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Mulıasara 
edilmiş şehir
lere dikkat! 

Almanlar, Leningrad muhasara- ı 
ı;ının tamamlandığını söylüyorlar. 
Ruslar, muhasaranın tamamlan· 
ınası için zaptı icap eden Şlussen· 
burg kasabasının Almanların eli· ı 
ne geçmediğini iddia ediyorlar. 
. Acaba bu iki iddiadan hangisine 1 
ınanmalı? 

Biz, Şlusscnburg'un dahi Alman. 
lar tarafından znptedilmiş bulun. 
cluğuna inanılmasını tavsiye ede
riz. Zira Ladoga gölünün cenubu 
garbisindeki bu kasabanın mü· 
dafaası, Leningrndın müdafaası i· 
çin zerre kadar faydalı de~ildir. 
Leningradda uzun bir muhasara 
rnuharebesi vermiye hazırlanan 

Mareşal Voroşilofun Şlussenburg'u 
lllUdafaa için tek kurşun sarfede
ceğine ve bir tek erin kılını feda 
etmek istiyeceğine ihtimal verile· 
rnez. 

Bu esası kabul ettikten sonra 
bir Alman iddiası üzerinde bir par Buslann kullan dıklan motorize top bataryalanndan b&1 
~a duralım: 

Leningrad muhasarasinın ta
mamlandığını bildirirken Alman·! 
lar dediler ki: cArtık Voroşllof 
kumandasındaki büyük kuvvetler 
den düşman cephe istifade edemi· 

r----------.~ 

Zelzele! 
Yecektir.» H •• k " f 

Acaba hakikat bu mudur? U Um e 

Rus-Bulgar 
lıarbi mi 

başlıyor mu ? 
Hiç sanmıyoruz. Zira hakikat , 

böyle olsaydı, Alman cephesinin; derhal yardım Sovget notasına 
de LenJngrad muhasarasına me· 1 -

lllur edilen kuvvetlerden bundan k ı S f h •• b • 
böyle bir istifade beklememekte e ip eri o ya enuz ır 
Olmasını kabul etmek doğru olur· cevap vermedi 

Ruzvelt'in 
nutku 

'fam maun 
Vaşington, 12 (A.A. ve radyo) 

Cilmhurreisi Ruzvcıt, çok sabırsız. 
lıkla beklenen nutkunu söylemiş· 
tir: 

B. RUZ\'elt, evvela Gre.:!- hadi
' sesinin, içinde cereyan ettiği şera
iti hatırlatmış ve demiştir k; 

- Bu gemi. güpe gündüı. fzl:m . 
daya doğru yol alıyordu ve Groen· 
landın cenubu şarkisinde b~r ının
takaya varmıştı. İzlandaya ,üt Ame
rikan postasını naklediyordu. A. 
merikan bayrağını harnildi Ame· 
rikan gemisi hüviyeti, hiç bir yan· 
lışlığa mahal veremezdi. İ~te o sı
rada bir Alman denizaltı geml$inin 
taarruzuna uğradı ve Alman:,•a bu
nun bir Alınan denizaltısı olduğunu 
tasdik etti. Denizaltı Greer'e •bir 
torpil attı, sonra ikinci bir torpil 
daha attı. Alınan propaga.-ıdasına 
ve Ame~ikan obstrüksyoncu'ları-
nın tercihan yapmakta oldukları 

· tahmine rağmen Amerikan muhri· 
bine, onu batırmak maksad:Ie, ha
ber vermeden, ilk olarak s!lah at· 
mak sertHğini gösterenin Alman 
denizaltı olduğunu tekid ederim. 
Bu denizaltı gemisi, o sırada, Bir
leşik Amerika hükumetinin kendi 
müdafaası için elzem olduğunu bil· 
dirdiği sularda buluntıyordu.> 

Cümhurreisi Ruz'\'elt, tundan 
sonra, Cenup Atlantiğinde tirpille
nen cRobin Mon hadisesir.i hatır· 
latmıştır. 

Müteakiben, 1941 tcmmı..zunda, du. Bir harbin seyrinde muhasara •• d d ' 1 
edilen kuvveUcrln de muhasara g Q n er 1 • Moskova, 11 (A..A.) - Ofi: Mos-
eden kuvvetlerin de mensuP bu· kova radyosunun bildirdiğine göre 

lundukları orduya faydalı olmak. Zarar m ~u· h =. m Sovyetler Birliğinin Hariciye ko-
ta devam ettikleri muhakkaktır. miseri Molotof Bulgaristanın Mos-

1 

bir Amerikan zırhlı."ının, Şımali 
Atlanükte, bir denizaltı tar<ıfmdan 

' takip edildiğini ve denizaltının ta-

€lverir ki bu orduları idare eden kova elçisi Stanlyenef'e Svvyet hü-
Yilksek kumanda heyetlerine bun· d ( gw 'ı ( d ı' r kl.ımetinln bir notasını tevdi etmiş-
lardan istifade edebilecek bir ze. tir. Bu notada SovyeUer Birliğinin 

Sovyet notasına nasıl bir cevap 
vereceği beklenen Bulgar Bat

vek!U profesör Fllnf ka hftkim olsun. Odesaya, Kırıma ve Kafkasyaya 
Şimdi bir noktaya dikkat ede- karşı yapılan harekAtı çin Bulgaris-:---------------

lfın: Kızılay da çadıı· tanın bir Alınan - İtalyan askeri 1,..--------..... 
Ruslar neden Dinyeper boyuna • ,. // d üssü vazifesini görmesine mUsa-

lı:adar gerilerken herhangi bir mev ve ı. aç il o a ı maha edemiyeceğini bildirmekte- lngiliz Teblı·g .... 1• ltıın müdafaasında ısrar ~~~e~iler Ankara. 12 (Telefonla) -Şark dir. 
de şimdi böyle bir ısrar gos er yor vllAyetlerlndekl zelzelede uınıra Moskova radyosu, filhakika mü-
lıır" · _. atramıtJ '\ataıü'la\flara llk ve 6cll nak~ götürmez vakalann ve SoY-' 

Geçen umumi harbin asken sey. 
tlnl dikkatle takip etmiş olanlar yardnnlan yapmak üzere Kızılay yet hükumeU nezdinde bulunan ve-
llatırlarlar ki Pirzemşel ve Lem. klifl derecede doktor, hasta b&- sikalann Bulgaristanın bu ''azifeyi 
berg şiddetli müdafaaya elverişli kıcı \•e yardım levazımı lle mü· gördüğünü isbat ettiğini iliwe ey-
\'e müdafaası ıazumlu mevkiler cehhez yardım ekipleri teşkil et- lemektedir. 
~lduklarını isbat etmi:llerdi. Hal. mlştır. l'akın 'ilAyetlerden gelen Bu vakalar şuıUardır: 
buJd Ruslar bu sefer stratejik kıy· yardım kon-etleri göndcrllmlşUr. ' 1 - Bulgar topprakla.rmda Alman 
ltıetten mahrum bir köyden çekili· insanca ve malca z.ıırar ,.e zJ. ve İtalyan fırkalarının gittikçe ço-
~orıarmış gibi zerre kadar hüzün yanın mllhlm olmadığı anb.o:ıİmı~ ğalan miktarda tahşit edilmesi. 
Cfuyrnadan bu mevkileri bırakıver tır. 1 2 - Alınan ve İtalyan tayyare-
Cliler. Fakat Odesaya saplanıp kal· lerinin Bulgar hava meydanlarında 
ctııar ve Leningradı şiddetle mü· .. tahşit edilmesi ve bu hav:ı mey-
dafaa elmiyc karar verdiler. Aca· ı · , 1 danlarınm tamarnile Alınan ma-
ba biri Baltıkta, diğeri Karadeniz· kamlannın kontrolü altında bu-
~ bulunan bu iki sahil şehrinin lumnası. 
lliud · ' ı 3 - Bulgarlstanın Varna ve Bur· be afaasını lilzumlu gösteren se· 

1 
ı>ler bugilne kadar söylenmiş O· T gaz limanları Alınan ve İtalyan 

anlardan mı ibarettir. a a r ruz dcniı;altılannı ve harp gemllerJni 
Söylenenler malOm: d bıı·arnn. dıracak §ekılde tadil edilmiş-
1 - Bu iki limandan birinin Ka ev a 

~deniz donanmasına, diğerinin m 4 - Halen Vamada, Burgazda, 

1 illtık donanmasına lüzumlu bu. d • ' Ruscukta ve Tuna Uzerinde Alman 
llnınası, e 1 yor ve İtalyan deniuıltılan ve harp ge-

2 - Lenlngradın Murmansk de· • 1 mileri ile bu iki memlekete alt de· 
llllryolunun iltisak noktası olması, Moskova, 12 (Radyo • Saat 12) _ niz birlikleri tahşid edilmiştir. 
\' 3 - Odesanın Rus sol cenahını DUn. Sovyet kıtaları bUtUn cephe bo 5 - Amiral Rcader ile diğer as
~ e Leningradın Rus sağ cenahını yunca dUşmanla çarpışmakta devam keri Alman ümerasının Bulgarista-
evrıımekten vikaye edebileceği etmişlerdir. na gelişleri her halde So\•yetler 
\resaire vesaire... Salı günü cereyan oden hav'& mu- Birliğine karşı bundan sonra yapı-

\' l3Utün bu sebepler birer birer harebelerlnde ve yerde 81 Alman tay lacak harekat için Karadi?nizde bir 
~ hep birden makul gözüken se· yaresl tahrip edilrnlşt.r. Bizim kay- filo teşkili ile alakadardırlar. 
butılerdir. Fakat htidiseyi yalnız bımız 41 tayyarcdlr. 6 - Bulgar şimendiferleri mü
tııu~cbcplere bağl~mak ancak Rus Merkez cephesinde mukabn taarruz tcmadiyen Almanyadan gelen Al
t•re a~aasında hakım bulunan ana 1 inkişaf etrnekledır. Kiye! bö:gcslnde- man kıtalannı \"e harp malzcmesint 
ı.h nsıpten gafil kalmakla müm· ki t eh e "-'1lklaşan Almanıar taŞlmakiadır. 
··ınd. H k"k t d k b hfı vazıye ş r J ın 
•ı ur. a ı a şu ur 1 u · d d . 1 d beri tytdlr. 7 - Tuna üzerinde, Ruscukta 

italya 
Müthiş bir hava 
hücumuna 

uğradı! 

!Jlesina, Palermo 
limanları 

bomba landı! 

3 büyJk g3mi ve 
dokf ar tahrip edildi 
Londra, 12 (Radyo • Saat 8.l:i) -

İngiltere hava ve emniyet nezaretle
rinin tebliği: 

İtalya, ıSon 48 saat içinde, şimdiye 
kadar uğradığı hava hücumlarının 
en ağ'ınna maruz kalmıştır. 

Çarşamba gecesi, lnglllz bombardı 
man tayyareleri şimali ttalyada To· 
rlno Şehrindeki hUkQmete alt tayya

re ve silfı.h fabrikalarına ve nnıhte
lif demir yollarına taarruz etmişler
dir. 

cı SeJ('rden hiçbiri harbin seyrin· tar odıl ığ n en - kıtalann ve malzemenin k'hıa yolu 
·\ do"' tı ı ı dilik e: (Devamı Sa. 3, Sü 4 de) ita omuş zarure er «S m meler! cidden büyük bir ihUyatsız. ile mıkledilebilınesi için bir köprü 1!'!!11!!!"!"~~""!'!!''!!!!'!!!'!'!!!!'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

"il t-.iılamakıı kaygusundan ileri gel lıktır. Odcsadan sonra Lenlngradı fn~a edilmiştir. LE! 

l)ı~:ıııııtır. Dinyeper önilndckl sıkı da arkalnrında bırakmaktan çe. Moskova radyosu bundan sonra d~ Almanya Hariciye ruızırı Fon 
dı dafaada. Odesanın ve Lcnlngra. kinmiyen Almnnlar yarın belki Sovyet hükiı."netinin, Sovyet tay- Rıbbentrop, Alman orduları yüksel: 
tı:. muhasarasını mümkiln kılan Kiyefi belki diğer bir veya bir Yarelerinin Bulgar topraklarının 1 kunıanda heyeti şefi mar<'şal Kay
ıu~let~e hep inceden inceye dü- kaç R~s şehrini daha muhasara bombardımanına iştirak ettiklerine i~l . ve MacarisUın Başvekili ve Ha
bır hnt:ş bir plfının epey yüksek j altına almaktan çekinmezlerse ri. dair verilen t>abP,.leri katiyetle rıcıye nazırı Bardossi ile MacarlE
~IJt tnı~vaf!ak~yet derecesi ile tat. 

1 
cat hatları üzerinde müşkül vazı. tekzip ettiğini hatırlatmaktadır. lan erkanıharbiye reisi general 

"ıl!Jt~dı!ınlş bırer faslını teşkil et. yete soktuklarını sandıkları düş. Bu vaziyet esnasında Führerle Szoni Batheley hanr bulunmuş-
c.Jır. · ·· hat- M la d lttısı • . manl~rının hakiki bır MaJı~o acaristan Naibi arasında siyasi r ır. 

arruz vaziyetine girmek üzere ma
manevra yapmağa çalıştığını söyle
miştir. Cümhurreisi, en nih<.yel, Pa
nama bandıralı c:Sessa> yük gemi· 
sinin ve Kızıldenizde, Süveyşten iki 
yüz. mil mesafede Steel Scafarer 
yük gem.isinin batırılmasını hatır-

latmış ve demiştir ki: 
Bu hAdiseler karşısında, biz A· 

merikalılar, sükıinetimizi muhafaza 
ediyoruz. Münferit bir vak'ayı i· 
am .etmek. yahut .bqin bir bareket 
karşısında parlamak büyük tir mli-
lete yakışmaz., fakat bu gibi bir 
vak'anın münferit değil, belki U· 

mwni bir plana dahil olduğunu 
göste~ sebepler de ar~tırılabilir. 
bedbaht kar§ısında, bu hadiseleri 
aıımsamak, mazur görülebile
cek bir cinnet olur.> 
Cümhurreisi, bundan sonra, Al· 

man plAnmın, denizlerde mutlak 
bir murakabe ve hakimiyet temi. 
ni oldutunu ve bu zaferi kazandık 
tan sonra, Almanyanın, ikinci mer 
hale olarak, Birleşik Amerikaya 
ve garp nısıf küresine, cebren hA· 
kim olmak lstiyeceğini söylemiştir. 

Roosevelt, garp nwıf kürresln. 
de bile bazı aksamı ihtiva eden 
geniş Okyanus satıblarının ablo
ka altına alınması IAzım &eldiğlni, 
hiçbir geminin, batırılmak tehlike 
sini göze almadan oraya gidemiye 
ce.ğhıi, Alman hükiimetinin, kA. 
ğıt üzerinde beyan etmiş olduğunu 
hatırlatmıştır. 

Roosevelt, cenubi Amerikanın 
muhtelif memleketlerinde vukua 
gelen hadiselere de temas ederek, 
Almanyayı .yeni dünyada istinat 
noktaları ve köprü başları> vücu
de getinneği istemiş olma'kla it

ham etmiştir. 
Bundan sonra, Cümhurreisl, it· 

tihazını tasavvur etliği tedbirler· 
den bahsederek şu sözleri söyle· 
ml~tir. 

aHiçbir şiddet ve ihafe hareke· 
tl: 

ı - Harp malzemesi sevıki, 
2 - Gemilerimizin açık deniz. 

de serbestisi. 
Noktalarının teşkil ettiği müdafaa 
surlarımızı sapsağlam muhafaza 
etmekten bizi menedemez. 

Bay Ruz,·elt nutkuna şu suretle 
nfhayet vermiştir: 

I(uruş 
lwU-.: Colalollıt • N.,.,,_,..,, eeUnl lft. J& 

DÜNYAYA BAKARAK 

Et meselesi ve narh 
Kasaplarda neden et bulu;,muyor 

ince eleyip sık dokuyacak 
zamanda değiliz 

..İyi malı• mı almak istiyor sunııd 
- Şüphesiz ... 
- Öyle ise iyi para vereceksiniz 

Tabii zamanlarda asgari fiyatı, j dir olanıaz. l\lüşterl ziyan eder. 
tüccar ve esnaf arasındaki rekabet Fakııt bugünkü şerait altında 
tayin eder. Narh koymıya lüzum narha ibtlYaç vardır. Narh olma· 
yoktur. Hatta narh zararlı olabilir. saydı bugün sade yatın kllosq 208 
Çünkü baz:ı.n belediye yeni narhı kuruşu get;tnlş olacaktı. Fasulye 
tayin edinciye kadar fiyat düşmüş, alabildltine yiiksellyorda. 
eıınaf rekabet saikaslle daha ucu. Hükümet ete de çoktan narh 
za satış yapmak imkanını bulmuş koymu tu ve geçen hafta muhtelif 
iken narh yüzünden buna mukte- (Devamı : Sa. 2, sa. 2 de) 

Bu, şeh,.in çok mühim ve 
halli lazım meselesidir 

Niçin çocuklar evle
rine yakın mektep
~ere kaydedilmiyor? 
YeşilkiJyde oturan bir çocuk Tak

simde mektebe gönderilir mi? 
Maarif müdilrlüğil, ilk ve orta 

mekteplerden diploma alan talebe
nin daha yüksek dereceli mektep. 
lerden hangisine gireceklerini dıp· 
loma aldıkları mekteplerin bulun 
dukları mıntakaya göre tayin e
den bir liste yapmıştır. Mesell 
Gelenbevi orta okulundan çıkan 

bir talebe Vefa lisesine yazılma. 
ta mecburdur. Taksimde bir ilk O· 

kuldan diploma alan talebe de Be
yoğlu veya Taksim orta mektep. 
lerine girecektir. İlk bakışta doğ. 
ru ve güzel bir usul, fakat tatbl· 
katta bir takım gUçlükler doğuru· 
yor. Farzcdln ki, birinin evi istan· 
bul lisesinin karşısındadır; bir di
ğerinin evi ise Nişantaşı orta mek· 
teblne başka yerden bir kaç misli 
daha yakındır. Buna mukabil, Ve· 
fa civarında oturduğu halde İs-

( Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

Talebe velllerlnl bu azaptan 
kurtancatını muhakkak addet 
tlğiınlz ·Maarif Veklli Haeao 

An Yij(-eJ 

Su test:si su yolunda kırılır! 
'lin ar. Perzcmışcl, Lemberg, tı tesıs etmiş olduklarını gorccek· Ve askeri ..-örü""'eler cereyan et- Führerin karargahında ikametı· Sk v . . . b Ik' 'd 6' ,, ••• 
dl!tıı. r csaıre vesaıreyı, e .. ı ş.~ !erdir ve galiba bugiıne kadar bu· mL5tir. Bu görüşmeler esnasında esnasında Naip Horti, ordu başku- «Bundan sonra Amerikanın milda· 
!Sata aka.t mutlaka mevzu mu. lamadıkları Stalın hattı böylelikle bugün Bolşevizme kaıtı açılan mandanı General Fon Bravşiç'i zi- faası lçln elzem olan sulara Almanya 
1~ .\ alaı dan sonra tahliye etmek gerilerinde teessüs etmiş olacak. ...::.,+ .. .-pk mücadelede veni bir im- yaret etmş ve mareşal Göring tara- ve ltalya gemileri sokulursa mesuli· 

Sabıkalı bir koyun hırsızı koyun 
çalarken öldürüldü 

ı-~ lınan ordusunu memleket içi. Her muhasaraya Almanların mü tlhanda geçmiş olan iki millet a· fından yapılan daveti kabul etmiş- yet kendilerine aittir. 
~aı~;ktller. İnsandan, erzaktan, him kuvvetler ayırdıkları düşünü· ' •'· ' ~"'"'""vi siliıh arkadaşlığı tir. c:Bu gemileri batırmaları ic;ln A· 
~Öle n _ve vasıtadan mahrum bir lecek olursa ana üslerinden dört, tebarUz ettirmiştir. 10 eylulde müzakereler sona er- merlkan hava ve deniz orduları ku· 
~~1 dondürdüklerl işgal mınta. beş yüz kilometre uuıklaşmış bu· Bu siyasi ve askeri görüşmeler- miştir. mandanlarına emir verdim.> 

lnönn. 12 (Telefonla) - İstasyon 
civarında bir cinayet işlenmiş sabı· 
kalı bir koyun hırsızı koyun çalarkeıı 
öldtlrUlmilştUr. 

ile ateş açmış çıkan kurşunlar hırsı
zın muhtelif yerlerine iS&bet etmlf ve 
derhal ölmllştilr. Öldürülen bırsıs bu 
havalide birçok kimselerin carunı yak 
mış olan aaıbıkalı koyun hırsızı Mus
tafadır. MusWanın öldllrUlmesi se
vine; uyandırmış ise de bu cinayetın 
muhitte çok sevilmiş bir adam olan 
Mehmet Alt tarafından işlenmiş oldu 
!undan teessür uyandırmıştır. 

1ı.ıı~~ı tıcnışletmek maksadını gUt. lunnn Almanların, kış ortasında. 
"'~a . .. henliz sapasağlam duran Rus atlı 

!lar11 ,.
1 

nlar ıse Rusların çetin mu kolorduları ile yüz binlerce para-
l'rıııı.,;' cırdan sonra ricat etmiş ol- şütçünün ve miktarı her gün ar
llıı.ı9 tını, hakikaten düşmanı boz. •tan tayyare ve tankın, Amerikan 
Qj~b?lduktıırına hamlettiler, ve ve İngiliz yardımının karşısında 
\!tle ır ıhtı~ata lüzum görmetkn pek zor gilnler geı;irmiye mecbur 
ısı 111~k" halasına saplandılar. kalacaklardır. 

1ı lıı~tlı Rus tab!yesi sarih hatlar. Her muhasara Alman kuvvetini 
~Ci .. d . lş~r rdl~·or. Ruslar, bir çöle eksiltmektedir. Fakat Ruslar mu. 
'"tf'ı('ırdı'.kleri mıntakalara bir çok hasara altında bıraktıkları kun•et 
~10\1 r Pızlediktcn sonra bugün !erin yerini derhal doldurabilecek 
a~ 1k7 hatı-ırı ~erllcrinde, birer bir insan deryasına sahip bulun

~"~ııra ko.l<.'rl~n fa~ksıı olan ~mu. maktadırlar. 
"dırıa edılmış şchırler bırakmak Bu tahlıllmlz guliınç addedilme-
~lrn r. · c:ın. Bn cihet çok dikkate de~er. 

:.,,ların buna raltm<.'n ilerle. Nizamettin N.t\ZlF 

Bugün ikinci sagf amızda 

« Krem: in» de geçirdiğim geceler 
Başmuharrirl~~zin ini surette hastalanması üzerine üç dört ründenberi devam edemedlii
mh bu ~ok muhlm .. Siyasi röportaj,, serisine bugünden iti haren tekrar devama başladık. E· 
limlzde olmı)·an bir irııa yüzünden vukua gel~n bu teabbura bafışlamalannı karileri· 
mlzden rica ederiz. - Lütfen ikinci sayfamıza bakınıa -

H!dlse şöyle olmuştur: 
lnönU nahiyesi eşrafından Mehmet 

Alinin eon günlerde birkaç koyunu 
çalınmıştır. Mehmet Ali bir taraftan 
zabıtaya haber vermiş diğer taraf· 
tan kendisi de gecelen koyunları bek 
!emeğe başlamıştır. İki gece evvel bir --~=--=----------

ara.ilk uykuya dalan Mehmet Ali kö· D J K KAT ·' 
peklerin ha\•la.ması üzerine uyanınca 
bir adamın birkaç koyunu çalarak u-

, . ._1tiaşmakta olduğunu gönnllş he· 
l ~en hırsızın arkasından koşmuştur. 
' Koyun aursızı Mehmet Aliyi görünce 

evve!A kaçrnalc l.stemlş sonra bıçağını 
çekerek lolehmet Alinin üzerine hll· 
cum etmlşUr. Bu vaziyet: karşısında 
Mehmet All elinde bulunan tabanca 

Alaarn werdlll dll•• 
baberler lflul 
ıQlamsdadlr. 
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En Sen Ha-ı1adis"in 
Edehi Tefrikası-134 ır Yakın tarihten bir sahife : 40 .-----.... DÜNDEN 

BUGÜNE 1 
~v-f' amık K;mal 

kühiyatı ' 
''Kre in,, de u çirdiğim uecel r Yüksek kaldırıoı, 

inerkeıı bır çıı,ış, 

çıllarlıen bıı· 

L_ k,. eLLiji : 1\ızamettin Nazif 

Bıyıkları Ayvansarag t11lumbac:
ları gibi ozmatikle burulmuştu. 

Uçan kuştan bile •. 

uattnıi Senih All' 

Bize ond:ın bit ses gctirttı1er 
insanı, Jçınılze nıukaddcs .eşten Ş EH J R VE 
kıvıJcııuıar saçan bir ncl.r 5aya-

rız· bunda hal.h:pz da. M •"'MLEKET 
1 Sar:ıptıın, dudakta~•Y ve bO ' ,.:fJ 

tau bıı ıta ı;crJ kalıuı tun ıscY_ıe. ----------

\ 

re, çok dda, yuz nirı:ni~ .b~zım 
0 

bodbin kllisik debıyat ıçınde Kızılayın 
gar6ım arı .. :-: nıı!. Kcmnl ın &cın 11 ~tUği ı 

dUn)ıı. her ZUln c.,.<ıSlz bir alem. 
- İki ş o mpanya bır e deı _ Aman p::ı am, sonra zannede- dir. Bize du vazife, bu iki kıy. Kızılay cemiyeti hastahanelerde 

" -Mo kovanın anla
dığı manada Fransa
da tek ihtililci yok,, 

yolıuştur ! 
tstnnbuJun goz.c değil de n)nğıı ba· 

tıın bir ) eri 'ardır: ı Uksekluıldırıll1 •• 
.u;ıni .) Ukı.<'ktlr ama, ) ük eklik nıef· 
nunıuna uyın:ıkf".ı dl •ıl; bll.ıkiı;, kcrı· 

cU ile mU\ nz.I gıden cm.ılum kam7u· 
U» ı;okal<.lu d:ı ticaret işinin siU'lillli 

• rinde )arı,:ı tılGlrak blr lıa.)ll a.JcJl.l· 
m.ı.)n go..)ret eder ••• 

rakı ast.yor . D y mırı dandı. cek ki, ben şikfıyet ettıın. met_ aı:ısınıı::ti rıırkı. bizde~ son. kulla~lmnk üzere, İngıltcreye 35 
K·y fe ındcn gur on arm efi oldu. 

1 
Dcmcı;c knlm dı. uaytan bı) ık rakıleruı {lıundc do bu) utmek bln lıra kıymetinde salep göndc-

ırnlo.şlla.n go.,,.U Usu d şeri ara- ıı locadan dı arı fırladı ve zııvnllı· oln alııfu. rccekt.ir. Cemiyet, Yunonlstann 35 
eından .homurdandı· nın yakasından tutup burnun öY· • S:ıı.:ıt ve edebiyat tarihimizde kiloluk bir parti un göndermiştir. 

1 Yazan : Nizamettin Nazif 1 

. lit .ı.. • .Pe~ln peşin paralııruu le &lddetli hir yumruk ındirdı ı~~ ıki ~[fllk okla gö terece:tmiz Oğre tnı eıı le in oBUNDAN EVVELKİ KISl\llN 
v rı~or .. GötUr, yap ca.K hıç bır ış garsonba~ boylu boyuntı yere .uııJudır: HULASASln 
yok. G.dlr.ceye kııd.ır ne zıyan verir· zandı. ' I ,_ Kendi içinde kalanlar. kıdem zammı CMussolininin iktidar mevkii· 
ı verecek. Kızlar avnzları çıktığı ko.dnr ba. 2 - Kendi dışında yaşıyıı.nlıı.r. Orta tcdriııat öğretmenlerine veril· ne çıkmnsı üzerine Sovyetler 
~ ırdan bş.şk:ı. çare yok.. ğırıştılar. ' Birinciler hodbin bir sanatın mesl kararl~tırılan kıdem zammı Blrliğıne sığınmıı; olan İtalyan 
B r ıs niye sonra, gelen lkUıcı gar· - Çağır şu kotni rl nunıunesldir. llstelerinin ha.Zırlanmaısı tamamlan· komünistlenndcn Taska ve 
ı par! b..r tepsi iı;;ınde lki şışe Korkudan n yap~cnklarınr P. Nnnıık Kem 1 Jermn.netto Clyovıınni ile baş. 

'8-ffip:ınya Ue bu- ,ıse ral<ı büfeden şıran gar nnınr<' n birl derra' 03 1 :ı gibi, ikinci plan. mı9tu. muharrırımlz ve evvelce komu 

k
'k süren k t.. Cl.-ı olan ar da 'kendi d nd Birkaç gtlne kadar tasdik edilerek almııtı. Kırıta kırıta ydrilyCl'"ek sol tu. Bir kaç d ı a 'u ç kendinden ola . 

1"ı a ve nist iken §imdi Frnnsnda komü· 
tar ı;.a ocaınsı bır yerde oturan .;ı.rı. bir sfık(ıt oldu. n hır imanlar gru. ayın on beşinden sonra öğretmenlere nıstliğin en büyük dtışmanı O· 

,. Ur.e koydu B·· m•"'"a b"'" •. ft,..
1
,.' pu iç n meydana elmiş sanatın nü tebliğ edUmeğe başlanacaktu. v w ........... ~ ,....... ... 1 mun idır. lıın Fransı% murııhha ı Doryo, 

bır d erttek oturuyordu. =======;~::::::::::==:==== H , /VJu"t-J..,rr 'k Leningrad<iıı Astorya otelinin 
G yet ıyi tcn:i el.ndcn çıkmış 14. DJr.y.aya baka ak Ken:· b_lnllk, sanatın :r:ıddı olur. .. " l : yemek salonlarından birinde fa. 

01 
rt b r k tUmU vardı, bıyıxıan ını a'1Jtalt, et ve sinir yapm. T .1 ızm hakkında konuşmu&lardır. 

AY" ray tulumbacıları gıbl koz- • nı geçerek beraber ya adığı lns:ın. ren, tramvay 1 ave İtalyanlar, yemeklerini daha ev 
matıkl bllrfum•I• iki yanacından u• E mes ~ .esı Jarın zihin ve kalplerlle bir aşina. f vel bitirip ayrılırken .İtalyan 

"'"'' - - Iık t ı t k se .~rı'erı· nan urıarı kara oklara b nz.ıyor· es 5 e me • anatln asıl gaye. - sosyalistlerinin hııtalarındıın 
" s"d' 

1 

Yumruklarını diZler1ne d yaını9, ır. Benzin sarfiyatını tahdit kararı· Mussollninin istifade etmiş ol· 
q ı ri Ca!e Ch ntant'm !ç:ı.ndo uçaa ve ·il a Bizim sanat büyüklerimiz için· nuı tatbikına dlinden itibaren baş· duğunu, bilhassa Serntı hııbı. 

1derı bile ı;örUyordu. \ 1 de, bu gayeye varmt~ olmakla\ lanmıştır. OtdbUsler hazrrlanıın tarı- nın çok yanlı§ hareketlerde bu· 
ı t 

8 
bel

11
n fklsl oımuştu. Kos· (Ba ı 1 ıncidc) Namık Kcınall tanımamız lbım· teye göre seferlerini yapmıı.kt.&dır· lunmuş olduğunu!' soylemişler· 

koc ca! Ohantant'da. bir o iki de ı et neviJerinln fiyatını bltlC' tirmiş. dır. Bize onu büyülten bl>yle ol· ıar. dir. Bunun üzerine basmuhnrrı. 
b 

1 

ka mU~te 
1 
kıwnışu. zavallı nı~· ti. B.ııı ı.ıısaplıır ceza gordiıler. m ıdır.Nlçln onu unutmuyor, her Otobllslcrln tahdldinden sonra rimiz muhavereyi Fransaya in· 

tcrt er uzagtnn 
0 

da ara sıra yıın go .. -ı Çiiııku bir çokları narha filan al vestıede anıyoruz? Çocuklarımıza tramvay, vapur ve tren idareleri 0 • tıkal ettirmiş ve Doryo şöyle 
kız.ara bakıyorıar; yutl>unup du dı~ et.ıniyerek istedikleri, tuttu. onun fikirler.ini, duygı..."l:ırını öğ. tobUslerln tşlemedlği saatlerde se- demiştir: 

ruyor'ardı. rabiıaııderi fiyata satış yapıyorlar. retmck bize borç oluyor? ferler ll6.ve etmek üzere yeni blr ta· «- Fa§izmin propagandasını 
Bır sanı evvel bu salon tıklım dı. l\IU terlye açıkça Memleket müdafaasının namus, rUc hazırlamaktadırlar. Bu suretle biz komUnisUer yapmaktayız. 

tıklım dolu ldı. Orkestra çalarken I - :a_eı_ediye n:ırhı uzerind n mi, kahramanlı~n milli bir iman ıte gerek otomobWerin ve gerek otoblls· Dünyanın her tarafındaki yUz.-
birdenbırc bir tabanca patıamı,ş, yoksa ıyı mal mı istiyon;unuz? di· din olduğunu öğretmek için, onun !erin azlığı dolayıslle halkın nakli te· terce komünist gazete her gün 

O 

........ bu kara bıyıklı delıkruıJının \ye soruyorlardı. künden ba ka bir edebiyat var faşiunden bahsediyor. Eh bunla ... .. mln edilmiş olacaktır. bır atıntıca gibi mnso.ya saldırdığı uhi mal nu?n su:ıli cckilosuna 80 mıdır? rı okuyanlar günün birinde bu 

b h 
etmeden Ofla mUdllrlerl toplantısı i ld !\ ö 

VE' s<'l ın sa a oturıın· kuruş verecek mlsfnlz?n sualine (•Vatan yahut Silistre11 ile okn· faşizm n ne o ubunu ren· 

gibi kullanarak yeni bir dünya 
yaratmaktır. Halbuki bizde bu tarz 
da dU&üncnler pek azdır. Benim 
gibi dUaUnenler ki. ekseriyeti tcş· 
kll ederler, asla gözü kanlı, eli sa· 
tırll birer cellAt olmak niyetinde 
değlllerdlr. Biz. iarbl Avrupalıyız, 
Frnnsızı% ve ince insanlarız. Blzlm 
diynra bir Rqbcspiyer gclml&tir. 
Fransız milleti o tipte bir ikinci 
dlktatöri.i ne yetiştirir, ne de ez. 
kaza yetlştlrse yaşatır. Biz sınıfla· 
rın balta ile tasfiye edileceğine i. 
nananlnrdan değili%. Açıkçası dos· 
tum «Sosyal lhUllıb benim için 
bir pollUka mevzuudur. 

Bu sırada yirmi adım ötede be· 
liren bir garson sofralar arasından 
sillülerek bize yanasmıştı. Önümü 
ze koyduğu biftekler, bizi, on dıı. 
kika kadnr konu§maktan menetti. 
Öyle acıkmıştık ki. .. 

Fakat, kızarmıs et parçalarını 
midelerimize indirdikten sonra 
birer yudum kırmızı şarap çeker· 
ken tekrar mevzuumuza avdet et. 
tik. 

dlnzıltlamnk» tftbirJnhı, Uk, yu~eli 
l>aldırıın esııatınd:uı çıktığını orad31•1 

bir baldın çııılnkt.ın l!jlttlm. «bnldırl 
~ıpl l{l) t>ozu de buradaki ıuıiamlle bC 
nim değil ... Orada duydwn, onJıılu· 
)lDl! 

Kuruköyden 5onra, Bankalar cucl· 
deı;lııc doğru traımny yoluuuıı dlf" 
~ çc\·lrmeslııe tı.detı:ı l~rlcrlln; lJU• 

na öyle gelir ki, o ) ol banka ko.so!;)• 
rırun l oludur. Ve ceplerinde orull111 

ııdınm lıaşmctile olsun nıutc.naslp )1i'" 
ı:aşı) wnı) ıuılar, oradan geçerleti"' 
t.ırtı boş lulmmııllar gibı uı!iıı!i51Uş· 
tırlnr. iljte bu dUJ ı;u Ucdlı' ki tıan:ı 
dlr&ek çe\lnnlş ıbı geleu o )olP• 

ben de ~kserı)n dlr.>ck ~\irerck al· 
dı ım hıncıa • clııha do ·rwıu hU~rııl 
kuruntu ile • lıafillenılş gıbl olerıl' 
ı uk ckkn.ldıı una tırmnuırun. 

Dlin de öyle yaptJm, , e Uk ku~ ıııı 
şındo. duro.kladun. Oıı beş yaşıııclll 
ı.ndar bir poculı, elındckl boyun bU" 
ğılan 3nl•:ılıl• ız gümlek gl,}'Jlllş bir 
drımıı tma.ğa. çalışıyordu. 

- Anıcn ! Hulı lı>cktlr ... Eskldt11 

kal ılı da bu flya a 'criyorur.. 
- SnhJoJ ipek de oltia bu gndar rl· 

mez Wen beııJ mi guı.ıhlıyacan ! .. 
KUçUk, boyuııt'Lın bü.) Uk bir ııal• 

ı.ledı \e nılamı l<Uplerc blndlrdl. ıw 
yun bağı ılest ııl uturo.rnk cJlııl 
ckom,u sol.ııg » doğ'nı uwth: , 

- Orad eu kaz.ık attın be nn1• :ı
Burnd:ı da k:ız.ıklan, ne çıkıır ! .. 

- m dl ulen, baldın çıpbb. ıı:ı 
dinne barın gufam! .. tarı patakladığı gorulmııştu. öyle muadildir. Nihayet bunlardan uç m:ı gö leri açılmıs bir neslin harp İaşe MUSteşan Şet.k Soyer dUn mek istemezler mi? Böyle bir 

dövmu ' öyle dovmuştu ki ••• açık be i murakabeye çekilince lmdİ meydanında mağlôp olmasına im· Mıntaka Ticaret mUdUrlUgtınde. Mm merak uyandığı gi.ın, • ba§ka 
çası pestillerini çıkarmıştı. . de celeplerin koyun tuccarlarının kan olur mu? Onu seımiıı bir a. taka Ticaret mUdUrU, Ticaret Ofisi memleketleri bilmem ama • 

DılliUd:ı.n koşup gelen polısler, bir nevi gre~i ile karşılaşıyoruz dam korkar mı? Onu duymuş bir mUdUrU, Toprak MııMullerl Ofisi Fransadaki komünistlerin çoöu 
komiserler. hafiyeler ve kanunlar Bir çok taraflarda et bulunmuyo; erkeği kukremiş bir aslandan na· mUdUrU ve Petrol Ofisi mUdUrlerlnln Karl Marks'tan vazgeçerler. Zl· 

Doryo neşeli bir kahkaha attı: 
- BiıtUn dünya memleketlerin· 

de komünist lhellılle çıkarmak, 
muvaffak olmak, dünyayı Mosko· 
vaya batnamak doğmsu 'büyilk ld 
dladır. Böyle büyük bir lddıaya i. 
nanarak saplanan insan ya çok saf 
tır, yahut hulyaperesttir. Zeki in· 
san kendi şah!ıl gemisin! yiırUt. 
mek için etrafında loplannnlara 
«Rus tecrübesi" ni bir dilnya ccn· 

Oğlancık hem aralarındaki me:ı:ı 
reyi genl~etlyor, hem dt• yılışı)orılıl· 

J!:traftun ~ ~) \:ın gtUu::ıneler yııt' 
yor. Ben, kuı;Uğtin bu cesareUııe ~11 

ı;arak yoku'jU tırnıaıuuağıı ııazırl ı· 
nırkı.-n; dlı. bo •umlaauıdan blr ıcarı· 
yuknrdakl eteıdcrl biraz da rbzı;M1 

611\'rulurkcn, fıucta ııozüu ehdcfl 0 
• 

maktan memuumnuş gıbi gWen ıı-1 

gcnp kwı balu)or ,;e busbutiln ıı»' 
r t cd orwn. 

onu görünce korkularından kuçuk ve kııs:ıplar bize mezbahada bu· 511 ayırt edersiniz? yaptığı toplantıya riyaset etmiştir. ra Fransada komünistlerin çoğu 
dıllerınl yutar gıbi oırnu~lar, bir yük tüccarın et kesmediğini soy. Namık ıtemal budur .. Onu bÖY· laşc Milslcşarı toplantıdan sonra yenilik arayan adamlardır. Bir 
taraftı sinip MdtseYC seyirci ol. lüyorlar. le yapan da hodbin olmıyan 11511 dlin akşam Kad6' vapurlle lzmlre başka .. yenilik,, belirdiği gün 
muşlnrd.J Hattıı. rııU&terıler onlar. t . . hareket etmiştir. eskiden kapıldıkları ırycnillk • 

dan med
.et uı:nft dursun, lrlerı·n. Bu hal, fiya.t tahdidine I:arm bir sana gayesını sezmiş olmasıdır. 

den bfr ikısı' de•"""' b>yıklı.;., ta. p'.°tcsto mabıyeilndeifü. Temlıu Şimdiye kadn bu milli '3natkln P.,~,, ı,ı ten vazgeçip buna mılab\fü. 
ru yap 1 k t 

izah edemedik, unsurlarını bula. Fıyat MUrakabe kom•Cl"Vl\nu dll.n· ler.ıı) 
rafın .. """"""'!", zavallılara blr kap an yn nız oyun uccarı ve ~.,- cdi H ·- """ ... " ,. mnd k mımı <'! tek ht ı kü to ıant _ .. _ l ynı - Peki ama azizim, d m. e. 

Okat t nıar yerle .. tirmiclerdl. celepler değil, ayni zamanda kasap 1 
• z ıe aruı :ır, Y ne P ısı. ...... peyn1rcı erln pe r a o " '" lardır kendi-;i oluyor: Buyuk ııdanılıınn ftyatınrı hakkında yaptıkları !Uraz- yecan ve sf'rgüz:rşt. pe:ıinde kosan 

S nr yirı sille tokat, i.k1 bedbahtı . ı mda lıa, ç:ır~ıiz olr !'icklldir; arı tetKilc elm ve peynırcılerl din· Amerikalılardan farksız gibi gös.. 
kapı dı&arı ctmışlcrdl. Bunun uı.e- Ete, konulan narh, iyi bir hesa· anlamak için yine kendilerine dÖ· !emiştir. Komisyon bugUn de topla- terdlğin bu Fransız komünisUerl 
rıne :rnU:ıterilerden mUhım bir kıs- bın ve ince bir tetkikin m:ıhsulü nüyoruz. nacaktır. ile sosyal bir ihtllll.1 yapılabileceği. 
mı ıonu terketmı~ti. ille bunda ısrar etmek lıizınıdır. Okumalıyız: Dlinyanın blrlblrf. iUangul kbmürü meselesi ne si% nasıl inanabiliyorsunu%? 

Herif bu umumı protestoya zer· Halk, bir fiti gün sıkıntı çekecek, ' ne glnlı i bugünlerde, dünya bil M ö Urll - Böyle bir şeye inandıöımı si· 
re kndar chemmıyet vermemiş, ka fakat her iki taraf ta ergeç yola yükl ri yeti tirmiş btiyük Türk hakka:~ ~:aııınd:~:~ltk:~ya~:; 1 ze söyledi~ mi? 
dınlnrın hepsini masasına çağırmı3 gelecektir. milletinin bu biricik vatan alrinl mak Uzerc Midye ve lğneadaya lkı - Öyle ıse ••• 
ve onrn orkestraya: • .. " okumalıyız. d k i 1 _ Çal ulan! diye bagırmı§tı. 1 l\le-tbahanm hır kaç tuccan ku· murakabe rnemunı gönderllm.ştır. Anlıyorum, eme st yorsu-

1 te bağırış o bağırıştı. Orkes- çük gafletlerden ve he np cehalet. ııKanlje muhasarasııı yeni nes· Ush.1ldnr Fiyat l\IUrakabe hUrosu nuz ki, Fransa komünist partisinin 
le, Namık Kemali aslından okuya. Fi ı. ak be bUr 1) 

neti gibi bösterebilir. Fakat bu tec 
rUbeyi tahlile kalkışmamak şartı 

ne. 
- Neden? 
- Neden olacak n"?i"zlm. Profin· 

t~ı ıı <laimi komitec;I reısi Lozovskl 
yo~daş 1917 lhWtılitıl methetmek 
11:lrı neşrettiği broşürl e Frnnsn
Ja, Almanyado, Ameriknda ame
le giller, Rusya 1·,J:G ihtiltılci yo! 
d:ış.ıar fabrlkalar:.ı amele için duş. 
•ı.r koydurnıu-::er. Bu duc:lar b<>l· 
ki Ruıı::a ışçi'l!:i için ve'li bir fi< Y· 
t'ır, bir fevknl~ .. eliktir. nmn garbi 
Avrupadn ve Ameriknda bu nevi 
sıhhat ve temizlik vasıtalarından 
tstifade etmiyen i~çi yoktur ki, on 
ları ,gize duş yaptıracağızn diye 
ta hı lk edelim. 

l UID;ckkaldırun, hiç. bir )okuşa p:ı 
ip olnu) au bir husus~ ete mnlli't 
Ora5ı iki r.uıure insan için ya illet11 
ken )okuş, )8 çıkurke:ı lnlştlr. 1'-' 

1 
mclcd yanlış ltullaııpp <b )oku<UJ 
nl11 ) erine ) uz.dı •ınıa. uılup oınıııY1"1 

1 . ~ 
ı-;,cı tekrarlı)orum: YUksekknldırl 
çıknrken iniş, inerken de yoku~tıı'' 

ı-1)( 
Anudoludan gcllıı. Sirkeci ow-

(Devamı Sa. 3, ~ 
ı.ra durmadan çalıyordu. Artık gar !erinden istifade ederek ~imdiye bilmiş neslin bir hediyesidir. Kıy. yat !Ur o. osu ısküdaı I zayu taraflarını bu derece iyi kav· 
;onlnr durmadan tçki taşıyorlar ve kadar müthiş para kazandı :ır. Bu metini b'lellm. şubesi pazartesı günU faaliyete geçi· radığını iddia eden bir adam, iddi· 
hazret locanın lçınde Keşiş dağln· para kı"loda uç .... _ koru un halkın yor. Bu şubenin tele!on numaralan alnrında samimi ise Sovyetler Bir· 

d k 
""'" Hateml Senih SARP Aunlardır 6""""" 60213 rın an Uçukken avlanılıp 5ehir· T : vu.x> • • li"'ı"ne ni"in nelir, komintern kon· sırtına binmesinden ve her gun 6 " o 

bep halkı aynl.landırmı§tır. Eğ~ı. 
umumi infial behrdığı anda btı 
bir memleket mUdntaası iı;uı 0 

dulaştırılmış• bir halde bulı.ınsfl' 
dı, Rusyada hiç bır hnreket oıfl\; 
dı. Hntttı çarlık blle devrilrneZ: ti 
İsyan temayullen belirdiği sıı ı. 
hnlkın yanı köy ve knsaba çoc'' 
!arının ellerinde silflh bulunJllıı 
işi az.dırdı. Azdırdı da ne ol~ 
Çarı devirenler Lenini mi çağı 

de bily{ltulmUş bir ayı gibi ho- Nı·ş asfnr ta brı·k ası ,,;;;:. gresinde ne arar? 
k 

binlerce kilo et sat mdan temin u u il ' muraanara kızlara el atıyordu: 1 • _ Böyle bir &CY söylemek iste-
- Doldur Anita! edilmiştir. Ştmdl pek a-ı koyun hurt1lııgor KISA HABERLER 1 medlm. 
Garson ampnnyalardan birini kcsllmeslne sebep, bu kann kay. 

P
a int nca guı.el kızların en guzeli SUmer nankın, halen pprogramla ~ - Glzlemiye lüzum yok. Gayet 

bedilmesinden de il, azalmasından ir d i t lb gözüken orta bo'-•lu, balık etin inşa edilmekte olan ve sonradan in· * Şehrimizde bulunan t--- müs sarih b sual sor unuz; 
5 

ze gaye 
o1 ileri geliyor. Kasaplar kendilerine ~ k b" vermclly" B de bir sarışın, parlak tırnaklı elile şası kararı verilmiş >bulunan fabrika tcşarı Şefik Soyer dün İzmire gıt· açı ır cevap un. en 

herife bır ampanya daha sundu: kalıın kiin az ı;oruyor, celepler ye. ıara l'A\ete::ı yeni blr fabrika daha mlljtir. RusYada anlaşılan mAnası ile ih· 
_ Bir daha! nJ fiyat tahdidine ra~n C5ki ka· inşa etmesine kar r vertım'"Ur. i 11 tıı~lci değilim. cSosyal lhUirıh .., * Gaz antcpte yer mallar pa. 
GUzcl kız bir daha bardağı dol· unçlarınd:ın hiçbir fedakarlığa ra D vıet rabrlkıı.larının muhtelif ıma zarı acılmış, satışa bnşlannuştır. dendiği zaman Rusyada ve diğer 

durdu. Altı kadeh toku•mucıt .ı. r.ı olın:ık istcmJvorlar. Dava bu. lft.t kı mü rı da ihtıyacı olan nlşaa· bazı memleketlerde anlaşılan &eY .. ,, ., * Balıkeslrde Zeytinli köyünde ı · kı yık 

lor? Asla .. Bilakis Prens Livof't
1

11 
Kercnski'nin, Kornilof'un etrııll 
da toplanchlar. Rusyadn ihtıı&l 

- Antta "U benim elime bak· tt.tı'kara ka""ı kanun var, ce"a tayı maUQp evsartan vo uçuz ola.raK ki b" k . ft'· k eski rej me aıt ne varsa ya P "&nal " .uı .,.. .. • ıç i, di.kiı; ve n...Aış ursu so- mak ve lnsafstz kntllAmlan temel 
'' var. Fakat ı;atış yapan, koyun k~· ima t<;tn 'bir nlşa.sta fa.br kası kurul· na ermi&, ve 26 köyliı kı.ıa. diplo- 0 !I 

- Bakamam kıZarsın sonra... miyen, dukkiinına mal getınniyen mn!5ına karar v rilmt;ıtır. ma verilmistir. k.ndnr şehrin muhtelif semtlerine 

Gelelim köylUye .•• Rusynda köy 
ın topraksızdı. Toprağı olanlar da 
tefecilerin elinde inim inim inli· 
yordu. Bizde halkın bir kısmı top. 
rak sahibidir, bir kısmı ise toprak 
sahibi olmak isterse müstemleke
lere göç etmek imklımna maliktir. 
Tefecillk bize meçhuldUr. Fransı% 
köyIUsüniln abas de llnn i (1) mn· 
ıom. Tasarruf, asırlardanberl köy. 
llilerimizln ananesidir. Köylü krc 
dl bulmak için faizclye başvur. 

maz, diyemem. İnsan hali bu. Ufak 
tefek istisnalar olablllr. Fakat top 
rak işletmesine kredi bulmak f. 
çln Fransada lbtilAI ynpmağn JU. 
zum yoktur. Kaldı ki, bizde tefeci 
çok defa köylüdür. 

le iktidar mevkime çıkan şntısl~ 
prens Livof'tur. Lenin, sadece d 1 

hukömet darbesinin kahran:ııtı1

111 
O Lenin ki, nazariye itibnrılc r 
kt1met darbelerinin aleyhindedVı 
ve iktidar mevklinc proletar19';,ı 
umumi lhtilM ile geçmesine ti! 

Cebinden tıklım tıklım dolu bi• koyun tuccarına ve kasaba ne ya ~ * Galatada yolcu salonunun kar 6 bin ıoo eıektrlık lambası koy· 
cüı.dnD çıkardı. İçinden çe'diğl iki pılabılir? ısında.ki depo, belediye tarafın· 

k k 

· mu§tur. 

::>c lık Osmanlı ban ası aırncsıni Kanunluıınız henuz bunları bir dan alınmt".,r. 9w * Yabancı memleketlerden ge. 

kızın göğsüne soktu... suç aymıyor. Fak1lt bu hareket· Depo yıktırılarak yerine otoma len 112 §ahıs Türk vo.tam:laşlığına 
- Ha)cli C>ylel lerin suç sayılm:ıdığı tek Avrupa _ >il parkı yaptırılacaktır. 
- Olmaaaz.. Benim canım var., memleketi, ... aıı ıı. bizim m mleke- tr ~ ıııınmıljtır. k .. ı it" l.ı * Dolmnbahçe stadyomunuo in * otobUs sef'erlerınin aı.aimam do· 

da bizim kızların canı yo mu. timlzdir. r çoklarında bundan u k asına yakında başlanacaktır. H Onlara da ver ondan sonra *' ıaylSile bu sene Haliç, Şirketi ay 
• ,. • • • daha hafif erke ilklerin cezası * İstanbul mebusları dUn BUyU d h 

- Seni kırar mıyım kız? Alın bizde bir vat hainine verilen 112.4..> A~ıuıs h. rlyenln son bahar ta.rıreıerlnln a a kızlar. Al .sana! Al bu da scnln pn· ı cez:ı kadar a r ır. 13 Muz.k 20 lo Radyo gaze- tadayn giderek halkın ihtiyaçları erken tatbiki takarrür etmiştir. An· 
· 13 30 H Mllzik 20.4:> MUZ k 11 dinlemişlerdir. cak lbu tarife ile !nzlıı. sefer koymak 

:;ın.. ince eleyip s k dokuyııcak gun. * Dün bir Reşadiye altınının 
Dl5rt kıza da birer bankanot ve· lerde d ~ 1 Bıı kn m mlekctler· 18 Pr~ıım ı Ziraat tak. fiyatı 25 lira 75 kuruştu. kabil olacakbr. rınoo güz l Anıtıı herifin avucuna de mllyonla.rın huzurunu, selimcti 18 0-> ı. UZlk 21.10 Temsil * İmar işleri mOdilrlüğQ Unka· * lngiltereye sipariş olunan ıttlğıt 

ha ını e dl· ol temin fçın bir kal"' kişinin birer 18 O Mtlz k 22 Mllzlk ıanı, Yec:ilköy, Fntih, Bakırköy ve bir liralıkların son partisi olan 9 mU-

y k d dL C k 
..... b 22.30 Saat ayarı " .~-.. ı •8 ·'m'•tir Yeni ll 

- azı . e o yaşamı.r .. · bahane ve ebeple a ını kl'sınek· 1oğazın Rumeli kıyılarına ait tnf· yon lira şe..r mu.e grı ""' · • 
caksın. Genç yaşta matem tutaca- ten bile çekinmiyorlar. 2215 Müzik ilfıt pllınlarını hazırlamı~ır. ralıkların eskilerinden farkı yazılan· 
ı.;ı • Pe.ra çok' Her zaman par:ın Behçf't SAFA * İstanbul belediyesi §imdiye nın Ttlrk harflerlleo ımasıdır. 
çok olacak Ba"lt bu 1stavroza, bu 
para alAmet dir. Acaba nedrn öle· ı cın klllilrler ışitndL Bu, oradJı unutul. ~ı;:;~:D~Zli:f:"GlllllGli!ilKJC::•••llilllllEB•••m•llil•• eeksln? Ha'!tnlık de em değıl, kaz:a ol Bo d d ki. oturd f. ... ' kn!nuumş olmMı JAUfeyl nıuclp ol· 

d'"' m dc{!il, ceza dcc:em değil. ~~en :ık :llm:vl ıln d ,,-anı~~~ A 1 du. Erkekler, kucaklarında yer göa-K.arabıyıklı akrak bir kahkahn ;)o~ l 1 i "h kıra terlJorlardı. nır&eklerlnl oyuatamı· attı· me n çc ~or ,;o a\ıu. 8"\tı.r. 3) - yıı.n KJarl , karnının doyurulması bu 
fal 

1 
H rak, öteh""ilerle blrllkte 1 crl)e d.ılnus usunda kendlslne güvendlğlııl Van· 

- D e k.t, guzcl cı er 0 •-n ...,A •-on'tı """'ın .. ordu. Kadın ,,__. ı- __.....,-··-"' 
1

.-.AHiin d ;-,..,, dAt•U ,,.,..,. ...,. .. ..., 04u ,,..& "' n · - -~ ~- dövre söylüyordu. 
rwY ~ Oe.ı.. 41> , v.....,eç... lıır, rahm lfCfkatJ., dolu ol:ır k ko· l.\1 fi e 11 l f 1 : 5 2 Türltçeye çeviren: 
Doldur şu kadehlcrı .. Haydi &ere- ~uştubr. nordoıun, li.nrolln, Klarb. El\IİL ZOLA f HAIUI~ REFiK .Bu Bordöna\"cl8n tskemlelerDe bir fınizc kızları ==~ yer tutuyordu. N(hayet son bir gayret 

Ta tan l'ııi ene, rla Blon tnrııfından Kadehler yine tokuştu. le )emek ylycblleeektt!- rağmea, Gagnnın yıuııııa oturmakta aarfedlllverlnoo berkee oturabildi. 
)'tı.rdım glircr it, orı.larn ubıın raktıın lkı şişe daha geldı. Kadehler yi- - lla) Allah mUııt-Obakını verııln! lstlcal ıoöı;tennl~U; Jıalbııld Stcner'ln Minyon, AUah Allah, r>:ırdal;\·e balıA-ı 
lc;erl glrml!tl· l\endl ini mas:ı~ )er· " ne tokuştular. Blr kaç kahkah diye homurdandı. Eninde sonunda •a yakasını bir tlirlü bınıkmıynn l\Un· gibi llstllste yılhldık, t'llyc havklrdı. teştlrmek b:ı.')lı b fjlM bir m ele ol· .. l>' " ha atıldı. Sonra lkı mU&teri pa oturduk mn!... yon'u, ondan ayıran Dlanş'dı. Ve ı;o- Gıırsoıılar, yemek dolu tabakları 

aplurını gurerck çekılirkı> du. çocuklar, bab!lmz ı endin! &ize cma Junda da Tntan Nene vardı. Ondan da,·eUilerln arka ıudan dolaştırarak: 
oninrın ı locanın ön l\lasıınm orwınıı! Nan:ı.nın lmJ'tfl&ı· lırdi: na! diye b:ı "'')Oflarda. Bordona\' ııet edl)Or. ıonra Labordet geJL3·ordu. Nlha3ct, - Dellnyak usum. kuşkonmaz hUn 

_ Ne istiyor un ulan? ortaya! Sofrayn ,;e riyaset edecek! nğınd3 Ros fin)on ve tıolunda iki uçta, gençler, ıuuumlar, Shnon, kftr beğendlsl, dlye mınldanıyorlu· 
Pnsam. vaklt geldı. O 7.anınn, kndıniıır, onn soframn LU 1 Şk\ert vardı. Bord!Snav'a l{ıyl· Lea Döharn, l\Iaria JJJon kUıne halin· dL 

_ Ne vaktı' Vakit gelmiş, ne- ortasına oturttular. Fnkat bacnğtnı kile ihtimam rndlnde bulundular. Şlın de gelişi gUzel oturmennl§lerdL Bordönav, Jlünk!irbcyendlyl ballan. 

- Bana öyle geliyor ki siz 93 
ten sonra Frıınsada bir kardeş bo· 
ğazla&ması olmasına lüzum ve sc. 
bep kalmadığına kanisiniz. 

- Tamaınile öyle. Eğer bugün. 
kil Sovyet rejimi Rusynda bir müt. 
hi' lhtilfıl ile iktidnr mevkllne g<>l 
mis bulunuyorsa bunun sebebi 
Rusynnın bir 93 tecrübesi, bir Ro
besplyer tasfiyesi geçirmemiş olma 
sıdır. 191'7 de Rusya bir burjuva • 
proleter mtıcadelesi yapmış değil. 
dlr; bir 93 kasırgnsı geçirmiştir. 
Sorarım size Rus ihtııfıli bir komil 
nfst lhtiUıll olarak mı başlamı,tır? 

- Hayır. 
- Değil mi? 1917 de bin birse· 

tnrdır. eıı 
Ve kadehini önümdeki kııcl,, 

dokundurup bir yudumda yıl~ 
ladıktnn sonrn, ti 

- Hnydl kallmlıı;n monşcr '(' 
dl. Ben biftekten sonra dondt• 
yemesini sevmem. N' 

Uakikattn garson yoldnşlııt' ~·ı 
durmalı pn<ıta tnb 'dnpuı dolDctc 
mıyn bn!ılamı lardı. Benim J'1'\~erl 
de, dı ardn sıfırın nltında 4~ 1,, 

ce so •uk vark"n dondunntı ,,c 
ye alışık !!lidekrdcn d ~ndi. t 

Sofradarı k lktım. Bu rırııcl11 ~ • 
yorlardı. Artık WAllalı! Bu kadan dn sigara yakan Doryo, 1ki elini ~ıı" 
(azlaydı! Bununla blrUkte Nnuıı., yo- " ~· talonunun ki cebine sokrnu,.,. 11r 

sızca bir ihtlltıl şarkısının nııt< 
tını tekrarlıyordu: 

ı<Ça im ira lran pe_f> 
((Tout Jes hourgeoi , on lM cf 

dra!" ..ı 
ıtıı·· 

Vandövr: Gülmekten kendimi ıılnrt19 • ' 

- A.ıJz.cm, dedi, dıı.vetılın olan bey, - Azizim Do.-yo, ihtll6li1\1~ l I 

rlııden kalkmaluıı:ı:ın, gözlerini gc· 
!enlere dikiyor ve tanıdık olup ohnn· 
dıklarını tayine ~alı~ıyordo. Ko.dın 
Lols Vlolendl. Fakat erke.kler hlç 
blldlğl, gördüğü kimseler değildi. 

bnhrlye zabitlerinden ve do tıarrm· ı hinde konu tı:nuz, en nzr.ın ~ rl 
dan 'löııyö Döfukarmondur. tahriklerini vnpan ' Knrın~tı 

Fukarmon, wn.yet nntlkii.ne bir su· şarkısını övlüyorsunuz t•l•IJI 
•- Şah"Tnk \"lir kahkaha ı:ıt 

rette ortalığı aelAnıladıktan sonra Ilı\ sonra ktıhll',mrı. erildi: ,,. 
ve etti: ..., -- Zevahiri korumı:ık J{ızıı•· r1 

- \'e bir dotıtumu da birlikte go
tırıneğe kendimi mezun addettim. 

Nana: 

( \rk-'!!l 'il 

r"ıı 
(2\ ıc u olacak ohcak, ol1l ıı'. 

t 

nın vakti gelmiş acaba? yerle,tlnnck ltln diğer lılr ndalya· dl, herkes yerini almış bulunuyordu. D:ı.gene Ue JorJ Hügon bu taraflar- dıra ballandıra methederken, bir 
_ Pn m, kapa ma vakti !!eldi. ya lllzum ha! ıI oldu. İki lt dın bu D \andovr J.U 1 "e Klnri"'ln Fo,erl, dıı btr yerden Nanaya ml\tebeıs lma- haykımıa oldo.. Protestolar yağı· 

ı eak sonra.. bal'ağı lmldırnrok, diWmt \fi ihtimam no linyon \e Harolln Hrl<e'nbı ara ne bıı.lı:arnk, onu gttgtde te5hlr ediyor 1 yor, M'rtenlşler ecllllyordu. Kapı açı· 
• HP'ı !a a:ır.!t:' :ı e 3 eri t rdfle-r. il ç ehem lanruı oturdular. Diğer tarııft:ın Hek lnrdı. lıyor, geç knlnnlardruı bir kadın ve 

ıuı) ti 'o u t> n , k .ıali Afi) et wr Detafalols lllnd.s'lD davc.tlerlııe Bu sır.ula, bazı klı:melcrln a.yakta lkt erkek l~rl glmıek Ur.ere bulııııu· 

-Ah!! ltllikl'.mmel mükemmel, dedi 
Oturunuz... Klarls, sen biraz topl n 
bakalım. Orada, gnm ız gnnıııır., p<>.k 
geniş genl1 oturuyorsunuz-. 

(Arkası var) 

ı llı"tun bnrju\•alar asıJgC!\ ,rtı' 
<3) II rant sauver le" ııP~ ri.ll' 
(1) Yün çornp. Ki\vıüler p:ı Jtl4' 

rını Fransa<la ) ün çoraplar fÇ 

saklarlar. 

s 
e 

/) 

8 
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c~ ·u~cu asnn en bUyük faciaın 1 1(,~D~U~N~Y~A~H~A~B~E~R~L~E~R~i~](EvvEL z~~~N ı~ıN~EJ 
.. 1cı apolyonun-' Kiyef üzerin- Norveç' de ıranda Paris, Londra ,Atina ile Trablus-

oskova Bozgunu! den kalkan g r e v l e r v e garp arasında bir nıacera ... 

K 1 .d 1 Vişi sefirinin de Abd··ıh .d. d . 
\"a1.nn: Nnpolyonun penle çanışu 

Burginyou 
Türkçe)e Ç('Vlren: Ş&kfr Hazım 

ı-:rgökmeo 

a n 1 1 am ar ••. d. u amı 1 evı 
Londra, 11 (A.A.) - Norveç ajan- çıkarılması isten 1 -

P ence . 1 • sına göre, OSlo'da ilfın edilen ört'i ida· \ • H d. '. d. h 
Seı:jaıı Renouvier, baıuı doğru 
eğilere/1·:" - Her halde yeni bir 

macera olsa gerek! ,, dedi 

re kanunu ve iki sendU<a liderinin i-

A /m an/ar nasıl ::ı::ge:a::Sy!s~~r::!ıe~~r~: Sefir, Almanlara rlp 1 iV 1 pa IŞa 
geri püskürtül- günU. Oslonıın en bUyUk fabrlkala- CBSUSIUk mU kt k 

nıüştü ? nndan birinde ibl: grev lltm edildi~· yapaca ı 
nl eöylemlşt1r. yapıyor? ••• 

Moskova, 12 (A.A.l - Ukrayn& lşçllerin öne sUrdUklerl sebeplerden 
- 18 - ccmlyeUnln sekreteri Ltsenko buıtlıı biri. lbUtUn süt mevcudunun Alman- Lodra. 12 (.A.A.) - Bu n.bahki 

F'akat buna pek uyku demek le ı bir patıltaya daldık. Bu yol, su· Pravdu gazetesındc çıkan bır mal<a- lar tarafından müsadere edilerek şark Daily Hcrald gazetesi, Tahranda 
•'lktin dctlldı. Çurıku, gccenın ratlc ilerlememize tabıat1le mfıni lesinde yalnız Ağustos ayında l\tman cephesine gönderilmesi yUzUnden sUt Vilii elçiliğinin mevcut kalmasına 
ıtll i ıçinde, dcıldıkt.an sonra, oluyordu. Fakat yol kestirme 0 J. ıarın Kiye!'! zaptetmek için yaptık- tayınlarını almamış olmalarıdır. şiddetle itiraz etmekte ve şöyle de 

ilik emri verildi. Guçlükle kalka. duğu için sUrattcn kaybcttiğimizı ları t~ebbUsler esnasında 80.000 den mektedir: 
«lık. Göz kapaklarımız üstünde. mesafeden kazanmakta gecikme· fazla zayiat verdiklerini yazmakta· Bir Amerikan «Bu bir zuhilldilr. inanılacak 
lcurşun ai;ırlıcı henüz azalma. dik. dır. şey değil ama, .Amiral Darlanın 

Prens Sabahattin, arnavut İsmail 
Kemal Bey, Hıdiv Abbas Hilmi 

ve Müşir Recep Paşalar ... 
belki de artmış olan uykusuı· Pek az sonra ann yola çıktığı· Lsenko. beş ile ıı Ağustos arasın- hey' eli JJfoskova- yalnız. Tahranda değil, hattA Bağ· Bır gün Reşit f 

ilk, saba.hın bu erkl'n saatinde bi· mıı vakit. makta bir takım garip da Almanların <Kanlı pençelerini> .d. datta ve Kahircdc, elfın elçl1lklerl s~urı;e~~e""'~~- Gemiler Plredea 
• IUzumund n fazla da UşUtmek· karaltıların oldukları yerde bir Ukraynanın merkezine uzatmış ol- ya gı ıyor "' "'"" 

Alelacele ôt!I• • 

ret başkA.t..plıgm 

den lstıfa eUım 

Biraz işlcnml ) o 

t u n a koydum 
Trablusprba gıt_ 
mek Uz.:rc Parı 
mUte\ ece en Lo 

t . vardır. Diplomatik masuniyete de olUl'duktan &On ~ ~ T a""lugarptoa ~eli.. kilmc teşkıl etmekte olduklarını dultlal'ını kaydetmektedir. Klyef ıdıa- a&Caa, I' ., 
C:aresıı:, hazırlıklarımızı tamam· gördük. Biraz sonra daha ilerleyin· lis\ KızıloTdunun cüzlltamlanna m:ı Vaşington, 11 (A.A.) - B. Cordell mazhar ve hükumeUerilc şürc va· ra <Obamps El- il 

l'ak yola duziıldlık. cc bunun muhacir kafılclcrindcn yardımda bulunmakta geclkmemiştır. Hull Sovyct Rusyanın Vuştngton el· sıtasilc muhabere eden memurlar yees> ye doğru &lk81' JÜllf&Oe Ye 
\'oı arkadaşım SerJan Renouv. ibaret oldu4umı gördtik. i\"&ttcede Almanlar geri pUsktirtlil· çisi B. Dunıansky le yaptığı ıblr mU· bulundurmak salAhiyetini haizdir. yilrilyorduk. Uı· &lurkap~J& çıkacaktık, 
Pr . d l bl d h k h k zakereden sonra gazetelere demiştir kırdı arasıt!da, once hatırımı, sonra a yo un Ta o, a a ço vuzu a avu· mtiştUr. Ağustos ayı içinde cereyan Şu anda, bu Vilii elçiliklerinin, bi· b 1 5000 
~adar uzayabilcceAini sordu §Unca. orada yolun fü;fündc. lidcta eden muharebelerde 11 Uncu. 9:'.I inci kı: Benim bir Ne oldnyn ea • tcrkettıı 

ç~.r 6CY bllıncmc tnbii lmktın ktıçOk bir üsera kampının teessUs ve 290 ıncı Alma...'l piyade tırkalan Sovyet Rusyaya gıdecek olan Bır· zim aleyhimize ,.e miitteflklcrim! de Trablust;ıı.rp aJima 0 da 
)~tu Fakat, onun mukavemetini edivermiş olduğunu "ordUk. Blr leşlk Amcrılta heyet.ı, zannederim cu· zln al<'yhlne tevcih edilmiş casus· seyahatim vardır. şunu da so) •• 

., bozguna uğratılmıştır. Kıye! ch·ıı.rı- •- l Mı U ... 'oskovaya luk, propagaooa ve daha bir rok t ı ., Z 
tırrn1 .. olmak jr!n, mızra,;ımın takım adamlar ki bunlar söyle· Uda! ma veya cumar...::s t>~n ... "'$ Bilir mı! n z. · yım. tra en a 

v .. ı:; nı m an e-den Sovyet topçu kuv- ktl şcyplcre merkeı vazifesi görmedi· Y h tarafı ela budur• 
Uy(a ötelerde bir yeri gösterdim. diğim gibi muhacirlerdi • bir mu· vctlerı aynı mUddet zarfında Alman- hareket edece r. ğlnl, hangi aklıselim sahibi in<:an Dedi. - azan : Lo d ad 1 
rlece inanmadıtını gösteren bir hafız çemberlmn içine alınmışlar, !arın 23 tankını, 72 ıırhlı arabasını. B. Hull, sovyet Rusya ıle Bırleş k iddia edebllirh Battabl; S •• l n r a' 
l Şlc gUldi.ı. etraflarında süngüllilerden bir sel 10 top bataryasını. i malzeme depo- Amerika arusıııdıı mu&llQ.kla lbulu- Hayır ... - ele. e mlh JJI um az dostwndan kt 
'ı"o1 olmakta devom edıyorduk. vUcude gelmişti. Henüz bir şey nan alelumum bUtUn meseleleri B. dm f&let mUtcseıs sunu tahrip etmiş 39 topçu bataryıı- • L 
f! vlcce ne kadİır gittik, bil· anlaytımamıştık. Serjan Rcnouvicr sını ve 49 havan toppu bataryasını Dumansky ile müzakere ettiğini lltt· BU şehrin halli öyle ıse dı~ ~------ il beş bın lngt' · 
lh'? Birdnn, arkamızdan, dolu bana doğru cl\llerek· ve eylemi1Ur. ıeytnız. Bakın.z lirası aldım. şene. 

, 6 susturmuştnr. 
'~ın, bir süvari mUfrczeslnln to- - Her halde yeni bir macera lazım meSef eSİ başıma neler geldi... 1 d.i de imzaladım. 
dumana katarak ilerlediğini olsa gerek .. dedi, Ü k d lngiliz teblig"" İ oıye eôzc başladı ve şöyle de,·am Parlstekllcrle beraber Yunanistan l 

tduk. Müfrezenin başında bu· HenUz llıfını tamamlamıya VD· s Ü ar - Kadıköy tram- (Ba~ı 1 incide) - etti: 6 gıttik. Arkada.ıılanll'I' orada kal C&K 

n bir mülazim, llerliyerek ku kit kalmamıştı ki yeniden adur!1> a •da ' • b' t · b' (Ea~ı l incide) tanbul lisesine yazılmağa ve Tak- Büyul• elçi Kostaki l\lUzurUs Sezdim. TaaccUple yilzl\me bakıy() 
!\elana yaklaştı ve onunla at ils- emri verildi. Takım kumandanın· y Y J resının lr aVZI 1: Salı gecesi, Sıcilya adasında Mesi- simdcki evinden NlşnntaGı orta o- Paşanın maiyetinde Londro. b:ışkCı.li· CekJeTdl. Öyle de yaptılt. Onlar P n 
~de konuşarak, birlikte yürüml· dan müfreze kumandanlarına lnli· na clel~trik santralı bombalanmıştır. kuluna gitmiyc icbar c-dllenler var bl idim. lng ııu:e b!lclığlnı için birçok de kaldılar. ben bir vapura blnerr 

devam cttıler. Çok geçmeden kal eden ve her ağızda bir tekrar. y "I • k " Pazartesi gecesi. Palermo limanına dır. Eğer her mektepten çıkan dostlarını vardı. Rahat rahat oturu- Tra.blu garba gittim. Vnpurdan R 
' dur11 emri verildi. Bunu di· lanan bir emre ve bunun ihtiva et- apı an ŞJ a- hllcum edilmiş doklar ve limanda bu- ve daha yüksek bir mc:rleb" yordum. Bır sabah bir mektup alclım. cep Paşaya bir mektup yollndmı. B ıı 
r rrnırlcr takip t'tti. Bir kaç sa· tlğl neticeye göre. işin şundan iba. ıunan 3 bUyUk ticaret gemisi bomba- dcvnm ederek olan talebe a civar- Dostlarımdan bıı ı bana Landra.ya gel 1 si geldi heni buldu. Recl"p Paşa 
I! sonra. ylızümUz yolun diğer ret olduğu anlaşılmıştı· yet yanlış de g..., il lannuşlır. da oturuyorsa, bu usul gayet kes· diğinl bildiriyor \"C benimle konuşma· benimle göı-U.Şcceğtnt haber verdı. K 
:ırına mutcvecclh olmak üzere Muhafaza altına alınan ve tah- BUtUn bu harekattan 4 Brttanya tırme ve muvafık. Fakat sakinle Yll ihtıyıı.cı olduğ'unu yazıyordu. 1 yn!etlml de~ıa,ttrdlm. Bir de saka' t \, 
arda iki sıra halinde dizildik. minen YÜZ ki i kadar olan muha tayyaresi dönmemiştir. rinln pek çoğu kıracı olan İstanbul Hemen ceva.p verdını, e'\ime dnvet

1 
tım. Gelen adam beni Paşanın yan• 

'landan ve- maheti bolüğU ğöz cir kafilesi, yolda sevkedllirkcn Fakat Şİkayefcİ- lf da vaktile filfln mektep civarında cttım. Geldi. Yemek yerken: na ı;ötUrdU. Hllsnll kabul goTdU 
geç rdiler. Aralarında kısa bir muhafızlarının, sayıca azlığından • • k ... l Londı·ıı., 12 (A.A.) _Hava nezare. ı oturduğu için oraya devam c<len, 

1 
Gayet mühim bir işim var.. l,l).kln müşir Paşanın beni dikkati 

!llv"rl"den sonra, baştan birin· istifade ederek, ustlerine çullan· ClJl ln de Ş İ a g e tinlıı istihbarat n zaretı blldlryor: fakat daha sonra herhangi bir Dedı ,.e açıklı. Pr<'n.'l Sabahaddın fakat blraz da haYTctle d nlcdıf;ı 
\e ıkınci takımların ayrılarak mışlar ve blr kaçını kıskıvrak bag edilecek Çarşamba sabahı Mesıneye taarruz mecburiyetle evi uzak bir yere 1 Beyle lsmail Kemal Hcyın c:hayırlıl sezdim. Taaocupla YUzUmc bakı) 
rıt!ntesi kumandası verildi. Çark lamak sureUle, be~ on tanesi, açı. eden lngll z bombardıman tayyarclc- ı nakledlldlgi halde. mektepten ay. blr ışe .. bıı.şlanıış bulunauklarını soy gıbiydl ... Ve bu nazarla.r1a mıılvıt P 
'ek. öne doğru ilerledik ve gc lan gedikten dışarıya kaı;mışlnr. tarafları var... nnden blıinln ppıplotu demiştir ki: 1 rılamamak dolayısılc bin bir zah. ledı. 1 jcder asla haberı olmtıdığını da 

donduk. Buna ncdc.n JüZl'.m 1 Her ne kadar seriye kalan muha- . «Akıncılar döneı·kcn vunmakta 0 _ 1, mc.-tc katlanan çocuklar da çok· Sordum: çık!:a Uısas etmekteydi. Maamafıh 
l d ektık k EN SON HAVA.DiS GAZETESi " t "b , ... d f rrıUştti? Nereye gı cc • fızlar csirll'rin miltcbakislnl sı ı lan Y""',.m harokAta b""ladııı-ımız u_r. Btı g.ı ilcr ha""ın a bu or. _ Ben ne yapabılırinl., beni dikkatle dlnledı. SözUmu h 

d k Sa d NEQRtYAT MÜDÜRLUGÜNE -...., ..., e> ili k ti d r. y 'ı'apacakbk bilmiyor u · · sıkıya çember altına almışlarsa a "' gllndcnberl gôrdnıwım '-'angınların en m ma us _ne cc:_ _oıJu. ruyor.. 8· __ Bu kadar chcmmıyetll bır vatan modt. Beni blr haylı söyletti. 
d "ru vol k d"kl I d .Gazetenizin 9.9.941 tarihli nUs- "O~ " 1 ,.. if idil 1··,;- ü t k t drırt naln gerl)C 0

"' " açanlara · yetışcme 1 er n en bUyUğtl idi. IIedeflerimız elektrik san n ... aar mt rubun n a ıp e · işinde senin de bulunmaklığın lazım- Sözlerımı bıtlrlnce biraz duşUnc 
~ta devam ediyorduk. bunlar, daha gerıdeki menzil ko· hasının ikinci sayfasında (Tram· İ . mek istediği maksat ta kavbolu. 

" t ~k"t b noları) bac:lıklı ve Tarık tralı, ve Sicılya, ile talyn arasındııkı H ıı. k" b 'b"l 11 • ta dır. ye daldı. Sonra şöyle dedi: 1diğlmiz yolu kı men C• "- lu Ozc.-rlne ı;aldırarak ve sil~ız vay o .. yor. a .•ı\ı ı, u gı ı er po s ra. 
'• içinde b M ·ımta• im"'"lı yazıya cevaptır· &en1sı temin ct1en "apurtarın Iskclcst f d il k bl lk t .. h k" Diye cevap verdı. - Burada, klmscnın l'uıbcrf o!nfk '"'. onra. solda ormanın ulunan askerlerı korkularak. yi. l .. .... · ld ın an ver ece r ame gd ... Yapılacllk 11;1 4u imiş: 

,,,,.,,__ yecek ve f"ecc-klcrin mühim bir 1 - Yazınızda bahsettiı;iniz ço. 1
• ğıdı ile yakın mekteplere kabul e· MU U dn.n yüzlerce asker vapura nasıl h 

" k A d 1 d kt be k d Ho.va nezaretı, Sıremı.ikte dağınılt Tra.blusgarp kumandanı ş r 

lJÜNDEN 
BUGÜNE 

kısmını yağma etmi"kr. cu na o u an me e ay O· dilemezler mi? Bu hususta yapılan Uk ncr? Haydi blndl dıyellm, Çanakh 
" 1 k · 1 1 1 · • bir bir vaziyette bulunan H mıhvcr tay· ü ti b d . k. Rccep Paşanın clile b r darbe! h U· 

Şimdı vazi!emizin ne olduğu an unma ıç n yen ee mış acemı m rneaa ara eeva en enıyor ı: leden nasıl geçeı·? Bu da oldu dıy 
t 1 b d ·ıa· K d' d""I d yarcslntn bir hafta ıçlnde tuhl'ip edil met. !aşılıyor mu? a c c egı ır. en ı ver ı.. a · - Şimdilik siz çocu»unuzu mü .. a ·· tepcd ı· t d dlMni ıbildlrmcktcdır. İngiliz ha.va kuv ti TereddUl elUm. llm. AlıırkapJ kıyılanna nası. çıkar 

Mevcudumuz ikı•'c bölunecek rcsc gorc oz e s asyon ea · "' rcltcp olduğu mektebe yazdırın, ı tan 
bi ı.. " d ı d No 5 de mukı'nl Arı'f Gen" veUerile ış bırlığı y11napn deniz tay- · Trablustakl mUşürUn ellle 8 - Biraz daha dUşUndlı ve Rl•nu iHh l 

'\C r .... ısmımız e irlAı··ı muhafa. es ı. c · " ....... dersler başladıktan bir mUddet ı .. -
d ) '- ı rt hiç bir ı ın- +. bulda bir darbcl hUkümet bnna haya etti: (Başı 2 inci e za eden nobetçilerin yanına yar isminde bir Galatasaray lisesi ta· yare e 2 yan ue;.amamış ... r. sonr'a oradan tasdikname alır, di· 

birkaç bnfttı geçlttcek olan ba· dımcı takviye ohrak bırakılırken, lcbcsldir. Şl'hir nakj) vasıtaların· ! ledig·iniz ve size yakın olan mek· gibi ı;ellr •.. - dedim. - Hele sız bır hayırlıslle b ı a' 
b k b 1 · dd t dah· b ki d A k Bununla beraber benim için Pnris· l)Jruı:ırla; Torlofın.'jlnda oturup bir kısmımız dn, ileriyl', kaı;anla da bazan ozu para u unmamn· mu e ı e eme en 11 nra. tebc nakledersiniz? del ediniz de hazırlığınızın ikmalin 

\Jıııı,,t E c t k'b k &ı Y. iizundcn tatbik mecburi.velin· 1 ya gidcccğıni bildirerek parayı aJ. ten Londraya gelmeğl SÖZe almış O• 
" lla"al'lıı ı;alı<ı,an, Rum. rnı • rın n ı m<' oşacaklık... Bu da bir kola• .. lıktır. Liı'"=n, ;.,ı· ı u kadar lblr daha dUm111ellm İcap edc-ı 

~ \ ., ı si ı de kalınan bu muameleye vakıf oJ. madan hareket etmiştir. Parası ha "' A-1 .,, lan dostumu lurnıamak fıkr1 c şu m .,.. · 
., llhudi kızlarına göre, oy r- \Tam c r erin Yanına vardıtı 1 uzatmaktan başka bir netice ola· talead" bulundum: ıe bir daha ,.ellrsınız konııı:uruz ... .. ı h r ması nercktlr. zırdır, 1er ne zaman muracaat e. -~ o -. 

r ıaugt hır ıs , eya Ucoret için ınız zaman, crı lcrın bize hiddet • mıyacağını sanıyoruz. Bu şekilde 1,. IV\k c•..._.• .... _ ber-"er "alı"-
~ · · ı b 2 - Bir defasında ytlz kuruş ve derse alabilir. T v- ...,., ..,., ...., " ., Şımdi anlı.yorum kt terbiyelı ve te• 
Ulunun ('.kNerlyıı. tıuık ~erlerin· ı ve nefrete aktıklarını gordük. "ki B b k mesellı çocuk Vefa lisesine yazıla· mnklııı.ım ""'tin·-•ı· yok deıHktlr. Bir ti"-ı u..ıı .. d k digl'rinde ı yiız elli kuruş ver· azan ozu paı a bulunmaması b 111 ...., "'' t ...,..., ı m .,..r bızımle alay etmıştı. 

~ ... elrnıer. ~lrkeclclekl otı-llere yer Kuman an açmak _ıs.~.yip tC' ka cak, kayıt muamelesi görecek. ı;on de'" da "'""' beraber müzakere ede-
""lt 1 dan b k diğlni ve parası bozulmadığı için yUzilnden ıztıraren yapılan ve cm· ,... '""" Benlnı Londrada. bulduğum patn-

\ e.n blnıı. t.onra Kôprliniiıı ak· ı çamıyan ar ır ı ısıni yanına biletine i"arct edildiğini iddia C· salımiz bir çok mürsse.-,l'lcrde tat ra tasdikname alacak, ayrılma mu lım. 
'4tıı knlnb~hr..ını t>Cyretmck or- çat;lrttı. askere- kı kıvrak ellerini " amelesi görecek, İstanbul lisesine dan yalnız ytız lirasını bcraberlme al· 

tt kt so i den bu talebe, yüz kuruşu bundan bık! zaruretinde kalınan bu mua Dostum Paris<: avdet etli. Oır ı;i\.ı mış, u t tarafını nrkada.şlara bıra' . 
\. 

0#ır ağu 0 tartıfa lilrürlf'r. tutturdu an · nrn, nglli.ı:lcrin tam beş ay evvcl vaki seyahati e:s· mele (TeşkiJat akordsuzlui,ıundnn) gidl'cck, ycnidrn bir kayıt muame geçmeden bir meklup daha aldım mış, bir miktarını da Recep Pıı..t1ay 
•ı' &;ltıı tııe h~lnnıııctun önce ı:ö~·-1 polo oyunu glbı, at.ın i.\ı;t{indc- vU· naııında boıdurmak istemıştir. U· def:il, bır Uırnflnn bozuk para sı lecıı görecek. Bütün bunları yaptı. Buı·.do <Lond~..t~"ız sı:ı:ı rrörmek ıs-

'ı. tıı11ıce! bir «KurUannı döknıekı. cudile bır ,arım dııırc re mederek · rırkcn gerek çocuk ve ıcrek CO· .. ,__,, ., götUrmUıııtUm, Müştlr Pa;a salımr 
'411! b nJarı muk sulen en kıo:a bir zamanda mUra. kıntısı ve dığcr taraftan .)Olcunun k" k b d tl'-'Oruz.> diyordu. vapura avdet ettikten sonra yaveı·· 

b 8e,·or..lunn .~knıa""' karar ,er kırbarla U cmmcı döv. fı h kk a 1• :.. 'h cuk velisi emek ,.~ va ·ıt ay c C· J 
" 11 .... ~· 6~ .. caat edm-ck parnyı alma:;ı 1 zım n ını rama .. ta gö tcrd.6 i ı · ...ıı-....ı- ea ı Be ı b :ıd B 

tctıı-. nır Jrerc K"ııru· nün Kora-• dü. t" d rek, masraf yapacak. Hepsine kat. Gece yaruıından sonra ot ... <=u,.e m Y e u parayı i r etti. er 
k • u gelirken neden bt'ş ay intizar et. mal ne ıecsı ir. _... d Pt ed d 
"'l°llfına nyıık b~"ır• Tlirıelı ger-• Fn•·ııt hıddetıni a.lamı:ımış ola,.ak r· ti lan!;a bile tek kayıt muamelesi ile &"ittim. Saba.hm Uç buçuğuna knuar o r e aha genlş.çc hareket ed<'· ... , ~ •·" ' mlş olması cayi ı;ualdır. Biletin j. Kcy ı.) c n muhterem gazc-teniz M b 
e& • • N 1 n mod •lı uzun ne ı ı ·ı bitecek olan iş için biı· sUri:\ masraf konuştuk. Her ı;eyln, ihattl asker cer;.z diye undan dolayı mi!mnun o 
"' d(I karar Hrdllcr m•, soluğu kı apo yo mu u şaret edildiği tarihlerde hiç bir bi. vasıtn"ı <' tavzihinl' llıtuf buvuruı: muatum. Bır taraftan da Mısır Hld:· 

~~ ı·u .,...., u çekerek. bunlardan bl ku rica 1 . ihtiynrmıı, vakit snrfma ve, git yUkllyecek olan \:&purların blkı Pırc r 
' t ksekkul<hnnıda alırl:ır. 1~ 1 pı,.....,~u~ ü turc boşaltıvndı H r letçi tarafından yilı: ruş para iis· ma mı ' ey rrıl\7.; 1 L • gc>l muamelclC'rlnc tdbi olmıya Uma.nında h3.Z!.r bulunduğlınu, Trab· \•I Abbas Hilmi Pn.tıanın bu uğlırd ı 
ıı .. lltııan, nh'.:~mdan haşla) ıp ncı tnnc!; nın s ·'f · f' lü yatırılmamıştır ve bileti veren ıura ı·ıas aza t 1 k k k 1 1 b ftft..1oıunmak "·-re Londrada bizim 1 "il b • · bır ku ur savur k · , mecbur tu u aca lu"-"aı·ptptı.ıı alınaca as er er n u O<U.. ......., ltfl<'eglnl kestlrf'mctllklcri cıfı. rıfın, rusça ara · bilet<;! de bu beş ay zarfında isti. . FERJI>CN 1ANYAS ... 
ı... lıı• tnuı lıUl'--cllc 'l''· "kkol- - yahut, bu b lk dl'I bir niyaz ve fa ederek işten çekilmiştir. Vaktli EN SON HAVADİS Ü ktldar Maarlf ve mektep idarelerinin \iapurlarn bindınlerek lstanbuldn A· çln bir bankaya açtırdığı 5000 1neıı· 
'<l .... ,,..... .a .,. ~ .tı. ld' vrr "rl" yuvarı d i"" ı· 1 hırkapı tarafiarınn çıkarılıp s~asker Uz lirıı.bl• bir kredımız de vardı' 1 ı taz llum ı · an zamanilc müracııal elmiş olsa idi ı Kadıköy tram\ayları ld:ırcsının 

1 
uzun uza ıya ,,.,a ı ,.e ayn sene 

bu !iıl tırınandıkl rıııın farkı· · ı rimln önUndcdl k , işgal olunacağını ve burn- Blrltaç gün sonra. P r il ıı 
\urın:ıllnr ması htı.lfı goz f' r. eıı kuc;lik tahkikat ile keyfiyet tcs. :-ıe;;rlyatımıza cevap verml'k lnmı· !~inde mektep dcğl tirmek kötü apısınıı 1 e manı 1 

lı.. · f k ı • onıı kargn tulu · daı1 ...... ,,Ulhamk'h tehdit ederek bir vasıl o!dum A~kadaşları aradını ~ l\tuha ız as er e. m bit edilir ve filhakıka böyll' bir a. sund"t göstcrdt~i bu dıklrnt w• sii- Jüğü de başka. """" · 
bıı ;ııtp:ı ada çalı n gene kız.lıır ba ederek isvan htıdlseslnd!' ölen. laeağı var ise dcrhnl tesviye edil· ı at bizi scvindirmic;t=r. lVhıhn.,.rlı,. Bunların önüne geçmek için Y J· darbei hUkWtıet yappacaklannı ancak bir gün sonra buldum. Yerlerini d~ 
,, ·ıa.tte iı:Jerlnl bitlrnıl-:. Beyoğ- lerin cesetlerinin ilerde te!;J-U et. miş olurdu. r.rkadaştmız Tarık l\'Iilmtazır• Jıı. karda gösterdiğimiz çare uygun ve bu ış için Uızım olan bcŞ on bin lira- ğıştirınlşler! tsmaıı Krmal Bey b 

lllııema \C pa&ta. tıalonu ran tiğl küme {lstUnc bıraktılar. BQ. 3 - 250 kuruşun bakiyesine ge. kAye ettl~l hAdlscyi ceffelkaı...m ' kı asıdır zannederiz.• nın tedariki halinde bu maksadın hu- konak kiralamış. Prl"ns Sabahaddıı 
rılla kn\U ınanın 'erdiği hafif tnn bunlar bir kaç dakika lı;inde lince, bu para 28.8.941 aünü bilet tekzip etmi k d h 1 l hk •• 1 aulüne ~Jltmlş nazarile bakılacağını bir iki seyahat yapmış. !smn.11 K 

• . . .~ere. er a ~. '" e EN SON HAVADİS: Hakikaten bu 
t tıı~rdhcıılerl uçar gilıl tırman· olup bitti arkcsına i:;cırct edilmiş ve fakat bu dıp hakıkatı en vazıh ~ckh ·le tes· övlc b r lisan ile bana söylediler ki mal z.;yafeUerle, davcUerlc bır hı), 

ba111anı1 ıantır. Ve artık. yeniden kuvvet alan zat dokuzuncu ayın 4 üncü günü bıl etmiş olması çok di.ırUst bir ha yuıdcn pek çok müşkülat ve ka. Arabın dediği gibi <1zA cael kaza a- masraflar etmiş. Prens de dcpla . 
1~11 h "'anla ızı mRhmuzhyarak, saat b ş do,;ru d poya ı· t kettı'r Ş"k"' t t ı b rı"ıklıklar oltıyor Bıı itı"barla ka mlyel "ft"'"'r .. '"emesı inandım Ve· E- ment mn"rafına kar•ılık alma'k Uzcı ~ crın f:'N'C )Drısıll(lun ı.onra a) • rım 1 c r ı; e m ıracaa re · ı · .. ye çi a e e, p'lrasını .. . , · ıu- , +• • • - ., 

\1l utı-~ \f! gerekse kescıo tır- dort nala llerivc dogru atıldık. edereok parasını istemiş ve ancak almak üzere tramvay idarecıinc riimizin şıkayet ~c teklifini doğrn şeklik bu ya {aynen) derhal kararımı bu paradan iki bin küsur hrasını al· 
L. 1 taıı om tram\D) brkföe- (A·~~~ı v'lr) muarnelenin ikmali için kısa bir müracaat etmelidir. buluyoruz. da ,•crdLm!... mış. HulAsa paralar suyunu çcltmı 
'-lfllla ' • Deli olacak!.Jm az kalsın .. ' rı, tak iye binecek kudret-
i 0lnındı ııutan Hı tıırsı. da ar- Kimiı.i de anneme beninı hak 
1\tıııı:ı «~ rımek aı:ılım» tek- kımda· ırBu çocuk adam olursn 

~e lıYUrak yine l Ukııeklmlclırını sarı ıfrlt eıınlanarak feryada kal· 
~ btr hıttuJdarını gorUffllloü~ .. kı abillr.» Dı~c beyanı mutalüa 

(. ::ı 
kabili ihmal dc~ildlr. Muazzan1 du. lubıyeti. beynelmilel hareklıtı as-

A B varlar, asılmaz tepeler ve asırdide kcrlyt' bir taraftan, bir taraftan n n e m v e e n ~bidelerin hepsi bir ağızdan sankJ Rus • Japon mubarcbcsi artık U· 

\., • • • • msanın kulağına: yuyan ifritin uykusunu cbediycr 
ztuııandıı. o c.atıım tnlı:ln! ne ediyorlar. 

~ bir yoku' olacağıııı kabul Annem ağlar ve ben ısc yi~ 
\ ~ gayri kabill zapt ve ıslahını. Nı· 

# 1 t<Biz Çlnliyiı. Her zaman Çinli, l<açırarak onu uyandırmıştır. 
Yuu: Türkçeye çevir~o: 1 Ebediyen Çinlin der gibidirler. İmparotoriçc Tsehl ölUnıı.inden 

tlENG ÇENG - ıs - Celal Tevfik Asıl Çinli şehirde, asıl Çinli sü· evvel inkıltıplardan bahsetmişti. 
ııc.u.... h t cvd"n ·o·yıe bir karar veri· ~ ~·e geJln«: Onlar da ge~· 'a ayc " . ... . - ek' S i · 
, ltatıar !nema. be.iKi d~ l~klll ı yorlar: Bcnı Nankıne gon?crm · erg mn sanayi ve sanat kısım· 

\..'~ ~ ... ,_ 
1 1 111 

h 
1 

1 Bu suretle aileye bıraz sukun ve larını ziyaret ettim. Orada g~rdO· 
,,.. • ..... rım a ıa omur o - . "llm ıeyl• .. ı bl 1 ~Qır. ~"""ıl 1 dl 1 ilk k sükônct gclecektı. Herkes balilnı ı. - e rlikte daha bir çok .,..\!, ..... c~ ıı ~c ı o y 5c , şeyler lantclırn. Ray üstünde dört 
-\lt}lru ıı inerken blraı. da yUkııek 1 dlnlyeccktır. nala giden lokomotif adlı atı, oto. 

'· ıı teıılrilc burh-ulan dizleri- Nankin eski ayıtaht seni scltım mobil denen balSJz ve diuiz sırt 
~fü ı, bnşına gitmekten ılol; .ı 1 p ıanı Nankinde gördu'·m. Gö"z ka· 
:ı. "'ltln k 1 1 arım. 
'llıııt" ;ı P erlnılc, atırlaştırdı· B d b lmllel bır ser"i maştıran elektrik lambaları mavi 
~ "•r h • ur:ı a !'ync ., k 

,, l btr tllrı u dikme lnl5i onla~ ıı:ın vardır. Çin böyle bir s~rsiyl ilk nehrin enarını silslüyordu. 
~ 1t1~ lıallnc koymaz kt..... defa gormcktedlr. Her milletten Telefon. ne tuhaf papa&anl A. 

il'ını ~ olduktan sonra, l uk insanlar görüyorum İngiliz Fran lo, alo ... 
Clt ın kadir 'e kı,pnetı lıcr- sız, Alman, Rus. • İçleri çimento hahlarla süslen. 

~'l<t ıtntaşılclı. Akşam lmm,·a3- Bunların hepsi birıbirine benzi· mis garip binalar. Yelkensiz bu 
'4.~.' latılıp ıslatılıp döğülınl\o; yorlar. Beyaz tenlı, mavi göı.lu ve har gemileri. Hayret gözüyle bak. 
~ı~netlht, knn ter lclsıde ve dlr- sarı V<'YO kumral saçlı. tığım balinalar gibidir. 

\: __ t~ı n:ı~ır ızı5ınıl3n baygın- Ben şimdı valnız ınsan cinsleri Yeni ve geniş tramvay yolları, 
1 ~ı:reı. 8e~oğlunu bulmağa. ni t-anı) nbl• , orurn. Brya:r.. !;iyah binlerle senelik bu eski payitahtı 
~ 'l'lnu hrnıanınujtı kim t r sarı kırmızı 'Maaınafih bir .Tapo bir b~tan öbur başa katediyorlar. 

ki:.. nu bir Araptan blr Arabı da bir 1 Otomobiller, arabalar, pupuslar, 
Sad.J GVNEL Hintliden tefrik edebılıyorum. bisikletler gelip geçen baş döndü. 

lAJeden gelmiş kahraman minglc Menkıbeler ve eski monarşiye mu 
rücO harekete bambaşka bir man· rin mezarlarını ziyaret ettiğim va. halefct edenler hükumete getiril· 
zara veriyorlar. BUtün bunlar tah kit: ııKahrolsun yabancılar» de- rnl~lerdl. Bunlar Prens King'in 
tırevanları, hamal sedirlerini, te- mlştim. riyaseti altında hariciye nczare. 
kerlekli sandalyaları i:3tihllıf etmiş Mançuların ıserrinden kurtul· Linde çalı5ıyorlerdı. Bu aralııt fn. 
medeniyet vasıtalarıdır. mak için cesaret ve kuvvetine ih· Ktlı'lp ile irtica arasında kalmış 

Hele fotoğraf: Oh, ne garibeler tiyacımız var. Büyük Yo Fey'ln kımsclerin haddi hesabı yoktu. 
garibesi. .. Aynanın üsttindc intıba büyuk sözlerini gece gilndilz ha Meşhur Çang Ce, garp kbltiirü 
eden şekiller. Ben bir çok defalar tnlayarak tekrar ediyorum. 4!Biı:e hakkınraki mev'izci mcşhuresi 
anneme suretimi gönderm!'k için sularımızı ve dağlarımızı verlniz.ı. ni neşretmiş bulunuyordu. Eski 
resmimi aldırdım. aÇln, Çlnlilerindir.» :ikten yeniliğe istihale eden tiple 

Artık garp semao;ı altında vtkut İff!l'İLAL r:ıı karakteristik bir numunesi o· 
bulmuş bir çok şeylerle muarefem Uzun bir uykuya doymuş olan hm bu iki Çinli umumt blr -;ulh 
var, demektir. Çinin kulaklarında şimdi ihtilal ycıpmak taraftarıydı. 

Annemi gördUğUm vakit ona bU. bataryiılarının topları uğulduyor. Yeni mekteplerin açılmasını is-
tUn bu mihaniki atlardan ve kü Artık yeni bir uyku ihtimali mev. llyor. Yeni programlar albnd.ı lm· 
çilk şehrimizde vlieudU olmıyan <''Jt değildir. Sinirlerin takaJICısü, tihan usullerinin ıs)ahı lüzumunu 
ecnebi şcytnnl rdon bahscdcce· kemiklerin çatırda;ı:arak kırılması Ucrı sürliyordu. Yardım evleri.teş 
jim. 

1 

J;~.ıdini şlddc-tlc hissettiren bir ıs· ktl ederek bir kısım talebeyi ya. 
Nankinin benim gıbi on bır ya. tmıp olmuştur. b:;n'"ı ... --•~r;, t-Ht-.,ııısa Japonya-

~ında bir çocuk üstündeki tesiri Afyon mücadelesi, Tonkin mat· ı ( A:k!ı.:>~ vaT) 

(Devamı: Sa. 4 Su 3 te) 

Üç otoaıubil 
seferden menedili 

Benzın tahdidi hakkındaki kararı.ı 
şehrimizde tntbfülne bs.şlanmıştır. l 
lcmclcrl yasak edilen 3176, 3178 v 
3179 numaralı otobUalcr çalıı;ınnl<ta 

olduğu görülmüş p!Qku.ları sö•·tııeıt-ı< 

ooterden me:ıedllmlşlerdir. 

Bu sa:bah Sultannhnıette fecı b ı· 

tramvay kazası o' kUçtik b r ya' 

ru tramvay altında kalarak tehlıkclı 
surette yaralannuştır. 

Birçocuk tramvay 
altında kaldı 

Vatman Alinin idaresindeki tranı· 
vay saat 9 da suıtana.ıunetten iner· 
ken h"''"kal dllkkinından peynir ala· 
rnk • ı ı "ıkp kurşı tarP'ft ""e<:-
r : ~ . ·~· 
yaşındaki ı< c\ :ı:ı T.ı ~ .4 ç 111 ı t 

altın ı.lmı, tır. 
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GORUNMEYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

~'imdi iş Sir Albert'in tabancasında
ki kurşunları boşaltmağa kalmıştı 

iÇiNDE... J 
(Başı 3 üncUde) 

Fakat afalla.maron ıaydası oımadı· 

ti 
HAKlKAT DADIA HAKtKl\.rrtK 

BE& lŞ EHLİNE BAGLIDm 
ÇUNKU: 

Namlı Kayserili ( it plkoll• ) 
ıtı için: 

- sız b d durun • dedlJll • ıı.. ura a liri 
hemen Lond.ra.Y• gidiP ge m re 

Ma.kMdım b~ olderhal yola çıktım. 
maz.sa Hidlvin verdiği parayı kaptır
madan ele geçtrnıek ve bıuıu:ııa ol

Raymond OldürOldükten son- ı rışlırırken üzerimize gelen adam sun iş görebilmekti. 
ra silfıh sesine koşuşanlar yerde Sir Alfred'di galiba, değil mi? 

1 

Hikı.\yetiinln burasına felince Re· 
bir ceset vt! yanında da elinde bır Başile tasdik ederek: ~tt Sadi Bey acı acı KIJlerek ba.Ştnı 
rüvcl\rerlc Mıtchel ' i bulacaklardı. - Evet, dedi. O idi. Bizi hiç salla.dl: 
Katil resim galerisinin m e thalini gözdeo kaçırmadığı her harekeli· - Londradakf macera. da bir tUr
örten perdenin arkasından nişan manlarda fazla kuşkulanmıya b3Ş· ıu ... Ne olmuş b!!iyor .mu.sun? Söy
a1arak, tam iki adan1 yanyana du miıi tarassut ettiği için son za. ıersern lnanm3.1.Buı. Hidi.V de paraları 

TÜRK Sucukları 
Emsali nadir, sıhhi yapılış terklbatında baharatı n sofuklıava 

depolannda muhafaza edilen sucuklar1mızı her yerde arayınız, 
taklitlerinden sakınınız. 

Depo, İstanbul, Balıkpazan, Taşçılar, Tel: 24340 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları • 

rurken ateş cdoce k ti. Kendisine lamıştı. Raymond'un oyuna iyice geri çekınemtş ıni? }iem bu kadarla Aşağıda miktar ve muhammen bf;d.elleri yazılı lkl k&lem kuru ot 
iyi bir hec.ief teşkıl etmele ri için dalmı~. kendini yapacağı hamleye kalsa yine IYJ.öp de başına koy! Hem istasyon veya mavnada tesıım alınmak ş,artile 17.9.941 çarşamba günü 
de onları masanın yanına ce). vermiş bir zamanından i.o;tifade ~- paraları Çt-ic.ıniş.. ı11ern de tellemlş pul hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri 
betmcği düşündü ve 1\·lilchell'ın derek bir telefon etmek bahnne5ı· ıa.mış, m&teleyi saraya haber ver- her gün komisyonda. görlilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fın~ 
evinden annesinın fo to rafını a- le odadan çıkmış ve bir yokla.ma~ mJr:ı... dıklıda sat.m alma komisyonuna gelmeleri. (7966) 

tarak oraya ge ti rdı . Kaptan bu için koşa koşa pavyona kadar ge 1: Ey Brınr&? .... l\llktarı Muh. B. Kat'i T. Paı.arhk zamam 
rl-smi orada görünce t a bii yanına mişti. Her ihtimale karşı g';çı - Sonra mı?! Sonrası ne olac&k, Ciıısl Ton L K. L. iL Saat Dakika 
gidecek ve Raymond' u da oraya kapının sürgUsi.ınü onceden t · Al1ah belAlarını versin. Memuriyetim ------------------------~:---:---
çağırarak fotoğrafı gosterecek ve ması da hiç bir tedbirde k_:ısurde · a~1 oldUIU· Beş bin lira borçlandım. Kuru ot 1340 77050 10205 11 de 

· · · ö t · E"'er once en ıu ı 4•0 °•875 3881 25 11 30 da izahat istiyecekti. Plan iyi tertip medığını a: s erıyor. e> i li Bin tUr zarar ara. girdim. Bereket > \J 4o\J • 

edilmişti. İstenilen neticeyi de sürgilyil açmarnıı; ~lsaydı g z ge. versin bir İngiliz dostum beni bir tU- * 
verdL çite tabii g!reınezdı. d d tiln işine ooktu da kendim! topladım. Pazarlık günleri talibi çıkmıyan aşağıda miktarları yazılı ilç ka· 

· ·· A ·zin UY ur uğunaz · u ti d ı ti d pa Fakat sonu lyı gelmedi. G uzelce 1 - caba sı .· . E aorcumu verdim. Rezaletten kurtul- lem .saman 15.9.941 pazartesi g n hizala.rın a. yazı ı saa er e -
Raymond'a nişan almış ve birden masala kandı n1 ı ctersınız. VJ'akın dum. Yokosa mahkeme korldorla.rıA- zarhkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görü
elektrikleri söndürerek ateş et- Knight tara!ından mı aşınJdığını da, sokak köşelerinde sUrUnecekttm. lebtlir-İsteklilerin teklif edecekleri fiyata göre belli giln ve saatlerde 
mişti. F01kat tC'sadüfen tam o esna· sanıyordu.? 

1 
k b Reşit Sadi Bey bu hikAyeslni bi- kat•t teminatları ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna 

d •ı·t h 1 d 1 d kı· }(.atı o ara u SUc/e cevap • (7908) a ~" ı c e oğru muş, yanın a - . "mkAn yok F. t . -ter tirdlği zaman aıampe Elyst1es'ye v&· gelmeleri 
adama gönderilen kurşun da ona vermıyeis;er kanmas~ ~ka kıı:; is- sıl olmuştuk (21 Mart 1933 Pazar 
isabet etmişti ve her halde vurul- ktearn~ight aşırmış olsu.n ~~=r ben gtinU • Pa.ris) 
mazdan bir an evvel, perdenin ara· 

Clnsi 
llllktan 

Kilo 
75000 

100000 
100000 

Pazarlık 

Saat 
10 
11 
11 

zamanı 

Dakika 
30 

lığında Sir A\fred'i görmüş, kol· aşırmış olayım, bu neticeyi değiş. 
Jarını korku ve hayretle kaldıra· tirmezdi. Artık eskisi gibi Sir Al. 
rak • Dehşct t diye haykırmıştı. fred'in, Knight üzerinde h3kimi-

Fakat hôdlsatın seyri S!r Al· yet tesis edebilmesine lmkfo yok 
fred"cn tasarladı~ı gibi oırnadı . O. tu. Her iki ihurnalde de Kni~ht 
Raymond'u öld ürmek ve :ıvıitcbel i yakasını Ondan kurtarmış sayılır. 
katil olarak yakalatmak . istiykosr~ dı. 
du. Halbuki bunun tarnamıle a Başını sallıyarak: 
oldu. ?ı.Iltchell ôlduritltnÜŞ ve Ral'.'· - Simdi onun o aralık nıçın 0 
mond zan altına alınmıştı . Tertı kadar heyc~alna _kapıldığını anlı
bat alınırken bu şeY hiç hesaba ka. 'Yorum. dedım. Sız •Knight"i ka. 

t 1 d • d bazı aksaklıklar 1 sayı karıştırırken yakaladık .. de-
l ma ı6 ın an . . . .... b. 1 . 

yok değlldi arna tşi~ ıç~·u~unu. il. diğin.ıı: zaman ve so~ra da tı fşte 
. 1 . kör d~ğümu çozebılme •irndı arkanızda. dıye bag·ırdığı-

mıyen erın . ,. .. 
Jerine oluP bitenlere akıl erdırzne- nız zaman nıçın o kadar sarsıldı-

! . ' -..... kAn "·oktu. AkıJları erer ğını şimdi anlıyorum 
crıne ı... J .. • 

;b· olsa dahı «profesor. ü mah· - Evet.. Çok kötü bir vaziyete 
~(1~ cttlrec-ck hiç b ir deliı yoktu. girı:nlşti. Biz adadan ayrılınca 

su hadisenin ertes i fl.inü profe- Knıght, ona bJzim gittiğimizi bil
sorün pavyonunda araştlrrnalar dirdi. Karşısında her zamanki hür 
vaptım ve kac:as ı nda bir miktar metkar tavırları takınıyordu. Ve
Para ile bir çanak kokainden ma- sikalara ait hiç bir imada bulun
ada bir de hesap de{teri buldum. madt. Sir Alfred te o zaman biı
Bunıın i<:jncie de ı<.night'in itira- den şüphelendi. Bu işlerden onun 
fatını havi imzalı bir kıiğıt vardı. hiç bir haberi yok sandı. LAkırdı 
Bunun Sir Alfrerl"ten ziyade be- arasında metrdotel, Sir Raymon
nt.m i şime yarayacLığını düşünerek dun her akşam eahşma odasına Çe
k, ğıdı oradan aldım ve böyle dü- kilerek saat onda viski içmiye baş 
siınmekle ete çok isabet etmişim. Iadığını bi1dirmeği unutmadı. Şim. 
CU.nku onu J(niı;ht'e gösterir gös. di iş, Sir Albert'in tabancasındaki 
tcrınez, adamcağız zaten içini bo- (Arknsı var) 

Semih !llO!llTAZ Saman 
(1) R"'Jit Sadi Bey NAfıa muhase- Saman 

becisf iken bir jurnal& uğrıyvak Ur- Saman 

* 
30 

fa mutasa.rrıtlığına tayin olunan ve 
fakat Fransız vapurunun Beyruta gi 

derken Kıbrıs adasın& çıkrp artık va
pura dönmtyen Sadi Beyin oğludur. 

Sem~[ OMTAZ S. 

Gelen cevap:ar: 
Ressam. Şans, 602, Kabule, S. A, 

Engni 37, KT.K, KB, M.S.M, 55 
M.S, A.T.35, Çok Giller, M.A.T, 
ş.21, Eczacı ıümuz1arına gelen 
mektupları aldırınız. 

TAKV/ıJ'J 
12 EYLüL 

CUMA 
AY: 9 - GON: 25:5 - Hızır: 130 

RUMİ: 1367 - AGUSTOS: 30 

HlCR1: 1360 - ŞABAN: 20 

VAKİT 

GÜNEŞ: 

ôGLE: 
İKİNDİ 

AKŞAM 

ZEVALİ 

6,36 
13,ll 

EZA.""I 

ll,09 
5,H 
9,19 

12,00 

Keo~if bedeli 1791 lira 35 kurt11 olan bir tamirat açık ek~iltme ilo 13.9.9-11 
cumartee.i günü eaat 11 de ihale edilecektir. İlk teminatı 131. lira 35 kuru~lur. 
ŞartnameM her gün komisyonda görülebilir. İ!tek.lilerin belli gün ve saatte Fın
dıUıda satın alma komisyonuna gelruelcri. (7633) 

Yıldızda bulunan takriben 50 ve Beşlkta.şta. bulunan 30 ki cem'an 80 
araba gübre 16/9; 94.l Sah günü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. İs
teklilerin belli gUn ve saatte Fındiklıda satın alma komisyonuna gelme· 

!eri (7909) 

* Aııağıda cins ve mlktarlan yazılı iki kalem iaşe maddesi 18/ 9/941 
Perşembe gUnU hizalarında ya.zıh saaUerde pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnameleri her gün kmnisyonda görWebillr. İsteklilerin belli gün ve 
~aatlerde ka.t'l teminatları Ue birlikte Fındıklıda satınalma comlsyonuna 

gelmeleri. 

Clnsl 

Patates 
K. Soğan 

Miktarı 

Kilo 

8~00 

74500 

Muh. Be. 
L. K. 

85:50 ~o 
5215 00 

* 

( (809!) 
Kat'! T. 
L. K. 

1282 00 
782 2~ 

Pazarlık Z. 
Saat Dakı 

11 
11 30 

18 milimetre demiri verilerek 60 ton çivi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli. 22800 lira olup kat't teminatı 3420 liradır. Şartname· 

si her gün komisyonda görülebilir. lsteklilerln 17/ 9/941 çarşamba günU 
saat 14 de kat'l teminatıan tle birlikte Fındıklıda satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (8091) ,,.. 

ıaitmok için !ırsat arıyormuı za
hir ki. bana her şeyi oldul!u llibı 
anlattı V<" S ir Alfrcd"i yakalamak 
icin kurdL:.t:um pl~na iştirak e-de
rek hiç bit yardımını es irgeme
d Ertesi gün de Raymond ile gö
rü~erek ona da kurmak istediğim 
tıızal<tan bahsettim. Bu işin en güç 
Yalife.;:i ona d~üyordu. 

,------------..1 YATSI: 
11 İMSAK: 

16,H 
19,26 
21.~ 1,33 

9,27 
Afı&ltda miktarı ve ebatl•rı yazılı demlr çubuk ve fUmatınlerl verıl

mek üzere 5,25 san tim ebadında çlvl pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlı~ 
16/ 9/ 941 sah günü aşağıda. hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktu'. 

Şartnameleri her gün komi'3yonda görlllebilir. isteklilerin belll gün ve 
saatlerde kat'i teminattan ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonu-I 

/ KRA 1"1 /y ELı 1 
B J L M ECE ~ Kitap:arınızı -"'-------·J AR 1 F BOLA T 

". e •. i., .1., u.l.. Kl""fAB ıVİNllEN 
na gelmeleri. (8092) 
Yaptırılacak iş Demir Muh. Bd. Kat't te. Pazarlık zamanı 

miktarı L. K. L. K. Saat dakika 

Müthı' bir •oğukkanlılıj!a iht!· 
yaç vardı. l"akat o, her tehlikeyi 
gozP ate &K el nd,.n gelen her ıeyi 
vapara:1nı vadetti. Ve nitekim bu 
\~adini tutarak rolünü mükemmel 
başardığını siz de gördünüz. 

Şimdi sonuncu sahneye geldik. 
Bunda da S ir Al!red'ın tuzağa dü· 
şürülerek vakalanma ı mevzuu ba 
hı,tl. 

ilk işimız bavullarımızı hazır. 
lıyarak Şarli ile birlikte adayı ter. 
ketmek oldu, Katile •meydanın 
boş oldı 'u• zehabını vermek la. 
zımdı. Knight ' ııı artık eskisi kadar 
güvencmiye eğini o da anlamış bir 
an evvel intıkam.ını alarak bu işi 

teınizlemenin hakkında daha ha. 
yı1rı olacağına kanaat getirmişti. 

Tertip ettiğim ptAn ona mükem
mel bir fırsat veriyordu. 

Clarckson Parry bir sigara da. 
ha yakmak i~in bir müddet sustu. 
Bundon lstiCade ederek· 

- Jif11mie. dedim. O gün pro· 
res8rün pavyonunda biz ka!nyı ka 

m.g.n.n, H.K .. , 
.öte.t.r,, 

Numara 6 

DİKKAT! 
Bu bilmece serimiıl doğru halle· 

dip kuponları ile bize gönderenler 
arasında kura. çekilecek ve şu mü
!r.iıfatlar dağıtılacaktır. 

İlk üç kişiye Atatürkün maskı. 
bir ki5iye bir elbiselik kumaş, bir 
kişiye bir kol saati ve bir diğerine 
şık bir !'ervls. 

On kişiye birer tayyare bileti, on 
kişiye Yedi Gün neşriyatından eski 
ve yeni İstanbul albümü ve doğru 
halledenlerin hepsine muhtelif he· 
diyeler dağıtılacaktır. 

İkramiyeli b:lmec. 
Kuponu 

la Eo a Bavadlı 

~~--~~~~-~-

Sinop C. Müdd~iumuınil:ğinden: 
30 :.rıı ull maq.lı Sinop ceza evi hekimliği mtlnhal olduğundan talip 

olan arın evrakı m~bitelerile 1/ 10·941 tarihine kadar adliye encUmenl 
rıyasc tlne m lracaa.t etmeleri (i99.5) 

alınız. Bütün kitapları bulabi
leceğiniz gibi Ankara neşriya
tının, Avrupanın model vesair 
mecmualarının Babıalide ye· 

gfoe satış yeridir. J 
Gaz:etelere ilin da kabul eder· 
Ankara caddesi 89 - tstanbul 

-
Sahip ve Ba..şmuharrtrı 
NlZAMETJ:lN NAZlF 
Neşr.yat Direktörü 

ŞtlKRtl SARA(,OGLU 

Basıldı~ yer: 
VATAN MATBAASI 

12 mm. demir çubuktan 49000 
8: 18 santim çivi imali 
12 mm. demir çııbuktan 50740 
5: 18 santim çivi imali 
6 ve 8 mm. filmai'inden 200.000 
5: 25 sant'.m çivi ima1i 

14210.00 2131.50 

14714.60 2207.20 

48000.00 7200.00 

Ucuz ve ace:e ~ ıl 1: konak 

10, 30 

11 

11, 30 

210 metre murabbaı bahçesi bulunan denıze ve Adalara nazır elektrik 
su ve hava gazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir evin tama.mı 
satılıktır. Ayrıca baht;e ve ev içinde Uç kuyusu bulunan mezk'Qr mUlkü 
görmek arzu edenlerin Ak'!laray Sorguççu sokak 1/8 numaraya; gö
rU-:mek arzu eden:erln belediye kooperatıf müdürüne müracaatları 

Tekirdağ Vakıflar IC:arc-sinde · 
Beher kentalin mu .. 
hammen bedeli 

kuruş 

16 

\ıluhammen 

kıymeti 

L. K. 

tOOO 00 

Kental 
miktarı 

25000 

.r.ıuvakkat 

teminat 
L. K. 

300 00 

No. Sert 

15 1200 00 8000 90 00 9-C.B. 

Cinsi 

Odun 
> 

Mevkileri 

Sarayda yumru kaya 
Sarayda Ergene ve 

Taş aıtıl 

ı Saray kazasında Ayaz Paşa V akı! ormanları;ıın 942 .. senesi odun satışları şartnameleri mucibince yu
kanda hizalarında yazılı .şekilde açık arttırma usullle arttırmaya konulmuştur. 

2 Arttırma 22/9/ ll41 Pazartesi günü saat 15 _ de Sarayda Vakıflar Orman muameıa.t dairesinde yapıla-

caktır. 

3 Arttırmaya girecek mü.;ıterilerin 2490 _ sayılı kanunda yazılı ve~ika1art ibraza mecburdur. 
4 Şartnameler Tekirdağ Vakıflar idaresinde bedelsiz olarak alınab i lir. 
!i Daha fazla malQmat almak lstiyenlerln Tekirdağ V:ıkıflar idaresine mUracaatıarı (7757) 

Anrıko Mankozıye dedı ki: 
şu elb-elcri sen .. :rtına geçir 

nUbct ye: . 1c geç: .. 

istiklal - En Son Havô.dis'in Aşk, Cinaget ve ."ı.fac::r:ı Tefrikası: 38 sına asla lüzum yoktur. 
Müddeiumuminin gözleri büyü. 

müş, yüzü balmurnu gibi sararmış
tı. Alnından nohut tanesi büyük
lüğünde terler akıyor, dudaklar ı 

açılıp kapanıyor, sıtmaya tutulmuş 
gibi titriyordu. 

Eu ırada Anriko, adliyenin ka· 
pısını açank müddeıumumi ve as
kerle bcrab r mahkeme salonuna 
g.rdi. 

;ı :ırınl •. tı. Anrıko Sirak. 

1 
se c d ı muhakeme etmek için getirdik. 

ı ıkları yak n . Kapıları da ka Sen, müddeiumumilik vazifesini 
pa)'ın . !\ıl ddeiumumiyi maznun suiistimal ettin! Kanunu ayak altı 
•c ı.1c ot lunuz. na aldın! Keyfi hükümler ve ka

Sonrn, y ınına bırkaç arkadaş ala~ rarlarla birçok günahsız vatandaş. 
r ı:c h<iki erin yerine oturdu. 1 ıarı zindanlara attırdın. Düşman
l\f ürldciı.:-:ıu lı yerine bir ba~kası 1arından kurtulmak istiyenlcr, gc
fZPÇt• zJ.bıt Ubı ıfn yerine de eş- lip :eni bulurlar, sen de o adam. 
kıyalnrdan bı oturdu. tarı ölüm cezasına mahkfun eder-

H1 ımle "' h Yet. teşekkül etmiş- din. Şahitler, senin öğrettiğin şe-

tuddciuınurn bunu görUnce 
d h e•li bir K:otkc ltindP. kaldı. 
l ... Uzı. _ap:uı ı ol u . dudakları 
mosmor kesıL-i ~t! . 

ı\ntiıto seslt'1d ,, . 
Robc:\o! Aı ağa kalk• Haksız 

ye• e ma~ um ettiğin adamların, 
tşledlCın einnyet'e r in hesabını ver 
nl k zamanı geldı· Seni buraya 

kilde ifade veriyorlardı. Bin düka 
rüşvet aldıktan sonra hlarya Ber
nardiniyi hırsız diye hapse attıran 
sen değil misin? 

Senin cinayetlerini işitmek, se
ni neden. hangi su~lardan dolayı 

sorguya ~ektiğimizi öğrenmek için 
bu salon hıncahınç dolu olmalıydı. 

Halk, senin gibi bir zalimin, ni· 
hıryet suçlu sandalyesine oturdu. 

AM • 
Çeviren:d 
S. Çapanoğl.ı 

ı-----

tunu ııörmeliydL Zavallıları ezen· 
!erin, mahkemelerden haksız hü· 

kümler çıkartanların günün birin. 

de Allahın intikamından kurtula

mıyacaklarını gözleri ile görmeli 
idiler. Fakat senin gibi cezalandı
racak az sefil olmadığı için kendi
mi ve arkada~larımı lüzumsuz bir 
tehlikeye atmayı doğru bulmuyo· 
rum. Seni suçlu sandalyasında gör 
mek gibl küçük bir sevinçten halk 
mahrum kaJsın. Kıyamet kopmaz. 

Buraya gelince arkadaşlarına 

bakarak sordu: 

Hakikaten, Robcrto, çok feci bir 
- Değil mi? 
Onlar hep bir 

verdiler: 

ağızdan cevap vaziyette id1. Hiç şilphe yok, bu 
mahkeme salonu kuruldu kurulalı 

- Evet, haklısın Anriko ••• 

Hepsinin gözlerinden kin kıvıl
cımları fışkırıyordu. Anriko Ber
lfı.ndi kılıcını sıyırdı ve kabzasını 
öptükten sonra haykırdı: 

- Dürilst bir hiıkim olacağıma 

yemin ediyorum. Benim ve inti

kam için ayaklanmış olan arkadaş

larımın Kral Ferdinand'ın h8kim

leri gibi haksız hükünıler vermi
yecek derecede temiz vicdanlı in. 
sanlar olduğumuzu isbat edeceğiz. 
Fakat sen Robcrto, elimizden kur
tulabileceğini hiç sanmamalısın. 

Zira bir hAkimin seni idama mah· 
kiım etmesi için vicdansız olma-

hic; bir suçlu hayatı onun kadar 

karanlık görmüş Oeğildi. Etrafın
dakilerden medet umması.na im
kftn yoktu. Hepsi biribirinden katı 
yürekli olan bu insanlar arasında 
kanına susamamış kim vardı? 

Azametle doğrulup bağıra bağı
ra iddianameler okuduğu müddei
umumilik makamında oturan hay 
duda korka korka bakıyordu. öı. 
dürüleceğine aklı kesmişti. Fakat 
içinde ara sıra bazı ümitler de be
lirmiyor değildi. Nasıl olsa bu va. 
ka hnber alınmıyacak mıydı? Bir 
karabinyeri bölüğü bu haydutları 
dağıtmaga kafi gelemez mlydl, Fa 

(A:rkuı "'ar) 

• 

1 ncl 

ikramiye 
ade<li 

1 

s 
6 

40 

80 
120 

800 

1-200 

4-000 

80.000 

86.249 

...... 2 ııcl 

p!Anı 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

!5.000 

10.000 

6.000 

2.000 

l.ooo 
600 

100 

60 

10 

s -rekllıı 

İkramiye 
tutarı 

Lira 

25.000 

ao.ooo 
23.000 

80.000 
80.000 
60.0-00 

80.000 

60.000 

40.000 

240.000 

720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 liradır. 
Hasılatın <o 60 şı ikramiyedir. Çekiliş bu defaya mahsus olmak nıe
re 15 Eyl(I] 941 de İzmir Enternasyonal Fuarında yapılacaktır. BI· 
!etinizi 10 Eylüle kadar değiştirini?. 

lstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi KiJmiit 

Servisir.den: 
MUessesemtz yrnl ~IAtilo saym mUııterilerimlzln m!denl maııru~o.I 

•lparı.,lerlnl kabule başlamıştır. Sıpari,ler narh Uzerinden m&haJllll' 
emniyet ve süra.Ue tesUm edilir. 

Depo Fatilı tra.nıv&y dura(I: Çama,ırcı sokak numara 2% Telef0
" 

24144 
l\lerkez Galata eski Glimrllk caddtWl ömer EfendJ Han numara S/ 

T opkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonu ilanları 

1 - Komisyonda mevcut numunesi veçh!le yapılmak şarti!e 8~~ 
adet eger takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Dörtte birden B~:r.· 
olmamak Uzere daha az rnlktara talip olanlara da kısım kısım ı.ha.Iesl) p 

pılacaktır. Beher eger takımının muhammen bedeli .os. lira oJtl 
tutarı c76000» bin liradır. ,s 

2 - Nümunesi evsaf ve hususi şartları Topkapı Maltepes!nd• 
kert satın a lma komisyonunda görülebilir. 

1
,. 

3 - İhalesi 15.9.941 pazartesi günü saat 15 de komisyonda / 
pıiacaktır. 

4 - Kat'i teminatı c9580> liradır. (7890) 

ti" 
1 - 2.9.941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak c20• ~1' 

çift kundura tamlriyesine talip çıkmadığından tekrar pazDJ"ll .~ 
ihalesi yapılacaktır. Bir çi!t kundura tamiriyes!n!n muhaınJtl 
bedeli (200) lira olup tutarı (40000) liradır. ?A•' 

2 - Tamir ettirilecek kunduraların şartnamesi Topkapl 
tepesinde askerl satın a1ma komisyonunda görülebilir. . 00 

3 - İhalesi 15-9.941 pazartesi günü saat 10 da komısY0 

yapılacaktır. 

4 - Kat'l teminatı c6000• Jlradır. (7891) 

,,.. ; 
1 - Kapalı zar! usulile 300 ton zeytin yal!;ı alınacaktır. Beher ~Ot ti" 

nun muhammen bedeli 90 kuruş olup tutarı 270000 lira.dır. MuvakJ<& 
mlnatı 14~0 liradır. ol"'" 

2 - E\"'Sa.f ve husust şartlar top kapı Maltepesinde askeri satı.Jl. 

komisyonunda görülebilir. 
3 - Zeytin yağlar tenekeler veya 'bidonlar içinde de alınaoa.ktıf· 
4 - !halesi 2/10/941 Perşembe günU saat 11 de yapılacaktrr· ,ıe<' 
5 - tstekliletin ihale sa&tlnden bir saat evvel komiSyona vertft

16
f 

tcap eden teklif mektupları ve muvakkat temlnatlarile birlikle k()lll 
na müracaatları.. (7978) 

~~~~~~~~~ 
İstanbul Belediyeli ilanla% 

Beyoğlu Belediye dairesinden: Osman Kızı LU\fiyenln mutasarrıfd0,·· 
duğu Kasımpa.,ada Sirkeci Musla.Jıe.ttin mahallesinde ZincirllkuyLI cllı;flrı 
sinde eski 61, 61 MUkerrer, 61 MU.kerre, Yeni 71, 71 / ~. 71 / 2 ,.ııiJ! 
No. lu iki dUkkı\n bir haneyi mUş,t-amil 1124 metre murabbaı m.s?l ttı1t 
menafii umumlye namına istiml8.k1 tekarrilr ettiğ:nden 129~ tariltlı. 19 rıı:I' 
hlk kararnamestnin .sekizinci maddesi mucibince alılkada.rana tebliğ° 

(8072) ____./'. 'f o 
lsta:lbul Fiyat l\l,ü_r_a_k-ab_e_B_ü_ro_s_u __ 1dııtl' 1(. 

at ~il" :~h; 

kamına kaim olmak üzere ilfl.n olunur. 

İstanbul Fiyat murakcbe bürosuna bağlı Üsküdar mnraca ~ııf· :~ı.., 
rosu 15-9-941 tarihinde tiskiıcla! kaymakamlığı binaoında açıla•~1~ı~ •t•lıe 
İhtikar şikayeti yapacak olan Usküdar ve Kadıköy hava!isi hal 1,r• 
bu müracaatlerini 60638 ve 60213 telefon numaralarına yaP~~9 , 
nan olunur. •

8 ·z'' 
İstanbul İhtikar müracaatları telefon numaraları 23332 /. 

Ot 

•tı 
aı 

İstanbul Fiyat Mürakabe Bürosundıııı· t(,.. 
JJ' '( 

Fiyat listelerinin tevzi! 18-9-941 tarihine kadar uzalılını;tır; 0ı 
l istelerin vi:rinlerde halkın görebileceği yerlere taliki mecbur t1.ı 
duğundan alil.kadarların İstanbul Ticaret Odası ve Ata Atabc~ ıJ' 

roiY0 
nına nakleden İstanbul Fiyat murakabe bürosu ve esnaf ce 

98
, 

rinden temini ilan olunur. ,so 


