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C. um:ırtesi 13 EYLUL 1941 (Büttin mektuplar ~ubantr adına gönder0mfll1dlr) ldı.rehane: Cağaloğlu • Nuruoıımaniye caddesi No. 36 Gönderilen yazılar gazeteye gira sin girmesin geri verilmez. 

r l l Rus tebliği 
J 

Alman:ar 
Ç ernikof'a 

girdi er! 
Dinyeper'in 

garp kıyısına 
geçtik ! 

Koresk adası 
istirdat edildi! 

ı.toskova, 13 (Radyo - Saat 9.46) 
Sovyet iıSt.l:bbarat bürosunun dün go
lle yarısı neşretUğt tebllğ: 

Tec.avUze uğrarsa Atlantlkte Jtalyan ,.e Alman genıllerlne ate, emd atan Amerikan filolanndan biri 

-ı· Ruzve~t~n ,.,.. ....... A ' .. k ,, .... ..... .....,,.1.,.,, .. ' ... · ~ .... r-

l'ra11sa ın Jıtçblr 

şeb•f nde Emniyet
ten r ser yok ı 

Almanla
rın hayatı 
teh ikede 
Paris sokak~a
?ına mitra~iyöz

~er konmuş .•. 
Fransa hastahane 
·eri Alnıan gara
lılaı ı ile tioıu •.. 

DÜNYA YA BAKARAK 

Zafer yolu açacak 
olan tayyareler ... 

' 
Alman ve lngiliz tayyarec:liğine 

bir bakış: Rus seferinden ve 
Ameriha yardımından sonra vaziyet 

1941 senesi b::sında ingiUz Ha.,--
va Nazırı da bir nutuk irat etnuş. ~------------, 
ge~en sene İngiliz havacılığının 

1
r 

1 müdar:ıa ile memleketi kurtardı· Fin Tebliği 
tını SÖYiemi!! ve demi ti ki: 

- İ~giliz hava kuvvetlerinin bu \.._'Ilı _______ _ _ _ _ _,_,,, 

sene zafer yolunu :ıçac:ığından ka· 
ti~·tn eminim. ı:;enenin sonunda 
zafer Yolunu ömimüıe açılmış bu· 
lacağınma hiç şi!phcm yoktur. 

adoga'da 
24 • 

gemı 

U EylQl günü Sovyet kUvveUeri. 
telunu cephelerde dU.şmanla çarp~ • 
lrıala.rına devo.m etmi~lerdir. 

~ .... '·. s er· :.gozu'·J· ı e '~. -.;., ': :~··'. ·::-" 
• . • .. , . " ,. ·. . , . . . . . • • .~•. lo jlt.•.u'..,~ı~ 

\ , ' • C• " • t ı. '- 'J'.!W'o , 

Atlan tik 
muharebesi 

nutku Lizbon. 13 (A.A.) - Paristen 
yeni gelen kimseler, orada vaziye. 
tin süratle fenalaşmakta olduğunu 
söyllyorlar. Şuraya buraya yer
.... o1•·l ucıı mitralyozler buna ala· 
mettir. Bu mitralyözler, bazı Fran. 
,;ızların idam edıldiğini bildiren ve 
acı bir kin uyandıran haberler 
karşısında yapılması muhtemel te· 
zahürata, ayni zamanda, mukabe· 
lei bilmisil olarak Alman askerle
rini öldürmek üzere vukuu muh
temel taarruzlara karşı koymak 
için yerleştirilmiştir. 

Ayni crniniyctl İngiliz rlcalil!de 
de gormüşlUk. Onlara bundan bir 
kaç ay evvel bu itimadı veren bir 
taraftan İngiliz ima1:1tı, diğer ta. 
raftan Amerika Yardımının ıı.ldığ'ı 
hız idi. Ac·•bn Alrnanyanın bu se. 
ne içinde Rusya ile harbe girecc
ğiııi ve tayynrelerini ftusyayn kar. 
şı a;vıracağını hes:ıba katıyorlar mı 
idi? Zannetmiyoruz. Hiçbir ingfü~ 
devlet adamı ıtusya ile Almanya. 
nın bir kaı: ay içind,.. h"rbc tutu. 
şacakl.,.,.•nı tahmin etmemic:Ur. 

zaptedildi 

55 gemi batırıldı Kiyeıt'in 130 kilometre .vinı&Uşa.rkl· 
•inde ve Goıınel'in bir iki kilometre 
Cetıu.bugaıtı1ainde bulunan Çemlko! 
'lebrl çok kanlı muharebelerden son
!'a kuvvetlerimiz tara.fında.ıı tahliye 
Cllunmuştur. 

lırer'kez cephesindeid muhar8'eler· 
de, yalnız geçen hıı.tt& !:<;inde 288 düş 
!:nan t.ayyare& tahrip edihnlştir. 

BUytik bir sanayi fE11ui olan Dnle
Perpetrovsk yakınında bulunan Ko
ttsk adası tekrar geri &lmmı~tır. 

Sovyet kuvvetleri. Dnieper a,şağı 
ltııntakaamda dört noktadan nehrin 
ttrp tara.fına geçmişlerdir. 

Bir taşta iki 
kuş ••• 

Japonyaya tehdit 
Rusyaya ümid ... 

Japonyadafcna 

akisler yaptı ! 

'r okyo ga:et:ıe-

. " rlne gire : 
Ruzvelt bu muharebenın Alman lar r-1 ·ıt:::. ·ı Am;-~ 
t .ç ' k b d"ld . .., •. M ı · ngı .... re ı e ara1 ınaan ay e ı ıgını suy ıyor. .k ·· t k 
Ö rı "anın muş ere 

yle olmasa bile Ameı·ikanın y en· , -t d · ~ l 
t db . 1 i b h b . ma.isa ... ı enız.er e ır eı u mu are eyı hAk• 1 kt a ım o ma ır I n g iliz le re kazandıracaktır ••• '-------rl#J 

Şimdi, ortalık karardıktan son. 
ra pek az kimse sokağa çıkmakta, 
sinemaya ve tiyatroya da az kim. 
se gitmektedir. 

Memleketin her tarafında tevki
fat devam etmekte ise de bu ted
birler, fabrikalarda ve ezcümle 
ıClermont Ferrand• ve "Saint.Eti. 
enneo de vukua gelen sabotaj ha· 

(Devn.ını Sa. 3, Sti. 1 de) 

.. meriken Krz ·ınçı Rus· 
yaya bir h:y3t göndEr·yor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Bir kaç 
güne kadar Allen Wardc.well'ın 
riyasetinde Rusyaya bir kızılhaç 
heyeti gidecektir. 

l\Iumaileyh 1917 senesinde de 
bir kızılhaç heyetinin başında Rus. 
yaya gitmişti. 

?.ı. guı de 454 Rus 
tayyaresi 

düşürdük! 

Yrz.::n: 
Tokyo 13 (AA ) - B. Roosevel-

Heyet Rusyanın müstacel ihti. 
yaçlarının neden ibaret olduğunu 
tetkik edecektir. 

Helslnkl, 13 (A.A.) - Finlandıya 

lkıt'ıı.larmın, haroın başından eylCl: 
iPtıdanına kadar 2500 tüfek, 2000 
ınnktneli yilf ek, 1000 mitralyöz, 600 
kunııb::ı.ra tilfeğı, 150 si ağ"tr obüs to
pu oınıaıc üzere 800 top, 86 hafif o
büs topu, 180 sahra topu, 380 tank 
do.fi topu tğ'Una.m ettikleri, 669 tank 
tan, 61 zırhlı otomobilden bir kısmı 
lgtlnıun, bir kısmını tıı.hrlp ettikler , 
tanklardan 150 sinin ve otomobiller· 
den 25 nln kullarııtabillr halde oldu· 
ğu, a,>Tıca 300 traktörle 1250 ka.11-
yondan keza bir kısmını tahrip b r 

olamıyormuş. Rusyaya gönderilecek Haçlar kısmını jğtinam ctUkıerı, bunlaruı 
' · · reketlerile kargaşalıklara mfıni 

tin, radyo ile neşredilen nutkunda, SADIK D U.WAN denizlerin aerbcsUsl hakkxndakl A· 
merikan siyasetine dair olan sözle.'i 
cuma gtinU lnt.ışar eden Tokyo gaze
teleri tarafından umumiyetl; tenk;t 
~llm.Iştlr. 

Marsilyada, İtalyan mütareke hazırlanmaktadır. da birçoğu kolayca taınıre elv~ ı 
komisyonu azasının, Vichy maka. Bebek le ın eh lap bulı.ınduğı.ı, resmi bir tebltğde blld 
matına müracaatle himaye tale· ı1lmektedtr. 
binde bulundukları söylenmekte. B / e lll i Flnllı.mllya bahriyesi, 55 tane sahıl 

. batarya gemisi ve 1' ta.yya.re tahrip dır. 

l ngiltereyi nıağlQp etmek için ı Daha 1939 llkkAnununda mikna. 
Almnnyanın en çok güvendi~i tıslı mayinlerle İngiliz gemilerine 

AUantik harbi idi. lngiltcreye gı. ı taarruız eden Almanya bu mayin· 
rlp çıkan vapurları o kadar çok lere karşı çare bulununca denlzal. 
batıracaktı ki, nihayet İngiltere tılar ve tayyarelerle, korsan gemi
kendi yağile kavrulmıya mecbur lerile hücuma geçti. 

cJapooose Time.s an.! AdvertiBer> Bô arada, eon samanlarda bit C. H. P. Eminönü nahly i Be.· ct.-n tir. 
gazetesi: dıa.n edllen nazariye ablu· çok sivil Almanın geldlii Manil· bekte bu akşam için bir mehtap Ladoga. göll\nde, Fınlandlyalılar 10 
ka hakkını ilga etmelidir> diyor. ya müstesna, Fransa_ da Almanların Alemi tertip etmiştir. tane gemi ve topçeker, 6 bllyl1k du· 

artı -'--'l ı~u ş k Tertip heyetinin kendi ifadcsile ha tahrip etmişler. clt.seıis1 motörlll 
B azete Birleşik Amerlkann !!ÖZ sayısı P ~ mem~ r. ar 

u g • cephesine giden Alman kıtalarına o:nur, musiki, kahkaha ve ziya11· küçtlk gambotlardıın ibaret 42 gemi 
olacak, dışarıdan bir §eY alamıya. Geçen 1914şbarbinde de Alman. 
cak ve teslim olacakiı. yanın büyUk ümidi İngiliz müna-

Londra, 13 (,A.,A.) - Times 
~tesi, Alınan bahriyesinin A· 
lııerikan bayrağına yaptığı h(lcum. 
lcta karşı verilmesi mümkün ye. 
~e cevabı B. Rooseveliln verdi· 
tı ltanaatindedir. Bu gazete, Al· 1!!!"~"!!!!!!!11!!'!!!!!!!!11!!'!!!11!!'!!!!!!!!!!!!!!!11!!'!!!11!!'!!!!!!!!1 
lltan.ıarın milstakbeldeki battı ha· 
~ltetıerinin, belki, en ziyade, Ja· 
ı.. ~Yanın alacağı vaziyete bağlı 
~unacağını söyledikten sonra 

kaleslni yıkmakta idi. 1917 sene. 
sinde bir ayda bir milyon ton hac
minde İngiliz gemisi batırdığı da 
olmuştu. Fakat bu harpte hiçbir 
ay bu miktarın yarısını bulama
mıştır ve 1918 de nasıl İngiliz ti. 
caret gemilerine verdiği zayiat ya. 

de cmeşru ticareti> mUdafaa etmesi mukabil, Fransa nekahethaneleri. nın ckucak kucağaıı geleceği bu lğtlnnm eylemişlerdir. 
tamamen tek taraflı bir tclAkki ol· ne yaralılar gelmektedir. ejlentide, sürpriz nevinden bir 25 Hıızlrandan 11 eylQle kadar dil• 

"Yor ki: 

~'Almanlar, Japonyanın Amerl· 
t ile vuruşmak suretile kendile
~e iltihak edeceğine emin olabi· 
,
1 

eklerdi, ihtilAf çıkarmnğa hazır 
<lbl!irlerdi.11 

• 'l'hnes gazetesi, Rus ordularıııa 
,~ııınakta oldukları bilyük sa\"aŞ· 
, hrdım etmek için milmkün 
~ her seyin yapılması lüzunıunu 
q. \Pcı ederek makalesini SÖ}le bi· 
l~or: 

~· Roosevelt, Amerikanın de· 
ı_11 r serbestisi siyasetinin yalnız 
lltıantığe değil, ayni zamanda Pn· 
~~~eve bütan Okyanuslara samil 
trıll~unu ııöylerken herhalde bunu 
"fllnüyordu ... 

~r lng'liz torpitosu 2 Al
an t ?.yy1~esini düşürdü 

\~lldra, 13 (A.A.) - İngiliz ami· 
~ 'ıı 1k makamı tarafından nesredl· 

~ btr tebliğde kaydedildiğine gö. 
~~lln gece Şimal denizinde bir 
\.,. ltz gemi kafilesine yapılan 
~hücumu esnasında «Vimiera• 
\;"ibı tarafından dllsilrülcn bir 
~bardıman tıın·aresinden mada 
~ a. bir bombardıman tayyaresi· 

1
de hasara uğratılmış olduğu 

l' 1 anlaşılmıştır. 
\e~arruz esnasında küçük bir tf. 
\ b Vapuru hasara uğramış ise 

11.ı. vapur şimdi bir limanda 
~ettedir. 

--~~~-

)'Obr uk müdaf ii 
lrah ir eye gitti 

Bosnada bir 
katliam ( I) 

duğunu na.ve etmektedir. ~ ... çok numaralar olduğu ve iştirak mleran .. ~ ... z:~0rtlmatıak, ~~~krene .. 5~hrraklp amedflınC!ıı ~ , edenleri pişman olarak geriye çe- ,...,,. ,,, ~ "' ' 
Yomluri Şimbun gazetesi cBirleşik 1 1 1 virmiyeceği temin edilmektedir. baliğ olmaktadır. 

Amerikanın Avruplt muharlplerden n gi 1 iz Tebliği --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!I!!!!! 

birine yardım etmek Uzere b1r ~a.fı· \, J 
----.. rıya düşmüşse, son iki ay içinde de 

köy hal IOJ dilşmllştür. Evvelki gün Roosevelt, 

le usuın tatbik ederken denizlerin 

ser'bestısinde nasıl ısrar edebılecettni> 

anlamak mUşkW olduğunu söylemek· 

tedir. Osahi Şlmbun gazetesi de cB. 

K . . . °' hava, denizaltı ve denizüstü vası. 
omUmst çetalerı hır 1 talarla İngilizlerin zayiatı yarıya 

• · , muhakkak bu neticeyi gördüğü 
kurşuna dlLmlşfar . . için: cAlmanya Atlantlk muhare- Roosevelt'in nuUru BUyUk Britanya 

J besini kaybetti• demiştir. ile Blrleı.,ik Amerikanın, diğer dev------• ... Jetler hariç olmak ilzere denizlerde 

Bir demiryo/U İngiltere bu harbe girdiği zaman 
ı 7 milyon ton hacminde ticaret ve kendilerine mahsus bir ııerbes.u iddia 

kesi/miŞ Ve erzak (Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) etıneJerlle mtısa.vldlr-> diyor. 

imha edilnı iş • • • ' •• • • 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Nemzetı 1 Muzısıgenler arasında •.. 

Ujsag gazetesi Hersekte Tabaz nahl- \.. 

y~inde 400 erkek, kıı.dın ve çocu- ------------------------•r 
ğun tetnılşçi komünist çeteleri tanı- B s f• k 
tından l!ldllrUldllğUnU bildlrtnektedir. ayan a iye onuşuvor ••. 
Bazı aileler tamıımlle kalledllmiş, 

bUtUn evlere ateş verllmlş, Bosnıı. r ' 
Saray • Ragusc şımendıfer hattında B /ki i• h .ı. • Ö dl / I 
mUnakaltıt durmuştur. en mUS Y ' erlfeSln S Z B 6 • 

HayduUar Belgrııd ile Sabats ara- mek istediği Otoritesiz birlJ.ile içln-
sında lşliyen vapurlarla getirilmiş o- - v b • 
lan crzakı imha etml.şlerdir. f...e sallabaş birçocuga enzetirım. 

Tethlşçllcr kaçmnğa muvaffak ol- \. J 
muşlardır. 

Mu:so'.ini, bir H:rv . ..t 
hayet:ni kıbul etti 

Roma. 13 (A.A.) - Hırvat or· 

duları umum müfettisi General 
Slnvko Stangcr'in riyaseti altında· 
ki Hırvat askeri heyeU, Duçe tara· 

ündan, Venedlk sarayında kabul 

edilmiştir. 

Onu, dört klişe bir masanın üzeri
ne, f"1 ıı.çmak için (Bkarnbll kAğ1Ua
nnı sıralarken gördUm... Beni kar
şı:ıına oturttuktan sonra iskambil· 
lertn birkaçına yer değlşdlrtU, bazı· 
!arını UstUste koydu .. ve hepsine bfr. 
den dikkaUi dikkatli baktıktan son
ra elinin terslle dlzlyi bozarak du
dak bUktü: 

- Hiç te iyi bir fal değil. 
Ve bana baıkarak gWUmsedi: 

Rostok 
Bombalandı! 

Bu sa hah feci bir 
tren kazası oldu ! 

5 Alman gemisi Y enikapı ile K umkapı ara-
bahraldı 1 sında bir kadın parçalandı! --

Berlin radyo· 
su işlemiyor 

mu? 

Bu sabah Sirkeciden kalkan kadirin annesi Bayan Zehra oldu· 
tren, dokuza yirmi kala Kumkapı ğu anl~ılmıştır. 
Ue Yenlkapı arasındaki makas ye- Vaka derhal zabıtaya ve adliye 
riDden az ötede bir kadına çarp. ye intikal etmiş, tahkikat baila· 

nuştır. Bu yüzden, bu sabah saat 
DUi ve zavallıyı ikiye biçmiştir. sekizi çeyrek geçe Floryadan kalk· 
itadan ,derhal ölmüstilr. mıs olan banliyö treni Yedikulc 

Bedbaht kadının, Yenllcapıda istasyonunda 45 dakika bekleme· 
Çepne sokağında 28 numaralı ev· ğe mecbur kalmış ve yolcular 

Londra, 11 (Radyo - Sa&t 1,16) de otunn telsiz memuru B. Abdill· tramvayla islerine gitmislerdir. 
Brltanya ııava ve emniyet ııearetıe- &!!!9-!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!'!!'!'!'~!!!!!!!!""~!!!!!!!!!"!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!ıı!!'!'!!!!!!!!!!!'!lr 

rin:er=:cece&i, Rua don•nmım- HADiSELER - FiKiRLER 
na bz1ı taarruada bulunan Alm&ıı 
gemilerine, K1el ve Rostolt'& taanu.z 
edllmiftir. 

Almanya ile lııkandlnavy& araaın· 
da mühim b1r merkez olan Roetok 
9wine yapılan ağır taarruzda bir 
çok hedeflere bombalar atılmış, bil· 
yW< yangınlar çıkarılmıştır. 

Kiel'e yapılan hllcumda, doklarda 
'Ve tersanelerde yangınlar çı:karılmış, 
bUyük hasar yapılmıştır. 

tşgal altında bulunan Fra.naanın 

Bolonya ve Havr llmanlarlle Norveç 
limanlarından Sta.venger'in yakının

daki bir tayyare meydanına da hll· 
cum edilmiştir. 

Mes'ele ! ... 
Hamid REFiK 

Hımm... Mesele! Nikih· 
sız evlilik hayatı yaşıyan· 

lardan doğan ~ocukların sayJsı, 
son 'Zamanlarda bizde de artmış 
olacak ki, Adliye Vekaleti nlb:ı· 
yet bu tehlikeyi önliyecek karar. 
lar almağa mecbur oldu. 

Bu tehlike nasıl bir tehlikedir, 
onu düşünelim. 

Birdenbire kestirilip atılamı. 
yacak bir mesele. Sosyoloji, ilı:tı. 
sat, istatistik, hukuk, batti ida. 
re Uimlerimlrin hem parça par. 
ça, hem birleştirici bir fikir ay. 
dınlığı altında incelemelerl ıi. 
~m gelen bir mesele ... 

~hire, 13 (A.A.) - Tobruk 
ıı ~,1:;<>nunun kumandanı General ============= 
fi ~ ed'in Kahlreyl ziyaret ettiği Bir gencin karnı 

""Ora.da Ortaşark Avustralya 

- Alacağınız cevaplar ır.zi mem· 
nun etmezse kızmayuı... Falın kötU 
teslrindendlr. 

Fırsatı ganimet bfidim ve onu bir 
az neş'elend.nnek istedim: 

BUtUn bu harekAtta 3 Brltanya tay 
yaresl ka~lmu.ştur. 

Mihver şeriki Uzerlnc de taarruz
lar yapılmıştır. Perşembe günU Me

' stna yine bombalanmıştır. 

İşte 1''ransa! O Fransa ki, 1789 
inkıiibından sonra var kuvveti. 
ıe sarıldığı sosyal ve siyasi pren
sipfcrln, yanlış anlaşılmasından, 
y.anlış tatbikinden doğan bir in. 
hizam l~erisindedir; Fransa, fe· 
liketinin en büyük sebebini ailt! 
ballarının gevşekliğinde arama· 
lıdır; neticeyi kolaylastıran se· 
bepler arasında, bin türlü sosyal 
ve iktısadi, fakat hürriyetin ge. 
niş, çok geniş :;uiistimallerile bir
likte güzel sanafü~rln aile fikrini 
budaması nevinden tesirler de 
vardır. 

ilk bir hareket noktası olarak, 
Türk ailesini . IJ>azı sosyologlann 
bizde bu nevi aile tipinin mevcut 
olmadıtı hakkındaki iddiaları hı 
lafına • P e d e r ş i h i aile sis
teminin döküntüleri arasında ya 
kahyan inkılabımızın, ul\luasır 

aile" tipini yaratma anına kadar. 
fertlerde bu nevi aile müesses~i

ne karşı duyulınağa başlanan ta. 
bii çekingenliğin ifadesidir, de 
nebilir. Bu çekingenlik, bu tip 
aileye karşı duyulan bir nefretin 
ifadesi de değildir. Bilakis. Pe· 
derşahi aile sisteminin içinde ya. 
şamaktan dofan bir madunluk 
hissi ki, diğer bir sisteme reçlşte 
vicdanları sarsmıs ve c~aretleri 
kırınıs olabilir. B~na karşılık ça. 
tılmnsı da bozulması da kolay, 
hatta kendi kendine kolayca in· 
kiırı bile mümkün geçJci ve basit 
bir müessese olan «Nilı:ihsız ev. 
lenme»lere meyil artmıştır. Fa. 
kat, bu, bir sebep. Bunun yanın. 

da daha ba!-;kalın da .ar. 

s ~:tlerine mensup diğer dört deş; l d; 
, a1 ile görUstüğil öğrenilmiş. . 

~·t( -o-

~ lılJbolan tayga, t:e bulıı~du ! 
r :'lla}' ıı, 13 (A.A.) - Şikagodan 

•>1ı01a h:ıreket ettikten sonra 
, an ticaret tayyaresi, Santa 
~arında Marnnon nehri kı· 

buıuıımu§lur. 

Bu &abalı Çarşıkapıda çok feci b.r 

kaza olmuştur. 

Çarşıkapıda bir kundura mağaza

tıında çalşan :Muzııffer, bu sabah ça· 

lışırken elinden kaznen kurtulan 
kundura bıçağı karnına saplanmıştır. 

Barsakları deşilen zavallı genç bitap 

bir vaziyette hastaneye kaldırılmış

tır. 

Polis tahkikata devam etmektedir. 

- Acaba, dedim, şu falınız musi
kimizin lstiıtba.U hakkında. da blr şey 
söyllyemez mi? 

Dik dik yllzUme baktı: 
_ Bu dıı. yeni b:r sual tarzı mı? 
Ve blrdertblre yumuşayarak düşiln· 

celerinl sıraladı: 
_ Hanı haksız da değilsiniz. Bu 

gldişle mus1klmlzin istikbalini fal
dan başka gösteı·ecek gUvenllir bir 
şey yok ortada. Bir keşmekeştir gi
dıyor.. Klml alaturka kimi alafran-

( Devamı Sa. 3. Sü 5 de). Bayan Safiye 

Son iki gUn içinde 5 ttaıyıı.n gemi
si batırılmıştır. 

Hollanda açıklarında lbUyUk oir 
gemi ne diğer iki gemi hasara. uğra
tümıttır. Bunlardan birinin 'ba.tmış 

olması muhtemeldir. 
DUn gece Berlln radyosu yine sua· 

muştur. Bu, lngllz • Rus tayyarele
rinin BerUn Uzerlnde olduklarına de· 
Wet eder. 

Şimali Afrlkada: Deme, veaalr he
defl.ere de taarruz edilm~. 

Türklyede bıı şartların henüz 
hiçbiri yok; buna rağmen, dikka· 
ti uyandıracak kadar bariz hir 
tehlike hali mevcuttur. Niçin? 
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T_ı_r _) r,,..--~l _Y_a_kı_n_ta_r_ih_t_e_n _b_ir_sa_h_if_e_:_4_1..Jf ... ---"" 

Bir üh~;v[b: "Kremlin,, de geçirdiğim gecel.,r 
f 
l 

o JE 'I~~ 
Şimdiden kazanı! 
mışüç Marn ... 

Sub-hl llinrf tLEJll 

H
er nedense, bazı klııısele.rde, 

Aıüellifi : Nizametti~ Na;if- .b:ıııı.a d~ğru,, ıitmeıı ŞEB J R y E 
- --- - ----------- ______ ! •Avama dofru• gıl.mek sayan bir 1 \Gözümü açar açmaz 

Komünist Hintlilerin lide.rini 
karşımda buldum ..• 

Geçen umumi harp vakıa dört 
buçuk sene sürdü. Fakat Ata.ıürJ,; 
gıbı askeri delıa1ır daha lıarbiA bi· 
rincı senesinde cMa..rnı> zaferindeD 
sonra artık Almanların ga!ibiYet 
şanslarını ka)OOettiklerini k~ ve 
iddia etnıŞerdi. İktısatçılar dıa, de
nizlere hakim olan umu.mi harbi k• 
zanacaktır, deyıp duruyorlardı. 

" H '/ [ • • kana.at var. Böyle bir telikkide M erı ars an amma, eşeh gıbı oıa.ua•ın bu saıcaı fiknnı du.eı~ EMLEKET 
horlııı or Ney Ali h .. , ek esa.•ıı preı:sıpıerimi•den b•· 

t v • aparsın a veı gısı. "1 :'ını 'tc';kil eden lıaıkçıllk. üllı.Üsü 
.-una ve o müııaseb•tl• d• de- Emniyet amirleri 

Saııra mav, §eritJi ürufornıası i
<;inde aıameunc Olçü olmıyan, mağ
rm- YtlrliyiiJhi ırı yan b ,. komser 
ve arkasından tkı po!ıs saion:ı gel-
~.eı. 

- Go, burayıl

nu keşfettin be heri! .. Kapıy.J nasıl 

1 
nJOkra.si nanıın.a biı:c, blT 'Varile d 1 açtın be herğele? oluyor. ı arasın a tayin er 

-Aman paşam bunlar da saz mü? 

1 
Halk, avam deıııck değildir. Dahiliye VekAletırun emniyet Amir 

J Yazan: Nizamettin Nazif 1 
Kom.sc. .. verile..-ı emı·e bn 

sıbı itaat <>derclt yakla•tı. 
- Şı:raaaak, şınıaak · 

Keşfetmek vazifemiz.. Kilitli kapı- Şu <ski ıfilcte 1<ntlanılan ve ka.•· !eri arasında yaptığı yeni tayinler 
!ara anahtar uydurmak ta sanıaıım•~· teltiği ın.ina il•· 0 _knma ve yaz. arasında yaptığı yeni tayinler 
Efendimiz. bu ihti.sasımızda.n dola)ı maktaıı mahru~. bır kn~leyi anla- yüksek tasdika iktiran etmlştir. 

kb;>.k kullanmıyor mu? .. _ ? Ç lan ••l'am» tabırınl bu:unkü lehçe Bu listeye göre İstanbul eınni· 
- ~e istiyors-urr çabuk so) le. a I ınltden ~ık.artıp atma!< lizımdır. yet müdürlüğün~ arşiv müdürü 

Bu ıçinde bulunduğumuz iJıjnci 
wnumi yarhin neticesi henüz ~b 
olmaınakla ufukta hatta öyle I<at'i 
ve muazzam bir cMarn> zaferi il>
timali de görünmemekle bera1"ıf 
ıbu Ey lıil ayında cereyan eden biJt 
diplomatik, ~'-'eri iktisadi• - u·· ~•n-

A:r. sonra Doryo'duı a.yrılıne& dil-~ fam ka.zan glblydL Gördllğüın rilya- ,..,, .. •-
şllnmeğa ba.,'ll&dı.m: yı bir sinir yorgunluğun& tıa.ınletmek cüsü de askeri üç mühim h~ 

Bır ellnln ayastle. d:ğer e.lnin ter
sue tkl tokat sağlı sollu tki kırbaç 
za'"besı gıbi ~:ıklayınca mağrur kom 
ser kokrı baltalan:nış bir r.arn gibi, 
hır saga bu- sola sallandık tan oonra 
yüzü koy..:u yere yuvarlandı 

- ~aldınn pmu~ 

Bu ıkıncl emre polisler itaat et
mişi -di. Ayaklan ile gel •n komsc
rı eldon ayaktan ta~a •ak salondan 
('ıkar.Jlar Bı:n:.m üzerine kaytan 
bıyıklı lıokrar locasına sirdi ve or
İ<:Mtra şeııne bağı:.dı: 

- Ça.: 
Çal.~ kınıın baddL? Kızlar 

te!<rar ye.-lerme oturrlu!ar. c;,.,npan
yaıım biri gıtti biti geldi. Nihayet 
her ,eyın bı ""'"' olduğ.ı ıııbı bu
""" da geld~ Epey wnr<ı _.ıtın kor
rlon.~ ~tın r he:if bakınca : 

buk soyle.. . O< 
1 

Bııııa iln sebeple mecburuz, Kamran, İstanbul emniyet mua-
- Meselr mühın~ır. • bma~ 11 .B.irinc.i sebep, cı-a.vam~ likırdısı, vinliğine polis mektebi müdürü 

Bankasının yanındakı ~~ katır'· bir nevi :ıa~eginhğın mevcut ol Ahmet, İstanbul polis mektebi mü. 
yor musunuz? lfal'' şu . •c "'"\ dutıı flkrlnı tazanunnn eder. Bu. .. - . . . 
ne ewel Bulııariarın kıraladıkları günkü Türk cemiyetinde L-;e, bir •· :~luğüne. Ankara emruyet mü-
evi canım pafBm .. Hanı tevkif et- ristokrat zi:mre yoktur. İkinci se- ur mua~ Necati~ ~kara cm-

••• +a. k m\teciler .. Siz dövmfisttı- bep !<: ilk talı!llin b . 1 niyet müdur muavınliğine 1stan. 
m~ı.u'I., o hk .. , mec un oması, bul emniyet. m··d" 1 .. ğü -ÇÜ ü 
nüz de son-ra ma ·eme .,c!.&at etti, 

1 
~ mahut tibirln uyandırdığı cahil _ .. .. ..u ur u _ u ne 

kurtuldulardı. ıns-ınlar zümresine imkıin bırak- şube muduru Burhaneddin, İstan. 
_ ı:;y .. Ey .. Ey Bulgar ıhtilalcı- madığı için. bul emniyet müdürlüğü üçüncü 

!arı. Osmanlı ~a!l!u berhava llalk tabiri, saray, imtiyazlı .,. ş.ub_e müdürlüğüne _lstan_bul vil~-
mı cl.mek ıstemi;le!'di ne"! :uf ve enı.tıali l'ibi bir takım kapalı ~ctı _hukuk f~ler1 muduru Tevfık, 
~ - . :a~ kendisi, biliyor:'unuz ki rümrelerio vücudünü yok etmiş, c~nı~ct umıı:n .. n_ı:li~ürlüğü dör
o e\-'! ihtıyatcn ki.-rn.seye kıralatma- / hir rejim için milli bünyenin tim- dun~u şube :,rı~durluğüne İs~bul 
m.ıştık ve daima tara~strl altında Bali demektir~ emnıyet mudıır muavınlerınden 
buJunduru!uyo,du. 13U sabah .. B"° llalka dofru, avama doğru de- Salahaddin tayin edilmişlerdir. 
<!CTIÇ kadın. AmmB elmas parcası fil, milli bünyeye doğru minası
g~bi de gilzeJ 0 evden çıkıp sokak- na gelir; hel" türlü yabancı tes:ir
tan öteberi atmış. yine o eve girmiş (erden ma.~un bulu.nan bir milli 

lstanbul sıhhat 
- lıte bu tuhaf.. Nereden girmi~ bünye.. Ualkçıhfın böyle anla· müdürü 

eve ~ şılması liıımdır. 

<Bu &dam, sö.ıerinde samimi mi ıstedinı. Fak&t ş:mdi, arada.n uzun bize netice hakkında yine de biZ" 
!dl, değil miydi?> yıllar geçtikten 90nra, Doryo'nllfl si bir tıkir vermcğe yeter birer ~ 

Kestiremiyordum. yasl hay&tındakl ıttıratsızlıkları ve re teşkil eL>nektedir. 
<Söz!erıne inanmalı mıydım~> değişiklikleri takip ettikten aonr& o Japonyarun son zamanlarda .l<-
dnanmağa hakkım olma.dtğı ka- !cl.buslu geceyi bir cbıssi kablelv-J- merika h.atti İngiltere iJ,e h&rP ei-

dar ondan ş!lphe etme.A"o de bakkım ku> a atı:et.meğl daha. doğru buluyo- mektense, anlı§mağı terdh ~ 
yoktu. Fakat içime bir şllphe de gk- rum. Zira Lenıngrad"dan M09kovaya görünmesi, her şey bir tarafa dııt'" 
miyar değildi. Şunun şuraaında. n!ha dönll\'UillUzUn ha.!tıasmdll Proftntern sun, Japonyaruıı dahili vaziy..ti biıC 
yet beş altı gilnlilk bır goz !lştnah- korgre.sino iştirake gelm~ olan !ngi- de parlak değildir. Mememleket!C 
ğ"ımız vardı. Bu kadar k!Sa bir za .. liz t..Trad Unton,, murahhaslarınd&n fakru zaruret son derecededir. ~ 
man, bu n.cla.mın bana b:.ı derece enı· b~rinin biı·dc.r~bire ort.adan ke.y001u- seneden fazla süren Çin harbi k8r 
niyet d\lyma.sına nasıl kA!l gelelıllmiş şunu. Dorya'ya atı:otmı, olanlara b~ dan çok zarar verdi Halk mü? 
ti'? Ben ne onun do&Cuğunu aramış- gün hak vermek mUJnkli.ndür. kidir. Efkftn umumiye, hissiyattal' 
tını. ne de ona emniyet t.oıkinine ça- İngiliz mur&hhasının çok entere- ziyade artık midesile ~gul olıt: 
JIŞmL,tım. ~an ve oldukça. heyecanlı olan ma.ce-- yor. Almanyanm (zafer ümidletl 

Bu cllıet il.Zerinde duruşumun sehe., rasıru ileı:·ide zamanı gelince hfkA.ye Savyet mukavemeti ile gittikçe gfJ' 

bel, 11322 incl yılda. Sovyetler BlrU· 1 ede.ceğim. Şimdi o gecenin sabahına cikiyor -

- Ooo . diye s0ylendi. Epey 
o1mu.~' Kwn ulal"' şt' çalğ!yı.. 

geç - Evet. onu anlıyamad1k. Fakat Bu üJkuyü, yanlı.'j yere eski o~-
konu 0şundan Bul~ar olduru ap- manlı lehçesinin bir yadigarı bu
aşUtar. B:ndeniz yenf bir roi'karl lunan minada anlıyanlardır, ki 
haı:ırtnndıgını zannediyorum. Ne günlük neşriy;:.ttan, n1u.htelif ~a. 
ern:redivorsunuı? nat ~ubelerine kadar, halkçılık 

Oıı yıldanberi Ankara sıhhat 

mlidürlüğünil muvaffakıyetle yap
mış olan doktor Şüayip Barım İs
tanbul sıhhat müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Yeni sıhhat müdürü· 
müz dün Ankaradan gelmiş ve va
zifesine başlamıştır. Kendisine mu. 
vaffakıyet dileriz. 

ğlnde yerli y&bancı hiç ktmsenm bu 1 d~nelim. İşte bütün bu Se'beblerden dolır1' 
tarz.da. konuşabileceğine aklUll esme· ı' GözUınU .ttça.r açmaz, yaprak.la.rı Japonya Amerika ve İngiltere ılt 
memesinden ileri gclıyordu. Hele bu çe\Tilen bir gazetenin iuştırtısını i.Şit. anla.5J"l'lak kara.nnı vermeğ& meebd' 
şa.ıısın ilçüncll enternasyonal kongr - tim. K&r)olamın yanırulakl koltukta, oimuştur. Doplomatik (Marn) bl' 
sinde Fransız komUnıst par-ti.sı:.ı.i t. .. m ayak eyak Ustüne atmış bir adam pi· sefer de böyle tecelli ediyor. 
sil ede" b.r muraJıhas olma.sı bilsbü- posunun dumanlarını tüttUrUyordu. 2 - Cihan petrol kaynakları 111' 
tiln bana şllphe veriyordu. Zira o ta- Onu t.anımaktıa zorluk çekmedim. Bu giliz!erin galebesine iıasredi!m#' 
rihte Sovyeteler Birliğinde yalnız ye · Hir.distan komünist. partisinin lideri İşte son defa da Musul ve İran pil" 

Haydi i r olı.ı.rı ı;idın! 
Soma kııla,.,. şoyle bir giız attı: 
- Ar.'ta dedi. Sen kal! Haydi 

kırlar, 6ızc de uğurlar olsun. 
Kızlarla ralğıcılar sevinçle goz

den kayboMular. Anita ökseye tu
t.ıimuş bir kuJ gı1>1 lı.ıı:<ılı:bı titre
verek he-ifın pe<ine takıldı. GaTSO" 
:~r rahat bir nek; alarak Jaınbalıın 
!';oodili-'1uler 

İki atlı bir ar~. bo~uk arnavut 
1-.aldırnnlar ilzcrinde oal.lılna salla
na ,Y=ikoy~ ..;.~ıliı u.maıı tan 
en aklaşııağa ~la~'· Camiden 

"z ,;ı,ede dar bir 50wtan saptı, sola 

- Derhal evin kapısını kırsınlar namına, kendi kafalarında tasar. 
kaltağı yakalasınlar. ladıklan bir yavanlığın propagan-

- Canım paşam bunu köşe ha· dasını yapmak tehlikesine düşer, 
sm~ıki mahalle tıakkalı da yapar. !er 
Benim buraya kadar geli.şlmin .,._ Halk, avam demek değildir. 
liebi ŞU kız fevkalade güzeldir. Bel- Halk, öz bünye, milli varlık de
ki tahkikatı sahsen :ı:ah devletler! mektir. 
!daı:e bıryu,.,,;ak isterler .. Polisler
mi tevkü etsin, biz mi edelim? Yani 
Zabtiye kapısını mı boylasın, yok•• 
köşke mi? 

Kaytan bıyıklının abus yüzü bır
denbi.re tatlılaştı. Redingotlunun 
omuzunu ok'.5ıyarak; 

- Ya.,a Sürevva' -dedi- var ol. 
Sen tevkif et! Malılııı a .. bövle mü
him lşle1·le Zaıptiye kapısı uğra;m•
malıdır. 

Ve kapısını herifin yüzüne kapa· 
dı, an"1ıtar kilidi de döndü. Somya 

Hateml Senih SARP 

r ' l KISA HABERLER J 
* Emınönü İş bankası arkasın. 

daki Çiçekpazarı genişletılecektir. 
* Gazi bulvarının Saraçhaneye 

kadar olan 568 metrelik kısmınm 
claltlanma ına karar verilın.:.;;lit"-

~ I•Iısırçarşısının lncrası birinci. 
teşrinin ık!Sinde ihale edilecektir. 

Tahsildar 
alınıyor 

Belediye hc.ap işleri müdurlüğü 
için orta okul mezunları arasında 
bir imtiban açılmıştır. İmtiban 18 

eylıllde yapılacaktır. Kazananar 
50 lira aylık ücret veya 15 lira asll 
maaşla seyyar tahsil memurlukla-
rındo ıstihdam edilecektir. 

Ekmeğe on para 
zam mı yapılacak 

rin değil havanın bile kulağı vardı. me . .,ıtur doktor •Ray• dr. rolları Alman tehlikesİ:n! a~ 
Korkunç bir ka.rmakar"'1lıktan te- (Arka.-ı ,ar) lan sonra yine İngiltereuinn eliıı" 

rörUnden yeni çıktığı .i.ı;in. ~inde ou· geçmiş bulunuyor. .. 
lunduo'ıı proletarya diktat<•rlUt;UnU 'J ·• H. 11 UJ um una Avnıpada is<! ne petrol kaYD#~ 
clıür bir nizam• sayaeak dereced< le be r ı· ular var, ne de iddihar edilen petrol ':13' 
bunalm"7 olan halk ne duy&TM pa.t- tan namütenahidir. Günün biriP": 

Türk Hava Kurumuna teberrular bu d~ edilen petro'"- m ' · ~H 
ti blirolarına uıa.,tırıyordu. Sokak~ -:-- ru.ıı ~ ~ 
l&nn, iokantalann, fabrikaların böy- devam etmektedir. Son gilnlerde surette tükeneceğini iddia etırt;,_ 
le olduğu blr memlekette siya.si mı.1.· ~ehrimizde ticareUe me.şgul bulunan ruç. te zor ve mübalağalı bir 1!Ş d.eY 
hJUerın nasıl bir istihbar ·şebeke .ı 26 m lle.ss .. e bu teberrula.r& 1'tirak dir. 

il Ö ilim
"· 

1 
d ederek Hava Kunımuna :?M41 lira Petrolsüz ise ne hsrp ediilr, ne ,ıt 

e r ~' o acıı.gı meydan a idL He 
le komUnlst enternuyona.l\ g.bi fe"'.1· teberruda bulunmuşlaı·dır. Bu arada za~er kazanılabilir. . 
ka!Ade mUhLm bir siyaai muhltl.e- Bur!& B;raderler 5000, Helyoo mU- . 1~ bu !"'trol meselesinin ~r 

Garsonların. şoförlerlıı, oda hizmet essesesi 4000, Yadlgf>roğlıı 1300, IWerm lehinde tecelli etmesi 
~ilerınin, m:ıımandariann g!Z:i em~i Mordo Dudrık 1200, Elektron şırkeU iktisadi (Marn) in kimin tarafın<l'P 
yet memurları oldukları ve du)-up 1000, Buko A. Kent 1000, Felemenk kazanılacağını gfütermcktedir. 
gordllklerinı her ak\l8ffi kemali sadA- ı kumpanyuı tiltilD ameleei 831 lir& 3 - Rus ordnlarUNn dütıY~ 

muh
_, __ teberruda bulunmu'°lard.ır. 1 en mu.aa:am ve kuvvetli , __ ro ord, 

k&Ue ,ı:e!lcr•nc b4d1I"dıkleı ! - J'i& r runu ttşkil eden Alman ord~ - ~ . Doryo bu halın gafıli ol&hil"° ınly· ' karşı gelmesi ve dayanması, bu &' 

eli? Hayır. Bu çok n~'eh Fransızın D ı• L I bir emri \'ilkidir. Yann da kış gel" 

nd . •onra yin• ..,ı. dandu. Ha
. rı.uı a~• rağmen iki tara
fı•i!ui ~ evlerin go!geleri i
c.ııio oiı.liı geeenın wiri karanlığı 
rn yaptall çok dar bir rokağa geçti, 
SaP t:ıTau mezarlık. sol taralı pi<
Il'<le .tolu ır a u da ger.de kaldı. 
?'.ibaıı~ı arabacı, ik katlı, bah eli 
bir evı:o kapısında gemlere asıl'dc 
Galiba bu evde anıbamn gelmeınıi 
bekli" er var~..ı kı ;,.,brlek gü- yine gıcırdadı. Ve iuunda horultu 
rllltüler. keo''.ır kcsil>nez kapı da yükseldi. Redingotlu ellerinı oğuş
·~'lıvttdı F;.,.,e•a An!b arkarından turanık bınadan girdı~i gibi dktı. 

Belediye fen heyeti inşaat masra- Fırıncılar cemiyeti belediyeye 
fını 259 bin 788 lira olarak tesbit müracaat ederek malzeme ve ima. 
etmiştir. !iye pahalılığı yüzünden ekmek 

ze!<As:ndan 
9
uphe etmeğe ha.kkun 

0
_ i ceği ve hu yiizdcn Alnıan or0ıılj, 

. iama.zdı. Doryo nered• bulundu"''""· Bayramı . rının men.dl zorluklarının ,.,nıJı 0 -· • artacagı· ta.bildir. • 
1Wn..ier1n ara.11ında ve ne g~bi şartlarla ti * Eyüpte Bahariye ve Bostan fiyatlama bir miktar zam yapl

iskelcsi mezarlıkları geri alınacak. 
çeniil olarak y"l'&iıl:°Jnı elbette bili- J İşte askeri (Marn) ni d.o bll" <" 

~a kaytan ı.!)~klı hına a dalıver- a'mbasıııa bindi. 
masını istemişlerdi. İncelenmekte 

ve etrafına duvar çevrilecekttr. 
* Mektep müdürleri dün Maarif olan bu talebe göre, ekmek flyatı-

yordu. o halde, bana. niçin böyle SÖZ- raftan Sovyet ordularının m~ -1 

ıer tıöyJUyordu? 26 Eylülde yurdun meti, öbür taraftan kıım ge!m:.:ı 
Ya.la&ıma. uzandığım za.'ll•n ula•- güçlüklerini de birlikte gcti-diJı-r. 

· l-Ia~·an gt..lm' • denizin sularını 
-::tmağa henüz başla...,,ıştı ki. aynı 

ycllarci.;n geçen bir ıl<lnci araba da 

Bu SC:.·eyya ıne.;hur Seliınikli 
hafiye Süreyya idi. Ve kaytan bı

yıklı pa~ cFehim• in tam kendw 

müdilrlilğunde toplanarak yeni yıl na on para zam yapılması muhte
programlan h,akkında görüşmüş. meldir. 
!erdir. 

ti y h ~r ye rı'nde hazırLınıalcta deg"il m"ıc!ir•. .• 
tığım t.>bil netice şu oldu: '"' • 

Bu adam, muUaka. aı;-zınıı aramak kutl_nack Bmaenaleyh bu üc kat'i v< ~ 
yıne bu ıkı katlı evin önünde dur- idı. 
nu;tu FaUt bu sefer solc&k kapı

(A;:...sı v!l.r) * Üniversite askerlik dcrsınden 
ikmale kalan kız' talebenin imli· 
hanları 15 eyl(llden 15 birinciler 
rine kadar devam edecektir. lkma· 

Hububat mihtarı 
tesbit ediliyor 

iStamiş olmalı ... Fakat niçin? Ac8'b& hakkak (Marn) in kazıını!masıı' ır 
Fra.nsı:ı komünist parUsl murahhaıs- 26 e3·UU 193~ büyük TWk Dil sonra neticenin nerede ve nasıl 

celli 1'deccmni bulmck kol2Y!B~. 
lığından başka. Sovyetır B'-rliğinin l(urultayırun t.oplaudığı g<indür. .,... dr' 

ın a n olırad• An~lıvordu kı 
bıı ildncı a~badan inel"' redirı~otlu 
zayıf adaınr:ı eln:esini bekliyen 
bmse yoktu Fakat red:ngc1lu a
dam ra cıya; 

- Bckleyın .. Dedikten ronra bah 
e •1 ç, çü ve sokak kal>ısU\ı cebin

<! çıkar"cğı far a.....ahtar destcsile 
r.pey uğraş:ıra'· açtı ve eve girdi. 
Alı katta d-"r' oda van:h. Hcpsbln 
kaoılarını birer bire• tti, :;öz geı-

!"!i 
- Üst katta c!acak, diye mınl
"l<lı. 
Merdweı.'.eti ya~ ya,·a~ çıktı. 

Babu-.nm evı O:: idı ni!? Yine önü
rıe ~~:ı , myı r.carak. odalara 9;Ö2'. 

"'e~··e ıre-:dirc lr...3otsJ. acı.lmıyan bir 
;dar n ô ıne kadar geldi. 

- Acaba bu niçin acılmıyor? i-
-.•.den Td]..,..,.,,~ o <•k-

kula~nı Jayadı 
~ ~f rvct burada.. Horultu

Herıf anlım amma 
'" yapı"-..... 

s ·du. horuhı.ı de
m «' :-du Kapıyı hafütu baş
arak gıtl, re artan bır ;ddelle 

ık· _., "l't '• ,. yumn.Js:ladı. 

1'r- -ye+ ' k.!"1üe1.ı dr 
hte a!l , ınıan içeriden bir 

ka c" ıııcırtısı ııeldi ve bo~uk bir 
• ' a z doulsu kufür savuraı:alı:: 

- K ~ o· hangl deyvus vuruyor 
oın~ -""· e ağınyordu-
r..edı=ı ılu yUzün., tatlı bir ı;ü-

ur e"l1e .. , · ~erek elie"'lnl o-
hıştura o~u tura: 

- Ne de iy, tanıdınız paşa lıaz
tki • l "' - ~cyyusıın ta kendisi 

Ulın S · evva IDan hergele. 
Dava~ hak ettin. Şıındi lmanı-

!ı llıv• e · n 
Ve b nukellef " tat4>'1TI aka

ı,.,,.; - '>l açıl'· Sır+ında tpekli 
he ı, entacı. AOğils ham. aı;ık . 

a .-' r a dai\ıı: bıyıkla.- ma-
r le Char.tant klılba,,~yi iıov 

Y ım ;;unu daha kanıvı 
' h ırlamı u. Fak t ı edin

! b • vılaıı gıbi eğili,, doi
aı-. ueklerme s:ınlaralı: yal

talclanl1'14. yu:m dı: 
- Ne ttr ulan y1ne? bıuamıı da 

le kalan talebenin bu müddet zar- Fiyat Mürak&b• komisyonu dUn 
fında Üniversite talim taburuna fevkalAde bir içtima akdederek. baz: 

Bu ı;.ene mahsulü az o!a..'t \'e tohum müracaat etmeleri IAzımdır. hububat. nevilerinin beyannameye 

Ç.ftçilere tohumluk 
dağıtılıyor 

tuğ& ıh1iyacı bulunan çiftUerlınlze * Rektör Cemıl, diın Ünivcrsıte ta.hı tutulma.sını kararia.ştırmıştır. 
tohumluk buğday tevziatına bat- kampını gezerek talebenin sıhhat Diln alına..,, bu kararla bu vUAyet· 
Ianmışbr. Şimdiye kadar, Kars, durumu ııe meş:;uı olmuş, yemek lerde de arpa, buğday, m:.sır. yula! 
Adana. Hakklri, Hatay, Gazian- vaziyetini tetkik etmiştu·. \'e çavdann beyannameye ta.bt tu 
tep ve !\.1alatya vilfıyetlerine tohum * Sirkeci garında yeni bir pos- lulm&et kararlaşLırılmı.ştır. 
dağıtılm'ııtır. Diğer vilayetlerin ta, telgraf ve telefon şubesi açıl· Elicrlnde 100 kl!od•n faz!a. buğ
ibttyaçları da bugünlerde karııJ.a. mı~ ve dünden itıbaren faaliyete da.y, mısır. yulaf. arpa. ve ~avda.!' 
nacaktır. 1 geçmiştir. bı.ıiunduranlar bir hatta zar!ınd• 

* Dün Yalovada bır hayvan ser. bulundukları vilAyet merkezine ve· 

~ 
gL•l açılmıştır. ya. bulundukları yerin en bUyUk mUi-

. * Fatih Halkcvi için Gazi bul. kiye Amirine mevcutlarını bildırir 
varının Şehzadebaşı!'l.da biten kıs. beyanname vermeğe mecbur tutul-

u:..,..-ı;...:ı;;;;.. ___ ....;:;......::.,-'-.orı.~ mında belediye tarafından blr bi- rnu,ıardır. 
13,30 Program 10 dakika na yapılmasına karar verllm!ştir. ___ _.,,_ __ _ 

Sağır dilsiz ve körl:r 
cemiyeti toplantısı 

13,33 Müzik 19,55 Müzik * Emlak bankasına alt olan 
13,45 Habercr 20.15 Radyo Harbiyedeki bazı arsalar belediye. 
14.00 Müzik gazetesi ce salın alınacaktır. 
14.30 Müzik 20,45 Milzik * Kadı.köyünde Altıyol ağzında. 
15,30 Müzik (Pi> 21.10 Ziraat ki SöJlQtlüçe:;me yolunun yaptın\. 
18.00 Program takvimi ması kararlaştırılmıştır. 

18,30 Müzik 21,lO Müzik * Belediye,Maliye VekA!etlnden 
18,40 Müzik bazı binaların kendisine verilmesi. 21,45 Konuşma 
19.00 Konusma nl istemiştir. Bu binalar arasında 
19,15 Müzik 22•00 Müzik Çağlayan, İmrahor ki5şklerile Be-
19,30 Haberler 22.30 Haberler yazıddakl eski erkAnıharbiyel umu 
19.45 Serbest 22,45 Müzik miye bina.ı vardır. 

Sağır, dilsiz ve körler tesanud 
cemb-etlnden: Cemiyetimizin f.ev-
kalade toplantısı önümüzdeki 14· 
9.941 pazar &ünü saat 14 de Emi
nönü Halkevi salonunda yapıla. 

caktır. BUrunum azalıarıu te:srif!e-
rl rica olunur. 

veya k"1rlÜ'11St enterna.<yonalln hwıusl TUrk Dil Kurumunun, Kuralla- Fakat bu mutalcalar nıuhariP tJ1 
tsL'hba.rat serv!slerlnden bil.inde bir y 1n 9 uncu yıldöni.lmil münasebeti- Jetlere aitli.r. Yok3a bitaraf de~le et 
vazife."1 mı var? le yeni bir program hıulrladıj\'ıw ta harbin sonuna kadar t<hl'l"..ı< 

En imanlı sosyal ihhlal tahrık.1t.- öğremnı, bulunnyonu:.. Bu prog· maruzdurla.r ve onların bur:ıl3:r 
tılannı:ı c.n. Heri gelenlerinden olma- rama göre bir yandan ilk ve ort.a olınası veya ol'"Tlaması neUcc {i 

rinde müessir o1·ı,.....ı:ıı: 
1'1 JAz.ım selirken ke.ı1disini l}ah&J. i.11· öğretim den .ldtaplarında.ld terim· 

1 d ko b
. l tür>.-. 1 ~hl :Suri 

tira.s ar peşin e faJt ır tı.d1 pollti- Jer n .u,,e ~tirllme81 ilerJ. götü· 
ka.cı öfbi göstermek tstemeslnin baş rtUece~ bir yandan da yUksek öğ
.ta n.a.311 :>ebGbi olalı.lirdi~ retın1 te.rim.lerinl tıhazırlanmaeına 

Belki de dcğ'Jdi. Ağzına golenl oöy_ ~aıı,ıla<.aktır. 
Ie n:ıckten ı;ekinmlyen ihUyatsız bir Bundan balık&. d.llJml:ı.dc buglln 
geveze do ola.bı!irdi bu adam. B~r cmılı olarak ya.51yan ,.e Jrullanıla.D 
.;cvezö. ki ı.toskova. Ye Lenlııgrad.ln 1 bUtUo özleri, tariflerin, kullanıl1'1 
siyasi mu?ıilleı·,nde bile dudaidarıuı ürnekleT·· ı~tnde topbyacak bir 
ayar ctıneğe lüzum görmüyordu. Bu yeni Tllrk ı;özlüğtl Jıazırlanmakt.o 
\;.8.!lidirde Doryo, haline acınacak blr 1 olduğu glbJ, gramerlmiı. \Uerlne de 
ada.md.J. Zira ilk ra!tgeleceği «Sildü lebçe gramerleri ve ~mi,teki dll 
bozuio'. tarafından verilecek bir ra· kanunlan ara.-,taılarak çalıııpnalar 
por bu muhterem murahhas hazret- ynpılma.kt.a, lmLlmı:ıın tek bir yı1l 
!erinin huyatına. bir bodrumda. nıha- :!zerinde bclll kanunlar• ba.ğlanma
yet verebilirdi. eı ısın de ycot lm.W. Jolavu:ıo basıl~ 

Bu düşünceler beni bir hayll yordu maktadır. 
g-u ı~n gayet derin bir uykuya dal- DWmlz 11urino yerli •·e yalıBncı 
mışım. Ktıbuahı bir uyku... O gece ti.irili e&erlcr topJannıakta, bunlar· 
gördüğüm rüya lıAll< ha.tırımdadır: dan eJıemrulyeUI olanlar dlllnılze 

Doryo, ktzıl kUlA.hlı bir ~eyta.n kı- t.evrllmekte, c:alı!F1& 'e-rlmlerlle 
yatettnde. Ellnıle bir ya.ba.. Önüne blrllkte bu coerler de baotınlarak 
geleni Şifle;ip ağzından alev ve d.u· halkın l~tlfadePolnc an:olarunakta.-

man !ı.,ıoran bir fırına fırlatıyor. dır. 

Erte5i il&baJı uya.ndığı:m zaman ka \.. 

Yeni 11/eşriyat: 

Dil bahisleri 
uı' Türkçe gramere es .. olmalt oıl 

re «deneme' mahiyetinde ysı sf' 
eser lisancılal' ve cdcbiyatcılaf e'tF. 
sında uzun münakaşalara da 1 

1et 
blyet veren ve bir çok da 13Jtdlf ~ 
toplıyan Dr. Tahslıı Banguolll• ~ 
mevzu üzerindeki esaslı d~oo:t' 
lerini kısaca bir araya topıı~nı0 

brö:;ür neşretmiştir. lı' 
•Dil bahi•leri• adını ı..ş:ıyııP . .t 

bröştı.rün birinci fasikülü irıtJ~ 
etml§tir. Fiyatı 30 kuruştur . .,ı 

Sade lisan bahislerilo 11silı 0~r 
değil, türkçeyi ve türkçeye a.11 İD" 
seleleri en ön plana alan b~~ 
mütclekklr ve karilerinüze 0 ııli' 
masını hararetle ta-ç·siyc .;ıdı' 
ceğimız bir eser 

d jl 
Zafer bahçelerin e 

Yeulılen llkqtılar. Fnkarmon ve r a I I' ı.uı.ı, ıııaaanın bir ncnnıa ın,Ivl'l"dller; ~ 1 ruyor ardı; ve Jorj'nn hayretin! !ır; orada köpeği Luln ile oynıar- Yusuf ÇakJ?ın Zafer b8~ 
fakat Lul• mnHdao biraz ıaçılrta kal N A N A ı ı mucip olan asıl bu noktaydı; der·' lardı ... Herikisinin de yatalııı di- rindcn adlı ~İir kitabı çıktı· Jt 

hal sarma~ dolaş olunacak san. binde yorganlara gomüıdiiklerinl Samim! Lir gonlün özü ı~•P,r 
mı,tı; kollarım ancak kom.,amııun °- mı1lı· görmekle insan gülınekten ölür muzları h!za!undan uzatarak yemek 1 1 

8 
.. k. t lime mısralar1 nı bu satırlar •-L-•- a-- u u_ u yaran, Bl_•. nş'ın yüksek L .. ui'cifin daha ~imdiden nasıl gü. 'lnda bulm"k m"-ku·· .. 

ylyeblllyordo. Garsonlar çorba .......,. --=~ ~-· ~ ~ ı ı dl - ~ wu Mü e 11 i fi : , 
53 

l. Türkçeye çeviren: ıı .es e s~y e ti ~n cumle oldn: Ju kuvvetli olduğunu bilemezs; Tavsiye edc••z. larmı kılldınyor vo tUrll1 türlü yemek ıl E!\liL ZOLA HAMİD REFİK ırı -Liisl, azizem, ge~en pazar gü- niz. _./ 
ler blrblrtnl takip edlyordn. Bordönav ~ - '----' ü -•-• Ol! 1 -----------n 31;ı.Jf1 __ veye'ye rast adJrn ... :Ne Ros Minyon. 13.kırdı ~ırası ken. 

blr aralık, Prulller'i, ı·ontan'ı ve lh- •ıı kadar da buy- ·· ı d" ı li TAK V:J' 
111 

._, nyon: Erkek olarak bundan umus. ıs ne ge nce: J.J'.I 
tl)'ar Book'u ıettrnuoğl dli.,ündüğilDll - Evet, cnt, oa1ı1 dedi. kemmeı· olmağa ıml<An y~.ın.ı~: - Lü.i: - Ah! Diin, öyle bir gün ıeçir. 
!iiiyllyettk, tekmil som. balkının yü- Maaanm etrıı.lındakl, .ıyalı elbi>ell yordu. Kadınlara ıelince, ıayet - Allah. Allah... On oeldz ya.- dinı ki... Diye hikayeye ba.~ladı. 
nklertnJ oynattı. Nana va&mrıa.,.,.~- '"·e bPyaz boyunbağlı bu beylerin, yor makul glylnmJşlerdJ. Bazı.lan tında diye cevap verdi. Artık Tasavvur edin ki Şarl'ı "\rC Dani'yi 
ııı1ştt. ' gunıuııan daha da •üzgltnleştlrdlğl Blan., Lea, Luls, dekolte ıelmlşler- ihtiyarlıyoruz, demektir Dün almak uzerc pan:siyonlanna ııt-

Kuru bir eda ile. gel~lerdi pek &olgun yilzlerile rnütemeyJ-iı: gayet dl; yalnız, Gaga ya.~ına ni5betle bi. mektebine gitti. miştiın. Aksam behemehal onlar 
memnun olacağını aöyledJ. Şayet ar- maz.but bir halleri ,·ardı. Gururla bahsettiği oğlu Olivye, tiyatro)'a götürmek 13.zım geldi.-. 

raz fazla açılıp aaçılmıştı. Sofraya 
kadaşl&nnı çafumak i•W..eydı biz- "l'aşlı zat. aanJd bir diplomıat.- otıınua faslı biter bitmez JÜl~ler bahriye mektebi talebeslndendi. ı Sıçrayarak: ,.Annemizi oynarke-
zat kend151 çağırırdı. Bayır, hayır, !ar mecll ine rlyaoet ediyormu, ve J:itlfeler dindi. Jorj, Orlean bur Bu muııaJebetıe (Ocııklardan bah-' görccettz: Annemizi oytıJlrken ı;ö
ııağme yapmaia liizum yoktu; lhtt- gibi, müstehzi Jüliislü ve a'"r C· . •olundu. Oradaki hanımların hep- 'receğiz!.. ctlye, ellerini (ırpıyorJar. 
,_ n-,k moru·un blrly"l· PrulJI _,_,_ 6 ' ıuvalarında. daha neşeli oofralar. •I de '.efkatli görıindiiler. N dı. .t~r V"• · g " • er ua.&ı ldL Vandö\·r, kontee. ::\lutfat .,,_ d bulu ld a. d.. - .. _. ana, 
fazla caJç.eDıBYdl Font.a.n'a gellooe . . • • a nmuş o a&unu uşundu. buyük s.evlnçlerlni anlattı: Yavru- Göderi, babalık tdkatile nem

lenmiş olan Minyon, hazla ıwüm. 
senıekteyd.i.. 

ba nevi toplantüarda, am: o, lardaymış rıbı, fevkalade nezalı.elli Tektük 11.onuşuluyordn, blrlbirlerl. sn, kıiçük Lü.sl, ~imdi balasınday. 
•e geıoeır.ellklerllo ~...ı.ıı:' .. ~ eal ~:vran~ Daha sabahleyin, 1 nl tıanımıyan erkekler birlblrlerl· j dı; baluı onu her •abah on bire 

~ ondan bahsederek: ne bakıyorlar, kadınlar sakin du. dofru geUr!rdl; o da yatafuıa a.. 
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le kundura /il 
'' ~erkesinkarşısına çıkacak yüzü~ ~~~o~r~~~~~al~i~fa~k~s~r~~~~~~~~~~T~ü~rk~-~B~u~lg~a~r~ 

A DUNYA T arihte,n Bir Güzel Kadın 

var amma, kunduram yok ı ,, M e c 1 i s 
Yazan : Sabih Alaçam ! bir nutuk hududunda 

MENTENON 
«Dost ba~ duşman ayıığ.ı ba

ıt<ır!ı. derler. Bu doğru mıı, bilm.• 
Yorum? Fakat, doğruluğu muhak
ıt<ık olan bır şey \ar:.a. c da, son 
~1?nanJarda nyakları'Tlızm, keselc
rınıı.ze düşman kcsıldi,gidır' 

Zira ele alınabilen bir }'2b..ıç 20 
·ıra, 25 lira! Bu miktaı·ları, so~ had
de zannetmeyin! Luks mngaz:a ol· 
llıanın müsaadesım koparan, bu inı-
1.iyaz yüzünden korkunç r.tıketlc 
dolu vitrinlerin azamctlı bakışla 
le hepimizi yukandan aşııf'.ıya su· 
~en dükkanlarda fiyatlar, 35 lıray, 
kadar yükseliyor!! ( 

Evvelce bir t karpin salın almak 
llıun boylu duşüniılmcsi icab eder 
b.:- mesele, bir külfet değlldı Lakin 
~ı" Gülünç de olsa aklıtna şu 
~bir geliyor: T:.lksıt ıle satı~! Ma
danıki a(Yak kabı fiyatları hemen 
bcınon bir elbise parasına muadil. 
() halde taksit ile kostüm yaptırır 
&ibı, taksit ile iskar.pin de ısmarla-

yalım. Alu ay ,~d•. hiç dek> .. bir söyledi azartesi günü 
zaman desıl. Kunduracı, ottu. Ura 1 ~ O p 1 a n 1 y 0 r 
mı istiyor? Evvel.i, şu be~ lirayı, U ıı. 
pc.~in olarak al, dersiniz. Sonıa da, 1 Ruzvelt'ı·n so"zle rı· Ankara, ıı.: (Telefonla) - Ta- ı:. ımaa barıcıve 
her ay OO'il 'beş lira ödenmek iizcrc .J 
bir senet unuı-larsmtZ. • til ıleH°"~lni bitiren Bii~iik l'IUI- aezarett •• haberi 

tahşidat Siyah eldivenli elini halbi.ııe basa
rak:" - Ne kadar koı·ktuııı!,, dedi 

Yazan: Ensari Bülent 
1 -

1 
· ı · . . lrt .'1edbl onilnılizdckl ~uırt~ı ., 

Ayakkabı tacirlC'ri için, bu yolda ngı ,~z erı 
b 

...ljnü tmat on b~tc ilk toplantııu- te'·ztp edl 
ir kredi açmanın müşkil olacağı- ' "' - D vor 

d U 
nı yııp:ıcaktır. .J 16:;1 ı d · nı a sanmıyorum. zun müddet a d ı • 

1
. ., sencs n eyız.. sonra da ağaçlığa dalıp btyuk b 

tcnbc.n devam eden Yüksek fiyat- S8Vf n i rm 1 ş ır J\locll in pauırtesi günkü top- Berlin, 12 {A.A.) - Alman ha· Blr Haziran günu.. çınarın altında oturdu. eU.ıd~i ).; • 
'ardan hcpisinin epeyce d:.i'ly:ılığa · H ıantısında öhim ccuuıına c;arııtı- rlciye nezaretinin sözcüsü, Türk . Sen Jermen'dcn Parlse ı.JUl\'<ln tabı aetı. İc.tc 0 zaman ~." b~ 
:avLL5tugu muhakkak. Onun için, Londra, 12 (A.A.) - Cenubi nl:ıc3k bir ka.ç şahsa alt tezkere- Bulgar hududunda sözde Alman 1 tozlu şoseck, dört nala ke;san n~ı. dakı b.r fidanlığın ar.. nd ı g 
·rcdı ile i:J>arpin sat.ışı hususunda İnslltercnin bir bava meydanınd:ı Jcrlc İ!;d mcbu:.u Turhan C'.cma- askeri tahı:ldatı yapıldığı hakkın· ve tekcrleklcn gıcırdıyan top . > ~. evimti, şen ve nc.c:'C'li bir ço 
crmayc darlığı mevzuu bahis bile bir nutuk irad eden 1ngiltercnin lln teşrii masuniyetinin kaldırıl· dakl. haberleri r~smcn \'C ka~iyen I balan arasında g~içlükle ıkrl ~ ' ';; )Ü:ıti belırdi .,;c .ı;ak· k hır 

llamaz, kana.aiındayım. Vaıiln~n sefıri Lord Halif ks maı;ı hakkındaki Başleklılet t.ev tekzıp cylemi~tır. Bu ŞBYıaJar, dört aUı bu posta rabası, k:ıpısın u .;ocuk; 
Dilimizde bir darıbı mcs~l daha Reisicumhur Roosevelt tarafında~ ke~Dl', Tıirkl ·c • Almanya ara.- Türk • Alman müna~ebetlcrini şişe geçirilmış çiy blı- ka7 

... ,ilan - Ooo matmazel .. -d(d.· Siz d 
vardır: Söz: ayaga di.ı..c;tü' Det iz. söylenen nutkun İngilizleri ı.erhal. ıııd:ı ticari mübadelelere miite- bozmak ve nazarı dikkati İran ve bir kır lokantasının kapı ı önünd ı sı: klambaç o)'nuyordunı.ız' 
Bundaki m~cazi mana, ayakkabı- de gcnis mikyasta teşci edec( .[;ını dnlr nıe~aııkBltü, kont~Janımn Suriycdc cereyan eden hadiseler. durdu. İçinden atlıyan bır genç kı G<-nç kız.ın yiır<'gi hopl.ımı~tı. ~ 
dan ne kadar bahsedersek edelim, söylemiş ve demiştir kı: meyan hufüsasına \'C l>aliııa talı- den çevirmek gayesine matuf şid Ya:;lıca bir kadına elini matar ı \"'1 eldivenli elini kalbmc b. t.ı -
artık varit olamaz~ Zira, papuçlar. Bu nutuk Amerikanın bize yap. sbl hakltındakt notaların trıMtlkı- detli propaganda neşri~·atındandır. inmesine ~ardım etti. Kcndileı • rak; 
baş tacımız kesildi. Bundan böyle mıya hazır bulunduğu ameli yar n:ı,, Tt\rkfye • İı>Ylçre ara ınduld isllltbalc koşan hancı ile ~ı • ~11" - Aah .. -dıye bağırdı- • 'e kad 
L hn · bi dımın y · b' • ı ·ı·ct· H Hııl,..,.rbtaıııfa in .. illı: • .liıı" ı.._ d b l b ' k k rıer ngı r nesnenin itibar kaza- enı ır oe ı ı ır. er ne fJc.arct ''e tedlJ-e anl:ışma.<.ının .. - " ara-cmın yanın a u una:ı ... l or ·ttım. 
nabilnıffi için ona mutcallik sözlerin olursa olsun Amerika halkının tc-mdh\lne. Türkl:\ıı - l\lıwarlstan radyolarını dinlemek ~a&Rk f;ak a~etl. bir eda ' le şunla..-ı sov Ve çocuğu görur görmez: 
ayağa düşmesi ]azım. Cünkü vahi- HiUerin dUnyaya tahakküm etmek arnsındıılcl t1c.:ıret ve teıllyc an- (Radyo Ga.zcte:;ı) Bulgar hükü· 1 ledi: - Yaramaz! -dedi- N"' ım: or 
di kıyasimiz olan aynk. kahı, 'maddi, arz:usunıın tahakkukuna mfıni ola. ınşnınln.nnın tusılikınn mUtcdıılr meli halkın Ingiliz ve Rus radyo ı - 'M dam la Ma::kiz. gcct'Yİ P orada? 
biiyük bir kiymet ölçüsildür. cağından ve onun reisicumhurun kanun J:iylhalnrı ,ardır. ıstasyonlarım dinlemesini menet. hanınızda secirrnek arzusunda de· - Soyledım yamatma •1. A. 
MaamafUı. bütün bunlara rasmen dediği gibi, lütfu ile ya~amoga mu mi:ıtir. 1 ğill<'rdir. Be~hudc tel:i'1 ediyo.ı-.<J· ciscJarımla O) un o~ nuyoruın. On ' 

fiyat mürakabc komisyonu auısıı. va!~~nt etmiyccerıindcn katiyen I'" _ - nuz. Madıırr la Marki:! c:u k.ırcık n kaybettim. Si <' soru~o ·um. S 
.. .. - d emınım r - 1 .:ı.,. k d b ' nın, sozun ayaga üşmesinc r<.zı ol- · j agaç ar .. " "ım.ı.. taam c~m" arz.ı· e izimle oynayanıardan n ı. 

madığı anlruılıy~r. Neden derseniz, Alman şehirleri 1 M üzisigenler arasında 1 sundadırlnr. B 1 kaz kızartl2biliı- mı- \ .. cevab'beklemcdn ı1:ı\C eti. 
konduı-.ıcıların azami kar hadleri b b . • • • siniz? - Hayır, hayır .. Yn ılmı m ~ 
tcsbt ve tahdit edilmiş. Mesela, Om ardıman edıldı '9 J cBu h:.mcı ıdrarı . a~ı gbı oi i\fösyö Fene!on'un hutbcenn. 
cbilıllnum erkek ve kadın ayakka- (Uas,ı ı lnddc) = daya11 müsteh•I be.kışlarına '""'en adamdı.(.(,< ) U~ğa ters biı· CC\'ah yorsumız. Siz akıllı bir 'k.:w. <1-.ıon -

b 1 
Londra, 12 (A.A) - Perşembe . .. ~:ı k _.l • (Başı 1 incide) = 151> satan ann kauı,,,. miktan c-; ta der !{imi csltı sarlnlarm ""Sin- desı·nı rrelt"ordu. \'ermemek icin enuısınt e.Ü· zap- yorsunuz. S z: nasıl sakl m :ı 

• ..T cuma gecesi Jmparatorluk ha,·a l<UV· ·· • .--. "' " · de yırmiyi ~eçmiyeeeloni~. Li.ıks ka den l<,,..ar, kimisi yenUere can atar. B'"''ımı öyle ustaca salladm kı' hem tetti. Ha.1i bu adam bira7. a.-ıhil g ... ~. navabilirsınlı.? 

Dünyaya bakarak 

Zafer yolunu aça
cak tayyareler ..• 

Yalwz Balkan harbi bittikten 
'°llradır ki, İngiliz Başvekili Al· 
~yanın ya Türklyen, yahut 
ltıısyaya yürüyeceğini ileri sür
llıiiştü, Demek ki Rusyaya karşı 
~eketinden de kati olarak emin 
~tlUdL 
t\tmanyanın bu beklenmedik ta

~tııuu havada İngilizlere bikiıni· 
)etı bugün için temin etın~Ur. 
'Iıı:ıdi Manş'ta ve civarında hava 
~bbüsü ingilizlerin eunaedir. 
~larda.nbcri Londra. taarruzdan 
~undur. İngiliz liman ve l}Chir· 

ine Alman hava taarruzlan git. 
~e scyrekl~yor, buna mukabll 
)'<Cllanya, sık sık taarruza . uğ~. 
~t. Bele dört ak!jam evvel lngıliı 
t trnreıeri -ingiltereyc en bü. 
~k Alman hava. taarruzunun yıJ. 
~ü.ınü mümsebetlle - Berllne 
it fadei 'Ziyarette bulunmu~lar ve 
~ tiyaret iki saat surmü,tfi. 
IL.llavatardaki bu değişikliğe SC· 

ı:! ~phe yok ki Alman tayyare. 
."lnln ~kt:ı Ruslara kar~ı c.;ol• 
~ tul olmasıdır. Pakat bu nıt' 
ı.!IYet Alınan havacılığının Po· 
~adaki gibi hasmını yere serme 

bitmemiştir. İki buçuk ay SO· 

~da Rus tayyareleri yine Al· 
> ları lta~lıyorlar ve anlaşılı
~ ki, daha uzun müddet, haf•:, 
't ordusu çok gerilere çekilse bi· 
c ltar~ılamakta devam edecekler 
4'. 

tlalbuki bu sırada .ing:lliz ha\'a 
~1

1cı gittikçe kuvvetleniyor ' 
~n zayiatına nisbetlc biç me· 
~tainııe zayiat ne tayyare adet. 
'ıııe artıyor. l\lul.eh:ıssısların temi· 
~ ~ore Alman ve İngiliz tay

\ t tn aatı bir iki yüz farkla Al
~~tıların fohinc idi. Fakat buna 
~ay 1500 tayyare ynpınıya ba.cı. 
~ıı il Anı~ikanın yardımı ilave 
~~ lııceg lniliz layy:ırcleri dııha 
~ :ıc <;oğalrnıya b:ıslanıı~tı. Şim. 
\tlt lr de Alman tayyarelerinin 
llJıı 8~ferinde her ay binlerce ek· 
l' tsuıi be aba katılmalıdır. 

''ı) lfYare ku\•veti, yalnız adet 
'iıo~etı değildir. Buna kalitede ''C 
~l"i kuvveti rle inzimam eder. A· 
~ıı~atılar ellerindeki son ıız im 

ı rdan istifade ederek ve en 
\~~lzemeyl kullanarak Avrupa 
"t~t trlne faik tayyareler in~a et. 
~ tcUrıcr. ııUç:ın kaleleri) dün· 
~~ en büyük bombardıman tay 

1tta, tridlr \'C lnglllzler bunları ilk 
~- ıt ltunaumıya ba.şlamı lardır. 
~1tı0rt nıotörlü tayyareler 30 ton 
• ~· Bir çok loplıırla mücehhez 
~ 

1 
er tarafında bir çok mltral

~I dtığu için kendisini nıüdafaa 
"t !tceği cephe yoktur. Saatte 

ltiıoınetre süratc ''e 2000 kilo. 
~ ~lı1ı: bir sc:rrüc:efcr lrebiUyetl· 
-~ 'liktir. Binaenaleyh Londra· 

t ~tline iki defa gidip gelccc. 
\~~ t\ıtıerıkalılarııi diğer tipteki 
, ~elerj de Amerika tay~·arelc

lit Yas kabul ctmivecck kadar 

~ıı.1.' 
\Q laa, İngiliz haYa nazırının 
~ı.. a, evvel S6ylediği galiba ta. 

!{flit 
'~ıı edecek ''c tayyareler zafer 

a~acnk. 

~ Bchç.ct Safa 

~Kimyager-" 
~usametfin Tarlan 
~ 

lt.\:a TAlD.tLl 125 KURUŞ 
~fj lıilfımwıı tıLfıJU{ıt, 
~1 ;:u Cmlfik "c :r;~ tam ban

rşı ında bzctbcy lıanın· 
da iklnci kat No. 6 

d 
. ka vetlerinin şin1all Almanynya yaptık· - -, -. • d ak ın ıs rpinleri için de, bu had en ları akın esnasında Kıel ve Rostock Söyllyen de dlnlıycn de, eser yapa."! .mllsbel hem de menfi mlina çıkabi· ret etseydi. uşağı enscsın en )' a· Giizel kızın bu söıler lı c:t:r" 

faı.lıı C( de 35 olabilecek imiş. da hakl'kl yolu lıulmu• d...Mldırler .. lirdi ve henıen·. ı ladıi:ı gıbi cınlcıplak so) ı:.v.t r.ir 'e miştl. 
M 4_ limanları ık: Havıc ve Bolonya dok· 7 "t>" ı b era~ bu ya, fiyat müraka-be ko- Bir elinde kadeh tutarkeıı dılier eli· - LQt!edin de nnkettmı·n sonuntı şişe geçirip kaz pa ıızı gi 1

• ı) ·etcbıı- - Bura~a. gel Ml('. -d d • H 
. k larının bombardıman edilmiş olduğu t> <M• d' d" d d'" k a · mısyonu ·arannda 7.ikredilen çe- nln tersini Dede Ef<'ndlye salhyBJla bekleyin. Sizi tatnıın ed""ck bende•ı teste on U"C on ure ,;: .r ı- sen ta uz.aktan cl.mdcld ıf:ıtabı.n 

. 
1 

• 
1 

Londrada. öğrenilmiştir. ""' • • 1 __, şıt erın ma iyctlerini öğrenmek is- mı kızalım; yoksa cTurnalaru oku- daha çok kuvvcUI ''C hıılı:lkl mlizls· ı irnı. • olduğunu nasıl anlaynbili:Iin" 
tcdim. Piyasada mevcut malzeme- Amerikanın Sovyet- yanlara dudak bUkcn san'ntktı.ra mı yenler bulunaoağına eminim.. 1 Yüzii hi<ld<'tinden, e;-"•ela kı~~ır- Kü;ük. çapkın çapkın ciizl 
nin en iyilerini kullanmak ve en 1 ..., d hUrmct edelim? Dcdım ve sözU cteğLcıtırdl . mızı, sonra "ap~arı k<'sılml ' ı . Nıh"- 1 kırptı: 
iyi işçiler tarafından imal edilmek ere yapacagı yar im Bazan halk musikisine son bir il· - Okuyuculonmızın' kUlm~t'recc· ret gl.iç bela kısılmıc; d.işl~r ... ra· - Oooh matmnzcl.. E n·~ 
şartilc, hiks kadın iskarpinlerinin Vaşington, 11 (A.A.) - B. Cor- ın t pbl sarılmak lstiyenler oluyor .. de mustkf randnınnı \'t'rdiklt'r! ·Isından şu cevab cıkabildı: kıtabın bir aynı da. bcnd.:- 'ürdı 
12 liraya ve kaliteleri biiinci dere- deli Hull Sovyet Rusyanm Va.şing- o zaman da bu musikiyi; herkesin min misiniz? ne e - Madam la M:ırkiı.l hmnciimi • Bir cok yerlerini ezberlcmrğt> nH'<. 
cedC' olan erkek iskarpinlerinin d<' ton elçisi B. Dunıansky ile yaptığı söz dlnletmek ıstcdiğı otorıteslz bıı· Kendisine çak yakışan ars:.ıst ı< d~? ı:z:ıemnun etmrğe ç.ılı~cağız. bur o1dum. Bilseniz ne > ııulıl n; 
10 lira.ya çıktığını tahkik ettim. blr mUza.kcrndcn sonra gazetecılere aile içınae csallabap o!an b r ı:ocu- bir hışımla yUzUınc baklı. ı mosy<ı. Bu kitap. lyı hıri üyan ol :unlar r 

Binaenaleyh, komisyonun kara- denı!Ştlr ki: ğa bcnzet.ıyorum. Hani bazı aileıeı· - Kuzum siz bt'nlmlc nnkel m· 
1 

Bu sıradr arabadan atlıyan g •
1
c ye a il ai\el rin çocukla ın.ı r' - lı • 

nna nazaran. en bahab hazır kadın <- Sovyct Rusyaya gldccclt ola ı vardır ki elde hcdıyc gözde tutyı:. yoksa ınUnakaşa mı yapacaksınız? kızla yaş.~ı ka~ın ~. n<laı. ~.- to .. Jı• mı'itır. Her halde siz dca il 1..-r Rı 
itkarpin!crinin yüzde 35 kar ile 16 Biıleşık Amerıka heyetı, zannede· b,r çocukları olur do. bUyUk unncsi San'at mefhumunu blı· to.rnfa bıra· )okla~ yu:· yuz ı>lı; adı.m otcde ı~ ye mensup bulunızyorsun .. -ı, de 
liTa 20 kuruşa.yine en pahalı hazır rlm cuma \•eya cuma.rtt'si .ı;UnU Mos- hafız, bilyült babası iş adamı, annesi kıp da zanaat denilen cı işlerini bile bir a~mc:;lııza ~den patıka~:. ılnrlı- m matmazd? 

-DC\'öillll vcıı 
erkek iskarpinlerinin, yilulc 20 kar kovaya haxeket e<lec~ktır.> dol:tor, babası da mUhendis yapmak bahis rnev:zuu yapsak, ıstenlicn raıı· ! yorhrdı. ~şc;.gın Madam. hı Mark~ 
ile 12 liraya satılması lazım. B .tiulJ, Sovyet Rusya ile Blıleşlk ıslcrlcr .. Hattli ı.,c hnlıılıır ve teyze dunanı ala·bilnıek için; cvvclA 0 kud diye andı!!I bu ya lı kamı~ Cenubı 

Ara yerdeki fark müthi<;. 16 20 Amerika arasında mual!A.kt.ıı. bulu-1 ıer de ktmşır, sonunda. çocuk nusıi rctı ,•erecek olan metotla. çnlı,ır cid· Fdra:~.nın ,.~~kk~anDınTl"b. ış bır(,.,;sı) 1Zl;1- (C) Madam dö !Mntcnoı'un m 
kuruş. yahut 12 lira nerede? 25 lira ııaıı alclümum butfüı nıt'Sele!cı 1 B. nıu\'nzer.cslnl kaybederse, zavallı dl nıU~elcri dfü;UnUrüz, değil mı:· <N oıan •vı.ı r ·ı .

0 ınn~ nır tuplımndan. 
yahut 30 lirn nerede? Dumansky ile mUz:ıkcre etUğl: ı llu· hal .. mu ılmlne de doldurttuğumut Nerede lmldı ki musiki gıbl, çok de.· dııl ~ansı ;~gı·lppa ıdi Torun•ı Frnn (O•) d'Aublgnc. 

Bu mukayese h<t'kkın<la soylc- \'e eylemiştir. ı.;ıle böyle oluyor. Bununla beraber, fa, normal insıı.n güct;ndcn kat kat suaz la. Nı~or kasabac: nd:ı 'l knlk-
necek söı; bulamıyorwn! Bc-denıa, Ruzvelt Rus hey' e- hıılk :ımısfülslndt'kl hu~o.ı lyctlcr lıa- üstün 'kudret bekllycn bedii bir san- mı.şiar, Parı<; .tc-hl~k... ml'lmk&sının 1 r --ı 
gali fil at rcmZl o1an cateş pahaSJ· kikalcn gUvcnUrcck {cylcrd.r" O, ik· atın elcmanhmnı ycUştınnck husu- cl~fında. ~cnış .~: ~ ~a~·ı3 ~ml:'de· ı A S K E R 
na1o tiıblri yerine cpabuç pahasına> tini kabul etti ltm yaşa.tıeı, bır tek şarkı ile l{arn· sunda bu dU.,Uncedcn uzak kala· ~e- ~~~ıı:aer. aı;.erı~ın lm ;n ·~~~ 
dense, yerinde bir lesbih yapılmı~ deıılziıı coşkun \ e kl\Talt dalgalar. lını. Ama. neye yarar 1\1, nıu~lkinin K;n ,:r .e ~"] ~. RY~d c ı" d ı 

1 G o·· ,,., ,. l e 
olacak. .. • Vaşington, 12 (A.A ) Roose· ruhumu.ı.da yUksehr... B r dığerılc inkar edilemez yardımcılarından O· ra ~evı .. ~ormcı;r gı ıYoı ',· ı " -

F vclt bucün Amerikadaki Rus tek· lan istidat ve hevesi 1 uhla.rında. ta- Cok ~u:ıel ve cnd2ml, h ı gen<" ... J ıynt mürakabn komisyorıunun nlk heyetinin başlıca azasını kabul l':rzun..mun Y lçın şnhıkalnrında ef· kız olan Fransuıız. lbcı.'id<.n~ı. si- ı-.ı------------' 
karan gcçikmcsinc rağmen, c:ılkıı;Ja etmiştir. Heyet azası reisicumhura sane ltahranıan arının hayalini görü· şıyanlar, anca.it ya bir tesadUf!ln ve yahlar giyinm.ştı Siyah cJdiv<'nli A t ı a n t ı· k 
mak lazım. Yalnız şu şartla: milra- SovycUcr Birl1'1nin Amerika scfi· rUz. BcrıkU1Jc, cenu'bwı ılık meltem yahut maddi ihtiyacın z.orilc müzlJ· <>Hndc kalın manda derisi ilr ciltlen
kabeye layık olduğu eh~iycU ri Umanski tarafından takdlm edil· lcnndcn ıçunızc kokulaı· siner .. Bazı yen olmağa y'cltenmlşlcrdır .. Onların mi.ş kücük bir kitnp tutuyor, boş 
\'ererek. Zira, gazctelerdeld cbcşa- miştir. halk mu:;ıkisindc muhiti ve havayı san'aUa bağdqamamala.nrıdan veya kalan clire de :bilyük an~esini ycde- muharebesi 
reb haberın' ı' ok d kta k de""' Uren bir karak•A d \' hut, "Ok kere haksız olarak Sddla e-u u: n sonra., ço Haber alındıgına göre Umanski 0 ·-. ·....,r var ır. e - yordu. Yolu yarıladı'klaıı :zaman 
danbcn beni terk ettikleri halde yakında Rusyaya dönecek ve hli· ıusncıısı o karakter nıubiklcl!r işte... dildiği gibi musikiyi süfllleştinnele- k k l 1 k h" (B:ış ı l incide) 
benim !bir türlu" terk ed1<>m-.:ı•;,1.m' E bal d b rinden niçin kcndiler1 meı;'ul olsun- oşa osa gc en azamet 

1 u~ ' ur-~ · t."U.l., kunıetlne Amerikanın yardımı u tını an enim o:ıa bağlılığın\ m .. t.kiır bir tavrrla ihtiyar kadının bir buçuk milyon ton hacminde 
emektar pabu lanmı yenilemek he- hakkında mufassal malumat vere- sonsuzdur. lar? cSan'alkArırnız yoktur~ derken k 1 1 .. .. • d harp gemisi vardı. Ayrıca tezgah 
vcsinc kapıldım. ,.,. yetiştirecek hevesimizin olmadı&. ka. 0 unu tu up yurunıesırı<' yar ırıı ce.....,ır. Diğer tarafttm i .. i tamamen garp· o• etmeğc ba~layı~a ~~ne kı _ serbest ta 570.530 ton harp gemisi in ;a 

Vitrinlerin önün<' "eline~ b'ır de lılar;tınn, a'k bti'-'cnlerc de ne tek naatını de ayni zamanda ı.ztıar el- k ldı ı· b olunuyordu. Harp gemilerinden 
• ' t> 'k' - ,, memlz bir clvanmerdlik olur. a ve gü ümscyen ta iat c.rtasın-

nc soreyım. A...<-gari fiyat. 22 lira! Musı 1 san'atkarlarr- sö::: soyııyeceıt saıfı.ltiyctm ve ne de da co uµ şarkı söytcmcğ .. ve ağnc;- batanıarı bu tezsahtakncr bol bol 
yanı eski tas eski kanam! hoş yUz gösterecek knmınUm \'ardır. Son yıllaı·da radyocvinln bu eksiği, ı ..ı...;:...., k • b lad B' telfıfi etmistir. Hatta inşaatm hız 

1 cd Oln İ01tİhanfarl bUyük b.r ciddiyetle ı..a.manıla.ğa ça- ı/ta ~... osmara aş ı. ır:ız tiraf cnm k bu mü~hcdc, onun ic;in, beni ıstekle dlnliycn h:ı.l· 
1 1 

. j 
1 

landırıldığı hesap edilirse bile. 
bcnı korltutiu. ka hoşlandığı musikiyi vermenin en ışma.sı ıepun zc seYınç vcs lesi oı- JI" "' Ticaret scmilcnnc gelht<!C Jn 

Sırast gchnlş ike.n, b!r.,z d:ı pencr başl:yor cmı., yol olduğuna. inar.dım. muştur. O, b:ı.,ıı ba~ına bir mektep 

1 
j KRA ~f j YEL} 1 gilterenin 17 milyonluk semisin 

ve ökçe lamırlcrindcn bahst-dC'cc- Umumi yerlerde icrayı san'al ede ı B n s::ın'au secıte yaşatrnatı gaye olhlağa Sa\·~ıyor, demek ki bize • ır. J den Almanların iddiasına gorc ya 
ğim: mu.:;iklşlnastımn tmtihnnların11. 19 edinmiş bir i".lsa.nım. Ynrat:cılıklnH- cEcok takip eden müzisyenler vere· B J L M E C E rısının batırıldıgını kabul edelim. 
Şu :ıx_.nım emckdar pabuçları, eylCll cuma. r;UnU Türbede esner c.e- ıe oğünmeğ hale bılen bcslekar ve cek nıUe.ssesemlz kurulm~ur. Musi· İngillere Ho1landamn 480, Norve 

henüı tekaüde sevk <"tmek müm- miyetıeri blnasınôa. ım.,Janacalttır. san·at.'!ı:lrkır da bcJdcnllen ııahcsleri- klm,zın her nevinin de oradan lşitiJ· \, J ı;in 720, Fransanm 92, Yunanista 
kün olamadığından, zavalhlara hiç tmtUıanlar her cuma sUnli sabah ni nıe~d na. gctlrsinler .. Gör~l!m, iııa.. meııi ve dislpl!ııe ~nlerin chliyetı Numara _ 7 nın 240 ticaret gemisini emri altı 
olmazsa bir pençe kalafat.ı cektire- dokuzdan lZ ye ve on Uçtcn on yedi- na.hm: eğer lcra'>ına bugtinkU kud- UmiUerimlzl kuwetlendireceJ< derce· na almıştır. Bunların tonajları ye. 
yim, dedim. Bu ış ıçin, kcıç para ye kadar devam cd··ct!ktlr. Ehllyel retımız kli.!i gdmezse da.ha çok bU· Yt de bulmuş olduktan sonra bekle- "c I y il e kunu 7 milyondan fazladır. Ya tez 
harcadım bıliyo:-musunuz? tam tiç V{'.flikası almıyanlar, badema ıcrayı yUk eme..1- ıınrt111a b;ltllna hoş gtınW- nllen staııdardt almış oluyoruz.. • • ' • • • ' • • gahlardan yeni çıkan gemiler" 
tane lira! Halbuki, evvelce Pençeyi sn'attan mcncdlleccklcrdır. ll\JUğürnU.zle hazınz .. Bana. öyle ge· ı' Eğer istenilen de bu ise, bunlar- Jı' • il• • ' • Ü• Ü• ' Bunlar dn hesaba katılınca zayııt· 
bol keseden 150 kuruşa yııptırmak llyor ki, bJzde hl! değil de, iş lhzun.. ldlan, şaheserlerin doğmasını bekliye- tmBtellafi edildiği glorülur. 

rn O U oy ece A Uanl k muharebe i 
mümki.in idi. Bı' r dı'van şaı·rı" o··ıdu·· I<'akat ~c yazık ki en çok birincisine ... ,c-.11 G .......... EL • • ,, 

4

, • ._.. u,, İnglltercnin iki senelik harpte be· 
Bir kaç gün oluyor. gazetcJe,.de yeı· ve yoruz. Darılma)'ın tı.nla, siz 1-------------- - Bu bir ata ııözüdilr - Jini biıkememistir. Kaldı ki Al 

1aşcı müsteşarlığı tarafından, bu Divan edebiyatının ~on üstadla· bDe birçok sl>z dt'rledlnlz, toplo.dınız,, Bir AmerJkan ıemi•i ~aha 1 d 1 
meselenin tetkik edildiğini ve ayak rmdan ve Tokadizadc Şekip nes- ve bu tatlı yorgunluğa de,·am da e· ~ • ınan ar a geçen ay arın zayiatı 
kabı tamirine mutcallık wtün ne- Jinden şair Ali iffet İzmirde oı. dccekBlniz. Sornrım size, sonunda el- batırıldı İkramiyeli bilmece noksan olduğunu soylilyorar V<' 
vilenn fiyatlandırılacağını okumuş mUııtür. le tutulabilecclt bir kazanç t.ıı.hnıır. ye V~~~~;!~~.· ~~rle(~k·~·A> m-crHı'kaardiacni. K bunlun sebebini de şöyle izah edl-

d Ali I'ff t ı . d ld ), c_ eder m siniz? 11
• uponu yor ar: i ım e zmır c 0 u.,u Kadar İz:landaya gitmekte olan Amerika· İngilizlerin zaten batırılacak "\. 

Netl'ceyı' dort gozlc bekliyorum. İstanbul f:3Z ve so"z alemı'nd" d" Kurnaz Safı'""' zeki snn'a .. •"M h '" 1 J lf " " "'"' .. ...,...., • ı._ ı ara alt Panama bandıralı , Mon. 1 D it D 8ayad11 misi aı.almıatır. Mevcutlar da bc;ıs. 
Zira, herkesin karsıSlna c-ıkacak tanınmış bir zattı. Vefatı teessür !arkına \'ardırma.dıın bent mUşkUI t k ana» vapurunun torpillenerek ba. ka ve uzak haUarda, orta~arkcı 

yu;··ı.;;;wn~· ~~va;rea~m;;n~1;;a~, ~k!!·un~d:u~r~a~m=~~o~·~u~y;a:n:d~ırm==ı=şt=ır=·=========:::~m~o=iVk=!o~so~km~~u~şt~u~ .. ~· ~G~a~lı~b~ly~c~U~e~ışı~ı~-~tı~rı~l~d~ığ;ı:n~ı ~b~l~ldlr::m:e;k~te:d~i~r ·~-!!!ll!!!~l!!llm!l!l!!!!!!!l!!!!llll!!l!!!!!!l!ll'!!l!!!ll!!!!l!!!I!!~·~ 1 malzeme ve asker t ü§ımakla mcş - guldür. 
~ a göndermek çarelerini buluyor. r.., ' Halbuki İngiltere aksini iddıa . A B reti dclaletilc Çin toprakl::rını imar. Ho\·ang Hlng hoyuıx:a mağliıbi-
cıJ. tinden d' \.. n n e m v e e n • • • 1 Partinin bu ıproğramilc ~raber yctlerden sonra yine gizli cemiyet- etmekte e en bi.ıyük vapur kofı 
Mıkadonun nıcınloke · ol o· me~ur son Yat..ı;en iken.dl fıklr ve ~r kurarak "--a ......... "or. Bir eli lelerlnin sapasağlam sularına sır 

ncnler ihiih\lci ve inkıliı.pıtı uyor· • niyetlerini ne~cdiyor. 1ddlalanndı>. UU9'" cı-.,,.,, diğin! haber vermektedir. 
lndı. inkılap taraftarı Ça.ns-Çe ih· ., Kanton isyanında sakatlanan bu •o 

lyd! 
-T..""alb cumhuriyetin liizumunu izaha ralı- ihtiliılc ' J • • So tilAldcn UrkUyor pb · ~ . Yuan: Turkçcycı rrnren: 1 aponyaya sısmmış.ı ' n- Atlanllk muharebesi "'imdıvc 

d 
~ ~ıyor '~ m-crl<!lli bütün düııya m!l- r 0 ,d_.,, çı·....,.. .l'"'-.lil;$· k 0 t ki " " 

lcri ~irleştimıek }dzımdır, diycr u. 9'.JNG 'JE?\G - U - Celal Tevfik - ~· '"" ouna 1<.'.1 va 
1 

es kadar İ""'flizlcr tara!mdan kaz&· 

ı ik 
Jetlerine müracaat ede:-Pİ. onfarın karti~er, üçU, büyük bıçaklar ·-

mparatorluğWl inkıraz.dan v· ·ayesı ç· k r d ı.. k . . .. •t k rl 'b' mlmış olmasa bile Rooscveltin son 
milli ve ırki doktrinıA mur .ı:.,1.asi· . ın uvvetlidir; fikrine revaç ve- 1- Cenubi Çın cemı_yctı hafi- sempa ı ve yar tmı.ctrım ·az:anmıya samımı)'c ve ırmın şe t gı ı ce- nutku bu harbin bundan sonra 
le kaimdir.> rıy~rdu. Bir taraftan: «İınp:ırato .. u ycsi. gayret ediyor. miyetlerde çalışmağa ~hcı Ha- yüzde yilz kazanılacağını gösterir. 

Biz şöyle di)oruı.: degU, vatanı scvmelidln den\liyor- II- Yanı; Sc vadısi ccmi:ret:!1e rckctli propııgandalar yapıyor ve 1 Rooscvelt Almanların Atlantik su. 
Dün, hayır!. du. bnğlı Hoc-Hıng-Hoe ısubcsi. İhtilal ateşi tutuşmuştur. her yerde hazır bulunuyo.du. Ni-ı larından çıknrıl:ıcağını, bu 1$ ıçin 
Bu&ün, e\ct. Klı';ıo, Çinin ccktii~l ıztırabın III- Hoan-Fu-Hoe milnev,·crler 15 t~rln'i~-vcl 1905 de Pekin hai htı" harekete girişmclt kın mü- Amerikan donanmasının emir al 

Yarın, yine hayJr!. hep Mançu hanedanının yü"tünom ccmi)cti ihtilalıycsı. garının önünde patlıyan bir bom- r.asip bir fırsat gözlü}'()rdJ. Diğer dığını söylcmistlr. Roosevelt cmn i 
1902 de Japonya.dan dönen tıtlebro geldigmi iddia ediyo,.-lu Bazıl:ın cKoo Mong Tanı;> ycr.ıinli ihti· bnnın l:ork-unç sesi bunu ilim etti. taraftan müstebit Kiyo Kingi boy- yet suları olarak gosterdiği sa11a iı 

tarafından Şanglıaydn bir ce.mi,yct için Çini kendi karnkteric.t'k kac'- lal cemiyeti. Çing Pao ismındekl Mançu dükilc birlikte eumhurl- nunu vurmak suretile idam l)(ı·y,,... fondaya, Groenlanda kndar uza 
teessUs etti. Bu bir lhtllA.l teşkılA.tı rosu içinde bir ter,rn:kiY'.? mazhar gazctl:'s.nı ncsredi)'Or ve allı prcn- yet taraftarları da ortadan ~·ok ol- lardı. nıyor. Oralarda göriılccck Alman 

deg.ı'ldır' . kılarak maziye de"a~ ~t k sib' ,ı_t d ·ı· d 1 Al ·ı· a... d Bu •air k- .. ın derin bir suret.,,e ve İtaJvan gemilerine Amerı'kalılnr • .. ... mc ve ı uı ıva <' en programım ı an u ar. tı vı ayet ~il' en Hoang ..,. ...,. .~ " 
Bununla beraber inkılap t r.ıi- hale intıbak etmem k gayesi me\- edi)ordu. Hingin idaresi altında isyan etti. insani his1erjn annesi idi. Han Çeo ateş açacaklar. Oralara kadar Amc 

•-rı Çang-Çe bu cem·ıy,..t.·n ncşrı- bahıs' .: A l\ifu ı dan 1 d rikıı. gemileri harp malzemesini 
141 "' z.uu ..... - - nçu •nnc l"'ı •<·1--t sı·~ o "<Ilı bır profcso"r Lı'"an Hoe)' va ı'sl e hl,. bı'ı 'tı'rnft b 1 k - •• "'"" J .. o -. • ı a !1 unmn · ta5ıyacaklar. Bu sulardan sonra f"l 
yatının satıhp okunma:ı·nı menctU. Son Yatscn gibi ink,'iıpc,;ılıır ıcin B- Çin euınhuriyctinı ,Jıir: "a~isini bir ku~unla ademe gön- istcmiyen bir kadını idam etmek giltcrenin şlmalmc kadar olan m<' 
Bu aralık böyle bir fikir ortalığa m~ti isti'bdada currıhcrıyeti t~r- C- Dünya sulhunu tes~ derdı·. Kantonda """'-ı-.: ı'kı· ı'l• !.ı'la0 lcı· .. d O k 

1 

J ., ....... ~ • uıcre i i. emir anca ot.uz üç ba- safc yarıdan azdır. Bütün İngiliz 
ya.} ılnuş bulundu: cYalnız unpu· cih etmek gerekti. D- Arazivi devlı!lc dcv:r \ e kur.s.uııa dizı'ldi. h .. .. ıı.,· •---' d ., ar sormuş ır genç Mıamın ses- onanması bu mc afeyl rahat ra 
ratoru dcsll, vatanı da :.<?vıncl: ln- Bu 1.at 1901 de Tok)'oda Hov rı; forağ Bugiln san çiçekli tepelerden f. siz. başını gö\•dcsinden ayı"ıyor. hat kollıvabilccC'k. zayiatı bil 
zımdır lllng lle beraber blr bllylik lhtı- E-- Çın ve JdpO"' h l~ 111 bır ,t.- deallcıinin ülmeı:lisini hala ifııde Bir yaz gilnU vukua gclm!ş olan bülün indirecek, kafil lcrJ gem 

Milli ,·atmıpenerlik: 13.r Çinli lalci ~artisi tcsı.s etlı. Bum.n uç 1 Uı! \'e ittı!.ı.k bası ılc biılcş•ırmek. 1 cdı..'l? bir hava eser. Son Yat~n hll- bu idamdan sonra ba~u. kahnış mikyasta himaye rckbllcc('kdir. 
imparatorun b:hıl'C"'.J n1!.ında ancak ~bcsı \-ardı: F- Ecnebi sermaye .;c möı:ahc-1 tün dünyayı d<>la§ıyor. (.~ı ,.ar) Sadık DUMAN 
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Go• RU. NMEYEN KA iL kanun ahkAmına tevfikan paraya T çevrilme<ine karar verııen ve ta. 
mamına 9180 lira k•ymet takdir 

T ~ k Ç · F k F 'k olunan Beyoğlunda Şehitmuhtar Ur Çege evıren: aru 801 mahallesinin Mis sokağında eskı 
" 8 • d b • 'l Ah •• ve yeni 16 numars. ile murakkam . ır en ıre Si a ını uzerime dike- :;arkan sekiz sayılı apartıman şi. 
rek • ( Eli k ') dl b v d malen 11 NO· lu apartıman gar-. - er yu arı. ye agır ı.,, ben yol cerıuberı altı sayılı mahal 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedel DlUVakka temJnst ye mlkt&rları aııağıda yazıh iki 

liste ınuhteviyatı muhtelit çelik 27 /10/~1 Pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulü ile An.karada ida.te binasında satın alınacaktır. 

Bu i.?e gtrme.k istiyenlerin her ! istenin hizasında yazılı muvakkat te· 
mlnat ilıe kanunun tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 
14 de k adar Komisyon Rellillğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 100 kuru,a idarenin Ankara. ve Haydarpaşa veznelerin· 
de sat~maktadxr. 

kurşunları boşaltarak yerine man t kif dil · . ile mahdut kArgir evin tamamı 
ev e ecekti. Bu suretle de Sır ıırmaya konmuş 1 6 10. Liste JUalzemenin ismi 

tar l:oymağa kalmı~tı. Çünkü Ray A!fred bir taşla iki kuş vurmuş 0 • açık art O up N !Uiktarı 1\-lu!:ıamnıen 

bed .•l 
1\-luvak~;, 

teminat 
L. K. 

mond'un hayatını tehlikeye koy· l ktı . .. k 1941 tşrıhlne musadıf Pazartesi gu· ı 0
• 

aca . Hem Raymondu oldurece ·, . at 14 den 16 ya k d d ire 
mak istemjyordum. Bu .işi de Alice kem dt! artık kendısi ıçın tehlikeli n~z::C açık arttırmas a arııa:ağ~ -
başardı. cProfe3örv ün her hare. bir mevcudiyet teşkil eden Knıght- ~c arttırma bedeli mıukay:rer kıı·· 1 ~uhtelif husus! çe. 

L. K. 

ketıni yakından takip edt'rek o- d k rt ı---'-' lıkler 
en u u ~~ı. metin yüzde Yetmi• b(>cı.ini buldu. ~ 25740 29385 2203 88 

nun bir aralık odad~n dı şarı çık. B " ""dd t h · · t k N. ~ ~ ~ Kanvl11 ve · a ı ır mu e epımız sus u . ı- ,ıtu ve paraya "evrı'lme masrafını K na :H~ 
masını temin etti ve kacı.la göz a. ha t > s",..d •elik!er 

• ye : i\ia eylediği takdı"rde en çok art. ~" • 8400G 3980 00 
(798{) ra"'ında kurşunları değiştirdi. J . ded' A b Sil" 

- ımmer un. ca a. tıran uhdesine ,·hale olunacağı ak-
Onl::ır bu i~lerle mecgulken ben Alf d'" · ikb l ·b· uı· 

v re m ıst· a e ait ne gı 1 si halde son arttıranın taahhu'· du·· 
de Tony'ye telefon ederek gelip 1 dı d · · • Acaba 

savvur arı var ersmız · · k ba __ ki kalmak üzere arttırma on be• bizi Grand Hotel'de bulmasını söy · 1..- ha d t edece · ~ 
yenı .,.ştan yata av e · gun müddetle temdit ve 3-11-941 

luyordum.Sonra da kardeşimle an mi idi?. Yoksa ne yapmak fikrınde tar ·h· 
Iaşarak tayyaresini aldım. Bu su. idi?. g .. '. ıne tesadüf eden pazartesi 
retle çabucak ve gizlice Guist'e - Herhalde sırra kadem basma- unu keza dairemizde ve ayni sa. 
dönmemiz için her şeyı hazırla. l rd Kendine bir atte yapılacak ikinci arttırmasın-
d yı muvafık bu u u. <tı Bu da dahi yukarıda yazılı bedel elde 
ım. kaç yüz bın sterlin ayırmı ~ · 
Knight'in bilhassa a~ık bıraktığı para, ölene kadar, -b~l~u~ iç~de ,°'" edilemediği takdirde satış 2280 

pencereden atlıyarak şat.oy• girdik nu geçindirmeğe kafı ıdı. Knıghtin No. ıu kanun mucibince geriye bı. 
Tam o sırada Sir Alferd kılık de- yakalanınca her'l"Yi anlatacağını o rakılacaktır, Satış peşin para ile
ğtştirm1.7 olarak ("ahşma oda~ına a- da talunin ~diyordu. Kendi aleyhin- dir. Arttırmaya girmek istiyenler 
yak afJ.yordu. de hiç bir delil bulunmamasına takdir edilen kıymetin yüzde yedi 

d k buçuğu nisbetinde pey akçe!';i ve· 
Amca ile yeğen arasır.da geçen rağmen, rney ana zdçı acak kadar ya milli bir bankanın teminat mek. 

lcrl de Raymond'un ağzından dinli- kendine güveneme i herhalde. 
y'Clim. Bakalım bu müheyyiç vaka Yine hepimiz Sll:)iuk. Hepimiz, tubunu vermeleri lAzımdır. Hakla. 
nasıl cereyan etti. bütün esran aYdınlatan hikılyeyi rı tapu sicillerile sabit olmıyan 

Hepimiz Ra~·monda döndük. O diişilnüyorduk. Nihavet Thomson :otekli alacaklılarla diğer alaka. 
ela bizı daha fazla merakta bırak- bizim düşünceleriınizİ i!ade ederek arların ve irtifak haKkl sahip1e-

dedi ki. rinin bu haklarını ve hususile faiz 
madan anlatmağa başladı: ve masarife dair vuku bulacak ld· 

- Ne ben amcamı. ne de am· - Burada vuku bulan bu cina- dialarını Han tarihinden itibaren 
c.ı.m beni severdi. Kendic:ini öm- yet serisi kadar mahirane tertip e on beş gün zarfında evrakı müsbi· 
rümde hiç görmemiştim. İlk defa. dilmesine ben ömrümde tesadüf et- telerile birlikte dairemize bildır-
bu sabah onun resmini barıa Clar- medim. Jiıııınie. Ben alelade bir 1 . k me erı i tiza eder, aksi takdirde 
ckson-Garry gösterdi ve hayatın a'.'-·· Polis memuruyum. Her hangi bir hakları tapu sicillerile sabit olmı
nı zamanda da ka<deşinin d~ katili katille ~ çıkabilirim. Fakat bu yanlar satış bedelinin paylaşmasın. 
t1iduğunu bildirdi. Onun yakalanma- adrna başka katillere hiç benzemi- dan hariç kalırlar. Mezkur gayri 
sı ic!n bana verile-n "\.•azifevi tet""ed- Yor. Bu bemlbaşka bi-~y. Onunla ·~ menkulün nefsinden doğan birik· 
dütsüz kabul ettim. Kolay iş de· mflcadcle edebilmem imkansızdı. miş bilcümle vergi mükellefiyeti 
ğHdi doğrusu.. Bu odada. yalnız Bereket versin ki hu işe siz kaTıŞ· !le tellıi!iye resmi borçluya ait ol· 

başım.aı oturarak, beni öldürmek bnız.. Bu kadar karışık bır me~ele- mak üz.ere satış bedelinden tenzil 
maksadile gekcek olan acl;ımı bek. nin içinden başka hiç kimse çıka· olunur. Yirmi senelik vakıf taviz 
Jediğim zamanı ve hele banı::ı asırlar mazd.ı. bedeli ise alıcıya aittir. 
kadar ıcıun gelen bu lbekleyi.şten Clarckson • Garry Thom:-onun Evsafı umumiye ve sairesi: 
ronra kapıya bir anahtarın sokul- önünde eğilerek: Zemin kat: Sokaktan iki mer. 
d ·lunu duyduğum zamanı ömrüm - Beni o kadar methetmeyin mer basamakla demir kapıdan ze. 
oln.uk<."a unutmıyacağım. Fony .. Soma kendini beğenmiş bir mini mermer döşeli antreye giri-
aırden silahını üzerfınc dikerek: herif olurum. lir. Cümle kapısından geçilen sol-

cElhr yukarı!• diye bağırdı. Tabii Etı<lpektör lıu sözleri hiç duyma· da bir koridor üzerine bir oda, ki· 
bu emre itaat ettim . .-öleceksiniz!> mış gibi bili kendi fikrinde dC'- ler, helô ve zemini kırmızı çini 
d iye gürledi. Ben korkar ~ibi dav- vam ediyordu: döşeli maltız ocak bakır kazan te
rand.u.n. O zamen bana am<:am ol- - Doğrusu bu arap saç1ru nasıl sisatı ve tezgAh ve arka cepheye 
duğnıuu ve kend.i9ine ya<pılan fena-. cözd'Uğünüıü hali anlıyamıyorum. geçilen bir kapı aralıkta gömülü 
Jıklan .anlatınağa başladı. O kadar Sonra, adamın saklandıih yeri na· bir küp ve koridor sağında merdi
hızlı ve o kadar karısık söylüyordu sıl meydans çıkardınız. Biz orala· venle inilen kömürlük vardır. 
ki anlamalcta güçlük çekiyordum rı hep muayeneden geçirmiş hiç Birinci kat: Ahşap merdivenle 
N' etice olarak da kendisine tenez- bil'Ş("y görememiş, hiç bir~ey bu- çıkılan merdiven başı kontrplakla 
:ıül etmiyen ve onu zindanlara gön- lamamıştık. Şunu da bize bir an- kapatılmış bir sofa üzerine katşı. 
dererek. öı:nrüniln en güzel sene1e- lat.sanıı..a.. lıklı iki oda ve odanın birinde şah. 
rini çürütc'Jl kadını.n hiç bir oğlu- Arkadaşım s&Atine ib.akarak: niş ve sofada mermer musluk taş-
tıun Ba:ron~t unvanıne te\·arüs et- - Bu şato yavaş yava~ bir re<>e · Iı alalranga he1A vard1r. 
mesln" müsaade etmiyeceğini ve klübii halini almağa başladı. dedi . İkinci kat: Merdiven başı came
benl öldür~ğini bildirdi. Haydi hatırınızı kırm1vaytm .. Şarli k&nla kapatılmış bir sofa üzerinde 

Bu sö..3.er üzerine müthi~ bir 
rt~ltk kopararak aya~ f;rladım 
Ateş etti. Sendeledim ve Clarck· 
son-Gar.r)""nin verdiği talimata gfrre 
içine kırmız.ı boya doldurduğum e· 
Lmi alnıma götürerek yere yu\·ar
landım. 

1 

İşte tam .o sıTada da dışarıda 
bağırışmalar . .koşwımalar oldu, ka· 
pıya hızlı hızlı vurulmağa başlandı 
A'1!cam bu gürültüyü duy=ca 
gerisin geri döndü. Kapıdan çıktı. 

Ondan sonrasını siz de biliyor
sunuz. 

Arkadaşım bikiyesine devama 
başladı: 

- Bu kadar mili;kül bir \•aziyettc 
ı·olünü fevkal.ıde bir surette ha· 
şardığı icin Raymond'u ne kadar 
tclırik etsem azdır. Artık söyliye· 
cek bir şey de kalmadı. Siliıh pat· 
!ar patlamaz kapıyı yumruklamıya 
başladığım için Sir Alfred •cesedi> 
nıuayeneye vak.it bulamadan sak
lanmağa mecbur oldu. V c Ray· 
rnond'un ölüp ölmediğini an1ıya
madı. Knight de derhal anahtarı 
getirdi-i için içeri giı·dik . 

Sir Alfredin işlediği cinayetlerde, 
pı.l~.JS("> bir maznun tes1im etmek 
Lkri hUküm sürüyor. Bu son vak
arla da Knight'i mahkum dtirmek 
isten1i-iti. O da .ayni Lat tL'l1crin ba
<ına geldi&i gibi odada. cesedin ya· 
nı ba.,ında yakalanacak yerde de 
on a "t bir silith bulunacak ve tabii 

hana bir yudum viski verin de iki oda ve kiler mevcuttur. 
sonra anlabnm. Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde 

( Arll:Mt var) 

İnkılap Ttrklye. 
ııned aııtcılık 

Yazan : Sabih Alaçam 
Bor Tiril mbevverlllla 

okamaıı lizımdır. 

r- Kitaplarınızı - .. 
ARiF BOL AT 

\. 

&ITAB EVİNDEN 
alınız. Bütün kitapları bulabi· 
leceğiniz gibi Ankara neşriya· 
tının, Avrupanın model vesair 
mecmualarının BabıAUde ye· 
gAne satış yeridir. 
Gazetelere ilin da kabul eder. 
Ankara caddesi 89 - İstanbul 

Sahip ve Başmuharrırt 
NtzAMETI'l.'! NAZiF 

N eşr ;ya.t Direktörü 
ŞUKRV SABACOGLU 

Basıldığı ye: 
VATA.'! MATBAASI 

üç oda ve helA vardır. 
Dördüncü kat: Bir sofa üzerinde 

il~ oda, alafranga helA ve kiler 
mevcut olup üstünde ahşap merdi
venle eıkılan döşeme ve tavanı 

ahşap bir oda kapalı tarasa halinde 
1 olduğu ve çatısı Marsilya kiremit. 
le mesturdur. Binanın beden du. 
varları kargir dahili aksamı ah. 
şaptır. İçinde terkos, elektrik tes!. 
satı vardır. Pencereler içerden de· 
mir kepenkli olup cephede birinci 
kattan itibaren ortada şahniş mev. 
cuttur. 

A1csahası: Umumi mesahası 84 
metre olup bundan 9 metre mu. 
rabbaı arkadaki aydınlık mahalli 
geri kalanı ise binadır. Gayri men. 
kul kendisine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı fes. 
holunarak kendisinden evvel en 
yilksek teklifte bulunan kimseye 
arzetmiş olduğu bedelle almıya 

razı olursa ona olmaz.sa veya bu. 
lunmazsa yedi gün müddetle tek. 
rar arttırmaya çıkarılarak en faz. 
la arttıran uhdesine ihale olunur 
ve iki ihale arasındaki fark ve ge. 
çen günler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer masarifin 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce eski alıcıdan tah. 
sil olunur. 

Dah1ı fazla ma!Qmat almak isti. 

* İstasyonlarımızdan Şam . Hama ve temdidi demir yoJJarı şebe-
kesinde Şam, Trablusşam, Samah ve Nasib istasyonlarına ve Irak 
demir yolları şebekesinde Bağdad . Telköçek kısmın.daki bütün is. 
tasyonlara ve bilmukabele bu istasyonlardan istasyonlarımıza tam 
vagon yükü halinde ve bazı şartlarla doğru nakliyata başlanmıştır. 

İdaremize ait mesafeler için tam vagon yükü ücretleri, dahili 
nakliyatta olduğu gibi tarifelerind e tayin edilen asgari miktarlardan 
az olmamak kaydile hakiki sıklet üzerinden hesap edilir. Yalnız di
ğer demiryol istasyonlarından istasyonlarımıza gelecek esas tarifeye 
tibi hamulelerden bu asgari sıklet kaydı aranmaz. Diğer demir yol· 
larına a it mesafeler için tam vagon yükü ücretleri de; Suriye ve ce
nup demir yollarında Irakla alakalı nakliyatta «5• tondan ve Şam . 
Hama ve temdidi demir yollarında 10. 15 tonluk vagonlar için •5• 
ve 20·25,4 tonluk vagonlar için .s. ve 25,4 den fazla tonluk vagon. 
ar için «16o tondan az olmamak ilzere hakiki sıklet üzerinden hesap 
edilir. 

İpc1t koz8!ı, Suriye ve cenup demir yollarında tonaj kaydına , 
tAbi değildir. Doğru nakliyatın hangi istasyonlardan kabul edilece
ğine, ücretlerin ne suretle tediye edileceğine ve diğer tatbik şart· 
!arına dair istenilecek fazla tafsi 13t için islasyonlara müracaat 
edilmesi rica olunur. 4'1"653811 u8101., 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
109 No. lı iIA.n: 
P etrol, ofisi, askeri fabrikalar ve devletin sermayeslle i!Jletilen fabri. 

ka1ar mUstesna olmak üzere ellerinde 16 kiloluk bir tenekeden fazla maki· 
ne yağı, 12,.5 kilolilk bir tenkeden fazla benzin, 14,75 kiloluk bir tenkeder. 
fazla pct .. ol, 15 kiloluk bir tene-keden fazla motorin c:Mazot-. bulunduran· 
lar, bunl arı nerede bulundurduklarını, cinsini, miktarını, hangi tarihte 
ve kimden mübayaa. olunduğunu ve mubayaa fiyatını ve kend! adres
lerini bilc?iren bir beyanname Ue en get; 1~/9/941 saat 17 ye kadar ma· 
hallin en bllyUk mülkiye 8..mirine makbuz muka.billnde bild:rmeleri Milli 
Ko: unma Kanununun verdiği salahiyete istinaden UAn olunur. 

NOT: 
1 - Beyanname mUndercca.tının tevsiki icap ettiği takdirde evrakı 

mtisbfte sa!Ahiyetıi makama ibraz edilecektir. 
2 - 1.lakine yağları beyannameleri 13/ 91941 saat 13 e kadar veril· 

miş olacaktır. (8131) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve T ı.inel 
işletmeleri Umum Müd:.ir:üğ'.:nden: 

1 - 46 metremiklı.bı muhtelif cins kereste mektupla teklif istemelc 
suretile satın alinacaktır. 

2 - J.ıtuvakkat teminat 300 liradır. 
3 - TekHt vereceklerin levazımdan parasız olar&k alacakları şart· 

namedeki esaslar dairesinde tekEtlerinl nihayet 19/9/941 cuma. gUnU 
f'aal 14. de kadar J.le l'O ti&Jı 4 UtıeU k&lıru:laki leva.zırn &erviai.ne ~ınz.'L 

mukabili.1de vermeler• lAı:ımdır. (8041) 

lstanbul Komutanlığı Satınal.na 
Komisyonu ilanl:ırı 

102 kalem oto malzemesi 20.9.941 cumartesi günU saat 11 de pazar· 
!ıkla satın alınacaktır. Şartnames' her gün komisyonda görüiebllir. ls· 
tek.1ilerin teklif edecekleri fiaya.ta göre kat'ı teminatları ile birltkte Fın-
dılkıda satn alına kom !ıEyonuna gelmelerL (8132) 

* Beher kilosuna 16~ kuruş fiyat tahmin edilen 25 ton sadeyağı 
10.9.941 cuma gUnü sa.at 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameit 

her gün komisyonda görülebllir. Muhammen bedeli 41250 lira olup kat'ı 
teminatı 6187 lira !50 kuruştur. İsteklilerin belll gUn ve saatte Fındıklıda 
satın alma komlsyonuna gelmeleri. (8093) 

HerşeJden Evvel _ıhhat 

l N:ımlı Kays~rili (Apikoğ:u) r 

Türk Sucuk ara 
Emsali nadir, sıhhi yapılış terkibatında baharatı ve sofukbava 

depolarında muhafaza edilen sucuklarımızı her yerde arayınıı, 
taklitlerinden sakınınız. 

Depo, İstanbul, Balıkpazan, Taşçılar, Tel: 24340 

yenler 15-9-941 tarihinden herke· bilecekleri gibi bu suretle muay. 

sin görebilmesi için dairemizde 
açık ve asılı bulunduracak arttır. 
ma şartnamesine ve 940-776 No. Iı 
dosyasına müracaatle icap eden 
bir cümle malô.mu ve izahatı ala· 

yen günde arttırmaya iştirak etmiş 

olanlar biltün maJUmatı almış ol

dukları ad ve te!Akkl edileceği 

i!An olunur. c675h 

TOrklye Cümburlyetı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikraroi:re veriyor 

Ziraat' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta!arruf hesaı>

larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plftna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrıı.lık 4,000 lira 100 BAiet tıO llJ'alık S,000 U... 
4. » 500 » 2,000 » 
4 » 250 ,, 1,000 » 

120 • fO • f,808 • 

40 ,, 100 • 4,090 • 168 • 20 • 8,ZOI • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazJasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyJQl, 

11 Birincikfınunda çekilecektir. 

3:. 

1'opkapı f'v.altepesindeki satın alma 
komisyonu ilanları 

1 - Ordu b.rilkleri hayvanat !b tıyacı için .225 ton kuru ot kapalı zşr! 
usullle alınacaktır. 

2 - Teli müteahhide alt olmak üzere kuru otun beher .kilosunun ıntJ· 
hammen bedeli beş kuruş elll .santım olup tutarı 12375 liradır. Teil citJ.Cti 
asker1yeden verilnıek ~artlle balyalı kuru otun beher kilosunun muhıLl11,. 

men bedeli beş kuruş on beş santim olup tutan 11087 Ura :sa kuruŞtur 
Döküm halinde beher kilosunun muhammen bedeli 8 kuruş 75 santim oltJl 
tutarı 8437 lira 7!5 kuruştur. 

3 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepeslnde askeri satın aJl"' 
komisyonunda görülebilir. 

4 - ihalesi 29/ 9/ 941 Pazartesi gUnU saat 11 de komisJ")nda yaı>ıl•· 
cakltr. 

5 - Teli kendisine ait balyeli kuru ota talip olanların 928 lira tell el· 
heti askeriyeden verilmek liZere talip olanların 870 Ura dökUm bauııde 
vermeye talip olanların 633 lira ilk teminat makbuzlarını ve tekU! nıeJC· 
tuplarını ihale sa.a.tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (7845) ... 

1 - 9.9.941 tarihinde kapalı zartla tailp çı.Janadıjtından !ha.lesi y&P1
• 

lamıye.n ~ ton sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Sığır etinin bent' 
kilosuna ta.Junin edilen f.yat 35 ku.ruş olup tutarı 15700 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi f,l&rtlar Topkap1 h-Ialtepestnde askeri satın ..ıııı• 
koınlayonund& görUlob.iUr. 

3 - İhal .. i 17.9.941 çarşamba gilııü saat 15 de komisyonda. ~· 
laeaktır. 

4 - Muval<kat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. (8011) 

• 1 - 8.9.941 günU ihalesi yapılacağı iliin .. ıuen 20191 ton kuru 011 

talip çıkmadığırulan ayni miktar ot pazarlıkla satın a!ınacaktır. :aeıı" 
kilosuna. ta.hm.in olunan bedel 5,:S kuruş olup tutan 1110505 liradır. 

~·· 2 - E\;sat ve hususi şartlar Top - raıtepe 8.9kert satın aıma. 
mlsyounda görUlebillr. Ot 6228, 8002 ve Ş911 ton gi.bl üç kıeundan ~· 
hangi bir kıSmına teklif yapanlara da lhıı.Le edUebillr. 

3 _Muvakkat teminatı 48170 •iradır. 

4 _ tııaıeeı 17.9.9U çarşamba günU saat 10 da yapı!8"alrtır. 
(8012) 

Ler;iz Levazım Sat.nalına 
Komisyo::u İlanları 

Marmara Usstl Bahri K. satına1111ı 
Komisyonun.dan: 
Cinsi Kllosa Tahmini fiyatı 

Kuruş 

. _ .... ~ 
Kati teııv-

Lit• 
~ 

Kösele 5000 450 3375 
Sarı vaketa 3000 460 2070 t> 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme af 
ayrı şartnamede olarak pazarlıkla satın alınacaktır. t· 

2 - Pazarlıkları 16 Eylul 941 salı günü saat 15 de İzmitte tei! 
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu malzenıe ~ •. 
veya ayrı ayrı taliplere ihale olunabilir. Şartnameleri bedelsiZ 0 

rak komisyondan alınır. . jJJ 
3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin bu gibi işlerle ılı ıl' 

olduklarına dair ticaret vesikalarını ve yukarda cinsleri hlzaıarıfl ii· 
gösterilen teminatlarile birlikte belli gün ve saatte komisyon• ~' 
raoaatları. cs03 

...-...... ~--..... ...-........... """ ................................................................. """ ............... """ .......... ----------..................................................................................................................... """ ................................ ~ı· 
istiklal- En Son Havadis' in Aşkı Cinaget ve ."ıJacera Terrikası: 39 I«>berto, artık idam edileceğini işitiyor muydun? Evlatlarınl ~., kat vakanın zamanında haber a- serbest bıraktınız. Bizzat beni 

Jınması ve bölüğün zamanında ye. •Vahşi bir canavar öldürür• gibi 
ti;jmesi lAzımdı. l\.Iüntakim hükmü. öldürene üç bin duka altını mil· 
nü verdikten sonra gelecek bir im kilfat \'adettiniz! Halbuki ben size 
dadın kıymeti mi olurdu? hiçbir fenalığı dokunmamış bir a

Anrlko Berlilndi sözü uzattıkça damdım. Alberto! Eğer benim gibi 
bir masumu katillikle itham etme. 
miş olsaydınlZ, şimdi ben tierkes
ten saygı gören bir süvari kuman 
danı olacaktım. Nüfuzunuzdan İS· 

!ifade ederek masum bir kızı .. \ , 

iNT 
Haydutlar bir ağızdan 

tılar: 

- Haklısın Müntekim! Asalım 
Çeviren: 

haydutların da sabrı tükeniyordu. 

Her biri müddeiumumiden bir 
h~ka türlü fenalık görmüş olan 
bu adamlar Roberto'nun bir an ev· 
vel temizlenmc~ini istiyorlardı. 

Homurdanıyorlardı. yumruk sal 
hyorlardı, buzıları da kamalarJnı 

yarıva kadar çekip müddeiumu. 
miye gösteriyorlardı. Oh! Kral 
ı-·crdinandın müddeiumumisi sin. 
vör Roberto, blçaklarını bilemiş 

İcasaplarla çevrili bir salhanelik 
manda gibi soluyordu. 

dattığınızı herkes biliyor. Sizin bu herifi! .}!. S. Çapanoğl.ı 

Müntekim 1'lddettcn titriyen bir 
s1.?-sie devam etti. 

- Alberto: Bu makamdan sizi 
ı~n;ım ediyorurı. Siz binlerce ai· 
lc!.in mahvına ~C~JC'9 oldunuz. Si7, 
tıapısbaneyı masumlarla doldurt
tLınuz, zenginlerin verdikleri para 
Jara kapılarak en acıı canileri bile 

rezaletlerinizin sayısı malöm de. Müddeiumumi ayağa kalknıak 
Sildir. Size «kanlı müddeiumunü. istedi. Muhafızları omuzlarına ba. 

sarak onu zorla oturttular. Yalnız 
şöyle bağırabildi: 

nuş ğa lüzum görmemiş olacak. 
!ar ki, derhal avdet ettiler. Reis e. 
!inde tuttuğu bir kM•dı uzatarak 

13.kabını beyhude yere takmamış. 
lardır. Siz alçak bir canısiniz Al· 
berto! Fakat artık o zulümlerin so 
nu ve sizin sonunuz gelmiştir. Şim
di suçlular sandalyasında oturmak 
sırası sizindir. 

Biraz durdu. Sonra etrafındaki. 
lere hitap etti: 

- Efendiler! Bu adam o kadar 
çok cinayet işlemi~tir ki. artık ce 
miyet içinde yaşamak hakkını kay 
betmiştir. Bunun için derhal idam 
edilmesini teklif ediyorum. 

- Bırakınız beni! Bırakınız! Be 
ni muhakeme etmiye sizin hakkı. 
nız yoktur! 

Falko, daha fazla konuşmasına 
imk3.n vermedi. Omuzuna bir yum 

seslendi: 
- Roberto Guinli! '.Mahkeme

miz hnkkıntzda bildirilen itham." 
!arı dinledi. Kendinizi müdafaa i· 

ruk vurdu: c;in bir kelime bulamadığınızı da 
- Sus! Miskin köpek! Bir keli· gördük. Binaenaleyh "suçlu olduğu. 

me daha söyliyecck olursan seni nuza karar verdik. İdam edilecek· 
cehenneme gönderirim. siniz. Bu hükmümüz derhal icra 

Bu sırada h3kimler müzakere i. olunacaktır. 

çin dışarıya çıktılar. Fakat çok ko. J Müddeıumuminııı ağzıııdan mA. 

/' anlamış ve köpekleşmiy.> başla. rl!fden aldığın annelerin, b•~eı 
mı§tı: ettikten sonra orospuluğa seV 1, 

' • M 
nası anlaşılmaz bir kaç kellme dö
külürken Milntekim bağırdı: 

- Müddeisi ben oldum, hükmü 
nü ae ben infaz edecelim. Rober· 
to! CellAdın ben olacağun! Falko, 
Sirakyo! Siz de muavinleriın ola· 

- Efendimiz, efendimiz merha- tijin zavallı kızların IAnetıcri 
met ediniz! Canımı bağı§layınız! rini bulacaktır. 'r 

Fakat bu rica Müntekimi zerre Ve ipi Robertonun boynun• ~JI 
kadar yumuşatmadı; müstehzi bir c:irdi. Müddeiumuminin dudS 
tavır takınarak sordu: rından çılgın bir çığlık çıktı· .,oı 

- Ne o? Efendiniz mi olduk - İstediğin kadar haykır, 0
1
itl' 

şimdi? Sana acıyacak kadar beni Müntekim .. , Kimseye sesini 'r!P 
budala mı sanıyorsun? remezsin. Dostların uykud11d

1 ~ 
- Merhamet.,. Merhamet efen- ve inan kl, uyandıkları zarrıııt' tif· 

diler! Servetim tahmin olunduğun radığın be!A onları sevindireC•~ı• 
dan pek fazladır. Servetimi alınız Suç ortakların her zaman iıl' 

caksınız! efendiler! Hepinizi zengin edebi· ile tuttuğun yalancı şahitler 
1
,r 

Ve kahkahalarla gülerek ŞU em lirim· dadına koşamıyacaklardır. O~,,~ 
ri verdi: - Servetini ne yapayını? Bana dan da intikam alacağımız z9 

1• .. n • 
- Şu ipi Ayizeye bağlayınız! lazım olan canındır. Canını alaca. yakındır. Mademki bana j\l(O •

11
11 

Ve müddeiumumiye yaklaştı: gım melftn! Sirakyo hazır mısın? kim adını vermişlerdir, btl 1 

_ Neden bu kadar sarardınız? - Hazırım Münteklm. t r kamlar mutlaka alınacak ı · ıcılı' 
Niçin titriyorsunuz? Bu ne korku? Bunun üzerine Anrlko, mtiddei. Müddeiumumi bir daha in .. ıf 
Masumları idama mahklım ettirir· umumiyi kucaklayıp kaldırdı. He ıc: ı:ı 

At - Bırakımı beni! Yaşaın8 ken hiç titreyip ağladığın gör(iJ. rif h .... ft cmerhamet ediniz, insaf 
müş müdür? ediniz!• diye yalvarıyordu. Mün

Vc bedbahtı kolundan çekip doğ tekim korkunç bir sesle haykırdı: 
rulltu. İpin bulunduğu tarafa dog - İdama mahkum ettiğin adam 
ru tekmeliycrck yürüttü. tarın inlemelerini, yalvarmalarını 

yorum. 
Müntekim emir verdi: 

- Sirakyo! Çek ipi! ~) 
(Ark ... 
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