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Ortodoks Patrikbanesi yandı! 
Fenerden yan ın "'S çıkan 

• • 
erını 

• m 

Rus 
Bulgar 

harbi 
Bu ihtimal 

kuvvetleniyor. 
Pazarcık 

Polis .... ıatır&l 
öld drfildll I 

.Ankara, 20/21 (Radyo Gazetesi) 
' SovyeUcr tarafınd.ın Dobruca· ı 
l'a 80 • 100 kadar parasutçu indi· 1 
~Uınistir. Polis ve jandarma ılc ı 
~talilitçlilcr arasında vukun selen 
~ilsademede Pazarcık Bulı;ar polis ı 
~ÜdUru ölmüştür. Parnşiitçulcr 
llı.!ıa edilmiş ve bir çok paUayı.cı 
Qıaddeler. telsiz cıhazları elde cdıl· ı 
~tir 

•nL; sebeple nuısar hlıkılıneti, 
"'ltnlade hal ilan efmi~tir. 1 
•Sovyct "e Bulgar hUkümetlC'· 

~ 'dd" , <ırasında bir harpt<'n cı ı su. 
·~ttc bahscdHıncktcdlr. ı 

•Egcr bu harp hali vukua scıc. 
~itse Bulsaristandan ziyade Rus
;ı tarafından ı;cl~cektir. 
•n.usya, şimdiye kadar bundan 

~ltıiyordu İhUmal 'bugtın Bul. q • 
rıstnnln harp halındc bulundu. 
~u ilan etmek Rusların daha 
ı;ıcıe i~lcrinc çcJmcldcdir ..• » 

Bulgar" standa 
••ıevkalade bal,, 

ilin edlrdl ! 

~~ lh11 paraşlltçtilertno 1 
~ıı ciddi tedbirler ablldl 

~~tıl\dra 21 Radyo • Snat 7.15)
~ r l"esıni beyanname ile Bulgar 
~~\ ckiJi, Bulagristanda fc\ l;;a
lıı e hal ilan etmiştir. Bulgnr 
~ellıurlnrınn disipline aykır~ 
~ te'kctlcri dcl'lıal bildirmclerı 
~~.1.tczri hurckci <;fınclcri cın
"'tlın. . ll ıstır. • 
~lt tedbirler Ruo;Jarın sabotnJ 

1 ~ketleri yapmak iizerc para: 
teı ~~ler indirmelerin den ilcrı 

llıtsfü. 

* ~Qf 
Cı..ı Ya, 21 !A.A.) - Kral 
~ lınun yıldtinllınU mUnasebctılc r .. 
~ cıteşrln 1941 de birçok hukukU 
ll'ııye :mahkCtnıu ve siyasi mah· 

llffıı. mazhar olacaktır. 1 

4lmanlar 
~oo.ooo ölü 
u~,.rnişler ( ! ) 

~clra, 21 (A.A.) - Rus CCP· 

l\ il Almaııyu~u ccicn haber
i ~l kalcsı uıcrindc gamalı 
~tı <ıyrngın dalgalanmakta ol. 
1)., U Poıtava'nın Ah1'<ınlar ta. 
"<ltı • 
•lıt .1 r.al edilmiş bulu 1duğu 
•tı ırı~or, Bir kaç glındcnbcri 
'ı ldıldit:ı uzcre Almanların 
t gılYrC>tı bu noktada tcmcr. 

lı () rn bulunuyoıdu. 
(O t z sıl"ai ınıntnkasma 

evamı Sa. 3, Si.i 5 de) 

·•'' Q~a ld::ıki ingi!:z 
,, ıdu:arı Rusyaya 

9 dsc}k m? 

ruz gar • • 
ıye 

300 ev gandı. Binlerce 
l stanbullu zarar gördü 

Eğer Patr~k hane kapısı çabuk aç~labilseydi yangın 
bu kadar tahripkar ol mı yaca k t ı 

Cu sabah Patrikhaneden 
ı:ıkan bir yangın neticesinde 
muhtelif mahallelerde üç yiı· 
ze Yakın ev yanmı~. yuzlcrce 
vatarıdas büyuk zararlara uğ
ranuştır. 

Yangın saat 4,48 de görül· 
mus, rener merkezi, ayni za. 
nıanda Be~ı:ıut kulesi tara. 
fıntıan itfaiyeye haber yeril· 
ıni<ıtir. Uç dakika sonra yan· 
gın yerine gelen Fatih itfa. 
i3 e ı:ru1ıu Patrikhane ile ya. 
ııındaki evleri ale\'lcr içinde 
bulmuştur. Yangın merkc7.i 
Patrikhane binasında olduğu 
içiu itfaiyenin bııraya girme. 
si lazım gelmi , :fukat ~ıkarı· 
lan bütün gurultüleı·c rağ. 
nıen ratrikha nf'nin kapı.o;ı an. 
<:ak 20 dakikada actırılabil. 
rnlştir. Bu hal, yangının bir. 
denbire umulmadık derecede 
siddctıenmesine sebep olınu§· 
tur. 

tuğ"u görülmU~tur. Bu ev "i>t'Y 
bü~ tik bir cı;kl konaktı. l'anaıı 
lılnaJardan rüzgarın kaııı&ı uçur 
ıluğu bir aıe,·ıı kcrt>Stc parçatıı 
binanın danıın.ı& saıılıt.nnıı~tı • .E. 
ğer riirgirın getirdiği bu kun
dak o binaya salpanına~ıpp ar· 
kao;ındaki k~,jik e\lerdı:n birine 
dii<;miiş olsaydı Canwı loku· 
-:unda tek e\' kurtulmıyacaktı. 
Bay Fahrinin e\ 1 büyük olduj.ı 
iı;-in tlü~garı goğihlemlş ve itfa. 
io diğer lıinalarl kurtarabUıniıj· 
tir. 

Z.\BITA.."IN' DİKKAT VE 
}'EDAKARLIGI 

Yangın !.'Ok erken ı;aatlerdc 

!;ıktığı için herkes tel~l:ı e\ in 
den fırlamış 'e eş~·alarını kur· 
tarmak ıst1yenlerln t.-ıa, \'t' ka· 
labalıgı &okaklan doldurmuştu. 
Eğer zabıta vaktinde hareke

te .ı:-eçlp etrafta ı.ıkı bir kordon 
fC!Jb edilme.mi~ uhaydı pek ta
bli olarak blr~ok ~pulculukla. 
nn .öaü aıı-ıyacaktı. 

l:"angıu mahallerindeki kara
kolların bütün mllrettcbatı ııo· 

kak başlanıu tutnıuşlar \'e alev 
ler bwundukları ) erleri sardığı 
Jıaldı• emir alıncıya kadar \llZI· 

klerlni görmtkte de\ıuu etml-:· 
!erdir. 
\ALİ \'AKA l\l,UIALLlXf!E 

doludur. Tehlikede ohlufu. 
muzu anladun, Patrikhane 
ile ıwimin arasında 2tl0 met. 
re '\/ardır. 

Ç oc-ukları süratıe &iydirdim. 
Kcıyaları torlamıya basla· 
ılım. Ateşin, bizim eve gele· 
mlyeceğ'ini sandığım i~in te. 
la etmiyordum. Fakat be'f 
dakika ge~memişti ki oğlum: 
uBaba yanıyoruz!,, diye ba. 
ğ"ırdı. Baktım, tahikaten evi. 
nlin çai•sı tutuşnıu: tu, Hiç 
bir şey alanı.adan çocuklarım· 
la birlikte dışarı fırladık. 

l nadcıla c: jansı-ır 
teb~lll 

İı.tanhul, :?l <A.A.> - Bu 
gece .sa.baha karşı :-aat 4,30 
da Fener Patrikhanesinden 
bir yangın çıkını~ ,.e saııt 

tam 9,30 da takriben 300 ka
dar ev yandıktın sonra Suı. 
tanselfm7~UiiıJlan1et Jtız 
lisesi önlerinde yangının dur. 
durulmasına muvaffakiyet 
hasıl olmuştur. Rum Patrik
hanesi tamamen yanmıştır 

an 

l"alih .itfai).esinden az son. 
ra, denh: itfai~·csı de dahil 
olduğu halde butun i tanbul 
itrai3 e te.,kilitı yangın yeri. 
ne gelmiş, ,.e lazım gelen ter. 
tibat süratıe alındıktan son. 
ra itfa! oe. cidden fedakarlık. 
la he sarılmı tır. Lakin ha. 
\'anın rüzgarlı olması söndür. 
ıne i ini son derece giiçleş. 
tirnıiştir. Sürati l 5 metre 
ilıen birdenbire 22 metre ü. 
rate ~·uıcseıcu rüzgıir, kı:.rıl 
alevler çıkararak yanan bü. 
Yıik tahta pıunlarmı uçura. 
rak 150 • 200 mel.re ötede 
bulunan difer evlerin üzeri. 
ne atmı ve bu ııretle van. 
gın bir kaç kola anıl~raJ( 
Sul~.nselim istikametine doğ. 
ru suratıe ilrilemiştir. 

Hadiseden haberdar edilen 
l'ali l,iıtfi Kırılt•r derhal \'akıl 

nıahalline gelenk ıdııl't"~'I ele 
nhııı':' \'e Belediye Rri" mun,•iııi 
l.ütli Aksoy ile emniyet nıiidü. 
rli K;•mmn, nıuöl\lnl Demir \O 

itfaiye mUtlı\rli lh"an Uegcr, 
ratıh kaymakamı Jıebiı.)e la
zım gelen emirleri 'ermı,ur. 
Bunun üzerine bunlar da ön· 
dUrıne ,-e tehlike altında bulu. 
nnn mahalleleri talıllye Işkrile 

meşgul olınnğa başlıunışlardır. 

İstanbulun bütün itfaiye 
grupları yangının ıcöndürüt. 

mcsine iştirak chniıılerdir. 

Patril<hane memurları yangı. 
nın kendilerine geç haber ,.e. 
rllı.ıe i ıu:tiecsi oarak ka'[lıa. 

rı a<_:ınııkta geç kadlıkıklarını 
.. c;yıemişlerdir_ Bu cihet, ait 
olduğu makamlar taı-afından 
tetkik edilmektedir. 
Yangın esnasında Numi 

isminde birinin başına bir 
demir diişmüş ve yaralanmış
tır. Başka yaralanan ve ölen 
yoktur. 

Hus - Almaıı lıarı, t plıe:.ıııdcıu en ~on \aı:lyctl gösterir harita 

Bu civardaki evlerin he. 
nıen kamilcn ahşap olması 
ve :f011arın darlığ"ı da itf:ıi. 
ycyı Jlck feci bir vaziyeti~ 
ka_rşllaştırınıstır. j tanbııl it. 
faı;)e teskilıitı ile yangın, Fe. 
nerıe Suıtansellm ve Çarşam. 
l~a arasındaki mahallelerde 
adeta ko e kaıımua oynamıs. 
tır. 

Alc\•ler bir nol,tada bash· 
rılırkc~ derhal telefonlar Mi· 
yor, hır başka noktada :ı. eni 
b.i~ .yangının başladığı !ıildi. 
nlı~ ordu. Uunun için bir kı. 
sun makineler, derhal 0 ta. 
rafa gonderiliyor ve bu . 

yenı 
~angın ile uğraşılırken üç 
''erde. bes Yl'rde birden ba • 
ka baskn evlerin tııtustuktarı 
du\ ıılu,·nrdıı. 

Saat altıya <loğru denizle 
Sultan elim arasınclaki mırı. 
t:ı!m ~ ıevler içinıte lıli. Hir 
ara. sııHansclim carnii ya. 
nındaki Cıınthurivct Kız Ii e. 
sinin bahçesindeki ahr.ta.-rn 
d"lları tutusu\ erdi. Uu güzel 
mektebin (ıe vnnmımıa ı it-fn 
bir kı ım itfaiye ktı\'\'eti he. 
men 0 tnrar ko"tu •e erler. 
bnltalarln ra•ıan dallara ~aı. 
tlınnu:ı., rrl ır. 

FF.X1';R Rl' f "IER1'E'Rt 
Uir nıiulclet ~oıırn Ft'nrN,cki 

ı um nırklf'hinin ılıı 11' nl 1:\rzılıı 
'Dlllll'lf.tı ba'ilndısl'I dl!\ uldn. Bıı 
n•ın li1erlııc bir kı"ıın ltfnil ~ hu 
ıııiir'-"l'"'t'nln ıle kıırtnnlnııısııııı 

memur rdlldl '" l'iddrn biiyiık 
ı:ıı~rrctler sıı rfedilerl'k bu 'azlfe 
tlP h:ı"a rılllı. 

Hllt E\ \"( ZÜ:'\JH-"l\• Rflt 
1\1 ti u.u·: Kt'I 'JTt,nP 

Bu liırndn f'ameı yokuo:ıı rh·n 
rııııla rnathnaeı R ' rahrlııln 

ın.ılı olan C\ in birdenbire tııtu~ 

Bu dikkate rağmen yıuı.ı;ın, 5 
saa.t .süren lmnmıalı bir mlıcade 
leden <1onra mevziıl~tırllebllml' 
tir. l"ıı.nı;ının bütün ııirayet llıti 

maileri ortadan kalktığı da an· 
cak !-ıı.at on bire doğru aöylcnc· 
bllnıi-:tır. 

l'ALİXL~ BEYA'NA't'l 
~onuna kadar yangın yerin· 

den ayrılnııyan \"ali Lütfi Kır. 
ılar lıir arkadao;ımıııı şunları 

ııöyleml~tir: 

- Yangın Patrikhaneden ~ık 
nıı'}tır. llk ale\ ler saat 4, 18 de 
goriılıııü,tür. Darü,,afaJu\nııı 

büyük su deposundan \e bu 
semtteki diğer depolardaR \e 
denizden alınan ı;u ile çalı,ıı

mı':' fakat ı;anlyede !2 nıetre sü 
ratle esen rüı:g:\r yangının :ra· 
~ ılınaı;ına ııcbebiy•·t ,·ermiştir. 

füçrama suretllc yıı3 ılan yan· 
gııı, tahminen 250 • 34>0 e' 1 3 ak 
ını,tır. 

Açıkta kalan vatandaşları 

t•amilcre \'C bıı~ka ~erlere 

yerlel}lirr.ıek için lizım &'elen 
tertibat alınmıştır. Bunların 

fa~i de temin edilmi tir. 
~ır tek vatanda~ a~ıkta kal· 
nuyacakhr. Pasif korunma 
gruplarının bu işte büyük 
Yardımı olduğunu da kıı, (lct. 
nıeli~im. 

Bl~SİM EVİl\I NASIL 
YANDI? 

J;\j ~·annnlRrdan Osnı11n 

minıfo bir zat mııharririmiıe 
ı;ıuııları soylemi!1tir: 

- İtfaiyenin acı düdükle. 
rile u~·andım ve dışarı fırla. 
dırn. Patrikhane \'e yanında. 
ki evlerin tutuşmu oldufu. 
1111 gördüm. Bütıin 'emt b~

ıtlm evim gibi ah!iaıı evlerle 

Y:ıllg'•nın elektrik konta. 
ğından çıktığı ~öy1enmekte. 

dir. 'J'ahkikat devam etmek· 
tcdir. 

Neyzen 
Gavsi ile 
bir saat. .. 
Anketi yapan : 
SadlOlaeı 

Gııv;>lyl, kavsi kuzah ı;ıbı, elcmın 
çeşılll renklerini aksettiren bir in· 
san olarak tanıdım. Sazınııı c.Ncyı. 

oluşu da, duyuşlarını dlnmiyen b!ı 

enm halinde ifade etmesıne gUzel bı: 
vcsıle teşkil etmez mi? 

O, her müzisyenin yapanuyncnğı 
bır yigitlıklc, sazının k<'ndinc reva 

ı;ordUğU zu!Umle alay ctmcs_lni de bU· 

Kumanda birliğinden 
ınahrumiyete ve 

alaylı kumandanlara dair 
( Yr z .. n: SADIK DUMAN j 

Rus mukabil taar 
"UZU:lU kırdık! 

m ştlr. Evcl ona en büyük düşmanlı· rılnuştır. So\")'ctler 

~. hıç şliph<'siz ônırUnUn en mes'ut mişlerdir. 
yıllarını geçirmiş bulunan ve en bü· 
yUk dostu olması icap eden sazı ynp. 

mıştır. Çünkü, yıllaıca Oavsiııın ru· 
hunu emerek geçinen Neyi, ona bugUn 
bir lokma ekmek vcrmiyec<'k kadar 
nankördıir. Buna mukabil, Gavs! bU· 
yük hır nıetancUc, RevU artıstkı l ıı.· 

rasında, Nedimin şuh ve şadan haya· 
llnl canlandırarak. kollarının arası. 

na aldığı Anaidln, blllQr parmağlle, 
Neyinin inliyen ağzma tıkaç yapma· 

· ğa çalışıyor. 

<Devamı S. 4. Sü. 3 de) 

--o---
3 Alnıan motorlu 
fırkası bozulınuş 

Hııngısınc lnıınmaiı? 

Hadıselcr öyle sUraUe ilcrlıyor ki 
bu,siln bir şey söylememekle hiçbiı 

şey kııybctm ış olma~,z. Zira yarın, 
değilse obür gUn mutlaka hakiki va· 
ziyoU öğreııcceğiz. 

.Moskovu, 21 \Rudyo - Saal 11) Yalmz, Alııınnların Poltava'yı zap· 
So• yet istihbarat bürosunun bu sa- tedıp Harkofu tebdil etmekte oldu.< 
bahld tebliği: larına bakılırsa Kıyei'den fazlıı ha}.r 

L nlngrada hücum eden 11 Uncu 
tank ve 40 ıncı, 163 Uncu ınotôr!U 

Alman !ıı-kaları geri pllsktirtUlmUş· 

tUr. 

umm,\k doğıı.ı olmaz. 
Biz bUı;Un burada yalnız şu cihet 

üzerinde duracağız: 

(Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) 

\".R~s - Alman harbine 
j dair Berlinin 

mütalaası 

Alman 
harpp lnı 

ne idi? ---- -. . 

Cephedeki muhte
lif hareketlerin 

sebepleri nelerdir 
Berlın, 21 lA.A.) - Umumı. 

Kiyef'te sokak 
muharebeleri 
oluyormuş 

Stokholm, 21 (A.A .• - lsveç dill 
ile çıkan Titnlngen .-etesinin mu
habirine göre Klyel't:e sokak muha • 
rebelerl devam etmektedir. 
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En Son Haoodi$Üt 
Edebi Tefrikası-143 

1 
(_o_ı_J_E_K_T_,ı_· r_,J' r'--~ı!lom Y_a_k __ i_n_t_a_ıi_h_te-..r .. _o_i r_s_a_h...;;if...:e_:_4__.6f---'"\ 

s ~;,~:~;:~;~ " remliı ,, d geçirdiğim geceler 
}ıaıuuu tath talh okuduğumu< füt; ş EH J R v E --- B u K o m u·· n ı· s t l ı· k 

DÜNYAYA BAKARAK 

Hanğisi doğru 
acaca? 

1941 so11balıarı, 1917 
so11babarına ne kadar 
be11zomoğo başladı ! 

Uf' h 1ı,·et Saf» 

t 
fe\ fiktcn _ ~iyr1 ı hat ~• nıeınlekcl 

affLna. u8 rcunı'j hlr \at.ında,_ olduk J L' IJL L .. l..TE T 
,, - Eve yıldırım gibi gir eceksiniz, tan aonra - biılnı de, hlr iki kcll ıoe •• . C. 1' .L l'l M 

l k K . ile balı clnıcnılı.lıı eh<·ıılorl oldu~u oskovada 
sorgu sua !10 • ınzi bulursanız goruıcceı.ıır. Z:ratç.aer iş A llantık h rbını ln=ilız.)cı· 

kazandı ını, kazanmadı ırıı~ 
Ruzvclt musbet ecvap verdi. Fa 
kat buna tıata ınannuyanlar var 
IlaLta b~\zıları Amcrikaiwı harUC 
çok yaklaşmış olm--..-.ını İn-'il· 

ıı. 

d 

yakalayıp geliı«~celısiıziz.,, bi~:;::',
1

~;~~.~~:~~:uk~'.
1

,~:;ı':',',;:::~: b' .. ". d b k k 
- E et P•Şaı11. it da. hL ıg. şııbe bugün medeni dlm tu" d-ilozoh UU\,•co: ır1ıgı yapıvor sa ece ı·r o·· pu·· tu·· 

lla\e et .. ıu ıı· paşan .ı haya. a,y;ı. nte~huldU., llıçbiıl. l-;.ı.kal İn1paralorluk Jn,·c.ir ı ılt· ~.-L·li~nıi' biri .} • 
yUill pek bi..ıylı<ı.tir. .ıtaıı;cdon~a nl.li sanalı uzun asırla nü.in('\·\·er olan bu zatın, tı•l ... l'fc ·it, .... A.,.k<;.~·a ~U ITc!_cf~ı~Ja) Tic~· I l lcrC'nin vaıiyetin~cki vchamL>te at 

Ccdıyorhır, Eger l n.c, lızlcr bit.ık oJ· 
n1a.sayd1lar, Aıne>rikalılar bu kade:tr 

1 

ııı lckıa rz; rın \'e uzun aSlrlar çindc ö,,cnnH~·k krııdinc \.Cı"ıı.lıı.;i uuva!l ınapa-.ında,.r ... t \ckUıını·ı.n rct~lıgınde Sün IJ.i..rl 
hir atık•• 1 •t..ıkfur. 'toplantı yapan iaşe ,.:ti~are heyeti 

usıız,Ju,ğu ile yanıp ka\Tulanıar :ı. hıç .. 

b 1 . 
Hu fB.<i.ri i .. an:t edl"rk('n U.ıLa Tc,·- birt,'J' ka.· .. rar .. ıa. r.a va. rn.·ıış ve .bu .ket 

ir ne çaldıı-madı. Itıra! ı..-dinız dostıarı:n. b )lake Jı ı.. J1e~l11ıi11 :uı ~ahada ınuhk olduı •. 1 rarrır n1.ıtahtd l arı alııımak \e ap 
on stır,lliC dCJnyalı gıhi so"an doğ:"ay bil;yoı :n ,, lurı !'ıı.:\İ~f' ile, f·tıınhuri.)ct dc\rlndc,~llJi,.1 ta~~J~d~ klllUll prOJ"ll'r h.1· 

. , • .\lli..,tıllı, nr..,lin ,a,rdıJ ... l:ıt.rı ..,C,lle h k~ ıırla.no1at\. üzere atakalı vt•k3ie le 
sur.uz ~e gezer. · 1 · d ·ı · ' ıı . ı· •· ~ ,. d ,,. ,.. ~.a kuul·ı ıııul. a\eıf·l i bir nı•tif:e ,. 1 k ını!'ı 0 re ~on C'rl ınışt.r. c~e ın 1..1\l ka-

... r) .ın o0 ra na .~1.a <\;Uo _ya k.:ı:la ~ ... • - ı · · •· d ı lur rar arı ara. ında butun nıcn1lrkt!l 
0 r'lf dısı;trsi· rına.. :ı.ta,..cdon:ya ka ınların tJ.b a ın · 

() 1 1 ı h( il "' a ziraett,,•ilcrinin el ve ış b irtiıfl yau. 
} r tırkcn bah9eltığ' ılıUıl b, veıgl· ı t• \ r n ı · & '''rt ı;.ı nıaııa o 

1 
maları csa51 da ,·ardır. EUt0.1 ınah 

·l Rus, müteassıp bir hıristi
gan kalmakta musırdı 
• __ Y_a_·._· a_. _: _J\_1i_z_a_m_e_lt_i_n_N_a_z_i_f~! 

T ... eniıı"'radda hir ik, 0 ün daha Bu halin devam etmesinde 

acele ctn1C'zlcrdl diyorlar. 
llan~ı~inc ınana1ım: Bir ıan1an 

tar Amerikanın harbe girıniyecc· 

gini, harpten koı-klu~unu, kaçındı 
1 gın1 1 g-irırıcklc geç kaldığını, artık 

\ılr. 

l kt nı art,k ... 

i~ i~lr-n l,çtiğini ı;üyJüyorl3rdJ. 
Şlnı<l.> Anıcr1ka kollan <ıv•yıcca· 

l l a~ d iyorlar. ln:;iltcre çok ınu tı 
tae olma~aydı ~\merika böyle tclfıf dir soganın hakkını ancai< oQ.lar ,.e- kild.•r gcuı. o Ul'ilk 1'i, taıııaınile ua- İ 

d 
sul n1ccc usulü jlc kalclırılacak, misafir oldukt J.ı sıJıırJ ı.u.>~i\.ova- Krcn1lını11 bir tizlı tc~iri var ını. 

r<·bılirlcı. Mahalle bakı., .• ~ar nd \ 11.,, .. 7.ari hlr ll)üuii" ~('kil olau o uo\ anın ""' aürüın ve ekinde d!" bu usule n1·1. )·a dündük. du·? eder n11ydi? 
ı;cız at- k:r göz alU}larmıza hode olaı lı.l'''°-.~ hatırlattı r ı, ile t'n lıararrUl bir ra- racaa\ cdı·ıece•·ıı·r. "" , . . olauı b'te.'ı· . "' • 

1 
"' .-,cıTrı ı;yıcc gez;p . Sann11yoruın. Zira kıliscnın ~ 

hir :\t.ık,.do.ı;-ulı eli d .~\!l~ı z,lna .. u ali)tC. ":t ıasına gcc,;ınL1 politlka)ı bile 1 · 1 b · j..-t. " ı Aiahsulün nlatlUp miktarda art s:Hrn1cl~ vr. hnlk illl yakından tc· )·aşan1ası dcınck Bolşevikliğin er An1crika l&lci. 1ar c gırrnc.rn " 
'ı.: zabıt.ının padı~a.ha. dakikada 1111\·crbl J<ıı·ıncL alır. 1ti- a:.ır< l'lnıl)·urhı .. nıı': S: ' · .ı.· t 'h ıO 

1 
ması irin ziraat makineleri tevzi. mas ('dip ctk<1rı uınun1iy«~ 2 h:1- !!C'' ortadan kalkn1ası dcn1cktir. lir, Girmcmifı.ır ama arı onl 

bu asın t.Jır kalemd•~ da ec.iın! 1ı;lrizdc bi\' ~lak··.-101 ,,..ah eh Rıza 'l e\ flk, Ö'"rcıull~iıni:ıc ; urc, .. "" " ı ,.u ~ atı fazlala!jtırılacak ve köylünün kim telakkiyi iyice anlaınak in1· Kikfdcn kilise devlet dcn1ekti . I l cr yaptıklarının yüzde birlne m aru 
ıyaııı d hal deMeslı .. iit' doAraıun so an.ı «aı~ l"tiZlc bet· Ull\IUtllıı unutarak \ l'Yll onunla tclül k' h 1 d b' k ı t h ·ı• ı · ı · \c1' ~ • a mahsulünü uzak Y<'t'lC'rC' gı•lurıni· dlllllt u an1a 1gın1a •raz c:nn.m Cl'ye htıkin1di. Uu~un n1uhalc!et <.tıp a aı·p ı nn c n1ıye:u tJ rr 
n I~esnP. d posun.ı lcs .. ka.b.lccck arsı 1 k.,.nt<lır? .. \'ar nı dır k:t.hU dıleflertk. de\ rİn J>oliti.kot ı ,ıc.. -s- , B ı ·kl ye n1eydan kalmadan sataOilntcsi ıEıkılmı. J.. Fakat yolda konu,ur L1cn1ckllr. Yuni ı her şeye hftkim hüküınet ıostermıyor, oy c ı 

h rit b ~lAlı rnc nun .• N ya .. kı. .. r in o kıuJar kendini Y<'rıu ı-.,tır hi, b u , h k • h \\' s· Al ·a ,<,·in Toprak 1\1.ah~ullcri Orisi tt' ·- KC'll nlihmandnrlarıınıtdaıı hiri, olmak in1 kiınlarını arıyan bir giz. i.i umct zu ur e ı. ıri man) ' 
L.uD 13ı.-.. Ooan d·'o~'''"'Qr .. u Ge ıt h..MJ,a ıla ·ak ulıp. hatt.J. da~·ak 3·c_ l . ··od t L . d d d" . ı·ı 1 d ~ u -.. u ı kiliıh grnişlctilec<'k ve ınah«tıl iın· Jır ınu c sonra enın~ra a o li kuvvcto haliudcdir. ıgcrı aya ır. 

yt,t :ı l ,. k 1';J\ar•-~ •o".ana. b"' o· Ui~l ekik ohna.:111 .. t ı r. Alo it • ı rl n b . 1 B' d b . h ·ı ·i11İll \1 ' -.pn. ""I ~ • kA ı .. l d ı ı ı d r;ı. '"'...:'"'Cıır.•mııı ıi),· e ı. u Ctll scvın o halde bu ~·c•nl devlet ne·. ır sene en erı arp vesı c,:, 
!'ırat B ~ın r1 b~ı 1JO l'n:"' "'~" Uir: k i t~ıı1 atl:unının hu lsh•rl<- hu-.<" n 1116 "'e ın c ar O ar an muua ı -ı " t:., .,.... ~··~' b,lr · • - d'l kl ,., · t <ll di. Zit a Hu•yada bulunınak ve c da) aıu) or? Kr~tnlln neye hli· her türllicünll ilC'rİ sUrcD Am~· 

"lbi ı kll< U!!:r.ı ... llhi lıuc .. i, IJILıı. •·ll•· ı· ·alı ıı-l~an c ı. ct·c :l·, l\~111 z ... rnanta 1 IB o ş ~ · "' .... ... Hus ihtil~ılin~ ya<;aınak im .. 5.nın~ kinld!r? ka nihayet C'\'VClki gLln liman · 
lrını 3 u.•ı.ı.1eatt.lr.nde .• ÇK•ı •tıpkı öv, nre tala ,~, hunı ('. nıah lliti toplaına \"C el koynla İ· d •ı· ~Al .~ .... - ~. ·-.. J ı d k l" 

1 
· · 

1 1 
vcrnılş o\·ın Lcningr:ıd ıehriııdckl. llalkın ınidc:dne ve ha) atına . : r ın .a zaptc .. ıgi otuz kıra. m 

üfürlcı1n bin bır paı.ıj l ag_.ı 
1
yJ4

111 
oğa dU Uyo du. nıı uk Iıarbia l'ıonlaruırla, ,\iman e: n c ·oyu erıınv:, muat im er \'C' h~lkın bC'e )·ıllık blr trf'rUbccL-n .. ;,, k'ıl'ı.•c'. 1 ve Itnlyan ticaret gemilc:rlndct1 

r~d)'O ızibi ınünasip vrtsıtalarla ir- v 1 '" laıını oynatlU'Lk. homurdan. Çirk n v1.: n( ::-ııc:e yapılmış rQB:\' ı•rıı~ örl('ri ı t obulu terke ıncf·hur ş;;ıl C'dılccek ve toplaına i lcrınhı :-;oıırn, bıt rejiııll rı~ rtcrl'cey<' k;:ı. Ilalkııı mbn,..vlyetınca. 1 birincisinı İnJ::iltC'reyc teslim l'd.
1 

ı·r-Upli t bnkta bU)'.\l~· b r ~ı Q old uktan onra, Rı~ T t•\.fik, o ıa· tanziııı ,.c tc rri için icabında i1 dar bC'nin1~cdıı;111ı tetkik cdr-mr- Bu takdirde ihtllaıtn büvük yordu, Bu muharip olmıyan bıt 
mu'}tu pemek k, ,genç k.;;.ı; rpry sa .. nıaıı~l iini\Pr:-.ıt('t rtiriltnı,ti. ll l'r .. mükcll<'fl:oetl ihd~<ll edilt'ccgi gibi ınck ciciden bi.i.}1.ik bir kuyıp ola-: bır scırıp. li lıyarıctırdıı;ına ihti~·nal devletin giyasi muna!eb~tl('rini ne 

cı •rı ge , gJıel bı 

a , ı tthı rı ı tesnm \l 

A h la ın .• 
h.\CIT uı;ı·o.,u ma,d b-ı m trakl b "' d .. ıı i llhılcı n i. ula ar il zanın, hir ıo.a_ aktı 1 ,, ıı· dl · d. 1 · d l•l " , s ·1 · ..... · a u ... rcı o• u cskt mabet, medrese, h:ıngar ve c - verilebilir mi? ı .:am e ır gı ıcer nr ev ,._ıL· • 

Tcııceıcyı u:.ı:;u_ saplı l.14r tahta ka· •t 7.0rhnUa, nıııl\ a na hlr •:<" r rt'\<' dc\·Ictc a L boı:t binalardan da de· lf-. Ou l'ihct hakkında d<'rhal lıir l'.JabilCcC'ği h:..ırckctln tek numune 
"a. karışt rd S9nrp &oı>anıarl boca. fçhııle Ot. "''~)lcüi inı• .. oıııt nln1un1t': .. po olarak isti.(adc edilecektir. l\ToskD\"<ldH ~ine parlak nıera Ckir \·c·rilcmC'ı. Zira dc\"ircn11 sidir. En ınn numara .•. 

G • lil. h rı; nk .... re gtn alm 
l li \j .ır hn m oııU dal.ı 
e dol.uu ,, fes .ı, Ab ıank 

l bınl ı cc ıd c.ıd:p ı;e i-

ctt! Ur y.ı.ın 1dij. kl'ıı;Uk bir bakU' tcrı ları.lır. sin1le kar ılandık, Ru ~cfC'r hana hillktır, 1!l17 yi halk yaptı. Siya ı Bu görülınüş \'e üdtilmiş şc"f 
ç nde yıltla.n•'RJf fasulye d.ı.ıtUı· CJ '"'~ını hır ılhi n cli. \·e kf"ndinc ·~'i<'llrct Od<4s ı nın ndr<"'ı kU ahı ı •Bal oc .Parij. otelindr bir oda part in btitün rol vaLı)·Plc bir d .. ğildir. Şimdi sıra Atlantik s

01
' 

yorttu •t,,.occreyo.. bıt a\·uç kı mrz h4 1 :ılt_t ı un,auın hlr tahanııniilü ulnıt· Tıearct oda 1 ~·eni bır acircs ki· ,.C'rılm 1ı. JlH ntl'I rlC' bıınd;ln C'V istika'11c\ Vl'rıniş o\n1aktnn ıbarl!t rında rasladıkları !\tihvrr gcroilC' 
A ı tra n'ayl ı.: onleriJıd< b r allıktan ıoııra ooğ~n4ırı k.-ur· )•n IUr lDM l•ithk i«inılo olıluı;uııu lalıı hazırlanıı)·a karar vcnnııtir. Hl nlurrlııgllm 01 ·I !.uKs gıhı şch tır. ı:ger bu ı '<k•nırtı hnlka sev rlnc Amerikan Iıarp ı:cmilcrlııl11 

t a ato: boru ultUren çığırttl:Ullar, rnağa b lµdt. )1"utfak blta tçımlP ıı;,,h.t_crlrrJL. Ou adres kitabında bütün ı;anayi 1 rin en mutena curhlc indr. idi, lirC'lııl r t tutunabilir. at~;; nçnıa~ındadır, Bıına rla cf11 
a tıyan k mç-ılar, pırmç dUğrn U ti.. m .. gibi ('J bır aoğı:uı kokus ~ .d ııl ı e- u "loıJııda, Jd.taıı hali u ı l r bıra l<· ve ticaret n1 Ucgı.;e~clerinin isim ve Oturdu nm odnnın pr>nccrcsın. .,_.n ıevdirC'.'n1 eı.sc·' \'C'rilml~tir IJattfı cenubi Amerilt

9 

ır lçnae sadraz.a.nı gunırı- du. Bu koı·ku ft7: :ıonra evin Ut; k• ı .. fı~t Jolir. buı;ttn o 1~lrrl n ,·nrd ı.L; ı urfrcslcri sarih olarak yaıılacaktır den b:ışıını cıl«ırınC"a Prorıntrrn i tıkbaı htıkkında ,;r v Uy sularında . bir drntzü~tt\ ko~911 

lara Lc-pcJen bakan konak a· nı blrd~n kuplamı. buh.lnu_yordu. ''Y o 'iln·, JK: ~ bu"'H '<'_y lcrd lr. 1041 ~ene.sinin a~ustos ayına kn· binasını pörcbiliyorrluın 11."'ncmcı, gcınisinin peşinde olduklarını ll· 
raoac arı, btr sahneyi ta.maırll1)an (.,lr/w.Jı ııar) l< tJ'.ııuı n dikku.lo "'1 an bir cC'vhc.,i oar 676 §ırket ve ferdi müessese •raın knr:ımda, cadcte üzf'rııırle YC"lllt"klerinlltı ~edikten ,,nrı. bet· veriyor lar . 

c ns f~an ar gibi ortada be. --:"".:-:-------2.....!~----1 ~u olahilir; k l u , '-'n hll bir ta:•"' u-ı lc ckki.il ctn1iştir bir ııtiırl)(' ~o:ıu .ıc <,·~rptı. Üc.tü onu oda•tıR rlavct C'ttin1. 1111 n1c\'a Demek ki bulurları:a haber \ C~1 
ı • oı t. (Aksam ) t rkadas ı mız hun hıılllnn .urdü~i ı Iılr ııe , ırd"' llıınlurın ıçind~ Uç adet revkn· Slav tnrzınrla hir kııbbc ile.örtülü wa tckror rlii'ıd•ıın· ıncdcn ateş de crlcccklcrdir .• \ ınfl' 

O ır. lı ba.Mtasın 1 k.ar!i~1ndak1 a ' ' - Ren dın!-.u.ım ! clQ e ıncyft, ı na l ' k~ l~de. sınır addedılen ve scrmayele· ı v_~ ıar_ı ~·. tn~ı"ozlu hır Oı locloks. Naznrh t"l"'r[ l>ir lAttıra hıra· ~f"nc 1\lmsnya ile Amerika nraSt
11 

air ı a mcrdrvcnd reci. gotıu bi 24 yas, ında ın-. .. ı ... 1 rı bır n1ilyondan yukarı olan a- lurbcsı kı nııııiJn. 11 renklı caın k ılı:ıı. P•ts' cü J( '('ııır · ı, tııtun da harp i1iln cdılmC'miştir. • ,· 1 A11ı 
claııı I0 ccle ı d. Bu Sel;l.n..kl \ • .L;dcbi.)"atla a1aı..a-. 1 nl. ı nla rııı 11~k İ) i nonim şirket vardır. !arla suslu c;:ıml<ırından. lıu· aziz ınak icin ıc ıbı nratlk •'~rC''C'ı·.- (t.:nutmamolı arlık harp 

' K am rcfikintiz y r uç ya "' ' SUreyyndan bafkısı u g d. Cank.a· h11tırlaJıkl ara 3aı.· la rı (hks.iiniıhir-.<',\ Bundan başka bu ınud rl rt zar. tasvlri nnündc kuına S:lJı 1 a nıış hnı \'\ ıı .. , ın•,·:la~ı ııc-ı.:n1i tir. Çınlc J apon ını di.>ldurarak, y rn11 dort ına t' lar cadd ,ki Y"nından , .• urta· basmıştır. R~fikimjzi tebrik eder, "'" dr•lr ,airlerlndco chcnınılyetli fında 60 ferdi myesscsc ve 139 ,ır sarı betmuınla mm cılı< ı ıkl rı ikı esas ıi<erinrlc yüı l •J'' . iıq >cnedir harp cdiyorhr, ar
3 

a · e .G" çc anla- \'! b hir i ınıt cı ldu ıı, bf'lki l..ahııl t•dihr. o .. lkr.t faaliyetten çC'kilmiş ve ta:S ri c gOrülü>·or. lllrl·ı 1 c "• kili"'''' kaı·•ı al•iı•ı ı rtnda !'il o;1 mUnascbrti kesrn b 
ne vnt ayatında;..i mu\affakı· n ~ ,. })U tempoya ayak ti 

1 
nu. ı•dı·hh.\t t llrlhl ile utr·t~•uıl :•r t a- crH l n1i~tir .• Bu ınüdckot zar[ ı nda hiç. Dir k:ı<: gece 'c-çırnı<'k ıc::n ta· nola tenli rdilmcmiştir, ) J.C ı )ol ıarının <;<Jaalm~ ını dJI c-rıh ct.r fku el t' a ~ , lliJ:ı h ıı lııf.. 

.• t 'lk adamlar da rlz. ~in 4-tı ıı elıılir. koop<"ratıf kurulmaınıştır. fı8 ı ı1 i şıııdıı,:ını )tnl o lırnn ı: 'z gezd'r ı· • T 
:, cıbtterg.b ofısa,nrı.•ı'J~l"fJ,htıın1·,l3dı n·y ı ~rin rle~ıma~ r 1 1 o- kndüU.u.d\ın1· ı :ııp?ı;ı ı dulaısil ~•b•nl"ıd lt 1 ·ıı b '"' kıl l C o rc: ll gere 

""-
•ıı bot b 

ınaklı bir tat mud e çıkılu.n t:~ 
lcaUt, k rli uratlt b ,.vtn b:1und 
dort be.ş e kçı ~ nı~ene, yere b.ıgda' 
urm·ı uır, peynır ek nek ytyCJrlardı . 

\:anla ından '6""Çtı, a ı:ıg-ı kÖf<'yı dun· 
lU Orad11. b 1 ·kaı; adanı duruyorhn·dı. 

O ,,ru.,'1 k ~ıınu dUrUU. ICap.sını an<th 
larla ı:ıçl 0 1 btr eve gh·di. 

K ı.pıyı açık b1 ıKm , tı. flcmen iki 
ç dakik so ı a evi. ıç sokıtktakller 

c dolnıu~tıı. 
Sill'ey aya il yntle bakıyorlardı. 

~terdi ·eni J~artt etU: 
llcincı katLiin dama çıkıJu- Daın 

dan oıti.t'ik evin damına nır"ı·dıven 

'ardır. ll da.ınuı )aJUncUkJ. da.nıa çı· 

k ız, i b mıyoruın ama .. her 
'h de ya btr kapak, yıhut da Uçüncü 
\al odalarından bilinde bL balkon 
\"nnbr. Eve }1ld11·ım g-lbl ıırtcekaL 

ı :Sura;u sual yok. ı..:ımı bul urıa · 

yu.kalıy;:ı.cakStm. Yaınu:; kadın.ı 

rısu3reanız rr· tena. ruuan1cle et .. 
ıncyı.ı~ Haydi GÖroyım sızı .. 

:lfod r rn C' cza ('Vlcri 

Ankara, ~O (TclcConln) Ad 
tiye Vek5.lctir.dcn o rcndLı:ımf go 
re, meu1lelcet.ln mul\teh( mtnl<lka· 
larında yaptırılmakta ola • n1odern 
ccıa cvlımndcn Aydı Art\ o, 
Berg~ma, Oartın, Kırşchır, Kcs~· n 
KızılC4lilam:ıın 1\I;ılatya, Na:tilJi, 
Yalova ve. Sınoba ait olanlarllc 
Anka ra nıahkUm çocuklar ıslah ~ 
yl bl~1ar ı tamarıılaru: tır tlolu 
l!;li.fıg, Kon ~:ı.. B alık('. Jr OC'niı l i: 
l\ta ı1 G u n1U~hanc, Van, Agrı. 

Dalan1an. l\1u~. Sıva.s t.:cza evlcrı. 

ııin inşaalı da pek yakında tamaın
ıanacakttr. 

\lııharaz:' haı;.ınudürlütü 

Ankara, 20 (Telr!onla) - l:stanbul 
GUJ:ntilk .o { uha!aza BaşmUdUrlUğUnt' 

Gümrük ve İnhi.sarlı-ır Veklı.letı birinı:. 1 
sınıf mti!clti,lcı-inden Z'"ki t.tyln edıl 
nu~. onun yl'rıne de İstanbul llhalAl 
GüınrUğU müdürü Suphi ter!1a:ı. tayin 

;;
1111

., " bu .kl'linırııin IJutim dııo~ıı. opcratiCin ka)·ıtları kapanmıştır • Bu ~lnsko,·a .hiıl:ı hı;istiyan 1 mun.ı~ orı ıış olan h"lkı mutrnıa. h .. rı,c ait halıralında At!antık b~ 
cfa dtl=ıl 

1 
clUJil uı.tna~;t gorc fl luı.or bir .r.ro<:ko\·n •. , flılıl<d hrlKı kılı- u,yc1 duşn<:1nJcırJil C:C\Tılı olduıJ· bi11cl n. ı\lınan denizatlılarının . 

de!~lldjr. Hru ı.ln - l' t• t rnl l hll kı\ r r fenin cic\·lC'l i'•lcri·ıe k:ırı rna ıııı 11a ınanctırmaktır . Mcmlckclte ki· allyctlC"rindcn bahscdcrkC'n bSl1;1 

I lah.·nıi enih '-' . .\.it i' Fiyat n1 ur~kabe bürosuna pel· önl"'n1işlir, Fakat ha!kt Ortodoks ınc raı lar:sanız; sııc ~o) le diyc.:.ccl\.· ~·(' 1ıt1Zlr1 olrluğu o sıralnrda 
rol ,.c lı<'nzin IC'\'Zİatındun dola~·ı mcıhehinrlC'n ayırmış oldLıgunu na· tır. (1 Yarın dünyada bir ycnl Uınu. tt·hlikenin. !nı;:iltereyi ne }i3t\, 
bazı ~ik~~·etl<"r yapılnuştır. Bu Şİ· sıl iddia l"dcbili~ ur.,,, ;n[ haı·p Lıa~lıyacnk. Allah bizi k:o. tc·hdıd t.:.'ttığıni anlatır, İlk z::ıı11 '

1 

' k~~·ctlcrc .gQrc- baı:r buylik bC'n;dn Yemek csnasın<lcı. • klzıl prof,. rıı~un.• Bunun ic;ıııdir ki allnaıı ıa::da 1 ir1ı otıkız kırk bin tonl u_k .,:, 

1 
KISA HABERLER 1 ve pet:·o1 kunıpaııyata.·ı konulınuş ::-orlcr• ycliştirn1ek üıC'rc t~cis l~ıdaetli tt"dlılrlcrc fazla itiraz edi· ınılcr batar tn 19 17 de, yanı ıl 

ol>t.1 r•ratıar Uz<'ıii\d<'n atıs y,ıp - edilmiş bir Ji'ık ·k ra ~l'll'lıiıı uıı ?,. n·, r. z. n l'l'7 ltuıdıtlianı.ır tJin ii<;üncl ı scue.;.i i<,·ındc hir J11 
_ ____ ...; _______ .J>I mak i tC'nlcmckl<'dirlC'r. sınır talc·bclerlndcn oldugunu ıJg. <:o u \C, ;.l hain olarak kttblıl cdı. ·on \onl.Jk gen11l r un bLtttı.S. 1 

A13katiar makamlar, bu gibi ha rcndiğiın n1ihn1u.ndarıın<1 dü~üııc.·c· Jivor. f~Rkı:ll :,::u clh{'tı öylcınck de olıı1u~tur. 1nı.ı rlcn 1918 cı 1 C 
rckrtıcrc tcvC'sslil ı•dcnlcr hakkuı. nıi açn1aktan çckirunrdlın. O /'ı. clogru olur. Mevcut k:ıtıııa raC:· kadar batan İıı&:ilh: g:cn1Urri 
cta icklr-llr trıctbil" ::tlınacaS ı nı bil. zcrbayranlı bir 'fürklli ki soılra- ıncn ha~k. bugün dundr n d:..tha zi. ınilyun tonu buln1ı~lur il 
riırcrck derhal f;ı;:ıJiyctc gc<,·mış. c;an na ıl bir tc ndüflc ve tı.:)la yadı.! toktur. Çar lık çok nllt rit \. C O zanıanki 1r:~iliz tit:arct f 10 

* llir 4tCi 'e n('; eınıC!arın ik 

n1al inıtıha Jrılc 011 1ıf elcnıe 
ve özlü iint aııları 11ctıı·clcri dı..:rı 

ma · il 111üdurl(!i1111c bıldlrllml;. kendi arzusu h[tJı::ln1 olmadan l(ı- hod;:tcinld t. f{rcmlinin halka ver. sile bu efaki jıı&illZ ticaıu1. fı o 
J\apo,t h dura k ~c· rlcr i zıllaşt ı ~ını y1n~ kcndJsinden O~· diG;ı ikinci telkin de, dünyada Rus EU arasında lP.rk yoktu. Aııc•~ 

* o~-.. OkUl VC liti Jet"dC kA'"'1t- l"Om' (' n n ' b d' b r·ı A k \İfil J }(RJ"ill tı-anıvay durak ycrı,.rı lfl- · .. · ış 11 • an .. :c:u eevn ı Vc'r ı ihtil<\lıııııı p.:k bc.:.•ğ ... niJınjş ul:nası zaman u ı oyc1. ı\ıııcrı D 
lir. 

lara dc,anı cdılnıC'ktcdıl', Dıı scıw J 0 t·ıııbııl cl•nı• el ( ) ı [I d d c ~in edtfmlştır Jlazıı lanan !iç t·p pl;i- "~ .· -~' ~lll<lCJll a J~C'yfİ)"(•\ıdır. Şu ftlld<l but(in l{US· \ .. C. ttı~l'p ~cm l!l'l ... e ~'il i" 1111 it-' 
gC"Çcn ene)·~ uaıaran ınLiracaat ve 
kabul edil n talebe miktarla ı da. 

r.ın hirllll ~f'l«.rk ay hıunndan iti ha- bır mt" hur !;Ol \.ardır, Elbette h'.l- yadn yapıl 11 propa andan ıh bel I tu. E akat bu •·ardtın da uç 
ren yt1pı ar::ıktır tırlar~ınıt, 11K·rk yıllık l:"ani otur kcmıği ı\\'rupaaın \oe chlnva n ııı senesinden .-ont.ı t{"n1in ~ l 

_ __ 1n11 Ki! 11? dcml'zlcr mi" j kom\ıııi6t ihtü llr•c fili aınış ~olın a. J ın~g-. Aınf'ri~n 1017 de l~~r l 

* Ycnikapi. urts okulu murataat :'1Unakalııt \ l'h.i ll • rll _, 0r E\et.. . Fıdır. !laik sanıyor ki hani nere. mıştı, Blıı;un ,'\ıncrıka ln ıl 
ların çuk1ugu dola:yıslle .kadı olar ı :ı1 ırıak.~lat Vekili Ct>\·drt Kerlnı İ!4lt Va7:ıycl budur. lliç şiıp· de 'fC varın riiirya<la umuıni b ı r manhırının bÜ.}U• hır Kı 

ha faz !ad ır. 

dolmuş oldu,tundan kayıtlara niha r l<'cda~ı ya ın ş<'hrimiz" J.:"f'lt·crkht 1 he z nu~. c:-k.isi kadar sa l tan~t ihlll3l ratlilyıvc r~cck. j itcndı ,c,nil rıle n1cl la nıa."' 
yet verıniştır. \ 'ekil tehıinl zdc on hc>lll stın k ~ la.cak sı1rc nlyor, Fnk::ııt •niltet h;.\llncl"" Bu 0 ı ... ~clnr kola\ nll., IJu &Cnıilrri kendi a ıt.:.ııo.ııi ~ 

* .,\nu~·r ka kon !osu üiln \lll\yclto ve tctkık1cı-dr bulunac·lklır ~ a.jHmnkto cl,.van1 crliynr ı:· kiden Iiil 0 .. · d nıcıyc ctıuı•yı ciC"ru . cı 1 
Vail L1lL" K·rdarı ı:lya.rct etmiştir. · her C'Vde be~ lanP ar.fr. tasviri yar· .ı.. .

1 
_meal. un~·~yı olı:1o;ıı11 :ı d ı· Dogr11cla:ı cloğruyn Jııı;;ilt{ 

~;;;::;::;::;::;::;::;;;;::;::;::;::;::;;:·I * 1zın bı r konu C<ri Ş \iti Er tnün U gf'ı.i.., I dr, Şiındi ınutıaka bir 1anrı v:ı r. ~~md:ı>ı. dtl~~·~ nıJ~lr~lcrl. hakk~n· j~ılacak v~klirat ic::ı de bir L 
, " tutruıtzmtr aşcn:UdUlUğUrıc tıı.yn dır. E.kidcn iki bine ve:kın kiliı;C' pc't fkııll )Ok. Yaln ı ,ı: U·ıLlsle r hının cCiltnf<ı ve ,arı 

l\.,sı ASINA GÖREJ cdilmlfUr 1'~kıunı kışla.sının yıkılınasıı1dan dolup la a rdı, Rinıdi .iki ÜC yuz nu biti 'l!rum k., n1uht...•IH ınC'tn l C· kadar i I gt'nl' ,\ ıncrıkal.ılitı 

edilmi!Jtlr. 

* .. ta. rtf VPk c•ı t:ırl'fınrlıı:1 her onra l'lö,lti grr:i yerinin topralt tc.s- kil i s~ Açıktır. Belki kil i r1errtc kctlC'rdcn gelen ho11uni t muratı. 
1 

lcrlnc alnıı~l ~L·dır 
\'iyeş ne baf1l:ı•11n1,tı. Bu iş c\'\"Clkl k ı Jı ı t ·ı · ' ' w.r .sene n~ılmıKlıt olan De\~ et ı-cs:tın ve ço nsan J(ıirüııınüYor F'ak<lt rv- a~ ara .gö etı ", fcvk;ılsıcic sıı~·gı. Du nakliynl ,n.HI (' 
gtln taınaınlann11~tır. Grzi yerin ·ı 1 ı 

Petrol beıa
A sı heykrl sert ın n .1çC.1cUsU 31 Teı:ırı· ' er kıl!F:I" halinı aln1 1o:::l ıt. B 111AC"na. nın \'(' nl şafii pcrverli~in E-ellcbi dcnit.altılArl Vf"VA t~\yBrı 

KUı;Wt. bır mu 11.ll U:;tilndc d.bı T ıksını bahçe ınc kadar uza.ncı.n k ı"· ı h d .. · . b d . • ı lk ı 'Ih · · · nlcvı;eı Cuma. gUnU açılacaktır ., ey Pgı~en çok şev voktur. Z •ra lt uı. r a , H ası;a Bıı l ;ru·ıslnn rıka \·apurlal'ıuı:t torpil \l 'ı' 
kapkara. kJçttk bir tene re kaynıyor l • Glımrük \'e lnhlınrt.ır ·vckAlcb ını 100 metre geni::ılığinde olacak ttr. cs.kidc:>n Rusyn cfe~~k Ot todoks ıle Aln1anyanın pek yAkında kıı ıl ba atat•ak1ar ın1" Belki 
""u, ö ıiJnd a\ı bcy.ız ı.Jort kb~lcrl~ t-ıupbi 1\uri U.Eı;t hu usi ks.lem ıııilı HrU ıtıl nü üzer r:u Bahada yapılaca~ ~ığcr ın:-;;a.at dal k ilis<?s! demek ti'. I\.Tadt"mki kili ,._ I bayrak allına ~irecc~in i san111ak· kadar oldıığtı c:ibi gizli gt 11' 
ı k: nmif bn· ba.sını.t ön1Uk Lubıns- B UP'l\n bit ..,, lıplır·~f1'. La•ır d e·\ . eş r t lcrl mUdüılUoline naktolun- I ıost tsıw.fından tetkik cdılnırkle- n in t C':ıı ı rı drvaın cdıyor .. . O ht' I tad ı r. ik ı turpıldtn lbar t kaf:\ ak 
~ .;1. acı 1 deıfru "Ordu 0 

• ,, dir d k 
D k 

ıetıcr l n bir nunlaratı du· •nı ·. ııı o nıu1, yeriııo de gUmrUk 1nlifclt lerln c c. ı Ru~ya hli~bu ttin ortadan (Devı.uuı var) kü d_,ha JIC'rf gide.. r \ ·. 
a ışları dal.gındı. i ı k k " .O r an ellerj durdu. petrol kuyularıdır. \ 'ak1ile '\rnaYlıt .. ıcıı Cavıl OUrorıık vekft.tctcn ta,Ytn 1 al mışhr d iy<'mcylz. kcı r:ılarıncla Amcı i~n l hl th 

1ukta, fıt"fl i"l t•ndn, Roman,, ad• .···r c~ lmıştır 'l'rncke l~vziah ;ra rın ba~hyor r "' C*) Lclı~et; indc dcnıPk İ';tiyor. heli\'{' hcYctı ılC' ;!ll!'C'("ı kJC" 
1 

l>cı. d rtn tn rckU .Sonru. ı.·ıue ~ ~- 1 ; • ' • I •t ld l .. * liıca - Pa.l:unut 'ıattu ı s,ttı. S · ] d ] l 1 lıyorlat, nır tarart nu 
k:.JCa oğanı-1.:ıcc ı.:ıce d1Jğraın a. baf r.1a3can(a, ,, u .. u a 'e r1tnu:ı J)(' t r c ıl on g u n er e §Cır n1 ze .::elen s 1 •• •• fil ' k 1 
13.d

1 

ı huluıuııu':tu. 1'u petrol ku ,,ularırta ' " ıı ması Ve Dc\!lCt lJcmiryollarına hırı sand ı k teneke levhan ın tevzii. a J gun u y 
1 

u c \t' Brhf'k traın'a.'· ları hogu ı;;l ı rkl'n öt t ıraft ı 1\ 1 

k ki 1 k 1 1 
ı ı ı d.,v'" ha;ı;k!!ı i ka un la} ıası ne '"·arınrl<tn it ibaren baılanacak. ltal ı lırılı~ o r ile boy i'ılçlişn1ck 

ü 
01 0 

., ....... •' ~...,,,; " ı 'I' · l t. a •c ı ı k T 1941 soıılı·ıhurı 'flli •' o""an d ı p Pc,meı;i.ılz. So!°!''ıı a )·na arın ma i o un ' C \ t" er \ <" .'1-1"• "'er mlştlr - , mıntim br kUV\ tl .... B;r kuvvet kt, m lllc tlt"T artık 9<"\ln!·icriOd<"n k('ndi • İ il", e\"Zla ZCY lO Y g 1 ara 011 ramazan l'etmva 1d.:ıre ı vapuı· ve tıcn Ber· 

1

1 ı i lıLl ı d l' t ı b ı * td.nbul bcl.ed yeaınin hazır1.ı ser ·ccilerin ihtiyaçl arı göz önu n \'islerine n1üYa7.i hati· ırda ç&.lııoı.,a.. 1 nı ne kadar C ıciırı: rıı-
~akt:d"-' yada b hareket yatatmı1', er n an1ı~or ar ı . c ro ' CDT ıı. rn' olduğl: ü k Türk nıuaı' 1 t., l k nı·l· ı ·f' t 
1 kt-donya hk dı)'c kurulan h.ıtc· ma.ıo t dr mr k nliJyonlur(-.a, nı il)arla r· ... <I de tutularak yapı ata tır. tranı ,'itY l'ft'l·l<'rini kA.ldırm~ğa, dı . 

• • t d k 
1 

d ht kwn::icı .ın. h zulığ bıt ·11ı 0ıır Tenck<'lcrin içinde kaltn teneke H 111 l I x-rr hRllarrla çtıl•fl,ran nr~halar ı d,·ı a·ı TAK ·ı·JtJ 
çt mı..V ı CJ, lltı,lur 'a .. r , e CTil (' O u:r or U. • .., azır 1 ( ar anıam a d o .\yın lçılı.dc umumi b r prO\& Y•P• bu!unınodıgından İktısat VckA!cti n 1 zallnıağa koru vennl•tir . (;mum. 

arı, .&rı.ak uyanın ıuHll seınbo- l'MI o n1rm lrl< etırr , l kt ı::-adrn )ilk .. ,. .. k'·ı- E k " ._ ... w litrC' ol;ı.rak kullan ılmakta olan y af camı'lerB v· 1 n1tidtirlügün lAğvını dti,ilndüğü ıc· 
'l 8• t blı ~ yalr gUze 8 • 1 atlar, dUn ' el e<-ckler, )lik t· l c('rklcrıli. 1 ·''' "' h l~ * K Ş aU r n ı t~tbı ı nııln • ol'ülıık tcııckclerin tedariki için ' aız ar ferler Yed, kule "" Beb•k ha\larıd·r 

u rn . ı ı . 'ıı 

a ın tlot kOfCS nd 1 tUrernezrlen ev .. t a l ır d t'' lr h·rc bu nı rd cııi nimet in ı İ · it' hctıle rıakil ı·a ıt :ırı d:.ıra \'P •llket hariçten teneke getirtıneğe karar ayın e 1 H;\Jrn bütiir. hatlard11. 1 10 nıotı·ı's \'C 
frf A1akod tıyada, 'lir cenu5 te rnuş. rakıh r ntı '! AY: ~ - G l" . • teri de paz.:ırt .el •abahından ıtlhar', vcrmi tir. 80 ron10rk çnlq:mnktad1r lki 8.., on· 
lcrek heyecan ~ercb 1Ctl bir vU:z:cl \L !.al •ı· ki J b 'I ., R.l"t\11 : 1 ~;7 t b 0 ~ ın ur Jeıu z 1 c .'\Ju uJ ye 1 tari!c1 n '1 tatb k n:ı ba~Iana Bu tenekeler getiril inceye kadar Sa h &"İ.lntl Ranıazaıı olnıa~ı nıu _ ra yctn1iı;ı uıotr ! çahfjanıı)~<'ak ,·a~ "' 

.. i eı:etş u. nuyord·ı. IH: lrollert ,tıLihuJrn (S{' \ f} ı nu.th ı•df"· caktır jt,urada öJçQ olarak kullanı l an tc. na~ehC'tll(' t;'ka f 'IüdUrlllğu lt·ap zıyete P,'C'lecrktiı-. Bu sebC'ple Tranı_ ll!~ .. ı~tl:I'l36 0 
n ~ yh.ıd ytıtnı yınız;. Bu· ı, l h• or ta da n hnlkı . ·orllu. • · it f•kirn dün * "Ydulın1 tehlikesi g~terü ğı anla_ n".l'clrr <,•ift katlı i !ll'C' te.1ekcden ı'd rn hıt 1.ırlı1'.lu r ı taıu:ınılaııu lt r. \ 11) ... da resi, sincnı;t '\"f' tiyatroların '-Do 

\ 
1 

r 'aparı 0 1 aauUerc1e fazla arah:ı çalı! O ... .\rna\Ul luk, Lt•lıJ !'ı tnn. l hı ı nan, a , .e ,ıla belcdıyr Tuıııır. Ve ' euıı·at yapdacakl ı r. Hli.)"Ü k <·a milt•re \ ,İ.Jz l a r t a ılıı C• 11 d ~ 1 
• zrr ı a.)c·ı.ın k;ılktı t:ı ~i hl bug-iin llc nl1dU lUğ. biıa ı tahll1e edilerek ---o·---- dildlğ l ı;ihi , Juu:U k f· aıııllf"rr de 1 t.rmaga li.arar ·v~nllif bulunını-kta ise ~ 'I..S: • ·e ıea u, ıe hey 

ma.çtlık, ı:e t yatto, 
ıı; emek "e )a.znıak 

ko! ıı ~unıut. frnııd:ı <l:t. ha.rı lıarr.l;: t · tl r r yıktırılal"aktır. ~lUdUı ıul ıçir- mil·a t ("lııı<-nto na tıa ra te.,hlt t dlldl \ ;.'ıuJa r Lı ~·i n edlJnıi ,fir. ı.11:1 rakal bu .·f'frrlr-ri aaat bire k·tdnr I Oj <J:LE;I 
\.C rıı hat'lı z lıklar oldu. IJh.• hli ~· i i k Dil' bi a ırarunak.tad1r ı· d t 1 C ~rt ·f"' l eri "anıilf'rr ,.leklrlkJ• 1 ·•zatmanı.·ı kt .. dıı·. , Kl'.'JD '\.001 lna!Jyoıl heye in il 19 sayılı ' ~· ~ n 

nıcınlckctlrr<" tH!'tnıl bırukılır ıu ı 1' ıt: EıninönU ıncı·d.tnının elı ,( .. ıa a nıa lıJ a lar ku rula<.· ' '• llaıa Ku· AK~Al\T ... k&rerile çimento fiyutları kilğıl ·tor- -~Pltiİ:Jİ<Iİ!-;;;;;;;;;;;: 
ret rol drrkt'n n ı~a ı.alluh hlr rııillc t ğtıı; dlkllınc 1 k ıt•arıa,tıtllrn ftır balar içtndc veya. ÇU\'81\&rı bilı\hflrc ruınu . h.11:ıl tt .) ( '('Jlli ·rtı ' c CJ1t a lt r~ ı T l z AR ~ r ATS I 

,.,, ı•ı i l 

ııuı. : 

S.' U.\ :'\'" : 
/.1 .. \ ı.L1 

l ".07 
1 ~ 1 
J B .fl!l 
l!J,-l 

ı u6 
---o--- -

b"'r )·;ı.Jn;z 

Çl"lrt puı 
:\.\ıJpa ·& t.11. t ~cbLd.... 

l boya. tımdt Gob .n trz· 
cı \'1.U'u1Uyor H keltrq çe
al oılnl .ıld~ ltıılya}a, i'• sc 

ha) at \(' hilrri)cUnl tlt· Juı. b<'l lı:-.or. * lla}·a r, lı 1 :;2 ınd,ıki diık iade 00ilh1tk f~u:tlle psınuk veya jüt' ,ı;J hi ha;r ır <'l'tlll .\"f' llr rtn" yardım l'angın tarı,lllltına -.utun a~ır.. 1\lSı\I( 
Bô le hlr uıuh(•t kor-:ıı ııı ııırla ·"a ı• ı larak ka.n ve ba.raka.l ır n ist m Ak!~e b.-:ı~. çuvallar içinde olınak üzere, porUa:ıL ta\ ..,,~ r ed<"n ' C'('iı:rl"r ya ııl nruk ıuak nıt •t: burl:'f"r tı bizi «Rıı.n Tr,·· 
~y tıuluıı"a bllr petrol kR.vn~kları he· ıa.1rruftır ctmcııt0$U için 20.70 ve çabuk ıertıc-' tır. fih nıiılukatı » lir «~· ana• tefri · Küvrüniın a~ ılnıa .. ,, ;ı ti 
n1f' ıt k ııpanıak, aklıun·~k in' " r ı HU · t b d ll • ı ·· ·· ot ı ı · · " .. • "'"" c.. * rrıye .ıc c y K6""ıthıı.ne ll t im t · · ~ . ......, ·11111 ının &\lu uııda hlr ~. t ... 1111 htı.ıtiin koı·ıınıaınn•'"n. zor. ÖnüıniıtdC'kl ay başın 1 1 

• 

rc-n Gnlaln ve Gazi ktipı' 1 

sabahları -~ ılına ve knpııf'l 11 ;ı 
atlcri 15 er dak ika ı lcr iY C 

S.l11 l I::sk Y ııı ından, eSKl 1.ı n· 
4an, eskl Mau·d ın. esn.ı Türk ô.in· . ... 

ın('ktir. 
1 

k .,.,. ten por an <; en oısu lÇırı c:nU pcr ~i· rn ı ,,, 
yo u par e olarak yapılaCHktır mantı 23.70 lira olarak tesblt edUm:f· nıt;r.a n &l' rg l-.i nc;; ılac•okhr. ladı . haril f'rlnıi1'1ıı bu öıi.lri.i ka-

\ "a. i 1ikhtl, ya. ı>rtrol d ~il ıni ? * Belediye tem.,. ık i eri it n bjr tı r . Du fJyaUar 22/9 911 tarihinden ., hul f'tlrc ·t•kll'r lnc eıuin17: . 
SuphJ • ·url İLF.Rt romorkör yaptırılacaktır. ıt-baren meı-'idir. cakllr. 
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(~D~U~-N~Y~A~~~~~R~L~E~R~i ~l'(1arihten Bir Güzel 

(İngiliz Tebliği 1 
'-- .1 

Rusya'ga 
gardım ve SA F 

Kadın l 

• ıı;ı,.ıı: rı. •ı ı huııtııı pcrae \H\ ıı,u 

ı'ur •lıı~uıı 

1 • 
'.i u•l c~e • f'\ ren: :;;akir Haı:ım 

J,r ol<ı ıcıı 

t. - fl:.f u ('ti< r 
;. 

G e uera ['11 deail '1 ·2 

, Etnden, Şsrburg , 
, ve n:rçok limanla!' ·I 

İgiltere ... 
Lor dra :!l (A.A) M. Holıcı l 

Bclefoı d ı ıyas! 'e ıçtıınai hafta lıh. 
lll('{ mııada lntı.Şnr < acıı 1m· ıııııka!c 

rıde 11uıı'nı ı yazıyor: 

ıS'ısu 111111 soıı lJ,1/t arı u dcı bag boz u111 u 
iilcı11leı·l p efl 111e.;lıuı·du, .. 

ı boınbaland ı · , 111JJ& r & to ·un 
•'İl ' '"· 

bfle ulstı yiırealaca-
ğı;,.r. A ('le rftuı ölece/; değiliın ya .. ,, 

- JK - r ue:11 ve l!revildeld 
- J'uu.u •' Uı • wı htllnı:bı• ı. lıo.ıı. utc kı ıııdc ı ıt,ınaınl.ı doldu 2abrlkal , f3 

Kcr,,.ıı.ı .. J,ııı ı.ıl ı ı 1,ıLııı. L'ı;.ı ıulnıu luiq;ıın ':ıdı. Ve im ka t cı· r4· 
l ıııdc. Ü.Jıllol \ ... 1 ~ 11 mı ' l.ı dar ~.ıkın Lıı ı ı: üiC dl' oııuıı tufe aarı uz e 11. 1 

.,., ı \l.J lıL Pılı ııı,, uhıı. ı ol si buıım 1,ılıc.ıııı k. d u h: ıılı olu 
ıun ıılaLo• il ı. dı 1 Q ı· g·ı· l 5 A' 0 ın.:z. . n ı ız va .man 

lJh illi duı dtıın 'c Jl,I\ c Lltıııı. Ad.ın ııatatc lcı ın kcnclıne nıt 
Jfo~ıı ... 11 ıll ı.ıc 1 ıı .. olııı~dı .ııu im Hohıııdalı scııcrn tayyaresi dü!\Urlildü 

kıırı vlllüıl,L ırı \L lıtp ıııı " lııı lıı.ı:ınct llC>h:ıi oldu;,;unu, gem.• ; 
hıcaı;mı. ı alın cmrllc Luı ada gi.ıllcc p, ta .. ~ .. ondra . 21 (llud.) o • Sa:ıt 

J>ouınot • 11 ım lı, fü lkı dt lıc IC' krı pı irml'gC' ~:nl ıc;tı{!ıııı too.) ili ' '.l ? ):;- J?rılaU.) ıı U ıwn. ' '.c Dn-
t ı!ın h.ıcl, r uıılllı ul.ım.ıdı 'lllH k· )'Ol elli.. nu o ll'ıln. bt•ııim Lılr :~ ~ı _, Lııııııyl'I Ncz:ı rctll' l'Hllll t c b . 

lf cdı:Hk l nu tu, yuhul or· kulaı;ımdun giı ip olekındeıı ı·ıktı 1 ı;.:ı : .. • . 
ııand,ı lıiıu tl,ıııC'bı oı,111 lkı ı gıııı .o)km be hacet gormuyo I?ıı!ı, J,rıı nıı ;) ;ı lın\n J, ıl\ ~c l 

,ı ın lıuluıı.ıını~ .tL,ıı;ınd..ııı ınıılct ~- nırn, B ııcc pııtrıtc ... ıer nı tık, im lcrı, ıc;gn l altınd a lıulıııın n ::jcr 
•ırdı \ e yahut lm 1 , ını vlaw·l rck ııdaınhı be nıın mu terek malımız lııı r~n 'c J'ıluıı ~ah i l i lıo~·ııncn 
c·c scı;ııcCl ım cknw ı bcııdt'n ul olımı hı, Geııc al ) ı•ccck ırn k... J'rnıısı z liımınhırımı . lluhında ve 
ıl;:ık ic;·ın heni ol lll lllt'k h.a)> ede· "C~ lcr de bulabılırdı • flc )çik :t ~aJıi llerİnc \ l' si ııı nl İ 

le ini dıı uııto,>or ve u U)oıdu .. ı Kılıcı tı::nl'crcnlıı ·;~ine dalclırn Aınunyaduki s m ai ve a kcri hc-
Ua 'ı tarı tc', p bckknıc.'1· •·ırak bır pat t ekmek 1 lcdıııı. dclf erc ~en i ınilt.) ustu lıikıım. 

t ıı, .en dımlarla ormaıı.ı doi,:· Hulaııdalı ,ı ker lıcnuz ıı ıımedlk· lnrı1a bı•luıııınıslard ır. 
... ;.olhı ıcl .ıı. :-i.ınkı ormanda, n terini oyledi, Bunlara do ulclırı Bu h a rekete yi.izlcrcl' nvc ı ' c 

ı cJı ım <; n h.lc. dune •in .ıılıibl ctmNllın H bır pııt ıtcs aldım .. humhn rdıımın tn:ı:nırcsi istirnl\ 
i l.)lklı.> or mı ıbl bir ı liku Dumanları lJte tule, lıcnu.ı: sert chnstir. Rtıcn tcr~mncJcri . B rc-

ınct tulluıclum, gıttıın. Bir taraf.ı olan kucn p, t.ıtc i bir lı::ınılede ' ildeki ~ a!:' frıbrilmtnrı , Alınun-
1'u u kurut' k dı a~ı guıt•tlcnıı: .c 1 :ı. utU\'eı mi tını. Adnm Ull defa ba Y_nn,ın d~c~nlll İl etli ıll1llİ~. n .. ı c
ba-ı clıın. Av bt klıyt·n ',ılışı bır ı.a merhamet t lmış goı tınerck rıncıcıı hı rı olem Em den sııldc l lc 
lı ,\.}\,ın Gıbı, dort lıır Hlllınıı kok şunları "uylcdı: lı oınbardıman l·ılilnı i t ir. 
lı;mak \e gozctlıycrek, tı~<ıı;ı yu· I - Goıu;ı.orsumız y,1 lıcııuz )'C Bu lıfü.:u111lard« :ı Jıoınbardı -
lt<ın bJr Çt'.} rck saat ı;eçlı. nceck ı:ıbı cle&il. Birıız ı;ahırlı ıııa n v e i u' ı·ı t a:ı ynn•ıni1.c ıııu-

Nilıayl'l ht'ınC'n oımıınııı kenarın olun. Pi ınce slıc de \eririm Fn l.alı il 15 Alınan ın·cı fn\.\Urcsl 
c' . • a, bır ate ın ymıına •u bnş.ladı •ı. kat her ı>C';>ck-n c\ \el brı kalarının tnlırip cd il ınistir. 
111 ~ordum. Alev bırnz yuk clınce, sizı ı::orınemc ine ı;alı ın!.. İki clii maıı k :ıfiksl <le lıtar
• lt ın kcııarıııdn oturan bir acla· I H.' kı vırdı, dcdı i gibi ;)aJ>- rnza uj!raın ı sttr. 5 h in fo ııluk 

il t:ulg<' ı hclıı clı, l. l;>. bir kurt lım H' kllçuk bir çalınm nrl.a~ına bir gemiye isalwt kn;} dcdilınis. 
,·~b , :>, \ ü :,., \ ıı mc\ cudı) c.llını ı;ı~IC'n<:lıın. Be nllı dakika geç- ti r. 

ı cttırmeclcn ak e rnnn~ma~a mı tı; gnJ.ba beni ı;ckılip gıtti ~an· l)i~er bir kafiled e 7 h in t oıı-
b ladım. Ad,ımın bır tC'ııcercdt' mı ol<1cak kı (I'- a,..u kalktıktan 

A " 0 hık bir g"cmiye isabet ' aki ol-
r .> h r kııyıı·ılt ı ıııı ordum. onra ;aı;;ınn solun ı bakındı , e 

•' t uıus, cli~cr ılürt ~cm ide ' aıı •• ııı -
.nı arnda ır, dı:ı bıc;n ıııı cnccre ımk(ınt'llc tencere'- i nl ıp "D\ u " "' 

b l d " ta r ı.;ıkarılmıshr. 
/·ıı C' oku) ordu. NıhayC'l r <'· ına.,a koyuldu. O zaman bt nim nt' 

ıııda tencere\ e • oktu u bı~·a ı hale r. rd imi ve ne ~ aııtı~ı.ııı du. Hrcvildc dc ınir:r· ollarııın. as-
ı·ı çckeıken bıçakla beraber bir ııünt'rek bulablllrsinız kcri ' e sınai lıcrleClcrc (;ıarnı:ı: 

Zlrn Jiul.ı;.ırlst ın Bol ~c' lk· 

ı~rln l'linden ı,urt ulıııu~tıır. 

lkrlin, 21 (A. \.) - Slt'fnııi: 

Su\~Ct (U'>~il ile Uul".ırl-.tnıı U· 

r.ı,,ıııtl ı IC'ati t llll n rıotal r 111lı 

ıı.ı clıc tık Pulit 1 ı he umı Ul1ılo

ına ti"t 1ır (' ırr puml 1111 c g ı!'. 

teı.i Hulg.ui t·ıı•ııı, H ıl,r\lzıııc 

IMliııı ul:n·a~ ~ e ll •• AHllJl.ıd.ı 

~eni lılr ıılzam J.uı m:ı ı 1 l \en 
H' ı.ur.ııı ırı ııılllu tlerk lılı ıc .. ııı 

ıluJ;u ti riıı ı:.ıık11tıı lı.ıl ali mil,.• 
lı de ct 11ırl•ll'dir. 

J lllıal ikn, ~lto k(ı\ '• Bulı;-url 

tnmh, H JtıJ\ lllCllli<'h tlC'l iıHkhj 

P,.ı lcınıc rılo ıııc isi ı n ıusıla \'Cr 

ıııı 1•1ııı.lsmn l ağnıcn geçen harta 
2 ıı fıı cin I~u yaja scı i biı ) .ıı clıın :. 'l 
ı ılııı ı ı hlyfl:. l:llııln ıı !.hım ıı·c -nfc 
1 r k.ılrlnı11 ı lııınd ı;ı ;,örllıııııckledlı 

Gu ll' .. ;ını ayni :ı:amuııd.l iı.ılk arasın 
<" ki hu us! nıuhaHı dt>ı lc 'e üuvıır· 

ill'ltılcltla d 

Don havzası 
düşers ~ ... 

mon kuv' ellerinin çok çelin mu 
h:ırcb lcı ın ele\ anı ctnıl'kk oldu 

u ı· ıef \[it o~lorııı·ı ı;irdiklcrlııı 

nu lnr d;:ı ),a!Jul ctmcktcdiricr. 
Hu kayn:ıkl .. rınııı 

ur , Kief ctrnfrntla ecre.> nn ede ı 
oıuharcbclrrdc Al.naıılar 700 h 
lclcfnl \•cıınişlcrdlr. 

Doııetz mınl<ık<blllln terki ı~·ıın 

rtl ğı 1akc1ıı de Hu larııı Lıuı cılerı 

t hrip < ttnc c rnU\ aC!tık olup olı · 
mync:ıkları ıııesclc.ıı tcemnıule 

ayandır. 

Yazaıı : l\Tiza11ıetti11 NAZJJ~, 

-&-
'c ıncı akl • ~) 1 ı:der:~ı Z ı n lıııı;Un 1 r;cı ı c. ı 

ıcı ele l.ıu t;crn,ıcı ıfr. lıcı 1 lri L ı ya· da ı orlu 
lı ı 1.1 t lkcnın mut:ak.ı lıılylık bır 

zc .,lılt!ll \ cya ele\ nıı tn !, ize l ı 

kııdınıııı g tlı ı. • .ıııı alı rd ı~ ıı d 
dı t :\ • Soııb lı ıt S m l!d ı d.ı 

Ru ~anın arbi Slbco ncla Ural 
mınt ko:ı ıııdakı sın ıl ktıblliycti 

lı ı.kımlR .> upılıın biı tel kike gô 
r<' DonC'l ııııntnkıı. ınııı <hl ın"nn 
tcı ki füı l r için ne kad:ır eıddı 
v chcınm ~etli olur.-ıı olsun Hus 
ları cın Uç hi.lflııdanbcrl clucmanıı 

mm aUakı.}'ctlC' ınuı,a, emc:t eden 
\ <' <'dc<:l k olan b ı o: duyu harp f. ı.· J,ız aı ını ~ lnı ) oı laı d ; 
ha ı dahilinde bulundurmak için f,ılı.at ııfüılı ),or anlar Adrı~ .ıt k kıyı· 
kap !'den ı;mai kaynaklardan ınah- ı lııı 1111 kul ç;ııı t'clıp b ı ıl n k.ıçırıyoı -
rum bıralrnmıyacağmı srırahrıtcn luı ılı. l'd.:>j 1. lurı lıılha • l'trnı lı· 

s il • 

d patates çıldı, Yıldırım gıbl • koş.~rak hcrıfiıı ede n Britan~ a ınH ıı rl'lerindcu 
·-',ıtalc ı muayl'lle Pili \'e ilı imal karsı l"a dıkildim 'l'ıifcglmln nam birinin pilotu !iÖylc ;uıluh) or: 

uz pi ıııcmi <•lncıık ki tekr· r lı m• nd, mın 0 uııe d·ıyı:.aıak: • Çok nl \'flk larn k:ıdnr indik. 

tcı.i'> tc~cl>bU ıınde ılc-, Lonılrn ile 
\ ll"lnı:;-1-0ııun ona ıııUaılıcret ct
ıııclı ıırlu<Jonu hlr lu:rc dulı ı ~ıı ... 
tcıdikkrl t;o~·Jt-nımldcıllr. 

\.. 
--

0 tcrınhıtlı· 1.ırın Ze\ k.ıı pek okı;uyordu. z ı·.ı 
l G ya,ından 50 y::ışıııa kndar bii· 1 uzun bcıyhı, yuvarlak omuzlu, dı,, (4) l\lıııı;ırı:l~ıı, uurd.;t,111 ıı lıı 

t ın k.ıdın \ e crJ,cklcri Rus ordu 
1 
ı;ot;UslU, do'gurı lmlçalı, kıı mızı to· ı.ı~ını. Şhıulıkl B ılım:, I\ur!. '\' ,,, 

• uıın utmak hususuııda Stalln yol- puldıı 'c ktı~ük ııya.klı oluwılardı dalıaıı Hırufl:ın. l ıccrcııuı ıçıııc bmıhtı. ucyc?' .. dı~l' halkııdım, Hcdcflcı-i lıom lıaladık. lli ç b ir 
Ilı nlurı soruyoı dum ve ~ lyccck Şaşu·dı 'c korku ılc kckclcmlyc diiı_;man l a ' yar c:.-inc tcsadiif d-
ılınıı · QJmnn111 ze\ kını d..ılıa ı;:iın. ba ladı· mccli k .. » 

den çık.ırı)ordum. r.ıkat bu sık S gıtlı sandım dedi. Kaç. [)i,!!cr tayyareleri idare ctmi" 
m.ında. lıen ntc ıtı -.anına ~, na. mak nl:; ctmdc el<! lldıın. ol ı:ın ııilotlarm ela ifadeleri Hl'. 

•ncı.>a h:udur, en kuçuk bir ihtı - Ya ~arısını \ereceksin ~a n id ;r . 1 
•t ızlık :ı. nptı ıın 1 kdıı dt' bt\tun hep lnı rılaca 1111• E mdPnc yaııılan hücum. ~eni 
ııtıerıııı ın il\ ol bllıı eli. 8imdı hakık..te htp ıııi alacH si te m de bir a u çıuı 1 olt•" larn
, ıkun ll<' 'c ,.ıi,•n ) m nş crı 'a i~ ette ıdim, r.ıkııl ndam, :ı. .ne f111d a n ~ aınlnus 'c col< iddelli 

)ot dondum U 
0

kla~lıın \'t' orma Holandalı scneı..ıld<'n dem 'ur· olmuştur. Bu tn:r ~ ı>r<'l cr strn . 
.. ıı dı mu ·ıkıp •c nış bir çnı h çı Onn kc 1 rme tosfcr<' lrnd a r tun. J:mı 1 k krı -
' ktcn t-oııra ızllce rn ınüna Jp olarak ,yfrd ım u oldu· bili,rctinddir. 
"C! gcıu bır , ere kadar sokuldum. - P.ıtatc lcr Hol ıdnlı gcncra 
l'tı ıcıı· bır ı:~ ç c dım daha ilcı le lın de •ıl, halt. biz at ımparntorun 

klen .uur 1 bıı dcııbıre ndııının U olabilir. Açlık bu. İmpnnıtorun 
<f'ı 'Ot' ulılın::ık ve lrncmnsına mey ı>atate.lcı ini de nlıın ıııı hılirlın. 
ı Ad..ıın vaıi;rctının telıllkcli ol· 
ı.dl) \ l'rmenlC'k niyetinde idim. Fn du"'tınu \'e bana 1 r 1 
lltıt t,ıJı ı.ı:lı 1 ctq;lm bir ç,ılıya mtaıklcdır nn atnı ı3 n 
.• ı. 1 ol ımıHıcaıoını ••o uncc 
1~ ... ııctı '<' ~ık n <.' adamı aya<· ., o 

Htırndn ,Hi-.ı-•ım n' <'ılu rı ' <' 
ha ' a ıl ufi tor> far ı tnrn(mdnn 
nnıka lıek cdilın · stir. 

18-Ht ~ecesi Tı·a lıl u:ı;garp ,.c ı 
Diııgazi liın:rnlnrı t ckr:ır tııa,._ I 
rnıa ıı~ı·aııııstır. nı ı ln ırrm:. ı 

crtcı;i ~\'"C tekrar cditmistir. 

ı;.ın 

J aponya ve 

Beyne~milel 
vaziyet 

Ahn 1 harıı 
p.anı ned:rr? 

daşın \ erdigi k<ırar Rusynnın nıU· Sı am ııaz:.ırııı 1 ı;otUrUtcnlum çob 1 (.J) ~ ctel<lnı h.alku. .. ~1111, lıııııll. 
d:ıfaa kabiliyetine munzaın bir lımrışın H kuııı~u'Jı. Pa.mr, ılkle!lrıı otuz ~ıl C\\tllııc ı;clınn·~(' lmd r ;,ıı 
1 U\ \ ('t olarak girmekte 'c dlı-;ınn. ayının clordü ıch gUnu açılıyor 'c on zd ı.ız ~ l'll':llrıııd. Lıl ~oJ, 1 al!,Jı ı 
n:ı lı"r zı:ımandnn ziyade şiddeti<' ık'. glın devam cdı:yordu. lkr yJJ iı•ı rlıı ~ c .ııı · ıııc ,r.alc ı,di. 
mukavemet etmek 't!Zmini isp:ıt et ı nııldd t :ırfınd adaya c oz 200i) 1 (G) A ıı:l\ ut hı tın. 
mc ktt'dlr ynb:ıncı zc. gln ı; ld .;i hesap ed L (7) l ııımn ,aın..,i. n ldlı0 ı~ lr hu 

13 r la~ muharebesi yapnıı:ıktan mi ti. 'l'ubıl bunlar y.\lnız c r alın ~ lılc lılr sohrrt ıılıııı, tı. 
açıkra bahseden Almanlar; aekcı·. almıyoılardı, aa<ı.da dola:; ,>oıl:ır, l;ı.· 
lc-rinı Ru. ~ n karları içinde bekle· lcrı!yoılar, hçı fıçı m. ket şarabı ~·· 
j en akibC'ttcn endin• duyan Almnn yoı-Jar ,.c gldeıkcn de g1.mıler d ılu
nııllelini teskin ctm{'gt' çıılışmak· su ""aı tp sotlııilyoıu.ııdı. Si mlılnı 
l:ıdırlıır. Almanlar son sunlcrde f>ıllıass.ı M.s.rlı 'c Habeş zengin crı 
•ark cephesi mühnrcbelcrlndckl fazla sızdırmak içla b.r bnşl•a çar 
ın;vlallnrı miktarının 400 hin oldu de bulmuflardı. Ba~laıda Orjllc:>r tcı
urıu re men beyan etmişlerdir. tııı ediyorlardı. LfündUz.crı s;ıı:ırıı 

Halbuki h n r akamlar .ı\lmaıılarııı pazıı.rınd:ı. c.sır .satın ulanlar, gccdcJ1 

, " 
1 

A ,.SJ(E"R 

G ö z ile ! 
\.--=----=------mms# 

lııdı. Hı.ı:J:ı, ko ::ırak uda "Umu adı. Pek insanca olınıyan 
"ı b blr taksim yaparak bana yedi pa-

•tı ka ır ıııa mani olmaktan nş t ate \erdi. KC'11di ine ihtim:ıl, 
~ur m kJl ıınmı tı. Dunu yap. dokuz on t •ıc k !mı ti 

'l'rnblus linı:P ı ıııdn '.\ atnn hir ti- lmcı:y. k d r, 
cıırct gcı ıisiue isabet k:n tl.-di l .1 ıac.ıl,tır. 

r l• toı; ayı zarlındnki kayıpları

na ail olnrnk bildiı ilmi ti. ÜT.<.' 
rındf'n b.r ay ,ı;ı:-çllklcn sonra ,>ine 
• nl rnknının hiç fazl:ıln5Jllaclnn 

ııbll knlınnsı l'iddcn h:ıyrete sa

de sı .. ııın ba[;':nrıı da blrıblı mdrn ııu.· 
\'C bit ıblrindı.:n IŞ\'ell ndıı kızlıırlylo 

\ ~kıııyoıl.ırdı. Mı ){et ;:amplııı iyi<' 

luı.falar tUt.sUJcıılyoı·, Safo'ııu ı şiı!'lcrı 

dn~lard.ı yıınkıi:ru;) or, Saf onun fi. 
yiııleı iylc { 7 ı bağlar lnli3i ordu. 

l<umanda b · rl gind n 
mc.hrumiy .. to ve ~ lay ı 
ku 1,andanlc.ra dctir ... 

(1>.ı~ı 1 iı:dılı , 
Uli , fı 

ll Vl! bır aı da adamla kar ı kar • 
m"-lİr. 2 D m n c \ mıdır. 

1. Ona on b frnıık verdıın. 1siıı G:un bo t tan arc nı c'. d ıı ııı ile l- a eldım. Aı tık ormana sc ır 
rı 1 a!amın lç'İlıdc b lC'clıgını tnk. o nınu latlı;rn ba~lı.> rnk iyi b ı Dcrııc d e lı iicuma ufrrı-mVihr. 
ı t nlı ve 1 np ıoı;lık!.. Ak de nizde 2 d ii-;111"''11 1 ;l .. ~rl 1 

tbıke imhO:m voktu. Yl'di JJ lnlC' 11rtık hcninı jr!n ., 
!{,,~ ı k d üd c 'ap b" "<'misi ile iH ııctrol "<."ıııi~ı· " "" ımc ı e ın ıı aa 1111 " ır .<.'netli ve buıl'ınla tlç "ıın bes .. " 
il'" ı d , .. ı d c::u 1 .. hi mo,·c "'cmis• 18-l'J "C'Cn"ı· ta-p .. ııu:ıı ı. ~ nız aramız a ... emmek pek ılfı kablld , tabıt b raz J ... 

iltk \ nrdı: llt'ıı her Ccdak:ırJıga at l'tı df' ~cm k rlill' nrrııza u~amıstır. Atılan hom- , 
lluıııııa \ lı, ... zır ol 11 '·ı'r a, rtım p t t 1 1 d .. lı atnrııı isa bet in!lrn rık~ın 1 'll"ll 

" u .. .ı e l'r ~ un rl'k 'uriırkt'n 
ııe <I ı b t kt \ r b ı · <l um:ınl.ı r rtrafı ",orıncrre ıu.~ni ' e o a o u· o u l' e· vo u•nu a ırd m \"e blribirlC'ı ill' -

ltı knd r cuı cllı olmasın~ imkan ki\! ırlf'r avurnrak ~ c köpekler olmuşsa da hu ~cm ilerden lı ir 
Cıktu. A ız a~·ıırm..ıd::ın· nibi cl;ıla ar:ık k,ıv o C'den br<; ki· J. ı sımnın h a arn ı•i:'nım ı s -c· 

• AıJ,nti,ı , dedim. p.ıtate le ş::-;c ra Indım. h a t lfl batını · o l ması ıııuhl cıııcl-
rırıcıı bir kıı,num bnna snlacak- __________ <_A_r_k_~"_ı_va_r_)_ ı <t ir. 
ıı, nuıı:ı J' zı olmazsan hep mi 

ım. Yerli naflnlinler 1 e· 1 • • b 
---o---

l\d R K .. r btık clt'mlr ve cclık fabı·I l r ISY6Ç 90f11 l $1 attı m • :ı ır ııı tı. ,azı olmaz- .. 
ht'ıısini ninen ıın• ne demek· kalıırıncla i lıh al olunan yerli 

K, fo ı toJ. ını-k '.\emiş bir naft.,ılınkr btıyilk bir rn •bet ı;or 
ıncktrdır. Sumerbank b ınlarııı 
tonunu 180 lirııy ııtmaktodır 
ş md !ık 1 mi b ş tondan fıız':.ı. 

Sloltholm, 21 (A.A.) lsvcç hll· 
kOmctı ilu b n tonluk «Sr::ımlo icıım 

1 tıcot't't .ı;-enıı ınln battığını ve 21 
ld., den mUıekkcp la)'fnsın~n t m · 
mC'n kurtarıldığını haller \'Cl mcktc. 
dir. 

-n -
Z milyar 350 ı ı!I on dohır 

1 hıyd Park. 21 < A.A ) - Re s Ro 

Ooooh' S anım sonbaharında, bu 
baS bozumu Orji'lcn pclt mc huıdu. 
Tadı S.ı;nına ı;clcn her Mı ıı·lının da· 

o l'\"Cll Uç milvar ô50 ınılyon .fOrı b.ıı ı 111 ıı cıa kııiıyoı clıı 

do!ar Ycrf;'l ihdasını dcrpl~ eden ka. IV 
ı un ı \ lhn ını dlh nk2'anı fmz:ıla· Gemiler yakla.ştıkçn sah d kı kal!L-
ııııı1tır. balık da artıyordu. Hele saıı ) clltcnıı 

Ş md ye kndnr B\ı lc~ık Aıncrllmda t('mllcr kıçtnnlıara eltlkkrı za.mar. 
tek kamın lt• ihdas edılınlş vcrgllt'r!n 8ıımoslu'ların yllzde dol\s.uıı koyda 
"" bUyi.\ğ"U bu somınrusııcltır. loplaıımPfı, denılcbıllr. z·ra sarı ~el· . 

---0- w• 

in!:'lliz ticar,.t miiıııessili 

Bir ımiddettenbcri İzmlrde bu
lu.uın İni:ıliz ticaret korporas) o 
mı mumessih şehrimize dunmuş. 

kcııl en çok 'l'aşoz ndulı g1.:mıcıl11r 

ku hı ııyorlaı dı, Ye Tı ıkyanm gu;ı; ı 

kıı.lnı ı Sıs ıın ht>p To.şoz &C'nıilerl. 

gelirlerdi. 

tur, lnrdı. 
Üi rcncli[:ımizc ;;öre mumcssll T zı 1 k f d - ' .! ııo u ar ı:o cesur ol ırl 

ımtr c, al,ıkadar türcnrlarla, Jn G 11 1 u 1 1 "illcreye ~t'vkcdilecek Uzüm, in c nen & zc uz '\e ı;idcrltrn 
r ın vcut ol- clr , c alrc hakk d ö . 1 1 para söLUt enler lwrs nlaı dan korkar , · ın a g ruşmc er • • 

~ npmı tır. !ardı. Korsaıılnr lsr bu gcn .. ıerc la,. 

~ ... ._. ........... ,......,""'!"...,~~--.... --~ ...... ~.-.----~::::::""~""""' ... "'!!!'!..-.... ""'!~...,11111!'"'"'!~----'"!l'"'!'!" ..... _. .......... ._...__..~=--........................................... ~~!""!"'~"'!9'!!!!!''!!'!!!"'!1'!~ lnşanıazlardı. . 
3 T şozlulnr adııyıı. ccUrdıklu ı 

• atıc:: ) npılmnınııkladır. kınından çıkıııış kı· 

ltk tnslıl anlar 'nr tı bunlar ' ( ) 
tan i bır kanı b lcı:ı;• defetmek A em B 

dile uylt• davın ıı~orluıclı. n n ve en 
:ı ın eve doııdu umun ı:rlc ı • • • 

' Lıycn baht ~c z bili llniior ----------------------------11~ C\ c Gt'I ml ti. O Ol le bir ne ) ııan: 

f tik. Y1.4Z nllclcr oıl inde eskl) ı lıır: Yaşasın cumhur!~ eti.. yolcul. ı d n ti\ dctte paı a almı:;or-
tnhrıp cBcn bu~ ık v' ktılıhar b ı· na mdıı domuz kuyrusu (saç lnrdı. 

l dnl~a hukmimu " ruyor, nir dcla ôrg~i .u) tasıyan crkeklt're bnr\,ar Sarı yclltcnll gcm1tleı de1 c;li:z.cı lt.:z.· 

1 
ı:-ıe baş~adık, ~ uL ı; rı dm k du- dc111Iı:rnr, nunlar saten terlikleri lar çılrncağını tahmin edeı Jcr yanıl. 

Hu c plı in l 

S~dıl, IJ :--..,. \ 

-o--
TEm ll.J.It 

il!' 'omuldıı 'kı Laıif ( dcmcrıı 
• ~ n bize • C\ dı~inıı.ı: ~ cmcl,lc 

l> lncleıı y tı Ahbaplrrımıı 

el \clliydıkr. lk • c>n Çı ı 

~ E. U < ı:Nü - 22-
1 

şuııccmız yoktur. , ni hen uz ayak larından ntıııaclılar madılür. Haldkaten, ı;-elcn on gcmt 
1'ıirk9ryc çcvir~rı : Zal<'n buy~k an~em ibı bu) lık ve m di~i kulel_e~inin. içinde eski ııln onundan dn harıkulflde gUzt>' kız· 
Celal Tevfık b_abaın "e b urı c • c r, h k tı kc 1 dua lar okuımık ıçın hulu merdUın. ı r çıl<tı. Fakat hiç ıumse bu kızl r- rık H' 

lamın :crnkk t:ı"Vt rlc, de oldu.,u.
1 
glr.ızant' bir h:ıyat yaı::ıyorlar. 1 ıu u~raşmıığa. ,·akit L ılom ıdı. Z.ıa 

'lkte IJ ıın (\ de imi tı 
(.'•ıı n dudak b·JkC'rck hlçl' ay 

kt p'ı • ah yt.• :ıbıll ı: mdl 
' t k ır \' t{'hrlk c:'clcrck 

/ıı. luııım, ııull tın tı.ıy.ıt \ '<.! 
11 ı •. n ve se•ıı l ' bil< riıı 

Her birini ı Çının Nd o 
, n 1, ı tcrl.ı:. cı: i.lrf'l' 

ilk d . 
11 lllun ınrıbe c 'lcltp mu 

13 
·llnı \. pnwkhı devanı c 

t 1
" l.>ıı} uk lı u:ıırnz Ko'\ u 

., ıd, uru Bu .>.: lı bır 
'c dır. Ve h pimiz onu ıı: 

mi o ufodarııııııla Llyarctc gıdc ' llutun kıı~nrı onun olumiln~ ı mı tn dık cd rek m bbcd bir su Simdi biz hiç bir eski ıtiynl ve b rer d !'<.' c 
rıı. mulıakkol bır akıbet Slbl beklı küta ram oldu E •ı Çin tnrıhi j ıtılrnda mnlik olmıyan kadınlnra y 

l' ıııı }ı, mku uhndıın U)• yoıl~r. ~ıı_ncın muı;tc na... mutlak bir ahl{k l ·ı 1 k bul \1(' crkckleıe medeni diyoruz. aı l ll A lı.~anl 
nıp uızı oruncc ç»k memnun ol 11,ısı hızım kadar r:cnı: olan da· etmemiştir o, z n rı ıc plar na Bu ele i iklik devrinde medeni· 
mu tw·. Om hazırl::ınmı hır af.> on ! yıl~rımın lıepı;i nflOn çckmcğc 

1 
orc dUrunmc) i b'l n b r mt>ı"l.lc »e>l ve barbarlık, l!enlş mcmlcke 

nar ılt -ı ınulurken b <'. czddcn alı§mı lnr, Çok boren S r ~.çttır. Çin, Jnpo ı ' 1I ııdı~tau tin nhlllk tt•razisinin iki kefesi gl
Bcıı de • r; br lımll kc tırcce· ın ~lcrdır .. Onlor da babalarının dan ı ((' boyle h t ı f • rl nnı hld r. Ve bu iki sade kcJiıne, mil· 

ım. dı,>ur, sı~rnl tarnfınl el 111"1 olmcslnı dort sozlc bckli)orlar. lır. Ayogını d· r \C d ın"r kundu 1 !c\'Cranın kaynaştığı o h:ıilevl de· 
ben .. 1 le ma •3ie ı. cı bır nclam ki B·ınl~r c ki Cıdcllerln bnş mumcs r, lar ıı;;ndc kı ıltm ve lıC'\C:- et. \lr<lc r.e bUyUk, ne s hrO.mız bır 
r. ı il ıyoı. E kı ,1y 1 llkballn Mllcı ı, mulca!'( ıp birer mlirtccid r mc'Tlis t;: b"i ,. klı ı·aclınlarn so rol oynamıştır. 
elen l'bcd•~cn uınıdınl kc ınC'lıdlr. kı". Dııi k.~lern mikrobu gibi :z.n knklarda bol hol k. d f cdıyoruz. Medeni,> el» hareket. barbarlık 

Aıınenıın baba ı bııc bo,> le söy. !"iH J~ ve. muthış Görüyorlnr. KUr:ilk aynklılrr ı <.' 1 (' dılcrini irtica manasına geliyor, BU.> Ok 
ltı.}'Or. . lJıç kımsenln telak kisine baktı. biraz vnh i ve b:ırbar J dınl)e ı annem bile kendine barbar diye 
. ~ut•tıklar mılld ycul. bır gı ı•z _J?k·. B~z ce,mıy~tte vt• aile başladılnr. Erk"kl rııı l ıyUI, bir 1 rcklcı- diye cndişeckdır. Onu mu·! 
tıkbnlın afn ınd.ı bulunu.> or. O- de htıl.ıl "c rnk ıl c1bı ıst.lyoruz. kısnıı l.ıaşl.ırımlnl.i a · iır ıı tıml l•oddcr bir teslimiyet içinde goril· 
ııun um.• 1 sız ınlz .. Çalı ınız Afyonun meni, küçUk ny:ıkıa. kestirmi tır. Onun v rınc ',ı lvab onız Ilıç kimse barbar kelime· 

Vf' .ıf)onuııu çekmekte devan• rın ortadan kalkması için nılıead!' bir ş pka kovuvorl ır, .> nhut h. ki sind ~ dalın tehlikeli, rlaha mevtn
cdhor K rısı Qlmtı ttir. Zavallı ledeyiz. bir kn ket .. vf' bunl ,. hurr vC'lo •r. l(ıt bir ~ilah mt'rmisi tanımıyor 
bu.> l k b hnm '<lP.> alnız bır hava- . Cedlcrlmlzin. ~okmus terbiye~ı ı ver toplanlılnrn idcr k ;nkıl.ıp gibıdır. İnce ruh1u ve zeki Çinli 
tın en demi rlnı sllrilklcmektcdir. nı ve tclCtkklsını terk \'C reddt'l· ve ihtllCll şarkısı tere ııııum ediyor· (Arkaaı nr) 

SUMER s:NE~~~~ı ü A 
Yıldızlar Yıl d~ ı Sm ı ın 

GiNGER ROGERS'in;. JOEL rltAC GREA 
lle bcrnucr en Ol .ı ' tt 1 1 

GOLLER Ve Dl 'ENLER 
Büyük 'c gnyct güzel n~k film inın ılk ı ,ı idır, Dıl tkı bı 
den salllmakladır. 

~--·BİR AŞK r i L!\11.,, niıt A .mN ltO:\\A?liJ,. mı••d 
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En Son Havadis'in macera romanı : 5 

L~;:~~r=:~u~~~~h ~:!~ı.I 
Müzisigenlar arasında 

-1 
(Ba.ı;ı ı iDcide) mcte amade:,iz. Belki bu da. bize bır 

Da.ha ılk sualimi sormadan beni tı· ehliyetname aldırmağa kafi ı;elir. Fa_ 
ka basa fcryalla dolduı an san'ııtkArı kat ı.ş bu kadarla bıter nıi zannedi-
şu beyıtcikle sustuımağv. çalıştım: yorsun uz? 

c..erd\ın ı;iteıııl bahtı ı.l~uh clnıeğ~ Pıyasayı yoklayınız. Zevkle dlnıi· 
değmez, yccek üç, dort arkad~tan başka 

B.iliılt bu ganılıaııe bir ah ctmeğe klO.rnet bulamazsınız. Tanbur, ke. 

" - llıi otonıobil daha çarpıştı. Çar
pan şoför haçlı; fakat numart1s11u 

alaım yüzbaşım ... ,, 
dedtm ve yUzUnUn isyankar hatlarını ıı unsuru hemen hemen kaybolmak ll. B A o 

Hormcn ve Zerton, mi.ıhcndis - Evet ..• İkisi de sivil polis... yuınuşatmagn ınu\'ll.ffllk olarak mev- zeredır. Keman çalan arkadaşlarım1z • ' ) j 9 OMATIZMA değme-.ı. nıcnçe, ney gibı musikimizin Uç esas· s 
1 
s N E l L E G R 1 p 

Bartel'ın otomobılının garaJdnn - Şu halde, vakıl geçirmeden zuum uzerınac onu konuşturmağa sayılabiiecck kudıır azalmıştır. l\:a-

çıktıgını gordulcr. Hormcn: cmni~cli umumiyeye telefon edi· b tşladım. nıın çalanları ise bir; ikı diye .sayabı· NevraıJ·ı·, Kırıklık ve Bütün A2-rılarınızı Derhal Kes ~r. 
- Bu, bana pek iyı gorunmüyor. niz... ..ıademkl, benim de fıkır ve ka· lirız. _,, 

Şupheyi dJvel eltık. i\Jaımazel Enınıyetı umumi) e mildurü, nauUerımı soruyorsunuz; becerebil. Buna mukabil birçok cümbüş var. . 
B t l 1 "1 R =r 'k' · b icabında günde 3 kase alınabilir. Her Jerde pnllu kutuları ısrada ar c ın nı~an ısı •• o:>yo ı,,... • ı ·ıncı uro şefı yuzbaşı Sılverle dığım kadar bırkaç söz söylemek su· dır. Türk musikisi ise yalnız cüm· 

isteyiniz. 

sabahle~ in kcndısıne refal ... at eden beraber bulunuyor, ve otomobilin 1 c.ıle. bu keı-vana topal merkeple büş denilen mndeni sazla ifade edile· ı . . . " • . ' - .. ·t; · ı• ~· .ç·.~ ,./• ·~ ,• ~· ··ı\· -'. ~·-.. -· :~--ı.... . ,.. . . " .... , .'· 'f ~ .. • • .... ; ..... ~ .... ~ ~ ,6--

adam deı;lldır. Yuzb.ışı Sıh·er"le getirılmc ini bcklıyordu. b de katılayım barı. bilir mi?- Yahut ı:öyle dıyclım. lle-
karşı karşıya ı;cldık de, budala Yuzbaşı; Ori ormanında hazır· Son gi.ınlerde _ bilen, bilmlyen • rıde Türk musikisini yalnız bı.r cUm 
gıbi farkına varmadı.k, fırsattan !anan suikastten nasıl kurtulduğu· herke,, parmağına bır mus1kidir do· büş mu temsil eeecekttr? Parasız j fanfar 
lstıfade cdcmcdık. 1''akat, artık nu tafsilfıtllc anhıtmt!':t1. ı ladı. Anketler; roportajlar; ınıtihnn. Görüyorsunuz ki, imtihandan evvel 
çehresini tanıyoruz. Bundan boy. Mılli mudafaa neuıretınde bulu. lıır ve ehlıyctnamcler gıı·la gidiyor. halledilmesi icap eden daha birçok 
le, kıyafetini de degıştirse yine nan d6 numaralı vesıko , Hor. Dogru soylıyen dokoz köyden ko· ışleıimlz var. j 
elımizden kolay kolay kurtulamaz. men adlı bir Alman casusu tara. ğulur derler. unun için sussam daha Evvclemirde muslklıuızı teı·eddi. Ş İSfİyenler: 
Yalnız, anlıyaınadıgım, akıl erdi- fından çalınmış ~e arkadaşların. ıyl değil mı? Söz gü.müşse stikQt al· den kurtaracak bır mu.siki meklebı 
remedıgim bır şey var: Polısler dan bırmc verılmısli. Bu ildam, tındır. ~e kadur doğı·u ... Şımdi sıze kurmak lazım. Buııu temin ctmeıt Bu ~ühuıda i' arama, if verme. 
otomoblli mçın \ e nereye goturü. f~~la pııra. koparmak için ikinci yaldızlı kehmeler soyllyerck • belkJ gayet kolaydır. &lediyeınizin kon· evlenme tek.:illeri, ve ticari 

Ucuz ve acele satılık konak • 
210 metre burabbaı bahçesi bulunan deıııze ve Adalara nazır 

elektrik, su ve havagazı tesisatını havı on dort odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde Uç kuyusu bulu· 
nan mezk\ır mülkü görmek arzu c-denlerın Aksaray Sorguççu so· 
kak 118 numaraya; göri.ı~mek arzu edenlcrın Belediye Kooperatıf 
mUdürUne müracaatları. 

:,orlar?.. buroya bır mt'ktup göndermiş; dı:: ı3tıkballmi kendi elimle balta· servatuvan ve bu nılle.ssesenln de Us· l'Wlhlye&i .bai.:ı e1mıyıuı kü~lili 1 
Bu adamların polis olduğuna 'Y_e~i yuz bin frank verir eniz bu' ~ac~ğınuı, sUkflt ederek, !;Oluk çocu- latlardan müıekkap bir tasnif ve ic- llinlar [A?'UIZ D6fjrnlunur. 1 Ramazamla, iftarda, seyahatlerde, sporlarda, clıiğıin \C ni-:;an ce· 

emın misinı.z?.. muhım. vesıkıı~ı sıze ıcıdc ederim,b ğ\lmun nafakasını temin ile uğra~;- ra heyeti vardır. Bu zatlardan i9llfa· • :Matbaa pedalcısıyım ve ka· miyetlerinde ınuhakl·ak 
- Elbette ... Otomobllın tamiri dcmıştı. 1\lillı mud3 faa nezareti, mı:ı.k elbette kı altın ltadar kıymetli de cdılerck gUzel bir alaturlta ltonser. bartma etiket ve kartvizit nıaki Namlı Kayserili 

garajda olacak. Sılver, tabii bunu ertesi sun yuzb::ışı Sllvcre iki yüz dır. vatuvar açılabUir. Musiki bir beledi· nelerinden anlarım. 
bılıyor. Korkudan, 16 numaralı I bın frangı \"ermış ve ta:, ın olunan .ı-~akat bcledıyenın bir karan var: ye işi değil ... Bir nıemleckt, bir killtilrl Çalıştıgım matbaada işlerin blrdım A p ~I k ft g" 1 U 
'esıkayı otomobılde sak~adı. Çok ' yC'r; gondernrnrtı. Mus!kı sıın'atklrlarım imtihan, ve davasıdır. bire durması yu.zunden işimi bı· V 
kurnaz adam ... Cumhurı:et me~· ı Kalın bır atgı ıle sarılı, avcı ehliyetsizleri icrayı san·attan menet- Bir milletin kUltUr se\'iycsi musikıl rakma.}a mecbur oldum. Ş1mdi bir ru·· RK SUCUKLARINI 
d~nında gene kıza tcsaduf cttıgı· ı kıyafetli bir adam, yuzba!':ıya ;ı;ak·' melt. ile de olçtillir. Ga1t1 musikisini, garp· 1 matbaada pednlcılık lşı arıyorum. 
mız znman otomo~ılı aramak ak· !a mış ve sormu tu: Bu maksadın hayra matuf olduğun lılar her halde bızden daha. iyl !:alı· (A.R.) ri.tmuzuna müracnnt. 
lımıza bıle gelmcclı. Sılvcr, şefle. - Paralı getlrdınız mı? . 1 d h U h 1 A al b 1 d yor ve okuyorlar. Eizım onların ope- • Okumak v. azın"'...,· iblı·rim. K"· T E R C i B B D 1 f.J 1 Z • Sıhhi yapı~ ve imalatı 
rine haber verdı. Onlar da otomO· Yüzbacıı, paraları vermiş. ve 16 ba ıç ş p bemladyo ''B nkc <, e e 

1
1:e " .. h t ğ k h va bT d d 

1 
~ u ı.şe ters aş ı. a ınız nası ·~~ ralarını tercUme ederek burada oyna. pıcılık, odacılık gibi bir iş arıyo. gösterilen dikkat ve itina ve terkibindeki ba ara ı ve so u a 

ı ı aJ. ır ı nr. . • numaralı vesıkoyı almıştı. Fakat; 1 Herhangi bir işe evvela. teşebbüs e. mamız - memlclrntimlzdc atılan ha- rum. İsteklilerin aşağıdaki adre:ı:? 1 ciepolarında muhafaza edilen sucuklarınıız emsalsiz bir gıdadır. 

1
- 0.}dle lolsda~·dıO, tyalnıb\':esı·kı°yı Alman casusları, arkuddaşlKarındı? dilir. Sonra ıcra edilir. Daha sonra do yırlı bir adım olmasına. rağmen • tak müracatları. Fatih Malta ı:arşısı Herycrcfo arayınız. Taklitlerin el en sakınınız. 

a ır, ~ı er er ı. ~m~. ı ı go ur- i?a~etin: haber alm~larB~· d e~. I· nctıccsı alınır. Halbuki bu işte böyle lı~llikten başka. blr şey değildir. Ta· Temizilk hane Habib Depo: i.staııbul Balık11azarı Ta rı.lar :o. 2_\ Tel: 24346 • 
meye ~zum gormez er ı. . . sını tak P <'diyorlar 1• ır en ıı·e ,. olmo.dı. Bizleı·den hemen netice isten- mamlle alatm·ka ve milli nıotıneri. * Bol .siltli olan hlr bayan sUtnı '!.. ~~A·m-•11W••••ll!tt!llillM!516±1111•l:llllll.r;Jllilll-•••a••••~ 

- Sız de, budala Borlıh gıbı meydana çıkmı lnrdı. Sılver kaç. 1 11 tn H lb "' m·ı·•le bAuteknmis bir (Ay!lccik) veya klad ı t 
soyluyorsunuz. Bu memurlar i in nuya mu\•affak olmuştu. Arkasın- dl. mtihan ve eh ye ame.~ : u~ .. "" . ., nelik arama ır. s eyenlerin a.ş.ı •• h lk 
sırrına vakıf değildırlcr. İkınci dan altıkları kursunlar da tesadüf yalnız blzım dı>ğtl ba~ımı a ı bu- bır (Zeynep) operMının bestelenme· ğıdaki adrese mUra.caaılal'ı. Sayn1 Usküdar a ının 

. . . . . yükleı in bıle daha okumağa ve o~- sıni ve sahnl!ye konulmasını ı;önUl Ma.hmutpaşa Kantarcı cıımlsi Çıl< 
Buro, yalnız olomobılın gctırılme. etmemıı;tı. Yu.zba!;ı hfıdıscyı şoyle . N d• kk • 
sini eınretmi!':tır Sılvcr vesikayı l t d . rcnmeğe ıhUyacımız var. çok isterdi. mu sokak 90 numarad:ı Emine. azarı ı atıne 
alacak, sonra: , GoturUn,u;.ı; otomo· an~ ı~~~ 11~

1; üc; ki!ııyc kar 
1 

koya Mu,,\ki; üç buçuk derslik bir kur· İşte bize bunu temın edecek yalnız * Bulgnr·staıılı bir TUrkUın. v .ı 
bılı garaja'• dı~ccek. bılmck imkfım ~oktu. Gozleri do· sa sığdırılacak kadar dar ı,;erçe\'etl milli TUrk musıkl..~i tedris edilen J>ır taııona okwnak içın geldim. ı.ıall vıı. Sömikok ve Karabuk kokları 22 E~llil pazar1esi gunünden iti· 

_ Bu SOlledıklcrıniz faraziyat· n<'n bu canılcrin beni oldurmek· bir san'at değildır. Ne bileyim. 1n. mektep, bir konservatuvar olacal<tır. zıyetlnı bozuk oldJüJ .çı::ı heır çal • .,. ·ıaren i.'skiidarda Balaban iskelcs inde kain lbrnhinı Yolal'ın mah· 
tan ıbarct. ten çekiıımiyeceklcrı muhakkaktı. san şoyle böyle bir rnaro.ngoz olabıl· Kadın san'atkarlarımız.a ge.ince: mak hem okuın!Lk ... ~yoruı· n~ d ·;:at drpo..-unda ~rakende 5 urct ile ve mu~tcrinın \•asıtasına tcs· 

_ Hayır faraziye' dC'ğil, doğrusu Kaçma) ı muv. fık buldum Tcsa nıc!t .çin hıç olmazsa bir iki sene ça- Mademki Allah onlara gUze.. bir ses :stı"cdc etn!ek ıs. yen lıamljc.ıl ı Hm .. artiJe tonu 23,5 liradan satı Jacaktır. . 
bu. Bınaenaleyh vakit gcçirmiye· • düf de yardım etti. Orma~ın ke· !ışıyor .. Mevzuumuzun musiki oldıı· \'ermiştir. Elbet bundan ıstıfade ede- sılhiplcrinln cç.ı;.ı,:,,an 24> rcmzınl Yö:nllrlerin satış ve tevzi ine mutcallık husu at hakkında vokı 
hm. hemen otomobili takip ede· normda kuçuk bir olomibil duru- ı;;.ına ı;ore alt tarafını siz takdir v ceklerdir. Yalnız beş on dersle kal· miiracaıı.tlarını r ıca edcrım. olacnk şikfıyctlerin G::ılatada Yen l Yolcu salonunun 3 Uncü katın· 
hm. ~ordu. Hemen ona atladım. Casus dinız. . . mayıp, ehiiyctname!crlni aldıktan son ~ 55 yaşındayım, kım esizim. i da Türkiye kömür satış ve tevzi müesscsesıne bildırılme~i83;!~ıı Otomob ilerini yandaki dar so- lar, arkamızdan yetiştılcr, otomo- Bazı kunselenn zannettikleri gıbi, ra da çalışmak ve soz si.ıyletmlyeccı;; 1 Orla yaşlı bır hızmet ehli boyana ıııınıır. Telefon: 44i66 

kakta bırakmışlardı. Sabahki ka· bile çarptılar, bizi durmıyn mec. biz, imtihandan korkmuyoruz. Bıld!- dereceye gelmek şartıle... ihtiyacım var. Perıhan rüınuzuna 1 r·········•B•nmn:ıcm••·····--·~ 
;r.adan sonra ihtiyaten numarasını bur bıraktılar, Fakııt, Motmaze>l ı ğımız şeylere her zamnn eC\;Op ver· :sadi Gl'Nr;ı, 1 mürat·aat. 1 r;.u: I.~ e c lımhur~uetı 

~ «Bir Universıte t kbcsı luz .\.'C e. .l a..rlU ;J J 13 
da detiştırmişlerdi. İki casus, oto· Bartcl, bU~ruk bir. dırayet eserı T E : I L i F LE RJ_ 1 1 kek Nta mektep t..1.lıbesine TUrk•;c z i r a a tJ a n k a s 1 
mobile bindiler, büyük bir süralle gösterdi, benim, nıı;anlı ı oldugu.

1 
ı E V · C. N ~JI E F 1 ·y f z it 

hareket ettiler. mu söyledi - ve rarı ı~cıı o.ara < r.y:ı.zı e, ı ' . 
· kımva. hıyologı de~sıer. \Ctnıcl.tl;· 

. - ~il - . Ilormcn çok ZC'kı, çok_ kurnız 1 (Eu sUtuna mahııus mcktuplann ı Yaşı 30 . 40 arası boy 1,60 dan d.ı· A)' ayn rılmuzunıı. nıürac:ıa.t 
Bır otomobıl ka~ası clalta b'.r adamdı . 1311· e~l' ına'.1ll'az, b:ışmuharrır adıcsıne gtlnd;'rılnıeyıp yukarı muntazam yi.ızlü, içki kul· • Muhac ?t:de-ı. \'c tlcaı1 işlerden 

Munendıs Bartel ın otomobıli, I bır şe~ den c:t.kın'l rz, ctıretkar bır 1 d _ d d ,. U ilk ıo. ılap ıanını\·an ve iyi ah~lık salııbı en a 1, l ... t.sat ve 'I <.-ar t mc k 
polis mudır yetine doğru gidiyor- heriftır Otomobı!rlen indikten °b' u an °böl''Jdya 

1 
c:K ç l" .1. • • . . · sen· sınc» g n en m~ 1 -.7.ımıı>r. şağ ı 60 lım maaşlı devlet memuru 

du. Parısı çok ıyı bılen Hormen, sonra, belki yıne kar ıma çıkarlnr, .... kt 1 h U t ., ilft • ar• bir bayla evlenmek ıst yorum. 
k · k ... ,.e up ar er g n aaa ~ y .,, - · 

oııune geçme ıçın ısa Jolları ta. teca\'OZ edrrler dh r vesikayı do mda alınabilir) Clddl etkllilcdn Akalın) rUmu· 

mUr lcaat. 
kıl>e ba !adı, 'e Sulh koprüııtt Uze.

1 
şcmenın Hllına bıraktım _.. L bil 1 zuna müracaatları. 

· d t' t' .. · 1. :t: Tnlıs.Itnı llS1.o'Uır. ısan ır m. 
rın c ye ıs ı. - Ya bac:ka bırının e ıne ge. 

Kopru tenha ıdl. Hormen, sa- ., 2.'i yaşı dJ~ un. Boy l,GS, kılom dıı - 19 l aşında, esmer, 1,60 boyun· Bir muha .. elıed 111• arıyor çersc... b A?ı 
bahkı u ulu tekrar etli. Otomobi· - Mu:>terıh olunul' memurları. 61 tür. Yc'i' ı ı;uzlil ve eyaum. - da, kara J;., ve gözlıl, balıket.ııde YUk t>K 1ktısat \'e ı'.carot mckte-
lın yanından geçerken çamurluk- mızdan birini r:onderdım. GL?ro. ı.u~ım ve aılcm le>m.zdır. Aylığım bir aile kızı,> ı1ı1. binin son sın.fına. gcçtım. Muhaseb·~ 
!arını birbırinC' geçirdi, koprümin jın onUnde beklivo•·. Sizin memur· yalnız 57 lırnd:ın iba.cttıı. tstcdı~~n Arkadaşlarım beni cana yakın ve riy zlycde kuvvetlly.rn. Herhangi 
parmaklıklarına doğru .sürükledi, )arınız r,ıdince gC'l't d . ulü. Mat- b:ıyıu·ın aslen Türk ırkındıın ve ., • ve !jirın buldukıarını fuylerlcr. btr UcareUıanetle <.:- .şma { lstıyoı um. 
durdu. mıızel Bnrtelin, otomobili garaja ru~t ıı.hllı.klı ulma:ıı ~arltn . . l 1~ - .. o Yaşı 25 ıla 30 arası, uzun boylu. ! cRo-Veh remz ne müracaat. 

Zerton, hemen ~ere atladı, Yar· bıroktığmclanb ri ynnın·ı kimsenin ı kız \'eya dul ~a· olııbıılr). Cıddı olıııı sarışm veya kumral ve yuk ek ll!r bayan ınr,!li:r.ce tlers veriyor 
dım etmek bahancsilc otomobilin yakln5ınaclıgını temin c-diyor. tcklıflerin c:Mılnııs.p> rılmuzuna yıı.· tah il görıniiş sivil \ eya subayla 13ır TUı·k b ytını ingilln;e oğ-rerı-
knpısını açtı. Direk ıyonu tutan Faknl. nerede kaldılar'? ~im· zılm:.ısı. Fotoğraf ccındeıilırse gös- evlenmek istiyorum. Eıı Son Ha· mek lsUyenlcre, bi .. 1 ıs.::a orta okul ''e 
memuru bıçaklndı. Hormcn, otc- dive kacl.:ır gelmelerı lfızım dcl;ll tcn~cn adr"""e mahrem olaral< taah· varlis (Ncfc) rumuzuna müraca· ııse tafobclerlne en iyi b.r usulle eh-
ki memurun bayıldığını gormiış· mi idi?.. hUtlU iade ı•cllllr. atlan. ven fiyatla ders verml'ktedlr. Arzu 
tu. İki arkada , polis memurları· - E' C't, hakkınız 'or. * Boyum 1•61· ki om 5:;, yaşım ~ Ya§ım 48, boyum ı. 79, kilom edenll'l·in ~Eczacı:. rUmuzuna mck· 

k ld Ü 1 b k b 1 ti ! e 2 ı dır. 60 .ıra net olarak aler nı ya~a a ırımı zer ne ıra tı. Yı.lzbn!':ı Sil\ er, astı ı <' , Gara. , 

1

85, namus \'C karakter snhıbiyinı. tuplıı müracaatları. 
lar. otomobılc ntladılıır, süratle jın önünde nobet bckliven memu. bir memurum. EvlenmeK lst.yorum . . . 

klaştıla " S d "'[ Alacağım bııyand:ı stcdığim mczl- Yunanıstondan gedım. Hiç kımsem l 
uza r. ru ça,.ırttı. or u. "' emur: • . . ... ,,,,- .t İt3p :ı ı lZl -.._,.. 

Ar. sonro, se) rU efor memuru 1 Sizi temin C'd<'rıın. ) ıızhası"'1 .. ı yeller şunlnrd.r: :ı; oktuı. Her isten .. nlarını, fen me· 1 ~ ı;. • -- ı 
g Jeli. Bırıken ı alkı teskin ıçin: . ded' . Otomobilin ~anına kım"f' ı - A~ok ık t hslil olınası. memurum. Arndıgım ba)an 30 ılt'ı AB i lF BOL il T 

- iki otomobıl bırıblrine çarp· ~aklaıımad1. İnanın bnn~ .. Mc- 2 - MuınıtUn mertebe zarif ,.c 50 ynş arasında temiz güzel ahlakı K ı· T A B ~ V 1 N D,.. N 
mış. Bunlnr d , çarpışmanın lesi. murlnrm geldıgıni, garaja doı!·u yaş nm 2~ i gc;nıC'me ıııtl n ib re!.. i~ i, dıiriıst namuslu ııeş eli ve gü 
rlle ~ c-ı <' d up yaralnnmışlar. yUrhduklerinı gonıncc . izı; hab r tır. <lfa.}al 2! rcmzınç nıUraraaL zel olm<tlıdır. Az gelıri ve evi ol 
Çarpan otomobd knı:tı. Fakat, nu- vermiye geldim. * :;o yaşında, 1,74 !>oyunda, balık 
mnrn ını aldım: 5684 . Y. B. 7, Yüzbae:ı st.ızünü kesti· etınde, y.1kışıl.!1 bir gencı.m. Knbs.-
hcmen komLcrlige telefon edece. - Eg<'r yanılmıyor nın. s'ı mt' tıu;; lise ı mezunlnrındanım. Askeıh-

mak şartiyle milliyet n;tevzuubahis 
değidir. Cıctdi olarılıır sarıh adres· 
leriylc (Garp 48) rumuzuna mü· ğim. murlar ı!arajn tirmcden vazıfcni ğıın1 yaptım. 2000 kuruş asil maa.şlı 

Diyordu. Sel rUse!cr memuru, zi terkettiniz. bir devlet menıuruyıını. 1çkı \o lrn· racaaları. 

a.lın..z. BUttln kitapları bulabı. 

leccğinız glbı Ankarıı ne.;ıriya

lmı.ı, A\rupanın nıcıde. vcs ı 

mC'cmua1anm'l Bııbıtı.Ifde ye· 

Gaıe!elcrc ill.ı da kabul etler. 
Alman cı:ısuslarının bıraktığı oto-1 ( A;:.. S1 vsr) m.ırım yoktur. Yaşı 2ıJ !la ~5. boyu * Muhasebe ve idıı.rı !.ferden an· 
mobili, yaralıların otomobili zan. t 1,60 ı!u 1,70 o!nn, beyaz t.cnll. bıtlıı< !ar, bir tiı.:arethaneyi ıd re c<leb.lu 

{;'t'lne satış yeridir. J 
Anl::ıra t-alltle·. !'!) İstanbul ı 

netmişti. Birikenlerin yardımı ile- Kim ya ger --~ ct1nde, lcaı.ı. k 'i, kıı.ra gôzll\, orta celc kab !iyette 1 ta• bul 'l'lcııret Jlscs. 
bunları otomobile koydu, hastaha· wı tahsiılı, l.ı~ ıktle bu e\•ı idare cdebı- mezunu b r ge'lç 11 rn:nıaktadrr. TaJi 
ncve gotürdu. H" ti• T 

1 
ıecek, namuslu bır aıle kız le :, uv.1 ra~·a da g.ı.l'ti· r. ne.ık Us adı e~..nc 

Nob('tçi hekimi, yaralıları mua· usa m a 1 n ~ r a. kurmnk ıstıyonım. l<'ol.o~raıı geri ınU acBa.t. 
yene C'tti, \ e. ıade edılmek şarlilc (Ş. G.) rUmu. Mutena mennırlyetlerdc bulur.. 

Yaraları a ır ve tehlikeli de· lDRAR TAllLlLt 12u KURUŞ zuna mtıı.ıcaııtları. 
1. Fakat h mC'n polise haber ve- 811· mwn tahlltat, • Yaşım 29, dulum. Bo:,'llm orta 

rmll Zira, tccov ızc u~ramı.,lar. Eminönü t..:nıllk \e f~'taııı baıı kilom 51, kara ka~lı, kara ı;özlU ve 
Yaralar, bıçak yarasıdır. Üzerle· ı kası ksrı:ıı>ında h:zctbcy h:ınıa- buj,iday renkliyim. l\Iuntazam bir 
rinde hUvıyetlerlni miısbit evrak d:.ı ikinci kat No. tı 1 yilzum vardır. Asil bir aıleye ınen 
bulundu mu'.. subum. Gelirım yoktur. 
E -

r.rn , t.ıhsil ve tcrbıycsi yerındc b 
zat, ut,radıgı aıle\·I felAltctleıı doia 
yı mustar bir \'azlyettedlr. Kapırt
lık, odacılık g!b, bir lokma ekmeği· 
ni temin e<lccek ııı aranıakladıı" Ar 
zu edenler gazctcmıze yaz mlar. 

ZAYİ 
Edirtll fü, u ., 'ıııuı luğundon al. 

:.lıı;ım ho.ı\ i) c.t cu.mau ınln Emınö. 
hl mal nıudwı·luguı ı.ın m nş ciiz. 
.ıanını 20 9 941 cuınartC!:oı ımil z.a. 
.> i ettim. Bulanlımn a ağıdaki nd-
c inıc gctirciıklC'rinde memnun 

cdeceg·mi itim ccıcrım. 
Adres: Vefa Çelebi Re:\ ani 

kak No. 16 Sen r Tur~·er 

1 

- Pclt nıtıhlm bır de\ !et meselesi 
hal<kında (lkl'llllZ oğrcnmck tstiyo. 
runı. 

istiklal - En Son Havadis' in . .4şk. Cinaqet ve !lfıc~ ... ~ Tefri.(.a;ı : 4 7 opcn kraliçe, onu uı;urladıkt~n 
sonı<ı, koltuğuna yııslaııdı \'C bıı • 

Kralıçc ı vcbaz bır tavır ve çap. 
kın bır .,oz suımcsıle: 1 

S ı:ı d nlıyorum efendimiz 

rıl. ıun mektubunu 
ı ab ·r hadıseyi de an. 

kararan yu.zu kor
h\ıkt mdar: 

Ti 
Çevirea: 

J .. AM 
1 caklıyayını. dedı ve sonra onu 
optil ve arkhda~larına veda ectc. 

1 
bUtun rtiışıint"eyc el ldı: Acaba 
müntıokiın gel<'Lek n ~dl' Grce 
olmıvn başlamış olfü•gu halde, 

1 
Anrikonun gelcligine ela:· bıı· ha . 
rckct yoktu. Bu esnrıda k pı açı. 
larak ·ç-eriye kral gırdı. 

Kral, karısının nlnındarı O")crck 
dedi ki~ 

Snno ı:ıJ~ li~ ecC'I. ınu 1 nı soz- ı 

Kuruluş tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 
:-)ube ve ajans adedi: 265. 

lirası 

Zirai ve tıcari her nevı banka muameleleri. 
Para birıktlrcnlcre 28,000 Ur11 ikramiye veriyor. 

Ziraat · Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasnrruf hc5aP
larında en a?. 50 lirası bulunanlara senede 4 dc!a çekllecelt 
kur'a ile aşağıdaki pltına göre ikramiye dağıtılncaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 5,000 llr9 

' )1 500 )l 2,000 » 120 " 40 » 4,800 .,, 

20 )) 8,200 ,, 
4 n 2so » ı.ooo ,, 

40 )1 1011 )1 4,000 il 
160 )) 

DİKKA'l': Hesaplarındaki parnlar bir sene içinde 50 liradaP 
aşağı di.işmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile 
verilecektir. Kuralar ı:enede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyı<ll. 

ı ı Blrincikanunda çekilecektir. 

az ** ET 

~------------------~ı ZAYİ 
1e sim l i Homanlar 
3e risinin altıncı 

s ~ yısı ç ı k t. 

Zıpzıp Hasan 
3 ırn~bILİ ROl\IAN BİR 

ARADA 
- Zıpzııı H·ı.san avcı, 2 -

Yetkinin intika.ım. 3 - Nas. 
reddin Hoca ile Zıpı.ı:ı Hasan. 
A~ rıra: Şehit Ahm d · Arkn· 
daşlık. 1'-thram:ınl•k h k· ;,de. 
ı i, eı.lenceli, resimlı b..ılmac::ı 
\.c,,:ı.rc . fevkalücıe üç renldi 
kapak, Satış }C'l'i: i tanbul, Atı 
kara cadde i No. 5'1. 

Vezneciler altıncı okuluııd'11 

340 V.? 341 scnccinde be inci sııl 1 

tan ald•gım tn dıknamemi ıa.) ı; 
I tim, ycni.,ıni alaca~ ımdan hu1' 
1 olmndıgı il:"ın olunur. ı 

.. h d('ll'ı ı Ko\. cılar cadd 
No. !H Safiye Ak.} alçın. 
~-~~~~~~~--__,,, 

',.,.. Yeııi çıktı""' 

Hayat~ Işık 
• A. Bı u e Vettcr • den 

tcrcumc eden: 

Sa:ma F uıd G jc iy an ~r 
Te\·zi yeri: 

Kı n 'ldan rını arasında ol· 
1<1 n gt'lC'n bu hniıı lursıza 

rettiği gıbı Anriko~ a da mektup 
~ azarnk kendisini saraya da\ et 
etti ve mektup Vı parı okasının 

ko e"ındckı buluk la ın altıncı kO· 
nuldu. 

l rck ormana doğru ilcrilecli. 
T. - !:J ç· :zn w [ Sarayın merdiveninden çıkar 
• '-• • ... p • 'J.~ :ı 1 ken rasladığı göğüs ve kolları sır. 

1 
mal arla süslü bir kapıcıya: 

)erim var. 
Kr:ıl ı;e ha) retle serclu ı \..-----..ıı=-------

Anadolu 'l uı k kı be\ ı dcP05ı.ı 
• Ic~dancık, Y nı Postahane 

n \ no m acaba? 
Kralın ınc-khıbunu nlan Anri 

"1u tckırnın i mını duyan kı·a. ko, te ebbü unun ncticc-:·nncn 
lıı; nı ı t ır tıtrcmC' ile k• .. ardı ve 

Sirakyo be uş b': çehre ile _elin- Amıko Berlandi benim. Eş. 
deki be~ anname~ ı reı c verdı. kiya rciii Beni kralın yanına go. 

Ahalı:, e hıtab eden bu beyanna. tür. • 
memnun oldu •unu \ e . ara;ı; a gıde 

ı;o~l<'r ni koc ındnn gizlcmegc cc7•ını arkada !arına so.:lcdıgı za. me kralın; Aııriko ile görüşmek V 1. bd. k 1 c· . ı tı. Kim n aklına gelirdi ki 0 " 48 i e ıa 1 a~ırıyor ar 
man Sirak' o· lizcre kendisini saat ı:iıı hima· K 1 · h 

MA i Tcrez::ını l nznmetli kızı, o " ra ıçc odasında ma zun ve dli· 
uı , :'l kalbınde tulu an utandırıcı Bu c:enın iı;ın kurulmuş bir yesiı1e aldıgını ve ona kimsenin şüneelı oturuyordu. Küçük veli. 

1 ır a n.ın tatlı ha:ı aline dolmıstı. tuıak da olabilir reis! Musande dokunamıyacağını llfın edıyordu. ahd oyuncaklarlle oynuyor ve ara. 
E kı remle goru ebılmck fırsa· <'der n ehre knd:ır gidip vaziye. Muntakiın olup biteni hüziinlü sıra zeki rıazarlarilc annesine tatlı 

ı ilmek Ihtımalıle onun tı tetkık ede:ı ınl dedi \e bu fıkre ve solgun bir sima ile takip eden 1 tntlı bakıyordu. 
t cd Jmesinin ve bu SU· but. n arkadasları da iştirak cclıo· Doraya dönerek: ı Akşam karanlığı odayı loş bir 

r val:ın haı 1 nln meydana çı· ec münlakim: - Kralın bu kadar kati olan hale getirdiği vakit saray nedime. 
k rıl. rak cezalandırılma mın mu 'Mademki, dcdı, oyle muva be.}annamesinden sonrn üzUlmen. lcrinden bir kadın çocıığu odasına 
\ fık ol c ını oyl<'di. Bunu ka- fık corfıyorı;unuı. pc-k alu 1 ac mana yok değil mi Doracığım? götürmek üzere nldı. Oğluna i)•i 
bul cd n kral bir beyanname neş- l İkı saat sonra şchiı den donen Haydi yeı seni bir kere daha ku· uykular temenni ederek alnından 

- Bu mühim şey nedir? .. 
- Memlekete ail bir teklif ... 

- l\Iemnuniyetle yapacağıma 

emin olabilirsin. Bir krallı,;c nıem· 
lcketine hizmet etmekten nasıl 
k.açar ? Söyleyiniz. 

- Eşklya reisi Anrikoyu benim 
yerime senin kabul edip konuşma. 
nı muvafık gördüm. Nazıı·lar da 
bu fikirdeler. 

Kraliçe, içinden bir sevinç duy. 
ma~.la beraber, bunu bC'lli etmek 
istemedi. Taaccüple sordu; 

(Ark8.5ı var) 
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ı. Hudut ateşler içinde 26 kı,,ım 

tekmili birden 
2. Öliim Şuaı. Baııs Kaı lof. 
3. Miki. 
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