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lstanbul Belediye 
sine açı~ mektup

1 

''-Şehre 40 ·bin çeki 
odun hediye ediyorum!,, 

Ba odalar, llesllmlf Ye 11azırıaamıı lllr llalde, 
çlltUttade, '81u1a emrble ••adedlr ı 

.._ ____ , Yazan : Şf!vket M O C A N ı------

8 u işin 
çapraşık 

tarafı şudur: 

hyaoar, od••ıar•• 
clallerllle gir• 

teıblt ed1181e•1ftlr 
En idi odunla en .iTi ectu· 
nun ayni fiyatla sa.tıl4ı
tı nerede ~irü.Jmiiı'*9r? 

n1at •lrüabe komlıyoaanaa 
hJd tarallanadall lllrl dalla : 

Et piyasasında 
dönen 

dolaplara bakınız ! 
B. Molotof 

Moılıo't'adalll laeret 
relllel'l•la llklr lerl : 

Dünyayı Nazi 
tahakkümünden 
kurtaracağız! 

BIOerln pliaları 
alt lıt oımaıtarl 

Arbk müşterek 
ecphe kurulmuş 

bulunuyor! 
B. Biverbruk 

; 

Yeni den 8 bin 
. esir aldık! 

Oranlyen aum 
bombardl an 

edildi ! 
Berlın, 2 (A \ ) - Alman ordu 

!arı ba kumandanlığının t ·bl 
Doğu ccphcsındc hJick t p im mu· 

clblnce devam etmektedir. 

istanbula, her 1ıl, ot~ kırk bin 1 
çeki odun temin eden bir ormanın 1 
sahibiyim. Odun ~lesinin, bit' 

Yılan hikayesi gibi ınfısbe~ h~i:!~ 1 
netice vermeden w:aınası 
rı umumiyemizin bir takım meç. 

ihtikarı, perakendeci kasaplar 
da değil büyük topdancılarda 
aramalıdır! ~ -mm-ı 

Moskova, 3 (A.A.) - Üt; taraflı 1( l 
konferansta. lngilt:; murahhas he-

1 
1 

Y_~ti reisi ~il~ akşamki beyanatında! ngiliz Tebliği 
şoyle denııştır: \, J 
c- Konfeı-ansın mesaisini süral

le nihayete erdinııe i Rusyaya yar
dımın da. ayni sUraUe yapılacağını 
ispat eder. Gonderllen ilk malzeme 
Rusyaya varmıştır.> 

Hava akınları 
şiddetini 

muhafaza 

ltalyan kıtalnrı 28 ile 30 eylfil a. 
rasında. Dniepcı 'Jn do~usund:ı. Sovyet 
kıtalaı ını çevırdıklert \'<' imha çtlık· 
kri zaman 8 bm csır almı iare:! r 
Duşman kanlı k yıpl r ~c-rml tır. 

• De,aııu (:Sa. S SU. 1 hı) 

huııer ve istifhamlar arasında bu· ı 
· kada naıması karşısında, bUgune . r 

büyük bir sabırla ınuhllfaza cdebıl. 
dığim süki'ıtu artık bOzmağa mcc· 
bur oluyorum. 

Bu işin en çaprafiık tarafı ve ha· 
li aksıl an tarafı §lldur: 

Odun cinslerinin nepsine birden 
lek fivat konulmuş olması. 

p • . . ağın kumaşın, köse. 
. eynırın, Y ' • nasıl muh· 

lenııı ve her maddcnın 
leli( cinsleri varsa odunun. da pek 
'ah·· 1 k 1 . çok cinslcrı vardır 

ıı o ara - nr b 
1 

• 
Faraza. dünya buhranı aşa· 

Jo'iyat murakabe komisyonu. 
nun ihtikarla mücadele edebi· 
lecek bir teşkilat sayılamıyaca. 
sını ilk defa ortaya atmakla ne 
derece isabet etmi§ oldugumu· 
zu, geçen her gün isbat etmek· 
teidr, Odun meselesi bu komis. 
Yon tarafınMn konulan narhla· 
rın ne derece y.anlı hesaplara 
dayandığını kfifi derecede f. 
Ulh etmişti. Bugün de et pi· 
Yasasından aldığıınız bir nu-

mune ıle, bu komisyon tarafıııı· 
dan alınmı~ olan bazı tedbirle· 

trıa2dan önce Pb asamızda 'Rume. 
li rn . ·ıe «Anadolu odunu!) 

C,~Sll• ı d d · rek Anadolu odunlarını «Rumeli ı 
11dı verilen odunlar arasın .8 ' aı· Odunu!) diye sürmiyc kalkışmak· 
ına . .. kuru"lıık bır fark ta 

• a~garı yuz: " ve ürmektedırler. Düriist ta· 
\>ardı ve blıı1tın sebebi her.ke~çe · h cırl~rin kabul edcmiyccekleri bu 
l'rıalümdu Zira Rumeli rrıe.::csı em harekete medeni cemiyetlerde ve
\:abuk ya;1n. hem çok ısıtır, Buna rilen ad "'udur: 
l'rıukabil Anadolu odunu çıtçıt ~der " 
hnmaz. Yanarsa az sonra soner Sahtekarlık! 
"<! teshin kabiliyeti mutlaka ."Ru- . Bınacnaleyh, •piyasada olmıyan 
l'rıPli meşesin ndcn yüzde cllı az· hır rnah uvardıra diye yutturan· 
dır !ara karşı ciddi bir harekete geç· 

~ nadolu odunu,. ndı vernme· mek sırası ~elmiştir. Rumeliden 
sin~ bakıp bunların Anadoludan odun gclmedi4ine göre, bu adam· 
getirildiğini sanmayınız. Hayır! lara sormalıyız: 
"' b' ma B 'l\t odunlar, lstanbulun ırc.r · - a ka mıntakalardan Rume· 
halJcsi savılacak dere<'cdc yaklll 11 odunıı temin edilebilir mi? 
~erlerden ·getirilir ve Rumeli mc· ŞekJlJerlnc bakarak ve teshin 
6l'Sinin naklive masrafları ~·anın· kudrctını tecrübe ederek yapıla· 
da bunlar için cdilPn ıııa rallar .;ol- ' cak bir lesbit bu dolandırıcılığın 
da sıfır kalır. Böyle o!du:u hal- kolaylıkla oniınc geçebilir. 
dc, yani nakil masrafı az ve esa· Yazılttır 1stanbullulara! 
~ 1 1'\d k tsl 1 .. ı-\nadohı Odu an ıvmc z o an . n Piyasasında donen dolabı 
tldıfau,. ile «Rıımeli mcc:cs~,. ;:. durduracak pratik tedbirler hak· 
rt~ııi fiyal nasıl takdir cdılcbıln ı kında iste -1 . . . " 
tlt, nı dığı anda her türlu 

B• . d ko ızahatı venneg b" , ·r bil . oylc bir hareket karşısın a · I ı ır 'azı e ırım. 
aulacak en rnuliıyim tec<öhis bu işe Odun meselesinin aldısı Ş<?kil 
tı\emur <?dilmiş olanların bu ic:ten bana da bir vatand;(şlık \•azifcsi 
hı 'bır şey anlamadıklarını kabul tahmil ettlğı kanaatindeyim 
qtrıek lazımdır ~ınck olur. . Bu sene ormanı d k · · h • 

A. d 1 d • • d R nıelı m a t!Slp a na o u o unu ıçın c, u . zırlanmı' otuz k k . 
ll'ıcŞcsi için de ayni fivatı takdır ır bın ç<?ki odun 

l'tıek kanun kuvveti ılc bırıııcı· • a r ve or a et •. . • . ı , ardır. Bu stoku :r ki t 
1ttc s~nsuz bir kfır imkanı 'cı mek halli hcm§ehrilerıme dagıtmak fi. 
17e Trakyadakilcr için ise çatış· zere İstanbl( belediyesine hct.li· 
ltıak imkfını bırakmamak demek ye ediyorum. 
lllrnaz mı? Belcdıye, ister karadan ister d-0· 

'.I'rakyadan İstanbula od·ııı gel· nizdcn, teslim edeceğim bu odun· 
~(!Yfncc piyasada ikinci bıl ahte· ları tevzi etmekle piyasadakı" ih· 
• ilrtık başlamıştır. püne kadar 
~l)l)cuların müşterilere ,·ermiye tildır ve. g.ayri ~cş~u kazanç tc. 
~aı:et edemedikleri vkorfcz mc· mayüllcrını goguslıycbilecck bir 
l~l~rı.. istanbul halkınn bol bol kuvvet ddc etmiş olur. 
~ur~lmüş ve bugüne kadar hiçbir~ ve sanırım ki bu hal, belediye
cı:\'ırde görülmemiş ~iyatlarla e~- ye odun işi ile bizzat usraşmak im. 

n çıkarılan. bu fıdı stoklar bır da bah etmiş olaca~ · · 
tok kimselere beş altı av içinde klınını . 1 ıçın, 
~ll~ bin, iki yüz bin liralık kfırlnr alınmış olan tedbırlcr~n n_oksanlıgı 
~l'tıiıı etmiştir. na bakarak şubata dogru Istanbulu 

-------9\ 

" ~i.tyükderedcn, Beykozdan, Ir- tehdit cdcccsini muhakkak addet· 
11 dan, Yuluvadan getirilen bir tiğim bir muhim odun buhranının 

~lln çckis.iııin maliyeti ile lstıw.ın-ı öniınc geçilmesini de milmküıı kı· 
ve lgnenda" dat;larından 1 ~lıııe inc!irilıp bugilnki.I şartlarlR ar. şevket Mocan 

fi ilrııdcnizdcn i taııbulıı gctirılcn ============= 
tlunların mnlıycti bir olabılir mi? 

l'I 0t&ına7. tabii. nunun jçiıı Hu· 
!!lı ıuc c i piyasada pek az bu· ntre, bW yılda bir defa, ~ah· ı 

111\rtıaktadır. 1 !ııınızdau bafk.alannı d~ünoıeğe 
13ıı odıınu arayan ıııtiş1cri~·i: ! •·&~rran fınıattır. Bu da,·ete ... 
t> Yoktur' mimi bir alaka g~termell,riz. 

ı~ C.}·i~ bos c:cvirmck ~c dcporıı- 1 ı J 
',,ın ışını· gelmcclıgi ırın hır çok 1 ~ .. ______ , _____ .,, 

.. ._,ı,..r . nnrht n ı ıır -ı... rl,.. 

rin de muhtekirler tarafından 
ne tarzda mAnasızla~tırHdııını 
söstercccğiz. 

Şu mektubu okuyunllz: 

cıBirkaç senedenberidir ki Fi. 
yat murakabe komisyonu ta. 
:rafından tepta11 nı ı-en.._.. 
et satı11larına azam i olarak -rb 
kondufunu bi tün gasete si 
tunlarında o k11duk ve a.ütün 
esnaf ta bu fiyat üzerinde" sa
tıı: )"apmıya ba.'!ladı. 

<Devant1 3 inriide> 

Rusya ya 
yardım 

5,895,000000 
ao[ar 

sarf edilecek 

Mareşal 

Budyoni 
vazifesi 

başındadır . 

Harkof'u tehdit 
etmektedir 

Almanlar, Kırımı 
zaptetmıye 

çabfıyorıar ı 
Mo kova, 3 (Radyo - saat SAıi) 

- Sovyet istihbarat ajansının teb
liği: 

Vaşington, 3 CA.A.) - Federal 2 llktcşrln gUnU, Sovycl kıın·cl-
iare işlerinin 6Cfi Josse joneı> ı;a- ıeri bütiin cephe boyunca şiddeti! 
zetccilere bc:iyanatta bulunarak muharebelere devanı clnıışlrrdır. 
Rusyanın icar ve iare kanunundan -
istifade ettiri lmesi taraftan oldu. Almunııırııı J,cnltıgrada karşı yap~ 
ğunu ~öylemiştir. tıklan Yeni bır hilcum, Dnicper nch· 

Digcr cihetten mcbusaıı mcclf. rindeki Rus harp semllerı, hllva \"o 
sinin tflli krcriilcr komitesi, icar kara kııvvellr.rı tarafından hıly1.ik za_ 
ve iare kanununun tatbiki ıçın (Devamı Sa. 3, SU 4 de) 
5985 milyon dolarlık tahsisat ay· 
rılmasıııa dair Ruzvclt tarafından 
yapılan talebin metnini d"l:istir. 

r . , 
Vekiller Reye ti nıcdeıı kabul etmiştir. 

Bol"jf'\'İk ~istPmi kalıhrılıncıva 
kadar._ · 

Bükreş. 3 (A.A.) !IİC'şrcdilen 
toplandı 

.\ nkar11, 3 (A.A.} - lHa 
Hl.illeri hf'.}eti dun ı.allt ı ı 

de l'a \f'kil Ur. Refik l"ıt) • 

bir emirname mu<?ibiııcc ı.nlcstcr 

ötesindrki eyaletlerde ziraııt ısla· ı 
hatı ~ apıl uıcayn kadar knlknzlar 
ve ofkozlar mııhafaz.a edilecektir daın'ın riJa l'tinıtc mutıuı 
Avni emirname bu t':'.lalctlP.rin mn· ı haftalık ıoplantıMnı Jaımıış· 
1i ve iktısadi rejimini de tanzl~ tır. 
etmektedir. 

Harriman şöyle demlıştir: 
c- Konferans süratlc ve realızm 

ile çalışmıştır.> 

Molotof da şu beyanatta bulun· 
muttur: 

c:Hitıerin pl!nları, dQnyanm ell 
bUyük ilç devleti olan İngiltere, 

Amerika. ve Rusya tarafından alt
üst edildi. Bu üç büyük dC\"let Ruı:ı
yada müşterek bir cephe kurdular. 
Dünyayı ::-ılazi tahakkiimünden kur· 
tanic.ağız. Almanya, böyle bir bk'
lığc asla karşı koyamıyacaktır.> 

Bulgar kralı 
majesteBoris 

Bugün tahta çıkışının 
23 cü yıldönümüdür 

Knl lldacl B()lfa 

BugUn 'Maj~tc ikinci Borlsln 
Bulgaristan tahtına çıkışının 23 un 
cü yıldönlimüdür. 

Yeni. Tefrı·kalarımız ... Bu münasebetle şehrimizdeki r.-.--• ·--------. 1 Bulsar konsolosu bu sabah kolo- J 

T - Kazan'ın son günleri 
( Kıtı.an Ranlığııun, tarillln ea elemli eahnelerile dolu olan macera ı] 

Yazan : Ensari Bülent 

2 - Öldürebilecekler mi? 
Biiyük ı.alııtta romaAı 

Türkçeye çeviren : Faruk Fenik 

Dikkat: 
Yeni neşriyat programımızı 

sayımızda bulacaksınız. 

yarınki 

ni mcnsuplannın tebriklerini ka· 
bul etmiş ve sonra Bulgar kilısc· 

1 şinde bir ruhani ayjn yapılmıştır. 
1 Majeste Boris, Bulgar tahtına 

j 1918 de çıkmış ve pek müşkül şart 
ı lar içinde memleketini idare etmek 

1 
gibi güç bir tecrübe gcçirmiştır, 

--o---

Yaralılar 

mübadele 
ediliyor! 

l.ondra, :; ıA.A.) - OnOnıUzriekı 

hafta sonu Mıınş denizinde bir kaç 
saatlik hır sUk\.ınct htikmU süreceıt
tir. O giln Alnıaııysdırn memleketle· 
rinc ıııdr? rdilecck olan yaralı 1500 
tngilız askc-rlnc mukabıl 1ngilter~en 
ayni zamanda a.yni miktarda yara:ı 
:\iman a~kc-ti ıad~ olıınacaktrr. 

ediyor 

Brltanya btzmetln
dekl Amerikan 

Ortaşark ordusunun 
kuvveti artıyor 

Kahire, 3 (A.A.) - Orta §arka 
harp mnlzcmcsı yagdıgı bıldırilı· 

yor. Her giin Amerıkadan orta "d.r 
ka bir gemi hareket ctmckt dir. 

• 
Iranda 

mühim bir 
tanarecııer ı siyasi hadise 

·Lon<lra, 3 (RlldY-O - Saat 7,151 
- Britanya hıtVa ve dahın emniyet ı 
nezaretlerinin tebıtğl: 1 

Britanya tayy rclert, Norvcçt:cn l 
Fransa sahıli arasında devriye faali
yetine devam etmi~lcrd.r. 6 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Bunlar- ! 
dan dördll, Britanya hizmetinde ça-1 
Iı~an Amerikan tayyarecllen taraun. i 
dan tahrip olunmuştur. 

<Devamt Sa. 3,Sü. 4 de) 

Bı"aUıtaada : 

Yahudiler ve 
komünistler .. 

Zagrcb, 3 (A.A.) - Bavcliç, 

dun, Hırvatistanda sükunetin hü· 
küm si.ırmcdiğıni itiraf ve hıyanet 

cürmü ile itham olunan Yahudller 

ve komünistler hakkında tedbirler j 
ittıhaz etmiştir. 

HADİSELER 

İngilizler, Ku:lüs 
müftüsünü ele 

geçirebilecekler ıni 

Japon elçisinin 
nıasuniyeli kaldzrılciı 

Nevlork, 3 <A.A.l - 'falı. 
randan A~ocıatcıl Pr 'c 
lıildh ıldıttne göre, ıran im· 
kumetı Jngılızlc.in -ıc Ru 
ların t:ızviki ıiıerıııe J pon 
elçilığinin diplomatık nıa u 
niyetini ve cliJllom:ıtn ç:ınta 

irntiyaunı ka1dınnı tır. 

ingliı:lrr JaJlOn rlçiliğrni 
trana ntıca eden rudıis 
mufttıı;;ümi saklamakla it 
h"rn etmektedirler, 

FİKİRLER 

Dikkat! Hortlak 
dirilmesin ! 

· A MM E menfalltlerl flıc;ında 
R hıtlı zararlı tt!!jebhti lcıin 
~·er 'e l ol almakta olduğunu i,ltJ. 

yoruz: 
Kir ıııal:n re,acı falla \I} mik

tarı m01hdud mudur, 1 llhliıkl kon· 
t ro•.a mı tCıbldir; ıl<'rhal el altııuluıı 

• gi1.li raalll etler ha':' gli~frriyor; 

darlığL, tıudııl!.uı dcret'cdc ı:ah..,i \C 

ga3 ı i nw-:rıı menfaat lehine Li;ti • 
mıtr etmek ~-arell'ri aranıyor 'c. 
bulunu) ornmş. Aı,:ıkı.;usı, l a::.ak, 
h63 lrlerl kin dr~ilıııh;d 

Rıınıı ;:.nııaıılar kimlerdir; lııuıgl 

ne\1 maddeler ı\zernulc, nıIBıl, n~ 

gibi yoll:ırılttn llirıınc-rPk hu neti 
CClf': \Brılmaktadır! Bütün bunlar 
reıomı bir tahkikin \'f':Ja ga:tl'te ı .. _ 
tlhh11r tee~ .. usiiniın çcrçc\ esi. içi
ne giret.•ck ~3lcr. Bizim huıada 

i':ard etmek l tedlgiınlz, bozulma· 
ğ& liiı; tiıtan ticaret ahlikınm 'c 
katnterte.,en ferdi kazaaç LhtirMı. 

Hiiınid REF1K 
111n gıtgide millı blr tcohlikc haliR 
almak 
Uikkat ! 

j Uıl:ıdını go .. terdlğıdır. 

Dlklmt, çlmklı, hf'liren ulôıııet 

h•rlnc ı;orc, nefrctinıb:ln but n 
a lc\ IC'rlnl iizerlnc 1ıo .. allıll'1lğıınız 

~eni bir htllA tclıllk 1 lmrı:ı,,ında
;:. rl: llııııııııi h:ıııı lı.;iııtle bııl tçL 
ınlzdeıı :. ıkan Jıllc ,,~ murabaha 

rııhu, fhUkiir, f~krnr ıllrllınek uzc· 
re buhırıuyor! Bu kalkınma31 on 
leınr.k, ~ ılanı infıııle hoğıııak, 'a. • 
ıJfemlzılir. 

Dikkat! llorll.ık ılirllntt! in! O· 
mtn bu dirilişi en aziz. kıl metlerin 
uliunu hahasınııdır; 0111111 hu diri 
Uşi, Ullmda 7.annettlgi dikkatimi_ 
zin uyanamı~aı:.ık kadar dalgın 

olduğtınu anmıısındaııdır; onun 
hu dlrllh:i, ferdi 'lt'tınin 5Clil mad· 
fl~i ııgrun& kanımızı didik dirlik • 
cmnıck ıcindir! 

(J>e\<a1nı Sa. 3, Si,Z tle) 
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OB.JEBTIF IŞEHIR VE 
MEMLEKET 

6 muhtekir 

r O \IMlzlllJ8Dler arasında • • • ~~ i 
lsıRASINA a BEJ • • .. ·6~'. 

Tahiatvehayat! Hamıyet Yu.cesesle Orta Şarkm Hayat ve muharrir!· 
....... Selma .... 

G enç blr meelektaş, gllÇflO J;ÖDö, gö-ıüme m,eo btr ,.~111ada, ıı.. 

yata arkaeıaı çe,·1rm1, ~deki yamar411Yl t~~ı ~ 
yordu. 

Onu blr parça U5eW etm8 lılteria: 
Dot>tomun adına chayab dediği lfElyln rencf, f("kll yoktur. O, aocek 

mina 'erllmeğe, tcf!lr edUnıcfe m ab~tır. \'e, bunsuz, DMn-CUt bUe 

defidir: 
l\lılnaın \ erllmemlş. bir tefme tibl t•tulmaınıı. ~r ölçü,) c, bir 

ırJyara nırulmamı' h•yatıo sabllelerl !>o, bir takım kahplann meyda· 
ro ı;etirdığl boş \e sun'ı hayattır. Asıl manaslle bayat blle df!fUdir: 

Hendi k<'ndlne ka.Jclığı ı:aman bir serke.~ten, bir lnslyaktaa tı.şka 

bir ,ey olwm:ran hu hııy:ı.t ııahaeleriııln, biz nuıl sade karalmuı plik. 
lım. '~ ~ ııado ba it btrer cobjekttb leri olablllrlz. 

!\iadem ki o her z;aın:ın duzt'ltlloıeğe muht99tır: onda nokliall, onda 
z:e' LtJz, onda l anlı-:. onda ıUJunr, onda iğrenç... ne kadar ı;alme)er 

"ardır! 
Banlarm ba!lt blr seylrclııl olmak bir büner, bir 1f olmadıfı ı•bl. 

bayatı görmek bu d" değlldlr. 
Ha)ata. inmek, lı.a;)atın irine girmek ı~o. bizde, biz.im lçlmi&de bir 

'eyler olmak llıııru: Ölçlli;üı terazi olmadıp ıfbl, kalatında ve lral· 
binde blr kılnıcUer nl.ıaını olmıyan adam aazarıa•a da, hayat me\·eat 
d8'1ldlr! 

H ,JatlD teblrc~. m!n& lCrilmeğe nııJbtaç olma&ı bu yladepdlr. Oııa 
mar.n 'ereblldl~lmlz rınd30 itlb&rlad•r ki, blz.lm için. o, başlar. Yokaa, 
onu tef&Jr edeml)en \fl te.lsire l"Mı:yan birtakım öltUleri olmıyao adam 
lçlo, ha;> atı: ilgelcr. gUrWtülcr, maouızlıklar, ii&Çmalar ilcmlnden haf· 
ka b,;ıµoy oLımazdı ... 

Onu H\}Tcderkcn niçin batı •ül6~or \f')·a ayıplıyonu:~ ~larımau 
ç;ı•tıgmnı: olu,or. o. ~eu,nıczse. !!eıWnizl blr Pflrfa tıkarttp bJddetlea· 
mel.: l•.t ~oruz; \C~B merbaı et dU)"Uyonaı.- Birim flu JHtlerimlı, ondaki 
~r,ıtoı :.thnclere vcrıJltlmiz; kıymetlerin bir Uad4!91 dft\hile ~ uedlr! 

O fr.ı!dc. her zar:ıaıı tel lre. mana ,·erm~P, döultme~ dojTldt
ıuaya muhtaç obn bu ımhneler serhl öıatiDde, blzlnı. blttr caoMz. f.Ut 
:ını-.ak te bit hUneri elan adeı&\!1.len farktısz aıetıw eltaamau alcıla \Mlye
llm 'l 

Onu :rapan blılcrh:: 
Ç'lzd ~ mliııbanll,.rin lstikamett ul oaa Mz •eri)"orus. Allı9da O, 

içine koydağ"uının k.ıbro ŞE".klioo göre, söael Yeya çlrlda. dot1iı TflJ'a 
~ar'ı~, u ıl \C.fll ı:ıoJı;uı; oiu)or, defll mit 

•waw '**' 
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Hakkı Tarık 

Us' un Köşesi 

Yazaıı: K.U.ı\.DAVUT 

H aber refikimiz miilüm •bir 
mı:J<'le veriyor: 

(«Haklu Tarık, 'aınt ga-ıeteşin.· 
~e h"'r &İ.ın bir fıkra DeJredecek· 
miş,n 

BllABABEBLD 
eaaıss - = -·-

Belr..diyede: 
* Konsen"atu\·ar icra heyeti. ya

rın 6aat 16 da Taksim Beledıye ıa. 
zinosunda hususi ma.hlyette bir mu
siki mflı;a.meresl vertle'!ktir. MUöa
m~rede Ramamt ude tsmaH ded•. 
nin rn~t.to.ltf eserleri c;s.IJil.1108.ktır. 

* Oıld1dar 
ı;eşnıcnln yUk&eltllıncsl kararlaşttrıı

ınıştır. Meydanın tanzim fs.aliy~ti 
bıtirildikten ıonra ife ba41anacaktır. 

bir saat • • • müdafaası S11phl Nuri tLEBl 

Bunların dükkanları A s1~n balhı blr Ttlrk olan 81111 
Şevket 8"İLGL'i 

« - Muiki, peri aıasatıarıo.ıa denb altl:ırıadakl iriıjilmeı baı· 

nelere benzer, Haznenin anahtarını ele ıeçirmek için ıüçlÜk· 
terle mücadele etmek laıımdır .» 

b
. h ft ka a _,.cak edibi me11bur Türkenlyef 'bir' r--____ .... ________________ .. 
11 a a p n"' kitabında tabiattan b&bffderkeıı Uk· 
Cağaloğlunda komllrcU Mustafa. baharın nasıl geldiğlnl yaı.ı , .e etaba. 

Alemdarda kömUrcU Halil, Sultartah· sonra sonbaharı ,.e nihayet kı'ı ta
me1:tıt kömUrcU Nuri 7 kuruşa sa.ttl · rlt 'e tasvir ettlktcn sonra ylne ~
maaı tazım gelen kömürü 7,5 kuruşa bahara, yaza, sonbahara ve kıp do· 

6atma.ktan, Ahırkapıda bakkal Arif nUyor ve: «işte tabiat bOylcdJr. nr: 
ile Şa.klr ekmeği 13 kuruş ycr\ne yazın. sıcağı, ne kıo;ın f>O~uftu, ne ı~· 

M UıvercUerln So\yel"J« birli· 
tine kaı-tt a~:tık~ dlaç· 

hlar» ıeferiııe. l<"a~lı;t lıqparatorlu. 

ğunun l!itlrakf, şimdiye kadar ı;cııı· 

bollk uıalılyettc kalını::tıı; .. 
B. :\tu~ ollııiıılıı B. HWJerle ruülia-Rap!irlajı. yapan : Sadi Günel 

kahmlan ı.ımra, ınütııış ln&a.n ZllJi. 

cut olduttuna inananlar varsa, bu Is- ııtına mal utan bu cehennemi sa\uı:· 
mln yaratıcı~ı Arakidlr. Ben duy· ta, lıo.llaaların da kendi kaa borc· 
dum o yaşattı. O buldu, ben canlan. larını oılcme~e d-ıvet ~lldlklerlndcn 
dırdım. balıEedilıniştir.. Ua.ttıi. Du9CJıin r:o-

13.5 kuruşa. satmaktan, Aksarayd:l neş. ne kar, ne gençlik ,.e ne de lhtı· Hamiyet Yilceses, Anl}doludan ge
sütçil lstanl 25 kuruşluk krema pa-ı )'a.rhk de,·am eder.~. di~ or '~ya b ınJ 1 t!rdlğl dınç hava ile büsbiltiln canlan. 
ketıni 27.5 kuruşa satma.klan, Kapa· be~r bir ı;cyler soyl\iyor. . mış olan ~r sesini mu:;lkl imtihanın· 
lıçarşıda tuhatıyccı İbrahim pazenın Elunde 0 kltaıı olmadıiı için nıaa· da bol bol harcattık. •rablr caız (;u· 
metresini 110 kuruş yerıne 150 ku· let1cf bahsettiğim rıı.·n)ı ayneo bu· rWrun ve heyeti mUmeyyl.ıc duym:ı· 
nışa satmaktan asl\ye lklncl ceza raya geçlremlyeceğlm. sın, i.mtll1an değil bir ne\i <musiki 
mahkemesi tarafından 25 er lira r.a. Tabiat böyle oldutu gibi lktı~adl. sefahati:ı> yaptık. O; bir ş:ırkıyı b!
ra cezasına. birer hafta da dUkl<An yat, lçf.imal;)at 'e 1ilya11lyat da böyl~ tirmeden biz Utincuılnı ıstiyorduk. 
~ın kapatılmasına mahkılm edL\· dir. ~içblr !JeY ebcdı olamıyor. Mil~ \'e ben, bu in6&fsızllğı ertesi ıun. 
DUflerdir. letlerm ldare6lni, aaadetJnl. •ulblin onun bir ma.bed kadar sessiz ,.e noğ· 

temJo için .de bir dalmi, müluımmel meler ilham eden tirşe boyalı. odasın· 

Taksi yüzde 
elliye çıkarıldı 
Taksi Ucretlerinc yapılan yUzde 3..'> 

:çammı az goren otomobil sahipleri 
lstanbul Belediyesine mllracao.tıa. bu 
umııun teı)1ct.ni istemişlerdir. 

Belediye Dam1l encUınenl bu mü· 
racaatı tetkik etmiş ve son vazıyet. 
ler dolansıle haklı G'örerek )11zde 35 
zammın yüzde elliye çıkarılma.sına 

karaz- ,·ernüşUr. Bu kararın tatbikı· 
na yarından itibaren baflanrnası kuv. 
vetle n:ıuhtemcldir. 

Asker aııeıertae 
yardım 

Ağustos a.yı içinde bUtUn kazalarda 
yardım gören asker ailelerinin mik. 
tarı şudur: 

\e kunetlı sistem buluoamanuştar. da da. devam ettirelim ..• 
Her asrın kt'ndlne maluıwı thtJyac;· Hamiyet de haldkatl'n bir nıuıılkl 

ları. :ıaruretlcrl, gayeleri nlU) or. Hc-.r <hamıyeti::> göSterdi. Benim topal :ı. 
nesil yeni bir rejim buldwn derkmı yak mızrabı.mm refa.katınl Qe hOŞ 
ııeı.: eskiyi tatblka başl13·or. Hürri· görerek yepycnı şarkılara. ıesm!go· 
rlyetten sonra iıUbdat. fer~Ul~u çit yaptırdı ve co dudaklar yıne • d•' 
ı;onra kom\in\ı.m, Ubarellı.mden ıoora )';arar kıldı. Su şarkı bir hııy11 de 
totallrlzm ve yine tekrar hlirrlyd \-C nıUnakş.şa yapmamıza Eebep oldu .. • 
istibdat, fert~Ulk ,·e komünizm, Uba- Sualime cc\'ap ol&rak, en 4=0lt sev· 
rallık \O totallrimı Hl llü.. dlği şarkının bu oldııtunu söylem ş 

Türkenlyefin hakkı nr. Tabiat bıa. \'c şunl:ır ilave etmişti: 
Taloız ınaddı fılemde değD, battı\. iıl. Bu şarkı, sesime çok uydulundarı 
88.DIJk aleminde dlJ ayni aeyri ıörmii hep3ine tercih ederim. Ha.tti, eserin 
yor mu ....... ? " - bestakarı da bu şarkıyı bUtun okuyu-

Yazın gün~lnde yanarken kara cu bayanlardan daha listlin okuduğu. 
hasret kahrız, kı~ın sotutuda do· mu söylemi~ti. 
narken baharı dört ıözle beklerJz. Parçanın b<>l ara. ııafmeleri ve Ha· 
Bunun pbl istibdat altında ialerken ı:rıiyetiu yorgunluğU bizi kendi plA.ğın 
hürriyeti isteri~ bir gün ıelir, oa.. cSan dinlemeğe mecbur etti ve \!Jte 
dan da bıkar, isyan ederiz; mntlald· milnaka.µ.nuz da 0 zaman bafladı. 
yetine tara.ftadık ıösterlrtz. BUDClaD Şarkının 13taıcatolu uağmeleri.nl, 
da canımız yanınca. hemen hür olma- Hamiyet pl8.kta, <ha, bu heeeltrUe 
nıo çaratne bakar Tfl eeard zl~ ı d k okumuş \"e bu ylizden me o inin no • 
riınlı;l lhtUAJler, inkıllplar De lurw, talama. ns!ını :ttaybettirmfştı. Halbu-

Bu his \"e t1ı1.Uı konuıpnanuı arka· oıa~a. e\detinl mütc:ıt,Jp, tnıı,nnıa 
sındıı.n, dcdlkodu\ıı b:rkaç sual dah:ı hlr nınhalllndc l apıla.n bl.IJ'ük .ı;~lt 
sonnak istedim. Mahzun mahZun rc~nılndc, Hue~1l)a a;e\t•cdilnıek üı.e· 
boynunu büktü: re haıırlanmıy olan zıı lılı ku\"\'Clk. 

- Ku.ıunı beni bu ı~ıere karıştır· rln teftl-:inde hazır bahmduğu ıla 
mayın "" olur .. 1nıtihar.da yaşımı bi· ı;o~·ıenml~tlr. 
ı .. kllçUk ~öylcdiğlml söz meYzuu et. O gbndenhcrl, ltal~tıdan Ru!>o~<aya. 

mişlt>r. Jı;vet ya?.arun blr hatasr Ol· ne miktar kuV\'et ı;öederilıliği, So' • 
muş 21 knydedllm!~.. Halbuki ben ;yeller Dirliği alc;rbinıdo•!•l ı;avuşıı. ııo 
tam 25 yqında.yım. .• nlabette l~tJrak ettiği ma.lunı de., il· 

Hamiyetin oruı;lu ağzının bir hata dlr. 
iVJP;nedlğinc ıman ederek merdi\ en· ırwıakil'3. Afrika(.la. koskoca bir 
leri flllyonım. lmparatorlak k3ybdır!i.' otan ıtaı. 

Sadi GtlKEL yanlar, şimdi Ubya lı:in endlşcclc· 

Marsin va ls~~en
derun liınanları 

Bir milyon lira sar· 
fiyle yeıri tesisat 

yapılacak 
Son zamanlarda. Türkiye ile lnpl. 

t,.re araslndaki ticari münasebetler 
artmıştır. Oradan makine, demlryı>

lu malzeıneai ve nıwıuJ madde ge· 
tirt.ılmektedir. 

dlrler .• Gnrp !;İihm~. Libyada horc· 
kata elrnrlşli olao me\'"Sim ı;-elnıi,

tir. ln;lllzlcrin, bıı ha\'alidc. Bl lur· 
danberi talışldat 313parak. ltatyaq
laı-a ~ enfden ağır bir darbe iodlrmf:· 
ğe haı.ırluıdıl..l~rı iddia edilmekte. 
<lir. 

R4.l11ya barbinJD dlkkati k.endf üıt· 
rinde toılla.mı~ olmaııına rağm-.ı•, 

Almaa tebd1dloia I~kaa" yolu De 
OrtıırtarkA uıamnaııındaıı en ı::I, 1n· 
glll~erio Libya ~baaını '°'8lek ili. 
t~melerl pek mümklindUr. 
Şimdi ,·nfyetı ı:6;rle DillJuLkenı& 

etmek kabildir: 

ı-~atıh 4227, Emlnönfl 2720. Beyoğ
lu 4500. ~iktaş 1477, Sanyer 5W, 
S.ykoz :!73, üskildar 1048. Kadıköy 
729, Adalar 1 iO, Bakırköy 802. Eyüp 

koparmz. ki Mr b111il.r pa.rçuma vurur ı;ibi katı 
«Çünl.""ii «nizamı ilenu böyledir. biraz sert Cıhenkli ve t.ınnl'lti devam. tngıltereden yapılmış olan siparl-;. 

Çiinkü her denin, her ;)erln, her mlL ınz seslerle çı}tanlması icap eden ısta Jtr Mısıra ı;-elmiş \"e bit- ıasmı da 

RWilar Kiycfin do.usunda muka· 
\·emetlerini • teıibite mu,·affak ola· 
ıııozlaru. bu takdirde .ı\lınanlar bl•· 

ratle Ooncç ha.\~uu eUer.iue ~cçlr· 
mekle kolnuyara.k Kafk~;t·aum ı.:ı· 

pııı 11&yıla.o Rostofa ııilratle iuec~· 
lerlnde.n büttin Kııfku~ayı teJııJ.!. 
edeceklordlr. Halbuki Kafkaı;yQllJıı 

hııtüzler lçio ehemmiyeti ııadCCc 
:ıcnıln ııcıtrol kaJoakla.rmı ilıii\'a 
etnıe.lndeo ibaret değlldlr. ~· 
)&, ayni ı:.amantla Hln•li~tana \e. or 
tqarka elden imparatorluk yollar•· 
ıu kontrol eder. 

letln, her neslin tktı58di, içtimai Te katolu melodiler ancak <A" he<:etıtle yola çıkmıştır. 
458 ki cem'an 16,253 aileye yardım. .. __ ..__ 

lyast zara.retleri ,,...dır. \·e ......._. yapılabilirdi ki, bunda da Sııfiyenin 1;.fersln vo tskenderıuı limanlarının 
da bulunulmuştur. 

Limanlar idaresi 
memur alacak 

baıt eğmeğe macburuz. bihakldn muvaffak oldufunu sö,>·. daha mükemmel bir ı;;ekle konnıa:>ı 
ı;.ltlden şarkı. •e pıptıe pedlfM le<llnt. 1 için yapılan mi.lzakereler neticelen· 

meşruti~etlere, <'ihnhariyetlere ba' Urktlbn. Ama, musikide oldu~u ka- tedlr. 
\-Urııldu. Sonra en Ul>era.l ~eket- dar, duygulannda da bana hamiyet Bir milyon Türk Iırıu;ı sa.rfediloc-:. 

kra.I istibdadından aonra htlrrlye~ro, (,'üretimin dteh~etind<'n kendim de 

1 

m~tir ve tetkiklere devam e<lılnıck· 

ler totaliter Te en kaplt:allet rc-jim- f 
btanbul ve mUlluı.katı liman reis- cöt;teren san'atkar kafama. blrşey ır ğı t&hnıln olwıan bu tesisata tııgll· 

ler m~leklerfol de de,tiştlriwerdllM. d bl"kll ıı 

Ben buna. t1evinc'Jim dofrusu. Sa· 
yısı arttıllça artan ıünluk ıa.zete· 
leriillldD meı;lek tecrübesinden 
mahrum 8Ü"e acemileri ıiitUD !i&· 

bibi ettikleri bir devirde, üstat 
Uakkı Tarık Us gibi ciddtn mü· 
ı:evvCl' \•e hakikaten busas bir mu 
harririn, ''akit müessesesinde he 

* Yalova ve Bursa yolunun ts· 
tan'tıul vlli.Jeti taraf'mda.n :vartını. 

ması icap cdtm ktsmınuı inşaatına. 

başlanmıttU". Yol fOM hal~ konul•· 

caktır. Bursa vilayeti de ke:rıdiııe 

likltrine yeni memurlar aluıacaktır. 

Bunun için. lise ve orta mektep me· 
ıunları arasında imtihan yapılacak 
ve imtihanlara a;>•ın on beşinde baf. 

Janacalı:tır. 

latmada.n yalnız bir du alt 1 ş e trrtden malzeme gl'ldiktcn sonra 
Hele bu iki unıumı. harp ~ı ,aı. beni blrhayli uta.ndırdı. 1'a{llar.aca.ktır. 

nn; Anupanın. hatta bütlbı dllny-.t.11ın Ve iti tatlıya ballamak için onu 
l aşayı,_ duyu' \'fl du,unu,ünü altüst )'in• mualkl •lil• avlama.la 0..ıa.tuıı. 
ettr. Anlatmaya. bıt,!adt: J3Urlııneııdln Tepıl ~e Şadl teınsilleri 

Bugün nıilyonlarca b1k tayyare _ Bence nıuEikl. ~rı mssallıırını Sezon esnuında. bir haftaya kadıır 

,\Jmanla.r l\afkaı;~ a~-a haklın. olıJt' 
lana, Akdeniz h~tdmiJetlnln kilitli 
~eeabctılndo olan MıHn f'Uerhı.e t;r-• 
çlmıek · ma:.ksadlyle hiç ılumıa4J!l 

hana, Surl~eyc akacaklardır. Wi'• 
lec.e 1raıı, Irak, Suriye, t111ıdlq. .ıız1· 

'era)·ı ErdUn, l\fısır \'e batt4. Suud' 
Arabl,.tanı, yani bütün Arap d011' 
J a~ı. Almnn lstila!iına maruz bır-.. 

kılablllr. 

ap işled ile ufra.ffırılması acına. 
c=ık bir haldi. 

a lt kısmı yaptıracaktır. 

* Mısır çarfltiUlm tammıt.ı Z06 
bin liraya ihale olunmuttur. Tamir 
ışı hazirana kadar bltmı, otaukltr. 
~ir .Am~rikan firma, ça.zıııda Flri· 
gorl!ik tesisat yapma.k lııttmektedir. 
Bu hususta tamıt•lara baıtlanmıştır. 

hücwnlamıa nıaruz, bütün diiıtya 
_...,, dolduran deniz altındaki billW' köf<)· 

nakaroa flyatları tettb t>U11di açlık, sefalet. korku, :ı orpalak, kon. 
~rin erifi~ez hazinelerine benzer. 

Fıyat MUrakabe komisyonu dUnkU forsuzluk lçiııde YlMJ•yor, bayır yaşa- Deniz, bu hazineltri örten sihirli bir 

cuma. cumartesi ak~amla.rı ve pazar 

gündllz ve tece Beyoğlundıı. ünyon 

Fransez tlyatrosw1da, sair '1lnler 

I<:adıkoyünde n 1sta.nbula temsillere 

bqlıyacaktır. llk temsil: (Sekizincl), ı ılvı!kı gülide, ve çalı~kao aı· 
"a.daşım bu arada «İlk meclisin ı;a. 
" t.:ırın nı bulup tasnif ,·e n~ret. 
Dıive ve Namık Kemal'in "Kalli· * Atatllrk buh·arının toprak tea. 
jc..ı; sİoı yeni nesiller tarafındaıı an. I vlyeal 67 bın liraya ihale oluıunut· 

toplantısında makama fiyatlarını ye· 1 mıyor, sürükleniyor.. tılsımdır. San'atklr&a bu tılsnnr:ı. 
nlden teıbit etmiştir. Teabit edilen Bakalıın harp sonu. &alh devre&i, ıırrmı elde edebilen insana denir. Fa· 
yeni fıyata göre bundan böyle amba •. istikbal bl~e aeler gösterecekt Aca- kat bu sihirli anahtarı ele geçirmek 
ı.§jsız makarna toptan ·10, perakende IJa dılntlen yarına ne kallM'ak't Acaba için, 0 sonsuz sa.na.t Okyanınunda, 
H kuruş Uzerlnden, ambalajlı nıa· I ~enllik diye blze :tıanıı aatlkaları ka- ba.ıan zlndıuılardan daha. karanlı){, 
karna ise toptan 41, perakende 45 bul cttiroc.ekler? dal gibi dalgalardan daha ~orkunç 
kuru,tan fazlaya .aWamıyacaktır. Harıı sonunun 5ulh deneeintn n olan ıtıçlWdede mücadele etmek IA. 

Diğer taraftan lııgillz inıp,arator· 
ikincl ttmsll: 50000 lira., vodvil 3 luğu, en mııaz.Z3m tthl:kclerle Ji»r" 

perde. Yaıan Seniye Tepsi. ~ıla,ııb:Jir. Hulasa, n:ofkaıoranın 111il• 
dafU!'ı lnılllrler naurmilıı, l\Iı.ır•11 

ı~.ılır l>ir şekle sohmata da vakit 1 tur. 
bulmamış delildi, Lakin bunlar ve * ValL Belediye Fen ı,ıcri mUdU· 
buıu benzer diğer arqtırmalar ve 

1 
rne HUrrtyeU EM<ltye ttpnlnden 

lncc!emclerJe Hakkı 1'ank ayarın· i Klğlthaneye ınen yolu ve Gazi 'bul. 
da kudretli bir meslekdaştau bek varının ikmal edilmekte olan kısmını 
lel"l!en hakiki randıman hulasa c· tettif etmiştir. 

Tel~ehriye ıı;ın toptan 43, pcrakcn· llntnın da lı.tikball rmln deflldlr. zımdır ki, ıan'atklr olacqırn derken 
d~ (7 kuru, !iyat tesblt cdilmi.,tir. Öbür po ;:ıine alem Jıettlbnerç ohu, kolu kanadı kırılarak yarı yolda. ka.· 

menfaatler, cayeler, Jtl81er ve lruv. lan nekadar b&ht.mar v~ır. 

Profe:::o""rlerı•n evsafı \e tınııaratorlıık yollarrnın ıniidsflJ:V 
-- folyle ı.ılu ı;ı1oya :.llıkndartlm sun· 

Ankara, :>, (Telefonla) _ Profcsor dan dola31dır J;;I, Gen'era.l ,-.,,cı, 
ve Ordinaryüs prof~ör olmak için lnuıda Ru kumaoılanlnriyle ~b'· 
mevcut talimat ve rlizamlann kanur.1 ~a 'ererek Kafkasyaııııı ıı1üdafl}lll1 

ilm'ş ol:ımarcl•. 

üstadın yeni sütunu "K~cnı· 
dvn., başlıJını taşıyacakmış. Bana 
kalırsa lıu b3şlık ~öyle tasblb e 
d lmelicUr: 

"Köşemt!""D çıJ.1.ıl\tan sonra,.n 
Zira. bu karan ile Hakkı Tarık, 

it'kafına nihayet \'erditini ihsas 
etmektedir, 

Şimdi, iş ı:u suale cevap aramı· 
ya kalıyor: 

Vatıt pıet.csini ubrik mi et· 
rneli, yolwa taziye mi? 

nu bir b.ıyll çapraşık bir mev· 
r:udur. Zira Hakkı Tarık kudretli 
b ~ muharrir olduğu kadar kud· 

tli bir idarecldir. Vakıt'm bir 
itn:uına ısbh ctmlyc kalkışması 
• kıt'ın bütün hesaplarını Arap 
-çına döndürmese bari. 

Bu ne pehriz hu 

ne lahna turşusu 

\eUer )ine blrblrfne prer. çarpı!JIJ'. • t •a•-u b 
Lastik ve otemobil yedek akııamı Ha.ınıyetiıı bu sana. .,.,_ li ana 

~valk insaalık l~te böyle her aaır, aı· d du· ıeldi şu su ı sor ur • 
her de\1r, her ~50 biraz rabat, biraz s· h ............... l••ı \'ene ba 

Basra yoluyla otomobil yedek - ız ancı""" ......., - • 
aksamı celmi~lr. Bunların arasın· ekmNi, biraz eğlence lçıin J1ue ıöz kundan h«?ğenirsiniz? 

hükümlere bağlanması için Maarlt mc eleslni görü~mi.t<;tür. 
Vtkllellnde çalıfrnalara başlanmılj. AJma.ıı tehdldlAin ınliteJ11adl) eıı 
tır. Bu maksatla tstanbul Unlversl. ıeniıtlenıelcte olduiu ı-.o muh ıkJ<ıJ1'· 

. tır. Atiııada halka verilen ekmek mik da Am~rikadan gelen lAstıklcr de yaşına "' kana boğulacak, yine anne - Bqunı denie mi eokacakımız? 
tarı cı4 0ıı ırama indirilmiştir. l"a· vardır. Bunlar Ticaret \'ekalctinin oğlundan, koca karısından, dellkaıılı Der gibi tuhaf tuhaf )ilzüme ba.k· lngllizler, 
ni incecik bir dilim. t il U tibi t t··• k tı. Ve sonra devam etti: giler okulu, Dıl, Tarı.1ı • Coğrafya ,. 

teeı Rektörü ~mil Bllset, Siyasal Sıl 

Za 
..... 

111 
'?unan'·tan..,. tesbit e t i pr ara u -aca • ııe,·glllslnden ayrılacJtl<: yine Wf'n· ı - Kırım ~arım arlasındaki kU 

'• .. "" t d d K k ım. ı Fakillteıi ve Hukuk Fakültesı ele· u1' ı•Kııılayıı ın bu memlekete yar· ır. faatler altüst olacak, oıükteeep bak· - Sa ed 1n ayna • o, na .... e e. ,·etl"rln umn bir mulcınemete. n• . 
dım için hazırlıklarda buluudutu lar J.;almısa<"alc, hlı; klm!'e hayı.tın· ı-inde oya gibl ince işlemeler yapan ~;'~~ile Maarif VelcAlt>ti Yllksek t,.dlr olacaklannr, 
tnaF•-"ur. Atı"oad", "unan•~tana y••- LIBTEStYD. r.: BUL~&. ve bunları bedıi duyuşun tn ıyi ~•k· r. m nıüdti.ründen mürekkep bıı :! - Uou"'' hana ınıJa kıı:ıll:ı='" 

.._,. • .. ..... - & "..,.,..u- dan, aller.futlcn, 1>1hhatJnden, lllm ,.e il bl • tk4 koıntııyo t t · t '~ yiyec~k bulmak ı'rio ku ... •Jm11• bir YA." HAKL'ILER ıue anlatmasını b en r sana. r· ıı &aliye e gec;ınıf ir. Ko. Kofkas yolunu tıko~ablleeel< bir ıııu· 
• • ., ....- lrfaıunılan eınln olamıya~:ok; yl11e hür ı · d b. d k-.. hu nıltıyon"R ıt l t ·· d' • il teşkilat, bu haıırlıklan haber •· dır. Eııer erın e ıraz a ..... ın ru • '4<• vaz e3 pro csor ve or ı· kaH•met hattı tesbltloc ıııu,·afflt 

•- Ankara. 2 (Telefonla) - AdllyP. esir ,.e esir hür olacak... nun mtlphenı emellerim· dile .. ctıren narvfüı prof-•"rlerln e\'"afrnı bil"ı·· 
hnca ıııtanbula bir heyet ıönder· 0 

., """" .. u olıvaklannı ümit C'diyorlfr. 
mit. Vatan Başmuharriri Ahmet E· \'eklleti terfi eden hlkimlerın llate. İnsanlık bir ttirm ebedi ~aadete u- bir hususiyet vardır .. O, duyıularını, ren bir kanun projesi hazırlama.ktır. ~ıt•et lıu Unılllrr talılkliuk ctoıcı 

ı ..... slnde terfıe mUstahak olduklan.:ıı ıa.,ıııruyor. Ye her gayt·.ro kar,ı bir c;;embt'.r gibi hep ayni mihver et. .. " cı> 
ın D ar.-&ş1.mız, bu beyet• reülik d 1,_ •. _,. b 1 1 M "t fı 'k •~. Kafkas,,·onm müdafaaN u.ıl•:ı 
ed ki iddia edip e ..,...,..e U unmıyan arın htr başka pye çıJ.ı)Or \C ~tl.ııldi IU"ll• rafında. döndürmekten ıuak kalmış U e errz • r 

en ea Ywaall Hariciye Nanrı • bir 1lıahlyrt lkfüap ı!Clc'"'"Hnrten "r'· "la ib 1._ l ltiraz!arını tetkik lı;ln l ve 2 sayılı hın dediği gibi bu dünyada rahat yok· ve mlnevl hayatımızın hemen her re>' 
•• vrom a ... le yaptıjı bir mii· taı;arktakl lnglliz ku"' <'Jlerınln f\ 
"k t " ttl birer komiayon aynını~ ve bu komlS· tur. satha.sına musiki dlllle hitap elmeğe * Av." on be~IM kadar Hali,. !da. ' Jı la a 1 ne~re • o1u• • .. kıısyaıJa toıllaııacakları t:ılımin ~ 

l\lülikat nerede yapılmıı bili10r yontar fuliyete ıeçmlşlerdlr. Yalnız, her deHin, her mUlctın, her muvaffak olmuştur. resinin tasfiyesi i1i tamamlanmış lebWr. 
musunuz? ~ neslin kendine göre bir rejimi, bir •. SalAhaddln Pınarı, içli ve göz yaşıtı olacaktır. '"' ır•P 

J 
ta deali 'e bir \'llZlfesl ,·ardır. Herkes duygularile kalbimiziıı saffet ve &a· * Tt'knlk okul imtilıanlarma bu· \!azil et lıu şekle dl:!kiilünıc 

Perapa as • bn'l8il 'l'APAOAK or<luswıun bile tngllldcr hmıfıııd Bunu anlayınea: bir rol oynamak l~ln bu dUnyaya ge. mimlyctini aksettirebilen bir beste. gfl:ı başlanmıştır. imtihan neltCl'..Si ı<Jll 
_ Bu oe ~rhiı, bu ııe lahna vı.:TERlNERLER Ur. kAr olarak tanırım. Nağmelerinde in· Uç gUn ıı;inıle helll olacaktır. tenııik rrllle~k Kafkas~ ar.ın ıııı J 'I 

-·- zıraat Tli nk. ki d faaı;ına l:;ıtimk cttirlle<·cıderln tur~usu! Ankara. 2 (Telefo .... ) - lllı: ·rkJe.rJn de buı;u u rolwuqz Uycn bir genç kııın hıçkırı arını u. * Halk Partisi oc:.ık kongrl!lcrl 
Demekten kendimiıl alanıa•" V@klletl Veteruıer tababet şubesinde laik ,·e halkı;ı ciımtıurlyetınıııe dört yamı. Hele kederli ıa.ınanrmda. onun llj'ln yirmi bcljinde iknıııl olunacak· bah~erUnıı,tır. 
Günde ,

0 
rram eılnneği zor bu. yapılacak ihtııas ıçln blr nlzaınna..-ne el ile sarılmak ,.e yurdumıız ile lnkı· bir ~serini okursam, Sallbaddln ıilal: tır. Bundan ~onra nahiye konş-releri Görülüyor kl el;)eYm umumi Jll'' 

la bilen bir mtnetin müme56illeri, hazırlamaktadır. Buna J;Öre veleri· Ul.bımızı, istiklıillmf;ı ile mllletlml&i ıözlerıle baya.Jirndo belirir. b~tıyacak ve 10 birincittşı-lnde biti. ut 'e alaka KIJetla dotusuııd~ 

Y
unan mllletluin ne fed şart istanbulda FerapaJaıtan başka ner taba.betinde ve şubelerde lhtısas korumak ı~ın tarlhi \'llllfrmlıf yap· Artaklye gelince. musikiyi ruhuma rllecektir. rerekop berLabına lmd1't u..,ııJ 

Jar içinde bulunduğu m&· tarac:ak otel ltulamamışlar mıdır1 yapacak olanlar 11'4 sene çalışacak. maktan ibarettir. onun lşle<liğlni söyııyebilirinı. Eğ<:r * Vilı\yetle Defterdarlık arasındl}· <"l'phe iizcrindtı toı•l!!nmı~tır. 1 . 
Ü'"n Dün gdcn bir habere göre, KARMAVUT lardır. Snııhl Nuri İLERİ bµı;Un, Hamiyet diye bir lsnıtn m:w. ı:: sahaııııı tanzimine ba~laıımı~lır. Kıtınıın ve dola:ı;rnl.lll Knr~dtt' ı. 

~1!9!!~;.;;~m~m~!!!!!!~~~~!!!!'!!!P.!!1!!!!!!!!•191!!!!11!1!!~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!1!~::!:=:=::=~~======~==~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!'.".~~l!!l!ll!!!l91!!!111İ!!ll!l!!9!!11!9!1!!!!!!!!!B•~l!!!!!-••1!!19,J, l!!ll!!!'!~!'!!'!m!!l!!!!!B!••ml!!!!!!!'!!!~!!I de~ı Ru" lilo!ıunwı mu~<ad•lera tı ~ 
_ Prens. 1 nen ihtiyar Bork. 6ıt.lnıedekl rolün· J .. nünden geçerek th: han~reslnın bü. ~ık durmalcta \dl. GörUnme-ı hlr ha· bl Kafk-ıısyıtnın, hııtl~ (Jrta~:ır~ııı 
- Bilmenı, Dıba )eni iıılye>rwn ... ~· &eri döameldeydL Tkına pl,.00- N A N A tün haykınf!ar!Je: vaıuı ftner~ aydınlatılmı~ aıan' tallhJ cephedeki bu nıuharebele . 

öyle ya. gelmesi llıundı. Çünkü her 1 mua Weıllle yerleıtti.rdikteıı eonra. b1r dklnct pei'de lçba eallaeye!ı. dl~ c, rellkll du,ıırın boyunca, S a r ı ı ı a 1 aetıcealne bağlıdır. Her lkl ıJl~ 
L.ım .. n ı;ellr. ııaniye, matmwn \'9 aakln, benlD al., ftmye clojnı bağınyordu. \' e n il ş'ün ikinci perdedekJ köy 

1 ınn taraf bu hakikati c;;oi< iyi ta ,. 
ı•rünıer, konsolun kallısmda bulu· kolik olmap ba,ıamı!J bir \ilCut'Uıı =-=- \ Prülller, ııanJd bu '"elnle)'l ı,ume• meyhanesi tıahn~lne dahil, baynm. ettiklcrhıden dlerlndt•ki butilıı ~1• 

oan ve lı;!ode kok komllnl ''"'" ... ııı,ı.ron elı.<ilo. •>'""' •OLlodL U· i. --;, ii.e 11 ift-;== l 68 1 = Tü;k ..... f~lr;~~-'"11 1 nıL", •lbl: . 
1 sıtıiları kullaııarak blrtılclruu 1 f r , • lık elblı.elerlnl gl),nml" trk"klerdeın, • 1 k1 b 1 • 1 ·uri-1' 

mineye doğru yakl~tı; iki ba,agau zun bir beyH takat, 11arlıoşluktan EMiL ZOLA t 1 HAMiD REFiK - _Hadi büalım! Şanııl$n~a: dtdJ. ' arını a m ıra 11118 ·e. ı,;u ı~ı) _,, 
mA• .... 'csl dıdıa 'ıtnı•. or \O ortalıg-ı bol kı~nuı" ""hretlne Nr 'ekar mlnası · --=.. .... ::~ ••.•• ~ • 1 - ·-·...-• - =-~..:~:--: ııallara bürünmü' ~-arı çıplak k~ın-' "\"""'" ,, ., ~~ '\"ar mısın! ı· 
bir -ııydınlıp gômllycr<lu. Pnilller kabyorcJu. 8onra, •llknt ltlode, •~· bakınıyordu. Bir ses tınlaması oldu. ltıınin Aşil demcl<? lıtrdın mürekktp bütün e~hatın flra-

l'efll &.a4lfeU blr koltuta oturwu,. 1 
başını knldlrarak &a~ında, ıoolunda, tuya a~ılau büyük dört köıe ~~. Bu, lklDtl perdedeki kıyafeti ol ... rak - TA kcndbl ... :\ladanı MBron·~ d 1 rl ,.uuetlf'rl görlln\i)ordu; ,.e korl· 

TA I< l' i JJJ 
...,, ba,ını da\·ara ayamı' o an ihtiyar • 

ınplr tarzında. yaldızlı sfenıık balu. renln .-.awlarını ııankl dolu döküyor· ba~tanba.~a sarılar glylnnıı, \'C sarı Udnri perden ~onra şumpnn)a ~·olJa· Ro~k ~a\l':ça: dorun nlha~·etınden, ı:;ahnc~·e inen be' 3 'IEŞRtNİEV\"f.L UH 
nan duvar ııaatıne , 0 baromctı·e.H~ ıllu~aı.ına, bir boşnutııuıluk hareketi b k" dl 1 d··1o k CUl\f\ .1 eldh·enJer t•luıuuıt baJUe, ~ık garson ması l~lıı haber gıindercct•ğlm. _ Ben senin ;yerlnıie olı;şnı l•alne ıı;amu nıer ,·en o.,en aya ses. ı : ı~ 

• .ıkh. Sonra. yeşU kadlfesi di)rt tem· ~aptı. f . 1 ı b t 1 lhrı· duyukı•.·ordu. Tanı o Lırada .. ı~ .. - AY: 10 - GÜN: '.!i6 - Hızıı: •'-" .... .__ '-t h • d" h k•.vatetlndckl Fontan'dı. Bir nıüdılcttenberı, uı:aktau, bir gctlrtlrdim, lkrııı ı ar c t. •· .. " ., ~ 7' .ı nesli t:ırafınd 11 kullonda kullaııda - .~c udu.. ınıt. ıye omur- tıUl\Iİ: ı:J57 -- ~YLlıL: ı:J 
.ırarhlmış arkalıklı ıenı, bir kol· 

tuta ıönıUldü; 'e ,,ahneye glrlıterhJ 
yorıun \e ıuute,ckl<U beklemete ah~ 
mış pl,kln a.rtJstler bııllle, balıil'ilarr 
nılipbemle,tJ ve harctmts~ kaldı. 

.ı\ya.klarıw bUrUl erek, öke-ürerck, 
cslü, Hrı bir cUbbeı&ln omuzlanoıa bl 
.rinllen &arkan bir ucunda.n Daı;ober 
kralıqıq çtıclli KPak Joyatetı aörü. 

tlaııdı. Bol et ,.e vücut bareketlrrl içinde: çıııgırak ı:;csl gellyorılu. Uzayan tit'8 Fak~t sın1on madam Bron"un u· man Kls.ris gt•çınekte olıluğundan, HİCRi: 1560 _ u tl.;\'IAZr\N: ı>-"' 
Slmon \e PrilWcr. kımıldamadılar. _ y81ıu: dl~e haylordı. Haberiniz önr·e lıaflfleui; ı;onr:ı te.krur )akın. fuk tefek kaıım~·lımıu goıetmt'k la· lil.nıon kendJı.lnl c;;.a&;ırdı; u da ı,inıdJ \AJUl' a:;VAU .ı:: 

Dört bet kadar tablo, manzara re. yok ınu Z Buı;lln benim doğwn ı;ü. la~tı; 'e, 1:ıngırak adıı.:.ı durduğu fil· zımgt>ldiiinJ .Uykıdl. EUeriftl çırparak J:ellriıu dedi. \'e hakibteıı hcmcu 
ı.imleri, aktör \'erne'nin bir retınl, aüm. man, bir es. merdivenlerden indi, htyecanla. keçi kat~ qıaıkest mUte. pek az ı.onra, trb'in ince gömleği al· 

havaıauaın aydınlı&ında ııararıyor· tsankl iri bıuııunuo boyalara bulan çıktı, ortalı~ı dolaştı 'e r.~ıtıcı de nıaıli bir g-öz, bvun ,.~ afla hareketi tında tltri~"C'rtk geldJ. 
do. 811twı yu,alarındao birinde, \'ar. mı~ komik ağzınıo cazibe ine tutul. kayboldu: «li.lnel rcrde lı;-ln ~nbne· l~in,ıe tıtrlyen Foııtau'a ı.ankl ;,·l.ye· - Yarabbi scn bUirıılıı! deı:ll. Se
~etc tı~atroiunun eıkl o.tatların. muş gibi, IJWerck ona doğru )ukl:ı.· ye!., lkinel perde için s:ılıoe~;.ı .. !) Bu celinıi' gibi bakıyordu. 1 rin; ben de kılrkwuü lwaıuıla wıut. 
dan biri olaıı Fotl)e'Dln blr bUstti (ya ı;a.n :!limon: ır;cs ;:ı klaşı~ or; '~ uf k telek. ı;oigun •·uaıeııin, kuli:dtrc "hleu it~ide 1 nıu~wıı: 
rım lıeJ kel), bot uaıarl&rla, etMfula _ Sahi mi: diye •ordu. Şu halde 1 ylillii bir adam iua3 c'nlıı liapm ö· açılan iki karı!ı da ardına kada.r ır ! (Af\(861 \af) 
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3.I0.9U Cuma --- .. --------------------------EM~ HAVADiS---------------------------- S!ytl 1-

UNYA XIX uncu asrın en büyük faciası /( D 
~1 ci Napolyonun~ı Bütün 

HABERLERi l f Tarihten Bir Güzel 
,) \. .... ~~--

Kadın l 
~ 

;: . ~ ~ , . . ... ..... . .~ 

agır 

Moskova Bozgunu! 
Türk~ye sıertreo: ŞaJd.r &umı 

Ergökmen 

silahlar 
Şarka taşındı 

Yar.an: Napolyonun perde ~.&YUfO 
Burgin~'on 

iki asker, kebap gibi kızarmış 
atlardan biriniıı bulunu ikiye 
bölnıiişler, iştahla giyiyorlardı 

- zı -
Gece saat on bir vardı. Saman. Gün doğmadan arkada§ımla be· 

Jıkta yüzicrcc talısiı:in ı;oğu uyu· raber ) ola çıktık. Tek kelim. ko· 
Yorıardı, bir kısmı da, ate~lerln nu~ınadan can çcki§enlcrı çığniye
cı..rafında ısınıyor, yahut korun· rek yol alıyorduk. Gece şahidi ol· 
ınya çalı~ıyorlardı. Bu sırada bo· duğumuz, korkunç facıadan sanki 
:uk bir gilı illlü i~ltildı: Ambıır, dıllerımiz tutulmufjtu. 
bırı ortada, diğeri bizim bulu..ı.du· Yolda biıim alaydan ikı askere 
ğumuz kapının aksı tarafında ilp rastlndık. Hen ız olmiıı; bır b<'Y' 
.Yerden ate:; almı§tı, yanıyordu, sirden ke tıklcrı hır parça eli Ç•Y 

Kapıyı ::ıçmıya sava~ırken, du· çiy ) cm iye sa' a .ıyorlardı. Bıtkın 
ltıa,1dım bo,.ulacak bir hale ı;cJcn bir halde idil r. 
ııtıar ~hlanarak, ki!pı tarafında - Şimdı yiyemezsek, donduk· 
.Yolu kcsfnic:lcrdi. Kımse buralara ten sonra hiç yiycmC"yiz ve aksa· ı 
Gokuiamı:>-ordu. Can korku~unun ma varmaz ciluruz, d yorlardı. 
l/~dıgı cesaret ve gtı) retlcrc raf!· Halleri arıkçn ı;o .t rıyordu ki, 
ınen bir çıkı:; yerini cıçmıyn inı· z:a.vallılar eti yeseler de ycmcso· ı 
itan bulumımıyordu. Öbur ba.taı.ı lcr de ole eklerdi Hem d ... bir kaç 
kapıytı da, alevlerden kinı11c )Sk· s:aat içinde don~rak... Mıım:ara 
l<ışemıyordu. korkunçtu. Dana simdiden donnıı· 
Binanın ıçindeki kargaşalık son ya baı;lamış avurtları çökmüş- in· 

.:i-.rcceyi bulmu§tu. Atları bertaraf sanlarla. sanki onları gider ayak 
ettıkleri, halde, b:zim tarafımızda· memnun etmek için. bir ko.ç keli· 
itı kapı bır turlU açılamıyordu. me daha konuşmak ist()dilr.' Bize. 
içeri doğru açılması JAıım gele~ yangında ı:ahit oldu! ları bir vaka· 
ltapmın uzerine dogru yüzlerce kı· yı anlattılar.. Bu vaka, şimdiye 
U abanıyor ~e böylece kapıyı aç· kadar 'gördüklerimizin h1.?psini b:ıs 
l'lnk veyn f:Orlamak vaziyetinde °' lıracak kader korkunçtu. Dınle-r· j 
· nlar bir is corcmiyor. bilakis c- ken tüylerimiz dfüen di en oldu. 
liyorlardı. İki asker, yangında \'Ücutları yan· 
Bnşk:ılarının içeri gjrmemt'si i· ınış, etleri kebap gfbi kızarmıs bl· 

n kapıyı mulıkemce kapamış 01· riniı1 bir budunu kec;ip almışlar 
ll"anın cezasını, şimdi acı acı çc. ve soğukkanlılıkla ikiye böler<'k 
·Yorlardı. Dumandan göz gözü gör iştahla yemi5lerdi. 
lıyor, ateş geni!jliyor, havao:ızlık· 1\'.im bilir, bu bozgımda, daha 

lan bunalarak yerlere düşenler, nr- kadar çok defaı!nr, insanın in· 
'i'z açıp kapayıncaya kadar ~·am. san eli yediğıni işltceektık? 
'lo;sı, birer pestil haline geliyor· Bize bu vakayı anlatnnların ya· 
·rdı. lan soylem.elerine ihtunal yoktu. 
Yalnız iki tek dakika içinde, ye Kf!ndı canlarının derdınc duşmüş, 

l, sc}tlz wz kişiyi barındıımış o. ölmek üzere bulunan bu iki adam 
an koca ;amanlık, baştanba§B, bir doğruyu söylemişlerdi. 
.ev dağı ve yığını halini almı~ı. Eser ben de yiyecek bir beyr;lr 
~erdekileri kurtarmak için her ça ölüsü bulamazsam. ne~ apac!lktırn? 
"Ye baı;vurdıık. Kapım~ içeri doğ . İnsan ölüsü yemekten ba ka çare 
~ açılması bütiın işlcrı berbat e· 1 yoktu! Pişmiş olduktan son:~ i~· 
Yordu Zaten ıçcrdc yanan al'c§-1 ~ değil, ~ytan bile yenebihrdt. 
l'le kı~gın bir bale ı;elmi:ı, ~ar- Bu sözlerin ne demek oldugunu 
ınnk için bir kıvılcım bc~l~ycn bncbilmek için hep inden evvel aç 
ııa bu derece yangının esırı ol. lığı duymak ](mmdır. Ancak bun· 

~:ılttnn sonra yaırılacak bir riCY dan sonra bir hüküm vcrebilirsl· 
tlşu.nülebllir mi idi? niz. 
t,ıe gözlerimizin onüııde böyle 

•l' tablo canlanmakta idi: Kırmı· 
1 alevler arasından gelen, boğuk 
"tyatıar, yanan, kavrulan insan 
ı nın yayılan keskin kokusu ... 
..,<ızılarınm, parçalanmış çatı ara-
'ldan dı arı yükselen atesin kor· 
•ne dilleri arasında kaçacak yer 
""d•klarını 'c dama çıktıklarını 
"rduk 
:Bunı~rın açık havaya varır v~r: 

!laz, birdenbire bir kibrit ~ıbı 
:trıadıkları ve tekrar binanın ıçi· 
e doğnı atc:ı gayyasına yuvarla· 
:ı>orlardı 

\'Uksek. alev da&ının derinlikJe· 
den boğuk haykırmalar kul~k· 

l'ırnıza kadar geliyordu. Hakıkl 
l' Cehennem, gözlerimizin onüı'lde 
"di sekiz yiız kişiyi eritip yok 
1iYordu 
'-'angı~dan yalnı:ı: yedi kişi kur· 
1du; dar bir delikten çıkan bu 
r.i kı~idenbıri ve ilk çıkan bizim 
"~dan bir subaydı, Bir çok yer· 
tı Yanık, elbiseleri parça parça 
!iıu ıtu. Ayni delikten baı;kaJarı 

;ı çıkmak istediler Fakat duman. 
-aıı bogulmu§, bit.miş bir halde, 
~ o deliğin iibinde, sonunda öte 

r gibi boğularak can verdiler. 
'°ı.c~sizliktcn ve soğuktan öltim 
linc gelmiş bir çokları yan. 
•il doğru koşuyorlardı. Fakat, 

lı:uar yardım içın dc~ıı. ı. mmak 
koşup geliyorlardı, Herkes, 

'le sekiz yiız kışinin çayır çayır 
"'ınkta olduğu bu cehennemin 
f nda ye~ almak, ısınmak, kı
nın, yahut siingusüniln ucunda 
~ nt eti pişirmek hevesinde i· 1 

~ 'Ttnuınl ımınznra ve .agızdan a· ı 
hır homurtu halinde dolafan 

el daha az korkunç değiJ. 

h 
''ları: 

\"ananlar, l\Iosl:ova soygunun 
cıbtıYük servetler yapmış insan· 

1• ~:z oonlarını korwnak için, 
ll'tlığın yıkılarak on binlerce 
~ın. ısınmasına musaadc etme· 
t>tdi. Allah şimdi onlara ecza· 

ır:ı Veri) or, di~·orlardı. 
Şk.aıarı da. fl'.'Ssizce, cllerlui 

; Uzntarak, sekiz yüz kişiyi ka 
· akta olan bu atectc ısınmıyn 
i•~orlar ve yanli:ını: 

lil!ııhın iyi kullarına nimeti! 
~ l'e~ seyrediyorlardı, 
"ı ~k t yilz kişinin yanan viicut· 
.ııcıan çıkan alev ve ateş, başka 
tıları ısıtmıyor ,.c bunlar, sc· 
Qve, revinc sevine ısınıyorlar. 

(Arkası ur) 

Tren kazası 
Dün sabahki Ankara ek presi Pcn· 

dikte Tuzla. arasından geçerken, mer. 
kob!Jc yoldan geçmelt tsteyen blr 
köylllye çarpmış. köyl\l tekerlekler 
arasında parçalanarak hemen ö!mUş· 
tUr. 

'OekUdar MUdde!umumlliğl vaka· 
nın tahkıkatına el koymuş, makinist I 
yakalanarak tahkikata b~lanm~tır. 

--<>--
POSTA. TELGRAJo'TA TERFİLER 
Ankaı a, 2 CI'ele!onla.) - Posta, 

Telgraf tnUdlirlUğU Levazım şubesi 
mlldllrU Y~rl& Ankara Posta mua. 
vini ~al blrer derece terfı etmiş· 
!erdir. 

HADiSELER - FiKiRLER 

Dikkat ! Hort.ak 
diril mes:n ! 

Dikkat: .. 
(Başı 1 incide) 

Ti\rldye, ne hazp i~lnde bir mem· 
Jeket, ne otoritesiz; ~e nızamsız bir 
cenılyet, ne ) enlden cll:n ynr hanı» 
müı.temlt'kcsl 01ınağa namzecl bir 
ıstlı:;nıar bôlge&I, ne :zerre menfıı. I 
atiDe. hakkına dokınıuıabllecek a· 
hlpı;lı bir )"Urd, ne §atn}l&n)ıı. ~lşc
ı;l \'C.) a pokerde n:tit karşılığı fC. 

ldlebllecel' bir telt, ne lpeı, rorap 
saltanatının knrarg{Ahı, ne Tokat
lı 'DR safıılarımn. bin bir gece efsa· 
nelerlof bıu.tu·an ""alın ye !.onuşıı> 
~·eri; hııyu, 110~-ır, Jıl!:blrt drğu; 
Türkiye, bütün bunlıın hlr kalem. 
de tasfiye etnıl, Hı nnlıı.D}lıın dı ı
nıı çıkarmış bir illkedlr! 

Fnkat biz )iDC de tehlike ~nını 
rolmıya mecburuz: DU.kat: Hort
lak dlrUnı~iD ! 

HAMiD REFiK 

Buı;Unkli 

13.00 Müzık 
13 S0.1 t HUzlk 
JS.00 Program 
18.03 MUzik 
18.40 MUztk 
19.00 Konuşma 
19.15 Müzik 
19.SO Saat ayarı 
19.45 Milzık 
20.15 Radyo 

l'rogTam 
& z:ctcsi 

20.45 MUzık 
21 00 Ziraat SI!aU 
21 10 Temsil 

22.00 Miluk 

2:ı.so s n.t ayarı 
2245 Mllzlk 
2!:.55-23 YarmkJ 

program 

Fransadaki büyük 
toplar Leningrada 

nakledildi! 
"Mo. kova, 3 (A.A.) So'llyet 

tebllği zeylindc kıtaatla beraber. 
Fra.nea d3n Rus et'phe:;lne ağır At· 
man toplıınnın da nakledildiği söy· 
lcnm ktcdir. Bu zeyi!de denılıyor 

ki: 
Son ı;tlnler zarfında, Franse.'dsn 

şark cr.phcsıne nakledilen Alman 
.. ubay \'o erlennden mürekkep bi: 
grup, cephenm şimali g'arbt tstika. 
metinde bir b61gede esir edılmiştır. 
Blllllardan Ernst Lieber, sorguya 
çekildiği zaman demiştir ki: 

- 1910 yazındanbcri. ıı.ıanş S.?.· 

hflindc, Trqıart'da1 bir ağır top 
ba 'U')'ası \ rdı. Ey!Cll i!:lnde. ba· 
taryamızın bUtUn ntır Uıp!an oto. 
mobillere ltonuldu. :Sır gece, bu toı-
lann yerıne. Belçika'dan ve Hol· 
lal1d dan ığtlnam etti~imiz top. 
!arın lı;e yarama~ olar lıırından se-
çllenler yerlcştlrtldi. Yolda. daha 
başka bir çok bataryalarla karşı
laştık. Bunlar da Rus cephesini! 
gonderillyordu. öyle anlaşılıyor ki, 
Pra:ısa'dıı., yalnız ha\•a defi batar. 
~ sı kalmıştır, o bile pek mahdut· 
tur. Sahra toplarm!l ve ağır topu· 
ra gelıncc, bunlnrdım pek az vardır. 

He.ntz I<ocnlg ısunlı bir piyado 
eri de ~öyle demıştır: 

- On gün var kl Valer.clennes. 
den, bir askcrt trenle şa.rk cephe
"me s-eldlm. Altı lıa!ta CV\'el, b~· 

tiln otomatik slllılılıı.r ve tüfekler 
askcrln elinden alındı, yerlerine 
eski tUfeklcr \'erildi. Fransız !i'E'hir. 
lerınd ki Alman birliklerinden bir 
~ogıı şimdi bu slllıhları taşımakta· 
dır. 

o 

Arjantin • Şlll hududu 
Buenos • Alrcs, 3 (A.A.) - AI. 

jantın ıle Şill aralarındaki hudu· 
dun te b!U ıçin muhtelit bir ta.hdl. 
dı hudut komisyonu teşkil etmiş

lerdir. 

(Başı 1 incide) 

Komisyon tarafından kara· 
man elme toptan 48, perakcn· 
de 55 kuru.~ olarak tesbit edl. 
len narh uzcrine yüz para da 
asker ailesi için zaınmedildi. 

50,5 kuruşa almamız ve 57,5 
kuruşa satmamış liı.zım gelir . 
ken tüccarlar bu fiyatla bh:e et 
veremlyeceklerini ve bu fi7a· 
tın kendilerini idare etmediği. 
ıti söyliyerek konulan narh ü· 
urinden fatura verip 57,5, 58, 
50 kuru~tan para alnuya baş· 
!adılar. Bu vaziyet kat§1sında 
59 kuru.ııa et alan bir esnafın 
bir kuru-: ta nakliye masrafı 
ilıivc ederse kiloyu 60 kuruşa 
mal edebildigi anlayılır. 60 ku· 
ruş:ı mal olan bir et 57,5 ku
ru"a na."ıl satılır? 

Elimizde kU\"\'ctli bir tuta
m:ıl• olıruıdı~ı i~in toptanclluı 
~kiyet edemiyoru:r. Elimizdeki 
faturalar narh üzerinden uldu. 
S'a için nereye şikayet ~ek 
te.ebbüsünde bulunsak yine bi· 
zi Sllçlu çıkaracakları a~ikar· 
dır. 

Bu acıklı vaziyetJnıizt 23.9. 
941 tarihinde F:iy~t murakabe 
bürosu şefliğine mektupla ,.a. 
zıh bir sekllde anlattık. 

Bir baft:ıdır beklediğimiz 
cevap gelmedi. Ve ınezbnh~
da ayni dram devam etmekte. 
clir Biı. esnaf, bu acıklı vazi· 
ycünıizl kimn anlatalını \'C ne· 
reye şikayet er'lelim?n 

• Bu mektubun altındaki im· 
zayı ve dükkfın adresini n~
rctmiyoıuz. Zira dürfut bir 
c.n:ıfı muhtekirlerin hışmına 
uğratmamak istedik. l'akat il· 
gili makrun lstedil!i anda mek
tubnn aslını derhal verebili
ri~. 

Kı.içUI: sermayeli b!r esnafın 
narhn uysun diye pnhalıya aJ.. 
dıtı bir malı ucuza satmasım 
l tcmok nasıl doğru olabilfr'! 

İ t~ perakendeci kasapaların 
nnrhn uymamak için, panalı et 
satmak içln bin bir çareye baş 
vurmalarının sebebi ... 

G".:etelcr, ikide bir, bir ta· 
kım kasapların ihtikar suçu i· 
le adl1yt'~.... verildiklerini bıl. 
diriyor. Neşrcttlfimlz m<'ktup 
gosterıyor ki bu hareket dos· 
ru değildir, 

İhtikAr suçunu i~llyen pcra. 
ke:ndecl kıısaplrır de~ildir. İh· 
tiktırı et piyasasına hiıkim olan 
büyük toptancılarda aramalı· 

dır. 

Çin -Japon 
mücadelesi 

Japonlar mühim bir 
kasabaya tonlarca 

bomba attılar 

RUSLARIN 
BİR 

l~UVAFFAKiYETI .. 
lımen göll civa
rı a 4 Is saba 

I 

SAFO 
"Birkere işin içine burnun1uz11 
sokduk, sonuna kadar gideceğiz. 

Tutulursak bizi temizlerler!,, 
- 15 -

:-.lankin, 3 (,,A.A.) - Kan lmv· 

vctlerne iş birhği yapan Japon zap et ·ıer 
bombardıman ~eklrtllleri Hunan ':ılo .. ko>a, 3 (A.A.) _ tıvcstla S'tl-

Yazan: Nizamettin Nazif 

cyaletlnın şimalinde, Pekin -: Eon· ı zetesinc ı;önderılen ve Moskova rad· 
kcu dcmtryohı ~erinde mWum bir yosu tarafından neşredilen b!.r ha· 
Jtasaba. olan tnşinhsicn Uzer!nc bere gorc, Sovyet kıtnlım Lenlngra. 
tonJarca bombalar atmıflardır. dın 200 kilometre ccnubuncla İlmen 

- Yalan ııöyledığln anla..'jılırsa sc. dlsinden bir iltifat uınara.k sırıtmak 
ni yakalar kıskıvrak bağlar \'e bud· istedi. Faknt ümtdi boşa çıktı. Fılo 
ıannı ısırırım. Bil kl bir çakal bıle :ı:ofu derhal tanıyan Ha:-aksos iman 
bu işi bcnım kadar iyi yapamaz. A· tohtasrna bır tekme inditlp her!fı 

vuı-tlarım çok sağlamdır. Bize yahn sırttistli yere yuvarladı 'e gUrl~l: 

Almangada 
Bozgunculara karşı 

şiödetli 
tedbirler ahnıyor 

gmtı clvnrında yaptıkları bUyUlt bir 
mukabıl taarruz neticesinde Staraya 
Ru"'Sa mıntaknsınd:ı dört kasabayı 
·ve tabiye bakımından ehcmmlyctı 

bilyUk olan blr sırtı ıstirdad etmiş· 

]erdir. 

eöyllycn adamlar. çok pişman olmuş. - Bu serseme elli eopa. vurulew1 
tardır. Odada.ki diğer esirler hemen ırı~a. 

İsterseniz bunlardan bir kaçını sı. rı adamı yakaladılar ve sUrUye ııUrU· 
:ı:e gösterebilirim. ye uzaklaştılar . 

·Dedi- ve gayet tckli!slz bir hare· Kısantosun kcndıne ı;eltbUmrsl 

cKo.."lSOmo~:!kaya Pravdn> gazcteE! kette bulundu, kolunu Kısnntosun o. için iki &Un iki ;ece uyku uyuma ı 
Dnıeper üzerinde a.ıı~dane ve şiddet· muzuna koydu ve paıısllo boynun- 14zım ge:tii. Sonra Haralı:seş ona bu 

dirmckte ve Almanların nehrin .so1 - YürU bakalım. - MUstnmcrclcrımizin men!aallerı 
li muharebelerin ceı-ey n ettıt nı bı'. d.ın lUı: ı maceranın sebeplerini şöyle anlattı: 

3 (A .. ) M ı t · 1 k 1 1 bı '· t 1 - Nereye gideceği:? !ena halde ba.ltalanmaktadır. Mısıı ı • Aaram, .. a. - er ye c sahilim e o geçirme ~ n r ço,. e-
gircn bir kanun ile komünistler 1 ~ebbtis!erde bu!undukları:u ilave ey· - Bıze yaıa.ı ımy!emlş olanl<m btr çok tarafları cmn.yets~z.!k içt • 
tarafından tertip edilen ve bir çok 1 ıemelttedlr. gomı ye d«ltr. Eser Mısır, tek Fira.,-unun td •. 
kimselerin ohlmiinc sebep olan sni Ruslar bu te.şcbbUslere kar~ı ko. - Vazgeç canım. . . resi altında birle.ştırllemezsc biz 1 
Jcastlerc karşı ~lddctli tedbirler a· y&rkeD düşmana bil~ Ol< zayiat \'er· - Yooo... Onları size ;ö ... termelı· j bu topraklara veda etmemiz !az • 
Jırunıştır. Failleri ıo gun içinde dirm1Jktedirler. yim kl haki ımızda b1r !ıkrinlz ol· ı;elecekUr. MU tamcrcntn ileri ıeıc . .-
mcydana ı;ıkmıyan bUtun suikast sun. ler! ilç konuştum. Gizli bir ccmıyct 
\'akslarında polis mUdiriyeti olen l\foı;kım~ya akın Fılo:of ıfrarın para etmlyccc~lni kurduk. Maksadımı:ı:, Mısırdaki lZ 
her şahıs iı;ın ltomUnlzm ta.rafta.rl Moskmrıı. 3 CA.A.l - Bıı sabah· anlamıştı. lriyarı adamın istediği is. devletçikten bir de,·lct kurmak ' 
olpn ıo ki~iyi kurşuna dizcccktir. ~ resmt bir teb: ğdc şöyle demli· tıka.mele doğru yUrUdU. Hani biraz 1 Psametiki bunun ba.,ına G"eı:lrınck· 

D::ıhiliyc neı:aretinin emniyet mü yor: d:ıhıı iliıaz ctmış o!sa. bu adam, ur. 
dürlllğü icap ettigi zaman on gün- Dün gece müteaddıt Alma.., tay. kendisini şoyle bir kavrayıp sırtına 1 Fi\ozor sordu: 
lilk mühleti kısaıtmıya salahiyet· ya.re gruplan Moskovayı bombala.· vuracak \'e zorla götUrecekU. - Psametik'in bundan haberi ur 
tardır. mağa teşebbüs etmişlerse de hava Geniş yapraldı garip a~açların a· mı? 

defi bat,aryaları ve Sovyet gece av· rasından geçtıler. Kızgın. Uızlu top
cu tayyareleri müteşebbislere mlni rak o ka.dar ~ıcaktı ki, filozofun san· 
olmuşJardır. İki dü.şnıaıı tayyar~sl dalları, kor ateş Ustllne konmuş iki 
dü~rülmUftUr. tencere glbt kızmağn. başlamıştı; ta.. 

uş ... 
Moskova, 3 (A A.) - Mo:ıl<ova 

radyosu her ~n takriben 100 Po· 
lonyalının idam edildiğini <Dez!c· 
nik Polski> t~mli Polonya. g-azete. 
sine atfen haber verme!ttcdn'. 

tngfli.z rodyOfi'U 'ıı Almanya 

Londra, 3 {A.A.) - DUn ak.,~m 
radyodn. konu~n Göbbels'in BBC 
dtnlelicllenne datmıı. ölllın CE'ZS.!l 

tatbık edildlğiıu ihtar eylediği B .. r. 
!inden haber f'erilmektedir. 

Alnıan TPbliği 

(Ba'ı ı ıncıde) 

Bcrlin, Z (A.A.) - Leningrad mın
takası.ı:ıcla Alman ağır topları bir ha. 
bere nazaran SoYyetlerln Kronstadt 
ve Oranienbau llman1arını bombardr 
JM.11 ctmi.ştır. Alman bataryaları dün 
Ltningrad'm sınai merkezlerini bom· 
bardıman etmişlerdır. Kief'dekl mü. 
eSS<'St'lerle bir gaz ve bir elektrik 
fabrikalarında da. )angın çıka.rıtmw 
tır. 

Duşnıan bir şı~ırtma hareketi Ue 
Macar topçularının ateşi altında. 

Dlnye.peri i~l noktadnn geı;me~e te· 
şebbüs ctmlşııe d,.., hiç bir netice rlde 
edtmen1iı;Ur. 

İ11giliz tebliği -- i -

(S.,şı 1 incide) 

oungerk açıklarında bir düşman 
ınavunasınd yanı;ın çıkarılmıştır. 

Dlln düşman lngıltere Uzerlndo 
faaliyette bulunm mıştır. Gece, ce· 
nup r.ahUlertrtdc 3 Alman tayyaresi 
düşilrlllrnUştUı-. 

Sah g~, ıııehta.ptan i tıfadc 
eden tayarelc.timız. Bıngaıi ve Trao· 
ıus l!manlarma h lcwn l'tmışlcrdlr. 

s.cilya adasında 2 dU.man tayyaresi 
imha edilmiş ve dl._. rleri hasara uğ. 
rntılmıştır. 

Bu taarruzlardan ! üı.yyaremlz 

geri dönmenılştır. 
Bir hava al ıuı daha 

Londra, 3 (/\.A.) - Britanyı:ı 
tayyareleri Stongard, Bulonya ve 
Kale ve Ostanda taarruz etmiıi· 
!erdir, 

Sovµet rrebliği 

CB.aı.ı 1 incide) 

y1ıı.Ua aklm bırakılmıştır. Diğer mıc
üı.J.:ala.rdıı. A1m11J1 u:.zyiltl devam edl. 
yor. 
ş malde hiçbir degi, lltlik olmamı~ 

tır. Merkezdeki T.moçenko orduları 

harekatı inkf<:af et:-ıektedlr. 

Almanlar, şarlJ Ukraynada Har. 
kof şehrini t11hdld etnıektcdırler. l.iıı· 
re.:;aı Budyonl'ı in l.m • etleri nıüııtev. 
l!ye karşı uzunl~r bır mul,a\ C."lıe 
göstcrmc}:tc lir. 

Almanlar, Pcrllto! b rzahını ge~ı:

rck H'.ınma gltnıu'k 1 in bU:> Uk bı 

gayTet sarfedıyorlııı 
Odc ada da bir dPğ,ş klik yoxt·ı. 

Sovyet hava kuvvetıer! bu ccpl1ed· 
dUşmıına peJ{ b\lyilk z:ıyiııt -.· rdır. 
mckte ve harck1'1tına mdni olmalda 
dır. 

SovycUcr, mııhlel.r ı; pta. 41 top 
ve 15 hava. da!ı Uıpu ve bir nılktaı· 
ın.itra.lyoz ~am etmişlerdir. 

Moskova 
nıüzakereleri 

Üç devlet reisine 
mesaj gönderildi 

Londra, 3 CA.A.) - Bir MoskO· 
,·a membaından bıldirildiğıne gö· 
re Lord Beaverbrook ile Harriman 
StaUne, Çörçil ve -Ruzveltin şahsi 
birer mesajlarını tevdi etml:lcrdir. 

Gandi yetmiş üçüncü 
yaşına girdi 

Vardhas, :! (A.A.) - Gandi 73 
üncü yıldönUmüuü Sevagram ka· 
sabasındaki evinde dokwnak ve 
dua e-tmeklc süklt.net içındc J:C· 
çirmiştir, -..o---
Cezaylr'de sekiz 
kişi idama mab· 

kim elUm!ş 
Londra.. 3 (A.A.) - Lvnn rad· 

yo..'"ll Ceza.ird,., Oran şchrinJ casus· 
luk cUrmUnden srkiz ki~nin ida. 
ma, dört k•şinin de mllebbet hapis 
cnıısına mahMm cdlldlf;lni haber 
'ermiştir. 

l\1llli Çine gtıJen Amtrlkan Jıı•)etl 
Manlllc, 3 (A.A.) - Çunkun&'o 

'1:1ecek olan Amerikan heyeti dUn 
öğleden sonra buraya. gelmiştir ve 
burada ağlebi iht!ınal blr hafta ka· 
lacaktır. 

Ponıs e: 
?tiotördc yımsın ~ıktı? 

l{abataı, açıklarında. demirli bulu· 
nan Silivri limanına kayıUı Mehmet 
kaptanın idaresındekl pamuk yUJdU 
u subnhrl motörll.'lden yangın çık· 
ınıştır. Y:ngm deniz itfaiye ı tara. 
fından pamukların blr kısmı yandığı 
halde sllndUrUlmliştUr. 
'70 Uk bir tbUyarı. traıu\ay çarptı 

2743 numaralı vatman Mustata
nıtl idaresindeki trıım'llay Şehrem1· 

nincle 70 yaşlarında )smaU lsmlnde 
bir ihtiyara çarparak muhtelif yer. 
:erinden yar amıştır. 

!'tlüulre Jııı.ı,Iandı ! 

- Hayır. 

- Ona iŞi açıwsan:z dıaha kola) 
muvaffa-k olııhlltrsıniz. 

banlarını yakıyordu. - Be.!li NAtaZ. HattA i~lerlmlzln 

blis1'Utü• bonlma&1 ihtimali de \'aı · Binadan yUz elli adım ntede, ağaç· 
ların sıklaştığı bir yere g<'ld!kleri dır. 
zaman irtyarı adam yine pl6 pıs sı- - Ne ~ 
nttı. Kolunu filozofun omuzundan 
çekti. Yerde, oraya buraya gelişıgU· 
zel atılmış gıbi duran sekiz Ol\ taşı 

gö:ıtererek: 

- t~te .... dedi. buı1lard:ın herbirı· SES 
( A '*4ft VOT) 

Sineması 

nin altında bır yalan, bır hıyanet, bir Tepeba~ında a<',Jlacak sinemuın 
casusluk, bir düşmanlık yatar. adı kondu 

Ve toparlanma.ına. meydan verme • 
den Kısa.ntosa saldıı dı, kafasına bir 
yunıruk indirdi. SES 

J3etbaht fılozofun za.~ canı aey· Tepebasında pek yakındn açıla• 
.dl? Tily gibi btr adamc~ızcü, Ken· catını bıldirdiğimiz sinemanın 
dinden geçerek yuvarlandı. halk arasında açtığı 11İsim bulma. 

O zaman, az ötedeki sık a.ğnçlıkta ankctı bitmiş, bu ankete iştirak c 
:saklanmış bulundultları anlaşılan beş den on iki bin altı yüz yetmiş sc· 
altı adanı koşaı-ak geldiler. Bunlar-

1 
kiz ki~iden sekiz lıin yedi l üz elli 

dan biri kocaman bir n1c~tn toJ'ba attı r,inema scvN bu gtizcl sine· 
taşıyordu. 1 manm adını 

Biri Kı~ntosun ağzına bir avuç ot 
tıkadı. Bıri de ihtiyarın kollannı sıkı 
sıkı bağladı. Sonra za.,,·aıııyı yusyu. 
mak eclıcı meşin torbanın ~ir.e sok· 
tular. Ve hcrblrı bu torbanın blr ta
rafından kanadı, k~arak ağaçlıg-& 

daldılar; gözd<'n kayboldular. 
Torba. Bu Uırba, Haraksomın Men! 

şehrindeki evinde açıldı ve bu meşin 
torba. aı;ıldığı zaman fılo~fun yarı 

ölü bir halde olduğu J:"ÖrüldU. 
YedıCf yumnıktan zavallı adamın 

alrıı mosmor kesıımı, \'e ~işmlşti. 

lr1yarı adıı.m, bctbshtın kollarını 
çözüp ağzından oUa.rı çıkarınca eftn· 

fSTANBUL BELEDİYESİ 

Tepebaşında Dram kı '1: 
Ba akşam saat 20,30 ıfa 

HAMLET 
(5 Perde) 

ES 
koymuşlardır. 

S E S Sineması müdUrliı&T• 
muhtc:-cm halkımızın ;b,,terdıgı 

yüksek ı:ıliıkaya teşekkür etmekte. 
mi11net ve sükranlarını c.lenen bil 
dirmektcdir. 

ıı S E S n bınini koyanlar ara 
smdaki kur'a~ a Bcyoglunda ıo:Ye 

ni Şnrk berber dukk~nında Ba~ 
Kemal Deniz kazanrnı:s ve kendi"' 
ne bir fienc muddetle 2 koltuk he 
dı~ c ~dilmi§tir. 

F.HİR Tİl'ı\TRO 'li 

lstiklal cad. Komedi kısmı 
Ba akş&m saat 20,39 da 

KİBARLIK BUDALASI 
(5 Perde) 

"r•••••a••··-· 811 razıırtcst akı:amı == 
ŞARK SiNEMASI 1 

Büyük Rejisör W }LLY FORST' ın \'Ücude getirdifi 

OPE ET 
l':lnşalsiz musiki şaheserini takdim erler.ektir. 

Herkesi g~y ve memnun edecek tilm ... 
Bütün viyana operetlerinin filmi_. 

l\lilyonlara. mal olmu~ fevkalade film ... 

Pazartesi galası için yerler evvelden aLdırılabilir. 

Emlnslnaıı mahalle inde PE'ıtcv so· "'•••••••••••••••••••••••••••• 
ıta~ında oturan YusUfun S ~ınd:ıkı 
,uzı Nadide Ue 2 yaşındald Mllnıre 
odada oynamakta.larken mangalın 

li.zt>rinde kaynamaltta. olan tencere· 
ul ı Uzerlne dılşcrek muhtelif ycı·le. 

rindcn h~la.nmı~lardır. 
Bilekleri keslldl: 

Paşabalıç.cde oturan Nunıan ismır.· 
J bı.ı lsp.rto fabrikasında camları 
.,iıcrJ.. .ı ı..ııııı.en carn1ardan bir.ini kır· 
n. \tır. Kmlan cam pa.rç:ılortle bilek. 
ıcıi !enı:ı. halde hc::!lcn ;-:uman N,ı. 
n.une Jıastalıanes.ne kal~ırıl rak t<.· 
d \ ı altına. alınmıştır. 

~·:::._· r•' .... • <rt 

Bugün matinelcrdco itibaren 

TA Jl S i M Sinen1ası 
'I'ıldıılann ~n parlağı ve en dehakarı 

ISA fv:iRANDA'yı 
G USTA V DreSL ile beraber yarattığı 

BEY AZ. iLAHE 
Büylik macera ,.e aıık ve ihtiras filmini takdim ediyor. İnsan. 
!ar ve vahşi hayvanlar orasında bir kadın... ÇıJsınları kenen· 
sine ram eden sehhar bir kadın ... 

LÜKS ve İHTİŞAJı1 ... ?ENGİNLİK 
TEESSUl~ ve h·ErEC .. 4N 

ZAYİ - Beyazıt 6 ıncı ilkoku· 
ı ndan 940 - 941 ders senesinde 
ı:ıldığım ~;;ıhadctnamcmi kaybettim 
Yenisini alacaı.ımdan esl.i.ınin hiık ı 
mü yoktur. il 

A~s:r~r S~~~:.ad,csi ~9Bı~~~ .................... lii~ml~!ll .. ~ .. lllllllltıl .. ., ~ w aw :. 
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En Son Havadis'in macera romanı : 19 

ALMAN CASUSU V. 16 
Türkçeye çe\imc: Fuad Samih )stanbul 

D o l a b i lı ırdık ları. zanıan iistü 
balmumiyle nıühürlenmiş büyük 

bir zarf buldular 

Aile pansiyonu ! 
ÇoYirea : i nıil1z 

Nasret BetllE 
mizahıooan hikayeler: 2 Tuaa : 

P. O. WODU BOUSI 

- Hakkınız var. Fakat müstc- ı bil ile kaza mah:ılline. harap olo.n - 3 -
rıh olunuz:. Jak s .. lımcn ~clccck· ta.}i~arcnın yanına gitti. aramız iyi degildi. IAkln ne deı-si-1 düı:sc paniğe bu kadar yakalan· 
tır. Kaçak tayyare çol•to.n yaka· Yuzoaşı Sıl\er, saat Jırmiyc dog nız. o siın benı goruncc bütün tak 1 mazlardı. Aşçı kadın bir ağlama 
lanmıa ve kendısıni kurtarmıstır.

1 
ru Bartelın cnnc geldi, aldıgı ha· ma diı:lcrini göst.crcrck gUldil: tutturdu. Hizmetçilerden birisi ba· 

BAŞ, O i Ş , NEZLE, GR 1 P, ROM ATIZ MA 
bcrı bıldirdi: - Haberiniz var mı Mister Kar- yıldı. Nevraıj·İ, Kırıklık ve Bütün Agv rılarınızı Derhal Keser. 

Bir taksi otomobill, yUzbo.şı Sil· - Jak hafi[ yaralıdır. Fakat sıh ter? Bu hUSlft>isrı evvelce tahmin et· 
\erle lVluSJ u Baı tel 'e kızını Ja· hi vazıycti i) idir. Konsoıo~umuzla Bana, olsc, müjde vermiyeccği. tiğimdon aşçıya bir mendil ver· 
k'ın iıtamet ettıı;ı apartmana gotur soru um. Vcsıkanın bulundugu ni sezdigim ıçın gözlerimi açtım: dik, hizmetçiyi eter koklatıp ayılt· 
du. ~erı so~lcmiş, Halbuki ben onu -- Yok efendim, bir ~Y mi ol· tık. Sükün teessüs edince çace a-

Lusycn, ihtımal bır daha göre çoktan nnzırıı verdim. muş? ramıya başlachk. Bu kabil içtima· 
mıyeceği nışanlısının çalışma oda· Nazır, uıcrindcki nota taaccı.ip - Halanız geliyor. larda pek çok lüzumsuz söz sarfe· 
sına gırincc teesstırunu zaptcdc c-ttl. Kendısine hakıkati anlattım. Azizim Cak, bir meyh;mede o. dildigini bil'iı'siotı. 
mcdı, bır koltuğa oturdu, başını Çok mı.itccssır oldu. Zarfı bir ha· turmuş içerken başlıyan dot;tanc Bir solukta ileri sürülen, otuz, 
elleri ara:.ına aldı, a~ıamıya baş· ı tıra olarak muhafaza etme ine mu bir siyasi muııakaşa esna.mda bur kırk, tedbirin arumda ayakkabda. 
ladı. caadenizl rica edl;)or. nunuza bir yumruk yedigiuiı: oldu rı boyamak için tutulan çocugun 

- Ben ve pcderinız, sızin ncza· Li.ıı;:> cıı. sevgılı,,ınin hayatta ol· mu? O andaki hi.Ieriml oolatmak fikri biraz parlak göründü. Oğlan, 
rctiniz altında <ırayalım... cluğunu ogrcnince cok sc\•inmlştl, kolay: Şaire hanımla bfr köpek~i bütün kısacık ömrünü palis ro-

- İlk evvel ~azı masasının çek. - Bir şartla. dedi. Jak'ın yanına dükkanının önünde konuşuyorduk. manları okumakla geçirmi~ti. crHe 
melcrine bakınız. ~itmek i:;tiyorum. Beni oraya an· Camekanda iki tazı ~ bir bulduk pimiz, cin, peri, hortlak: heyetine 

Çckmccckr açıldı. Sonra eski cak hususi bir tayyare götürebilir. duruyordu. Tautar dOı tıeşti. Bt,K. gire+inı. Kk'aeriarı ürkü.tüp kaçı. 
bir dolabın rafları arandı. Bir şey 1 Gabeslc Paris arasında yolcu nak· duk iki tane oldu. Az dafta göz:- rahm!:e diyordu. Az k~::.ın bunu 
bulunamadı. Aranmadık yalnız dı· ı leden tayyareler l oktur. Eger na· lcrim şaşı kalacaktı. Sade bu k&'rlar kabul ~ccktim. İçinde bulundu
'anın bnş tarafındaki kuçuk dolap zır, hususi bir ta~ yare ile bir de degil . bunca senelik Londra a,.cı. ~uın ümitsiz haleti ruhiy-eyi artık 
kalmı tı 1 pasaport verirse ben de zarfın kcn gımın altında salland1. anfayın. Çok şftkür klthya .. böyk? 

- Kiİ1tU, Matmazel.. dısinde kalmasına muvafakat ede· - GeHyor mu? diye kekcledim. saçma ~ olmaza dedi. 
- Kırabılirsınız. Eğer Jak SO· rim. - Ne tuhaf. Size yoıta çtkaca· ı Çocuğa başka bir şey btıtma~ını 

rar:;a, kırdım, derim, - Sizin ve nisnnlmızın hl"r tür· ğını yazmadı mı? İlk vapurla do· 1 söyi~dim. Biraz düşiiııdukten son. 
Dolapta 'fotoğraflar, Lils)-enin l 'ü arzularını yerine ~etirn~ek için niıyo:. ra (fStanıpton nmenına birisini yol 

gondcrdıği mektuplar, kuru bir cmır aldım. Tam salahiyetım var. , Şaıre anlattı. Uoiivutta hnr şe)' lıyalım. Hatanızı tutup daga kaldır 
çiçek, bir de tiç muhiklil kocaman İkinci şube, bu mühim vesikanın mubahmı~. İsterseniz rakibiniz o· m. Bir mağaraya hapsetsin. 1'c 
bir zarf vardı. ele seçmesini size borçludur, ben lan aktörıi vurun, öldmıln. Sahne zaman içimize gd.inıe saln·eririz.ıo 

Jak, V 16 nın altına kurşun ka. de hayalımı ... KUçuk yardımcım. '::ıuını ısırıp paralaVln. Figüran- demejje başladı. Arada: •Bakı· 
lemle şu cümleyi ) azmı~tı: Otomobil kapının önünde bekti. 'ı:-: ağaçların tepesine kadar ko\•a· nız, kotunu, bu<funu, kulağını, bur 

«Vefatımdan sonra Lüsyene ve· yor. Burjc knrargiıhına gk.liııcc hu l~yın, Bunlar hep reklam vasıta· nuntı keseriz, brac fenalığı d<>kmı· 
rılecek . .,. suci bır tayyarc-yi hazır bulacak· Jan ~yıldığından pclt makbulmüş. mı~-acağma dak senet imza;aıırmı 

Gene kız. l c-niclcn ağl.:ımıya baş ı;ınız. Ha) dı, hem<:n gıdl'.'ltm. 1 U•ki-1 patronu tokafüunak hadi· di~-e tafsilat: ta vermiyıe giri<=ti. 
ladı. Yilzbaı:ı Sih er. bu kıymdli * 1 ~i lw>nfü vukWl gclmemoiş bir .Allaha ~. kahya derhal kula· 
zarfı ceketinin iç cebine koydu, - Sevgili Lı.ısycn siz misiniz? 1 !!Cvmh; ki, bunu da halam tamem. ğıua yaplŞtı. ()Slanı kapı dşın et· 
gC'nç kızın saçlarını oksayarak: Siz Mu·yıı Bartcl' N<> ~uzE'l sur- ~:ıu<;. Ya1.dığı miHtAlcmele-rl bir ti de akhmızm, böyle vahi ttayal-

- Ümitsiz olma. kızım. dl'.'di. prız ... Dogrusu ben çok d•ı ünce· f'lrndc krırmak8r,şık ve manasız ler;Ie dağılmasından kurtulduk. 
Jak seni çılgınca seviyor. Ölmez:, .sizlik ve delilik etim. L\isYen bil- hir ha!d .. ~örünce doğru ~tfidyo- Bundan sonra müzakere birıız rid· I 
onmez bir oskla seviyor, 1 hassa size kar~ı çok münasebet z ··ıı knşmu", hıtyran oldugllm bir eti~~. Nihayet kahyanın tclclifi· ı 

İcabında günde 3 ka..,..;e ahnabilir. Her Terde pullu kutulan ısrarla isteyiniz.. 

. • l ~. • \' ı .: ... ~Jl-.;f .•• ,;-t 

iNHiSARLAR 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - 29/9/941 tarihinden itibaren İnhisarlar şaraplarının 
şişe büy üklüğüne göre tesbit olunan f i y a tla rı aşağıda 

gösterilmiştir: 
CI 2 'l':ırife nı. l'I. verıi:;i Yetin. 

Fiyatı Krş. San. K.~. San. 

35 30 + 1,75 - 31,75 
70 4Z + 3.50 - 45,50 

200 80 + 10.- - so- Şişeden Hfra şa~ 
340 120 + 17.- - 137,-

70 50 + 3,50 - 53,50 Şişede• misk~ IJtt'at 
~00 o;; + 10.- - I 105,-

Litresi :?O + 5,- - 25.- Fıc:.uta aıç11c ~it 

2 - 35 santilitrelik şarapla fıçılı misket şa·rabı·nın fiyat
larında bir değişiklik yoktur. 

Yukarıdaki fi yat lara 
Keyfiyet ilan olunur. 

. 
şışe depozitosu dahil değildir . Ben, Hormen çetesini pek iyi ta. clavı·andım. Aff,..diniz beni.. Siz .. ·ar1 .. tıc pntronun s~atına şanıarı ni kabul etmiyc mecbur ofd\lk. 

nırım. Bunlar emellerine erişmek oyleyiniz, rloa ederim. Müsyiı Bar ı a~ketmis. Yamı. arltada~..rdan b;l"kiri hn-1 
için, her şeyi yı:ıpmıya hazırdırlar. tel, affediniz beni. 1 Şimdi safrenin ~anaatitıc göre, va pzı ·c ~ı ~ırkt-ti müfetti'1i g;:,: 1 
h~L b~daız yre ~am hldü~ - ~~kctm~~nlhc~~ı~ M~dl'.'~C ad~~ a~k ~~~ . yo"ı~Mk, bu fl'ffi~tc ~rn!~n~ ı ~-·-••••••••~••••••••••••••••••••••~••••••••~ 
nektcn çekinırler Bır daha tek· Lu len sem çoktan affctt. Fakat mı~. 1 taman:.r~... arap olıhgu nelkesi ı:ı-
rı.ır ediyorum, tayvare yakalanmış yüzbaı;ı Silver.. 1 Cak. bm\C'Cl ,Pnclik doswmsu- 1 kartbc~ b l sııret:c kiracıtar<l~n ır - 9\ ı 
tır. BC'n ı;lmdi ve ika~ ı harici) c Yüzbaı;ı Bartel'in ... 

0
.1 k ti· nuz. Beni bir' ı;ok defalar miışkül j halfts ('>lm'lnraktı. Rıına mıı~'lhil, BU L M ACA 1 

naıınna vereceğim. Sonra iyi ha Y k k d d' so~likl :'. : vaz;yeUerde ~örcliini\z. AHah 11şkt· ı sahte mJf~t;ŞI'! l:i•· lira Vf".recektik. J 
,.. C - o-, yo • c ı, B<-n ·endısın.ı .. 1 • 1 ....] • , · \r t .,. · ,, .. • ht •t·ı...- "--b,..rlcrlc sizt- gclcce0ım. esaret . l'l'"R ~oy eyın, o ur rnmRz, ır-ıa ... r,n.c ... ~un. sal';:. • .an ı ıuu~t!n e. ~---------------

mazur göruyorum nıı heyriutJar k d l .J.- ,., • • • -ı .... ..c.: ... d'" . _ ... J d benim kucük -.,ardımcım!ır hl b' · -ar ı..cın a yuvar: arnnam, ~;ı:.u n;J? ı v- •• ~ n•ı' """' "ıımıy~. T""' a ı· 
Ca~ ları takibe göndrrilen pi· ,r; tr .~~ci<!n .çckınnw.ı:ler. 1 t~te itiraf ediyorum: O anda. bn· '(:lm rn2r.ıy;ı: 1/filir acayip koku du 

lotlar. tan arenin ilk 1 ti kametini Şu. yu.zundekı yaralara bakınca ı tiln hayatım boyunca yc~ime cıın 1 yıı:•or musunuz?\ divc sormağa / 

muhafaza cdccrğin! z· ::ınctmi'-ler· ke~dılerındcn _hır kat daha n.efret kurtaranını, nikbinliğim uçun git- 1 b9 lgnım. i'ı~ll"rl"'? .sonra da miifet. 
/ lı--4--+~--' 

di. Fakat. Borl.h. ;tuk:ıria su:ılc edı~orum. Vakıa onlar da, bız de ti. Aklımza ;"lrni biliyorum. Te· l l~ cöriiNl\.i Bıo.na SCK"BTsamz. a. 1-4--t--
ol lmız "'lbl, etinin emri C' ba<ıka hC'p vat~n icln çahş1yoruz. Eakat d ce ne var? l"l!z faz b r~ d y • ,.. •• ,_ d 

"" ,...hşma lnrzlarımız ba ka Bu ya· . . 1. ·...ı..- k k aıncagız ro unu ıena oynama ı, 
bir ta .. afa d nm ı •u. Tunus üze· ,,~ .. · altın madenmı e ınıGu::: apataca · • . . . 5 
ı .ndc uçan t yvarell"r geri dönml. raları hangisi yaptı? sınız. Mademki başka çare yok. Kıyafetı de ~ükemmeldı .. Sırtına ' 
ve mecbur kal~caklardı. Çıinkii 1 - Zerton .. Şefleri, o şl~nıan he· kapatılır. Derhal eve koşun, Hiç etik yakalı bır ceket gjymı~. başı-
Trablu garp 1talva hukumetinin rif te guli.ı~ or, alay ediyordu. Pi· mühlet vermeden kiraClları çıka· na kep iye benzer bir şey geçirmiş 1 

himay<' i altında buhınuvordu. Ya lotu sormcdım, tanımıyorum. Tay rın. Halrınız evini, tertemiz bırak· ti. Bütün lıava gazı ve su yolu r 
.,ncı ta,"Ynrclcrin m aadeoıiz hıı- vare d tlğıi zam:rn tilmu~. Zcrto. t1ğı gibi bulı;un'/• E\·etı, bunlan müfetli eri gibi bıyıkları dtı aşa . 'l-+-4--

d-udu .l"C'l'l ı ri Y. ao:ak idi. Bu SC'· nun a' akları kırıldı. Ha taneye SÖ;) temek kolay, Kfracılttr1mln al· /1 1 ğıya düşüktil. Buna bir de, kolun. 1--+--ı--+--

,., 

b p'e tn;p areyi uzaktan takıp ve golurduler. htimal ameliyat. yap· tı aylıgına kontura!.Q yapm ım. da ki siyah kaplı defteri ilave edin. fi 

tara • t cd'vorlardı. Birdenbire tılH. Avaklnrını kcstilc:r. Öteki, Üç ayını dostça, ahbapça gec;irmi. Benim halAskflrım gozunüzün önü ..ı.S_oldıl...,_._n__.._sa-ğa: ı - Kahraman. 
duştug nu ı:ıorduler. yanı şcflrri mucize kabilinden kur şiz:, bir gtin ögleden sonra karşı· 

Rad,
0 

ite Gabe 't- haber verdi. tuldu. Yalnız yuztindc bir iki ya. }arına dikilip: ..:Haydi bakalım· ne gelk. Edat. 2 - Oamı şefi. Alametler. 3 -
1 d 

. '7- • (Arkaaı var) Eeklenıeyin. Nota. 4 - Yüksek. 
ler HJd'scden telefonla haberdar ra \ar. Defolun!» naııı cn1r. .....,rar. zı. · · M h.... ı • E!!er. 5 _ ıo~ra.nk buğday. 6 - Yaı;· 
edilen Fran.,ız konc:olo u ordu: - Her halde izleri kalacaktır. yan istemezler mı? a ... eme ere hta.nbul a~lye üçündl buft•k JıA· 

ıı. i - Arapça deve. Keskın. 8 -
Başına bir D ilave ol~nursn. akar. 
Bir edad. 9 - Dibine ışık vermez. 
Yaz1cı. ıo - Istırap çeken. 11 -
Garbın aksi. Soba borularında bu. 

- Dlı.en tayyarede üc Almanla Herkes tararından tanılacaktır. koşmazlar mı'! klmll~inden: 
bir Franc•z enci mı , ar? Ta}" a· Sonı a. amirleri kendısini asla af· fcte o akşam, sofrada itte defa 
renın millıH' l nc' fctrni;ı;eceklerdlr. Casusluk işleri- lık çokti.ı. Ne söyluyorlar, neye Ortakoy Akarca Dişbudak :-okak 

- Fran ız ... Sinc'llac1 oldukla le u ru anların mU\·affakıyetsizllk ı:uratım asıldı . Ü tum bir dalgın· 15 No. da Yaşuva tarafından Orta· 
rını iddia cd..,n t.ic Almanın Ct'za· !eri hıı;bır zaman mazur görüle· gülüyorlar. fark1nda değilim. Ne 
ırden kaçırdıkları b r tay)arc. mez. Bu bır kanundur, Ah! Affc. yi~orum, ne içiyorum onu da bil· 
Franc;ı dclikonlı bir sınema mU· dersiniz.. miyorum. 
nakk dı. Bana kalı ı;a kendılcrini Yuzbaşı Silvcr. nişanlılann ken Yemekten sonra kendimi hala· 
ı·cklôm etm k istcdiler. Fakat btı dı!'iinı dinlemediklerini brkctmi;ı:ı, mm çalı ma odasına attım. DüŞÜ· 
tarını d rd<' oktul .. r $imdi im. ı e sözünu kcsm1$ti. Onlar derin bir nilp dururken kocaman bir haki· 

köy BUyilk Şekerci sokak 58 No. da 
lunur. 

mukim iken mahalli mezkfıru dört 
l[ukarıdan aşağ13 a: l - Bir şc· 

hlr. Pas tutmaz. 2 - Kolay. Bır 
seneyt n11itecaviz bir zamanda.nberı 

terkederek yeni lkamctgA.hının meır

hul olduğu taayyUn e<kn L\ya HulN emir. 3 - Sakin. Devlet kapısında 

bulunur. ·t - Umum tartı. (i - ôğ· dathrına ı; •lı'ioruz. Bu ı;inenıacı· ti" hahbct \'C ·~u~akla blribirlcri· kaL ke fettiın, Bu işte yalnız be· aleyhine ma.hkenıcnin 9tıı 958 No. ıu 
lar cidden deli... ne arılmı tardı mm menfaatim mevzuubahis ola- dosyaısilc açılan gaıplik davasına ait <retrnen. 6 - Nihayetınc I>ı a uııve 

Goruluyor a, l uzba ı Siivcrın - niTTi - mnz: Hıımctçilcrle, ne kazanırsak arzuhalin hukuk usu!U muhakeme· edilince faydalı bir şey olur. 7 - Bır 
vcrdığ. talimat harfıyen tatbik O· V • . bblu.smek uzerc lıdeta bir şir~~~ l,.,.ı· kanununun Hl. 142, H3 ve 153 isll\ı. - Bafına bir (r"ı) ilfı.ve cdı. 
lunuyordu, V ıkad:ın, ca u luktan I enz TleŞrl.lJQf: kurmuşuı. Bu şirkete, kahya, 1 

"" nız. 9 _ Zavallı. 10 - Paran çok 
hıç bah olunmu,•ordu. raındôşambr. ıki hizmetçi kız. asc;ı üncil mnddelerl nıııcıblnce da\'ctlye ise dn.rma ol. 11 _ Tc.sblhın ucunda 

Almanlar, to';yarcyı ve Fransız c.Ko\'e Do~ru mcc:nua~ının 31 in· karı, a çının yamağı, hatta potin ılc birlikte illıncn tcbliğıne karar bulunur.. Bır mıllet. 
el 5avıs1 "ıktı İçinde, Temel Ko"!U bo ak için buldu:ıı.umuz oglan 

mun ... kkıdı'nl kaçırdıkları ıçı·n sor· " J yam 0 ıı k h 1 ve dıwetıye dıvaıı " d ver ere arzu rı - D(~ :'-'KÜ ., ' ' l,'. IA<"A .... 1..... ıı :\LLl MchmE't Emmi rn Mtlıi Şefe mt>k· d h'l .... ,, .. v -' ,., ·' 
gu'lia ,. kilccC'klcr, ceza "orecek· a 1 ... ık .... ımı" ld ıc... da " • kb dav fkü ı b ğ ld K'-h haneye ta ı 1..>ul ., o ub .... n n lcrdl. Mc ele. bır iki kelıme ıle tur. vi r Y 1 me rcc ır Derhal çıngıra 1 ça ım. "' ya :Sağdnn ı>Q!ıı: Fıtık. Eren. tpl!. I:<:nı. 
Jak anlatılacaktı. Tubıi o da su· geı ç kız. trny tetkıkleri, yakın tarı. gelince, bııtün ir.ket husedarııırı· müddııaleyh Liyn Hullinln mczk:ı~· ı::ce. Gelen. Snlak, Tı. Asıl İffet, 
küt cdec<'k, bir şey soylcmiyeeck- hlmizd koy, koy ve öğırtmen, ken· nı fcvkalt.de içtima& davet ettim. arzuhale 10 slin zarfında cevap ver- Afıl!. Etek. l!:z. Daimi. Zorba, Ata. 
ti. Her şc~ dücuniılmı.iş, hazırlan· cıır z,r .. atl H 5anntlaıı. ıdarecl sö· Kadınlar olurdular. Erkekl~r du. mcsı ve duruı,ıma için tayin edilen Ulu. Yahu. Ruhu, Kıındıye. 
nı:c:tı. Cczairde h ç kiın c ta~ya. zllytr lto\, köyde tcmtzlık işleri. vara dayanıp durdular. Ben masa· 21 ' 11 l!U cuma. gUnU sut U te Yuliıuıdan a·!ağı~a: .Flllstin, Rur. 

1 ilin ka nntln' dc"i tircc<'ı;.ini, Zf"yr b n df:'rdl. köyleı den rôportaJ- nın ba ına geçtim, KUçiık bir mu. Afi, Ulu. F~errulı. Tıcaret, lpek, Te, 
~ ' ı; t> HUkü t . h ı · mahkemede bulunması \cya bir vc-

bitırecegini hatırınn getir· lar; Akdnğ yollarında. me ın koddinıC'dl"n c:onra felaket a >Crı· ı lU mu tebll" maka Ay. Ak. iğ, Daha. Efüı.tun. Renkli, 
mühim bır kararı. Köylll ve tabıat, ni verelim tık tesir tııbn bekledi· kil ı;ondermes zu 0 

• 

ld ı nmıa kaim olmak üzere ilan olunur. Ege, Lam. Nil, Kv;ılcB. 
m \ZU ,.e yaz lan \ardır. ğim gibi oldu. Orta )ere yı ır m 

EV LE NME TE K L iF L ER i 

<Bu sütuna mahAl.s mektuplaruı memurum. Aradığım bayan 30 ili. 
b8'muhamr adıeeıne gö:'lderilmeyıp 50 yas ara ında temiz guzel ahlA1'1 

doÇuda.n dot!"ıya .:küçük Hanla.r iyi, dürU t namuslu neş'cli ve gil 
Eervüıinen gonderilmes1 ~. zcl olmalıdır. Az geliri ve evi o~ 
Ml"..ktupl.ar her gün sa.at 2 ile ' ar .. l mak şartiyle milliyet mevzuu batıl) 
ıs~ a.ıı.na.bilir.) değidir. Ciddi olanlar sarih adrt'' 
* 22 yn ııl'la, c:;mer. orta boylu, l ri e (Garp 48) rumuzuna J11 • 

52 ktlo, kara kaşlı ve kara gözlll, ba-
1 racaaları. 

lık etinde bir dulum. * 3() yaşında, ı,i4. boyunda, b•~ 
25 ile 30 yaş aın.sı sarışın veya etinde, ynkıştklı bır gencım. K•)).9. 

kumral, içki kullanmayan ve devlet taş lisesi mezunlarında.mm. Aske.r 
1 

memuru, subay da olabilir. İyi ah- ğimi yaptım. :?000 kuruş asU matı• . 
laklı bir bayla hayatımı bıı·leştinnek 1 bır devlet memuruyum. İçki ,c Jtıl 
istiyorum. c.•fek rUnıur:unıı. mUrıı- marım yoktur. Yaı;ı :w .illı. 25, bC':ı 
caat. 1,60 ı!fı. 1,70 olan, beyaz tenlı, bııl .. 

. rt~ 
• Yaşım 29, dıılum. Boyum orta etinde, kaıa kaşlı, kara gOzlti, o . 

kilom 51 kara kaşlı, kara gözliı ve tahsilli, lAyıklle bir evı idare ed8b . ~ 
buğday renkllyır~. Mun~azam bir , le(:ek, namuslu bir aıle kızıle ) efl 
yiizüın vardır. Asıl hır aıleye men kurmak istıyorum. Fotoğrafı g . 
subum. Gelirim yoktur. la.de edilmek şartılc (Ş. G.> rUJ11"' 

Yaşı 30 • 40 arası boy 1,69 dan zuna mUracaatları. 

yukarı mun~z~m Y_i.ıziü, içki kul· * Mulıasebc ve f<ları Lşlerdr.n ıı • 
ıanmıya~ \'e ?l ı ahlak ~ hıbi en a· lar, l:iır tk1a.rethe.ooyi ıdarc edeb ' 
:lagı 60 Jıra m:ı~lı devlet memuru ı cek kabilıyette lstanbul Ticaret tıs 
bir bayla evlenmek istiyorum. mezunu bır genç a.rame.kt.adrr· 1'~ 
Ciddi ~!kiıflcrin <Akalın) rümu· • raya da gıdebU!r. Relik us adrtS 
zuna nıuracaatıarı. ıııUrocaat. 

•28 yaşında kumrahm ve ıüz.cltm 
4 ay evvel dul kaldam. Kocam 4 
ay P-Ve\'l öldii. BalıkC'tliyim. Gülel 
kahve rengi güzli.ıyi.ım. 14 yasında 
terbiyeli, ortaokula giden oğlum
dan başka kimsem ;)'ok. 

Bana ve oğluma iyi bir §ekilde 
bakabilecek bir koca arıyorum. 
Alkol kullanmıycın, sigara içmiyen 
25 den 50 ye kadar biri olabiiır. 

Yalnız maaşı 100 den yuk:ırı ol· 
malıdır ve bana çok iyi biı' şekil· 

de bakması şarttır. Hiçbir gelirim 
evim, ve · hatta iyi denilecek bir 
eı-yam yoklur. İ~tiyenlerin «Seven 
Kadınu remzine müracatları. 

.- Yaşım 48, bOyum 1,79, kilom 
85, namus ve karakter sahibiyim. 
\"unnnistandan gcdim. Hiç kimsem 
yoktur. Her i~teıı anlarım, fen mc· 

lıl, 
Mııtenıı. mcmurıyetlerdc bı.1 

muş. tahsil \c terbıyesı yorindC t 

znt, uğradığı allc\ ı fl'!Qkcttcn d
0 

( 

yı mu tar bir vnzıyctted r. J{aP
1
, 

tık, odacılık gibL bır lokma ekJ11~r 
ni temin etlccek ,ş aramakta.dır. 
zu edenler ı;azctemize yazsınlar· 

* 27 ya~ınd~. aylık kazancı ı50 (' 
rayı bulan bır gcııcım. 17-lS ya.ŞI:;.'..• 
da kumral veya sarışın bıı- bil) rııı1 
hayatımı bırkşllı·mc-k ıstıYO 
(Eflatun) rcmzıne mtiraca.a~ 

Sahip ve .Başmuharrir\ 
NİZA.\fi."TTİ!I NA7.lF 
Neşr~yat Direktörü 

Şt1K.&V SABACOOLV 

1 

can kiraladı, parasını vcr~i. O ;c·' nctta çok ho~ı:na ı;:itmi~ti. Onu ~~ 1 f = ) l mi~~c~~~~uu miizakere iı;iıı ıııP 
lind"e kadar misafirimsın. deta sever gıbı olmuştu. Bunun 1 '1 A em e Ben il .. k ki 1 n n v nan ayan içtiınaında heyccaıı 11' 

Pekı ben bir iş yapmıyacak çln, .. oradan. a~rılır en aya ~rı.nı • • 8 nakaşalar olmuştu. • Bızi n19 , 
ı1 mı,..ım"'. Ben. 0-yle tembel tembel ürtı.ı~·or. Bırtul'lu uz.aklaşmak ıs· • •' 

., j J ı ~lıııı-r..--------·------------------- . dcccklcr .. Fakat kolay kola'' ti · oluro.mam, Sıze faydalı olmak is· temıyordu. . .. yeecğiz, S bi sc ıcr cluyuırı 

1,ı;tiktil -

i NT i KAM! 
terim. 1 Evvela benim olarak! dıye du· Yuan: Turk~ye çe•iren: !\Iebusan ıııeclisi ise i tıkrıı.t 

Lcvı sevincinden dudaklarını ı· şündü. Bu işin icabına bakmalı· çE~G ÇE2'G - 31 - Celal Tevfik kavelesinl açıkça reddetmişti. 
• sırdı. Antuanettanın yanaklarını yım. Boyle bir pilici. kabil del:il 1 • Cümhuriyeti takip eden glıt'I 

Pım; Şeker gibi şey, dedi... kınarak e vap H':"di: okşayarak: baskasının kolları arasına atalım. lckcti şimdi içinde bulundtlGU ıh· Bankinı;: blnasmııı salonuna gizlıcc 
Bund_ı 1~ var. Ürkutmemclı. Be>· E\el geç kaldım. Bu saatte _ Sırası var. Hele bir kaç gi.in ı İlk C\ vel, öpmek, sevmek, kokla· tlzar halinden oluınc dogru SÜ· girmiş ve nıukavc:eyi imza eden ele istikraz meselesi Çini b~ 1 

n·ın bılc iı;tlhanıı kamçıladı, gl'.'lmcklıgım doğru dcsildı, sizı ra eve alış, dinlen ... Acelcve ne lü· mak, benim hakkım. ğazlaşınalarının ba~lıca sebebi ... yabancı mümessillerin \'e Çin mu başa işgal eden bir mr ele oJı''., 
h t 

. 1 kı·· d mcsslllerinln yüzlerine karşı bağıı·. II lk b k 1 l cP' 
oora t trck bir se le: u ız ettım. zum var. Hem sen benim kiracım· Bu karar ve hulya ile yattı. Hat. ru • uyor u. tu. a • ta a a arının ı ıı• 

Samucl Leviyi görmek isti- Ne muna C'bet, burası senin ın. Amcan oda bedelini, yiyeclk t:i }carı ının yanına bile gitmedi. işte on beş sene suren dahili bo• mıştı: eskiden Maııcu saraylarında dl 
)orum, dedı. 'evin. Hele :o) le otur bakalım, Am. I para ıııı, hcpciııi hepsini verdi .. Bu r. l d d bir kanepenin l\leınnuniyetsizlik arttıkça Yuvan Çin halkı kendi namına yapı· ntrikalnrın bu cfcr 

Yağlı ı;obe[;ıni okc;a,..arak cevap, can mektupta neler yazmış. ,·aziyet karşısında sana nasıl iş -~a L:ıına 0 asın a h . ordular tanzim ve tensik iytiyacı· lan bu gibi angajmanları <tsla ka· ciimhurı;n sar.ıyındcı 
Hrdı: 1\1cktubu açtı, Dikkatle okudu: gordurebilirim. ustunde ktvrıldı. Gece cp Antu nı duyuyor. Bunun için de müte- bul et.miyccektir. Çı.inki.ı bu efen· rck aoı:du(:ünu lıi dt•n 

_ Benı amcam Kestel Fıverlto Demek "'Cn kumandanın kız -Öyle amma, otura otura sıkı· ancttn ile uğraştı, tatlı rüyalar ı;or madiyen borcu yükwcliyordu. Pa~· diler hiç bir zaman Çini temsil et vardı. 
1 gonderdı. Sıze şu mektubu yolla· kard\,;sinın çc.t Jj!u un uyle mi? ıırım. Ben çalışmak isterim. dO. Karşısında çırçıplak çıkan lamento bu hale karşı koymak ı· mcmcktedirlcr.» Fokat Yuvan Şckav gııru1 1 

11 
:ıı. - E\ et... - Her şeyin vakti \'ar. Oedi(;i· genç kadını kotlarının arasında sı· çin çareler arıyordu. Ayan azası Çin cümhuriyctçilcri zann<?diyor kulak asın.yor ı•ı. Tr:, m f'tti ·' ıi 

y udinin gozleri parladı Ka· Amcan eni bana emanet et· nl :,apıırım. Haydı scııi odana gö- karken, kendinden ;;cçiyor, zevk· da Jncbuslara ıniızaheret ccliyMdu. ıarclı ki, Fransa ,.e İngiltere, bü· rahhaslar Aw. p ·: ,.. ı::ızz.ııtl 1 

P1
._ 1 ırdına kadiir açarak yol gos· tı",. nı ynııyor. Memleketten uzak turcyim, len sa~yoluyordu. Fakat rcisici.ımhur kendini hcı· şc yük imparatorluğun kurnıağa sa· !etlerinin mur ... hha laı .l•• Jııı r 
~ . 1 k t ~ ·ı . . , .. ,5 tcr.dı· kaldığı unler burada kalo.cnk ın. Levı, Antuanettayı oda ına ı:;o· Sabahlc-yın odasına gc en arısı yin fevkinde tutuyor ve kanunu e· vaş ıı;ı genç rcJ mı hazmetmek ı· rıl mU:wkcr ler ~~pmış, ,... .. 

IÇC'rl gelıniz. Bf'n de Eı:..ı en kc-ndisile evvelce konu3· tilrdü. Burası temiz, güzelce dö· na ıni.ıjdclcdi: sasinın maddch•rini hiçe saymak j· çin yapılaıı haksı:ı:lıklar::ı iı;tırak yon altın franklık hır ıstikf~1~0rı 1 

Çzviren: JJI . ,,s. ~apanoğlıı 

li onım. Fakat bo)lc gece yarı 1 mU"'Luk. Odan hazır... şenmiş, kutu gibi bir yerdi. - Generalin kardeşinin kızı gel çin kimseden çeklnmi)ordu. etmek tenezzülünde bulunmı;)acak parılınıştı, Bu parcının 70 .m
1
0t1' 

c geleaeğınizı de hıç ümit etmiyor· Odada ne yapacacıın? - Allah rahatlık versin! di. Büyük istikrazın akdi sırasında lardır. Zannediyorduk ki sarp me müzakcrc masrafları, koını:~e 1' 
rL •lum - Yatacaksın, oturacaksın. O· Diye avrıhrkcn Levlnin canı da - Güzel ıni bari7 1~e ) arar mı? ayan reisi konsorsiyomtın merkezi ~eniyetinin kendine mahsus ahla· saırc olarak ayrılınıs. gcrı .. ~ 11 rl 

kr. 
A~t ıanetta mahcup bir tanr ta· Ira ı >alnız sana mahsu ... Am· orada kalmıştı, Çün>:u, Antuva· (ATkHı 'ar) olan Hong Kons and Shan;hai k'i yiıksckliğl bu kuçi.tklüklerc dUs (Arl>ı\.S• 
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