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KuruJ 

Zelzele· maalesel • m::m -mmr- ! 
llfı1tnıs 
r• #iti ,,. 
1 1 ı 
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Meclis 
bugOn 
açılıyor 
Ruznamedeki 

mühim maddeler : 
1 - A.tmaop, t.viore ft HL 

cıarlstaala olan Ucaret ma 
llıbedelerL 

ı - lçel mebua Tarbu Ce
malla t.efr11 rpeeqnlJeU 
..,.._L 

&- _ Malltellf mMkıemelerce 

verllml! olan bu& UAm 
latUdbnleriJd Dtd*ik 1111 

tudllg 

Anbra, 15 <B--' mah•bi
rbniaden> - Bi,.iik Millet 
Meclisi bucin aat onbeşte top. 
lanacakt&r. TaWden 1stilade e
derek intihap dairelerinde tet
kik seyabatlne Çtkmq olan 
lllebualanmız dün 'Ye ba sabah 
.\nkaraya celmiflerdir. 

Meclisin bu toplantısında 
t'iirk.lye ile Almanya &l'MID· 

daki ticaret 111ukaTeleı1lne mi· 
ıeyyel mukavele, Türkiye ile 
İaviçre arasındaki ticaret an· 
iqmuını iki &JI daha aa&aa 
14yfha ve MacaristaDla aramm
daki ticaret ve tediye anl&fllla
larUe merbatlarllllD tasclild si 
l'Üfileceldir. 

Bundan başka ölim .-asana 
tarptınlacak birkaç .-bu alt 
testerelerle, İçel meb_. Tar· 
han Cemalin teşrii masuniyeti. 
ilin kaldınlnwn hakkındaki 
llaşvekilet teskeresUe, t19 kü. 
clar - Kadıköy tramnY şirke
tlDdekl Vakıflar ll._lnln is. 
tanbul belediyesine dem hak
klDdakl 11,.u.a nzname1e alın 

~- J 

lngiliz Tebliği 

aJcilya ve 
Girid 

Osleri 
bombalandı ! 

Uç gemi batırıldıj 
'1-l.n0c1ra, 15 (Radyo - Saat 8,15) 
~nya hava ve dahili emniyet 

reuerinin tebliği: 
~~?Un gece, donanmaya mensup 
llıtı lanya tayyareleri 3 mihver ıe· 
t l tahrip etmişlerdir. 

>eg~IYan destroyerlerinin hiına· 
t 11lde bulunan Alman ve ltaıyna 
~ilerinden mürekkep bir kafile 
'blusgarbe doğru kaçmaya ça· 
~ lı:en tayyarelerimlzin hücumu· 1 
11\j ~~rarnıştır. Kafileden hiçbir ge. , 
-._ Urtulamamıştır. 
~eıne ve Kandlye bombalandı 

tıdra, 15 (Radyo - Saat 8,15) 
~nya hava ve dahili emniyet 
~ tetıerinln teblll: 

~~~tanya donanmasına mensup 
,

1 
reler, mihver hedeflerine hil· 

r:" arına devam etmektedirler. 
~tıı;11!'8 glinü, Girit adasında, 
~tıı. 'Ye ve Malemedeki hava mey 
~ı~~ına taarruz edilmiştir, 

~~ı;t 1Yadaki Ratanya ve Gerblnl 
ııll llnlıırı da bombalanmıştır. 

~lıtı harekAtta hiçbir tayyare kay 
em ıştır 

'l5~lldra,. 15 (Radyo - Saat 
l'l!t 8rıtanya hava ve dahili em· 
llrııneıarctinin teblıği: 

baanya bahriyesine mensup 
eg~dırnan tayyareleri, Alman 

'«! ~e Yardım götüren bir ka· 
~lıy Ucum ederek büyük bir 

e lcmlsi batırınııılardır. -i h ver sefirleri 
Yarın Tahrandan 
~n~yrıl:caklar 
1 drn, 15 CB.B.C.- Saat 8,15) 
r1111~ nc"redilcn tebllge göre, 

ıı it an bıldirlldlgirac göre Al-
' ttıer~ll'an, Macar ve Romen se· 
Ilı ~ 1' memurlarına yarın Tah

t etmeleri emredılmiştir. 

devam ediyol' 
Tutak, Develi, Bagazıt ve 

Digadinde yeniden 
sarsıntılar lıissedilmiştir 
Kızılay sür'atle yardım ediyor, yaralıla·r Muş ve 

Van hastanelerine · nakledildiler ... 
Ankara. 1:1 eylQJ (Telefonla) - diden, doktor, haatabaJucı, fllç ve zelzele uhaSı oivanndaJd k6y w 

Van havaUsinde yeniden 36 köyUn saireden mürekkep ilk yardım kel. kasabalarda ihtiyat tedbirleri alın· 
yıkılmasUe neti<:elenen 10n zelzele- lan ve vaaıtalan mahalline varmıf mıftır. 
den dolayı husule gelen zararları ve faaliyete geçmif bulunmaktadır. Yakında Ünl:veraite profeeörlerin· 
karfılamak üzere hUkQmetçe icap Zelzelenin tesir sahası nisbeten den' mllrekkep bir heyetin bu sahaya 
eden tedbirler alınmıftır. Bu tedbir- geniş olmakla beraber, insanca za- giderek tetkiklerde bulunacatı ba
lerin vUs'aU, zelzelenin devamı ve yiatın az olduğu anlqılmıf ve sar- ber alınmıftır • 
genişlik sahulle mUtenıuıiptir. Şim· sıntmm tekerı1b11 iht!maline mebni, (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Biyel in i ndeki 
Alma•· Ru men 

kavvetı erl 

1111111andanı : 

General 
Yon 

Şu b e rt 
maktul 
dilştO ! 

ı..:. . 

Almanlar 
Kermençuk'u 

aldılar! 
Lealngraıl latnde 
101000 Ailaan ildi 

Odesa öniinde 
20,000 R um en 

telef oldu! 
Moskova, ıs (Radyo - saat 9.45)

Sovyet istihbarat bürosunun dün ge. 

1 ce ya"sı neşretttlğl resmi tebllğ: 

• H eylQI gUnU Sovyet kıtaları bü· 
tün cephelerde düşmanla çarplfDl&· 
lanna devam etmişlerdir. 

Günlerce devam eden çok çetin ve 
kanlı muharebelerden aoııra kuvvet
lerimiz, Dnleper nehri üzerinde ve 
Dnleppetrovsk şehrine ~ kilomet
re mesafede bulunan Kermençuk 
şehrini tahliye etmişlerdir. 

Cuma. g\Ulu, hava muharebelerbl· 

Klyef üzerindeki Alman tazyfJanı 11 atıneten Bas makabil taanımaawı 
YUiyetini sÖSi erir llarita 

Rusmukabil taarru
zunun· göze vurduğu 

hakikatler ... • 

de ve tayyare meydanlannd& 81 .Al. ....---------
man tayyaresi düştırWmilftilr. Bizim r ' 
kayıbımız 28 ıayyaredir. 1 Kola - B8rlf8DllE llattl lzerblde ID• 

H eylQl gece6i, Moskova civarında 

bir Alınan keşi! tayyaresi dllşUrUI- ..... eden mallarebelerlll JÜ18 98 
-~ 1 • 

Şimalde, Mareşal Voroşllof'un Le· Uak lledellerl Diler Ola bilir ? 
nlngradı müdafaa eden orduları flm· 

hlldlrlJen Smole•k, Almular • • 

______ .,,, 
--------------~------ •ptetmiflenltt. r Yeni tefrikalarımız 

diye kadar 10,000 den fazla Alman 
aakerl öldürmüşler, 200 tank ve yüz
lerce top ve mitralyöz tahrip etmif· f,_Y_a_z_an_:_S_A_D_IK_ D_U._M_A_N_j 

Saf o 
Yazan: 

Nizamettin Nazif 
Bu harllrulAde netıa eeert, 11ç 

beş gün sonra. Mentenon hakkın. 
dald etUd mter !bitmez neı,re baş· 

ıayacağıZ. 

2 _ Mefbur Rus edibi Tur-

genyef'ten bir .f&he&er: 

Lanetli Kadın 
Türkçeye çevtren: 

FUAD sAM1H ISTANBUL 

s _ Büyük tarihi Roman: 

" Kazan ,, ın son 

günleri ... 
Yazan: 

Nlıamet&la Nazif 

cMakedonya> tetrıkamız bit· 
mek üzeredir. Onun yerinde bu 
sl1rükleyic1 eseri bulacaksmız. 

4 - Bir bUyilk macera eseri: 

Alman casusu V. 1 
Görünmeyen Katil tefrikamız 

bir iki gune kadar bitecektir. 
Onun yerınde bu pek heyecanlı 

eseri bulacaksınız. 

5 - Hlklye ııütunamazda: 

lr.gi:iz hikayeleri 
tnglllz edebiyatının en seçme 

hikAyelerınden bir seriye batlaya
cağız. --

Tiz Jlrml tlolnll 
,.ı laca llagla ... 

Napolgon 
Moskooaga 
girmişti l 

LENINGRAD 
bircehen· 

neme 
d6nmDş! 

Londra 15 (A. A.) - Üı: aydan- "" 

'beri Alınan orduları Rusya toı>- MUlh~ş bir topçu dUel
raklannda fevkalbeşer bir gayretle 
berbetmekte bu1U11uyor. Fakat bu IOSU d8V8m &derken' 
ordular, henüz eus hedeflerinden 1 1 "k 
hiç birini elde etmiş değillerdir. ayyare er pı e 

Bugün Napolyonun Moskovaya hUcumlar y- pıyor 
&irl4inin 129 uncu yıl dönümüdür, ... ••• 
ve Hiiler onluları Moskovadan 300 
kilometre ötede bulunmaktadır. 

Bl,all Amerlll~n 

maaevaıaa alt 

Moskova lS (A. A.) - Royter'in 
Leningraddaki muhabirinin bildir
diiine IÖre, başlryan şiddetli bir 
topçu düellosu şehri cehenneme 
döndürmüştür. 

lordlr. 
Leningrada taarruz etmekte olan 

dtlfman kuvvetleri, Baltık Rus filo· 
au ile hava • kuvveUerinin flddetli 
bombardımanına maruz bulunmak. 
tadır. 

Odesa ceı;heainde, aon 15 gUn k;in· 
de 20,000 den fazla Rumen askerı 

telef olmu4tur. 
Romanyadan Kief'e doğru ilerle

yen Alman • Rumen kuvveUerı ku
mandanı General Von Şubert mak· 
tul düşmüştür. 

Lenlngran 
eğleniyor 

Moskova, 15 (A.A.) - Reuter: 
Leninarad muharebesi bütün fld· 
delile devam ederken, §ehir dahi· 
llnde, halkın maneviyatı mUkelm· 
meldir. Seyirci kalabalı.jile hınca 
hınç dolu dört tiyatroda, piyesler 
temsil edilmektedir ve her gün, 
aktör grupları, kıtaata oyun ver· 
mele ıttmektedırler. Hava akınla. 
rı ısenasında temsillere fasıla ve

Dündenberi Smolensk, ağır Rus 
'bataryalannm tehdidi altına gir
miş bulunuyor. Bir Rus resmi teb
liği ile bildirilen ve Almanlar tara
fından tekzib edilmemiş olan bu 
hidise, ilk bakı.,ta şu iki esası göze 
vun.r: 

l - Moskovaya tevcih edihniş o
lan Alman taarruzunım, her gün on 
binlerce cana ve bir çok vasıtaya 
mal olarak altı hafta sürdükten son
ra tamemile akamete uğramış o~ 
ması. 

2 - Merkez cepesindeki Rus mu 
kabil taarruzunun, başladığı gün
lerde mihver kaynakları tarahndan 
iddia edilı'niş olduğu g?hi mevzii bir 
hadise obnası. 

Smoleiısk'in zaptı akabinde Al
man umumi kar~ının ne§retmif 
olduğu cfevkaıade tebliğler>i bu SÜ 
tında tahlii ederiı:en demiştik ki: 

cVasıta ve can bakımından Rus 
ordusunun uğramJf bulunduğu za
mübaligalı addetmemiş olsak bile, 

Alman ordusu şu anda nihai ı.afere 
rarlaı- hakkında verilen rakamları 
ulaşacağını asli ihsas edebilecek 
br vadyette değildir. Zira Alman 
muvaffakiyeti gözümüze ne derece 
parlak gözüklirse gözüksün Rus or 
duaunu imha etmeJc şöyle dursun 
ne Ruslann maneviyatını bozabil 
nıiştir; ne de Ruıs ordusunun mu 
bvemeti kmlmıştır.> 

( Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

Kari/erimize 
Kafıt flyatlan çok ytibelmJş ol 

dQla lfln, buıttnden itibaren pae 
t.eınlzla fiyatı ( 6) kuru, olmDf&ur 
Bir fikir vermek için ııöylemeltylz 
ki, kllllandıfımız kifldın kllosa bize 
42 kuruşa maJ olmaktadır. Karileri 
mlzlıı bu zamanda bizi beldı bala_ 
caJdanaı aaniJOruıt. Eluen blsin 
bcnılmJzdekl bOtlln gazeteler an 
eAk be9 ku.,..a •tılabllmektedlr. 

talıUAt: 
Ruslann Baltık donanmasına 

mensup tayyare filoları devamlı 

surette Alman hatlarına bomba at
makta ve pike hücumlar yapmak
tadır. 

rilmekte fakat, akından eonra <» ------~-~-mt!!!!!!!!!!!!l!!!!!ml!!!B!!!!!!!!ll1!!!91!!!!!!!111!!!-!!l!!!!!!!!!!!W!!!!!!!!!!!!l!f!!~ 

vam edilmektedir. HADiSELER - FiKiRLER Yeni Orlean, 15 (A.A.) - Loui
slane eyaletinde toplanan 500,000e 
Yakın asker, şimdiye kadar Birle· 
tik Amerikada mislJ ıörillmemlş 
büyUk manevralara baılamak nze
redirler. Bir yandan da, Meksika 
körfezinde büyük bir şiddetle esen 
medar kasırgası, Louislane üzerine 
yayılmak tehlikesi arzetmektedir. 

Bu manevralar tatbik edilecek 
olan yeni tabiyeer dolayıaile çok 
mühim bir mahiyet almaktadır ve 
Amerika ordusunun, Avrupa har· 
binden ders almaja muvaffak olup 

olmadılını ıösterecektir. lta1'111a· 
şacak olan lkl ordu, ıeneral Kru· 
ger'le general Beller'in kumnada· 
sına verilmiıtir. :Krueer'in ordusu 
330.000 mevcutlu olup taarruza 
geçecektir, 130,000 mevcutlu olan 
Bcller'in ordusu kuvvetli tekilde 
motörl~tirilmiş olup iki tank fırka 
sını ihtiva etmektedir. Her iki or· 
duya taksim edilen dört yüz tay. 
yare kıt'alann harekAtına yardım 
edecektir. 

Bununla beraber, havanın fena
lıiı yilzünd~n. bu tayyareler, fi 
mal eyaletleri tayyare istasyonla· 
rına satınmala mecbur olmUflar· 
dır. 

Merkez ~esinde Mare§&l Ti
moçerıko'nun 'taarruzu memnuni
yet verici bir eekllde inkitaf et. 
mektedir. Rus ordaları Smolenake' 
yirmi ~ :vak1atmıılanhr. 

Bu taarruz, Almanlann Gamel ü
zerinden Kiefe yaptıklan akını mon 
derece güçleştirmiştir. Daha eemıp
ta Odesa cephesinde büyük muha-
rebeler cereyan etmektedir.Romen 
ordusu dehşetli zayiat vennelldedir. 

Filosof Rıza Tevfik anlat.yor: 

, ''·Evet ... Sevr Mua 
hedesini imzaladım 

••• Falıatpadlfah Vahldeddln'e .de 
bıı imzanın on paralık kıymeti 
olmadığını slJgledlm ••• ,, 

Yakın tarihin gizli bir safhası ... 
Yarın neşredeceğiz. 

Üstünlük hangi-
sinde kalaCak? 

Hamid REFiK 

R :=::.= ..... 
11aıttta

0 

t.11111111 bir tanı leldaae 98-
Tlnllek Pbl blr Yalua teMrl Jant. 
IDÜla kalına,peak; miinake,..h ve 
getbl pek e9kl bir me&ele,JI, tMaa 
ve tabJat lredelerindea banpaain 

tatlla elduta meııelflldaJ. bir ~ 
....._ ikiye biçip ~r. 

ft Blnt ve Yanaa felaefe&t ~

nmdanberl, Ortaçağda fatallame'la. 

yeni umanlarda tabtat kuvvetıerlal 
yeamek lbtlruındakl lmaa Jndeıd· 
DID plebeel ıJekllleri içinde aflrilp 

ıeıea " bir tllrlll ballohmamayan 
bu cmeeeleler meııııleel• böytlk fel
.ea pro111em, 1rarc1ea bir beyaz örtü 
aümda .füU meıatlziP alt tekmil 
lmıMİdanDdaa •ynlmıt olarak. göz 
.......... inibae wilmiıt bahmacak.... 

...,...Uk kar ... 
Bil, ııa4e tabiat ,.e lldlmla 111 

r.a.catı cöçlllkler; soğuktan don. 
m119 •-.ı kanının, bira& vot 
ka, bir pu'ça ,.,....., " laad liir 
atıef kar!mında tekrar bareke&e 
plebUecetl aaa kadar, bafanc 
n yenici Juavve&lerlaJ kırmazı ldi
reyveclklerl içinde ı.apeegme.tncten 

fbarei bMJt bir mviyet OYQDIUI& U 

m- ve meUn iefkU etmek DM'"la 
den, bir menim 1auw.ı deflldir. 
Bwıyada Uk ... llOD, tabı kar 

k19 ve Mtak. bir ordupmn iil&ane 
"r llmft; bir Mtka ordaPlbn ta&tl 
ne de bir yeis dalpsı ha.llncle oökea: 
öldllrüell ve kurtarıcı, Ud 1ıef1ı bir 
ejder ve bir devdir. 

Bu, bir fikir. 
Şimdi, ıııfına ·altında derecelerin 

kaydedemed.ltı rakamlan .... bir 
sotuk laborataannda, lmaa tradeR. 
D.ln, eriyen bir baz ldltlelıl slbl l'ii
zülttp dafıklğ'uu ma, ~ lllr •· 
<'&k nefesle kendi keadlıd 1to1a1a,._ 
yarak son malravemet lmJd.nlanaa 
kırbaclameld• cle9am mı edeblleee-
1'1111~ 

.... ........ 1 
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_ı__,)jı 1 Yakın tarihten bir sahile: 42 j--...... , Haf fan 1 n 

"Kremlin,, de geçirdiğim gecel r Yaza~~ d ~~~:ı~ 

En Son Haoodisüı 
Edebi TefrikaR-13'1 

~ ~ v-/"\ .. ~~""'· 

e:>i61tl-.Ol«A\!_.~ 

Müellifi : Nizamettin Nazif 
----~---

Maarif 
siyasetimiz 

Hateml SenJh ARP 

ŞEHiR VE C Umhurf;vete tek:ıddıbn edeD 

devlrlerdo, adam yetiştirme\ 
Mn'atl d ek lao maarlf pollttkaa1, 

Talat bey Cemal beye" La~mı cı"mı' tek t:!rafll blr •> ı oıma1<1a ıttıı•m 
J edfi h ~I r .- y t dr.,rlnln bu 1 ·ı 

MEMLEKET 
yok ..• dedi. Sen, birde Kazım Nami.ı• =' d •-t adamları. mııarııl 

• • pol nıda., valnız akademik taL 
bu vazifegı gapacaksıııız!,, • •istem. e. rında d edip • Üniversite 

Talm". 1 Tal8tm arkasından bır muddet ga 
Cemal bey haklıdır • dedi • zabla bakmış, •on -. hidd o 

b•n do ğrı unu tenıeıuz ben bir laptakl kony d n rık 
daha Musta!a Kemal hakkında öz ın~. 
oJknilme ınc kat.yen müsasde Sa~-~ı. loca hıı.d 
etmiyonın1, anladınız mı KaraBu ı "'"zıhıı"ym nın emk it ~ 

. nu ya nenuı o.K o xu 
efendı? Eger d..""Zıım hılafında bu üstüntle derin b(- u~kucıa ulm • 
bahıs tekrar! - :sa size temin edi· t 

mu) d imtihan günleri c nf ba ımın_ 

d n. ed Je-rılyen tr1ıvCrsl~edc lkmal :imtih11.nla.ıı 
,,.. he b rı a,vrı k lP nılJ. .. günlerı lt>ebit olunmuşt\lr: Buna gö-
rınka me\::tu rına lnıt 1 tr<'n hh· re biltUn faltfiltelerin yabancı diller 
ylik knlkuunftlarla doludur. Hunun ımt,hanı bırine;, te~nin ilk haftası 

böylf'ı oln1 nuını z .akıJ. kabul e-- itinde yapılııcaktar. Edebiyat fakW· 
demez. t• inin TUrkolojl eertltlka tmtl)ıanla· 

ı '' - Hindistanda sos
yal ihtilal boş bir 

hulyadır!,, 
Lenin ona " Her mit a j ,, ı ziy ret 

etm sini tavs: ye e~miş ... a.a. ... 

KİMİ:'ll ŞEREF1NE tçtYOR)lUŞ ! 

H arp ha.vadlsl rtne meraklı bi.I'
1 

lçkı' bir lokantada oturuyor· 
dü. Gazeteleri ıstettı ve !et.kik• I<O 
yuldu. 

Fakat, ya bir resmi leblığ, 0 

hut bir ask r1 mu.'ıarrır·n mtıt.a..elf. 

sına 8ıra gelı;ıce, gazeteyi ~ıfnd"n 
bırakıyot, r;özlUkleı ·n1 alnına dayı)'O~ 
ve garsona 1enerek: 

- Bana bir visk..' dıyordu. 
Garip değil mi'! l~k·,er teakup et 

tıkçe neVilerl de değ"ışıyor<lu. MM"~ 
önce v+skt .,çmi,sk:en arkasından tı="" 
ısmarlıyor, daha eonra da votka ... 

Bu hali merak edenlerden biri sor
du. Aldığı cevap ııu oldu: 

- tngıW;Ierin muvartakiyetine aıt 
yort :n ki Yf'rim burası olmıvacak, u. . . 
o zaman yalnız Mustafa Ke,;,al ile 111ÜHIM BİR KARAR 
dn • kalarağıJT.. Dı,arda b r borazan 

.aıın t bUnJe"SJnde b ı.. tilıiUcr n ı Birtncileşrinden 16 Birinciteşri-

C'flt rmi' blr ceınlyetJn 7-lhin diinya_ ne kadar yapılacaktır. TUrk dili eerti· 

1 da uel;. ol nıaarn Alemi n..1.sıl o· ı fikasıl Bı~nciteşrtr.de, yeni TUrk e .. 
ıur da bu hamlelerden gcrı knlablllr· deblyatı scrtı!ikası Arap ve Fars dil 
dl r ler~ sertifikası 13, lengtiistık serti!i· 

F. k 
• • . ı. •• / ı bir haber okuyunca, keyifle.nl.}"Or, ~ 

a at bu Hıntlı bana bun.arı soy e· ı "'ısmarlıyorum: Almanıarınkine aı1 
Kara u bedbin baktı. Fakat <c· vuruyordu. Tek tık 

••P vermctL Bunun uzcrirıe Ta· duyuluyordu. Tcpç 
k • i • d d [ f ? haberi okUyunca. da bira ısa.mlnYO" me iÇ n mı 0 ama 8 mtş l • rum. Tabii arka.omdan votk& nfÇjl\ 

ıııt bey devam ettı: ya bey, ma ba§Jnda rı Ur'TIU 

Şem,ı paşa hakk da ortaya nma konma· t.a ı.ınır eden ı.. r 
a\ılan fıkre i>ea de iştirak ederim. sınegı •lnırll ınırlı ko,-. , 
Bu suıkast cıdden bomba ile oyruı· ı ca l;ıır mektuba gö g zd :l d 
nrn&• henz Yor ya vu-am=ak he- - M ' ~! .. Çerclş rl 
rılı .• Aklıma bir şey geld •. Jandar· et"'1iıi. Demek lrl Arnavut' k _.,. 
m• kavmakamı Rifat bey onun IUk davası kahmdı. Bra l 

d hanın ha ,,.ıırtikle~ icl kası 16 Bır. incite-;;rinde olacaktır. 1 
ruhu, muarH b >""inin COğra!ya bölUmU talebf.91 22 Ey· 
kadar nttfm ederek Cüm... lUlden 20 Bırincttqrine kadaı imt1han ı-------------------------

lerinin mil J.bt>I te· ı verecektir. 21 EylQldE"n 2 Btrinc. ite!J· J Gece, pek acele ınl soyunnıu"l•ı.ım muarızları Ue döğllşınek bahsinde 

1 hnz lamıştır. rine ~ada ... u:n~m: ~atya ıerttft- n~ .. Paltom yerde dı Ceketinı yazı Hindi.Stanın bUyUklUğü veya ktıçUk .. 

A ha ka.sı ımtllla.n .. aı ı •) Bırtncite.şrlnlhn ı ma aııınrn UstUnde duruyordu. P~n- li.lğti. ııa.sıl bır ı·oı oynaı·a.Dı.;lI'. ka cm1~ taho;ll llih;• mi kunın- _. · 
6 Btrtncıteşrlne ksdar ınevzıı coğraf- talonwnla yUn ı.._·eleğını ka.lor•fM bo· Yine gllld~i· dan, ( Umhurlyet dC\ rl, 'atanılaş ter_ J 

Yazan: Nizamettin Nazif tnı:: 
ısmarladıtmun sebebi malüm ... 

- Ya, rakı? .. diye aordtılar. 
- Slra kendimıze gelince.. ~)1• 

wr dllştlnllyorum.. Bu 141e a.,ı ~a· 

zaoçlı bl%iz, diyerek. seWıc!mden 1f 
kı içiyorum? 

ATLAMAK BABllfDA.. 
ya.. 7 Blrinclte!!-rinde fızik coğrafya, ı·uaunun yanl'pda idi. Kalpa ·ııı hır 

1 

_ lki hasıın arasında bir kavga_ 
bJv 10 \e tıhln teşekkülllbde, hür .. 20 Birlrciteşrinde de !izıkl, beşeri, k.Öfeye rırlatılmı.!it.ı. nıtı başlıyahıln1~i için kar91 karfıya Jönti.rrU uçuş kam])ma da.vetli gs• 
rlyetın, d m krath • IA.lk ltia bti lktısadl <"O .... af'·• •er"'ı"kalan imli. t 1 ·· ün•- Utle al-

. 6 4 .; .., ~ liindliye döndüm geım olannı..ları lazını değil m dır? ze OOl enn on U'C" para.ş 

damadı değ 1 mıdlr? e!eııdiy•- Sözü: ·.m e · c•I<: 
- Brovo! • dıye balırdı Cemal B da L da • 

f~ • u sıra Aapı n a ~· 
, b•y • q;!e buna dıyecek -yok Hey r• d D k H '>lb be} d 

Y•şa sen Ta'5t. Ayol hiç de akıl c:1Z:-~ıw:- e~ dek.•-· r' n 
et e"Tılftık Evet evet jandarma rak L.- ı · ı • 

zaıa ~ ıcy er sov Pf':"; 

lt· 

le· 

tün llml ~ m dal'BDm • .,. UlkülerllQ hanları ı·cra edllecekt . P'e!Sefe eı 1 1 tec tlbelerl rd .-- Sızi bu darınad:-ı.ğ l odada ha Ve, mukabele etnıeıne nH~ydan bı~ ama r yaplyo u. 
mUC'ehhe-z bı 1"trmdı • 

1 lı!ikalanna Birtnctteş:rlnde başlana- bu1 etmekten utanıyoruın doğrusu. rııkmadan cH.\aın c ti. Kamp mUdUrtt. isterlerse gazet.ııC'L 
ng:I 1 r m~Jeğln yiiksek ta.h- .:ak, W11Umt felsefe \"e .?ı.lantık 3, ı;os· _ Adam sen de , - d dt - Bu uy_, _ lutr edeyim. Hind.ısta.nda bir lerln de «&Uıyia'bUeceklerini> eö~ledtJl.I 

Ulue h ll :n edeıı t:ı!ısll !.'ağlarını l yoloji ·ve ahlak 8. felst:fe tariht ve durnla burjuv neza<.et nden vazgeç. rivayete gbre 300 milyon insan J Hemen hemen arka"971arm hep6~ 
de\ Jet nıües t>r;elerlnde 'ela. onun pcdıı.gojl ırı ve çocuk pslkoloj1sl .sert Otur da biraz konuşaluıı. 

1 
yaşaınaktadır Ben ıSta.tistikçilerir. teklifi memnunlyet'8 ka.bul ettIJt>t• 

kaymakamı Rlfat onun damadıdır di. fakat kaymakac; 
ve paşa damadını 90k .. ever. 

v c bu damad da cemıyetlznl. - Kes' .. dedi - gevoz lı" v 
ziıı seçme a.ıalarındandır. Binaen. yok Selônik "kiler korktular A kont olU'Tia tabi y('rlerılf'ı geelrını, ttkası 17 blrtnciteşrlnde yapılacaktır. Ve bileği.ndek1 le bakarak na ve alda'1Tll kla >ldu :tlaı·ına kanıım. Hin Sade aralann4a bırt, yqça hepslı»i 

l 
genc \'&tdnd!ı)lar - bn lı.te oldukt;;a Ped&gOJ sertl!ika.sı imtihan gUnletı etti: dlsla: "" )a.şıyanl r her haıde bu g~nç olduğu halde. Veltıt re!ik1IJ1ıs;· 
&aUluyetl 9lıın ':>ir ada.u ıufullJ • 2~ ve 26 1!.}'lCılde tngnız ve Fransız _ Daha fazla kabunı)acağun. En rnıklardan ı,:<"k fazladır. Gandi bu in muhabiri. sünepe sünepe duruyordıl 
diJ;eblllr -n K1. nıilnev\t>r bJr aıJaın edebiyatı Rerti!ikaları 17 Birinciteş· g·aç on dakika sonra bura.dan çıkma'"! san dcryas1nı.ı biıkaç 111Uyonu ile O, nıc; n çeldnd ğin: soranlara: 

aleyh, derhal ıanastır şµbesine c;akltk ettiler 
bı'rlrrcy.._.,.. !<uiltastl beyhııde yere _ Anlayamadım. 

olmak 1 n butbn hatıJ'hJ;"•n• ap•nı •• rinde arkeoloji bölümü !<'rtifikalar• lıyun. Lcnıiıg-ıad akadPm .si A.z5.sın-ı ıne ~uı R; de Uç beş mJyonu ile ı - Sonra patronun kulağına gtd !ti 
lir. da 14. ve 17 Blrinciteşrlnde yapıla_ dan b·r zat ile rande\-um var. Her m.-şguı z. \'e gtrıde daha b:rçok mil .... o c: ıstelyevm> e uğranın, ()9118b1

· 

Bugüuku 11'.'tf' t ~ı " \l.)·e~ı. ak.J. .. caktır mltaja gtdeceğ'ız. yonlar vardır Bırçok mllyonlar ki, verdi. 

beklemesinler.. Sonra da derhal Alçakl1.1< <'ttıler ,> vor•ı 
Rıfat b<>yl tahrrk edelim. N ıl 
kabul mu• Korktular, vurın.adılar ; P 

Kabul.. kabul'. ile bir saat evvel Manastıra Jıa· eke 

7..annedıyonım ki, R:fat bev etti. Güya da:nadı işi hall•decek· 
bu bı.yuk İelıLkeyi süklınetle at· mif. Damad nihayet damaoH r Si· 
lai<ı'>ilecekL Musı İlbrırlıim Pa18· yaset işinde akrsbahk olur mu• 
.\:a gelince .. Bunun üzerinde mUes· 
• olacak bır tek adam vardır. Kalleşllk ettt!er. 

- Rifat açıkgözd" ''-. Dınlıyenler acaba bu adam kını w· 

-' Y" dıkkatle Taliıta baktılar. O ee. (Ar' .. ..., ~r) 
rral ~ yaklaşarak pa..-mağile 
<' •rt 

Bu sen ın Cemal .. 

Ben rm"' Zannelmiyorum.. 
Ç·,nku beni göım~ h.iı; tahammül 
Plmıyor Belk. Mustafa Kenuıl söy-
1 ...nığ. gıbıdır Aillmft yme hayl?'. 
ı·0n ıı S J",ığ<> geldiğı geceyi ba
ır! o um. K•rşılıyanlars 'lu,.Jarını 

çalank bıtktı derhal Müşırlik da
'l'S!Ile gı;;; ı. Herkesi brr defa da o
ada sUzdtl. Sonrn kam L!IDt par
k çızmclerm vurarak. cBen §Ö)"· 
vım. ben böyleyım• diye bobllr-

Milli· piyango 
Bugün lzmirde 

çekiliyor 
Milli Pıyango un 7 ı- 2 

inci çekU!şl buglln bmlr Enternaeyo 
nal Fuarında yapıl&caklı\'.. Çek Jlsc 
aut 19 da ~!anacak ve 19.30 da 
nihayet verileceki.ir. 

denılk bakı dan. Cumtmri1et re.il- Mezunıyet irrıtiihanbtrı edebiyat ko_ _ MUzelerl, eki an'at koleksl bizden \e: Gandıdl:n çok daha başka 
mine lft ar \eren h'" Tlyedlr: Bü ~u bilPbCSlnin tez mUdafa.aları 2rı Ey- yonların.ı. tetkıke vakıt bu'abiı yorsll· •enıay~Jer pe.şınde bulunan \•eya bu
.) ilk r •k mı·ıettnln d nya bU)uklPri ıalde dinjenecek, 11 Sirinciteşrinden nuz denl<'k. Jundu u s<tnılan nsanlardan mllre! -
yetı tirmiş oz e\IatJarı elile kurul· 20 Birlnclleşrine kadar yazılı ve söz.. _ l'arih, bılhassa gilzel san·atıar ı t>pl ır Eınae·:utltyh her tkı taraf bır .. 
muş bu yen! d vlct biııBsınu• milA_ \\ imtihanları yapılacaktır. tarUli pek merak ettigim bir etıid birlc·r 1in adanılJ.r u kavdırmak ıu 

takbel u urları, bu se\'lye ltfndt", bir sahasıdır zuıhuJıu durnaktadırlar Kuvvet 
taraf n, ha ııkii nıedeniyetln Ü7'.C- Liman reisleri - Acaba nıyet ı.Z benı de Hernıi IPnnıek çi.n, kUVYet loplanıak :•;i.ı 
rlne dayaDdığı mllsbet bllgHe.rle, bir taja nıı götUrmeklir.,. baş 'ı ur .dacaK birçok ınJyonlar du 
tar !tan dıı, dhlnlert iılkWere inan· arasında nakil - Hayır Maaınaflh Lenlııgrada ru.ken biZ neden Ge..,dl ile uğra.,"8. 
dırm:ısını öl'ret n en bli ·tik dü,h· t . [ gelmişken bu pek mlihln1 ın l ese- lım h, ildı k l lg: z İ'ltel ence ıer-
n şek:ller terblyl" et.11lmektedır. ve ayın er ntn hazinelerini gönnenH•).; hatadL. vlce"inin adanıı Olın.ı.sı ptk muhte· 

l.'aratıeı h de,rln insan terhi~·fl· Öğrendığimize göre Mtinakaliıt Gitmtnizi tavsiye t1 ın. nıeı bulunan Ganai \"O ona. benzlyen-
&lne kı.fm t \'erettk zihin aratnnı VeklletI, liman relslerı ve deniz ı - Bana bun·ı hat1rlatlıgınııa ler blıo az. çoh .ıaı.deli de olmak adı 
yolunda l phiı bu hıımlc?er. hu~l\n_ Kontrolörleri arasında bazı deli· memnun oldum. TeşekkUr ederiın. la 4ıra ne de olsa propaganda.arı ıa 
k ı m arif iya tinin mane\"ı eephe· şiklikler yapm1ft.lr. Yenı nakil ve - Tuhaf dt•gil nudır'? lnsan, nıuh&.ta.p olanları H dısunda H.na· 

tr~ vinl r !Jıt, ıti "' rdf. \ i de.riı&l tatblk 1 eı· b ·takun Cenat.1akl&a'l.a. nıUccı 

nunun ) n·!la ınd~. onunla ıt1"t\'3.Zl 

ol:ınık roh • ıkbel htiyUk 11.kl!jSfl: r 
l A.deden yepyeni tJir ka kınına ne, 
manri va t'1mlzin bu ROn gUnlerde 

.İstanbul liman idaresi kontrol mezsc yapamaz. Bakınız ben. beln.i dele etnıesl uogru olaı.:ag·ına Kandır
efL ine Silivri liman reisi Rahmi , on d a Letılngrada geld m. No za- tna.ktadıria ... Eh, bu, pek mühim bl: 
Aydınlı terfian, h3.Ien vekfileten man Aioskovada.n yota çıksan1 dain1:ı l:;;tir Siz, blr Hındlin:n birtakım mil· 
Kavak liman reisliğini yapan Ta· Hernıilaj'ı gezmek kaıannı verırıın. cadelelere tahrik edilebilmesıni kolay 
htr Tarhan asaletf'n Kavak liman 1 Bu seter mutlaka. gideceğim> derin1 I mı sanıyorsunuz? 
r~isliğine. iShvri liman rcısligine 1 

Fakat her defa.cıında da bu müc-·se· - J!ndist.tuıda ya.şıyanlara hik.m 

1'E YADiGAR OLACAKTI. 

tı" 

T ayyaree Lındberg yine bir 
kun cevherler yum.ırt~· t 

Yol<, lngilterenın lı.tlslnden IJJ1'..:. 
yokmuş; yok, Amerika d& h•-'" 

gırse nazııer mağlQp edlleın~~ 
kabtlindt>n neler de neler. Adeta. i' 
yas! edeıblyatla vesUlik> e öt•' 
lefkil edecek fcylcr. 

1 
Bu b' y, hlı.d!Selc-; ga! b& hep ~ 

bakışı gorily r PoL'ıkanın. balO• 
c ırmak ve vuk ıatı buluUar ar.1!1 

• dan yretmek de""'1ek olmadı.ğı~:.dl 
.-n k:t- .BMbeıU1 ~ 

yok' 
V <t le ı:ar er'erln ~ J 

ra.ını tı. Dünyayı böyle bir ctıar~ 
halef> den k 1rt"a ı! dıye hert!l' 
Ad la le ekkilr cd im geliyor. ...ı 

DUqün'l,. b r kere. o da ne yad1» .. ., y >rd~ Fakat rrtesl bah Muo;· 
•af Kemal<' sili. glhl bembeyaz bir 
>""ab •lı gı nık<"p :ı 'at gösterdi. 

Bu çekili~te 400.000 numaraya 120 fı, \l" trknlk "'ah.ılannda atlı:t.m J"l"tl,· 
bın lirııı. ikramiye ttvzi edi:lecektir. tlnne slıııtemln d hU)Uk 1,ıanı rı iti· 
En bUyUk ikramiye 25.000 hradır ne al uş oldutunu g6rflyonız. 

1 Bu leni l ıı.etın ırUzlediğ ;a)·•· 
yeni b oJuşuıı terçn:esldir. O !.'er-

CJdcı liman reisi Sadık, Cide liman 1 seyi gt>zemeden ?ı-loakovaya dönerim. bulunan ruhi hAlet hakkınd!i. pek aa- olace1 <tı k ııtbılir! .. 
reisliğine Ali $Pvki Aydınlı ter- Yoldaş Lenın adet edinmişl"r. Bent rth fıkırlerını olduğUnu ıddia ede_ 
fıan. İ.stanbul liman idaresi kont.

1 
gö~dUğü zanıan, «- Yoldaı;; Ray, meın. Fakat l:lındıstandaki muhtelif 

r.ı:ılorlerinden Salih Turanbek, Kül Hermilıtj"ı gezdinız mi?> demekten ınil<"adclc grupları hakk.nda bırçok - Gord , mii 7 diye homurdan
dı v ne Karasu. 

JJir şiir 
sütunu 
açtık! 

i çe\'·e ll"lndt~ TC'"k vat:ında ları, bir 
şe\· l'$Ulı~aı tmPJ .. tekniğinde ınute .. 

} hıLK~ı hı..,..· n olarak ~f'tl tlrilf>CC:ktir. 

lük liman reisliğine. nakıl ve tayin ' kendini alamaz. Zaten Hcrmitafı ışı~tiklerım oldu. 
Burula bir fevkalidelik yok .• 

~lustafa Koma! keıdine 1-ürmot et· 
t -rnes.ni hilen bir adamdır. Serez· 
do •ahkJ<ata gitt ğı zaman bir ka
ı; n içinde paşayı avucu için~ al· 
mı" 

edilmişlerdir. gezmf'ml tavsıyc eden de odur. 192J Ray, bu 86zleıtnü dınlcıruyor ı;-ibıy-

Genç şairler, b:ze 
Bıı uevt lhtısa tar, bir: 11klr .sa.ha· 

amda müte ıs olmU& lDSillllıır de-
rece lnde fayd3.lı unsurlardır. 

Ru yeni il :ısetln tenıcllerinln atıl
n1ış olduğunu gtirrnekle, her Türk 

Yeni polis 
müdürü vazife

sine başladı Talat hiıJa Ci!.mdc musırdı. eserlerı·n~zı" 
- Evet amma o asaıt>i bir adam· ı • llatemi ·enUı <'ARP İstanbul Emniyet Direktörlüğü. 

dır Bir de tıakarsuı h.iç ümid edil· j •• d • • f -· __ ne tayin edilen Kiımran, bugün 

iftllı:ır edebilir. 

m~ hır omanda ışler alt üst o- gon erı n iZ. K t. vazifesine baslamı ır. Kamran. 
luver.r. Fazbı olarak """ mahdum ış saa ' Wanbululaıın ;vabaDCjfl değildır. 

dc ld.\"Siye etml~tL Şinıdi 19:?:! deyiz. t..ı. devan1 ettı; 1 

Hindlinın yüzünde bır gurur dal- - Siz Tüı·kıer, Türkiyede bile h'-

gası dolaŞll' gibi oldu. Bana öyle niiz bırbırinızle nnicaw:lele halındeei· 

gelcH kl Ray, Le:1tn ile laftl\'ması Us- niz:. Halbuki dünyada da:ha birçok 

tünden bir ik yıl geçnıiş bulunması· 

nt bana kan,ıı bir U::itUnlUk gıbı g&ı-

Türk milyonları mevcuttur. Ankara, 

kendi düş~ınce hırzıarını neden bunla 

termek aı'ZWiUndachr. \re şuna dıkkat ra da telkın etmiyor·: Faraza., bura-

ettim Jd, bu bembeyaz; \'e temiz dişi:, 

çok esmer ve pek şık Hındlı bu halı, 

da, n11lyonlarca Tüı·k var. R ndü;tan

da yine birçok Türk \ aı'. Çinde, Ef_ 
'-] d k ·'- f k s b" 1 Bir da\:ayı haUetınek lsLJyoruz.. 20 F.y····• a• 21 den ".ıbaren kı• '"zun müdd•l şchrım· ı·z~e · l VÇ,. ~ <' pc SıAı; ' ısm .• ~en, tr ı..ı..ı. lil v · '"' 1 ' emnıye yoldaşça. h•r tevaZli ile degil, bilmeuı o-aııı::ıtarıda., Iranda •Z Türk m.ı· var.• 

1 

Bir zarnanlar, sanat ,,e edebL üd" • • l"ğ" ·ı ft de yaver Kizım N~mi bu va:zıfc-yi atı ba lıyuca ır O grcc 24 cte m lu'ı muavm ı ı vazı esinde bu· b·ı 
.}atta ba1giktermlM, olan Mkllik I hangi de~'i.lnin ı meın hanG"ı kralla Bunun ebcbi Uşıkardu-. Lır .yası 

vapa<'aksLnız İt cız vok .. :\'Iahdum bir saat gerı alı.nacaktır. tınmu' ve kf'ndı....;;ini f'eVdirmi~tir. 
nl"'VıJ1 kulagını doldl.i!"acaksınız. Za- yenilik münaka.,aıııı !tOnunda, «CS DeJcrli, enerjik ge"nç zabıta amır. t.a.nış:mış olnıa.sından magnu· bıı· ı~- te~ekkUI d<tiroa. krrıdısınc yll.kıu 0-

kJier .)·enUere yer verndyorıar.. TA KV/LJ;iJ Irrı"llizdendir. Yeni müdüre b~c:p. panyol asilzadesi edası ile gOzc vuı- !anlarla ıue.şgul olurlar. 8ıyit.sl lO? 
ten son ı;u , asd her paşa cocuğunu ı·· mı t ~ t··•·· lddJa"lı ure "I i. rılar dileriz. mağa. !ı;al19mak ~- lanmalat nıcrkezaen rnuhite doğrO 
urkutmilşt ...... Eğer cemiyotin arzu· ldl • Biz bu Jı ayı "'okıindeo tllrfit l"l YLLL 9-ll Bunun ic;ın o tar& Uzerinde fazla gider. Kaldı kı, .1-lJndistandd. kon1U-

OL..'\ll'Ş Bil~ \"AK'-' 

Ya değil. gc çek. nd'' 
Ankara < Babu\11 l cadd .. ' / , 

i~ y'lrdu.m. KU:. ğurın dibinde bl 
tıkeıu... dıye btr ses çı..ııladı. Ji' 
renkli bir sa.tıcı f:stık sa.tıyotdU· ı.lf 

• .\.lışveriş etmeğe ntyet.m old 
iqın d t;ıl, !ı•tıkçının yo.n ~ 
bırdenbire peyda olan adamın, ' ,., 
bağırıyorsun öyle: diyerek, ZS V 
ya çatmasından dolayı durdum· V , 
en teresandJ ve bir ka,~ın b!l'. 
gıema de!Alet eder görünfJyordu 
"· ti' e tahm.ı 11m gibı çıkt ,F<St.ı1L 

-tıaksız ruydı! sana ne oıuyor 
yer k, ... ıf •ersıeynıcP meÇlluı ~ 
danı sJUeye davrandı. Fakat t.O 
gidıp hede ini buJacagı ~erd' 
anda k.ıi\g.lCiların ya ından g il 

te olan ve hAdise ıle h btr ,Uf.~ 
bulunmıya ı maı;um b rınır. sof'IJ ~ haricınde l:ıarekcllıer yapmağa me-k l!>ttl)·oruı. Sütunlarım.ız:, PAZAT:TESI F t •• k b durmıyaı·ak muhavereyi H:ndistan. 1 niZm bir hulya<lU". Oç )'Uz milyondan 

kalkarsa pede "OILŞlllm teker mc· iya mura a e çarptı? 
k la 

• l kıymet iJade edebJlen bı.itU.n er- ·AY: !) - GLN: 258 - Uı;,ur: 133 daki komUnisUer üzerlne yıktım; U~tnn bir insan deryasını üç beş mil Tc--••~e u ıy•· ·Jaııı bird 
·t-r yuvar na('agmı soy ersin .. Hem b =·~ ~· 
u 

1 
mııkaddemelere füzum yok. !ere ~ıktır. HiCRİ: 1360 - ŞABAN: 22 rOSUnUn - Gandinin yaydığı tcvekkW ııe: yonluk bir leşklllı.la dayanarak elde re dfnd ve tokada tak Ua mu• 

Kısaca df'n=;İn. Öbür gl.İn cumadır' Gen!::ler! j RUI\Iİ: 13&7 - EYLÜL: 2 Ü k ""d b mücadele edebiliectk misiniz'!' etmek kolay ,,ey değildir. Bu en az h!ı etmex ıstU:. 
~eı:ıl mı? r ... rlerlnlzl bi:ro pnderlıılz. 1 \'AltlT ZLYAI.1 EZA .. 'il S U ar ŞU esi GWdU: yarım asrın lş"dir. llu anda h ç t >I ve .n '/ 

Jo:Vet' haftada iki glin gf'n~· aanatürlar ı Gi"NEŞ'. 6,40 11,20 Fiyat l\lürakabe teşkilAtının Üs- _. HJn<l,stan o kadar bUytlktUr kl. - Hlnd kom1lnıst par~iniR kuv- n1z btr11f'~ dah c du Bl' ik :ı.e to 1 

j~in birer sütun a)·ırdık. Buraya ÖGLE. lJ,OO s 49 l:t:i.ıdar cıubesi bu sabahtan itibaren daha pek uzun.ınUddet ne biıım Gan~ vet. dere<:t-si hı:tkkında bana bir !ikirl (Deva:..,11 Sa. 3 S. 7 tJe 
Eğer nma namazını Ayasofya · d ıı r ı · esirleri ' ' • U · 

k 
gon eı- en ~ ır f'rt \.e n İKİNDl: 16,41 9 21 atılmış ve faaliyete başlamıştır. di ile mücadele etnıemiT-~ ve n~ df" verebılır ınıaınız? ı .,.,.....,...,.,..., ... --.---...,~ 

amıın 
1

:naıss1 H :"':l de Aya· neşredec·efb.. AKSAM 19,lA 12,00 Buro, kaymakamlık binasındadır onun bizimle mUcadf'l&ye kalkışma- - 811 bi\ylik ınuı,ıaJ.ıakı)etınıı.z; tı' 
ofva camııne gn·ınce sol tarafta YATS.i.: 20 ,:54 l,32 ve telefon numaraları eunlardır: sına lilzum htS! edilecek. nıensucat işçilerini t~kill.tıa·ıdırmak ıştlleı-1 iJu rrııİ'lr'on ~ 1k .:>ır ~ 

1 
am 'l '*8sınrla ik .nci safta yer tMSAK 4159 9,39 80.63a ve 60,213. _ Temsil ettiğinız t><>Syal davanın olm~bır Şimdı bnrılar v., dem ryolu ar J:ed ""8.Syc .·ı haıinde lı,plu 

s "'"'IZzsa, cer.'"iyet kcnd1sin d~- un J}oılar F:ı t (l\\'el• de 

manları aras da sayacak ve adını a J Gecenin bu JJerllenıi': 1;aatinde, ora.- ı haJJ k• ınnyordu. dığım gibi, u nı vet ara Jr8' 
k 1 it ... in.ln de bö.)·1e ~ocukları olup otına- ı , --. 1 b b ı 

•"'•TUZJ · te" c vazaca Bakalım I ' da aoCMk aı..ahi ·~1rk1arın , .. e t4"'1(', \ \ u- - Etinıl khn ke~ecek beniın? .. nı isi e ı en ır llJ ı l1 1 dıtııu .sormakta Jdi; bu ıwaJ U,U.Oa _.,. 
:tu r Paşac cevcrbı 1:le olacak? 1 !iA .. r..-ram•• nıiıleJerin feryadı \ardı. Kendim kf•!ılf'mj~orwn, m&ba ta ne- \ett:r. Ond ı d 'lal bt-' so 

gltmi~ olan. berild ona iza.be_ t ,·erdL ·r- ..,, ""l oeı.ı 
Herif dıcriımcyet vermez. Zan- Saaa'nın ·'"·anında oturan ihtiyar L.at, ı rede?... W doğa'>Jet.:eğıni na.tt. 

:ı;tt.'\·l"rt Ltbl. aelı 1agı1Jı: "\"C olu 
nf'tmmı. .-Gard du nord• ~imali garında hı· 1 ıkratn edllen yeınrklerln hf>p~ini de l.ıthzadıt. hir 'bnon 8.)aga kalkı 

Bu cd~im.. Görü t1n can tlhdarn edllmekte olan '"'llğ<•t bir ba· · - 0-=ı -· - ~- .;;:___-~: - ;·~~) reddf"tnıi ... ti• !'&df'ı torbadan hir k~ıh. )Or, ("tini \'f: pJone.flni ke"llimek i!ı,•ln ar - Bununa beraber bir •" 
k b • Mile ı 11 il: 55 Turkçeye <evırea: • ' . . e<' 

aygusu u. banın knıyd.; otoı: doku'!ı ya,ıncta: ZO . . · . ·=' almı~h; '\·e, bo taba~nıın onürtdr kasına geı:i~·ordu. Biıtnn kadınlar ,. • run m lyonıarı l! m olabl 
Oylc ise Allaha ısmarladık.. at katalı, fakat cana p.kın Vf! her EMiL L_~ _ .;...._: 

8
'\lllD R~~!_! 1 l'Jımr:u,, ortaııt;ı' Sf"y~lyordu. Gizil- fe<'l"ği u~ ali.kadar oluyortar<tı. On~n gösteren b mısal mev t 0 td 

Btn ya "lll öğ!P.: yemeğinde kendi- dem taze .... Bu kadınların en lkabada- Aaı1 ııdı Jaklln &odQ olan Blau.11 '"·ah inde inek gühnü-:ı olan Tabın <'P ettnl).-"nler o1u,yordo. Arada bir, ttin gar..onla.rı !ı,"evlri)orlar., tıka ha- unu .. uy .rs..ınuz t~te on beş y-.ı 1 
ne .soyl~hr! j ka ~ 1 "la ona )tm€·k yediriyorlardı. Ro~ \e 

yıı,ı l)(: altın lira1ıktı! l hıncından Dösi~Ti'ye: gelltlft", 0, Amtens t-lva· J'ıliene hariç, hrJ)l'I de Parhı kaldırım- göz kavakları pan.ıyor, ("rure t>r g..:ız ~ lZ mılyonlaı i nd j 
Öğle yemcguıdc buhışsmazsı- yört-ğlne inerek öJmu, bir babanın nıub. bJr l&badandı. uuuı t kat lan i.l-.tune cWı.ı:mü .. olan .Marja Blon, toprak rengi bağhyordu. Bu llC\'I ı.u ... i tabağını d("ğtştirlrlerke-n. !S-imon 

07 Yann Semsi P••a getyoı "u-· ~ ~ · •·· d da a~zını s"ıliı·ordu. O, bunıl•n ~·· 
Of' ...._.. ,.n • kıı.ı olarak Bordoda do~muş olan Ka alılılJtsız ve yalaıı(·ı ol'ao. bu kız, blr J..u13 \.iolen. Lf'a Dohom \e... n1ec·lbdc·r. '\"ıındo\·r un M.lği gihi, ,.. ... , ... 1\ 

~ tmu cvtnc davet eder. Ane<tk 1 . .. 1 <in E•l • 11 1 bil nıt·ınnun olcln, '"' nlh:ıyf't tııen1uwıi-rolin Hege, bereket \."CJ'hin k1, kocası paıım « nerı:ıll) toruııu o1duğ!JIUI 1'liy·r Jorj hu kadınlara hakaraı.., ~Wdn ( aın1a "'111.ı«•ı o ur . h cnr~ o a . 
ak.şama doğru bf'-114 bır fırsaı. bu- .,_ yetlui lı.hata h·ııez:1.ül t•dt·rek: torlutunc, J tJn ku 
1 tarafından koğulına!';ı Ur.erine kendi· ter 'e otuz. lk. J ınlb o!d.ujllj.nnu da vr ;.nit dinliyor ,.t' hunlar bakı.unda nıclrri iı;ln, ına ... unı ohnaları 1:'.ı.l.ım-
abllirsin cNam.ye söyle L ta- · ~- - t~t ! .KelirnenJn tanı misnaMle dak bırkaç alay ile 
.f• -n • 

0 
dızdı'-'--ın. . sini de berabt>rindc a1ıp götüren ,.c •khlrdı lf d@ı ,, U B Jar 5ÖJlenealeri :1ihutne yf'rlf1tlriyordu. dı •. u .. ı tahdlrde, '.:;•.\c·t rna...,unı ol l 1 k d 

ki u.; ~ kızıın,ıo? Karlın dcili.ğln JMj.>I~ olur. eın e e ınetı u.:un aı 
_ Pek 'illa .. Ha az ka ı..nutu4 bir ~ı·ne uc yaııacağını dilşU.odilkten taraf dan 1.ek beğ nll 1. Kollu ljltınd.'lnlardan, ge7dirllen J·c- ınal.annda ııı.rar ediiinı.t', yt-nliir, i!..-.1 Diyordu. \ e R'.'r'a a k kt , 

y~rdur.. Kanar Osmaıı Paşayı Ma- l'Onra, kızı 14:Jll iyi kOtlt hir servet ·onra, Deg ne, öt~ hakkında mclı. te.bakaJurından. \e etrafuıda ~ .. Ur, fakat eğlenilf'nle,uJJ. Eğer dur· Hoflf hlr c·anlannıa oktu, nuıJUl\e.. _.Artık g meliy.ıı.. d d 
;a.; tı ~ t.cJyin et::nı ler. tophunağa kar.ar \eren ukılh bir ana~ da S('r'i" \e L.ı lzahlB1·da hulunılu: toz. -.eki7: kf,Jnin ..,,c aktan hıı.naldığı rnat111n ('ene .,-alan Bordörına,·'da ol- t<' umuınılf""'jtl. mllaj' da b l cok e k T lrK e 

~ Q:,ınan Paşayı mı! 11.1 "ardı. Ylr•nl bej )a.ına. basınış, Koeag ta~dan kapı dışarı edilen I" anın h.f'yeti nı~mua.-ıından, bJ
0

r ,. maNı)·dı. orada herk~ uya;yaeaktı. . ana: bulunduğı.ınu da aöyıllv rlflf Sıl ı:ı 
-"'-~- tın ı-•dclı - "\1üşı Sc.ı. ~ me.;hurdur. takat yaradılı'ı soğuk otan kız, kıy hır hanun 1 Tafından ~ ı - toben • hıır.ıN"t yUJ..-.tli,)ordu. ,.e garsonlar, Ba.caA:ını upuzun uza lljı olan bu - Blli.)Of'roU.OlU ki, J,..k~a. ıtrenı,i esseseyı tetlt k etmeğı ....,. 

K ~ boylu, Ta12 O:nnaı,, derler .. metı hJc değt.mJyen, gttze1ler1n gli sur. Mu'den htzm,. ı ufat=:ıe geU· kendilerini unntarak, yag lekelerine Rordönav katırı, kom,wıtn bu.Junan M'rgi.)l zj:vsretf'I SPldlği zaman Sarı muyor 911.1.. \l-ıcz? . e!11'°" 
Yaman Tatardır ha!.. zf'U denecek bir gti:ıel11ğe nt:ıınrti. rllnu olan Klarls Beotts fien-Tantu· bulanan halılar üstllnrle ko!:luşuyor· fA.!l{lye 'e Ro~·a bir llliultan nhavetue ~ ı n '\." (' n 11 ı, fi e~"retmek tizerel Ona bırde Jirc cevap ver 

1 
Boyunu gi,rclım brr k('ı'P .. Gayet tutJ7-arnpen·er 'e h~oı hl an mal U J ncıtılly.a. t o.rların,daıı tardı. ffalhuki, nu-cll~ hlr türhı ~'e kentltne hir::rru~t ettiriyordu. Krılar, tln1diden hir Joc·a kapat ınn1. Zira akhw ht"p 1<.' fJ\l&'r ' r 

B.nkl'lım gOı:Unıı..~ kc:stiru'U·k cmu llr btr kadın olan anncs1. diki' atöJ blrh ı k·zı o up, nı mc olm k U· lO!lenıt•111tştl. llanın1lar, yemt-klerin ona itina. ec.lerPk, onu ":ımartarak. ye· Ağ"z.ı Jf'ınt·k dolu olan Bordöaa.'": kalmıştı \ 
:ia. bir hale. J'Ola koy,!...'"IZ. ye!ii )-aptıga bir mahallln lk1 kat tıs- ıı re bU.}llt~k 1 li mekteplerden hi· y&rıhını yiyjp yarı .. ,nı bırakarak, ınız m-.tıe, l<:m 118 alAkad&r olar~ aa.

1

t - Kuv\·etıf' Uroit edf'r;m ki hhtün cBu Htndl, b s bu la ı 0 

l!:llı:r sıkıldı.. Üç beJ dakikalık tündeki kllçll<ük eorbl1n idare.sini te 1 rinde terbl,)e edllıtili. Slmon Kabrlaş; bıılık ediyorlardı. ~adece, Talan Ne- de<e onunla meııgal oluyorlardı; hal· pren•ler buradan geçecekler. ıçın mi ocıama gttdı '> ..,ı 
(asıialarla ookaia çıkblar Karasu inin ediyordu. ..... ylnnl J>IOına kadar mpanya ba· ... obarluk ederelı: lıepolnl )~yordu. bukl Boı:döruw yine de oızlanmaktan (Arkası var) (Arlm"' 
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i inin çukurunu 
kazan iki paşa ..• 

K•rım'a rraasaııa: Alma_n t~rya- MEN TEN O 
akın ! Gebe kadınları relerı, kume . 

-" Afüş,ir paşa lıazretleri konyağı 
yutaı·laı·. den rakıyı tadarını ••. ,, 

Alman pike tayya
releri · tarafından 

muhtelif iisl er 
botr balandı 

koruyan halinde taarru-
bir kanun... za başladı! 

Vichy, 15 (A.A.) - HUkumet, ço 

Paris, fiııaka, mi11aha diııleı11i11or, 
Senjernıe11den gelen lıer babaye
ğitin iki günde peltesini çıAarıyor 

f 
1 

Yazan : 

' 1 

cuk düşürmeyi ırıeneden ~ hAmite B • t b 
kadınları himaye eden bir kanun ır ren er

Berlin: 15 (A. A.) - Bır askeri neşretmiştir. Bu kanun, tıamile ka· 
_ __:):...:y a.:....z~a_ıı_: _E_n_s..:...· a_·r_ı_ ... _B_._i l_e_ı_ı t __ .J 

menba~an D. N. B. ye bıldirildiği- dınları işten çıkarmaktan patronları h Q V Q 0 l d U ! - S -

ne- gore Alman Stukalarından mü- menetmektectir. blrlıkte Romad ııa".I tamstığını. na l<"nkat c:ocuk buna tuzum goımwı· 
1 C'kkep kıwvetli a-.ıı Cılolım, 14 <YY- Bcrlln, lG (.A.A.) - D. N' B. nin sıl çalıştıklarını ke. dı af;"Z yle ban. - Z:ı ıımt etme) • z mad.ım .. d<'. 

Semih i mtaz 

'-------------------------J 
s. 

JUlde dümıanın Kırımdakı tahkı- r " ı ~ sal&hıyettar bir membadan ö~nd • anlatmışt.Jr , dı Atım, arkad rım. \e adam' 

:/J humayu 4 mu ırı Çcı kes Abdul· tım .• ·uım Pa a aklıma geldığı için ,·apmışlardır. lölde şaı k cephesinın merkez mınta· rnk: Hain , .i bııklUm duran gütcl 1'ıra 
Merkr~ '2 m o.an be ıncı ordu., Nasıl ce\ap \ rece~.ml şaşı;mış· mauna muvaffakiyetlı hücumlar 1 A S K E R 1 ğine göre Alman ta~-ynrelert, 14 ry· miyU!i nne ç<>Ctıt;a lı.ı~·retlc bakı. ıım buradan çok uzakta değfllerd r 

aıı Pa.,a llC':::; ıııy •rtlı ı Ntızım Pa. giıç hal ı.Jc kendimi zaptcdebıldım. Batarva mtvzileri ile ic;tihkam-' Göz; le kasında düşman kollarına ve şimcıı. - MUkemmrl, mlık('mmel! d ye su.ıza yaknl arak saçlarını öpıü; 
a bır tUrlU geç.nrmez:lcıdi. Abduı· zır.:ı :MUşır P aya. gideceğıınızı ken~ lara isabl'tli endahtları yapılmıştır. '- J di!er mlinaka!Atına kUt.e halınde ta· söyler dl. Ann"nız haıukaten akıllı - b zı pek ndlm m[Lt.mazel.. E 
ah Paşa ço1' nı ğ ur \ e azameUI, dıstne so)ıcdı~m.ız \akıt Nlzım Pa- Bir cok 1opun ve 40 otomobilın tah- - arruz etıntşkrdır. 'e b lı;llı bir kndııın benzıyor. lsrn ger Sen Jcrnıeae uğl·.ırsanz ır.ıtoy 
Naz.rn Paş k.bır ı .. \C !a.kat mUs· şa: rip edilmiş olduğu gortilmii~ttir. Rus mukabil taarruzu- Bır çok kamyon, otomobil ve dl· Ndıt, anrıenlzm-:. grllniz. Luıyı görmek ıstcd ğinltl s lC"hzı dt. - Kamusu da bt'ıabcr almağı u· A)'ni wmanda bir tayyare meyda- iter motöılU nak.l vasıtalan tahrip - Aıına dır, mad m... lcrsenız sız: benim yanıma gotünlı 

Sabam Br;ııutte bulunuyordu. Ne nutnuıyınız! demıştl. nına yapılan hiicum esnasırrda han- nun göze VUrdu"gu cdılmış, ytirtıyüş halinde ve tııhaş·ı Fakat bu Ct'\.:ı.bı ya~lı kadın du~· !er .. 
\'akıt Şama gıt en h"r ikıslnı de zi· Müşırın sofra ı çok uzundu 'e çok garlarda yanı;:ınlar çıkEırıJmış \'<' l}Ut. ,·azlyetlnde bulunan r!Uşnıaırn a- ınadı, zıı a tam bu sıraa:s üç ytlz 

8
• ve ı;ın.ır ltındakller rllya görup 

tıu-et cderd,nı Nnzı.ın P~a elı kalem kala.balıktı. Kırk elh kı ı 1Ca.dar mı- b'r cok U;yyarc yerde tahrip edil- hakikatler ğır zayiat verdirilmiştir. Mühimmatı ğızln bırdrıı öylC'ı en ,kıvrak tempo· gormC"dılı;lcrı'le emın olmak için bal;\· 
i.litcı.r, şaır , c ,r b r ad mdı. •safiri \'ardı. IDrltQ ıharbtye Reis. Ra- f." .ttr. yUklU bir tren ateş alınış \C bcı ha· lu b,r ıır iil kulaklanna gelmlştı: Jaı ını sa !ayıp, goz,crtn Uğu.)tUrur 

.\bdul.ah l' ı ı e adece askcrd .. tf' paşa (On e k, ı.radr zam MUşıı Hücum esnasında havalanmak i"~ (Başı 1 İnçid~) \'a olmu tur. Bır zırhlı tıene mUte. Bu ,,.ıbah bir rlizı;!i.r C'>tl. giırll~crek, JaPken ko~tu, uzakl~tı. 
aUnunla b xab r must ıall konu mcı· izzet Pa anın kaınpederıdırl. suvar• t\yl"n ıki düşman tavyare~. alcak Merkez ccphesmin cenub cephesı addıt sab<'tler vaki olmU':ı \C tren • 

111111
•
17 

;\la:ıareıı, ~ine lçl<'ncl"ck. .:.... 2 -
~ vr yazmat;ı ' ıdı 1 Fcrıkı Nurı Paşa lSultan Hanıidlıı bir irtifodan yere dii$mü~ ve vu- ile birleştigi noktalarda Gomcl Is- btlyük hasaı·a uğramıştıı:. H nUz • C' :llıız.ore'I, :\fnZJrcrı, :Ma:z.arcn, 1651 enr ndeylz.-
Vımyct makamından müşırlığe ya- .:m!rahuru dl). Merkez Kumandan kua gelen infilakı ntesirilc: parca- tikamctinde şidtktlı hücum ılc baş· vıs yapmakta olan şımendlfer h t Tı•ıı rsl geliyor l'arl ten!, Bir hazıran gUnU. 

tııa.n tezkere. rtn mi.ıhlmlcrını Nılzım Mırlh.ı Tayyar Pa a, mezunen Şam· lc.nmıştır. lamış olan Rus mukııbil taarruzu. tarı bır çok noktulaıda !nkıtaıı u~- _ Fakat bu 1lar kim? d ye bağır· Sen Jcrmendcn Parıso uza~·an t~· 
E>a.şa tiı.ı:at ıaleıne lırdı Ve gayet da bulunan Bcyrut askeri h~tancsı Pike- halinde uçan diqcr tayvare- 1 bu gün bize ve bizımle aynı kana-. ratılmıştır. dı. 1''ıı ns•ıaz. kra lığın dUşmnnlar. lu yoldıı. sU,•anler gidıyor, SU\ arı.er 
' dalı c.Umleler :'>azarak kelımclcrın sertabibi Hayrı Bey (sonradan Sul- ler: düşmanın Dnieper nehrinin atı izhar etmiş olan Türk Vf' ecn~bi nıı? ~diyor, Parıse doğru gidenler zındı>, 
~erıne har\.kc,cr lwndururdu. tan Re.58dın sertabibi olan Hu;'),'! menbaında bulunan bir ada üzerin- asken muharrir ve müteha sıslara lht ,ar k.ıd ,•, beti b nzl ı:.arararnk çevik ve sapasağ"lam genç!crcLr 1->ı 

ır d Uks k Utbeli lm.•lıg"ından mahrum edıldığı hald • 
1 

k 
1 

"" Nıç ıı bO)'le yapt..ğını soranlara ..,e: paşal ve aha birçok Y e r deki ağır topçu mcvzile.-iııi bom- tamamile hak verdınni.ştirı öylc'ldt: minin göğsUnde yanız ra ııb.n ar· 
- • ·e yap yım .' - dcrd • Mljşır subaylar kılıçları bcllcl'inde takılı ol· bardıman etmişlerdır, Batarvalar cRus mukabil taarruzu> nun ilk bu derece kısa bir zamanda bir rıc- __ I:lu kadar ihtiyatlı hareket elti. ınası vardır, fdmlnln göğsünde 16( 

doı;ru duru~t ok..ımalt bilmiyor kı ... duğ'tl halde sofrada oturmuşlardı. tahrip edilmiştir. Mühimmat dcmo- hedefl<'ri cricat halinde bulunan Ma :-ıti durdurup şiddetli bir mukı:ıbıl ğım,z halde ı;c ıe ellcrınc dUştUk de· krallık nrnınsının altına san sırma 
t-.ıı, UplıeS•Z malt adı, mUş;r pa· Şamda (Hamc~ 1) ısmlnde bir nevı 1 su da atcs alrnıs ve bir çok infilak- re.şal Budyoni kuvvetleri (izc-rntleki taaı·ruza kalkab.Imesi h.1smını biı scnız e... Mon enyör kardınalin as· ile btiyücek bir (M) harfi lşlenmı~. 

a~ • c ıl göstermekti. Müşir Ab· kayısı vardır. O kadar şekerli ve su·, lar vukua gelmiştir tazyiki hafirlMmek Vf' Budyonryi haylı dlistındurecck hır hadisedir. kerteli boyle ıaubal şarkılar söyle· tir. 
1.i,laıı P~a 1se, \et<1Jğl ı.:e,aplarda ıudur kı, .bunu &yruta kadar olsun 

1 
--- sağ cenahından cevrilmck tchlık<'- • + rrıczlcr. tahıl Evet, evet, bunlar her Y<:Ş ~ ağaç klımC"lerındcn kuş şakı· 

<t inat, biı kat daha ağdalı cUmıe· sevltedcmezlcr Tıpkı Akkiıda çıknn ,. ng ·ı ·ız tayyarec "ı ler'ı . d k ta "kct 1 st halde paıl"nıentu'lUll askeılcıı o:ma· mnlnrı gelıyor. Geçen her kafıle arı. . . . . ı1dc 1 m en ur rma ır.> .::ı:•ıı mı ı. Bu satırları yaz.aı ken gelen bi. ~ 
' kullanırdı. bır nevı Portakala benzer, ftHkul Zira Almanlar bu noktada, \anı . • - . lı. Ka~11lını. kaçnlım sından yUkselen tozlar görünmez o· 
Mc;,cl.ı, Nazmı Pi.l şoylc yazar· naz.lk ve nartndır. Zahl<'ııın UzUmü ıc Moskovaya VP rdılar Ki\ C'fin ş'maiındc DınyC'p<'l'Jn ~::ırk Alman ~smı icbl,gı Lmıngrad mu Ve u.ş. gı. ı l koluna d..ıyanarnh ace· luyor. 

'l'rablusşa.ının muzuna, hazıı·lanıın · r: i ı sah)ınc geçmüı!cr ve tutunmusl,ı dı I tahkcm hattının yarıldıgını ve şeb- le cıcelc doğ"rulmuk Lt dı. Uıkın ço· CoğUslerındekı krallık armasınrn 
• lC'lıı·U mal!ı malı.ll·ı lcalı-ı ılu· buzlu hoşaflara bedel mlişır pa a b.zıı Londra, hı (B.B.C.) Re ın b ı ış· nittıkçf' 1 tt altında (M) har! ışlenmış olanlar 

· ri ka \'e etrafın· teblıği: İngiliz tayyareci \e teknıs· Tal!rruzun ılk safhasındakı iiçun l rın c;em er enmcs ının ., c:ıh, glı!Uınsl\ı:rck te c 1 e ı: 
ll ue mtııı ... 'fczl,ercı cclileı mU,ı bu ysıyı ikram ettırdı venlerinden murekkep bilyuk bir 1 cü hedef. bclki Alman! rı tel<rar tamamlıındıgın. bıldırdı. Bu tcb- 'l'e' ış et llCl ınız, m!'lc.nm Par- hep si> aJı elbf.scler gıyınmı~crdır 
'"-L: rl' > dakılere şoyle dedl: ,_ ı·· ı · lı "Ok~" Şluss~m- 1 t h '· bura' s.ıld rııcak de Buıılaıın palaıbı),kları vardu- ve erı· ..... c .... dı· . dide kame I\losko,·aya vasıı oımu<tur. 1 ı1ehırın garp kıyısına atnıa.-;tı. 

1 

ıse m ın.ınma . ,, .,.. - "men o eruz ,,a • • hı x paşa da bö> e cc\ap vcru · - MUsaacI edelım de cnn d burğ·ın zaptını bildiı m'cş olan leb- rcLcde kuH·ctıenmiş dc&"ildir. Bun· mış z,ft gı.bl, canavar bakışlı gozk· (l'cı.ı,ercı cel lJ thaJ,aık iht.l\'8.Yl ve. kayınları mısaiırlertmıte takdım ede· z· E z E-L E Almanların Gomel ıstıkııı'"Tlctın e lı"'e mi·' lar. Maznrcn n gonderdığı aq.ımlar· rını. kapaklarına kadar ya.yılan kaş· el 
r hm, dedi. L bir taarnızu,hıc; ummadık art \ e.r- ı · . . . . ki 

11 
bu 

a elernı 'c daha ııeleı- n c ··• O hl L d ta mıle dır. Lal,l ı, isk ırron knrdlnalın uley· hu ı, gune; ten yanmış r ve a 
Su zat.arın h"" iki ı de pek nıulı· l<'akat o kadar mıIUyor ve gUldU· dıkleri ağır zayiattan ve on hcs yır- tc ıg cnıngıet ın ma sur·'"nıına. vahşı ve korkunç bir hey_ 

"'° b.. k b d h ı k 1m ld b ld hinde öyle gılzcı şeyler uyduruyor in .... ı-6"' in· .,nlardı. "o'~ ı·u adamlardı. rüyordu k s "'~bını biraz onra oğ. . mi kÖl' ve ·asa ayı er a v•r c>t- muhasara cdı iş o ugunu ı ıı. bet ··crı~or. Bunlar ve bunlanıı ya· 
'••• ..... u b '• euo.c (Başı ı lncıde) 1 . d • 1 ki M f h k 1 Kard.nalm adamları bil<' czbcrıemcK. • " Z 

"'azun Puşu b.ruz ~kııcı ldı. ı·e.,dık. l'ıl~bor bu sırada dcvletlCl mil· mc erın en an aşı 1· ama 1 c-n- miştı. Bu ise muhasaranın tamam- · '··- nında kılıçlarını parıldatarak rcnk.ı 
., " ~., Ağrı 14 (A.A.) - Cuma sabahı d'l .. t la ,_._ g k l"d ler Bccı 1 . . 

1
. ttn. rıöyleınckltn keııdilcrını awuuı· .\ a.Yı rok • e\Crdı. A:bdulla.b Pa a şır paşa hazretleri bardak bardak ' , 1 crını op mnıua ecı m 1 • oldugunu soy ıyor. pelerinlerini uçurarak dörtnala ııt 

" 1 dola . , nııntakamızdo. nıku bulan bir sarsın., nltı .rti.io sonra buradaki Rus tnzyı- . ,. . ,. _ yorlar. ~ <lc'bdebelı ıı; ken alaylar a • konyak içmekte ımış.er. 
1 

t etrafında ıJınan son resmi ınal(l . r d h f Her ne ha 1 ıse .. Bu cıhct uzcı ın- dit rinı b rbiı ne vıı.rnrak çaıı· ı,Urcıı diğer sUvarllerle Par.sten dô 
S kıığa çıktığı h ı 1 kı azaldı. Azal ı amma. 1'3 at ne es d f 1 d - değmc>z Zir hız • < • d d b kadar fark <1.yı tere.ıh cdt>rdl. 

0 Sofranın lntızamına doğru u ay· mntn gôrc vllAyet meı·kczimlzdc ol· 1 al, bileL-ckkrini sanan Almanlar bir e aza uıına_ga · a . -

1 

km, çapkın bağııdı: nenh:r arasın a ne en u ~an blııncl paşaya yalnız yaverı ran olmuştum. Kat ıyycn gürUltU yok duğu gibı Elcşkır, Tutak, Dıyadın \C' 1 dcnbire dalıa büviik hır .,ür,irz kır r.at Ruslann bıı'..mu~asara harbıne - M:azaren, Mnzaı~n. Mazaren! : \ar? :-;eden gelenler gıdenler gıbı 
' lkı zaptiye s\h ar ·i re!akal eder· tu Medeni ve beraberlcrındekllere !k 

1 Brı'-'n?..ıt kazalarında nllfusı;a hıç bir d k ld 1 • ha.,ırlımmalan gosterıyor kı Lenın- Top sesleı·ı gel.yor Parırten.. zinde, ı,e\lk ve sapasağlam değiller· ,. rıkll ını · " • r.ısın a a ı ar. d · ı h • . DiıFen ıse bir sokaba " ' ı·nh ve eza vernııyen eda ile ycmeıı; zayıat ve maddi hasar yoktur. Bu yer 1 • gra er geç tamamı c mu asara c- Fııun uaz, li yalı eldhcnlı elıyle ço, d r" Neden aUarmı sUrcmlyorlar H 

d::mana kart ırdı Arabasını Yl'nte ınl öğrenemlyenlerin sofraiaLI 1 lerde yeniden bır sarsıntı kaydedil·! ~.an~. kadar pek ~u· vc•lı r~bı dilebilccektır: Şımdi burada bır su-J cuğun ağzını kapıyarak dc\'am etme· nı~uı bu atlar bu kadar yorgundur? 
• O at..ı talı P cderdı.. gib rıe ağız apırlısı ve ne de tabaıt nıemıştır. Tatnos kazasında sarsıııtı gom~ını~en ~us n;erkez ccph s • al hatıra gelyor: 6ıne mlnl oldu. zıra. bunl11f ı yıın halinde bulunan 
~ r ba.yram H' ilC' ıl Şamda bulu· bısak patırtısı \"llnlı. Y mck ytye'1· !asılalaı·Ja devam etmektedir. DUıı Kolm d~n Bn~am;~ ti kti'dar U7.ayan Bır kara kış. bir şehre sığ.ınmış - Oh Luı, Luı' Susunuz. Luı!.. Parısın tekme ini yemlşlerdır, yara. 
l'ordum. Be~ rııt dcftcı dan Ethem lcr ve hızmet edenler (Stylcr) yanı aat 16,13 ve 16.35 de altışar sanıye 1 genış ~ır hat uzennde .~~~· der ce o~an tara~ i~in .~i ~ okı:a skp ın 56 Duyarlarsa anncnızc· kard~nalm fena lanmı ardır, kılıç sallıya sallıya : o trı<h de baba~uda ı ızJ,ı ıı.lmış ş :ı a • ın chU ıdller. Fakat na ıl oluyord:.ı devam eden ikı sarsıntı olmuR bir· ı;ıddetlı hır t.aarru.ra gıı • tı. dc-rc>cC' sosunu ıı~ındC' bır muhasara 

1 
k t s ll kUndllr 1 rulmuşlardır. Bunlar da gıderlerkcn 

~· k' R - b t< 1 f . . k 1 e mı.: 1 rn m . k kö ınışu. bı- da bütUn bu zarıf ıbn;') tar sofraya çok binalar zarar gornıliştUr. S~len ·ı us agır a "n·a an- harb1 yı.pacak taı a ıçın mı or- Çocuıt sliklnerer kendın! kurtarın kılıı;lnrında güne parılda tara , v 
S;,r oteld yeri tı • Bnyrıı.mıı kılıçlaı ılc otunnamuk doğru olacağı·' Tatsu nahı~csinde olen ve yarala· nın mcozih içine okan i1erlc-yi bu kunçtur?. . " • lokantalarının onlcunde hizmet.çı kız 

ı günU Nazmı Pcı :a t.araimdan r ı dil Uncm yorlardı? Sebebini sor· nan hay\·an mık tarı sa tür. tann·uıı.uo dcşhet \ e kudret dcree<>- Oniimüzdcki a!- larcla bu suale bır ca. H h , • d ~ ııl tt. ı.şte !arın şakalaşarak, taı anmış kabaı ık Yemeğlllc da.Htiı olduğıımuzdan dum: Van H lA A) Ercl"tc 'er sar· sinı kHfi derece izah etmc>ktcdir. Zi cevab almak mumkiin olabılecek- - 0 00K·. d yı.:ı a19:l e bı . kuyruklu atlnrını şahlandırarak b ı 
t>.. n~tr pa- • · · - ., ., k k l Monsenyöı ar ına y nız uııu > a · ı ·••ekte:ı sonra beraberce m....., - .MUşır pa a resmi zamanlard.ı. sıntısından müteessir olan vatandaş· ra Smolens mınt.a ası A ""aTl cep- t.r sanıyorum. . 1 yollardan fıyaka ılc geçmı~ıcrdl. 
~~a gilmcl~ ~ımizı dt"rterdnı· bey \Uıfe başı da huzumndn kımsenin larıı. ilk yardım olmak Uzere teberru hesinin en çok tahkim edılmiş olan Sınıdi sadcd d.on.eliın: . pa~:~~~·c.ıddi bır taı.ırla gt>ğsUnU ge Fuk.ıt, Pa.rıs fı.>akn, mı~ dınlc· 

d. ak yola çıktılt. O de\ ır r, dcdıler '"rufından Erd"e ,,.önder,lmi,.tlr. Bu taarruzun muhtemel hedcflc- layıp sık et mcr ·ezını ıno ens u-
1
. 

1 
t.ı k b.ıylğiUn lkı günde peıtcsını çı a. ı· 

~u ctmıştı. Öyle de ,>aptık.d Ve~:~~ kılıç ız bulunma ma mu aadC' etmez cdılen 1000 lira dlln kızılay merkez kısmıdır. Acaba !Gomcl k •S:ıkamS etı~dc ;. • ı rerek iliı.\'c elti: j m yor, Sen Jcr~eı,den gt>len he~ b~· 
-. k daha ca· -· "" •· ·ı ., '" , • 'b "k R - Franşa krıı. ıçc.sıne c uzıı. nıı •ııı~abasız soka.ğ çıkma f':am Bir nınakı da a knlere. yanı evı:'l· \'an, 14 ıA.A.) - Ercışın koylc· ri ,.c inkışa.flan ik- Rus yükı;ek lnı - terine nakleder gı ı gozu e.n u kimin haddid ı, matmazel!.. yordu. 

"" \: olda tesadU! ettığımız ' dcfü cı leı r hızmct ettıı memcktıı. Bu rmde ~imdiye kadar tc.! bit edılen ö!U manda heyetinin falla nıkb.n <'mel- mukabıl taa)Ttızuııun başka hedef- _ F'ransa kraliçesine mı deoın z?. \'e şlmdı ba~J'a k.ıfıleler bunlardı 
1 ,ııtı.Yetı mektupçu u Necıp Bey de nun ıı; sofracıları h ıl \'e meslek· ı miktarı 192, yaralı ııııktıı.rı da 190 dır ll'ri etrafında tahmmlcre sı,.işmc-z- lcn olamaz. {!lt? • . _ ôylc ya.. j boş..ılan :>,:crleı 1 clolduı mağa koşarl~r. ~katıldı. Hep beraber mUşıl' pa.. ten adamll\rdır. Bu yaralı vatandıı.şlardıın yaraları nen ôncc, zamanın tekzib <'tm~ ol- B z:<' kalırsa bunun bckl~nen ıını Bu tek keliınelı ce,abı alırken, Fı· ken, yorgunluktan sıskalaşmış, e· c.~' •. d

0 
aırcJınc vardık. BLZI karşıla· Bır müddet oıııa, mU,lrın vcrdığı ağır olanlardan yedısı vana getl!'li· duğu bazı Alman ıddıaları uzennde neticeleri dışında bır de muh:m ta- ransuız, çocuğun belınde altın ~•ab. nı klerl çıkmış şu ntlar ibu sUvarıll'· 

-....r hu.usı bir kır zıyaretınde de bulun· mış ve dlğeılen de Eıclşte tcdav kıcasa duralım: rafı vardır. Rus kumandanlıgı, bu 
1 
zalı ince bır kılıcın sallandığ'tnı faı- rln bir kısmını ölcclden yerlere, b 

' lienilz .,ofra.dadır, dedılcr. dum. A'lcak bunda diğer asker mı· altuıa alınmışlardır. Daha ikı hafta evveline gelince- t.aarru1..a kalkışırken Peripet bat.ak- ketmişti. iskemlesinden doğrulmağa kısmını da uzun uzun dınlenecekk 
fle.Yram tebrı lerınl k&.bul ves.le· I safııler bız.m & b erbest bulun· Felaketin vukuu altablı.de Hıil ve. Y<' kadar Alman l'esmi teblıderı hC'r lıklannın Gomcl garbiude ve Go- d kasabalara, k~lere doğl'U silrUklu· ıı B'-' ı al· · l • b 

1 
d çalışarak 'e tıt-yecanın an ne yapa· ,,.,._ &'eç kalmışmış.· u.ı sa ona dulıır. kılı, sıhhat mUdUrU .• ıhhat memuı· mm Rus cephe-· i gerio;indC"ki demir melin pek yakinimle u un ugunu ~•· yoılardE· ~ ı cd d bı t-· cag-mı şa.,ırar.- : ıt... ~ · ki dakika geçm i, 

0 

aya • soıı ad.:ı. ıçkı de "ardı Dikkat et· ıarı , e yardımcı ekipler oldu~u halde volu ş bekclerinin mi.ıh.m "!c;Uıc;~ on- he ~ katmamış olamaz. _ Fakat sız .. sız kimsmiZ? eti) c (Ar varı 
ifü"dı: • tım. mfünr pa a Yalnız kon~·ak ırı- felflket sahasında icap eden tcdblt le!' iarının. ıltic;ak nıcıkcz]C'r•nın bom· Esasen bu harp başaldı baslı.} alı lcd 

-..... .ıı, U . ız of " ,. ki b da" keke ı. '\ı.la tUşır p a lıaım: erı ıc l • . )Or, fakat u bt içiyordu Halbukı ahnnu~ ve yardımlar yıipılmı,tır. • balandığını Rus kumandanlıpnın Peıipet ba1aklı an ana ıma o zaman ıhtiyar annenin ve aza. iı a/fetlllll 
,. bekliyorlar • dedi • buyurunuz.! Nii.Zun P rakıyı kıı.hvr ırcr ,.,. bı' Muş '\ıllı.yetı de göndcı d ğı bır c. n~k ı , asıta"'ı sıkuıtıiı çek nekt.n muhım hadiselere sahne o.Jmak i.s- ki 
"1.11~ " ., ~ nıeUI uşakla hancının ve çıra annrı '"'iil' paşa bizı ayakta kabul et-~ içerdi. Zıy ft"ltcn sonrn bunu l'cn· kiple fddkctzedelere yardımlurdu bu. oldui1unu ısraı la bildtriuorhırdı.. tidadında gözükmüştür. 

1 1 " ' " ~ hayı eti.en fal ta.şı gibi açı ım goz erı e Çok Utıfat etlı. Yanına gel rttı· ı dısınc yet tırdlm. lunmuştur. Dıyarbakır kızılay mN. Bu günkü vaziyette bu iddialan Bu bataklıklnnn bu harpte mut- önünde çocuk, bacaklarını gercrek, 
il. kenııeıere otuı duk. Kalı kalınlar· - Elbet bvledlr. Muş r paşa kon kezı de felaketzede \ a lando.şiarın ıh doğru farz ctmci!c imkfın yoktur. hıka bir rolu olac..<ıktır. Geı;en Rus göğsünü k&baı·tarak, bir eliyle kılı-ı ~ICl'«:>k banıı. şöyle hıtap cttı: j yağı )'Utar, ben rakyı tndanm ... de-1 tıyaçları fçln 1000 lira gundcı mıştir. I Zıra Rus kumandanlığı bir taıır- A!ınan harbinde cMazori> 'batak- ı.:ınm kabzasına basıp, bir eliyle goğ. (Başı 2 incıde) 

l "I'~crl vaJ:lyı necıbanelerı BeY· j mıştl. 1 Cuma günü \'ukubulan ilk yer sar·: nızu besliyecek her türh.i hazırlığı lığının sahne olduğu korkunç hiıdi- ıilne vurarak şöyle söylendi: 1 da, ,ıçUncn \ e yme masum bırinı ~ alıi tııısı utufeUiı Reşit MU'.11ta.z Taşranın o zıımankı hal dcdlko_ sıntısı esn\lsınd.ı du\'nrları ı;atlıyaıı vnpmış ve yapacı:ık vasıla bulabıl- scyi ıki tarafın da göz önünde bu- - Oh! Affedersinız matmazel, bız' yanağmda şa dadı! 

o:edi.kodusı; 

, efenaı hazı·ctlcrınin hatırı ftlıl Yı· d ıi•ı ve lhtıraslı idi. ERraf ve ahaıı' evler dün ciğle Uzen vuku bulan b r 'ı ştir lundurduğuna şüphe yoktur. Yalan değil, ı;<'rçek Y~tnn- . 
11 h ·· t ' m. · k l l Le . Allanın ınayetıle Fransanın kralı \ e ~l ııa""-'•ahlleri hnkkınd..ı. ınşaa a ı;u muua1m· bır tarafa çatmak knygusııe 1' sarsıntı neticesinde tamamen yıkıl· Alman iddialarının doğru!uğunu Pek biiyük uvvct ere nm- Luılerln fln dördUncUsilyüz.. • KIRK l'ILLlK E:HtRGA~: ~!erimiz olacaktır.> kcndıl~nne ,.c sözlerine uyan veya mı.şttr. farz ederek nakıl vcısıtalarmm u.h- grada yüklendiği bu giinlc>l'de Al- Bu sözleri işitenler evYela yerlere! 

~ ""-\ kendılerıne uyduracaklarını Zannet- l rıp edılmcy olduğunu kahul edersek manlar. eğer merkez cephesinde kadar e!ılerek çocuğu selA.rnladılar, Ş ırkC"tı Hayı ıyc g elet ı de. b: JJ( j ı.,. tikler. tarafa meyıl 'e tabasbus eder. ekreml hazreti "şehrlyarl MUŞir Ab· netıce daha zhadc Ahrnnların a- ı;on derece sigortalı bir vaziyette sonra ihtiyar kadın uşağına acele a· 1 ıının 
0 

üııdc, yaıılı başı bır ka. 
R A JJ/ Y E~J lcrdı. Bınaenalc;ı:h mU~ır ''e Vali pa- dullah Paşa hazretleri ycdınci or· 1 le)hınc eıknr. Zıra bu t.-kdırdc şu bu4ttımıyorlarsa büyiiR ve tıffedil· cele şu emri , crd : 1 dı , p.ı a ır 

1 
uz ıt ııış. bıl t tıyord ı. 

b kod havasını t d ı y ı mcz bir lıata işlemi~ olurlar. 1 · .. b b 
1 

Q j L JJIJ E C E, şalar da bu dcd u ener duyu hUmayur.a memur e ı c~ek e· neticeye v.arı ır: _ JUi aıabyı hazırlı:lsınlar! Hıw- _ Oğlum, kc. Em rı; ... n ır 
~ ........ ____________ _, 
"'ııara: 8 

flısten ve una buna inanmaktan ken meni boyfadı. cYol ve- vasıta mukemmel olsay- Bu cephe Leningı·adın zaptı ha- meUO kral hazretleri bır an cv\·cı dcdı. 
dİlennı kurtaranı mışlardı. Bırbırıe. Bız de kendıslnl Bcyı utta ,·apura dı doı l hafta içmdc daha kuvvetlı 1 ~asına dahi olsa zerre miktarı za- Sen Jernıen de bulunmak aIZusunda· Bllctı;.ı, kaşlaı mı ı;attı. 

" lT. K. ö 
rfnl a.tıatmağa • avaştılar. Nihayet kadar gidip teşyi etmiştik. hır ha.ı:ıl'lık yapabilirlerdu ı ıfldılemez. dırlaı. _ Hanım. o dcclı , ycı l' b kt k 
Nazını Pa a galebe ctu \C <Yaverı :semih -MÜMTAZ S. Evet, bir ol'dunun demir )'olu ko- Srr.dıl: Dııman sllmcz,ı.ledı. 

t .. z, ... , EL j ı 5 Kadınc!l~ız ~aştı dı. 
'0 .o.u., 
•e -e .. e.,, 

- Allahım sen daha çocuk un .. 
b • Ş • n • A~zında bakla ıslanmaz. lli~bir 

sır saklıyamazsın.. ve nihayet. .. 
Evet daha pek küÇ\iksun .. (Annem ve Ben ••• 

- Hayır oldukça bil) OğUm •• 
• Bu, fıır atasozUdilr - Gaus Lou'nun nazır oldugu vakit· Yau: Turkçeyc çeviren: 

\ 

uzcrl' ıhtilal hareketlerine hazır- 1 yorlar. Bunl~r nıa~evta ~hanesıle _ H<'r zaman gıdlp grldığımız ye. 

1 lanıyordu. 1 f('hır harıcınc ı:ondcrmışJer, ora· a)'O!: Niye kcaılmt)•ormu~-: d ye ı;tJr· 
Nankindeki kral naibi evvcl<'e dakl kale toplarının menzıllc>ri da· 

1 k ou. 
' fısı Tshao Chen" tarafından kuman hilinde bir mcv ide buhındurulıı 

• ., Biktrı, kı.:S.'{ ıııycrrğını trkıarla "' ' da edılmiş olan askerlerin eline yorlardı, Omuzlarında_ taşıdıkları ~ 
1 dı. Kadın lddıa ında ısrar etti Muna· sılfıh vermekten imtina cdb ordu. : sılahları kullanmak için bır tek 

ll11 . DİKKAT! ki YB:illla malikim. Fakat sen ıiç ÇENG çı:NG - 16 - Celal Tevfik 
~il ı. bııınece serimizi doğru halle· karde~ı·n en "'aslısı bulunu' orsun. h t 1· ı ti ld' . an hareketlerini '"rı .. " " asre ~ekıyordu. e ere g ıp ısy ~ı!ld Onları He bize gciııdercnl4:,1' Üstelik bahri)<' zabıt mcklebiııln Yans Tsc vadisinin yukarıların· hazırlamakla meşguldur. . 

föttı a kura t•ckileeck \'e su mu- talcbcsisın. Eg r bır felakete ug· da ihtilalin parladıgı duyuldu. 70 milyon in an bu hareket(' ı.ş· 
l 1t <tr datıtılacaktır. rarsan aılemız ba ındald rei ini Memlcketın garp taraflarmda tırak etmiştir. Eyalell~rdC' yilz bın 

1' iAı; kişıye Atalürkün maskı, kaybedecek. Annem elemden he· isyan hareketleri 1911 senesinin ki1ilık bir işçi kutlcsı crcv ılAn 
t ~ ııııye bır <Ylbı clık kumaş, bir lcık olacak. i t'" 
~ be bir kol ı:;aati ve bır diğerine . k t C) li'ılünde hazırlanmıııtı. Şimendi· etm ş Y • 

ır &ervis. Hoon~ ~ng ~oz~ arış ı; .. Cer kumpanyalarını satın -alma hak Saray, Hou Pe'deki mufrczelere ~ k{ı iye birer tay~re bileti, on - Mıllı ı lerı aılc fslerıle ko~· kındaki projeye muhacfet ediyor· silahla müdahale ve isyan hareke· 
~ e Vedi Gıin ncsriyatından eski teklcmcyini.ı:. Her ıkinlz de Çinlı, lardı. tini durdurmak C'mrinl Vf'rmıstir. 

l~enı İstanbul albiımii ve doğru 'iyi Çinli olarak kalınız. Her biri· Hou Pe'deki yeminl!icr ccıniye 
"d 'l'ilccarlar mağazalarını kapıı· ı~1 C?nJerin hepsine muhtelif he. 1 nizin cesaretinden gelecek kuvvet· 

1 
dı l\'lu· ıc 

1 1 1 1 
ti merkez komitesi Hııng Hung·un 

er d k k 1 . · nuş ar · ı vver er a ay ar eş· ~ıtılaeaktır. tir kı ideali~ muh cm a esını kil cdcıek sokaklarda tezahürler bulunmadığı zamanlar Sun Kunl 
ıL - tesis edecektır. ·or $lt'nun riyaseti altında çalışmakta l{ . . . d h ··ı.. yapı) . . taıniyeli bilmece Bız ıkı kar eş ~m gu uy~, Mançu hükumeti d<'miryolları· ı idi. Komite buranın merkez şehrı 

hem aglıyoruz. Bun an ~onra . ı· nın idaresini eline alarak inşaat olan Ou Tt;chang'ı ele geçirmişti. 
Kuponu <-n V<' ben muştert-ken bu:,~k ~ın v i§lctme i!':inl yabancı devletle· ı Bunlar 1911 senf'slnin on tcsrinl· 

ıhtiliılı ıcın c;alışıyoruz ve aç e· e . • k r ded' ı evvelinde oluyordu S B .11 f !ar musterekcn olum tehlikeleri 1 rin elıne verme eme ın ır. · • 
O D a 'I a • 1 

1 

8 ~ inkılap partisi reisi Hoong Hing Bu ayın sonuna doğru Nankın· 
atlabyoru:.ı:. da ..... ...ı.. :..:.. -~-ın memba taraflarındaki eya. de :rncrkcz1 Çine bir cevap olmak Licn sal'C ugrun uım~ 19u m:xu 

Bunlar .Ming sülalesinin akıbeti 1 kurşunları yok. kaşa uzadı. 
hulül ederken gelip geçmiş fecaat. Biz ihtılalcilcl'in elinde bunlara· Nihayet b letı;; yayık bır mahalle 
ıerln hikfıycsini bir çok defalar dağıtmak için yalnız tabanca ve ımanıı agzııc: 

Tchao Chcng'ın a~zından dinle· bomba buh•l>iliyoruz. _Mır_ suneyc ı lcı emz bılct \c. 
mi terdi. Tchao Chcog; eski kral. Gece gilndilz toplanarak içtima· rılır, dodı. 

!arın mezarlarına dogru bakarak lar yapıyoruz. Talebe arasında K dın, bu da n<' demek o'lliun> gı· 
askerlerine sormuş: kaynaşmalar çoğalmıştır. Kardesi. b lcrden, ui atını buruşturdu \'e "'' 

içınde bu ölillerin isliralıat min haber \'erdiğine göre bahriye denmek ı te dığinı bir türlü anl~.ı~ 
ettıği toprak nedir".'. zabit mektebi hatta deniz kuvvet· nıadı Fakat ' aıı.ı.rından da vazgeç 

IC"rinin mühim bir kısmı ihtilfılci medi. Butün alay vatanperveranc şar
kılar sörlçycrck mukaddes topra. 
ğı göz ya!;larllc sulamıslar •.. 

Kan, demir ve insanın birbirine 
girerek hamur olduğu devir bu .•• 

Tchao oldii, fakat hatırası aı:;ker 
lc-rinln kalbinde ve dimağında ya. 
6tyor. 
Nsnkın hareket içinde .•• 
İkıncıtcşrin ayının birinci giinü 

Tchao Chen,g'in b4JŞ bin kifODt 
kuvveti yeniden möhtmmlıt mi-

!er tarafımı geçmiştir. Bunlar ~ra. Hfıdı Lyı ı:r. 1ı Uzuınunu duyan bı· 
smda Tatarlar bile eksik değildir. . !etçi: 

Ben şehrin muhafaza altmdaki _ Hanını! Oı·anın adı d~tt _de 
kapılarından sıyrılarak Çaoşcnıin 
askerlerine bomba kaçırmak işini dı -. l'>hr g\lnc oldu. 

J{:ıdıncamz 't>U bUtüıı a.!allamı't" beceriyotum. """' 
Bana herkes çocuk nazarıle ba· Geçen .hafta torunumu kay'bet· 

Um, ~umdı dr kırk yılı k f:nvıganın kıyor. bu 
8 Tcşrmısani günü a:si mufreze· yolunu bulıı.ınt)Clrt nı. Ga ıl>a gt· 

w NeııılUn karesmm duvarları di- dişle aklımdan fıkr mde-n oıacatmı .. 
~.... ~ek. wıakla.~ı. gı.ttı. 

• 



- !!Sayfa 4 -----·----------·-------------EN SON MAVAots-------------------------- 15,9.9~1 Pazartesı -

f n Son HaYadis'in zabrta romanı : 53 1 

ı• ••• •••&••• 
LG:!!~~ç~~~.!~_. 
"içimden kafamı taşlara çarpmak 

geliyor. Yer yüz ündeki ahmakların 
en kocamanı benim galiba! ,, 

sürerek, günün birinde meydana Bana &elince, katili cinayete 1 
çıktıtı ta.kdird~ scr:vetıne tekra~ ı sevkeden sebebi araştırmakla işe ' 
kavuşmayı temın edıyordu. Varisı başladım. Ve Sir Alfred'in cani ol· 
iki sene bilafasıla Guist"dc otur· duğu kanaatine vasıl oldum. Lat
• a#a mecbur ederek onu, mun·a- timerlerin anlattıklarını da hak1· 
oıp bir zamanda öldürmek için, kat olarak kabul ederek katılin 
daima el altında bulunduruyordu. ortadan yok oluvermesini izaha 
Kendi adamlarının işlerine niha· çalıştım. 
yet verilmesini menederek, kendisi Çalışma odasında hiçbir gizli 
ile harici hctyat arasında rabıta tc· geçid buunmadığına ıyic~ kanaat 
şis eden Knight'in uzaklaştırılma· getirdikten sonra Lattimcr odaya 
sına mini oluyordu. girdiği sırada katilin hcilci. orada 

Böyle düşünmekle beraber di· gizli bulundugu neticesine vardım. 

Başhit 
1 inci_.. 
2 nei ,. 
3 ü nN n. 
( üacü ,. 

AJM).NE 

Senelllı: 

Altı aylıl< 

Ü~ •:l:K 
Aylık 

nrı.ı,.. 

ıcıa 
Xr. -1SO 

lot 

"' ... 
fft 
15• 

51 

Kr. 

ıaeo 

l~ 

Gunü ı-eçft'ıiş nüshala r 5 
kruştur. 

Parasız ilanlar 
ğer bir ihtimal de aklıma takıl· Sonradan oradan çıkmış olacaktı. 

1 
• _________ ____ _.! 

mıştı. Yoksa Sir Alfrcd, Knight'i KaçmaSı için en mı.isait olan za. 
uçurumdan aşagı yuvarlıyarak o· man Madam Lattimcrin kocasını j ş isfiyenler: 
nun yerine kendisi mi geçmişti~ cesedin yanı başında bırakarak 

Fakat böyle olduğu takdirde. Ma· bize kapıyı açmak üzere sofaya 
. 1 Su •Ütwıda 1' arama, it verme, 

dam Knight de Alice de cürümde indıği zaman o sa gerekli. Demek 
e~·ıenme teklUJ.ert. ve ticari 

ortak olmaları icap ediyordu ki ki katil tuvalet odasında güden· 
bunu pek makul bulmadım. Fakat mişti. Fakat Madam Lattimer bu- malılyetı ~ olmıyan k ilçW. 

ilanlar parascr. neıırolunar. 
bu ihtimali kati olarak reddeden rasının da bomboş olduC,una ye· 
bir delil bulana kadar da pek ya· min etmişti. • !Vlatbaa pcdalcısıyım ve ka· 
bana atmadım. Tuvalet odası olarak kullanılan . bartma etiket ve kartvizit maki· 

! . nelerinden anlarım 
Çok geçnıcden aradığım deli ı bu aralığı sıkı bir mua)·eneden · 

de buldum. Şu kokain kaçakçılığı geçirdikten sonra buı·ada. hatıa Çalıştığım matbaada işlerin birden 
meselesi Knight'in profesörle el bir kedinin bile gizlcnebilcccğ:i bire durması yüzünden işimi bı· 
birliii olarak çalıştığını meydana bir kovuk bulunmadı4ına emniyet rakmaya mecbur oldum. Şimdi bir 
koydu ve balıkçı Da,·is"jn. paketi hasıl ettim. Duvarlarda gizli bir matbaada pedalcılık işi .arıyorum. 
teslim ederken «ihtiyar. a dair delik, bir geçit aramak beyhude (A.R.) rümuzuna müracaat. 
ıöylediği sözler de profcı:;örün biz- idi. Başka bir çarei hal bulmak Okumak yazmak iblirim. Ka· 
tat Sir Alfrrd olduğu hakkında· icap ediyordu. pıcıhk, odacılık gibi bir iş arryo-
ki şüphelerimi takviye etti. Bence bir adamın icad edebile· rum. İsteklilerin aşağıdaki adrese 

Profesörün bir kokain müptcllsı ceği herhangi bir şeyi başka bir müracatları. Ff!tih Malta çarşısı 
oldui:unu derhal farketmiştim. adam da bulabilir. Temizilk hane Habib 
EvvclA, müthiş bir sigara düşmanı Zih.nimi iyice kurcaladıktan, 
olmasına rağmen burnuna beyaz başımdan geçen maceraları birer 
bir toz çekmekten adeta zevk du- birer gözOnüne gctird:ktcn ~onra 
ruyordu. Sonra kokain ku11anan· bir ihtimal aklıma geldi, Encyclo· 
larda gör(lnen ufak tefek Araz pedia Britannica"nın sihirbazlığa 

Evlenme tekli/i 

onun da gOzüne çarpıyordu. Bahk· ait kısmını iyic<' inceliyerek, dik· (Bu sütuna maluıue mektuplartn 
çının r-ôzlerinden anıa~ıldığına gÖ· katle okudum. Sihirbazlık oyunu· başmuharrır adı eısıne g-önderiJmeyıp 
re ihtiyara (yani Sir Alfredl e de nu bizzat Sir Alfrede yaptırtma dogrudan doğr'Jya <kUçUk ;ianla:
k:.u::ak olarak bu paketlerden teda· nın bizim için çok eğlenceli olaca- ser~;sine•• gönderilmesi lA.zundır. 
rik edi'"·ordu. ğını tahmin ettim ve bu akşamki Mektuplar her gün saat 2 ile 4. al'&· 

Her şry, her şey Sir Alfred'in cyunu ter~_iP cthm. ı 41ında. a.hn&billr.) 
profesörün yerine geçtiğini ispat Enspektor: • Yaşım 29, dulum. Boyum orta 
da ı~rar ediyordu. - Doğru~u !evkalıide muvaffak kilom 51, kara kaşlı, k.ara gözlü ve 

Gcorge Brocklebank'tn öldürül- oldunuz, Dıye arkada~ımın hakkı· \ b ~ d kl. i 
düğünün ertesi g:ün bile profesör nı teslim etti. Bundan daha mahi- ~g .. ay ren ıy m. Muntazam bir 
adı oltında Sir Alfred'in giz.len- rane hareket etmek imkansızdı. )·uzum vardır. Asil bir aileye men 
miş olduğuna kanaat getirmiş bu· l\laamaCih bütün olup bitenlerin subum. Gelirim yoktur. 
lunuyordum. Ve yalnız bu cina· 

1 
gözümün önünde cereyan etmesi· 1 Yaşı 30 . 40 arası boy 1,60 dan 

~~et!: kalr:ıı~acağın~, Raymond'u ,. ne ve benim de pürdikkat seyret· yukarı muntazam yüzlü, iç:k. i kul· 
oldurmck H;ın de bır fırsat kollı· meme rağmen yine işin nasıl oldu- lanmı ·an · 1 " l'k •. . J ve ıy au o sauıbı en a· 
yacajın-ı tahmin cdıyordum. &una bir türlü akıl erdiremedim . 

ı; ~ · ı 60 llra mı• lı te memuru 
Bunu evvelden tahmın etmış Artık u kadar muamn1a yeter 

olmama rağmen nasıl oldu da, za. : Jimmie ... Şu adamın nereye, nasıl bir bayla evlenmek istiyorum. 
val1ı l\litchell'in ölümü ile neti·: gizlendiğini bize hıllci anlatmıya. Ciddi etkliflerin (Akalın) riımu. 
c-f'lenen va kaya me~·dan verdim : cak mısınız?.. zuna müracaatları. 
ben de bilmiyarum. Buna, karşım·! Arkadaşım: j • 19 d 
d kl d k b

·1· t· · t ı yaşın a, esmer, 1,60 boyun. 

1 A . - rış-
Şık ba1anlar şapka mapza.st 

Vi1ana ve Faris modelleri 

BAŞ, O 1 Ş, NE l LE; G R 1 P, R O M .~ T I Z M A 
ltrlygt kısmı: 

Kolonya, pudra, dudak boya· 
lan, sabunlar ve esanslar-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. = Beyo!}:u = 
icabında günde 3 kaşe alınabil ir. TAKLiTLER iNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 

ısrar la ist eyiniz. 

Meşrutiyet caddesi No. 61 
Türing Palas oteli yanında 

\.. J 

lJe::iz Levazım Satınalma 
Kom'.syo-:u lra :-ı l :ırı 

armara Ussa Ba rl K. sat naıma 
Komisvonandan: 

Cinsi K lleou Tabmhı.i fiyatı Kati teminatı 

Kuruş Lira 

Kösele 5000 4 50 3375 
Sarı vaketa 3000 460 2070 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme ayrı 

ayrı şartnamede olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkları 16 EylO.l 941 salı günü saat 15 de İzmitte ter· 

sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu malzeme bir 

veya ayrı ayrı taliplere ihale olunabilir. Şartnameleri bedelsiz ola· 

rak komisyondan alınır. 

3 - Pazarlı~a iştirak edecek isteklilerin bu gibi işlerle ilgili 

olduklarına dair ticaret vesikalarını ve yukarda cinsleri hizalarında 

gö~terilen teminatlarile birlikte belli gün ve saatte komisyona mü-

racaatları J\035» 

* Marmara Üssü bahri K. Satı :J alma 
Komisyonund:ın 

45000 kilo sada yatı ilinı 
1 - İhtiyacımız için yukarda yaz.ılı sadeyağı, kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ekslltmesi-'.!3 Eylül 1941 salı günü saat 16.30 da İzmitte 

Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yağn bir kilosuna tahmin edilen fiyat «160 , kuruş olup 
muvakkat teminatı •4850 .. liradır. Bu işe ait şartname 360 kuruş 
mukabilinde komisyondan alır.abi lir. 

4 - Eksiltmeye iştirAk çdecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı veçhilc bu işle alikadar olduklarına dair Ticaret vesikaları
nı ve üçüncli maddede yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim ede· 
cekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten tam bir saat evve-
line kadar komi•yon başkanlığına vermeleri. (7802) 

M armar * Ü b hri K . sa ı n ::ılma 

Ko:n' s ;o::ıundan 

.. 

40000 kilo saıt ' yatı ilA!!ı 

Herşe/den Evvel 3ıhhat 

N:-::r. Iı Kays! rili (Apil(oğlu) ) 

Türk Sucukları 
EnıSali nadir, sıhhi yapılış terkibatında baharatı ve sofukhava 

depolarında m uhafaza edHen sucuklanmızı her yerde a.raJ'UlfJ, 
taklitlerinden sakınınız. 

.... :ı;ıı. Depo, İstanbul, Balıkpazarı , Taşçılar, Tel: 2Ut8 

istanl.: ul Komutanlığı Satınalına 

Kon'lisyonu ilanları 

102 kalem oto malzemesi 20.9.941 cumart"6i günü saat 11 de pazar· 
lıkla satın aJınacaktır. Şartnames' her gün komisyonda görU.leıbilir. ıs~ 
tekliflerin teklif edecekler! fiyata göre kal'! temlııatıarı ile birlikte ırıo· 
dılkıda satn alma kom:Syonuna geımeleri.. (8132). 

* Beher kil06una 165 kuruş fıyat ı.ahmin edilen 25 ton ...ıeyağl 
19.9.941 cuma günU saat 11 de pazarlıkla aatın alınacaktır. Şartnamell 
her gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 4'1.250 lira olnp ıc:a.t1 
teminatı 6187 lira 50 kuruştur. lsteklilerın belU gün ve saatte Fındık!Jd• 
satın alma komiSyonunıı gelmeleri. (8093) 

* Aşağıda miktar ve muhammen bede-ileri yaz.ılı ıkt kalem Jtunı ot 
istasyon veya. mavnada teslim alınmak şartUe 17.9.941 çart}amba gdPO 
hiuılarmda yazılı eaaUerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameıer' 
her gUn komisyonda görUlebilir. lsteklUerin belli gün Ye saa.Uerde li'tJ\~ 
dıklıda satın alma komiosyonuna gelmeleri. (7966) 

Clnıl 

Kuru ot 

• 

Miktarı Muh. B. Kat'! T. Pazuiık .-ıı1 
Ton L. K. L. K. Saat J)aklJıl 

1340 
450 

77050 
25875 

10206 
3881.25 

11 d• 
11 30 .,. 

* . Aşağlda. clllB ve miktarla.rı yazılı iki kalem iaşe maddem 18/9f1!4
1 

Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alın&eaktJJ'· 
Şartnameleri her gtln komisyonda görWebihr. İsteklilerin belli gün 

11 

saatlerde ka.t't tt-minatıarı ile birlikte Fmdıkhd& satınalma komi:syonuı'' 
gelmelerı ( (8094;) 

Cinsi 

Patates 
K. Soğan 

tllt!lrı Muit. Be. Kat'! T. 

Kilo L. K. L. K. 

85500 
74500 

85~0 c10 
5215 00 

1282 00 
782 25 

11 
11 :ıo 

rak olçcmemom sebebiyet "Crdı· ta ğ clcd' Ş da, kara kaş ve ı:ozlu, balıketınde 
a a amın ::ı. ı ıye ını am o a.

1

' - Şimdi sıra ona i:eldi .. anla· .. .. . 
• " . ca ım ı u masnnın yanına 

İlk muvaffakıyetten sonra derhal gelin d~ Sir. Alfredin sihi;bazlık bir aile kızıyım . 1 

1 - Yukarda miktarı yazılı sadeyağı kapalı zart usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 22 Eylul 941 pazartesi günü saat 16.30 da iz· 
mitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Topkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonu ilanları 

t>nun faaliyete ııec:ecc{tint umma. 1 numarasının iç yüzunü size iz.ah Arkadaşlarım beni cana yakın 
mış, bir müddet olsun ara verir edeyim. ve şırın buldu.klarıru söylerler. 
diye dilşündüm. Hepimiz birden ayağa !ırlıyarak Yaşı 25 ilA 30 arası, uzun boylu, 

Clarckson · Parry sustu. Bir yu~ Clarckson . Parry'nin önünde otur· sarışın veya kumral ve yüksek 
dum viski tÇtı. Onun izahatını bü· duğu maı:;anın başına toplandık. tahsil görmüş sivil veya subayla 
yük bir dikkatle takip eden Ens· O, cebinden bir kağıt çıkararak evlenmek istiyorum. En Son Ha· 
pektör samimi bir gülilşle: vftdis (Ne;;ı'e) rümu'iuna müraca· 

açtı, masanın üzerine yaydı. Son· " 
:\le~eleyi 0 kadar basitle1tirt. ra iskemlesine yaslanarak hepimi· atları. 

yorsunuz ki Jimmie .. dedi. Bun. z.e ayrı ayrı baktı ve: • Yaşım 48, boyum ı . 79, kilom 
ları sizden evvel düşünemediğim _ Belki de dedi, İçinizde bu 85, namus ve karakter sahibiyim. 
ıçin, içhndcn kafamı taşlara çarp. numara~·ı, sihirbazlardan seyreden- Yunanistandan gedim. H iç kimsem 
mak gcl.)Or. Yer yüzün~eki rt~· ler vardır. Bunun i:.imİ •Sihirli yoktur. Her işten an larım, fen me· 
nıakların en kocamanı bcnım galı· ı d memurum. Aradığım bayan 30 Hfl 
ba o a .. dır, Bu oda kocaman bir ku· 50 yaş arasında temiz güzel ahlcikı 

·• . tudan ibarettir. SeyirciJer bunun 
Arkadaşım ~ulıncgc başladı: bir cep"esı· . .. , 

1 
. . . d iyi, düri.ıst namuslu neş'eli ve gü. 

,. • 11 • nı gorur er ve ıçının e ı ı l d A 1 
J:ok canım .. Kendin~ze iftıra bomboş oldu'una . . ıe oma ı ır. z ge iri ve C\'i ol-

etme:~nniz 1·ony Bana bi aı da g kanaat getırır. mak şartiyle milliyet mevzuubahis 
·• r ler. Bu kutunun ortao;ında yukar ~ans yardım etti. İlk adımımı doğ· . . 1 değidir. Ciddi olanlar sarih adres. 

ı; • • doğru maden1, ınce bir çubuk '-'Ük ı · l CG 
ru yola attım. Yoksa başka bir me· 

1
, İ le 

0 
kad ~ · erıy e arp 48) rüınuzuna mü. 

t
. k s· . . . . sc ır. ş ar. Sihirbaz, bu racaaları 

zıye ım yo .• ızın takıp ettığınız: k t ağzını b. . · . u unun ır ıanıye kadar 
)'Ol da çıkmaza çıktı Sız ele cina· k il bir an b' • 55 yaşındayım, kimsesizim. 
v. eti alarak, oradan v. e katı·ıı·n sır· ısa s rcdn , çt 'ğ ır perde ile ör· t p a ı 1 Orta yaşlı bir hizmet ehli .bayana 
ı·a. kadem ba-.·n1ıyacağı kanaatı' ı·le be.r. der eyı d 

01 
ı:amt an, i~inde . .. .. . ır a am pey 3 muş ur ihtiyacım var. Perihan rümuıuna 

yurudunuz. Gayet mantıkı olarak 1 A·l:~ müracaat. 
çalışma odasından çıkan bir ada· var) 
mın Lattimerlerin gözünden kaç. 
ma~ ına imkcin olmadığını düşün· 

dı.:;oiız. Sizce Lattimerler yatan 
:;ôylcmişJcrdi. Demek ki mücrim 
idiler .• veyahut mücrim değillerse 
' Urümde ortak idiler, Netice ola· 
rak onları tevkff ettiniz. 

Sahip ve ~uhatrirl 
1li IZAJ\tETTl:S N AZ1F 
Ne~r.yat Direktörü 

ŞtlKRU SAB.AOOGLU 

lla8ıldığı yer: 
\ "ATA..'1 MATBAASI 

* Yaş: 30, boy 1,67, kilo 60, reurt 
buğday, göz el&, saç kumnl, k8f 
kumral, hi41 içki ve sigara kullan· 
manı. Devlet memuruyum. Kesildik· 
İt'cn sonra elime 60 Jıra para. geçe: 
İyi a.hlA.k sahibi bir gencim. 
Yaş 20 • 25, boy 1,60 dan yukarı 

siyah ve ıtumral, ort& tahsil gönn~ 

3 - Ya&ın beher kilosuna tahmin olunan fiyat •160• kuruş olup 
muvakkat teminatı "4450'0 liradır . Buna ait şartname 320 kuruş m u 
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirAk edecek isteklilerin 2496 sayılı kanunun 
tarifatı veçhile bu işle alA kadar olduklarına dair ticaret vesikala. 
rını ve üçüncü maddede yazılı ilk teminatla rile birlikte tanzim e
decekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten tam bir saat ev-
veline kadar komisyon başkanlığına müracaatları. (7803) 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 metre burabbaı bahçesi buluna n denize ve Adalara nazır 

e lektrik, su ve havagazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde üç kuyusu bulu· 
nan me.zk"r mülkü görmek arzu edenlerin A ksaray Sorguççu ·so· 
kak 1 8 nuınaraya; görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
müdürüne müracaatları. 

dikişten anlar bir bayanla evlenmek 1 
istiyorum. tV. Ye.) remzine müraca
atları . ı 

- :· itap:arrnzı ~ 
ARiF BO L A T 

t;!4'1AB f,;\'İNDEN * 38 ya..şındayım. Serbest meslek 
sahibi san'atkA.rım. Beyoğlunda bir ı 
ticarethanem vardır.:. Ayhk kazancım alınız. B ütün kitapları bulabi. 
150 liradan aşağı değildir. Boyum lecetiniz. gibi Ankara neşriya· 
1.70, kilom 71 dir. Temlz bir aileytı tının, Avrupanın model vesair 
mensubur11. HUsnilahlAk aahibl ev ka mecmualarının Babı31ide ye-
dını olabilecek şen bir hayat arkada· glne satış yeridir. 
şına ihtiyarını vardır. Dürüst, güzel Gazetelere ilin da kabul eder. 
biraz da nıaddi geliri olsun. En Son Ankara caddesi 89 - İstanbul 

Havadis (Şans) rumuzuna. j '-- J 
Ye biraz sonra n1a,araya sular 

hücum etnıiye başladı. istiklal· En Son Havadis' in Aşk, Cinage! ve Jfac~r:ı Tefrikası : 40 
ş.,ndl, sular ya,·aş yavaş yükse. 

tyor. her tartıfı kaplıyordu. Bir 1 

an geldi ki, sular dizlerine kadar 
t;;ıktu, \·e zaman geçtikçe daha da 
yuksclıyordu. 

iNT i KAM • 
felaket geldiğıni, akıntıya kapıl· 
dığını anladı. Bütün tehlikeleri 
göze alar ak kendini akıntıya bı· 

raktı, bir kaç kulaç darbesinden 
sonra, yardım istiycn adamın :ra· 
nına geldi. 

81,.;ra~ı. tnenfczleri nehire açılan 
mağaramsı bir yerdi, Menfezlerin 
k . atları ueılıoca, nehir :-n.ı.ları içe· 
ı·ı dvlmıya başladı. Askerler bu
ru bildıği içın eşkıyaları ~uda Boğ 
mak mak c:ı.dıle demir kanatları 

a~1;1111şlar, sulara yol vermişlerdi. 

Sular. e~kiyaların göğüslerine 

yükseldi~ Bir ses: 
Fareler gibi boğulmak ne fo· 

na şey! 
Diye inledı. 

riz. Bana yardım ediniz arkadaş· 1 

lar. I 
Duvarları yokladı, hakikaten 

gördüğü bir kapıydı. Hep birden 
dayandılar, sil3hlarının dipcikle
rile vurdular. Nihayet, kilit yerin• 
den fırladı, kapı arkaya düştü. 1 

~Iağaradaki sular, açık kapıya 

doğru aktı. Anriko ve arkadaşları 
muhakkak bir ölümden kurtul
muşlardı. 

suların içinde çırpınarak, öteye Çıktıkları yer. genişçe bir avlu 
beriye koşuyorlar, ölilmd~n kur· idi, Fakat buradan çıkmak imkiln· 
tulmak ı;.ın bir çare arıyorlar, bir sızdı. Çünkü, askerler Jı,er tara!ı 

rlelık. bır kapı, bir ~Y bulmıya ı kaplamış, bütün adliye sarayı kU· 
uğraşıyorlardı. . , ı;atılmışh. Bunların arasından çık. 

Bu sırada Anriko scvınçle bay. ı mak o kadar güçtü ki. .. 
kırdı: \ Anriko. vaziyeti tetkik ederken 

Bir kapı .•• Şurada. duvarın birdenbire aklına bir fikir geldi; 
dı.>inde .. , Belki buradan çıkabıli· Nehir yollyle •avuşmakl 

Çeviren : 

S . Çap:ın:ığLı 
'-----

Arkadaşlarına döndil: 
Kapıdan çıkmak ihtimal ha· 

ricinde, eddi. Kurtulmanın tek bir 

çaresi var, o da nehire atlayıp kar· 
şı tarafa geçmek. Böyle yaparsak, 
düşmanlarımızın elinde n k urtulu· 
ruz. Bundan başka selAmct çaresi 
yok. 

Arkadaşları, reislerinin teklifini 
kabul ettiler. Fakat nehirc nere. 
den atlıyacaklardı? 

Anriko, koridoru tetkike başla· 
dı. Etrafta bir kaç oda da vardı. 
Bunlardan r~gele birinin kapısı. 
nı açarak içeri girdi. 

Burası yığın yığın evrak dolu 
1 bir oda idi. İki penceresi vardı ve 
nchirc bakıyordu. 

Reis döndü, arkadaşlarına ses· 
lendi~ 

-· Kaçacak yolu bulduk. G eli
niz. 

Arkadaşları odaya doldular. A n· 
riko pencereye yaklaştı, açtı vrl 
hemen nehire atl adı. Arkadaşları 
da arkasından birer birer atıldı
lar. 

Şimdi, sularla pençeleşerek; ya. 
zerek, köpükler içinde kalarak 
karşı taı;a!a geçmiye savaşıyorlar
dı. 

Bu sırada, Anrikonun kulağına 
bir ses, acı bir fcryad geldi. Bu 
yardım istiyen bir sesti. Anriko, 
arkadaşlarından birinin başına bir 

Bu, Sirakyo idi. Kendini suya 
kaptırmış, yüzmeğe takati kalma· 
mış bir haldeydi. Ağzına sular do· 
luyordu. 

Pek müşkülatla Sira kyoyu kara. 
ya çıkardı. Diğer arkadaıları çok· 
tan karşı tarafa çıkmışlar, onu 

bekliyorlardı. Sirakyoya masaj 

yaptıl ar, kısa bir zeman sonra 

kendine geldi. Sirakyo, reisin el· 
Jerine sarılarak teşekkür etti: 

- Hayatımı sana borçluyum 
reis! Minnettarlığımı nasıl ödeye· 
ceğimi bilemiyorum. 

Anriko dedi ki: 

- Kurtuluşumuz mucizeden baş 
ka bir şey değildir, Bu korkunç 
maceradan sonra, aramızdan ayrı· 
lan ve ebedi Aleme göçen arkadaş. 
larımızın intikamını muhakkak 

(Arkaoı var) 

,. 
1 - 9.9.9H tarihinde kapalı zarfla talip çıkmadığından ihalesi y<P,ı 

lamıy&n 45 ton sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Sığır etinin t>tb 
kilosuna tahmin edilen fiyat 35 kUtUf olup tutarı 1~700 liradır. , 

2 - Evaa.f ve husust ~ar Topkapı. Maltepesinde askeri• aa.t.m all'11 
komtsyonunda görülebilir. 1• 

3 - 1halest 17.9.9H çarŞ&mba gQnll saat 15 de komlo)'C>nd& yiR 

lacaktır. . 
4 - Muvakkat teminatı: 1181 lira. 26 ku.ru.,tur. (8011) 

.... ~ 
1 - 8 9/9H gUnü ihalesi yapı la.cağı ilan edilen 20191 ton kuru ,ı 

talip çıkmadığından ayni mıktar ot pazarlıkla. satın alınacaktır. stll 
kilosuna tahmin olunan bedel 0,5 kuru11 olup tut.an 1110505 liradır· W' 

2 - E\~al ve husust ~tlar Topkapı Maltepe askeri. satn alnll' t!"' 
misyonunda görillebillr. Ot 6228, 8052 ve 5911 ton gibi Uç kısımdaP ~ 
hangi bir kı8mına teklif yapanlara da ihale Milebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 48170 l ira<lır. 

( - İhalesi 17 /9/941 ça.rşamba. gUnU saat 10 da yapılııcaktır· 
c801ıı 

No. 
2526 

Emlak ve Eytam Bankasından 
ı~& 

l\[tlk fJ ' ,,, 

?\tevkii veNev-ı k•.l"1
{ 

Beyoğlu. Beyazıt, MUeyyetzade mahallesi, Kemer&ltı 

sokag1 eskl 58, 60, yeni 84, 86 numaralı 466,93 metre 
murabbaı mağaza. ve ele~trik tevzi maıtıalli c.hAlen de· tir' 
ğlrmen ve hane tamamı• 16.257·_... ~11· 

Yukarda iı:ahat~ yazılı gayrimenkul peşin para ile ·\.'e ka.palt za.rt u 
lile şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacaktır. 111ı1 

İhale 18/9/941 perşembe gUnU saat 14 dedir. tsteklilerı:.n ~bt tt' 
emlA.k servisine müracaatla mukadder kıymetin ynzde onu nisbetil'ldC rı; 
minat akçesi yatırmaları ve bir Ura mukabilinde alacakları şartnııJllttfl ... 

~:~~ı~~:ıs:O~:~f~kve~:lıl~aı:::~~i~:~;~u:d~~llesnuı~~e v~a~S:itt~!~otl~ 
oJarak postaya. vermelert. (89t-7/ 

Devlet Demiryolları ilan lar~ 
ıı al' 

Muvakkat bedel muvakkat tE'n1lnat ve miktarları aşağ"ıda. Y11~. d 
liste muhte\.;yatı muhtelif (elik 27110.'94.1 Pazarteoi günü saa.L 

1
" 

}tapalı zart usulü ile .<\nkarada idaı·c bina.sında satın ahnacaJ<.tır. t t 

Bu işe girmek lstiyenlerin her !istenin hizasında yazılı muvaıckıı sıtıl 
mlnat ile kanunun tayin ettiği ves:kaları ve tekliflerini aynı gilll 
14. de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri IA.zımdır . ~ r 

Ş Veu~ artnaıneler 100 kuru~a idarenin Ankara ve HaydRrpa.7a 
de satılmaktadır. 

~ 
Liste 1\fal-ıemenin ismi !11ikları l\tuıı:~m r.ırn 

MUV~l'.1t 
No. bed ·! 

tenııf'· 

L . K. L~ 
1 Muhtelif h ususi çe. ~· 

likler 25740 29385 
22o3 • 

2 Kancıllı ve :Canalsız oJ 
su"Std. çellk!er a,ıooo 54[>0(· -

3980 
t7981> 
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