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6 
Kuru, 

SALI 30 EYLtlL un [Mtlll rıe' 1 ;' r ....,. S Rlr ....., ... , llm«•ı 

Milli Şefimizin 
doğum giinii 

lngiltere ve Danimarka 
krallarının tebriklerine 
lnönü teşekkür ettiler 

Biz de aziz batbala tebrik eder, mu 
temenni ederli 111r bayat 

Ye •eı'at 

İki Çek Ge
l eralı kurşa-, 
1 na dizildi I 
Londradan g3len 
:r hab:re görı : 
Bcallımya Bqve

ı aeaeraı ilJ 
tla tevkil edll•~ı 

Loadra M (A.A.) - Pa-ıar 

cünü Prag'da karşu~ dizi· 
ıen altı Ç-ek ara11nıc1&, Çek or
dusuna menaup Ud akl sr. 
neral de bulunınaktachr. 

•• --
GeM-ral Wa,·el Tahranda tnglllz ııefaretı bah~lnde 

.. .. 

~usga'ya 
gardım 

konferansı 
toplandı! 

İngiliz murahhasınJn 

nutkundan: 

u Ballarla ortalElık 
ediyoruz ı" 

Amerikan murahhasın\11 

nutkundan: 

" Bitleri yıamelE 
emellmlzdlr ı .. 

Rus ordusun
da neler 

oluyor? 

Bulllardan blrl Bohem)·& 
"abık aııkeri kumandanı Ge· 
neral .Ju&ef 8llly. diğeri Bra· 
tııılava"da ye:dlnd kolordu. 
kumandanı Tünıa;eneral Hu
go \'oJti'dlr. 

Londl'ada Çeko~lo,·ak uma 
mi kı.rargahana gelen habrr· 
ine l'ore bu lki ıeneral cu. 
marteııl günu tevkif, paı.ar 

glinU muhake.nıe netkeeia
d€' ınahkiım edilmişler ' e sa· 
ıuldı1'nıa göre e\·velkl gece 
'eya ıİUn !>Bbah kurtuna 41. 
:ıllml':'lerdlr. 

·3 Rus fırkası 1 imha edildi! 
Leningr.ad'ı 
donanma 

müdafaa 
ediyor 

M_re,aı BadyeDI 
.. dam edildi ad ? 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Alman ordularının Har kof 'e 
R.oskof üzerine kat'l taarruza baş-ı 
lıyacakları bildirilirken bu sabah 
gaeztolerde Rusların cenup t"CP· 1 
bclcrinc kUlllanda eden Mareşal 
Budyoninin kurşuna di.:ltdı(:i ha· 
berini aldık. Üç dört giın evvel 
askeri sütunwnuzda bu marcşalın 
clnyh oluşundan ve bugl.inkü yUk· 
tek harp tekniğine vakıf olması· 
uı lmkAn tasavur cdcmcdlğlmlz. 
den bahsedilmişti, Askeri mülehas 
sısınıız bu mütaleasına şöyle bir 
hususi noktalnazarda ilA,·e etme. 
ğe kendini mezun addetmişti: 

"Rus mllll müdafaa konseyi 
"lus ordularını askeri olmaktan 
·yade siyasi ıttmatlara dayanarak 
~vk ve idare ettirmek hatasına 
mı tutulmuşturZ11 M l 
Kolaylıkla reddi nıilmkün ~ mı. 

· k .. dünya \·an bir prensip bugtln u . 
&skerJiğine kat'i surette hAkım
dir: 

Kumanda sistemli talısllden geç 
rntş \·e ord~ saaanoda ~uayyen 
lecr!lbe devirlerini geçinnış, ze'kA 
\'e bilgisi etrafında tam bir k~naat 
imtihanı vermiş yüzde yüz z:nunev. 
\'er a!!kerlere tevdi edilebilır. 

Ferdi kahramanlıldarile tema· 
'itiz etmiş alaylıların peşlerine la· 
ltııocak yüz binleri ve ınilyonl~n 
muhakkak zaferlere ulaştır~bı~· 
... ,_ . ta ıı...,.. gömül ... ı,..Jerı ıunler çoktan r ,..., 
ltlüştur. 

Basit bir köylü iken general BO· 
napartın ordusuna .. önilllü yazılanı .. . . c 
"'e cesarelile temayüz edip bırtn 
~ransız imparatorluğunun suvar! 
ltuvvetleri ~danı olan ve gil· 
nun birinde Napotyon Bonaparta 
enişte olup Venedlk kl'allığı tahtı· 
na Yükselen ııMurad• bugün şu 
tartlar içinde taklidine imkAn ve· 
tllnıemest 1Azungelen bir eski ha

-
Akdenlzde ltaljı"an·I 

lar b r zalerden 
b ab ıe dl yo rl ar 

iki ingiliz 
kruvazörü 
batırılmış! 

Roma, 30 <A.A.) - İtalyan 
cueteleri, !'7 eylülde orta Ak· 
denl-ıde cere"8n eden ve iki 
afır bir bant ineli.iz kruvosö
l'ile dört Uearet &'emisinin 
b~tmasını, bil' ztrbhaın dlter 
bır büyük ha- '. 1 1 d ha -.- &'eDllS D n, 

a afak toıaaJcta altı ıemi-
nin ve bir torpido muhribi· 
nin az çok •tır yaralanma. 
stnı inta~ eden biiyijk hava 
v.e denb muharebesi neticele
rıni anlatan bu-: ~ laala 

- nas r 
neşretıntşlenlir. 

o -

Ankara, 29 (A,A.) - Reisi
cumhur ismet İnönü doğum yıJ. 
dönümü münasebetile IJ,endillne 
~ltere knla Altıncı Georl'e 
\'e Danimarka Kralı Cbristian 
tarafından gönderilmiş olan teb· 
rik ve iyi dilek teııraflarına te
'!ekkürle mukabelede bulunmuş. 
tur. 

B.Eden 
---

Çeklere nikbinlik 
aşılamlk istedi 

Londra, 30 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Antoni Eden dün radyo ile 
Çekoslovak halkına bir bltabede 
bulunmuş ve ezcümle demiştir ki: 
. «- Hür dünya, nuyonal aosya. 
lızme karşı koymak için birlepniş 
bulunuyor.• 

Sımlara hınad edilen -..ç-
lar, kunda.k~ılık ~·apmak ,.e 
memnu sllli.hJar bulundur· 
maktı. 

Loodraya geleu diğer 'bir 
haberde Mora,.-ya , ·e Bohem . 
ya'da Almanlar tarafaoclan 
kurulan bllkQmetin Başve

ldlı General Ellas'ın, Her 
He,>drlch'in emrlle tevkif 
edllerell ı:;lmdklM BerUne 
doğru yola ~ıkaraldıfı ,,.e o
rada halk mahkemesi emri. 
ne ihur edileceği blldlrll
mektcdlr. 

Lonclraıc1Akl Çekoelovu •· 
mwnl kararsAJu, General 
Ellas lle arkadatlannın Lon. 
tlra ile tcmaııta ,.e Bene<ı'ın 
hizmetinde bulundukla\'ı bak 
kında Alman ka)·nakların.ıı 

lımadlarım kat'lyetıe tekzip 
eylemektedir. 

BtR E)[EKLt GESERAL 
DAHA KURŞUNA DtzlLDt ! 

Londra, 88 (A.A.) - Prag' 
rady~ idam edllenler ara
sında emekli Tuğgeneral Ho
r&cek Ue ııayalı komünistler_ 
dea blr çofunwa bulandağu
nu blldlrmeldedlr. 

1'1abkt\mlar, baklanaclald 
hiiktlırı Alman lıfgal 1nunaa
daa.Jıtı tarafından taed1k 
ediJdlkt.en llOnr& ıoa,.,._ 111-
zhll~lr. 

lllzlllyeaıer araııada ••• 

Kemani Sadi ile bir saat 
tıradır. Bugün kil ordularda böyle M a re c a 1 B d 
btr kahramana tnrrn türlü nişan· Y u • Musikimiz neden tabii şeklini 
lıır verilebl11r. Böyle bir kahraman k b l f b 
Cins cins iltifatlara botulabilir. yoni urcu na u mc:mış ır, neden ulamigac ali? 
lfattA ona fahrt olarak ufak tefek Y 
liltbeier verilebilir Fakat hiçbir d • 1 d ~ r 'l ~an meslekten ;etlşme müneV· 1 Zİ İ m İ ( •- Balklllmıa kellıii a81ild aa•anesine batlı olmaın, diler ta. 
"er subayın en yüksek ideali olan raftaa M bedekirlaruna111n ticaret mataadile yapmakta oldaklan 
~llık asası ve başkumandan· Macar radYol!U tarafından verilen eeerleria revaç haı.a. •ldan ha kiki saa•at iiurln•e çallŞ11l&ldaa 
ı.ıt satlhiyeti veirlemez. bir habere nazaran, Mar"'81 Bud1. ahk•1a"8r.• 

.\skeri muharririmizin, BudiyO- ennl eylOJUn 23 üncü günU kurtuna .. ı A k S 
llide başkumandanlık meziyetleri" dizılmiştır. Bu haber başka ta.ratt&n ~--- n eti yapan: adi Güne l ı---~ 
llt ıöremediii bildirdiği yazısın· teeyyüt etmemt~tir. 
ilan iki ıün sonra, ister tesadüf, is· (Radyo Gazetesi) Yatmur, ha ıeldt ha geü,,or. Yo-ı 

(A.A.) - Reuter'ln 

~ .. isabet deyiniz, Rus milli müda· kutu yany& kadar indikten &an~a Necip '..... ceaa-
aa konseyi Budyoni cephesine 1801& sapıyorum. Alnıına kocaman ha 
~OSkovadakl ihltyat kuvvetleri kıymetli kuvvetlerini alır ve ha. da.ınJ ah' -••I !-•ara 8 
r118Gkumandanı Mareşal Şapoşnlko· fif silAh ve vasıtalarını kaybetmek a dn.,tıyor. ~yv ···• Gldecetim .....a ...... J 
il ıönderdi. Herkes bunu bir kı- felaketine uğramış bir orduda 1 Yeri net olarak bilmedltim içindir 1d. lfltlrlJdl 

~'lll kuvvetlerini elden çıkarmış birçok memnuniyetsizlikler ve iti- 1111&runak korkum daha tuıa_ Ke· 
Ulunan Budyonlyi takviyeye me- matsızlıklar belirmesi tabiidir. ! ın&nl Sa.dinin evini arıyorum. Numa- Bir gün mel öUlm11ntı bQy1lk bir 
~Ur edilmiş sanmı3tı. Bu sabah Fakat bu nevi reaksiyonlara kar§l raaını ötrenemedim". Ma.VI 'bir apar. teeııetırıe haber verditfmiz Dentzll 
enup cephesinde kumandanın dolamb~ç.Jı ~ollardan gelen haber· tımaıunı ... Hele tw<Ur buldum .. Zile mebusu Necip Ali Küçilkannı. cena-
~l>o~ikofa tevdi edildiğini ve de bildırıldıgl §Ckıdc bir muame. bu ' . ze meraaimi bugün Y&pılm1'tır. 
lıdyonlnin kurşunlandığını duyun lenin tatblkı fayda umuacak bir ıyorum" Bir bayan: Merhumun nlşı bugün saat 12 de 

~· buna ~üphesh: hayret edildi. merhem gibi gösterilemez. - Aradığınız kım? BUytıkadadalci sanatoryomdan kal. 
~r;. bir kumandan için • hiyanet Muvaffak olunması istenen ordu - Kemanı Sadi. dınlar&k Haydarpaşaya &'etirilmif ve 
S\ı Üstesna _ kendi ordusunun kur- larda generaller ve kumandanlar - Kimsiniz? oradan da saat 15 trenUe Ankaraya. 
t 11iarile hayattan uzaklaşmak bu ateş hattında hayata vedaa teşvik _ Gazetecı Sadi. rötUrWmU.,tflr. 
""Une kadar nfimune..ci çok görül. edilirler Kumandanların bir hain Blr Cenaze meruimi .AJı.karada -pı· 
"t • hayret ve bir tebeatlm.- "''"' ernı, bir akıbettir. gibi sırığa bağlanıp kurşuna dizil- . laca.kur. 
~ Söyle bir hadise. asla harp eden meleri panik alametidir. Mavı boyalı, ma\"i perdel.l, mavi ze· Kederli ai~ne taziyetlertntizi tru· 
)' 11\rvetıerl daha ziyade mücadele. Murmansktan Azak denizine ka· ! minli bir salonda, ma\•i kum~lr b'r narız. 
tı e leşvik etmiş olmaz. bllfıkis o· dar uzayan cephede Rus c.rduları· koltuga oturuyorum. Sadınln ropdö· 
t\lllla ayni salahiyette bulunan dl. nın toprak fcdaka~lıgı l'.apmağa şambrının t.attaları bile mavi .. Ada· Çörçil mu'·hı•m bı•r 
-., er kumandanları !azla ihtiyata n:ıecbur cdildikilerını bıliyoruz. ımın kurd 

1
'1! Oelki de ~hs! endişeye sevke· Fakat bu ordunun panik alametle. ş uğu ma,·i cba.Jdkat yuva. t k •• J.. k 
~r ri gosterdiğlnl bilmiyorduk, Bud- eındu ben de cmavl hulyalara> da&· DU. U ~Or uyece 

ltııliıc; Ş{hıhe~lz henilz teyit edilme_ yonlnin kurşunn dlzildiğine dair mıık Uzerey m ... Fakat, karşımdaki Landra. 29 
'l 8 bir habere c'laynaarak ithamla. olan hnber tekzp edilemezse, bu aktör l. Galip söze başlıyor. parlAmento muhabiri bildiriyor: 
cı lta!Juşmak, uzun miltalealar ser. ikinci fhtımale Iııanmakta herke· _ Sadi artılç sahne. hayatından, Ba.şvekfl Mister Çörçll Avam ka-
~~lllek doğru sayılamaz. Fakat ı;in hakkını tanımak lfızım gelecek marasının yakında aktedeceği içti· 
~ ulllanya hududundan Hoırkof ya· 1 tir. . nimresml bir ... ·uifeyr. ge40tt. Yanı mada harbln t-n ııon ınkı~flaı·r hal<. 
ltııarına kadar :crilcrkcn bir çok Nizamettin NAZiF (Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) lund& beyanatta bulunacakt.11'. 

131000 esir ve 88 
tap aldık 

B. Stalln 

Moskova- Har/:o/ 11erkez cepheslade Moskova., 30 (Jtadyo - Saat 11) -
Sovyet istihbarat bUrosunun tebliti; 

demiryolu tahrib taarruz Bllytlk Britanya milletler cyıiaaı 
ve Birleşik Amerika 1le So\'yet Rul!· 
ya murahhasları ara.&ında alrdi mu. 
karrer konferans diln ılk toplantıAıını 
yapmıştır. 

ediliyor IDkl,al etmektedir 
Berl!n, 29 c A.A. l - Alman ordu

ları başkumandanlığının tebliği: 

Dnleperpetrovsk'un tlmal doğu· 
sunda üç Sovyet tUmenl Alma.n • ttai
yan kıtalannın bir çevirme hareketi 
neticesinde hücıuna uğramış ve imna 
edilmiştir. 

Şimdiye kadar gelen haberlere göre, 
ıs ban eeıtr, 68 top ve ~ok m kt.aı'4& 
harp malzemesi alınmıştır. 

Berlln, 29 (A.A. - D. N. B. ajan
ııma göre, Alman savaş tayyareleri 
27/28 eylQ\ gecesi Leningrada ve 
Moskovııya hUcum etm!ş:crd!r. Askeri 
tcsls@:ta yangın ve in!llı\k bombalan 
atılmış ve bUtiln hedeflere isabetler 
elde edllmiştlr. 

Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının askeri bir menbadan öğ· 
renciiğine göre, 28 eylülde Orani. 
e.ıi:ınuın ve Kronstad şehirleri en 
ağır çapta Alman uçaklarının ate
~i altına alınmı~tı... Bu ates çok 
tesirli olmuştur 

Şark cephesinin şimal bölgesin
de harekette bulunan bir Alman 
piyade tümeni bu son aünlerde bil· 
~'Ük muvafafkiyetle yaptığı hü
cumlarda Bol~viklere ağır kayıp. 
lar verdirmiştir. Bu bölgede düş. 
man 25 ve 27 eylıll arasında 41 
tank akybetmiştir. 

(İngiliz Tebliği 
Torinodaki 
fabrikalar 

bombalandı! 

C:eaova 4ıalz lul· 
aı taarraz edildi 
Londra, 30 (Radyo • Sa.a.t 7,15) -

Brit&ny& Hav& ve Dahill Emniyet 
NezareUeriıtln tebliği: 

Pazartesi gecesi garbi Almanya. 
'imali Fransa ve "iman ttalyadakl 
hedeflere en yeni ve ağır bombardı· 
man tayyarelerlle taarruz edilmiştir. 
Taarruz bmıassa Cenova deniz Usaü· 
ne tevcih edilmiştir ve pek büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Ayni gece, İtalyanın şimal ve ce. 

nup sahillerine, Torino sanayi mer· 
kezine de hilcum edilmlşt!r. 

Bu hilcum, ttaıyan halkının kuv· 
vei maneviyesi üzerinde pek müessir 
obnuttur. Faşist idaresinden nıem. 

nun olmayan halk, ltalyada sayısı 

<Devamı Sa. ~. Sö.'! de) 

Çlndeki Fransız sefiri 

Şanehay, 30 CA.A,) - FraılSa· 

nın Pekin sefiri Henri Eosme mu· 
tat ziyaretini yapmak için Şangha· 
ya gelmiştir. Burada kısa bir müd 
det kaldJklan sonra Pekine done· 
cekth, 

Bu ilk cel~ln açıl~ merasimine. 150 Alman ve 
28 Rus 

tayyaresi düştü 
MO!kO\'a, 30 (Radyo - Saat 11) -

So~t Uıtihbarat bUroau tanCın44n 
bil sabah netrohınan l".anıl teblıt: 

Sovyetıer Birliğı Hariciye Komlaerı 
Molotof riyaset etmlftjr. Lenhıarad 
cephesi bqkumandanı M&ı'ef&l Vo· 
ro~llof Moskovaya gelerek toplantıclM 
bazır bulunmuştur. 

29 t'ylQI gUnU kuvvetlerlmiz bO.Uln 
cephe boyunca düşmanla ç.arpı1Jmala. 
rına devam etml~lerdlr. 

Diln Mosko\•aya hatif kar yağma
ya başlamıştır. 

Sovyet hava !$alıyet1 gittı1'çe şld· 
detin! arttırmaktadır. Cuma gün•i 
dUşUrüldUğll bildirilen düşman ta.y. 
yaresi sayışının 98 olmayıp 113 ol· 
duğu bUAhare anla.şılmıştır. 

tık eYWıl altı komıte aeçilm4'tfr: 
ora. tıettriye, ita.va, nakltye, ham 

CDenım Sa. 3, Sü t de) 

Amerika' da 
mühim bir 

Boks maçı 
Cumartesi gUnü de 28 Sovyet ta.y• ... J.om a?fuaOI rana•• 

yareslne mukabil 150 Alman ta.n•a.. 
resi tahrıp edilmift.ir. da ........ r•re ...... . 

Leningrad müdafilorl yallllZ mtı

da!aada kalmayıp mukabil mllte&d· 
dit taarruzlar yapmaktadır. Sovyet 
donanması, dU17manın tehre ya.klq. 
maaına mlnl oluyor ve mütemadi,.e..., 
muhacimle.rl top a~ altında bulun
duruyor. 

Merkez cephesindeki Rus hareki.tı 
muvaf!aklyetle inkişaf etnıektedlr. 

Cenup cephe-sınde Almanlar ,.eni
dtıı 2000 telefat vermişlerdir. 

Evvelce bildirildiği glbı Balt:ıkta 

batırılan dUşma.n destroyerlerinin aa. 
yısı 1 değil 3 tür. 

Şilt ateTkuf Almaolan MrlMın 
bıraktı 

Santiago - de - Chili, 30 (A.A.) 
Yüksek mahkeme, devletin emni· 
yeti alyhinde faaliyette bulunduk 
!arından dolayı Ualdivia'da mev. 
kut tutulan 13 Almanın tahliyesine 
karar vermiljtir, 

Nevyork, 30 (A.A.) - Joe Louis 
altıncı ravundda Lou Nova'ya na 
kavutla galip &elmiştir. 

Alman aıaa11 
llUdlrlyor 

200 Dominyon 
tayyarecisi firar 

etmiş! 
Nevyork, 30 (A.A.) - D.N.B, 

Ottava'dan alınan bir habere göre 
Kanada hava nezareti, İngiltereyc 
ıtdecek olan bir nakliye vapuru· 
nun hareketinden evvel 200 Ka
nadalı, Avustralyalı ve Yeni Zelan 
dalı tayyuecinin firar ettlğınf bıl 
ö irme k tcdlr . 

HADISEL.ER - FiKiRLER 

Avrupada 
isyan! 
Hamid REFiK 

B İ it L O N D R A pse
tesi, Avrupada, ,.akuula 

omami ve ıeniıt bir isyan hare
ketinin başlamak üzere oldutuna 
bildiren bir haber n8'rettl,. 

Haber, ee kadar miibim •• 
heyecan verici olana olson. h•
na şaşmamak Jazunchr, Çiııkii 
yeryüzunde sonu bir isyana v.,. 
rablleC'ek bir kaynaşn1anın çok· 
tan delillerini ortaya dökmiş ol· 
du~uoda şüphe yokta. G~en •· 
mumi harbi. onu takip eden ko. 
01üniı.m ve faşizm ihtilillerl, ni· 
bayet dünyayı saran ve umumi · 
bir hoşnutsuzluğa sebebi:yet ve· 
ren sıkıntılar ve onun en son ne
tiee5i. ~imdikl ÇUJ'1,ma, fele«k· 
teki bu kuraşalıfta o•ttdea b&· 
liren alimetlcriydl: fikiTlle, ıi· 

~bl san'atıarda, insanların sevk 
ve anlayışlannda. derin ıztırap· 
tarını çektitlmiz ve umumiyetle 
bir tereddinin bariz hatlarla man_ 
zarasını ~kil eden bir ıckıymet 
ler babranıQ siyasi ve ekonomik 
nizamdaa olan ba anlaşmazlık. 
tarın üstüne tuz biber eken fa· 
clah tesirlerden ba..,ka blrşey de· 
fileli. Avrupa ve daha dotruı;u 
dünya, 1'789 }'ran.~ız inkılabının 
a~ık bıraktıtı bo~lukları doldur· 
mafa (alışıyordu. F:ıkat nasıl? 
İ~e bütün mesele burada Bir 
tarartan politJkacılar, bir taraf. 
tan ilim ve san'at adamları, ken 
di röruş ve anla~·ı. larm:ı. \'.Ok 
defa da menraatıerine göre, dün 
yaya yeni bir nizam verme~e sa
vaşıyorlanlı Fakat. iderlnde bii 
yiik ihtilill~rl idare ·edecek, bi; 
devri farikalandıruak esaslı ve 
derin fikirler ortaya atacak. usul. 
ler öne sürebilecek çapta büyük 
adamlar yoktu; ilim, bu hultran 
karşısında ir.h: kalmakta,-dı. Ta· 
rlht:iter, yeai bir denin dofmak 

<Devamı s.. 3,Si_ f te> 
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\f . J ŞEHiR VE 
·tOBJEKTIF MEMLEKET 

San' atın 
himayesi 

Haydi hayırhsı ! 

\Ramazan Konuşmaıan: 

Eski Ramazanlarda I~~ Bogazlar 

Hatemi Senih SARP İhtikara karşı cezri 
tedbirlerin tatbikına 
yarın başlanıyor 1 

Şehzade başı... etra!~'!u.olN 
-- -

Müellifi : Nizamettin Nazif 
'~-- -··-··-

Papazla imam kolhola geçtiler, 
düğün evinden uzaklaşan son 

kafileye yetişerek katışdılar. 

G 
Uzel sanatlara alt muhtenı 
şubelerde dikkate deler ...,. 

meydana. koyanların n1llk4fatlanac.a· 
ı;ı haberinden c;ok ve haklı olarak lhlikılrla mUcadcle için alınan ge· 
se' inç duyduk. niş ölçüdeki tedbirlerin ta.lblkına ya. 

Sanat, her zaınankinden zlyad~ nndan itibaren ba.flanaca.klU'. 

Yazan: Münir S. Çapanoğlu 

E eski dostum ve U.tadım Refi 
Ccvadın • Ulunay • Beyazıt 

camii hakkındaki yazdığı gilzel ya
zı, bana eski Ramazanlarda, gene 
orada açılan sergileri hatırlattı. 

retalettı Allahunl 
İkindiden sonra, sinek kaydı 

traşlt züppeler, mini mini janpara 
Jar, paytak bacak paşazadeler, zU· 
lüflerl Mecidiye kalıbı siyah fcs
ıerden dışarı fırlamış omuz sanı. 
yan killhanilar. nezleli, öksürüklü 
ihtiyarlar, bükük bacak efendiler, 
temiz, kirli, ütüsüz, buruşuk el• 
biscll beyler, güzel, çirkin sevimli 
sevimsiz, yanık belU.lı, B~ık, tutuk 
cdepsiı. insanlar, bıyıklarını kilc
nıiş yağıyic kıvırmış, saç1arını zey 
ı inyaği1c parlatmış ahçı yamakları, 

arabacılar, ispirler. postal çizmeli 
Ifığımcılar, sokaklardan köpek pis. 
liği topltyan tatar çocukları, çıkık 
:\:arın l\fcşihat mümeyyiılcri, mavi 
lôz!Uklü genç imamlar. yan giden 
':>eygir sürücüleri. kursaklı düdük 
,atan Eyüp oyuncakçıları, Sultan
>hmettcn başlıyarak, Beyazıt ser
gisine şöyle bir daldıktan sonra 
·ebilhane bardai!ı gibi birbiri ar
kaf:;ına dizilerek $chıadcbaş1n1n 
yolunu tutarlardı, 

H udutlarımııın dört yaru, bir .. 
blrlerlu!n hayatına avsam•1 

iki dütmatı l.lemle çevrllmit olmaııı
ua ratmeu, blı, et.rafımrıdakJ ateıt 

çemberini tecride mu\·aftaı, o1mu-:, 
düııyanın en mtnterlh ,.c en llle'f'ut 
tnsanları olarak ya,amaktayız. 

Fa.kat ne Kitmil Paşa, ne Sait 1 Kıyılarında öbeklenen top top 
Paşa sadra ~ifa verir bir fikir ata4 agaçlarla Uhri gölil, Rönesans bir 
mıyorlardı. çerçeveye geçirilmiş bir aynaya 

içtima ertesi snn öGieye kadar brnziyordu. 
devam elti, Abdülhamit bir para- Papazla imam kolkola geçtiler, 
"\·an Prk~ından dikkatle dinliyor. düğün evinden uzaklaşan en son 
du. l\tüşirlcrdcn bazıları göze gir· kafileye katıştılar. 
meğe çalı:.:ıyorlar, Makedonya dağ Gaydaların tulumları patlamış 

larınt cJde silfıh adım adım tara- utların telleri kopmuştu. Bulgar 
mak kahramanlığını taslıyorlardı. ve Türk nefesinin en çılgın reko
Revai müliıkatma mukabil zatı şa- ru bugün kırılmıştı_ 

IC';lndo oJduğumu't c;ağlardo. himaye. Bu savaşta, kaymakamlar, nahiye 
~o muhtattır. mUdUrlert, emniyet memurları, !tya.t 

BUtün dilnlanın akla ,.e hayale! murakabe kontro11arile mUfterekcn 
durgunluk , erecek btr '?ek ilde mad· !aaliyete geçeceklerdir. Kayma.kam· 
dllcştlğl ye ınant"Yİ ~apto. bl\tUn kıy- ıar, mıntakalarıodakt lhtikii.r hareke· 
ınetıerln c;anıurlara. kY.dsr dU,UrW. ti ve fiyat tablka.tından mes'ul tutu. 
dhği.i blr nu·rhalcöe, heykelden, sen- lamıyacaklardır. 

tonhlen, trajediden, ın~an kuloiına ---<ı---
alıenk, , .• mub•n 11 .. 1n• ycnı bir kıl.- Ceyhan kiJprüsü 
tnat ,-eren öh;Uhl SC9lerden, renk ye 

gölge oyunıarllc büWn bir timsal biliyor 
halinde bir hayat anlatan tablolar_ Ceyhan, 29 (Husua!) - Bir mUd-

Geçen günleri hatırlayış,.. Ne 
tallı şey! ... Uzaklaştıkça zevki ar. 
tıyor. Zamanın bir nehir glbi akı· 

,ı, onun bıraktığı izleri, bir türlü 
önüne katıp göt!lremlyor, Bir da
ha görillcmiyecck şeyler, in:!!anın 

kafasında öyle izler ve eserler bı· 
rakıyor ki, göı:önündc duranlar. 
muhayyiledeki hallralar kadar 
kuvvetli olamıyor: O zaman sanki. 
baş, geçmiş günlerin ölüsünü ta!'ı· 

yan bir tabuttur! 

Bir gün tarihçiler, bu n1Uthl, ba .. 
direnin kanlı hiktlyeslnl ,yazarken, 
hlC ftlphe etmiyoruz ki, Türkün ı;aıl: 

duygusu ile yarattığı bu inanılı11uı. 

mucizeyi hayranlıkla. kaydedecekler. 
dlr. Ayol zamanda şu bakUmtl de 
tcba-rü~ ettirecekler ki,, bizim yan:uı, 
tutu.şan bir Alem kar9ısında, harp 
dışında kah111nız ne bir t&ıuı eseri· 
dlr, no de bir bayat mom&ı mücadc· 
\eaı yapan mlUetlorl• müııaınıütala

rından doğmo,tur. 

hanenin Insiıtrre kralı ile bir mü· Ayın ışığı Usturuganın tarlaları 

lilkat yap:n.usını ileri sürenler de na mevari bir renk veriyordu. Yol 
oldu. kenarında yanan son 1€ımbalar sön 

Bu g .. vezelik!er devam ettikçe dü. 
Abdfillıamit tinirleniyordu. Çünkü Şimdi yalnız, geç gelen bir katır 
ayni ~amanda mabeyin Rumcliden kervanının çıngırakları ötüyordu. 
mütemadi bir telgraf yağmuruna İki sevgili o zaman göz göze ba
m.aruz bulunuyordu. Daha dofru. kıştılar .. Konuşmadan yaklaştılar. 
su ihtilal telgraflarla sarayı bom- Artık kimseden ve hl~bir şey

barclımana başlamL~tı. Hatıl 10 den çekinmeden seVışehilirlerdi. 
temmuz sabahı Rumelide kanunu Cemiyet onlara aşkın bütUn salA· 
esasi. hii:rriyet ve adalet yazıtı hlyetlerlnl vermişti. Yaratacakları 
bayraklar. halkın elinde ve sokak esere çocuğumuzdur diyecekleri 
larda dola.~ma~a başlamış iken, anda karşılarında veto hakkını 
Selilnik, Drama, Serez, ~fanastır kullanacak hiçbir kuvvet kalma. 
ve Kosovada hürriyet HAn edilmiş mışlı. 

iken ve saroy bunu sarahaten ha· (Arkası var) 

ber almış bulunduğu halde lstlşari 
meclis lıAliı •Saipo bir netice elde 
edemiyordu. 

Akt•m yemetlnden sonra Abdül 
ham!din artık •abı'j kalmamıştı. 

•Ser karin vasıtasile sadrazama şu 
iradc:-·i tebliğ etti: 

- :\leclisten mutlaka kısa bir 
cevap veriJme!!Ini rica ederim. Bil-
ham• Sait ve K.imil Paıalar hiçbir I 
Jey<içn çekinmeden fikirlerini bil· ı 
Jirs'!'nler. 

Bunun üzerine Arnavut paşa, 
Sdit ve KiJ.mil Paşaları alarak bir 
b~yka odaya çekildi, i ~ihayct bu 
iki ~iyaset adam1 bir ağ1zdan ba
ğırdılar: 

•Ke~-tirnıe fikir mi istiyorsunuz? 
Kanunu esa~inin Hanından ba~ka 

o;are yoktor'.-. 
Abdil\hamit bu cevabı alınca: 
- Yaaa.. demek bôy\e dediler 

haa .. demiı; 
\'c odesına çekilip düşünmeğe 

ba,;laııvıtı .. 
l\tü .. arünileyh düfilnc dursunlar; 

Manastırda bir ana baba günil ya. 
anı:} ordu. 

(sIRASINA a6aE) 

Fransa ahvali 
Suphl Norl U.ER1 

V akı& ct11rlh blr tekerrürden 
ibarettir» sözü doğru değil· 

dlr ama bszau ayni \.·aztyeUerde ay_ 
nl ,·akalara ra trelindJğl de olu)"or. 

l\leseta, biz.de Umumi Harpten son-
ra o l\JUtareke devreel dediğimiz ki.· 
bu"llu zarnanhırımuda &ft.llp mittte. 

Clklere kendini beğendirn1ek l<:in Da.
mat Ferit kablnelerlnln yapmadığı 

tcnahklar kalma.mı~tı. O \.&ktin di· 
'anıba.l'ıllerl hamlyetll 'atandıı.~larnı 
blr takınunı e.1 ~abuklu&-u tle idam 

da cdf,·erml~Jerdl. 

t,to bugün vı~i hUkQmetl dcdlği_ 

nılz. ınağlDp l'"rnn.,ııda lla a~·nı \"Bı:i· 

)"ellerin ,.e ,.Y.kalarln tekerrür elttği· 
nl göruyoruz. Bizde tttlhat~ı olmak 
killi idi, \'l~lde de komünist. Fakat, 
ne burad" hakiki mes'ul tttlha~ı •-

tlan ibaret rı.anat fllen1tnln plyasuı 

dU~UndlirUcU bir buhran tçlnde bu· 

lunuyor. 
Res"am, boyadığı tablosunun. kar

!Jısında, şair aylodığ1 kafiytlerlnln 
P",ındc , .• heykeltr""J yonttuko be,_ 

yul; nıermerln dtı.lerJnde, kendinden 
geçn1l' bir halde, gülle sajanakla.rı· 
nın kıi.buslarına. cJalmı > dd"jUnüyor
lar. 

Korku ,.e daha 'tll·allc merlıan1etıe 
&öı bebekleri bl\yllınU~, .,Ml bln ke. 
re dnhn. mu§tartp bir halde hıçkrrığa 
dönmü<t olan ,.e yerJllt.Une, iyilikle 
güzelliğin nC'Oi·;I, toprak 1Ht1mplar1-
hın şllacısı diye, gôkten dU,ıuü' bir 
Uiıb kadar bogi\n ınui(ber duran za· 
\·allı &anatkAr • he~·tı:.ıt - hcrke!!l~o. 
ziyade teselll;ye muhtac,·lır. 

Onu himaye etmek, onun jestleri
oJn bir memleket için bir kıymet o· 
lablle<-f'ğinl ona ı,ıtttrmek, bu bed. 
baht ln<>ana büyUk bir ,ıra ,·ermek 
,.e onun klmseelzJtkten ya.na.o. alnım 
bir ~fkat kanndUe örtmek deınek

llr. 
1.'ürk sa.natk9.rı, cemiyetin ona gös· 

terd.Jğt bu _ n1addi yardımdan Uya
de - bu yardımın ifade etmek 18tedl· 
ğl n1anevi alA.ka ile Urpernıt,tlr. Ve 
bu kan ,.e ateş dUnya.."tında, ona gÖ9. 

t-erUen alika)·a deterl okluğunu 18-
bat elmekto ıı;eeikmlyecektir. 

Se' ineUın Te ümit edelim. 
llaterol Senih SARP 

Parti ocak 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi tstanbul 
vilayeti Ocak kongrelcı i 10/10/ 941 
tarlhir:dc başlayacaktır. Şehrimiz~'"\ 

16 kaz:u:ında. 367 Parti Ocağ"r va.rdar. 

Kongreler blrinclteşrinin yirmi beşin
de bitecektir. Şehir b.aşlanbaşa bayraklarla 

doııatılm.Jş, davullar. zurnalar ça. 
lıyor. HaJk ncş'eli kahkahalarla 
ı--arma~arak durmnden dfnenmeden 
brı.ğırıyoırdu: 

Ya~sın Niyazi! Yaşa51n hür· 
riyet... 

raudı ne de Fran8ada haktki mee•uı Alman hrırbt fena. netice vereydJ mu. 
komünist aranıyor. Borada her mu- hukkak bu nıubaJefet hatt-l. kanlı Is· 
hatıf lttlhat~L tdl, orada. her muha· yanlara, kıyumlara kadar Uerl gide-
lif kon1iJ:nfttt oluyor. Daha dUne ka. C'tktl. 

- Yaşa~ın! Yaşasın! 
Kahvchanelrr me.slre.stnde gö

ğu.slcrint" ihtilal kokartte1r1 takmış 
zabitler nutuk söylüyorlar, halk 
T.:ıe avaz avaz: 

Yaşa5ınt Ya~asın ... 
Manastor cclO?Si zabitleri erkanı 

harp binbeıısı Hasan Tosun Beyde 
Niyzfyi yarı yoldan kar§ılamrştı. 
lfalk ikis:fni alkışlıyordu: 

.. 'la:asın! Ya,asın· ... 
Alay ) avaş ya\'aş lo);anta ca~ 

dcsinden kışla meydanına akıyor· 
du. Arnavul jhti!Alc·isi Çcrcisi ı::ö
r!lnce halk ba~ırıyordıı: 

-- Yaşasın kardc'""lik! 
Bulgar ıhtilalclsi Apuslolu görün 

ce halk yine bağırıyordu: 
-- Yaşasın kardoılik ... 

dar Fransada fao:h;t olmak bir «.·ü
rUnıdil, bugtiıı ise bllikl• liberal, de
mokrat, so,)·utıst \eytl. kon1Unlo;t ol. 
m•k bir curünulur. 

VL'fl lıüktuneti bu suretle hareket 
etmtkle _.oya p.lfplerloJo Jıo~una si
deceg:ını, göıilno glrecejtlnl zanncdl 4 

)·or. l''akat, Berlinio, Fran.sanın dıL 

ttlli lf;>lerlnden, karde, kavsa.tarından 
fazla n1en1nun oluıl olmadığı ıualQıı1 

doğll. Ç'Uııkll bugiln ı•llı> i\lmanı a-
nın mağlfıp .f'ran"ladan J.-stedltl .lıu 

tc' klncr deglldJr, belki J·'ran&ız do· 
nanmasınuı Jnglll.ı; donaruna1,ın.a &aL 
thnn.wu, 'l'unu~tak,\ 1-,ru.nsız a!!lkerle
rlnJn 1taJJanlarJa beraber Binpıl'1C 
lnglll.1lerc kar,1 hu.rbctınesl, Frauınz 

günl.l.llWcrlnln fe,·ç fe\·c; şark eephe
hfne ı,ttrak edil> Ruslara kar~ı Mll:lh 
ktJ1lann1a ıdır. 

Bir tlc hUr Franı;ıı: hareketini tem. 
f-11 eden Grncral Dögol'Un mo,·a.tfa.
J,t~·etl için glz1i<'e ve fakat canUı-ö· 
ntlldrn dua edenlrr \ar. Bu ,·ata.o .. 
per\·crlcrl ,.ı,ı hü:lrl\n1cti durmada.o 
ıe,·kif \"e hatta idam edJyor. Bizde 
ılc 1\tüto.rekede Ku\a)·ı l\tlUlyecl o· 
!anlara DA.mat Jı~c-rıt Jılll.-fırnetl ayni 
'ethtlc ıohun ctnıez ıniydl t 

t~te General Dö&oJ tamftarJıfıwD 
tuzylkl ve imha te1Cbbü.sü de Jtrao .. 
.,ıı.ları gl'rlk g-.ıllp hü.kWnete YC WC· 
rek nın,tlCıtl vı,ı htikitmetlne kar,• 
tahrik ediyor. 

H»I 'e \11..Zlyet böJ le olun("& tabil 
ne bir _ı.~ra.nı..ıı. • A.ln1an 11alh11 akde
dilebllir, ne c.le l'ran-ıız milleti ~k

n1eğc ,.o hürrlJrtc ka\·u;:ur ,.e hattl 
ne de galipler ıarp cephelerinde ra-
hat edcblllrler. 

Ve Vardar güneşi Apustol şah- ı-~ran~ıt.lar glbl hilr bir mlUet ga_ Fra11sızl:ır \atan, ıuillet, hurrlJet, 
lanan atı üstünde n1,:ş'eli, güler yilı llplerln elinde bir ~aret hayatı ya- ınUsa,·at ,.e adalet için Jıarbodecekle· 
Iü bakı~larla etrafı scl6mlıyarak şıyorıar. Para. J"Ok, pul yok, ticaret rlne daha ilk günden ınllli mukadde .. 
Niyazi ve lfasan To!:tınu takip edi- yok, seyahat )·ok. kAr yok, keseb sah feda. edip tc'iliın oldular. Bu 
yordu. yok, yemek yok, eğlenmek yok. Ta-

Abdillhamlt han düşüne dllrsun bil ne ın•tbullt hürriyeti var vo haL 
l\Take<lon:ra kanunu C.iasiyf çoktan t:J. ne de ruhatça yahan<'ı radyoJarını 
ıtan c:tmi!:ji bulunuyordu. , dtnıemek crt>estbıl, 

Dt-P·amada da hal böyle idi, 0- l\fen1nu rad.)·o dlnlen1ek batan 
rada razi! Bey nutuk sOylilyorV.u. tdan1 t"ez&!ıD& kadar fena. netl<'elcr 

Uhridc de ha! bOyJe idi. Kay. ,·erl3·or. Bu ,·aıiycte dü,en hür ı·ran
"T'":l:ıkan1 KAni Bey gözünü ·ummuş c;ız1al', tahlt - rnUmklln olduk{'a. _ ınu
Hğtını cıçmı1. ha,ırıyordu~ haJefctte buJu.oa<'aklardı. Eğer Ruııı • 

- YaşctEın hürriyeti 

ınaddl \·e ınanC\."t mnflCıbJyetin ccuı.

~nnı kendileri gibi bütün A\·rupa mil· 
tctl<'ri do çf'kınektedJrler. Ç"ünkü A\',. 
rupada 8ulh , .c hUrrl1et ancak ırran· 
t-ız ordu~uoun nıc,·cudlyetı ve gato
besile mılmkUndU. Bu muaz:ıaın or ... 
du k>ttllm olunea A"\rupada ne !iulh 
kaldı ne de tıü.rrlyet. 

Suphl Nuri tLERt 

dettenberi lnfaatı devam eden CeY
han köprUsUnün dem\r aksamı. ve 
montaj ifl de ikmal olunmuştur. 

Köprünün geriye kalan, üzerindeki 
betonarme tabUye ve parke işinin 

lhe.lesl de yapılmak üzeredir. Nafıa 
VekAletl bu iş için 26 bin lira tahsi
ıat kabul etmı,ttr. Üç ay devam ede
cek olan bu ı.,ten sonra, köprU önü. 
mU.zdekl baharda mUnl.kalıl.ta. açıla

caktır. 

KöprünUn uzunluğu 130 metre o
lup 350 bin liraya mal olmaktadır. 

Dün 900 noksan 
ekmek 

müsadere edildi 
Bazı fırıncıların noksan ekmek çı. 

kardıkları hakkmda. yapüan ştkllyet
ler üzerine, dUn Beyoğlu, Beşiktaş 

ve Kadıköydeki fınnlarda ant btr 
kontrol yapılmış ve 9 yUz.e yakın 

noksan ekmek bulunarak musadere 
edilmiştir. 

Bunun üzerine fırıncılann halkın 

zararına hareketlerini genişlettlkleri 
anl&.fllmIŞ ve kontrollerın sık sık ve 
bir çok mıntakalarda yapılme.smt. 

karar ver!lmlştir. 
Noksan ekmek çıkaran fınncıla.r 

hakkında. •UraUe ka.ııunı takibat ya.
pdacak. ve ağır cezalar yeıilecektir. 

Makarna fiyatı 
tesbit edildi 

Fiya.t murakabe kom\Byonu aon 

gUıılerde 60 kuru~a kadar yükselen 
makarna fiyatla.nnı tesbit etmiştir. 

Komisyonun tcsbit ettiği fiyata. 
göre, bundan böyle en birinci kaJite, 
halis Jrmfk makarnaları toptan 36,6, 
perakende 40 kuruştan fazlaya satı· 
ıamıyacakt1r. 

Komilıyon fiyonk, dUdUklU ve un. 
dan yapılmıt makarnalar Uzertne G.c 
tetkikler yapmaktadır. 

lhtlkt.r !hbsriarı 

Kumaş, pamuk ipllği, makarna ve 
tuhafiye CljYa.larında ihtikA.r yapıldı. 

ğı hakkında Milra.kabe büroswıa ye· 
niden ihbar yapılmıştır. Kontrolla.r 
tetkikata başlamıflar ve iki mağaza 
hakkında zabıt tutmuşlardır. 

1000 ~andık nıanlfatura (eliyor 

Portsailte bulunan manifatura 9''" 
yalarından 1000 sandık lskcnd.erwıa 
gelmiştir. Bunların bir kısmı latan· 
bula, bir kısmı da tzmire nakloluna .. 
cak. ve kısa. bir zamanda. satışa çıka .. 
rrlacaktır. Gelen malların içinde mü· 
hım miktarda hlsse, divitin ve göm_ 
!eklik kuma~ıar vardı. 

Zımpara madeni lıtlyorlar 

Haytada ttcaret yapan bir firma, 
lzmır Tkaret ()dasına gönderdlgt 
bir mektupta zırnpa.ra madeni iate· 
dlğini bildlrml9tır. Ticaret Odası •
IAkadttr tüccarlara firnıa.nm adresini 
bildirmi,tir. 

Açık Muhabere: 

Ekrem Gök.eelc - Şiirinizi gönde
robUlrsiıılz. Pek yakında neffo baf
layacafız. 

Düşünüyorum, gözlerimde rü· 
ya hayalleri gibi hatıralar var: ca. 
mi avlusunda küçük küçlik bara 
kalar görüyoruın. Ve ilk hatırnna 
&elen, çeşit çeşit bahar satan adom 
oldu, Baharın bcl3gali bülbülün 
nağmesinde ise, serginin belagati 
de onun sesinde ve ta\3.katindc idi. 
Bir elice ııümüş bir kaşık, ôteki. 
ne küç\lk, kUlilh gibi bir kese kli
ğıdı alır, insanı yemeğe imrendiren 
iftar saatini özleten tıhıımlı bir 
eda ile: 

- Kokulu, kokulu, l:okulu ba· 
har! .• Çorba içine, kebab içine, köf 
te içine, dolma içine, plliv içine 
kokulu bahar, Hindistan baharı. 

Diye başlıyan rekllim 1ı bir mu
kaddeme ile kafalarda sofra ve lez
zeti! yemek hayalleri uyandırdık
tan sonra baharların adını sıralar. 
dıı 

- Tarçın, ZenceflJ, Havlican, So 
can, Halepsadır, - Son üç şey ne· 
dlr hAld bilmem - kırmızı biber, 
siyah biber, karanfili.. 

Çocuklar onun etrafını sarar; 
•kokulu! kokuh1> mukaddemeslle 
ba~lıyan seri el hareketlerini zevk
le seyreder, oruçlular paket paket 
bahar alırlardı, 

Hereke ve Karamürsel fabrikala 
rı, şubeler açarlar, Reji idaresi Ra 
mazana mahsus olmak lizerc çıltar 
dığı tUtünlerl, sergide açtığı şu
beye sattırır, barakanın önü, bir 
panayır yerine döner, tiryakiler
dtn geçilmez bir hale gelirdi. 

Koskadaki Haı:;anpaşa fırınının 
çörekleri, Çak.makçılarbaşının st· 
mitleri, Gelibolu sardalyeleri, Kay 
seri pastırmaları, Se!Aniğin ve E· 
dtrnenln bademezn1elerJ, devai
mlskler, Kırkkllise hardallyelerl, 
oru!;luların iştihalarını kabartır, 
herkes haline, va.2:iyetine göre bun 
lordan alır, evdeki iftar tabakları 
nın arasına bir garnitür diye yer· 
!oştirlrdi, 

Çil bakJşlı, yumuk gözlü, köse
le derili Mckke Arapları, misvak· 
tar, kokulu hiliılcr. akik, tarçın, 

sc.ntal, nakc, nccef, şahı maksut, 
abanoz, gergedan, iül lesbihler 
•atarlar, avniyel! kaputlu, ka\oş 
kunduralı paşalar, uzun kırmızı 
fesli rical, sarıklı hocalar çeşit çe
şit hacıyığı kokuları sinmiş tes. 
bihçi dükkanlarından çıkmazlar, 

ya altın kamçılı te•bihlerlni tamir 
ettirlrler, yahut yenisin! alırlardı. 

I-Jalk, avlunun içinde yart mah 
mur, yarı lbadctkar, çenbcr gibi 
döner, dolaşır, sonra ya camJin 
muşamba perdesini kaldırıp içeri 
silzülilr, yahut Beyazıt meydanının 
kalabalığına karışırdı. 

Sergide resmi poli~lerden başka 
nar çiçeği rengindeki !eslcrlle: 

- İşte ben oyum! .. 
Diye kendilerini teşhir eden bir 

sürü hafiyeler de vardı. Bunlar, 
hanuman söndürmek, ev yıkmak 
için, ufak bir kelimeden, bir cüm· 
leden b!nblr mana çıkarmaya çalı· 
şarak, bUtUn dlkkat1erlle halkın 
konuşmalar.im dinlerler, •Atebel 
felek mcrtebei tacidariye,. kulaç 
kulaç jurnaııar takdim ederlerdi, 
Bunları yaparken, vicdanlarından 
utanmazlar, !ıkılmszlar, zerre ha
ya duymaılardı. Ne namussuz in
ıanlardı onları. 

Sokak piyasaları da bir alemdi, 
fakat kôtu bir alem-.. Neydi, o no 

- Yap!'ın hürriyet! 
hkeçcdc de voziyct böyle idi.. da g•llp ıeloılyeceğiııl oordu. ı·akat, birlMiııo bakı't~ar. Bu mlnna.:ık 

serezde M.. ~~U:;,,:':~·8;',."'~~;~~ıb~:,_~e,~:rı A N A 
1 

Marta nıon, yaşına göre tazıa. cebar 
Hele Sel.'tnikle, .• !htı161! kanla • • e • ret ealıllıiydl. Bıı yUıden d•ğUmWr 

bastırmak emrini alarak İzmirden dl. Ancak lçla<lo ~okop da açığa \U. ki kondlıl nov'ind•n ılll'tuklerııı ba.. 
gf'!tirilen &vcı talıurlart rıhtıma çı- ramadtğı bir Unılt vardı kl şu idi: 1 tına bin tUrlU beın. ıeUrdlt Böyleleri, 
l< h. 

1 
b. d b - Gelenler aruınl.la Kont ~1utta.t'ı gör· il - -- - "~ ~--,---~.- kendileri naıannda; lhtlra~ CdOeeek 

·er c;ı ma.: ıep ır agız an ngı. ınek. Btlkl 0 flkrlnl de&JcUrmi, olo.- r Milel lifi : 66 11 Türk901yo çniroD: j ' rışmaya başl:ımrşlardı: •" 1 EMİL ZOLA AMİD Ut ın:ı.hJO.ldardı~ tl.ıssatu.n, liç pren§ 
Yaşasın hfırrlyet 

1 
bilirdi. l'o"ana, Ros'la koau,ıuğu mUd_ 1 ~ - -= ==!!, Rl!!:,_ 11 lçlu deli olan LUsi'yl kıskaomaklay-

Şehzade ply .... ı ômürdü. Hani 
şairin: 

Bir arbede ki. neuıubillih!,, 
Diye tasvir ettilli tertipten., 
Erkeklerle kadınların yan ya-

na, bir arada piyaşa etmeleri, gcz
meJPrl vasak olnıakla beraber, lrıo 
dınlar, erkeklere. erkekler kadın· 
tara sürtünüp geçerler, erkek göz 
süzer, kadır. peçesinin altından sı
rıtır, dudak bükerdi, Aşinalıkları 
yeni başlıyanlar, karşı karıı gel
dikleri zaman: 

- Yanıyorum! manasını anlat
mak için, göğ•tlnü Adeta kalaycı 
körOğU gibi lşletmele başlar, du· 
daklar: 

-Oh! 
Diyerek dışarı çıkardı, Bu arada 

kimseye sezdirmeden, ya elden 
uıatılarak, yalmt yere dtlşUıiilerek 
mektup verilirdi. 

Kadınlara lAf atmak Ramazan 
gUnlerlnln kötü Adetlerindendi. 
oHarfendazlık• tablr edilen bu küs 
tablık gôz lşaretile başlar, sonra 
sıra \fifa ııelirdl, Ne soğuk lA!lar
dı bunlar .. !şte birkaç tanesi: 

- Ah! gözlerine vuruldum! 
- Carum! Se.n bcnlm olıant 
- ~c de şı"k! 

- Yosmam sana can kurban! 
- Lokman hekimin ye dedl~i! 

- Varda, desturl .. 
- Uğruna öleyim, benim fındık 

kurdum! 
- Vay anam babam vay!, Paçalı 

tavuk gibi! .. 
Bu Hiflardan sonra, omuz vur. 

ma, pastra, ınendtl kapma, acmsi
ye çekme, yol kesme, önleme faslı 
ba~lar kola çimdik atmakla kP 
panır, arada, çlmd!il!n acısından: 

- Elin kırılsın heri!! 
- Allah belinı versin, utanmaz! 
Diye ciyak ciyak ba~ıran kadın 

sesleri işitilirdi. 

~f. Süloyımao Çapanoflu 

Francala unu 

Francala. satu:ııarının ta.hdldtnden 
sonra fırınlara günde 48 çuval fran· 
calallk un verilmekte ldl. Ycnl çcr1t 
ek.moltten sonra. bu mik.ta.r 3:5 çuva· 
la. Jndirllmı,tı. Belediye 1ktl!lat mu. 
dUrlUğü bu miktarı da yarmdan iti• 
baren 25 çuvala tndtrccektlr. 

Bu husustaki ka.rar a.la.kadaı·lara 

bildlrlldlC!nden fırınlar yarınd•n iti· 
ha.ren kendilerine verilecek un niabe. 
tinde francala çıltarmıya. başlayacak. 
tardır. 

EfOI mll'ıeol 

Efcs mUzesl ve haro.belerlntn tz
mlr mUzesi mUdUrlUğUıı!ln nezareti 
altında. bir şube halinde idaresi Maa.· 
rit' Vekilıtg-ince takarrür etmi,, ge .. 
rek mczk.Or mUıe ve ıerek ha.ra.be· 
terin da.imt olarak 1zn1ir mUz:esi mU· 
dürlUğUnün idare ve murakabesine 

verllec•ğl b!ldlr!lmişlir. cEres mUze. 
al ınemurıutu> da. c:Efc:s mUzest mu· 
hafızlığı> na çevrilmi9Ur. 

tbraJılmlu lrurbanını heaUz oku.mut 
bltlnniştl; AllaJı& ytmlıı eltlll z..
nıa.n cıı:l!ıml fet'Lftm Uurlne ht diyor \ e 
lıhak dalma.: «Evet, baha?» cevabını 
veriyor. Yalnız, klmse manaaım an ... 
lamadığı l~ln, okunan p&l'f& hoşa 

gltndyor. KJmsc, ne,cleomek, geceyi 
çılgınca tanıamtrımak için ue yap
mak lAzonı geldlA'IDI t&ytn edemiyor. l\Iekcdonyanın ;-124: temmuzu det~f", boyuna. kapıyı gözetliyordu. muı; &\ lan1ağa 1"etn1ııı bir dük tara.- - Oh! Sl:ıe btr l}CY ıöyleye3·lm dılar. Lliır;I, kendisi ırln bndll 'öhrct 

u :ıut ..... hiç~ Hey gidi günler Srwt bc';l tnldı. Artık don~ falan olan, ~abahları orınrınd" at tcnez-('diJdlğl )Oklu. Sade O)Uneular inat· tından iğfal cdllnıl' olduğu n1eallndc ıni? dedJ. Bizim C\ln karşısında bir Labordet, blr saniye ıı:ıu, La.falob'Jn 
h"'Y. · • tılık rdi.)'orlarlh. hJr hlli(\)·e uyduruyordu; \e her Jkl•i bey, bir Rus ,.ar ki •on derece ıen· zühlcrl yapınağa ba-:layalıbcrı_ lıcp- kulağına, gidip mendUI enselerinde 

3".!--l • ır.mlızur.daki alkı,ların, 111 de adeta sar'aa.ya tutuln1 uşcasına, tnldlr diı·rı. her blrhıln etrafın.-~ fıl-
h 

, 
1 

fı ! Labordct )·erini terkctn1 ı,tı, k:ı- lle, arkaları dönük, omuı.Jarıoı kal- gln. DUn bana bir sepet n1ef\·a gön· t bi 1 1 d ~ -a~·,.ırış arı:ı m nasını tljhat ve a a. n yor :ır 1
• dır fıldır düneTCI< bakı' t"ı .. kaduı.. 

"" . k" , b'l i 'd ' uınlar i'ı&lona. a\dct etml'jtller. Ka- dırurnk, tı.len1de bö3·Jc )&lan olur mu dermez mlf Fa.kat me3'l'a kl mey,·a? l .... ~ "'"eraı-; ·ı an:ıyı J m ~mı ır? I GUn t.lognuık üzcre3di. Nena, Dt'V· lann adlarım sö)lenıc~t tasarlıyor-
•· a· · k 

11 1 
rarn11'j !itlllerJ faııu .. ıarı kız.ırtan diyl', dıJ,ünilJorJunJı. Liişi btc,·ert'e ri lrf ~eftallJer, nah, ~,öyle ş<>y1o tuT· "' ~.. g zer.. ır ın!'an u es nin nıit -0lurok, gözlerini lulpıdan aytrdı. du. Sonra, dellkonlıJıtr, büfenin ÜK· 

n:ı'Jznda hö~·tc coı;;,kun b'.r vuruq ı~ınbaların ınağınuın ı~ık.Jar1 allında, I gelintc o, a.,Jın1 lıl~ de inl\ar etınl· fanda i.iılimler ... ·ve araJann:l yerle,_ C k t d ölü ı d S "' an 51 ın 11.1ın an yor ar ı. eriL tünde duran şaınpan3aJarı Jçmeğc 
z ıht fıl {ırkatıının talihi ol-ı uza3an bır g<.'<·enın yorıunJu.kları JOr, .ı.lmal g!lrırıda n1aklne Jağc·ı~ı llr11mlı-:, aJh ttııııo de binll.k ka.lıne ..• dl~ bl k .• 11 ır.l r ·anapeue, ı·o,crl o yn,-.,~ bn,ı:ıdılar. BirhlrinJ çatırı)·orlar, blr-

tur, Detbahttır o 1ttihat~ılar çökU)urdu. llauınılar, m:.M.:eralo.rını olan baba-.ının, paLarları ellnah bir l'akat gclıelrllm ki bunu göndrren acsle konu,n1a.kta \'e \-·and<.hr"lin eı- birlerini tahrik cdlyorla.ri fakat ke
l:l r ya \ll.madılsr. bu vecdı an hlkill·e etıuck Jhtiya.c:ile kt' randıkl:ı.. l'·"'la ile kendt-ıJnl na ıt 16\ indirdiği Ruw •.• 'fa.bil, hepsini olduju gibl la.de il tirı.uuoı.ı. lı.ada.r ahnılj olan Fo,eri'yl rıııeoo eı\<ık bir aarb.oşluk, pyrlka.-

-. •.n. • _,> V'C" tn1e e unan 05 minyon, bll u1uka\eruet şekUdc salon11 Jsti. ' cıılar. Bu dinaınik Kuvvetle rı n1urıhern blr hü'Ztin ha\"a~ı lçlndr hlkılrrtılnl ınuhtr,i, .-·oeukluk d•nde- ettln1 ...... _,.,rusunu '" lenıek lılzını ~ki kl bul R 

Eter mukadclerahmıza tamamen 
hılklm olacak kadar kuvvetti olma· 

••rdık, efer miUl birll~bnizln gra· 
nJtten bir kaya gibi sarsılmaz; oklu· 
funu ,.e cihan yıkıle:a aunlmh.J.n ıe'·
'lemlyoeeğlnt en çetin inıllhaolard• 
f~hat etmemiş olsaydık, eğer söı.il· 
mözUn ori olduCu1nına oihan.ı Jne.n 

dırmasaydık be.iki biz de "1mdiye ka
dar bo b3rp feli.keti.ırin ~ sllrü.k· 

l~ıuutş buJunurda.k. 
Bszı yabaııcıl&r, ntiy~ ~ 

le muhakeme ediyorlar: 
cTilT'kiye kara ve denlz huduUa

rınm her p~rça..'iı Uzerinde muharip 
milletlerle sa.rılmrttır. Ergeç iki 
zUmreden b.rine Htütak mecburi .. 
yetinde kalacaktır.> 
narJl harici politikamızın mesnct-

lerlnl iyice arılamo.~ıklan için, bu de .. 
rece yanlı' bir dUı;ünceye zahip o~ 

lonhu·. zaman zaman bir takım garlP 
ı::aylalar ortaya çıkarmakta \ 'e bey· 
huctc yere !ı'lyasethnlzde bir değlı:lk· 
lik beklen1ektedlrler. Bu kabi1den O· 
tarak hassaslyetlrnlzi tfthrlk edeD 
baz( meyı;oJarın bir propaga.nda ,·21.· 

sıtası olarak ku1lenıldığın1 ıhı. ınü~ 

bede etmeliy1:r:. 
~tesclıl. şu son g"linlerde~ ttat;\·af' 

barp geınilerinln Bulpr ba~·rağl !il· 

tıuda Boğazlardan Karadenlıe ı:-<'1..'• 
me1ertnt temin tçtn, Aln1an~ ı:tnın .\ıı· 
karada te,Pbbüslerde bulurıclu·ııı iJ· 
dla. ed.Uıntştlr. Salılhi3·t'tli Alınan J.::JY 
nııklar1 tarafından df'rhal tekzftl r:Ji· 

len bu şa) lanın bizce ayakta dura("~ 
tarafı yoktur. Zira Boıfa.zlarıu c-ht 1h 

t..ekçlttl olan Tilrk!ye-nln Montrü ııuJ· 
kavele:ıı.lnJn hhkUınlerinde l\Uçük blf 

tnüsaroıbaya yer ,·crıni~ ecrğinJ 1ı1:r· 

kes bilir. 
.'fUrklye, AJın:ın • Rub harbiudr 11i· 

taraftır. Ve bu bitarorhğın icapıart· 
na. su ;ötü.rme-ı bir <hirüstliikle rilıl" · 
yet etmektedir, l\e dostlaruıuz ollJd 
Almanlar, ne de n1Uttcfiklerbnlı; t.1• 

fao fortU7.Jer, Dogar.lar tit&tU.eUTltlC 
blr deği,Udlk )·apına.rnızı biıden ı~ıe: 

"' yemeıler. Zira böyJe bir talebin ıı:ı 
bir redle ka.r,ı1a,3cag111dan enıinıJif• 
Jer. 

Bu ıcbepJcdlr ki Türk efkllr1 uJl
11r 

nılyesl, sinir h3rbtnln dtYaını n1!J!ıl· 
yetinde ohıo bUtUn bu a-..ıl.,ız ':ayı•· 
la.rı en bül·Uk bir sUküı:ıct YO soj.."'IJ~' 
kanhhkJa ta.kip ttn1ektrtllr. .Botot· 
la.nn a.oabt.ar1arı, luıhrruuao !'fcf1 
metçiklcrin çc>lik clll'rlollf' buJundı..I~· 
ça. ba~ka ıuretle dU7ünnu:ğo de uı:ı 
hal yoktur. 

• blltı 
sııasetlmltde değl1lkllkkrdon i 

sedllmeslne gellnre, bunu her noı<t• .,. 
naıardo.n tok ycrılı; \"C n1anA.,tZ. b ., 
ruaktayız. TUrkl3 e c·un1hurı.rrllU· • dı' polltlka.sı alınuu'.11. tu:1hht\tlcrr '" ., jl~ 

da.kat esa5ına dn.yanır. tngtltrrc- . 
.,.tll 

ltllta.kımn:, .ı-\Jn1arı3·a. Ue k:U'' • ~ 
dostluj'wnut, So\.}'etlerıe dcı!-l.ıttC 1 ~ 1 

nııscbetlcrlmlz \"ardır. 

" Sl~aırtln1lzln n1ahlranc ula'l t-ır 
birbirine dli1jn1an olan bu i.iı• 111("ı~:l·", 

• \'l 

kctlo ayn1 zan1anda ittifakınıı<"· 1 

d' 
dostluklarıınııı uıulınf.ıı:a3·a nıll·• ll 
dlr bulunmııınız.dır. Türkiye, ser~ ıır 
zeştlerden nefret ettii·i Jç-ln, on1' 
malarımızl1aıı hiç biri liçiir.t•ii hir Jııı 
Jet aleybluc n1ül~\"f'<:C'lh dl'ğilı.Jir. ~ 

'ı.t· 

sayede, tnılltere ile n1c' l'Ut ıttflfl 
nuz, AlJuao,ya llc tarihi do~th.ıı::tJ 111 

ıu lh;ya. etıueınizc tnüni 01tna1111 ı:~•;. 
Kend.Jlerllc co iyi ıui\nucl.ıetıer ~~11 
me etttilnıi:ı meınlelıı:etll'r taru.fıll t"'1 

bu tt.lyuetlo mUdah•lo kabul ctıııH .r 
Ü JıJı.'h Ya.&fına hürmet edıtdlği 1ll ' flİ' 

ba.rbe (irn1e.m1ı.:t i<'&p etflrecclo 
11

, 

llı\dleco.lu beŞ«Öftt.('rmiyot•f'ğinl J. 

'etle Umlt etmekteyiz. .. ,; 
ŞEVKET BU.~ 

:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ .... ~1 
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<Fitre) lcriıniıi Türk Jl3''·~. ı 
"-urum\lnıı. , -ermekle üç 111

.
1

. 

Ji cemiyetin gayelf'rinc bl~ 
anda yardıuı in1kiİ.nını eld 
etmiş olacatız. ) 

ır< 
Detediye tüpleri, kendi ,.'l ... ıtıııarı 

denize dökecl'k ,.,·t' 
İ.5tanbul belediyesi buı~d,ııt ",el 

ı:öp i~lerinl bir nıUtcahhidc ,-erli 
k11.rtır V<'rn1·~ti. lfalbuki so:ı ~f\: 1, 
rarla bu işleri belediye keı~d::a l ·~ı: .,. 
caktır. Bunun iÇiıt 19 bin l~ra "' .. tr• 
bir nıotör lc-itnrsl inşa cttirl!ı1\'" t.,lt 

'~ dir. Du tekneye 13 b·n l'.rn.• 1 ııt" 
:ı 1 1' hareket kabiliyetlerini öl· )itı.u~·orlu.rdı , UIH.n} ciu 8i,ri hülüli rinin hatıralarını ~c'e se\e o.nJatı_ 1 ,ı·Hrt.c mPıy\alar ıctn )ıireğlm rit ıJ ,· Pa.ntufl'u tegannl ı::tınt"k:ten l!!itlllkfıf ili. ediyordu. o ıaroan, t~ransapın en 

dürn1ck için ıne~gul oldular,. pa..,a "Jeneral» lJaba~ından bahıted1·13ordu. ti' j t ıı.t1 G ~ U ı 
1 

· e m , . 06 & • nl,a.u do u \C eldd.i 
1 

büyUk lslnllcriodeo birini t.a...o:ıyao \O 
Elfatiha. •• yor, .K.lwlı lıic, amca:.ı net.dl11e do· Kil!,·ük ;\farla. .Ulond, birdenbire: Kadınlar dudaklarıru ı~ır&ı·a.k bir- tavırh ~ı,n1an bt.r bey, Alsas ştvcslle _Devam edecek_ 

ınolOr bulur:mu1tuı·. Eu ı:ıureliC 1~,i 
Jed.yc çöpleı in dcni.<'e dökilı11 

kendisi ..,·u..aitile yapa.caJ<tır. 
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'--. M_ü_zı_·s-ig_e_n_ıa_r_a_r_as_ın_d_a_ .. _ • ..,-l( _D_U_N_Y_A __ H_A_B_E_R_L_E_R_i_.,,)(~_T_an_·h_te_n_Bir Güz_eı_K_a_dı_n..,l 

(Bqı 1 incide) k&fklln1hı me41lmi yapJHla ........ 
uııuou eledi ele&lni asdı da onun !çın HattA. m!ıçeııtnden aldıfı • raııııı 
etuye al1tlllye k&rıfmak illtemıyor. dom.U. mabA18ntln miktı&rml dl. 

- Daha ıy~ ya söyllyeceklerl ıe1· )'ine Ml&fUD atsın4an kaça"l'Yerdl. 
ler bitarafanc ve hllgl mahs•llU o- Bana ne dilşer artık?... Zllerim! 
tur... Jöke kaldırdım.. 

_ Evet, ona da bu yakı9ır. - Hey koca Tanrı, e d& SllC!i, bm 
Mevzu garp, ~rk musfülı.IM lnC· ele Sadi. ... Var lnJM eyle.-

Türkiye tam bir bita1·;;;;,,ebus 
raflık gütmektedir harpten 

bahsetti I 
kal etmişti. Kemrml Sadi heyecanla Sadi GC~"J.:L T ki h b k d 
•tıldı: ------ ür er sinir ar i arşısın a 

- Azizim, bizim gerek melodlan· Tren sefer :eri 
ınızuı inceliği ve gerekse r1Um t>ollu· p a r ç a 1 a n m a m 1 ş 1 a r ve 
tumuz Avrupalıları bile hayrete dU. it J 
turecek derecededir. Fakat. gitgide aza l ıyor 1 h 1 d 
terkettlğtmlz çeyrek !!eslerin lnym•t bir iklerini mu af aza etmiş er ir 
Ve güzelllğ'lnl benimsememek biat. 

ltüşUnmeden ,.e içi sızlamadan elin· Grup ve halk ticaret ..._ ·-
ltekt eerveu etrafına savuran bir mi· 1 1 Alma1111r we uıglllzler ba vaz11ete 
rasyedl menzlleslne indiriyor. Yeni bİ et eri l&bşdan d d Jd ...mı 
~kler, sabit sadah bazı eazlart:ı kaldırıldı .. ,.. glıtermelde ewam e ece ...... r 
ite kantmaaı da bu kayba aebep ol· ttWlçre'de 9lkM Buler N~ olarak yekdiğerlnln mUlkl tamaıni· 
ltluttur ya- Ankara, 30 (A.A.) - Haber al- ten psetHbala lt/l/llMI tıaı1lalJ aüıl· yetinin taarruzdsn mas~eUnl n 

_ Halk musikisinde çeyrek .eele. dıtımıza &öre demlryollarımız üze ltMmlla (Aüara'da Dlkbblllk) ..... dolr"tlden dotn&Y& veya bllvaaıta di· 
l'ln bulunmamuını nutl tefıılr eder- rinde memleketin daha önce gelen hi• altında bir n-.ae ı:ııu1119kr. fer taraf aleyhine mtltweccih ted. 
ltn:Z? nakliyatına fazla imkAn vermek I· MakaJeie tlJle ...uqerı bir almamayı ta.ahilUt ederler.) Fa-

- Anadolu karakterinin h""in o- çin muvakkaten aşajıdaki tedbir· o, United Pr .. 'ln dtln Ankara'dan kat ya Yuna.n harbUtde oldUCU gibi, 

Blalqea llalll 
H J11Dla881. 

11111 bala eı ı 
Nevyork, 29 CA.A.) - Mebus

lardan Flsh, bir mitina esnasında 
irat ettiii bir nutukta konıre ta. 
rafından tasvip edilmek suretlle 
harp ilan edilmesi halinde, hükOme 
te müzaheret edecejini söylemesi 
üzerine, halk bu beyanatı yuha 
avazelerile karwılamııtır. 

Halk, cKahrolsun harp-. diye ba 
iırmış, bunun üzerine hatip, nut· 
kuau ikmalden vaaceçmiştir. 

luşu, ve ekseri halk natmelerinin ele ler alınmıftır: 111Udirdittne söre. halkta &'(lnden ,.U. .Almanya yerine İtalya Hk hllcumu 
~ şalrlerirlln aıstle nefir yolu bııl• 1 - 1 Birincitefl'İn 941 ı&nOn· ne artan lıtlr n!l&t1ık hlesl görWUyur yaparea! Jıüllwr birliti ta11eUa edU· J f bll~i 
ll'ıaeı buna eebcp olmuştur. Mal6m den muteber olmak ilzere, Zonl\ll· ve TUrklyen~ öntlmllzdeld lufta mit rollerle meydana çıkana! Biz, falgan e il 
1a su pirleri, dutanı melodileri dak - Ankara arasında her giln harpıen uaaJc kalacağı kuvvetle calı· bunu da mümkün görmüyoruz. Ger· 
t{elertn, daclqlanrı. ve bal'k kalu'&- ifliyeıı yolcu katarları bel ıüne in· min edlUyormUf. Bu nikbinltttn ae· çt Xihver'in milmküa oldtlğı.ı kadar 1--'Uz tanarelerl 
lrıanlannın erkek ve merci baJkınf" dlrilmlftlr. bebini ~ak faydalı olur. çabuk Ru.yanm Kafku - Ha&er lıııll. ..... .. .. tle 
ları olar~ akııett!nntflerdlr. Bu Pf" Ankara - Aydm - İzmir " lngtltere bu nikbinllfl Türkiye Je gesindeki petrollere erişme.si bu J191'tarala pd .. 
llYe çeyrek seelerin yumuf&k d1aU· tuabatı aeferleri Sidif ve ıelişte p&Yl&frnıyor. ttaıyan fJIOlunım ha· harpteki çok yUkeek ınenfaati ikt~- t••-• ..... _, 
~u uygun gelmemlftlr. haftada bet lilne lndirtlmlftir. rekeUertnden, lnstlterede Mihverin zaaındandır. Fakat, mUhlm aakeri ... a -- 11.UAV• 

Şlındl de mu'atktmız ta.bit f81Clbll İzmir ve Bandırma aruında haf. Çanakkale hakkınd& fena tuaV\'Ur. Ttlrk kuvveUeriyle dtlfma.a olarak Roma. 29 (A.A.) _ ıtaıran ordu. 
buımamıttır. Zaten bu sldlfle lıaıa. tada dört defa ifllyen ekspres tre- ıarı oldıığu ilıtıdW edilmek isteniyor. buna erf9mek istemek lnstltere içln lan umumi karargt)Hııın "88 numa· 
ltıaz da.. Buna da iki teY encel oi· nfnfn salı lilnktı aderi kaldırıla- Halbuk~ umumi harpteki badlıeler olduğu gibi Almanya için de t.elllt. ralı tebUf1: 
!haktadır. Birisi, halkımızın kendi ::.fuardan evvel olduiu gibi haf· ortaya koymUftur kt, Çanakkale bo· keli b;r kumardır. M!hver'i petrol DUpan tayyareleri Trapanlye, 
ln'ane mus!klaine 9lJa nlDJ& biOJ üçe lnclirilm(ftir, tazı dtlnya denl&lertnin en mütJı't ınıntakasına götüren normal yol O· Marsalaya ve caırtel Vetranaya taar· 
OJ.nıasıdır. Onun bu ııevıtel feda.k&r- 2 - 1 İkincltetrin 941 den m: geçitlerinden blrieldlr. Hele eakt ln· desa ve Kınm üzerinden geçer. Eğer ruz ederek yangın bombalan a.tmıt-
htına mlnidlr Ve bu yQsdeD maal· baren 15 günlük, bir aylık ve ikı Sillz teblltlerinde Matab&n önler;.nde bu yol, geçilmesi mUmkünae Tllrk· lardır. 
tser halk mel~llertni onun e1lndeft aylık halk ticaret bileUerlle Zon· ve diter yerlerde bemen hemea ta· ıerı dtişman etmenin lti.zumu yoktur. Dtlfman tayyareleri Mtıano ~ 
llıp ilerleyecek btr kalıba da ııok&- luldak köınQr banası amelesi mamen imha edilditl bildirilen ltal. Geçmek tmkAru yoksa, TUrk harbi tıatUnde uçmu,ıarsa da, bomba atma· 
ltıayız. Bu tıpkı, biricik evJAdmı çok müstesna olmak üzere alfJIQaıum tııoewuın bofUlan zorlamak evlevlyeUe !Uzumsuz btr kuvvet ıs. mışlardır. Mamafih, ü~ hava dafi 
... v · --'ere taııslle grup biletleri kaldırılmıştır. ya f ı Bu harbin k" .. ""ılm••• ıın· ı 
'"" dıği !çın, uzak Yo::ı:• Dil« tarifelerde bir tadillt yok. zannı altında bulundunılması bayre· rs ı 0 ur. -· - topları tarafından atılan menn yar· 
Cönderemlyen annelerin ~a tur te 9&J8,ndlr. Bu barpte bir deYletln klnı bile oısa bu arada l!Slenen pet· malarından, DçU yol kazalanndan al. 
benzer. • kendi 1l:.3'etlertnl ll.könce bq'ka bir rol sahaları bir yangın yerine teYrJ. malt Ozere altı yaralı ftJ"dır. 
Diğer sebep de, beatelı:Arl&rdftlZID. J bllj/l devlete J8nad etmesine ook detalar mlş oftırdu. SaYona Marina'nın ikametph ma· 

lcaret maksadOe yapmakta oldakla.. - ng/llz te fahlt olduk. Onun iÇtndir ki, Tllrkl· Böylece muhak~k olmaaa dahi halleri bOmbal&nmıf, evler buara ut-
l'l eserlerin ~tgide revaç 'bUJmaaı ft yenin İngiliz fııoeundan endt,e el· büyük bir ihtimalle Ankaradan, ramıp. 
onıan hakiki sanat Qrıerinde .-JlllJ· ( ..... ı 9dde> mes1ni a;hln kabUl eder. Eski Ame Tilrkiyenin harpbın masun kalacağı· Dil~mu t:a.yyaret.11, ~1 
lrıa.Jttan alıkoymaaıdn'. gittikçe artan .Almanlara. karfı kır· rikan Amirali Stırtins'in yazdığı bil' na datr duyulduğu bildirilen ltmina. ve tenvir fişeklerinden baf,lka yangııı 

Sinaenaleyh tek çareyi, ~~~~ cınlıtuıı izhar etmekten çekinme· makalede tnglllzlert hemen Çanakka· nı yerınde bulmak neticesine varua· bombalan ve propap.nda beyanna. 
"arnızı da, bir kWtUr mtı_..... mektedir, leye h~cuma tctvlk etmeel buna tüy bilir. Bu anılaıl tkl d~letın bofazla· meleri &tntışlardır. 
11\uktedir eltne terlı:ebllek " di9lp- BelçUra NıhJDerinde teeedUf olunan dikmı.,t:r. ra tecaviWde menfaattar olmam&· Cenen ~hri de a,m feld141e bom· 
liııı emin, hocaları mtıziSYeıı, :.:- Alınan htlc1ım botları, na.kltye gemi. Her teYe ra&men biz. 1ngillzleria amdan ziyade bu meeelede uıl mU. bala.nnuftır. 
ijfesını müdrik bir mektebin • leri 4e bombalanmıftır. Bu ııareklta f.,tecavtıze niyetleri olduğuna . .ihtimal hlm olan Mıll TUrklyenln bltarathk --------------
l'ttıda dirsek çtlrtlterek ye~k ~ lftlrak eden Brit&nya tayyarelerin· vermıyorua. Gerçi Ttlrkıyeye botaz· arzusudur. Bu iki harp seneai arfın· HADiSELER • FiKiRLER 
ltı...- A-• -..&ıne kan~ ~ • 111 •'--"- ....... ı·•ı da Türklyentrı hattı hareketi laraaa---rların mUJ._.ey........, v ......... e -nmem ~ r. lani& hlklmiyet hakkını yeniden veren 

.\Jaturka sos ve saz muaikiai lçl.:ı ö ~_NI, 1 K nf s n da böyle b:r arzunun kuvveUe mev. A d • 
llletodlar haaırJanmaaı, bUJl}artD ilim Reına -...ıae ait millim 1riı eser 1936 )(ontr .,.,.,az ar o eran ı • cut olduğu istidllll olunabilir. TUrk· vru pa a 1 sya n 

· buJ .... 4.. danberi Türk;ye'nin deniz tarafından 
"e teknik 8n~nden seçirilme81 ne - • . ler eğer harbe ıırcrek aı)O ası fayda· 
,_ _ • ..,. ek hal Piza. 30 (A.A.) - Stefan4: lııir bUcmu.-... katı M&rette emnı. ıar .n~ et.meR ._ _ __., - ( .... ı IM6ıle> '-'Uı emellerdir! ... Tl ki, ger • ~ _ ...... •--in IAaım -.ı .,..,.., --- ~~ 
~ Ve •erek mtızt.yenlerin .... .İf ba.. Volterra.da bir stad inşa• içi.il yet albn& .ı..... .. b l.u.adln &.... kadar ellerine pek 90k fırııat seç. bere ......... llllltlrly ..... r, fa. 
tlııda.kii':ırın ilmi ıtimatlan yerine yapılmakta olan tesviyel turabiye man ve va.11talan bulup u m 10~~1 ınişti. kat ın11111n ne atını. ae ile antet 
t~ısın ve ffllvenlerinde haklı old~- ameliyesi esnasında Romalılara bı:mlyoruz. .Bıter 28

1 
yıattanl ürblı"ıı · Mıhver, Tlirkıyeye Balkan birlifinln tayin edebtliyerlardı. Nluyet fe· 

llrtna inaz::ruu. Eserler bir heyet alt bir anttka eser meydana çıta- me2:11e, t>oğazlar be kı zor ana r. bir fızıw olarak Yunanlata.'l ve Yu· Ulket geldi çattı ve dünya, yeni 
ltıumdan tetkik ediJ8ln ve bir jtt·. nltnuıtır. Fak&t .Uya ta.rafından TUr~rin ve goslavyadakl hUcumları ile bu gibi 'aştan, bildlfimls 1J9ki ... , lıılr 
°'1la.rı .nceleeln. İlim otoritesi olan talyan arkeolollan mevcudl7eti Avrupa taratllldan da Almanların fırıı;a.Uar vermif olabıllrdi. lngtltere kere dalııa ltirltlrlne siftll 
bır mueıııııeaenın ciddi çalıfRlalarlle maltlm olan fakat mevkii blliruni. taayiki altında 1nsilterenin bofazla· ~se Jra.k, Surlye ve lran'a ysptrğı Bazı •ar 'Ye k19a sirif!i km· 

:ren bu harabeleri çolı:tanberi ara· rı karadan elde tutabllınea~ bamba.,. .ııucumlarla Türklyeyc oyru fırııab 'Seler, •• harbi• mne•t •uraa-
r ,ıer elde edilmez ki.. makta 4..a'ler ka bir meeeledtr. B67le btT illtimal 

Q 'U4 vermişt1r. Her iki halde de Tnrkiye, ları tasfiye eüeett.a. n IMa· 
ayrilhUyarf sordmn: ' - · menft diye telA.kki eclilebWr. , dılrlanndaa •a ı ...... ılllan 

M lk. 1 tın:.. Juuıs ve müttefik veya yai\m dosUarınırı l• " 
1 ..... - us ı cem ye .... d ~ Jnglltere, Taı-.kiyenin samimt olan halde, söylemekte•diler. Balhkl 
'q•:L. __ +'a•ab""'ftl ri d bu bakım an hine harekete ,..eçmedi. TUrklyenın " 

-...an --;"" U\00 e e bitaraflık anıusuna lnandıtı mUd· • 'bQ harbin tıtuft•en neee.w .. , llıUcsaıaa ed.hnift1 ,.aııb&. detçe li>öyle lt;.r kumar oywıuna cüret bitaraf olmak ve kalmak lstedifl a,ı. ~ " ,_:• 
~ bOytik u-dır. şey _,. ... ktu; ehe .... _,. ... 

- Hakeu; mıyız? ..• Ev~ etmesinın -"ebi •n!aAılamu,_ Mtıtte· ,... 1.a .. bt tal fa. ....., -· _..,. ..-.. !'iddethtt aritlnMJirdi, • ._.ar • 
- tQ yapacağımızı, bir haB 

1 
B fik Rldya ile irtibatı lr.giltereyi bu Asil tasfiye, 'balrranıa ea bN 

~it ehU bir neşter darbe&ile nihayet 13,30/14 tGtlllı'K'C PROGRAM aı·ada İran Uaerbı4en bu hıu-pte arzu R u syaya ya r d 1 m deneslne, lre .. ı ....... ..... 
~treceg-ımızı lddla etmlftik- Fakat ıs oo ,OO MUzık 21 •00 Ziraat Tak. edilen ıtisbette temin etmlftir. Bu· 
~ bir ~ sörünmekt..-. cb.r l 0 'oa !:1:_!hnık :?l,IO Mllzik nunla. beraber tn..ııtere bu :nkl~alı (Başı l J11Clıie) caktı. 
"'- duk. °' ... '"""' 21 30 K .,.. 1ıie, bir Le11dra s..-ıni9 ••· ~r O\Jnafı> daha ehveııf« bU1 • 19 00 ..... . • onııtma kısmen memnw\iyet, kısmen de ü. madde, sıhhi. levazım komflelerı ... 

4 tırla· ' ,..llzik ')ı, " kuu lbtimallni haber ...tttt •• ~ t&tUrktln bir veciM8ln1 ~ > 19,30 lrernıe~et • 4_, MUzlk züntU ıle takip e&.mekteclir. Böylcllk· Bu komıteler hemen faaliyete ~ç- cu\vrnpa isyanın ltahnm• ea lald 
~: cEbvenfer, fehrin t · saat &Y8rJ 22,39 Mentleket ıe Rualar zaten i&tenmlyecek kadar mişlcrdır. Cuma gUntine kadar, Sov. ye ~ddetli deneslne sirmelr lıte. 
• at, ya hep, ya hlçin bJr o<>k ifrat 19,4~ S8!'beıst 10 ı: saat ayan cok Hind Okyamuu'na yalclafmış bu· yet ihtiyaçlarını te.sbtt edecekler ve re oldnfunım Mr tşaretl•tr. &ya. 
e t'etnt aa.karlıkları d& çııcardığına. 19.55 Mllztk 22,fli MUztk ıunuyorlar. LUzumsuz yere Akdcnlzın ıaporlarını verec~klcrd.r. 

810 
hedefi, şu Yeya 1nı lrWYTet 

~ &eı tecrübelerle tman ·~oldu.. 20,15 Radyo G ,.2 bol&.z kapıaııu Rusların emrine ver· Brltıı11ya. muıalıha hC'ydl bar:ka- doi'il, Avrupaıuu. llatti, dl7eblJI. 
•llQldan bu ıııöz dudaklarımda kaldı· :?0,4!1 MUztk az. 

1

p .. r~::·ook Ya.rınk mek tngillzler iç.in pek caa·p bir 'l'JY m Lord Bıvcrbrok, ırad ettiği bir hı: rim ki bütün dllDJBlllB . i9iM dit 
.\tt .. -a piyuadan "ekll1

• .. ı~ at· •· ' apa.ruf 0 •-a•a gerektir. Şu halde ninl.n ı.ter tabode 'IÖjıle dcmi11Ur: \e ......,. .. , "' ..,-- .... _ "' Y tüfü tallhsi•lilrtir. Dia1a lııtl Da· 
bini aordum: T· A J beyaz lıter kırmızı "ar za_manların. c- Ruslaı:ıı. crtaklılt ediyoru.:. f •-

4 K • ;- M " tıhaadaa man ak ~ı-eak •• " ~ - Çok yoruldımı. letirahat ve bir· r da Jstanbu1a ,.c Akdenlze karşı işti- Buraya, mu, terelt d.ıfnınnı ycnmelt bundan aasıl .ır aetlcıe dofaealt! 
~ita ilınl tekilde çalıflllalc ~elrild it EYLVL Hl ya.kından vazceçmtyeceJc olan Rua· !çuı yapıls"ak mü terek ha. eketıerı Bu, şüpbeıds. fimllWen Hltirl· 
~ bu ift. 'SALI • ların lehine olarak TUrklerın emin karıırlaştırmak !çın goelmlı,ı bulunu. lemes; fakat malaJJetl llakkmtla 

...:.&kat bir sün sonra. Dede llrenol AY: 9 - GVN: 213 - Rı:ıır: Hl boğaz bekç.llğinl 1hlll etmeli? yor ız .. ~ demi t.r. birte
1 

söylemek liznnceltne, 
-.. alarmda Mllz"7J'Q Senann ..ıı . .atMt.: 1357 - EYLÜL: 17 lngi!lılcrm TUrklere kar11ı taarruz Amer.l<an h ~etı ba7kanı Hr.rrıson müstakbel dinya nbaıaı, ıaltp 
~ aynlıp aynlamı:racacı büts HİCRi: 1S6' - ltAMAZAN: 1 niyetlerinden, lmkt.n veya imklnaız· da şöyle demJ~ti.r: ldr llıtbule fire, !8 llanktert 
~ iken fU ~ llarfl barfbae vAKtt' Zl:VAU EZA.."\J lıt'ına 1f8Iet ettikten ııonra Mihver <- Brltanşalı nıUtte!lkler!mlz1e haiz olacaktır: 
~ lfitUm: - - -- _ __ devletlerine gelellm: Bofazlara bir buraya, Bitler'! yenmek vasıtalarını Hürriyetin P•1' mflıy ... Wr 
~ Kıacatıs btru dOnyaJrk edinip aON!S '5,59 12,00 Alman teca\"ÜZÜ daha hentız mUrek. hazırlamaya geldik. Muva!C:ık!yetını. suiistimali demek •laa ..... .... 
1\.. bJr kt19e1e ataın eli. ondan SOll· öGL't t 12,0f 8,09 kebl kurumıyan 18/6/19U Alman • zın, Amerika için bUytlk b.r ~hemml· iakıllbıaın anarşlsme lr~ te-
~~ !laındoı.un bl& ..,..mı ııokacak tKtNI> 15,27 9,29 TUrk muahedesinin b·rıncı maddesin! yeti ,·ardı:-. Size şımdı ve her zaman mayiillerlni ltudayaeat malnll " 

hr edinebildik.. AKŞAM 17,54 l2,00 ihlll ederdi. Bırlncl maddenin metni en bilyiik yardımın yapılacağına eke. bürrlyetpe"er, yan ete.Her bir 
\

8
lllhatttn Pınarda, nstaattr kalıp YATSI: 19,27 l,31 şudur: !alet etmek-, için emir ~mış bulunu· l'ejlM. 
hlıt. tadı damapıdan sttme,en iMSA1' t,17 18,22 (Almanya ve Türkiye kartılıkh yorum ... > 

" ıı: 

SAFO 
Elen dilinin en güzel neşide/erini 
terennilm eden ş aireyi düştüğü 
hüziinden kurtarmak istiyordu. 

-ıı-

Yazan: Nizamettin Nazif 
ikinci kıl'ım ı saıdırmış, her tarafta kan ,,;chdeyı 

Rodosya, kendisin! çıldırasıya sev· götUrmUştn. Nihayet blraz ukı 1.:· 

mı, olan atel}ll kadının ôlUmUnU an- ya kuvvetli olanlar biraz npta.l veya 
cak M1ıSırda öğrenebildi. za~·ıC olanları eze eze ortadan kaldıı 

Safonıın Lokad kayalıklarında par· mış ve Mısır f2 mUstakll dere';)<-y!nw 
çalanışından bir kaç gün sonra, Fi. ellnde kalmıştı. Bunlar da bl~lb·tl •. 
lozoC Ktsantos, bir T~z gemisi k 1• r ;nc diş biliyorlardı. Fakat hı'i: b rı 
ralamıf ve Mısırın yolunu tutmuştu. kımıldamağa, yanındakine saldırma· 

1''ilozo!un maksadı Sa!onun kar- ğıı. cc~aret edemiyordu. ÇtlnkU t.irl 
dq! HaraksUsU bulmakta. yanındakine saldırmağa kalkmca di · 

Şarap tUccarı HaraksUs. ğer birinin arkasından yükleneceğini 
o, her nedense bu yıl Sakıza gel· blllyordu. Böylelikle UstUnkörU b.r 

memlfU. Klaantoa, HaraksUsU bey. muvazene hasıl olmu~tu. lşte bu mu· 
hude yere beklemlftı. vazene ytlzUnden P'iravun Psametlk 

Beklemişti; ztra her yıl Yadmo· Mıııırm şimali garbi.sinde hllkUm sil· 
nun şaraplarını satın alan bu bUyUk rebiliyordu. 
Mısır tscirin!Jı, bu yıl da Sakıza ,el· Psamettk'ln elinde bu1unan parça, 
mesi bekleniyordu. Fakat HuakaUs, on bir rakıbl tarafından idare edılen 
bu yıl :için Yadmona bUyUk siparlt· parçalardan daha bUytıkta. 
ıer verdiği halde Sakızda gözUkme. I Daha bUyUk ve daha zeng11t. 
mlştl. )(aaınafih Yadmonun hazırla·! Mısırın Akdeniz t~aretınl elinde 
dığı şa.rspları almak lıÇ!n ikL Uç Mı· tutan &ilzel Umanlar b\l k18ım~a ldı. 
•ır gemiııl ıöndermeği unutmamıştı. Flrarun Setos'un zamanın1a pay!· 

Bu hale Yadmonun da canı sıkıl· taht olan bUyUk Menj şehrl bu l{L· 
ml\ltı. ÇUnkU Safonun feci akıbellııi sımda idi. Mısınn dış ticaretinde bU· 
bentız öfrenemlyen bedbaht ad&m, yUl< rol oynayıın Eıen til':carlar•nın 

bil&, doetu HaraksUsten bir med't çoğu ba kısımda buhmuyOl'lardı. 
umuyordu. 1 Binaenaleyh Psametik, Mısırda tu. 

_ Ah .. o gclir.se bu 11}1 mutlaka reyeıı 12 dovletilt en kuvvetli ve z~n· 
halleder. gln olanına h!lkmcdiyordu denebilır ... 

Diylp duruyordu. Firavun Setos, çok şiddet!\ lm bU-
FllolOC Kisantos ise HarakllUsil, kUrndar olmasına ra~n Mısırın 

sır Raporyayı tealbn etmek için arı. her tarafında sevilmiş bir adamdı. 
yordu. Ont111 şiddeti devlet idaremnde kul· 

Kısı Ol\& verecek ve kardefiııe landığ'ı klmselft'e karşı idi. Gönder -
g'Öndermeefni rica edeeekU. dili valilerden biri halla soymağa 

Elen d!Hnin en gtısel ne,ldelerini bafladl nn. derhal yakalatır, 1Dl'l'W!ll 
terennttm eden şatreyi, dU'tOğll bil· meydl'nlarda diM'tOr11r ff bir mabed 
dnden kurtarmak Uıtiyordu. duvarına kulaklanndan ı;Mletirdl. 

O ihtiyar btr adamdı. Hoş .. Bu ih· Sonra Setos memlekete cidden btıytlk 
Uyarlık zenperGStliğ!ne mlni olamı· 

1 
hizmetler de etmiştl. cMahudların 

yor ve o, Sakız orjllerlnde en gtlçlU çok sevgilisi idi. Eğer olmasaydı, 

delikanlılara meydan okuyablllr bir A~ h11kUmdan Senahrib Mısın 
kudrette bulunuyordu ama, Safoya. başta.nbaşa istila. etmiş olacaktı. 
blr dostluk göstermek içln gllzel kız. MıStrlılar Asurlardan çok korku· 
dan vazgeçmeğl göze almıştı. yorlar, çok nefret ediyorlardı. 

Nihayet, fazla 'beklemenin beyhude Zira Asurlular merhamet nedir 
elacajını anladı. Mevsim geçmeden, b.lnılyorlardl. Girdikleri kasabaları 

bir gemi bulup Mısıra yollandı. ı:rıce soyduktan sonra kızlan , ço· 
Er.op'u yanına almamıştı. Yalnız cukla ·1 ayın:rorlar; geri kalanları a· 

ııtr kaç çaJ&'lcr kız, Radop;ra Te Jrer:· sıp kuslyorlardı. O cUnleri görm6' 
dt akrabasından iki gençle para ile olan yaşlılar, M.lA. Senahrlb'in adı ı 

tutulmu~ blr kaç muhafız ona refa· işittikçe tir t.Jr titr.yor1nrdı. 

kat etmi~ Senabrib Mısırı zaptctmcğe kar.ar 
O tarihte. Mısır, b!rlltlnl kavbı!l· verince yalnız ordusunu .kuv,·etle 

mt' bulunuyordu. Flra,·un Setoe'wa dtrmekle iktifa etmem.şu; eı altın· 

l:llUmU UZerlnden hen1lz bir kaç yıl dan Mısır generallerini ayartmış, bU
ıeçmifti. Hayatında, Mısırın her ta. tUn zekteını, btttftn şeytanetinl kul· 
rafını sindirmiş olan Firavun Seto&, (Arlıaa var) 

sOlılerint yumar yummu Mısırda ------------
ı..-österecek karga.şalıfı sezmiş ei
aaydr, mutlaka, ö!Umtlnden enoeı, Dl'· 
ttln valllertrıt ve kumaııdanl&rtnı te
pılerdl. 

Tepelerdi; çt1nk1l Setos öllr ölmez 
her vali buhlnduP yerde lstl\<i.A.l et. t 
~· Sonra, bittabi, arala!'"'4a ge· 

ır-- ... Mfı.nnt, llepei bl-tlftıte 

Yeni açılacak 
SiNEMANIN ADI 

Sine.. severlerclen gelen bini erce 
mektubun tasnifi bitmiştir. 

Pek yakında T~ aıçtl•ealt *11 bt!ytHt, ~entş. rahat ')'eni 

atnem& mtld1ı't7eö 1*' .-. .....,, llillmta ae.er Aallwnızda'1 l>1ı 

ı.ta 1"lllM.P- rtaa et ı lftk. Ba ..-.. l'eleR lllnlerce mektubun 
tuntn M' ·,1r. 1111' lld ... _. 1111111 .. •ıuktlr. 

Ut~8S1~ 
Bu llMV9lıntn • W1Jlk 11C1 ıllllml cılaeak. • yeni, en i'evkalAde 

filmJerlt • m9f1Nr ••- ,..._., '* •-ada 1&1ll~ktlı-. 

~parator, hakkı hllkümranf. 
' kendi arzustıe feragat et
...._~e beraber imparator unvantnJ 
ı..,.UCU Sibl muhafaıa edecektir. 

tor, climburJyet hazinesiu· 
~ aenevt dört milyon tael (bir 
~~~ dört yüz bin TOrk liran) 
"!'tlat alacaktır 

zaptettlli bir sevinç içinde tacida· ı 
ra şöyle hitap eder: 

_ Majestenize karrı vazifeleri. ! 
mlzi hakkile yıpmak için çok ıay. 
ret sarfettik. Ne yapalım. Mukad
deratı flthife19 boyun etmek 1'. 
zım ıeldllinl unutmamalı11Z. 

( ) 
1 

ten çekiniyordu. Şimal eyalet· ı mayı teklif etti: Bir buçuk mllyar 

A n n ~ m V e B e n • !erindeki askerler itaatsizlik ema. altın franklık istikraz ••• 
rel~ri ıöeteriyor, halkın, köylil· Avrupa devletleri biliyorlardı 

• • min ınallannı yatma ediyorlardı. kl t.eıkilat ujrunda yapılacak bu ___________________ _. _____ ., IYuım Che Kay tatlı vaatlerle bu iatikraz. mevcut teşkilitın da bo-

rü) ecektlr, Bereket versin A vru. 

pa. u•.Wda ve Cinin hakiki vazi)e· 
Uftd<9 bihaberdir. 

cm matbuatı her tarafla şöyle 
neJriyatta buluııuyordu: «Mısır· 

dan ibret alalım! Orada İngilizler 
verdikleri para mukabılinde ) er. 

Uleri kôlc ıibi kullanıyorlar.» 
it ~Parator, muhatıılarlle birlik· 
tı.L ~yda ikamette devam ede· 
~ir. Saraya menaup kimselerin 
~lan ve ma~tleri için yapı. 
~ kurban ve merasim masraf· 
~ eümhuriyet kendi maliye
~ ödiycıccktir. Saraydaki ha
'ıı laları bundan böyle bulun. 
~ktır.• 

'1....Çüncü madde saray muhafız 
~:nnın hizmetleri Mançu ıcne
~lnio yerlerinde uslu uslu O· 

~:~rı hakkında ihtar olacak 
~i)ette bir şeydi. 
'ı..~llaratoriçe Long Yu Lit bu 
~eyi imza ederken ıöayaş. 
\:ı..~eler gibi aknuıtır. Mühür· 
-.....-.ı damgayı basarken o da 
~~ttır. Herkes a~Iamıştır. 
~ Yuan Che Kay ~ükle 

Henilz sekiz yaşında bulunan 
çocuk imparator, annesinin kuca. 
ğına sıtınarak ağlamaktadır. Saat 
on bire dotru imparatoriçe harem 
atalarının kollarına tutunarak, 
hıçkıra hıçkıra içtima salonunu 
ter keder. 

HOkümdar tahttan indirilmiş 
ve Psfng'ler hanedanı 268 senelik 
saltanattan sonra tarihe karışmış· 
tır. 

Ncv"i cilmhurr<'lst olan Yuan 
Che Kay cümhuriyetiri müdafaası 
zımnında saaa sola emirler ver· 
mektedir. Bu halile eski Çin şim
di yeni bir Avrupa redlngotuna 
bürüomü:ı gibidir, Biraz sonra ha· 
nedan uzaklaştırılarak yerine re· 
isicfunhurun aaltanatı kaim ol· 
muştu. 

ötede Sun Yat Sen, ihtilAlc:l e· 

Yuuı 

~o çmte - Türkçeye çnireıa: 

Celal Tevfik 
askerlerin bir kuımuu terhll et- zulmasmdan başka bir i,e yara. 
mek auretUe miktarlarını azalttı, ını;,ecak bir lmildi, 
Fakat isyan ve itaatsizlik baıka Çin halkı her türlü istikrazdan 

Yaletlerln on yedi mümessili tara- ! fikirlere revaç vermek istemiyor, yerlerde de ba11&terince Yuan miltenefir ve konsorsiuma fena 
fından reislcümhur intihap edil· projelerimize ~iddetle itiraz ecli· Che Kay bu !ikri meydana attı: 16zle bakan bir haleti ruhiyeye 
tniş bulunuyordu. yordu. Onun fikrince Yeni rejim, - Memlekette . diyordu • intl· malikti. Millet mc.'Clisi Yuan Chc 

Bit memlekette iki cümhuriyet, eski sekle tevarüs eden bir nevi zamı iade etmek için askPrimir. Kay'ı bu kabil teşebbüsler için 
yahut bir cümhuriyettc ikı reisi· miştl. Bu, Men"i süliilt>alnden gc. tahsisatını ödemek lazımdır. Bu· miiuıkercyc ı:irınckten menetme· 
cumhur. Bereket versin bunla-r kn göre-neklerin idame inden ha~ mm için AYrupalıları tehdit edt· iC çahııyordu. 
birbirlerlle ihtilAf halinde cicgll· ka lıir §ey olmamalı idi. O, cilm· rek ellerindeki bankaları soymaıı. Kanunu esasinin verdiii saJahi 
diler. Birinin kabul cttijinl öteki huriyetin ilanına yardım etmiş ve yız. yete dayanan bu mcmmıiyete rtığ 
nakzetmiyor, ötekinin icraatını tabiatile reiııicümhur tayin t>dil· Mançular dalma bunu yapmış· j ıncn Yuan Chc Kay, Sun Yat Sen 
beriki çok ıörmüyordu. İhtimal miıli. Bu, Meni' silllıl<'sinden ge. 

1 
tardı. Başları sıkıştık~a Avrupa ile anlasarak yapılacak mUstakbcl 

k~ Çin i:tlhadı bu yoldan temin e j ll'n bıı- i.:nparatorun tnhta çıl.ma. b:ınkalarına müracaat etmişlerdi. tec:klliıt ve icraat için mali mti~s· 
dılecektı. sı gibi bir şcvdl. S l Ynt Se.ı ec· Dövlcllkle Çinin borcu dört mil. sest"lcrle anlastılıır. Fakat muka. 

Biz Çinliler cemiyetinin ileri dadın d·n ve iti'.ad tı ııamına ynr altın frangı bulmuştu. 1 bilinde nasıl bir teminat gösteri· 
gidenleri Pekinin karanlık haline eümhuriyctin bile fedakarlıklara Avrupa diplomasisi Çin üıerfn. lecektl? Vergiler uzun zamandan· 
yakinen vakıf oldujumuzdan si· katknmasına tarafcfardı. Ve bun. de milesstr olmaktan haJi kalmı· beri tahsil edilmemişti. 
lahla ıörülecek bazı mühim işlerin dan dola"-ı Yuan Che Kııy·ın teb. yordu. Yabancı maliyeciler ise Belli başlı bir servt-t menbaı el· 
mevcut olduiuna hükmediyor ve riklcrine ve takdirlPr!ne nail olu· )eni bir konsorsium teşkil etmtı. de me,•cut delildi. Fakat ~iıtün 
uzaktan uzaia di:ılcrimiıl bileyor. yo~du. lerdl. Diplomatların dellletile bu bunların ne ziyanı olabilirdi. Mu. 
duk. Ötede Yuan Che Kay Mançula- konsorslwn Çinin llSsde tefkllAt.. tava•sıtlar külliyetli bir komisyon 

Sun Yırt Sen mutedil olmıyan nn merdut siyasetini tak.ip etmek. laodırılması için JlramUa bal•· alaeakliil' ve faiz uzun seneler yQ· 

Herkeste şu kanaat vardı ki mil 
let meclisi memleketin mail siya 
setinin ccnebller tarafından iria 

resine hiçb:r zaman mU\ afakat et 

ınlycccktir. Yunn Che Ka)' evvel. 
cu sara~ a krır:ıı tatbik cttigi men 

!ur bir pot lika ile mcbu ları me 
selelerin ince n.., lalarile karşıla 
tırıp onları ald~tmak 1 tlyordu. 

Cilmhurrcl~i: 

- Memlekette b ·r §E'yler HPa 

bllmek için paraya ihtiyacımız 

var • diyordu· Konsoı.sıwnun tek· 
lıflerlnı kabul ctmelc mecburiye>· 
tindeyiz. 
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En Son Havadis'in macera romanı: 16 lıagWz aiulluldaD bllıAJ8l8r : 

ALMAN CASUSU V. 16 
Bir köpeğin yarısı! 

Türk\.-tye çeVirne: Fuad. Samih htanbul 

Çnlroa; 
1Vall'8t Betlll -S 

" Vesika il orm en in elinde esir 
bulunan bir gazetecide imiş. Bunu 
heı halde nasıl alabileceksin ? ,, 

- Benim de nlyetim yoktu ama 
geçenlerde siz de bana bir tanesi· 
nln yarım hissesini sattınız. Şf.ki· 

yet cdJyor muyum? Buna bir ba-
kın rica ederim. Sapasağlam ..• 

Jak Rt~r hakkında ciddi bir 1 i~imit .:ı:arpa sarar l\'Iademkl veei- Arslan gibi ..• 
tahkıkat yapılmıştı. Yüzbaşı Sil· ı ka üzerinde değil:.. Coe işi anladıiından lifı daha 
ver. kendisine verilen mufas!al 1 - Üzerinde zannetmiştlm. Ben ziyade uzatmadı: 
raporu tetkik edince delikanlının Tamir.in oğlu, cakctinin cebinde - PtıkAlci, ne istlyorsunuı:'!' 
ha.yatını, ya~ay1ş tarzını, kimlerle olduğunu sôyledi. De11kanh sarhoş - Yüz lira. 
düşüp kalktıQ:ını nasıl bir adam tu. Kolayca aJdım. Lcikin bu zarf - Yüz Hra mt? 
oldujiunu öğrenmişti. ceyahat notlarile dolu idi üzerin- Coo sallandı. 

Sllver; emniyeti umumi:>·e mü· rle mühür falan yoktu. J~kln, aklı - Evet, dedim, hem de kimse. 
dU.rlüt::Unden ayrılacagı sırada Ha./ başına gelince beni hırsızlıkla it- ye söylenıemek şartile ... Yoksa ba. 
ri~iye N.azırı~ı~ . a~ele . kendisini 1 ham etmesinden korktum. Başına na budala derler. Böyle malı, pek 
gormek ıstedıgını soyledıler. ıkl yumruk indirdiın. Sersemlet"'· ucuz vermiş ahmak derler. 

!;yvah! ..• Fena bir saat ge· 
1 
di. Gar~onun boş şişeleri koyduğu İc;Jnde kaç tane küfür varsa hep. 

t <rece{:lz. Giıli bir mcnıurun mu· ı kabineye sürükledinı o dakikada sini c!Jşarı çıkardı, Hiç gillmeden: 
\·afaı<i~:'\:!tsizlik göstermeye hakkı cikB.yetine m~ydan 'vermemekte~ - }\.f~dem ki paıa.rlıla kalktı. 
yoktur. Ben ise şimdiye kadar bir başka bir~ey düşünmüyordum. Ka. nız. 150 Ilra isterim, Fiatlar arttı 
ıruva~aktyetsizlikt~n ötekine düş· pıyı a<;hğını. boşlugn atıldığını Coe. · · dedim. 
tür.1. 1'\e çare... ~riylemek sonradan aklıma geldi. Bedduaya ba~lad1: 

Şlıµhesl.ı nazır, ecnebi casuJ>la· Herkes tP. buna inandı. -- Beni iyi dinleyin, diyerek o-
rln faa!ıy~~t1nden haberdar deiil· ı -Evet ... Sizin b~diselert değil, muzun~ dok.~ndum. Derhal verir· 
dtr. BunJarla utrapnların uğradık h3.diselerın sizi idare ettiği an1arıl1 seniz yane yuz lır~y~ r&:zı olur~m. 
ları mtlşkülcitı, maruz kaldıktan 

1 

yor. Fakat .tesadılf yardım etmi!f. Siz yabancı değilsınız. Bir dakıka 
tc·hlıkevi bllmcz ~1ahut vesikavı bize verecek veva ya kadar paraları saydınız ne ~ıa .. 

Ytızbaşı, Cezaİrde tay ·areyi he- satacak adam ~ elınizc gl'çmi~. nelt· Dakika ~eç~i mi, fiat yükselmesin· 
men mua:renı~ ettirmiş ol~aydı, 15Jm f kanlt ne halde acaba?.. den mes ulıyet kabul cdflm.ez. 
di 16 numaralı vesika elinde bulun l Kabinenin anahtarı Zertonun ce ı D~ı:ıtom Cak, şimdiye kadar bir 
muş olacaktı. Na.~ıtsa boş bulun· ı binde idi. Kapıyı açtı ve kalıp ı;tbi ç~k ınsanJarın parasını aldım. Ki· 
ıntJ~tu. lşte btJnun ceza-;ını çeki· j vatan deJi)canhnın üzerine eğildi , mıqi nC$'e il'!,. gönül hoşluğile ver· 
yoıdu. ! Kalbini dinledi: di, Kımisi yüzünü buruşturdu. LA· 

Nazır. derhal kendinı kabul etti : - Ölmemi" a"!,. kin hiç birisi, Coenin gözümün ö· 
Yarın Lo1'draya gidiyorum. 1 - Hayır, ~l ... Yalruz hail ayıl. niınde geçırc!Jıli asabi buhrana ka· 

yüzbaşı Silver, aıimetimi daha faz mamış. Unutmak arrusUe içti, içti. pıJmaımıştı. Bır aralık üstüme &· 

la tehire imkan yok. Bu seyahatin · Niha~t kendini bllmiyecek bir hlarak boğanmı sıkacağından 
f rbcbini biliyor~l.Ttluz .. ~ulh dostu . halde geJdJ. Kadehine giz~ic~ uyutu 

1 
korktum. N_eticede sevgili çanta· 

dört devlet tarafından imzalanan ! ru bir madde akıtıvermıştını. Ta- · sın1 açtı. Yuz lirayı sayıp verdJ. 
• ade-mi tecavüz paktı" na ait 16 1 bit bü~bütün s~rsem oldu. Kendi Sayıp aldı.m, cebime koydum. 
num<ltalı vesika fngiltere hükll· ' haline kalE:a, daha uzun müddet ' - Tf'şekkür ederim Coe ... Yolun 
mPtı:ıc tevdi edtıeraktir. Bu; emin uyur. Fakat. beu şimd-i onu uyan· açık olsun 
ellerde bulunması ic;io bize veril- . dırırıra. Benden blrşe.y bekliyor gibiydl. 
m.ştl. Vesikanın çalındığını söyle 1 Cebinden küçük bir ıiı;e ~ıkardt. - Yolun açık olsun, diye tek· 
m~k. paktı imzall:van devletler il· 1 Jakın burun deliklerine tuttu. rarladım, sizden ayrılmak istemez 
zerinde pek fena bir teı;ir bıraka· 1 Jak, öksürmeye başladı ve gör dlm. LAkin huzurunuz bana nefret 
cakttr !erini açtı. Ayağ/ kalktı. Kebıne· veriyor, Medeni memleketlere yak 

- Vc~ika her b 3 1de ele ;e~irile· nin du\•arı.na dayandı. Elini alnı· laşıyoruz Coe. dostJanmdan birisi. 
erktir, Buna emin olabilirsiniz. na götürdü, Zertona bakarak: beni sizin otomobilinizde görürse 
~T~murlarımız cidd<>n ce<ur ve fe. - Başıma bir yumruk yedlm haysiyetim beş parabk olur, İstas 
dakilr adamlardır galiba. dedi. Sonra da düştilin. Ah? yona kadar yayan Cldeceili.m. 

- Ona şüphe~ yok. Liyakati· ba~ım ... O kadar a&rıyor ki.,. Ne - Am~n yarabbi! 
nize de, ccıı:aretinize de eminim. oldu bana'!... - Neruz var Coet 
Hu~usi kiltibimden aldığım malü- Bu sözleri söylerken dikkatle Biraz:1nı köpele, blraZ1nı bana 

Hormene bakıyordu. pay ederek bir miktar söifüp saydı: mata göre vesika, Hormen ve ar· 
kadaşlarının elinde esir genç bir 
ı;.azetecide bulunuyormuş. Bunu 
na~ıı alabileceksiniz! .. 
~ İtiınat ediniz bana ... Lazım 

gelen tertibat alınmı,tır. Kaçırı. 
lan tayyare takip olunuyor. Bu, 
ı:ot~teclyl kurtarmak içindir. Ve· 
:s:ika:\·a gclinl"'e: O Paristedir. 

Bir deliliniz var mı? .. 
- Yok, fakat kanaatim var. 
Nazır omuzlarını silkti, aya~a. 

kalktı: 

~ Ben, yarın saat_..dokuıda tay. 
~ are ile hareket ~deecgım. Eğer 

- Cezalrc gidiyoruz, değil mi? - Köpeği otomobilden çıkarsa· 
Tayyare başka bir yere uğramıya . ruza •.• Rica ederim. bunu burada 
yacaktı. Bu mösyö nereden bindi! bırakarak mı gideceksiniz? 
Hareket ettiğimiz zaman beraber - Ben mi çıkaracak mııun? .• 
değildi. Ne mUnasebet! Hayvancağızı size 

- Evet, doğru,., •attım. Pazarlığımız bu kadar. 
Hormen. ıazetecinhı kotuna ılr· - PauThtım.ız. bu kadar ne de· 

di, salona götürdü. mek~ Ben otomobilime binemez. 
- Oturunuz. mösyö Jak ... Ar· sem yarışlara nasıl yetlşeb!lirlm, 

tık kendinize geliniz. Açıkça ko- Yüzlerce lira zararını olur. 
nu-;;abiliriz. Rica ederim, saklanın· - Yüzlerce lira zarar mı eder· 
yıruz, söyleyiniz. Madmazel Ba.rte. siniz? Şu halde siz biraz :f&dak.Ar 
lin ot.omobilinde. döşemenin attın· olunuz. Ben de size yardım ede· 
da bulduğunuz mühürlü zarfı ne ylm. Coe, dostum! Bir köpeil oto-
yaplınıt!... mobilden indirmek pek müşkül· 

veşika:vı götüremezsem bütün dün. f A•lt1Ut tıar) dür, H~tırıruz için 1111 liraya ya-
ya, bize tevdi oIWlan bir sırrı mu. ------, --------- pıvereyim. 
hafaza edemedijjimizl ögrenecek, IA•• Kımyager ••- Bıraksam bkkaç dakika düştlne· 

ı 
cekti: 

ac:-dmize hükmedecek, Sonn. ya· U" tt' T 1 - Benim de itim var. dedlm, 
balıcı bir devlet, paktı kımlerın lnı nusame ın ar ao haydi gidecejiim. Kabul mil? 
zaladıgını anlıyacak. Ona ı:örc tcd 1 Elli lira daba .. yd.ı., Köpei! oto. 
birler alacak Mesele çok vahim. 1 IDRU TAHLİLİ Cö KURUŞ mobilden çıkardım.. SelAm bile 
\~esikavı bul~aya muvaffak olA· BUCUoum tahlll&t, 1 vermecien gaza bastı. Homurdana· 
mazsa~ız siz de, ben de çok müı· I Eml- Emlt.k ve Eyt$d bal>· rak geçti, gitti. 
kül bir vaziyette kalacağız .. · ku• 1<a11ısında huıtbey unı11- Bir 3arkı tutturdum ki Cak, Is· ... da lklncl kat 'So. e tasyona kadar deilit, Lotıdraya ka . 

Gelen cevaplar: 
dar keyifle devam etti, bitmek bil_ 
mcdi. 

Ertesi sabab ıerdanlığı emniyet 
sandığından kurtardım, Getirip 

Tazu; 
P. O. WODU BOVIZ 

çekmeceye kilitledim, 
İki gün sonra da halam taksi ile 

geldi. Şoförün parasını vermeğe 
dabi lüzum görmeden beni kolum· 
dan tutup salona kadar sürükledi. 
Ate: saçan gözlerini 'öı:lerime dik· 
ti: 

- Karter, 
- J illya bala, 
- Karter, mis Anglika bana yaz 

dı, Gerdanlığı vermemişsin, 
- Doğru, Çekmeceyi kırmaktan 

medim 
bahsediyordu, Tabii müsaade et. 

- Neden müsaade etmediğini 
söyliyeyim mi? 

- Anahtarı kaybetmi§tl. Size 
her ı;eyi tamamile teslim edece
ğime söz vermiştim. 

- O ciheti bırak, Neden kilidi 
kırdırmadın? 

- Zira halacığım siu ait olan 
ber şeye hürmetını var, filhakika 
bazan bu bUrmetl ... 

- Gerdanlık çekmecede yoktu 
K.ıırter! 

- Anlıyamadım balacağım,, 

- Ben anladım, Kadıncağızdan 
mektubu alır almaz anladım. Ger· 
danlığı rehine koydun dejlll mi? 

Seni ne le.adar iyi tanırım Kar· 
ter.,. 

- Beni böyle tanıyorsanız ya
nılıyorsunuz hala ••. Yeğeninz bak 
kında bu derece yanılıyorsanız çok 
fena ••• Siz bir kadın romaocıaınız. 
insan psikolojisi, •• 

- Uzatma, aç şu çekmeceyi, 
- Kilidi mi kırayım? 
- Kır •.• 
- Bir keserle! •• 
- Ne ile kırarsan kır •.• Benim 

göztimün önünde, timdi açacaksın. 
Sal elimin §ebadet parmalını 

göğsüne doiru uzattım: 
- tlala, evvel anlasa]ım. Yani 

bi.r keser alarak şu canım çekme
ccyt kırmamı emrediyorsunuz de· 
liil mi? 

- E1ret. 
- t:vı clGşUnünilz! 

İyi dtiı;Undüm. Gevezelik et· 
me. 

Kabahat benden gitti Jülya 
hala ••• 

Hiddetli adımlarla salondan çık 
tun. Kuvvetli bir keserle dönüp 
çekmeceyi parçaladım, Gerdanlık 

tahta kırıklarının arasında lltineş 

gibi parladı. 
- Hala, dedim. Bana biraz iti. 

mad.ınız olsa:yd~ bu ıüzel çekme· 
ceniz mahvolmıyacaktı. 

Kadıncağızın az kalsın nefesi 
kcsliiyordu, Sesi titrlyerek: 

- Karter, dedi, Hakkında pek 
fena düşlinUmtişüm yavrum. 

- Gördünüz mil bala? 
- Müteessirim Karter. 
- Arılıyorum halacığım. 

Artık bu !ırııaUan istifade ede
rek hakkımda eskidenberl yanlıf 
hükO.ınler verdiğini delillerle lsbat 
ettim, İnandı galiba. Bunun böy. 
le ne kadar devam cdceğlni bile
mem. Şimdilik balamın trse\'gili 
yavrusuyum'> "Bana güneşi hediye 
eth• desem. •Hay, bay!11 diye ıettr 
mck üzere y<ıla çıkacak, İşte sizi 
buraya davet edebllmcmdcki es
rar. Haydi katkın! Kütiiphaneye 
gldelim. Likörler ve liavana siga. 
raları hazırdır Yaşamak ve mu· 
vaffak olmak ~efü bir şey Cak ... 

-BiTTI-

Borlih cesıır Ye tec>·übeli bir pi· 
tottu. Tayyareyi havalandırınca 
ilk evvel cenup istikametine doğru 
'ol verdi Fakat. az sonra şarka 
dondü, Horme1l'in Tarab!usgarp
t'e adamları vardı. Tehlikesizce ye. 
re inebileceğini ümit ediyordu. 
Zertona sordu: 

R.,•sam, 5 Emel, Garp 48, şans, 

M. S. M, Engin 38, 602, 53 M. S, Ka. 
bule, K . B. S. A, 'Seven kadın, Bel· 
ma 5. Akalın, K. T. K, T. T. Hu!.· 
ilsttl nımuılarma g~len mektupları 

ISTANBUL BELEDİYE~t ~ EH 1 R Ti YAT R OSU 

- Delikanlıyı t1ereye kapattı· 
n_ız~ ••• İnpllab ölmcmi~tir. Yokc:a aldırınız. 

Tcpebamnda Dram kı,:rn• 

Yarın aksanı sat %0,30 d
B A M LE T 

(5 Perde) 

·t '<!Al cad. Komedi kısmı 
Yarın akşam saat 2:0,30 da 
KİBARLIK BUDALASJ 

(5 Perde) 

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

İcabında cünde 3 kaşe alınabilir. Der yerde pııllu kutulan ısrarla isteyinis. 

'" Evlenme teklifi 

(Bu aut.una. malu<wı mektupıartn 

~muha.rrır a.cııooıne gönduilmeyip 
doğrudan dotr'Jya ckUçilk U&nlc ..... ıııın... gön<lertlmeel IAzuııdır. 

Mektuplar her gUn sa.at 2 il• ~ ara
amd& alınabilir.) 

* 27 yatında aylık kazancı 150 ıt 
rayı bulan bır gencim. 17·18 ya.şlal'ır... 
d& kumral veya sarışın btr bayan.a 
hayatımı birleştirmek üıtiyorum. 

(E!lA.tun) remzine muracaa t. 
* 28 yaşında esnıer uıun boylu bır 

gencim. Aylık kazancım 120 lir·adıı:-. 

Bütün kabahatim hergiln bir miktar 
alkol almaklu". Fakat bunun kesem_ 
den başka. kimseye zararı doku nn1a.z. 
Beni içkiden vazgeçirecek olgun bir 
kadınla hayat.um bitleştırmek tstı· 

yorum. Arzu edenlerin <Esmer> rem· 
ztne müraca..a.Uan. 

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

tenli, ı;:Uzelce sayılır, dulum. Tam 
bir ev kadınında bulunması Jizım \ 
gelen butün aıle ve ev bl!glslnc sa· 
hibim. 

Tahsilim orta sayılır, hususi bir 
terzi mektebinden diplomalıyım. 
Evine bağlı aile, hizmeti bilir, bo· 
yu 165 ten yaşı 35 dan aşağı ohnı· ı 
yan vaziyeti iyice bir aileyi geçin 
dirir durumda hassas bir erkekle 
evlenmek istiyorum. (A.A, 34) nı 
muzuna müracaat. . J 

* Tahsilım lisedir, güzel bır subay 1 
la evlenirim. nİgiltzce okur yazarım. 
Yaııım 18, boyum 1,64, kilom :IO dlr. 
Kara kaşlı, kara gözlüyüm. ev iş:leri 

btlırim, resim alır ve gönderirim, tek. 
liflerin (AylA.) rümuzuna mliracat. 

* Yııı;un 21, boyum 1.76. Sarışuı, 

kumral sa.c;lı ve ciddiyim. Halen 20 
lira asıt ma.&J}lt devlet mtmuruyum. 

Tlrldye ClmhurJyetı 

Ziraat Bankası 
ıtunıl.111 tarilil: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziri.! ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 U.... ikramiye ver!Tcır. 

Ziraat' Bankasında Jrumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa~ 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plAna göre lkram!ye dağıtılacaktır. 

• adet 1,000 lJnWt •,ooo Ura ıoo ..set 60 Uralılt 11,- 111'9 

, • 510 .. ı,ooo • ızı • " • 4,aH • 
4 • %50 • 1,009 • 

co • 100 • 4,0H • 161 • 2& • 8,Ht • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir &ene içinde SO liradan 
~ğı dilşmiyenlere ll<l'amiye çıktığı takdirde % 20 fazlasll• 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyJ(ll, 

11 Birlnclklnunda çekilecektir. 

İstanbul ~afıa m..:dürlüğünden: 
8.10.9ll çarşamba ı;ünU Sa&t 15 de lstanbulda Nafıa mUdUrlUğQ eksilt' 

me komi~yonu odasında (!>875) bra keşif bedelli ccıslavet) marka (500l 
c;::lft ıastlk çizme açık eksiltmeye konulmuştur. 

J.tukavele, ekslltme; Bayındırlık ı,ıeri Genel, Husuat ve fenni !!'art· 
namelerlle buna mUteferri dl~er evrak dai retınde görWecektiı". 

Muvakkat teminat (141) liradır 

Ha.yat arkadaşım o1a.cak bayanda 
oımamuı, clddt ve ev lflerlnden an
aradıtım vasıflar: 17 ya}/ında.n aııa~ı 
!ar bir aile kızı olmak !Azımdır. iade 
edilmek üzere bir resim gönderirse lsteklllerin bu i'e benzer iş yaptığı::ıa dair idarelerinden almtf oJdtJ .. 
memnun olurum. Ci.dd! tekliflerin ğu \•es1kaJarla 941 yılına. ait Ticaret Odası vesikalarını bimilen gelJ'l'le" 
N. Ç. rümuzun& mUracaal !eri. (83U) 

* Tahsilım lisedir. Fransızcayı iyı --------------------------ti. 1 

blllrim. Boyum 1,60, k!lom 60 dır. '28 yaşında kumralım ve güzelim ı iyi, dürüst namuslu neş'eli ve 01• 
Kumralun, oldukça güzel sesım de 4 ay evvel dul kaldım, Kocam 4 ıel olmalıdır. Az gt.:lirl ve e\'İ. 1 ~ 
dinlenecek gibidır, endıunım mUte- ay eve\'! öldü_ ~hket!iyim, Güzel mak şartiyle milliyet mevzuub•~ 
n .. lptir. Ev işlerine vakıfun. C.ddl kahve rengi güzluyüm. H yaşında degıdır. Cıddı olanlar sarıh ad! 0. 
bir subayla izdivaç etmek istıyorum. terbiyeli, ortaokula giden oğlum· !eriyle (Garp 48) rümuzunıı ıll 
Ciddt tekliflerine resim alır ve gön- dan ba~ka klm!=em yok. racaaları. .,. 
detirim. (GUngör) rümuzuna milrı- Baoa ve oğluına Jyi bir şekilde * Muhasebe ve ida.r1 v,ıerde11 •,. 
caaL bakabilecek bir koca a~yoı:un'. !ar, bir tlc•rethallt'yi idare edob'~ 

• Yaşını 29, dulum. Orta boylu Alkol kullaum.ıyan, sigara ıçmıyen ı cek kabiliyette' İstanbul Ticaret ııs ,ı 
nı!.rln yapılı kara kaş ve kara göz. 25 den 50 ye kadar bir! olabilir. mozunu b r genç " arama.kta.dJl'· 1'ııı' 
lü, buğday renkliyim, Şi~m•nla· Y"lnız maaşı 100 den yukarı ol·. raya d& gidebılır. Refik Us a.df,. 
maya pek istidadlm vardır. İyi ve n1alıdır ve bana çok i.Yi bir şekil· ı· nlUracaaL \(.'' 
namuslu bir aile kızıyım. de bakması şarttır. Hiçbir gelirim ?ttutena. memuriyetleıde bul!!· 

Cidd.1 tekliflerin T. T. (Hasa evim, ve hatta iyi denilecek bir muş, tahsil ve terbiye~ yerinde 
UstüJ remzine müracat. eşyam yoktur, İstiy•nlerln •Seven zat, uğradığl aile\1 fe!Aketten d

0
; 

* Eeki ve yenı yazıları, daktilo ile KadJn,, remzine müracatları. yı ınustar bir vaz1yettedır. JC&P
1

11 
de ya.zı yazmayı mükemmel bilir. * 30 Y~ında.. 1,74 boyunda., baJı.k hk, odacılık gib blr lokma. ekl11~ 1 
hesa.p ve btlro ı.,ıerıne de va.ıc:ıfı;n etinde, Yakışıklı bir gencim. Ka.ba.~ nl temin ede.ıcek iş araınaktadn'· 
taşra.ya da gidebilir, münasip btr ış taş lisesi mezunla.rında.nım. A8kerlı- zu edenler gazetemize yazı::.ınl&T· ı" 
arı)lorum. Sayı., iş sahiplerinin Gala.- ğimi yaptım. 2000 kuruş ull maaşlı * Boyum 1,64, kilom 33, Y"'~· 
ta Arapcami Sıı.rrzeybek sokak 19 bir devlet memuruyum. İçki ve ku· ise 27 dir. 60 lira. net oiar~k ,; 1' 

numarada. Mehmed.e muraca.atleri marım yoktur. Yaşı "'-Ü ili. 2~. boyu bir memurum. Evlenmek Lsti)'-ofV; 
rica olwıur. 1,60 i!A 1,70 olan, beyaz teni~ balu< Aıacatrm bayanda i.Stedııtını ııı' 

• Esmer orta boylu, ueş'eli ve etinde, kara k.a.Şlı, kara gözlü, orta yetler şunl&.rdır: 1 KAVSE RİLİ ,. . • · 

~):APi KO GLU 
nhhatllyim. Yaşım 30, çalışıyo. tahsilli, I&yıkUe bir en idare edebi- 1 _ Azc;ok ilk tahsili oını&S1 ,< 

1 
D 1 t D 

-·- 11 il&--.1~wı rum. elime net 50 lira geçiyor.! lecek. nanıuslu bir aile kızile yuva 2 _ MUmltUn mertebe zarı! ,r.. ev e e- ,J o arı 0. AalA• Yüksek tahsılim var. Çalgı da ça. kurmak istiyorum. Fotoğrafı geri ylUjının 26 i geçmemMinden i~ 
!arım. Aradığım erkek 40·45 Y•· iade edilm•k ııartilc (Ş. G.) rtımu. tir. (Hayat 2) remzine murae"' / 

Palamut ve c;;am kabuğu ns.Jcllyatt na mahsus O. D/239 numaralı tari· şında, kumral, mavi vt'ya yeşil runa mürac.a.a.tlarr. _,_,,,. 

Sahip ve Bl1')11luharrlrl 
!<ilZ.uu;r.rL.'i N.VJF 

. ' . , 

fe Y•nıd•n tertip edUmi,tır. Yeni tar ile 1/ 10 941 tarthlndon itıbar•n gözlU, aylık kazancı 100 liradan • Yaşım 48, boyum 1. 79, kilom 
mer'iyete gi.reoektlr. fazla, kibar tavırlı, yilkıı:ıek tah~illi 85. narnus ve karakter sahibiyim. 

E•ki tanfe, yeoı 1'.rlfeııln dışında kalan palamut hul!•ası içi!\ 1/11/ sakat olmaması şart. içki, tiltün YunanL<tandan gcdim. Hiç kimsem Neş<"!yat Dırektörü 
1941 tarihine kadlU" nıuteber o1acak tır. kullanmıyao tercih edilir. Arzu e. yoktur. licr ~sten anlarım, fen mc· ştJK.CO :sABAL.O<..LV 

Yeni t.a.rlfeye pala.nıut unu ve. çam. kabuğu unu ithal edilnıiştlr. den (Saadet Son) remzine mü.ra. memurum. Aradığun bayan 30 ilci ~ı!dığt yer: 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.,...,;F~a~z~la:"".ta!"'."'•~il~l~t=ı~çı~n"""Uı~taay!!!!!!~o~nl~a~r~&"""m~il~r~•~c~aa~t"""ed!!!!!!llm"':'e~H~d~lr~·""':::'-."""(~8~6~99~)""'"""c~a~a~t...,..,. ... ,......,"'."'"".'.'"'""',.....,.._.,.~5~0~y~a~ş""ar•as..-ın~d~a...,t•e•n1~i-z•g•U•ze.,..l~a~hl!!!!!!ak""'ı""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!V•A~T~AN!!!!!! ~lATBAAS1 ,,,,,,,,! 
' ·Namlı Türk Sucukları : · 

-:. .. · ... .,...._ ::a.&O 

Kapıya doiru yürüdü, Riltubet- san kafası iskeleti ve üzerinde kıı· 1 istiklal- En Son Haoodis'in Aşk. Cinaget 'Ve .U'ac~r.2 refri.'uısı : 5.Jı1 yor, her yere, hor taşa dikkalle 
ten paslanmış, tokmağını çevirdi. ru kan lekeleri bulunan uzun. bir bakıyor. gizli bir kapı arıyordu. 
Gıcırdaya cıcırdaya açıldı. Eşikte kılıç duruyordu, Elindeki çıra il~ 1 1 N T 1 t(- A '!I 1 •.aKo:dkorua: nbiıhreycmti~.:~~ve.·akanlsşcmak3·. 
hayretle durdu, hatta bır adım bile şamdanlardan birini yaktı. Şlmdı l ~ ~ • ~~ 
geriledi, Az daha şaşkınlıktan kü- etrafı daha iyi görmeğe başladı. · .JI bir mc•·.·e yer kald .ğı ruelde h!ç, hıç 
çük dilini yutacaktı. Burası döşen - Burada, her halde bır kapı 1 bır §eye ra~Uamcıdı. 
miş bir oda idi . • Rüya görmiye. falan olacak! ---- ---------------------------.....!· Dipte, sağ taraftaki kısmı yoklar 
yim • diye gözlerini sildi. Sonra, Dıye düşündü. Ve araştırmak· Ü· g!ıieıuneCe mecbur oldum. Kar-! • ~ 1 resini aramak lfizım, ken, parmağı küçiik bir deliğe ta-
bu derece sa!lığma kendisi g!lldü. zere 53Jondan çıktı. Bulunduau yer deşim servetime göz dikti, bir kıs· 1 Çevıren: Aramaya ba~ladı. Evvelden girip kıldı, Kalbi hopl"dı, Şamdanı yak 
Gördüğü rüya değildi. Karşısında, uzun bir koridordu. Etrafında ka. mını da zaptettikten sonra beni ze. çıktığı odalara tekrar araştırma- !aştırdı, baktı. Sevincinden az da. 
gözlerinin önünde döşeli , dayalı pılar vardı. Hep•ini açtı, baktı, hirlemek istedi, elinden zorlukla .i(. S. Çapanoilf;ı Jar yaptı. Duvarları Yllmruklac!J, ha bayılacaktı. Düğme gibi bir şey 
bir oda vardı. Bunlar dö~li . küçü~ küçük oda· kurtuldum.• diyordu. .."'> çıkan seslere kulak verdi. Nafile, parltyordu. 

- Bu bir muc:fze! lardı. Prens, bu suretle bUtün hayatı· . . çıkacak bir yer, bir delik, bir ka· Parmağını baF'tı, basmasilc du· 
Diyerek ilerledi. ller taralı dikkatle aramasına nı anlatıyordu. Kitabın son sayfa- nenın bulunduğu yeri ölrenecek, pı, bir ;şey bulamadı. Yar açıldı, hemen ileri atıldı, açı-
Şimdi hayreti bütün büttin art. rağm~n çıkacak bir kapıya rastlı· larında şu satılar yazılıydı: •Bu kısa bir.zamanda zengin olacaktım.. Bir saatten fazla süren araştır. lan delikten fırladı, 

h. Odanın duvarlorı bü•tlerle kap yamadı. mağarada milyonlar dol!crlndc bir O :ı:aman, Droyaı alır, yabancı bir ma, onu yormuştu. Ümitsiz bir hal Onu ilk karşılayan serin bir rüz 
huımıştı. Üstlerine eski devirlere Ba~ka bir odada, küçük bir ma· hazine vardır. Haime, granit ta· memlekete gider, talihimin YBP"' de bir kenara çömeldi; dü,:ünmeğe gAr ve ormanın hulyalı dall3rt a. 

.. d mış olduğu kahrı, insanlardan gör- başladı. rasından gittikçe artan ışıklarile, 
ait çe~it c;eşit si13hlar, mı.ferler, itaıun üstün e bir kitap gördü. Ge· ıaından yapılmış bir medhal mcv· düğünı :z:ulmü unutarak. mes'ut bir in!'ana gittikı:e yaklaşıyor \·ehmini 
11 rhlı olblseler a<ılmıştı Yerlerde I y'k µo•tundadı bu kitap cuttur "edllaldeu Uç adını öne g;. . Bir müddet böyle kaldı, Sonra·. - . ". . • • • • ı'"' hayat yaşard1k. Talihsizlik, bura- - Arpacı kumrusu gı'bı' düşün. veren canlı bir ay oldu. 
iptklı halılar .ı=erılll di. Şan1daını yaklaştırdı. Kitap çü· diniz:, sonra ik.i defa !;eJa dönünüz::, 

Karşı tarafta bir kapı daha var· rGmc!ğC yüz tutmuştu. Kitabı ac;tı, birkaç adım yukarı çıkınız, ve ... » da da baş gösterdi, lcinet olsun... ınek fayda vermez. Olurnıakla da Antuıi.nettaya verilen vazife 
dı. Anriko oraya doğru ilerledi ve Sayfajarını dikkatle okumağa baş Bundan fazlasını okuyamadı; Biran sustu. Sonra: bir şey çıkmaz. Tekrar harekete Anrikonun dönüşü, arkadaşları. 
içeri glrince hayreti birkat daha ladı, PrP"IS l\.fonteleona adında biri çünkü yaprağın alt kısmı tamamen - Ben de, dedi, amınada ah· geçmeli. nı merak ve endişeden kurtardı. 
arttı. Buraiı geniş bir salondu. Or kendi bayatını yazmıştı. Prens: çiirHmf\ıı vırtılmu::h. mak, budala bir adamım hal Bu· Dedi Kalktı, Jklncf defa olarak Hele Dora o kadar sevindi, o ka. 
tada yirmi kadar sandalye ile bil· c25 yıl, burada ömUr silrdüm. İn· Bir küfUr savurdu. radan çıkamadıktan sonra serve. f.:ık:t bu s~fcr d~ha dikkatle korl· dar neş'elendl ki. .. 
y[&k bir masa vardı. :\ıta~anın üs- sanların, bilhassa kardeşl.-nin zuJ. -- Hay ak!l şeytan, Yaprağın tin ne ehemmiyeti var. Her şey· ı dorun duvarlarını tetkike başladı ı Reis başından geçenleri arka-
iu d!_iki bUJo ük şamdan, bir in· mündeıı kurtulmak içi11 burada stt kısmı çürümemiş olsaydı, hazi. den evvel, buradan çı!;ınanın, ı;&· Ellerini duvarlara süre:. süre IJerli- daşlarına kısaca anlattıktan sonra 

dedi ki: 
- Bir tc>adüfle buldugıırı' ,, 

yer, toprağın altında, bir nı'~)'' 
bir kovuk dcğıl, adeta ""~·" 
Eşya, yatak, her şey, her şc'/ ,o~' 
Şimdi bulunduğumuz yer o ~ ;t · 
emniyetli bir yer de.;il. ~!~ F" 
Klara btırayı biiiyor. Olab11 0ıf 
bir gün dü~mnalarımıza., j<l 11ıJ'ıı 1 

maya burasını gösterebilir. J3lf1V 
için, yeni yere nakledersek. 0 

bizi şeytanlar bile bulamoı. 1 ııf1 
Anrikonun kararına kirns.e :,,,\_,. 

etmedi. llenıen o gün, yerıı ·t~ 
!arına naklettiler, Gideri" _,J,; 

~ö:ıl"' yalnız Klemantinarun a 
1 

bağladılar. Reis: 
9 

P 
- Ne olur, ne olma:z. pııl1 \tr 

yunu, ahl.ikını bilmiyorut. ,1 
miz.i öğr('ndiktcn ~oııra beli-' 
net eder. İhtiyat !Azım. ..ıl'~ 

Diyerek, genç kızın ~o _,, 
bağlatmıştı, r'~ 

Bundan başka, yeni ın•.il~,fl" 
yerini kimseye seyleyip go> rl~ 
yeceklerine dair ar~nda~1ar1;.ı1 
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