
; 

ır 

f S T İ K LA L- A • 
Sene: 2 - No.283 
BAŞMU!IABBIBI: 

Nizamettin Nazif 
o a Fiyab 

Cumartesi 6 EY1. O .... 1941 
Glaaa En Son lla erlerini Verir Siyasi Alı,am aaz9ttıl 

4tlantik'e 
kim hakim? 

Japonya cesaret 
ed3miyacek mi? 

"' Birleşik Ameri-

L!ntngraıl blrbl 
hakkında Londra 
ne üş nüyor? 

Vo roşilof 
kuvvetleri 
dayanıyor! 

kanın meydan 
okuyuşıı kaı·şı-

Harbin talihi Le
ningrad müda

s ı n da Tokyo faasına bağlıdır •• 
l d 8 ll 8 m l•J Lond,., 6 (A.A.) - Almanla"n L< 
c a h m l ? ntn.."Tada karşı ileri hareketlerinde 

• daha pek az terakl>i kaydedildiği V" 

ya hiç edilmediği ve bu mmta.kııdıt 
, • . Voroşilot'un b1zza.t idare ettlği muka 

Ya.zan: Nızamettın Nazıf vernetin her zama.ndan daha sert ve 

Amerikanın •o .. nderd1~ ilk ben· şiddeW olduğu Rus raporlarında bil· Amer"·-- to ıt 
.. Ati• .uüo.u rp osuna bfkum 4!'tllllş olan tnhteıbshirlert imha için Atlas Okyanusunda 

tin varilleri Vladivostok limanına dirilmekte ve bu keyfiyet A\manlar vazife alnıı!J olan 
Amerikan zırhlılan 

~~Lh~QuınP~fik'te~~ ~ da~b~~~~~========================================= 
\'erin lehine bir kontrol tesis et· Esasen Alman tet'slrlerlnin ifadesi 

lllckten aciz olduğunu iddia eden· ya.l<.mda b1r netice alınacağı Umidlnil 1 O O O Ot onluk J 
ler, bu hadiseyi ikna edici bir de· vermemektedir. Leningrnd muhare· ' 
liı olarak gösterebilirler. besinin neticesine yalnız bu şehrin lı· b • [t [ 

Uusyaya Amerikan yardmıını klbeti değil, Ruslarla Almanlar ara· f r Q g Q n 
lllaştıracak ilk remllerin, San sınıdaki kış se:tertnin umumi vaziyeti 
l"ransfsko Ilmıınından. Vladivosto· de bağlıdır. Ahnanların Leningn\da k r U V Q Z o•• r •• 
ka doğru yola düzüldükleri gön bn 15 mUllk lblr mesa.feye kadar geldik· U 
tütunda demiştik ki; «Pasifik» te· lerini iddia etmelerine rağmen Abn.aın h f [d / 
~I Japon kudret ve satveti büyük (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) Q lrl l • 
lıir imtihana davet edilmiş bulu· 
tı~Yor. Eğer bu gemi kafilesi Şar- r,------------....~ Londra, 6 (Radyo - Saat 11) İn· 
kı Asya sahillel'.ine ul:ışır ve yük- ı F• hı• " • giliz amiralliğlnln dün neşrettiği 1:!rinı vıadivostok limanına çıka· : ID te ıgı J tebliğ: 
l'abıurse Çuşima meydan mubare· Mesina boğazına yakın bir yer· 
b &. de faaliyette bulunan denizaltı· 
esindenberi Pasifik Okyanusunda ~-------------' ~ !arımız, 10 bin tonluk bir mihver 
ııruımuş gibi gözüken Japon e· L d te e . k:ruvıuörünfi torpilliyerek ağır 
ınenliği kökünden tırpanlanmış n ı n g r a hasara uğratmı§tır. 

01or.ıı 
Söyle dfo~ürunekte pek haklı i· duman la Akdenfzde elde edilen muvaffa· 

ıli1t. Zira Birleşik Amerika biiku· kıyetler günden güne artmaktadır. 
lııetının, debdebe ile ilin etilk· Malta adasından faaliyete geçen 
1 •• f •• ı •• tayyarelerimiz, Libyaya doğru se· 
~tl.l sonra benzin yuklü bir remi o r u u • • • fer eden düşman gemilerini izaç 
llfilesini Vladivostoka yollaması, etmektedir. 

1tıısıara süratıe yıırdım arzwıun· 
ilan ziyade Japonlara meydan oku. 
llıak demekti. Vladivostok ! 

A'.manlar, 8ulgar or
dusundan şimdilik 

vazgeçmişler 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah çt· 

kan gazeteler Orta.şarkta Kıbrısta v1: 
!randa cereyıın eden Mdlsclerle meş
~ olmağa deva.."?l etmektedirler. 

Almanların SovyeUere karşı JJ!l.Tbe 

lft!rak etmeıerl için Bulgarlar uz~ln. 
de yapbkıarı tazyik azalMıştır Bu
nun sebebi, zannedUdiğine göre R..ıs 

mukave:-ıetı ıı:arşısL,t!R Almar .um 
erk~.thaı bl.yeet • .\Rusya.da kışı goçlr
, ~ ck fikrini kabul ettiği tçln '"ndık! 
halde takV)''! kıt'ala.. tedl\rllrlnt ıil

zum göıımemektedir. Şlmdil1k Bul
garların vazifesi rnUttefiklerln ant 
bir baskmma mani olma-k' için ttal· 
yanlarla birlikte Balkanları muhafa.· 

17,384 
es·r alındı 
Sovyet cephe
sinde biryarma 

hareketi .•. 

163 tank, 700 
nakil vasıtası 193 
top iğtinam edildi 

Berlin. 6 (Radyo saat 9) - Ahn&n 
Başkumandanlığı tebliği: 

ltl.rU-.: Cfljalt,6" • Nano....,., •ıldaı lf~ 3A. 

İhtikirın kışla 
ittifak etmesine 

imkin verilmiyecek 
Hükumet, bir çok yeni 

tedbirler almak üzeredir 
Piyasadaki mallardan birçoğunun 
fiyatları yükseleceğine dair olan 

şayialara inanmamalıdır. 

BtŞ''ekil Dr. Re1llc Sn~d!lm 

Ankara. 6 (Hususı muhablrimiz. 'bir lstihlA.k m.a.ddesınin fiya.Ua
den telefonla) - Ahvali hazıra rmda yflkselme mevzuu bahis 
dolayısile b~ok istihIAk madde- değildir ve 'hUk-IDnet bu ikabilden 
lerlnin flyaUarmda bir tereffU o- bir tereffüe ko.t'iyyen meydan 
ıa.c~tma dair piyasa.da kiolaşan vcr.memek fçhı !Aznngelen tedbir 
haberlerin mt.!sbet bir esasa isti- lerl almış bulunmo.ktadır. 
nal edip etmediğini aHikah ve Bilhassa gıda maddeleri !~yat-

larının artması değil, bilo.kis in
salA.hiyeUi resmt mtdı.a.lıl nezdin-

mt!Sl etrafında iaşe milsteşarlığı 
bllyUk lblr bııssa.siyet göstermek. de tah'<~ etUm. 

Aldığmı malılnıata nazaran hii; (Devamı Sa. ~. Sü. 7 de) 
llenzınslzlikten inim inim inli· 

>en bir Japoııyanın rözü önünden, 
tıı hakiki düşmanına milyonlarca 
taıon Amerikan benzini gönderil· 
~tSl ddden buyuk gıoı gözüken 

Bombalar, mermiler 
yağıyor, yangınlar 

büyüyor /kinci Amerikan za etmekt_ecı_ir_. -o--
yardım gemisi de EskLKıullls1rrüUüsUJngi

limana girdi lizlerden kaç:bil:cak mi? 

Şimal cephesinin bir mmtakasmda --------------------------

it ciirctti. 
tirJeşik Amerika bükfımetlnin 

ttlılikell bir denemeden muzaffer 
hlttıın su anda dünyanın her ta· t ,.. , 
•tında bir çok tns:ınların bu ha· 

111teyf hayretle karşılamakta ol· 
~11klan muhakltaktır: 
~ .laııonya, önüne sürlilen harp 
artına elini değdirmekten çekin· 

ıııı,, nıeydan okuyan Amerlkaya: 

b Geç yeğitim geç! 
Crtıiştir. 

Helslrild, 6 CA.A..) - Leiiliııl 
cephesinde lruvveUerima deha mil 
sait mevziler işgal etmek ve mü· 
dafaa hattını kısaltmak jçin eski 
hudut hattından biraz ileri g~ 
lerdir. 
Lenlngradın cenubunda btr de· 

ğişlldik olmamı~tır. Burada hatlar 
ııeııre 30 • 40 kilometrelik bir me· 
safede bulunmaktadırlar. 
Şarkta ihata hareketi §imal lstl· 

kametinde devam etmektedir. Fin 
sahillerinden §Chrin üzerinde hava 
bombardımanları ve topçu kuvvet 
terinin ateşi neticesinde çıkan yan 
gınlardan mütevellit kesif bil' du· 
man görülmektedir. 

~iblrini takip etmiş olan pro: 
ltt lardan, y:ın resmi ve resmı 
l' llllhlerden, tehdiUcrden sonra 
~ens Konoe hükumetine düşen 
t{ Atlantik Okyanusunda Japon 

ltııCı:nenliğtni göze vurmııktı. jııpon Greer 
ıq llaratorluğunun kara, deniz ve 
~ "a kuvvetlerinin umumi tasvibi 

•• ~iktidar mevkiinde durduğu sık mu h rı· bı· 
lloe ilin edildiği halde Prens Ko· 
lıled lltnulduğu gibi hareket ede· 

1 
• 

b1~111~ün gelen bir haber, ikinci mese esı 
"laı~tnerlkıı.n y~rdım gemisinin de Londra, 6 (A.A.) _ Amerikanın 
tııa.~ı::en,. Vladıvos~k ltnıan,na 1 Greer muhribine karşı Yapılan t.aar-

t\l' Ş olduğunu bıldirlyor. ı ruzdan bahSeden Dally Telegr 
ıa'l>olık Atıııntlk Okyanusunda bir 1 b hAdisenin A eru:-ph 
lıltd 0 dinamizmi kalmadığına hük gazetytes tin u zarar vermiyec~ı., ~m 
tı11h ecefimiz geliyor. Zira Tokyo· emn e ~-- harp sahaaı ç n· 
~-... Rtıs kU bu kı ........ m nın etra-
..,.11 yaya yapılan yardımlar· 1 aşılmBZ manıaıar1 <> 
'q &e\'ineblteceğlni sanmak müm !mı çev ren dair bUtün a r -
b.tı deflJdir. Vladh'ostok'a ula· tWU bulunduğwıa. Amert
~ h kalılarda mevcut ruan kanaau sarsa
-q er Amerikan gemi i Tokyo 
t~tlnde knlbe saphı.ıımıs bir han· cağını yazmaktadır. 
il tesiri yaphflna ~-üpbe yoktur. Amerikslılarm büyük bir kısmı ve 

'ııı 11 Vaziyetten Berlin ile Roma· hilld'ımet.i böyle bir kanaat besleıne
~lt da ayni derecede ıstınıp duy. mektedir. Bazı Amerikalılar bu har· 
"ttı1ı;ı,ta olduklanna ve bu iki Av· bin bir lnglıterc harbi olduğuna ve 
lı , lı hıi!ttetlkin Tokyoyu devam· Amerlka.yı a1Akadar etıntyeceğine 
ttı :~ette ciddi hareketlere teşvik inanmakta.dırlar. 
ttt111 rlne şüphe yoktur. Fakat ============= 
t~ ~li~ine ve milli menfaatle· ~----------~ 
~il d vcıb edilmiş olan hücumla. 
>a, ~vanı etmestne nıfmen Tok· 
lııılf ına ile Berltne evvelce ver· 
Ilı~ ~duğ~na şüphe edemiyeceği· 
~tltıt ahhutıerlne bir türlü riayet 
ltenı ltı.ektedlr. 1 

~•ntak de Pasifikte bir cımenınn 
., 1ıc1a a' tesıs etmiş olduğunu i · 
~ ttt :evanı etmesine nıtmen ... 
ilııotı lndivo tok her tarafından 

lıı:tıı Ol acl:ıl:ırı ile mahsur bir li· 
~'tıın nıa.'l:lydı Amerikan b:ındı· 
~~_annı!arki Asya kıyılarında dal 
"lllise 1 Yine pek mühim bir 
, l-'aıta:ddedliemezdl. 
Qlllal'ıtıcı Japonynnın kendi kara 
~let· a dahi bir büyük deniz 
~ltıa~rıe layık ciddiyetle knfa tu· 
th "ea.."'1• artık bir sulh taraftar. 
~!lleııı bır ihtiyat eseri gibi gôs· 
--q,..a a ez. Bnnd:ı.n çıkanlacak 
.fa O'tı Çıkça sudur: 

teıııe ara· Atı:ıntiktc bir sergii· 
~ıı ~ ~?18k niyetinde değildir. 
~rın ıs, Avustralyanın, Filipin 

t sı1::,_ ve Dolanda Hindlstanı 
ın rahat nefes almala· 

DiKKAT ! 
Harp tebliğleri 

Üçüncü 
sayfamızdadır 

'-·-------·~ 
nnı mümkün kılacaktır. 

Emri vakiler padişahı obn Pa· 
silik l\lakyavell ilk ciddi tehdit 
ile karşıla hfl gün, yelkenleri su· 
ya indirmişe benziyor, bu hal, Ja· 
pon lmparatorlutunun iı;tlkbali 
hakkında büyiık ümitlere tutul· 
muş olanlar itin ne feci bir hayal 
kırıklığıdır! Bununla beraber Ja· 
ponyada bu pısırıklığın nıüzmln· 

leşeceğine tamaınlle inanmak için 
bir p:ırça daha beklemek ihtiyata 
r.ıuvafık olUl'. 

llizamettift Nazif 

Nevyork, 6 (A.A.) - Ta.yye.re ben Londra, 6 (A.A.) - İran hakkında 
zfni y(iklü olan cAsslclated> isminde- söylenen mUhlm bir şey yoktur. Tah· 
kJ petrol gemisi Vladivostok'a gclmif rana iltica eden eski KudU.s müttU.sll· 
tir. Assicta.ted Amerikan hll'kO.metl- nlln şimdi ne yapacağı merakla so
nln Rueyaya benzin ihracına müsaade ruımaıttadrr. ıvı:c.:tu son zams.nlar:!a 
ettlği ta.rfhten'beti Rusyanm bu lima- Yezidtlerln menılP.ketine gt'rneı~ Uze-
nma gelen iklncl gemidir. re Tahrandan ayrıimıştL 

DÜNYAYA BAKARAK .• 

Amerika ne demektir? 
Geçen kış sonunda ayda 400 tay

yare yapabilen Amerika, 
geçen ay " 1856 ,, tayyare yaptı 

Amerlknn tayyaresi 

Bu harb! yalnrz başına tayyare ka- Rusyada Almanlar tayyare hAki· 
zaıtnuyacak. Fakat ibclll oldu ki tay· rniyetini elde edemedUdert içln hoca· 
Ya.re M.kim1yeU elde edan taraf ka· lıyorlar. Şarkta Almanya Ye Rusya 
Z&lıae&ktır. havacılığı muvazene halinde gibidir. 

Bl.r İngiliz nazın geçenlerde: cFaz.I Fakat garpte Alman havacılığı ge· 
la 2000 tayyaremiz olsaydı Fransa «;en seneki İngilizlerin halini lıatrr-

ha."'h! böyle neticelcnme2idl> dedL (Devamı Sa. 2. SU. 2 de) 

Acaba bu şoför 
iıerede? 

Bu sabah Karaköyde sahİpsiz bir 
otomobil yiizünden 

tramvaylar işliyemedi ••• 
ne~1 işletmek im'ktuu da olmadığm-

dan, arkadan gelen tranwaylar a~t 
yerde saatlerce be!demeğe mecbur 

olmuşlardır. 

"lUman kolon'lu5u -çok ilcrllyere'k 
Sovyetıerden 17887 esir almıştır. 121 
orta tıuık. 80 en ağır tank. 13 keştt 
tankı iğt.lnam edilmiş, 193 top alın
mış \•eya tahrip edilmiştir. 
Ayrıca 517 kamyon ve 200 adet 

nakli vasıtns; alınmıştır. 
Şlmal cephesinin bir mmtakasmd& 

\"Ukubulnn muharebelerde Alınan kı· 
talarmdan biri 1160 esir almıştır. 

Gene ccphc.'lin diğer bir mmta.ka· 
sında. 'bir Alman kolordusu yapmış 

olduğu tnarruz esnasında Rusların 

ardcı krt'ala.nnı imluı. eylemiş ve bir 
çok mA.nio.larda.n geçerek ağır topl&r. 
la müdafaa edilmekte olıın Sovyet 
mlldn.taa hattını yannrşt.n'.. 

Merkez cephesinin bir mıntak:ısın-

Kurt arla sığırlar 
arasında bir 

meydan muharebesi 
15 azgın kurt 200 sığıra sa~dırdı; 

bunlardan 15 ini parçaladı ! 
da bir Alman kolordusu ya.pm~ oldu r 
ğu muvaf!llklyeUi muharebeler neti ' 
cestnde 13.100 esir aımış. 106 tank Köylülerle Jandarmalar imdada 
ve 115 nakil v&SJta.sı iğtinam eyle-

miştir. koştular, fak at ancak 
:i>IPrkez cephesinin diğer bir JT1 'n· 

takasında. Alman zırhlı kuvvetleri b i r k Ur t ii l d Ü F e b i l d i le r • 
Sovyet h:ıtlarını yarmışlar ve 2!1 
tank, bUyUk miktarda kamyon ve ne. 
kil vasıtalar lğtinnan eylemişlerdir. 

azvin'de 
Bir Rus İngiliz 

askeri komisyonu 
toplandı 

MOSkova, 6 (A.A.) - Sovyet rad· 
yoeu 1ngiUz ve Sovyet kuvvetleri ku
mandanlannm İranda Kazvin'de bu
lunduklarını bDdimlekt.edlr. 

ln.gUi.z ordusunun kwnandanı tşgal 
eden mölUrlU kuv\·etıerin kumandam 
General Endelbıırg. Sovyet ordusunu 
Kazvl.ndeld Rus moUSrlU kuvveUeri
nln kwnanda.nı .All:>a.y Semenko ile 
alay komiseri Şuko temsil etmekte
dir. 

lngiltere dün geceyi 
rahat geçirdi 

Bundan birk~ gün evvel, Terkos 
gölU civarında bel.tren büyük ve az
gın bir kurdun ortalığı nıwl korku 
ve dehşete s:üdığını yazmı.şttk. 

DUn de, Metris civarında.. Uzunca 

ovada otltıWnıa.kta olan 200 sığırdan 
Jbarct stlrüye ibeş lbllyük ve azgın 
kurt hücum etmiş ve sığırlardan on 
beşini p:ırç:ılarruşlardır. 

(Devıı.mı Sa. %, SU. G da) 

HADiSELER - FiKiRLER 

Avrupa, ö:meyi 
• 

mı, yaşamayı mı 

tercih edecek ? 
Hamid REFiK 

HARBİN en kat'i ve müthiş 
safhalan yakında başlaya· 

cak. Ba çarpışına ~phelerde ol· 
mıyacak; k5ylcrde. şehirlerde ••• 
açlık karşısmda olacak! 

Alimet,eri oıeydanda. 

Adına şa avrupa dediğimiz yi· 
ylci kütlesinin ambarlan bom· 
boş. Yardını ümidi değil, ihtima
li bile yok. Kızılaym beşeri şef· 
kati el matm:ı.sa, Yunanistan aç· 
lıktan kırılacak. Ortaavruya ve 
bir kısım balkanlar, kimden. ne 
yardım beklesin, kimden, ne 7ar
dun çörsiın! Sade sivil halkın de· 
ğil, milyonlarca orduların ve bir 
okadar esirin beslenmesi lazım. 
Bani, nerede! 

Bundan doğacak müeade.!eniııt 
cephedckJnl kat kat rerlde hıra· 
lracaflnda şüphe yok.Buna bir de 
kışın deh.,,<ıetlni ilive edin! l\lan· 
zam müthiş olur. 

81r taraftan kıtlık ve açlık, bir 
tara!tan kara kı~ ve sofuk, bir 
taraftan da muharebe sıkıntıJa. 
n içinde inim inim inlfyecek bu 
halkın • manevi sıkıntılar da 
b:ışka! • baharı aslu uslu bekle· 
mest kabil mi? 

Siyasi polis teşkllitlan, tabiat 
hadi elerlnl önliyecek, onları 
basharııbilecek bir silahla henüz 
mül'chhez defil. Böyle bir deh· 
~etin önüne hiçbir kuvvet geçe. 
mez. Açlık bu! 
Eğer sıkıntı meV'Zii olsa ve 

harp te clmas:ı, bunun tabii ne· 
ticesi. bir muhaceret selinin bosa 
nıp ııkmıısıdır. Fakat kim, nere· 
ye gidebilecek! 

Gitmek istese, kocaman bir 
ıcyasakıı. yahut yine ölüm ve se. 
fnlet onu bekliyor. Şu halde bu· 
lnnduğu yerde ölmeği tercih e· 
der: yahut ta ölmcnıiye çalışır. 
Dikkat: ÖLl\IE!\Jİl'E ÇALIŞIR! 

Bu sabah Kara.köyden geçenler, bir 
otomobllle bir tramvayın etrafında 
topla.nan kala.balığı görerek, bUy{lk 
bir kaza. var zann!le, o tarata doğru 
koşuyorlardı: NDıayet anlaş.ıldt. 

Pcrşembepazanndıııı gelen hattın 
üıerinde sa.htıı;iz bir otomdbil dur
tnuşt.u. Sa&tlerdeı1beri aranılan şoför 

orta1tkta g!irWmedlğ'.nden ve maki· 

Londra. 6 (A.A.) - Hava Ne. 
zaretlnin bu sabah neşredilen teb 

Şotörnn bulunması için dellıU ba- Jiğlnde Alman tayyarelerinin dün 

Almanların enast usullerlle VÜ· 
cude getirecekleri gıda maddele· 
ri bir çok sebeplerden dolayı 
açlıktan öldürmemlye mecbur 
oldaklan bu milyonlarca \•e mil· 
yonlaraa balkın di~nln kovu~. 
na bUe gitmez. Peıd, ne olaca.U 

İşte, soğuk karanlıklıırı içine 
adım adını girmekte olduğumuz 
kı ın, gamlı örtüsü albnda sak· 
ladıfl sır bn. C'ırtma.1c en iyi usul olacağını söyli- gece İngiltere sahillerini aşmıya 

~·enler vardı •. Şoför aramanm yeni teşebbüs etmedikleri bildirilmekte 
b;r usul.ili.. d,ir. 

Avrupa, ölmeyi mi, yapmayı 
mı terrlh edecek? 
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En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası-128 

---
_ıı_, L._ellifi .:__ Nizam:ttin Nazif_ 1 

Niyazi beyle, Bulgar çeteleri, 
ıfzı paşayı tımarhanelik 

b · r ha e sokmuşlardı 

• va ı 

"Vezirler, ikbal sarhoşları, casuslar 
ml ldlin başın arı çekilnıelidirler,, 

.__..._.. ı' Fiat arın üksel-
' ' ._ _________ _. mesine imkan 

~i~"~;;:~~~ "Kremlin,, d eçirdiğim g c 1 _'::~~:r~~~ 
Yakın tarihten bir sahife: 39 · 1 F J 

:;:ı :~. ·=u=~~:..: :: ŞE H iR VE '' Faşı·zm propaga n- rım, rıy&t tere<Tlııen na:ıtıanda. deVO-
ganı uımak üzere pek değerli arka-- ran eden .şa.yıalar me\-:;::nısız: teIAkk-< 
qlarımız tarafıudan tebrllle d ter ')lunnıaktadır. 
ır tanda d \Dm e Urllen mecmıınla MEMLEKET d be k •• e t Gıda ma<idelcrı alım, aatmuıUII 

rr lstl:s.na edellm. bwııarıo dtşındn. asını iZ OIDUDIS daha mUsa.ı.t .,a.rtıar a.ı.t.md& cereya1ı 
lan mecmua faıUfyetlerl için ne • etmes.ı ı.çuı, dev.et eWe birç<>l< ted 

u Uyo ıız;f Akademide yüksek b:rler ILlııım.1J<1.a, ~ mil6te9""ı.ıg. 
Pek '-'d.k.ıD ,, e rltbeH bir nıaı:lden • b • ' bu hu3usa da ı esaslı etütler yap· 

• BWm k resım şu esı ı.azu·· rııı.a.ı alarak auyti.)eliııı: Ço ., er yapıyoruz . '' ıoakta. ve etratlı bır program 
ken yaşhırınuzda iken önıcldcrlııJ Hıtbor aldığmıIZ& göre Jlmdiye ka lıımaktadır. 
g rd<ığUm (lok A ;> Zlyarun cYeıı. dar birinci derecede orta. lhwa.oı ııu ç~arın gayesi, b~ ö· 
nıccmua.» o&J f$11ııde neşrtyot., neden mektebi addolunan GUzel SanaUt.r nUrnUzdeJd kış mt\."Sınlinde aile gtr 

her zaman kabU obm:ınıı.,tır! Akademısı reoinı fUbeslnln bu sene· "Mussoliniden o katlar bahsediyoruz çiminin mllşkW şartlan ihUva eı:ın•· 
nır t klr cereyanı dofu..rnıa.k, "·le- den ~tibaren yüksek kıam..t tefkll ve rnesini te.mın eylemektir. Piy~1 

danlıı.rda bir U)andırabUmek teola edilecektir. ki gözler ona çevriliyor. murakabe, da.ha ukı bir hAle itrsJ 
n•Y• 1>atııı1ır~ Akadem1n1n yüksek reoı1m ,ubeaı- Bence h ta ve tehlı·ke bundadır ..• ,.. oıunarak ıtıW<Aruı ı.a.t·i suretı.. o-

su sızınt.L:ırı görülurmüş. Ma- miyorum. Eğer daha üst makamlar vo,'TU b.ldiğl e ne bahası.na oJW'~ ne, orta resim fubeei mezunlarile ll- , I r.Une geçilecek; maliyet fiyatıan Ut' 
nastır c1a iJ!e tıpkı böyle, kfdı du· boyle iradelerde bulunmanızı ten• oa Ol un &Onuna kadar onu mlidafaa Se olgunluk mezunları a.lın°"aıctır. iftira bedelleri arasında muayyen ve 
:ınanını belli ederek, kAlı sıııntııar sıp eım~ıer ve .ız de kanımı"' gır cbn•ıı:ı dllny:ı a ,ell,1n1n bir •t1ıebı Akademı ldareo. yükaek reoım şu· j yazan : Nizam ettin Nazif j . normal bir kı!.r haddı t<SXt oıunarsJ< 
vererek., yıllarca Jçin ıçin kayna- miye mecbur kalmış iseniz, ce.IIl! (ll)e Ba)a.n. lıuı.nmış ıııuntardır ki besi için talebe kabulüne 15 eyJQl- . 1 bwıwı teıca.vUz edibııesme a.s.\6-~ 
diktan sonra bir volkan gibı gunı- yetin halnlor ve caniler hakkında zaman za.mıuı bir rlklr cereyanuuıı den lUb&ren baıJlayacaktır. , da.n verilmıyecektlr. 
bilrdeylvennl§IL Dudakların ııöyJi. neler yapabileceğini size anlatmı· nunıeasııı olnrıık ortaya çıkarlar. İtalyanlar gittikten sonra Doryo 1 - İnan. ınan. Söylediklerim do~ HltkQmelln bu baaıa&!yeCO karf'' 
yemediiı ıeyleri gözler pek iyi ya lilzum yoktur sanırım. Elı~lzd.e Bunıaruı ' ~ ettlA'f kaııaatlor, bu· Zaınmın tatbı.kı·ne ile ben, bir miıddet masa başında rudur. Faşizme gelınce bunun pro oında V<Lta..~da.şla.ra cı..,..,, baZı _,.;.. 
anlatablllyordu. Her yürek, çok bir kuvvet varsa memleketi hilrrı ı;UııkU teknlğlııılı.lo mükemm~l bl.r yalnız kaldık. pagandasını da bizzat biz yapıyo- feler de vardır. 
yal<laıan fazla bekletilmiş buyük yete kavuşturmağa çalııınız, yok· '4'kle glrd gı mecmua aayfalannda b~şlandı Bilmem, Rua sofralarında yeme•\' ruz. Bunlarm en ba.fmda iBta.rtta:ıL ı.a· 
eünlerin beyecanlle çarpıyordu. sa bizim hakir vOcutıarunızın bir de u, h!ç blr ısL\.h ınetotluna tabi ğln dalma pek uzun sürdüğilnU si- - Biz mi'? .. . .. çmmak ve bllh.a.-a. gıda maddelefY 
Vali Hıhı p~ ne yapacağını p· valiyi cinayet tertlbatlle utrastıra· tutulma.mı, lmyun derileri lizerlnde Aaker ailelerine yardım kanunu ze sbylemiş miydim? Yemek ta· - Evet .. Komunıstıer. Dunyanm ıı.I Ziyan etmeden IBtihlAk etmek gel· 
ırnuştı. Bir feyler dQaUndU:Unü cak derecede ehemıniyc'lerl bile !at ~ar etse. gene beklenen ali\.- dllnden itibaren mevl<Jt la.tbika gir· bakiarı yarımşar saat, birer •aat her tarafında ne kadar k~münı~t mektedır, Nitekim, bugün, tıiÇ bit 

hissediyor fakat ne olduğunu an· yoktur. Ben yUz binlerce vatandaş ka)ı g rilrlcr. diğinden ~eltirde veoaıtı nakliye \ic· fasıla ile geldiği için, çok defa, gazete ve mecmua varsa ır yı - Avrupa memleketinde buluııını:Y"" 
!ıyamıyordu. Bulgar ~eteler! bir tan mür kkep oı:ın büyük lhtlW 601 ll)"Cek bir fikri olan adam, kim rellerlnln bu-inci mevkilerine birer ikinci tabağı yerken birincisini dan beri y81:nız Mussoll~lden bah· ; buğday ekm<>ğlnl, kırıntıııız bir 118' 
taraftan, Niyazi bir taraftan bcd· cemiyetinin en değersiz azasıyım. ne d •e d o, ıwzunU dinletir. Bat· kuruş za.m ya.pılmıftır. Tramvay ve hazmetmiş olursunuı. sedlyor. Butun ~omiln:t ~u::r- kilde aarteylomemlz lca.p ettlğini dil 
balıt ıar•y dal"·vu~unu iideta tı- ~a vatan •ellmetl, ya ölüm'• vapur bilet tarifelerine yapılan bu Fakat bu, nsla •Yoldaş garson• rirler çalakalem aşızmk en 

1
a e- •Urunellyız.· v••·• -•••·-•·- __ ,,,,,,. 

.. n.ı.ı 6 ı. ta gelen şey, bir fikrin, kafaamın 1- 'C"I.. b 1 T -....... G.M.l,A.QA,IG,j,. ~ 
--~-n•''" bir hale aokmn•lar~-. Heyecanını belli etmeden mek zam aylık tramvay karnesi alanlar !arın kabahati de•lldir Onlar ken diyorlar. ~~ un arı o uyan ar ne •·-· dldi ·-"t.<"" n=•"' '"" - ~ t!ııde nmış blQUk bir uk<leoln ' ' !:I M k · t • _...., ekmeği.o ne talı , ne ..,,.. 
FılvAkl gece yaraı saraydan gelen tupçuya: . . sahlbı olab f;.tlr. için de ta.tb1k olwıacafından bu glb dilerlndcn ne zaman bir fl'Y ister-

1
der

1
ece irn1anını"a~ i~~rlnearb~:•,,.: •inde bir tebeddül yapılma& me-vzııl1 

bir tel-". cemsı Pıı•anın Niyazi- _ Çekilebllirsınız efen~ de- karneleri almlf olanlar Tramvay seniz size gayet ciddi bir tavırla: ur arsa o su ~ ~!"' • " a. O"' 
a•~ " • B wı da ne kadar güç bir şey ol· • . , ' h dil mi? Nedir bu fasizm de b..W.. ed.lmeıneı<tedır. b ııkat, lcr 

yj tedibe memur edildiğini ve bu dL dugunu gorUyorıa: .Rüya gönnelde idaresine milraca.a.t ederek muayyeo - Sıçaı .. • e ~ezl lunan teUtiklerde, ekmefln, b~ 
11i şon sürııl!e bapraca&ını miljcle- Fakat mektupçu uzak1aşınca, ez· buna v bir --·- -··-·••'• •·• karneleri mU- Derler. Yani •bu saat, derhal, mezler m ? . loluuıta.lAcda. kır tıdan tevekkl edıl 
le~I ama .. vall sabahleyin uya• gin ve bitkin ild elilc şakaklannı D!r cue :1::ı::~·~4crek insan. zl hUrleteceklerdir. Vapurlar için he· hemen• iatcdiltiniı:i ııetireceklerini - Derler tabı!. . . . mlyerek kull~ ı;örülmı>ştilr· 
nır •~n-•• yine beynı"nden vu- u,._·•turarak: nUz bl!ylo b:r karar alınm•--'-. söylerler ve emin olnıahsınız ki, - Seni temın cderım kı boyle . """ ı.o· 

-·--· ""• bin ini kendlııe dll.;ka.t ettlrebllınek ........,~ b t A. k t t ı ı Bu baluından, ewlcriıni7'1d<i ,..... 
tulm"~ ~·nm"·tn H•-etln kafası f A•lr,,., var l iotedi~Uıiz şeyi size azami sürat i· ir oce.,.., ve mera a u u an a• ___ ,.. 
~ '"' ... "'" ~ itfa bL fıklr binası i;izımdrr. Bu bl· ı " U k k k il ist afi n nekeleri de ayıu tarzda bll' rol OJ•-

nanl altOst olmazdı ki, ııünea şeh· Şof" J f • ti le yetiştlrınek için de ~ırpın•rlar rın Y zde ır ı om n • arı · w· 
te ilk ııılı:larını ııaçtığı zaman her Du'· nyaya B k k na, ıa.aııın kendi Uz malı olmalı; J<a,. or er ıya ara 1 ellerinden geleni yaparlar. Fakat dan ayrılmağa mahküm olur. Zi· maktadır. llunun önllne geçme!<, ur 

a ara ••• P'" fU ndan, bacaoı falandan getiri· zam J•Sted•ıe bu""tün bu dikkat ve hamaratlık si- ra dünya kom!inlstlerinin yilzde tün va.Uındaşlar t.:ıra!ıııdan dllşiln-~ 
ı;okak ba}ına yçıftırılm15 koca· ---''--"--------- ~:> etretı ta.aılın!J buluomııma!ıdır. 1 T ks · Tk araya heye dllğll takdı''lle, ı;elecek hasat mev-
man harflerle yazılı bir beyenna· . . . zin her yemc~i yarım saat, bir sa- ~e enı ı1yenı 1 ., n, « .. - , . ı,.un--

A • k 
1 

Cu şıırtlarlndıc ki fikrla hır alaka Gerek !Aotik tedarik edilememesi .
1 

• •-. 1 can, arayan insanlardan murek· mini boUUk ıle idrak etmemız m 
m ..... halk Çllgtn Lfr sevinçle Okll• merı a ne . 8t fasıla 1 e YlffieUJZe ma.ı.ıl Ô a,~ . • . . 1 ,., .lol 

.,. v U)andırması mC.ınldın olur. dolayı.sile hariçten gelen !Aslilderln ir bx "k ' r tl h ' kepfü. Bunlar bır ba•ka .yen1>yı kUn ve e.yııı zamanda a.ıııbar-~ 
ınuştu. maz Z n "'yu zıya e er arıç, - ., ulUJıfo. 

d k 
• ? Yoksa afili ter.meler ve - artık in· eski.sine nazaran ytl7.de yüz elll nlA· Rusy, anın her ,..,e ir ve kasabasın- bulunca, seni temin ederim, o ta· tonıa.r Ueı butday stoklarının O 

Kıı:ıl sultan devrinde bir beyan· t -n ı1aıı1ıc ı bllınes" !<;<bil !acaıkt 
em~ lf • &ana ,-ar r usanç ver•o. ay·I bette artması, gerek.5e benzin fıyat- da, bilyük kOçük her lokantada ye. ra!o sQrllklenirler. ı . o ır. ...w 

name., Hem de ıu beyanname: - nı dekorlar ıtlade bir çığır aç.maya ıarının •"'"-lıneal dola.y19ile la.k•i (Ar:<..,., v"r) Benzin ve difer m~n ınıııau-. ı J ~ mekler daima ısmarland1kları za- ·-Ae 

1 •EY Manastır valıs 1 d ğil (Başı 1 incide) ç:ılışmak, bir 1f görmek delildir; yan 1 salı1pleri lst.a.nibul Belodıyeelne mU· man plşirilir. İslediğiniz anda önü· vazıyet.De gel.ooe: Memleketıııu:_: 
<BuııilnkU hükumet meııru e • l&tm&ktadır. Taarruz ka.blllyett-u lış sdJledik; bellı1 bir iş gormektlr; raca.alla ta.ksl UcreUerine zam ta.le- nüze sunulan hazır tek yemek var (1) Kontrolni komi5'iya • Ko· wnuml servis ihtiı;larını ~-~;tı 

~r. Çünkü devletin kanunları bu ka;tıet.milı gibidir. MUdaf&a.yI terclh fakat bir fikir cel'f'yanı vUcude ge- binde bulunmuşlardır. dır: minterne gelen murahhasların el· caıc mik..a.rda boııZin ve mtltş ........ - • 
ıııemleketin meıru_tıyet usuiil~ ida· edi tlrm k değ lstanbu! Belediye.si bu talebi t<>t· !erindeki ve!lkalan tetkik relen mevcuttur. Tak,,-ılerln tııılıdlduiın al_ 

ıı.ald iat bdat y>or. Borj ... Ilus çorbası. •• 
reaini teınin ettıııı e 1 * Fll<rln propagandaya da ihtiyacı kile ettt.kten sonra bir kara.r vere- mütehassıs kcımi!ll'on. vınclan IGllt&, ,ııtörkri:ıı v. diğer »' 
ınavl.'Uttur. Osmanlı Terakki ve İt- İşte bu gece de oyle olmuştu. 

1 
~ 

Dün g teJcı a!lardan biri dün· yoktur. O, kendi kendine yayılır. cekllr, Derhal getirilen çorbaları içtikten tiya.c e'1>abııun kAti dereceda 
tlhaı ceınlyctı 1294 te ilin edilen yaya gozUnU dört açtıracak lılr ita· Dirtok insan zllıln)erf a.ra.wıda bir sonra boş tabaklarımıza aç göz· Güze 1 san, at la r bula.mad<kla.n ha.kkmda Çilc8l'~ 
kanunu eaasinln tat.bikini isliyor. her get.ırdl: 1 uyupruı, bir bcrıWcrllk •Ucııde r•tl· Ma 1 tepede kil lerimlzl daldırarak garsonun •a· şayialar aaılsızdır. Ya.ini&. !()zuIIIO_,. 
Bu kan~ tatblk edilmezse. cemi· Geçen bir ayda Amerikanın imal rebllınek hUoerl: lşte memleketi lçln vurduğu •Siçaş> ın ne kadar aü· resim ŞU besi ı<ar!ıyatm onüne geçmek, m..,elA ı:;: 
yet bu kanUDU tatbik etıırecektlr. •Wfi tayyarelorlıı ll&Y"'I 1866 ad"" d~llnco d .,<rll la5a.:ııo rolU budur. 0caklarJ bu undu reeaAfnl d\i1üomlye ba1lamı1tık. Orta. me'·tep ı:n-•nu al•n Gtizcl naJaı.lenin o• llaler ue_ temin ol • 
Milleti ~Urrlyete kavuşturmak için B -··-~-- • ı •··- "" ·~ -- - d .. ~. ~·er -•---~" ile gı·--~ t' d1nt bulmu,tur. Evvelki ey bu mile.- unu ya ...... u..ı.-.ıo;ı.u aon.r..., ger ye -- Maltepe .. Gülauyu &razili1nde n- Sonra ısınarladığımu bifteklerin San.atlar Akademı..al res _,,ubeS1 bu lı ıq:, ...... -~ 8 uu.>Ud ~ 
her türli.ı ce'-ir ve &lddet kullan· tar uoo içinde idi. 0eçen..ıu,m. yani ıı.ı. blllllıı lor, 1eı:dl bir taıuuı .... pıla.n tetkiklerde bu mıntakada zen· pek çabuk gelmlyeceJline akıl er. d tmd ltiba !' lgw 1 gıı l ı uer , ttmek m i)lil 
mak va:.:ındaıların ınsanlık sıfat· lkiııclMnun -.unda Amerll<a...a..: dişe •• milliihıu:alıır hududunu a.,a· direrck vakit geçlr'1lek lçin işi ge- ers yı an . ren ıse o n u • berzııı ·ı v ı ile vcrllmeainl d • 
lan:'ldaıı celen bir haktır. miktarının ttlO mıyan, birkaç gllnUo •·eya lmftarun gln kil ocakları bulunduğu görül· nu vermlf, evvelce resim ~...ınden neııler; lıatt4, Amerl ta.nın bile ,,.ı 
Osmanlı İttihat ve Terakki ce- yaptıkları tayyare dedlkod11Slillda.n ibaret kalmaya malı m~ilr. vezeliğe döktük. Doryo'ya ser. mezun olmuş talebeltTı almak oure- yolda tı.a.reı<ot ett:ğlnl öne aııreııl" 

usl . kadar olduğunu blldimı flerdı. De· ·-• dl lsta.nb'.il Belediyesi bu ocakların dum: tile •""'••k bir dereceye çlkıı.rılmı~· kad . c-ıUIJI 
tnfycti cas arın. çetelenn, sarny mek altı ay ~inde bu mı.ktar dart kfun ho,ıt;aler r. 1 in •- l\ıtussoltnl tecrftbe5inin Fran· ,. ... ~ ol.muştur Fakat. aı ar mllolW'"' 
paşa!~ om derhal htanbula dön· ııatemı l!eıı.llı SARP ~ıeuımee ılç ayrıca ~tldklor ya.,>· -· · tır. Kayıtıa.ra ı~ eylcıtde 1ıa.1ıanacak ~ 
melerinl ve Manastır, Selbnik, Üı- m.iallrıden fazla a.rtmıştır. msl<tadır. Burada elde edilecek kille Mda tarartar bulabllecel!lnl sanı. ve 29 eyl1lldo nJıayet verilecektir. ka.rıaa.tlerl. b6yle bir ~ 1 ~ 

Alm..a.rıyarun aylık tayyare inşaatı tınvnv ı!Clıer görWeceM ve uıtıya.cın yor musunuz'! 1 Bu ·••ı.....k ,-~~en mezun talebe- o nad!~ı merk.eZlndedir. Y&ln!Zt küp tarclle :>da mefıedct do ur- .., _ ' .,. 
1 

, ~~ ~ _.r 
son e.ylarda ayda 2200 adet olıı.ral< r l k•'""ıla.nac•"' tahrnln edilmektedir •Kulak asma dostum!• gibiler· !er dJ&er ,•n--•· mektep merun!arı· te·- ... n aeyaen =pılaRıi!mesl r...-mıya çalışanlann bu sevdadan vaz -• -· b 1 ..-= ·- ~ ,_ 

geçmelerini emreder. g(i.sterllm~tl l.nglltereııı..~ ı.se beş K1SA HABERLER Tetlok nellceolnıle Belediye bu ar'· den, dudaklarını büld.1p bir gözünü na verilen haldordan da istifade od• kesın günJW.: lhtlyncmı kanıılay# 
! ,... altı ay evvel ısoo k.84aı.rdı. Demek 

1 

zinin 1•1enrneı!inl üzerine alacak ve kırparak başını sal_ladıktan sonra: cekle~'r. ' ·-'• •EY Manastır valisi! Bu nulle ~n " ·~ c<>1< llktarda benztıı aımııııneııı ıv-
~··a yeyip lst!k=etslzlik ııoste· ki Amerika yaptıfı tayyıırelerln Y"" derhal fa.ıı.llyete geçecektir. - Hayır, decli. Italyan markalı n U· 
- cısını İngiltereye devre<l;yaraa. Lı ~ Y•• ta.•" yo.p•· --•·•·emeler hiç bir ı;ey! beğenmemek, bizim ıruılıalll belediyelerce karne uııul • 
renıerın, rüşvet aıanıarın ııcmeııe- ~ - ~ - ·= 1 Mü ebbı"ge okulu ~..üi gllız ta.yyarecillti pek yakında ya- d"-•en ,·~-ren ~-atierlne .... lamı, Al d pşınaz itiyadımızdır- talyan ku· r nün lhdaa oııınması mahzurlu gu'. rı pek yaman olacaktır! Milletten 1,1.UU ..... ..,.. •• ..._. _, manya 8n · v"' 

a>a.n tıır f~·et e!de edecektir, Aı· ıar•·- maşını, İtalyan şarabını, ıtalyan Çoctık Esirgeme Kurumunun Ke- memelrtedir. I.AK;o, bu tedbirin. • çalınan binlerce, yüz binlerce li- ı.ı.u- [ k im ı ~• 
ran·ıı he<111>l ..u 11r.receğ!nlz 11\in manlu, Ru yada. her ay fn4a ettlkl&- " lato.! ul mebusları dün S.Uivrl ge ece mallar yemeklerini sevmediğ .iz_ gib~ do ,ıörendekJ Çocuk belocı (MUreWyeJ olka usulüne c vıız ver bllm n~ 

k hk r!ndeıı faz.la tayyare ka)i>etınektedıı·· ve Ça.ta'"• k·--•·-ı halkı ile •--·· ğum yeri İtalya olan fıkırlerı de o.kuluna f!'y11ll sonuna. kadar talebe n&aı u asla taza nuıı eylem~ yaklaşmı;tır. M=le etin ma e- - ~ ~- Öfl"endifıınlze göre Almanyıı.daa d .nı-ıo' 
melen varken Yıldız ııarayında 1 r. g ~•••er '" ıııteklerlnl dlıı!·~•·'er· beğenmeyiz. . kavdo:unacaktır. tebarüz et:lnı k U;ownunu u,-· -.. -·-r millılm m·kla.rda. demir eşya, maki· k h kk d ' 
mahkemeleri görtllen arkadaşları• * Jkad <ilr. ne yedek akaa.m~ eczayı tıbblye ve - Yiye<:ek ve r,ıyece a ın a· İlk mektebi bltimtlş ve on aeklz 
mwn lnt.ıaımlarıru alacatız! Ar· Amerika harbe gırmez, .Amer lna "' Dll.'1 t.k f"'1rikalarna 800 ton ki dü~ilncenizi kabul etmemem için ya~ Uımal etın~ olan taliplerin sağ 

l olur Fakat Amerıkazwı • klınyev1yo ılluıll temin ediJın1'tır. bir sebep yok. Fakat tlklr bir mo- ·~ raporu, ntl!·- c"-•--•arı, m~tep lılo: Yıldız, Taşlru;la. zaptiye kap~ı . grev er . , kau~.< wvzı odllmlftlr. İlk olare.!t it.ha.il kararlaştırılan . d ğ"ld" - - ~u ~ 
kalrnıyacıık.. Hepsini ;rıkacalız! 1 riiter•Y• canla tıa.şla yardım etme>., * 'Yak ıda 9ehr nlze bin beş yüz ,., da ııi < ı ır. rahadetna.ınelorl ve aiti kıta totog-

d ktir• Hele Amerlkanııı kon Y<dek ma.klne al<samı ..,,..n 1 milyon - Bizde fikir de modedır. r··~arııe Anka.r·A- Çocuk "'"'-em• 

rum. 
HUIA.sa, me 

deki kıf a 

Bugüne kadar sozle çalışıyorduk. ne eme . • ton muht f ç vl ge eceklır. Bu.gün llra.lil< a.erbest döviz kontenjanı ve- ir ka km k ~ - ~ .. 
Fakat arLk anladık ki, elde sllAh , cllal ne deınoktir? Bunu l)'lce b~me- 1 öı1lşülecelttır. Ve b ra e e parçasının kurumu •8.ll'lı.k mUdllrlüfllne milra· 

d k h 1 b dun rllm!ı>t•r. Bu rniktarm bir miktar da· üzerine bir par•a tuz döküp ağzı· d i b f 
orlaya atılmak IAzımdır ve atıldık! en hUkUm verme ' e. u ya.r • b.r lı goçe fdırlm!Z· ita arttırılarak 1,5. 2 milyon& çıka· ı ki , bi d caa.tıarı. 1 A . ye za l 

_, b'" ı eti alın· la alay etmei< goculduk etmek de- do ~1r ze "'·'e olm•"tur. na at ı an sonra r yu um şa- Jt Hürriyet .st Te..,er, urr Y v ~ ~ nı.,,agı söylenmektedir. Ayrıca 1000 ti • 
1 1 1 ı d h d ld 

1 k nl ını a mektlr ~ ıır.. ••• :n .. ıncl g11n'u mem· rap jç ve ııuz er n ca e e a 1" K ti l v l h A tibi a lınaca caya kadar, son dama a ar . . ~ - ...., ton da 'iv! gelmektedir. k d ttl ur aı· a sıgır ar " ı 
kılıncaya kadar utrapcaklar ve Detroıne Reut:her fabrikaları var !ek bir ı.;, ta ı:.~ aayrmı yapıl&· Dün Almanya.dan gotirlllecelc do· rara evam e : ıııı" 
rnuUaka istediklerini yapacaklar ılır ııu fo:brikalar fJ!ld.ye kad r "' c .ır ve . .!k çat' >da bulun1.n m1r 9'")!a hakkında tilccarlann fikir· - Azizim, ıu etra!ımh ızıı doldu· (llaıjı 1 incide) 1 !stanbul acı:.~e açık bul ııı 
d nede 4.000.000 oLoraobu ımal od.yor " , 1 nukt..., t ıt edil---'-"-. ran yüzlerce lnaanın eps nl sen Kurtlarla ..-ıar ar.,mdaki. bu 1000 kurtış maaşlı kAtıpUkler• ·-' 
ır. • ~~ lerl sorulmak ve lhtıyaçla.rımız tea· • -O" kan 4 11 ma.ddeOW' ~.• """"ltr ·-"-!'. du. Fa.kat Rıızvelt.n plilruna tll.bl ola· "' •-·e n: t-•n Şefik Soyer dün hakikaten ihtilAlcl mi sanıyor!lln. mllcadele çok kanlı ve korkunç oldu· muı·ln wıunu.ı c . -fi' .... ı:.ı__ vcu.ı.a k ta""'""".. ~ ......- bit edilmek üzere Madent Efya Bır.. 

1 
l i'd &%11 tl haiz ve da.ktw> .... -

vezirler. bal ~•ho•ları ve ra.k artı ...,,-e ya.pmayıı ve tay· Ba:ıd! ~,t;:1 tir. Bunların çinde her ka egor en ğundan çok ve uzun eürdüğünden ço J Y ı ııar arı _,., • 
- • _" !ar h o l'.flnde Sanayi Blrllğl reı.sı Bııy Ha· ·· ' · u rı ~~a.oını bilew-I b ili t" b•• dan çe· yue k .... p ı a.zı:rııı.ıııaya koyul· u, F..tılı, Kadıköy, Ü•· adam var. Dünyanın en sarp mu· banlar bu faarla. esnaauıda. katmağn ne! e ee yazı ,_.. ıJI 

C"li\15 ar u m e ın ..,,ın ·-•·,.,., Bu 3<alıp'a.r tıuruımıar. lil Seze."in riyaseti a.ltinda bir top· cadelelerinden birini başararak muv-'"ak o'-""'a.r ve ilk rıı.o•!adık· raoında. mli3&balta lmtihazıı ~-• kıimelidirler.> m...--ır. • '-llcıı l. Be;: <t~, Sarıyer !antı yap:lm19, fObr1ın1z1ıı domır V•· ı ~ ~,....,.. · il'"'" 
Derhal heya"ll1amclerln toplattı· bu Amerika faıbrikasırun geloce1< ae- ve Boykoz 11..ual.ırına ycnldıın GOO ı l !!ıll rrlsb tı ı • ""'' koskoca Rusyayı ele geçirmi5 o an lan jandarma ve köylUlerı vuıy.,t· rak münaaıplert alınacağı ıd&D. -t.ı' 

•·inde rec-& tayya.reıerın nuk z ye 1 ve yaç e er l!'ur...,.I· cR. K. P.ı !•inde bile ayni tarzda ten •-·•·r<far e•~•·'erdlr. Werin bu maddede yazılan beJI;_:;;,,~ rılmasını emrçtınlştl, LAkln bu em j ne .., ve .,.ı • k nuln: ı lçlı. bir proje ha· UştU • ·~ --...... r 
rın neticesi çıkmamışlı Hdk bir tarı nedir b!llr m:st..tlz? tır m r. dilşUnen O<; bin kişi ya var ya yok. Bu vsıms· kurt hllcwn kar . hllrullcn müsabaka ımtlb:ı.nı U fi 

Ü ıstı ı 1 b · · ta. me ız. _ . u Ş•· olan 18 eyı•ı OH pe-eınbe gU.'~ 
Çok Yerlerde beyan:. amelerl toplat GUnde 600 tayyare. _ Fransız kom n er n en ıyı ·-• •h• d'"' k llil _, -~- " ., 

il .ıu, edJ F l j.azl •~a te...,.. ..,en oy er, ~w-•ı o,;ıo dan bir gttn evvelin• 
mak iştlyeneri d&vmQş ve bir çok Bu muazzam tabrllı:8. e ıuı • \O üten! rln b.J' kısmı ITln ara 8 Un nırım... geçlrebl!Wklerl mllda!aıı. vasıtalar:.Jıı :~ ldlla"•e ile lsta.nbul adilye o~ 
beyonııa.'!leler de k•ndlliklerlnden lemlyeoak d~er bir mil • k!:: g ""lllr o· er k:s· • 1 i - Şüphesiz... ~· mahalline kOIJa.rak, cana.va:· ' ...... . uracaat ı:meıetl ... 
kayboluver..,. 1 ılerdl. Tabii bunlar Krulsen «B.p gelecek yaza 1 tUcca.r.ııra tevZi e- Veri yor - Bunların içinde, bir ihtılfil wla. mllcadeleyc gi.rlŞnuşlerdir. Ne· ınenl reı.o;:ııe m il~en biJ<11t1 
havaya uçmuş del!illerdl. Her bal· 3300 tayyare venneyl taa.ııııUt eLlılf· ~in muhtelif semller!ndeki fı· mahkemesi tarafından kapalı göz- t..cede, kurllardan bin öldUrUlel>Uıniı! tanl>ul m eıumumı 
de o.lanle:: ok lmıyanlara okutmur tır. t MUra.kabe kom syonu-ıa nııla.r~ verilen unların ıhllyace. k.!.fı le !dama mohkCım edilebilecek bir dört taneııı yııra.lanara.k k-tı.r =m=ek=t=ed=l=r=. ========"""~ 
)ar, knhvolerde, camilerde herkes Amerika tn;ıı~o lleııı ta,yy:ıre. in uı rnıtıtn..ır..n aatı,uı• gelmedlfl ve bu yUzden bB.Zl yerler· hayli .beyaz. vardır. ÖldUrWen ve ·köye getirilen bu kur· .., 
b ~ g'.Jn bu gUrUllü ile Çalkan· bem pJot yetJ.ııtlrlyor. Aynce. tngı.- t Y t iste ' ihbar ooı;. de ekmek buhranı meydana çil<tıği - Peki. Nasıl girebiliyorlar bu dun bir merkep bUyllklllğUnde oldu-
mı tı. Vali ne kadar k'lvvetslz ol· tere heoa.bına ç~ bl.°ÇOI< donllll• K on t.ıııJt; a.a b""1&.- ı;llrülm~tur. Gerek Otla gerek ts. muhite. fu oöylemnektedir. Y~lı köylWer ve ( • 1 
da~unu o ~da anlamıstı • •ereve ,YOnlar, ııilkımıe er '"" · tanbul Belediyesi bu fırınlara ihtl· - Onu salM-ılyetlerl tetkik eden tecrilbell a.vı:ılar, ,ımdiyo kadar bı ı bir T 'tam BiJgı 
bak•a !t• ıat v Terakkiyi g~rllr Avustra.lyada 3WO pılot yetışmış· fehrmılzde yacı karşılayacak miktarda. un ver- komisyona (1) sor. Komlntern, civarda ve bu mevei.nıde ula bu ka-
g!bl oluy~rdu. tır. Kanada koc4 bir lpptidal ıı:..:ıd"" bul• ıan T. et Veı..a eL Dış Tica· meğe karar vernıiJ ve tevz:ata. da 1 kendi te~kllAtının zekAsına fazla r~r !>ily\ik bir canavar görWıned ğin: D uvara ça:kılan bir ç1~..: 

Hele, ıklndiye doğrU mektupçu deposudur k1, bura.da İnfl'Utereye top, ret d.ıır ı reı.sı Ha.L. Nazmı Kiıpnlr ba.şlaruruştır. , güvenmek hatası ile ınalOld\ir. stt;-Jemektedirler. baZan yerinden oYtt~.u 
bey. di'ı bır karış dıprda. nefes tUfek ve tank, harp gemı.ıı yap-~· ;yır..> ıı.ı..ıaın Ax araya d<lnecoktır, Diğer taraftan ra.mazannı y&:un.' Komlln t enternasyonali idare e· Civar ormanlarda, ıpyet varsa, dl· gevfed.ğl gôı-UIUr Bunun ~· 
nefeae k •arak 1><' 1 sıoa ı;irlp ıu to.n b"'fka. •~OO pilot Y•4rttıttir· •·-a.sı &ılayıslle pldellk un lçln İs· denier, hor ~eyi bilmek iddiasın. &er kurt sUr!llerlnln iUA.U ve bir da· '-·· ;A•n b89ıt • ...,... • gtbl eağ.JJD ou-ı ~· çı• 

telgrafı burnuna U<atıverince pus· 80,000 püot da.ha ye~ecektır. ~rm [Q)~O ' tanbul Belediyesi ofise mUracaatta. dadırlar. Hiç kimse tarafından al· ha .böyle b1r zarara meydan verme· _.. vardır: ç,v1y1 yerındon ıı!<o 
Jayı şa;ırınlflt· Kim bilir lu!.nı:i + bultınmuştw·, Ofis ramazanda pide datılaı;;.vacaklarıını sanmak bil· meler! lçın, hAdlae rna.lta.llino jandar· karıp et afına pek az paııt ,,ıı· 
merkezden çekilen bu telgraf kol 0..lelim yine Aınerlkaya.. çıko.ra.cn;,. fırınlara. kd!" miktarda yük bir 7.aaftır değil mi? ma !Mv!yo kıt'a.sı gönderllımeaı su· yahut kalm tire ııanna11 v• ıol' 
ağası Niyazl iroıasını \~yordu. Altı yedi ay evvel tOO tayyare lma.ı un ve tektir. - Sanıyorum. relll• tedbir a.ıımn~. la.ndırılıru9 alçıya 1>atırdıktall _.., 
Hw:ı Paııa parmakları tltrlyen el· edencen bunu 1856 adedine çıkaran ( _ Eh .. o halde, $İz de benim fik ra. yerine koymalı. Alçı donu<~ 
!erile gôzlllR u burnuna yerle~tı· .,,. ....... -~ -ıecek ıone 60.000 tay· Kasaplar z:ım istedi rimclesiııiz. demektir. Zaten biraz '.l'AK\l ıı.ı çivi gayet I~ mıhlanır. 
rıp gUç bclll IU satırları okuyabU· yare vereceğini llı!.n etmesine glllo; zcklısı olan adamın, etrafına şöyle 
m ;tı· ler gok olın1J9tu. Fııkat artık buna ll0.30 Sa.at aya. Ka.&aptar sonı;ünlerde mUtoına· bir goz gezdirm.,i, ,Lenin ihti!A· 6 EYLtJL * u ıo-

•Maruıstır va! ı! Reıınc nahiye lnannı8'k !Azıındır. 13 .1 19.15 ICon""'1a d yen et fiyatlarının kondJertnı lat· ı linıo d.ıııyaya yaymak vazifesini CUMARTESi E lb clerdwt. her t".;'!., ~er 
__ ,. · Aıner!k d ektir• B iki 13 '15 ha· 19.55 {{lzlk • t tel ır. çıkaran U .,_ .<K rnt:I rUne vcrdljinlz • ..,,,_enın de a. ne ""' · unu 1 ın::ı edemcdiflndeıı çil<~ye ebn<ıkto alm~ olanların ne fena i'ledlkleri- AY: 9 - GUN: 2t9 - Hım-: 124 AY"' P~ 

n•otl ne ı,ıörülm • ııe ,şltHın!5tlr. rakamla anlamaJ< kabildir: 20·15 R. Cazcte. idiler. D!lıı kasaplar 1.stanbul Bele· na anlıyabillr. RUMİ: 1357 - AGUSTOS: 24 e"ıe bu'ıııdunna..1ı ; •••• n d•' 
U t Y • ..-........ ekl •7 d ·• tın _,.. 20.•ı lttlzlk d ~· f' t.ır aJiı"'1)'.ık, et•ı ve do~ '""" Ben ve arkadaşl;ırım m e ve va· ~,-~ • c-.e - dlyeolne milra.caalla a.,.ıç ıyatınıo Ve, dudaklarını kulağıma yapı•· HİCRİ: 1360 - ŞABAN: u •• ,.-

b--~- rf t 22 1 k 21 "' t •-1• • ı ~·Uk ispirtoyu l>lr ış1şe, .ı. tan u •und canımızı feda etmlı ~uo"" ya 1 m· yar 1 en Yal· ~ • -· ~ kul'11Jlan 6~ kuruş& ÇJkarılm .. ı· tırarak goyet hatif bir seale: ' ""-İC ;.:.t;\.\LJ I'~ l ·- AI•"' 
ndamlarız Acaba "izim dağlarda . nız Amcrlka.ıwık. ll4 mll$ar idi. Ha o h. pa· 2' 10 M lzi.k nı lstem!\llerdir. - Monşer, dedi, eğer dünyanın GUNEŞ: 6,32 10,55 yarak karıııtırna.lı. Du ıı ';,.,.r. 
n r n liaYdutlerdan bir rar· ı klk&t do budur ve Amerika ıa.nav 1 Pıoı;t"l' 1214" Iı; >nuşına K'1Snpların bu mUracaalları tet· bütün cnswı teşki!Atları, burada ü- öGLE: 13,12 ~.37 llnon iel<eler el e yo: ç ııt"'" 
k c'< mudur ki. tuzağa di!ş(i· yeryilzl! oaııayllıı!ıı iki mt.s nd l .Lziıt 22 MUz k kik odUeeekllr :ll'.aa.maflh &lAkadar· çer, be er ümessil bulundurmu· 1.KJ:NDİ: 16,llD 9,1~ Bu ılıl<; I< ram "'I p:ırll>tıt· 
r ' lmemlzı emir bu 

1 

bllyWttUı Amerika, m.>WrUn vata· IS , •• .ao Sa.at 1Q'i1. la.r et fly&tlannm normal olduğunu, yorlar ·a bileklerimi keyr!m. AKŞ.AMı 19,35 12,00l işleme •1 n yen., g'.b 

yurm unuz. P v 'inin !'avıe e· ıudır. 19 K 22 45 l!il<!k zammı ıeap ettirecek bir v&ZJyet Ona hayretle baktım. G<Werinl YATSI: :ıo,1e 1.3~ \.-----------
mir Vl:l'eceğlne hllA inanmak lst.<r Beh~I !SAFA ı ı.ıı~ ~.Qo/Z Yarmkl buluıınwııaını söylomektedlrler. yumarak ba'101 aallaıro n.ts.AX; '-" 9,13 
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) Tarihten Bir Güzel Kadın 
\. 

l TUL! 1 v A •.. 
I liıi llil 

(ı liz Tebliği ]I ~erlin 
XIX u cu asrın en büyük faciası 1

( 

~1ci nun~ 
DUNYA HABERLERi 

( _R_us tebl-iğı_· _, 
Ova O f Yıne bomba. ,. z g U n U ' Bir ltalyan landı ! 

azan: Nnpolyonun perde ı;a\'UŞU TUrkı:eye çe'lilrcn: Şakir Hazan b b 
Burgloyon Ergokmen m uhri i attı! 

lnıparator~uk azi · k 
:Mos'kova.: 6 (Rad;yO - Saat 9.45) 

Sovyet istihbarat bür06unun rcsmt 
t.eblfgi: 

Her tarafta Tan akil, eski Kornet türküsü 
şiddetli mu ha- tutturmuş birdüzüye hırlıyordu 

e e~ı. sa .~1: Gambot ve Katan-
dır zann ·ıe, Senm ·şe k ısesını 

Perşembe gecesi, Sc1\')"et tayyare
leri Berline taarruz ederek )'Üksek 

inf"tlıiklı bomba.ar atmışlardn'· Bı:r
çok inffia.:klar olmuş, yan.,,<rtnlar çrk

nuştır. 

rebefer.... Mutvaktan gelen şakrak kahkalıa-

Ya Derbini liman-temeller ·ne kadar a d ' 
55 Al 2 , R lar kulalı larında çınlarken, gözleri 

t man. dii" 
1 

.~,s şehvetli bir ışıkla parlıyordu 
______ r_am_ ş.ar 1 ları bombalandı 

"Et, baha biçilemigecek bir eşya gibi 
idi. Bir giin elimize geçen bir inek 

Bu taarruz.da ya.lnız Kt1 Sovyct tay 
yareısi ka.l-1>edfunişt1r. 

aggaresı ş u. 
ı.ıOSkova, 6 (Radyo - Sa.at 9.4u) 

Mulıaı-ebcl:er tbUtUn cepiıclerde şıd· 
detle devanı etmiştir. 

Malta da 9 tay
etini gizlice yemeğe mecbur olduk,, yare 

_ 8 _ Londra, 6 {Ra.d.yo - Saat 8.15) -

düşüı·üldü 

Voroşi:of kuvvetleri 
day .. nıyor ! 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Çar1Şnmoa gilnU 27 Rııs tayyo.resı
ne mukabil 33 Ahnan t:ayyare:r talı· 
rip olumnuştur. 

Karadenl7.de, donanmaya mensup 
hava tn.yyarelelinuz ,kara kuvvetle
rine ya.rdmıa. devam ctmıiştlr. Son iki 
gün ıçınde bu cephede 22 Alman tay· 
yarcsi ile 100 den fnzJıa. kamyon tah· 
rlp edJmiştir. 

l Arkadnş nihayet dayanamadı, ~Müsaadeyi e<..Jrgcmedim ve i§C rcs 

1~Ia JSiur ederse kendısini casus· milik venne;ı;: ıçın başlarına bir 
~ Uihınetile askeri mahkemeye onbaşı tayin edıp gönderdim. 
~kliyebilcceğinlz.i, inadının ce· Burada hatırlanması faydasız ol 

nı orada pek pahalıya bcliye· mıyan bir nokta efrat tarafından -·· . , 6lnı ona anlattı. yangından kurtnrılıp getirilen bu 
~v s:ıhibi - . an~lan o da bil gı.bi c~dan en az yüzde yırmisi· 
dı Ruslar glbı dındar bir adam· nın kuçuk -ubaylara verilmekte 

-. askeri mahkeme Uıfı knr· oldugudur. 
~1~ birden harekete gelerek. 22 eylül i tirahatle eğlenmekle 
:klldı; ve derin derin istavroz çı· geçirildı. 
..:~dıktan sonra, tek bir kelime 23 eylUl sabahı bir Rtıs kundakçı 
""l'ledi: 

- Mojno! (1) kurşuna dızildı. Aynı gun, yarın 
\7 imparatorun huzurunda yapılacak 

g· enı tertip cltigimiz daireye geçıt resmi ır,;ın ®zır bulunulma· 
ltdiğfm zaman birer baron ikan· sı sı emri vcrıldi. 

~ iibi giyinmiş olan iki kadınımı· 
~rı. i§e koyulduklarını gördüm. 24 gunil sabah saat sekizde 
.. ,llP~kları iş fcvknHidc dc~ıldi, de- Kremlın ıstıkamctindc yola koyul· 
~:eli arna hiç yoktan iyi olduğuna dııK. Meydana vnrdıgımız zaman 
·~!"he götürmezdi. orada, aynı maksatla toplanmış bir 
l' Ö~ledcn sonrayı bir tarnftan bu çok alaylara rastladık. Bugün bir 
l:ı~- iknmetgflhı dilzeltmekle, bir çok nişan ve madalyalar dağıtıl· 
;cıttan da bu kışı burada geçi. dı; ve bu merasımde milkftf.at a· 
e~ekınisiz gibi nevale ve ihtiyat lanlar, vatana cerçek. kanlarını 
ııı.l'laJt tedarikile öldürdük. Ve u· dokcrck buyuk hizmetler yapmıya 
b~tni olarak bugüne kndarki ted· muvaffak olmuş insanlardı. 
<li lerlmizin neticesi şu oldu. Ye· Bu merasim vaziyetinden istifa· 
b· 8andık Mussö pmpanya ş:.lrabı, de ederek Kremlin sarayını, taf.,,· 
>~ Ço~ İspanyol, Portd şarabı, beş UıUı olarak gor.nıye çalıştım. Bir 
bu Gışe Jamaika romu, yüz kilo çok alaylnr, geçıt resmi yaparken 
ıı Yük şekerli ekmek. Şunu da U· ben de Rus imparatorlfüın:ı mahsus 
~lrıamalı ki. blltün bunlar altı olnn Sen Mışcl kili~csini gezdim. 

ayla iki kadın ve a'hçı için! Mu:kovayn giı-'şlmizin ilk gürle. 
't lı-ılıumi olarnk ortalıkta pek az •inde, muhafız kıt ı: tı askerleri, 
'il IÖrünilyordu. Bu aksam sofra· bu kilised Ru impar torluğunun 
ıı.. ~ inek eti vardı. Fakat nere· hr,ızineleri glztı olduğu kanaatilc:, 

tı 8eldiğinl bllmiyordum. Yalnız ba kili enın :her tarafını, temelle· 
-ı. lllı iyice anlamıştım ki, bu et. t ınf. kadar ara tJrm.ı:ttcırı geri k:ll 
llılıunam.ası Hizlm gelen bir yerden r. amı lardı. F lwt bv duldarı yey, 
~~ıstı ve eti .gizlice yemek Ilı· :ra lZ n ~atında, üzeri kadife kap· 

0 
Relmfştl. ıı merrof'r mez ırlardar, ibaret kı:ıl-

\ ldukçn fal.la jambcınumuz var dı. Bu mezarların uzerlndc, içinde 
, 'llız1u balık bakımından da zen yal.anın adını t., \YR"l gumilş ıev· 
~ lld.fk. İki torba da unumuz var-1 ~ı.ı r ı. ılmıştı. B:ı a~ı da olilleı in 
dı. l!irn da kısı geçirtecek kadar· hı.nayeı; ne ı1tı mış l:f: çoı. Mo:;· 

· kovalı allcl"!-e de .ra tlaıımıGtı 

;~ec birdenbire yoklama em~i ı Geçit rcsmı bittıgi zaman öğır 
~I dl. On sekiz .ıki~imiz eksiktı. clınuştu. A.rıy ltı ıı. :. yerine dJ 
~&Cin geri kısmı bfü\rdo salo· nerken bir Sen Nikola heykelini 

11 • uyuyordu. Hepsinin altında t •'iıynn blıyük l.ıir kapının aıt. 1 
ı~11>rıJıaıı kürkler. zıberlin kurk- ılflrı geçtik. !lurada l ır çok Rl•,., 
~ arsıan, ayı, tilki, kurt postları kolclerinin e ilip kalkarak, istav
~tır..~ idi. B.ızıları ba ,larına ipekli ro; çıkarara dua t-•tıklerini gfü· 
bıı ~lar sararak yatını lardı ve r ilk· Bunlar, S n -: ~olodan her 
~eri ile muhafız kıtaatı cfra. halde bızim uleyhimize himaye r.i· 
' ziyade Hint mihracclerıne y&ızında ıdıl r. 

'« Yorlardı. 25 cyl<ilde bir çok dostlarımla bir 
~cut olmıyan efradı eksik o· ikte şehrın harabeleri arasında do 
~~ blldinnemek için saııt on laştık ve şimdiye kadar hiç görme. 
\ ct~a.dar ayakta kalarak bunla· dlğlmiz mahallelerden geçtik. 
~il hı ntllelerini bekledlın. Gerçek Geçti ı.miz harap Yerlerde ah· 
~1.r:ım nz evvel hepsi donmti:r- zenlerd gız endiği için yaoğı~an 
~clı1tı ııkat ne h~lde? Sırtlarında ı..-urtula'bllmiş olaca ı tahmin edi. 
~,itan arı yUklcrın ağırlığı al~~n· len kıymetli c~ayı arnştırnn bir 
Ilı~~·- . ~r içinde knrargfıha don· sürü iruana rastlanıyordu. 
lı '-'~·ıdıler. Getirdikleri kıymet· . . 
'\~ .,,.aıa.r arSSJnda kabartma ola· Rus köylulc-ri,. P!5ı mı de. bulan· 
': laıenmı b'' .. k -n .. t b k dıracnk ka r kırlı Ynhudı kadın· 
d. • ımınu··., şt ulyl u • 115 .. dmuşB u 

1
a -. ları ve bunlar ayarında başkaları 

"' t ., cps er var ı azı an d • 
'tl u~ıa bUyüklüğünde Umfiş 1 or u efr. dı nra ına karışmı .. , bu 
~llı~u ipek k 1 d ~b t nraştırmalarda f'Jli olarak çalışı· 
!!.. umaş ıır an ı are • vo l:ırdı Şa 'bi 

"ıtı-ı "111nr, bir mahzende bıraktık· - r · rap ve eker ı şey. 
~ bQyok terden ba c:ı buralarda kıymet· 
~l!lı miktarlardaki c;arnpla li kürk! re altı t1•1 1 1 _ 

getirmek için iki S<.'fcr da· . ' n ve güm V'c S c-n 
\... l>ıltıtnaıarına milsnade istediler. mı-ş es-Yalara, gümü sofra takımı~

·~ nna da ra t nıyor, buralarda gö. 
rulen Y hudilerm, kadınlan ve 

(Arkası \ar) 

CL2! 
Bayanlara- (1) 

İngiliz ha.va ve emniyet nezarctlcrı· 
nuı tebllğt: 

Çarşamba gccesı, donanmaya men 
sup tayyareler, Trablusgarp limaıu 
pIŞUlda bir dllşman destroyerini tor· 
pilliyerek batırmışlardır. 

Sicilyada.ki Derb nı ve Katanyn 
tayy&re meydanlarına taarruz ediı· 

mlş ve Yerdeki tayyareler mltralydz 
ateşine tutubnuştur. 

Ayni gece Gambot limanına da ta· 
arruz edilmiştir. 
Perşen:bc gl\nU, Kapuko yakının· 

daki Alman knrargAhma hUcum cdıl· 
mtş, çadırlar nınk.lncll tU!eklerle tar 
ranl11Ilj, lb1r Alman tankı t.ahrip c· 
dllın iştir. 

Ayni ı;Un, Malta: adasına. hücum 
eden İtalyan tayyarclerinden O u dll· 
şUrUlmüş, ~ 4 d<ı hıuıara uğratılmış
tır. 

4 ltalyan gemi
si batırıldı ! 

Londra, 6 (Radyo • Saat 8.15) 
İngiliz amiralliğilnln dün öğleden 
sonra neşrettiği tebliğ: 

Akdenizde faaliyette bulunan in. 
giliz denizaltıları muvaUakıyetli 
hilcumlar yapmaktadırlar. 

Cenuba doğru yol alan 23 bin 
tonluk bir İtalyan gemisi batırıl· 
mıştır. Sicilya açıklarında bir pet 
rol gemisi de ayni Akıbete uğratıı. 
mıştır. 

Ayrıca 5 ve 8 bin tonluk iki mih 
ver levazım gemisi de bııtmlmış· 
'br. 

r 
Kanije 

Muhasarası 
Yazan; 

Namık Kemal 
Sadeleştiren ''e baskısını 

hazırhyan 

Hakkı Tarık Us 
Türk kahramanlığının bir des
tanı olan bu eseri bütQn genç· 
lik ve her vatandaş okumalıdır 

Fiyatı: 30 kuruş 
SATIŞ YERİ: 

VAKiT KÜTÜPHANESİ 

NOT: Vakıt'm kuponlarını top· 
!ayan daimi V AKIT okuyucu. 
Jarına bu eser yüzde 50 tenzi· 
atla 15 kuruşa verilmektedir. 
Taşra daimi okuyucuları mek· 
tupla 15 kuruşluk posta pulu 
gönderirlerse adreslerine gön· 
derilir. 

Gaip çocuk 
Sekiz yaşında oğlum Haldun 9 gün 

denberi kayıptır. Görenlerin ve nere
de olduğunu bilenlerin KaragUmrilJt 
Karabaş mahalles Nika.h sokağınd 
15 numaralı ha.neye insaniyet namı· 
na blldinnelerlnl rica edt'rlm 

Annesi Zeki)e 

raporlarının ihtiyatla. !ka.rşılaıunıı.ları 
l.lıznnclır. ÇUnkü resmi Alman ajan&ı 
Uç gQndenberi Lenlngradın düşmek 

Uzeı·e bulund\.lğunu iddia etmcktedit< 

-o--

Süveyş iıanalı 
yine bonıbalandı 

22 Ağustosla Alman başkwna..-ı· 

danl.ığı Rus orduları arasında irtlbat
tan eser kalmadığuu llddirmelı:te idi. 
Bu t.oıkdirde Alman ordularrnm nU· 
ınayiş şeklinde bir ileri harekotınde 
bulunmadıkları suali aKla gelir. ÇUn· 
kll Alman propa.,nan.d:ısuun Alman Londra, 6 (Rıı.dyo - Saat 8.l5) _ 

kurbanlarının uzun listesinin bıraktı. Dlln, l{ahtre maknmlan tarafından 
ğı tesiı"i ha.f.l:flotmeıt iç.in böyle bir ne=trolunan resml tdbllğ: 
hareketi vardır. Rusların mukabil ln· Peı'Şembe gtlnü SUvcyş kanalına 
amızla.rı teda!ill mahiyette olmaları· havadan yaı)JJe.n tanrruzda 1 ki.411 öl
na rağmen Sovyet ordulan arasında mUı;ı, 3 .kişi yaralarmıışlir. Maddi ha· 

ııar azdrr. 
irttbııtın mevcut olduğuna deldlet e-de~ ....... ____ ... _______ .., 

Voroşilof un mukabil taaITuz- Wiener Tageblatt gazetesinde 
larmın neticeler.inden biri a- çıkan lbir makalede şark ccQhc
ğustoo~a Almanlar t~rafı~dan 1 sinde kışın Alma~ ~kerlerın~.n 
zaptedilen Luga şehrınin yine ~ barınması mesele.ısnın pek mu
onlar tarafından şiddetli muha- him olduğu kaydedılmektedıc. 
rcbelerc sahne olduğunun zik- Çünkü Ruslar bütün evleri, 
redilmesidir. çitlikleri, hattiı kulübeleri tah-

Ukranya mıntakasında müs- rip etmektedirler. 
tevlinin karşısında bir boşluk Times gazetesinin Stokhol"nı
husule ~etirmek siyaseti devam deki muhabirinin bıldirdigine 
etmektedir. Hububat tarlaları güre, Almanlar bu güçlü,W ve
y~kılmaktadır. Bu tarlalarda ge nebilmek için İskandinavvadan 
nış yangınlar çıkaran fosfor mühim miktarda tahta baraka 
ıparçalan atılmaktadır. sipariş etmişlerdir. Almanlar bu 

Rus milletinin gerek harp suretle k~ hazırlıkları yaptıkla
rneydanlarında gerekse fabri- nnı itiraf etmektedirler. Bu hal 
kalarda bütün ~ayretleri mem- Ruslara kolayca ~alebc çalına
leketin müdafaası uğrunda bir- cağına dair yapılan :propagan
~eşirken Rusyaya ıpetrol ~etiren daya alışmış olan Alman mille
ılk Amerikan petrol gemısi Vla- tini memnu entmemektedir. 
divostok'a gelmıştir. İki Ameri- Bundan lba.Jka Almanl.e.rın tayyare. 
kan petrol ~eınisi de voldadır. lerini ktşm apddetli soğuklarına mu
Dıger cıhettcn Iran meselesinin kavemet edecek şekilde hazırlamala
sür'atle ve memnuniyete savan rı IAznndrr. Ruelar tayyarelerin! ş d· 
bir şekilde halledilmesi ve" Bas. deUi soğuklara muiktwemet edecek ve 
rn 'körfezinde İngilizlerin deniz mtörler.lni de donmakta .kurtaracak 
kontrolünü temin etmesi saye- şeklide tedbirler almışlardır. Fakat 
sinde Rusvava her mevsımde Alman tayyareleri her tlirlil ha.va 
sevkiyat yapılabilecek olan bir şartlarında. hizmet görecek bir hal· 
:vol açılmış bulunmaktadır. Hin de değildirler. Ruslar karla örtWU o
distanda istihsalat dev adımlar- lan iniş sa:halarma alışrn~lardır. Fa· 
la ilerlemektedir. Fakat Rusya. kat lbu sabalar Abnanla-r ll:in yeıtidir. 
ya yardım maksadile bu isUh- Norveçtelrl şerait ile Rusya.chikl şc
salatı arttırmak için tedbirler a- rait ara..c::ında bir mukayese yapmaK 
lınacak.'1.ır. lmktını ydktur. ÇlinkU Gulf Stream 

Alman hudutlarından Timcs Norveçin. iklimini mutedu bir ha.e 
gazetesine gelen ha.ber!erder. getirmiştir. 
anlasıldığına göre, Bolşeviklere Alına.ı;lar Finlandiya konma ve ha
karşı teskil edilen Iejyana kav- valı:mnrı için kayaklı tayyareler slpn 
dolunan gönüllüler bir 1<uvye ıiı;ı ctm'tşlerse de Rusların blly(lk va· 
menbaı olmaktan ziyade bır zn- t.anpel'\'ttliği ve rn!Zkemmd tcchlzırtı 
af rncnbaıdır. Çünkü bu ~önii'- karşısu;.da Alınanların bUUin hazır· 
lülerin büyük bir kısmı ilk fır- lıklan yıldırnn har.binin ifla.cı ett.1ğ • 
satta kaçmak ve Rus ordusuna ni bir nc\i itiraf mahiyetindedir. 
iltihak etmek niyetile lrnvdo-
lunmaktadırlar. r- 1 T I z AB 

Bizzat Almanlar bile Rusları 
müstevlinin karşısında bo lul 
husule ~etirmek siyasetini ı l 

kadar mt>rhametsizce tatbk c:4 
tiklerini itiraf etme'ktedirler. 

1'1ii ııderecatımızın ~.okluğun· 
dan (Nana) tefrikamızı koya. 
ma~ık. özür dileriz. -

Topkapı Maltepesindeki Satmalma 
Komisyo:ıu ilanları 

1 - Pazn.rlikla 50 ton zeytinyağı aanacak. 'beher kllosunuıı muham
men !bedeli 90 kuru tutarı 15000 Urad~. 

2 - Evsaf ve husust şartlar Topkaı;ıı :Maltepe askeri satınalma 

komisynmında görül bı ir. 
3 - İhalesi 9 9 911 salı gli.nU s at. Ui de komisyonda yapılacaktır. 
4 Kat'l tenunat.ı 6750 liradır (7737) l i!_ğütler 

~lar 
!erin bütun çocukları aleyhimize j l"'----------------------·----ıııı.. 
ittifak etmiştır. Merhonıetsıı. bir ~A liur. 

B J 
Büyük anneye bayramını kutla· 

'-...?'IU'ın .ren~lnl o.cnınk itin 

·~-te.rtıp • 

Jl ~ Yıkandıktan sonı"a. saç 
l\ııı,_ l&rnı rengini a.çma.k ıçın 
t~ak ikl U:-rUp vardır. Bı· 

~a.çıarı sarartır d ğeri kızıl· 
r. 

8o t' J:razn papat.3 a il kuru SO· 

~.zar g bl olan drş kabukla· 
'it lle CO gram ıılarak bir Htre 
~la a.teşe ko;u-rıalı. Kaynamağa 
Q, ":Jl'~ca iki dakika kaynalnla· 
't bti nra. lndirmel! vo yarını sa· 
~ ~e bırakmalı. Blr tU..'lx'nt 
"tı ııe ek YLka.nıı.n saçtan bu 
'-l't , Sıılkaıama.ıı. Bu tertip s ç 
lu,.~1llitırır. 
6(ı~.tran tertibi şudur: 

)ı bb-~:un Yaprak halinde kın:ı· 
lt it«; b-e su ile b1r çeyrek ~ 
~ ~tnıaıı. tıUznıeU ve yıka· 

lan !:alkalamaıı. 

savnatan sonra bir gUn bil.YUk ka· n nem ve ..,, .mıya gidiyor. Buı;:iln o pek keyifli· 
pı kararg hı umumisıni ıınıaı et- • • -~ tdir. Her blrerlmize kırmızı zarf· 

~. lınrp il hı mnbedıni ele eg· -------------------------=-', 1 
Jar içinde birer çift gilmu~ gözlük 

çirmı.ştik. Kong 'bunların arasında Yar.an: Turkçeyc çeviren: verir. 
idi. 1 Çing Çing - '1 - Celal Tevfik Çin çocuklarının arı:osunca bir 
Başımda bır yara ile onun tahtı· .. çift stımüs gözlük demek, iki do-

na geçtim ve kcndlsılne cbuna ne 1 lumunden sonra kalacak tek veki· muz OO!':•, bir balıkla, bır h roz, Um t... ,,... lar fu.>mektir. Hepimiz memnunuz. 
dersin?• di3e sordum. · q'e bol sekerli bir fincan çay. bir de yağlı çorf'k var. Ba~mın. Oıdumun tahsisatı harbiyesi ~ık 

_ Hıç. 1 Oh •. Gli~el bayram ... Her şeyim ye· tatlılığı her şeye bul mı tır. Ku-

- Bcnl
·m '-uksek ve ~ı·rı'cik ku· nldir. Örme yelAı;,im, pantalonum, mı kcstnne fi eği almak için kn· 

,, u ço 
1 

"'""' ru ~emls ?0 lu kutu el.cmpen er- fi derecede zenginleşmişlm demek· 
m::ındnma geçmiye razı mısın? rap arım, kuşağun, şalım, kundu ler ıçin hır hazın~r. Çunkü oı;ı. tır. Hemen muhtevjyatından istifa· 

- Havır hayır asla. ralarım, hepsi yenidir. da tatlılığ h i i de - • • Ben d . . ın f'r cın n ve rıı - de etmek nzerc zarfları yırtarız. 
Tahtton inerek yanına giderim. . e Yenı bır neşe havasile cesini bulul'Qlnuz I.unıı::ıp b'unbı· j İçinde miıstatil şekılde bir kağıt 

Hakaret ol un diye başına geçir!· yepycnıyim. rm içinde en sevd.{iimdır. ta şu yazı vardır: 

ı 
len ye il takkeyi çıkararak derim Kestane fişeği atınıya ve maytap Kabak çekirde inden, bol üzilm-1 uYüz evlat ve bin torun sahıbi 
ki: yakmağa gidiyoruz. Salonumuz bol 1il kek pastalarına kadar her tü ı lil olunuz.» 

- Bize iltihak etmekten kork· ışıkla aydınlanmıştır. Eminim ki tatlı ve lezı:etli ~eyler b:ıyram Jaa. · i · d ld :Büyük annemin bu temennisi hiç 
mn aziz kardeşim. Seni sevgi He evım zı 0 uran süktin ve sükü· Jının emrine ha ırdır. 

v k ç· birimizde arzu edilen heyecanı U· 
sel mlarım. net aşagı yu arı ınin her ocag-ın. Cebim. dilim ve gözüm do.YTnu -. .. yandırmaz. Hatang ailesinin sonu· 

- Mığ.ferini al ve bizim şefimiz da hükmünu suren bir genişlikte· tur. nun gelmesi blz.i alakadar etmC'z. 
ol! dir şimdi. Oh, bayram ne k"d:ır tatlı .. Hele Asıl alfikamız öteki kırmızı paketi 

ÇIN BAYRAMLARI Ne olur ne olmaz, dedikodu aç· onlar, çocuklar ne k dar çok me· nçıp içindekileri görmek arzusu ii· 
- Ak! n b ınla beraber büyü· mamalı "ki, saadetin gelmesine mfi sutturlar. Şimdi ihtıvarlar do ço· zerinde toplanır. Bunun içinde bir 

sun cvlAdım. nidir, diye herkes korkudadır. eıiklaşmıstırl r. Annem dur :.adan sarı zarf vardır. 
Annem yılbaşını böyle kuUar. Mı'hrap haline getirilıniş olan 1 boşalan şekerliğe durmad :ı Cın Ne ıncelik. 
Ben aile nazarında, annemin b- masannı üzerinde kızamu3 t>lr do- bisküvitlcri doldurmakla ır.scşgul· Büyük anne bwıa de impuato· 

)azan: Ensari Bülent 
-12-

Pallitinos tepe ı dL :ıyni sabırsız· 
!ık ıçıııdcdır. Kornelya mutfakta keç;ı 
kızaruyor, Tull ya ortalığı tcmızlı· 
yor Tanakll ana, kocası kral Tarkı· 
nın öldUğtl gü dcnberı; g!ymcdıği sal 
tanııt h rmn •Y'-="ıne bürU .. milş, etra. 
fa ı ıldny<ln n eli gozlerlc bakıyor. 

Bu haıbe kr ın ln.ı damadı da t.'}· 
Uratt etm tır. Bun ardan Kassı)U!! 
dört ay h:ırptcn onra kolundan ab'll' 
surett yara andığı ıçın, b.r aydımbe. 
rı Romay dtı m bu unmalttadır. 
Ka. yUs U gl't:rcnler o .un ve Llıçı

:,; Lı Un o ıylı. kahramanlıklarından 

b hatme' d r er. Rnssıyus'tln sol o • 
rnuzurdn k ı y ı.ra ı ltaman bir çar 
Pt:;ımad n c , m gtıç kurturdığırra de 
llll!.'t cdıyoı a cin karısı ruıJiyanm 
dalgın gozleri onu göı ml\yor bile ... 

'I ııııyıı. yalnı Lilç.y üstin kıı.hrn.ma ı 
lıklaı ır.dan b h edeni rı dinlemekle· 
dır. Gclc:ııc on n.n n.tmısla.rdır kı 
LC. ıyUs o nı yaı Goller Arno ırm..ı. 
ğtnı r.~=ıt r h.ıt geçeı-ler v-0 Sen·· 
ytls Tulli) lısU onlerıne k tıp h ç ol· 
mazsa Ronıaya kadar stir rlerdL E· 
ğer Roma, AI>C"-ıın y maçlannd:ı tu· 
tuna!:>ı m e, bu z !eri sadece LQçl· 
yU Un kılıı:ına borçluydu. 

Tull yanın ı k lSi bu sözlerl Roma.
da yanl&k olmu tu. Genç köle Arsin 
yüs ve yaşlı 1'ö cs1 bır aydanbcri 
şehri ov ev dolıı:;; • ak LQç Y1is'lin kah 
ramanlığına h ılıu lnı:utdırınışlardı. 
Şimdi yağan kar altında titreşerek 
bckliyen kadm kUıncleı inde bir ağız 
Kral ScnlyU ,ten baJısed.yorsa, mut
laka on ağız LQçıyils'i\ konu ~uyor· 
du. 

Havanı.n aydı ılanışı Uzerındcn ne 
!tadar zama ı g ı.'llli u; yahut hava
nın kararm~ına da.ha ne kadar z:ı.. 

man vardı? P lütınOSda oturanlar 
bunu o çc'bi ec ~ rtadnn rum 
dular. Ynlnız günün ıkinci öğUn ye· 
meğtni yedikl r·~ biliyorlardı. ~ 

ya.ya takılıyordu: 
- Artık kcyf1n yerinde. Göı;ler rı 

gülllyor. Şimdi neredeyse LO.ç1yll.s b~ 
lıriverlr. 

Som n bUyülc anasının odasına ko· 
şuyor ve su lcnmcsi bır tüdU bıtm 
yen Taıııı.Icilc yardım ediyor g\bl ®· · 
ranıyordu. 

Tannkll de bugün çok ncşcllydı. 

Odanın bir köşesındc yanan odunla 
rın odayı dumana boğduklarını ltat
ı)'Ycn !arıketmiyor, eski bir Korcnt 
tUrkUsUnü kapısında nöbet bckllyer • 
leri güldüren ığrenç b r sesle tuttu.· 
mU!;ı, biT dUzıyc hırlıyordu. 

Serviyüs'lln krallık tacı ve kartal ı 

ru;:ım fıldlşi tahtın llzcrtndc duru)o -
du. Tullıya 'bunlara baklıkça gözlerı 
şchvcUı 'bır ı.,ıkln parlıyor, som • 
mutfaktan gelen şaltraık ve bıllilr 

kahkahalar kulaklarında ı;;ınlaı it ıı 

.kcı d nl daldırıyordu. P..anıa ~trallıgı

na. alt nlıimetlerdc bu kadını çt>Acıı 

garıp bır mıknatıs vardı • .Bir aı alık 
ıbUyUk nn n:ı. sordu: 

- Kralın kaftanı nerede? 
Tnnakıl ~kısmı kes:ıneyo lilzwn 

görmeden W.ŞZ ile bir kornırda duran 
tahta sandığı işaret etti. 

- Çıka.rayın mı? 

- ŞUphe61Z, şUp'hesiz. •• 

- Isıııamıyacağız diye bir hayh 
Urkmllşt.Um. Yolda tlştlnıllş olacakJaı 
taft> ı. Kapitolun binalannda nasıl buz 
kesildiğini de bilirsin. Bari bura~ a 
geldikleri zaımm 6reak bir oda yU.zU 
görsünler ... 

- Çok 'haklısın bUyUk ana ... 
Bu aöZl<.-r Tull ya.run ağzından °ıs

tcksJzl.!de dökUlilyordu. Belliydi ki 
kadını om·apsız bmıkmama.k için bır 
.şeyler s6J; lemek lhtiyacmı duyuyor 
ve hakikatte onunla. hiç mi biç meş
gul olmuyordu. 

(Aricast ~) 

mck kı gllnUıı lktncı )arısına glrmış ~-·•••••••••• .. 
bulunuyorlardı. Buna. rağmen Kor-
nelyn. M1:1 mutfaktaydı. Tulllya ısc 
kargılarına dayanan sekiz on ıilibet· 
çinın soğuktan tıtreştiklert dehliukn 
ikide bir geçıyor, kuh şu odaya ktlh 
bu odaya girerek gflya t.emizl kle uğ 
ro.şıyordu. Hakikatte güzel kadın Pa 
ll1tlnostalti nöbetçileri kollu.yor v:o Ar 
sınyUsU bekliyordu. 

Acıkb Bir Öltlm 

Genç kölcYl CerviUs ::ilrlarma gön· 
dc.rmiştl. A!rS yils, kralla LQçiyüsün 
gelme ini orada 'bckliyecck ve alay 
şelhre girdi~ zaman LQçiyilsU alıp 

doğru PalO.Unos'a. getirecekti. Genç 
kole gUz l kadının bundan nasrl bir ı 
maks dı olduğunu farkctmcmışt . 

i'ürk Maarif Cemiyeti Res
mi ilin i eri bürosu nıubase
becisl jrfan üstünel"in kızı 
Suna \)stiinel, duçar olduğu 
hastalıktan kurtubmtyarak 
rahmeti rahmana kavuşmaş. 
tur. Ceıwıesi •enki gin E· 
reoköydeki e.'Nerlnden imi· 
dırılarak Feriköyündeki aile 
mezarlığına defnedilınişiir. 

Kederli ailesine Allahtan sa· 
hır ve Rterhumeye rahmet di· 
!eriz. 1 

Tulliyıının onunla d.ı scviştiğtni lbi- -------------
Uywdu: 

c- H~maM<ı b r an evvel görmek 
ltıtiyor ... > 
Di~e dUşfuunllştU. Falkat Tulliya

nm mro•sa.dı b~Jdı. O art.ık kara
rını vermişti. 

Fırc:lt bu fırsatt:. Şehıin LiıçlyilsU 
bır kahraman olarak alkışlamıya 

hazırlandığı lbir E;ilnde indirilecek d:ı.r 
benin boşa gitmiyeceğini ke6tirmiş 

bulunuyordu. 
Roma kralı harpten döndUğii za. 

man dosdoğru Rapltola çıkar, Jüpip
tcr m:l:bcdı.nc girer, sonra seno.to la· 
rafından kabul edıhrdl. lşte Tulliya 
tam lbu :sırada tatbik edilecek bir plAn 
hazırla.nuş ve bunu en yakın adan1· 
!arından, ıbütün sırlarını bilen iki ko
lcslnden bile s:ıklamış.tı. 

EminönU nüfwı memurl~n 

alınış olduğum nüfus teakeremi kay
bettim. Ycıti6in.t alacağımdan eskısı· 
rıin tıUk.mU y6ktur. · 

F.dfrnekapı Erbob sokak No. 3 
de Adil oğlu Faruk Ktirkiit 

ZATI 

Eminönü yabancı .Askerlik şube· 
sinden 7.9.1936 da ııldığım askerlık 

ihraç raporumla nüfus tezkeremi za· 
yi ett:ı.m. Tenisini alacağımdan eskt· 
mmn ihUkmü obnııdrğı ilO.n olunur. 

Adres: CCt"rahJlaşa cadöesl 24 
NG. h fınnda Osm311 oğlu 

RU!fti .fö·tan 

Ara & mu~ gırdtkçe Korncl· r,------------·, 
ı:ın turasllc. ejder resmi tasıyan. l iT a b l do t 
gumuş renklı para koymuştur. ı 

BUyı.ik annem o aralık ,.özüne ---------
dünyanın en hayırllah ınnhI?lku gö MUHALLEBi NASIL 
zllkür. Onunla ne güzel !'! ılaşınm. 
Herkes goztlmc iyi gozükur. Her 
kcsle anlasırrm. Bu güzel paralarla 
donanma fi:lekleri satın alırım. 
Acır topçumun cephanesini ta. 

mnmlar•m. 
Artan paralar beni aeaba Avru· 

p:ıy.a, Amc-rıkaya götürür mü diye 
dü~ünürüm. 

A\rupa ve Amerika... Rüyama 1 
giren, Jıayalimi süsliyen mcmlc· 
k tler ... 

Yılbnşı rniyct günüdür. 
Niyetlerinizle talflnlzin karşılaş· 

tığı gündiır. Bugün .b."arşılaştığınız 
şeyler size uğur getirebilir. 
İddia ederler ki, kapı zenginlik. 

insan asalet, koyu saadet, dağ tül 
ömür, çay vifak ve Jtimat ifade e. 
der. 

Evvela crvetın kapı;;ını açarız, 
ve viftık çayını içeriz. Iki bardak 
içmek daha iyidır. 

1 

P1Ş1Rh..tR t 

Ç arçJda muhallebici dükluln· 
larmda satılan şekersiz mu 

hallebinin aynirıi eYde pişirebllır
siniz. 

Bu muhallebiyi piıjirmek için 
olr kilo sUtU ateşe koy&ralt ka
bartmı.z. smıra dolu dolu kubbe 
olmak Uzere bir çorba kaşığı un, 
bır çor.b& kaşığı pirinç unu bir 
çoroa kaşığı nrarotu az sut De 
ezerek stltUn içine atınız. Karış· 
tıra karıştıra. koyulaşıncaya ka· 
dar p~riniz. Un kokusu geçince 
ve dib! tutmaya ıoo...cııııyııı.ca a~
ten indirtp bUyUk tabağa yahut 
kilçilk tabaklara dökerek soğu· 
mağa bn-akınız. 

Yenileceği zaman Qzerine ga
yet ince toz şekerle gWsuyu ser 
pin z. 



İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Beher kil'08wıa on kuruşı fiat tahmin edilen 11~,400 kilo patates 
9.9.94.1 ıtalt günü ıı de pazarlıkla satın alı~ktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli. 11~40 lira olup katı: teminatı 
1731 li.rad.rr. tsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda. ıatmalma komis· 
yonuna gelmeeri. (7750) 

* Beher kilosuna 7 kuruş tahmin edilen 85900 kilo kuru soğan 
12.9-941 günü :;aat ıı de pazarlıkta satın alınacaktır. Şartnamesi 
herıün komisyonda görülebilir. ?rluhammen bedeli 6013 lira olup 
kat'i teminatı 901 lira 95 kuruş! ur. hteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (7881) 

* Pazarlıkla 1500 tavuk 10.9.941 çarşamba günü saat 11 de satın 
ahnacaktır. Şartnamesi her gU.n komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
bclU aün ve saatte tekhf edecekl erı fiata göre kat'l teminatlarile 
birlikte Fındıklıda Satınalma komisyonuna gelmtleri. (7882) 

* Yapılan eksiltme5ine istekli çıkmıyan aşağıda miktar ve muham· 
men bedelleri yaz ıh üç kalem döküm veya balye haJinde saman 
ı 1.9.941 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatlerde Fındıklıda satınalma komisyonunda kat'i te-
minatlarile birlikte bulunmaları. (7883) 

Cinsi 

Saman 

• 
• 

Miktarı 

Ton 

255 
302 
1270 

~tuh. B. 

Döküm bal~·e 
L. K. L. K. 

7650 
9060 

38100 

9562 
11325 
47625 

Kat'i Te. 
L· K. 

1434 00 
1698 7:; 
7143 76 

Pazarlık zamanı 

Saat D. 

10 30 
11 
11 30 

» 
» 

ŞARTLARJ - Türkiye 
için 
Kr. 

-
lf-00 

750 -100 

Devlet Dem:ryoHarı i:anları 
,Aşağıda cinsi, miktarı, muhc1mmen 'bedeli ve teminatı: yazılı olan iki 

kalem ~aat malzemesi açık eksiltme u~ulile satın alınacaktır. 
Eksiltme 1919/ 9.Jl Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme bina· 

smda. toplanan A. E. komisyonu tarafından yapılacaktrr. 
isteklilerin teminat ve kanuni vestkalarile birlikte komisyona müra.ca_ 

atları 13.zımdır. 

şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (7788) 
Malın clnsi Miktarı Muhammen bedel muvakkat te. 

Marsilya tipi Eshişehir 
kiremidi 
Mahyalık kiremit 

15.000 

790 

lira minat Ura 

1342 100,05 

* 

Cehennem giblydi dışarısı.. Ge· 
yikler, yaban keçileri. şuraya, bu
raya koşuyorlar, vahşi hayvanlar, 
acı acı bağırarak kaçacak yangın
dan çıkacak bir yer bulmaya çalı-

İstiklal- En Son Havadis' in Aşk, Cinay?~ ve Jfacercı Tefrikası: 33 
li 

Sonra elini ağzına siper yaparak 
haykırdı: 

- Doral Dora! 

şıyorlardı. . 
Güçlükle yürüyorlardı. Bır ka· 

yalığın önüne gelince Dora durdu~ 
Artık buraya çıkmaktan başka ça 
re yoktu. Çünkü her taraf a1ev ve 
ate~ içinde kalmı tl. Bu be:zahtan 
kurtulmak için çıkacak bır yol 
yoktu. Ancak, kayalğa çıkılırsa ~ı· 
ri diri yanmaktan kurtulmanın ım 
kinı vardı. 

Dora, vakit geçirmeden kayah~a 
doğru tırmanmıya ba!tladı ve tepe
sine kadar çıkıp oturarak etra
fına bakındı. Orman müthiş bir su 
rette yanıyordu. Yalnız kayalığın 
öbür tarafını ateş almamıştı. Ora
dan aşagı inmek le kabildi. Fakat 
bu eok :u.; ve ttiılii\.eli bir şeydi. 

Kendi kendine: 
_ lnmek tehlikeli bir şey am

ma çare yok. Burada kayalıkların 
• ı B' u~tünde kalacak değilim ya. ıraz 

dinleneyim. sonra bir tecrübe ya. 

parım. Budala da aşağıda kaldı. 
Kayalıia tırmanamadı mı ne oldu? 
1~ğ1~·a doğru ~cslendi: ., 
- Hey, Anderya! Neredesin. 

Gelsene buraya. 
Cevap alamadı. Aşağıya baktı, 

Aptal herifin kayalığa tırmandığı
nı .görmedi. O zaman kafasında bir 
sual istifhamlandı ve: 

- Bir şey olmasın zavalL1ya! de
di. O kızılacak değil, acınacak bir 
mahlüktu! 

Çeviren: 

.w. S. Çapanoğlu 

Reis, gideceği yeri bilmeden a· 
Iabildiğine koşuyor, meçhul bır 

noktaya doğru ilerliyordu. 
_ Nereye gidiyordu? Farkında 

değildi bile ... Yalnız sabit bir fikir 
vardı kafasında: Dorayı kurtar-
mak! 

...:.nt~vanctta. Anrikoya yol gös- Antua~tta, Anrikonun yanlış 
· d tr,..nkü o ormanın her yoldan gittiğini görerek se,.lendi: ttaerıyfınor uk.a ı~ş karış' bil"'ordu. En - Yanlış gidiyorsunuz. dedi. 0-

ra ı r ., ...... . 
giıli köşelerinden. geÇit yerlerin. rası çıkmaz bır yoldur sasa c.onu-
den girmiş, çıkmış, babasile avlan- ı nüz. .. . 
mış, vahşi hayvanlara tuzak kur- Dörıdü, önunc ~eçcn kızı takıbe 
muştu . ba~ladı. 

On, on beş dakika sonra, Dora
nın bulunduğu kayalığın öbür ta· 
rafına geldiler, Anriko kablelvuku 
bir hisle orada durdu, Antuanetta
ya dedi ki: 

- İçime öyle geliyor ki, Dora bu 
kayalığın üstündedir. Ben oraya çı. 
kacağım. 

- Bu tehlikeli bir şey ... 

- Ne olursa olsun .. Doranın }\a-
yatı bahis mevzuu olurken, tehli
kenin ne ehemmiyeti olur. Karşı
ma ölüm çık.sa, Dora için olduktan 
sonra. üzerine seve seve atılırım. 
-· Çıkmadan evvel bir kere ba· 

ğıratım. O orada ise cevap verir. 
- Fena bir fikir değil.. Maama

fih cevap ta vermese, ben kayalı
ğa çı l<acağım. 

Aksi sada, bu haykırışın cevabı 
oldu. Anriko müteessir, fakat ümit 
var. tekrar bağırdı: 

- Dora! Dora!. 
İki üç saniye sonra kayalıktan 

asağıya bir taş yuvarlandı ve arka
sından titrek, heyecanlı bir ses ce
vap verdi: 

- Anriko, sen misin sevgilim? 
Buradayım ben! 

Anriko: 
- Dora! Doretta? Geliyorum. 
Diye haykırdı ve ilori doğru atıl· 

lı. Genç kız da onu takip etti. Yu· 
karıya doğru tırmanmıya başladı. 
lar. 

(Arkası var) 

Sahip ve Ba.şmUlıarrir! 
NlZAMETTlN NAZlF 
Neşriyat DirektörU 

ŞOKRO SARACOGLU 
Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

FASULYELER: 

Anadolu Yumuşak ~alı ve 
sert ufakları tombul 
Sert çalı 
Horoz 
Of ve Rize battalı 
Dol mason 
Barbunya 
Karad~niz ufak 
NOHUTLAR: 

Temiz naturel 
28 Na. kalbur üslü 
30 Na. kalbur üstü İspanya 
tohumu 
32 No. kalbur üstü İspanya 
tohumu 
MERCiMEKLER: 

19./ 
20,ı 

24 
27 
29 
15 
16 

15 
17 

22 

' 

23 23,5 
24 24,5 
28 28,5 
31,5 32 
34 34,5 
17,5 18 
18,5 19 

18 18.5 
20 20,5 

26 26,5 

31,5 32 

24,5 25 

18 18.5 d' 
Toptan ~ 

62 
58 

75 
71 

130 
115 

107 No. 1ı ilan: 96 No. 1ı llAna ektir: . .,.ıı'; 
Evvelce 160 kuruş toptan ve 178 kuruş perakende fiyatı tesbı! Qı • 

miş alan Urfa menşeli yağlar en az % 98 s_Utyağını. ve en. çol< tııl~ 
·dı· ihtiva eden saf sadeyağ olup, asıdıtesı % 3 u geçmıyen 1s.ı 

ası . . k od fi t d• n••ll yağların azaıru toptan fıyatı 165 ve pera e e ya ı Ol 
mr ~ (78~ kuruştur. 

Ucuz ve acele satılık köşk 
150 meyve !ldanmı muhtevi kısmen çamlık 2350 metz-e mur~ 

denize nazır arazi dahilinde elektrlk: tenviratı bulunan aeJdz ocıaJı ' 
kll'lk ale Uç odalı mlleta.ldl bir evin tamamı acele •all1Iktır. A~ ,r 
niş bir kuyu ile ahır ve arabalığı bulunan mezkQr ıınlllldl gönnel<~· 
z:u edenler Kadıköy Aeıbadeım Ese.t Paşa. sok.&k 6 n:ıma.raya S 'fi.Y 
mek arzu edenler Galata eski G!lmrtlk caddeai O...... Efendf Han 
maraya müracaatları. 

Deniz Levaz:m Satınalma 
Komisyo~u ila'.llan 

Marmara Ussü bahri K. S.ıtınaJJJJll 
Komisyonun:lan 

45000 kilo sada yatı llAnı "'ı•' 
1 _ İhtiyacımız için yukarda yazılı sadeyağı, kapalı zarf 1l' ·!'I 

eksiltmeye konulmuştur. .. j,,ıı' 
2 - Eksiltmesi 23 EyUll 1941 salı gunU saat 16,30 da # 

Tersane kapısındaki komisyon binas~nda ~apılacaktır. o1 tİ 
3 _ Yağn bir kilosuna tahmin edilen fıyat cl60• kurU; ~~ 

muvakkat teminatı c4850• liradır: ~u işe ait şartname 36 ~
mukabilinde komisyondan alınabıl~r. . . sJ1tJ~f'f 

4 _ Eksiltmeye !ştirAk edecek ısteklilerın 2490 sa11lt ~ı~•ı>;,· 
tarüatı veçhile bu işle alakadar olduklarına dair Ticare~ "'• 

e üçüncü maddede yazılı ilk teminatlarile birlikte t t..... .. 
neı k~eri teklü mektuplarını belli gün ve saatten tam bir sııB80,ı 1.. ' 
c .. 1 . (7 ~,"llı,, !ine kadar komisyon başkanlıgına verme erı. 

* -~ 
Marmara Üssü bahri K. sahnalıtı~ ~ 

Kom~syonundan ~1 rıı 
40000 kilo sada. yatı llArı ·;l ~ 

ne'~.· ı _ Yukarda miktarı yazılı sadeyağı kapalı zarf uou ı 
1 
•. 'lI 

meye konulmuştur. . .. . 30 el" ~· 
2 Eksiltmesi 22 Eylfıl 941 pazartesı gunü saat 16· ır .• ı ·'lııo 

- · ı b" d ıJacakt · ol• "lı , mitte Tersane kapısındakı kom syon ınasm a yap ~ş ; 'I ,, 
3 _ Yağın beher kilosuna tahmin olunan fiyat «160• k'::rıtl P' ~ b 

muvakkat teminatı .,4450. liradır. Buna ait şartname 320 k !'\t 
kabilinde komlsyondan alınabilir. J<ol'~~ ! Yı 

4 - Eksiltmeye iştirAk edecek isteklilerin 2490 sayılı 11.,si~ bı. 
tarifatı veçhile bu işle alakadar olduklarına. dair !icar•\~ ~ ~· 
rını ve üçüncü maddede yazılı !Ik teminatlarıle birlıkte . sB"~ı \ı a 
decekleri teklif mektuplarını be~i gün _ve saatten tam bır (78 ı~ıı 
velinc kadar komisyon baskanlıgına muracaatlan. -..ı\J. 
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