1 'Üniversite mab.allell artlk 

zııs:u l'hri,in bir )mamile L'sturu- ·Y~iu şaşırmı~ tekrar Arap cami· ire'ilni genl~letn1i,tir. malara. devem etmektedir. lardır. nun ağzından susçayı andırır bir cidden kunılmUf ve hem de tlaiTet-
.,.a'.""' bir p3pazını yeni bir insan iııin önüne gelmiş sokak kalabalık Fert, tek başına. malarya. ile mU- Öğrendiğimize göre idare dUn Lenin, yalnız Kerenski'nin kar-1 aksanla çıktığı için cümleleri çöz- $ile Te yüksek mdi:tepler taıebttd 
bi:~1 1ğinin kud~iyctine ıman ettir. im;~. camie dalmış, bir taş üzerin- caclelc edeml)·c<'e,:;ı gibi, fert, tek bn· den itibaren tzmirde Çınaraltı tuzla- şı~ın~a hüdisel.e~i i.sti~mar edcbil-ı ınektc .bir kat daha zorluk çeki· nJhayet Oümhuriyet devrine liJ'l-k 
n1 -"İl. İ~anın rahmetind<>n elli dir- do ·1,ı·r cübbe bulmuş, hcn1en sırtı· şına 'eremle lle n1uf.'adele edemez. d mıştır. Kere~kının ıktıdar n1evkii· )'Ordum. lıtir saraya, bir yurtla naU ve matı.k ~ sın a. ameleye yeınek te\.·zUne başla· 
hem ve )!uhamnıedin şeraatindcn ııa geçirmiş, '\ldıı{ınıız hnberler. Sıhhat '"e tç_ mıştır. ne çıkmasından önce cereyan et- Dünyanın iktısadi bir buhrana elmoş bulunurdu. 

}UZ \ıJhcrn ~atın almışlc:i'·dı. ı Tekrar sokağa çıkn1ağa da kork 1 timııi n1ua,·enet \.'ektüctlnln pek 1 miş olan bütün hfldiseler h•e Leni- doğru dev adın1Jarı ile yürüdüğün 
Bu ~ll \'eriş epey pahalı bir şey 1.l1.~:0;. camiin duvarından yandak. i eheınınl~·etli bir te,ebbüsü ile, n1em- nin hasımları tarafından hep Le- den bahsettikten sonra sözlerine 

İnhi~arlar lcrllerlne '-emek · · l h" l k l \' d'l rtir. 

1 

e\·lcrden birine dalmış.. kcndın lekC'tte, n1ühlın bir ı>ara. tahr..;ts edil· ·n ,, nının a ey ıne O ara s ısn1ar c ı · şöyle devam etli: 

~fa.a rifimlı:in J~fı lçtD. zat.es 
lııer sene mllyonl~ lira sarfedfU
yor. Bu tah9tsatın aı:. bir kı"1W. .U. 

lııJte hcrke!"ln temenni etttği bw ta.\fl
bc J·urdu az zamancta 1nta Ye tıesitı 

ettl r lhnl' olabilir. 

Fakat ziyanlı da çıksalar verdik a:ılant.sana... nlek ~ureti1€', n1uhtellr ha5taneler, İnhisarlar idar~sl bu sene yaş U- miştir. - Biz yıktık. Yenisini, eskiyi a. 
\eri para ne erkeğe, ne kadına çok Vardar giineşi Apustol cevap tllr,,,pau\rrler, doğuın e\lerl ... ,.e eın. zUm fiyatlarının yUksek olduğunu na Eğer çarhl~ L~nin devirıniş ol· ratmıyacak olan yeniyi yapmakta· 

Buna muvarfak olacak I\laarif \'"e.. 

kJl l herhalde gerek İstanbul Üniver .. 

g('rünnıcmışlı. : vermedi. Bir tarafta muzıka çalı· "ıali gibi, nlll1et bUnye!Sinin tehdit ı zarı itibare aldığından şarap fiyatla· saydı bu son ıddıa~a bulunulamaz yız ve bunu sUratle yapacağız. Fa· 
!\.ihayet birb~rler rıin ~~mu_slar- ı vordu. Sofr~nı.n ~bür ~cunda, aya_ ediel tehlJkf'ltre kar~ı korunn1a.sını ı rina bir miktar zam yapmıştır. 35 dı. Fakat çarlık, bır kısım kuvvet- kat ne kadar çabuk davranırsak 

rlı Yanan on hımba da sondu. 1i,a Kalkan )!enı bır hatıp başı sonu güden bir takını ,yenİ nliie~o,eıJelcrln SantJlitrelik şarapla. fıçılI ~i!ket şa. !erini siyasi bir intihar neticesi o· I davranalım, ortada mutlaka bir 
Rinba~ının beyninin kurcaJ~yan bclir~inz bir nutka başlamıştı. vlicude getirlleeeflnl blhllrmcktedir. ra.bının fiyatlarında bir dcğlşikHk ya larak kaybetmiş ve son nefesini ı· boşluk kalacaktır. Bu boşluk dev- sitesine ,.e gerek blitUn Türklyenin 

nıuamn1a Vatandaşlar .. 33 senedenbcri. Bu te,ebbii~lerl doğrudan dofruyn, pılmamıştır. ise dünyada bir ~eninin yaşamak. re~ini sıkıntı ile geçirmeyi tercih tstanbulda. yük5ek ta.h.sU gören eV"' 
Ilı'" tara[ta muııka çalıyor. bir Apustol bir su bardagını silme nüfus ıneseıe ... ı gibi, en ehemmiyetli ta olduğundan bıle bihaber bulu- edebilir miyiz? Elbette hayır! O J!ltlarına pek biiJ.ıilk bir hlznıet edip 

to1 rarta halk bilmem hangi hürri- rakı ile doldurdu. Bir yudumda bir n1 ııtrt ın~elenllzln korunnln.'lı yo- [ ~ nan Rus ordusunun yumruğu altın halde ne yapacağız? İlk bakışta bir pek ~ok dua kazanacaktı r. 
yc-t kahraınanının kaç saattenberi midesine indirdi. Sonra masanın ıunda. yapıJn115 bir te-:ebbli~ sayıyo- KJSA HABERLER da vermiş değil miydi? ricat gibi görünecek hareketlere S a phl Nuri t.LERl 
devam eden ve tekrar edile edile 1 iıstüne dehşetli bir yumruk indi- ruz. Yoksa onun Kapri adasında ac· dahi müsamaha ederek yaJnız mev-
adamakıllı ezberlenen he:yecanlt rcrck haykırdı: Fertler. gürü l·etemlye<>eğl büyük tığı ~1arksist n1ektep ve Avrupa· cut yaraya merhem bulmağa ça- Sıhhat müdürleri 
l>ı nutkunu dinliyordu, - Kakta l\'fakedonya Kırı! Pro- sıkrntılara. karşı dr,ıet yardıını gör. * Ebedi Şef Atatilrkiln hemşi- da basıp Rusyaya gizlice soktuğu lışacağız. Eğer bu merhem yarayı 

33 sen<'~indenberi .. Ve ilüh. tela nama (2). dlikçe, hayat beı:glnUklne kolay mu- resi Bayan l\fakbulenin Darüşşe- uiskıra ~ Kıvılcım ıı adlı gazete tedavi etn1ezse daha büyük feda· araSIDOO tayinier 
Beş çınarın udi Ahme<le mahsu~ - SON - ka,emet hascsası kazanırlar. "\-e bu faka ve Kızılaya, ölüme bağlı bir ile çarlık asla devrilemezdi. kirlıklara katlanıp yeni merhem. Ankara, 30 (Telefonla) - Riıe 
kısmT .. da i~e Osınanlı ittihat ve ı 1 d ~ ı k t 'tasaırufla teberru eltı"ğ ı' emla'kı"n Lenin in muvaffak olabilmesi i- lcr arayacag·ız " 

S 
lUl';..._'l, on ::ır a. ço~a ına -, n~ll ye ı~- · s hh t UdU U V h Dl 1.. .. k r sıı• 

Terakki. cemi'-·etinin umumi mer- K k s t g nema durra. ( u ~ çin, siyasi taliin Rusyaya Ohra- G ı h r·r k d ç k 1 a. m r e ap yar1.1& 
1 

.J 0 u ur a a · tlrınck tnlıli nıe)·U ve ıstıdo<lınl te,_ ~canuni muamelesi tan1amlanmış- aye a ı onuşuyor u. 0 UdU JU.&U B A>l hUkQrnrt 
k<".,.ı dı.ğlardan inm~ komita reisle· turga gibi ııehil" yoktur!) l '·lk eder. tır. n~ (1? ~ın di.kkatl~rindcn m~~rum yüksek konuşan hatiplerin sesi ile hat. ~ r f:ı ne, ey~o u b' ·, 
rine. civar vil3yetlerden ve san- (2) Makedonyada kanla su1an- Bu ınülf~haza lledJr ki Sıhhat ,-e .. . . . . bır hukumetı, yanı Kerenskıyı mu J "çın çın!• öttUğünü hatırladığımız 1 tabıbı Rauf Edirne hUkUmet ta .p 

Caklard •ıı gelmıs murahhas Aza şc b" k ı \ k "Ottur * Bugun Sılıvrıde hır hayvan sallat etme~i l~zım gelmişti b ı d b h f ' f • llğine, K'lkit hij_kCımet tablbi Fıruzıı.11 
" rnruuıc; ır ar~ opra ,; • lc;-tlmai '.\lua.,·enC't \-'t>klllctlnln bu le- . . 1 t · · u :;\a on a u a ı ses, umumı İ ır 

rc
flne muazzam bir ziyafet veri- ~l'r~ı:u açı mış ır. . 1 Bununla bC'rabc-r bu adam, hiç hayal klrık1ı~1n1 bir kat daha art.! Kırş,ehir hilkOınct tabtplifin.c zm . 

vnrdu 
. Uzu.nc;ı bır masada Drama jan· 
ctcırma tabuı~ binbaşısı Hüseyin 

l ulıiddın Beyi~ mü13zim Fehiın 
l'E"Y \'e bı· k'1ç ihtil:llci Bulgarı te
arlüf ~·anyana getirmişti. 

Kah\·clcr lçHırkcn Muhiddin 
f\C"y cl•rseklcPı nıa..::aya dayıya-

r k· 

nl lt>']l'hbü"ıü, nilfu<; nlC">C:-lc·ınlzle alU.- K ı l f d y t t t p H·-·• ild 'S 

G"'mrlktekl mallar .... ızı ay ara ın an unanı a.l ~üphestz «Ohrana. yı en çok yor· tırıyordu, Fakat bu hal uzun ~ur. ı ıme aşa _\ ... uanesi c ıyc a.s. 
il kah ehemmıı·ctll bir tedbirdir, diıo. na yapılacak yardım hazırlıkları muş olan adamdı. Bu adam .ohra- mcdi. Birdenbire Leninin nasıl o: tanı Baha Kastamonu emrazı zUhr<" 
İstanbul, 11-ler!in ve İskenderun li· ruz. la!11an1lanmak üzeredir .. Yunanis- na nın bütün memurlarını yıJJar. lup ta milyonlara hükmedebildiği- vlye dispanseri mUtehassııı;lığına, hil~ 

mantarında bugüne kadar sahiple:·i lfnteınt Senih SARP lana gidecek heyet, bugün Anka- ca uykusuz bırakmış ve çarhğın ni izah Pden htidise ile karşllaş- kQmet tabibi Sezai I<u.şa.dası hilk 1~ 
çıkmamış mUhim miktardll ithalat Ayda IZOO ÇU't'al ı·adan şehrimize gelmiştir, Heyet, ,.Tahsisatı mezkôreu sine milyon- tık. Lenin evvela. bir adım gerili- met tabipliğine, EyUp hUkUmet tab'-
eşyası vardır. • gönderilecek eşyanın orada teslim larcn altın liraya mal olmuştu. yerck sesi~i biraz yükseltti: bi İbrahim Beyoğlu hük:Qmet tabıP' 

Öğrendiğ'imize göre lstanbul mın- kahve veril k ve ciağılmasile meşgul olacaktır. Bu adam ... İşte şu bir metre elli Yoldaşlar! Yeni iktısadi po. ıtğine, Refahiye hükOmet tabibl Emi
11 

de bulunan bu malların banka. ve Normal zamanlarda olduiu gibi retmcni Naci İstanbul 6 ıncı oku· adan1 ki rengi sapsarı. 1 dını gC'rilctıncj:~ kabul etmekti~. han hüktlmet tabibi Burhan ~errtt~. 
laka Ticaret mUdUrlUtU. gümrükler. ece * İstanbul 68 inci okul başöğ- •antim boyunda, zayıf ve çelimsiz litikayı kabulümüz ihtilüli bir a· ı Kadıhan hUkOınet tabipliğine, K•0': 

Artık her v bitli. dedi, gümrtlkierden, muhteviyalınI bildirir bugünde İstanbula ayda 12 çuval ıa 6 ıncı akul başöğretmeni Sa!iet Otuz yıl önce, çara karşı yapıl· Bunda devam bır adım daha gcrı· paşa hastahanesi dahlllyc asıst.lln ~ 
Bir ay t'\'"\."l"l bir jandarma bin. listeler, istlyerek tesbit ettirmiştir. kahve verilecek ve bu suretle kah- 68 inci okul baş6ğretmcn1iğine mış muvaffakıyesiz bir suikasdin l lcmektir ğına, nisaiye mUtt:hassısI Orhan Afl 

başı 1 He bir :\takedonya komitacı· Haber aldığımıza. göre gUmrUk an- ve tamamile serbest satılacaktır. nakledilmişlerdir. sonunda yaşının küçüklüğü yüzün Ve bi; adım daha geriledi. Son- talya memleket hasta.hanesi Nisl1-ıy1.1 
s1 .:.:ı bil" ~ofrada yanyana '.\emek trepolarında duran bu malların ara- Bu hususta Ticaret Vekoiletinin * Geçen ders yılında vekillet, den ağabeysi ile birlikte asılama- ra üçüncü bir adım ile biraz daha mütehassıslığına Bartın Ha&-t.aJıa.nc"i~ 
~ ıycbilece ·leri tahmin edilebilir sında çok miktarda şeker, saç, tene. emri beklenmektedir. müfettişleri tarafından. şehrimizde y~~ ~-ibcryaya sürülen .. ve son~a ı geriliyerek .~1aykırd1: . opera.törU Ba1ılr Burdu_r memlc~:. 
mıvd ! Artık büt .n diişmnnlıklar ke levha vardır. ---o- otuz üç orta oku teftış edilmiş yuregınde alevlenen s9nmez bır 

1 

Belki uç beş adım daha gerı· hastahanesi opcratörlüğilne tayin 

hıt.ti .. ~ın1<iı. ~lost ve. ~ardeşiz. F.~· 1 ~Iıntaka. ticaret müdilrlUğü 14209 Valinin l e fkik /er i ve teftiş neticesinde bildirilen ra- kin ile ve Eyyi'ıbu dahi hayrete liveceğiz. F~kat yoldaşlar .. Bu üç dilnıişterdir. 
kat bılır mısın;z, butua bu sergu 4 numaralı kararname ahkclmından ol- poı!ar okul idarelerine tebliğ edil- düşürecek bir sabır ile uğrasan, d g 'lPmek ad ' b'l . =============== 
zc•tler i~inde kalamın hallccleme· mak Uzere alakadarlara teb1'g-at ya- DUn Vali '"" Belediye Reisi LOtfi mişJ;r didinen \"C nihayet muvaffak olup 1 a ıma erı• d mı vere ı mış HAD Is.ELER • FiKIR LEJ._ 
dilli muan1ma nedir~ pacak, ahlkadarla.r bu tebligat netice Kırdar ile şeh:rcilik mütehassısı Prost * Memleketimizde naftalin ınik· asılan ağabeysinin intikamını al· olanlar o a~ a hataiarını anlıya. =-

2\'IülAziJn Fehim tabakasını uzat· sinde dahi mallarını çekmlvecek olur_ Fen int:ı.r i'leri müdUrU Beyazıt CUnı d mıya muvaffak olan bu ad,nm•, ne caklardır. Zıra bu bir hız almak A k k ı ~ tarı bollaşmıştır. El e bulunan n .-.J 
m1s ~igara daıt·tıyordu. tarsa, bu mallar ticaret müdürlüğü huriyct meydanının asfaltlanma işlle nartalinler ihtiyaca göre dağıtıl- demcliyd·i·? • Büyük ihtillil~i ~i? olac~ktıı.·. Sonra birdenbire ileriye 1 ÇJ O 0 U şm ~ 

. 1-Iaydi h . ..ıtırın i~in bir .tane İ· ı tarafından memlekete bilfiil ithal o- Barbaro~ tUrbesi etrafının açılma rn :nak•adır. Karabük le de külliyetli Yoksa dunJ anın en kanlı ıntıka. çok ıJerıyc ulaşıln1ası hayal adde- · ı ) 
Çc\"ım ... rlrdı ve de\ am ettı. Dort lunacaklardır. allyetlnl tetkik etmişlerdir. ' .. t l' k 1 mını almış olan en bliyük «münte· . . 1 (Ba,, ı JncH r • 

• '"'ta·· til n.ı~ arda nafta ın çı arı maktadır. . . . dılmış o an uCuklara nasıl ne bü- söı ledig"I gibi, ııus,.-a. üzrrind•,. 
~ne e\·vel Dramada g ur en GUnırUklerde bulunan çok miktar- Şoförler :lenic.len 7am ıstec.lilt>r İ . . .. kım111 mı? . ' ' ,, -ı 

ki 
· f ,. l o .. IdürüldU bu a- * talyadan memleketımıze gon . . . yük bır knv\•ctte saldırdıilımız gö. , tazylkı hafi!Jcteceğlnc dair 1tiı;h 1 

Ba acı:•e .• ;'ljası da ınakine yağı hakkında vekAletin Dil.n şöförler beledi.yeye müracaat derilmek üzere miihim miktarda Ona bakarken, bu ıkıncı sıfatı .. 1 k!' 1 • 
~ , Bı'r ıu·'rl"ı anlı,·amıyorum bö 1 b! k d d b" 1 , d ha tı'"g b 1 g·b· ld ru ece ır. eınnlı·eUi dehi "ÖSicrileıncz. \ıarn ' • · Ye r ararı evvelce neşre ıl :6 ın ederek yUzde otuz beş zamdan baş'.:<ll makine aksamı yola çıkarılmıştır. a . ~ un u ur ı ı o um. . .. . .. .. & ııı• 

J\fasa başında komitacıl;lrın en den, memlekete makine yağı ithal et ikinci bir zaın talebinde bulunmu"'ıar~ Zıra, en muaa~sıp Marksist ıh· Bu son cumlelerı oyle yuksek 
4 

- Netice: !\·e oJur"ıa 01 
un 

l ·ş bulunu , * Haseki hastahanesinin etrafı. b ı d ı cı· e kadar l<ar!-ı llf'( mu; rnlcri ·an yana !:!e mı mi~ bulunan birçok tUccarlar güm_ dır. tili\1ci olarak yayılmış ve kök sal- bir sesle haykırarak .söylemişti ki a ıa r a '
01 ıy ' ı 

rl Ukl d b 1 nın açılmasına dair bir proı·e ha· 1 t n1ak nlecbu riyctlnde kal dıi( 1 1111 

yor 11. r er e u unan mallarını tamamer Şöförlerin bu dilekleri tetkik edil- mış o an şöhrc ine rağmen, inanan salondaki umumi rehavet 0 anda ıeı 
\rardar ve Nıkolaef ve Tana, ÇC'kn1işlerdir. mekteJir. z•rlanmıştır. Bu projeye göre bi· adam rollindc olmasına rağmen, n1uha.rebelcrden daha aJ;-ır Jıan>Jl'' 

l k
. · · A t l bir an uçuverdi ve yine o anda, tan1 k t ra la. k ı ~ ı · Srırıc ans ~ı ~lınf'Şl pu:, 0 nalar tramvay yoluna kadar istim Leninin sap ... arı yüzünde en ufak yaıuna 1z 1 rın< a aC"a,;r .. 

onlara gözleriri diktı: T A K V j llJ Yeni bir kooperatif liı.k olunarak hastahane bahçesi bir hüzne delcllet edecek minimini «Saldıracağız!• diye haykırdığı an muharebe4e rln '}arkta daha g~·ı • :~ 
F.ğer biliyorsanız, Allah için/ ır. İstanbul yaş mt-yve satıı;ıı tarım ko bir çizgi dahi belirmiyordu. Hal- da Lcninin bir 13stik top gibi sıç. inkl,af snha~ı bulacağını \C ıulııı 

oy~e~ :n Sandanskı ~ustu, Vardar 1 Teşrinievvel 941 operaliflne bağlı olmak Uzere Trak. C~dd.::.Uen başlıyacaktır. buki o bugün, yukarda do. söyle- radığı ve bir sincap çevikliille kür l arırnıza karşı ı .. tn:l trh11k<''"-ııııı· 
üncşi Apustol da sustu, ÇARŞAJ\tBA yanın bütün bağcı mıntakala.rını çer- * C<:>rrahpaşa hastahanesinin ar_ diğim gibi, hayatın en giiC daki- süye ulaştığını ve kollarını ileri- dahn. başka, daha canlı \e lio.lh:l '....t· 

Demek siz bilmiyorsunuz. AY: 10 _GÜN": 274 - llızır: 149 çevesine almak üzere merkezi '1.-Iüre:- ka taraİındaki binaların yıkılarak katarını yaşıyordu. Kurduğu devle ye uzatıp kendinden geçmiş bir hlın bir l}Ckllcle tczahiir C'dchilccrr 

Ya Z , 1 ,··,·~·o·· 11.· ıkolef' RUı'II". ll'7 _ EYLu·· L: 18' t~de olm. ak Uzere bir YWJ Uzum ko.- sahanın hastahaneye ilavesi ıçın . ı· 1 ıl 1 b k 1 1 
- 1 "' ı'lj ,, ... 1 tin mü[rıt l\{arksist hüviye ı, a ın- halde gürlediğini duyduk: ı ıcıs::ı a a ına ıyız. 

Tane. •arasının gu"lu"nil avucu lllCRI ... 1360 _ RA~IAZAN: 9 operatırı kurularak faaliyete geçmi9· ba~lıyn'.l faaliyet yakında tamam- •ıpt d' t d bü· t i111 masını emrettiği son ı .... ısa ı e · - Hadiselerin inkişaf istidatla- Lüzun1suz ' e n1e,-slınsJz 
"ı•ı'nd• •. illcer•k v, ere döktü. Bir 1 \ • u•T zt.;VAl..l El..A..'J tir. l:ınaC'a~·Lr. l 'b· 1

11
-

1 

, ... - " ,. ~ birlerle tehlikeye girm ş gı ıydi. rın1 sezemiyenler, tahaddüs etmiş kehanetleri alaşaKı eden ,.e ;,·at 1 
Par"• dahn •. ııstu. Sonra v. u·'zünde -- - - -- - -- Bundan başka incir ve üzüm tarın1 * Yc-rcbatan sarayının yıkılması l h h . k 1111' ., " Bir davaya inanmış o an er angı olanı görme le ihtira etsinler. Biz alt lhtln1allerl sarahatle gözlet 1, ı ,ı· ı ir g 'ı u'ş b('lirdi. GU .. NEŞ·. 5,57 12,03 satışı kooperatirıerine bağlı Bayındır_ bitmiştir. Cadde üzcrindekı" evle· k"k" d t i ,ı .. bir adam, o davayı o un en ır. ileriyi görebilenlerin mesleğinde- zl n öniine seren bu sUzler, dik·· _ 

Ben hi1ivoru n binbaşı bey. ÖGLE: 12.04 6,1 l lık pamuk, selçuk incir, Cunıaovan tin yıkılması da bir kac; güne ka. panlıyan tedbirlere başvurduğu niz! üzerinde durul ınağa ırıl·•ktır. JP' 
clı d. Çıinkü oru brnim tabancam İKİNDİ: 15,22 9,29 Uz.Um kooperatıfile Giresun .satı, d~r tarnamlanacaktır, gün bu tatlı bakışlı, mongol gözlü (Arkuı ,-a r) discleri ona göre ülçıncll ,.e bfp lrlt,·: 
.. ldurdıi M 17,52 12,00 tarım kooperaliflerile Akçakoca fın- * ı· stcn"oul Polı"s mektebı' mu" - t f k k da sak' J 1" 
"' AKŞAJ: : 19,27 1,31 dık kooperatifleri. kurulara'· faali'-"e- - ufak e c adam a r ·ın o a- rimlzl, şhntllden, )eni ve ()n lı ıı •_ .... 

~t \''iz.im Fchiın dayanmadı. v.•TS!o 
1 

d' n. " d~rt:i<ru"ne I'zmı·r Emnı'yet dı'rek- b'I' · d'• (1) ~-k· R ,.-ıt1· n.. • ~ ı ır mıy ı. .ı;4") ı uzyanın meşhur cm- kunç lıir harbin 11€'ticelerlnC' "' 
Fakat n:'lsıl olur? di,.·e sordu. ı·". SAK·. 4,18 10,2 5 le geçmiş er ır. törü• c._·aı't Özkan tayı"n edı'lmı"ş\"ır. k affak t' · .J .n .:> Yo sa Lenin, muv ıye ını ni;yet tc.şlril:itı. ayarl aınalıyı ı;. 

O, J,C:binskanın ağabe~isi ve sizin REf ı·ı< Il imid 
tı:-yzcı '.zin oğlu delt~l midir? C'"'lcnecek bir !'ııt" bulanıaınalda nev- • 1 Na a ı .._ Bunun bir manası olamaz. j g • Y _...

1 

Arka'it dönük o an .. n • o UJl bi· 1 lkl ,er gl tn1tğe ba,ıadıl ar. Nana, ınl- .. -----··------- .,. 

P l l
'k . l . d k d b mit olan toy sarı,ın, bula bula. şu N A N A t enleri gürmU,yordu. Yanına oturıuu ş sart rlerin a rkası a lı nd ıktan sonra, r ıı ı ·a ış C'rın e aı eş, ana, R· 

1 1 i ili •1 u 1 (Fitr e) Jeriıniıi Türk Ua.'·:ı 
b d

. G .. 
1 

h . "ld"' .. 
1

.
1 

F rlkrl buldu: Şaınp. anya !J şes n a ı ola n ~i~n1an stener n zer ne abanı-ı gerinerek: ·ı :ı u ııu mez aın o uru t r a K b h t Kurum una verm ekle Ü" 111
1 

1 b l d k
. · b. ,.e piyanonun u..,tUne boşaltarak, onu 1 yordu. Keyfl bilir? a. a a , tekllU· _ canım hl"' de U''Umak ist•nı J ' ·r 

< 1 ana ncı ge en şu ur ı o ır ı nu .. il kildi i 1 1\l uff t y ,, ~ - li cem iyetin gayele r ine bl 
, h lrl ğ . . ..

1
a·· ··ıd·· tamamladı. tün otek er te - n1 kabul etmem ş o a n · a 'ın ken- '"or! dedi. Ne 1 b il k 1,c ·.ı rnmnn o u u ıçın o uru u. '1- -- _,_ hl ö ,, Y•11ma 1

• ınenı 1... a n da yardı nı imki\ nı nı r '' 
Sır ha~ı hu ı;özlerden bir mana ı ler. ıc -- MÜ e 11 l f-i : 67 Türkçeye- çev ıUa: 'I• dlslndedl r. Ila flf ''0 r g mlek gibi Canıların arkasından, Is renkli bu- etmiş olacağ ı z.. ) 

ı;ıkarC'!ınanıc:tı, Tuha! tuhaf bak· Onu gören Tatan Nene, hayretle: EMİL ZOLA UA..MiD ıtEFiX buru, uk beyaz ipekt elbl=:•· sarhoş. JQtların ko5u~luğu kurşuni CökyUzU· ,,_, ___________ _.~ 
tı - .:\ilah \.ilah! Niçin piyanoya -- -=-- --· Jutun renglnJ sarar a n 1 ı,ba ı , ·e ne bakı.yordu. Kartıda, Buhar ıros. ~ 

c-fJrrliin· ., 1 Labordct, f'lddlyetle: 1 n1akla lthan1 eden Le&. do llorn il& E"l J Gag-a, onu a.deta dizlerine oturtınuş- gen(' kız halini andırıyordu. Topuzu- ınııkta. olan e,·Je r in rsla k kl renllt sa.- /ı 
. Ya .• derli Öyle ise niçin ôl .. 1,ampanya bo.,.altıyor? diye .sordu. \e sade yilzlerlne ve üzlerlne kapıl- ~nada, Lafalois'l ele geçlrmı, olan gözlerinin ıuallımurluğll e o, sak in bh man'ın öte tara fı nı.l a. henlb.: u y uk la-~ 

Vo~~~d~~in;:;~;,:ı';:~ı kolundan!~"-;;,~::::. ~·::ı~.~~ı~:~'~;~:":.~:~ :~~'~!~:~·~.~ir;~~e~;~ ;~·~a;::~'., !~;i:U:::.::~· ı~:~~~:ı"~:ı~~~ı::~;:ı~ :~=il ~~ü~:~~·!:~:k ü:!~~:;,kı k:ı~1ı:~ ::~~rı~~~·:~u:~·~:~~ '. k ~~~:~:.~:~ :~~ ~ . 
rlfirt....,...üşlü. pan~~adan flaha. fıla df',·a yoktur. Sc· n1ezdl. \ÜC'ut güzelllgl lazımdı! Az larak, i k i beyin orta8ı nda. k&)bol- tı. Stene;, eıı c ri, J orj'un koycluğu ığ- ıne 1'iokak sllplirtlrü ü, kalın kuıltl •ı · Bt~GÜ!\-KU 1>1:.oGR.\'f 

•.. onu takip ediyordu. Çiin- sini ('oğaltır. 1 ötede, bir &efaret ataşesi, elini Si- mu.,tu, piyanonun etrafında, abeıt; bir n , Jtre batan S"ana'n ın eteklltlnc.len ralar ı nın t ıkardığı gürültülü sesler. 
kl'ı D~ks;at'ta beraberdiler ... Siz.. inanını' olan Talan Nene: n1on'un bellııe dolanlı!), ense~lndeıı çı1(ınlık içinde, ınahut oyun de\·an1 blrdonblre elle r ini çekti . le, ge!:iyorlardı. ' 'e 1'~anıt, P.trl~in b J 

::\fülciz;m Fehmi i~aret etti. - ı:a! diye n1ırıldandı. öpn1eğe talı,ıyorclu. Fakat Sinıon, etmeklc)·dl! Ilerkes blrblrlrıl itiyor, Bir kaç dıınlla kan rı,k ı rdı. Bir sıkıntılı uyan ışı karşıs ında, bir ge rı ı;: 

... Onu yakalayınca bu ar- ,.e gillU~tüklrrinl görlinee, kı7dı. müte,·ahhl-:, ınUtcnefflr, her seferin- her biri ,ışesiııln dibinde ka lan qm. danılası Xana'nın etekllJl'lne bula~t ı kı 1. lı k he~·ecan ı na kaınl mış bıı l u nu-

~ n-;ını bo~ bırakrradı. Belkiı fırsat Bilir n1i.rcll? ... lfer 1.anıan işte böl·le c.lr «eanınll "ııkıyor ... un!» larla onu iti- ııanynl·ı }llyanoya dökmeğe rahatı- ve onu lrkeledJ. yor, bir sayflyye, bi r t abiat, ııu ı .ı .. a 
o kurtaı ım diye .. Fakat siz '}aşırtı)orlardı... l-or \e 3eli>:t7..e..,ile o;urahoa şiddetli yordu. Oyun basit ,.e se,·lnıJJytU. ~ana, elddiyetle: tat lı , a)d ınhk bir 'eye ka,·u , nıak llı -

s·k tuttunuz kı. i.::e bir çare Artık iş cnıını,tı. Gece, kl'Jlazece , darbeler indlri:rorllu . E'iasen kiınse~I - Al! Göı.Un1, bir kadeh Jç ... \ 'ay _ Şlındi tını.alandı, dedi. tlyacınt duyuyordu. 
b ıl ... ı ladık Nihayet bir gece onu bltıntk io,Udaduu gö:-.t.crmı,u. ~farla nln kendbioe lll':ıne-,lnJ l'ltenıl.)·ordu. anasın ı: Sus&mı,, bu piyano! ... Dik · GUn atarmaktaydı. Penrerel erJtrı Stenere h itaı) ctle rek : 
n·>:C'tt.~lniz odanın pencere.st a- ı Blon, bir kO~dr, kenı.li"'lni pek fa7.Ja j ~~ ~nıyorlardı '? Krnlll~l blldlkleri kat? Al bir daha? Son c.laınlası na ka· ı • ~rl, b ilz llnlü. , .e mUpheın bir aytlı.l· _ Biliyor nıusun uı: ki, dedi, beııl 
çılı\·('ıdı. Dışarda }~ağmur yaf•. zengin olma.) an erkeklerle yatmakla ı harıtn1e,rep kızlardan m ıydı: Bu 1 dar... ltk doluyordu. Da\·etl ller, arf;ık blrer (AıkMı v• ) 

12.45 Ajans H. 

13 MUzik 
13.30, 14 hfUzil< 
18 Prograın 

18.03 MUZik 

18.25 Konu~ma 

19.5.'J hfUzil< ,(, 
20.1.s n. aozetc:· 
20. 15 ~[üzik 
:1 Ziı·an.t ta"-· 
!t.10 J\[üzil< 
21.JO Konu~ıı1 ~ 
2 l ..t5 l\fUzik tl 

18.45 R. Çocuk K. 22_30 !\[clll. s.ıoı 

t9.30 hfem. Saati l2.4~ J\[UzHc "~· 
19.(5 S. 1() daki. 122.55/23 'l. pr 
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XIX uncu asnn en büyük faciası 1 

1 

1 ci Napolyonun 

Moskova Bozgunu! 
Bütün yollar ölmüş askerlerin 
viicutlarile kaldı ımla. mı tı ... r 

t D u N y A HABER L ER i lf Tarihten Bir Güzel 
'--------------------------------------------------"' \.._ ________ __ 

-ı 

Kadın i 
Londra, 3-0 (A,A.) - Churchill ç % • ı • Ordumu mfü;tevliyi ckllİ'le 

Avam kamarasındaki beyanatında urçı 1 n dökeltilecek kudrettedir ı 
demiştir ki: Silah ve tcchizat itibarile iki• 

Moskova müzakerelerine iştirak t k mllyen amıYatan ordusuna isti~• 
eden İngiliz ve Amerika murah· n u u et~k suretilcdir ki, sahillerimizin 
ha~ları şu andan itibaren, her ay bir veya bir c:ek noktalarına biri. 
Sovyet Rusyaya ne vermek iktida· ~rini müteaktben veya ayni za. 
rında olduğu hakkında tam ve s~- Tam Öll manda ayak baı:mıya muvaffak 
rih malümata sahiptirler. Şotm me olabilecek ınüstevllyi denize dök· 
derhal süylcmekli!im iktiza eder meyi veya tahrip etmeyi mümkün 

SAFO 
Talilı, Setos,dan taınaınigle u;:all
laşnuş, Fravunkeıı b,.·r Jıiç olıııu:ı;tu 

-13-
r ki, Sovyet Rusyayı, birinci derece· U Almanya görüyl'>ruz. Alman inzibat kltııla· 

Tiirkpeye f'f''ir•: Şakir a..., de muharip bir devlet sıfatile ila· rınm Rus zırhlı arabalarının ileri 1 Yazan: Nizaıneltin Nazif 1· -----Yar.an: 1'"apolyonun ['Ct'de Ç&\"UfU 

Burcinyoo 

- ııt-

Erplmlea nihaye devam edecek bir vaziyete 1 hatıai·ı gerisinde Rus halkına kar· 
getirmek için, Britanya milleti ta. uyumuyor.,, şı şay;mı nefret ve gayri kabili lanarak Mısır ordusunu elde etmlşU.ı Rh·ayetlere bakılırsa, Seto, ç.ıu 
rafından son derece ciddi mahiyet. tasvir mezalim ika ettiklerini işit. Bu uğurda hazıne'cr sarfetmekten rma ç ki ır çel<!lmez m ıbudllı y 

Bir beygir bulutunun kar ilzc. yının bası, göğsümden aşağıya doğ le fedakftrlıklar yapılması ve mu· j --- tiğinıiz zaman, burada karadan ı c;eldnmemıştl. Sonra hıç umıılmadık 1 ,·armaya başlamış. I<'ıravun t ntıı 
tlnde durduCunu gör lince kav~a- ru sarkıyor \•e kuyruk tarafı yerde ıızzam bir ga)'Tet sarfı icap ettiği '' s l i k b Q le yapılacak bir ihraç hareketini im· bir zamanda, bir denbıre Mısır top. çıkın zd::ın önce Mısırın rn bü\ 
nın sebebini anladım. sürünecek derecede inerek arka· glbi, Birleşik Amerikada da çok ha veyahut havadan indirilecek ral>lnrına saldırmıştı. klıhını olan setos u mnbud'ar ı~ 1 • 

Bunlardan biri yanıma geldi. mı kaplıyordu. Postun yanları ıia büyük tesisat vilcude getirilmesi • [ düşman istil~ . oc~~l~rını o~tadan Fıravun setos, Asıır hUkUındarlle r ı:ı;orlarmış , e 0 b.ıtUı m b 1 ..ı 1• 

Asker bir arkadaşla ormanın ar. genişti, bir kuşakla bUtiln parça. veya Britanya ve Sovyet Rusya S e V f n Ç e kaldırmak ıçın buyuk Brıt~nya çıırpı~ırıağa kar r , ermekte en ufak 
kasında bir beygir vurmuş ve bir ları toplamağn muvaffak oldum. ile İran arasında aktedllen yeni hükümetinin ağır mesuliyctı na. bir terecldUt bile gö~termenılştı. 
butunu alarak bölüklerine gider. Şimdi yapabileceğim bundan iba· ve ihlas esasına müstenit bir mua. b k f zarlarımda çirkin bir intiba ile 0 d h 
k h d . ·ı. ~ a am ay lZ . 1 d 1 usunun a!';ınn geçip çok ka "'" 
~ başka alaydan Uç kisiye rast· ret kaldı. e cnın yakında ı an edileccgini,. • 11 mftnidar bir ı:ckıl almı~ bu un u. I · ' ' 

l 
.. 1 · B 

1 
bl " 1 cSlz Ka ıl b:r harbi göze alaı ak payitahttan 

amışlar, şimdi bu üç kisi eti el· Kalk borusu çaldığı zaman iste soy emış ve bu ittifak, harbin azı arı ze soruyor ar: • , 
ICTindcn almak istiyormuş. Adam· 1 bu işleri tamamlanmış bulunuyor· müstakbel revişinde İran milletini ı 1 it A hirc bombaı·dıman edildiği takdirde uz~~·~ın.ıştı. Fakat na'n

1 
b r tuzağa 

cağız kendilerine yardım ettiğim dum. bizimle birle~tirecektir, demiştir. ' r anya lsttı. Romn~, da bombardmmn edeceğlnizl aü,UrUldUğUnU nnc k Senahrib !le 
G 1 k 1 b 

ı.. t bllk lrnrşılaştığı anda anlıyal>f nı.sti . .Asuı 
takdirde hissemi vereceklerini siiy Nihayet yürüyüşe bacladık, fa· e ece. i k anarda pek şiddetli e esı· söykmiş değil miydiniz? Bunu J ap 

ordularını ınall\'etmeye k nı ' 
mı~! r. Gece ynrı<:ından sonra Mı 
rın her tarııtını fare sUrU erı h: p 

mış. Topraktan adeta f re ı ışı::ıı 

,·ermış O lcndnr çok. Bu farcı ·r 
s d 

ı " muh b l · · di k d b ordı.ıs.ınun Ueı·ı kollnrı !!oZJkü,•erır· kın akın A Qr kar ı .,nhın 
uyor ve beni kavga yerine sürük· k:ıt GU geceyi geçirdiğimiz vere bak are e crın, şım ye a ar u maktan slzl meneden nedir:'> Bu su. -
ı ~ " ha t ö d "'kl •nd k ~~h a 1 t •• d a d CI', Mısırlı "'Cnernller etrafını sarı· mışlar. İ tırah:ıt hali de olan .\s(I 
cmiye çalışıyordu. Halbuki ben tll!!Ol zaman, buralarda ebediyen rp e c r u. erı en ÇO - ...- a 1 r " nlin ecYabı nc.-dlr? Bunun tek ceva. o 

de torbamdaki patates hazlnf'sile kalmak için, oldukları gibi bırak· şiddetli muharebclct-in şarkta in- in budur ki. Kahire henüz bombar· wrmlşl<-r \'e kendisine şuyie demış. luların gözlerın. oymuşlar, kul..ıhl • , 

k 
•·ı· af t · · -.:ı... !erdi: ~emişler. D r an ıc;ınde ka•· _1\ ı 

ayni tehlike karşısında idim. ma ·ta olduğumuz ölulcrin sayısı " e mcsıne ve aynı zamanud, dıTnf\n edilmiş değlld.r. Kahire ~th· " -
Vazife ile ormana geldiğimi, dur önünde tüylerim ürperdi Bir. gece bu adaların istilflsı tehlikesinin, ,- hkltaharda 4\ tinin civarındaki askeri mevziler bom <- Sclos! Biz bii) Uk hükUm<l allakbul'ak o mu", A ('ırl ılar ted h-

lllama imkan olmadığını, fakat yar jçinde ne kadar çok insa~ açlıktan her şekilde kendini göstermesine bardımıı.n cd!lınlştlr. Mamafih geçen Sennhr.b il h ırbetmek istemlvo· ı hıışıe fırar ctmlşier. Mnaınafıh m • 
dımıarına adam göndereceğimi, ve soğuktan ölmüştü. herhalde intizar etmeliyiz. ç•k çetla m•laarebıler sene yıkılncağlmızı zanneden İtalyan ı·uz. O Asurlar ıc;tn nasıl el açık .b r bud':ırın yardımı bu.,unln d.-ı knlm 
Vaziyeti idare etmelerini söyledim. İlerledikçe yol üzerinde daha Churchlll, fedakar Rus ordula- larm o zaman Londrayı bombardıman hUkümdar ise b zim için de oyle bir mış, fare sJrUlerl Mısır ordusunu 

Filhakika biraz sonra bizim bÖ· çok büyük sayılarda ölüye rastlı· rından ve Çinli ırkının tükenmez J a p Dl ak etmeğe hakları oiduğu kadar bizim de hükümdar olac ık Seni .Mısırın b:ı· karar :ıhını da lst ı ı ctm ş, f t 
liikten lkl kişiye rastladım ve yorduk. Yollar sanki ölü insan VÜ· nıfıncvi kuvvetinden bahsederken, meclt•rlJ•illltle,Sz elimizde bulunan vesaitle mllmltün ol ·ından atmağa. karar verdik. S.:-n nr •• bil kararg'ılıta ancak Sctos'a clıls. 
bunlara iyi bir kısmet karşısında c~talrllc kaldırımlanmıştı. Bunlar Avam kamarası kendisini şiddetle duğu kadar ağır bir surette Romayı tık bizim hUkUmdnrıınız eleği sın! manlı .. edenler aynı a,ıbetc uğl 
bulunduklarını anlattım. Bu iki bızden önee ·voldan "''"'en kolordu· alkışlamıştır. ·· bombardıman etn1ek hakkımızdır. Bnşmrla'>I tacı k('ndl elinle bize \;er. mışlar. 

" ., ... ,. A · .. dd t ! d cKi 1 zerİ1Ri7.ıC aldığımız vazifeyi asker tarif ettiğim yere gitmişler, farın bıraktıkları korkunç izlerdi, ynı mu e zar ın a, 'şman lrau l'llt"•t'lt.'ll Onu yeni hülcUmdarımız S!!nııhrlh'ln Burun Uzer.ne ~etos, As'O.r hUltUın· 
fakat orada yerde ölü olarak yatan fakat bizim arkamızdan gelenler, gemilerinden vücudc getirdiğimiz seeat ve IM'arla başarmıya 1ran meselesine gelince oradai~l nyakları altına atmıık ıstiyoruz darını takip cttırm ş ve f rar e 
birinden başkn kimse görmemiş· blzdC'n daha korkuncunu görüyor- mezaristan son derece büyümcl..-te. çahşacafız. dlkb törü menfaya göndererek ,.e ye Bir çok şeflerin ne elim akıbetlere Asur asker erinı bıre kadar kıı d 
lerdi lardı. dir. \.. ,,,,,/ [; d 11 mış. As(lr karıırgihını talan cttU. 

· 
1 

Ö d Şimdi Amerikanın yeni İr'l!ia et· _ rinc çok geç kalmış fevka1Me 11\znm bu rn ı t c.rını tar!hlerdo gormek, nc 
Mc~clc, anln!!ılan şöyle o muş: n e gidenlere yetiştiğimiz için · ıu inkılaplara ait .. eni~, bir program Uyük nzapl:ır !:ektlkierlııl ıınlaın.ılt m..ş, Senahnb' .n hazines.nı eıe geç • 

t . kı b" tiği muazzam miktarda gemi yı. Birleşik Amerıkanın, muvazi veya <> ·p h Ik d "'t t t b h 
tin !Hlhiplcrindcn biri benım ya. sa ır mola verdik Madam Du· b' tatbik etmeyi taahhüt eden meşruu mümkündUr. Fakat düşmanla tnm rı 11 

n neı mış. ş o u e 
llırna gcldı·~ı zaman, arkadaı:ı yal. bois te bu duruc:tan' ıst"ıfade ede- ğımnın bizim gemilerimize iltihakı mütekarip ır hareketini hisset· k 1 t ,. Setos u M:ısırın mtlll kahınmanı hı " " " t B mekte'-·iz. Etrafımızda l'Sir Avru· bir hUkUmdarı ikı:me ettik. Pek ya- ·nrşı aş ı.,,ı anda oıdusu la.rafınd!in 
llız kalmış ve dl>ler u··ç kisi bunun tek çoeualına meme vermek ı"ste- zamanı pek yaklaşmış ır. u saye. " b d ı lire "okmuştu. Ö:Unce, halk :ığlam • ı; • ~ d 1942 · i · · bi 1· pa milletlerinin kıpırdadıklarını kında Rusya ve lngllterc ile eski t. 1 11 erece a ç:ıkçn terkedllmıı; olan 
ltar:>"ına bir dip,,ik indirerek öldiir di. Fakat akabı"nde yu-rckleri par- e, senesın ' ıyı r ne ıceye Fi S tı. Sonra ta.,ıarı oymagn bnc:lamı.l r ,.., " bl 

1 
isal ümidindeyiz. hissediyoruz. ran mllleti arasında ciddi. samlml ,.0 ra vun ~tos·un azabı herhalde bun- Y • 

lllilşlerdi. Bir at butu için r a· ça ayan bir feryat kopardı. Zavallı Londra 30 (A A ) - Harp mas. B b 1 d d 1 h lih yeni bir ittifak muahrdeslni meclise l ların hcpsınden bOyUk olmuştu. her tarafına onun heykelleriru dık 
dam öldürmUşfordi. iıavrucak ölmüş ve tahta kesilmiş. rafına k~rşıhk . oİınak üzere bir da ~'~~t::b~~ ~~vk:l~~~ amc~;;:: firzetıneyl ümit ediyoruz. Avam ka· M:ısı~ın o günlinrlen 'Mısırımızn ka- mışlcrdi. Hatttı. bazı ka.<:abalarda 
Alayın bulunduğu yere geldiğim . Etrafında olanlar, kadıncağızı milyar İngiliz lirası kredinin açıl· ı J • • - k t k ş t bb'" marası, bu lranda biraz şldd~ tat· lan rhnyetlerc bakılırsa, Seto- bu halk gizlice Setos'n ıb det ediyor. o· 

~aman arkadaşların çoğu bir ~ey- teskine ko~ uldular ve çocuğu zor. masına müteallik talebin müzake· :rı~ı mbunla a a e ı:e eMşe lu; bike mecbur kaldığımız tedbirler! t:ı.3 teklıfe şöyle mukabele etmiştir: nu mabudlar nrnsına sokmuş bulunu. 
ler btılup bulmadıg~ımı, dişe gelir la elinden aldılar. sun e u unmıyacaı>ız. ese "I dk cd k ı B hed 1 1 <- Ordunun isteklerini kabııl et· yordu ı. resi münacebetilc bir nutuk lrad R ··k·· ü t hf'! 1 k · · ı • l'Ce t r. u mua e ran mı -<ıir k f d' tmedlğlml sor '..\'Ianza k , t S ~ ğ ~ uı:yanın vu un a ı e me ıçın 1 1 memek elimden gelmez. Mısır tacını .Setos. bütlin hayk('llerınde ayaktn 
., sey ·eşe ıp e · • ra orJmnç u. ogu un \'<' eden başvekil, şöyle demiştir: Avr pa kıt:ısını i!;tilil etmemiz la· Jetini yalnız lmrtu ma yo unda değil, 
" 111ar. Verdiğim cevap tabii (ha. sefaletin biribirine yapıctırdığı bir · · u harbin müstakbel !nkls,aflarında da Sen:ıhrib'e terketmeği kabul edi~·o. duruyor, şarkı şlmalıye doıı.ru bakı· 
~ . " l'znn zamandanbcri Hıtler'ın zım gelip gelmediği, şimdi Jlltle· " .ırı) oldu. surü insan, :yol boyunca uzayıp gi. · k d bizimle blrleştırml" olacaktır. ı nım. Yalnız, sanıyorum. ki Senahr!p yor, bır büyük fareyi olu;uyordu. H 1 

d 
sesı t:ı nıa ı rin Rıısyada meşgul olduğu sırada ., 

Bundan sonra atec:ln kenarında en ölüm izleri, her an bir tanr. K '' ı 1 'd 1 · • .:\Uster Çördl netice olarak şunları .:\fıs. ır tacınr benim elınıden alnıağı heykelin altına şu ı:özler hakked 

~er aldım ve mutat olduğu ilzere ruza uğrayarnk kazak kılıçları al- zamanlarda ne kadar sukuti da\'· kendisine garpte darbe indirmemiz söylemiştir: slzm elinizden almag-a tercih c<ler. 
" amara, ·'az ı er :rı~ın ~on ı ortalıktaki süki'.inetten bilistifade ~ mlşti: 

~.ar i"inde bir rukur kazarak ya tında can vermek ihtimalleri bu ranmış olduklarına herhalde dik , ı·~np edı'p etmedı·~·ı mcsclclcr·ıı'ı· t ÇUnkü bir hllkUmdaı ın tacını gö- cEy Mısırlı dUsmandan korknut ı. " " k ~ ı; • !itiklıale ait üınitlrrlın m~ınnunlyet "<lcağım yeri hazırladım. Elde ot ·adının ortalığı k:ıplıyan feryadı kat etmiştir. Yedi aydnnberi ı11t. ele alınız nUI rızasııe C'l!ndeıı almak zorla nl· Oindar ol! Mabudlnrın sevglslrıl ber _ 
\'t'.;·a saman olmadığı için ayı pos. flc insanı deli edecek bir korkunç ler, harp plfınları hakkında hiçbir Al ·· .

11 
t• • • t b:ıh' değildir maktan çok d:ıhn istenir bir ııevdir den öğren! Mnbudlann sevgilisi ol 

t. d ba tehl"k 
1 1 

d Ölü b k .. . . H" 
1 

k., man mı c ı azım zayıa a ne Şımdillk avam kamarasına atiye As· d 1 • ma ... ·a ralış•~ 
.. llu sererek üstüne uzan ım, · ı e o muş ar ı. m, u a. şey s~ylemcmışhr. ıtler n .. nu. kadar tahammül edebile<"ektir? 

1 
or unun e ebaşıları buna itiraz " .. .~ 

4ıının altına üzerine kürk geçirdi· dının ağzında sanki dile gelmişti. nusanı ve şubat aylarında ağzın·t a~t m~mnunlyet bahş haberlc.-r ve is. ctnıed!ler. BMıkis memnuh oldular. Şüphesız bu heykellerin en güze 
~•nı çantayı yerleştirdikten sonra Sanki dahn çok öldürmek için Ü· dan kaçmış olan bir kac söz, bizim Düş~anı.n ne ya~:ıcağını kat.i. tıkbalın pnrlıık veya kolay olaca~ıııa Senalırlb, ~fısır tacının bizzat Jo'ira· 1 )fenf ehrinde ıdi. Psnmetık. hafVıd::ı 
\Qı:!rime kakım ki.irkı.inU çektim. zerlmize geliyordu. Tı!~ lerlmiz lçln hiç şüphesiz faydalı olmuştur. yen bılmı) oruz. Düsman,. sen ıs ııit teminat \'ermiyeceğiml tekrar et· \'l.tmm 111'! ba' n~Çlt1t~t go. ki gU:ı bUyUk merasimle Setos abı 
'ti\ı suretle güzel bir gece geçirme- dimdik olmuş, asabımız gcrginlcş. Bitler, ilkbaharda öyle dcmi~ti: Sovyet toprakları.ndn h.angı nok· mckllğıme müsaade ediniz. bllttkıs 1 rllnce elbette bUyUlt bir sev nç duya- dcslnı ziyaret ediyor ve her z yare. 
ilin hazırlıkfarını tamamlamış ol. mi§tl. Tahtelbahir harbimiz, fiilen baş· ta~a ~adar . nerlı~·ec:ktır. Alın~n yaklnşan kıf mevsiminin, Sovyet bU· caktı. Ve bu sevinçle klmbıl' h • tındt:\ heykelin bir tnrarına kıymetli 
<' ırn. Fakat uyumadan önce bir Çocuğunu taşıyan baba ile bir- lıyacaktır ve düşmanlarımız, Al· mılletı kC'ndısinln ugradığı nzıın y.ük elçisinin ı::arahalle ve vulmf ile vnrdalıklar ed"cekti! Klmbilıl~ ~: s:. bir hediye b raktığı görO llyordu. 
llctat<'s yemeni ihmal etmedim. llktc yolun az ötesine gittik. Bir manlarm uyumamıs olduklarını zayiata daha ne kadar müddet ta. söylediği gibi, Rusya üzerindeki taz· vinç AsQr hazinesine ltaça mal ola- Halk bu halden çok memnun oluyor 

Patatesi torbamdan nasıl çıkar. <tsker baltasile buz tutmuş karı par görecekler ve Alman tayarell•ri hammül ed<'cektir? yi:ı tahfif. edcc~ğine dair hiç b~r em. caktı. Senahrlb'Jn p:ırn dolu sandık· ve Pııamet k'ln şöhreti gUnclen güne 
<lı&ın11 ve yediğimi anlatmak is. çalıyarak bir çukur nçtı. Gözleri ile bütün Alman müdafaa kuv\•et. Düsman havalarda cok zayıftır nl)ctll dehi geostermedığtnl ~öyl!ye· lan kırdınp avuç avuç. klirek kürek bntlln Mısıra yayılıyordu. 
~tiın. KürkUn altında kliçuk ha. Yaşla dolu baba, evliidını bu bir leri şu veya bu surette nihai ka· Diişmanın kifayetsizliği yalnız ccğlm. Ayni zam nda J;:ış rnevsımı, gUmllş dağıttığını görUr gıbi oidu Di/;er Mısır hUkUmdnr11trı bu lr.ı.-
' e~ctıcrlc ve etraftakilere hisset. buçuk karışlık çukurn bıraktı. \'e 1 rarı tahakkuk ettireceklerdir. ha,·adadır. nu kifayetsizlik çok bu ndal~rdan isti!A. tehllkesln!n ta: l lnr \'e bu hulya ne çadırlarına çekil: den korkmaya baş:anuşl:ırdı ldar · 
htn1t'den bu işi yapmak için bir bu yol üzerinde ba Jıyan bir ha·~ Başka bir defa Bitler, şöyle de· ciddidir. Fakat bunun haricinde nıamen ızale edflnıl~ olduğu garantlıı diler. Yalnız Setosun sözlerlnl bildı • !eri altındaki halkın, gi.iniln bit'ind<' 
il~·Ji sıkıntı çektim, Bir sey ) e. yat, işte böylece ona erdi. ı mlşti: inisiativi muhafaza etmC'ktcd!r. Bu nl ?e verememek~ir. mel< vazlfeslle :AsOr hUkUmdarın;n kend IC'l"lnc isyan ed vereceğini, taht 

~!f:iıni hissetmiş olsalnr, yalnız C· Bir milddet yol aldıktan sonra Mart ve nisan aylarında dü~ma· inisintivi elinden alabilecek kud. Kış mevsiminin sısleri ve kışa mah nezdlne bir hı.>yet gonderme\i de (Arl.:ısı ,·nr) 
/llldekıni almakla ilttlfa etmiyc. b.ir oı·man kenarında, geceyi ge. nın ~iç ele bekleınedi~i bi~. dc~lz reti elde edemedik. sus tehlikelere rağmen dlişman ge· ı ıınutnıadılar. • Z \ Yt 

eJ:;ıcr, arka çantamla, yan torba· çırmek üzere durduk. Burada SÜ· h?r.bı ba~Iıyacaktır. Bunun uzerınc Sovyet hükumeti kendisine her çen senenin aksine olarak tekni~ ha. !şte Setos, talihin k"ndls!nden ta. 
'nın altını ilstunc getirerek bütün 1 vari ve topçu kıtaları konaklamış· bızım h~yatl levazım ve mühim· ay ne kadar silah. techizat ve iasc zırl:klannı yapmak_ ıı;ın geniş bır za· mamile uzaklaştığı, bir firavunken veıı.,ı bulunduğum Naci Ardako· 
ll;ıtatcsJcrimi zaptcdip beni mahve. lardı. Yerele, parçalanmış bir çok mat mıkıl yollarımıza karşı yapıl· malzemesi günclcrcbilcccğimizi bil nıan kazanmıştır. ::'i:e olursa olsun ilk b·ı h' ld b çun İstanbul '.15 inci ilk okuldun al. 
~~Cekıerdi. Patatesimi mideye in- beygir yatıyordu. Ayakta kıpırda· ma~ta olırn taarruzların artmasına mek hakkına sahiptir. - baharda şimdiye kadar kaqıılaşrnak 

1
• ıç v uğu lr anda, bu kadar a- mış olduğu tasdıkname zayi olduğıı 

~ıtd d 1 t a ettik nıecburi,,·etinde kaldı""ımız muharebe ı çık 1'lyaneUer ortasında dahi saltana· için yenisini çıkaracağımızdan c k:-
ı. ikten sonra üzerine bir avuç ma an duran beygirler vardı Bun n ız r · Bugün l"tıvvetli bir kara " b j tını kurtarmak lmkAnlarını buldu 1 ini hUk u 
(j ilr Yedim ,.e ~ihayet uyk~ıya da lar Yorgunluktan veya donm~ş ol· H~ç ş~phesiz Almanlar, biz~m ordusuna malikiz lerden clııha ağır muharebel~r yap. · s n m yoktur. 
aldım. d~~ları içln bırakılmıştı. Gece öl· ı;ey1rısefaıı~lhatlarımıza ktarşı mık· İngiliz ordusundan b~hseden B 1 mal' iztırarında kalacağımızı, bu mu- s ES•S_E ____ 

5 
_____ _ 

C:cee her uvanı.,ta elimi torba· muş ve kesilmic olanla d ·st·f . tar arı mu emadiyen ar an tayya. · harebeYerin şarkta daı.a geniş bir in. 
;ı ,, ,, • d .,, r an ı ı a 1 . . t ht lb h. l l . k il Churchill, şöyle demiştir: 

sokarak patatesleri saydığımı e edilemedifi için henüz ""asa. re erını ve a e n ır er nı u an. kişaf sahası bulacağını ve adalanmı· 
l'I kt " ' dıl::ır. Bununla beraber tam zamn· aŞimdiye kadar bugünkü ile kı· k ı 

"· cmiye bilhas,.a lüzum göriiyo· mn a olanlar öldürülüyordu. Es. Y. as edilebilecek bir kara cırdusu. ırn. ·arşı slllfı. tehlikesinin daha baş-
·ı.ı.111 • kiler b ı nında alınmış olan mukabil ted· k daha ı d h hl bl •. . Açlıktan ölüm tehlikesı ge· uz aşmışlar. artık kesilemi· na hiçbir zaman malik olmadık ve n, cıın ı \'e n a vu m r şe· ı 
'l'rn k bi yorlard birlerimiz, büyiik bir mikyas da klld t hU d bil "'. ı h b c te olan arkadaslarıma r ı. olamıyacağız. Muharebenin bida. e eza r E' e ece.,ın esa a 
0ltnı,., ki k 

1 
b n Bugün dı.kk t• 1 b' k hilinde çok iyi netkcler vermiştir. kntınıılıvız. 

:~r " vermeme· e a mıyor. u lb tt.' a ım ır no ta daha ,_·etinde orctumuz muhasaınat üze: " • ı cc c ı MU Tkıı.rei. ıemilerimizdc kayı1>larımız • ~ çalmalarından korkuyordum. · mkiln olduğu kadar ı;ü rinde te ... ir jka edebilecek kcyfivet inat ,-e ısrarla üJ'.erimi7.e aldıfnnı,. 

Tepeba,ında Pek Yakmdrı Tepebaşında 

Fevkalade güzel bir 
ıı h ı var! ve t ev\'elki aylara nazaran üc::te birdir ,, 

.. a imi ,.e bu yaptıklanmı, bil· • opçu kuvvetlerinin gerisin ve kemiyette deg· ildi. nu.vük itina bü~ itk rolıi liyakatle ifa ~in 
"il h ı de yOriltill .Ayın son günü olan bugiin öl::· s ı~dı ayatım boyunca daima hatır- n bırak mck istiyorlardı. Bunla. leden sonra vukua gelebilecek O· ve ihtimam ile, büyük mesai ve t:ah.,.eal'ız 

1 
nı ve utandım! rı a~akları ölü hayvanlarla !anlar hariç, düşmanın harekatı zamanın istirakile şimdi orta ölçıl· Şu kadal' var ki, :manevi ve değiş. 1 

4 
fcnuz kalk bonısu çalmadan U· bcslenmemızı için olacak! neticesinde, İngiliz müttefik ve de bir ordu vücude getirdik fakat mez inat ve israr kabiliyetimize in· s 

SES 
s 

s 
E 
s 

,~dıın ve çantamın üzerine otu· (De1'a.ın1 var) 1 k bu mııkemmel bir ordudur. zimam eden tam o:ckildeki milli itti- E ~•a'- bitaraf mcm e etler ticaret gemi· " 
• "" esen "Ok "'iddetli rüzgllr kar l hadımı7 n kudre.,_ t tbı'k hn• k 1 •tllri ~ " !erinin, temmuz, ağustos ve eylıil A man 'e Rus orduhırile kıyas d ı..n:: a SA .... ına o 

tı t ~ ~ünlin pek mülhis ge-çece· ı b 1 l ZA1:1 ayları zarfındaki zayiatının, nisan, edildiği takdirde ordularımızın nulmuş bulunması, artık derinliklerl-ı 
"il a minlerile düşünmiY.e başla· .stan u ran başkonsolosluğun. mavıs ve haziran Uç ny zarfındaki kiiçük sayılması miimki.indür. Or· ne kadar nüfuz ettiğimiz cihan şll. 

1 Bu clüc:ünmele in ld d w dan nlmış olduğurn 36926/13'9 nu· " r s ~ · ,, r a ır ıgı .. zayiatın üçle biri nl.sbctinde oldu· dularımız, mullılş bir kudret kay·, mul aciada uhdemize mevdu büyük I 
,
1 

tedbir, bımim meşhur büyilk maralı pasaportumu zayi ettim. Ye- cunu söyliyebilirim. nağı olan Alman ordularının gc. ro!ll liyakatle ıra etn1emiz müsait o· 
Postunda, OJT.uzlarmın seldıği nlsinl alacağımdan eskisinin hUkmll Esir Avrupa memleketleri ' çirdıklcri miıkerrer ve mesut tec. lacağını söyliyebıllrlm. Malik oldu· 

re bir delik a"mak oldu. Pos- yoktur 
0 

"' · bas kaldırıyor rübelcri geçirmemekle berabı~r ğumuz bu vaziyetleri ispat edeceği· 
~vnuma geçirdiğim zaman a. All bin Rllseyln f ki kuvvetli milletin, Rusya ile itina ile yetiştirilmiş bir ordudur. 

1 
mlze emin olabiliriz. 

15 haziran 1912 de Pekinde ye· I ( & z - & si için de bu zata bir çok avanslar 

~~1karışıklıklardan bahsedilmeye A n B J 1 ödemislcrdi. 
~ Cidı. Fakat bu tarihten biraz n e iTi v e e n • . Fakat hiidiselcr umdukları gibi 

~~ ~~ konorsiyom müstakbel islik· ı • zuhur etmedi. Halk, meclise ckı:e-
~ Üzerinden Yuan Şekeyc iiç mil . ri:ı. eti teşkil edee<'k dnecede çok 

lacUik bir a\•ans vermiş bu· climhuriv. etçi mebus sokabllmic:ti. 
'lt.,,,,.tclu • Ya.aa: T" L nitea· . " 
1 

v • {lENG ÇE.NG ur .. ~ye ç • Ayandn da vazi~·et oyle olmuştu. 
5 lla;dranda siiki'ın iade edildi. - ~fii Tevfik Xetice Yu\·an Şckayın müthiş bir 

'hı an Şekay'a aldığı pnralarla Yeni bir talebi üzerine yeni bir istikraz akdine memur edilmişti. Jıezimetile tet~vviiç etti. Hırsından 
rıııttc yeni bir kuvvet hulul et· avans daha koparıyor ve bunu ta· Sun Yat Sen Avrupalıların kendi- Pekine davet ettiği cilmhuriyetçi. 

tı. Etrafına bir slirü taraftar· raftar, silah satın almak ve !cdai. sine karşı nasıl bir fikir be!>ledlk· icr liderini idam ettirdi. Şiındi or
loPlamıstı. Hile, hud'a ve lstib· !erden mürekkep blr hassa alayı lerini yoklamak merakile olacak tadn Song kalıyordu. 
. tcşldl uğruna sarfediyordu. Bütün istikra · · · d uhd"' c' B 1·1 

i'•ıc rncmleketi kasup kavurarak z yapma ışını er ..... ... , u zat Yemen ı er Cf'miyeti reisi 
siyasi tabıycsini hassa askerlerinin meye k d' 

l
e Cdivordu. Kendisi harici tel· ·ara rver 1

• inkıl{lp proğramının banisi idi 
" kuvvellcndirilmesl üzerine vapı· Derk · ı.ı· i t'h b t k . 1.rJc · d ·ı r t tt··· " en yenı ır n ı a n anu· İ . .. . .. 

J ıı zıya :sı e ne re e ıgı yordu. Muavini merkez orduları nu neşredildi Bu kanun 596 me· ntıhabat mucadelesınde buyuk 
t~a~ıreok. yenı ~üşnvirler, ~US· umuı.ı kumandanı tayırıi ctmisti. bus ile 274 a;·an azasının ne sekil·' roller oynamıstı. Kendisi hararetli 

<ıı ta)'ın ctmışti, Bunlardan, Mufrlt cumhuriyetçilerden iki ge· de seı;Heccklcriııi tayin ediyordu. ·bir hntip ve cesur bir mütcJek· 
11 .. ~rı millet nıec:lısını, kayatun' ncro1i Pekine davet ederek orada ~aka~ bunu müteakıp de idarei or· kirdi. Olgun olduğu kadar nçık fi

..ırtnı ko\•mak, Frans:da ı:-rapol :.urşuna di.zdirtmisti. Yeni rejim fıye ılan edildi. Müstakbel parlfı.· kirleri vardı. Onları böyle izah C· 

, 1 Yaptı{.ını yapma fıkrlnl eski Hiyatlara bulaşarak garip bir mentonun inikadı on ay sonraya derclı: 
il ediyorlardı. Fakat . Yu"an. hnlltn haline gelmi~ti. tehir edildi. 

, l' Ve tcrakum eden hır sürU 0 .. t ki · · . h S A 1 1 '-' «Cin, derdi. Dirlc~:ik Ameri· 
1 • • • • e reısıcum ur un Yat Sen vrupa ı ar ı U\'an Şckayın in- ka gibi müteaddit hükumetlerden 

'lt Y~tlerı ~ al~ız. bıışı~~ ~ ukl~· ısc bu aralık Çın şimendiferleri tihabatta kazanacağı ilınidinde i. teşekkül eden bir memleket 1 • 
ı,c Ycrd: mes ulıyctl~~ 1 mecl s umum mUdilrlilğüne senede otuz 1 diler. ÇünkQ onlar paranın her {;lidir Çin uzun aı:ırlardanbcrl ~? 

~l ıı t ~1~şterekc:1 yuklen~ı.ck ı;ln ~olarlık ?Ir tahsisatla tayin e· ~·erde olduğu gibi Çinde de nihai ı tek hİıkümcte biat et~ılş geni c ~~ 
a, nı e. c ~h ettlğınden bu fıkre ctılmıştl. Aynı zamanda Yuvan Şe· zaferine iman ediyorlardı. Ve ken. Jetlerden terekküp eden fc~le ~ 1 

Yorc.ıu, k.ıy tarafından bu zat büyük bir 1 di menfaatleri uğrunda sar!ctme· sistem onun tarihi ıstıfasile he~=-

±±S 2 === 
henk olmıyan bir şekildir. Öyle 
bir merkeziyet usulfi bulmalıyız ki 
memleketin en uzak kiıscsindcki 
hııyat bile merkezdeki hUki'ımetin 
kalbinden gelsin. Zu!Um ve tagdi
ye sebep olan diktatörlük idaresi· 
nin bertaraf edilmesi için mille· 
tin kendini Fransada oldtıiu gibi 
ciimhuriyetlc idare etrne5i lfızım· 

dır. 

Song, meclise karşı mes'ul ola· 

cak, 'bir hiikiımetin başveklll ve 

Yuvan Şckay ise mahdut salfıhi· 

yetli bir devlet reisi olacaktı. 

Fakat eski başvekil böyle bir a· 

damın mevcudiyetinden bile haz 
etmediğinden gereğine bakılmak. 

üzere iş mntchassıslara havale e· 
dildi. ing isminde bir polis amiri 
elli bin dolarlık bir vaad üzerine 
bunun bin dolarını Chi • Yin is· 
minde bir serseriye verdi ve günün 
birinde mUtefckkir vatanperverin 
kaburgaları arasına giren keskin 
bir bıçakla göri.ilen iş bayağı bir 
c:Lıı;ıyet çibi teUıkki edildi. 

(A•ka'lı "Yar) 

Hem duyulacak hem seyredile~ektir. 
Tepebaşında - Pek Yakında - Tenebaşında 

SES•SES 
7. ilk teşrinde 

Milli Piyangoda 
Büyü ikramiye 
(30.000) liı·adır 

:\mil 'Piyangonun 7 11!<teşrin çckpışı hu sefer Afyonda yapılacaktır. 
Bu son çekntşte bü)1lk ikramiye (30 000) 1irndır. Ayrıca dort ta 

(10.000) \'e altı tane (5.000) liralık ikramiye varı'lır. 
40 bilet (2) şer bin lira, 120 bilet (1.000) ner lira, 160 bılet (500) z 1 

lira lmzanaeaktır. 
Ayrıcn tı.200) numaraya (100) zer lira, (1.2001 num ra:ıa da (, oı 

şer lira. (8.000J numaraya da (10) nnr l!ra tsabrt ede ekt r. 
Bu sefer bir milyon hraya yakın yeni tam bir hcs pla 1!160.000) ı 1 

llcramlye olarak tevzi rdılece~tlr. Talllnızi b'r de Af\ 0 ıda t 1 • b 
ed.nız. 

1 
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En Son Havadis'in macera romanı : 77 ... -latulz a lsalulldaa Jallı:iJ•l•r : Z 

Aile pansiyonu ! 
Parasız ilanlar 

\ iş i&tiyen ler: 
p, 8. WOaER BOUSI 

ı &ta __ lf_İ9_ 

ALMAN CASUSU V. 16 Yaza: Ç•Ylren: 
Jru ret BeUlı: -t-

Türkç,.ye çevı.ıne Fuad SamUı tıı;:ta.nbul ..._ _ ____________________________ ., eri w · t µ·-rwi. ve ticıer1 

Rovelver ini gazeteciy e doğrultarak' Kapımı vuruyorlarclı, !adı. Viski surahisini görünce: :u ...= ~ -~ 
sordu : " - Mühürlü zarfı nereye Sıçrayıp kalktım. Makbet ınÜS· - Ah! diyerek yaklaştı, Barda· • Matbaa pedalclJiıyun ve ka· 

tesna hiçbir yerde kapısı \."Urulan ğı doldurdu. bartma etiket ve kartvizit maki· 
Sakladın Söy lesene b8k8tlm ? ins.1lar, btıyle telaşla ~alkmazlar. - Ne oluyor? diye sordum. Bu nelerinden anlarım, 

' ' LaKin Londra,.~n ortatıında, saba· kıyafel ne., de 
D • h . d 

1 

Çalıştığım matbaada işlerin bir .n 

1 

Hormen, gazeteciyi şüpbel<'~r'ir· ı 1an k~~-tardı.nız_ Ara.dıgınız vesika 

1 
ha karı)~ ... dı)ISI bu kadar ısrarla - o&ruca alamın evın en bire durması yüzünden işimi bı-

memek için bu sözleı:i kayıtsız ve ı te::sadüicn e1ıme geçtı. Halbuki ben çalıaan ınsc.n da pek ço~tur. geliyorum. rakmaya mecbur oldum. Şimdi bir 
tabii bir tavırJa söylemişti. Faka• Kı-skançlığım. budalalığım yüzün- Anahtarı çevirdim. f;v sahibi, e - Niçin bu zıyaret? matbaada pedalcılık işi arıyorum. 
delı"·anlı y·ıne :<0Üphclendi, Bu den derin bır ".-ese dıJ.:tUm. Fakat linde bır mum. ecikte duruyordu - Zira ancak sizin gibi sadık bjr 

1\ ~ " (A.R.) rümuzuna müracaat. 
mektup paketini Yuzba$ı Silvf•r şımdı hakikati anladın1. İyı oldun1. Oturduğum mahalledeki bütı.in ev dostun evinde, anahtarı kapıda, fe- • Okumak yazmak iblirim. Ka· 
sormuş veya istemiş olsaydı. onu Kafama \"Urduğunuz ) umrukların sahipleri gibi k3hyahktan yetişme neri pencerede bulabileceğime gil- pıcılık, odacılık gibi bir iş arıyo· 
tabif ve haklı görecekti_ Çünki.i crseınliğinden. değil, ümitsizlik· olduğu için dehşetli ciddi bir a veniyorum. Bana bir çift çorap ve- rum. İsteklilerin asağıdaki adrese 
pakette. Lüsycn tarafından kend1- ten, yeisten kurtuldum. Bunun İ· damdı. Kaç senedir bir türlü yu- receksiniz. milracatları. Fatih Malta çarşısı 

. •.' . ',· . . ·- ' . '_-· 

RADYOllN 
~·:;. .. . - . . . . ~ 

İLE SABAH OGLE ve AKŞAM 
Ber yemekten sonra glbı ele üç ftfa mtmUw nH 

dl~lenntzi flr~yınıt:. 

İSTANBUL BELEDİYESi Ş E H İ R T t Y A T R O S U 

Tepebaşında Dram kısmı 
811 akşam saat Z&,39 da 

H AMLET 
(5 Perde) 

!stikliıl cad, Komedi kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

KIB ARLIK B UDALASI 
(5 Perde) 

sine gönderilen aşk mektupları çin sizlere ~ücenmiyorum. Bilfikis muşatamadığıma yanarım. Yine İhtiyatla: Temiıilk hane Habib 
vardı. Fakat bu yabancıların bu. n1lnncttarın1zım. Beni büyük bir kaşları çatıktı: - Çorap kolay! dedım, * Bol sütü olan bir bayan sütnl- l EV LE NME TEKLiFLERi 
nu sormalarını garip buluyordu. 1 dertten. ümitsizlikten kurtardınız. - Af buyurun elendim, dedi - Sade çorapla iş bitse elbet ko· nehk aram.akladır. İsteyenlerin aşa-

Elini caketinin cebine götürdü. Tr.lblu.sa ne zaman varacagız? Ni· Sekiz şiling altı pens lUtfeder mi lay. Yarın, gömlek 13-zım, don lA- ğıdaki adre.ge müracaatları. (BU !Utuna ~us nıektupla.nn 
Çevrilecek filme ait notlarını ko;ı.·- ı ~anlıma derhal bir telgraf çekmek ı-;iniz? zım, bir kat elbise, kravat, ayak- Ma.brnutpafa Kantarcı camil!i Çık b8.f111uhart'ir a4ı09ıne gön<iıe.rilmeytp 
dugu zarfın mevcut olmadığını: ı tiyorunı... - Sekiz şiling mi? kabı velhasıl bana her şey ıazım. maz sokak oo numarada Emine. doğrudan dotrıya cküçilk U&nl&r 
·~rdu··. Çahndıg~ını anladı. 1 Hormen, rovelverini, genç gaze· - Ve altı pens efendim. Mister Askı da lizım. Çorap bağı da IA- * Bu1-... ist&nlı bir Türküm. va- .... _..ıı .. 
.,... '6...... servisine>> gönderilmMi ~n••·u.r. 

Budala gibi size uv. du:n. sar.· teci:,.·c doğrultarak~ Karter istiyor. ıım. Yani karşınızda anadan doğ- tanıma okumak içln geldim. Malt va· il Mektuplar her gün saat 2 • • an.-
hoş oldum. Bundan istifade etti· : - L.ltifenin, alayın sırası değil.. Bu i!"mi söylerken sesi hürmet ma çıplak birisi var azizim. Beni ziyetim. bozuk olduğu için henı çalış- &ında. alınabilir.) 
niz; ceplerimi karıştırdınız. Sonra İ Saı,a, son defa soruyorum, dogru kAr bir ahenkle egiliyordu. Buna bu geceden itibaren hayatı yeniden mak hem okumak istiyorı..!m. aeı~den * 30 yaşında, 1,74 boyunda., balık 
kafama vurdunuz. sersem ettiniz. soy le... da her zaman şaşarım. Karter gibi baslamış bir centilmen saymalısı- •e-ti!ade etmek ıstı.yen hami'-'"etn ls ki b 00 J etinde, y~ı ı bir gencim. Ka a.· 
Aradı.r.ınız zarfın .verine. ~izce bir - Doğru söylemiyor muyum?.. Londra gihi kibar ateminin yüz nıt. sah.inlerinin c;Çalı•ı..an 24> rentzint: nl 1 • Ö d ~ "fi>- taş lisesi mezu annda.nım. A8ker ı-
kı.vmeti otmıvan bir backa.ını al- - Hayır! .. Sorduklarıma cevap karasında bizim ev sahibi ne gibi - yle i'!e bu pijamayı ne en mura.ca.aUaruıı. rica. ederim. 

* Tahsilim Usedlr. Franeaıcayı iyi 
bUiMm. Boyum 1,60, kilom 60 dır· 
Kumralım, oldukça güzel Milim dfll 
dinlenecek gibidir, endamını mttte· 
na.sipUr. Ev i\'lerine vakı:fun... C.ıddl 
bir subayla izdiva.ç etmek istiyotııJ11-
Ciddl teklltlenn• ,...ım alır ve gö~· 
derirtm. (Güngtir) rUmumn& mllrS' 

caat. 
' ' ğlmi yaptım. 2000 kuruş asli maaşlı 

dınız. Rica ederim, veriniz bana vermi.)orsunuz... meziyetler keşfetmişti ki, benden, eiydiniz? • <Bir üniversite talebefli kız ve e' bir devlet memuruyum. İçki ve ku· 
onu... Mühim notlarım var. ce. ·ı Gazeteci, ciddi bir tavırla: kirayı her ay peşinen ve muntaza- - Mal Um ya, pijama, yatak oda. kek orta mektep talebesine Türkçe 

marım yoktur. Yaşı ~ UA. 25, boyu 
zaıre gider gitmez nazctc'-·c gönder - Size verilecek cevabım yok· man ödiyen bir kiracıdan esirge sında giyilir. ve Fra.n..'nzca olarak riya.ziye, fizik, 

a ' 1 ı,60 i!A 1,70 olan, beyaz tenli, baJU< 
nlE'k mecburiyetinde'-·im. Tuhaf tur. ?\Iemlckctimdeki ca..suc:luk Jş- diği hürmetkar dostlugu ona bol I - Fakat siz uyuyorsunuz Kar· kimya. biyolog! dersleri vermekttı-

J e.tınde, kara kaşlı, kara gÖZlil, orta 
SP1'.·.,. Ta)·,_-arede biıden ba~ka, I~rinizi kC'laylastt:'mak için !lliZı! bol !Ayık görüyordu. ter? dir Alka.ya rUmuzuna. müracaat> 

• Ya§ım 29, dulum, Orta boyl11 
narin yapılı kara kaş ve kara göz· 
Jü, buğday renkliyim. Şişmanla· 
maya pek istidadım vardır. İyi v• 
namuslu bir aile kızıyım. 

" · tahsilli, Jci.yıkile bir e\·4 idare edebi· 
kiınse '.·ok •.. öteki yolcular ne· yardım edecegimi mi zannettiniz'! - Mister Karter için mi? diye - Şimdi uyumuyorum ama bır • Muhasebeden ve ticari i•Jerden 

T ıecek. namuslu bir aile kızile yuva 
rede?.,. Deni bu kadar ahl8ksız mı sandı- hayret ettim. saat evvel güzel güzel uyumaga anlar Yüksek lktısa.t ve Ticaret nıck kurmak istiyorum. Fotoğrafı geri 

Yerinden kalkmıştı. Hormen. nız:7 Biz, Fransızlar kayıtsız ve a. - Evet efendim. hazırlanmıştım. Bir saat dem iye- tebl t.a.ıebeı.Sinden bir gene; ögteden son 
H iade edilmek \13rtile (Ş. G.) rilmu. 

maskcui atmak zamanı geldiğini le:ı:ycıyız. Bununla beraber, lüzu. - l\fister Karter sekiz şiling, yim, bir buçuk saat evvel... em ra.ki za.ma.ıu için kanaatkar b!r ti<'-
, ğ zuna mUracaatla.rı. 

anladı. Cebinden küçük bir rovel· munda ciddi olmayı da pek iyi bi. altı pensi ne yapacak'? de rüyalar görerek uyuyaca ımı reUe tş: ara.maktadır. s. 9 rümuzuna 
ver çıkardı: liriz. Benden istediğiniz ı;eyi d(i . - Taksi ücretini ôdiyec,.,": efe)\- umuyordum inanır mısınız:? müracaat. * Muhasebe ve kia.r! i.Şlerden a.n-

Fazla gevezeliltr lüzum yok~ şündUm, lft.zırngelen cevabını da dim. Omuzlarını salladı. Stgara pake- * Lise fen kolundan mezunum. İlle, lar, bir ticare~eyi idare ed:le-
Tayyare Cezaire indi. Yolcularını verdim. Bir daha ve açıkça tekrar - Kendi~i burada mı? timden bir sigara alıp yaktı. Du- orta, ııse, matematik ve coğrafya cek kabtliyetl'e .ustanbul Ticaret esi 
bıraktı. Şimdi adamlarımın birinin edeyim: üzerinde V 16 yazılı ve - Evet elendim. mantarını bol bol savurdu, Arada dersine hazırlatabilirim. Arzu eden- mezunu b:r genç ~ aJ·amakta.dır. Tal} 
idaresinde bulunuyor. Trablusgar üç mühürlü zarfı benden alamıya- - Sabahın saat üçünde? sırada: •Ah! Ah!• diyordu. Bu ah- ter 15.10·941 tarihine kadar sabah raya da gidebtl-ir. Refik (Js adl"esinfı 

! t d . · · · · B ı d' ı mu.raca.at. be ~idıyoruz, Daha açıkçası tayya· i caksınız. s e ıgınızı yapı.nız:. eni - Evet c en ım. ara: saat 9 za ve akşam 5 ten itibaren Şl-ı 
teyi kaçırdık. Bizjm esirimizsin. 1 ınahbus ~ulundurnıak .. _otdurmek Hiç birşey anlıyamadım, Kar~ - Hayat! .. Hayat!.. Nihayet bu fahen veya tahriren mUracaaUarı. Mutena memuriyetlerde bulun-
Fakat biz haydut değiliz... ! clinizdedır. Fakat chnızde o1mı- rin ahvali zaten son zanlanlarda da hayatın bir cilvesi-.. diye devam Adres: KUçükpazar Hacıkadın ma nıuş, tahsil ve terbiyesi yerinde bi• 

Bunu siz ~öylüyorsunuz ... 1 yan bir ~ey vardır: O da 18 numa- akıl ermez bir hale gelnıişti, Ay etti ve birdenbire sordu: hailesi Tavanlıçeşme ~ok.ak No. 6 I zat, uğradığt ailevi felaketten dola· 
Prki, dedit:iniz gibi ol!'!un. Ben, si- ralı ve~ikanın bulunduğu yeri ba. tardanberi görüşemiyorduk. Meş- - Gönderdiğim on lirayı aldınız Mehmet Bayrı. yı muslar bir va.zlyettedır. KapıcI-
zın csirinizim. Ne yapacaksınız na söyletmek... hur romancılardan halası Jülya mı do~iınn? * BulgariStan muhacirlerinden b·r hk, odacıhk gibi bir lokma ekmeği-

k k · bek E t ni temin edecek i" ara.makta.dır. Ar· bana?... Zerton, müstchziyanc mukabele seyahata çı ar en onu evıne · - ve . Türk genciyim. Kimsem yoktur. Beni 
· t B' · h ı B h gır' erım' ki •a•tınız"> zu edenler gazetemize yazsınlar. - Yapacatmuz bir!'ey yok. l\.tiı- etti: çi bırakmış 1_ ır ınsanın a ası- - a se 11 '-' • evlAUığa. kabul edip de evlat diyıJ 

hürlü zarfı bize verince ~izi ı;cr- _ Öyle mi zannediyorsun? .. nın evinde bekçi sıfatile oturması - Şaştım ya... bağrına basarsa ölUnciye kadar e\'- * lloyum 1,64., kilom 53, ya.şun 
bcot bırakacaCız. Aksi halde ha· Gerçi biz haydut degiliz. Fakat, da belki pek şaşılacak şey değil· - Bu on lira, size gönderdiğim liı.Uık •tm•k boynumun <n büyük i•• 27 dır. 60 lir& net olarak ala.n 
yatınız tehlikededir. Sin1di. boş pek mühim bir vazifemiz var. Bu dir. Ukin 8eçen ay Karter gibi vakitler ne ehemmiyetsiz bir sey. borcu olsun. Tahsilim yedidir. tstiyen bir mernurum. Evlenmek istiyorum. 
lAfı bırakınız de ciddt konuşalın1. ııu yerine getirmeye mecburuz. bir adamın, durup dururken bir di bilseniz. Adi, fukara bir şeydi. !erin En Son HavA.dis gazetesine mü_ Aiaca.gım bayan4a. istedlg-iın mezı· 
••ıı·ıhu··rıu·· zarfı nere.ve sakladınız'!. lar! içinde, eski borçlarına karşı· Aylık gelirimin parça parçasıydı. racaatları rica olun' ur. yeUer funlardır: ~~ "' Lüzumunda cebir istinlaline, cina-

Hormen. genı: gazeteciyi korku. yet i"lemeye mezunuz:. Sen eli- hk bana on lira göndeımi§ olması - Aylık neyinizin? 55 yaşındayım, kimsesizim. 1 - A.zçok ilk tahSili olnıası. 
taca ını. zarfı nereye ı;:akladığını mizde bulunuyorsun. Beyhude iş- müthiş bir h&dise sayılır. Karter - Aylık gelirimin ... Benim ay- Orta yaşlı bir hizmet ehli bayana 2 - MUrn.k:Un mertebe za.rıf ve 
O .. Dr•ncccg· ı'nı' zannetmekle aldan- mektubundan bu mucizenin, ne- lık gelirlerim oldu dostum. Hem . p 'h .. 8 y.11Aının Z8 l geçmemesinden ibaret. 

ıeo ~- kencc görmek istemezsen zarfın ihtıyacım var. erı an rumuzun -., 
~. lıştı. Jak •u"künetinl, itidalinı' as- · den ve nasıl vukubulduğunu an de muntazam bir s:elir. mur·· ac"•t. tir. (Ha..yat 2) remzine mUracaat. " bulunduğu ·veri • öylersin. lhtiya. nasıl -
la kaybeım i,.·ordu. ıatmag-a lüzum görmemiş, sadece - Bu varidatın intizamı * 27 yaşında. aylık kazancı 150 ı~-

cın varsa .sana para da verir~z. * 1ngiliı.cc ve Fransızcayı iyi bılır, 
_Demek bu zarfı el• ge•ı'rmck bet b k dehiıı~ının nihayet tamamile inkişaf temin edildi? 

1 
d ki rayı bu1an hır gencım. 17-18 y&{l1arır.-... ., Trablur.a. g lince ser ıra ırız. : ngdiz lisesin en mezun, c;;ocu ar1 

iı:;:in irap ederse beni oldürccek- Par ise a;ider, nicanhna kavuşursun_ cckcek ve semereler verecek bir - Otel işi yapt;m. ' .. e.v~r. ci.ddl. bi.r aile be.ya.nı. çocuk· da. l\nn1ra.l veya aarışın bir bayan:a 
siniz? Adi kadın mf'ktuplarının Yok eğer, inadında sc-bat cder!'ien :yol buldu ·unu kaydctmt ti. - - N~sıl otel_ l ı . 1 ti. dun1 tara ders vermek ve onların taJısII ve h(E•Yfl,ttımuı11) rbeırınlzcinft~rrnneıürk acaiastt.lyorum. 

Ev sahibine: - Aıle paosıyonu ış e ~ or . . . . . " • 
)&bancıları bu kadar alakadar e- biz soyletmenin yolunu biliriz. Gü_ . . 1. 'd' d terbıyeler.Je meşgul olmak ıstıyor. 

ı· 1 - Masanın üzerinde para var! Ne güzel lıralar ge ıp gı ıyor u. . t . * 28 yafında. esmer uzun boylu bır 
deC'cğini hiç hatıra ge ırmcmişti.ın .. nah bizden gitmiş olur, anladın . . 1 t klen daha MUn~slp t('kllflerı kabul eder. yı ve 

Ç k b d 1 dedı·m. A'ıle pansıyonu 1c e mc . . geııcı'm Aylık kazancım 120 liradır. 
Şimdi anlıyorum. o u a aca' mı?, .. Artık bundan ötesini ~en dü· " B nezih bir mürebbıyeye ıhtlyacı olan- · -

1 - Teşekkür cdcrinl. efendim. kılrlı bir iş olamaz azizim. unu BUtUn kabahatim herglln bir miktar 
hareket ettim. Yüzbaşı Silver, ba- ·ün... ların gazetemize bizzat veya mektup_ , ı - l\fister Karter, gecenin bu sa- hiç unutmayın? alkol almaktır. Fa.kat. bunun kes.em_ 
zı scbc. plcrd.en dolayı ıçindc mü· Jak. bir sig. ara "·aktı ve gülcrt>k: d la mtiracaatıan. 

1 f "' etinde, Londrada taksi ile ne en Yüzünü buruşturdu: den başka. kimseye zararı clokwunu. 
hlm bır \'~ıka bu unan zar 1 oto. ; - Müsaade ediyorsunuz, degil led' !'> * Ticaret lillMi mezunuyum. ttal-k!a · clolasmağa çıktığını söy ı m . _ Ne tatlı günler geçirdim. Hay Beni içkiden vazgeçirecek olgun bir 
mobilin dOı:eme$i altına .. sa mak mi'? dedi. idam mahkUmlarına son - Hayır efendim. Yalnız bana, Allah kahr~tsin. Saadetin bir ke- yanca ve Fran~ızca lisanlarına vuku- kadınla hayata.mı birleştirmek ieti-
Ilızumunu hissetmiş. Oyle değil bir ~igara içmek müsaadesi daima 1 fum vardır. Eski harrıerı yazar okur, _....,~-. ., boş bir oda varsa hazır ama.mı, sa- pazeliği var. Kısaıcık sürüyor. yorum. Arzu edenlerin ~uer> rem-
mı. ·· verilir•·· tona viski .soda getirmemi emret· _ Bu iş, başınıza nasıl geldi Tecrübeli bır muhasip her g1ln saat zine müracaatları. 

- Kadın mektupları [aJan bahis Şefinden daha ziyade asabileşen ti. Ben de emirlerini derhal tat. Karter ? 13 den itibaren eh\•en ücretle tica.re~- '* Boyum 160, kilom 60, yaşım 
mevzuu degıl. Kadın mektupların Zerton bağırdı: bik ettim. Koltuklara karı;ılıklı oturarak: hanelerde çalışmak istıyor F. E. rU· 34, mütenasip vücutlu, buiiday 
dan bize ne? .. Delikanlı. aklını ba- - Alay ediyorsun, değil mi? _Demek buraya yerle§iyor, ı A..ıc11,.. utır> muzuna. müracaat. tenli, güzelce sayılır, dulum. Tam 
ına al.·· l\Ie~le "1ühimdlr. Bu Şimdi sana gö:stcririm ben... _Evet efendim. bir ev kadınında bulunmasL lizım 

vesika bana lJ.ıundır. Nereye sak t i Ü u cu h kuk h. Gelen cevaplar • ·ıe Hormen, itidalini muhafazaya Hayrettir. Bizim ev sah ibi bun- stanbul ası ye ç n u o.- • gelen bütün aı ve ev billisine P· 
tadın onu'?··· , çatışmakla beraber delikanlının bu dan memnundu. Karterden, niha· kimliğinden: ~am. :) Emet, Garp 48, Şans, bibim. 

Jak, uzun ve dar salonda dola· . d ·tt·k d'. .. u· f kat Tahsilim orta sayılır, hususi bir 
$lyordu. Casusların tehdidine e- · pervasızca harcketln en gı ı çe yet baba oca~ına onmuş, ı a T&..ksim VaJl.deçcşmc 75/2 numara.. M. s. "M, Engin 38, 602, 55 M. s, Ka_ 

. sinirleniyordu. Jakın arka tarafın- sevaili bir evlat gibi bahsediyordu da mukim H ...... Fehmi zerman ta- 1 K B 5 A ~- k d Bel terzi mektebinden diplomalıyım. 
hemnıiyct bıle vermıyordu: ._...... bu e, . , · • --=Ven a ın, - - bağ! .1 

1 E d• da bulunan Zcrtona i~arct etti. Dayanamadım. Sırtıma bir robdö- rafında.n Beyo"""lunda. Büyilkparmak· .: ol K T K T T H Evıne 1 aı e, b.izmeti bilir, bo-
- !'\e buda ayım... vct, şim ı . . v· k' e; nıa .. , Ak ın, · · , · · asa- yu l65 ten yaı:ı 36 da n '!la'!l""ı ol.mı-

h.r •ev. ı· anlıyorum. Lüsycn, "-"ÜZ· Zerton, şe[in ne demek istedığ:ı- şambr alarak salona indim. ıs ı. kapıda 27 numaralı hanede mukim Ustü runıuzlarına gelen mektupları -s ..._. 
• ' 1 d t · · sc ·ne .. t·· b a k ımıştı yan vaziyeti iyice bir aileyı geçin 

d O b' d ni ana ı ve gaze ecının en sı 3oda masanın us une ır ı • iken maha.11L mezktlru terkederak aldırın••· 
başryı tanı ·or u. na ır yar ım- J k Ad dirir durumda hassas bir erkekle 
da bulundu. Sil\'CI" lıir Fr<insız za- ıı;;iddcth bir yumruk indirdi. a Gece vakti alkol kullanmak e. yeni lkametg&hınm meçhul olduğu 
-,,ıidir ve bunlar da onun hasmı ... sarsıldı. Fakat düşmedi. Hormen Um değildir, Llkin ihtiyaten b~~ taayyün eden Ede! Turudi Hetşek -•••Kimyager ••11111~ evlenmek istiyorum, CA.A , 34 ) rü 
'\f'tire: bir casusluk işi, Eğer, deli tabancasının kabzasile başına vur- bardak doldurup içtim. Karter alcyhıne mahkemenin 941/842 nu- J • m:zuT:s=~~~t;r, güzel bir suba.1 
gıbi Paristen a:v~tlmamış, nisan· du ve yere f:liljürdü, . t.üme çullanıyordu. Her şeye ha- maralı dosya.sile. açılan boşanma da.. H., tt• T 1 
ımı gidip görmüş o1saydım. mese- İki casus, delikanlıyı koltuklar- Zlr olmak lizunpı. )G. vasına ait arzuha.lin hukuk usutll usame ın ar an ~.:=~~~;!~li:~.o=~:ı:a;:r:: 

le aı'laşııacaktı. Halbuki ben ni- dan birine sıkıC'a bağladılar. Bu esnada merdivenlerde aa;ır muhakemeleri kanununun l4.l, l-4.2, 
1, t b ı z t ı k i ba ı d K açıldı Kara kaş;Jı, kal"& gÖZlUyüm, ev lf)eri 

Şanlımdan, ni~anlımın sadakatin· Ame ıya a aş a, er on... bir aya ses ş a ı. apı . l<f.3 ve 183 Uncu maddeleri mucibin- lD&AB TAHL1L1 126 &UBUŞ 
(.-\rka"'lı var) _Hay allah müstahakını versin! bilirim, reıeim ahr ve göndenrinı, tek.. 

tlı:>n şüphelendim. O kadar ıztırap ----------------ı in ce davetiye ile b:rlikte ihl.nen tebli- BUtıaMlm tafaJil&t, liflerin (AylA.) rümuguna mUracat. 
ı•cktim, Başımı da bu casuslarla diyebildim. Filhakika Karter il k arruı ı d Emlnönö Emlılk ve E ytMa ""11· 
derde soktum. Ah! bir bunların e. Z.\.\·t ŞEHADETS.<\.:\lE gırme5ini bekliyordum ama bu kı- !~ey:a:i::n::a:;: talik :u;~ş o~: kaaı kartUJanda bzetltey ,_.... * Y&ŞJm 21, boyum 1.76. Se.tifıa., 
11
.nden kurtulabilsem, LO~ycnden Kır.,ehir vllA.yetl Avanoz kazası yafette değil. Su·tında birçok ma· 1 h Ed 

1 
Tu da lklaot kat No. 8 kumral saçlı ve ciddiyim. Halen 20 

Keteztn köyü ilk okulundan almıf ol- ceraları beraber yaşadıkları birçok duğ'Undan milddeaa ey a e ru- ı•••••••••••••ıll j lira asll m~t devlet memuruyum. 
uzür dileyeceğim. Şüphesiz beni duğum şohadetnamemi zayi ettim. fellketleri içiçe atlattıkları emek. dı Hetşek'in rnezkQr arzuhale 10 ~ 11, Hayat arkada.ııun olacak bayanda 
mazur görecek, affedecek. Çünkü Yenisini alacağımdan e;;kislnın hilk· tar sarı pardesüsü vardı. Fakat a. I ıa.rfında cevap vermeai ve dutu'"1& aüip T• B&fm~ olmaması. ciddi ve ev işlerinden an-
beni ıı;evi:vor. mti yoktur. yaklarına, kundur a Yet""ine ·terlik jçtn tayin edilen 6/11/941 per~embe !ıl1ZAJılrrrDi JiAZlr aradığım vasıflar: 17 ya~ından ..,..ı 

D i)·e dU unü •ordu. Gözleri par· ı. · ~; u t ı • t nıahkemede haZU' N- ~-~·~ k !'fişanta:;ıı Meşrutiyet mahallesi geçmişti. Çora~ızd1. J't.deta bır 6 ... n se.a ,. e _,...ı-t .v.1.1- -a lar hır ade km olma. lizımdır. iade 
l.mı .<ı, ; •mı'tleri '\,·eniden tazclcn· • 1 bul bı·r vekı'I g~derme a ttwD- s •D·~· ~ 

1!• v "' Yolgeçen sokak 20 numarada yangından güç kurtulmuşa be'nzı- unm&sı veya. uu • s-ı--u a.-~ıu 
mi~tJ, Casuslara döndü: Kırşehirli Nuri oğ'Iu Mustafa yordu. 1 si. ttizumu tebliğ ma.kanıma ka.lm ol· Ba.91.14ığt ,_.; 

Teşekkür etlerim. mö::;yöler... Bilen Benim hayretime karıı eUni saı· J mak üzere utn olunur. (7107) 'YA.TAN MA.TBAASI 
Ber ! bUyük bir cndi.;cden, merak 

Sl)!DlYE KADAR ÇIKAN KIS· ı 
- ~UN HULASASI 

ıAnriko Berlandi adında bir 
yıi.ıba!i1, anasını Oldlırmekle it·! 
ham edilerrk askerlikten tard 
ve hap ·c mahkiım olur. Fakat 
LO,+le bir h5dise yoktur. Anası
n~ .Anriko Oldiırmemi..tir. Bu ad 
iı hata, yıizba~ıv1 nıütecssir e
den, Kendi ınc fenalık edenlel"· 
t!f'n intikam almıya :\'emin t· 

d4'rck, babasının metresi Kla 
onu mabıımlıaneden kaçırır. 

dal;a ~ıkar. 

,\ nrikonun bir de Takibi ve 
dü .... ınaııı vardır: Ka-.ıalvrkYo. \ 
r.u ~dam; yü.zbasının ni~anl ısı ı 
J>or:ı)'t sevn1ekted ir. Kızı e_l~ 
f!et~ir·ııek için,divanı harp r~~sı J 
o eııeral Ka!.lel Fiveritova SOY· 
liveıek Aorikoyu nuhküm et
ti•lr. Dorayı kaçırmaia te eb· 
bü~ eder. Jandarmaları ı>eşine 
takar. 

istiklal-En Son Havô.dis'in Aşk, Cinaqet ve Macera Tef rikrısı : 55 

\ İ N T İ~K-A-. -M- ! -· 
Çeviren: 

M. S. Çapanoğlu 

düşlüğü delili!, taşla, kireçle 
kapattırdı. Adeta bir beton yaptır 
dı. Ü•türıe de bol bol toprak attır
dı. Artık burasmın bir daha çök· 

mesi ihtimali kalmadı • 

Reis: 
- Arkadaşlar, diye söze başladı. 

Aramıza aldıG:ımız şu zavallı kızın 
aleyhjne namussuzca bir tuzak 
kurul;nuştu. Hem de amcası tara. 
tından. . . General, onu, Samuel 

Levi denilen bir umumhane sahi
bine satmak viedansutı~nı &ös

termi~tir. 

edılmek üzere b4r resim gönderıne 
memnun olurum. Ciddi te.klitlerin 
N. ç. rümUZllJla müracaat. 

Dir başkası itiraz etti: 
- Böyle namus düşmanlarını he 

ınen öldürmek doğru degild ir, İş· 
kence yapmak !hım. 

Anriko: 

- Hayır, arkadaşlar, dedi. Ne 
o, ne bu! O kadar aceleye lüzum 
yok. Evvela, onu göz altına almak 
hareketlerini tetkik etmek, ondan 
sonra bir kar ar vermek lıizımd ır. 

Bunun için de içimizden biri 
Samuel Levinin evine girmelidr. 

Antuanetta ayağa kalktı: 

-Reis, dedi, Bu, bir erkeğin ya. 
pacağı işlerden değildir. Bir kadın 
daha iyi başarır. MUsaade ederse. 
niz !>en gideyim. 

Ciddi tekliflerin T, T, (HasA 

üstü) remzine müracat. * Eski ve yenı ya.zıları, dakttıo U• 
de yazı: yazmayı mükemmel bilir· 
hesap ve büro ıı,lerine de v&kıfırr1 
~aya d6 gidebilir, münuip her ·~ 
arıyorun1. Sa.yın i4ll sahiplerin.in Gala. .. 
t& A.rapcami Sanııeyl>ek sok&lt ıtı 
numa.rftda :Mehmede rnün.caaUeıi 
rica olunur. 

• Esmer orta boylu, neş'ell ve 
sıhhatliyim, Yaşım 30, ça.lışıYo' 
rum, elime net se !ıra geçiyor. 
Yüksek tahsilim """· c:aı.ı d a '8' 
larım. Arad ıgmı erkek 40.45 y~· 
şında, kumral, mavi vt.ya yeŞil 
gözlü, aylık kazancı 100 lirada#: 
!azla, kibar tavırlı, yillı:&ek tahSİJlı 
sakat olmaması şart, içki, tütUı' 
kullanmıyan tercih edilir. ArzU e
den (Saadet Son) renuine ınar-· 
caat. 

* Talı&üim lisedir. Lisan biJ.ir!"" 
25 ya.ıındayıın. Boy 1,68, kilom 6" 
St tür. Yeşil gözlü ..,. beyauıJ>. 1')J' 
ıakon ve aıı..m temizdir. Ayı,ğı"' 
yalnız 57 liradan ıbar•ttlr. tatedil'"' 
bayanın aslen Tttrk ırkından ve d~ 
rüst allii!.J<lı oimaaı ~" (18 • S 
kız veya dul da olabilir). Ciddi ol~ 
teklltlerın Münasip·., rUmuzuna. ) 

zıJmaoı. Ft>totrat gönderilirBe rl1': 
terilen adrese mahrem olarak ta-11 
Jıütıü iade cdjJir, 

• 19 yaşında, esmer, 1,60 bO~; 
da, kara ka§ ve gözlü, balıkewıd 
bir aile kızıyım. ıO 
Arkadaşlarım beni cana Y"~ t 

ve şirin bulduklarını söyıerlt' · 
Ya~ı 25 ila 30 arası, uzun b<>Y10~ 
sarışın veya kumral ve yül<S~, 
tahsil görmüş sivil veya sub8~1. 
evlenmek istiyorum. En Son ,, 
v&dis (Neş•e) rümuzuna ınür•c 
atları, J 

uı• • 24 ya~ında mütenasip g • 
vücutlu 1,61 boy ve 58 kilo uztill'~ 
boylu ye§il gözlü orta tahsilli yr~,. 
sızca bilir iyi ve asil bir aile ~1ıf1l 
yım. Hayat arkadaşımda aradıl 
şartlar: .,. 

En az J.ioe t a hsilli olması ve d~1 
let memuru, ögretmen veya sob J 
tercih edilir. (5 Emel) remzine ııı 
racaa t, . dJf· 

• Yaşım 49, maaşım 77 ıır~ i< 
Dul, emekli ve kimsesizim, JtıÇ~· 
içki kullanmıyorum. Aradıgııtl oıJ· 
yanın ya~ı 36 ile 42 arasında. ~·· 
tenasip güzel vücutta, şen, b•1~1,. 
tinde ve iyi karakterli oınıal~~ 
Az bir geliri "" bir evi olan ·.,e 
sar:ih adresle (66 Yuva) reıtl'1 

müracaat, utel1" 
• Kumral , balıketinde ro bil 

sip, güzel vdcütlü, lise tah5ill1 ı• 
~· lisan b ilir iyi temiz bir aile ııı1' 

yım. Hayat arlradaşımda arad• 
şartlar: P~' 

En az lise tahsilli, %5-35 ya$1 (l 
bir bayla evlenm ek istiyor ll1"· 
Belma) remzine müracaat. / 

lursam, kendimi mes'ut add/ 
ğim. 

J"' ol ' 
Tiearet mektebinden alntt~ ıJ1l • 

ğwn vesıkayı zayi eltim. yen!S ~t'ır· 
lacağımdan eskieinin hükmU ~tı•' 

Muammer,Y 

ZAYi 

"' Beyoğlu HALK ıı1n1mıısıJI 
Bugün 11 de, gece 8 d• 

1
,.r 

l - Şimal denizinde casus 

lilrkçe • 
2 - Ormanlar perisi TU' 

3 - Yılmayan ada/ 
n:ıfdi bir t:ıkım e~kıyalar

Jarl.a. ahbap olur, onlar ~·Uzba
... ıyı kendilerine t"eis yaparlar. 
.'\n,.:k'onun e ... klyahğı biısbutiı·ı 

ba.,kadır. O, e<..kiyahl(ta baska 
bir si"l'tem takip etmektedir. 
Ral~1 c.zenlerin, ıuliını yapan 
J::ırın. murab:ı.bacıların, müs· 
ttbiı.ltrin, derebeylerinin kafa· 
Jaruıı ezmek, onlardan alıp fı

karava vel'Dlek, dü .. küntere 
yard~m et.oıek. genç kızlann na 
mul":ılarını bf'rbat eden, kandı· 
rau 11iıru.eleri cezalandırmak. 

EskLva reLOJi, b ir gün kendi· 
~ini ınabküm eden müddeiumu · 
ıninin evini basar, adliye sara· 
vına ,etiriı> orada. muhakeme 
rttikten sonra asar. Scvıilisini 

kac:ıran Katalvekyonun $at-Osu
na bir bukın )Uprak Dorayı 

kurtarır ve o ~atoyu da ya.kar, 
Divanı harp r eisini n ihaneti. 

ni kesfeder. krala haber ver ir, 
saraya giderek vaziyeti anla
tır. fakat kral ~öz verdi~i bal
tle, onu yak<ıllatmak, öldürtmek 
i"-te r , Anriko kralla konuşurken 
odaya rctirilen küçük veJiabdi 
dadısının elinden kapar, ö lüm
Jc tehdit ederek, bu suretle ha
yatını kurtarır. 

Kral, Ge nera l :ıtasttıl FiTeri
tonu.n tevkifini enırede1'. Gene-1 

ral kaçar ve ka.carken kardeşi
n in krıını k e.rha.nect Samuel Le. 
viye satar. Ba..nu ötre-nen Anri
ko, yolda rasUadıft Gea era li f ı 

kiloe ba~ lar, tanı yakatıyacafl 

sarada bi r çuk u.ra Y••arlanır .. 

Saat lerce uğT&prak (ıkacak bir 

yer arar, nihayet ıisU bir k.a:pı 
bulur , açar, bu rasl yerin attın~ 
d a bütün konforu olan bir ma
ğat"ad1r. Bir çok odaları, salon
l arı ola n ve eşyalarla dolu b ir 
~alon .. , Şinıdl, bütün arkadaş

larile yerleşmiştir. Samuel Le· 
viye verilecek cesa:rı lı:ararlq. 
tırmaktadırlar. 

Yeni yuvalarına Mankozinln tek 
lifile şu adı taktılar: Anriko Ber

la.ndi mağarası!,. 

Gece, korkusuz ve rahat bir uy 
ku uyudular. Ötedeki maı:arada ol 
duğu &ibi, nöbet bekliyen olmadı. 

Generalin cezasını veremedim, 
tesadiı! yardım etti, elimden kaç. 
tı. EliJet bir gün, olur, yıne kar
~ıiaŞJrız. O zaman hesap görürüz. 
Şimdı, Samuel Levinin hesabını 

gCirml?k lflzım. Bu sefil yahudiye 
bir dt;;rs vermek, cezalandırmak 

lazun. 

- Evet, bu kadm işi .. , Fakat, 
gayet tehlikeli bir teşebbüs oldu · 
ganu da u nutma •• • 

Gözleri ~vk ve cesaretle parla· 
dı: 

- Benim için, dedi. Tehlikenin 
ehemmiyeti yok. Bir şeyden kork· 
mam ben, gözüm pektir. Bu vazi. 
feyi bana verirseniz minneUar o
lurum_ Eier, bu işte muvaffak o-

ZAYi ,.ırt'': 
Rize niifus memurluğundaJ' ~t ı• 

olduğun1 nüfus tezkeremi, 5~rrıi· ~ 
porumu, sandalcı ehhyetfU\T'11 ~ Jı 
kerlik tezkeren1i, senedi b&İ'r~fl;.~ 
zanç karneyi ve n1akbuz1ar1 çr 
tim. Yenilerini çıkaracağıllld•" ı r 

' .. l 

yemin ettirdi, Sonra, yolda içine 

Sabahleyin, Reis, bütün arka· 
<'!aşlarını salona davet etti; büyük. 
ma.anın etrafına oturdular, 

Eşkıyalardan biri ayağa kalktı : 

- Hemen gidelim, başını kesi
verelim! dedi, 

leMn bUkmü yoktur. ıJ•P"' " 
Ri•en!n Pazar köyünden d•r '-

oğlu Şuayip KaJ•P ~. 
~. 
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