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Kırım ve 
Sivastopol ... 

Yazan: r~izamettin Nazif 

Kiye! sırasını savdı. Şimdi, resrr•i 
tebliğleri okuyanların gözlerinde bı" 
liren istifhamlar şunlardır: 

ı _ Leningrad daya.nabllecek mı? 
2 _ Kırımın Akıbeti ne olacak? 
3 _ Almanlar, kara kış bastırma· 

dan Kafkasyaya sarkabUecekler mi? 
• _ Rus cephesi elA.stıkliğlnl mu

hafaza edebilecek mı? 
__._,_,~~-

Anadolu ajansının. muhteltf mühim 
merkezlerden toplayıp bize bildirdiği 

lranı Rus ordusu irin bir mek tep haline sokmağa çalışaıı V:n·eı ile neUllndekl Rus irtibat subayı 

haberler, bizzat Ruslann ve klm
1 ı R AN ' DA ,-r , 

Ruslar& dost, kimi dllşman memle· ~" "81 
ketlerin vazı~·eti nasıl mut.aıea etme!> ---.;;;;..;,__.;;;;;...;...;, LEN.ıNGRAD'IN · ~ . . 

1 1 

, • 
le olduklarını az çok 1216h etmektedir. T h 

Londra. bermutat ılikbindir· )(os· a ran, bir Rus 
kovadaki Rus sozcU.U Lo~vakİ. )liÇ k Fı·n toprakla-
fÜphe&<Z Londra.ınn bUtiln ~at as ert m e k t 8 b •ı 
vaaıt&Iarından daba daha nlkbindıt'. il J m a a 1 a r 1 D 

Berlirıbennutatsözee)lenuntyet-Hr. haıı·nı· aldı". rından 1 il • il memekteclir. Helsinkl Yeclz bir JOii9a· r J 8 • 8 8 : 
bedeelııi bildirmektediı·. - •• •• •• 

Londranın nikblnliğile RtJ&iaııırt Jtik L_ gorun uşu Har kof '· 
binliği arasında en'1n bir fark oldu· ...... 1llr901l wag .. , k k f 
ğu meydanda olduğu 1çın ve ı.ondra. ............ kam,.. or un çtur . 
ile Moe;kova, bu gUn de tama.mile na. ,a_,,. 
uu-ı platformda durdukları için bu ı ... erlll,.r 
günün en mUhim tilerini Helstnldnln ~nclra, 28 (A.A,) - Tahran· ı 
ya ·d·,.., ınaMmıata dayamak daha mu dakı Rus ve İngiliz eksperleri Rll!· ı 

:1 oe.• yaya azamı miktarda malzeme 
vatıktır. gönd"rı·1 · i · · · ad"1 ır:n " rncsıni tem n ıçın şunen· 

Helıiinkl dıyor ki, Leırinır ye difer, kamyon ve deniz nakliyatı. 
topraklarından gorUnUşil korkURÇ nı ıslaha cah&maktadırlar 
dehşet vericidir. Lenıng~a ;1;::. Teknik teferruat Rus a~keri he· 
elektrik sıkıntısı vardır. Köm ,._AP Yetince tetkik edilmektedir Rus 

1 k _.e · 
ınamıştır. Kıtın kullanı ın:uanıms.. askerlerine İngiliz hücum tankla. 
biriktirilmiş olan odunlar k 1 rının sevk ve idaresi öğretilmek· 
ğa ba.şlanıimıştJr. FabriJcalarö~:sı: tedfr. Bu maksatla taıim mektep. 
şan ı.şçilcre günde anca.le bir • tat leri açılmıştır 
Cak yemek verUınektedır. Kronf ==:::::=~===·======== 
kalesinin mukavemeti azalnllftır. Ge· --

ermı1erın tntl. ~ 
celeyln ,ehre dil.şen nı a .ermek- • ' ı ı 
lAkı cehennemi .. manzar 
ledir. Yotqol'f • , ' 

Bu şarUar iıı;;tnde ~ devam 
\re arkadaşlannın muharebeye 

.şüpheısiz, Le· K . Y E F etmekte olmalan. ~ le ka.. ı 
ntngrad mildaCilerlnın ınücade 
hlllyeUerl etrafında dtkk= = ~r 
fikir de verebilir. Faka1 le h a r b ı• 
lc&te değer bır tarzda. bu ,.ıırtnl uzuıı 
tnilddet kendini mfldafU edem yece. 

~!anaaUnı de '4ııarnaıctan ıer1 ko.l· b i t t i 
B d bl buçuk ay e\"9el, Mare. 

un an r nJ tetkik 
taı Voroşilofun vaziyeti e-
derken bu sütunda dellnştlm M; 

_...-rı Madrld kadar 
<.Acaba Leıllııti•- mi., B 

kendini müdafaa edebilecek · u 
hal Mareşal voroşııa:tun lspany~l ge· 

inde azımkar 
neraıi Nıyaha derec~ B nda 
olabıllp olamayı;ına batlıdır· e! u b~ 
lki gün sonra Lenıngradda g en SÖZ 

telgraf M~l voroŞUofun ~ • 
lerini yaymıştı: 

damlasına 
c- Şehri kanımın '°" ad 

k&Qar müdafaa. edecegını. ı.enınır · 

En küçük.Rus 
teşekkülü çember
den dışarı kaçamadı 

---
Harekat Esaa11ada 

115,000 esir 
allamıpır 

Führer'in urnumı kararglhında.n: 
dan olmeden aynlmıyaeağım.> 27• CA.A.) - Alınan orduları başku· 
Şimdı gözler Len!ngra1a dikilmiş Dlandanlığının tebliği: 

ltus mareşalının bu vadını yerine gc- Hususı tebliğ ile de bildirildiği veç· 
b s&- hile Kıyef b1lytlk tm 

llrtp getiremıyeceğlnl anlamae.a tir . muharebesi bi ıf 
adın !U· • Gcnlt bır Baha Uzer!nde çifte çero 

Va.şrnaktadır. Acaba Le.nıngr berleme harekeUle Din rin Ud 
k ynl za· yepe m a· 
utu haberlnl veren teb!ığler a ı faasınıll' tesırsız bırakılmasına ve en 

tnanda Mareşal voroşilofun kahr~ kUçUk Sovyct teşekkülUnUn çember 
ınanca ôllımUnU de haber verebilec~- dışına kaçmasına tneYdan vermeden 
ler mı? Yoksa onun da Mareşal Bu beş Sovyet ordusunun lmhasma nı:ı. 
:ioni gibi ordusunun bir kısmı ile, bir \•affnklyet el\'ermiştır. 
lıuruç hareketi yapıp muhasara hattı Kara ,,.e hava muharebe kuvveUe
dışına çıktığını ve harbe bir başka rlnin sıkı blr lşb.rllği ile tahakkuk 
Cephede devam etmekte olduğUnU mu etUrılen harekAt esnasında 665 000 
Öf>rcnccegız? esir alınmıştır. 884 tank, 3718 'top 
Bakalım, göreceğiz. ve sayısız miktarda her nevı harp 
1..ondraya gelin~. bUgünkU &SKi'" malzcmcsı iğtinam Hı yahut lahr!p 

tt noktnl flazan bıze şu tarzda bildı. cdllmlştır. DU~manın yen den ·uğradı 
tUmektcdır. ğı zayiat çok yUksc)itlr. 

oqtat Dleabd 
malravemetl 
•zalırerı 

Şahirde elektrik, su ve 
kömür sıkıntısı ba,:adı 

c.ene, 28 (A.A.) - Tiınee 
gazete.inin bikllrd.lllne sö~ Le. 
ningrad llaJkı yalaır. tGpçu \e 
llava ltoınb&rdımanlerındaa de· 
ğU ayni UIRAIHla ..-hlk&an ve 

elektrik8lzük- tle --- --
meJdecUr. 

Fhl teprakhw'ıadııaa LeaiDp-aııia 
Hkl141ajı ~. (1910..... pee
leyia), korku~ bir rn-.-. kar. 

''81Ma kaknmaldadır. Çhkü o 
zam&ll 'ltirhlrlnl takip eden lnfl· 
liklardao hbtl olH ~'llttgntlal' 

ı;erfilmektedir. 

SôYfM'ltıae göre ~sw.clt 
ka'leel geçcm llaa~ aklal 
kadar faaHyet göıı~ 
dlr. 

Delly Tderraph pzetcııı ~u

haı;.q Lcnln~dda ylyer.ek mlk. 
tarının asgari Jaadde lltdlrlldltJnl 
yazmak1adır. ŞMrtn elektrik tt· 
reyanıRdan -lan&M olntM;ı yi
ı.Unden halk odun yakarak ye
mek pltfrmek mectHlrlyeUnde 
kalmı,hr. l"abrlkalann ~IJe.rlne 
günde hiç olmazsa bir kere MCak 

Kırım'ı 

müdafaa 
ediyoruz! 

Tlmoçenko, 
Smolenslı'e 

yak /aşı g orl 
Moskova, 28 (Radyo • Saat 

11) - Sovyct istihbarat bürosu. 
nun tebliği: 

27 Eylıil e\ınü Sovyel kuvvetle· 
rl cephenin her noktasında muita· 
rebelere devam etmişlerdir. 

Leningrad düşman.ın mütemadi 
ve gittikçe şiddeti artan tazyikına 
rağmen müdafaaya devam ediyor. 
Düşman 1 ve 14 Ağustosta ~eh· 

rin düşmesine kati nazarla baktık· 
larını ve 18 gün evvel Slossen· 
burg'u zaptcttiklerinl iddia eyle. 
dikleri halde Leningrad ~hri he· 
nilz tamamfle sarsılmamıştır. Al· 

(Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

yemek '·erebilmek itin k8' kin ( 

birlktlrllmtş olH odaıHln büyük ı .1. T b}•.,.. • 
bır kıı;nu şimdiden li&l'ıec1nmlttk· ngı iZ e ıgı 

------------~J~~------------' 
Franko Ame
rikadaki elçisi 

ile konuştu 

PalanDO, 'rrablaı 
va llDgazl 

bo•balaadı 

......... 23 .......... 
ı..ıaı bahnlllı 

Londra, 28 (Radyo-Saat 7.15) -
Britanya Hava ve Dahili Emniyet 
NezarcUcrlnin tebliği: 

Dün; kuvvetli avcı tayyareleri 
himayesinde bulunan ağır bom· 

<Ruslar Sıvastapolu sonuna kadar Tarıhin hiç ltaydctmedlği bir nıu 1 

t ·Udafaa cdeccklerdır. Sıvastopol zap zaf!erıyct ıstıhsal edılnııştır. 

1 bardıınan tayyareleri dalgalar ha· 
lindc Fransanm şimal bölgesi üze. 
rinde i.ıçmuslar ve Alman avcı tay_ 
yarelerile yaptıkları çarpışmalıırda 

(Devamı Si\. 3, Sü 5 de) 

l Hava lı:uvvctıerimız Toula mınta-
edılemez. Harkof ve Roskofa karşı 

.ı\irnaıı taarruzu henllz kat'! hareke- knsındakl harp lmalA.t fabrikalarını 
t ve MoskO\'ada askerf tcsı.sat.ı bom· 
e geçmemiştir. Almanların Kırıma tml•l d ita taa bardıman e ,. er ıı·. 

ro\lı Gtrıtte tatbık ettıkleri rruzl ın 2; (A.A.) _ o. N. B. Sa· 
~kllnı tatbik ctmelt ist!yccekleri ınu Beri ' . 
tıakk ,.. 1 'ttc k dl •t IAhiyettar bır kaynaktan b!ldırıldığl. General Jo'"RANKO 

Fla tob:lği 

Bir Rus zırhlı 
treni tahrip edildi 

aktır. Fakat lı n • en ı ı. Al 811 savAa ta 1 rı dU 
tarı bl ld L u k 1 ne gore. m ..,. yyare e n M:adı!d, 28 {A.A.) - Geçenlerde H 1 • k . 28 (AA) 2~ 2"' arı cm. sa t o Ub'U zere • o ay I d Mosk hUc t e sın ı, . . - -. ve oJ 

'
1kla muvafak olanııyan Almanlar bıJ 1 gece yen. en k 

1 
ovayt 

1 
~: • M:Bdrlde gelmiş olan İspanyanın Va. eyluldc havaların :fenalığı yüzün. 

lııanevrayı kolayca tatbik cdemlye. mışlcrd.r AS er me\'zı ere sa e (lr 'lngton sefiri Candenas dUn Ge:ıeral den hava faaliyeti mahdut olmuş. 
~ ~lerctır,, • olmu' ve yangınlar çıkmıştır. Alman ll'ranco tarafından kabul edilmiştir. tur. Finler bu müddet zarfında 

· tayyarclerının hücumu esnasında de- M:UlAknt uzun sürmüştür. Sefir bir ancak üç Rus tayyaresi düşüm\ış· 
nu mUtalea karşısındaki dUşUnce· mıryolu mevkıı civarındaki sanayi he gün C\'Yel Scrrano Suner tarafından !erdir. Diğer iki Sovyct tayyaresi 

l'llıı kısacs şudur: defler ağır hasara uğramıştır. kabu1 cdılm1şttr. Fın hatlarının gerisinde yere in· 
·Almanlar Gırıdı gUçlUkle değıl Kremlin sarayı bınalarına dllşerı mştir. 

<ttılayJık a zaptetmlşlerdır. Sıvasto- bombalar bıtrada chemnuyetlı hasar A m erı·k ada 26 cylUldc, nUıyet, hava, Fin 
t.-.ı. h:ırımın cepheye en uzak nokta. ika eylemiştir. tayyarecilerıne Petrosavodsk'ı ve 
d" Sıvastopo!un müdafaasına Rus Dcmlryollarına ''e mevki!lere kar· B Murmansk demiryolunu bombar· 

<ltınunnıasının iştirakinde bir fevka 'ı yapılar. mükerrer hava akınları olşeviklik· dımna etmek imkflnmı vermiştir, 
~ti ilk olabilir mi? Rus donanmı· Moskovanın ıaşcsinde eıddl mlişkUI. Burada iki zırhlı Rus treni tahriı1 
•ııtt:ııı yUz kere ltuvvetıı olan İngiliz ler çıkmasına sebep olmu~ur. d Üşm anlıg"' l edilmiştir. Fin av tayyaı·clcri tay. 

11 ' annınsıl'ııı Gir t mUd:ıfonsına yn.. yare dafi bataryaları ceman 9 u 
·tııı doltuıımanıış {. Juğunu tecrtlbe r ~ ! tnd' . av tayyaresi olmak üzere Sovyct· 

& uadıl<tan sonra 'lıu su:ııc mUsbet H Bre.Us•• llOlrdlil• kan ı~a~:°lıı, 28 (A.A.l - Amer:. !erin 14 tayyaresini düşilrmuşl~r· 
~ cc,. \"erilebilir mı? . erasyonunun buradaki ş·ı· 

, P .. , 1 geceler ,, be:ıınin Şe!I Tob n, ReıslcUmur Roose· dir. 
V c,ııa~ı vuz.yet gosterıyor ki. A. velt e tclgı afla müracaat ederek Ai. 

1 
Bir Fin tayyaresi usstine den. 

~ ·a. kJt'l b., zafer kazanmış o:' Yarı 0 : j man • Sovyet ihUIUının neticesi le memiştlr, 
Jo{tan ut:ık olm:ılko. beraber Rus l kadar sendıkalarda her tUrlU kon•U· 26 eylülde bir Sovyet ta)ryaresi 

J fıınsının bir takım yeni t'ıreleı· LEN J N ' j nlst faaliyetine mı'lni olmasını ıstı::mış cenup sahihnde kain Kotka köp. 
Ur. rils!ı cıvarına beş bomba atmıştır. 

ll'ı~sınc int.zar etmek ve Kınının 
:yi.I~ 

ınınd:ın şUphe etmek doğru ola 
~'ltlır. 

~iıamettin Nnif 

DiNLE, DJ{EN Tobln ı.şçllere ve bılhnssa katollk Bombalar suya du::ınüştür. 
R • • • işçilere Rusyanın Amerikanın sem· Yedi haftayı geçen bir zaman· 

patisine ltrık olduğunu anlatmak ı;Uç danbcri bu sahile taarruz edilme. 
•olduğunu ılcrl sU:rmUtlUr. ı mi~ti 

C. H. P. nin ihdas Örfi 
i'arenin 
tebliği 

j ettiği 
san' at mükif atları la-&uız ••ldllflarla 

llll"UIOlllll ...... " 
... lldar-. Edebiyat alemimiz için yeni. 

bir teşvik oldu 

Verilen karar, lldr n m'at mablt· 
lerlmlzde ltlr HvillÇ GJUdlrdı 1 

Bir~ gün evvel, Cümhuriyet 
Halk Partisinin ıüıel bir kararın· 
dan bahsetmiştik. Radyoların Yel'· 

Sarita aere.Wı ft İll'IU51Z 
n.ektaplar üzerine b~Wr .... 
amele ~pılnuyaeatı evvelce 
ilin ellilm~ken yi11ıe Wr k•un 
iımıasn meırtupı.r rehnekM 
y~ bittabi ytrilhp ahlaaakta. 
dw. Adresli ve imzalı istMla 
§ekli~ pallu olarak relen 
bir kısım mektuplaruı da ad· 
re: Ye imularının uydurma 
,.e salıte oldutu, relen adres. 
li mlektuplar üzerine cerekll 
muameleye &e•eseilden evYel, 
yapılan husasi aramalarla an· 
laşılmakta old11t11ndan bU1tlar 
dil yrrtıttp atılrnaktdır. Her İ· 

ki tanda yazılan mekt•Jtlaıda 
da vatani birer borç ve Ynife 
yaplldıtı dlemnliyeOe yazıl· 

111a ktadır. Fakat iliyi yetini 
gistermek cesaretini 1aan et. 
mıyanların bu yaptıklan •asi· 
felerin va~ni birer hizmet ve 
yardım S11retinde kaltal etlil· 
miyeeeti ~bi hiflrir me.ki n 
kıymeti de o•mı1acatntdan 

bir dalta taniban yasmakla 
bu gibi mütereddit vatandaş· 
lanmı İM8nf1, azimli •e feda. 
kir elmata cla?et ederim. 

· dlği bu haber, Partinin. mcmleke· 
timizde guzeı sanaUarı te§vik için 
(C, H. P. Mükafatı) adını ta&ıyaA 
bir mükltfat koydufunu bildıriyor. 
du, Şiir, roman, tiyatro, llriizik. 

heykel, resim ıibf güzel MOatlar 
şubeaindell yi!di kolu ihtiva eden 
mUktıfah, bu kollar üzerinde en 
orijinal, en rüı.ei e&el'i ibda eden 
Türk 8MNIÖinna 111E!rilecciini bil· 
dirmiştik, 

Bugün kat'iyetıe tahakkDk et· 
( DevaMı Sa. 3. Sü 4 de) 

örfi İdare Ko...-aaı 
KMS. 

A. R. Artıallkal 

BU· Alman laarlll 
va lagUtere ... 

Sivastapol 
zapt edi

lemez mi? 

Harkof ve Rosto{ 
taarruzu 

henüz başlamamış. •• 
Lonera, 28 <A.A.) - Aknanlar 

Lenlngrad etrafındakl taarrur.larw 
9iC1deUendırmlş olmalarına rağmen 

ausıan mağlQp etmekten ibaret o. 
lan gayelennl tahakkuk ettirmenm 
mUfkW oldliğıunı itiraf etmcktedı:'"

ler. 
Diğer cihette Harkof ve Doneta 

havzası istikametinde taarruza henUz 
~mamışlanıa da pek kısa bir aa· 
manda Alman ordularının hareke:e 
geçeceklerine dair bazı emareler a;ö. 
rülnıektedlr Sovyetler blUıassa Har· 
kof, Rostot \'e Sıvastopolda m.ıkave
met. etmek t.asan-urundadırlar. Hw. 
kof ile Roetof ku\"Vetll istibkimlen. 
malik olmakla tanınmıttır. 

Sıvastapol ı.e alınmaz bir kalecMr. 
Kırımda Alman tayyarelerinin fid

deUI hücumlarda bulunmaları Sovye!. 
kıtalannın burada Almanlara 8Uyük 
bir mukaveınııt gösterdiklerini l.lbat 
etmektedir. 

Diğer cihetten Atman ukeri fiks· 
perlert Kırımın zaptının Girldln zaptı 
kadar gUç olacağını çekinmeden itı. 

raf etmektedirler. ÇilnkU Kırımdaki 
Alman ordusu denizden Sovyet filosu 
nun t.ebdıdine mantz bulunmaktadır. 

Alman askert eksperleri tarafından 
ileri sürülen bu iddıa, Almanlarm GI· 
ridde tatbik ettikleıi usıWe Kırunda 
ela müracaat edecekler111I \"e bUyllk 
bir ihtimalle kıtalarını tayyarelerle 
indireceklerini akla getirmektedir. 

Finlanda cephesinde, görüntışe tö· 
re, ciddı oır muharebe cereyan etme. 
mektedir. 

Teblf dllaellae .......... 
Arjantinde bir 

isyan çıkh 
Buenos • Alres, 28 (A.A.) - Bla.n 

ca deniz ve hava UssUnde bir isyan 
çı!Jlıjına da,r bazı şayıaların doiaş. 

ması Uzerinc hava nezaretı ihtlya:. 
tedblricrl alınmasını cmretmı~tır. 

A,rjantlndckl hububat ııtokları .. 
Buenos • Aiı-es. 2S CA A. ı - Res· 

mt istatistiklere göıe dahıll ihtiyaç. 
lar temin edildikten sonra harice ih· 
raç edebilecek hububat mıktaı, fU· 
dur: 

Mısır 8548087 ton, bufday 2669&73 
ton, keten tohumu ~&Mi ton. 

Almanyanın Tahran 
Elçisi şehrimizde ... 

lr&M a çıkanlu 474 Alm•• 
1111 ıaball &8Jdarpapra geldi 

lranın Ru.s ve lngtliz kuvvetleri' -

tanımdan işgalinden sonra, Tahran L ... d .. ada il I •• 1 
n dlfer lran ı:ıehir ve kasabalannı 

terke lllOl'lanmış olan Almantertn ilk l8D_.BID fa•llr••I 
katllea bu seıbah Haydarpaşaya ıeı- a-ı-- • ViN 

aUttir ~--------------------~ 
474 · kiffiden 1b8l'et ol84\ 00 kanıe. Almanları 

ı.tMyonda Alman ~ kouoloslup 

erid.nı ue ~hn.ıl!ldeki Alman to6o· yenmek 1• çı·n ıUıli tarafından karşılanwuştır. 

Gelenlerin bir ~ımunı kadullar ve 
çıooylder tefkU etmektedir. 

tnadaıı otomobllle Türk nududuns 

Jctıdltır epey yortteU bir seyahat.ten 

llCIU& Dw_.,. buraya kMer 

.,... pamı, olan - )'Ole ...... lllıç 

bir J'Orpnlak eııeri .. ~. 

Almanyanırı Tahran ~i ile. mL 

t•viri. kltlpl«i ve koneoloeJuk me· 
murları Oa. bu kafile Ye birtikte şch· 
rUni&e cfllmi4ilerdir. 

Hava akınlarına 
dair bazı rakamlar 

Mo&kova, 2& (A.A.) - Gece yansı 

ne~edilen teOUt. bllhaııea son ~
ieı-de Alman tayyarelerinin uğ'ramış 
olduğu zayiatı kay~tmektedir. Al· 
manlar 100 den fazla tayyare kaybet 
miflerdir. Ruslar ise ancak !?9 ta.y. 
yare kaybetmitlercHr. 

İngiliz t&YJareleri, Atnıanlann H 
tankı ile U5 otomobU!nt tahrtp etmif 
krdir. 

bu'unan çare, •. 

Aorupada birçok 
üyanlar 

çılıarılacalımış ! 
Londra, 28 (A.A.) - Avrupw 

baş g~tenne«t.e olan huZ\lrsuzlukta-ı 
bahseden Qbserver gazetesi diyor kı. 

Dört giln evvel yapılmıf olan pli· 
na göre sert ve pratık bir hareke~ 
geçUmeel beklenilmelctecfü. 

Şimdi .A\•rupanın her taratma &ö 
dcıilecek olan murahhasların A\TUP· 
nın bır ucwıdan öbür ucuna kadar Al 
man işgaline karşı gUrlemeğe baş. 

lamı~ olan isyanları idare etmek iç• ı 
komıteler teşkil etmeleri imklı.nları 

dü4UnWmektedlr. 

Zaımolunduğuna göre B. lıılaiaky· 

nin Aknenlann muharebe meydanla· 
rında kat'ı !M?zlmete uğramalarının 

reçen ~amba günil müzakere 4ld 1. 
mif otan bUtUn projelerin muvaffak.· 
,.eune beğlı olduğu surethıdeki lhla· 
rı nesan ıttbara alınm~r. 

HADiSELER - FiKiRLER 

Üniversitemizden şikayet 
Hamid REFİK 

C VMBURIYETİN ıeaç ••iH«e lHirik 
hedi1e9i, WaRulda ve Aakan· 
tla ltirer Üninrsite kurmak el· 
du.. Buaların. ltemerleriatlen a· 
şatı kalmaması içia ltinaca, kaıl· 
roca ve paraca laiçltir feclakirltk· 
taa çekiaümecfü Yalnn İs&an1nll 
ilnivenıiteslnin bütçesi iki 1taçllk 
milr•n liraclan ya itiraz aşatı. ya 
itiraz fnladtr ve kadN911nda 

dinya çapında şillr'et sahilti pre· 
fesörln bul .... r. Baalara yar· 

dımcı olarak katılan deçentler 
ordmnmua UMi k&Hlret ·n salilM-

7etlerladen şüpbe etmemize de 
hiçbir 11ellep yok. Bilakis, şallsen 
içlerinde ta111dıtımıı: öyleleri 

var.Aır ki • tanunadıklarımız hak· 
tında tamamen bitaraf olduf u· 
m11Hn uaat11lnaaması kaydlle • , 

her ltiri. yanaın büyik ilimleri 
sırHına ıeçnaete namzettirler. 
Buna ratmen, Üniversitemizden. 
temsil ettlfl dinin başlıca ibadeti 
olan ilmi faaliyet \"e neşit' ıaha· 
sntda. birkaç tercüme eler ve 
moDOgrafi tRiste&na. 9eS sacla 
çıkhtı yok. 

Senelerdir işitiyoruz: Ecnebi 
profMÖr&er 411 kadar zamanda 
ders ld&aplanm yuıp bitirecek· 
Jerdfr. o cd}Q kadarıı denen 'la• 

• •• cekti, ceçti, netice bo'! 
Yeril ,...ıesirter. kitatt şi~e 

d41n11n, .. t halindeki iakrirleri· 
ni. bile tamamhyaınamışlardır. 
Talebe, çalakalem, nok~ına, 
vircüliine kadar hocaD.\n afzııı. 
dan çıkanı uptetmefe ufraşıyor 
ve tabii yetiıjtJrcmiyor. İddia e· 
elerim ki lt11 not tutma şekli bile 
bir yoluna konamamıştır; halbu· 
ki biıün dünya tlnlversltelerln· 
de bun11n kendine mahsus !tir u 
seli Yar. 

Ya ecnebi prefesôrler! Onlar 
ki senede delilse bile iki senede 
bir, eltft, biyök Teya kiiçük ya 

bir ders kitaln, yahut ihni çalMf· 
maları etrafında bir e-.ser, birkaç 
makale yazmağa, konfera1111Jar 
vennefe, profesörliik sıfatlarını• 

vazıeçilmH bir an'anesi halinde 
alltlunchrlar, onlara ne olda! 

Dinyantn nıühim bir kısmı 
nın kan ve ateş içinde yiiıdütü 
biyle itil' sırada, Kapitetium te· 
pesinin üzerindeki ulu ınaW, 
sulll ve sükiın içinde ~al.,.oanın 
en iyi kişesidiı', Bir~ok diinya 
meseleleri n Tiirkiyeye ait bü 
yiik ve t-etin meıeft-lerin ririft 
yıun9ğ"t, hal sınlanıu burada 
bekliyor. Daha beklesiaJer mi! 
Üni•eniteaia m:ebri miikellefi· 
yet11 "9lile çalı'8'Afa seYkedile. 
bilmesi için kaJnın çıkarmata 
hacet yok. Bunun eu hiiyiik ınii· 
e,.~i şudur: ilim 'riedaaı: 

Hiftnd REFiK 
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En Son Ha<cJadis"itı 
Edebi Tefrikmı-150 

1 OBJEKTİF ,,ŞEHiR VE Ramazan Konuşmaları : 
I~~ 

~ ~ . 

'li::::>' i~--~-~· 
• 

\. .,J hlEMLEKET 

Erkekleşmiş 
Kadınlar 

ııatenıi ~C'nih SARP 

Tramvay seferleri 
Edirnekapı, Sirkecı, 

Bebek 
seferleri azaltıldı 

Tuluat sahneleri 
garabetlerinden 

Bugünün en 
mühim 

meselesi 
T ahlata. n1Udahale etmemelidir» 

1 
"ıOtü, bu nıe' ı.:utla. olduğu ka~ 

dar, hitbir ;yerth•, bu k:ıdar doj";:ru de-
Müellifi : Nizamettin Nazif 

ğildir. T [ / d • v • tırman b Son gUnterde tramvay n1aızemest-e gra ıregtne an eyaz 1 Erl<egin kadınl~)mn,,, bir kad'.n ıiı. azai:n•sı yüzünden gene bir çok 

k k ••ı Ah[ b • b •t t l/ "f go.ı.ilc k<'ıtı (lcrec-edcı l\OğUk Y«' nı.a· eçe ll a l ır genç za ı e erı 1 na-.z bir ınl•al t .. kıı etmiyor mu ki, tl'am\'ay seferleri tahdit ed.lmiştlr. 

Baba Saffet haykırdı: - Bırakma· 
yın yahu! Vallahi 

vuruldum. sahiden vuruldum!, •• 

ŞEVKET BILGİ:-1 

R u&yaya .}'3nlrın ınc-;eıc~ı •. nılit. 
tcflt..ler ııaı..ınnda, bl1b"1.inun en 

n1üstacel ,.c en halııti d:ı,·asını tel'i· 
kU etınektedir. tngiliL • A.nıcrlka;~ 

de\ let iMlamları 'c n1attıuah goce gh'l 

dbz bu nte!!tcle ile nıc·H:;ulüü.rlcr. U:I • 
dirildi.Cine gtire, bugünlerde, l\.r('ın. 

tinde toplanınabı bcı.lenen ü~l('r ı,un

reran3ı lngllterc - .\ıncrikn 'e nu .... -

_Y_r_ız_a_n_: _n_ı_ü_n_ir_S_._Ç_a_p_a_n_o..c..ğ_l_u-'J. 
• · . k Bundan sonra Edırnekapt Sirke-

b . l ed k t. hunun t·un ınukabil pl.ınında, ba.l.1 a_ ' -
ır san y e es l I ' 1 • . k . ,,. ... , du•·I el. Yedıkule - S.rkeci ile Bebek • 

ı ın arın hu ~ogu tnıtnao;ı ,.,. ı . . . 1 
. . .. 1 bil" . • J EmınönU tramvayları gUnde 30 se-

B ık 1 · k · k ·anı gibi' d . , k d · · ,• ı ..l ıne<ıtı mıuııı..un o a ı~or • a an ar aı ı a~ı ov lazap U.)ar ve en ısını mc:ı u av. 1 k" rer yerifle 15 lef~r ı·apacaklardır. · · · ı - ··,,· baz ı.adınlar varı ır ı, er. ugulduyortlu, Niyazının ~aga so a deder. Bununla beraber \: ıldızdan j ~ ı,,ın 1 
_ • . . -o---

ti b t · · ı · k' ' k(•k ı;ihi ... h ınınck C'rkck gibı kra\ al 
saldırdığı adamlar he?p m s e ce. sızc verilmiş olan emır erın en U · "'· • · 

vııplarla geln1işlet"di. Arnavut ÇC· çüğünü bile ifade etmenize müc:a. takınak, t•rkek ~lbl ha.l \fi ta,·ırlar al· 
1 S t 1 · · · · n k · ı ... t i .. tt.• n1addeteıı erkck-lclcri, Bulgar çeh:·lcr, ırp çc c c- adc ctmıyeccğız. Emrınızde bu1u4 la ' nı '~)... • • _ 

rı, '\'"una~ çeteleri hep müşterek nan birkaç silahı millete kar~ı is- lc-:-nıeli ıne)·il '~ tablahna ınağluıı 0
• 

du.:..,,mana kal'Şl bir cephe tutmağa timal etmek sizin şanınızdan alını- lurlar·: 
karar vermişler \"C and içmişlerdi. yacaktır. l\lillet uğrunda canlarını Bu gıırip tahin.tın, bi7.inı bugünkü 
ı\rtıt< gün bekleniyordu, Niyazi fedaya hazır arkadaşlarımıza illi· C'emlletımiı.tlC', güntlç olmaktan ba<j· 

d h k 1 · · d · ka bir ın.uıa..,ı ka~nıaını!}hr, :ıu.nnc. bir ikı gOiı ka ar Resnede Eyüp I a etmen zı nıyaz e erız. 

Sabri Beyde misafir kalmı~. bir iki· Paşa, zeki bakışlı gOzlcrinl Ni- di.)oruı:. 
gü.n kardeşi Rıza efendinin evin- : yaziyc dikti: Bir c:cıni.)·et kl, kadına btitün buku
do yatn11ş ve bu sırada Atıf ile de - Peki... dedi. Fakat benim kunu ,-crınh:tir. Tah ... ıı \"C terbiJedı~ 
konuşmuştu. , burada bulunuşumu yanlış tcltı.k- n1üı,aYi olnıak -:artilc, bl.ı.lnı l4;;in, ka-

Küı;uk Re~nc bir l\tekkc gibi c- ·ki ettiniz, Gccchklcrimi değiştire- dın \t'~a c•rktk, kiic;ük \O <'hf'ınıui-
lıl·mn1iyct kcsbetmişti, takibe gön-J ytm, sizi takip ederim. )f'tsiL hir farktan lJa'!'ha. bir şe-ylc a.r-
dC'rilen taburlar dağılıveriyorlar, . Kordorda dola~anlardan biri: tık a.\ ırdoiunamnz bir hale gehnl'j-
zabitlcr; başlarında bölükler dldu· i Olmaz! d- balıırdı - Yat~ «r. 
gu gibi Niyaziyc !ltihak ediyorlar· ı; nız bırakmayı~ız, i""1tıar ~-d~r. (ah~nı;tnıu bUtiin kaıııları, ıue~leh. 
dı. BüyuK gün yaklaşıyordu. Bunun Uzcrıne koca 1-luşır_,_ el- 'e ihtı,a .. ıarın bütün :yolları. onlara 

biselerini !iekiz yüz kişinin goıle· tıııkı c·rktklcr gibi, a('ık duruyor. 
•·····••••••••••••••••·••·•·•• •rj önünde değiştirmeğe mecbur :\le!ılck \C ınalşet yollarııda. onlar-

G~~~ '~~~·t• 'bi;::: · Ç~i~· '.:\j~~~~tır kaldı. Sonra öne düştu. Sokağa dan ~·aını.r. de l'r '" liyak;ıt araııu' o-

Gümrük 
Başmiidürünün 

tetkikleri 
GUn1rilk Ba~mUdUrü ?ttethl Ada. 

kan Avrupa hudut gilmrUk teşkila.· 

tında yapını' olduğu tetkikleri bili· 
rerek .şehrimize dö:ımUştUr. Bu hu· 
ı;usta hazırlamış olduğu raporun..ı 

GUmrUk ve 1nhl::ıar1ar Vekd.letlne 
gd:tdı•rmiştir. 

Lastik tevziatına. 
yaruı başlanıyor 

Son günlerde şehrimize kUlllyet•i 
nliktarda. otomobil 10.stiği gelmiştır. 

İaşe nıUdUrlUğü pazartect gUnUn
den itibaren birinci partide 300, ikin· \ olu üzerjnde tabur kolu nizamın- çıktıkları zaman: lan nıuu.,ır !-ıtİS)etcınlı:, onların erkek 

(Arkası Yar) gibi bi)·inıııiş 'e~a bir kra,·at takmı., el partide 500 adet olmak Uzere tev. 
da vuruyor ... 

Gece saat altı ... Çete Döleciktc -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' olnıa..,uııla, lıiı,·blr terc.ih .,artı buJn1u- zıata ba7laye.c1ktır. 

r ""yor. --o---
~i1Hh çattı... ö \ 

Dörtnala gelen üç süvari Niya- 1 SJRASJNA fi E •ı Daha" 'ar: CJılc •un"i blr ~kHdc, Karabü/ıde 
zini!1 iki adım ötesinde g('m kasın· 1 erk['k ır:·kline glrnıt.·!<. l!-ttil"CnlE'r, tah-
ca, oturanlar hep birden ayağa \.. nıln olunur ki, lçlerid<, kadon miınc_ yapılacak inşaat 
kalktılnr. Sonra yine herkes yer· K d k li tC',ekh.iihi hakkında, !o.ahit bir fikir 

Karabük demir ve çelik fabrika.la-lı yerıne oturdu. Çünkü gelenler a ın ve çocu • ol.ral;, acahol bir ııok .. nhk duıgu'u 
~ · b'tt· n1u ta,ıınaktadırlar~~ rı s::ıhaf;tnın feyezandan kurtarılması 

ta~~ne!~ 1 ;ıiaı~a~~· 0 ,.man ve mu- }arın çalışması ,\dl.'ta, kattın ,e crkt'k ara ... ında, için in~a edilen seddin ıslah olunaral< 
1.i.,ım Esat Beyler.. kablll3ct lJf'rnbc-rhğfol ~a .. olarak in- yer.iden bazı ilaveler yapılması ka· 

Q<;man Bev. Niyaziye kapalı bir SUPlU XURl 1LER1 kiı.r nıı ('tınl~terdir ı.-ı bu nok!!lanı dol- rarlaştırılmı~tır. 

7.arf uzattı. Yanan bir mumun ay· 
dınlığında. çeteler kumandanları· 
nın bu mektubu clikkatli clikkatll 
okudL:~unu gördüler. Akabinde 
Lı~ mektup mumda tutuşturulmuş 
vo kili halinde toprağa karışıver

ml>ti, 
Gece saat altı buçuk ... l\.lüfrczc 

yine yola dizilmiş bulunuyor ... 

Gece saat sekiz b'\çuk ... 
l\Ianastır en derin uyku içinde

ı.lır. Dırabor boyundan koşar a. 
dım.Ja ge~n bir müfreze merkez; 
kun1andanlığının ctrafınt .. ardı. 

Dırahor boytJndan koşar adımla 
geçen bir ikinci müfreze hükUmct 
dairesini kuşattı. Bir telgra! dirc
~ine tırmanan beyaz keçe külAhlı 
bJr t;cnç tellere tırpan attı. 

durınak i<·ln, hiç olma.ı.~a, bir eı hek Bu in~aat tçin 197 bin lira sarre· 

G azeteJertlc gUrü.)·oruz, V"iküdar 
tr&1n\a)·larına kadın ,·atman 

,.e bBet('I ah3·orınu,, bazı Cabrlklurtla 
tocuklar günde on bir saat ('alııtırı~ 
lacakmı5, kızlar talim e<locekıılil':I ,.e 

bı,·ır \C l.ıyKlctlnl hlr ne'i d~t<"k, dilece:{tir. 
bir ne' 1 ı,Uılh di.l·e kullaııınak i~tl.lor- ---o---

<ııalrc '\'e'Ml.ire .. 

ı-·akat, zanneder!-ıCJ1t bütün bu terL 
birlere 1Uzunı yoktur. l.'a1nrz; ortad:t 
bir ...,uilkfehhtim \ar. O da 'jUdur: 

Kemali. t JnkılA.bı kadına hı.lrriyet 

lar? 
Bu, eı;f>r bö.';·le i">f', bir Yahhncdir. 

llh:hlr esa)>a. t.layaunuı.ı.. Kadına tabi· 
at, erkeğe \erdiğinden hi('bir şey ııok. 
san d.ıı.;-ıtn11' dt>•!ildir. 

('enılyf't t-artla.rı, lıangi d«•\Jrd(' on
larla. <:rkek dere<•co;lnde me:'H~ul ohnuıı: 
.,a, her ... ah.ı iı;ln, bu kabili.let beraber 

'"·rrdl, n1edenl kanun erkek ile kaduıı li(:I 111C'Jdana ~lkmı<:-ttr. 

mi.wa\ 1 kıldı. Bunun netle i olarak 
da birkaç ba)·an, nıebu~, h'1kim, a\ u
kat, ınenıur '\e nıuallim uldl!. l'alUr-

nu hallcrı• h3hurak, erkf'klr u1e 
temaıy\lJU gU~t •rtu r>azı kadınları, 

J\enlli fi:ıs!erJ alc~·hin;, bo:ı: yere ~abit 

Je.rJ fabrikalarüa. lı;.('lllk edl;,·or, zen- lılr fikre l•aııılını-;; olnıal.tan hct'1kn. 

glnlerl bir tlirlU (OCUk doğurına.k ı"- hi«;blr ':l'l le iz:ıh <'ıi.~nılyorıu. 

teJMlyor. llatrıııi Senih S.\l:P 

Bi.ı kadın ile erkeğin mli.savatı t:ı.. 1\lilli ~liıdafaa \-'ekili Geldi 
rarlw'ı)·ıı. Keınali~t lnkdabın bir la- l\liJli )li.lda!an Vekili Sa:"fct A-
~ına bile dokunulamaz. Fakat, hak rıkan, dün. Ankaractan şehrimize 
~ahibl olına.k ha~kadır, hakkını kul- gelmı1 ir. 
lanmak yine ba'11,adır. 

Yeni otobüs 
taı·ifesi 

Yine bu sUtunla;:da verdiğınıiı 

yeni otobüs hareket tarife.sinin 
tatbikına dün aksamdan itibaren 
başlann11ştır . 

('förk Yolu) 17 Ya;.rtnda 
lzmllte çıkan (Tilrk Y~lu) arka~ 

daşımız 17 nci ne~ir yılını idrak 
ctmi~tir. Rcfikimizi tebrik eder 
ve uzun neşir yılları temenni ede· 
riz. 

(KISA HABERLE~ Bir dakika sonra, ~Ianastır ve 
cit.:arı askeri kuvv~tlcrini ıslaha 

memur (c,·kal<ide kumandan !llU· 
şir O~an Pa1an1n konağı önünde 
nolıel bck1iyen lkl nefer. yerden Blr adanı üztin1 )en1t'k haJ,kına 11kol'ul luıdroları 
biten beş siJahtı adama tcslinl olu- maliktir, fakat yüt. kilo uı.iım yiye- Maar.f mUdilrlUğU vekaletten tas-

* Zir>at Bankası Erbaa, Tokal, 
Nik.:;ar mınatkalarındaki tütün 
müstahsillcrinc avans dağıtmasa 

başlaınıştır. yordll, ~eeek ol"'la ha~talsnır ,.e ö1Ur. Bunun 1 dik edilerek gönderılcn ilkoklu kad· 

g ibi ı,athnlar nıebu., ,.el·a. memur olıır ı roları. nı okul idarelerine tebliğ' etmi~, 
!l.Ianastır iskat edilmiJti. . * Belediye :ıon günlerde .sayısı 

diye blltUn ka.dınlarınıızı hu mealek· ıktne:l kadronu:ı. hazırlıklarL:ı.a ba.,lR.- d 
Konagın kapısı kendiliğinden a. artan dilencilerle cid i bir ~ckilc~ 

Edlti ramazanları yazarkeı~. ra. 
n1az.:lnlarda sahnelerde geçen garı!) 

vakalardan bahsctmen1ek bırkaç mı
sal vermemek hiç şUphesız bir eksik· 
Jik olurdu. Bui1un itin bu seriye sah· 
ne garabethırinden bad<açı:u ekllyıJ

rum; 
J{oınik Kel fiasu.nın b:r aktUrU var 

dı: Ac;-fUl!. 
GündUı, Atpa.zarında cambazlı;(:, 

geceleri de sahnede aktörlilk yapar· 
dı, Aya~ı bıçılgan, tırnağı karıncalı 

hay,·ıınları torla:-, ksa bır zan1anda 
iyi ederek yilksck fiyatlarla sala·.·· 
d. Bu ustalığı cambazlar arasında bir 
darbımesel kadar şa.yi olmu~tu. 

AgA.h hez:ırı n1arifetli, Oı~a han:;i 
ro!U teklif etseler: 

- Olmaz;, ben yapaınam ! .. 
Den1eı.di. Pervasız, falan oy:-.:ırdı. 

Tabii baştanba~a. ralsolu... Yalnız 

(Zcmire) oyununda baş ro:u {Cahuli 
rolUnU mu\·affak;yetle b:ışarırdı. 

Tu!Qat kunıpanyalarının oynadık· 

tarı piyes ( !) leriı: kahramanlarının 

adı birbirine benzerdi: Kasım ağa, 

zengin bir ihtiyar, Ceylan genç bir a
şık, Gülfidan hizn1ctçi ku:, Tlklak 
uşak .. Barh.a, cerha, darha, varha, sa 
va. nirva, zerda, seisebila, vahı;ıiler .. 

Vahşiler Kasın1 abı.ıya Mar~ilya li
manında rastlarlar.. Vahşinin ?o.tar
silyada bulunc.n11y0ica~ı dil~tinlmez. 

Tutılatçtlarla otn-.ıyacak şeylerin vu
kınt ittbarıyte ho' sayılması llzım ge
lir. A!A.l<ayı ~eker, bu itıbttrla hoştur. 

Bir gün Hasan, en dehşetli bir ko
medi dramır.ı { ! ) oynuyordu. Agd.h 
bu oyunda mo.ğdur rolünü. almıştı. Bir 
muhasara sahnesinde vuruldu, dUşti.i 

yattı. 

Zavallı adam, gt\ndllzleri Atpaza· 
rında, gel'e1erl geç ~ ıai.lcrc kadar sah 
n~lcrde zıplarnanın yorı;ıın!u~ ite bi· 
raz kendindl'll geçlı. z .. ten lht:y1:-· 
dı. Yattığı yerde adarnakılh uyunıı

ya ba'.11adı. 
K.1,.tl\leı· sa.lıneôu ö!dUrUlecek ada.

mı bıçJkladık~.an tionra, AgAhın ye· 
rinden doğrulınası \'e kstilleri:1 gitti· 
ği tarafa doğru t~hditle c :ıi sallıya

rak: 
Sizde bu intikamıını bırakmıya. 

cağım!.. 

Demesi llzınıgelir;(cn, Agiih kalk
madı. Eiraz beklediler, gene killkm.:.
dı, sil!lor de!;klen dikkat elli. Kula· 
ğına. bir ho:-u!tu ı:;ettli. Blraz uzandı 
scslendl: 

- Gittiler, ka:k: 
Ag<\.h, b:rdcn uykudan uyandırılan 

b~r u.da.ın Şl.~lunlı~ı ile doğruldu. E:;

ncdi, geı·indi, n1elül nıelül etrafına 

bnktı .. Sonra kendine geldi, fakat uy-lere &l'\ kedecek t.lt'ğ"illz. \'a?,ıa bu mıftır. ·· d 1 c;Jdı. ~!crdivcndcn çıkanlar, iki muca e eye başlamış ve dün şeh-
ınr~lckler yani erkcklC' mi.i .. a,·at on- rin muhtelif semtlerinde birçok ku sersemliği ile s:ınki uyandınldığın 

se~işte l\.tüşirin yatak odasına larıu bakknlır. Onların da bt.ıinı ka- iyi bakıp .)a,atmal~la olur. dan n1Utevellit hiddet ve kızgınlı~na. 
daldılar. TaUı uykusunkdan uya. dar hurrt)·etleri \l\rdtr. llcr tUl·mur olan, ınaa. alan kadın d'.lenci toplann11.ştır. :ıU!'.orU hedef etmek ister gib:. ona. 
nan Paşa hiddetinden ôpürmüş , .. bir erkeğln uile rci!'tlnin rakibidir, bir * Petrol şirketlerinden alınan 11 k IU u t 

" 1 ı aı h •·•·· 1 ı doğru cli:ıi sa ıyara ro n an1an1· 
g:biydi. Onu kollarından yakala- .ı.n ıu.ı nsanıu Y nız a.uu, ıurr - Türk aiie.,ioiıı kurulJııa. ... uıa ,,.o...anıa· bin sandık tenekenin tevziatı ya· 
dıl;ır. )<'ti J_ ·oktur. lllr de \aZif~i \ardır. ına C'ngc-lılir, \e hlr ... ok T~;k ·,·ocu- pılm~ıtır. Yakında ikinci partinin ladı; 

1 ı .... :ı. - Scı:de bu intikamınu bırakmı-
Kalabalık ara;)ıı1da Eyüp Sabri. Jfathı bazı nıcınlekl!t erde (h:ık )Ok ğunun dlinyaya gı•ln1enl~Jııden llo- •tevziatı yaprheaktır. 

ıle Niyazi boy göı;tcrincc Mu5ir \·azlfe 'ar) thlsturu rl~ml)_et ke::tbct- 18yı ın('b'ul tutulabilir. * Üsküdar iskele meydanının yac.ığt1n! 
bir kat daha hiddetlenir J:ibi oldu. mi':'tir bi!e. H.a~ınııı ' 6 czcumJe '.furkf Kaılın oltu:ı;un, ki.iltur JtlbarJJe .)·ilk- kaldırımları mozaik parke olaral;: \'.ıhra.nı PRpas.)·anın ~akakları 
Fakat ihtjl~Ici zabitler _ç~k s~ğuk- ( ~:ıdının en blrıncl ;·~ı.l!~I t~uk d<J· ael"ılıı, hatta nıuallio1 de ol'tun, fakat, yaphrıtacaklır. 
kanlı davrandılar. İkısı bırdcn '.urına.htır, bunun u:ın de e'leıunf'k· lllC'mur ol.ı(·aıtııu1. e"lt'n in, ı;ocuk do- * İki gUndcnbcri düşen altın 
P•şanın kar~ısında put gibi durdu. tır. tursun. fiyatı yirmi beş lirada durmuştur. 
l&r ve sert bir sE"'15.m aldıktan a;on· Bu birinci ıuilll \C ln~anl 'azlfc!'ıinl Bıı nıemlekcttc \"atınanlık edecek· Bir gram altın 353 kuruştur. 
ra Kolaia.sı Eyqp Sabri· . unutnıa!'ıı ,.e da.ha bu.~riu. vazift::lerlo kUrı crhel( ,·o.r, kadın \&tınan dcıuek * Kasımpaşa _ Halıcıoğlu yolu 

. Muşır Paşa hazretle.rı... de- mc.,gul olın..4'.>ı kadın lçJn ltiı; de d\Jt;- bir g~teri';tlr, blı:dc kadın da \·at- üzerindeki Kafe.ı.c;i Bekir camlfnin 
d·. r.tüsterih olunuz! Eminolunuz. ru de~ıldlr. nıan olU)Or diye m:lna .. ıı; Ü\"Ünmek- bir kısmı yola alınacaktır. 
1 · d · ·k ı k k' Ko!)koca .ı\nodoJud"' on !'ıekı··· mil ti il k"l I ı 1 t ı ~'mız c sızc ıı:uı as yapaca ım.. . . .... .. · . .. - r. a ı \ ıncı en :re , ıaklki hhrri· * Topkapı Tozkoparan E i . 

Bir ra;naza.Jı1 Şevki de Otclloyu oy· 
nuyorlardı. Ote!Io rolünü Vahram p;ı. 
pafiy&n yapıyordu. Oyun esnasında 
bir baygL'llık geçirmesi icap ediyor· 
du. Otei!o bayııacai<. ,·e beş altı ki~ı 
gel.p nabıanı ve şakaklarını ovaraK 
kendisinı ayıltacak!ardı. O gün için 
birkaç (!igUran) da bulmuşlardı. 

Fakat bu;ıla.ra roUeri hakkır.da. b;.r sc }"Oktur. Vazifemiz, zatı3linizi lOn halk ~uktur bile, çunku bu ra- yet ,.e mWıa,at bu deillüir. <'ünl<U, önü ve Taksi'm meydanJa;ını~ ~-
alıp müreUehen Resneye gönder· kaının l<:lıule lo;ta.ı?bul \f" T.rakya. da.!' luıdı.ııın h;ıl,kıudau 7lyadc ,·nzJfcsl I ğ 1 d 1 . · bir p j h fikir vermemi~lerdl. . . \nadol b . . · aç an ırı ması ıçın ro e a-
mcktir. Cem1yct kısa bir müddet 'ar. • u on c,, on a.ltı t.lcğıl, bü) hk v~ mW<aılJestJr. O da tekrar zırlanmıştır İlk olarak 25 bin fi- Ote!lo acı bir feryattan sonra dU1· 
için arada siı.i misafir ctmeğe ka· bol bol f'lll, altmı~ milyon Turk be!-ıll- tekrar ııöyliyellin, ~ocuk do~urnıak, dan dikilec~ktir tU, bayıldı. l{ulisteltl figUranlardan 
rar vermiştiı. Umum! merkezin ycb~~ır. . ı\nad'1luyu doldurmak, Ttirk nlillctL * Kadıköy · Söğiltlilçcşmcdekl dört beş kişi sahneye fırladı. Çıkar-
ıı.cktubLınu takdim ederim. Turk kadınının, Ttırk ınllletine 'e ni ('Oj{altmak, bUyiitmck ,.e kuv,·ct- 11 t• · d·ı k ve k l' tarken biri seslendi: . yo ar amır e ı ece ana l· 

Paı:'llnın kollarını bıraktılar, l\Iü· \·atanına kar~ı \azlfe~ı t>t"k ~ok blı.· lcıufirnırktil", 1 kt _ P,akal "kaırnısıkınız! .- . . zasyon tesisatı yapı aca ır. 
ır gözlUklcrini taktı, dörde bukü- \·ukti1r, bu 'azlfesl onun erkekle mlı- ı-;rk~ğl olan kadına ı ... \"erı11en1ell- * _,. t K Sanat Ok 1 Figll:-a.r.lar a,akak kelimesini ayni 

1 k 
h.. ı <"ti d • ... ı~an aşı ız u u 

IU. k:iğıdı açtı. Şu satırları dikkat. &Yat ıa 'C' urr Y n rn e1b,.tte dlr. El"l<~ğl olmıyanlara. ı~t"l muallln1-' binasının etrafına duvar çekile· ltafiye ve aynı vezinde başka bir uz· 
1 , f-Kil1 bıJ3-Uk bir ıoğukkanhlık· d:tha çok mühim \e mukaüd tir. ilk gibi tabii hafif vazifrlt'r buluna- cektir vun ad y:e karı,tJral'ak zavallı Vah
.Lı okudLı: Binaenaleyh Türk kaüını evvela ,.a b!JJr. 1-Ki kuc.Jınlar da aynı hül,nJe * Şea.zadcbaşında Evliya Çele· ram PApasyanın en nazik yerine sa· 

!\iılletin isliklıalini biz Ab· r.lfe<;lnl yapmalıdır. D~ (. e c:ok '?O· tuhJ olmalıtlırl:ır. bi ve İskender caddelerinin tAmi· rıldılar. Tabii bu. teda.\"I tarzı b;rden· 
d1.1lhanıidin i5tibdadını yıkmakta ruk doğnrmn.kla, doğurduğu çoc·ui;a Suı,hi Xurı tı.ERt rınc karar verılmiştir. 

1 
b!re les~rl...'!i g::Ssterdi, derhal ayıldı: 

- Aman!. 
Diye yerinden fırladı. 

Ar.ılan geliyor! 
birlc<jtirerek ,·aı.l)etin i<·ap ettirllij.;i 

!"ilih!ilal kaynaklurıııı yanın btlttirı 

Bir ramazan, KadlköyUndeki Zam· de\ ı:ı.-.,:ı tedbirlerin alınına..,ına iıuk~ın 

baoğlu t;yatrosuna vahşi hayvan ge- bah,Nfe<·el~tlr. 

tlrdtler. Dah~ halka gösterlln1eden Diğer taraftan Ahuanlar, üoliınUı 
dem:r l\:a!es!er içinde sah:H~nin altına llel(i birkaç hafta lf;inde, Ru-tya har. 
koyduJ11r. O sırada gençlerden mUte·, binin en ınhhlnı k1!111nlarını ikmal et
.şekk!I bir kumpanya oyun oynuyor· m:5 otac.·aklarını, So\·yetlC'r blrlJJ;inin 
du. sunör a;·aklarının dibinde vahşi imdadına ko~ntak nt'lk .. ndl)·le yapılan 

hayvanların bulunmasından korktu. hazırlıldarın seınerr!!ılı. kalacağını 
I(endlslnc hayvanların kafeste oldu- ttôyle.ınektctllrler. 
ğu, korkulacak bir şey olmadığı söy· t"llha.kika • .\Jm:ın ba.nılcleriniu \ e•; 
lend;. Fakat,_ tcmina.ta rağmen, as!a-:ı hesi, kı' b:ı3nuıc.lan C\'Vel, r...enlngra 
tarın, kaplanların, timsahların hay:ıU dın, Odesanuı muka.,·emetlni kırnıaJ;, 
kafasından ÇLl{ntadı. Ukraynayı ta1n:ın1en ı~titJ. etntek. 

Oyunun en heyecanlı bir yerinde, Kırunı zaptetmck, Balhlita ,.e Ka 
kafeı;indcn ~ıkarılan aslanlardan bi radeıılzc.lc Rus deniz ku\·,·cUcrine 111· 
ri, birden.bire kükredi. SUflör, yanı hai darbeler indirerek d.ıh11 !<t<'ri \C 
başında bir arslanın böğUrnıcslnl işi- daha. gcnl';' ııarelu~tlere iınkı1nlar ha. 
l;r i~itn1ez. muhayyiicslnd<: canlandır zırlanuık ui,>·ctfnde olduklarını gö!'-tc
dığı felaketin vnkubluduğunu zanne· riyor. 
dere!t birdenbire delikten sahneye fır. Lenlngrada. karşı hÜ('Utnlar, cchrn· 
tadı: nemi 'lddetlne rağnıen ~iındlye t.ada r 

- Anıanln, aslan bo~andı, geliyor! nttice \Crnıcmı,tt. ne~nıi Alınan kay 
Diye haykırınca, sahnede~ilcr ku· nakln.rı, nıbteaddit blokha\~lar ,.e i"i

lialere. ahali de kapılara doğru kaç· ' tjhk:11nların zaptını bildirınektr ı~c 

ınıya başladı. ıer de Lenlngrad müdnfaa~ınııı hcnıız 
Sahl(len \ uruldunı? zılara. uğramadığı n1ulı.ıkkakhr. 

Bazı Alman gn.ıctelcrinlu a~keıı 
Rahmetli Baba Saffet, hUrriyetl11 

n1ulıarrirleri, Lenlngrad n1üdaraa.:,ınıo 
HA.nı sıraları.ıda hcvesk1r genc;lerıe 
beraber oynuyordu. B'r ramaznn ak- l\Iajinodan dalı.a. ku\ ,-eııı oldağuıı~ 

yaz.arak netice istıhı;alindPki .ı.urlu~ 
ı;ıamı Şehzac!cbaşında.. . o;narken, rol 
icabı olnrak kendisinin tabanca ile lurı anJntnıak btlyorlar. 
öl<lüı Ulıneei ıt.zım g<'1iyordu. Burada. şunu J1atırlat1nak lıtt.ıınd·r 

Kat:t roltlnU YQl>3.n • gn!ib:ı J-lal~l~ı ki Le'1iııgra.ıl, l\Iadrlcl nıuhar<'bı:-Cerin"' 
Necip - mese:cyc daha tabi! b;r şek!l llc alnıan derf>lere göre, &ol,;ak sokal' 
vermek için bir brovnl.1g tabancası- ev, ev ıuUda!aa. ediln1tk bLerc haLır 
nın kur'i'~nunu çıkarmış yerine ma·1• lann11.,tır. ı\lnıanlar, ınuluı'>ara edtıe.ı 
tar koymuştu. ordunun '(~ halkın dört buçuk ıuilyon 

Katil, tabancayı: kl,,ı olc.Juğunu tahınin cdj urlar. Jihl 
_ Al alçal{!.. şartlar dahilinde l·npıhnab.ta olan nıfı 
Diye patlntı:ıe;a, B'lba Saffet, b:r· cad .... le:ıJn k::ilc ıo.:ırplerindc bu;tın:r 

denbire yere yuvarlandı. Fukat iki <'- kadar yapılmı~ nll•rnılf'1e1Pri gf.ilg~l·' 
liylc baldırını tutarak: bıraka<:ak bir fecau.t arz~ttiği nıu.il..tı>: 

- Aman vuru~dum!. kaktır. 
Diye bnğırdı.. • ~IUdafiler, ınü11tc"IUe?'iu ll'jtih~3ı' 1 

Etrarında al8.!-<:~ız:iık görünce da· hatıerı önünde bitlle hlçlle erlyl'<'cJ;;
yanamadı: 

- E!lkmayın yahu! dedi. \tallahi 
vuruldunı, sahiden vuruldum! .. 

Kuli~tekiler nıera.k içinde iken, se
yircıler şiddeUe alkışhyorlardı. 

Perdo inUi. Zavallı Saffet lJlr ta.ra~· 
tan acele ile pantaloaunu çözerek me 
eldiye çeyreği bUyUk!UgUode bir çil· 
rUğe pannal;ı i!e tükül"Uk süryor, b:i.' 
taraftan tia: 

- Boş ta olsa tabarca sıkılır mı 

adamı:. İyi ki !>Uratım.ı. n;şan alma.. 
nuş .. Sanat u~urunda bir gözden o
lacaktın1!. 

Diyordu. 
M. SWeyman ÇAPANOC.LU 

Soğan fiyati 
düşecek 

Bu sene kuru ;)Oğan ve sarınısak 
mahSl:IU berketıi olntuştur. Tldrd:t.gı, 
Balık~.s;r, Bursa n11ntakalarıhdan g.· 
len haberlere gore mahsul geçen 
seneye nisbetıe ptk faztad[r. Bu se
beple fiyatla?'ı;ı dUş.meslne Lıt!zar t:· 
dılınelttedir. 

---o--
ltalyadan gelen 

mallar 
DUn deniz; tarlklle ltalyadan şe.1. 

rimize kUlliyetıi mllitarda. ithalat eş
yası gelmiştir. 

Bu e~ya arasında radyo, elektrik 
alet!eri malzemesi mevcuttur. 

Jfıı.)·,·an hastahanesi 

1',atlhteki hRyvan hastahanesini gc_ 
niflctm~ge l<arar verilıniştir. Bu mak 
satla. hastahanenin yartında yeni b'.r 
bina i~şa olunacaktır. ~Itiesseseni!l 

baytar ve mtistahden1 
ger. ı,1etilecek tir. 

kadrosu da 

leriııi 'c lıJ~bir zaına!ı l.A''liflJÇoıHla ı;l 
ren1lyeırekJt-;l:ıi bf'yan f't1ı:>rhf'n, nuı 

hnclnılcr, bu büyük şehrin tlüçar o1 ı· 
cağı n1fithiş o'lkıbctl tee~ı,llrle kar-:ıl:t· 

dıkhırını bununla herahcr, her ne P' 
ha~ınn olur!,a ol.!-Ull, Leni;ıı;ıa~ırı z:HV 

tedilett'ğ'ini \C ,..\.Inıan haınle:-.i:ıi· 1 

te\ kifl iınk;-:u~u: ohlu:;unu iı.ldit1. cdl• 
3·orlar. flU ka.ıLlr L.ıt J,Jdi.ıhırd:J' 1 

hangi:,Jııln hakikat olac:ığını h.:li· 
lere bıralialıın. 

A':ikı.·ırdır ki, ;\lı11J.nlar, ~ üı: binlt'l 

cc ln>;an feda C11Prl'k Leııin:;-ratl..ı. g· 
rerlerse Krhn,,.tot d':'niz ü"'"'li, J~l· 
tıktal..:.i Kıtıl rilıJrıu:ı ınc1.arı olal':'1' 
tır. Bunwı gibi ,\.lnFın ort1us•J J(ırıı\;ı 
bt'.li cd"r Ye :0-h a tnılol:ı h·:.tdm o1H 
83. Karaclc·ıılt.: Ruı., clrın:lnnıa. .. ının !'tJ~ 

'oro l~kte baruın1a$; nıuaı.zaın 11~\t 
~lil•il nrı:edrct'ktlr. 

Bu takdirde ,\hn.u·ol.ır h:ırı.ıılcııi/.ll' 
ki Ru., h~tkhıli)e!;ııl h~ıldlııı'li;iı ııır 

ınak lt.:ln l'n c.·ı'ırC'tı.;ir h.ıınlo>ll•rİ hlr~ 
birini t.laha ,}Dpa.nktaııhr. ı'\l.n,n 

aınirah Rradiriıı &11T;11ri!'.L.ı.n•la~.i 

ali,\· ti, hi:" ıı:ıiphe rdilunrz ıd, 1 :lrr 
tın bö~·lc bir .. arh:ı arı.rtııı~ .. ı ihti111cl 
düı:ilnı.ilerck nıiihiıu hnı:ırlıldar J 
pılnıa .. ını ı~tıhtlaf etnıtJ..teıllr . 

11'te nı.:.ssa):ı ~·iJrclıı:ı ba!ı.,ı.uıc~ J 1 

giltere \"e .\ıneril,.ırun ı;iiL3.ıun l~ tJ 

ınal:ırı ı.aruri ola..ı ııol;.t;ıta .. I~ • ' 
\'&Z.lletleri yel:~oJ.Yer ));r ı.;..:!.. ••: 
ti~ap etmeıh~n :ı·~rdınll:ırın y tl .t •1 

n.ıe ini l"itl~·o:l~r. 

Araba buna inıkü.n \ar 111rdır~ 

Beklenen l'&rdııul:ınıı t1tn1 ,-nı..ti'' 
de )·apıiınası ko.tıil ol:v·.\k nıulır ': 

ı\.hnan.lu, ı..ltı~ın:ınlaı ına l>u J.<;l • ı 
\akit \Crel·tk nıitJir·: 

~iındllHt billncu ~ey ıln:erH,:.ıt.1.ı ~ 11 
lngılterec.lo ltt..ı:.)'&. het-abır:a be.l'•!rr ,. 
hazırlıl,;lar yupıldıRıdır. 111-;lliıh·r.D 
ra \'C Iran yollanın t t~ı:-.:rn 

·,oırı 
ve tro.ıskcrlik nıakamına sızin Gi- --- ken Aıııcrlhaılar hlr tarafc.ın 

~ d 1 . kapı dı,arı etmek itin ha.;a ne betili- - 1 ~ıııe dt'ı11-ınloı ol!'i.:yılı, ertc&I gUn ı;J·ı ruıı görel'ck, Jorjun kıpkırnıııı k~U 1 1 • 1 • , ı , '• ı..:..ıyük kun)an an arı geçırınck. ··- tıo s '01o;tok ~o unu .. ıfl<•:ı lf' 11 ıı ı ı , . 
te gCri.ıyoruz, Sizin gibi bir aske )Ordu, bılmiyordu. \'e hJddetten ne4 I 

1 
nalı \.'ıka.rn1:ığtJ. gid~~·dl~ ... Do~t u.as.i~ djğlnJ farJ,cdincc, tıpkı öJlctc onu ıun tutınııl{a. ar.nı"hnli ;orurııı~· 

rın yerı mı ilet kahramanlarııun feel hkanarak, set;J lııtkrrıklar ara: A hatiml dinleyin. _ öbıırlınu ellenn da ~uc:ıkJa.dı. dl(:'er tıı.r'lf~an bu : olııı hıırp ,1 ., ~·ı 
n.ur::ı.anda nıevkiidır. Rcsnc dasla· ~ında kayboldu. . den ko.ı;ırnıayın. !\1ınıi ancu.k çocukça kı!!ıokan(lık e· boa ~ahnc olnıa<tı hYUndc.-\nıt:>ril•J'. ' 
rındnki 1300 kişilik kuvvete size Ona \·e!'\ayete ba.şlıyan ,·anclö,·r: Xannı tılr ~uııiye dil~l.iıır_eıı 'e sakit fiCrJ .~ö~l~rcbillrdl .. lfıılb~ki kentlisi, 1 U.usynya ea l(ı~a yolu t{'~kil ('ıltn, ~1 
refakat cdectk sekiz yüz arkadaşı - E,·loJ.dıın, ya,·r.ın1, dedi. Sarho~r 

1 
.- ...:....:.. ..-_ n-; j haldı. Sonra, gözlerini ~ıknmak üz.c. her tı!";li.nilıı de blrbırlerhıın se\dihJe· Fran"'tsko _ 'Xome _ Arkaııjcl ;\·ı•:ıl ,.. 

da ılAve buyurunuz. Ev muha:ara &un. ~[akul olmağa. talış. ,... ~~~~1 ~~f~A: 64 TurkAç.e~e çevır~ • =ı re aJıtğa kalktı. rinl bilerek btiylecc kalmaları ~ok J,yl dan kı~ın d·thi i~tifndt• 1;arf"lerl :,,1. 
Jl.l'.\ ır, bunu ı•••.lneu reddedi"·ordu. H MID REFiK ı Blınuııl.ı ıu.rab•r, J(endi .. ı ne zaınan I olacağı if,,•ln, Pol \C JorJ·'un dalına ' altındadır Alıntaka kumandanlı- ol - - ---- ... .. trıyorhır. ırfı• 

•'ır.a tayın t.dilc:ı Nakı Paşa ile ı·eriııdt·n kıını1dltiııJaenktı. 1 1 1 1 1 d , ttlkt yenıel( oda,ına s-öhlrülnıete kalk1<0ıl· onla<ıın1ış olnıalarını Jstlyordu. :t,akat Hula!'.ta ne Jn:!lltt•rC', rıP dt• ~\'· 1,. 
o ı .. L Ol ur. ~ı an ı. Kotu ke,-flne rame - en • · . ' ·· 
Merkez k\.O.:n&~ldanı ve kendilerine - ~:.ırho' olabilirln1. !\lümkün. Jfltı· :'\laıbm I~ober'den b:ıh5cd1J·ordu. )e.onra hlr k~ının biltün lstlkbot \e dıy!t•ı.' hid~etle, hayır! .dly~ bağtrı~or·,garııJ bir gürilllü onları raha~&ı~.et_ ka Ru~l·aıun inıılıılltiL'l ~l·tl':'llı\li 
l'·ılnivct ediienllycıı dihcı- bazı e· kat bana hiirnıet edlhne"'lnl f'4tlJr>- \' d' 1 1, b ·ı k 1.11 ,.. 1 .. 11 1 k··t. 11 du. Vando\r artık ru.zl.ı ı~rar etıru).e· 1 ti. H!ı·l~I odadıı Jıorlaınakta. Jdı. ~ilıa- mi<llni henht Jı:&,lb~tınenıi"',IL·rftif· 

ol o ı1n '" ·r, ına( an1 "o: er n ·enı ı 5ın~ fılOBue n \ıkacak kadar o u ı r a· . 
,endiler muhafaza altına alınmış. rum . drn g-rlnır!t. i.,tf'nıcdl~lnl \eınlnle te· llanı! Çlinkü i ·icc bil ·ordu, kont ona rek, Olla)·ı, bir tebesshnıle terkc~tı. ı yet, arnyı\l ta.-a)o.rak, bunun, kah· 
r1ır :-ranastıra g :en kuv\·cti· .Jorj ,.e Don~e. hlr çe)·rek aatteıı , d. 1 B ~·Jd .~ 

1 
•.• 1 1. 1 

l l 1 bll O, oradan uzuklaoıı1r uı.a.ldaşınaz. !'IR.-1,·csinl l('tikten sonra g1dlp orM·ıga ra 
oı n c llOrı u. u 11o;a e uC. unan '""- t e IC't' \'Uru ınu}tu, onu &\ ıJa nıe- ' .. 

mıı hep (cd~:~erden ütccekkll- beri ~·C'n1ek odasına dönnı61 için JJa· 
1 

.. 1 . .. na, bir sefkat Jhtı:,ac.·ı buhranı ıtın- hatça. uzann11ş olacak olnn Sorüun:ı\ 
~ tlınlan nao;ıl nıuauıcle edllnıck la:ııııı "' ıouın ,undtı ! 1 d r, Fakat bir tek lp.rcl>1nizle ıra. rur yere onu h.andırn1ağa. çğra.ıyor- cle,.Dagaıu.:·nın kolları arasına atıla. olduğunu anladılar. O. başını :..ata.ğ"l 

na:tır ırarı-~.zonu da bu kuvvete lardı. lnat edi) ordu. Da\·etlltcr iste- ı;-elt.lığı11i l.ıilertk 'c bu glhi sahnelere 1 '.ındo\ r, kendini unutarak 'e glı-ı rak: üa.yarnı,, ayaklarını uuıtnııs ~larak, 
de .. ·.a.ı il'lhak edcbı!ir. ~1illct alc .. dlklerl gihl hnrckı'tte 'f'rl>esttllf'r; ah;ık. cı~~r.ık, gtılıueı.Jrıı ı~onu.,uyor tereli: _ Ah! ;\lln1irlğinı! ~enden ba~lu~ iki ı.,kenılc tizerindc uyuın~kta idı. 
h:nde, ver bılecel:;iniz herhangi ·'·anlarına tloınnckt'n ~!dt!l'tfe ihtirııL \C n1una 1~il.~ ed:yordu. 1 kat tu111 o - O nıu? azlzeın ... dl~ e haykırdı. kiın<ııP.ıu )Ol( ... St:>\i~·oruıu senl, inan • .\ğ.ıı açık, h<'r horla~ ı~ta burnunun 
bır tmre ıu dakikada binde bir edi~urdu. A.,la! Pan:a parf;a doğra- nıı ı;tıtJr:ın«·k Uzcre clleriaılen tutuı'ı "\.,ld.~ bana! ~ol «:ok be\·i)·orwn: .. Ah, ne delikleri açılıı~ kapanarak U)"U)"U!JU 

1htimnl itaat edecek bir fert yuk- salar yerinı.ltn kımıldamıyac.aktı. ı.atdırac•.:ığı sırada, ( ·:ıaa, ınüı.a.af bir Xaııa blrar. ayılnuş olarak, ciddi~ olurdu, <lalmn birlikte ya,ayabilsey- 1''ana!nın o h:ad:ır tuhafına. gitıni~ .. i 
tur. Konat.:n•7dak:ı. telgraf telleri - Bnnlarl.lan kaçrnm:.ıh)ım, diyor. hi<ldetlf', kptnnı c lın tadı. Bilfarz letle: dik. Atlalıın1? ı;ıl"kadınlar ne de talih. ki, çılgınC'a glihncı,ten kendini ala-
ke. Jmi.ştir du. Ortulıl!ı trı,·ı.,. C'flPn o R-O!ll ine- gl· 1 •).,el'fnJn 1\ont ltıf'-atı gt•lnıeJ< , flk- - . 'için l'auır.1? di)·r !'ıordu. ~iz. ~"~ IC'r! n1adı; peşinde Dagene \'C Jorj oldutu 

Cemiyet, zatıfılinizln blr kıl ;~a 1 drr. Bu ak"":-f'm ~kledlllm ı'"fr:tll ka- rlnd , c.: ~dır narn:: 1 ~iduı,.utıt_ı J,lm -'~ - ~ ünkü son dcre<:e sofudur da j Sö7.lerint trkrarhulı. ı halt.le odadan tıktı, yeıuck odu•Hntlan 

bile gelecek hatadan pek büyük 1 llınııı geln1ef>ioe ı11:t\u.1 olaıı da. biç ,up mln eılclıWrdl ! Hu I· o~erl bır ~ahıcı 1 onun itJo. ;,a.)·ct ı>armağının uclle :size Ooora, kendilerinin kucakla,tıkla. (De\·amı var) 

Bir mulıt~kir dt:fın 
yakalandı 

ıl" 
Fiyat ~hlrakabe bU.ro'9u ıncf11ıl tı 1 

rı diln, 1-:o~;ti ı\ti.,tJbP-n ~rıı.ııd .. ;JJı" 
makinec:yi fr-hiş fıyalla satı~ )"~ 
ken yakalamı;-lardır. ıi11~ 

Tahkikat neticesinde b~ı maıuı .< 
riier' 

clrlcn1e sı.U"t:tile l elden gcı; .• ,; ·e a ... 
190 l!raya stttıldıgı anlaşılını~ ' 
lular mahkcntcye vcrilmi~lerdJf· 
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GARİP BiR İTİKAT yarenin ~fı~nnnı haurlcyan Fo~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ke wuıf tayyare rabrikaıarı teknik 1' • a a • 1 ı ta• d a 1 HTlcaret gemileri· 1 Amerika lşclleıi 

A avrupada, maymunların hfı. isleri mudüril mühendis Kurt 

ırı yaıinmakta oldukları ye. Tank'dır. G ı·rı·dıı·ıer ·' mlzl, barp gemı-
BİR SAATl'E NELER 

J.nc yer maruf tngilit mustuhkcm Jerlmlz 
ıııcvkiinin bulundugu CcbclUttn., OLUYOR? 

~ık boğazındaki ka.) atıklardır. BU· D unyada, gcçcm her bir sant Alman kumandanı- lllmaye etmelidir!,, 
adaki maymunlnr, bogazın Afrı. zarfında takriben 4600 kişi 

ka saıııı ve mın.takaıarındakı may. j oımektc, 5400 ki!;i doğmaktadır. DID emrine 
.llıunlarln hemcınstirkr. Innilizler 1 Ayni zaman zarfında 108,000 CÜ· 

ı;.~ında :apılan \'e yerleşen batıl rüm işlenmekte, bunların falllcrin. v e r 111 y o r 1 a r 
ıknda gore ka.) alıklard~ki m:ıy. den ancak ı 17,000 i cezaya çar-

r-ıunıar yok oldu~u gun, lngılızler 1 pılmaktadır. Atinn, 28 (A.A.) - Terhis edilmiş 
bu mevkii terketmek mecburiye. T kmll beşer t b b" olan ve muvakkaten Atina civarında 

Amerika bahriye 
nazırının mühim 

bir makalesi 

Günde 10 saat 
{~alışacaklar ..... 
Vaşington, 28 (A.A.) - Fıiyatl.a. 

rın tcsbititc aUkadar servisin §efl 
Lcon Henderson dün milli milda. 
faa için çalı!lBn isçilere hitaben 
bir beyanname neşredcrcl< istih· 
salfıtı çoğaltmak için işçilcı:ri gün
de iki saat fazla ça!ışmağıa davet 
etmtııtir. 

SAFO 
Erkekli dişili on kişilik bir künıeııiıı 

ortasından çırılçıplak 
bir kız yavaş yavaş doğruldu .•• 

- 10 -

Yazan : Nizametlitı Nazif 
tınde Kalacaklardır. Bu batıl itı· fcnda kullandıyğe ın bu ır saat bulunan bUtUn c ritll!crin ay başın. ------o----
lı:att d 1 1 k" 1· ı · 1 {z:ır ı ı ı seze ve gıda va .. lngton, 28 (A.A.) _ Nc..,.cttl. Amerl'-ada Ve ani bir harckcUc cğl!di. Sağ e· - Gel! Sen de benım ol! Sısamıı an o ayıc ır ı n.,ı ız er nuıy. ddckri bu" k b" 1 dan evvel iş bürolarına müracaat et· Y -ı· a 
ınu ı h r b k m "u ır Yf! c(ın tut. l" ıı-ı bir nı.ı.kalede Albay Konlcs bılhaJ- lınln terslle sırtıno. nıro.rak: aylı geceleri bize aşk sunsun! .. n arın mu a az:a ve a ımına ktadır Bu r· t . • melerı ,ızımdır. Bunlaı· Gll'lt adası.ı- t> 
b" k · t ma • ar ı':a 25 mılvon ı • sa "Ö"le dcmekted r·. B _Haydı· bı"nlnlz. bı" nı·nız .. dedi. Ne- Safonun artık lculakları u"'uldııyor 
uyu bır chcmmı~ e vermekte ve 

1
, .10 patates 10 ·t k. • da yapılacak iş'erde kullanılmak Uze ., " • f / l k b 

ndikrine itina ile bakılan may. ;cı alata 
3 

•
6 

.~ı yon. ılo se~ze re Alman makamları tarafından aı: Amerika, bugUn, iki numaralı dUn l ara l rede yattığını görmeğl pek merak et· du. Gözleri şaşalamıştı. Erkelcek 
11 tınlar bu sa) eck gittikçe artmak· ve k~dar baİık m;oyon ıkılo e~, yıne rldc sevlcedileceklerdir. ya Jıar!llnin lı.;inde bulunmaktadır. K anll n u tiğlnlzl anlıyorum. konuşrnağı blle bir zul sayan, en ge 
l"dır o • mi yon kılo ek· B 1 • • . Ticaretimizi ve denlzcllerlmlzln haya Safo, bu hali garip buldu ama, m i· en güzel ve taUı d ili delikanlıya b 

· mek ve 3 milyon t 1 k ıı ış er bıttlğı zaman Gırlllflcr ev· İn ·ıı k • k 
1

n 41 yumur a o ara d"· tını t caret korsanlarına karşı koru· Londra, 28 (A.A.) - Ayandan na.kaşa etmedi. Dm·ara tutunarak ht 1 ıe bir katıra bakar g.bı bakan, Ifl, 
gı z as ·erı ma amı " ma· tahmin edilmekted" . . ıer ne oneblleceklerdlr. Yısının ortalarında Ceb 

1
. ltarik . ır. Bır saatlık mak için ıO.zımgelen bUtUn tedbirleri Mac Kcllar, meclise bibıra!lık ka· rlrin sırtına çıktı ve Yadmon yn,·aş cinsin Aşıkı lltlC cinsten Safoya bu 

llı.ıntakasındaki tek.mil ev \l~yvan· eker sa~fıyatı takrıben 100,000 almak mecburiyetindeyiz. DUşmnn nununun ilgasına dair bir kanun ya,·aş doğrulunca başı pencereye u· dan bUyUk hakaret mi olurdu?. Dll• 
·~- ıona balığ olmaktadır Korsan Tamezls k 1 k t 1 d 1 Jaı.·ihası tevdi ctmi"lir. Bu lAyiha 1 t 1 E ki ı·ıo.ı·a dayı ı.·aııın en acınncak haline ı!UşmUştti '<ll"Jnın, emniyet bakımından im· 1 y· . orsan arını sı ış ırma c ve e\•r ye· " " a~ ı. urnunıı panna ı' · ,, r 
ba ı Uızım geldiğini knrarlaştırdı· I ın<' aynı zaman zarfında 180 lerlmlz n elinden kaçmağa çalışa ı denizlerin serbestliğini iltizam e- yarak içeriye baktı. Bir sevdiği kıza, bir kendini SC\cn 
tı Vakit, maymunlar bu karardan I bin kilo tutun i IC'nmekte, 130,000 dUşman gemilerine karşı vapurları. den Amerikan siyasetfil~ bir tezat Burası büyUk ve loş bir koğuştu. erkeğe baktı. Ve b.ran içinde bu it 

Uaf tutulmuş \ c ne<;ilden nesle ton maden komurı.i yerden çıka· Bu esrarengiz gemi mızı muha!aza etmek için onlan harp tC§ki! etmektedir • Bir bu pencereden, bir de tam karşı rarını verdı: 
'itikal eden bu batıl itikatlara bu rılmakt.ı, 160,000 fıçı ya~ istihsal gemilerinin himayesi altına. verme· -----o---- tarafına dUşen blr pencereden ışık - Hayn·! Ne bunu ıslıyorum .. N 

rene hiu·met \'e riayet edilmiş. olunmakta ve bunun üçte biri tas· na oldu ? Battı mı ? llylz. lsveçde e-casus- ıkt kalın hortum halinde giriyor \"C seni!. dıye haykırdı. DJlcrım Eı;enı.ı 
tır. fıyehan:ıerd<' benzine ifrag edil· ~şlngton, 

28 1 
A.A.) _ Znmzam İz.la miada ki ı\mcrll<aıı a kcrlcrlnln yarısı tuğla, yansı mermer zcnıl!!t: llilhlan yıldırım olup senin üzcı ı ı 

. . ıncktcdır. ButUn dünyadaki oto· i lstlrııhatı iı;in /UR/a maJlkUm dUşUnce, bir oluktan yere dUşen su yağsınlar! 
ı·ENI Bm TIP TAl'.YA_ıu; mobil fabrı"kaları bu b"ır saat ı"rı·n· ı.sm ndeki Mısır vapurunu torpilliye- \' bl ı ı ,.. Bostan, 28 (A.A.) _ Diln Amcrı- j nasıl sıçrursa öylece sıçrııyıp dağılan e r de 1 gibi, saçını yo ara• 

t d 10 000 rLk batırmış olan Tamesıs isrnindehl d •ı ·1 · l 
çinde bulunduğumuz bu harbi c • Yeni araba çıkcırmakta· Alman korsan gemisi ikt Amerikalı ka deniz Itomısyonu tarafından m•ı. e l en R{J l lZ er bu ışıkla b.r pa11;a aydınlanıyordu. haykırarak UstUnU başını yırtara .. 
kazanmak için yalnız cephede t dır. saderc ed len Cıty of Chattnnoga s· Stokholm, 28 (A.,'.)ı _ İngiliz te- Harıs kadn bıı· atmaca gibi, .)iye. kaçtı. Sık kUtUkler nrusından geç ' yolcuyu kurtararak alıp götUrmUştU. . .. 

lı"ıucadele edilmekle kalınmıyor, Bir Sn::ıtlik kfığıt sarfiyatı <2000 Bunların her ikisi de yaralı idi. mindeki Amerikan Ucaret vapuru tz- be:ısınclan btiro şefi Willlum Miller ih: cck gıbl bakmasına rağmen bu boş· kcn kuru dalların baldırlarını kan 
Yni zamanda bu mücadele, nıu· l ton tutmakta olup büyük bir kıs· Tnmesls'in o zanıandanbert batırıl. Iandado. bulunan Amerlakn kıtaları diğer maznunlar ale;ıı hine açılan ca· tuğa gôzlcrını alıştırmcıya kadar b!· masından en ufak bir acı duymıyıı 
endis, kimyager vcsaır f<'n adam mı muhtcltf gazete ve mecmualar· dığı tahmın edilmekte ısc de lngiltz ıçın <Sabih otel> olarak kullanılacak- susluk davasına bnknn mııhkeme, k.ı. rlnl göremedı. Sonra yavaş yavaş rak, gemden \"C köstcktcn kıırtulmu 
a~ının sessiz bir surette çalıştık· dan 1 700 000 .. h k t Amirallık dn.lresı bu haberi teyit el· tır. Vapurda 200 kişilik yer vardır. rıırın iortfnafını mı~Jıfk gtirmiycrc:, bu koğu~un ött.slndc berisinde beşer 1 taze ve Urkek blr kısrak gibi kaçt 
<ırı lciboratuvar, atölye. fabrika ' ' nus a çı aran ma . o reddetmiştir. onar insanın kedi yavrulan glbı blrl· ı Kısantos ne yaj)acağını şaşırarak ar· 
&ıb· bnalard ın geçmektedir Film sa· mcmekted!r. Amerika har c.ye nczıı.-ı Yerlerde de devam ediyor. nn ii sa · . reli bu hususla Alman hariciye neza- , Başlıca maznunlaı:ın bir buçuk se- bırlerıne sokulmuş, bir bırlerlne sa· itasından baka !taldı. 

Su meyanda, Alman hava kuv Y atte 60,000 metre negatıf 1 t d Amerikadaki ne hapse Ye d ... Ar .maznunlann da',ı:ı. rılmış bir halde uzanmış hıılıındulda_ o zaman Yadmon bütUn hiddet.le f"l k re lll en mal(lmat al1ı1ak ısteıniŞ ise b' 
ileri cephe gerisinde uzun bir 1 m ullanmaktadır. Yine hep bu de nezaret Taınesls'den hiçbir haber b "d • ı l ha(lf hapis cezalacma mahküm edil- rını gördU: bedbaht kıza saldırdı. Rodopls'ln UzA. 

':alı ma ve tecrube devresinden müddet zarfında, tnm 8 milyon nlınm:ı.dığını söylemiştir. Ug ay Dl .tl art mlş oldukları hatırlardadır. ~ Rodopıs! Rodopls! diye bağırdı. rine atılarak yanaklarına, sırtın . 
lira meydana çıkarılan yeni ~ir 200 bin mektup, havnle ve paket Vaşington, 2s (A.A.) Ziraat --41--- Çok h"ı.lvvetlc haykırdığı halde içer' burnuna tekme, tokat, yumruk savuı. 

I> tayyareyi bund:ı.n kıc:a bir mud· dunyayı dolnsınakta ve 115.000 R T bl. v. l\'eznrcti tarafından neşredilen bir A . fi d b . dekiler, kim bilir neden, bu ses uz:ık· du. Budlarını ısırdı. Bir kenarda suı· 
evvel hiz:metc almı tır. telgraf Çekilmektedir US e tgl raporda bildirildiğine göre l tem· TJ8n B e tr tan geliyormuş glb. bir liı.kaydl ile mlş olan Ezop'u yakalıyarak hır t • 

nu tayyare, yakın mesafelerde Bu bir S<'atlik zam~n içinde kil· muzda Amerikada ı.344 milyon /evlıalade/ik karşıladılar. Fakat bir parça kımıl: ınlz dayak ta ona attı. Ve ağzı burıl'ı 
~ muharebenin cereyan ettigi sa· reı n ·zımız gunc in etrafında ~ 776 . (Başı 1 incide) buşel buğdny bulunmakta idi. Du danır gfbl oldular \"e hır ce\•lz içi ka- kan içinde kalan kızı saçlarından ç..,_ 
larda ke.lf uçuşları ~apmıya k 1 ş man tazyıkı anbean artmakla be· miktar geçen seneki stoktan 2!16 yokmuş / buktarından nasıl ayrılırsa tıpkı öyle, itip hlr mUddet sUrlildedikten soııı.ı : 

;ı sus Fo k w ır (F v Hl9) ı ometre katetmekte, bu esnada raber son 24 saat zarfındn inkişaf il c ı d erkekli dlşlll on ldş ilk bir kümenin _ Kanbur! dedı. Bunu da alacak· 
0 c e u n • • 1800 fırtına b k g vu g ·sı m yon aza ır. :Madrid, 28 CA.A.) - Arjantin st.· 

ıf tayyaresidir, Büyük bir mu· kua • ora ve asır a . · ı o. ermemiştir. ortasında çırılçıplak bir kız yavaş ya sın! Bununla da cvlencceks n! s ı ı 
ffakıyct gostcrmiş olan dtırt mo· k Selmekt<', 100,000 !;chapla ku· llmen gölünün cenubunda çok firı doktor Est.ıı ra İspanya hariciye vnş doğruldu. Bileklerini bnğlıyan zin c.lnırıı çıkarana kadıır rahat bıral<-
lü b3 cfiman çil meteorlar arzımız ilwrine duş. ı :rnnlı muharebeler devam eder· C. H. partı"S;Dl•D nazarına Arpımtinde hiçbir hadise ce. clrleri şıngırdatarak kollarını uzııttı: mıyacağım. Yalancı kanbur! 1k 
'"a F: W 200iCd• bocmlder edtlen mekkdir... ' ken merkez cephesinde çarpışan & reyan etmedığin:i, bilal•ls sUkQnet hü - Bumdayım .. Kim istiyor beni? gUnde bır evleneceksın! 
·" resı say " n e ı "k t ,...iSA'. M · kU ü dü"'U u 1 1 tb "b 

1 
i 

1
. d in"a olunan , lı me •" •" • arcşnl Tımoçenko orduları Smo· ' k m s r b n vo spanyo ma u. l\.I B S f 1 

... e ere ınn en 1 k' ~ t •• " 1 atına akseden şayiaların Arjantın hU - ' ı yanum... C"n.. a o. F\ıko.t bununla da hiddeUni alama 
l Ye- • k cı'f t re. inin en ba- E v L (J T ens • c yavaş yavaş yak!asmakta. s ~ n a mu a- - Beni görmeğe niçin geldiniz? dı. Fılozof Kısantosa so.ldırdı. Bırmı 

nı e ı ayya dır Tımorenkonun bu har k ı· · kOmetincc askc:rt hava kuvvetleri k«d ~ h [ tl . ,. biri Uç go\'· · >- e e ının Ben efendim Yndmonun carlycsıylm., tokat da ona sa\'Ul'dU. Nıhnyct yor 1 
u us Yf! erın e"l ' . . . . .. Lcningrad miıdafiierine çok yar. f tıı rosunda yapılan değl~iklikler dolaY1· ı 

ı olmn ıdır. Bunlardan ıkısıdor Turk sporunun "'"ki üstadlarm. dımı olmu§tur a ·•arı Bana fenıılı_k etmelcı1nl istem.yorsa·, du"'unu anladı. Bil' kenara. çökerk" ....- .. sile ortaya çılt.anldığını söylcmişUr. 0 

k" ı b t d" ha uzun ur. d • nız, beni görmeğc gelmeyiniz. Bura. dud.:ıklnrmdan kUfUrle kaı ı"ık bı 
ınd e n st en•e 

1
," .... ~n<'. arka· 1 anğ ve bisıklctçi Fahrettin Kapta- Kiycf mıntakasındaki muhare· (Başı 1 lncı"dc) Bu değlşlklıkl• r ıse teknik ve tdarl • ı Y a mo or , • • .. 

1 
da bulunanlar, efendim "Yadın ondan homurtu çıktı: 

i tlb t vardır 1 no u ile Ticaret Ve kal ti faşe Mu· belere artık bitmış nazarile bakı· mahiyette bir takım tedbirlerden iba- mUsaa.de almadlln kimse ıle konııQ:ı.· 
a dümen tı:-r ' ı • fetli i S 

1 
labilir miş bulunan bu haber, fikir ve sa. rettir. ., 

Ortadaki i)vde. mürettebatın e man Kaptanoğlunun ba· · .. . nat fılemimizde ve bu aile men· . • . mazlar. Bu sabah bır genç kızı bir 
- Köpek Kısantos! Şu Lokııd 

kaltağı setırtp canımı sıktığın iç 1 

sana bir ceza vcreccğ.m. Eğer ıru 
olmazsan seni gebcrt1:ceğım. Şu mc. _ 
debur kanbıır Ezopıı ve şu halayı!. 

kılıklı lrnltağı sana hediye ediyorum 

~ r t t ve ı~abındn ha. baları Cambazbaşı Rıza Kaptan· Almanlar yuz bınlerce esir al. 1 1 d cJ • bl lak En :son Ha:ı;ndls - Malumdur kı, kanbur adamın kamçıladığını gör· 
a" .. rı ıl .;rass•zamnnında muhn· ı o !unun ebedi i tirahatgahına ter. dıklarını iddıa edıyorlarsa da bu, l.sup. rırı a\.ırac:ınd a ctrlll r a , ·a \'C lılr iki gUn Cll\"Cl bu memlekette b!rf dUm. Ben kamçılanmaktan korku· 

vnt'1
1 

veb !:ne i için hem<'n kcdlldi inın kırkıncı iınli olan hııklkat dcgıldir. Çiinkli alındığı se~n~i ~an ırmtı ır.kd! t "lk tuldıbl hUkCıı:ııct tcşcbbllaUnden bah· yorum Safo? 

l·ıC' u ud apıJmıştır Çok 30/Eyl(l} 941 Salı unu ö le na· so;>lenen c. irlcrin sa.)' ısı, Ki.)'ef 1 l. 1. . sana m~ik"fatınbın ı sedılmıştlr. Sa!o ... en cam an Y< • • tO u o r n roman lnl a a ı u ··e. 
.ık bı"r sllr"te malik olan ve mb azını müteakip Be ikta-sta Ab· mk uharcbcisine ıştı.rak ~d~n Sov.) et' ne Halke\ 1 rinin 10 uncu yıldonl"i· Hodopl ı kızın ağzından çıkan ken· 

" . ag uvvetler nden b mısl fn ı d j Al bunları ve kır boynunu ... Akıllı ', ı 1 riri haylı ge. ' a camiinde mt'vlCıt okı.ıtuıa. ır ı z a ır. il ı k • ., • f b l • " • dl adının son hecesı ılık bir nefes g • n 3\CI tayy.ıre e ..._ ea ınd . . Kiycften ÇC'ki! n l\la <'Şal B d mu ununc ' ver ret' azanan Rglı.iZ e lgt I namuslu tnsanlara boyle mu ıbelk 
bırakacak knd:ır ) uksek rna· ı . 6 n arzu edeni rın teı:rifleri . e 'r u · eser ve milellifi 0 gun ı!fın cdıle. bl çarpınca kulağına, şaıre kudııra· 

\ b 1 nnn ~u rıca olunur Y<'nı kuvvetleri Harkofd:ı toplan- . 1 ıın sahibi olmaktan bUyUk azap ol· 
ra kabllivetini halı u u t • mskta ve "en· b" .. d f h tt cektlr. Dıger kollara ail mi.ıkafat. cna 1 . id > cak gıb! oldu. Sırtında durduğu herl· maz. 

. 1 1 ok olan ay- Re!ıkası· L"tr· K t ~ı ,, ı ır mu a aa a ı h . ~ı ırıc e i . k d k ı . ..._ ve hu u ıyet er C: • u ıyc ııp anob n t sis clm kl d' . lar da er sene aynı toren gliniln· r n cnscsınc blr te ·me ı ırmeme çın . --= e e e ır. d .1 k ·ıa d 1 büyük bir galibiyet elde etmi!jler· kendini gUç tuttu ve hemen yere at· Bu sözleri işitince Kısantos seYI 
~- * & Odesa müdafileri, yalnız miida· f! ven ece VC' ı 11 e 1 ecektir. d" cinden ne yapacağını şaşırdı. Zat .._..__ s fa<>da kalmayıp mukabil taarruza ı 1\luk<Jfat her sene bu kollardan ır. lıyarak Yadmonun kolunu ka\Tadı. 

•ın d r Bu çarpt~alarda 14 Brltanya Öyle bir şiddetle saldırmıştı ki, tır· Ezopıı bu kaba ve c:ohıl adamın c 1 • emasln a geçmic::lcr ve dı.işmanı ağır znyiat. bir \C'Va birkaçma tcşmıl edılccek den almak için bir fırsat kollamakt 
la ı;ehrln şimali şarkisine püskürt· ı ve 5 sel'ede bir defa tekrarlana· avcı tayy::l'c ine mukabil 21 Al- nalkşrı ışlşman adamın tombul kol. ldl. Safoya da acımıştı. Oh! Kızı der 

Sarı ın ve sevjmJi yıldız 

G/NGER ROGERS 
JOEL MAC - CREA ile beraber Yarattığı 

LE ve DiKENLER 
Cllzcı filmde bütün seyircilerin takdi~ ?lkıslarını topluyor. Bu 

!ılm, yasanmıs bir roman ••• Hakıkı bir fılm=.ı·· 
Bir kadının butun hayntı ••• dır. 

.:_ıııııllııılmlmllDml Bugun saat 11 de tenzilatlı ınatbıe 

~----------------:=--::::=-------~ UJ • 
l\arilerimize iyi bir ~aber veriyoruz 
Ya ı nda yeni bir sınema açJıyor 

~ 

sinema sizin sinemanız olacaktır: 

s·zKoyunuz 
~ eu iyi haber Sinema SC\"er hal· 1 
~ 'ııza cidden mUjdedır: Pek ya-
t •rıcıa Tepebaşında büyUk, geniş 1 
~a.t yeni bir s!nemıı açıl\lcaktır; 1 
~ Slnlma muhterem halkınuzın , 
~rıdı sıneması olacaktır. Sinema 

·,.enıcr bu sinemayı o kadar be· 
~ tllsiyeceklerdır ki, Sinemadan 
l -:oıuşuıau~ zaman: Bız ktndı 
ı ·tı~rnamıza ı;ıdıyoruz... d yccck. 
~dır. • 

lierkesın, l.ıUtUn sınema sever
;:ııı 1'öyle konuşacaklarına cm!
" z, GllnkU bu mevsimin en heye· 
~:-ıı ı ve helecanlı, en meraklı, en 

<!tane, en neş'eli filmleri bu ye. 
kar;: lncnk sınemadJ. göstel'lle· 
• bu sıncma, Tepcbaşınd:ıkl 

~ IU açıcı çatısı altına her gün 
~her gece sıra ile bUtUn sinema 
., trıerı toplıyacal<, herkes seve 

~be <Denim Sinemam-. diye Tc· 
,,,_ll.\ıındakı bu sıncmaya ko a
""l;tır 
~llh. 

iden beğ"cncceğlnız, sevcce_ 
~· l kdır ed:p seve Sc\•e, ko· 

tn. '> a gidecc"lnız bu yeni sinc
"llııı 't'eıı lldı ne olsun istiyorsunuz? 
@:n:başında açılacak bu ye?JI si· 
~ lnadern ki sizin sıncmanız 

alttır, adını da siz koyunuz.:. 

Kımı insan çiçekten, kımi ın. 
san renkten, kimi gölgeden zevk 
duyor; kımlmlz için bır ısmıhas, 
kımımız !çın de bir sıfat SUzeidıı· 
ki, klmlm z dens.zdeıı hoşlanır, kı· 
mlnılz karadan: fakat (Sinema) 
denıldlğt zaman. isim olarak ilk 
hatıra gelen şey ncdır? Sineına· 
dakl re imler konuşmasaydı aca
ba f lm bu derece rağbet gorUr 
mu ldı? 

Sinema sc~ er halkımızdan ken 
dl sınemalan için biraz dUşün. 
melcl'lnl ve <Bizim sincmamzz) 
d ~ecckleri bu yen, sınrmaya bir 
a.d bulmalarını rica ediyoruz. 

Hcrkl n dU Uncrek, tasınarak 
ıttıfakl karar vermiş gıbı b r 
ağızdan btldıreceklerı sinemaya 
en yakışık a an isim kendi ıı.:nc· 

rnalarının adı olacaktır. I>u en 
uygun adı bulanlar arasında ku· 
ra çckcc.eğız, kazanan müstakbel 
scyırcımıze, nacız bır hediye o· 
!arak b r sı:ne mUddcUc ık! kol
tult verece z. 

Ke:ıdı s. cmıınıza mtir .p gor 
dUğU ı.:z ndı, adınızı \"e adresinizi 
okunaklı yazarak şu adrese gön· 
dcı'inlz. Eski Asri Sinema • Te· 
ııebaşı, Beyoğlu. 

d
. man tayyaresi düşürillmüştür. !arını delmişti \"C onu, söylıycceğl söz 

muşlcr ır. • caktır Miıkfıfafın maddi değeri hal ona hedıye cdıverecektl. Bu r L 

·Kırım yrımadasına şimdiye ka· · Bombardlıman tayyarelerimizden !eri Kısantosun lşitemlycceğl bir yer<! talihti. Hemen Ezopu blr kolundan. 
2500 lira ve btit ın tutarı 1 i.500 kadar sllrUkliyerek: 

dar bir düşman ayağı basmamıs- kaybolan yoktur. Rodoplu kızı da bir kolurdan kaH ı· 
liradır. Mukôfat için namzet O· - Rodop!u kızı bana vermek için 

tır Anvers ıı·manı " ı d ki d dı \"e ıklnci bır dclı gıbi, bil' sevin" · T ·e c var a e· ne istivorsunuz? dedi. Karde•!me size ~ Sovyet hava kuvvctlerile işbir· !anların ürk vlm3· ı icaı> etmek· " ., delisi glbı kosaı·ak, zıplı.varnk, kıh · 
mıryolu Illisak noktası muvaf!a- d h f dal ı s ed bilirim · !iği yapan Britanya tayyareleri, tedir. a a ay ı 0 ma mı cmr e · kahalar atarak bağdan ka~tı. 

düsmana karşı muvaffakıyetli ta. I Bu ıs.ene verilecek roman mtıka· kiyelle bombardıman edıimlştir. Kullandığı sermaye benimdir. Kaçtı ama, ncfos almnd:ın koşm 
arruzlarına devam etmektedirler. ratının cı:;a'"ları !;unlardır: Giindu<: yapılan bu taarruzdan Sonra Lökııtl~ donilnce lstediğım srna Ye bu ihtiyar halinde gösterd.ğı 

b . ' kadar altun bulabilirim. Bana ıtt· 
Çrşam a gunU 118 VI' Pcr cmbe a) 1\fükfıfnt veni h'lrfl,.rin ka· bir gece evvel Kc.lonya ile diğer bütUn gayrete rağmen Safoyn yetı e 

44 t ,, mat ediniz, \"eriniz bu ltızı yalvarı-
ızünu ayyare tahrip edilmiştir. b lil d kit sanayi ıncl"kezleri de bombalan. medl. Uğradığı son hayal kırıklığ -
Bızı·m kaybımız 10 tayyaredı'r. u n en sonra . ap halinde ne,s· rım size •.. nı~tır dan sonra Slsama lanet eden şa ~ 

Moskova, 28 (Radyo) _ Sovyel rcdilmiş telif bır romana verile· 
1 

d. • d Yadmonda şimdi deminki utangaç bir yıldınm gibi kıyıya ul:ışm•ş, ,., 

l"stı"hbarat bu"'rosunuı1 tebliıı.ı.· cektir. (Büyuk h kfıyc veya bir Ak cıuz e düşmana karşı a· lıktan ve heyecandan eser kalmamı" ı; ,. m sine atlamış ve derhnl yol ı dUz ı 

1 Uhbarat bürosu sefi Lozovski, cilt için de külliyat teşkil eden mansız taal'ruzlar devam ediyor; tı. Hafıf bir sesle, fakat son derece mUştU. Kıs3nt~odoplıı kızın s:ıt,, 
dün matbuat mümessillerine şu kUçilk eserler roman cumlcsine Çar~e:mba ve Pcrfembe günleri hllk m bir eda ile cevap verdı: ulnştığı zııman Lökadın yolunu tut 
beyanatta bulunmuştur: dahildir.) E ki harflerle neşredil· Şimali Afrıkada 1'rablusgarp ve - Kızı şimdi size verebilirim. ::s'a. kızıl papatyalı gemi, pupayelltcn, ltı 

uLeningrad haHi olduğu gibi Blngazl limanlarındaki levazım zarımda köpek kadar kıymet! yok· ı A•1'tıst ••a ı 
B 1• d · mlş olup sonradan Yf!ni hnrfJerc t Alt ı 11 ı d d "' 1 duruyor. an ıyosunun uşman üslerine ttıarruz edilmiş ve ağır ur. un arınızn ge nce, on ar a n 

ı tarafından iı:gal olduğu doğru de- tebdil edilmiş eserler mukfıCala hasal' nıkua gelmiştir. gözüm yok. 1stersenlz Rodoplu kıza 
t;ildlr. Eğer Almanların Le· dahil değildir. Trablus açıklarında seyreden \'crdlğımln bir mislini daha. kataru 
nıngrad'a Y a k 1 a ş t ı k 1 a r ı b) E:;erin seçimi için C. H. Par· düsmı:ım kafilesinden bir gemi ba· size hediye edeyim. 

TAR "i7İı~l 
28 EYLÜL 9!ll 

l'u:r-ar hakkındaki iddiaları do~ru olmuş tisince ve bu mukafata namzet O· tırılmış, bir diğeri de ciddi hasara - O halde ne istiyorsunuz? Ne ve· 
Qlsaydı, bugüne kadar şehre gir· uğratı.lmı!jhr. reyim size? 
miş bulunmaları lfızımgelirdl. Zira lacak eseri bulunmıyan kimseler· 

AY: 9 - GCN: 271 - Hızır: l4G 
ı ) 
G 

RUMİ: 1357 - EYI.lll,: ·· k Çal"l}amba gecesi Sicilya adasın· - Kendinizi.·· 
geçenzaman yengeçlerin bile yerde den mure kep 25 ki~ilik bir jilri - Ne'?. 

anki Palcrmo limanına taarruz C· HİCRİ: 1360 - RAI\IAZ,\1'·: 
ı<ürilne sUriln<' bu sehre ulaşabil. teşkil edi1mistir. _ EveL .. Lökad'ın ...ıızel kadınını .. 

dilıni;jtir, eu \ ' • .UUl' ZE\".Ul 1.L ~ '. 
m<'krine kAfi bir zamandır.11 · c) Seçim gizli reyle yapılacak, Akdcnlzin dilini, seni istiyorum. 

d r h ti Bu hnrel:atn iştirak eden tnyya· 
Lcnlngrad mii a aa a arı ii· rey sayısının v. arısınd:ı.n <'n az bir Ve cevap beklemeden geriye dön· 

· bi ı ı rclcr:'mlzin hepsi salimen üslerine niinde bınlerce ve n erce A man . k dil, koştu, kapıyı kırdı, Rodoplu kızı 
GÜNEŞ 5,54 11,55 
ÖGLE: 12 05 

1 1 fazlasıle ekseriyet azanan esere dvnn1uşlcrdir. 
ölı.isü yatıyor. A man ar, Lenin. kucaklayıp getirdi, kUtUklerln ara. 

· ki müki'ıC:ıt verilecektir. (Reylerin ,.,._ ı",.ı"nde L"b a t k i 

6,07 
İKİNDİ: 15,25 9 28 

gradı asla işgal edcmıyece erdir.ıı .l.;N,\ ay ~ • ı Y ya a "ye sına fırlatarak: 
ı --------------- müsavi gelmesi halinde v<'ya se· kuvvetleri, mühimmat ve harp le. 

AKŞAM: 17,57 12,00 
1 y • A l k - lşte .. . dedi. Al! Bu senin olsun. 
1 eni Çl aCB çim neticesinde hasıl olabilecek vnz:ıını götüren düşman kafileleri Ve kollarını açarak iltıve etti: 
1 mUstesna vaziyetıerdeki hal şekli 200 tonluk gc.mi kaybetmişlerdir. 

YATSI: 19,30 l.30 
İMSAK: 4,15 10,12 

Sinema 3 - 8 EyllCı arasında 23 gemi ba-
netice daima re) adedinin yarı· ~•••••••• 7. llkteşrinde 

iiarllerlalz g6ıterllecell 
Drmlarl aer.als edlforlar 

Geı;cn r;ün Tepcba:ıındaki Bele· 
diye malı sinema binasının tanzim 
edilerek halkn açılacağını yazmış. 
tık. Bu haber büyı.ik bir alaka u. 
l .lndırmış, sinema sever halkımızı 
· <'Vindirmiştir. Ancnk sinema se· 
verlerimizi bir merak almıştır: 

Acaba bu yeni açılacak sinema· 
da yeni filmler \ar mı? 

Bu mernk, Avrupa ile yollar 
kapalı olduğu iı;ln uyanmı:ıtır. in
san hakikaten dtişlinilyor Yeni 
bir sinemanın açılması iyİ, iyi a. 
ma, yeni film nasıl getirilecek? 

ı Acaba tayyare ile fılm getirtmek 
ı kabil midir? 

1 

Her halde Tepebaşındakı yeni a. 
çılncak olan sinema müdüriyetinin 

sından bir fazlasına irca edilecek tırı lmıştır. Beheri 24 bin tonluk W 
surette ayrıca bır formille baglnn. 2 Transatlantik, 2 drstroyer, 10 
mıştır.) bin tonluk bir kruvazor torpille· 

.. 

d) Her beş senede bir devrcdi· nC!'Ck batınlmıştır. Ayrıca 3D le· 
lecek roman mükafatları o beş se· vaı:ım gemisi de hasara uğtatıl. 
ne zarfında intişar elmiş eserler mıııtır. 
arasından birine verilecektir. 

Her kola ait miıknfntm seçim 
ve verilme şekli ayrıca te bit edi· 
lcccktir 

Milkifat kazanan muharrir ve 
rnnatkfır ikinci bir dc!a namzet 
olamaz. 

r- iTJZ~R -" 
~Hinderecatı•rnı.ııı ı;oldıı~ml:ın 

(intikam) romırnımı:r.ı koyanı:ı• 

dık. Oku.) ul'ularınıızdan özür dl. 
!eriz. 

Annem \'C Ben 
Dordlincll snyfaıla 

§~ 
Bl lıÜl'tKÜ PROGRAM 

lZ.30 Program 
12..33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13,00 Şarkılar 
J3.30 OrkC"stra 
18.00 Program 
18.03 Orkestra 
18.40 Fasıl sazı 
19.SO Haberler 

19.55 MUzik 
20.15 Konu1IJ1a 
20.30 Şarkılar 
21.00 Borsa. 
21.10 Şarkılar 
21.35 Ankara at 

yarışları 

21.45 Müzik 
22.30 Habel'kr 

1.9.4.5 Serbest 10 22.45 Spor servisi 

Milli Piyango 
Af yon da Çekiliyor 

Bir Milyon liraya yakın ikramiye 
dağıtılacak . 

7 ilktqrindc Afyonda rekllecek olan l'lfilh l'lyangod:ı tam 
(000.000) lira lkraıııl3 e olarak dağıtılacaktır. 

Bir ıılyango bileti ile tallhinııı bir defa da Aflunda tct·r ıibe ediniz. 
Bu ı;efer .er,·et ıııatlcıı aayu gH>I Afyondan bir nıenha halinde 

fışkıracak1ır. 

F,ğ<-T ( Stl.000) liralık bUyük lkranıll t') i kazananıazsaııız, ılört 

ıane (10.000) Urahk, altı tıane (5.llOO) liralık, kırk tane lkl~r bin U. 
ralık lkraml) e sizi bekliyor. 

Bu sefer (10.000) liralık lkranılyderln adedi 120 ye, 500 Uralık 
lkr..-.al)elerln adedi tle ~üz altnıışa <'ıkardıııı .tır. 

1 
gun geçirmeden bu haklı merakı 

"""llı:lllrQ•••••••••••••••••••••••rl halledeceğine kaniiz. dakika 22.55 Kapanış ı • .. ··••••••••••••••••••••••••111111' 

I 



, -- S•yfe 4 ----·---EN SON HAVADiS---·----------- -------------- 28.9.9U Pazar 

En Son Havadis.'in macera romanı : 14 ! r- lngltlz mlzaluntlu bllllfılır : . ·• ( · ı . OJ • ' • 'T .. "ı 

Bir köpeğin yarısı ! 
ÇıYlrea: 

.•ıret Belfll 
Tuaaı 

- 3 - P. G. WODER 80YSI 

~--------------------------' Polis menıurn fikrini açıkca söyledi: Nihayet kapıdan çıkarken: virditlni dünyada tahmin edemez. 

" - Zertonun gösterdiği hiddete ğim! d::~= bu hali bildirece· siniz. Bu köpeği öldılkten '\I 1 z M A 
bak l t ı ı· Sa de lika n l ı Y l bü~üenn s~~~ut;ar~~;:~ımGer~a:.;; pıyan~f~=i~!Y: •Bcnint köpe. BAŞ' O 1 Ş' N EZ LE, G R 1 P' R O IVI AT 

f 8 g Y 8 re de D 8 t 8 il 0 d Ur , , , ,, 1 artık muUaka kurtarmak lazım l;ım büyük mükAfatı mutlaka ka-ı 
geliyordu. Siz eski bir dostsunuz zanacak. Yirmişer liraya on tane NevralJ'i Kırıklık ve Bütün Agv nlarınızı Derhal Keser. 

a:azetecinin ne yapacağını evve- ye bir ata sözü \!ardır. Buna rağ- Cak, sizden hiçbir şey saklamam. bılet satıyorum. Onda bir şansla t 
linden kestiremezdim. Hitdise, SÖY· men, devletlerin gizli t·~~kiliı.tların- ı l\ılali itibarım pek parlak sa.yılmaz. binlerce lira almak kabil• dedi. İcabında ıönde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
lediğım gibi Ani oldu. Bağlrmak- da çalışanl~r ek~eri~·a oırbirlerıle Elli lirayı hiçbir yerden bulamam. On kişiye bilet sattı. 200 lira aldı. 
tan ve tayyaredekileri haberdar kanlı mi.•radclclerde bulunurlar. Dünya yüzündeki insan kardeşle· - Ama o sıra köpek sağdı de. 
etmekten başka bir şey yapama. Fakat, İngiJ;l dostla ımızın dediği rimden yalnız bir tanesi, bir teki, ğil mi? 
dım. gibi • Oyuna , dahil t..lr.ı.~yLın· ~rın o Coe oracak habis, bana elli lira - Ne münasebet. Öleli üç gUR 

- l\tü.sterih olunuz, ~lösyö Jer.. hayatına riayet ederler. Jak Ri· \rerebilindi. Çünkü elli liram onda oluyordu. 
ton... Sizi itham etmediğim gibi şar bu oyuna dahil değildi. Zer- duruyordu. Büyük büyük ümitle· - Eyvah! Piyangoda elbet biri· 

Parasız ilanlar 

sözlerinizin dogrulugundan da ~üp ton. eter delikanlıyı öldurdü ise re kapılı:rı.amak şartile telefon et. sine çıkacak,.. J 
helenmiyorum. Yalnız bir şey rica büyük bir hata işledi. tim. Bir yare, cehennemin djbine - Elbet birisine çıktı. o zaman Ş isligen/er: 
edeceğim, dört gün geçmeden ve - Jak Rişar·ın intihar ettiğine at yarı,ıa.rına gitmiş. At yarışla- kaz.anana .. ne çare, köpek dün ge
bana haber vermeden Cezairden ihtimal vermiyor musunuz?.. rında bah.o;i müşterek biletleri sa. ce öldü. Buyrun 20 liranızı!,. dedi. 
ayrılmayınız. Bu müddet içinde - Hayır! .. Jak, pek kederli ve tar, kendiıü de oynar. Hep de ka- 180 lirayı cebine attı. Daha evvel 
tahkikatımı bitireceğimi zannedf. yeisli olmasına raamen kendisini ı:anır. Tre1'le atlayınca arkasından bir başka budala bulmuş, ölü kö· 
yorum. öldürmeyi aklından geçirmemişti, koştuın. S.'lzan çok saf bir adam peğin yarısını ona satmıı... 50 li· 

.. - İf - İf YelUMo 
et' 0 me iıılllllflert. ve ticari 

..ıılyMI - olBu)'1ID köçlUı 

Jerton sükılnetle cevap verdi: Yalnız, nişanlısından uzaklaşmak oluyorum c:ak! O gün de safiyettm rada oradan .•• İki yüz otuz ster-
d • Matbaa pedalcısıyun ve ita· - Peki, .. Eınrinize itaat cdec& is.temiş, bunun. iç. in Cezaire. gitm. e· I üzerim e idi. Coe melUnunu hi- ling ..• 

1 !>artma etiket ve kartvizit maki· ğime :-öz veriyorum... yı kabul etmıştı. Seyahatın bıda· podromda buldum, Vaziyeti kısa. Sakallı zat gülüyordu. şte o 
h 1 t nelerinden anlarım. Çıktı, Polis memuru fikrini ko· yetinde, çevrilecek film için a- ca an a tıktıan sonra tamam dört anda Cak, yaşamaktan hakikaten 

EVLENME TEKLiFLERi 
1 1 · h.h tt· - - b k Çalıştığım matbaada işlerin birden misere açıkça söyledi: zırladıj'ı maka e erı tas ı e ıgı- uçu saat insafa gelmesini bek· ümidim kesildi. Bu kadar ~dt bir 

Jertonun gösterdiği hiddete ni gbrdüm. Herhalde bizim genç ledim. Bilet ~atmak için şuradan dünyada bu kadar hilekar insan. bire durmasL yüzünden i_şim~ ~ı· (Bu sütuna nıalulw mektuplar10 
bakılırsa delikanlıyı tayyareden sevdali kendisini çalı!;mıya vere· şuraya koşuyordu. Ben de koşu- Jarın arasında yaşamanın ne kıy. rakmaya mecbur oldu~. Şımdı bır ı ba..şrnuh&nir ad.ıoaıne gönd.e.rilmeyıp 
atan odur... rek nişanlısını unutmak istiyordu. yordum. BaA ırarak müşteri çağırt· \ meti vardı. Mesela şu Coe alçağı- ~atbaad~ pedalcıhk __ işı arıyorum. doğTUdan dOf!"JY& «küçük ilı1nl~ 

K . s · ı d d B . . d B l b ğ d H k C k Eıı· ı· d 1 ,A.R.) rumuzuna muracaat. 1 .. d rilm ••-•·-omıser. ı vere ön ü, ve sor- una emınım. .• yor u, en < e a ırıyor um. er na ba ıntz a : ı ıra.mı o an. ser\lislne>> gon e esı ~u.u\oü..J• 
du: Karargah kumandanı; yüzbaşı. yarıştan sonra oynadığı hayvanın dırmak yetişmezmiş gibi, bir de • Okumak yc.zmak iblirim, Ka· M kt ıar her gün aa.at 2 ile (ar~ 

- Sizin fikriniz ne yüzbaşı'?.. ya, sonra komisere baktı, alnını birinciliği kaı?anması üzerine gişe. ölü halinde 180 lira kazanan bir pıcılık .. odacılı~ gibi ğ b~r k~ arıya· sC:da u:.Una.bilir.) 
Söylediğinize göre gazeteci. mahi- kaşıdı, ve: ye paralar alımıya gidiyordu. Ben köpe~in yarı hissesini benden beş rum. lsteklilerın aşa 1 a adrese • B 160 k"I 60 a ım 

2' müracatları. Fatih Malta "arı:ısı oyum • ı om , Y ş ) f'tini ve kıymetini bilmediği bir - Bu işin içinden nasıl çıkaca. de beraber. Ne de şa051 vardı. liraya gerl alıyor, Şimdi bunun ır ~ · ·· ti · b · d 
Temizilk hane Habib 34, mütcnasıp vucu i.ı, ug ay 

vesikanın hiı.milidir. Alman casusu ğız, bilmiyorum? Rica ederim, yüz. Hangi hayvana oynadtse o ileri mertlik neresinde? tenli, güzelce ~yılır, dulum. Tam 
da bunu ele geçirmek istıyor. Bu başı ... Bir fikir veriniz. Tahkika. geçti. Akşam üstü artık paraları Gece sabaha kadar düşündüm. * Bol eUtU ola.n bir bayan sUtni- bir ev kadınında bulunması lA.zım 

b h d 1 ·k t d b l alım., ı• ı G · nelik aramaktadır. İsteyenler&n aş~· g: i te likeli a am arın vesı ayı a nere en aş ıy ·· · nereye koyaca ,ını şaşırmış ı. e- Kabil oJsa, çanta..ıı;ından 150 lıra geien bütün aile ve ev bilgisine sa. 
aldıktan sonra bu hırsızlığın mek- - Fikir ı:ermiye lüzum görmü· ne de elli tane sefil lirayı yalva. aşıracaktım. Sabahleyin buna ka· ğıdaki adrese müracaatıaı-ı. lıibim. 
tum kalma~ı için delikanlıyı yok yorum. Yalnız sizden bir yardım rarak istedim, snreti katiyede red· rar vererek otomobilin durduğu ~f.ahmutpaşa Kantarcı cami!Ji Çık Tahsilim orta sayılır, hususi bir 
etmek istemesi tabii değil mi?.. rica ediyorum· Zertonla iki arabı detti. Bu kabil adamların haleti \·ere gittim. Yanyana oturduk. ma.z sokak 90 numarada Emine. terzi mektebinden diplomalıyım. 

-- Hayır! .. Yanlış düı;ünüyorsu- nezaret altında bulundurunuz. ruhiyeleri pek karanlık oluyor. Fikrimden geçenleri bilmiş gibi * Bulgari.Sta.nlı bir Türküm. V.t.· Evine bağlı aile, hizmeti bilir, bo· 
nuz. Jak Ri!iar o mühürlü zarfı Hareketlerini gözden kaçırmayı. Niçin reddetti biliyor musunuz çantasını, elim1n uzanamıyacağı ta.nıma okumak için geldim. }..!ali va- yu 165 ten yaşı 36 dan aşağı olmı· 
kimseye vermemiştir, Kıskançlı~ı. nız. Memurlarınızın müşahedeleri. Cak? Bana elli Ura borç verdiği· bir mesafede, gözünün önüne astı. zlyetim bozuk olduğu için hem çalı ;- yan vaziyeti iyice biı· aileyi geçin 
çektiği ıstırap ondaki nezaketi ni bana bildiriniz. 16 numaralı ve- ni kim duysa kendisine (budala) o gün hava ne güzeldi Cak! Gil- mak hem okumak U.Uyorum. BePden dirir durumda hassas bir erkekle 
boğmamıştır, İspatı da mühürleri sikanın Cezairden dı~arı çıkma- dermiş, Ne söyle'<limse kir etme- ne~ parlıyordu. Yollar dümdüz... ~sti'ade etrr.ek lst:yen hamiyetıo 1!11 evlenmek i,::;tiyorum, (A.A. 34) rü 
boı:mamış, zarfı açmamı-$ olması· ması 13.zımdır. Zertonun, benim di . EfkArı umumlyeden bu derece Pek az nasip olduğundan mı- sahiplerinin c.Ça.lışkan 24> renı~ine muzuna müracaat. 
dır. Farzedelim ki bu zarfta. ni- malUmatım olmadan birisile mu- korkmıya ne mana vermeli? Niha- dır, otomobille uzun uzun dolaşma. muracaaUarınt rica ederim. 
şanlısı tarafından yazılmış aşk habere etmesine meydan verme- yet akşam üzeri •İmkArn yok!• sını severim. Lakin mazi karmaka. • cBlr Universlte talebesi kız ve et • Esmer orta boylu, neş'eli ve 

ki 1 b 1 d ~ annedi '·ını·z d b k b " k ·· söylemeg"e k ı h ı· 1 d ~ kek orta mektep taıebesıne TUrke,.~ sıhhatliyim. Yaşım .30• çalışıyo. me up arı u un u.,unu z · . . . . an a, a ır . mç soz rışı o ursa, a ın ne er o.uraca. .. 
l"Or, Buna rağmen onları okumak - Pek 31A. yüzbcışım ... Şimdi, tenezzül etti: ttı bilinmezse hele adamın istikba. ve Fransızca olarak riyaziye, !iZ..:k, rum, elime ~et SO lıra geçiyor. 
istememiştir~ Zerton. vesikayı aJ. sOyleyiniı rica ederim. t~e nere· - Size ne gibi bıir yardunda bu· tinde Julya hala gibi bir yakın fe. kimya., blyologi dersleri vermekte- Yüksek tahsihın var. Çalgı da ça-
d . h h ld d ı·kaı'lının habe 1 b "l . . l ta ? ded" k t t t b" ı· ~u ll"k dı·r Alkaya rUmuzuna. mUraca'l> l larım. Aradığım erke.k 40.45 ya .. ı ıse er a e c ı ·• · den başhyahm"?,. una ı eceğımı ana yım mı. ı. ıa e mevc11 ~a a ıa ın ~ ze ı · ... 

· 1 d 1 t Yabancı ca d"l . • . şında, kumral, mavı veya yeşıl rı o ma an a mı!! ır. · Silver hafifçe gülümsedi. - 50 lirayı vereoek mJsiniz Coe? lerinden istifade e ı emıyor. Muhasebeden ve tıcart tı;e.lerde.n 
• • Y , gözlü, aylık kazancı 100 liradan susları da, bizim casuslarımız ka· _ İlk evvel, Jak Rişarın istlye. - Gidin i~inize , .• 50 lira lifını Arada bir yük•ek sesle içimi çe. a.nlar YUkııek 1ktısat ve Tıcaret n.ok 1 fazla kibar tavırlı. yüksek tahsilli 

dar yankesiciUğin, hissettirmeden rek mi :yoksa istemiverek mi tny• bırakın rica ederin1. Yarın başka kerek ne halt edeceğimi düşünüp tebi talebesinden bir genç .öğleden s~n sakat olmaması ~rt, içki, tütün 
aşırmanı~ .us~lü~il ~ilirle~ .. Keder- yarede~ düştı)"ünü • anlamak la- bir kasabada at 3·arışları var.,, dururken motörün Ronronuna dik. ra.kl zama.ru içın kanaa.t.i<Ar b.r üc· kullanmıyan tercih edilir. Arru e
li ve içtığı vı~kılerın tesırıle başı zım. Mücrim veya mücrimleri Ben oraya gidece&:\m. İsterseniz kat ettim. Bir ~rıu varmı§ gibi retle iş ar&m&ktadır. s. 9 rUmuzuna den (Saadet Son) remzine müra· 
dönen Riı::ar . bunun farkına vara- ~ .. ramazdan evvel Jakın bir kaza. sizi de otomobilime alırım. !esi degişiverdi, Bir de baktım, mUracaa.t. 
mazdı, O ~ald~, Zerton ~i_bi ~eki ;a mı, yoksa bir cinayete mi kur- Öyle konuşuyordu ki birisi işit- \ radyatordan bilejim kalınlığında 
ve ihtiyatkar bır adam nl'Çın eına-ı ban old~junu öğrenmek i.tterim. ~ bu ab:z:lerle h•Y\•;.tımt kurları. duman çıkıyor. 
yet işlesin':'· · . Üçü de hayretle biribirlerine yor, zannederdi, •l ıısanların bir ) Coe, makineye su koymayı u• 

. - .Fakat. bu a~amı ı~ham .e?e.n, bakhlar. Silver, komiserin elini zamanı bir zamanınaı uymaz! -. di· nutan garaj sahibine küfür ederek 
ikıneı defa sorg~'.) a çekılmesını ıs-ı sıkarak ililve etti : ye bir lilkırdı söyler.ter. «Belki o arabayı durduttu. 
tiven c;izsiniL, yuzbaşım... k b d k "h t ıı· ı · Ü . . 

1 
k .k b 1 - Tayyarede bulunanların sor- asa a a azanırsa nı aye e ı - Şu evde su bulabilirsiniz de-

- zerın arama , vesı ayı u · l ' ~ 1 d d' D 
mak için zabıtaya vakit kazandır. ıus~ yapıldı. Fakat: tayyaredde ıra verme.e razı o u1·• e ım. a. dim. 
ınak . t· ke:şı! yapılmadı Dehkanhnın e. ha doğrusu başka yerden ümidim j Ağaçların arasına saklanmış bir 

~~~:~ ı~ . siz, \'esikan1n Zer· nize düştüğünÜ söyleyen yalnız yoktu. Coeni~ yanı~dan .. &~rıl~~-~· ı kulübenin çatısı görünüyordu, 
ton tarafından alındığına en1insi- z ,ertondur. Bunu, onda~. ba~ka y~~d~~.'. Derın. derı~ duşundu~u- Kalbi rahat gidip gelsin diye temi-

. . . b eıktan açıg"a 
80 

.. "\. •• gOren yoktur. Zerton, sozlerıne mu gorunce galıba bır şeyden şup. t d dim· 
nız, nıcın unu a.. . .7 • • . . na a ver · 
lcmediniz? Söylemiş olsaydınız o, itimad olunacak bır adam değıldır. helendı: - Haydi Coe, ben burada çan. 

il k d ~·ı Bu noktava dikkat nazarınızı ce- - Saat on birde o«>mobilin ya. !anızı bekler;-. buradan kollarını sa ıyara e5 ı , · .. .. . ...... 
elleri kelepçeli olarak çıkardı. kerim. Tekrar goruşelım , tl}Ösyö- nında hazır olun! Gelmezseniz _ Hayır, l\'lister Karter, çanta 

Silver acı acı gülümsedi. Hakkı ler, beklemem ha. dedi. mı da beraber almalıyım. 
·· h ·ı - VI - Bunları, bulunduğurııuz kasaba- - ant · · h ı vardı. Çünkü yalnız ~up e ı e - - ocaman ç a sızı ra a sız 

bae<lanan bir işte in:'an emin ola. İ5KENCE 1 nın küçük barında konuşuyorduk. eder. Bahusus bir kova su getire-
m~zdı Sil\!erin fikrine göre Zerton: Coe gittikten sonra kederle dalmı· ceksiniz! 

Fra;ısa gibi hür ve serbest bir ·ı Ben Tamir ve oglunun yardımile şım. Arkamdan birisi : Bende, sizin yanınızda para 
mcmle_kette, kati bir delil olma· 16. ~umarah vesikayı ele geçir-1 . Ah bu Coe, .. Bu ~ö~ğlusu! dolu çantasını bırakacak budala 
dan bır vabancının tevkifine ka· mıştı. dedı, dolandırıcının lnrıdir bu gözü var mı Mister Karter? 
nun mü!'=~it değildi. Hayır! Yüzba- . Cezairde, ikin9 büronun bir Coe ... Adeta hayduttur,. Cak, görüyor musunuz? Hep 
şı. ZPrtonun vesikayı aldığına çok memurları vardı. Bunları bul· İnsanları bu kadar i.J•i tanıyan ayni derd: Budala zannedilmek ..• 
rmin değildi. Sonra, buna eınin 

1 

du. Alman casusunu takip etme. bu zat sivri sakallı bir centilmen- Budala diye adı çıkmak korkusu ... 
olf'a bıle ve<ikanın mevcudiyetini, leri için sıkı crnırler verdi, di. Sözleri pek ho'}uma gittiği hal. Kulübenin avlusunu şoseden bir 
bunu e!e g<"('irmek tstiyen yaban- Zerton, bunun derhal farkına de, cevap vermeğe takat bulama. demir parmaklık ayırıyor. Bu par. 
cı devl~tin ismini meydana verme- yareden Hormenle Borlih'in indiği. dım. O, hiç aldırmadan devam maklığın tam orta yerinde 1tene 
efen Zf'rtonu \'e kendisine yardım ni gbrünce büyük bir sevinçle ba- etti· demir parmaklıklardan yapılmış 
eden jk~ arabı tevkif ettiremezdi. ğırdı ve uzaktan kendisini takip Hayduttur ..• Son dn1averesi. bir kapı görünüyordu. 

_ Bunlar, hi.ikümet esrarıdır. medcn yanlarına koştu. ni duydunuz mu'! Şeytanın aklına (Arka81 'ı""ar) 

Bir nıuhuebecl iş arıyor 
Y\lkaek lktw&L ve TLoa.re.t mele.ta .. 

binin son srndına geçtim. Muha..sebt! 
ve r iyaziyede kuvv~tıiyim. Herhangi 
bir ticarethanede ça.Iışn1a.k istiyorum. 
cRo-Vel :. reınzine müracaat. 

Bir bayan lngUizce dek'S veriyor 

Bir TUrk bayanı ingllizce öğren· 

mek istiyenlere, bilna.ssa orta. okul ve 
lise talebelerine en iyi b ı r usulle eh-
ven fiyatla ders vermektedir. Arz.u 
edenlerin cEczacı• rümuzuna mek
tupia müracaatları. 

55 yaşındayım, kimsesizim. 
Orta yaşlı bir hizmet ehli bayana 
ihtiyacım var. Perihan rümuzuna 

caat. 

•29 yaşında kumralım ve &üzelim 
4 ay evvel dul kaldım. Kocam 4 

oy e ve vl öldü. Balıke!liyim. Güzel 
kahve rengi güzlüyüm. 14 yaşında 
terbiyeli, ortaokula giden oğlum· 

dan başıı::a kimsem yok, 

Bana ve oğluma iyi bir şekilde 
bakabilecek bir koca arıyorum. 

Alkol kullanmıyan, sigara içmiyen 
25 den 50 ye kadar bıri olabilır. 
Yalnız maaşı 100 den yukarı ol
malıdır ve bana çok iyi bir şekil· 

de bakması şarttır. Hiçbir gelirim 
evim, \'C hatta iyi denilecek bir 
eşyam yoktur, İstiyenlerin ıı.Seven 
Kadın" remzine müracatları. 

müracaat. . * Yaşın1 21, boyum 1.76. Sanşın. * İngilizce ve Fransızcayı iyi bilir, kumral saçlı ve ciddiyim. Halen 20 
İngilız lıseslnd_en mezun, çocukları; hra asli maaşlı devlet memuruyum. 
sever, ciddt, bır aile bayanı, c;ocuk ~ 1 Hayat arkadaşım olacak bayanda 
lara ders vermek ve onların tahsil ve olmaması, ciddi ve ev işlerinden an
terbiye_ler!le meşgul olmak istiyor. aradığım Va!ı!lar: 17 ya.<111ndan aşağı 
Münasıp teklifleri. kabul eder. İyi ve ıar bir aile kızı olmak ıAzımdır. ia. de l 
nezih bir mürebbıyeye ıhtiyacı olan· d 1 k .. b. 

1 
.. d e ı me uzere ır res m gon erırı:;e 

ların gazetemize blzzat veya mektup. memnun olurum. Ciddt tekhflerin 
l& mUra.eaa.Uarı. 

* Tıcaret lisesi mezunuyum. İtal
yanca ve Fransızca lisanlarına vuku
fum vardır. Eski harfleri yazar okur, 
TecrUbeli b:r muhasip her gün saat 

N. Ç. rtımuzuna mtlracaaL 

S it:, serbest hareket edebiliyorsu- Bu sırada koıniser, üç sivil po. gelmez efendim. Vaterlo serrl~ine 
nuz Çok bahtiyarsınız. Halbuki lis ile gelmiş, kararg~h müdürü- girecek bir köpeği vardı. Bir ~e. 

hizl~ı vazi!emiz son dwece nazik i ni.ın odasına girmişti. nedir besliyordu. Sergi açılmadan 

13 den itibaren ehven ücretle ticarc!.
-•• Kim y:ger •ıımatt ha.nelerde çaıuımak istiyor F. E. rü· 

* Tahsilin1 lisedir. Fransrzcayı ıyı 

bilirim. Boyum 1,60, kilom 60 dır . 

Kumralım, oldukça güzel sa.sim dP. 
dinlenecek gibidir, endamım mtite
na.slptir. Ev i'lerine vakıfım. c:ddl 
bir subayla izdivaç etmek istiyorum. 
Ciddi tekliflerinP resim alır ve gö::.

deririm. (Gilngör) rilmuzuna mUr-ı· 
ve tehl ikelidir, Kendi kendimizi Zerton. paristen gelen bir tay. ölüverdi. 
m..ıd<Jf:l!l etmf"k, sessizce çalışmak yaran liormenle Borlih'in ettigini Süratle başımı kaldırdım. Ar. 
rıf'c-buriyetind~yiz. Gazeteci Rişar a:örünce büyük bir sevinçle bat ı r- kaya döndiim: 
h:ıkkında yapac~&ınız tahkikatta dı. Ve uzaktan kendisini takip - Kpeği bir senedir bes:liyordu 
hr ı , it:n bah~etmemenizi rica ede· eden ınemurlara ehemmiyet ver. demek., 
cej!: fm. rtı~ar. bizden değildir. meden yanlarına kovtu. - Oraı;ı rnühim değil ... l{Prkes 

Canın . ... alenen muhakeme edil· Yavaş sesle konul)u ·arlardı. kendi köpeğini bee<lemeğc mıecbur. 
mpc: ceza görme~! ıazımdır. Hormen ctur. Fakat kôoek öldükten sonra 

K•"rflar birbirinı yemPzler' ,, di- (Arka .. ı ,·ar) hayvanın ce~edile ne dolaplar çe. 

lDRAR TAHLİL! 12S KURUŞ 
BllO.tdUm talılllô. t. 

Eminönü Ernl1k \.·e Eytam ban· 
kuı k<J.r,lAında tzzetbey hanın

da lkinCi kat ~o. 13: 

muzuna müracaat. 

Gelen cevap:a;-: 
(A.R.) adına gelen 

matbaamızdan aldırınız. 

mektubu 

Ressam, 55 M. S, K B, M. S. M. 
S. A, Garp 48, Engin 38, l{abule, 
602, Şans K. T. K rumuzlarına gelen 
mektupları aldırınız. 

caat. 
* Tahsil:m lised:r, güzel bir eubay 

la evlenirim. nlglltzce okur yazarını. 
Yaşım 18, boyum l,6t, kilom 50 diı- . 

Kara kaşlı, kara gOzltiyüm, ev işleri 
bilirim, resim alır ve gönderirim, tek
lifler.n ( .. \ylA.) rtımuzuna mUracat. 

• Yaşım 29, dulum. Orta boYI~ 
narin yapılı kara kaş ve kara göt 
lü, buğday renkliyim. Şişman!• 
maya pek istidadım vardır, İyi .,.e 
naınuslu bir aile kız.ıyını. 

Ciddi tekliflerin T, T. (Hs!1 

Ustil) remzine müracat. .. 
1 

• 24 yaı;ında mütenasip guz< 
vücutlu 1,61 boy ve 58 kilo uzunc'I 
boylu yeşil gôzlü orta tahsilli frl~ 
sızca bilir iyi ve asil bir aile ıctıı· 
yım. Hayat arkadaşımda aradıı•"' 
şartlar: • 

En az lise tahsilli olması ve de' 
let memuru, öğretmen veya sut>'~ 
tercih edilir. (5 Emel) remzine fil 
racaat. r 

• Yaşım 49, maaş11n 77 lirsd1; 
Dul, emekli ve kimsesizim, hiçb

1 

içki kullanmıyorum. Aradığım ~~ 
yanın yaşı 36 He 42 arasında, fi\ 
tenasip güzel vücutta, şen, balı1'; 
tinde ve iyi karakter~i olma11~11 
Az bir geliri ve bir evı olan b8~~e 
sarih adre>le (66 Yuva) rem•1 

müracaat, r' 
• Kumral 1 bahketinde müte 

111
, 

sip, gUze.l vücütltl, Hse. tahsilli ı<' 
lisan bılır 1y1 t~mız btr aıle iıııı 
}'Jm. I-Iayat arkadaşımda aradı 
>artlar: ,1, 
" En az lise tahsilli, 25.35 ya~1 ~J 
bir bayla evlenmek istiyoru111· 
Belına) remz;ine .müracaat. ~ 

• Yaşım 29, dulum. Boyum. ı' 
kilom 51 , kara kaşlı, kara gözlO pr. 
buğday renkliyim. MuntazaJYl pıt"' 
yüz Um vardır. Asıl bır aıleye 
subum. Gelirim yoktur. .,o 

Yaşı 30 • 40 arası boy 1.60 ,,ı
yukarı muntazam yüzlü, içld l', 
lanmıya~ ve iyi ahla.k Fahibi e~rtl 
şağı 60 lıra maaılı devlet mefl' (
bir bayla evlenmek isliYO~~LI' 
Ciddi etkliflerin (Akalın) rU 
zuna müracaatları, . 

0 * Eski ve yenı yazılan, daktiltıi. r 
de yazı ya.zmay1 ml\kemmel f 
hesap ve büro işlerine de \""~ 
ta..,raya da gidebilir, münasip ~ 
arıyorun1. Sayın iş sahiplerinın l' ı 
ta Ara.pcami Sarızeybek sok'° ı.~ 
numarada 1.lehmede mtırac3' 
rica olunur _/ 

hitaplannızı 1 
A B 1 F B O L A 1., 1 

BlTAB EVIND~~ 
~· 

alınız. Bütün kitapları bt.l·~.I' 
leceğiniz gibi Ankara neŞ~• 
tının, Avrupanın model 

1
, 

mc.cmualarının BabıA.lide 

gA.ne satış yeridır. t· 
Gazetelere 11\n da kabul ~ı J 
A.nkara c.addM ~o ısta~ 

~===~~ 
Sahip '"'e Ba..-,muh.a:rirl 
NlZAME'l.°'IL"( NA7JF 

N'9'"·Y•t Direktörll 
ŞCKRC SABAtOOLll 

BMıldığı yer: 
VATAN MATBAA.Si ,, 

b:.,. kelime olrrı.asa gerektir. Bir gün kemeye gitmek lüzumu kalmadığı- ı 
c'bctte bu işin hakikati güneş gibi na hukmcttik. Fakat yılbaşı arife. (Annem ve Ben ... J 

- İnkılap sizi asla affe!miye. 
cektir. 

- ·~ 
Sun ile birlikte büti.ın hilek.irla- ı BaşvekH Pekine hükmcdı,; 1'ıl 

.neyda na çıkacaktır . . sinde rakibimiz .. bir sürü ~adın ve\ 
ll ·n \C kar.:leşiın . N"ankin ihtila- çocuklardan murckkep bır alayla 

1 nin namlı kahramanları . ne ya- 1 tekrar zuhur etti. Bunl.~r evi.mizi 
pactı "unılı ~a şırmıştık. bu sefer hiç çıkmamak ıızere ışgal 

. .\ 11 •"m şu fık irde idi· ettiler. 
t i bC'lcdiye meclisi halletsin. Eski Çin Adetlerine göra yılbaşı 

h t mccllste eski ile yeni rı-;.ıh.:ıddes bir bayra-ır . r . Hiç. kim
. n1 .rd:ın hangi:o;inin tatbik sc. r.ıç kimsrnin rttl'ıahnı bugün 

, iı tı~ geldıği hakkında ::ıozm~malıdır. Küc,<.k bir ihtil:if, 
c ın hc:nuz fikir ve kararı yok bir can !ıkacak hdd!::;~ bütiln se· 

t t. nt•ıı:n fena eçeceğirı işaret eden 
".\le nlek(·Un ileri gelenlerden M. !Jğ;ı ı ~uz bir işaret l?i'>i telfıkki e· 

i ı nını..tC' bır zatın evinde ayni .-!!1 irdı. 
1 

'm hır meclis kurulmuştu. Fa. Surı bağırıyordu, Çocuklar agh
t ihtJ~ lrlar .... hfıkim olduğu bu ror, kadınlar avazlc:ırı çıktığı kadar 

necli• kc:ırdcsim Liyenin hiç bir b;ı~ıı-arak gürülUi cdirorlardı, 
· u!..::'" ve tcsıri kendini hissettire- Annem bu nagihentavır rezalet 
. ..,,i~·ordu . karşısında süklın ve sükônetini 

trı.k · l p bu memlekette ne ka- muhafaza da devam ediyor. Fakat 
d thi kalmıştı. n10nakaşayı arkası tchli~~eli görü. 

·\mı a Li bile '.\10syö Sun tarafı. nf:'n şıddetli bir mücadele takip 
e~miş onu müdafaa ve hi. etti. BU.yuk annem tirtir titriycrek 

'f• ediyordu. ~Iünakaşa saatler bağırıyor ve zaman zaman yeni 
J'"d . iha:ret Sun ile avenesi ı biı- kuvvet bulmak üzere muvak· 

meY"danı terkctmiş gözüktüler. Biz kalen susuyordu. Nihayet anne
e !!l:in halledıldiğine ve artık mah me ck>di ki: 

Yuau.: Ti.lrl.:çt"ye çeYireıı: 
ÇE.NG ÇE..- - Celal Tevfik 

Kızım bu ihtilftlcilerl evden gal edilmiş bir halde idi. Annem 
kovmıya bakınız. Bütün bu.olar harekete geçmek lilzım geldiğini 
kıyamet ah'.tmetleri.. işte A~nlcr I düı;:ünü.yordu. Hep birlikte mah
masun1 insanların hanümanınl iş· kemeye mUracaat ettik. Ahali işin 
gal ederek malını yağma ettiği j neticesini merakla bekliyordu Be. 
gün geldi demek. Bu eşkıyaları Iediye reisliğinin geniş salonunda 
yeni yılın e~iğinden kovunuz ev- l annem: 

tadım. - ı;;tcndiler . diye bağırdı . bu· 
GUrültı:;..niln son haddini buldu- rası adalet yeri mi yoksa entrika

gu bir sırada Mosyö Sun kardeşi- lar yuvası mıdır, Bunu bize söy. 
nıin üzerine yüruyerek yaka.sın- leyiniz. 
dan yakaladı ve onu inkılap ka- Ninem hücuma iştirak etti: 
nunlarına hiyanet ve suiistimal - Kalpsiz adamlar buradan çı. 

tOhmetile mahkemeye sürükliyece- kınız. Hilek!ır herifler ... 
J:ini söyledi. Wood, küçük k•rdesim şöyle 

Hi°tkım ithamı yerinde buldu&un- kekeliyordu: 
dan muhakemesine bakacağını bil- - Azalar, hileci adamlar!. 
dirdi, Fakat bir hayli günler geç. Ben mahlteme kürsüsünün üze. 
tiği halde iki taraftan biri mahke· j rine yumruk indirerek bağırıyor

meyi kazanamadı, Evimiz hep iş- dum: 

Liyen şöyle itil.ve etti: 
- Meclis reisinden suallerime 

cevap vermesini talep ediyorum. 
Halk hareketimizi haklı bulu. 

yor. Bizim tarafı iltizaın cdi.~:ordu. 
Beş dakika sonra reis muavini 
makamını işgal ederek keyfiyeti 
yeniden tetkik adeccğini bildirdi. 

Rum! ... Annem hiddet ye tcl.:i· 
şından elinde tuttuğu bir kutuyu 
mahkeme davulunun üzerine fır. 

latnı.ışt ı. 

Bu sırada amca Li içeri girdi. 
Yüzünde bariz bir endişenin aıa. 
metleri görünüyordu. 

- Sakin olunuz aziz akrabala. 
rım. Sakin olunuz • diyordu • reis 
efendi büyük babanız Çelgını son
radan hatırladı, Onun aski bir dos

tu imiş, Sizden özür dilemek için 
beni gönderdi, EviniLin tahliye 
edilmesi içln icap eden ilfımı der
hal çıkaracaktır. 

Fakat büyük annem bununla 
kendini tatmin edemiyordu. O, 

rın hapse tıkılması için ilAm isti- Şubat 1912 sabahı saat M J 
yordu. I\fcskenlerin taarruzundan anne imparatoriçe saroyıoıtl ,·ı'; 
masun olması için onun harimine · tüphane salonunda içtinı3 11 11 
tcca\!ÜZ edenlere karşı şiddetli cc- ı Y_~a.~ Ch_e Kay, nazırla~~lc !~µrr 
:ıalar taleb ediyordu. Annem ise kuçuk bır imparatora uç ifıl 
çocuklarile birlikte sakin bucağı. bir kanun lclyiha~H imza ett .,r 
na kavuşup orada yeni giren sene. l\laddelerden biri ~u: ~· r 
y'i sükünetle kutlu1amayı k3.fi bu· '' İmparatıorlugun dört ~ ıı~ıl 
luyordu. de sakin halka ctimhuri~:et cc(ı~ 

Ertesi ~ene Sun ve(at etmişti. dilmiş olduğunu bildiri~ız.p ,ııı> 
eyaletleri halkı bunu tatc rl 

Onu takiben validf'si de öldü. An· ler ve şimal eyaletcri pskl" 11~ 
nem pek üzülmüştü. mandanları tal<'bi terviç etrı ~ 

- Zavallılar · diyordu · içtimai · fattl dir. Biz Imr,aratori<:"c sı 
şurşun gadrine uğradılar. Karışık . , . }; te 
lığa kurban gittıler. paratorla mutabık ka,ara. r~ ~ 

hanedanın hukukunu d0 . iP 1 
l ·ıJl 

Sal~hiyetleri hudutsuz otan baş· milyonluk bır halk kiıt C' ııP~ 
cı.t: . 

vekil Pekine hükn1ediyor. 12 şu· zusuna feda ediyoruz ve 11 ·· 

Juan Cbe Kay 185~ - 1916 

bat 1912 sabahı sc:ıat dokuzda an. yeti iJiin ediyoruz. Bugiiı1df. 11ı1 
1 ııı 

baren Yuan Che Kay'a sa Jt c ne imparatoriçe t:;arayının kUtüp. 
hane ~alonunda içtima var Juan 
Che Kay naz.ırlarile birlikte kil· 
çük imparatora üç maddeli "bir ka· 
nun l<'ı.yihası imza ettiriyor, 

l\.laddelerden biri şu 
Sal~hiyetleri hudutsuz olan 

bütün salAhiyetlcrinı vcrere ~ı 
o'' yeni bir kabine te:kilinc 

ediyoruz.» 
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