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Avrupa 
Bolşevik 

olabilir mi? 

Avrupadald Komo· 
nlst parUlerlnden 
lnglltere lsttlade 

edebilir mı ? 
t --" Son rünlerde m uhtelif dün· 

ya m erkezleri Avrupadaki 
komünistlerden sık sık bah· 
setmek~ir. Aeaba. Avrupa. 
daki komünistler bir m ühim 
kuvvet te.kil ederler mi? 

J 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Son günlerde Avrupadakl ko· 
ınünist tcşkillıtlarından sık sık 
bahsediliyor. ~azan Yugoslavyada 
kuvvetli komünist çetelerin tcthlş 
ve sabotaj hareketlerine giriştikle· 
ri söyleniyor, bazan Avrupadaki 
komlinist teşkiliıtlarının bir İngiliz 
generali tarafından tensik ve ıda· 
re edllecel:i ileri slirUIUyor. 

Harkof'u müdafaaya memur ağır Rus bataryalanndan blr topun m~n.U 

~fi:".-
., ' '}!/ . 

Badlenı taarruza 

. .. · Asker gözü · ile . ~ . .. ·. -

50 Rus fırkası imha ettik· 
/eri halde Almanlar neden 
Bas fa/'u zabtedemediler? 

Bu sabah ta cCorrcspondance 
J)iplomatique et Politique»te inli· 
ııar eden, Anadolu ajansı tarafından 
bıldlrilen ve komünistleri mevzu 
edınen bir yazıda ııu iki iddiaya 
tesadüf etmiş bulunuyoruz: 

1 - inglltcrenin ablokayı şld· 
det!endirmekten maksadı Avrupa. 
da komünist bir buhran do:urmak· 
tır 

2 - İngiltere, kendi davası ultu· 
tunda ·harp edip ağır zararlara ut;. 
raynn eski ve mağlup müttefikle
rine bolşeviklik aşılamak istiyor. 

İngilterenin, Almanyayı mağlôp 
etmek için her çareye başvur-
duğu ve vuracağı muhakkaktır. 
F'akat bu gayeye ulaşmak uğrunda 
kendi ana prensiplerine uymıyan 
'fedakArlıklara katlanacağını, ihtl. 
~atsızhk sayılabilecek bazı tedbir. 
lere başvurmaktan dahi ç~kinmf. 
1feceği iddia edilemez, Bı:ıaena. 
leyh, Avrupada komünistllğın faa. 
liyet dair~ini genişletmek mak. 
'<idile ablokarun iddetlendirildiii 
Ve daha çok şıddetıe_.ndtrilcceği 
İddiasını kolavlıkla kabul ettir. 
1'11ok mümkün. değildir. 

İngiltere Rusyanın müttefikidir. 
lıu bir realitedir. Bir devletin, 
harp halinde müttefikinin bütiın 
ltuvvetlerinden istifade etmek is
lemesi de tabiidir. Lakin şu de. 
~işrniycn şarta riayet ederek, yani 
ll'ıiittcfikinc ait kuvvetleri yalnız 
istifade edilebilir ve hiç bir zarar 
Vc-remcz bir hale sokarak. 

geçti 

Poltavay. 
tehdit 
ediyor 
Smolenıll cepbeılade 

10 Alman 
fırkası imha 

edildi 
14 gtlnde 1900 

Alman tanaresl 
dl•tl 

lngitterenin Avrupadııki komü· .. 
nistıerl böyle bir kuvvet added~· 
bileceğınf sanmak imkansızdır. Zı· 
ta komünizmin karşısında bir Ro· 
lrıa ve bir Berlin, bclirmezden ön· 
l'e bir Londra vardı ve Londra. 
ltornunizmin dünyadaki mevkii et· 
tafında , hiç ııüpheslz, en mübala· 
ğası ve sahih malümata 1:ahip mcr 
tezlerden biridir. 

Böyle olunca, bu İngiltercnin 
~ektı ve iradesini kaybetmiş ol· 
c1uğunu isbat. etmeden Correspon· 
dance Diplomatique et Politique»te 
kıltan yazının iddialarını topyekün 
abuı etmek doğru olmaz. 

1 
tarzımuhal, Berlin gazetesinin 

ddiası doğru olsa, acaba Avrupa. 
~ki komünist teşkilatları mühim 
"tler başarabilirler mi? 
" '.Elbette ufak tefek sabotajlar, 

Mare,,~ Bodienl 

Moskova, 24 (Radyo - 7,15) -
sovyct istihbarat bürosunun bu 
sabahki tebliği: 

23 eylül ı;:ünu kıtalarnnız bi.itün 
cephe boyunca muharebelere de· 
vem ctmişlerdır. 

Mormansk' ta Almanlarır. kullan 
dıkları 3 Onci.ı def: fırkasının taar. 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

e kısa bir zamana inhisar etmek 
l<lrtı Uc bazı mevzii kargaşalıklar 
~11tarnbilirler. Fakat bundan bir 
evkalfıdelik beklemek hata olur. 94 

z· lerde Mussolini ıle mılcadele ede. r ıra Avrupaya hAklm devlet. İ . i 
~ddetli bir terör tatbikine başlar. mcmiş olan talynn komun stlerin 
.\ apııacak kiıtle halinde idamlar, den bugunun müthiş kuvvetleri 
t "rupayı bir parça daha sakatlaş. karşısında ne gıbi bir fayda elde 
1rır. edilebilir? 

11 
Avrup:ıdaki komünist partileri Fransanın en buhranlı devirle-

~ e Ilus Komünist partisini biribi- rinde butun faa!ıyetı 20 • 30 me. 
111<' karıştırmamalıdır. bus çıkarmağa inhisar edebilmiş 

, F'ilvaki dlınyadaki müfrit Mark· bir Fransız: komunist partisinden 
~t lcşkilfıtların hct>Si komintern'c ne fayda memuldur? 
~cı iilı ve onun iradesi ile hareket Komintcrnc mensup yabancı fır. 

111~r bir halde iseler de bunların ih kalar ıçındc Rus partisı kudretin· 
fılciliklc>rl pek nazaridir. de tc>şkıliıtlı ve işe yarar tek kuv-

~ llus komıinistlcri, bu partileri vet Bulı;:nr komunist partisi idi. 
~l\di!erine bcnzctcbileceklerinl Onu da Pro. Çankorun ne hale ko~ 
lıQııarak, bir hayli boş bir hulya duğu, nC' feci tarzda imha ettiğı 
~tunda, kurmuş oldukları devle. ; malumdur. 
~ karşı dünya devletlerinde bey. ı Binaenaleyh lnglltercnin, Avru
~ ~d~ bir çekingenlik yaratmış ve pada komunıst kargaşalıklar çı 
0ı>all1 ettirmişlerdir. karmayı umumi harp planına sok· 

ta tıuşUnunUz bir kere. .. ltalyada muş olacağın:ı b.zim aklımız ~r· 
~in en zayıf olduğu giln- mlyor. Nizr.ınettin Nazı f 

"ts YARIN:--, 
O. Liidendorl neler dtlşllndfl? 1 

B. Bitler neler yaptı? 
YAZAN: IHSAN BORAN 

Bulgar Ba..,,·eldll FUof 

81 r Macar gazete-

1 Yazan: S ADIK DUMAN j 
Son resmi tebliğlerden, Budlyonl l mediği neticesine varıyoruz. Yani 

ordularının yeni mevzilerine de im- Mareşal Budlyoni'nın azlcdılmediğ!n; 

ha edılmC'den ve çember ıçıne alın· ve cenup cephesi başkumandanlığı 

madan çekılcbilmiş olduklarını oğr&- salılh lyC'Uerını muhafaza etmekte 
nlyoruz. bulunduğı.ınu anlıyoruz. 

Bu meyanda. lstokholm'den veril. Rus Milli Müdafaa. Konseyuıin bu 
mış olan !bir haberin de teeyyüt et· ı hlareşala askeıi olmaktan Ziyade si· 

s I n 1 n B 8 r 11 n den yası bir !Umn.dı olduğu maltımdur. r 1 Bu hal göstert~·or kl harbın dcirdUn· 

1 R A N 
cU ayı başla.nuş bulunurken, bugUne 

aıdılı babere gire . kadar göze vumlUŞ olan bir çok ak· 

l 
saklıklar, Rus ordusuna h!kım olan 

T •• k B l yüksek makamlar tarafından kAfı 
ur - u gar d e v 1 et ı• bir tecrübe addedilmemiştir. Mareşal 

1 
Budyonl, Rus ordusunun uğurunda h Udu d Un da dövUştUğU davaya sadık oblr şahsiyet 

Alman askeri Almanya, 
yoktur! /ta[ga ve 

R omany a ile 
Berlin, Balkanlarda 
bir değişiklik olma-

sını istemiyo~ 
Budapcşte, 24 CA.A.) - Yarı 

resmi «Peştcr Loido gazetesi, .-Tur 
kiye ile Bulgaristan hakkında çı. 

karılan şayiaların bir takım siya. 
si manc"Malar olduğunu yazmakta. 
dır. Bu gazetenin Berlin muhabiri 
bu ıkı devlet arasında rivayet cdl· 
len gerginliği mevcut addetmemek 
tedır. 

Muhabir şoyle devam etmekte. 
dir: 

münasebet
lerini kesti 

Btlkreı, ıerlln ve 
Roma e lçilerini 

geriye çatırdı 
Londra, 24 <Radyo, Saat 

7,15> - Pars ajansının 

Tahrandan resmen bildir. 
diğine gore, efkarı umumi·. 
yenin tasvibini kazanan ye. 
ni İran bükümetl, Alman· 
ya, İtalya ve Romanyada· 
ki siyasi mümessillerini ge. 
ri çağırmıştır. 

~Bu şayialar, Almanyanın bil· 
yük muvaffakıyetler elde ettiği 

bir devirde dunyanın dikkat naza· 
rını başka mevzulara çekmek ve l 
böylelikle Alman muvaffakıyetle· i 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) ~·---------""' 

Alnıanların trampet atefl altuıü bir am .... 

Londra B liyük Elçimiz T evfik 
Rliştü Aras 

Dr. Rüştü 
Aras Edenle 
konuştu 

Londra, 23 (A.A.) - Eden bu. 
gün Tilrkiyenin Londra sc!irile gö
rüşmüş, muteakiben dün Yunan 
kralı ile birlikte gelen Yunan baş. 
vekilini kabul etmiştir. 

Eden bundan sonra Sovyet sefi. 
ri Maiski ve Amerika sefiri Winant 
ile de gorüşmüştUr. 

Amerlkada 
Derhal harbe giril 

mesini isteyen 
bir cemiyet 

Nevyork, 2• (A.A.) - Yeni leş. 

idi edilen <Açıkça harp> cemiyeti 
azalarından 125 kişi Amerikanın der. 
hal harbe girmesini lsteyC'n bır ka· 
ı·ar sureli kabul etm şlcrdır. 

Bu teşekkUI <Açıkça harp mUşte· 
rek cemlyctlerb teşkllAtmın şııbele· 

rinden blridır. Bu teşkilatın Bırleşlk 
Amerika cUınhurlyctlcrlnın 37 dev. 
!etinde şubcleı l vardır. 

44 bin Alman 
ıımı, 1 

!Andra, 21 (A.A.) - Moskova 
n4yoau Almanların Kiev etrafında 

• bin ve Ocsel adası mıhıarebelerin· 
• de H bin kisi ka vbettiklerını bil· 
dlrmektedir. 

Bazı llnncdar yeni bir 
lbttkAr ,ekll baldalar ı 

Ekmeği geç vakit 
çıkarmalarının 
sebebi nedir? 

Bailn rahatsız edea ini bale bir aa enel 
allaa7et Yermek laz .. dır 1 iftar za•aaıada 

bnalar 6alade albet iDi tatacatız 7 

Un boldur, ekmeğin ool Ol· 
mam.ı.M ic;in h iç bir sebep yok
tur. on~. fırınları bir an unsuz 
bırakmış değildir. bırakmamak. 
tadır. Ve bırakmasına imkan 
yoktur . Böyle olduğu halde han. 
gi semtten g"eçerseniz geçiniz; 
fırınların onünde bir yığın hal · 

kın nöbet beklediğini gör üyor. 
sun uz. 

Niçin:' 8 11 gayri tabiilik ne. 
den? 

B iT takım m uhtekir fınncı· 
Jar, ekmekleri sıcak sıcak satma. 
yı soğuk satma.ta tercih ediyor . 

(De\.·amı Sa. 4, Siı. S ıle) 

Bazveltln beyanab --

Bitaraf /ık ~ 
kanunu- Rus fil osu 

kalkıg~:__mu? Kronşf ad' dan 
Kati karar ini· 

mlzdeld balta 
verilecek 

Vaşıngton, 24 (A.A.) - Rooseveıt, 

hükümetin ticaret gemilerini tesllh 
etmek tasav~·urunda olduğunu bildir· 
rnişUr. 

Reis, matbuat mUmessıllerine be· 
yanatta bulunarak Birleşik Amerika. 
nın ticaret gemilerini teslıh istika
metinde yol almakta olduğunu ve A· 
merlkan gemilerinin himayesi içın 

ber şeyin yapılacağını .söylemiştir. 
Roosevelt, hlikflmetin bitaraflık 

kanwıunu !Mhetmek yolunda .ne d.
receye kadar ileri g dıleceğlni önU· 
mUzdekl ıhaita içindi! taayyün edll. 
meslnin muhtemel olduğunu ve mese
lenin kat'ı surette tetkik edilmekte 
olduğunu mı.ve etmiştir. 

Fransada 34 bin kişi 
mevkuf muş 

Çıkamıyor! 
H Marat H ve Halk· 

tetrln lbUIAll., zırb· 
lıları atır surette 
yaraıanmı,tır 

Berlin, 23 (A.A.) - D . N. B. dun 
ve bugün verilen resmt tebliğlere il~· 
ve olarak şu resmi teblığt ncşretmış· 
tir: 

(Devamı Sa. 3. Sü 4 de) 

Çlrçll'e lor dl ak 
unvanı veri ldi ı 
Londra, 24 (A.A.) - Kral Al 

tıncı George, İngiltereye etmiş ol
duğu fevkalade hızmctlere muka
foten Başvekil Çôrçıli «Beş liman 
vali lordu• tayin etmi§tir. 

Bu unvan tamamile fahridir ve 
Londra, 24 (A,A,) - Moskova çok ~ski zamanlara aittir. O devır

radyosu, i§gal altında bulunan ve Ierde Hastings, Douvres, Sandulch, 
s~rbes: _F~an~ada . bugüne kad~r 3_4

1 

Romnyu ve Hytme limanları tngil 
bın kı§ının tevkıf ve hapscdılmış tere sahillerini mudafaaya memur 
olduklurını bildiriyor. idiler. 

BeyoQla ,oıırıert de teesstlrlerını 

bildiren bir mektlp glnderdller 

Ne sanıyorlar? 
Keyfi isteyen 

şoför olabilir mi ? 
Şoför ehllyetuamesl alabUnıek 

ğünUn dört ııubeslnden 

l~lıı ene!A Emnl~et dlrektorlü
tam numara almak lıiz.ımdır 

İstanbul şoförlerinin pek haklı o·,-
lan teessürlerı devam t'diyor. Diln de ,~----·-------. 
yine sekizer onar imzalı muhtelif ,. ~ 
mektuplar aldık. Bu meyanda, Bey· ır - iman gazeteı 
oğlu şoförleri namına 237.9 numa. rt A •I 
ralı otomobilin sahibi \"e şoförü o aya m ..... m 
Emin> imzası ile aldığımız bir mek· 1 
tubun ehemmiyeUi bulduğurauz nok- ltlr iddia atıyor 
talarını neşretmeğl doğru bulduk. 
İstanbul şo!örlerıne «köprü altm· ı• • ı f 

dan fırlama. esrarkeş. hcrolnoman, n g l e r e 
mukaddesatsız> gibi hakaretler sa· 
\'Urmuş olanlara bakınız Bay Emın A 
ne efcndıce bir CC\'8P veriyor: V r u p ay a 

Son lla\ adls gazete&l 

:'lle-:ııyat mildürlıiğUne i Bolşeviklik 
Şoförler hakkında yapmıııı olduğı!. 

nıız neşriyattan dolayı teşekkür j [ 
ederiz. Bu vesileden istifade. ~erek a Ş l f g 0 rm U Ş 
size, Tas\'ir1 Efkı\r gazetesının ne 
büyük bir hatada bulunmuş olduğu· 
nu derhal izah edecek b!r hakikati 
bUdirmck ısterlm. • 

Bilır mısınız ki şoför olamk h.ç 
de kolay değildir? lstanbulda çalı
şan beş 'hın şoförden her birinin bir 
dosvıısı vardll". Emniyet direktörlü· 
ğU~Uıı birinci. ikinci, UçUncü. dör· 
dUncU şubeleri tarafından inceden 
inceye ve ayrı ayn yapılan tahkikat. 
tarın neticeler! müsbet çıkmazsa bir 
vatandaşa şoförlük vesikası verile· 
mez. Bu demektir ki: 

(Devamı: Sa. 4 Sü. 3 te) 

Ablukadan 
maksat buymuş ... 
llaaaJ•ı flddetll te•ml'ıııl 

ler ... ütateretldlt .• ., ... -..... 
CYu•ı 3 üncü sayfada) 

L ' 



- Sayfa 2 -----------------·.,----------1
--- EN SON HAVADiS---·-----------,------------ n.lf.Hl Çarşamba -

1( O B J E K T i r J 
Kadın ve 
tekamülü 

Hatemı cnih SABP 

-
Yakın tarihten bir sahife : 4 7.__...._. 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
~~ 
Rus ordusu inhi
dam tehlikesini 
önliyebilecek mi? 

G =::::=ue •kalı ŞEHiR VE Kızıl Moskovada eksikliği 
Bo~anın güçlükleri ,ey& ko- h · d.l en ··h · şey Hafta .. onunun en heyecanı 

la30l:ıştmlması ~nrclerl gibi. M E Al LEKE T ıs s e l en m u l m Mdiscsi, Ki,)cf şehrinin nf· 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Bu işi başarabilecek tek adam vardı: 
Karasu •.. birde JJleter Salem ! 

Bizleri bu meseleler üzerinde dü- k A d hayct Almanlar tarafım.lan ı.aptedi\· 
şündUren şt'y, kndının teldlmül etmiş • ht• k A 1' ze a '' i i mi';' olnıu&ıdır. A,)nl zııınnnda <'Cnuıı. 
olma ıdır. Bu tdrumillli, onun lktısa• 1 1 ara tnn ilerliycn kU\\Ctlerin Polta\a31 

AbduJhamidin idaresi değişince likbal için iyi bir alamet değil. di bir unsur olma ı manııısında tılı- [ lşblll ederek ~arki Ukraynanın mcr-
asayış tecsstıs edcbılecektir. Asa· Hele o Sadık beı:i §eY ... Herif .)oruz 1 h 1 Yazan : Nizamellin Nazif krd olan Harkof'u tehdit ıı.ltına al· 
yi§Sizllğin bugunkil şeklinden en cahilin biri. Ah vatan, vah vutan! Ka~m iş Iıa:rutına, muhtelif faali. arp • maları bu mu\affaklyetln f'hemınl· 
fazla zıyan eden onlardır. Komita· Vatanperverlik bu asırda biraz da 3etler sahasına girdik!:(", lktısadi ba· - NeprrJnları yeni bir sınıf tıd· Arüz ile bir §iir söylüyormu~ Jelini bir kat dahıı arttırmıştır. :Bu· 
ların olum tehditlerinden korktuk menfaat meselesidir. İktısat ilmi kundan değeri nrtan bir unsur ol· Y V detmek dogru olmaz, Zira bunla· gibi kelimeleri uzata uzata okudu: nunla beraber, Alınan başkumandan. 
ları içln Karadağ Prensliljl kadar bilmlycn bir adamın inkıUlpçı ol· maktadır. Başka tabiri«"; erkekle o· arın ilayette rın sınıf halinde teşkilAtlanmala· - Religiya opiyom dlliya naro· lığııı<:a tatbik edilen imha harhlnln, 
geniı; çiftliklerini tarla pahasına masına ne lüzum ne sebep vardır? nun anısında bizim koyduğumuz \C kararlar Verilecak rına imkAn yoktur. Memlekete du... hlç olma.tsa <"enup c·eııheslnd<', ,l<at'i 
satıp elden çıkannağa mecbur ka Talat bey kahkaha ile guldil: taha)")W cttığımı_z fark ııllinınckte- proletarya hakimdir. Proletarya - Ne demek bu? netk-e '"rlıı \errniJcccğlni 6öylemel: 
lıyorlar. - Ayol.. Sen yalnız iktısat tf. dfr. Bütün devlet t~kllA.tının ihtlkArJa diktatörlUğil altında bulunan bir - Din, halk için bir afyondur. l~ln henüz ''akit erkendir. 

Makedonya komitası sistematik Umlerinin açlıktan öldüklerini zan Bir ıstlh al kıymeti ta.,ıyan kadJ.D· mücadele için elblrliğl yapmaları le· memlekette burjuva yetı:ıemcz. Karı Marksın me&hur sözü. Ki.}cften Kırıma kııdar uz.anan eeıı 
çalıı;ıyor. Komitacılardan yalnız nedlyorsan aldanıyorsun.. Abdill· ıa, eı;ki dc,·lrlcrin böyle bir vnsfı bu· min ve muhtckirlcrc karşı azamı şid. Bu bahis üzerinde daha !azla Bir karşıyn baktım ... Titrek bal he üzerinde, cehenneml boğu,ma de· 

el 1 k i l h l d d il •-··•-· bakı dctle ve merhametsizce hareket edil· ~·· "" k t A"lrrupayı v ve eye verme ı; n hamit anın sa tanatı or uyu pa. Junma3an kn ını, a c hu ....... u • durmağa lüzum görmedim. mumu ışıkları ile gölgeleri oyna· vam oı::uıJor. oayıı;ız mu a,·enıc yu· 
değıl, a)ni zamanda Rumeli top. rasız ve aç bırakmış\ır., en büyük mından, synl 1;lstcm lı;lne konula· mcsl takarrür etmiştir. Memleket Sağımızdaki yaya kaldırımın- yan kiliseye, Bir de şu tunç ~onk 'alarmda Ruslar dö,ü,üyorlar. Şlın· 
raklarını Turk sahiplerinden gas· iktısadi fılimler büyük darülfünun m:ızdı; 'c konulmadı. piyasasının merkezi olan 1stanbulda dan yUrüyorduk. ePuşkinskaya Pi- lu beton kilrsüye, Ve: di her ŞC.)dcn ene! blllnnıcsı kaıı 
betme.k için de vasıta yapıyor. lardan değil, fakat açlıkla burku· Bir kaç nesil en·eııne gellndye ka· mUhlm tedbirler alınmaktadır. Bu· loşeh (1) e doğru ilerlerken gc- - Haydi dostum, dönelim ar. eden şe.r şunlardır: 
Buna Hım ağzıle Ekspropriyariyi. lan midelerden yetişir. dar bir erkek gölgesinden fark ız o. mm için yarın şehrimizde \'ali ve niş vitrinlerinden ışık fışkıran Tü- tık ... Dedim. Üşümeğc ba§ladım. 1 - O\~<'tlf'r ne ııılktnr ku\\ctl 
en derler. Yani maldan tecerrüt a. Şu Fcyziye mektebi mı.idilrüniln ı=ın bu un ur, )eni dünya şartları Belediye Reisi LQttl Kırdann riya.se· vcrskaya lokantalarına göz atıyor i~iraz etmedi, Meydana gelince, Alman kıskaçından kurtarabllnılşler 
meliyesı .. Binaenaleyh bir iki şık· de ama milhim fikirleri vardı hn.. içinde. kendi \'Brlığıru hissettiren bir ti altında Emniyet. Mıntııka Ticaret, dum. Puşkin heykelinin önunde gece ar· dlr'? 
tan birını tercihe mecburuz. Ya- TaH'it.. canlılık haline geldi. o, istlkUUlnl iş İ~c, Mıntaka lktısat, Belediye İktı· Hepsinde müzik vardı, Masaları kadaşı arayan genç kadınların ıtır 2 - l'lllithlş bir lnhirlam tehlikesi. 
hut kendi adamlarımızın mcnfaa. (Arkası var) ha~ı:ıtınılun nımış bulunuyor: sat mUdilrlerl, bUtun kaymakamlar, dolduranlar, l~i tabldotlarınrla atışlarına kulak asmıyaral< trıım· nl önlemek için ne miktar lhtıynı 
tıni gozcteeegiz. Makedonyalıları Ccını3 ct, kadın emeğine - bu emek Ticaret Odası umumi kntıbl ve Flnt görülmiycn yemekleri atıştırmak- vay bekliyenlcrin kalabalı~ına ka· kun-ctlnc ımıliktlrlcr? 
düşman tutacağız. ~ ı ister zihin soyundan, ıster mnddi soy bUrosu ~e!ınln iştlrakllc bir toplantı la meşguldü. Ara sıra, giyinişleri rışhk. Burad:.ıkikr, İstımbulda tat S - Bu \1lzl)ettc fngiltercnlıı Sov· 

- Bence hangisi doğnı? Make· SJRASJNA ~ GÖ E • dan olsun • kendi içinde bir hisse yapılacaktır. berbat bir takım insanlar bu vit- ~kini her zaman ummak istiycce· 30etıer Birliğine 3111ıabUeceğl )ar· 
donya gailesi lklidarı ele aldıktan !' ayırmış bulunduk~ ,e bUndıın rnüs· Haber aldığımıza göre, Emnlyd rlnlere yaklaşıp imrenerek ve yut· ğimiz bir intizam ile, kendilikle· dımlar neden ibarettir'!" 
~onra da devam cltlrmek bizi pek tai;rnl kalamııdıkçn, ltııdın J tlklıilinl, tcşklllitını nda mücadele işine yar. kunarak bakıyorlardı rinden ıklşer olmuşlar, gelen tram Bu tmnllerin kanaatbahş ee\abı a· 
kotu bir vaziyete sokar. Netice Bu·· tün mektepler hiç olmaZ53, erkf'klıı berabcrllğlnl dıtn etme3l temin odlltee.kllr. Azerbaycanlı bu h~le dikkat et. vaylarda boş yer varsa, biletçi kaç lınnıııdıkrıı. Alınımların şu imha hnr· 
Sanda.skinin tekliflerini müzakere tanımaya mocburdur. o tigimi farketmiş olacak ki bir ara, kişilik oldu~unu söylUyor ve sıra. bi tablyelerlndcld mu,n.ffald;)etlcrl-
f!dip bir neticeye bağlamalı... Maarı·fe ! Alle'nhkt'unıuıb - o lıUkünıler ııan. Emniyet memurları - Bunlar yeni açıldı, dedi. Pek dan o kadar kişi nyrılıp arabaya nln deroocsl kestirilemez. 

Ben bu işi kokünden hallede. gl şekl konulursa konulsun - bütün pahalı bir tarife tatbik ediliyor. biniyordu. Göriinü~ gorc, Almanlar, Ru 1nrı11 

bılirım. Fakat siz: bu gidişle beni SUPHİ ?lı~Rl 1LER1 alınacak tedbirlerin hareket uoktası· arasında - Hükumet neye mUdahale et. En ufak bir itifroc kakışma ol· <'Cnup <'epheslnl tarumar ctme'k mak· 
en muhim vasıtamdan mahrum C· nı, bu esas teşkil edeceğinden ı:Uphe miyor, Kızıl 'Moskovada ihtikür muyordu. Bazan blr genç, yaşlı ııdlle ellerlnl'lekl bütıin \asıtaları, 
deceksiniz, Bu i i bas;ırabilecek B u arzuyu, yirmi ı;enedir etmlyoruı.. İzmir Emnıyet Başltom~crlerlnden cezalandılımıyor mu? bil' erkeğe ve yahut bir kadına ye. bhtlin kun·ctıeri kullanıyorlar. 
tt-k adam vardır. Karasu .• bir de ileri slırüp müdafaa etmek· Bu esasa i,arctten ı;onra, şlıudl, Yusuf, Hakkllri, Gaziantep emniyet - Spekülasyonun cezası idam. rlni tcrkedivcriyordu. l•'illıııklka daha tılr kaç hafUI. C'" 

Metırsalem.. te.)lnı. Niha.)ct yavaş ya\aş cmellmc .)aşanııınktıı 01 n b!l;)'Bhn lınllc.rlne başkornlserlerlnden Mehmet, Siirt ikin dır. Saçları bu{;ünkü bobstillcrinkln· \'el Almanlar, Brl:ını:ok • Roı;lav ta· 
- İşte bu tuhaf. Bütun dünya. murnffa.k olu.)orum. gelcllnı: Şa)et, bu rnUes ede: bir el sınıf emniyet Amirllklcrine terfian, - O halde, bu lokantaların sa- den daha kirli ve emclcrini daha arruz:unu lUphklan zaman, bu nıa-

nın halledemediği Makedonya işi. Adliye \'f'k !etine ba#lı olan An· takını lıuzursuzlukl:ır ka.)dedllnıl'se n:ırklıırell Emnlyet amiri llulftsl Bl- bipleri neden idam edilmiyor? ziyade örtmüş, uıun pelerinli bir nenanın yaratacağı tchllke,)I his et· 
nı bu ıki adam nasıl halledebilir? k ra Hukuk ı~akUl~l nihayet Maıı· \e bunların ortnd n kaldınlııuı ı için leclk, Çomh Emniyet llmlrl Şahabet· Azerbaycanlı giıldli: takım gençler ''e askerler kaputlu 'mi~ gibi, Rııs ba~kıun:ımfaıılığıııııı 
Çocukluk etme Cahil: rllo geçebildi. Benim hoca oldui;"llm tedbir ararıacaksn, deminki esa..o;a Un Ordu, lstanbul emniyet Qmirlerln· - Hükumet kendi kendisini mi bir takım genç kızlar ise durak merkez ecpheslndc bir muknbll tanr· 

- Anlatnyım ... Sofyadan idare ı tanbul Yllksek lktısat \e 'l'icnret &\dete mecbur ola<·ağız: iş hayatın· den Nail Kayseri, Siirt emniyet ô.mırl idam etsin? yerinin Jfımbnlar1 altında toplan- ruı hazırladığından bahsedılnıl,ti. 
cdılcn komitacıları Doyı;ebank mektebi de lktı&at VcklleUnden alı- ılıı. y<'r alnuş kadın, ancak mü :natçı Atıf Seyhan, İzmir emniyet Amirlerin - Ne demek? Bunları hlikü. mışlar kitap okuyorlardı. Bu 50 Rmılnr ::.molen k çıkıntısını krııc 
maa la kullanmaktadır. mp Maarife \crlldJ. bir lıu'kuk,, da;)nnan bir allcnln un. den Sırrı Denlzll, Kayseri emniyet A· met mi işletiyor? ğuk Moskova geçesinde bu öli.ı ı· rek Alman tıtT.~lklııl hıiyiık nıll,laNtıı 

- Yalnn .. Vallah yalan .. Bu a- Bu lk1 mu\8.Uaklyet kAfl değildi. uru olablllr. miri Salim ve emniyet umum mUdür - Şüphesiz hepsinde birer kı· şık altında kitap okumak hiç şüp. hafifletmek kabl! olacağını umlt cdi· 
damlar oyle satılrnıs adamlar de- Şimdi Yüksek l\lUhendl mektcbifo Erkek, kendi lehine ,e kadın aley· lUğü emniyet Amirlerinden Aziz lz- zıl komi~er vardır. Bunlar yemek· hesiz bir ziippclikten başka bir şey yorlarılı 
gUlerdir. Mühendis Teknik mc'ktcbl del\ rl- hine mıılik olduğunu fanettlğl bir mir, Yozgat emniyet: Amiri Y~ar Ierin ısraf edilmemesine nezaret değfldi. Şu halkın kar altında tram O gUndenberJ lil.)eliıı \aı.l,)etl bil~· 

- /\yol parayı Ctnİ v-.ı veren tc \crillyomıuş. :lktcıat J•akliltcslnJn takım haklıınn sahibi bulunmak ı:,. Kars, Malatya emniyet A.mlrl Fethi ederler. Bu lokantada «müşteri" vay beklerken eösterdiği intizamın bötUn ıığırla~nuş buluuuyurdu. l•. 
kım? Parayı Fcrdinand Dokoyorg yanında yüksek lk~at ,e Ticaret tedlkr:e. bu huzun.-uz.Jukliınn dc,ıuıı emniyet. umum mlldUrlilğü ikinci 51· lerden başka kimse yemek yiye. asaleti yanında bu züppelik sade. reşal Tlnıoçcnkonun mahdut tcslr

11 

alıyor. Onlar fedai ... Bulgar prensi mektebinin &.)n )Crl ,.0 \azifesi ol· ctml.)eceğ'J Uphelldlr. Kadın, onu en nıf cmruyet. fınıirliğine, Denizli em· mez. Faraza garsonlar, nı;çılar, ce igrençti. taarrudarı Hl~efi 'kurtaraııını!ıı,tır· 
Alman buyük sermayedarlarının dutu gibi GUı.cl Sanatlar Akademi· IL,S kendi kadar hürrl.)et haklarına niyet Amiri LQtti, Eskişehir, Bsklşe· asçı yamakları, sendikalı muzıs. Bunlardan birinin yanından ge- Dln3rııe.r ı;annyl lıa\zasının nıUhirı

1 

bir acentesinden başka birşey de· indeki l\llınarlık ,ubcsl ,·arken 1' lık- malik a.)an tılr erkekler Liimresl hlr emniyet !miri Salfıhaddın Yozgat yenler hep mensup oldukları koo- Çf'ı·kcn okuduğu kitabın kabına hlr kısmı Almanlar eline ı;eçnıl::tir .. l\111" 
gildir. Onun sırtındaki debdebeli ek lülıcndfsin mimarlık şubeslnlı içinde, hiç bir zaman geçlmslı. ıleğil· vo Enıh kaymakamı Ramazan em. pcratjfferln tabldotıarında yemek 1 coı: attım. Lcnlnin 0 günlerde pek te' lilerlıı buııdaıı sonraki lıcdeficti• 
unüormanın aynini Bcrlinde Doy. dir. niyet mUdUrlüğilnde açık bulunan i- Y<'mcğc mecburdurlar. rc\inrtn olan bir kı'•-bını ··L'etal et Ukra,na üzerindeki lııt.k1ınl•eUerl"1 

de ayn bir ,azıfesl ı;ardır. tJı.tı at " ... • ,, ., 
ı;cb:ın,ı: mcrkcı. bin~sındaki bade· J<'akW 

1 
nazaridir, lkt t c TJcıı.. J ııtt'.ml klncl sınıf mnly•t. mirliği.ne. nak.- x.o~l~rl~in dikkati çok I~- la revolutlon u okuyordu. taınamla.)arak Don hın"Zabının ıllU 

meler de giymektedir. O basit bir ret ınektcl>i amelidir. len tayin -edilmişlerdir. detiıdır. Ikı patates fazla sarfcdıl· Bir çoban köpeği biıyl.ıkll.ığun. hinı eııdfü;trl mcrkcz.Jeriııi cııerıııt 
ıısıı".tır. l'oprak ofi umwn müdürü -o-- di mi, aşC'ı bası cezayn çarpılır. deki bol tiiylü sıska atını ok..,ıyan &'~irnıek 'e bllba sa. petrol lı!ıkln11 

h Akademideki .Mlmari ubcfilnde s· b 1 " Şımdi Alman bankasının bu a- -brlrnlzdıı Duraklar yaptırılıyor - 11. unu gar p bulmuyor mu- ·ve ikide bir kollarını sallıv. arak yetine .ka\"U~mak için Kalka ;)8)'1 ;~· 
· artlrtlk elbet k1n-vctlldlr, l\IUhıındls ,.-reketı neden görmediğini tetkik Toprak Ofis Umum :M:Udür muavi· sunuz? çizmeleri ile yere vuran, ısınmı- lila etmek olacaktır. Bu azametli t.ı 

edelim. Maksadı ftı;ikardır. Şimdi mcktcblndcki Mimarlık şubc8lnde 1 e ni B. SWeynıan HO.mlt Ankaradan Belediye, ilsUerl ası.Jç bulunan tranı - İlerde konu~ruz. Şimdi size, ya çalışan bir arabacıya başımla arrUL ı»l:imnııı tahakkuku .nus ord11 

1 B 1 . t riyaziye 'e nazariye pek daha ~:ok- d ki b 1 k al l .. t k . t dı-· Makedonyayı 0 sun u garıs ana t şehrimize gelmiştir. ''ay urıı arının ıız1 annı ap ı ası gos erme ıs e gıın "<'Yİ giis işcıret ittim. Azerbaycanlı bu lşa ı.unGunennriıaıı1ııa,~0ıınıa nbua7t1cı~tır.,.6 Gen" .... ı 
ilhak edebilirse, derhal bllliln is- ur. B. SUleyman dUn yanında İstanbul dura~a tahvile karar verm~tir. tercccğim, ::\'lalüma... Sokağa bu. ret! rusçayn tercüme etti: , ., .... -
tismar 11ıt'aları Alman sermaye. Ben hl!: bir mektebin kapannıuı Öğrcndığimlze göre Ok olarak Fa· nun iı;in çıkmıştık. _ Havdi bizi go··ru·... \'on Buck ordu .... ruıılarrnın bir ,ııdı' Vali ve Belediye Reisi Doktor L~tfi ,, • .. .. 
«ının eline gcc:mis olacaktır. Eğer \Cla başka bir mekteple hlrıc.,Urll· Kırdar olduğu halde Beyoğlu, EmlnÖ_ t h, Beyazıt ve Sultanııhmctte bek- Büyücek bir kilisenin önünde On dakika sonra sessiz ve ış k· rını harhl ş<'klindo tatbik ctuıdcr• 
'"' k d a 'stiklAlı' olur'"~ Alman ııır!ll taraftan değilim. Her bir mck· leme yerleri yapılacaktır. Bundan durmuı::tu. ' 

1 ·ı ..• .. ı '--1 Al nı u· ııı1 1 
•uB c ony ı 11 .,.. nU ve FaUh kazalarında tcfUşler yap " sız bir takım sokaklardan dolaşan 11 ·~. ıııu ıarc"""' ına arın , ı:· 
yanın ekmc~inc daha fazla yağ tebln bir gay 1, bir ıııı'anc;ıı. bir t • başka Emlnönilnde Milli Piyango ba. İçcrdcn boğuk bir dua sesi ge. araba bizi otelin önüne bırakıyor. ettıklcrl ~·ok nıu:ı:ı:.zam nctıec3i 

U rülccektir. Tetkik ederiz. Acaba rlhl \ardır. Her mektebin müet; isle_ mıştır. yilcrl dUkkAnlarının önUnde bir ka· liyor ve soka"a hafif bir «ünlük k idi • " .. du. Bir an evvel sıcata kavuşmak rec~ m r • .111• Almanlar Makedonyanın hangi sa rlnlıı niyetlerine hürmet etmek ge- palı durak inşa edllecc.ktir. kokusu sızıyordu. arzusu ile otele dalmak isterken Kızılordu ı;rupları p:ır~a par~a ı 
halarında iş yapmak istiyorlar. rclı.tır. rakat ııe~e Ziraat ınckteıııerl r. \ Galatadıı. mUnasip yer bulunama. Arkasını kiliseye çevirmişti, ö. Atcrbaycanlı: lıa edUerck cenıııı ccph~lnln Jııtıid•1• 
Dnhll 1 "ara i tedih •ri menfaati topyekun l\lııarlle g~ml}or': KISA HABERLER~ dığı için kapalı durak yapılmasından nümüzde, dalları karla örtülü bir _ Bakınız, bakınız, dedi. mı HluruJmaz bir ıııahl3·ot ala~ 
~o tcrırız. Herifler bundan sonra Bir de h·ll kaptan mektebi \&r. ı.-ıır..geçilmişttr. kaç ağaç vardı. oI3unların arkası. . m d r• Durdum ve ışaret ettiği tarafa 1 1 

• -~d 
ja ~etccllcre beyhude yere para O da pekila l\laaritc geçebilir. --o-- ·na bak» gibilerden bir i"Jaret ya. baktım. l'okt;a o\3etler Kıı.fkas ;)oıuv-
dôneCC'k cc &illerdir J"a... Preıı .. Jıı şıı olırıalıdır: Asker nıck. * BUyUkçekmccc ile Hadımköy a· renerlr..ıhçe~e on tra.nway 23.15 dl'\ parak kolunu uzattı: Sekiz on amele bir kamyondan Almanlara tıkamak iı;ln Dln3-epcrJI 

Ey nasıl yapacaksın bu işi? teplerindoo maada TUrkJye Oümhu· rasında (Yassrviran) mcvkilnde Pos- Üsküdar • Kadıkcly Halk tramvay. - Orada bir kürsu vardır. Her kazma kürek indiriyorlardı. ~öeterdlklerl anudanc nıukıh·cuıet. 
- Karasuya soyliyeceğim. O Al riyetlndc bulunan NltUn hll nıck· ta, Tcisraf ''c Telefon şubesi açılmış !arının Fcnerbııhı;e ervlsinl yapa:ı kilisenin yanı haşına bir ihtilAl Bundan bir mA.na çıkaramamış. 1>011 ba,uı;ına lntlkal cttlreblle<'cıı 

man locasındaki buyuk masonlarla teplcr Maarif VeklUcUno verllecel•. ve işe b~lamışt.ır. son trnrnvay 24.10 dan 23,lS e alın· kürsüsü kuruldu. Moskovadaki hm.Sordum: ler midir'? 
temasa girecek, Zaten bankanın lir, hk; bir \'ekAlet ınllkteıı aramı) a- mışlır. yuksek mektep talebelerinden ha· - Ne var? Şuraı;ı ıııulıakkaktır ki cenup t-t'~; 
C'rı buyuk serma)'edarları Alman caktır. * Perşembe günll Belediyede bir tipler seçildi. Kiliselerde dun ı;an- - Bu turbenin de yıkılma sıra· he5indekJ ınuharclıeler heyC\-snh d~r· 
locasına dahUdir. Pazarlıkta ko. toplantı yapılacak ve kaşar peyniri· ~hir Tiyatrosu ten:ılil.lerc ı.a~ııyor Jarı çalınırken bu kUrsülere mc- sı geldiği anlacılı ... ·o... !:ok ı.aftıalar daha ısaklamak1» 
1 bil. i Bu ıncsclelerdc ben battfı daha. da nln cinslerlnc gôro fıya.t.ları tcsbit ......,. mur edilen hatiple d ki " " •· o 
a:vca uyuşa ırz. ı::ehlr Tiyatrosu yeni tıyatro mcv- r c gon ara - Yok canım ... tçerde mumlar l'ani cenuı•ta son ı.öz soylenml~ 

Bu guzel.. Fakat Sandoski Heri gidcttk hiç bir fert mektep w.:- edılccekt r. ~ vurarak halkı başlarına toplamı-
mamalıdır dcrlın. 'l'ıınl hususi nıek· simine 1 Blrtncltcşrlndc başlıyor. Be· ~·anıyor. Görmüyor :musun? maktan 4Z3ktır. ıt 

ile Paniça, Arnavudof, Sofya ile * CcnçtUrk caddesile Hnrikzcdc!er tediye, tlyatronun tamir ve koltukla· ya çalışnı'aklar. T'apasların çanı • Azerbaycanlı güldü: Ruı.3a3 ı en hayı.ti merkezleri~, 
arnkadar değildirler. Ve bunlar tcpler hemen l\laarlfe geçmelidir. ve Ycşlllulumba okaklaruun inş:ı.sı rımn yenlleşmesı lçln yeniden taıuıl. halkı kiliselere davet .cdcrlten bu .. - Ben mumların yandığını go ! ınalıruııı etmcğl, Harı:denlzrleld JirJ 
zanncdı)orum ki hiç bir yerden pa Jlattli bu da kflfl değ-ildir. J:kıılll- 13 b n 3 7 lıraya ıhulc olunmuştur. t kürsillerdeki gonklarda halkı kili· ruyorum ama, siz .Yarın bu turbeyı' donanmaı;ıııı fe\kalAde nıU;:kül ,11, 
ra da alamazlar. .)et mektepleri de l\laarifln malı ol. * L9.stllt tc-..zlııtı için hazırlanan sat nyırnuş ır. sel erden uzaklaştırmağa çalışacak. burada .;öremJvcccksinlz 1 )·ete tiOkına3 ı 'c ulhn3 et Baku pt • 

Mis Ston meselesinden elll malıdır. Zaten biz.de ekalliyet diye -o- Kolumdan tuttu: • . :ıJI" 
butkukdan blruşey yoktur. ııer Tllrk 1ı,:tnccdtam1ecnenkıtlaırn.n1ı1ıkştpıra.ı·tTıdcc\'Z ... ~00at 1!&Utnı'kU Ondule ınaklncsioden ıi•; kadının fl>e,·amı Tar) rol kuyularına, lıatt Jnına 'e Jr P 

b'n llra aldılar. Amerikalılardan. ... ... ı;ar!arı ~andı - Geliniz benimle beraber.. \"&rnıa) ı istihdaf eden hlr t>u'-s·'ı 
S d ki 

. ., 'a an aşı nı ııavidlr. Blnaenale3h tıe- • Onu takip ettim. A"a,.ların kar. (l ı•' 
an as - mı· nelerden beri a~u edilen l\lcıar"ifte blr· ı tt'\'Zi olunııcakt,r. Berberlerin ondUle makineleri ye· 

6 
" ) Puşkin meydanı. Ru5yada 'c müttefikleri w:ıırı r 

- Öyle ya,. Sen guri.ıltUye ne ı ·zcı hl ı f il lı dalları altından geçtik. Az ötede u•-andırdwı tesirler Almanları ılıl. 
ilk lyasetı nihayet aııla.'}ılmıs,, hntt~ * Din şehr mı e mu c ı yo aı·. nlden kazalar çıkarmaya başlamıfl· iki tr · ks kll"' ., et " "' r 

bakıyorsun? O i". söyledi"i gibi Uhi tktıı d ı · me e yu e ıoınue ve on m dumıak i•·in en son --•retlerin ıııJ. 
"· b tulblk de olunmağa ba"lanus,hr. h, la. Avrupadan m m m r n ç n !ardır. Fenerde 3 baya~ s~ları yan i 1'7'1 d b t b" kil s" ·· • ., .. ,, -"• 

Ferdinand'ın i i de,.ildir. Ferdi· "Ç ı re gen ş ııo n c c on ır r unun Halkımızın 11a,- Kurumunn redilmcslnl knıı ettlrınel•teıllr. vıo: 
t> bir saat encl Maarır \'clruletı dl'<ln· ve çivi teli gclmışt r. dığından belediye, ondUI makineler!· " ünd d d k .. .. r 

nand da para aldı ama. parsayı ' 1 on c ur u · il la · dld 1\ fk:ı.! i d f ıı111 dn kalan her türlü mektebi birer bi- * B lcdlye Reis muııvlnl LQtf Ak· nln daha sıkı l•ontrol edilmesi iç:n _ On gün sonra ben burada va. m ~·on rca .)ll•ılımdıt bulunına!ıı, ~ını en n 'l 8~1 111 1 n aa ıl' 
Serez komitacıları topladı. rcr alıp memlekette artık \C nlha•ct soy Toı>kapı mıntalıasındakl inşaat: alAkadarlara Jtızını gclen emirleri ver ğ ~(ıklcrlmlzf, kı11:ı Mr uman Jçln· ı.adlle Gcııe.nıl 'eJHI kwnanda.!'

10 rl' 
~ " zife alaca ım. d ld ordunıııı süratlc tak' i~~ cııilcr 

- Buna rnı;mcn Serczdekilcr, maarif birliğini furnıuuUe tcmlndcıı tetkik etmiştir. Edırncltapı • EyUp mlştır. İki yanından dörder basamakla e yenilmez kanatlarla doldure· 1 ·" ı 
çok ıdealı t adamlardır. ibarettir. yolunun surlara muvazi 'bir şekilde Sıhhat ''r.Jdli ŞChrlmlıde çıkılan kilrsüniln önUndc tunçtan rafımıı.ın mftjdccl ldlr. ırandan Ro tı•f~ 6('\J\I mukarrer 

İdcalıst .. 'l\lı.lsavf aptal .. İde- Buna rııu,-affak olanlar \azlfelerl. ınşa cttırmek için tetkikler yapılmış Sıhhat Vc'kill Dr. HulO!l Alata9 kocaman bir gonk duruyordu, Ve l'1frP. Tc zekatın ~·«"111 yardım- lundujlu haber 'erllıııe'ktcılir. 
alıstlcrl aldatmaktan kolay ne var ııi bllwkkln )npıuış olacaklan gibi ve nıllsbet netıeeye vanlmışUr. Bu btıtUn şclıriml.ZC gelmlşhr. Veldl arkasındaki duvarda bilyuk harf. far i~in '~iic lııa.zırladıjını 11nut- lkl haftadarıbcrl :;;o,yı;t. muJılJ~ 
dır? Al sana .. Her tarafta ııYa:ıa· memlekete de pek büyük bir hlzrııct- yolun ınşaatı tamamlanınca Haliçle ~ehrlmi7.de bulunduğu müddetçe sıh· Jcrle rusça bir yazı vardı: mayalım. metinde bir zaaf, blr ~orgunln" 11

11 
sın Ntyazı'• diye bagırıyorlar. Ni· tc bulunacaklardır. Marıuara turistik b r yolla birleşti- hat lşlerilc nıqgul olacak ve bazı _ Bunu bana okur musunuz? " J ınctl belirmlştlr. Alınanlar 1ıu. 1::.,, ~ a ı n dir? Bır ıd~alıst. Olup bi· ~uphl Nurl İLERİ rilmtş olacaktır. teftişler yapacaktır. dedim. )t•tten ıscıradoye ç.alır:ı3 orlar. 'ıı·' 
tend n bır habcrı var mı? Aptalın rağmen Alm:ınlıırın llı:ıta t'tnırl1" -·' 

1 rtr • 
bırı. Sen do hım, beyhude kafa. rao;tıkları ~arını ıııll ·on insan. ' • ıı 
nı ) orma . Bu tim ı lcr l oluna si· .. ,, "' " ··~ n °' re a(' lizerlerlne kn(lUruuıı u.erc o o 1 

llıır·"·a 11nrtıklıwen "eyin, Nana'ya ,

1 
mek )emetılnl ihtar cdint'ıı de, !>OCu'k• r.•·tt 'e Kont dö \ 'a d · hit k ı•- ı ı:ı Ç 

tcınellük arzu unun, "U kurnaz 'c ca blr itaatle yemflle koyuldu. Gara ıt· 1,, t I .... -. ,rJı 
insi l"ahuıllnln bu kadar )akıoİna karıuıına gf!f.mlttl: 3 alnu; aruıra • ı.;ıı' rE'r, Yalıı~ sana tav İ)'e ederıın, " A N A • e ı: beri kırı.ırak 'en u ıı • r 111 ..... ... 

toprak mesele inde muteınadiyen I - Beyefendi, arktJWı~rııııı Hatu. ct-phe 1 lmrahlllrlenıc bu ~f t'" 
gelmiş bir f;all.det halinde görünme51 d&Tetlllere fÜphf'.ll 'e hlddetU nazar· d bil 1 ti i ı kur .. 

vadet' Meşruti de\ lcUerin meclis. ckl _._, bil lar atarak ___ ... 11ın·ı aran·-•·tan bir run ... Terı.lc.ın1>,k ıı.tem 1"orunı: durıını 8 «" ' 4
7. ye CJ n 11 

ebelılnl ne''6 hamledec e.<uu c• """'"' ..,. &.J 1 1 .. 1 hl nrJ leri, cncumenlcri nıçln vardır? öı. " .Ka ı - bilirler. ~mu sa aııııııı; en •. medfler. Nana•,-a dli klinlllğü sar'a - z:...=- ~...;.. j türhi \a:t.geı,ıınlyordu. sa goz arasında mağJOıl olnıu•· ~ • IR" 
mf'mc 1 1 tcnil,.n i lcrl urunceme ,, .1\1 u el l il j : 60 Türk9f!)'C çeviren: · ., nıüthlij ınılı-:ıdcl~lııc şahit 11 

dC' bırakmak ıçııı değıl mi? Senin dcrec inde olan toy delikanlı, JorJ, f,!UİL ZOLA BA.MiD REFiK O aralık Pukarmon, nıur.lpllk kas· tu. J.ahorıJct lll"rke!i"I rtimJıyor, yız. F.ı.en, mah,eden encrjUtr Jı 
kı"knn,.lıktan kendi kendini l l.) or- ı r.ı i ı ı d Labo-'-t' t k ı ı takdir edh·o d B hal ..._. k 'k ı t n r toprak Jilyıhaların• de bu encümen • d le, .. en• n ç n e '""' e a ı ı ı. ,, r u. u , ... u armon şında oru)nn, rnr aran e 

kıd n hlrın<' ha\ale ederiz. Bir- -du. l~ğer lnıkfuıı olabll!ıc, şu ı:l':ııuın ınış \C 3u)ılmış lıııllle, etrafına tojl· l,amafois. Ma.falols ... diyerek, deli. Luls \ '!olen, bu gibi ııı:ıerln ıı.onu ıla. ah'~hlndc uınunıi lıir kıJaıııı mucip lhtiyaı; \ardır. Ru hır hu kalt 
\C müııasebctı;lz hcrlle, gider, •'ana- k-'·· ""'"p •· k k 1 d Utenahl tt · ı ı ı ı ı · ctoJı.» k r; b tın urcr. Sen bunları bı- lıınaıı ıL>Drın ~~ ... ını o .. şaynra ·, an rnın a ını nam sure 8 ınıa fenaya ,·ardığını soyllyerck, onu oldu. J-'akal hu lııı.I, ~ece3i öldürme· gıiı.terır cnıc )ı 1 ırını ıar 'l ' 1 

ıak .. Bcnım kaf;,ıyı kurcalıyan ne )1 bırakma 1• ı;Unkü onu !:Ok SC\· tıpkı haremde odalıkları ara ında tağyir etmekte bü.)lik blr :ıc'ka et.eri ıtcra bu ıııahi3etlnl kn3hedrr.1 1< 11• 

ld . ,1 k 1 U 41usturmağa talı,ıyordu. '.Fukarmon, ğe bir sebep olamar.dı. l'uıo;ü bakır harp lı"r iki taraf l<•fu aıı.ır IJılr 'a• 
bılır mi ın? ınckte o u •unu 1103 • .)Crc , .)8 \il· t'ğleııen blr malıaracıının luıllnl au- gor yordu. ' · ~ ı.. ,. 

• d ..... 1 Labordct'l cmadaını> diJe rağırmaıı.ı ı·engi kaplamak•·· 0 •- '" ı·· ı1e< 
Ne imış bakalım? nrdı. J•"akııt aıııı a kcnu= ne sus· ıJınyordu. :Fakat Lafalois ""';cendl. Kekellye- eo ... ...n "anı OH, La- ranma harbi olınaktıı dc,·nnt c 

nı b ti d , .. ,. "" lsıibdaf eden bir llttlfe tarzı bulınuı;ı· b d l't 
Mana tır merkezindekı haleti terilen bu alakıı e 11 e a.,...u ıL. Nnnn, tekrar Stencr'Je kolkola dö- rc.k ecdadından bahsetti. Fukarmonu or e en af tlllemcıılmJc ııırar etti. tir. 

d st r'I 1 tu; bu hal ona çok l'ğlendirnıkj ola· 
ruh13 e Bu ,.ablt <'fendll rd ben görfinü3ordu. O sn e '"' ene c meş- ııcrken: kı.ıfıısına urahl3 l yerla,tlrmekle teh· ca.ktı kl, boyuna bunu tekrarlıyor, 
d. p ;~ızlık ornıu3 orum. Kendi ı;uldll. Fııkat bUtUn 

1 mrlarına nığ - E\et, Sarı ııı \'eniis'frkl o ha- dit etli. Kont <lö \'andöH, Fukar· ı.oborclet i e, likClnetlc omuzlarını 
baı:larııJdan. ulu orta ışler yapı'-·or ı men de, bnnker bir şe.)lcr lı;nıemnk- ıı. 

Ulğer erkekler, Mluyon, ~tiner, Bor· 

dönıı,·, ga.\·ct U!;abi, bağırııı ~aiırarak 

onlar da miidahale etWer. Sadt, Na. " hrlndı •ııııı. ahne3 ı tclu'nrıı ıneebur nıo'un ı;aJCt nekre oldu&unu tıöyll· kaldırarak, her defasında: 
ı ır. Far za Şemsi :Paşanın ölumü.. tc ısrar edJ.)onlu. Kibar t.rıurh yıı • 
llo bu ili oldu ama . Buna benzer hca zat, d!ılma gitme tel ş-ı içinde olBC'llğımı s:ıııcy onun. ) erek, nıUdahalcyc mecbur oldu. 

l• ka tlcrin ço alması da mason oturur gibi~ dl. Bördotıa\ .. ıı.a nk ine. Lııf lols ıuua mendil balı~lnde ı • l ilhaklka herkes gUIUyordu. Bu hal, 
localarının pek hoşuna gitmez Gecenin bu llerleml, ııaatlnde, rııha- rar edl)ordu. 

1 

ııihulet lerinc oturnıağıı razı olau 
Manıı tır tcııkilatında günden tını, ııeı. duşkün 'e üıJteU bacagı I l'ukıumoıı: bedmMt dt'llkıınlı~·ı te:sklne kafi gel. 

CilnC •leorisb bir hal alıyor. İs- da arız.alı olan Bordöna\, bu uzan· - Bana bakın Mo .)O l&lamoi, dl. le .)eğen! dik perdeden oaa )e• 

- Susunuz, azfr.lnı, saçma. ııa'nın yanında unutulan ya~lı zat, bu 
l\lukabele8.lnde bulunu.)·ordu. Pakat keı:mekeşl seyrederek, 'ekar l'e sil· 

Fukarınon, hlllnemu ncdrn, bur.a kuııunu, htt.gln 'e sakit tcbtıtıı;ilmllnu 
de,amla iı1I tahkire kadar \&rdırdı· muhafazada de\'am t'di,}"ordu. 

• 1 
ğındaıı, ona ce\aı• Hmnekten 'a'- (Arkıl61 var) 

• r.1:0 
şe,kct u~ 

:SebLe halinin önlı parı,el<'nıJlrill)o 
Yenıişteki sebze ve meyve ıısJ l 

önünün, pıırke olarak yupıl11111 ı 
lediyece knrarlıı.ştırılmıştır. c 

:ı-c• 
Daimi eııcUmcrı lıuı anın p'lr r;i 

dirilmesi ı"ln 14 b.n Lrulık talı 
ayırmıl}t.Jr. 
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FilozofDr.RızaTevfikanlahyor:7( DUNYA HABERLER·ı lrr . G K l 

ı. .J l Tarihten Bir üzel adın 

ay atın icaplarına /Tabru blktmetl- Libya çöllerinde Orta ŞarkıD meç- s A ·F.-_o _ _,,., 
U Y g U ll Din resmi tebllll Bir t bal bir semtinde ma ara su 

hakikatler arayalım lranda t~m 1ızınden Bir harp 
r ..... hürriyet ilan bir cinayet... mecıı·sı· 

11 Lodra, 24, (Radyo: Saat 7,15)-

1 
etapbslq11e OlmDttar. 20 fDCI asrın Ş8J8DI bafret 1 e d 1" I ece k Kahireden resmen bildiriliyor: 

Dün, iki İtalyan tayyaresi, ma. 
ke fiyata ile len gideceğimiz J0111 giıtermlştlr. ıuneıerindeki benzinin bitmesi yü. 

---- j zundcn garp Ç".llUnde yere inml~ 
\.. Toııtayan: Emil Bueri .1 'f eDI ıılıbat programıaıa 

1 

lcr ve bir l\Iatra su için biribirle· 
Le Jour sazctcsinin Yakın Sark muharriri aaa maddeleri lllldlrlllJOf rlle ölUneiyc kadar boğıışmuşlar. 

Evet, modern felsefede, kelime· 1 metli bir P ıkolof:dur. Bır çok C· Tahran, 24 (Radyo, Saat 7,40)- dır. 
lcrc büyük ehemmiyet veren ve ıscrlcr ;>-azmıştır. Çok kUV\Ctli bir Pars ajansı, dun şu resmi tebliği Amerika, ticaret 
her şeyi bir güzel kclıme ile ifade I ı~tımal .olarak ileriye. sürülebilir ncııretml~lir: JDll j 1 f 11 b 
edcblleccğinl sanan skola tık fel· kı kendısı meşhur r..ıhıp Bcrkley. Hükumet, müttefiklerle daha ge er ft 8 S 
Scfenin bazı izleri goruluyor. Ma· 1 den mülhem olmuştur. Bu zat, j. sıkı milnascbatta bulunmak ediyor 1 
lCırna, skolastikler, ycnı bır keli· dealisme'i mUdafan için, kôinatın kararındadır. Hükömet, takip ede. 
tne bulur bulmaz çok karışık me· butün hakikatlerini inkar etmiş. c<'ği yeni siyasetin ana hatlarını 
SClcyi derhal hnllctmı§ olduklarını tir. Fıkir ve vücut .hakkındaki e. çizmiştir. Yeni ıslahat programı. 
sanırlar. Buyuk bir teessüfle söY· serinin bir Yerinde diyor ki: nın bcllibaşh e asları şunlardır: 
lerim ki bir çok filosoflarda fclse· uMc afc, Vucudumuzun ve kol· 1 - Millete tam bir hürriyet VC· 
f'cyi din gibi kullanmnğa kalkış· Jarımızın her istikametteki ha· rllmcsi, 
tnışJardır. reketleri saycsınde yaptığımız tcc 2 - Mevcut kanunların ıslahı, 

Bir çok mutc!ckkirin çocukluk· ri.ıbclerle elde edılmiş bır fıklr· 3 - Askeri kanunların tadili, 
larında almış oldukları dini ter· dir. » 4"'- lktısadi ve mali yükselmeye 
biyenln tesirinden kurtulamıynrak imdi, muasırımız olan bu bil· gayret, 

. Londra, 24 (Radyo: Snat 7,15)
Vasingtondan bildirildiğine söre, 
Bay Rooscvelt dün yaptısı beya. 
natta, Amerikan ticaret semflc. 
rinin siUıhlandırılacağını bildir. 
dirmiştır. 

GI. Fon Şubert'in 
• • cenaze merasımı 

felEefcyi bir takım kararlaştırılmış ~ uk mantıkçıya kabul ettirmek 5 - Ziraatın himayesi ve inkişa 
•rı: ı hl t' d 1 f 1 · • 1 Münilı, 2• (A.A.) - Bugün siyasi "ı u arın zme ın e. kullanmış a.r 1 çok kolaydır kı, (J "osterdl.ı;ı· delil, ı çare crını araştırı ması, 
• r B l fcl r "' "' 6 s 1 h t ve askeri bir çok resmi zevatın hu· k . un ar se eyı sadece mu· i mesafenin halkını değil, fakat me· - anayiin tcrakkls ne izme 
•evvcnatın sırlarını çözmek veya safe fıkrlnin tekamülünü izah eder 7 - Memleketin yer yerinde de. 
~akıslarımızı alfıkndar eden karı· Zira en h:ıfıf bir harekette bulun· ınlryolları inşası, 
1 ~ ve bol meseleleri halletmek 

1 
mazdnn once bu harekete kafi bir 8 - Halkın sıhhatine itina, 

1tın değıl, herhansi bir dlnsız fi •mesafenin vücudunu kestirmiş ol· 
osofa karşı Allahı müdafaa etmek mak lfızırpdır 
ıraycsınc hizmet ettırmişlcrdir. iş i Bu kı .. a t h.l 

1 
b i hl t • 

tt- t • . ko a ı u atın sop s e . • arı:ıfgırlıklcr ve tamamlle s · liğini kar d .. 
lastik olan diyaieitique bundan do~ tadır ı crecede gozc; vurmak· 
llıuptur • 

lnglltere Avrupaya 
Bolşeviklik 
aşılı yorma, 

liakikl felsefeye en çok zarar Bir ~eyin Vticudunu lnkfir et-
Ve~ınıs olan budur. Ben hiç bir za. mck 1.cın, bulabildıği bu tün delil· Bertin, 24. CA.A.) - _Düsı_nan 
illan felsefeyi sarih ve musbet bir lcrl bır şeyin evvelce meveudiye. memleketlerde düşmanın ı~alı al
bııgt olnrak kabul etmedim. Ben· tınc dayayan bir adam bu. 1 tında bulunan memleketlerde pro· 
t , felsefe fennin izah ve isbat l\fübahcwcyi daha :Cazla uzatmı· pagandayı tensik etmeleri için 
tt,ğı bazı' hnkikatlere dayanarak yalım. Eğer bir takım yanlış na· Çorçil tarafından İngiliz abloka 

aı; çok makul farazi) eler kurmak zarJyc ve fııraziyclcri lsbat için nazırı Dalton ile Hariciye ve is. 
\oe bunları tekemmül ettirmek sa· müelhflerının girişmiş oldukları tihbarat nazırlarına tevdi edilmiş 
ltatıdır Yahut reddi mümkun ol· hararC'tli münaka§alardan da mf. olan vazifeden bahseden Corres 
llıı~·an ·ve umumiyetle bedihi bir s?.1icr alacak olursam iş çok uzun Ponden~c Di~lomatıque et Polltı. 
lıakıkat olarak kabul edıicn bir surer. Kanaatlerime tamamile UY· qucn, dıyor kı: 
l.ıkıpı psikolojik tefehhuslara fel· ı::un bir hulasa yapmam lfızım gc. «Bu mutasavver harekette ne 
&tre adı verilir. lirse diyebilirim ki: e:Mcn!n haya. program, ne de mevzu bakımından 

Ben, en basit tecrübe ile kıymet tımın uzun senelerinde yaptığım hiç bir yenilik yoktur. 
lızligi anlaşılmış herhangi . bir bir çok mutalfıa ve tecrilbclcrden Sovyetler birliğinin u~ratılmış 
ı ı.. Bu fıkrc so olduğu inhizamlardan doğan ve '"rin üzerinde durmanı. nra anladım ki Ccn, yirminci a. 
\ovelce kafamı saplamış olayım, sırd::ıki şayanı hayret kcşfiyatile gi.indcn ı;:ünc artan endişenin Lon. 
.lırııyayım, derhal ondan vazı;:e. bize tabiatlni ve faaliyetinin isti- dradaki ilk aks{ılAmeli, muharebe-
il!riın ve bbyle hareket etmekle kametini izah etmi&tir. nin geçen safhalarında ~ökmü§ O· 
~t! t · olmam K · lan muavin milletleri, her ne §e· bır şey kaybe mıs • uınatın ana sırlnrını çozmiye 
İşte bir kuçlik misal: . in \'e kesre çalışnca,ı:ımıza. lıayatıo 1. kilde olursa olsun. yeniden hare. 
İskoçyalı pı;ofcsor Baın" . e. cabatına faydalı hakikatler ara. kele geçirmcle tcşcbbüsu olmuş. 

l(:rlerinı okumuştum. Bu. muhim Yalım. Metafizikten uzaklaşalım. tur. 
bır mantıkçı iyi bir fılozof ve kıy _ BiTl'İ _ Bu defa bolşevizm ile çok sıkı 

' rA\ ~ .!!:. D bir mesa· birliği yapmak suretile r= Q @l U .U 1.6 e \\R <e harekete getirilmesi düsünlilcn 
YI ~ 1 

milletler, evvelce muvaffakıyetle. 
- Evvelce Türkçeye tercümesini neşrcttığıınız şi rın Fransızca aslı veya. muvaffakıyet elde edilmeksf. 

l'on nom m'rUılt connu d~ ma tcııdre .cnfanco ı zin lngiltcrenln harbi tevsi etmek 
O genle men eUlcu.~. reı;lgııc, 'lctlınc 1 propagandası tarafından kullanıl. 
~lals c;ıuand Jc fuı; clu JlOUr 'hre en ouffranco mı§ olan milJctlerdir. 
do reconnu en tol lln ııınl lntlmc j İngiltere için harp etmiş olan 

':1İr ~memleketler ordularının imha e· 
d'nı relu ton hlstoirc et J'lllustro cpopi:o 
l>e ta 'le fourmrntec d'cnıotlon in tense, 
O • lnitrc lncontcstc de la ıılwno et l'cp(!c 
Quc1 bonlıcur que tu fU"SCS exil6 de FJoreııce 

dilmiş olması ve bu mcmlc\tetle-

zurile General fon Şubcrt'in cenaze 
merasimi yapılmıştır. 

En Son Havadis - MalQmdur ki 
bu G"Cneral ıharp sahnsmda yaralana. 
rak vefat etmiştir. 

Rus Tebliği 
(Başı ı incide) 

rur.u akim bırakılmıııtır. Bu fırka 
harp sahasında 700 ölil bırakarak 
çekilmek mecburiyetinde kalmış. 

tır. 
Merkez cephesinde harp eden 

Mareşal Timoçenko kuvayı külli
yesini Smolensk'in 40 kilometre 
yakınında bulunmaktadır. Bu mm· 
takada cereyan eden son muhare
belerde 10 Alman fırkası imha ve 
1000 Alman tayyaresi tahrip edil
mi!itir, 

Budyenl taarruza g-eçti 

Marc5al Budyenl, Klycfin şarkın 
daki Alman çevirme hareketini bı. 
rakarak kuvvetlerini seriye çek· 
mlS"{lr. P<>ltava Sovyct kuvvetle
rinin daimi taarruzu altında bu· 
lunmaktadır. Marc§al Budyeni dü~ 
mana karııı bilhassa tank \'e zırhlı 
birilklerlc taarruz etmektedir. 

Odcsa, bir buçuk aydanbrri 
düşmanın mütemadi taarruzlarına 
karşı hfılA mukavemet göstermek
tedir. 

Dün 53 tay~rc düşürüldü 

23 eylQl güni.ı Sovyet tayyare
leri 53 Alman tayyaresi tahrip et. 
mişlcrdir. Bunların 28 i hava mu. 
harbclerlnde düsUrülmilş, 25 i de 
diişman tayyare meydanlarında 

tahrip olunrnu~tur. Bizim kaybı
mız 1 7 tayyarcdir. 

41 tank tahrip edildi 
Cephenin ı;imali sarblsindcki fa. 

allyette bulunan hava kuvvetleri. 

Veyvil ile Ohinlik 
yeni bir 

plan mı hazırladılar ! 
Londrn, 24 (Radyo • Saat 7.15) -

DUn Kahlrede neşrolunan resmi bir 
tebliğe göre, Hindistan orduları ba~
kumandnnı General Wo.vel ile Orta· 
şark lnglllz orduları başkumandanı 

General Ohinllk, Ortaş:ırkın bir ye· 
rinde buluşarak görüşmüşlerdir. 
MUnakaşa edilen meııeleler arasın. 

da Rusyaya yapılması mutasaner 
askeri yardım do. vardır. 

General 'Vavel, Hlndlstanın ş.ma· 
llnde yapılacak büyük ınanevralardn 
hazır bulunmak için tekrar Hlndista
na dönmUştUr. 

Xelcr konuşınu~lar 
Kahire, 24 (A.A.) - General 

Veyvil ile Ohinllk arasında şu mcv 
zular konu~ulmuştur: 

1 - Ruşyadakl askeri vaziyet. 
2 - Orta şarktaki askeri vazi. 

yet. 
3 - Hindistandnki vaziyet, 

(ASKER aöziLE J 
50 Rus fırkası im· 
ha etlikleri halde 

(Ba.~ı 1 incide> 
olabilir. Mareşal Budyoni'n!n, evvel. 
cc tercUbe olan şahsi cesareti dahl 
kendisine muayycn bazı kıymetler 

verılmesine amil olabilir. Fakat bu· 
gUnkü vasıtalarla bir kat daha G'ÜÇ· 
lcşm•ş olan harp san'atını en yüksek 
vasıflarlle bu marcşalın şahsında 

toplanmış bulma!< imkflnsızdır. l\1ıl· 
yonlarca insan <:nerjlsl, çok daha 
faydalı bir tarzda kullanılabUccck

IHın böyle bit' imkfmı bir takım siyasi 
ıtımatlara feda etmek bilmeyiz ne 
derece doğru olur. Yalnız tarllılmız. 
de bir 9:; muharebesi tccrUbcsi var· 
dır ı..; iblz bunun felııkeUI neticclcrinı, 
pek haklı olaraı,, Sultan AbdWha
mld!n başkumandaya cl koymuş ol· 
masındn buluruz. 

Hcı• ne hal ise, bu ciheti dllşll.nmcl• 
bize değıl Ruslara dilşcr. 

Gelelım harbin se:ı.Tıne; 

Vaziyet ı;östcrlyor ki Kiycf'ln su
kutu ile Almanlar mühim fakat yine 
nıe\•zıl bir mu\'tı!fakiyet cldo etmiş 

bulunuyorlar. 

* ,J•aı cntl 'h ement Ja grande noııtnlgic 
Quı ll\ıtlt attrlst~ tes nult lcmgu<' et ııornbre; 
J•aı hlcn salsi le cns et toutc to ;na~e 

rln harbin neticelerini rığır suret
te çekmekte bulunmaları, fngiıte· 
reyi, bu memleketleri yeniden 
harp fccayilne atmaktan menede
miyecektir. 

Eğer Klyef'ln sukutu kat'ı netice. 
ter \'adcden bir muvaffakıyet olsay· 
dı; geçen dört beş glin içinde Al
manların Rosto!'a ulaşmaları \'C bir 

koldan l{afka.sları tehdit eder bir 
miz düşmanın 41 tank, 35 knmyon vaziyet almış bulunmaları lazımdı. 
ve 2 ağır top bataryasını tahTip 
etmiştir. Hulbuki Almanlar Rostof'a ulaş· 

lle ton art ımrhunıaln rıul fıılt par er c ornbres • 
O • d",5 Jıonuncrs glorlcu:\: e,cUc, ınconnu •· • 
Quı n'(mt Jamai tıouffcrt '! ·• cJ al uh 1 le ebemin 
Qı.ı tu a parcouru. Alnst done nou ı.oınmes 
l>eu:\: ami qul b'entendcnt et tıc tcndent la nıaln. 
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Ankara caddesi No. 153 

l\radlğınız bütün eski ve yeni 

~tapıarı, mektep kitaplarını. 
rıtaları, tarihi eserleri bu 

ltuttiphanede bulabilirsiniz. 

İtalyan 
gazeteleri 
faşizmi 

tenkit ediyor 
Londra, 23 (A.A.) - Times ga. 

zetcsinin diplomatik muhabiri, t. 
taıyan resmi müesseselerinin hep. 
sınde Gestapoya mensup ajanların 
bulunmasından mütevellit olarak 
İtalyan ordusu ile Faşist partisin· 
de hasıl olan memnuniyetsJzlik ve 
tahrikata ait heyecanlı ifşaattan 

1 bahsetmektedir. 
Faşist idaresini şiddetle tenkld 

eden İtalyan gazetelerinin makale. 
!erini işhad eden Tımes muhabiri, 
bu makalelerin intişarına rnusaade 
etmekle B. Mussolınlnin ordu ve 
Faşist partısi içinde ha .. ıl olan bu 
memnuniyctsizlıi;I istismar etmek 
zahabını tevlıd eylemek istediğini 
zanncttirmek istiyor, demektedir. 

Birik gla Jaldatıror 

L A L E SiNEMASI 
GUzellcr güz.eli: DOROTHY ilAl\IOGR 

ltadlu liralı BtNG GROSSBl"nln yarattığı 

Bu milletleri aç bırakmağa ma. 

! tuf olan abloka ile bunları !cUıke. 
tc uğratmak için takip edilen ga. 

1 ye, İngiliz projelerinin tahakku· 
ku için zaruri olan memnulyetsiz· 

! HtH vücude getirmek gayesini he. 
def etmi!jtlr. • 

Şimdi Londrada bolşcvizmin yar 

dımı ile yapılacak olan tnhrikatın 

tam bir muvaffakıyet elde edece· 
ği ümit edilmektedir. 

İngiliz siyasetinin, evvelce dost 

olan memleketlere bolşevizmi bu
laştırmak ve bu suretle onları da
hili bir harbe doğru stırUklcmek 
te~ebbüsilnde bulunduğuna Şahit 

olmak elim bir şeydir. 

Gazete, ııöyle bir neticeye varı. 
Yor: 

ulnsiltere bO§Ul13 çırpmıyor. Al· 

manya, her çareye btıııvurarak bol. 
şevizmı gommeğe azmetmi§tir. 

•Son harp malullerinl toplamak» 
hakikaten İngilterenin kuvvetine 
dcHHct eden bir §ey dcsildir. 

BİRAZ 'MİZAH: 

-------------- nıak şoyle dursun Harl,of'u .b.le zap· 

Alman Tebliği tcdememişlerdlr ve hatta._ nus teb· 
Iiğlerlnc bakılırsa - Poltava'da Budl· 

(Ba!;!ı 1 lnddc) 
Kronştad UssUnde bulunan Rus 

Baltılc filosu, son iki gUn zarfınılıı 

ağır zararlara uğramıştır. 
nus Amırallığmııı cl.ndc kalun son 

iki zırhlı, yan1 Cr.tarat) ve cOkUbrıs. 
ka Revolflzıa.-. zırhlıları, aldıkları ya.. 
ralaıla hareket edemez bir hale gel
mişlerdir. 

Kronştad'a yaptıklan taatTUzdr.!l 
bu mühlm neticeyi alan Alman kuv· 
\'etleri pek hat'ıf zaraı hıra uğramış· 
tardır. 

21 eyliıl tarihinde neşredilen Al. 
man tebliğinde, Alman filosunun Fin
landa korfezlndcld mayin hattını zor. 
ladığma dair verilmiş olan Jıuber, 

Rus !ilosunun uğradığı zararların 

büyUklUğünü ve bu denize tcımamilc 
ı;ömUleccği günlerin yaklaşl.Jğını kA· 
fi derecede izah etmektedir. 

Baltık fılosu, Rus donanmasının 

en kuvveUi kısmını teşkil ebnckte 
idi. 

Bir Macar 
gazetesine göre 

(Baı;r 1 in<"ldc) 
rının kıymetini azaltmnk arzusu
nu istihdaf etmektedir. 

Berlin, bu haberler etrafında mu 
tat ı;ekingenligini göstermekte ve 
l'ürk . Bulgar hududuna bir çok 
Alman fırkalarının tahşit edilmiş 
olduğunu tekzip eylemektedir. 

Almanlar, Bulgar hukıimctinin 
komunistlere karşı aldığı tedbirler 
den memnundurlar, 

yonl ordularının bir mukabıl taar· 
ruzıı llc karşıla~ışlardır. 

Bundan da anlaşılıyor ki Kiyc!'ln 
sukutu al,abındc a)ırunış olan csırler, 
hareket halinde bulunıın Budlyonl 

ordusunun b rliklerine mensup ol· 
maktan ziyade, manasız bir n.ske:-1 
zUhullc l{tyef'in milda!aasına mem·u· 
edılmış olan kuvvetlerdi. 

Bu derece fazla b r ku\·vett bu de. 
rece manasız bir. müdafaaya ayır· 

marun da bir a.skerl hata olduğunu 
burada tebarllz etUrmcllylz. 

lmdi; 

Timoçenl{O ordularının Slmolen8d 
önlerinde toplanmış bulundukları 

gözönUne alınarak Budyoni taarruz • 
nun esas hede!ı olan Poltavaya ba
kınca şöyle bir !aı·aziye kurmak ka· 
bıldtr kanaatindeyız: 

Budyonl Alman kumandanlı~ını 

Poltava'da bir meydan muharebesine 
tahrik etmek ve böylelikle bu mev. 
kil de bir mUddet e• vcl Smolensk'te 
gördUğUmilz mUzrnln bır ka,·sa. san· 
nesi yapmak maksadını ı;üdilyo~. 

Almanlar buna derhal ccvap vermek 
mccburıyetind~lrler. Zıra Poltava 
istikametinde taarruz eden Budyonı· 
yl pilskllrtıncdcn Rost.O!'a ulaşmar> 

mümkün değildir. Bundan başka Tı 
moçcnko'nun Kurs stikamctınc do,;. 
ru yeni ihtiyat lcuvvetlerı scvketmesl 
ve ılcrlcmck isteyen Alman ordusu· 
nun şımnl cenahını tehdit ederek Don 
haHasına inmelttcn nıen'e çalışması 
da muhtcmeldır. 

~lnaennleyh, Almanların kat'ı ibir 
neticeden cvvel biraz daha yorS"Unlu· 
ğu \'e insan 'e malzemcce müth ş f" 
dakArlıkları goze alması !Azım gel •• 
yor. 

-&-
• 
ilk pey, kız soyunıınca verilir ve 
havuza girdiği zaman vücudunu11 
aldığı şekillerin güzeli iği nisbe-

tinde hararetleniyordu. 

Yazan: Nizamettin NAZiF 
lşte bu muhavereden ve kendisini 

mümkün mertebe gUzelleştirmek lçl:ı 
bir hayli çalıştıktan sonra, 2592 yıl 
önceki Ukteşrln ayının dördüncU gU· 
nU ikindiye doğru, Samos'un esir pa· 
zarına vardığı zaman, Yadnıon, Ezu· 
pun bu nas!hat1ni kabul cL"lllŞ bulu· 
nuyordu. 

şehadet parmağı sol elin şehadet pa.ı. 
mnğına ,.e sağ elın baş parmağı sol 
elin 'baş parmağına. rahat rahat de. 
ğeblllrdi. Vücudunun rengi, Uzerıne 

pembe somaki tozu serpilmış hamı 
mM'I damal'lı ak bir Pnros mermeı ı 
nl andırıyordu. 

Masum bir duruşu \ardı. Güneştt 
\'il altın renkleri \'ere vere topukların 

.:5amos'un esir pıı.urı .. Oh! Bu, cıd· kad:ır inen sa.çlan sol omuzunu le p 
den goı lileccl< yerdi. lamıştı. 

Çok s-enlş bır çimenliğin ortasında Koyu yeşil gBzlerindc kendısı çı • 
bUyücı.:k bir ha,•uz vard:. Bunun et· yapılan mücadelenin hiç- farkında d 
rafına meı mcr sıralar konmuştu. ğllmiş gibi bir dalgınlık \"O sola d.:>ğ· 
ı.tilzaycdcyc ıştiıak edecek olanlaı·ın ru hı:ıtlfc;:c eğilmiş başında kaderı ı 

çoğu iyı bırl:l yer bulmak ıçln pek er· rıza gösteı en b.r fı.lıu edası vard 
kcnden gı.:lnılş!erdi. Hepsi zengınllk· Gerdanı başka, karnı başka, onıuı 

ıerinl göze '"uran kıymetli elbiseler ları kolları başka bir zevk verı~o 
ı;iynılşleıdi, ağır kokulıı.r sUrilnmüş- du. Ve goğ"sU turunç cinsinden naz 
Ier, geı danlıklar, küpeler ve yUzUk. ve nadır bir ılıihl ağacın on yedi yıı. 
ler takmışlardı. Çayırın etrafına. çe. da verebildiği tılısımlı iki mey\·a td 
peçe\•rc diz il mermer sütunların ötQ İnsan nesi var nesi yoksa buna \er 
tarafı Sisamlılar \'e gemıcllerlc dol- mez miydi? 
muştu. Elbette verirdi, Safo da bö~ le yap 

Bunların havuza yanaşmaları mem tı işte .. Ve işi kısa kesmek ıçtn;-, 
nudu. Esir satanlar ise köleleri vo - 7 talan! -dedi- var mı arttıran 
carlyelerile hıwuzdan az ötede çl- LA.kin Yadmon bunu da cc\ aps 2 

menler üstüne serili hasırlara yer- bırakmadı; 

eşmişlerdi. Bunlar sakallarını sıvaz. _ On talan fazla! ·diye bağırdı. 

layıp tatlı tatlı ı;Wilşüyorlardı. Bu Bu Lökadlı kadın bundan sonra n 
yıl alışverişin pek kıirlı olacağını derse dnlma iki m1sll benden! 
anlamışa benziyorlardı. :woo alıcıya 

tştc o zaman gUzcl şaire, derin bır mul,abll ellerinde ancak yctmış gtl· 
zcl kız \'e 200 delikanlı vardı. 

Yadmonla Safo söz!eşmlş gibi he· 
men arka arkaya geldiler. Etraf o 
kadar J;alabalıklı kı şlşmnn adam 
yer bulamadı; fakat blr {;"ece e\"\"el 
ı:apartasını yiyen Taşoz:u bir gemi 
sahibi hemen kallüı ve yerini ı;üı:cl 

şaıreye bıraktı, 

So.!o uzun kara. sakallı bir Mısırlı 
ile ç.I gozlü bir Finlkell arasına ili· 
şlncc müzayede başladı. Esır almağa 
gelenlerin kalabalığı içınde başka hl~ 
bir kadın olmadığı için Yadmon o· 
nun Sa!o olduğunu anlamıştı. 

Esir sahipleri kızları blror birer 
getir p havuz başında soydular. Hc:
kız llç basamaklı bir merdivenden 
yavaş ya,·aş inip ha,-uza gııdi, biraz 
döndü, eğildi, kalktı, sonra tıun kar_ 
şı taraftaki diğer merdivenden çayı· 
ıa çıktı. 

İlk pey kız soyunduğu zaman ve· 
rlliyor ve havuza slrd,ği zaman \1l· 
cudUnUn aldığı şekıllerin gUzelliğl 

nlsbetinde hararetlenen müzayede 
bitince, kız Cıbllr merdivenden çıkıp 

yeni so.hlblne tesllm ediliyordu. 

Sn!o ihtirasla açılıp kapanan lbu
run delıklerlle çayınn ortasında cins 
bir kısrağa benziyordu. Soyunma sı. 
rası Arkidlklye selınce gözleri sUzUi· 
dü, kirpikleri titreyerek birbirine 
değdi, sonra gözlcrt tekrar ac;:ıld:, 

tekrar kapandı. Kıza doğru llçüncU 
göz atışında göz bebekleri, görünmez 
olmuştu. Of, bu dehşetli bir şehvet 
içinde yaşayan, şehvet teneffüs eden 
bır kadındı! 

Arkıdıkıye sUrdUğU pey bir talar. 
oldu. Yadmon bunu derhal iki ( ı) tu.· 
lana çıltardı. Safo gözlerini genç kı
zın gl:)ğsUnden ayırmnyarak: 

- lki l'ıuçuk! diye inledi. 
Yndmon ise G'ÖZlerlnl Safonun ... 

rada bir kakılıp yalnız akları gözü
ken ırnra gözlerinden ayırmıyordu: 

- Oç buçuk!. diye gUrlcdl. 

Uç buçuk talan! O devirde bu 

uykudiln uyanır gibi goı:lcrlnl U\'Ol • 

yarak başını kaldırdı, etrafına bak. _ 
dı. On yedi buçuk talan? Hayır y • 
nında bu kadar altın yoktu. Ne ya. 
pacakl.J şimdi? Telllll yirmi ~·aşında 
ince kıvırcık bıyıklı b r delikanlı ıdı 

Safodan ses çıkmadığını görUnce o· 
na doğru yaklaşarak haykırdı; 

- On .•. yedi .. buçuk talan! Bu glı 
zel yavruyu yok nıu arttıran? 

-··· 
- On .. yedi .. buçuk talan! Paro.· 

da. bir daha böyle mermer çıkmaz' 

sısam pazanna. bir daha böyle lrn: 

gelmez. Yok mu arttıran? 
- ... 
Herkes nefesini tubnuşlu, pazar 

dakiler b:ı.ştanbaşa kulak kes.imiş 

lcrdı ... Safo alık alık bakıı.ltaldı. Tc. 
idim her sözü kafasına b,r tokmarl' 
gibi iniyordu. DehşcUi bır azapla bu 
nalan gö~crlne gUzel dclıkanlını 

kınrcık bıyıkları yaban domuzu ye· 
lesi glbı gözüküyordu. Onun llıal 

renkli dudaklarının her açılışında bu-
kanlara. tatlı bit· heyecan veren benı. 
beyaz dişlerini, uluyarak yaklaşa ı 

bir kuduz çakal çenesi sanıyor, ko 
!unu uzatıp bu beyaz dışler aı·asınd 
göze vuran sivri uçlu pembe d ltn 
yakalayacağı, çekip koparaca~ı gc· 
liyordu. 

Nihayet dayanamadı; çılgın bı 

sıçrayışla ayağa kalktı; 

- Ben daha t'azla :ı; crcbıllrlm, de· 
dı. Fakat yanımda bu kadar par 
yok. Borcumu Lökad'da tediye ı-t· 

sem olmaz mı? 

Bu sözlen söylerken çok tuhaf b,ı 
hal mi almıştı, yoksa soylcdlgi b ı 

b.r kaç söz hakikaten çok mu gll· 
ıunctıı? Hiç kimse kcr:dtnl tutanın 
dı; çayırda bin tayın bırden kişned · 
ğini sandır an bir le ah kaha tfı!ıi • 
yükseldi. 

(Arkası 'ar) 

(1) lbranı para mikyası. t3iS) 
Türk altını kıymeUndcdir. 

dehşetli bir servetti, Akden!zin en ==============-=~ 
büyük şehirlerinin en zenginlcrllc 
dolu olan mcydandn Jıiç Jtlmse bu 
yarışa girmek cesaretin! gösteremı · 

yordu. 
Arttıran kadın gözlerlni genç kı. 

zın i;Ozlcrınden ayırmıyor ve arttı· 

ran erkeğin gözlerı ise olgun kadının 
gözlerınc doğru sUzUIUyordu. Bir gU· 
zel kız elde etmek için deniz~ırı 

yerlerden gelen bu insanlar hep bonül 
ehil kimselerdi; bunda bır lş old\Jğu· 
nu anlamışlardı. 

Ellerinden devrin en ı;Uzel kadın· 

tarını gcçirdiklf'rl için hem ge:ıç kızı 
hem de Safoyu birer mUteha.ssıs G"lbi 
tetkikle iktifa ediyorlardı. 

Ark dıki hakikaten eşi nadir bu. 
Jıınur blı' gUzeldl. On yedinci yaşını 
doldurup doldurmadığı henüz, şUp· 

heli idi. Fakat o ne endamdı! !nccclk, 
nah şu kııdnrcık bir beli vardı. Bir 

ince bel ki sağ elin ofehadet parmıı· 
ğıle baş parmağına bir kıskaç ve sol 
elin şehadet parmağlle baş parmağı· 
na da lkınci bir kıskaç şekli verip JJu 
hıskaçlardan blrlle sağ, blrlle sol 
böğründen kıısnakladınız mı sağ elin 

Bir şiir 
sütunu 
a{~lık ! 

Genç şairler, bize 
eserlerinizi 

gönderiniz ! 
Bir davayı halletmek istiyo. 

ruz. 
Bir zamanlar, sanat 'e ede. 

biyatta başgö termiş olan eı;. 

kilik . yenilik ınimakaş:ı ı :so
nunda. "eskiler )enllerc yer 
vermlyorlarn iddiası türemiş 

ti. 
Biz bu i<ldia:> ı kökünden çii· 

rütmek istiy.oruz. Sütunları. 
mız, bir kıymet ıfadc edebilen 
bütün eserlere açıktır. 

Gençler! • SiNGAPUR YOLU 
Şahescrile, Yarın Akşam 

~tk Sanat hayatının en parlak bir devrine ba lıyor. 
·I<A.T: İlk akşam için numaralı yerler şimdiden satılmaktadır. 

• Alman karıkatilrü -

Bu tedbiı !erin Rus . Ilulgar mil· 
nascbctlcri uzerinde ynpacnfı te. 
sirler nşikfırdır, 

A:ı. ni muhabir, Londranın vcı-
d ğl hı.ıberlcrc ragmen Bc.>.linin, 
Balknnlardakı " :z:i etmdf' bir de
ğııılklik yapmak niyetinde olma. 
dJgını bildirmektedir. 

Esasen Almanlar Rostof'a varsa- Kaldı ki .Moskova. bOtOn Rusyalıların 
lar da, Kafkaslara lnmezden evvel, kalbidir. Bir lnhUAl lc;:in her şeyde:ı 
Mosko\'a etrafını tenıtzlcmeye mee· evv . ı u l\foskoYanın zaptı 10.zımdır. 

burdurlar. Zira ynnlıırında böyle bir Petı.:ı.? 

Eserlerinizi bir.c gönderiniz, 
haftada iki Kiin ıenç ııanat. 
karlar için birer stitün ayırdıK. 
nura~ a gon(tt!rilcn İİrlı•ri 'C 

nt'sirlcri ncşret\ert'ğız. 

Telefon: ~s:,os 
Acaba ıaıetc~ı okuyabili~ or 

mut 
tehdıt bulunurken o kadar uzak b ı Bu artı..'t klr,cı' plfına s.rnı.ştir 
Jıcdcfe gltmclerı ma.nt.ıld degü<iir. k<lık DUMA:S 
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-E·n·S·o·n·H·a·v·a·d-is.'i·n·m-a.ce·r·a·r·o·m·a·n·ı·: .10 .. 1 E km eğ i geç 
vakit çıkar-ALMAN CASUSU V. 16 
ma/ arının 

sebebi nedir? 

Evlenme teklifi 

• Boyum 160, kilom 60, yaşım 
34. mütenasip vücutlü, buğday 

tenli, güzelce sayılır, dulum. Tam 
bir ev kadınında bulunması ıazım 
gelen bütün aile ve ev bilgisine sa
hibim. 

Türkçeye çeviren: Fuad Samih lstanbul 

Vesikayı bulmak için birşey ihmal 
edilmemiş, otomobilin her tarafı (Baıı 1 ~ide) Tahsilim orta sayılır, hususi bir 

delik deşik ed ilerek aranmıştı. 
lar. Zira her sıcak ekmek başına terzi mektebinden dirJlomaltyım. 

.-ateş hakkı!) ından başka otuz kırk Evine bağh aile, hizmeti bilir, bo· 
gram eksik un kullanmak imkıl.- yu 165 ten yaşı 36 dan aşağı olmı· 

Yüzbaşı Sil verin kendilerinden . San'abı gazetesi müdürüne telefon nını buluyorlar. yan vaziyeti iyice bir aileyi geçin 
ıstediği yardımı pek tabii &:öril· ı etti. Delikanlının Cezairc hareket Seyrek seyrek gelen telaşsız ı dirir durumda hassas bir erkekle 
yorlardı. Bu vatanı bir ~izmetti. ettiğin! öğrendi ve şefine vakayı müşteriye eksik ekmek satmak im evlenmek istiyorum. (A.A. 34) rü 

Fakat, bu ak~ı tesaduf Jakın anlatarak : • 1 kAnsızdır. Çünkü müşterinin bi- muzuna müracaat. 
kıskançlığını uya~dır~ı~tı. _ ' - Si~e, .. Allahaısmarladık di~·o- risi farkına varmazsa di&eri m~t. " Es_m~r orta boylu, neş"eli ve 

- Yavrum, yuıbaşının hakkı rum, mosyo ... Bu gece tayyare ıle laka varır. Hiç kimse buna dık. sıhhatlıyım. Yaşım 30, çalışıyo. 
var. Beyhude keJtdini üzme, l\ı. Cezaire gidiyorum. Vesikanın e. kat etmemiş olsa bile kontrol me- rum. elime net 50 lira geçiyor. 
şanlına her şeyi anlatmayı ben lJ.. hcmmiyetini bilmiyen bizim çılgın murları ani bir muayene He sah- Yüksek tahsilim var. Çalgı da ça
zerime alıyorum. A~ık, onu ya yırtar, yahut da bir tekfırlığı meydana çıkarabilirler. larım. Aradığım erkek 40-45 ya. 

Lusyen, Jakın evine saat 22 de tarafa atar. Bir defa daha adam Fakat bir fırın tasavvur ediniz ki ~ında, kumral, mavi veya yeşil 
bir defa daha telefon etti. avcılığına çıkıyoruz. Fakat, bu de. önünde ignc atsanız yere düşmez. göılü, aylık kazancı 100 liradan 

Kapıcı, kiracısının seyahate çık. faki tehlikeli değil. kıskanç ve Ü· Herkes parasını uzatmış, ekmek fazla, kibar tavırlı, yüksek {ahsilli 
tıgını söyllyerek illı.ve etti : mitsiz bir sevdalı... aramaktadtr ""' fırıncı sahte bir sakat olmaması şart, içki, tütün 

:\1osyö Jak, Afrıkaya, röpor- Yol arkada<cları can sıkıntısıyla: kullanmıyan tercih edilir. Arzu e-
taJ yapmaya gittı. Üç ay sonra dö- Hormen de boşuna vakit geçir· -- Yah\I, bu ne hal? Durunuı, den (Saadet Son) remzine müra-
necek. miyordu. 16 numRralı vec:ikayı O· sabırlı olunuz! caat. 

Lüsyen, deli g ibi oldu, • Dünya tomobilde bulamamıştı. Silverin Diye bağırmaktadır. Böyle bir •2s ya$ında kumralım ve güzelim 
ve San'at" gazetesi idarehanesine bunu otomobilde sakladığı mu. henı;ı:fı.medc ekmeğin bir kaç gram 4 ay evvel dul kaldım. Kocam 4 
telefon etti. Yazı işleri müdüru, hakkaktı. Öyle olmasaydı otomo- eksik olup olmadığını dü&iinmek ay cvevl öldü. Balıketliyim. Güzel 
'<apıcının sözlerini teyit etti: bili aldırmaması tazım gelirdi. kimin aklına gelir? Hele bu Ra· kahve rengi güzlüyüm. 14 yaşında 

Jak Rişar, saat 21 e doğru Burlih mırıldandı: mazan günlerinde, top ha patladı terbiyeli, ortaokula giden oğlum· 
nüdürü &örmeye gelmişti. Müdür, 1 - Bu sabahki adam vesikayı o· ha patlayacak derken... ?.1uhte. dan başka kimsem yok. 
A.frikaya gidecek muhabirin bir· tomobilde sakladı. Fr-1kat, polis kir, fırıncıların bu yeni hüneri da· j Bana ve oğluma iyi bir şekilde 
jenbire hastalandı~ını, yerine bi· ı memurları garaja gelmezden ev- ha fazla devam edememehdir. Q. bakabilecek bir koca arıyorum. 
rini bulup gOnderınek ıazım geldı. vel ha~ka birisi geldi, aldı. Zer- ruçlu vatandaşları, iftar zaman- 1 Alkol kullanmıyan, sigara içmiyen 
ğini söyledi. Jak, buna talip oldu. ı ton, söyle b;ıkahm . bu kim olabi- Jarında, kepenkleri kapalı fırınlar 25 den 50 ye kadar biri olabilir. 
Ve memnuniyetle kabul etti. Bir lir"! Garaj ~ahibinin dikkat naza. önünde nöbet beklemekten ve üs. Yalnız maa~ı 100 den yukarı ol· 
sergtizeşt filmi çevirmek için Ha. rını çekmeckın otomobili açan, ka- tüne üstlük eksik ekmek almak malıdır ve bana çok iyi bir şekil
gar·a giden sinemacılar takımına , rıştıran kimdir, der'°'in"... &ibi bir ziyandan kurtarmalıyız. de bakması şarttır. Hiçbir gelirim 
Cezairde iltihak etmek üzere Bur- - Kim olacak ... Ya otomobilin Geç vakit ekmek çıkarmayı itiyat evim, ve hatta iyi denilecek bir 
je"den Paris - - Cezair tayyareşile sahibi. yahut kızı ... Belki de bar edinen fırınlarda ani kontroller eş,yam yoktur. İstiyenlerin t(Scven 
hareket etti. sahibinin biraz evvel gösterdiği yapılmasını belediyeye tavsiye e. Kadın. remzine müracatları. 

Mösyö Bartel, kızını teskin et. delikanlı.. deriz. • Yaşım 29, dulum. Orta boylu 
mek için çok güçlük çekti. - Kızın nişanlıı:ı mı? narin yapılı kara kaş ve kara göz· 

Genç kız. ümitsiz bir halde he· - Evet ... Bana kalırs~ vesikayı Beyog"'lu şoto··rıerı· lü, buğday renkliyim, Şişmanla-
mcn trene atlayıp l\1arsilyaya, o. bu genç gazetecı almıştır, başka maya pek istidadım vardır. İyi ve 
radan. ·ilk hareket edecek vapurla sı değil... 1 ' t .. 1 • • namuslu bir aile kızıyım. 
Cezaire, nişanlısının yanına &itmek - Peki ama, ikinci büronun o· ı oe eessur erını Ciddt tekliflerin T. T. (Hasa 
istiyirdu. tomobill aldırmasına sebep"!.. • • • üstü) remzine müracat. 

- Yarına kadar sabret, benim - Fıkrime göre, delikanlı zarfı J bı l dı re11 b r mek 0 
24 yaıında mütenasip güzel 

güzel kızım ... Ben, şimdi sinema tkeıszaad~eferndı· buldu ve şüphesiz ~ene; ı •• 1 • • vücut.ıu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca 
kumpanyasına telgraf çeker, Ce· v t d d 1 boylu yeşil gözlü orta tahsilli Fran 

zairden ne zaman ayrılacaklarını Hor8murelnı.~hg. ud·-~drıe.k8· ı·r kerecı'k zek' l up gon ar 1 er sız.ca bilir iyi ve asil bir aile kızı. 
_;orarım. Bunu öğrendikten sonra, .. - ... yım. Hayat arkadaşımda aradığım 
baba ve kız ne yapacağımızı düşü· eseri gösterdin. Hakkın var Deli· <a..,ı ı lnclM) şartlar: 
nür kararlaştırırız. Haydi. git yat. kanlı çamurlutu görmeye· geldi. 1 1 - Şoför sarho~ olmayacak En a< lise tahsilli olması ve dev. 
Saadetine halel gelmiş değildir. Otomobilin kapısını açtı. zarfı 1 2 - Şoförün bir Babıkaaı bulun· let memuru, öğretmen veya subay 
Jak, seni cidden sevmemiş ol::>aydı gördü, aldı. Sonra götürdü mayacak. tercih edilir. (5 Emel) remzine mü 
bOyle haber vermeden hareket et- nişanlısına verdi. Yahut da vere· 3 - ~tahaHesine bakan kara.kol, racaat. 
mezdi. cek. Haydi, yine iş başına .. , Cilret bağlı bulunduğu nahiye iyi adam o~· • Yasım 49, maaşım 77 liradır. 

... göstermeyi bilmeliyiı. Unutmayı- duğunu tasdik edecek. Dul, emekli ve kimsesizim, hiçbir 
• • nız ki, bu vesika için bize bı'r bu. içki kullanmıyorum. Aradığım ba. y·· b ş·1 J 4 - Beyaz enfiye kullanmıya.cak. 

. uz aşı ı ver, ak'ın peşini t:ı., çuk milyon frank mük3fat vere- :S - Sıhh8.ti yerinde olacak. Sari yanın yaşı 36 ile 42 arasında, mü· 
kıp etmek mecburiyetinde kalmış· cekler.. tenasip güzel vücutta, şen , bahke· 
t H k ha~tahğı olmayacak ve sinil'leri mut· 
ı. ormen "'.e .ar ad~şları hakkın. Hormen için, yabancılara kar$ı laka sağlam olacak. tinde ve iyi karakterli olmalıdır. 

da yapılan. gızlı tahkıkat neticesin- kollarını açan Par iste-. \ırdımcı Az bir geliri ve bir evi ol an bayan 
d t b 1 b 1 d HEıt" yıl mut.laka. "Umumt bır •ıhh&t lh d l · c o omo ı u un u. bulmak lşten bile dekildi sar a tes e (66 Yuva) remzıne 

Fakat, döşemeleri, yastıkları (Deva~ı var) muayenesıne t.ılbi olan .,oförlerin her müracaat. 
parçalanmış, tavanındaki bezler an da belediye ve polis kontrolü iç:n. • Kumral , balıketinde mütena-
yırtılmıştı. Esans hazinesi bile de- Müşterilerin1ize de bulunduklarını unutmamak lıl· sip, güzel vücütlü, lise tahsilli bir 
linmiş, aranmıştı. Vesikayı bulmak z::mdır. Her zaman sadJk arkadaş: ve lisan bilir iyi temiz bi!' aile kızı. 
için hiçbir şey ihmal edilmemişti. Teş ~kkÜI' kara giln dostu olan 'oförler u.e z:a- rım. l-Iayat arkadaşımda aradığıın 

Bu, vesikanın Alman ca usları - t:zun enelerin ,-erdiği tecrübe ile man memleket hizmetine davet edil· şartlar : 
nın eline geçmediğine delfılet edi· herkec.;i men1nun ederek l~tiTahat -ve ' mişle~e daima Amtrlerlnin te:vec· En az lise tahsilli, 25-35 yasırıda 
yordu. . · cühlerıni kazanmayı tere! bilmişJer. bir bayla evlenmek istiyorum. (5 ahn1 satJmJannı temin edt>n müe&~C'- dir. 
Yüzba - ı Silver; V. 16 numaralı senllz muhterem mü!}terllerlnden gör Belma) remzine müracaat, 

\'e~1..cay1 , oturduğu döşemenin aı. düğü fe' kaJade minnetten müteha.5- Biz hepimiz öz TUrkUz. Göğsümü· Gelen cevaplar: 

. .. . ... : , . . -'. ~ . ·~~ ~ ·~: 

BAŞ, O 1 Ş, NEZLE, G R 1 P, R O MAT 1 Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında ıünde 3 kaşe alınabilir. D er yerde pullu kutuıarı ısrarla tsteyiniz. 

Parasız i lanlar 

iş istiyenler: 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul MUftülUğ"U binasında yap- ı az bir taahhütte (3000) liralık b\J 

tırılacak ( 4966,69) lira keşifli tamir 1 J şe benzer iş yaptığı.na dair idareJe .. 
h ·l; 13/ 10/ 941 pazartesi gü.nü saat rJnden almış olduklan vesaika mus-
1.5 de MilU EmlAk mUdürlilğUnde tenlden İstanbul VIJA..yetine mu.racJ.~ 

toplanacak olan kom isyonda açıl<. atla ek~iltnıe tarihinden -tatil güo .. 
Bu eühmda 1.f arama, Jt verme, eksiltme He ihale edilecektir. Muvak- teri hariç .. Uç gün evvel alınmış ehli .. 
evleome t.ekli1leri, ve ticari kat teminat (373) liradır. ?ı-fünakasa yet ve 941 yılına ait Ticaret Od&S' 
mahiyeti h&lz olmıyan küçük evrakı hergün Mitil Emllk 4 üncü· vesikası ıbraz etmeleri mukteztdir. 
UAW&r paruu;: fte9rolunıır. kaleminde görülebilir. İsteklilerin en\ (8466) 

• ?\fatbaa pedalcısı,yım ve ka
bartma etiket ve kartvizit maki· 
nelerinden anlarım. 

Çalı!itlğım nlatbaada işlerin birden 
bire durması yüzünden işimi bı· 

rakmaya mecbur oldum. Şimdi bir 
matbaada pt:!daJcılık işi arıyorum. 

{A,R.) rümuzuna müracaat. 

• Okumak yazmak iblirim. Ka
pıcılık, odacılık gibi bir iş arıyo

rum. isteklilerin aşağıdaki adrese 
müracatları. Fatih Malta çar~ısı 
Temi1.:ilk hane Habib 

* Bol sütü olan bir bayan sUtnl · 
nelik aramakta.dır. İsteyenlerin aşa.
ğıdaki adrese mtiracaatlaı·ı. 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 metre murabbaı bahçesi bulunan denize ve Adalara nazır 

elektrik, su ve havagazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde üç kuyusu bulu· 
nan mezkUr mülkü görmek arzu edenlerin Aksaray Sorguççu so
kak 1/8 numaraya; görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
müdürüne müracaatları. 

Devlet Demlryolları iıaaıarı 
){uha.ınmen bedeli 55250 celli beş bin iki yüz elli> lira olan tulum el .. 

btse imaline elverişli 65.000 metre kumaş 2/ 10/ 94.l perşembe günü saat 
16 da kapalı zart usullle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Malunutp"'I& Kantarcı camisi Çık 

m.az sokak 90 numarada Emine. Bu işe girmek isteyenlerin 4012,50 cdört bin on iki lira elli kunt!> 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkaları ve teklifleri .. * Bulgar~tanh bir Türküm. v .ı-
ni ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri Uı.zımdır. 

tanrrna okumak için geldim. Mali va- d 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve İzmir veznelerin e 

zıyetim bozuk olduğu için henı çalı;- • 8218• 
sat.ılmaktadı.r. 

mak hem okumak istiyorum. Beıı den 

~sti!ade et!T'~ek istiyen hamiyetı;. \s 

sahıplerinin 4;. Çalı!}:kan 24• retu.zine 
müracaatlarını rica ederim. 

• «Bir üniversite talebesi kız ve e! 
kek orta meklE"p talebesıne TUı·kçe 

ve Fran.sızc& ola.rak riyaziye, fiZik, 

kimya, biyologi dersleri vermekte

dir Alkaya. rümuzuna mUracaa.t• 

• Muhasebeden ve ticarl işlerden 

anlar YUkset: İktı.sat ve Tıcaret n~cık 
tebi ta.lebeslnden bir genç öğleden son 
ı·aki za.nıanı i<::ln kanaatitAr bır Uc::

retle if aramaktadır. S. 9 rümuauna 
müracaat. 

Bir n1ulıasebeei iş a rryor 

Yüksek tktwat ve Ticaret mekte
binin son sınrfına geçtim. Muhasebe 
ve riyaziyede kuvv~tliyim. Herhangi 
bir Licarethanede çalışmak istiyorum. 
•Ro-Veı-,. remzine müracaat. 

Bir bayan tngilizee ders \·eriyor 

Bir TUrk baya.nı ingilizce öğren

mek i.stiyenlere, bilna&;a orta. okul ve 

TOrldye Clmbarlyetı 

Ziraat Ba n kası 
Kuruluf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.009.000 Türk liruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
' Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
P ara biriktirenlere 28,000 lira ikramiye v~yoı 

tına sokuvermışti. Bunu bulmak !ıl& ola rak son&uz t~kktırlerlni u.1"- zü gere gere iddia edebiliriz ki ara
güç birşey değildi, Döşenıcleri par ı.ederken bu kere elimizde nle\·cut \ e nıızd.a aslen fena ola.n yoktur. Fakat 
ça1amaya, tavanı yırtmaya, esans muhtelif ,.e mebzul ,,., apartınıan, insanlık hah bu ... Bizden birinin dt! 
hazinesini delmeye lüzum yoktu. dükkün. arsa ,e !taire.yi UC'UZ , .• C' l - bir gün canı sıkılmış olabilir; yahut 
Eğer vesika. bırakıldığı yerde bu. \ertı:ıı olarak alım ,.e ~atınn teıuin elinden veya ağZJndan bJ.r hata sadır 
lunmuş olsaydı, Hormcn bunu 3· ttnıektedJr. trad &ahlpJerlnln mue~,e· olabilir. O zaman yapılacak şey o aı-
Iacak, otomobili bırakıp gidecekti. &eınlze bir kere uğranlaları krndl kada.,ı polise şikA.yet etmek olu;-. 

(A.R.) adına gelen 
matbaamızdan aldırınız. 

lise talebelerine en iyi b:r usulle eh~ 
mektubu r· U d ktedl Arzu ven ıya a ers verme r. 

Dem€k vesikayı bulamadı menfaatleri iktızostndandır. )fuhte. Faka birisi bir gez hata işledi diyt 

Resoam, 55 M. 5, K. B, M. S. M, 
S. A, Ga.rp 48, Engin 38, Kabule, 
602, Şans K. T. K rumuzlarına gelen 
mektupları aldırınız. 

fvi ama , 16 ntıınaralı .v .. esı'kayı beJı bin ktı;ılye h•k•ret her .,.t . 
~ rem n1ü't~rUerimizdrn gezdlrn1e üc- ·ı T ... ... Y1e: ın rulduğunu gördUk. 

kiın aldı"·· rf'tı talep edilmez. yiyeceği yoğurt değildir. Demek oluyor ki Tasviri Etk.Arın 
Tekrar malürnatır.a müracaat O· Ak aray l\IJllet caddesi l~usu.f- Bu mektupta ehemmiyetli nokta hakaret bataryalarına bu sabahtan· 

li..lnan garaj F:ahibi · pa,a 123 numaralı llanıarat Em- bir vatanda..~ın şoför olabilmesi lçin beri «5,00l :ı. inci olan bir yeni hedef 
- Hayır! demlştf. :\tadmazcl IU.k Komi~lon E' 1 Kadri 'e oğlu 1 ne derece ınceden ınceye süzgeçten daha gösterilmiş bulunuyor. 

Bartel otomobili garaja kt"lirip bı· • geçtiğinın bildirilmesld.ir. Şoförler · 1 Ahınet ı.·u~er Meslek terbiyemız, mes ek terbi· 
raktıktan sonra yanına kims~ -;dk kadar ince elenip sık dokunarak eh- yeat dışına ÇJkmr~ olanlara doğru yo-

edenlerın •Eczacı:t rümuzuna mek-
tupia milra.caatları. 

• 5~ yaşındayım, kimsesizim. 
O rta yaşlı bir hizmet ehli bayana 
ihtiyacım var. Perihan rümuzuna 
müracaat. 

Kitaplarınızı ~ 
ABiF BOLAT 

lliTAB IViND I N 
alınız . Biltün bulabL 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaP" 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çek.ileceıı: 
kur'a ile aşağıdaki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 4,008 u... 108 adet 50 liralık 5,000 w-
' )1 509 )) 2,000 • 
4 ,, 250 )) ıJtta • 

CO n 180 u f ,M8 » 

12• • 
1'8 H 

41 

2t 
• &,889 • 

» 8,2ff ,, 

laşmadı. Eı:ıa!en garajda benden 'l. AK vı M llyetname alan bizde hangi meslek lu göstermeğl en1rettiği için yaptığı. 
başka kJmse yoktu. Kapısını ıç- erbabı vardır:' mız dUrllııt müdahaleyi bir sokak leceğiniz gibi Ankara neşriya· 
lım. Döşemeleri süpürdüm. Solmuı '!4. El:'L"CL 941 Tekrar edi'-·oruz: d t · 

kitapları 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirad•" 
aşağı düşmiyen!ere ikramJye çıktılı takdirde % 20 fazlasil• 
ver ilecektir. K uralar oenede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11. eyi4l• 

11 Birinciklnunda çek ilecektir. 

.3 mUnak~asJ şekline ökmek bızlm ının, Avrupanın model vesa 
kır çiçekleri vardı. Onları attım. • ÇARŞA.."1B.~ Şotörlere hakaret kimsenin haddi kA.rımız değildir mecmualarının Ba.bıA.lide ye· 
Ah: Hatırlıyorum ... rı.tadmazel Bar A.Y: 9 - GCX: 267 - Hıı.ır: 14~ değildir; esasen kimsenin kimseye Tasviri EfkA.r muharririne, mes· gA.ne satış yeridir. ..,. ••• Kimyager..... ZAYİ 
tel gittikten sonra nişanlısı geldi, RU~tt: 1857 - El"LCL: 11 hakaret etmeğe hakkı yoktur. Gazetelere ıı.ın da kabul eder. • ı:ıı 

1 lek terbiyesine urgun bir üslOp sahi- Yüksek Deniz Ticaret mekte 
Sakatlanan çamurluğun değiştiril. H CRI: 1360 - R A.'lfAZA...-: 2 * la Ankar• cadd-. on •-tanbul H . T 1 ı" bi olmağa çalıı:ıma.sını vslye ede· G> ... " (:'"., " •• ff o" 

"' oıı lrıi !iÖ.yledi. Bir aralık kapısını \AK1T ZE\ ALJ EZA...'\ I Bu sabah, Tesviri Efklrın bu mev. rını. lksam l].J ın ar an den 331 • 332 senesinde almış ')' 
aç'ı. Evet, evet .. , İyi hatırlıyorum. zuu tekrar ele aldığını gördUk. Fa· Nlzamettln Nazil U ğum şehadetnamemi zayı ettint· 

0
,:: 

Bir şeyler aradı. Büyükçe bir zartı GÜ~""EŞ: .5,49 ll,4:5 kat, durduk yerde hakarete uğrcı· Sahip ve ~ıınarrlr\ tDRAR TAHLİLİ 125 KURUŞ nisini çıkartacağrmdan eskisinin t:ı 
>ldı, cebine koydu, aradan az geç- OGLE: 12,00 6,0ı yan ~.ooo namuslu vatanda'& bir tar· Açık mahabere NlZA..'\IETrL'I N..\l'.IF BilQmum tahlllAt, mü yoktur. 
1• polis memurları geldi. İKİNDİ: 15,29 9,26 ziye ·verilecek yerde, bUA.kis ayni ei· Bayezille Özak garajı şoförlerine, Neşr:yat Direk.törü EmlnönU E ml:l.k -çe Eytam ban· > 
Sılver; n1ühürlü zarfın. Alman AKŞAM : 18.0l 12.00 ki şarkının bir daha tekrarlanmış oL hakkımda gösterdikleri nazik ve za- şVKRV SARAOOGLU kası kar!Jıs ı nda lızetbey hanın.. Nazmi oğlu Salithatt:n Ka..t85ll1 

~asuslarının değil, Jakın eline geç YATSI: l9,3j 1.31 dutunu ve bu meyanda. şahıımıza da ri! dikkatten dolayı teşekkür ede. Ba,,ıldığı yer: da ikinci ka t No. 6 Be.yoğlu llalk Slnemac;ıod9 

~m:c~s:ln~c~s:e~v~ln::::d~i . ..'.:H~e~m:::•n::..·~D~ü~n~y~a:,,;;v;e~/~ı~~~rs:::A~K~""""""'""'"""1:·:ıo::.....,..,:1~0,~o~ô~~T~a:s:v~~r~ıe:f~k~a~r:v~A:rı:,~b~ır~h=a~k:a:r:e:t ...:•:a~v~- ı,:r•:n~ı-;..,..,....,..,....,....,....,..,...,...,..,::r;-~.~N='~·~~""'"'"~V~A~T~Al~N:·~~:l..\~T::BA:::AS:;:ı:..,..,...,.~,!;::::~~::::::::::::::::::~~ ...... ~------·-.-.-.-.-.--' - ~- ../ 
.annediyorıım. Öyle tahmin ediyo - Benı bırakınız gideyim. Bir istiklal- En Son l.Java·dı's'in Aşk, Cinaget ve Mıac!!ra Tefrikası : 49 kanlığında bir vükela meclisi ku- Evlendikten sonra da pek f9~ 
rum ki , sarayın her tarafından be· taarruza uğranıadan saraydo.n çı. llj - ruldu. Kral, Kastet Fiveristonun durmamıştı Gizli bir surette t' 
n :!l ıci bır pusu kurulmuştur. Bir kabilmek için çocugunuıu da be 1 • 111 mektubunu okudu. Ve onun tcv. zı kadınlarİa düşüp kalkıyoı". i\l 
"ksey tutulmamak, pusuya düş.. raber alıp aşagı ineceğim. Buna 1 N T 1 A M kifine karar verildi. ri bir aşk ve şehvet pcşınde ıc.(I~ 
mcn1r.k lçln bö;rle bir tedbir alma. , mılni olmaya çalışmayınız ki ço. Karardan sonra, kral, hususi 1 yordu. 'f)Jf .. 
) a • ecbur oldun1. Beni öldürlebi cuğunuz.un hayatı elimde bulunu- ~ dairesine çekildi, yalnız kalmak is· ı Son mesgul olduğu \'e J1'1 ,ı 
l•rsl nı7., f.akat , şuna emin olunuz ki yor tiyordu , Kimseyi kabul etmedi,, dikkatini çeken kadın, l\tont~"-~ 

' . 
. r ve dln1Jarınız uzerime hü 1 Bu sözleri sövhverek saloridan . . d h Son :yıllarda kral Birinci Ferdi- , r.o dükasının evvela metrcsı. ,·' 

;ıı, sıze ıa e eder,m. J J koziye b.ir.l'r at . azırlamalarını " 
r t ı e ri .._ aınan Oohınuz da çıktı. çocuğu elinden tutarak mcr- k" ( ' • nandda bir asabilik ba.15 göşternıiş . günlerde de karısı olan Klar3 . ı 

- Pc ala, dedigin olsun. Arka· . ev1ren : emredersınız .. Zal>ıtlcrdcıı b;ri de rı· 
ı 1 ı vacaKtır Eliındek l bıçağı divenden aşağıya inıncğe başladı. daşınızı şimdi serbest bıraktıraca- • bize refakat eder~ I<en<llmiıi eınin ti. Ve bu hal günden güne art. Kraliçe, kocasının bu ha.ııe .1t1· 

n m n ~öğ ::.tinc saplıyacağım. K(jpıya ~ aklaşacağı sırada, a~ mışlı olv 
· ğım. Sen çocuğumu ver.. A ,. S', /"' "[ ve tehlikeden uzak buldugumuz · duydukça evvela müteessir .l" 

Kra dehşet iç~ndc kaldı , Çocuk kerler önünü keserek çıkmasına .. ~.. y "'. p :Ill :> ,~ _l G r . ,..1 · · · d ı.ı"" 
. . ld 1 - Çocuğu vermek kolay. Fakat bir mıntakaya vardığımız zaman enç ıgı e& ence ve neş c ıçın e, üzülmeğe başladı. Fakat ı;oortl .l\ 

dJ knrku undan ağlıyordu. Anri· manı o u ar. d. . kadınlar arasında geçmiş, bir ka- )9'' 
A ık h k d Onu eıj·n1dcn aldıktan sonra bura- oğlunuzu ken ısıne teslim ederiz. f t ı ~ . . ,.. b31 

ko. çncutu ok,;ıyarak: nr o ay ır ı'. Kral ,Anrikoya dedi ki: Kral, Anrikonun bu tekll!ini de dın kucağından başka bir kadının ne re e mcgc, ıgrenme.e I' 1 
Korkına yavrwn' dedi. Kral Prensi öldtirmcmeklığimi isti dan serbest çıkabilecek mıyiz? İstediğin oldu. Arkadaşını kabul etti. Ve biraz sonra halk, kucağına atılmış, arılar gibi her Yavaş yavaş, kocasına kar"ı 4 

bana dokunmnz, saraydan ı;erbe~t yorsanız, geri çekilin! Askerlerin bize hücum etmiyecek- serbest bırakt~m. meşhur e~kıya reisi Anriko ile ar. kadın dudağından bal toplamış ve binde ufak bir sevgi bile kal111~, 
ola.ak cık'llama müsaade ederse Reisin arkasından aşağı inmiş leri ne malü.m? Bunun için, sara- _ Teşekkür ederim efendimiz! kadaşının yanında bir saray yaveri bu hovardalığı Avrupanın en gü- Bütün muhabbetini çocuguıı~ 
hen de sana dokunmıyacağım. ı olan kral, askerlere emretti· yın kapısından, asker kordonıın· Şimdi öteki nokta kaldı. olduğu halde şehrin sikaklarından zel kadınlarından biri olan kraliçe retti. 

Kralıçc ev'iıdı, Anrikonun elın- - Dokunma:vınız ona. Bırakınız dan çıkıp gitmedikten sonra maa· - Hangisi? geçtiklerini gördükleri zaman hay ile cvleninciye kadar devam et. 
de gordı.igu ve başının üstünde bir kapıdan çıksın: lcsef çocuğu vcremiyeceğim. - Buradan serbest çıkabilmek- ret içinde kaldılar. Ve buna bir .mişti. 
bıça tuttuğu h=ılde korkmu)ordu. Sonra Anrikoya döndü '. Kral, Anrikonun teklifini kabul liğimiz. mcina veremiyerek, tefsirlerde bu- Fena bir kalbi yoktu, Fakat si. 
Onun, 'Yi kalbli bir adam 'llduğu- - işte emir verdim. Şimdi ev· etti. l\tankoziyi getirmek için Ko· - o kolay İŞ ..• Emrederim, size lunmaya başladılar. Bir saat sonra, yasctte, Makyavelln bir çömezi gi-
nu blldiğı ve işittiği için, yavru· 13dımı iade et! zenza hapishanesine yaverlerinden dokunmazlar. iki eşkıyaya refakat eden yaver, bi hareket ediyordu. 
~una kıymıyaralını biliyor, teh Bir vildiniz daha var haşmet. birini gönderdi. Evvelce de e rzetrniştim. Bu kucağında bir çocuk olduğu halde Henüz genç olduğu h alde yüzün 
ditlerini yapacağına inanmıyor- meap~ Arkadaşım Mankozi daha Yarım saat sonra Mankozi geldi. kadarı kfıfi değıl. ~raya döndü. de geçirmiş olduğu sefihane ha· 
du. j serbest bırakılmadı. Onun da tah· İki arkadaş birbirlerini k ucakla- - Ya ne olacak? • • yatın izleri görülüyordu. Saçları 

Anr ko krala dedi kı..· Uye emrini vcrirseniı: çocuC:unuzu dılar. Uzun uzun öpüştüler. - Basit bir şey, Bana ve l\Ian· Ertesi günü, sarayda kralın baş. pek çabuk ağarmıştı. 

BugUn 

?.latine 11 de, gece 8 de tll'" 
l - Doktor Sandu. Bella 1' 

25 kısım tekmili birden. 
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~etı! 
2 _ ?tfalek ış arıyor. Buster 'ffl' 
3 - Elmas Hırsızı. Rl~ar 'fıı.t 
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