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Bir açı k mektup 

essir tekcare şudur: 
Sanayı seferberliği 

- Sayın lktısat Vekiline - · 

Malümdur ki; alış verişte, 

fiatlar üze~ hitkirn ve na
ıwn olan an ve talep kaideleri· 
dlrı İhtikarın müsebbibi, ya ta· 
lehin fazla'laşmasıdır, yahut arzın 
eksilmesi. Hele, talep arttıkça 

:buna makus olarak arz da ek
~irsc, ihtikar coşar, koşar. Bu 
şekilde i:kbsadi bir kriz, ihtikar 

için.. bir nimettir. 
Bu gibi iktısadi krizlerde De\f• 

!etlerin (:eza- müeyyidelerle fi.at
lann terclfliüne miı.nl olmaya 
çalışlıklan görülmilştü.r. Fiatla
rm yüksebnesindc mcnfaatları 

olanlar da bu müeyyidelere kaı·-
§1 muhtelif .pasif mukavemetle~ 
göstermişlerdir. Faraza sabo~J 
şekilleri icad ve -tatbik etınış
lcrdir. 

İster kasden olsun, ister Eh
mal veya ~a mülahazalar ne
ticesi olsun, ikt.ısadi kriz zama
nında istihsali azaltmak, cbile
rek veya bibneycrek sabotaj 
yapmak> demektir. 

Meseliı: Her ha.Qgi bir mem
lekette evkalAde ahvalin tahad
düsü dolayıstle. zirai müstah
siller daha az mal istihsal ede
~k her banti ~ bir maksaiı 
takip ederlerse buna nıraatta 
sabotaj yapılıyor> denir. Mamul 
emtianın pek lüzumlu o~du~ bir 
devirde her hangi b ir ımaliıtha
ne, şu veya bu mülahaza ile. 
eski senelere nazaran, daha ~z 
~alışırsa, bir nevi sabota.i tatbık 
ediyor naurile bakılabihr. 

Bu giln Türkiye de her za-
1\'\andan daha {azla mamul eş· 
Yaya ihtiyaç vardır. Daha kış 
gelmediği halde mesela İstanbul 
Piyasasına çikarda paltoluk ku
maş ararsanız y~ bi.ılur veya bu
lamazsınız. Neden? :Kumaş mı 
Yoktur? vardır şüphesiz ... Öyle· 
ise malın satışa arzedilmemesi· 
nın sebebi nedir? Tabii gaye ih
likardır. Fakat bu hale karşı ted· 
birler almak mıdır? 

Elbette hayır ..• 
Sanıyorum ki her§eyden ev

Vel şu suallere cevab aramak da
ha doğ'rUdur: 

Acaba bütün fabrikalarımız 
bua istisna, eskisi gibi tam ran· 
<lı.rnanıa ç.alışıyorlar mı? Harp 
Senelerinden evvelki randıman

larını, son senelerde ihtiyacın 
fazla artmasını hesaba katarak 
arttırdılar nu? Yoksa tamamen 
aksine olarak azaltılar mı? 

1 
Bu husw;la pek çok rivayct

cr işidiyoruz. Bu haberlenn doğ 
ru olup olmadıklarını 'tetkik et
llleJt hiç şiiphesiz yüksek vekıile· 
tı.n takdirine ait bir keyfiyettır. 
Yalnız ~urası muhakkaktır ki 

~Yet istihsalin ve imalatın auıl
~asına sebep, mcvaddı iptidaiye 

tnininde zorluk hissedilmesi 
~· hunun pek çok çareleri ou
Unabilir. Vatanımwn güzel to~ 
~altları pek çok çeşıt ham ı:nad
rı? ~Uştırıyor. Bir çok yeni cçeş 
~' veya channan> veya cma

llır-~ı. 
~u asiyon>la muayyen hır ham 
ll'l ddeyi veya ona benzerini te
f· 111 etmek o kadar güç bir kcy-
~et olmaşa gerekdir. 

d Birçok sanayi memleketlerin
~ ve bilhassa Almanyacla bin-

rce ersatz (*) yani muadil 
~de icad edip kullandıkları 
,. asırda, türk zeka ve dehası
"ııı d bu a pek çok ~eyler ıcad ede-

İkhsat Vekilimiz Sım DaJ 

1 - Al.ıiıanlar, verdikleri ağır 

zayt&ta ehemmiyet verme. 
den t lddetle aaldınyorlar. 

2 - KöııUıti<'.e. KalM, swına 
tekrar bombalandı. 

Moskova.. 16 (Radyo - saat 12) -

Sovyet istihbarat bürosunun bu 8&· 

balı nefrettlfi tebliğ: 
Sovyet kuvveUeri, eyJC!Uii"'U> inci 

günü, biltUn cepheler lbOY11llC& dtl.t-

doğru olamaz. maııla anudane çarpışmaya . de.vem 
İstihsal ve istihlak bakımın- etmlflerdır. 

Millt Şef Güzel San'atlar Akademisinde 

dan. harpten evvelki senelerle 
941 senesinin kabataslak bir 
mukayesesini yapalım. Derhal 
görürüz ki: İkinci dünya har
binden e~l Memleketimizin 
mamul emtea ihtiyacını şu iki 
yoldan karşılardık: 

1 - Gece gündüz çalışan fab
rikalarımızın mamulatı ile 

2 - Yapdığımız ithalat ile. 
Bu giin ise. halkın ihtiyacın

dan başk4ı muhtelif mühim ve 
münrem ihtiyaçlarımızı da temin 
etmek mec'burtyetl lcarflŞıııda 
bulunduğumuz bir sırada; 

1 - Fabrikalanmu: daha az 
ça lış1t ise 

2 - Memleketbnize daha az 

Millt :şera..ım dUn muhtelif tetkik· 1 
lerde bul~lardır. Bu meyanda,, L • d t Kiye! ve Odesa. muhar~lerl, ,ım. 

diye kadar görülmem~ bir wrette 
devam etmektedir. Cumarte&ıi ve p&-

GU.1 SanaUar .Akademisini ~ref. enıngra ın 

zar gllnleri Odesaya. karfı hareket 
eden Alman • Rumen kuvveUerl. 

~=::,;:talebeye fU iltifatta kenar mahal-
·- Mekt.ebinizi gördüm. Atölye· ı 

Rus deniz, .k&ra ve hava kuvveUeri. 1erinizi, teıılaatı tetkık ettim. Bunla· 
nin mukabil ve çok flddeUi mukabil rı çok iyi buldum. Mu&lllmlerinlzle 
hUcumlarlle pUakllrtWthllştllr. görtlşUlm. Sizin çalışmalarınızdan 

Goloıı, Sulina ve Köet.ence Uma.nlar memnuniyeUe bahSettiler. Memleke· 

rı yeniden şiddeUe bombala'!\mıştır. tin sizlere llltiyacı bilyükt.Ur. Bunun 

Cumartesi ~kU hava ını.matew- ~ 4aA& çok.--gal~Naı ve ~1 ye

leleri zapte
dildi mi ? 

Londra, 16 (A.A.) - Rus cephe

sindeki h&rbtn hakiki "ftlanzara.sr ~ 
lerhlde ıo BM.Yet tayy&reatne mtıb
bll ıs Alman tayyaresi dUşüıillmüt
tür. 

UştneniZI istiyorum. Allaha ısmarla.. dur: 

dık.> Leningrad üzerine ya.ptıklan ta-

Cumhurreisimiz, heykeltra§ Ha· arruza, hiç bir zarara ehemmiyet 
Almanlar, Lenlngrada karşı balf. dl tarafından yapılan Barbaros vermtyerek devam eden Almanlar 

~ya girerse, ladıklan hllcuma. insa.nca ve mal•· Abiclftini ayrıca takdir ·buyurmu§- Lcnlngradın kenar mahalleleri:te 
lia1Jaıo:ı ihtiya,cı de,-amlı sU- m ...._,.,kl bnufık · ta · · 

Tette ve ihtikara meydan verme ece Ue.-... arı OAJW za~ bak- lar ve .A:iibrada yapılacak mimar ula.ştıklannı iddta etmektedirler. 
den nasıl temin edilir? Bu hesab mıyarak devam etmektedir, Buna.: Sinan heykeline başlanıp başlan· Maamafih Ruslann, bugüne . kadar 
nasıl çıkar? en aıır tanklarunm kull&.nuak mu· nıadılını . sormuşlardır. Akademi gösterdikleri yüksek manevıyatı &>· 

Şahsi kanaatime göre bu he- kabele ediyoruz. .znödjirü "!Jürhan Toprak: 'Heykelin nuna kadar devam ettirecekleri ve 
sap hiç de çıkmaz. Cumarteel gllnU Alri'lanlar, Eston· ya~tlacağı yer ve bu iş için aerfe- ifehri muhafaza. edebilecekleri de 

Belki fiat mürakabc komisyon ya.da Ozol ada.sına asker çıkarmak dilecek para miktarı henüz tesblt muhakkaktır. Rus ordusu a.ğır tank· 
lan, mevcut kanunlar ve karar- teışebbüsllnde bulunmu~arsa da 2 edilmediğinden çalı§malara baş. tar hlmayeıainde çok ~iddetli muka· 
larla elde bulunan eşya fiatlan- Alman destroyeri ile 4 nakliye gemi· lanmadılını söylemi§tir. bil taarruzlar yapmaktadır. Ruslar 
nın artmamastnı veya birdenbi- Si batırılmış ve bu ihra.ç hareketi &· Milll Şefimiz, derhal faaliyete çok kuvveUi bir mUdafa.a hattı tuL 
re fahiş derecelere yükselmeme- kim bıraJnlmllJtır. geçilmesini emretmişlerdir. maktadırlar. 
sini tcmın edebilirler. Fakat or- =============================ı::================ 
tada mal bulunmaz.sa ve mağa
za tara müracaat eden mUsteh
iliklere yo~ur tnalım1~ ceva.bı 
verilirse ve kaçakctlığa mini ol
mak için yapılacak araştırmalar 
da mUsbct netice vermezse me
sele nasıl hal edilebilir? 

işte tetkik edilecek ve önlen
mesine çalıŞ'llacak ıniiıiın menu 
budur sanıyorum. 

Böyle bir umanda her fabri
ka iktisadi cephesim~ bi:r fs
tlhkıim, her işçi bir er ve her 
fabrikatör lbir subaydır. ~he 
kumandanı ise İktisat Vekaleü
nın kendisidir. 

Memleketimizde mühim eşya 
stoklan azalmadan mağazaların 
raflan boşalmadan ıhtikıirla nıü 

- d 1 essil bir surette muca e.e et-
mek için İktisat Vekiıletinde bir 
•Sanayi kooordınation teşkila-
tı~ kurulur. 

Ve bu teşkilatta şu iki esas 0-
zerınde dikkatle durursa çok dn
ha e~, ve müsbet neticeler alınır 
kanaatindeyim. 

a- Memeleket.imizdeki fbü
tün fabrikalan, bili istisna, se
ferber ederek bunlan eskisin
den daha az değıl biliıkis daha 
iyi b ir randımanla çalışmaya 
sevk ve icbar etmek. 

b - Fabrikalarımızın müşkil
lerini dinleyerek bunlara azami 
v~ seri yardımda bulunmak dik· 
katini gös1ıcrir ve imkanını bu
labıllrse. 

Atıf iLMEN 
(Mühendis) 

Filozof Rıza Tevfik anlatıyor: 

Sevr ua e 
• • • 

nıçın ımz a 
22 yıldanberi siyasiyeffen famamiyle çekilmiş 

~-olan sabık osmarilı nazırının bu sözleri ... -
... A.calla ,ılnn tarllda, mHH bir ııraa vı llıtllAlı sebep olan 
kara velllsa~ lrtın ısrar perdesini IEaldırablll,or ma 7 

-, MAmelteyn'de, iki katlı. ıüzel, 

M O h •ı m basit, temiz, aydınlık bir ev. Ufa. 1 
. cık balkonda, dünyanın en ıüzel auıar, b erglll lllr 

---------- manzaralarından birile karşı kar· 

b• h b. ııyasınız: Birinci planda, az: sai· JIDI ıUAb çıkarı-
l r a er da Ras • el • Teyr burnile birlikte 

denizin maviliklerine gömülmüş ,orıar 

Tahran işgal 
edilecek mi-? 

Cünya koyu. Arkamızda, çepçevre 
mAil bir satıh üzerinde vücude ge. D D 
tlrllmlı Lübnan evleri, yeıilimtrak n y a n 1 n 
tepecikler ve feyizli bir tabiat de-
koru. 

Dr. Rıza Tevfik •Beyı1. işte e b •• •• k 
dilnya~a eşi bulunmıyan böyle bir n u y u 
çevre ıçlnde yapmaktadır. 

Her seyahatimde kendisini ziya. ~eceğıne imanım vardır. Bu 
~Qf~ Yazın başlansıcında buğday 
& 1 gelmeyince, ekmeğin çeşni- ------
\'~ arpa ve çavdar kanştırıla- (*) Bunun şimdiye kadar ma-

Alman tahrikatı 
bili devam 
ediyormuş ... 

rete giderim. Beni, eski bir ll§lna tankı 
sıfaitlc, gayet candan karşılar. • • • 

f:Q.;. • bir nevi ekmek cinsi tcmm lum olan say1S1 8 bindir. , 
r!a 1tn.iş ve hasat zamanına ka· 
trı·I' ~lkın ekmek lhtiyacı önlen AdJlye ııaraymın plı\nlan 
tıı ~ıı-. İşçi keyfiyetine gelince hazırlanıyor Londar, 16 (A.A.) - Nevs Chro 
~ğr:rnıC!kette işçi azlığı ve ek ik- Mimar Asım, yıkılan Haplsar.3 bı- nicle muhabiri, İnglliz ve R us kı· 
lır l hissedilmediği muhakkak- nasmın yerme yapılacak olan Ad·i· 1 tabrikA . 
l'iL O halde her hangi bir fa~ ye saraymın plA.nlarını hazırlamaya. taatının Alman arın . tı nı-
1'~ ~st.ihsalini azaltırsa. bu ha.' b&Şlamı~r. PIAn hazırlanır. hazır· ha,r~t bulma~ı~ı takdırde Tahranı 
lt~ t.inde onu, işin mahiyetini lanmaz derhal inşaata ba~anacak· işıı:ıi etmelerı muhtemel öulutıdu· 

etmeden, cha.klı görmek> tır. ,u.ıu yamıaktaclır. 

Kendisi yeryüzünde rastadığım 
insanlann en şaşırtıcı, en hariku
lAdelerinden biridir. Büyük müte
bahhir, filozof. şair, her telden ça. 
lar, her mevzudan büytik bir vu. 

Londra, 16 (A.A.) - Kiyef ve 
Leningradın maruz bulundukları 
tehlikenin çok büyük olduğu bedi· 
hidir. 

zuh ve dikkate değer bir sarahat. Almanlar, son derece ağır "ve 
le bahseder. Harika nevinden bir milrettcbatı 13 ki§iden ibaret bir 
hafızası vardır. 

Bu sefer, Sevr muahedesinin im· 
zasından önce, imzası esnasında ve 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

hücum arabasının zaptedilmiı oı. 

duğunu bildirmişlerdir. Bu kuv. 
vcttc bir hücum arabasına ilk ola· 
rak tesadüf edilmiştir. 

Lenlngrad cephesinin bugünkü 

... _._~-... · ·Asker gö~.· ile . ~. · 

Leningrad önündeki harp 
son derece şiddetlendi .•• 

Şehirdeki depolar böyle müsrif bir muha· 
rebeyi ne zamana kadar devam ettirebilir? 

Yl:zan: S ADIK DUMAN 
Evvelki giln Rus resmi tebliğinde, ı-~ 

Lenlngrada. kar yağm&,ğa başladığını z 
okumuştuk. T&bil. Ruslar, bununla 

1 

ehi r l i 
müdafaanın kolaylaşacağını ııısas 

etmek istemişlerdi. Almanlar, bu ı • / 
iddia.ya muharebeyı bir kat daha ımon ar 
şiddetlendirmekte cevap verdiler. 
Yüzlerce Alman tayyaresi dalgalar · Muhtekir zekAsı, en .şöhreUi bil. 
halinde şehre bücum ctU Ve ~ehri gilenn ka.ta.la.rıııdan daha lrenlf öl· 
çemberleyen kuvveUerm elindeki a· 
fır, ha.fil bUtUn topların lştiraklle 

müthiş bir bombardıman yaptılar. 

Londra ve Moskovadan akseden 

çüde i~·ot\ P&ra lrn:ııınmak Jıınllc 

gözlen kararan bu adamlar, hergUn 

bır sabtekArltk icat ederek kese "e 
haberlerden Rus mllda!aasının bu kasalarmı doldurmağa sa\.-a.şıyorlar. 

şiddet karşısında hıç bir telAş duy· Bu cümleden olarak, şimdiden il· 

ma.mış olduğunu öğrenıyoruz. MUs· manlara musallat olmuşlar, renkleri· 
tahkem mevki bataryalan tarafın· 

dan. aşırma endahUar yapan Ballık nl sarartıyorlar. 
donanmasının !ştlraklle derhal Al. Bazı limoncular, Mersinden gelen 
man mevzilerine mukabele edilmiş üç vagon yeşil lımonu. kükürtle sa· 

ve Vproşilof emrindeki hava kuvvet· rartarak piyasaya çıkarmıflardrr. 

lerı mUtlıilf hUcumları muvaffaki· Bu limonlar, susuz, ba.zılarının tç 
yeUe karşılamı~ardır. koftur. Fakat sahleklrlar, bunlara 

Karadan, deniZden ve havadan her kükürtle öyle güzel bır renk veri. 
yor.tar ki, aldaruruunak k&bU detti· 

cins ve neviden bUtUn slllhların iş· dır. 

tirakl ile yapılan bu kanlı kavgaya 

1kı tarafın yllreklerini ve beyinlerini 
kavuran fıklr ve dUşUnce ayrılıkla· 

nnı. me!ktll"e kinlerini de katarsa. 
nız çarpışan iki mJlyon için Neva 

nehri kıyılarının nasıl bir salhane 

halini aldığı anlaşılır, Bundan bah· 

======================= 
Makineye 
verirken 

leden 1nciMz iharp muhabirleri; --.-----------

Rus la~ şiddetli 
bir ihtarda 

bulundular ! 

- Leningrad bir cehenneme dön

tn8't.ar. 
Demi.Jlerdi. Bu cehennemdeki in

sanlar nasıl yaşarlar? 
· DUn, bu hale rağmen Leningrad 

halkının sinema ve tiyatroları dol· 

durmakta. olduğunu bildiren bir teL 
graf okuduk. Hayret etmemek mUm 
kUn değU. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Londr~ 16 (A.A ) - Reuter: Moa 
kov& radyosu, İran hUkf1metinl. BU· 
yUk Brıtanya ve Sovyet Rusya ılc 

yaptığı anl~ma şa.rtlarır.ın tatbikın· 

da caffedilmez bır ağırlık> goster· 
mekle itham ehnektcd.r. 

Müzisiyenler arasında •.. 

Kemani Necati Tok 
yayla bir saat .... 

Istanbul konservatuarın ın 
yabancı kaldığı duygu nedir? 

Sanatkar Necati: " - Türk 
musikisini sebil ibriği gibi dizi
len okuyucu bayan lar hergün 
linç ediyorlar. ,, diyor. 

Anketi y apan : Sadi Gürel 

- Yuısı t iincü saYlada -



Sen Havadis"in. 
ehi Tefrikası- t!J" 

---- :;:N S':IN H.~'.,'AOIS -----------------.-!" ..... ---------~~----- 16.9.90 Salı----

........ ..,,,> t?,.,..-~1!1'1111 Yakm tarihten bir sahife : 431------~ !~~~ 

M;:. ~~~~;::;;: ''Kremlin .. de uecirdiüiın uec ı r Ruzveltin 
Son nutl<u 

ŞEVKET BiLGİ:'lı 

ı_ Müellifi : Nizamettin Nazif ed;; ;:~%%:.k:)~r ~~a~cıµleketle- v E --ı CAmal paşanın Rus-
rjn bu mr ı i ·ın ortaya ko)duğu ~ 

B ay Uu:ı\ eJt, dun.) unuı ht r 
tarafuıdu bu) itli: .. ııbı.rı.ıı.Jıl>· 

l.ı bckltncn ııuumııu ı;o,ı.lerll: bcr ı ı· 
mandan d.ıha ı;crt, lLıJıa kııt •ı konu;· 
tu. 

--- adetler, m 'ol ad mi n Jınklı Pir M~MLlı"TKET k 
ıSenısi Paşa güldji: " - Ben Padişa- ;:!~:e~a~:l~~ 1~z rinde dll~Undlir- yada sog"' an ekme Bir tiltuuatonıu nııdır n bu nutku 

li ın 1Jage~inde lıiç bir şeyden kork
manı. A keı·lih ~ate11 ölüm eıı 
korkpıaınah değil 111idir?,, dedi. 

Ekmeğe zam 

F!~~:~:~:~ .. ~~~... yediği günlero du. 
dmledıkten soııru, Aıoeıll unm \ . 
ıdyctl nn ol ... agıııı du.Unıue.,c arh • 
llJahul )Oktur. 

Grlr hadi:. o;I iızerine Amerll• 
unıumı efkarı Alnııınyaya karşı lıol 

le şiddeti; bir ihtar )apılımı.sııu hek 
il) ordı . lııfı \ıc·ılar ı e \,ıı:ılyetJn ın 

klş fıı ı h rız bir telaı;Ia karşıln.dıl. 

1 ' 
1 • b 

tenin pliu1· 
istemeğe 

Taoar.canı var mı" 

mUracaaııe imaliye iicretlerinin 
eskisine nnuırım ÇQk artması do· v Nizameltirı lHazı·ı \C C\. l 1 
Jnyıslle ek~eğe bir miktar zapı. 'I ~zan : · J. J/, 

Bill ıik Hıırıı nııı.dao cuel, tal~binde bulunmuşlardır, 
bu ıınyıl:ın 111 el lcrden, <t reee (lr~ Belediye İktısat miidürlugunce 
re e, lk Y tl olmu~an m mlckctl bu tnlep üzerine :yapılan tetkiJrnt. 
parmulda go trrlll)ordu. Büylfü Har ta hakikaten imaliye ücrctlcrl~in 
bin m1>lda~ g tirdi 1 neticeler ise, arttıgı neticesine varılmıştır. Bu 
bu ı~ı rl bır k • t ~ ha kanştırıtı 'e 1 vaziyet da}Jilindc ekmeğe on para 
o n bette m uı ad mlurı dl~ıın- Jık bir zam yapılması kuvvetle 

• Masa .f.iştündckj tiliiln ı.orha~ıııı 
cc9in.c koydu. Kıılpasım şağ kıı~ ğı 
üzer~ ~·ı,ğdı; ve be11dcq suı ı:ıtle 

ların lat} ı:-unlcrd nb ri lı rıı aleyblıı 

de bir fe\craıı tııhrH~lne çulı.,'illllŞıar 

cc11ap alamayınca; 
Sızc tav iye cdeı 1111 

Mutlaka iHcrmtt.,ıja Gidinız. SLıın 
bo:yunuzda. ahından l}llrap gugıım

'dır. lrıflrııt~·ı lıntiı>ll'l'in gayretJcıl 
hoş L gltml lr, Zira bugun Amerikl\" 
da lcahir bir ekseriyet Ruzwel~'in ta 
ı.ıp etti 1 iy IJ:;l"t mutlak bir lt:iın t 
b lemekt 'dır. 

dlırm ğe "'ketti. muhtemel gorülmcktedir. 
İ<>fndc o uğumu gunlerhı, biıtün kn ol9ugupu soyluy.or!ar 

tn\ ll'm nutkuna göz gtrt· 

c b ırad mı ın" d 

dı n3udu bu haJlr.re neler llıi'\o ede· 
q.:ı 1 1 kınıta ahlmm •·ıkrırnıuktan 

<>eklnerek k ndl m el m u döne. 
llın: 

uBartınn. 18 ya 111da 
Bartında çıkan Bartın arkr,da 

şımız 18 ya ına basmı tır. Tebrilt 
eder, daha uzun yıllar Jl)emlekete 
fa:rdah neşrb attn bulunmıı ını tc 
menni ederiz. 

ponra1 az ~~I pturdı.ıgu kolt !• 
utcnndc dur,an kürifJiı palto unu 
aldı, gıydi, bu ın diısmclertnı d k
katle ılikledt. Sonra cebınden bır 
çıft içi yunlıı ~<ider~ eldıvcn çı
kardı, sağ clinı lışna uµ,ıttı: 

merlka Cuınlıurreılsl hulAsaJrd 
dlJOr J,i: 

k o du, gel bakal m. Ko
nu ltm b r 

Jandarma m ndaııı Rl nt B Y 

emıyetten a1dt ı vazıf ye ha la 
mıs bulunuvord.ı. Pn t h ı 
c ılcn bırınc· m vlu kompartıma· 
na gi ınc k· pıyı kap dı 

Kapama cnnım.. J3iraz 
g<.>lsin. 

Olmaz pn arn . H n )' 
da pcr.etırc de flÇık .. 

Do ru .. Eh n var r.C' yok 
Rahat ın ya. Hele u ' ı b a:rayım, 
seni btarıbı la t :-rın etıırm e ~a· 
lışırım. Ne der ın m mnun olur· 

Bu f!! bugtın, d \let adamlarımı· 

il.:m bu hususta lıt7.ım grleıı tedbirleri 
almak kararını verdikleri bir m ele 
olmu,tur. 1 TaJiııilere yenldep :ıam yapılacak 

l k bakı,ta, ferdin hu u ı bir ha· Taksilere yeniden }uıde beı: 

)at taı-.tı lbl görıincn hu ı;erbet;t zam yapılarak, umumi zam ınikta 
e\lenme lj{'klı, buglinkiı dl\let telak- rının yuzdc 15 e çıkarıldı{tını ya~· 
kiııi b kımıııduıı, ferdin ke.>if "e nr- mı3tık. Taksiler bu zammın da az 
ııu una terltcdllecl"I• bir lıııl olmak· oldugunu ıleri sürmuşler, bccş ku· 
tan l'ılum~tır. ruş drıha ilavesiyle bunun yuzc\c 

C.a) 1 rlııdt'n biri, ~.ıt) ıflıtrın hnk. yirmiye çıkarılma mı istcmi~lcr· 
lonı, lnıH tll3e k r; ı lrnrumak olan di .. Bu istek seyrti eler komisyonu 

tarafından kabul edilıniş, encumc· 
ulı.ı. m )dana çıka elen bu "~it ne· ne havale edilmiştir. 

sun ya? 
- Elbı:tt 

şah tnl7. h" 

p m.. Falıtat ben 511lerl 1 rb t altına nim y mCf'bur
Yeni v:ı,•i on 

ıtındn cndı e içınde 
yiın. 

- Neden bir ey mi var? 
- Te>hhk<'nın tam iç pd y "J· 

bir e~ l ı ıne J erine, grlh:i· 
giı:ı:el bir nuinıu;ebetin me) dnpa ge
tfrdll;'1 ço< uld ır ne olaraktır? 

Bu uğurd alın f'Bk her tedbirin, 
kanunap tarif ctti/;>i şeldldc e\len. 
m yl nrtırac ğıııı ı r. leycblllrlı. 

Veremle mhcadele cemiyetinin 
ErenkÖ~iindekj sanatoryomuna ye· 
niden 40 yataklı bir pavyon ilave 
<:diJrncsine Jrnrar verilmiş, :ve ev· 
Vl!lki cµma güph tcmeln+rrııı mpra 
simi yapılmıştır. 

Pavyon kısa bir zamanda lkmııl 
edilecektir. 

e ı t-

Şimdihk size vec4ı etmclis ı.ın. 
Elını sıkarken orta pcırm gınclııkı 

J-ocaman bır altın yiıziık gornm 
ı:ıştı. Fakat oımc:mezlıg vuıdu n. kı cıdına Mıı t 1 S ir dcrlerdı. 

Güle gtıle ~ oldıış .. dedı•ıı. S ~ Muı f ıt olıu al hap dilın" ~.ıı. Fa
ya kından tanıdığıma pek m<"nıııu ı kQt. b h , d doJa.,11 ken o:ıu prn-
oldugumu bıı deha u lemrktl'n c · ı onüı d" 1'ıt ud 'k, .ı ı,. iıc 
Jtmd•mı alanııyacagım. d fıı il a Qlu du. 

- Ben de .. - dedi - fakat ik m ıin Ne oldu u d m? 
scvincı ara ında b r faı k vcıı .ı- tL .. A ldı 
nıyorum. 

- Ne gibi? 
- Bana oyJe gclıyor k hı 

l epi arkada , pir yoldııs tanırnı 
oldugunuı. ıçın dt-f;'l, fak.ıl bir me-
rakını~ talm .. b cdebıldl(~ıtıız. hatırlıyor mu ı"ltı ? 
menınunsµnuz.. F.vl't. Ab it rıcıh"rn. 

- N_e gHi~ı lbiı_ ınkra~7 .. 1 ' füınu d:ı oteli {(ib,·tanı ı:-,o-
Bır ınt n ı y~ tnpSll rnı nll' . 

nflsıl bir mahluk olduaııJıu , nl:ı- ı ıım. Ne ilr. me uldıi? S Y~ ah nı 
mak n1enıfiı. ıd o1< a lir.ııretlc mi pr il 1) oı -

- Boyle 'hır merak. hıc b r zq- ciu?. 

yorsunuz pasa. Tanınmı an düş. 

manlar kadar korkunç olan ne 
Vprdu? İttıhat ve T<.'rakkı cnmı 
yeti fü; b ş ki iden ibaret d gıldir. 
l3ütün Ko ov11, J>utün Manastır, 
bytf.in Sel nık ç mil rt dahUcıır 
Bir ihtilal cemi eti flu. N wn Be· 
yi vurclula • imam ıu afa ı vur 
ı:iular. Osmqn Rıfııt Pa µyı VlJr 
dulıı.r. Demek ki onll'ı ınc çıkaQ 

her m!nlavı a magn. d~' rm 
karar vcrmı bulunu:ı,ôl'Jcır. B le 
zamanda iz l'n mü kul bır vaı fC" 
l l lizC'rlnizc almaktnı1 ç kını d" 
niz. Siz yalmz bir mır dı- ıl, b . 
nim için bir babasınız da. Çok 
korkuyorum ki cEmiyct sizın gıbf 
kuvvetli bir şahsiyeti kar§Jsına çı· 

karmak istemiyeccktir. 

Zırn, mfö:terek halatından bir de 
çocuk prydn edecek tnr.tda bir kaılı
ruı bşi;lanmı bir erkemn, mıunlu, 
ccmlyetln sart koyduğu bir şeklide· 
ki aMtten kııı·ınnıuo;ı, )plıııı mlie~

liılc noksanlığından 1\8 bu tarzdaki 

man tutulmamış olduğumu s·~"' t"· Mcınll'k tiııı cs.;rc-tten J,ı Mar-
Beledjye neşriyat mi\dürlüğij mm edebı1irim. nıak emeli ılc ra1nuıdık k Pi hı ·1k-

'hip~ı ,_ Sa~lam§YJlll • mm.. 'ij ııa madıgı ir'n m ınl ket m n lekt.1 

- Yani beni öldlir eC'kler mi 
zannediyorsun? 

- Allah gösterme in .. Faknl her 
an bir suiknsdden korkuyorum. 
Faraza tren hattına bir bomba kon 
mu olabilir. (() \ann \ar) 

Bir şiir 
sütun11 
açtık I 

Genç şairler, biz 
eserlerinizi 

gönderiniz! 
Bir clavayı halletmek j 1iYO· 

ruz.. 
Bir zamanlar, sanat ve ede· 

btJatta ha gö ermiş olıtn 
kilik • yenill,Ji nıuna!ın ı 110· 
mında, • eşkilcr :;yenilere )'er 
verml) orlarn iddia ı turemıs. 

u. 
Biz bu iddiayı koku~den çfi· 

rutmek · tJJIOrm:. uhın'hırı 
mu:, bir kıymet ıfacle ec'h~bllt'n 
butun rlf're açıktır. 

Gençler? 
E crlennbi bi 

haftada il i gun genç s:ınnt 
k rlar .win birer &utim ayırdık. 
Buraya gonderllcm Urleri ve 
ncsirl ri ne redeccğiz. 

Bcledhe ncsrlynt lş1crl mlidfir· Jıayyana1, bahcelcrinde )'f.lll rir dola ığı i in on briki Y h d · 
lügü bınasının, yapııın fenni vah"i hayvaıı gprmiiş gıbj bal:ı~ nr· mC'k mtlml\lindtı Fa~ t rı l -takip edil ıe)lşlnden 
tetkıkler neticesinde maili inhidım dunuz. nd' lıe hır :,n '1 ı> ı 
oJdugıı teşbit edifmiştiıı, _ "larulı~·orsunm: .. B n f!\r:lıs- ola agıııı nml\ o um O, H•,.dı 

Ne~ri)"f\t işleri rnU'1urlUı;ıiıniın Uındakl İngıliz. ahıyiaıındun tarın n WC'ni iıl ne f11 ı 1 
ba ka bır binaya nakledilmr i i · " .. '~'~P ru1ıl m Sot r1ı s anrııR r!evlet alaı k ka l 8 
lenmısfır. V; ıi)'C eth1k ltn konıı tuğı.ım ilk Jfoıtli de drnil - du. Ne kira! nmı bı P 
tcdir. niz. J)eıı pir ha li Hintli tanıdım. cı idi. r.f' de ı:atılmı bi · 

(KISA HABERLER ı 
* U~upcü umumi :MQfettiş Nazif 

Ergip mezunen Anknraya gelmiş· 
tır. 

Ct!miler<le haıırhk 
23 Eylôl sa}ı gilnü ramazanın 

jlk günüdür. Bu münasebetle Ev· 
kaf idaresi caml1erde icııp eden 
hpıırhkhırı ikmal r.tmi61ir. 

.A~liye Tefti' hc~·etl re! 1 
Ankaraya. dlhıdiı 

ıstaı buİda bulunan Adlı:;e Vek· •• 
* ;Hatar Valı ı Şyh-r ı ~kmçnçr Jeti Heyeti t.ertişıye relşi eza! "iln 

rpcnıne11 Apkaraya gc}mi tir. Müddeiumumi Hıkm t Onatla goru,, 
* lst nbul epıqiyct rn\iourluğU· mü§Uir. BugfjnkU trenle Ankar ya 

n tayın eı:t l n K mran ılc müdür donnıüştür. 
m\lavınlig 11 t vin edilen Pemır so ., =sa .... 

dun sabah vazıfelerınc ba lamı6· 'J,'J!nel{e {ilcillcr 
!ardır, Pıy!Jaada. kalın teneke ulunm*dı 

* I tanbul sıbh t i l ri müdur· {:ı lC'Jl ı~tı at VckAlr.tı aJiı ı madtle
l guııe t ytn edUC!l An)Sarll ıhrıdt lere aıt lılı e gtbı öll;UJeıin t1'ı ~at 
milduru Şuayıp yçni Vailfe&lntı olarak cifle teneke ıle fBJ>llffiBlllrııı 
dünden ltıbaı en başlamış ır, karar vermıştl. Bu Şl"kılde yapılan 

* Son 48 saat zarfında muhlelıf litrelerin aralarıııa. giren sirke gıbl 
mUerde b ıbo 39 ı opek ve 17 mayiler teneke ölçUleri çabuk çli· 

kedı ımha edllmı t r. rUttllğU hakkında. bir ~ok şıUyetıer 

* Zıraat Vckfılctı Balya kaza. yapılmaya başlamıştır. 
d ki 

R k 
1
' i ti ~ Tek ve kalın tenekeden yapılan 

ın • .,ozır 11,:ır .rıııın yet ş · 

Um 
· · •- ik k dil ölçülerin piyasaya çıkarılmaRı lçln 
mı .... w ma s e bu uy 

i l d B l d bil k b
. alakadarlara teneke verilmesi temin 

ers n e ya a yu ır ser-
inin açılma ını muvafık gorınfiş. edilecektir. 

wr. --,-'l -A_K....,..ii=-=-1-.--ı --=-,--
* Çatak da Gellk konıür ocnk· 

ıarına gıd<'n de}<ovn hattı, Qevlct 
J:)l'min Uor ın kabul etli l e. 
nişlıkteld no mal lta eevrllm k· 
tedır. 

* DUn b r R di}'c aıtmm kıy. 
meti 25 1 r.a 75 kuru tu. 

* i ttın'buL kQrıs rvaf\,ıvımnın 
kış m vsiminc mahsus tertip ettiği 

1 kon erler )' ~l Ok t Drlndc boııh· 

16 Efl;UJ., 90 

SAL! 
AY: 9 - GUN: 259 - Hızır: 134 
Rl]JJ.İ: 13~7 ..- ı-:il"I·ÜL': ~ 
HİCRİ: 1H8 - tıABANı H 

VA.Ki'!' ZEVAL! EZA.Nt 

Gtffl!'.Ş: fi.•~ U ,20 
öoı.ı::: l;i,00 5,f)Q 
1K1NDi: 115,iO 9,21 
AKŞAM; 10,18 ll),no 
YATSJ: ~0,55 l,32 

Hem hepsi mubtclif katcgorılcrc Y. nl bıı İn~ lı) memuru ol ı 
mensuptu. rl ıgcrinin ta ban ta bana 'l dd ) dı 

Acaba bunhıı cırasıııda tanıdı- P.faıımnfıh &İll.i fazla alıkovmı)·a~ ım. 
ğım kiw?<'ler ~l mı~11J . 1 Abdmrahimin \eremd n olu u 

- NcrnMn hılcyım S /. Hın- mcı hametilll mi tahı ik f'lm t•. yok
.distanda 300 milyondan faıla insan ; 8 Mu ta fa Sagi• ın 
yaşadığını söy1Uyordıınuz. 'Ben ıse mer:ıl.uhı dokıınmu 
hayatımda yalnvz liç tanf' Hintli ta- Lılmı crscri kelimesi ona bi · Ş"\ -
mdım. Bidsi adaşımdı, Yli'1İ onun lcı o·ı;lcr gibı mi olın tu. b l-
cla cıdı Niuımettındi. Unıumi harp- nıem Bi · kal' &aniye ~ d ı tl' 
le Mı ırdan mı flinzdan ~ı. ııt r1 Jdı Sorı a kl'rıdıni op lı~nı ~ 
ho_y i<' bir Yf'rdcn Sµrıytıye ka mı eni adım! ı 1a pd, dan ı ct•. 
tutu1ınu , Ç~ma1 pa nın l;araq~a- Anahtarı kıl tıc iki d f d9 duı-
hırıa k•~ilml · dlım ve k pıyı e ka ıdan u w -

Soz.ümii kC"stı ve hııfıf hir s le loyip bu· b Ş'kasının 1ı 1-
mınld ndı· madan oda)a gremi:><' 

- Cemal pa a Onurıl;ı <'.01t ı} 1 ekıl C'IO rdıkt y 
tşnı§ır4ı~. Zavallı adam diıl'T'"l<ın· dlm 
lan tarc~f ından ökli.ırüldü. M k dım yemden uyum ktı. 

- Bu diişmanlımn kıml"r ola , • 
8 

Zira kafam haliı kazan ıbıydı Fa
ğmı tahmm edersinıı.? 

- Kat'i bir fikrim yok. Bıldiğım· kat bir ikı kere saga ola donduk-
rivayetlerden ıbaı et. Gıilı Ernıcnı len sonra uyuyomryacağımı anla-

b dun. Yoı,gan vaz.ifesini ·öı·en kap-
tcşkiliıtlıırının kur anı olınus ~a-
Hba. Sert konu~ur ve az yemek lamnış battaniyeyi li tümden ::ıi

lım, terlıkleri aya ıma e lı rlım. O· 
yerdi. dayı arşınlama a ve söyknmeğe 

Ve boğa;.ında pallıyan bir ka!1· 00 laclım: 
kahayı zaptcdemlyen duda)darın
dan . ~ sozler doktlldiı: 

- Fakat bunu ışt.iha ızh(;ına 
hamletrneyıniz. Pek snğlarn brı 
mld ı old\ljun.1 cmuıim. 1.11nma
dığ!ı i~iıı yiyemiyordu. Hiç unut
mam, bir defa Mohavayadakl daı. 
relerden 'birlnck onu ıiyarC't .. ı.; ı.. 
miştim. Kendisi ~a daha b~r ıki 
arkadaşı birer 'J><!l'Ça sucuk ve "O

lan ekm.-klc yıışıyorwrdı. M~ama
fih bu hal ~ok siirnıedi. Efganısta:"ıa 
yollarm~rn emrmdc ('rı~· cıltın 
vardı ~myonmı. 

V<: bırderıbire t()tllil lnmıra'k: 

,_ Bu Hıntli benım odan ı ne 
dl.ve geldi? Ya hakkımda fena bır 
dU§tlncesl olsaydı da kafama bı 
ı:ey indirip geldiği gıbi ze u-
zaklaşmış olsaydı .. > 

Bir t.aıaftan da ştiphell g:nlc 1 
odnyı tetkik ediyordum. N hayet 
ceketimin vazly<ıtl cllkkatimı <;ckt! 
Cüzdanım, buhındusu C"b<' 1 • • 
yeri tjl'ilemcınis ıgıbi gelılı b ırn 
f~·inde paradan c er olmadıgı kırı 
!;f"rvcli C'k ilmış hır bem fııı t liı·ı 
duymadım. Fakat 'ım hop l't ••. 
Kafamda hır ilJll§ek tıkt·: 

1 

yac&ktıı·. Kon rl rin sayısı lQdur, 
Bunun 7 s1 alaturka, Uçil alafran· 

~---------llJlllll..,,, • olııca!dr. lMSAK: 5,00 n,39 - Ne konu~uyeniW-, ncrelt'rc ,_ Acaba Ray <:eplerimi nıı ka- ı 

20L 
;wı 

Lfi 1 tO\er: 
- İran ,ahını pazara bekll)orl r, 

dedi. NA O zaman RO!J tlnyon. '>l'hın mu· 
ce' herlcrlnd n b h ttt. 'Ustu serap:ı 
kı) metil taşlarla mtiz.c,n n, milyon· 
lar değerinde, rşıldn)nn bir ),ldıı:ı 

andıran, harlkulAde bir rık taşı

makta oldoA'tJnu 11öyl ı. '\ie, renklerı 

56 

iıııparat-Orları Y.lkretmekt«'3dD"r. 
He~I de. hane hlr nunun lı.harı 

ı in mevzuu bahis desıl, dedi. Unılt 
yok, habcrinlı olsun!. 

ııı. ka~ıhğı bir r\ eUe odcnmlş bir 

get•e)i h ı e lllorlnrdı. Vandou, 0 

Knrol n JJe 'e do ru r ·lll'rek: 
- l\uıum llnh a kınıza, ı>zlzlm, 

di)e sord • uua ımı rauru ka 

ı-..mda Uıüt? 

GGlmektc olan kont: 

Mana BlomUJ'l: 
- Pru ya knılı buna ın biri!. 

G~en sene Badduydım. Her giın 
k~ndisini Kont Dö Jfüının kla biı -
lıktc: sörür~ük, dedı. 

Simon: 
- Nasıl! B!Emark mı? dı.):e liıfını 

ke U. Ben kendisini tanıdım. , Se· 
vlmlt bir adem. 

Vandövr: 

hay-

l3işmarlda uzun uz1Jtı nıenul e>l
iul.81'. Vınd6vr "aynl cilmlel rl tek
rar ettl. Bir llıhza, yeniden Muf
fatların salonundaymıs glbi oldu
lıır; sade, kadınlar dcğı!jmlştı. B -
hi musıkıyc ınUJ-al etU. Fukar
mon. 'tekmil Parisin ağzında çal
kanan rahibelljc intisap meselesi 
hakkında ağımdım lRC ikaçırll'}ca 
Nsna nliıkadar oldu ve Matmazr.l 
Fugere hakkında mutlaka tafsilat 
'öğrcnınck iste(!i. 

V11h, zavallı yavru! Bô~le diri 
diri göınülnıck! Kaderi böyl<: ııııiş, 
ne dcniı !. 

Sofradaki kadınlar r>flk mütecs-
ir o1rnuşlardı. Ve Jorj, bunları i

kınci defa daha dınlcmckten sıkıl
m1<, bnhls bıLZ11rııre B! mnrlrn in
Ukal edince, t>ageneyj, Nananın 
h~ itiyatları tı.kkmdi isticvaba 
bajladı. 

mıırkın )tj,m oldug\ınu o 1ll k 
z.ere, Llıbordelin kulagına d 
~jıl)yord\I O zaman Uı1>o dE"l, is
teksiz istel.sjz, oıµı ınanılmaz h 
kaveler ıırıla tı: Bu Bı ma k l'I e 

l";·di; ıkamctgahmın civar nd b 
kadına re ladı mı onu .;ırtlıy ı ak 
gotürürdti. Bu minval üzere kır 

n ında otuz iki çocuk b ba ı oldu. 
Tatarı Nt'.'ne, miıtehay~ lr ve lnan

mı!I: 

Kırk va.sında otuz iki çocu 
babac;ı rrıı 1 • di~<' h ylmdı. Hf'1·r 1-
de imdi ya ından fa la ihli ar. 1-
mı cılmalıdır. 

Gülmekten kınldılar. o d 
disile alay edıldığıni anladı. 

- Ca11ım, tuhaf mıı' Llıtifl' 
tip,"nıı:i bilir mh"lm ben! 

Ga hiıl~ scrgıdeydı. Bu im hu 

«Hıç b ı c b ı· ve korkutma. harbı 
mUdafa ızın kı eeddını tam ' 
k ti olarak müdafaadan biZi meı · 
edemıyecekt.r. Bu iki sel! ~ de· 
ntzleı ın s t ı ile m lzeme teda. 
rlldnd ki s best mızdlr.. Notalar. 

- Evet.. 
- Ne ınark11? Göreyim, bak&· - Oh! Y~ meselesi artık Sabindc oldUBU sfbı. Tat.an Nene t.ruımdıaı bu Bış. 

~T gıbi, o da orada hem eğ. 
knıy.or. hem çÜt.al'JM baklyordu. 

(~var) 

(1) inn verir mis" 
var 711ı? Manasına. 

' 

( 
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)'f n bUyUk faciası DUNYA HA Tarihten air Güzel Kadın ) 
--------' ·~~1 ci MENTEN Fin Tebliği 

l"fU!1u: ~apollpnuıı pc_rde t-ılYµıJU 

Burglnyou 

nul 
'.l'iirkı.-el e se' ıren: Şakir '1anm 

Ergökmen 

Toprah ta11 fırlaınış ayaklar, bacak 
lar, Jıo, kunç bir şekil almış kafalar 

İlltıana dehşet veriyordu 

Hclsinki, J5 (A.A.) - Resmen 
J:ı.ldiıildlğinc goı c son günler zarfın· 
da Finland ya semasında hiç bır düş· 
man tayyaresi görillqıcmiştir. 

8arki Kareli"dc \ e Kareli berzahı , 
üzeıinde Iı'ın bataryşlan H ey!Qldc 
12 dlışrnan tanaresl dUşUrmtışler

dlr. Bunlardan beı;;ı Y<llnız l:ılr tıı.yyıı. 

rcc• tarafından dtliilrillmUştür. 

~ndra: 16 (Radyo - Saat 1$.15 -
..,... Kahiredckı Bı ilanya kuvvetlen ı 

100 bı·n ton uk umumi karargnhının tebliği, 
Lıb.}ada muhaıebelcr bırdenbire 

ve . "ddctlc başlaını~tır. Britanya 

Paris, dört gıldanbeı·i is11aıı Jıalin
de idi. Jı/ahalle delika11ltlarile 

aı ebu s lar el ele /ıarp etıııişler, 
k a11 dö/1111 iişlerdi ••. 

8,000 toııluJ; bJI' lngillı gemhi 

- l:! -

M•h • • kuvvcHeri, Tobruk mmtakasın<lnki 
ı ver ge SLMSl dü!';man mc\:t.ileriıır rni.ıteadd t hü-

cumlarda bulunarak esırler almış-

) aznu: Eıısari B iilenl 
-3-ı.anıyor batırıldı 1. !ar, toplar iğtinam ctmı.c;lerdir. Bu-

Bcrlln, 15 (A.A.) - Uzun men· k b · · ı ı· k" na mu a il p zar g..ınu -uvvct ı ı ·ı Klnıı bCiğrfindcn klmı bacağından, mel< 
. k•~ 50 b" zıjll Alman tavvaı el eri telsızlc ver· d .. k ı h d d k 60 k 

22 Blrıncıte rln gunu .}'agmur 'ôlc.\ürdu ·...:'il rıra ır~okl9rmı ya. .,., -- uı.man o u u u u a ra ··- kcl!undan ~·aralanmı tı Bazısı bir ıco. raşıı ı..cn b r ha) lı I' rıı 
Ycı dı. Butun ,ı.:un pek zahmetle ~ol ralagı ve mhayet karga !llıkta ş•p· diklerı bir haberde Atlantıkte Heb· ı T b . . loınetre ılerlt'ınış ı c de Cenubi Af- ıunu b r paçnYı cı uc boynuna asmıştı, mıştı 

larak akşaınladıK ve geceyi btr kcsıle Jr.ıhcını duşurdu. J{ahra· rıd adalarının 111 k lomctre ga~bın· ra !us, Bıngazı 'e ııka ha\a kuvve~eriniıı 1 tira~!le bazısının yU.ı:il 1 c kan sızan sargı- .Mazarcn 
cırrnan kcııorıııda ıhtlyal tC'dbırlerı man ubay, bır ;Kazağın üıcrlne dıı 8 bın tonlult bır petrol gcmısınc B h ~·.:ınıl.ın muk.ıbil hucum!, gcrı pu · ı ııır ar sınd ka) bolmuş, gozılkmil· Fra ıı hazine den b r kııç ek J 

atarak eı;ırd*. atıdı, ve elinden oldığı mızrakla 1 ateş verdiklerini bildlrmcl<tecllrler. a Qe bombalandı ki.ırlulmusl('l"dtr. :ı;ordu. şıımıısına gaz yumu:ı;ordu, ili.! ı 
Gece kuvH•tıı ·bir i.,tl.ılin ı;ürul kcndıni mudafaaya başladı. Şımoıyc k dar bu hu uııte. tafslliı.t Di.lı:.rrnn, panık ha:ınde c•k, yer- Halbuki ne gUzeld h:ıziıanın bu 1 doı;ru u elenen e hıç de b~ 

tu u ile butun millet uyandı. Son- İ te bu sınıdy bııim bir sUvarı atınamamıştır. Londra: 16 (Radyo ~ 8.15). -
1 
lerıne çekılm ı>tır. gUntı! )ord;.ı. Or lanı. n tara çok temiz 

r. cl1n ô rcrdik Ki pu, Kremljni nr,Cerımız orayil ~·eti~ ti ve dumıın· Brllin)a .!i~va ve ~~ahilı Emmyet \ B~ı barc·klıt.ta .14 ını~ver ta:D cıı e- Yazık .. Toz, d.ınıan bulutıaıı YC'Şıl çok ileri ftklrlı ld 1ı~akat h k t 
tmak lÇlll s.ıravııı bodrumlarına b hrıvada başında apka ı olmıyarı r "\ ne~rctleıır.ın teblısı. sı duşurülmti!';tur. 7 lngılıt. tay~~- ağaı;ları knpıyor, bu ağaçlaıdıı şakı· bahaları aıasmd;,ı. Y<l)ıian bazı d 
rrJe tırjlen barutun patlatılma ın elı mızraklı SU):)ayJ blr Kazak zan 1 A S K E R J Insılız bombardıman tan· den 1 r~si kaybolmw tur. Bunlardan ıkı- )an ku ıaıır şiiri, nal sc erı ve top dlkodular halkı Kardınal M zaı 

•lan nıc,)-dana gclıpiı;, dCl)ildı ıne 1 
nedf'rC'k kıya ıya bir kJlıç havale1 G o·· "- ,. , e T ablusgc1rp, Bingazi ve Balıce ye- sının pilotu kuı1.ulmu~tur. taş yan r11b'llann, gıc.ırtıları ıçinde ulcyhınc durmı.dan kı.şkırtııu']t.ı. 

ore de ara) da muhim tahrıbat ettı .. Vurur vurma1 yaptığı hatayı d bo'"'IU'"'rdu On Ü'"lincU Luı, Mazarcnın Ba 

1 • niden bombar ıman etmışkı dir. Ve ı • • d r.ı" "'" · " 'ılnrn&tur. nnJıyan genç aıuvari, bu ana baba Harry Baur BJr. ın ~ * kil oıuşund<tn beş yıl onra ölpı~tu 
MarC'sal Morticr on bin kı~i ih', sunund artık ya-;ıyamam!. ıı na· '-ır bu Jımanlarda g1>miler harokct ha-ı • Par, dört ) ıJdanbcrı i yan halı"· Oğlu OnaördüncU Luı babaaınd 

1 le boylcl.'(' bııden üç gun sonra rası atarak kazakl~rın arasına, ol· Lenlngr ad ricı edılmi§tir. Bahçe lımarıınd kı fı" l m n . v'ı r c·.k 1 
'+' y - Qcydi Dort yıldanbcı h lk, para. tahtı miras alclığı gl.ın b a tı y Mo. ko\ odan a~ rılmış oluyordu. mek ıçın atıldı. Fakat olum ondan b petrol depoı;u tahrip olunmuş- , k 

ı Ö ·a B h k"tta 1 t k Bt>ılı 1 ı'J cA 11.) Farı::. So ı ınento ı c bırlcşmıR. sokak.aıda u· 11,ında b,r çocuktu. l\Iarc~lıJl kıt\ıhırı bi .. c uç gün son l ,kaçıyor~u. n n ae tur µ are "a ayy '" llY· ' ' . . 1 ' 
r l\foJ·aı J;:'dc lllih k etti. suvarı ra tarldı.ıirne saldırı,.·or. . • • ' bcdilmiştir. Bir kaç giın C\ -vel, Ak- gazctcsıııin Yerel gi bır hctbcıt' gore nı\an baı lk tıınd \'C ~chrin is.tıh· Krallığa anne ı Andotr t ( e) tıu' 

e "' ( na~ı 1 !.ıcidel d ..ı- k b ı b ' t . muı ı r ı-·ı .ın z s nema artı tı Harı y 1<amıarı ıda. kc ıar ınatı,ıllc dcllkan· metmcğ başlamıştı Halk, aleyhi Ayın virml be ıne kafüır ~nehir.· 1 vurJJ:ı or; ortalı"ı kırıp acriri'- or, cnız<"" ·ay o an ır ayyarenm • clclc haı h tını· .. ıeı·, 
" "' "" .. "' Bunu neye lı"mletn1elı" 1 enın b 1 B f 11sı 'c::ı. \o alnı ne ı ltsanlıı. ıl"ri1" sııvıa\ laı:- T dekı bUlün hücumlara ra6-nıcn K• · 1 rı hep durmadan ~iirUdiık: fakat avı.rdur:u kufürler ve ))aralar pil· " · ~ · nıiırcttehatı li unarak kurtanl- aıır ıa " · '" • "' 0 

illdıgımız yol a tıgimız mc~ fc 1 ti1n sc lcrı ba tırt"Or ve sa;;a sola gıaddakl mahsur ahalınin mane\·Jya- mı .. tır. rında fılnılcr ı;evlıınek liz re Betli· kan dökmü11!cıdı H kan dokUIU;or· lıçe Andotr ş n Mazaıeni tutma ı ı 
"' c; t dalu yük k d c 1 k " t t d c\·velA gaı ıtı bu muştu. tA cat ı ç de bııYU~ dcgildi, allndıgı hC'r kılıç mutlaka birini 111 sc ere eye m ' yo ııa İngiliz hava kuYvetleri bir hafta ne hareke ctınış ır. u. 

25 lfijniı abahı çok erken, t'rte· yere eriyordu N h t 1 . ü yarın ne olacakııa olaca!~. Ölecek 1 ıciııdc orta Akdeniı.dc 100 bin ton- En ~un Hamdi : Bıı ınüh m bir Frans krallarının p yltahlı, Baş Kraliçe bu ltalyah papaza nıçın b 
~ • •• 

1 
aye 

0 
um 

11 mı" ız kal"•""k mı._.ı., beli' de"'li lyi· 1 h habcrdı'r. zı· ı·a blı artist Y hııdıd r 'ek ıl Kardmııı Maıaı en'ın 1 rc!!lne kadar "Uz Yerı:.~·or• d ye btr ha~ • ~umi akşama k.ıdar devam f't· uzermc gıdcn U\arj bitkin, mad·' "' · ....... "" • " · dan faLla mi \Cr g,...misi batırmış- "' 
lrc>k tizC'rc mufrNC'mk imparolo· de* en manen harap bir halde fa si mı, fcle~tcn b r sece çalalım gi· lardır. Ağustos a~ ında mihvcı iıı bu Yahudllenn nrtl:st olamıy t.akl ı ını ıkincı defa olar · ı ~an etnı.ş bu u. dUşUnmUştU. Fakat doğru dUrü t lb r 
ın bulunduf.u ki.ıçük bir evin <'l· kat tC'k Yara alınaksJ~Jn ve bu' ah bl bit dUşunccyı.: saplaıunış oldııklıı· < eııızdckı k.ayıbı 168 b .. n tondan llQ.n etmiş olnn vışı il Bcrllnin bu nu;·ordu. ı l yılda ıb('t I l''rans.nın ce\•ap bulama mı:• 'aziyetl ken 

l · · ld nJ ıına ı.m f 1 d mns·'ndc 1 dı•·k"to dc""cı·. ba"ınCla bulun ı Maz.:ırC'll ne yap· kendine ı~h <'dcmC'nmıtl. Bunun Uz tıfında mııh, f, a vaz le mı ıı ım ne n en mc hur kahramanı ola 1 · .. aza ır. ._. .. " ,. b ., 

1 pıırafor, geceyi bu C'\de geçir· rak hayatta kaldı .. Fakat onun için Bunu zama~ gosteıccek Ş1md ki l!'!!'!l'!!!!!!!!'!~!'!"!"!!!!!'!'!'!'!!!!!"!!~!!!!!'!'l!l!'"~~~ı'l!!~~~~~!!!'!!~"e!~!!!!'!'!'!'l!!!!!!"!!'!'!!!" ını~a yapmıştı. G lkı l'r.ı aya bir rlne genç bır dul olan ı.:r tıçenın, h 
ınişti Sabah ı::Unc koıu bir isin en buyuk mazhariyet ve talih, agır halde en mUhım mc ele şuduı: s • çols lylllklfrdu bu.ımını.ıttll Fal<cıt rnrdalıAı bır hayli me hur olan B • 
rk.ı~ından yuksellrkcn lmparoto yaralachgı subayın dırı kalmasında Rusyanın rllğ r 11okt lıırlle lrtıbatJ vr n '1 bu halka krndı. ın C\"d remcmı11 \ek il ıe \"Urulduğunu oylıyc 1 rC' 
ıın hiç ~ım ye haber vermeden ve Fran aya d b 1 . 1 k~ılnıı.ş olıın Lcnlngrad, bu derece &•t.ınıştı. :Mazaren ı.cki. b.lgin. t;öZU lnanmağa bıuşlamı~tı. Bu yU1.den tam 

d dadır onc 
1 mış 0 masın müsrif btr nmh~ıebe ... e ne zamana oçık ,.c "alı"klln bır adıonıdı. Fnın· yedı yıldır halk için için ka)nıyordu inınchı ile '!le~ ı'!mir subayı ol U· • ., • • • ? ., ,. .. 

ıı hJıldc atına )::ıinip yola );ovııl· İ k biz, pek kısa s.ırdüğünU ko· kadar UıhammU! edebilir? Yani ı;ıe. n ç Raya J>upaııın vckılı sıfı:ılllc elımşti Ve 1şte Krnlıçe :Mazarenden tatlılı. 
ığımıı tıönjiık Pek oz sonra, bil )ayca tahmın deb 1 eğt . b b . hırde me\·cut eruık \"C mUhlmmııt • Kral Oıllı<,.UncU Lulnı'l rııeçhur Baş· ıa \C rıca ile \azgeçmemektc ısr ı 
ık bir gııri.ılttı i JUik ve asker, dırenın h ıne~ ar~:;ınd:~z v:di:e depolaıı Voroşılof ordulııı ınm ihtl· <Ba~ı 1 incide) Şuras1» nda, bu tün mumeı; illerin ~ c~ll Kaı dl nal DUk dp Rişılyö, olU. edince h ılk sllllha sar1lmış, İta!) 

\ t d' ba"ırt· girdı"k '-'acını ııe zamana kadar Is.arıoılaya.. mUndı:n az ev\ t>l onu kcpdı. ine ha· nııpazın kO\·ulmasını lstemıı:ıt. a ııc;ın lnıpara or .. , ıyc ti • l31ran yanl'nrına vaklaı,ıtı J "' iımasından sonra, oynadı ı rol hak ve tekmil fırkaloın tam muv afa· ,. 
ı. or ~anndtim. J akfn bıı. hic de 1 gım 1 ad • ı'llparrtoru~ Kral bilir? kında serdedilen turlu türlü ml\na· katıerıni almak suretilc . o za. lef olarak ırö tcrnılş \ "C ltilldilğU ·gUtn (Arka!'.ı var} 
·ıı ı .ı ·ı.ı· •· jJ4}ıbaııhı· Murat' l>cnız, kara ve ha\a kuvvetleri 2i kral pt:>k sevdığı Bawen ının '8 · 

Y e " ı uı, ;;ı ,..er ırs ü :va ülrrck atlııttıgı tPhlikc· ka a ve tenkitler kat'ı bir nihayet manki hukümct namına · ) aptık. • id M " 11 A 
ılt\e bagırıı;ıyordu. Mc I?)<' çok m ~ )i fı ıldıyordu ;Hakikat ımparator saat durmadan harbedlyor, Lenin· vernıcl} maksadilc sureli mahsu· I Halbuki usultanu Vahidcddın'e YC yetini tutaral< Fransanın ar!!S ıu 1 1 

tndi 6000 d<'n fazla }\azak, c lr olmaktan· ,,0 b l ... 'k t 1 . b'Tilddakı askeı1 fabrikaların. da 24 sada ziyaretine gittim, sadrazam 'l'cvfık , Pa<:a .,· ,1 l Mazarene tc\dı ctın.ı;;t! Bunun üze· 
l>ı • d hiıeuma t • ç c " ur u muş • d d ı t .,. f t la ı>O) c ı K ı dlnal Fı ınsız tabiiyetine 

atofun kumanda ın n u. saa. urma nn ça ış 'c:. 1 ve aş 5 ı 'furki:ı enin hC'men her tnrafın 1 di,ım gıbı, bıı muahede. mcbusaıı r ne a p• 
~lkmı lı. Bunun üzerin~ derh:~· 1 28 ~l!nu çok erken yola ko:nıl· dµşmapı olan nnıcknln azamt ran· ı da. mernlckctınin b~ıhraıılıır ıçin mt'cl1ı;i11in tafdıklrlC' ılHinın ı>tmf' e.eçnıı' \ c asıl ısm olan Cıyolyo Ma· 1 yan g o 
.ıh, fız ll\ ari tuğnyları ~teri a ı . duk. Ve ı;;ınciuL hır ırmııgı i tık· ı dınıan 'crnıeğc g-ayıct et.tıklcrı şU~·' de kıvranmakta oldujıı bır sıı ada, ' dlgi müdd t(;C', lnılrnk411 m ıtııber , nrll't yı dt:>ğlştıı ıp Mazar<'n dıyc a· ı 

ar ve Ka1aklarla kat ~ılaşmış f.f'll onra )lfila olu ve harap mal· hı; goturmez. Lllk n Leningraddakl önce huklımC"l flzas1, sanı~ en sulh olınaıdı. Bıınunhı hiı, Tra~) ada nılmıtğıı. başlaım~tı 
dı zcme ıl d 1 1 l\'I 1 1 askeri endüstri bır kl\I halinde dt.J. ko11fC'raıısıııda bıı lıca ınurahhas urf!li pur da nwmlckf"lin he Aı:aba Mazarcn ycııı \atanına, ya. 2 5 o o o L• 
liu\·um imparatorun bulunduğu Jav tz c ohu oh an a o . aldro ı dır. Yanı l.enmgnıd, her şeyi ya· "'Jf:ıtılc geregi gihı hareket f'lm~· Otıı h;r tc1r~fın'c aki kıtallerin ka~ nı J'ransa~a anc~ mi ctmıştı? l'"ıan ' ı rayı 

, d Biz ko mtı ar" e ının yap ıgı ı kıl • • ' • ' ( ti ı " -UYilllHYor muy· r noktaya yapılıyor u. . ·. ahaya g~ld1}\ Topraktan dı§C!rı l pabllıı ve her vaı;ıt ya V€l ım m! diaı ithamının kendi h;ık\\ınd, ile· lianılarm bır parça ol ıın önunc ız men aa erın •tlH 

~ - ıı~ımla \ f'! varlnln gıttl ı k:a fıı:·lamı§ ayak} 'r, bacaklar; Y~~ J U tof)l bol malik bır t.a:n a.skuı cndu.strı rl sıırUdıigiinu i1ıtmistım. B~uıa grç bilr.CC'ğımlıi sanını tık. Bu sı 1 clu? YQ~ Fnınsız valaı ~mı, Rı· 1Q6' 8 4 2 
e daha rkon ~arnıak l~ınba la zunde, "a1>kara \ <' korkunç bir ıneı kezı dcğılti ı. ıınn gort', o, fıclz be bee<rık ız bir racin ll"f'bıı ııı1 nıcd ısi dP nıiinfcsih 9tlyo nlın GUrıUncicıı daha berbat bit· 
ltıc bır ~ olda.n ılerlcmcg ibi ba rrnk H' ekıl almış kafalar insa· B ı ıtıbarl muharebeleı in şıdd .ı afüınıdı. Bu ıtlrnıolar haldı mıv~ı olclug.uııd'ln, v~zı~ dı lrhimıze ".c &efijhıtu mi dllşUm1Uştll? · 
. Biraz soma kurtlar g .. na htı Vc>l veriyordu Ve bıltıın bun arttık<; , \"e muhat ebe durmadan \'C' ne dcrN'C'VC kadar doğru ldı? nr nık:cck uınıılmıı~ haclı ı:-lc'rın Hayır ... Halk llttı.,,&dı bır bµhrıııı 
ıı;an bıı vall';i in an surit un~n lar, hlzimkılcri mümkün oldu{;u devam eltıkçe, nıııncvıyatı ne d~recc iste bunu anlıımak ı lirordum. ı:ııllllrıına talılsrn, intıhabatı da en içinde puJµnnıaaın ral;meu :Saşve-
leı·ini işittik. Kıızakar, karş~atş kadar i)iee gomdugunniz ıçin ta. aglam olursa ol un Voro ılof oıdu· a~ar.;ı hir •ne \lrünrr'11cdr bıra· kılı bu buhrandan mC>s'ul addctm.· 

1 'ıırı kafılcııin bir kısmını da ~a: nınmC'n Ruslara a tti: Elli iki giln laıı zaıfler. Zira nıa!U>.me fıkdıını J)r. Rıza Tevfik Bey , ikaz f'di k<ıbilirclık. Aksi takdirde, bir le· yordu Başve))ııın alcyhlnğe bulu· 
ar v~ ç J>.ilmeı:c bil !arlılar. . t'VVel hayata ,,0 ılerlni yummu" baı:g-oııterır. Almrınlar. denız tank • ci bır eda ne: nanlar, onu nlı;in ıstemC'Olltlcı illi dU. 

at 1 • 1 k ki a yctı~· i 1 ., ı .,, 1 'raftan Yunanlılar, diğer taraftan ı ... n nmeıı-e bılc 11.ı"Ulll "ÖJ1TIUvorlardı. su\arı erım ı ·az. • ~r n an arın son <'.erlerinden mey. le yardım almak imkanını bulabıllr 0 BuHın bunların hrpc;ini bili I '"' o .. a ,, 

d 
bııl)aril xaiflrden aldıkla~ı ek dana elen bu manzara pek cfmdi. !erse bu noktadan mtıhlm bir luıtl\n. . tıılyanlar, Marmara havzasında Pariıs srldece Mıı:&arenı lstcmlyprdu. 
1 h '-t ..ı v b ad bır"" K k • 1 J 'orıım. dC'dı. Bu ~alanlar, kaç ke un dırtcr erlAı•de.K' 1 n1"hln1 mC\' 1 b k d 1 it d ""'! ıra ... ~r,.ı. ~ uar a ... - • ona Yerimizi bu ahnenln bir IUk eli! ed bılıı ler. l.ı A man ınu:.'l· • . . . • " .. " u " Bır aş asının ı rcs a ın a. a., .. 

yjatıı uçradılar. ıız: berisinde kurduk Tam burada ııbı ı:e dört /\ nıan nııklı}es rıın bıı· rcdır tekrarlanan bu ıftıralar, bıl· leri fıc-ilrn i f(Gl Pclebilirl<'rdi. sefaletın devamına hattlı daha tıcr· 
lr'il'itnn ~ordu i.ımuz bu netice· general C.autainrourt ölınfüı ve gö· tııılnıı • plquğunu bildtrC'n hufiUiikil hahc;a ke11cii vicdıınına kıır ı nıe Bı.ıyuk İııt;ilı Ciloıof ve polıtı bıı.~ bır ct'ıılet dı;orece ine dUşmeğe 
kııgıır n l"r olmu~tu?.. mUlıntl tU. ÖlmıışJE-rimlzc karşı i- Rııs r ~ı tcb1ığı bu ~ak1nı~ıın pek ul v: hıç .kıms.ed:n vatanpC'rv<:'rli.k I f\acı 1 Arnold J. 'fo.r ıbee, Türkiye de ı1lzı ı<tılcr. Uiltln Mazareni mcm· 

h'lral\ son rafhe ı ıl l\ar ılaştı ı çıınh: hurmct. gozlerlmiz va la do· mlihımdır. Demek kı kara )olundan dC'rı>ı almağn ıhtıyacı olını~·an bır de Yunanlılık meşelcsı The Wes lekete rcı&h r;ctırs<' deh. gene ıstc-
''l'ıı;ı: hfıdi~c çok korkunç gcçmi<ş· lu olarak kaderin tıl ıml~ baskı ı ıstıfııdc emoyen Almanlaı, dcnız· adam hakkırıdakı hakikatleri a la 1 rn aue tıon ın Grec and Tur miyorlardı. 
İlunıı hat_ırJarkrn Jıfıl(ı tiıylcriın aıtınds, g ce h11zır1ı ınn koyulduk. den ıı;t rade ımkıınlarmı araı:tırmaıt· dcı,pı:;tırcmcz k ~ ~ adlı r C'rind• : F:lozof CR 1.:. Du\arl ra onun çeşıt çcı;ıt l\orlka· 
t'f-nyor .ı~abım bp.ı:uluyor, ı; . < Ar:k ı " ' ) ta~ırlar. Bu hal fU iln ıhttmah göz. Mcsf'l<' Of'dir? ' I'n tınl IOOIJ ini ıl.\bında mu:ı ;. tUrwrlrıl yapıyorludı. LoknntalardJ, 
"rı uykum kaçıyor. • ö u getıı ı ll)eyJ}ııBClerde, mekteplrrde, \·e ller 

Su\'ari tu .. ,a larımı.,. Kaza'·l"l"I r' •ı p E nı '1tl ' I r:ı h •c ı·h n t Son biı dcıfcı daha t,.phııı bu z ı 11 hır rol o ·namış \ e nlıirr.n, ft. yeı·" onuı1 alevhınc ya"'ıln1ıs ı::ı:ıı·"·· 
,,. •· ""' - ~· ınan ar çep t:>) m 1 ım ıa · · tıhc1' \t' Terakki f<'llli)·ctinin i' ~i " /1 " ' .,... "" a~ark"n bunlar bi~im önüm'lc ki" d .1 k k ktcd .1 D ııfha mı a~clınlatrnak ve hakıl·atı • ,.. ıaı ı;oyknlyorpu. Bilhassa şair &:ar. 

lıına ıi;umuz vadi e ~irdll('r ve n ın e zoıdu çe ~:cı ıı ~· c· rıılıai olarak imıtçılorın 'c körle j g 1 n ınuc. ~i lrtiı)dcrı hir haylısı ron'uıı yazdığı bir hic••tyc \ardı kl 
v;ıdlnfn kın~e iJrrilC'Jllekte olan S 1 N E M A S I ~ı:~;: ~:~~~!Uck c~::ı e~=~~l~rl~r. man· rin göıleri tınunc scrmrk, degll ı; '> rn"ltikndan nefı tle çckılr. i;. pek tutmuştu. Bıri bır yer e oıtu 

'rıarator da bo;ytece riört bir t<ı· '18 Eylii1 Per em be 2 - Ruıı doııaııması Baltılt kon· mi? tir, 'T'":~ııılp dclGCT ,rııı ço~.ıa,rı, E·ı· soylcmcoe kalkışmasın, hemen tıer· 
• han Ro1aklarla sarılmı" bir va İ . . . . 1 \er .. ı. ve errn in suou un ıı> l 

.,, Ak amı saat 9 da ıı Phmu eJ<Je tutnıa)\ta qe\·am eder e ter cnız, ızınlc ~ ırmı ene. S)nr.ı ı~1iclar mc khni ele alan i<es naşıııa Uştışuyor \'e yijzlercc a-
~~~l~~lnt~ı~ntm~ı::;~t~~1~::ı!~~f~; y ... evsi me B 1 Lenlnınad l!,ıln varit olan mUhlnımat ~en ~lah.ı yukarı hır nıpzhc dogı u nllkümrıc ar.ı:ı sncicıkal ctmiiler. I dam bir ııpzdan soylemeğc başlı-

enı li as ıyor noksanlığı tehlikes Almanlar için d• onc m. R• 3 Tevf,k Bey aksı istikameti )·orlaıdı. 
't'raı1er, kılı"larını "f'kerek im· ı k ! ı o · ı 1 • d ı "lk d .. "" l ı m: \'Bl t olur. guıı erın paı çalann'ı ınag up ıı tm~ı Luı. Onun 1921 de, vatan· On ye ınc asrın ı ynn. ın a 
atoru mııdafaaua, kahramanca ı k. · il ı ı ı kA d h lk k ı ,, htll"l ı ti "' t udık DlT!fA.' Tur ·ıy ı, ga P eı n b r • arıv ı. da9ları \ r. lPkınil fırkalar tarafın· J:<~rnnımda a . argaşa ı~;ı, ı " : 

'l' lirneğe başladılar. Q -~ si t! duşen ne olınahydı, Mağ•u d 1, şair \ c mtitl'bahhir sıfatile !eri, soygunculııklan, gayet tabu 
1 l'hlikc büyilktli ve imparator bl etlmı· ·ı· ki ti Alftrlnl n eh 1 b ı "' b ı t O ll U ll L • T k h / > '· ıı acı ı ne e" ,- l tc' ..:,r ec!ilsinc sahil oldum. Fikri u nıa"a aş ııınıf ı ... n ç .ne uı· · CdilmC'k futfmall karaısında avu 0 erası k iM , '.e " C d " nıaC'm e>ı hafifletmek ve elf"'e <'· Mtkh!li ve bitarııflı(;ı mevzuubahis nln annesı Madam ciö Mcdıç, A,ııu 

•t nılr suba) lnrı lmkfınsızı ya. JialkpJı Ziraat 111ekleb1nde yetiş. debllceı>ğimız !'~ IC'rın azamı ını oldü u 2'(1'llan knnaatindcn bir zrr. Konçiniyi memleketin başına mu. 
rı rırlardı Bir avuç adıım sanki Muaµam ıı"'k ve mcıccra lirilen kümes hay\·anları nıa1ımd.ı elde etme c çalışarak, vn7. \C'le dt' r<' frdakfırlık cttigini görmedim. sallat ettiği gUn, bozulan lktısadı 

, il\>ar siirfü;Unli durdurmaMa sa- y R J c A b 1 k k l ı ı 
• ııı ti şahet:erl. A · tavuk kolerası çıkmıştır. Mektep \'ıt u mıı 'e ur nrı nıa 1 mum İlmi "'ahadaki mu\•aFfnikPyetlerin· tıayat, blrbirin takip eden sayı ız 
~du .. Rlr subay bir Kazağı ı ~J atbııat Umum liidiırlüiu ınUdUrlUğU, bu hayvanlaıın çıkarı· kLlll olanı kurt rınak. de old\l[:U kadar "!)ast sahadaki kargaşalı)\Jarıı., l\lltlıamlcıra sebLıp 

TÜRKiYE j u DNJllf lıp satılmasını mendmıı;;t.r Hasta· ı . P:n~rıde sonunda S vr nnıalıC'de muvaffııkı~ etlerinde dt', 0 bu de· olmuştu. I..&nc~lı Kom,;lnlnln katlin· J /(R 11 j y VL • ' .ı. lıSın önüne geçilmek ıçln alftkad r· c;ını ımzaladık,:;:ı bu. ) ap cat:ımız l"<'CC' nıiicıtt'<:ncıdır. divor. işte, bu 4rn sonra da ayni hal ğevanı ctmlş· 
A ır/ ~. J !ar cezri tedhlı ier alnıışlanlrr. YR· be kn çarel'l"lz olnıadıgı .,indi' ınt• clC'l c dair Arnold J. To~'llbee· lı OnUc;UncU Luln n 'e:ı:lrl Kardinaı 

/j j L 11/ E C E kında hastalığın önleneceği tahmin TEISa\ vur edın ki biz, bunu, Yıl l n'n vazdıkları. R.şil~o de, casılzadeJerln burunları-
" dılm k~dir. 1 d ıA{ sa oıyında toplamın Saltanat (Arlrnııı ' r ) ı nı kırmrık \le protel5t.anları mahv t· 

Nuıııaralı bilet 
kazandı 

Milli Pıyangonun 7 ncl tcrtıp 

2 neı ı;ekllışi dun lzmir Enterna 
yonal Fuarında saat 19 da )apıl 
mış ve bunu kiilabalık bır halk 
kiıtlesı takıp ctmı§tır. 

Bu çekıliştc kaz~nan numaralaı ı 
a~gıya ) azı) onız: 

2&,01}0 lira kaıırnan .numara 
IO \j8ıl2 

ıo. O lira ka:r.anan num arala r 
l 4Jl 7 269.654 324.971 
5,001! lira kazan an numarıılar 

20~.6 11 238.355 :rnz.233 20•.:m 
295.880 

2.0-011 J ıra k azanan ntımaralar 

Son dort rakkamı (6872) · ık 
bilen lO bHct, 

l.000 li ra kazan an n mnaralar 
Son dort rakkamı (2001) ılc bı· 

ten 40 bılet, 
Son ciört rakkainı (7192) il hı 

ten 40 bılet, 
r.oo lira kazan;ın numa ralar 

Son dOf"t rakkamı (11J8) ile! bi 
ten 40 bilet, 

Son dort rakkamı (6138) ile b, 
ten 40 bilet, 

Son dört rakklımt (7945) ile bı 
ten 40 bllet, 

100 t iİ'll kazanan num arala r 
Son Uç ra)tkamı (740) ile biten 

400 blle-t, 
Son uç rakkaı;u (9}8) İlt" hilen 

400 bilet. 
·&O lira kazanan numaralar 

Snn üÇ rakkamı (065) ile biten 

Numara - 9 {( 

l\S.b.r .. , H .. v. , 
bine gelerek imparatora sadık 
kalmış alaylara hucuma kalkışı 
~ orlor Monı:u hanedanının sodık 
kop ğ; s neı al Tchang Hun hli 
cumlora kareı koyuyor. Cahil ve 
ıalim bir ııhnıyetlc bu adam mek· 
teplcrln yıkılmumı cmretmi tir. 
Bey z mendıl ta ıyanların tevkıf 
C'dildıklerınl göruyoruz. Uzun sa~· 
hırını kcııtjrenl r ldama sürl\klcnt· 
.} orlar. Erkek, kadın, çocuk ce et 
lrri okak1arı tıka b a doldurmuŞ· 
tur. Saray n e ki ıı ağma c \ P 
olmak üııerc bl d 11ohim fC'drıi· 
Jcri • h!l mı tc ki ı C'<fü cın.ıı. 

2 iOO bilEıt, 
rakın harp &cmıı;ı buhınuyorğu. 1 nın ctrafmda tecem mu h alindeki Son üç rakirnmı (603) He biten 
Hep lnın de: bıı~ t k topları şehre ~uvyetlerc J:>ura ı umumi k;ırar- 400 bilet, 

n 

J ·•• K, o .. r,, 
- Bu bır &ta ozüdilr 

~il . DiKKAT! 
~il ~' ec-c t rimizi doğru halle· 

1 
nları ile bize gönderenlcl" 

-'~t~a ~ura çcliilccc ve ııu mu. 
tı~ aı- dağıtılacaktır. 

1t· uı; kiıılye AtaturJrnn me'ikı, 
}' 

1
31Yc bir (')bi elik kumaş, bır 

~ bt bır kol saatı ve bir dl~cı Jnc 
ı:ıll ~ ervi 

e 1 
Ye birer tayyare bilc>ti, on 

~ YC'dJ Giln ne rıyalınd •• n c ki 
tcı.rıı 1 lanbul albi.ımü ve do~ru 
1~ rnı rin hep ine muhtelif he. 

" d fıtılacnkhr. 

l~tanıiyeli bilmece 
Kuponu 

~o 
-----~~~~~~~...: 

dl 

Zvlum alabilçli ınc Blmı ;yün· · 
mu tur. A k rl ınC'ktrbın btitun 
lalcbesı kılı l n çırlldi Kard 

b n bırbı 11 ı bakıp ot l 
lC' doı;nı ltmekt n ÇC'kınmı) n 
retk~rları d un rcık blrbıriml 

nn v il • • 
\a~n : 1urLo;ı:ıe çc\lr n: 

<t;:'llG c El\tl - 16 - CeliU Tevfik 

h~cum ederek bayraklarıın rllkti· r<>lerdc kalmışı r. Bclkı de bir 
lcr, Bt'l·a~ b;ınak,. Çin lhtlhilipın mııragııı ucuııçl.ı koı kun~ hlr ı 
li mbolU, hapı hancleı·c kosnrok rıtma ıle salJ,.nl\ o .. Ve mc rJ ıh· 
ııııc re baı ı ı ıkı bın ~abıt ve askc ili idem ıındat bc:kli~ or. Mutr.kal 

i alıvcrlyoruı: li dudakları htırr yet .ıı kı 1111 IC' 

Ben her zaııı~nkl gibı kuı;ük ca rennunı edivor mu der. iıııı .. 
sus \ azife ini görmekteyim. ve • E) hlırrh oı: Bir ruh ktıdqr na 
ihtılı'ilcılc>re imparator kuv\•etlerl· fiuln... Bul LJK'"Un. l\l rhcımet el 

nln selnıckte oldugunu haber \'t'· dcğıl; ı ığııım nurılcı rı:ı rctimızııı 
rı)orum. Şehri zaptcden thtil~lcl sıyah CC'lırnnC>miıı ı dı ılat, 

lcr sıındı harice doı::rıı pü~kiırll Te!iı iııiı;aııını>ı u lın ti gonu 
yorlar. fakat fena lrm;ık t'dılruiş Şankha) da ki polis ku\i\ ctı ayok 
oldu! larından kosan bıçagınn tesa lanmıştı. Bu nlar, ;ıeh,'"dı: bulunan 
duf eden ko) un ba ları gibi clog 1) abancı de\ lctlcr konsoto hanele· 
r nt) orlar. ri•10 ihtilal hart ketlnın başladıgı 

İn an cc etll'r,I h.er YE'rdc obck nı bildirdılcr. O r.ralık limanda 
e•çllcre b<' ba abar a \•c be.}'2i'. obek insan C'f'sctlerı... ikı ı 1ngilıtkre, bıri Avı.ı tu yH 

bazubt'nd d ıt yoru:ı:. Bunlar arasında arkadaşım LJ j hllkuınC'tine, ikisi .Tapon~ aya, bırı 
IJnlar aym ~ekj~lnde §chrlr' I on'un ha ız kalmış ce~f!dınl tanı. R!-!•lımı , biri Amcrıkaya bin de 

orta kısmını k§kil eden tepeye yorum. Zavallının başı acaba ne- Almanlara ~it olmak üzere ona 

çN11Im1ş buradaki Avrupalılan gah oJmu§tur. Son uç rakkamı (634} ile biten 
him:ı e etmek 1cldia ile hekliyor-1 Şanghııy Ue ~n K:ı;an~,arasın· 400 bilet. 
!ardı. Avrupai hırı ve~ e Mançu da bulunan merke .. ı şehirler ihti· J e Jiri\ k~zanım nunıa.ralar 
ları... liılin beyaz bayri!l;ını çckml:Icrd1r. son iki rakkamı C82) ıl bilen 

Tnl Ping hezimetinden ders alan Her yerden istenildiği kadar OCP· •.ooo bilel. 
Ycnım ıler Ccmıyeli yabancı dev· hane yctMirllıyor. 3 Jira kazana n numaralar 
IC'lkr J,onsolo luklarına ilk )ıiı Bu aralık Çen Kyang sularına Son bir rakkamı (:!) ıle biten 
Çinli iC'r •• ı ilk Ucjeı 1 Hvangı 'ye g 1.nı olan Çin torpitoları ve kru 40.000 bilet, 
oit '41109 tnrihl bır mektupla m<'ın· vazorleri ihtılfılcHcrc iltihak et· Son bir rakkamı (7) ile biten 
lc>kC'ttC'ki kıyamın m:ıhlyetinı b"\. miilır. Ayın on dordündc buyuk 40.000 bılct ikran11)C kazanmış 
dırdı. ihtılc1J komitası içtıma ederek Nnn )ardır, 

İhtıhıkilc r ıkun ve intizamın km Ulerlne yapılacak siı;tcm tik Büyıık ikraıııİ)'C kaza ııaıı l erler 
bowlınamıısı ıçin ellt'rlnden gelen bir hucumun projesinı muzal.~re 25.000 lira İzmir, l 0.000 lira Ak 
r.a) rf'tı sarfcdı~ orlar. A' ııl :zaman ed)) Pr. Bu. hucum dcnızden ve ı.a., sara)', J 0;000 lirµ Ankara, l 0,000 
da vabııncı dc\>lrfll"rfn eliıv4f'kl im rndan aynı olacak. lira Maııı a 5.000 lm.ı İ<.tanbul 
ti\ nzlı m•>ıtakal,.rda da a;\ nl 'it kü RNıkslyoncu g neral Çen Kyang 5.000 lira Sıvas, 5.000 Iını lstan 
nım muhnfa1n,. na daır tedbir al. üzerin<' yıırü;yor. Otuz bin ki~ılik bul 5,000 lira Ankaıa, 5.000 lircı 
nıuları dca l'.'clılıyor. bir kuvvete kumanda eden gene· tunir. 

A.,, ın bC'şlndt' Şnnghay cephane ncral (Çeng ·retsiyoen) c Şang· İk i er bin lira kazanan l e rler 
liklrri ihtilfılcilC'rln (']ine geçmiş haydan ve her tıırafından kuvvet 10 parçası İstanbul, 6 parçası 
tir. Bundan onro Ou Son~ kı:ı.le i. ler lltıhak etmC'ktC'dir. Bunrar Ej. İzmır, 2 parça ı Ankara, birer 
ve nıyct "'hrin knpısı.. derler hıırabt"IC'rini a ıp Nan kinin parça ı Af) on, Ve rkopril Çubuk 

'ankı.ıin 60 kılomctı e 11:crlr.rln· 20 kilometre ;) akınlıırındaki CTck CC'~ han. Prba Dl rık Yoısat 
Hekı Çang ~Yang mevkii ayın fe· tıı,:aç) kQytinu almışlardır, Ayın Antakya, Merzifon ·rırc, Refah iye 
klzlnde cUmhuriyt!t kuvvet1e-rlnin yırmi dor dü n cil sabahı şehrin .ilk hkenderun, Kilis, Erdek, Aydın 
eline düşmü~ur. Cenup paytahtı- (Ark&s !t!lr) G örele, Denizli, Dörtyol. 
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f r romani: 54 .:abıta 
Müzisigenler arasında ••• 

'-G~~~~ç~;;~~ru~!!~-
Cinayet çok ustaca tertip edilmiş 
bir plan dairesinde yapılmıştı. 

Bazı saf haları da bir göz 
boyama oyu ıı undan ibaretti ••• 

Kemani Necati Tok 
yayla bir saat ... 

Istanbul· konservatuarının 1 
BAŞ, O iŞ, NEZLE, G RI P, ROM ATIZ MA 

Nevralji, Kırıkhk ·ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

: '. 
Bu akıl, sır erdirılmtyen Mdıse, J aynen tavana aksettlrllmlştir. Bu 1 b k Jd v d d • ? 

QUZ satıhlı anbarlurın malum hu goz boyama usulunOn en zor tara ya ancı a ıgı uygu ne ır e 
susı) etlert ile ızah cdılır. fı aynanın kcnarl?rını teşkıl eden r "- İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Tuva et odası da Sır Albcrt'in ahlların gozden gızlenmesıdlr, Bu-1 1 
-ı;ıhırlı 

1

(, a. .ı ıdı. Onu sureti mah rada tavana ve yere dayanan kc sanatkar Necati : " - Türk 
susadn bu şekılde inşa etıırmiştı. narlar parkenin deseni arasında • • • b • •b • v • • • • • 

İşte ınıl)Oner olmanın faıdelerin· kayboluyor, Doğrusu çok guzel musıhısinı se ılı rıgı gıbı dızı-
den bırı de budur. İnsanın elinde duşunUlmuş, iyı tertip edılmış bır / k I; / h •• 

. . ·· b ' en o uyucu &ıgan ar ernuıı hıçbır masraftan çekınmege luzum goz oyama oyunu... il 
cormedcn işıne yarı)acak tesisatı. o heyecan, o telaş ~rasında du. linç ediyorlar diyor 
.) aptırmak imkfınlnrı vardır. ı.·arda bulunan clcktrık dugmcsi. • " • 

işte şurası tuvalet odasının boş 1 nin yokluğunu farkedebilmck değ 
m" baba.,,·ığitin karı değildir Ni. 

olan tarafının planı, B"nun, "'. ., . . . ·. .. t k T bütün dıkkat Dışarıda. öğle sonu güneşinin pırıl ı 1aşılınasın.. Musikimizin mahallt 
d h bilt" 1 f · j c ım, ony, mızın u. 

u.zcrın c er şeyı un a Si· k b 1 sına r ı; . pırıl yanmaı:;ına rağmen, yarı kapalı damgalar taşıyan havaııır, kahra· 
latı ile takip edebileceksiniz. 1 yanı u unma a&men, ne sız ne de Şarll bunu farkına varama· siyah !storlarla. akşamın alaca ka. manlık ve mertlik r•Jhunun bUtün 

AB duvarın yerle bırle~cn kena. , d ranlığını andıran salonda. Necati haşmet ve debdebesiııi terennllm 

r ~ 

Ar iş--
Şık bayanlar şapka mataza.sı 

Viyana ve Paris modelleri 

ltrly!t llısmı : 

Ziyaı 
General Feridıınun refikaları Prenses Nevcivan bu sabah Şişli· 

deki konaklarında irtihal etmiştir. Hayır i~lerinde büyük büyük 
fedakarlıkları ihtiyar elmeğı kendisine şıar edinmiş bulunan mer· 
hume dünya hadiseleri karşısında her gün ehemmiyeti artan ha· 
vacılığın Vatanımızda da inkişaf etmesi arzu ve emelile bu uğur· 
da biitlin gUcile çalışmakta bulu nan Türk Hava Kurumuna dört 
bin İngiliz lirası teberrü etmekle beraber tahtı tasarrufunda bu· 
lunan bir buçuk milyon lira kıymetinde bir çiftliği dahi kara, de
niz ve ha,·a kuvvetlerimize terk ve hibe ettiği memnuniyetle haber 
alınmıştır, Cenabı haktan kendisi için rahmet ve muhterem zevci rını teşkıl ediyor, P de uzerınde ı~~; oyunun, yalnız çok tehlikeli Tokya), bekıcrkcn divanın üstünde· edecek kudrettedır. Mesela. ı~umell, 

portmantoyu taşıyan ve tav~ma bir ciheti vardır. 0 da dı(arıda bu· ki yastıkla bır hayli me~ul oldum. Karadeniz ve sark havaları: orala· 
kadar uuınan çubuktur:Portm~nto lunan bir kimsenin DPC hattını 1 Yastık sıyah kııd!fedendl. üzerine rın yiğitlik karaktermi bır k.•ç mu· 
nun bızim mesele ıle hıçbır alaka· aşmasıdır. Bdyle ofduğu takdirde sırına ile bır musiki cümlesi işlen· siki cümleslle ifade ed~bl!ecek ka. 
sı yoktu.r. ~r~ya ancak ııu ç~bugun bu adam aynalardan birinde kendi l mıştl .. Bir porte, sol anahtarı. iki dar dinçtir. Onlardakı inleyişte bile 

1 

Kolonya. pudra, dudak boya· 
lan, sabunlar ve esanslar .•. 

1 

;• e<kam ailesi için afiyet ve ,. b>r diled>. (8221l 

mevcudı;>ctını ızah etmek u;ın kon· re mini görur ve bütün dalavere ı bemol, dört dörtlUk bir usul ve c:doj bır haykırışın dirlliğı hıssı..luı.ur. = B8JOl:a = 
mu tur. Knrşı tarafta da bu çubıı· meydana çıkar Faknt van odado diyez nlan bir musiki cümlesı. üs- Asırlarca e\'vel tebellür etml9 olan 
gun bir a~·nı yukselıyor. Onun:: 1 bir ceset yatarken ve t~valet oda tUnde de bır c:lir~ resmi. 1 ıtlUSikimlzln karakterı o kadar sağ· Meşrutiyet caddesi No. 6 1 
bu ışde hıçbir dahli yoktur. O ' sının da bomboş oldugu bu kadar Ben yastıkta-ki Şataraban nağme· lamdır ki, arasıra yapılmak istem· Türing Palas oteli yanında 
ora~a ayni. maksat!~ koı.~::~~~s~~iz meydanda iken insanın bu hattın yı hecelerken kendısl de ıçeri glrml9· len bazı hatalı görüş yenllıklcrilc \. J 

Şımdı dıkkat cdı~, go d'" t içine kadar dnlması ihtimali he· ti. nekadar baltalanmışsa cta, yine kud· 
ki. p çubu~u. zemlnı doşey~n ~r men hemen yoktur 1 _ Bır talebem yaptı, dedi~ retinden zen·e kadar kıı.ybetnıemlş· r "\ 
~ö e fekliııdcki m:rr.nerl tatş arıb'cr Şimdi izah edil~cmiı; bir nokta - Gtizel bır buluş, dedım .•. Tam Ur. f vrupadan diplomalı 
ı::ım eden hatların ıkısin n aın ır. t 

• 
1

• • • ini katettiği noktıı. kalmadı sanırım. Sir Alfred gizli bir ınuz.sycn salonuna yakışacalt Konservatuardan ko\'ulan, nıek· 
lcı;tıgı: bı;.bır T anın deseni d geçitdc bulunan prizi taktıktan şey. teplerden sürillen musikimiz ve lıu. T arzi va kürkçü 
dan yükse ıyor:.t av ırıdır B c sonra. buraya gelmiş, cinayeti Jı;. Salona glrcrlten. muhakkak bır na mensup elemanların yal'dım te-
:\ erin aynen mdu eknazl .. k.UhÇU· lemis ve aynaların aıkasına gizle 1 zovk yorgunluğunun tesirlle henüz şekküllerı menfaatine tıımın . ettiği Saad et 
buk tavanın a aro arın ı ı at· . 1 . . k 

ı t
.

11
• kt d h t b nl'rek rcsım ga erısıne inmek için mahmurluk akan gözleri uyuyaca - kazanç, bilenlerce. tahminden ~'ilıt· 

tının bir eş ı6ı no a a nı aye U· 11 . L fırsat ko amıştır. Bu akşam da mış gıbi kapanan Necati, bu sözüm· sek bir dereceyi bulur. Bu dcnıeK· 
lu)or. 

1 
bl 

1 
yine burada bu fırsatı kolluyordu. le canlandı \'e titizlendi: tir ki, bUyUk bir eltS'!l"ıyet ı.endi Memleketlml:ıln en sanatlı ,.e en 

Duvarın tavan a r eşen kcna· b . . ekonomik terzlhanestdlr 
EF dl r D t kil Fakat en slzı tuvalet odasına nö· Bari sen yUzUme ka11ı bunu I musUdslni benımslyor. Radvoe\'lntn lstiklAI caddesi 292 Kaı·lman ma· 

rına daE FB )ü'C tımt:11 uv~rı eşd"' betçi bıraktım. Oradan hiç ayrıl· söyleme .. MUz syen olmadığımızı, şi- 1 de bu işe verdiği kıymet. ke.ndl mu-
eden A m s a ı genış ve uz d 

0 
d k . . . . .. ğazası yanında. Tel. 41492 

"k t ht .
1 

k 
1 

d ma ınız. a açmak lçın hıçbır kAyellerini lşittlklerinııı ağZından ı sıkımlzın on planı işga. et~tıeslle sa· ._ 

ı 

l 

1 

· Her~eyd3n Evvel Sıhhat 

1 
N:m:lı Kays'.!rili (Apikoğlu) J 

Türk Sucukları 
Ems ali nadir, sıhhi yapılış terkibatında baharatı ve soğukbava 

arında muhafaza edilen sucuklarımızı her yerde ara7ııus, depol 
taklitlerinden sakınınız. 

Depo, istanbul, Bahkpazarı, Taşçılar, Tel: HMO 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 

elektrik, 
6vln ta 1 l parçdaa a 

1
An ıbe ap ıb ır1• d :.. fırsat bula:nadı. bizz:ı.t kendın yazıyorsun! bittir. ~ 

Karşı • ava onun u un uı;;u 
t af da avnl bu tahtalara benzer Gizli geçitteki priizl Knlght'e çı· Güldüm. Anlayamadığım bir~y de, lstan. 

metre burabbaı bahçesi bulunan denize ve Adalara nazır 
su ,.e havagazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bit 

mamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde üç kuyusu buJıı· 
kur mülkü görmek arzu edenlerin Aksaray Sorguççu sD' 
numaraya: görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 

ne müracaatları. 

naıı mez 

t~ta lle kaplanmıştı Fakat on- karttırdım. Cereyan kesilir kesil· _ Dargınlık bana mı? bul Konservatuarmm bu duyguya 
kak ı 8 

l
a 

1 
bl f. ü~· d n ı'ba mez tahtalar kayarak vinc eski <Ne munasebeb der gibi dık dik nasıl olup da bu kadar yabancı kal- Evlenme teklifi miıdürü 

ar, ya nız. rer ıg ran a · . .. . . 1 

1 
ettir. Sadece gdz boyamak için vazıyctlcrine dondulcr, Sır Alferd yüzüme baktı ve devam etti: dıg"ıdır. 

k t bl 
·m mesele de açıkta kaldı _ Bazı sözde sanatkAr okuyucu- Dünyalar kadar para s.arfile Ana· 

oraya onmuş ur ve zı · . 
ıle hiçbir alıikası yoktur. Arkadaşım: !ar saz takımlaıının kendilerine ıca~ doludan toplanan \'e ciltler dolduran 
Duvarın AB kısmında ve zemi. _ Mı.itereddit gdninilyorsunuz ettiği kadar refakat edemedlklerı eserler. birer zindan nıahkQmu gıbl 

ist 
n . 
.p IŞ 
!' 1- K 

anbu1 Elektrik, Tra:nvay ve Tünel 
}etmeleri umum .müdürlüğünden : 

ne yakın olarak bir elektrik duğ. çocuklar, dedi. Bu sihirli oda biraz lddlasmdıı.dırlar. Halbuki musikinin dosyalarda ve tozlu dolaplarda hap· 
mesi vazedilmiştir. Ancak, bu düg Zihninizi karıştırmışa benziyor. nüansı namına yapmak iııtedlklerı 1 sedilmlflerdlr .. 

(Bu sUtunıı ma.hııus mektupları 

b:ı.şmuharrır adı oı;ine gönW!rllmey 
doğrudan doğr•Jya c:kUçük UAnla 
ser\'lslnen gönderılmesi lAzımdı 
Mektuplar her gün saat 2 ile 4 a.ra 

r. köy Bah 
eşlf bedeli 13.:S33,05 lira tutan BUyUkderede, Aksa.rayda ve :ıcad' 

ariyede inşa edilecek 3 adet muhavvile merkezı inşası i4l açık ,;; 
ull\ ile ihale edilecektir. __ .ı 
kslltme 2/10/1941 perşembe gUnU saat 10 da Metro hanmm 1 ,,.-

meye basmakla, eger önceden re- Yalnız ayna ile bu işin halledilcbi· değlşikllkdc 9 kadar aykırılıklar ve 1 1stenllenlerden daha mükemmelle· 
. sıltml! us 

sında. alına.bilir.) ·im galerisindeki gizli geçide kon· . .. .. acaytplıklcr gösteriyorlar ki, insanını rlnin bunlar arasında olduğuna ka· 
" leceğıne bir turlu inanamıyorsu· . ı . 
muş Olan priz takılıp da cereyan . . .. müzık damarlan çaUıyor. Saçımızı nllz. Eğer Konservatuaı bu nette * Tahs!lim lisedir. Llsan bilirim 

nuz gahba. Bunda sızi mazur go. . d · · • verilmemiş olursa, hiçbir netice 1 . • ağartarak elde etUğimlz -.e biraz a eserlerın ıcrasında hiç klmsele gtL ~ ya,ınd:ıyun. Boy ı,68, kilom d a 

1 d
.
1 

y k ~ rilrüm. A~·na meseleleri. bunlarla gö&..UmUzU ger4!1 ..... teman~ ~ venmiyoraa, k•n4l eteınanlArlle ol· 8~ t.Ur y-•" •öaltl Ye beyazım. Ah c de e ı mez. o e.cr cereyan . · l 0~- • ...=::,_ .. • _.. • 

ld 
.
1 

. b hiç alflkadar olmamış bırıs ne ne tı~ımız muslkıyı •. ebilhane ıbrıği gı· sun neşnnc nıçin te"cbbüs etmiyor? !Akım ve ailem telnlzdir .\ylıgun 

. 

evve en verı mışı;e, o zaman, U· . . • • . ö • • . ' • ı . · . . 
radaki düğmeye basınca AE ve k.ad~r ıçı~d~n çıkılamaz gıbı gö- ı b! dızilen bayan okuyucular hergUıı Musıkimızln. elle tutulacak bir yalnız 57 liradan ıbaı·ettir. !stedığı m 

BF tahtası A,ve B üzerindeki men rüııürse, fızıkle az çok meşgul O· ı Jınç edıyorlar. hale gelmesi içın, maveradan ilham bayanın aslen Türk ırkından ve dU 
t<'şcler iızerindc kayarak p çubu- lan birisine de o kadar basit o ka. Bazı dınleylcilerden işittiğim şu beklemeğe artık !Uzum yok .. O içı· ı rUst nhlAkh olm83ı şarttır. tlS • 3 
ğuna dayanana kadar kendi üzer· dar tabıt gorilnilr. İstiyorsanız, şüp tablı ler, onların nevlcat hususiyetle. mizdedir, görelim ve )'81Jalahın... kıı: veya dul da olabilir). Cıddi ola 

-
o 
n 

!erinde donerler ve AP ile BP va· helerinlzl bUsbütiin zail etmek için! rınl bakın nekadar güzel karitatüri· Sadi GVSEL tekllflerm cMi\nas p> rumuzuna. ya 
zivctini alırlar. Dıif:mcyc basan bu anlattıklarımı size bilfiil İS· ze ediyor: 1 zılma.sı. Fotoğraf gönderilirse gö 

. 
8• 

adam da APB zaviyesi içinde kal· bat edeyim, Haydi beraber içeriki «Balan okucuların ldnıl1'1 mut>i· 1 terılen adrese mahrem olarak taah 
mış, orada gizlenmiş olur. odaya gidelim de birkaç tecrube ki boksu yapıyor; kiml11l de Ml&lerlıı Parasız j /anlar hiltlU iade edilır. 

. 

Kaplama tahtasının duvara da· yapalım .. Gözlerinizle görünce ba· insanı c;lmdikllyorı> clJyorlar .. 
yanan ·kısmı aynalıdır. Bu tahta ı· kın nasıl inanacaksınız. Necatlnln, okuyucu bayanlardan 
menteşeler üzerinde kayıp da va· BiTıi çıle çeken mUzısyenler namınıı yana J• • I. l 
ziyeti değiştirdikten sonra bu ay. • yakıla saydığı şikAyeUerin önüne ş IS ıyen er: 
nalar duvarın sathı ile ve geride r- K ıtaplarJ!llZI ~ musikı aletıerlle bir sed yapmak is-
kalmış olan AB kısmı ile 45 dere· j a •• r B o La T tedim: 
ccllk bir zaviye teşkil ederler, 1 - tcrncı bir müzisyen olmanız 

Bbyle bir aynanın hususiyeti, KIT AB EViNDEN dolayısıle. musikimizin hangi saz!ar· 
karşısında bulunan bir eşyayı, ge. . _ . la daha lyt tatbik edildiği hakkında 
rlye, bu eşyanın aynaya olan me· altnı~ •. But~n kıtapları bul~bl- dtişUncelerınlz var mıdır? 
safeslnln bir ayni mesafeye n\(set· ı leceğınız. gıbi Ankara neşrıy~· - Mazllerile bize bağlı olan ud. 
tirmesı olduğuna nazaran AP nln tının, A\:rupanın model vesaır kanun, keman, Qısflye ve taınbur 
aksi AB olur; BC ninki de AB O· umecmualarıw~ _Babıllide ye· gibi sazlar, herkesin de bildiği gıbi, 
lur. Ve nctıce olarak da dışarıdan 1 gane satış Y«:.rıdır. musikimizi ifadeye en elverişli ens-
bakan bir adam dipteki ctuvarın Gazetelere ilan da kab .. I eder. trUmanlardır, :fakat, piyanonun var· 
biraz ilerilemiş olduğunun (arkına Ankara caddesi 89 - btanbul lığından mUştekiylm. Onun dişleri 
varmaz, yine nihayetteki duvarı arasından dökülen. tanelonmlş ,ark 
gorü) orum sanır. Yalnız duvarda musikisine tahamnılU eılemlyorunı. 

bulunan elektrik diiğmcsl, arkada Kimyager Hele bazı aleU~rln madenıleşn•esı, 
kaldığı için gozc gôrl\nmez ve bu ~ ramazan tiryak~erinl auılrlendıren 

da hemt'n 'hemen hiç kimsenin na- Hu''samettı'n Tarlan teneke sesleri ıt.ıdar c..ıe.bımı boZU· 
zarı dikkatine çarpmaz. yor. 

Bundan başka, duz bir aynaya Şimdiki salonların genil\lllği, ka· 
muvazi olan bütun haUar yine mu 1 lDBAB TAHLiLi 123 KURUŞ labalığa dolgun bir sos vermek ga· 

BIU'lmwn tabJlllt, ilesi sazlarda gilrUltUcJıug-un de bu· 

Bu &iittuacla 1f araım, it Yerme, 
evlenme tMWlerl. ve Uearl 
mahiyeti balz olmıyaa küçü 
üo1ar paruu; ne,roluoar. 

• Matbaa pedalcısıyım ve ka· 
bartma etiket ve kartvizit maki· 
nelerinden anlarım. 
Çalıştığım matbaada işlerin birden 
bire durması yüzUnden işimi bı· 
rakmaya mecbur oldum, Şimdi bir 
matbaada pedalcılık işi arıyorum. 
CA.R.) rumuzuna müracaat. 

• Okumak yazmak iblirim. Ka· 
pıcılık, odacılık gibi bir iş arıyo. 
rum. İsteklilerin aşağıdaki adrese 
müracatıarı. Fatih Malta çarşısı 
Temizlik hane Habib 

* :Bol sUtU olan bir bayan sUtnl
nellk aramaküıdır. İııteyenlerin aşa
ğıda.ki adrese müracaatları. 

* Boyum 1 64 kilom 53 yıuıım 
ise 27 dır. 60 lira net olarak alan 
bir memurum. Evlenmek istiyorum. 
Alacağım bayanda istediğim mezl· 
yeUer şunlardır: 

1 _ Azçok ilk tahslll olması. 
2 _ MümkUn mertebe zarif ve 

yaşının 28 1 geçmemesınden ibaret. 
tir. (Hayat 2) remzine mUracaat. 

* 30 yaşında. 1,7·1 boyunda, balık 

etinde, yakı,ıklı bir gencim. Kaba-

tat lisesi mezunlanndanım. Aııkerlı· 

ğiml yaptım. 2000 kuru' asli ma.a.fll 
bir devlet memuruyum. lçkl ve ku· 

marım yoktur. Yaşı 20 i!A 25, boyu 

1,60 ilA. l,70 olan, beyaz tenli, balık 

etinde. kara kaşlı, kara göılU. orta 

tahsilli, lAyıklle bir ev~ idare edebi· 
ıecek, namuslu bir aile Juzile yuva 
kurmak istiyorum. Fotoğrafı geri ! 
iade edilmek tartlle (Ş. G.) rllmu. ı 
zuna müracaatları. 

2-E 
katında yapılacaktır. 

3-'M uvRkkat teminat 1014.89 liradır. . . llll ·-· ıılmalrırı 

ıWJOlıettti ~llhl elaratt \oettln\eıttt elan ~eıert ~ 
,.e k:ınunl ''e.<=!"J\alart ,.e muvakkat teminatları ile ilin edileo /1 

ve saatte kcrr:isyonda hazır bulunmaları. (8220) 
-~-~---~----~~~~-~~--,_,/ 

ist an bul beşinci icra memurluğundan: 
8 38/.U3 

Bostan cıda HünkAr caddesinde Vahi Bey evinde ikamet etmekte lkell ,; 
naınayan Şerife varislerinden Alt Rızaya: JP 
tanbul Bahçekapıda Valide hanı birinci katında~Jca.met eden ~ . 

resi h•.ılu 
1-ls 

Paralar idaresinden murlsinizin 20Q!i~ ıkraz numaralı mukavelenamede ~
z:lı şartlarla. 8 ağUstos 337 tarililnde istikraz eylediği para rnukabilinde_.ı• 
rlnci derece ve bilinci sırada. ipotek gösterdiği Vefada Revanlçelebi ın::;; 
lesinde Seybanbqı elyevm Hamam sokağında 2, 4 numaralı ri18 arfU1 '1 
mn borç ödenmemesinden dolayı Vakıf Paralar rehlıiin paraya çevrUıl' 
yollle Ratl.şı istenmi11tir. ~ 

2 - 8/8/938 tarihinde borcun baliğ olduğu miktar c:3332> lira « ~ 

olup bllQmum icra masraftan ve bunların faizleri ve takdir oluna.cal< • 
katlık ücreti tarafınıza alt olacaktır. <' 

3 - Bu ilanın netrl tarthinden itibaren yirmi gün zarfında tamamı.ıt• 
ya bir kısmırıa veya yapılan takibe kar• bir itirazınız varsa dair~ 
938/138 numaralı dosyasına yazı ilo ve yahut 11ırahen bildirmenin ve ~· 
bu mUddet zarfında borcu tamamen ödemeniz lA.zlmdır. Aksi takd!rde..Jtl" 
~inci fı~adıı. adresi yazılı gayrlm~nkulUn dairemiz marifetlle paraya ~ 
.eceğl ödeme emri ve senet suretı tebltğ'I makamına kaim olmak -;, 
22/8/941 ta~ihli tcra HA.kimliği kararına tevfikan yirmi gün müddetle 
nlunur. (8199) / 

--------------------------------------------_,, 
MEK TEBLER/Nfi• 

Çocuk verecekseniz: Yatak, yorgan ve çarşatlarlle yatak ört~ 
b'ttan!ye, havlu ve bornozlanru ucuzca mağazamızdan alırsınız. 

lstanbul Sultanhamam caddesi N-0. 4, Tel: 20625. 

''azı olarak akscderlcr. Ayna ile 1 
zaviye! kaime teşkil eden hatlar 
da aynanın gerisinde sadece uza. 
yıp gıdr.rlcr. ?ılcselıl Kl'in aksı MN 

1 

Eminönü Emb\k ,.e Eytam ban· ıunması aranıyorsa d... ben muılkı· 

kuı k&J"flllıDda lu.etbey lıaom- mlzln aslındaki yumuşaklığ~ inan. 
Mahmutpa.şa Kantarcı camisi Çık 

maz sokak 90 numarada Emine. 

BURSA PAZARI: SIPAHID~LU HAS:.N HOS~ 
mak hem okumak istiyorum. Bel'den ~ 
liti!ade etmek istlyen ııamlyetıı tıı ----------------------------_,. da lkln<'i kat No. 6 mış bir insanım. 

olur KR inki de RM olur ı 11•••••••••••• 
Zeminin parkeleri bu şeklide 

Bu c:yumuşak-. tabirlmden de, ba· 
zılannm iddiaları gibi, rnarlZlik an· 

* Bulgarlstanlr bir TUrkUm. Va
-tanıma okumak için geldim. Mali va· 
ziyetim boiuk olduğu için hem çalış· 

sahiplerinin cÇalıı;kan :?4> remzine • 
nıUraeaaUarını rica edertnı. T opkapı Maltepesindeki satın alın• 

alaca~ız. Sizi, bu intikamı almak 
tçın and içmeCc davet ediyorum. 
Kana kani 

Hep bırden tekrarladılar: 
- Kana kani Arkadaşlarımızın 

intikamını alacağız! 

················•·•·······• 
Omıana Doranın bulunduğu ye. 

re varmak için bir koyUn ortasın
dan geçmek tazı.mdı, Anriko ve ar. 
kadaşları oraya doğru yürüyor. 
lardı, Rei , bir aralık durdu, u. 
zakta. göge doğru yükselen duman 
sütunlarına baktı, sonra: 

- Yangın var, dedi. Koşalım, 
belki bir yardımımız dokunur. 
Koşmağa başladılar. Beş, on da· 

kika sonra yangın yerine geldiler. 
Yanan ev, Pur Kuveto adında bir 
çirtlik sahibinindi, Yardım ihtlma· 
li kalmamıştı, çunku,, alev evin 
her tarafını sarmış, kızıl duman. 
lar, kıvılcımlar gciğü kaplamıştı. 

Bu sırada bir kadın sesi duyul. 
du; acı acı bağırıyordu: 

- Evladım'.. Ya\•rum! Evde 
kaldı. Onu kurtarınız. 
Kadıncatız ateşe atıldı, fakat 

istiklal - En Son Haoo.dis'in Aşk, Cinaqet oe Macera TefrikaJı : 41 bütün kuvvetile baJırıyorlardı: 
- Yaşa!,. Yap Anriko! .• 

1NT1 KA M · ı 1 
1 

O yıllarda, zengin sınıfla köylü· 
ler arasında doldurulamaz bir uçu. 
rum vardı Zenginler, köylünün 
başına bir belA kesilmişti. Müte&al 
libe halka nefes aldırmıyor, yap. 
madık işkence koymuyor, fakir 
halkı, köylüyü bir esir ve ecir gi. 
bl kullanıyordu. 

!,.. _______ ...;.,. ______ ~~-~----_.:.---~-~------~-----~~~~~~~--· 

köylüler kolundan tutup, e~e ıir· I 
me ine mani oldular. Kadın. ken
disini tutanların ellerinden kurtul 
maya savaşıyor, bir taraftan da 
haykırıyordu: 

ÇeWroa: 
.V. S. Çapanoılıı 

- Bırakınız beni, çocuğumun venin sat tarafındaki odada... (). 
yanına gideyim. ıw kim kurtaracak?. 

Anriko, facianın dehşetini anla· Reis haykırdı: 
dı. Çocuk evde unutulmuş, alev· - Ben! •• 
ler ve dumanlar içinde kalmıştı, Sonra köylülere seelendi: 

Kim kurtaracaktı bu yavrnyu? - Çabuk bir merdiven getirip, 
Hiç kimse ateşlerin içine atılma· pencereye dayaymız, 
ya cesaret edemiyordu, Reis, kala· Anriko, köyli.ılerin getirdili mer 
balığı yararak kadının yanına yak dhcne tırmanmaya balladı. Üstü· 
laştı, sordu: ne, başına ara sıra kıvılcunlar sıç 

- Çocuk nerede?. rıyor, fakat' o, bunlara ehemmiyet 
Kadın gözleri dolu dolu. saçla- vermeden, korkmadan basamak· 

rını yolup, goğsüniı parahyarak 

1 

lara çıkıyordu. 
yanan evi gösterdi: Son basamağa çıktıktan sonra, 

- Orada,.. • diye ınledi • Merdi , alevltt ve dumanlar püaldiı:en pen 

1 
cereden içeri girdi. 

Başta, çocutun anası olmak üze. 
re, orada buunan herkes, Anriko· 
yu bekliyorlardı. Hepsi merak f. 
çindeydi, sağ dönebilecek miydi? 
Çocuğu da beraber &etlrebilecek 
miydi? 

Salliyeler, dakikalar geçiyor, An 
riko pencerede gözilkmUyordu, Nl· 
hayet reis pencerede gözUktü, kol· 
!arının arasında da bir çocuk var· 
dı. Bunu gören kadıncağız sevinç· 
le haykırdı: 

- Ona yardım edin! Yardım e
din ona! .. 

Başkalarının yardımına ihtiyaç 
bırakmadan merdivenleri indi ve 
çocuğu anasının kolları arasına bı 

Anriko halkçı bir adamdı, Köy· 
lüyü korumak, halkı haksız mua. 
melelere maruz bırakmamak için 
uğraşıyor, mücadele ediyordu. O, 
burjuva düşmanıydı, Eşkıyalığı bi· 
le insani idi, zenginden alıp fuka· 
raya, yoksul köylüye veriyordu. 

Anrikonun bu hareketlerinden 
dolayı köylUler onu çok seviyor· 
lar ve sayıyorlardı. 
Yangın söndürüldükten sonra, 

köylüler, Anrikonun etrafını çe. 
virdller. Hepsi dertlerini söyleme
ğe başladılar. Dikkatle ve alaka 
ile dinliyordu, Bl~ aralık dedi ki: 

raktı. 
Şimdi, etraf alkıştan 

köylülerle, arkad~ları 

- Hepinizi memnun etmek ıs. 

inliyor, terim. Bütün ömrümü halkı ezen· 
seslerinin 1 (Devama vw> 

komisyonu ilanları 
!------~----~~------------------~ 
ı _ 4/9/9f1 tarihinde pazarlrkla satın alınacak 600 ton sam8Jl• ,,ıı!I 

cıkmadığında::ı tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Sama.nın döktını __ ,.ı~ 
beher kilO&l•!'lun muhammen bedeJi 3 kurut. tutarı 18,000 liradır. ~-
bJ.lya halinde beher kilosunun muhammen bedeli 3 kU?'UJi 75 santıı11·tıl' ,r 
22,500 Ura.dır. Saman balyaamın tell ciheU askeriyeden verilmek 'f'Jr ",P' 
her kilosunun muhammen bedeJi 3 kuru, 40 santim, tutarı 20,400 ı.ır~ 

2 _Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde Askeri S&tıJ1 
.tomiayonunda gBrUlebilir. ,?"' 

3 - İhalesi 18/9/9U perşembe ıUntt ııaat 10 da komisyonda ~.p 
~ / 

4 - lsteklilerln talip olacakları kısma .tt a.talıdakt kat'l teJn!ll,.tl 
biriııikı mtı.rscaatıarı. 

2700 lira "veya 3375 Ura ve yahut 3060 lira. ~ 
--~------~------~---~------------~~---
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M. KAMRAN ARDAKOÇ 

Ankara caddesi No. 153 

Aradığınız bütün eski ve yeni 
kitapları, mektep kitaplarını. 
haritaları, tarihi eserleri bu 

kütüphanede bulabllirsiniz. 

Sahip ve .Ba.ıpn~ 
Nız.uu:rrtN N~ 

N.,tyal~ 
11'KBO s.AJL&OOOL1' 

BaaJıdıtı yer: 

VATAN~ 


