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AKŞAM POITASI 
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,,;,. 
bir 

tl'eliıi 
uarJır! 

Amerikadan getirile
cek buğdaylar 

70 hin tonluk 8 vapur 
kiralanması son safhada 

' :Wilhdat geııruıere acaz ekmek verilmesi tetlıllllerı lleru. 1 

J ror • KarJıe tevziatı yarın ba,byacak • Bababata azamı 

'"-==-===.,;::-------------

llat bazırlaaıyor • Belediye, Evkal dal ve emellUlerı .. Sa~ cePah \'e ıertıerlne btlytik bir t-rnı:da lt'!lllm olınağt. mt'!Cbıır edlleceğı blldlrilen Şimali A.(rlka 

mihver kumandanı g~nrral RommeJ ~ide btr teni te .. 

Nltaı clzdaaıada işaret olmıyaalar yemden 
beyaa11ame verecelller Blylk bir 

Amerikan ordasa 
Çal gölü şimal inden Rommel ordusunun 1 

sağ kanadına taarruza mı hazırlanmış ' 

r 4\ 
Ruslara ~re - -------J 

h~ Ankaraıian h•ldirilrt:~intr ~ör~. şimrlirlen Türk!'.\ enin eımrine hazır 
b Ukötnelln b:ıriçten bir kaı; ~Ü"' bulundurulşn buğda~ları naklet• 
hı ton bu§day n hububat idhali mek iizere ecnehl hir şirkete ait iO 

Yoln"rfrıkl çalışmaları milc:bfot neı•• bin ton hacmıncla 8 v:ıpurun kira 
Celf're . · ı· S · varmış buhınmaktadır. lanması işi ~on snfluwa gırmış ır. 
-2._nıın Ameriknrfa ..,,. Arjrntinde Bir mü~kül çıknıadıitı takdirde 

~:.:_.___:_.:.:.:~=-~~...:.:..~~~ 

Sark Ceohesinde 

Şiddetli muharebeler 
devam ediyor 

Almanlar Mozdok 'da Rus 
müdafaa hatlarına girdiler 

'VIJl, U ~A.AJ - Fena llaft 
~artlarıu raltmen Alman ku·net
Joerfnln 1huı cephesinde ilerlemekte 
olduldaruu bir Berlin teli bildir • 
rnektedir. ı ...... 

NoT"Orosislile yeni mnvıffaliıyet• 
ler elde edilmiş n Ruslar birııı 
daha geri ahlmıştır. 
Tuıtpse fstfbmetinde Alman ta• 

ırrıızu ıellşm~ktedir. 

Terek ndlsinde .&.lman lt11"·ette• 
ti l\usJan bir mevkiden atmışla~ 
dır. 

. Stalinırr:ı'dda, lcanlı boituşmahr 
devam etmektedir. }. 

' LONDRANIN VF:RD!Cl 
il AT.O MAT 

1.ıen.tra, JI (A.A.) - Slalingr.ad 
18~ mahallelerinde Almanl•ID 
3'aMikıın ,iddetli akınlar ..-f •• 
lılın...-. Ba ke.ıritnde bir ....,.ıtn 
J>ihde tationı fmltı -.e tS tanlmia 
tahrfı, edihniştir. 
~ 'kıtalan burada taarruıı:a 
ft~ A1mıın mttdafaa hıUanna 

1'ttfnz etnH!le """affet ohmıtlar 
•e i\i sll'9 sf JM!ri ""91 .+rn i ıı teftf i r. 

1>611nn M -"" 9"91 Jraybettiıi 
~PPf ırlmttt kf11 etl&hmat~r. 

hcı dft 'denın 8lfett bi" earpı~· 
"'•dı 'Atmn " ~Jel' 600 ki,i 
lra'.\"tietmfş1mttr. 

Sta11TUmtddtı hıwı!fl' ti«m11r git-
1'1\elcfeıth-. ~lıcf'tWft rıftf.llMltr MIHm 
sÖ1'tl'l44ciedtr. Pnl• ~'" ynftı9r1 
hın.,,ıtmu: lilr half' ltf'ti~dir. 

Rl!S T~~tt::I 
lroahM, !J (Radpo) - Dftn ~ 

ee nrwa netredflen resmt Rus t•!-• 
Ulf: 

22 i~ günft l~rimiı 
Staııqred w Mozdcıık mıntakala• 
l"tft.da dii~anla earpışm1şl:ırdır. 
bi~er eephelerde de~işikliı. yokhır. 

Tebliite yapılan HA.vede .de şöy• 
k deniliyor: 

21 tıkteşrind• tayyarelerlmir, 
llıtıhteUf te.<lmlerde 20 kamyon Te 
0 tomobn, yakıt maddf'sh·Je dolu :ı 
&ar1ııe1ı etomobili tahrip ettiler, 5 
hatııryan IM!lhn'duhır. bir ~ane 
dePosunu hn•Yll ucurrlular, bir 
ltıtarı hurdai'ı8' ettiler, bir bölüj{e 
:!rakın düşman ]cuvvetini yokettiler. 

Stalil\Rradda tuT"etlerimiT. dii~ 
hlanırı piyade Te tanklarla yaphl!ı 
hllcunılan ıribkürttüter. Di!llman 
fahrikalal'<dan birinin mıntnkıı~ın· 
da rrı~nerimize hücum etti. ~ 
faana fl~• ~ıwııe ve m.inffÜ il~ 
~ıkubulıuı holttıı;malarrfıı ·dü,mııııın 
k. 
2 tatıttın1 tahrlll ..,, bir tabura yı:ı• 
111 ~l)'a<lesini .imha ettik, , 

Stellı\tr!'iıdın ~ahunda bir !Sn 
birliJimiz bir böliıkten faıı:hı dü,. 
man piyadesini yokctti. 5 top, 20 
siper havanını, 2 malzcn~ dep~ 
nu lahrlbetti. 

Mozdok mıntaltasınd11 kıtalane 
mız, müdafaa muhnrebeleri yaptı • 
lar. 60 tanktan yardım gören bir 
\ıüşınan alan mevzilerimize hücum 
eti. Bir günde ? tıınk S top tahrip 
ve bir taburı yakın düşman pJya• 
deni yokettik. Yalnız bir kesimde 
düşman müdafaamızın ön hatları• 
na sokulabildi. Rıı dfi.;man ımrupu• 
nun imhası için muharebeler de · 
vum ediyor. 

Novorosiskin cenup doğusunda 
düşman hücumlarını püskürttü':. 
Bir leepyi işgal için yapılan mu
harebede düşman 150 a5ker zayiat 
verettk ricale kh::ır edildi. 

IRANDA 
ingiliz ve Ruslar 
150 bin yol ı,çıll 

ııtemı,ıer 
Tisi 28 (A.A.) - T&btand&11 ah. 

nan btr habere ır&N. lnıUi& Ye Sov_ 
"'9t; ltl&J makamlan Iran bUkiMrıetln. 
den, yoll&rm tamir edi!.mMI I~ 250 

bin lfÇf 1atem11ttr. 

Bawa ll•rlll 

İngilizler batı Avru
paya akınlar yaptı 

Mah:ada dün 4 uçak 
dütürüldü 

Londra, 23 (A.A.) - ~u hava 
kunetıerine mensup uçaklar bat: 

A.vrupad& hedefler• taa.rrıa •tmlfler. 
dlr. 

Nor.eç aalılli açıklırmde blr lngl_ 
Jtw uçatı blr Alman ıevazrm gemi. 
sinin ortuına blr torpil lHbet ettL 
rerek semJ71 :yaral&llllfllr. 

Bu uçaklara torpiller kondufu da 
dUn tıp edllmlfUr. 4A~ 

lılALT ADA .._ .'J 
Londra, 28 (A.A.,) - Matta adu~ 

Uzerınd~ dün ' A.hhn u~atı tahrip 
edilmiştir. Aıkert ~ latçblr 
ha.sar yoktur. 

Bı.rk&ç ölu ve yarah wardlr. ~ 

memJekclc bir defada nıııhim mık· 
tarda bu!(ılııy gel~bilercklir. Digcl' 
taraftan bu Yapurların hamulelı
ri) le .salimen Tiıı kiyr,"' geJebilıne• 
leri için muharip meınlekellerle 
müzakereler cerc)an etli~t söv1rn• 
mektcdir. Türk limanlarına geçen 
harta 10 bin ton hu{lduv gclmı'ltir 
Bugünlerde daha 5 bin ton bek~ 
Jenmektedir. 

MAHDUT GEi.iRi.ii.ER 
Diğer taraflan memurlardan 

başka Reliri mahdut kimselere de 
ucuz ekmek verllme~i elrafınd:ı 

trtkikler ynpılmaktııdır. Rl'nlar a• 
rMinda yardım ırnren asker aile• 
!erinin de buhınacaAı ııövlenmck• 
tedir. Anı~a muayyen bir yevmi• 
Ye ile ve ücretle ('alı. anlar tla bu 
sınıfn idhal edil~cklerdir. 

HUBUBATA AZAMI F/YJ.T 

1rmir Tıcaret 8Hetesfnın ıHhtı 
lılr habeN göre, hubuhıtı tatbik 
edileocel: Hamt salış fivalının teo.• 
biti i~i ilerJemektl"dir. 

(ArkMI eayfa S ı1ötan % de) 

KIZILORDU 
Harbin bidayetindekinden 

daha iyi techiz edilmittir 

Balenin iliyle 
ııııedl 

Londra, :ıa (A.A.) - Kainin. dOn 
geoe radyoda eöyled!tJ bir nutukta 
kı.aac& §Öyle deml.§Ur: 

.. _ Top ve tank mıal&tnnrz QCılk 

Mısır ceplııeslade Amel'lkaa tayyareıerı. 1 
ala bombardıman laaUyetı arr.tı 
O~rk Amerikan umumi ka 

rargilıı, 23 (A.A.) - Resmi teb· 
lığ: 

Orta.şark Amerikan ordullU ha • 
va kuvvetl:rine mensup bomba ve 
av uç.aklan dün çöl harp c;evrcsın. 
de tPkrar faali)'etlerine devam et
ıınişl'!rdir. İngilizl~r ha va kuvvet· 
!eriyle birlikte hareket yapan or. 
ta yiksekHkte AmcrJcan bomba 
\'e av llı!;a1tl n, diıfman çadırlart _ 
nın bulunduğu b81gede ihrsç nok· 
tnalnu bmnbalamışlardır. Rombn· 

lılr, düşman ça.dırlan ve çıkıe mev 
ki eri 3rasıntla patlamus ve yan • 
gınlar ı:ıkarılmıŞtır. Bomba uçak 
Janna refakat etmekte oJırn av 
ııçakl3n 3 düsman uc:a- nı tahrip 
etmi15lcrdir. 

CMüttefilderin Çat göh.i şima -
!inden hticıun e<lere':e Ro:nel odu· 
sunu teslim o'mağa veya vapurla. 
ra bınerek Afrikadan c;ekilmeğe 
mecbur edecekleri hakkındaki ha 
her ttrUncn !lllyf'ada "DUndeo Bu· 
güne" sütunundadır.) 

Suriye, Filistin ve 
LDbnan şehirlerinde 

Orfi idareye benzer geni 
tedbirler alındığı bildirıliyor 

Sokaklarda iki ld•ldea lazla yan yana 
gez•ek ve toplanmak yasak 

lyidır. Kızılordu, harb!n bidayetin • Berlin, 28 ( T.P.) - Fntstln, Suriye 1 !azla olarak tcnezzUh edlt·.medl~ gibi 
den b!le daba iyi techlz edilmiş blr ve LUbnan lngillz başkumandanı neş. durmak ta Yllatlktır Her tUrlll top_ 
vaziyettedir. Ziraat ııahuında kaL rettiğ'I bir emirname ile ba S mem. 1 ntılar memnOdur. ı::okıılllarda top. 
kmma vardır f:ıkat bu işe daha faz. leketin şehirlerinde 'Örll İdare'' yl nmalar ağır bir cUrfün olarnk vasJf 
:a ehemmiyet vermek ihtiyacı ıözük. andıran bir idare tarzı toııds etmlftlr. landırılacaktır. Rozet ta~ımaK yasak 
mektedir.'' Şehirlerin sokaklarında iki ktıtden edilml§tir. Bu emjrlerr itaat etmlyen 
==:.::.:~-----------------,------ ler hususı mahkemelerde cezalandın. 

LlvAI Parlatın 
Vlşlya döadl 
llare,aı Petea, datı Alrlkaldara 
tecavlıe mal!avemet tavsiye etti 

lacaklardır. Polis vazueleri e.skerl 
idareye verilmiştir, 

Almanların kı' 
tibtyeıı 

Stokholm, 28 (A.A ) - Rua 111u. 
kavcmett keııdlnl göstet'D'lekte. Al_ 

maJılar ki.§ milda!aa bazttlrklaruıd3 

bulunmakta olup, geçen ene muvlll. 
fakıyetıe tatbık ett!kleı·J UU,iyey 

izh&r eylemt'ktc ve müdafaası için kullanıt.cak'ardır. Bu tAblyede ba7J 
birçok Pransrzlarm hıı'-·atlarını ic 

Stalingratta 
Alman 
kayıpları 

150 b1a asker, 
2200 tank 

Londra, 23 (A.A.) - Sovyet tatlh. 
barat bUro.sunun verdiği ra.kamıara 

göre, ağustosun 25 inden lıirindte§rln 
19 una kadar Almanlar St&lingrad 
da l;)-0 bin kişi ve 2200 tank kay~ 
ml§lerdlr. Mozdok k~slmlnde ise bu 
kayıp 39 bin ve Novorosisk keaimi,ıı. 
ele de 45 bindir. 

Yunan - Bulgar 
gerginliği arttı 

--0--

Bir Bulgar gazetesi 

'•ıcabederse bara. 
ke~e geçece91z., 

diyor 
Stokholm, 23 (A.A.) - 19'2 MDe 

sındeki Drama hMlsclerindeıı ~ 
Bulgaı lstanuı Yunanıstan &rumdaJrl 
gerginı.k artmıştır. Makedonya. ve 
ArnavuUuk hudutları meee-l•i de ı.& 
ledilmedlğı için Bulg~~tan il• ltal. 
ya arasındakı .münasebetler de açlk.. 
tır. 

Sofyada çıltan Slovo g~ea ,....,. 
d.ı;'I Uhamlı bir makalede Yunaniat&,. 
na knrııı §ldcretli bır :.isa.ıı kullanar&k 
aiyor ki: 

"Buna müsaade ctmlyeoeğl%. Atma 
hUkümetınjn ötedenberl haf vurdup 
vasıtalardan istl!ade etmemesi içlD 
•etıkte bulunacnğtz. f cabederee Bal. 
•;&n sulbü ve adalet namına harek~ 
geçeceğiz. Yunanistan, aldrklarau ı.. 
ade etmeli ve namuskllrane nb'_...., 
hn.kkında trm nat vcrJl14!ıl dlr." 

Vi~i, 28 ( A.A.) - Paristen Vi· 
~ye dönen başvekil Lavlı.1 hemen 
gidip Ma.rcşalı Peteni ziyaret et • 
miş ve kcn•liaiyle uz.un uzadıya 

J stratejik noktalar ve ı:ehh·ler,lt' a _ 
da ethkleri Dakarm m"cıa.fe uzak· !6zf!e yaşayanlar kcrlcrlni toplıyai'n bunlan sonur.a 
lıi?ına rağmen, eün gertik"e Frıın 

görüşmüştür. 
" .. kadar müdafaa etmckUr. St Ungrad 

ı:;ızlann kalbinde daha çok yaşa • muhare!)(>si bir müddet cl3.ha dn•ntr Bn~iin fcei dıırıım la ot:uılan: 
• • • d ğını ilave etm~ktcdir. ı-<!ef'ektlr. "!" unlıır , e ~unlar" clİ\ r ı;;ıra'n.mf'k 

Vişi. 23 tA.A.) - Mareşal Pc. cı"'hf'ttc ki imkiın .. ız. Hnngitcrlnin 
tenin Fransız batı Afl'ikası halkı • Jııın•rileriı:ı!~ıı ılııha fo ı durumda 

~~,::~:~d~~~i:ı=;~h:t~p:~~t~ Ekmeklı'k una patates 1',,, fRndık ~:~,:~':~::k.:e:~~~:~. lıii~;~~~· 
!!tnda Amiral Darlan tarafındRD 1 (j 1 l ı•jnıini. hir ttl< c\lnm 'e:ın tıır kat. 
okunmuş ve radyo ile yayılmıştır. it kıir.iık :.ııartnnanınm iracfına 

Devlet şefi bu mcaajınrta. 1940 b •t •mıs ı uhn•snlarııı 'nziycti de 

;~::iğ:ngi~~~:~:ınet!:nav~:~; k il s pesi k a r 1 ş tir ı I a bile c e k ~~ıbGİ~~~.,dı~:üımn 
1

::
8

:,:~:taınnd:ı.rı.avya.ı· 
halka teşekkür etmekte ve haklı ·~.- " 
f?(iıtterilebileceJt hiçbir noktası ol. tıında';'ın :ılt katında oturduğu a. 
mamekla beraber. halen yeni teh . • r111rtmıanmdaki ~cıyalnrını sntıı sa. 

didterin de ileri ~riilmekte bulun· F d k "' •d k 11 1 'Dı•lmBSI ta !llözcfe vııt1:ul···1na dn'r btr !lika· 
duğunu batrrlatmaktadır. . ın 1 yagın111 sanayı e Ui anı a ;ıet de ,.·· ·limÜ7e ili!!mkti. Kira. 

M&re1&1 Pcten, Frarmr batı AJ. , 1 alrın nrtı~ıt:.>mnm!llı t:dk qi w ... 
nkagmm 1940 yılı tecavıızune mu··mkUn olacaa""ı ar.13Şlldl i .. nbet1iılir, fmt hırn~tın dft!Tet 
ben,..cr tehrfidlcre · halkm aynı te 1 . i~·imle bıılıın:nılnfr ayırmak Sll'MI 
kilde mukavemet edeceii ilmidiai (\'azDJı 8 uncu sl\y:fad") nın ı;eltliğini sanıyoruz. 
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Surı·velı·ler..__. uu''_k_u,,-,,, ... -- d-·-a·~r . ~.! •H 
Yurtlardan çıkarı- ııı ma11arelle1er1 .. 

Nasıl Türk ordusunu lan taleb~ler . s rALtNt~RAD'dllki _.okak 

2rkadan vurdular lkmaı imtıhamndamuvattak kUVVPtl• .1 ::~~.:.-:=eti..:..""; 
Olanlar tekrar ahnacak " Kah111 etmelidir ki aokü maha-

··BUNU. KENDi AGIZLARINDAN 
DINLIYELIM .. 

Bu milb kamamazılar ( !) Uvrem'in emri altmda ça· 
lqmıtlar ve Türk aıkerleriyle dolu tirenleri 

havaya ·uçunDUflar. 

Srhhiye Vekileti, geçen dcrd YJ· rebe eri harplerin ea retin ve 
Iında ikmal 'mtihanında muvat _ Yazan : RIQ ÇAVD.AllLI kork11nç olanalndrr. Bir rok ..... 
fak olamayıp da leyli tıp ta lebe _ laaıııarnlardaa sonra, bir eok illtia 
yurtlarından çtkanlmlf bul ının 

1 
liflerde .. -it kaalr nhneler 

talebelerden bu ders yılı imtihan. BAN tarillinin hllUu, c,. ne .. ..,., ve .. masam" bir iman gurillmllttttr~&bk muharebeelri. 
lannda muvaffak olanların tekrar rusdıenen "Keyhlisrev,,i bize balinde kalmak istiyor!.. ba harbin eereyan ettilt tehir u 
yurt.lam atınmalan itin emir ver l'unanWar ~ methederler. Hat Pek tabii olarak uilzadeler ba kadar bü)ik olana 0 kadar ticl
miltir. Bıı talebenin yeniden yurt ti Xenephon banan hakkında bir •ualden l&fll'Ular. Verileeek o. detli olma,tar. Ba harpte harap 
lara m~aca:ı.ttıı bulunmasını ve de kitap JUIDllUI'. Blttbı delilikle \&p yokl Bir iki taaell: olmak korh1l7le açık tehir o ... 

SarlJ"e, 10n ıGnlerde. iatWll yıJo kuında yerlqnıelerlnl bedeTl1ere bu milracaatin ikincıteşrlnin on rine rağmen, yine keadme mahııus - Ber aamaa aö7Jll70rduk l'ılk illn edilen Pari8 bir (Ok 
Iİntımll tenliklerl J&Ptı. Gueteler, emretti Ben, dlnamlll huırlıdım belice kadar yaptlmta olması la - bir .laymetı olaa bu hükümdar, hafllletmeabf sokak mahaıebeleri göna6ttllr. 
ba merasimi tasvir ederken, m.1. ve yanımda olan lnıllh elçlalnln zmıdtr. ihtiyar hlinde, MMSagete Türk Deme4l isterlerse de, (Ke7klvtiıs) n•, 183A. tMI, Dttlliberbıde ı. 
ztden, bahsetmeyi de unutmadı. 16alerl önOnde, onan gösterdlll Bu yıl, Sıhhat ve lçtimaI Mua. kıralioeslni de IOft defa k.olrlNnak l1B Slrlftneel kelimeleri apJanna luırplere. tteadtif edi•i,ur. 1.lkia 
... derken, bunun, manda altın• yere koydum. Llvrens koluma ıı~ venet VekAletine müracaat edip için ona ka.r!!'I aç'911 •arptt, ba ~: 18'70 nıllharebesinden .oaralri ..,. 
da 79şadıklan dffre taallök etli• • dl, nıylardan yüı metre 6tede bil" de yurda kabul tdilmiş olan talt. Türk laralic:dlnia •&Jle kafuı - s~~nm mel'11nlarl ~ylemit, kık nnt1uuebeelrf dilerlerlndea 
lbıJ unnetmeylnlz. Yakın Sarh·e lunan bir tathk Yokuta yOridük. benin tıp ve czacıda fazla talep kes.l1miı ve içı kan dolu bir l•fe- öjretmıı olsaydınız. o baç ölllme daha 'iddetlidir 
tarihinin bu faslından, hiç ba~· Bedeviler, arkamızda, pandaydı- yOztlnden üniversitede yapılan im Din içiae sokularak, tarihinin •OD .... talıak ba gibıalu itler mifdi't Alm•na1• P;..,.. ~ 
ledllmedl. Vadedilen şeyler, daha lar. Birdenbire tren g6rilndtl. L~ tihana girenlerden ancak mUsa • N~falan ela kapattlmştrr. Oaa öl411rten 8inlnb!_ na 19 eylll 18'70 de haflamıtlar; 
.llılkf bahralardı. Surf,-JUer, o. komotlnn (ferin bir nefes aldılı bekada muyaffak o'anıar yurda Bana (Keyk&vUe) denen Baldı ve makul oklaiwaa eade ttl Oıineilllnu mı de ..,. ... 

11 .. n...,ı- ede'bı"lec ... k dı·,;erlerı"nı·n bı"r (Oamb-) adlı bir oıı.1a kencl~in- ke.ndisbıin inandılı ma,bakemea.i ı m•ı·- .. _ .. ____ - .. da ..., 
mantı idaresinden kurtulmak için, iyice işitiliyordu. I.Avrens, saaUne b~l';~ olwyac';,.k.Ur.ı::o den~ ttihta Pfjer~ lru tarihle beiıDea llllln•P .,.,,...,. \e o dalü. ıe""'.;~;1;-.;~fi llarüet. 
miralay Uvren.9C nasıl yardt'll balth: y rtl ·ı "h·.. d k rini'n bö)'lk bir bllkönıdar olarak kAda karannı v.em. ı. ._ ---11, --ı -...--. 
etml•ler, TOrk ordusuna nasıl ar- "~ Tren, beş dakika sonra ö- u a'l"a yeni ı ti -. e ece .. .ır. la adam, ""'- _! 1r:..:- .. ..a...-a , _. .... _ ı-- -u--.p 

y oJan bu talebe..ı-n g·'~•k ayın ı;o t~nneır.e •-ıtı• n ba - ... on ...... ~• ....--a .,.__n ...... __ _._ h-'---- -..-1.., 
bdan vurmu,ıar, bahsedilenleT" nDmtlzde bllJonacat. \K -~- • d "... ltorabe diri dJ ı '"'- •m - ~ ~~ 
bq 1 rd Dedi 15 ine kadar taahhüd senedi alt- hıç e babasına benzemes. ("bk8 r n meaua a&nlla. Pariste yeni bir idare •••--. 

n a 1
• • nacüttr. Tttrk terb~eai altında yetleen Ne ,.tTarma, De allama ,.... delep imni altında nazırlar taJi• 

Suriye ıuetelerlnln 79sdılına "Vagonlann ı>encereleriniien "" Keyhüsrev, bitlln din'ere karp ~I ~ ~liytik • httldlmdan etmilti. B.tvekil Tİ>'• lsvicndea 
118te. bu kahramanlardan biri lilmlt askerlerin şekilleri ı3rünmı• K B d ..,B9ama1taktr " lltlnnetlllr ol nm iradesı yerme~tirilerek, ilen dlinen prk ordaslJle ~lman,adaa 
"Fals Bey El • Ann., f m 1 1. Ye beşJamı~. Nöbetçiler, mitral- umaşçı ro dağa halde, ~ris ablne ola': di ellJle \'1U'dala evl&dı ile ben_ t16n.M .n&lılandmlan l3ft 080 
:Bu nıtlll bhramaa. Suriyenin f• ylSsJerle mncehbesdfler. rak hepsinin ı1tt,manı keıtilir. Mı. ber, on iki kili de diri diri mezaM oiıi IUllele alf'Jhİlle 1cau.....:.ıa 
Uktlll şerefine, bir de hatıra yap .. tki dakla daha .. Ben, dinamiti mahkom oldu 1ı11'da bllyilk mabat! Api11'i teınall ra g6mllftlr. lcuar Vtrmittl Amel.. V91MJ• 
nıış. patlatacak teli lurnetUce • tutuyo- eden heykflin kalbla.e laan~rlni Yaptıls her ilin dolra oldaıana ılaki mi!U mecÜ.i ~ itin 

Gaıeıenın mtıtalAulyle blrllllte rum. ..plar. lefndeld patları yalrtmnak eadn balana~ koea ttfatih", ban. orda 1cmm.,. harekele c~lr 
!>.ı h :ı tırayı aynen nakledfYonrı. •'ffer şey hR7.ır. Bedeviler nhır• ll8Ddlll 98 t&lgÜ• ~n buttta bir mabedi &tefe ver"" elan IOD1a da Cretlaı'an idamını here balan.;.,rdaı ,..u 111• .. ,. 
Serlc,·ııh ~yledlr: ııslanıyorlar. Tren, &lede... Ben dirir. Blltla Jnıvvetiyh "Men.m. emreder. f'alıat lnımaı malıktm, ralı bbal ectilmi~: llmt lta,,U. .. 

ten çekiyorum. fnrıtAk. Lotcomoo tarı içer 1888 Dilemlstt,, diye 1ıatmnala bat. bana haber alır almaz hemen ka. Amele Mareıti bir~ tevkifler 
ÖTEKi HARBiN HATIRALARI 

OEDBV/LBR, DIJŞllAN f'RBNL& 
RINB COLDE NASIL Ht1CUll 

DIYORLARD11 

tffle birkaç valf()n bavalanıyor. •• Is ta ••• lar. AJeme, dtlllJanm en nlfazl11 car. Kfadisinl idam etmek 1bere ldarnlAr 1SPll. l"abt milll O.: 
Yent infillldar talclp edh·or ~ ... , J8 C ... ar bir lltlldbndan oldttfan• gtieter"" gidealer eU IN)f dönlncıe, Kefkl. ,'9tler cif sellrl nmhMU'laJa ...... 
benim işaretim ftzerfne bedcvflı.:r Mafl.auında 2552 liralık malı mek ister. T19 ym. "lıtlftıe lliaerı • ~: maha•n • ., ltafh sllfto 
trene saldınyorlar. varktn, bunlan •ltlamak surctilc Helw ini lılldlllul&fta o .. a ol. :- NaJJI olar! Fermanım 191'1ne ıt DlaJB puar .uali ....._ .. t 

COL HARBi KAHRAMANI FAiZ 
BEY BL • AZll'IN YAZISI 

(111.t. tllll 

"Biz, mltrah•&zlerln ~ al> eatmaktan imtina eden Sultanha- IDAk da bir bel& imlt! ~I mlf d6rt nı.nntla demief aelcerler 
fiyle kartılaadık. mamında Brod kumq m3ğazası Ba -.. sa...U. romla Praupe, - JDtret ............ •is h Otlyden salclmlılar: hiT bpl 

"Biz, tfifelderimfı ~ tıtitn · ,. ıahibi Simon Brod ite tezglhtan naml9a babMınm bir İl haldantk ~ ferman baymdanm! Hal. uptedillniıth Oldtl PAritle ıdrdi: 
lanmısla atet edl10nıs. Bedftller. Davidin birinci milli korunma '-erdili· emri matar. Yeri• getir- bakı o geee JU91 lllafnull Y'nm fabt ..., l»itmit ehnayor ve iO" 

Gazete, b6)'0ık harftel'le, 1 aaur sallara kalmıt olan nııonlan ate. Dl9bkemesinc:!e yapılan muhakeme- mez. (Keykivtls) küplere biner: ela ~ mtlllhn bir ~ nrt On bir muharebeleri ba,byorcha. B• 
a bu .... ~,. anladıktan son- lemlye m11nffak oluyorlar. Xll'· si dttn ncticelenmlttir. - ~ta ~lama,...,..! kı°'Şlnın tatbikine ele imkAn yolrttı! harbin de\"JUll ettlti 21 maya 28 

şunlar, lherlmise :vatıJOr. Böyle,- Mahkeme Brodla te·..A"tannı 3 Za'\ıalh çoeak hemen •U1ll'alla Ke,ll&vth hio b6y1- teJ dinler ........ arat1ndald _.._, _ _.. ~ • ...., ra. oll Jraharamanının ııBslerhıl fU ~ .... , &!-!ı• ı.: .. ti d __.._.___ --'• --.J- •-.._.. 
ken yOs esir ahronn. er l!eDe mOddctle alır hap&e, 1000 Keıa.naır. Asa .. ..,. a "' -"" -. ' hafta" adı Vft'l1m._ 

mretle takdim edl)'or: ~ulfemld yaptıktn 90ftra, er lira para c..., ... 1 öcleme.ıc.e mah. her ttli tltreJ'f'll KeJ11lv19. 7eri - Benim, 4a, tra«!em•n nefe.i Veriltn bu isim •• • -ktea -
"Okuyuculanmız. FAiz Bfy El • ~- 6 .. &a ·~. bi ı.-...b ••- -- ~..__- ·ı ır- ,. . .,. ,, __ treni aleTler içinde bırakarak, çe- kftm etmiş ve ihtiklr mevzuu olan Ku&• tiW"1:1ten r "-3 e- .,....,,~: ~-·,.~ "jlfl'f:";'!IR ....... kallarubnlllll' .......... 11 

~·, tanırlar. Onuu. 1914 de ~l kfJdlk. -. Hftlla ltaiıllh mllade~ _ ..... ~ ~ ~ !W'. ~ ·~.._ tftl'drnda topTarfa n.wtleılctitiJ. 
haatjmt-. .. rraıa:7 ~ bldi» Mfotmtzd~ H ttfl nrallndı, ~O karar vemıi§tir. lıM<umctar gibi tin!.. • HU~aann ~n iradeJI ~ye. mit olan barikatlar ........._n; 
.. çalıştıiı hakkında. bhtae q kiti &idi. Kttrenfterh ftlırfntn: Çocuk ne JaPM"im• llhltltln rın• ~· (1) • tiddetli mddaf• ola..,..,.... b 
nvel, yine .. .....ede <7Udılı hl"fUn, blT 79natındın lfrdl, &t~ Ticaret V elıUi lngiliz Nliri l9fll'll'. Bir ""'- tlylemelı ister, ~ matrar ....rıta1', etra Slllar TU.illeri ve Lnr sara,tarir 
)"lmlannı obchılar. il. Amı. ba· kl~tnden çıktı. 6. • al J• kekeler.. l'allat ne flllmkl11... fma delı!ef •• hafmet ~. AOa le kini uraJllll. lldli7e ....,..., 
da de. c*uyueolannvs fela, düt- "Bedmterln kampına lfrdlk. O- ne 11 zıy et veraı K.yktvlıl, ..,... ....,.ine bile f!'llna c11nftı. ll'aht 1"1nc1a rt1 hk boledQre bina .. ını ve ., ... pet-
mua " tııblate kUfı binlerce rada Karentlerln reisini, eUmt• Anbradan blldirildifine göre, '"akit ı..ru-: de c'ltltlndllfl ~ ednnu. ()(ey_ rol dökorü at.le ...uı.rı _._. 
tlfla.Jn 81rlftlll o lelıllkeli, f.tıt detl nle)arha tedavi ettik. Yaralı- Tıcaret Yekili Bebı;et U.1, dUn An. - Neye emrimi ,..S.. pliım. ... v~r) in t8ndtlnnet~ eA1"ttlr mftiualar. f.i.Toa iMuyoam da 
nimli mGcadeledea bir mentıbe7I mu:: lrarapalaat:ı İngiltere büyük elçisi dblTI.. TlrtdllJr • trnnhk dann atlama. birbiri arkallndaa at .. lf.diler; bir 
~detmek 16tfunda bulunuyor. •C- Lhrem, harlh ne.inden rere(jne bir öl!e liyafeti verml• _ _ ......... !.. lnlh ~nmtt! Tth1dln tahiıtm ~evler, mahalleler, aleYler kfa-
~ ~ El • Asm'", bqtln, bir adam.. Bedm, lendisl ve tir. Ziyafette 'ncaret Vekaleti lkinei kelime eoetrlo 1ırt1aım· ............... taytan dln~n lt"l'l\ia de blnn,tı; Sen ae1ari auttf'D 

mtltefllderin hayratı altında bir memlebU lçfb ızhrap Qe'kmelle mUsttşan. Toprak Ofiei Umum da kalır. Deli Rlklbodar e]Jnleki 8JDerdh aMnnda ltir möeallit, ika d11ftr arasmct.. aluftrd.. t 
met edeıblleıeS halde bahnunuma mlftebll'dtr. mildüril, tnıiltel'e aefareti ataşesi okla eoealmnm kalbinden varan. fra..S.:: larAf1ndan ....... enmftt Şarktftki ribek noktalardan att-
raln·en, oalann daT111annı nrlldt• Diye s3ylenip d9l"U'1'0rdu. ve tng'flh Tiearet ıiriteti milm~il ca ~ dttflrlr. Ve it~ MI' ıstı• olan 7.e~1it. lrarl!'I mlcl lan obllıler Mhrln merkezine p 
laa etmeyi kendisine. bir ndh, "Ll'Vftln.s, blsl, hancJ harbe sok- leri hazır ibuluDmlJ3lardrr. rap ldwJet.mcAea ,....mdüHere hfı bir nılle..tele ~'!'! Ke•lc&vl" tıyorda. MilU idareye .... ...., 
t>ir ~eorel meselesi edinmiştir. O, tu)'la, aDtenetlnl muhafıza edl~ lni~reJen 6ir heyet geldi daner: •tin de tahtı ilerin• otanna,ı.. rehineler at.ıttriU4\l Ba vasiJet 
mltteflklerln, halin ele, ıtıc • da; fakat ba1u,ıannda, her biri- OOn İaviçreden tehrimi.ze dört - İfte. cin. Ralbrdar b6"9 İtte o aunan. lreadi9!nl dlan. kal"PSmda orda m~en bir 1
1918 de oldnlta ,n,ı. a7111 prenıo ·mıs. bl9e ceaaret Te ütııU Te'l'On kişiden milrekkep bir ticaret he • ohnalıdırll.. nm ftl ntlfm "fthtbi biT hlldbnclar ve kanralh karunıyorda. Kızıl 
alpJer t-'ntJdn çarpı,ııktarına k.- k•ıın alnler tGNbillJQrdok. BI- yeti ~llniş ~e dUn alqam Anka. Fakat faela J>ananla da bpaa_ oldatana .zannPclen Knklvlle "! lnr her !lnkalıta, hattı\ evde bota• 
naat geUrmiştlr: H<lni',.tı, vatan simle bel'aıber bulunan Lllıbnanblar, raya git.mqtir. mu. Kendiılinln bir hlldlmc1u or taular hafif ve eıll.I nldata~• an bo"8za dti~ttyorla1'lh., ~ mUca• 
;wıe ~enlyet. FAfs Be)" El • Azm. kahrama11ea haNet etttl~r. Onlar, favlıçtt ile Tllrlriye arasındaki dbğana, maktaı ollana llrflmi' • lu. Sokaklarda drlllerek il dllrtıl. <lele Per!a.'9S mesal'h .. ncla olh. 
arapfann demokrasilerle müte a- bir temerkllz kampından kaçm:~ ti<:art mUn~e olan pürüz ! yenlerin de oesa celonelerl llztml l me~.lellmed intilı,arda balar R~ littf''ere gftre harpta IJı. 
ald bulundulcl:ırına, bir an bile lardı. Onlar, t~hlfke ft ~Hlmle Jerin Ankmlda bu heyetin hUkfl· Maktul ,..... lllaİ7etİndıe hha • (~) &;'1' rıva.Yette ken" 9n:' YDl'UI'. )enler ve ihtialrı1er fll!'A"1tdan 
şiphe etmlyıor. eıtenl)"Orlardı. Onlar, dolma, en metimizlıe yapacafr gi5rilşmeterden nan on ilq lranh uda ... Ji de 4'ao 8•1~ • rl\'a1ftte 4• •".m ftnnclan blmtrllnler 63M dl: falrat IMlala-

• * • tııblfteH 'l'nfrt4erl anyorlardı.. IOllra ort!.dan 'kalkacağı tahmin irrtu': b!l'ili tarafmdan varalarak ~rt- nn aMJ MYJSI 17.900 c1t. 
Gazele, Jııa tebdcW m menalnd• f * • tdiRE'ktedir. 1 _ llorif1eı dft Sis pce Sin h1n •)'falan ftrMmcfıtn kaybo nr. Harp blttfti nmaa Puhift en 
~ sonra, menkıbe dedJIL oalal' 1fllltbtı -an ""'"•-'•, "U dlb evla~ ~mnda oldap: Blylece tarıı.. tarih :natan de· Jttsel yerlf.rt luuüe halfndeydi 
ı&..ı it bramanJ.a.. lılıdm ,_ ·--r·- JiJerlncJen blrf9~nl dfthS. tozfa bD lada adJm ltaııır ~ -a... 
.,...n a .... aaano lllrlet-le )'U18ını bftlrlyor: isyanının ıtdanıı olan Lbremi blk· naz halde. oaa aeclea beıalm kÖM9inc1e anataımü ber ok. Te n " • ı•a-
mızdı ihanet mllUJetinde olu "Plb Bey Et. Aım, ba 3tekl Mmden lmrtamı•şh. bir htUdtmdu olclalama IÖJ'leme. laı • rıihn ölller y&tfJ'M'du. 18.eot .. it, 
86derlnl, '671e n-'ıecuJ'OI': harbin tabNmanı, b6yle a3yledl. PAnJnls iti, b11 çöl kabramanumı dinil •, ellmi evlat flaaiyle .,... • askfrf'I 111111:.Jc~s Terildi: ban-

"Araplar, 1914 de. ı.tltWlerlnl Yalnız fana eBylemekte ihmal etti sözlerinde ~yee mftbılAta " 7aftma! 1) Mupero: The paaing of the lardsn 10.000 taneli ..,. ,...re 
'.ft hllrrf) etlerini fetbetmel, m.- ki, o, ha~b pahaaına. bir Qok a• yalan .. Gazetede lee mOktmmel bir llantılm .. ,....... bdma Emp!reıs; 668 • 71 aUrtlldl. 
niJe( Te hnk danı.na. m6claf... kerlerfnl, hattl bir defuında, .. propaganda nr. ki "evllt katili" olmulnm da g(. 2) RawJin1C1n: FiTe Great Mo 1'ADIRCAN K.AF'LI 
eylemek ilen mtttte,..._ yanı• nplann 808 derece doata.,. çöl 11. RASlll OZGl!N i ..ıam. ............... anror! l:'L IW"f'hiee ••• ; lD, 398 • 
ida döJüştiUer. lwn. mtılladdel 1 Kq 79klafl)"Or. Blllleroe ooculr glSS.ı 
bir dan1a lümMıl ...... --· .. -----------------------------------·---------------· a.rtltı lfllden l'tıleoelı: J&rdıaa cnır. Olla ISlnJ'~n 90Dmta bcfar Jalaa~ 
llddl'. Anpla!', meAerelertne s. ,_. '* a.v. ._ pmlan 111ı.- mlftlr. 
itlltırt... w fflr'el ulnmda 111r1e~. diı ~e .... eJdlbı memar . Qoculı JCtlrpme ıanuau 

aeneı Keram 
QOCUK DAV ASI OOJıDltJRtt1c'I 
DAV..uJI>IR. 

at ......... tehlikesi ... Yar. Zira 
Bordo Atlıuıtik laydannc1a Fran. 
....... ..... lralalll ... bll)'Öık 
linwl"ır. Nut ve Brest ya ~ 
pi edilmit, Jlllıllt da -.ı edil
.. ..... lıüPumiltar •. 

'11abatalnmı. elli batını.mı ..._ hı.aa ..... .....,. «ltlr -
mrat. 11e1ı ...._ lllr weak ~ 

topıun.a ide leDdl haline ...._. .. -=urlar b6-'- lal ...-
nıt, ılrdllimk •loaaa davarlarl" 3 .. 

rak, tlrdlltmk aalownn "1rıarları- ... ....,. dap &elcliıtm ~ laio 
na t6s teldlrdtm. Şurada, 1Jarad11 -.ı Nil', ı.na ba tanu-Je 

ı..a.L. ~ı 'TS ....ı.." Adamla beraber, 
a.s:ıh duran blıbç ._ ~m... IEiWar taYll'll, llalh Londralı o.ti • 
Banlar, "' 98hlbinln eserler:. ..,.r 1»İI' 1llÜ da ftl'; 1llÜ •• llal.. 
fih Bey, ])et ,Osel taıblo velar de~ d•hedn clhmep 
l.metmlftlr ft bunlardan butlan, meebar. sa,..r 1n1r1p 'Ye ldllar r 
1927 10nbabar lel'8isl Mloounda, talr Wıilll ..,...... ..ıenl~lfe all 
ı>*. sl78<1e dlkbtl eelbeylemlfft. ~oldular, •e ba'lzim afaeık evi 

"Flls Bef, birdenbire:' mtlll ~ ~ .,. meldrtlL 
"Cllle dôneUm, dedi. ttt7 •aesl 11 lratlancblar. Ge('efl lamapelftl• 

,.. aabahlanndan birinde, Akale bltaldRrm ilerinde, hattl 7.a., 
ile llaan araıandaıkl "Frefre" de,- ~le blyle ~~il'fttı1dik. 
dt.Bls, biti bclaı' Slpabl7d•. Da- Erte8I Rln (JI haziran puu) 

...-•. bedevi kl7afeU• lfrmlş erbnc1eB '°"" Koemon"iye ile .. 
olu Uvrem bohınuyorda. ~ ra.,_ ~ Wr bltveye littilı: 
tinden lmnlf. yahnayat 7GrQym- lralıverte muanm a..erinfl~ yalnn 
da. Cila .. blluıth. QL laaıklkt bir Wr ,_.,,.... o1ara1ı bu1lnut btr 
fumdı. Ba 9aıbtıb1d ... a1renm. u- Pltft liro114 nısPtMI var. Guete • 
bT ole _.lmmat ,.alJI bir treni, ele ....r teMlte .._.i,.n bir ,.n 
~ ~Dd• bnQa .,.... ela, Almanlann '9fmt!t """ tarafAttl 
.-. - • .. ......, ..,_ keyffhinla hı.dili ~ibi Rerledi'k· 
tll"dııı• lld Jls _.,. bdar -'78 lerl nwh. 

omı-ı 

Mraaller Esen 
T-.ı 

'Alebınder Vert 
70 

h tukta dll,man lntalaıt Romi'U 
eivarmda ~ nehrini geçmiıler _ 
dir. Trava ve 8ea DbiJ• civannda 
dUpnan tUJ*I artmlf •e Alman 
lneWerl !jomon dolaylanna Jetİf" 
mittir. AtUM!a Nöf Brisah civarın 
... dltman taamaa ıecJlftiı, bir 
-'lrtar d0""98 atlrer Bft neltri • 
nl RWlelllit. fakat mlc1afaa menilP. 
rimiılclen hi(blriıli u.ıılmamqbr." 

Ba lt'bll~en ~lcRn mlnanıa 
hulbası '11dar: dlllJIMn Borgonya 
•• glbeAine lra4tt• Perlftnittlr. 
Garet~ dön toplanan narırlar 
mecı:~in• dah' yalnn toplanbnnt 
h ..Wa lmakdc1ı~ haberi var. 
T111', radikal kOllP-'l'~ine bf'nziyen 
lta"t'llAiyl• ~illn~ bir Ubaıtu. Hal 

böl ba "OD gttnlade llMdo,a •or 
kan( bir klbn olcla. llepbndba 
se'\'dlfinıis glzel, cana ,alan Jl'ru 
umn ~lanmak lzel'9 olchlta -
na h~aed~rm. SplencUd otelinin 
etrafmtbki kahvelerde seeen l>i • 
tip tlkennte lıihnİJ'en ıaatlerde 
llerbs birbirine apı eıldırtan "' 
ali 10ravor: ''l'ram• tetlim ola 
tka mıi• Ba bir ınHinln 10nac1ar. 
Frauanın f'lnmta 1" "11l)'et kah 
~nelen ~~yrec!eeelaniftm. 

8'1 taba.la konwlOt11aımt )'rP 
IUllda lofre7 Kolm, lorj Jlile ile 
brwdattnn: .. iki arkAdq Derli 
&p,..•e ~ bir rah'a Bonl,,. 
non bitin gem'ei 711valarmı d~ 
lq11oüalnm 9'Jylediler, llaftket 
temek ta.r. olna tü ~eml keşfe• 
me~htaeıddanmt. Baa pu1.
cı1er, !tir yelken geml9i kini .. 
maktan .. h .. ttı1er. 

0.taponaa elin6 d~D 
eo1r korllaa Knikerboker artsacla-. 
lar 1'a hasa•ta anlqac-ü olarlar. 
ııa bir yellrenli .atm almak llile 
mUnıldln oklapna idc11a etti. 

ıoeUmelerllll • lrıea.m.rlJle ı..~ NN~ PuWn een. 
-.nlanıu aıııb.,...ullk bdar ....... •.t,et delkımemiftir. Da. 

y ................. ~ ... ~. --.. -------------~-----.. ----------------............................ .. 

fto"'odaki tngı"lhlerde, l'ranla. 
nm tnlim obnası lhtlmali b""" 
•tnda aunftnmda ~em)Je Mnip bi
nemJy~kleri dll!Jilaee ıiJ'le ... 
clitedt. Göktftl illfleek para~&. 
lelfe Bordonun ani bir istillya 

Naarlar ıneellai ~oda itil' 
Vfnt. tonlanadkb; ba y9l'i .... 
fettim. Oiw. Mru 110nn ... 
ora,. Kire1'rea Bam'larm ~ 
nı girdim. Yenaad c1a oradaydı 
'Jatkumandan çok satcln •e heatelll 
"ıemen ken~ndm emin cibi &idi. 
01l70r .. Ne lmlt ediyor acaba f l'o1 
Rftno m&thlt 'bir nrette J'91'gaD 

Kolı 7erİn• oclan G UJl:'l'Ef.ERDB .. Kel& ... 
mlrb nrine odan Yerli• 

etn1!" .... bir 7au ..._ .. ,.,. 
ten enelld ilAalan ı.~ı 
"Bö7le bir .... aa odu ıü 
mak• arar et:anek orm&11e11ds ..., 
k~ bir einayettir • .....,. 
mat 'lİİlmlr 80balarbte el~ 
nls ve klmtlr ,alnam..,. • uad~ 
l"ellnd dairelerin de e4aa ,..._... 
-aeaklan ftl'dt. 
... i İl tenin. o1-. ..... 

'10bal:uı odan 90U1arlıll - ..... 
aalu1irse - el~. Y.-.. 
'cffmllr Hbakmıcla iste. llt r., 
oct11n )'8'°1aeak. 

7vnNPn insanı, 4nc1e eı.
clan eina,..-te teftik .........,._ 
"• llzel Mı mical. 

Bir,._ Bıırvolı 
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il.~~~:~ : Ç ag -'Ve kahve kEbedi Şefin~ Ekmeklik una patates ıe bnM 
.::4b.E::. atelgeleri kuruldu' ölüm küspesi kauştmlabilecek .._ --=~ ..... yıldönümü 

, 14.80 ~ ı-ı.- .., Aybaşıadaa itibaren laallyete geçilecek Fındık yağının sanayide ku11andabHmes; 
mümkün olacağı anlaşıldı 

: :;: ~: : 
1!: : çay ve kabve kata ve şişelerde satılacak· Parti llltllal proğ-

.,. iM • .... • ~-~· ~ u üd ...•.. -.. 1 .. ,. ı·r _ ....... 1 d 1 ramım bazırladı 
Gnıb;e cena.n. uu.ı~ ar ·mum m ll•)Ugu eV• ar mu.ııte ı · agır...,., ar ıs. o acalt • 
""'-"' l'\'!rt "1'11.llM9 veJa ~Y Ye bilılhrre ka.hverıin ka- t;r. kutu ve şi:ıeierin üzerinde sa

palt kaplar 'J.Çinde :oatı~a çıkarıi • t1labileceklcri azami tarihler yaz!. 
~ rnal3l iç,"in Ka.l>ataştaki İn.hi5arlar lı bulunacaktn:. 
~ 

0
·.: 0 

•••• • • •• ••• • • ...........,. t binasında yeni atöJJ eler vlicude 1nlıi::ıarlar İdaresi haJen k:lo.su 
1 un den f:j getirmi.~tir. BU tün mcmlekctın J:JOO Jrurustan satılmakta olan ça~ 
~ ~I çay ve kahve ihtiyacının geçip iş. dan maada ki109U 1700 kur~tau 
i B .. .. leneeegi v~ harman:ar yapılacak daha. iyi cins bir ~ da bu şekil : ugune olan bu atölyeler a.y b~ından ~.ti· ·de paketlerle satt.5:ı çrknrtacaktır~ 
~ •o•••,+•••+••• .,,,....,.• baren faalivcte geçecektir, Son zamanlarda görülmü!'; olan 

ikinci cephe 
inhisarlar İdare~i çaylarını mu - ~ay darlığ1nın bazı bayilerin çay 

kavva kutular ''e kahveleri de {}i. almak istı>memelerindi!n Heri gel· 
~elcrı-e satırıa çıkartacak ve bun. c1 iği anla~tlm~trr. 

Mottef iki er 
Afrikada n1ühim 

hareketler 
hazırlaın ışlar 

· Amerikadan getirile
cek buğdaylar 

Şark 
\e dola. <:ePluasınde muharebeler kt!' 
ne ~Yle bır duıaklanıa devrcsl. 
ele tlı tizereykcn MıBTr ccpnesin. 
OStctllıirn hareketler vukubulacağını 

dfr, ten .tnllhtell! habr.l'lcr gelmekte. 
toıı ~da iki lıirafuı da h:ı.zırllı;t 
D~ ddi:ni bulnıuHur. 

lı.ı.be : taraftan Vı§hlcn verilim b.ı 
.,; iiôylc denilınektedir: 

'ôre l§Jde §imdi hal>.im olan kana.ate 
\.~n ..\ftlkamn garbınde haı'dH tc ge 
lenı:Uttcfıkler §lınalde 1 :ıınsız nıüs. 
taa keıenue dcı;il Ll bya•ia mihvere 
~ edeceklerdir. 

11~ orduya. sayıcıt üslltn A. 
erıy~ ve muharip 1''raruıa kuvvet. 
ltırı lanklar, kamyonlar ve trak. 
ltn::tn fiöylendiğinc ı;orc, Çad so1üntin 
'tı de ta.bşid edllmlştır. Eunlar 
\ an:n !~de Romn;el ı.uvveUerine 
kır tı taarruz cdehllccckJerdir. Bu 

"ı ırıı lı'de :mihver kuvvetleri iı;in tas. 
•ın olnıaJrtan veya tckrnr vapurlara. 

" erek \!Z&lth~maltlan ba!jk& ı;are 
Dltncya.caktır, 
Yapılan ._.... . b . 

~ t k Wl.Lllt\l:nlcre sure u vazı.. 
al'§lsmda Fransı:z §imal Alrikaar 

tıUharfp FraruıIZia.ra iltihak edecek. 
~Uz filosu bir hanıJeclc ~denizi 
le:n:ıltleyecek ve 1klnci ceplıe Avru 
Patını ceıubunda kurıılacaktır." • 

Mare§al Sınuts'un nu~ku 
ve Berlin 

Ce!n:ıbl Afrıka başvekili Mare§al Si. 
~lUts•un İngiliz :rıarlAmcnto.sunda eöyy 
e~l ttutkun Berlin :ılyas1 mah!ille. 
~~de naını. telakkı edildiğini gösteren 

Berlin telı;rafıncl ı §Oyle denmek 
~~~ . 
ah "Be.dinin elyaısı mahfillerinde mü 

b ede edildiğine söre, cenubi Afrika 
rı i;ekilt Smuts tarafmdan söylenen 
bu un ne muhtavası, ne de metni 
~~ lnıtult hakkında yapılan mübaht. 

(&~ ta.rw1 1 inuide> 
Soylendiğinl; ı;öre buğrlıırcı 30 • 

3.J, ~rpa~ a dn ~O • 2;; kuruş fi~ ut 
konulması kuv' etle mulılemeldı~. 

Jfonya, Polallı n~ discr mıntak~" 

Iardaki ibclcdiye mübayııa bcyelh!• 
rine alım i~leı·ini durdurmaları cııı• 
redilıni 5tir. Bun elan a nlaşıldığınH 
göro btı hu~mtald !karar ~·akın biı 
zamand~ tatbik me \ l.iiııe girecek• 
tir. 

Fasulye, nohııt, merciıook ,ııihı 

Jrıd-e marfde>lerlndcki fi:va t yük~.c
Tişinin deyamı takdirinde bu mu,1• 
dclere de a:ı:amt salı' fiyatı kcını 1" 
mas1 muhtemeldir. 

FIRJNLAnn,u\/ T~l\MEK 
sı1ı.-,x1 ısı 

Şehrimizde-ki fmnl;ırd;ıki ekmek 
rlarhih diin dr: devam etmiş ve.. 
öğleyin heme ıffiemen hiç bir fı• 
nnria cJ.."TTlk ıbulrr.ak kahil olmamı-;• 
tır. Halbnki 2kşama dni;rn hu hR: 
:ı:ail olmu~tur. 

Fin da hafl.:ın kmeğ!ni M.hahlaıı 
RJnıakt:ı pÖ:<ıterffiğİ wtfralriİl', 

l\ıtRNE TEVZiAT 
Oii:i~r tarartan basılan hrnelerin 

de teniiııe başlnnma.k üzere, kaza 
mutemedterine teslim edHmc'klerlir. 
Te'\-.i'.İ iı;.inr yarın 'Veyahut )la7.t!i' 
ıriinü ba,l:ınacalı: ve Cünıhuriyef 

b;ı:rranuna 'ka-dAr tamamlanmasına 
ç:ılı'5 1 İa(:nld ır. Teı-zi i,1 her zam an
ki gibi mahalle hirJil.:leri ve ia~e 
mr:murlan farafından yaynlacali:tır. 

Rclediyc m;ıtba:ı.•n lı:arnt"ferin liı>"' 

ması işini yarın ~k~ama bdar biti• 
receklir. 

Hem beyannameli lcarnel~r ~ 
hem rie beyann am e bıtrie; lmmcler 
tevzi ediHrken nüfns t".Ü:r:d.mltır1 

sık? bit- kontrola tabi tutuıaca.ı.tır. 

Bilhassa beyann:ımeJEll"e fırr.la \-:m., 
sa ginnemis buluntn9!Slna azami sn• 
ret! e d i'l,,"'kat ridilecettiı-, 

BEY.4NN.4M~ 'ATJA'!nA.R 
Ekmek tcvziahn(Ia. hükumetin 

Propagandayı haklı gösterme • 
::;edır. Bu beyanat Ö'.&111 olmaktan 
tı.u tir. Smut;ıs tarafmdan söylenen vereceği karneW.rle ekmel: alacak 

ı:t11::n tla kadar gürtlltUlcrle na.n I •------------• 
la eet, lııgiıterede -.e İm.para.torluk . 

~8neviya.t,ı yerine getireceği ilmit 
~ olmasından ileri . r;eımiştir. 
be il bu nutkun aö~cneceğtni ha. 
Y;ı.r ~ren Lloyd George bu manen. 
tlı~- pek ınemnuniycti mucip olnıe., 

"'-q ~""8.?'et et.mi§tir. 
Pa. ~ Snıuts aynı za.ma.nda 1:ın. 
u~a.t.ottukta. dağılma alAmetıeri be. 
tlet itine dait dolqa;ıı ~e.yta.J.arı red. 
bu lllek "l'azifeııl verilmişti. Kare§S.1 

11 
lldaıı ~ Atlantlk beyanname 

rıı.l.l\e 1enı bir kıymot vermeğe de 
~ur edilmi.<ıU " 

Mıaırd~ ~uhtekirler 
kırbaçlanacak · 

ırı ~lllr bfikO.meU vurguneula.r ve 
~ tı.lıt~ıer için a.ıencn kıTbtıç da.ya. 
~!kabul etml§tir. 
Atniral Darlan Dakarda 
~ Baııkumıındanı Amiral Dar 
rı. l:ıakara gttmL,tir. 
l'>arla.ıı, Dakar radyosunda Peten'. 

tı ~tıdaki mcsajlllI okumuştur: 
le ·:nUgiin ~ize k:ır;ı yeni tchdi_t· 
ı,.. r. ı1eri sürlilıncktcdir. Bu tohdıt· 
ltın 'hirhir hııh:ınesi olmııdığııu , 

lı,. herkcs1rn iyi hilirsiniz. G:ı~'l't 
Jk]ı b" .. 1 · ı· ·ı eıt 

a · ır Sllrlll"Ja SO\' ('l'lln ' ' 

r ~ ~iiclül;Jcre rsığeıncn hezimeti· 
!'IJzıic...L _ • • -· •• 1 -~u.IJe\'t Fransonın ,·crrhgı soz· 
her, ~ônüımeaıM ir. J ,,lil;.halrle d<! 

~ s zden ıfönı.ilmi:veceılinc dnir 
' 1ıc t . • - ı- l . :ıı·r entınat veririm. JJer tuı u .ı 
fc:d Uta slz 1940 Eytrıliinki rnuknh~· 
~ın c huJunac.•ksını1. Niee Fransı • 

ti l'tı.6dafaa-;ına H' inldşafın:l ha· 
k~tını v:ıkretıik1C'ı i Dal:ur, aramız 

"ti~~esaıe~e ı·.ığmcn lıer .cıün 1'a!p 
~k dohıı y.ıklaşm:ıl,t:ıdır ... 
~~ cephesinde hareki.t 
ıa.da ~J'l'heatnd<'lki muharebeler h.a.k 

d~kü Alman tebli#i ~ aııaıa... 

ma.t:r nrmektedir: 
"'K&tkaayanm g&t'p hlmmda Al. 

man dağ kıtıllart !PddeCi ~ 
ml'mm dl1pıan me+Zllertal ,.arma#& 
muvaffak dank yapdan f!l'1 ımdlaıe. 

heleri ~ 2 mWıim mahalli 
ilga! etml§lerdi'r. Cereyan eden aon 
muharebeler eımaam.da lılr · 9oYyt l'd_ 
IMıendaZ alayı ,oıt edilmi§tir. 1200 
den fazla esir, 7 top, 127 makiııeU 
tüfek ve birçok harp malzemen alnı. 
mışbr. 

Terıek'in ce.mtbunda mftZ]I çarpı~. 
malar olmU§tUr. 

Stalhıgra.d m uharebesinde Alman 
kıtaları şiddetli me'f'Zll taarrıızlar ne. 
ticesinde düşm'an tarafmdan inatta 
mUdafaa edilen toprak ttlblyeleri n 
barikadlan mevzileri zaptetmf~. 
Bütün Alman taarruztan tayyare. 
!er tarafmdan §ehrln '1m&J. kmmında. 

kt dil~an Uslcrtne tevcih edllmi~. 
Şehrin ~malinde diışmanm durmadan 
yaptJğt şa,ırtma. taal'l'1mlan Alman 
ve Rumen lıaT& kunoetlerl terafm • 
dan bozguııa uğratllmJ.§tJT, 

lluharebe t ayyarelerimiz Volganm 
ııar'kmda., SoT:pet :hatiarmm geri~erin~ 
deki muwsalanm yak cı!d~ine de. 
vanı etmt,ıerdir. 

Şıırk cephesinin gerj ka1an kıs. 
mında ıntıbim mui!arebe otmatı:U§, fa.. 
8liyet temae lntalarmın hareketlerine 
ve mflnfertt ~tazyiklerine kar. 
~ yapı1an müdafaaya inhisar etıniş. 
~~ t 

ltalyan Kıralı ağır hasta 
:Sem'den Ne.-york Taywrüs gUA>tc. 

tıine MJdiıtldiı;,.&irıe göre, ttelyan Kıralı 
VıklC?f' J!lmanGd &~ 'basta.dır. Veli. 
alldm lılr ııo..lıardımaa tayyanıııble 
binerek: Kn'al!rl b!IJmlduğu Sanroa90 
~ ~ ~ _.,.~ıedlt. · 

olan memurlar!~ emek.ti, dul 'l"t• 

~·ctirnler gihi dedet sernıa~c.ı.i~lc 
l.urulmuş muess~elerlc bcl(!i) e, 
nkııf ve mühlnk büdçe ile id:ırc 
oluıı:ın ycrlel'İn emeklileri, dul vo 
yetimleri de istifade ed~cklir. 
Bunun İ!.:İn hcledi~ o ile deni~ yol• 
ları, devlet limanları i~let-ınc"ı , r. 
eYkafın cmekllleril~ c r:lul Te l'C
tirnlcrinin en geç bngün aksam.ı 
lı:ııdar nlHaş aldiklırrı dai~erc mü• 
ı·ııcaat ederek maaş ciir.danları ve 
nüfııs kağıtlarını lı'aydettirrııe-!eri 
''c verilecek beyannameleri doldnr
mf!31rı i'ktiza etmel.;fedir. 

Bazı daireler nüfn~ ~ii7Xlan1arınn 
iş.ırct ko;ymaıtıı n beyannamovi J.;ıı• 
hol etmişJcrdir. 'Rıı şcldlrfe 'VcrilmiŞ 
ol;ın ıbc~ annamclcrin hÜ'kijm~ö-ı: 
aclrfedilmesi Hl yeni~fon hev~nınıı
me alınmas1 tı-karrür rtm i~hr. 

Feci bir kaza 
Başı dönen kadm tür'atle 
giden traınvaydan beyni üs 

tü kaldmmlara düştü 

MC'Şl'lltlyet ma1\Allcsinde 8 nu . 
marada ottıran Vasfiye adında bir 
kadm, dün tramva.yla. ŞiBiiYe gj -
deMen, Osmanbeyıl~ ba.cn dönmüş 
ve Tepefi'St:iinde kaldrrunlara düş
mü~r. Kadro sı1ratle giden 
tramvaydan ibu şek.ilde sukut so • 
nund& ba.~d&n ağtr ve tehlikeli 
ıııu~tte yaralan~ baygın bir hal 
de Beyoğlu lıaetanesine kaldırıl _ 
mı~. 

Sokak ortasında 
çocuk düşüren 

kadın 
Çocugu kaıden mi, kazaen 

mi düıürdüğü tahkik 
ediliyor 

Ha.beıo"'lunda., Telllbahçe soka· 
ğında ~n Talip ad'?1~a. -~irisi· 
nin kı:zJ Hatice, dün Enıınonu m.eY 
danm.dan ~rkcn birdenbıre 
sancı1anmış ~ve b~ aydanbeti ge. 
be bulunduğu çocuğunu dü~ürmüş. 
~. 

Kadın derha. Uı.astaneye kaldı -
rı1mrşt.rr, Mu.ayeneai sonunda ve
r;Jeeek rapora göre, çocuV,unu k::ıs 
ten ımi, yoksa kazaen ıni dtişürcl ü. 
ğü anlaŞilac?.ktıl", 

Bu da baıka türlüsü 
Bebekte oturan 40 ,a.;tarında 

Binnaz admda bir ka~, dün bin. 
ıniş olduğu Bebek· Eminönü tram 
vayından tramvay durmadan at • 
lamak i.steım$.ş, yere dü.serek ba .. 
§rndan yaraıanmrştu. 

Bir dızdızcı hapse 
edildi 

mahkuın 

Bir müddet evvel, · ta>;lrah ibir 
t-'lcirin, kös.ele satacağrnı söyliye_ 
rek 8 bin 1jra.cı.mı drzdızcTttk snre • 
tile doland'!Tan ısabıkalr dolandı • 
rıctlardan Hasan, dün birinci aı:. 
1iye ceza :mahkem.e&i tara.frnoan 
8 ay hapi.cı., 160 lira da para ceza 
ıcıına mah.küm edilnıi.'1:ir. 

Fıçı altında kalan hamal 
Sirkeci rıhtı.m.ma bağlı bulunan 

Aııtalya vapurunda ~aı-&p tu,'tlarm.ı 
~aıtan ameleden Haıı.an, dllJjcn bir 
f.rcı- &Jtlftd& Jı:a!m.ış, •Uerinhı tki 
parmağı topınu~. Baygm bır lıa.L 

de baılt&lıaneye kaldıı:.ılmı~tır, .... 

A nk:a.:ra.dan haber vcı·ı ldiğıne 
göre, Ticaret Vekaleti harp vazı 
~eli dolayı.sile :ilıra;: imkanlar; 
daralan f?ndılr mahsuliinlirı men1 
lcket dahilinde muhtdif ve fay • 

iie karrştırrfarak !!!~ . Jyıde -
mlm%°'a elvet"i..:li br.le gelmeKıte 
clir. 

An'karadan haber "erildiğine 
göre, Ebedi Şef'in fani hayata 
gôz yumdukları glimin yıldönii _ 
ıııtiJl(te büti.in yurtt~ ~ ..ı.prlaeak ilı. 
ti.falin pro'?famı Parti ı arafmdan 
ha:ı:rrlanını~r. c.lalı sure~rle sam imkanlarıuı Diğer taraftan bjı-ç:r~ belediye' 

Ebedi Şefin ölüm günü ve saa· ara.5tmna.'1(~. l~ıin patat~~ yü.~~ 2~ nisbetioe 
tine ı.esaclüf eden 10 iA.incite~rin Yaptmlan tetkiklere göre, ftn· kadar e!tmcklik un icıuc k.a.n!!ttra 
1M2 salr günü. saat 9,0::> te bütün dıktan makine yağı istih!afinin rak kulla!ldıklan öğ ·eniimiştir. 
Halkevi ve Halıkodo.larmrla, bilü • mümkün olduğu ve küspelerinin Z\üm;ınclcr i.ir.crinde :-a.pıJan t3b. 
mum Parti merlv.:ı.;erindc ihtifal de una karıştmlarak ekmek inw. lılJerdc ekmc~!ik un:• ~tade 20 
toplantn: yapilacaktn'. Topalnt: • linde k1ınanıl~lileceğ'i anl:ışrJrnı~ nisb:-tinde patat:$ knn§trrtldtğr 
lar umum iÇın olmakh beraber trr. takdir de ekmeğin ı i.;ki11liğinin 
bilh:1ssa. yapıldıkları §ehir ve ka Bir kil:o fmdılrtan 600 r,ra.m yağ matlup aekli m•ıhaf;.ı;: ı ettiği gö _ 
Seibad.aki. ~n bUyük mütkiye memu. ·100 ~r3.m küspe ~ıkanımaktadır, rüım.üıı, ve bele-tli::ı.:Jerc taysiye e
nı l'il~ta olmak üzere askeri ma- Fmdrk yağı bir miktar mader.i yağ dıl:miştır. 
ıam amirlerile daireler l'cisleri, ı---_,;;._:,. ____ .....;. ____ -= __ .;;.:;.;;::.:~----------

1>arti, HalkeVi ~ Halkodalat1 men 11---------ı 
ıruplan, r.:-smi ve hU8USi teşekktil - " DÜNYA~ 
Jer mihlı.essille'i davet edilecek Mı·ı•A11 snf --=--_=-- DO N-O:: Y O._R_ 
tir. Toplanılan yerin mJF.as.ip ~ Jl ~ 
m-..ılıgJJine Ate.türkün bü:stiT .. ~eı, Bad O 8..a-de dl& 
yok~a tir fotoğ"rafı lonııTacak Ti? 7 W IU 
bu ikö;:.:e 'lfurk ve Pa.rti bayra.kıari. akcamkl koa·--
Ic ve ~keklerle sil.sleneeektir. T iSv.t • 

Tam o saatte vazifeli kJlrnacak Ş8ffft8Ddlrdll8r 
b;e z-at Ata.tii'rıı:lln d<>rt sene evvel 
o gün. o ~aatte öJdiiğiinü kısa ve 
Veeiz ibir il"adc ile a'JHetamk hazır 
lıulunanJarr ayak.ta. 5ı daklka say
gı SU.."lll'.laıSI na d.:ı v s..ed.ecektir. Bun. 
elan ıson:ra bir !ha.Aıi.p Atatürklin 
llay-,a.tı, ~ket ve millet itin 
yaptığı rbllyük bizmotler ve kah • 
ramanll!'klar haldmıda bir: hitaba 
de 1m1Lmaca1ttzr. Bmt11 müteakip 
Milli Şef İsmet !nöniinün Atat ürk 
~aldnnda millete 'hrtaben yayc.lığt 
beyanname okunarak toplantıya 
@oD !'ll't":rileed.1ir. 

Lastik tevziatı 
Vilayet tarafından yapılması 

münasip görüldü 

Ankarada bulunan LM:r\ Kırdar 

Ticaret Velulletiylc tcmaıı netlecsm. 
de viıa.yet eliyle otomobil lftat;iği tt":v. 
ztatmm Y?J.ptrrrlmaıımı kabtı1 edı1mil'I 
ve dfiıı bı:ı emir telefonla vfllye.t.e lb!L 

diri~tir. 

1slatbutda fıç &ydan'bcri tMt,ik da_ 
ğrtııa.ıı:ıa.mr§ttr. Bn .ııefer verilecek 
lABt.ikler daha. ~ taksi ıaatiM- _ 
dir, 

Ev Jeğil, yağ depom! 

Eyüpte bakkal Lutfi. halka da
ğıtrlmak üze.re a}dığt :ıekerden bir 
sandığım evine saklamış, satma • 
mı.~trr. 

Dün evinde yapılan aramada. 
§eker bulunmuş, bundan başka 

bir buçuk ~uval un 24 teneke se._ 
deyağ ve 61 teneke de zeytinyağı 
meydana ı;tkarıJmıştrr. 

Aynca gene Eyilıpte bakkallık 
yapıı.n Yani Sa.framya.disi.n de kar 
ne ile satmak ÜT..Cre aldrğı şekeri 
canı istediği kimselere sattığı ha. 
ber alınmış, b;ı da yakalanarak 
milli korunma ma.ltkem~sine \'eril• 
nıi~tir. 

~ -..... . --------
r orik bolluğu 

Birkaç ~indenbeztl ~chı im izde 
misli pek az görfrlmliş bir balık 
bolltıf,u lba.şgüstermi5, Marmara ve 
boğazıd.3. evvelki gün 200 bin, dün 
de 300 bin kilo tonlc balığı av1an .. 
rr.1~tD". 

B:ı.IrğJn kilosu toptan 20, pera
kende olarak 40-45 kuruşa satıl 
mış, bunlar.n bir krsruı da frigori. 
gin vagon}3..!"la Ankaraya sevk~lil 
miştir. 

HABERLER ·ı 
·X- Yeni yapılacak olan Edebiyat 

\'e Fen Faktillelerlnin i~aat isi iha 
le edildiği halde talip c;ıkmadriı doğ: 
ru değildir. İlk ihale edilen Fizik 
!Aburatuvarlarma. 840 bln liraya, ta. 
llp çıkmış ve diğer kıS1mlar da ihale 
edilecetktir. 

* Ankaradan bildirildiğine nar.a. 
ran, önüm.üz.deki cumartesi g'1nll sa. 
at 1'l de ordumuza iltihak edecek <> 
lan yedek subay okulunun bu dS'Vl'; 
mezunlarnıa. diploma verme löreni 
yapılacaktır. 

~· Sümerbe.nk İzmit ktığ'ıt ve kar_ 
ton fabrikaları mUesııea?si yeni ı.:.a.:ıt 
ve kaTton tevziatr t..-;jn Mlttin lhtfya". 
'farı t.e1bit etmiştir. Ay ba§md1UI fti. 
ha.ren tevzi.at bu csa!'llara :;;ore yap!. 
lacaktı.r • 

An.karadan bildirildiı;ine göre, 
Mijlıt .Şef Reisicünıhur İsmet tnö· 
o ü .sayın .refika lan: ve k.erimela"ile 
birlikte dlin ak~a.ın Rad)'o Evin i 
§erefiendfrmişler ve sefonik oı
kcst:rantn 21,45 de verdiği konser 
de bazı1r ·buluınm.uşiıırd:ır. 

Ba~vekiHmiz Sükrll S3racoğlu 
ile 7'efikalan, vekiller. meclis mil•~ 
takil grup rcif; vekili Ali Rana 
Tarhan, bazı mebuslar. Riyaseti• 
c.iimhur umumi ıkatibi Kem:il Ge • 
cici~, Gen~!l?maY Asbıa!lk.anı 
Orgeneral Asım Gündüz İstanbul 
vaıu.; Dr. LQtfi Kırdar da konsere 
ı;~işlerdir. 

Dr. E. Proetorıa'l'un idaresinôe 
h<r orkestra ta.rafından eYVeli. 
Eetnvenden E . .;mont"un ilvcrtürü. 
Karı Ho]lerden Pascaglia ve Fuge 
çahnmıştll'. Bunla.rı Necil Kazım 
Ah~tsin "Atika.ra ika.le~" adında_ 
ki eseri takip etmi:.;tir. ~ bee· 
tekar bu es.ere bir senfonik tarih 
adını vererek "senfonik poem" 
teri.minin yeni bir ~ini masiltl
dt• ilk d€efa. iktıDamnlŞt!r. Progra. 
nıı c;,ıok iyi itia:re eden. orlrestra şc_ 
file orıkestra. mensııpta.n he.zır bu
lunanlar ta.rafmdan ha1'8.t'Ctle al• 
la§lanır.IBlardır. Konserden l!IOD. 

ra Matbuat Umum Mlidüru Selim 
Sarper Cfünhurreisimizin müsaa _ 
dl"sıini ala.rdlt ''Ankara Kal~" bes 
te1dirı Nc6l Kanm Aksesi hndi-
1erine takdim e~tir. Reisicüm· 
hurumuz be...etekanı iltifat ve tt::. 
'Vik lc-ruc bu'lunmu~tardı:r. 

RUZVELT 
Lübnan ve Suriye Konsol~ 

lannı kabul etti 
Beyaz Saray, 23 (A..A.), - Reia 

RUZTelt, Birleşik .A.meri.k.anm Stok 
holm. orta elçisi M. Hcracbel ile l-1~ 
alika büyük elçisinin refakatinde ba. 
lunan Mek!'llka maliye nazın M: Sa 
ared'i ve bu defa Birleşik Amerika~ 
Ltibrıım ve Suriye baş kon.solosluğu,. 
na taYin edilen M. Wadsvorth'ı k&bul 
ettJ.kten sonra. balıriye nazın alba.y 
Knoka t!e göı-Uşmüş ve bunu mtttea. 
kip toplanan kabine içtiını.unda hazır 
bulunmuştur. 

ÇÖRÇ1V1N DAMADI SURIYEDE 

Lond.ra, 23 ( A,A.) - Ba§vekil Çör 
çil'in damadı ve harbiye n~lığ1 tına. 
llyc ka.tibi şimdi Surlye ve Ll~nanı 
zıyaret etmektedir. 

Muhte!if yerleı·de 7.elı:ele 
o l J u 

Aıılia.ra., 22 (A.A.) - Aldığı· 
nuz haberler dün saat 20 ile 22 a . 
'.l:asrncla Erzincan, Erzurum, Kü. 
t.ahy~da ve saat 11.10 ile 11,4.0 ;:..
rasır.da İz.nıirde zararsrz yer sat'
ıımtıl:'.l...>"I olduğunu ibilrlirrnektedir. 

Bu sabah da s:ı'3 t 1,25 de Ki.i 
tal1yad:ı ve saat 5 de 1znıirde re: 
nidc:n birer yer saı-smtreı oımuş -
tur. 

Madagaıkarda 

'\'L~. 23 tA.A.) - Müııtemlekeler 
Nazırlı~ bildiriyor: 

Mada.,.askar ada.Smôa. 'lruvvetlerl • 
m b:. A;bo"l'itl'&nm oenubfıftdtı."· <tft,, 
marırn bir çevirme bsreket1Di önle_ 
mck iç.i.n çekilmişlerdir, 

Batnu;,an gemi 

~ ecıtede.nberi, şu veya b9 
jua.d bahis mevzuu old~a. Kont 
Ma.tse! dö PaEisi'nn is.mi ~
nur. Amerika mahkı;-melerinde_ 
bu Koct b.ak.kmda eyle d~·alar 
~ ki, otuz sentdc"Cberi dıin. 
7ayı m.eg'Ul ıede n n e gibi m ühiııı 
meeele olmu§Sa. Marsd dö Pasa.\, 
br muhteri s:fatiylc. ona bur 
nunu ec*m~. 

Kont Manıel ıiö Pas.si, bir *" 
famnda. bntmr:)'an bir tahtelbahir. 
bir ~·emi icaG e~tiğini ileri allrmi13. 
Bir der~mda da, Atla.ntiği 36 aa._ 
atte aşa.bikcek bir vapur yapabi. 
lcceğini iddia ı:. tıniş. Tati.atlyJe. 
on\lJt 01·ta;)a koyduğu pli.nlara 
aJdana.n.lar u]n.ıı~ v: keeelerinin 
ağzmı ~nlar bu!unm:u.,. Netice• 
de, Kont Marııe l dö Pa!t!i ~ 
rıCJltk cünniylc mahkemeyi boJh.,. 
~. Btı ieadları ) iitiindea. X,. 
tmı yirmi senelik haya.tı, hapWr 
Belerde gcı;m:ş. 

Kont Mat-sel dö Passi'nin -
c.il.rmü. ve dolandırıctlri vak'a:s 
''Batm.ıyaıı Tahtelb:ıhir'• ~adı J'
rindendir. 

Ameriltalılar. unvana lıia)daa 
adamlardır, Kont ise, U%11ll bot'hl. 
&üzd kır e:&.!;İt, elb~ kusunıııız, 
zarif tavtrlı, sevimli yüzto. bir ._ 
ôamdır. Kendisini t&mmıyanlar, 
mütehid bir Amerika bahtiye .. 
biti olmasından hi~ ~elenmcr 
le.r. Kendisinin söYlc;dğiine g(ft. 
tam al~ yaşmdadrr. Zaten far.. 
la da. göstcmüyN. Halbuki niifos 
tezk~rcsine balkılrnca :yetmilini aş 
tığı meydana c;tk!yor. 

O, hiçbir vakit, hatta hapiııha, 
nede bulunduğu. zaman bıle ..;. 
metinden fed&kArlık etmiYol". hap. 
so atılma.sını, iftiray-d, bakimlerim 
aıı1a~lığına atfediyor, kcn.di. 
sini bi:r bigiina.h gösteriyor. 

Bu dnlandıncı m.ucid, tımtımi _ 
yefJe, Kont Manet d<S Passi diye 
tanı~ da, n:n.'atrnJ icra sırz 
s:rnda. t&.!I1 iki düzine de sahte i. 
sim kullanmışttr. Bwı!al"dan. lfab 
Mayner, Ltti dö Blôşe!'. Ba!'Oll Geb 
hart gıfuileri tarihi bi~r ı:rı.a.hiyet 
almı.'5tır. 

lki dfuıine sahte iırimden biriy. 
le Amerika onlwıuna. yazıldı. al::ı. 
ymm kasasını a.şxrarak bir müddet 
ortadan b.y!bol1u. Sonra, geGell 
hüyii.k harpte tekrar meydana. ~ 
tt ve mucid ıSlfa.tiyle. res:ni bir 
d2ire<len bir milyon dolarlık bir 
kredi kopardı. Bu deh~tli dolan
dıncıhk, onun tıaheserlerindeadir..· 
O, emri aJtmda büyük fa.brikalan 
bulnnduğunu, ~uvaı ve sair harp 
e~yası vermeyi t3ahhü:t ctmilti, 
Aldrğr bir milyonluk kredi ile ~ 
tidai ~ saUn alacağım, A. 
merika ordusunun ihtiya~ta.rmm. 
kendi ı;ayesind~ müemmen b1l1t1n· 
du~11nıı bildirmişti. 

1'o:Hun dolamltr.rcılı:ğt meydana 
~ıkrr.ta, hapishaneyi l;oyla~. 

O zamandan sonra, Kont lbir 
<l:ı1::u ~k b:ıhr1 icadlar ileri dr• 
dil. Amerikı. müesseselerine, hari. 
lrnlade taht~lbahlr ve harp ısefi. 
nc"'İ pl.inları sattı. 

Kayıp tayyare 
11a1ad• 

suenos A,yree, 2ı (AA.) - DJUI. 
Blrl~k .Ammka. asker! heJeft ft., 

ısı a.!bay Dcervestenıı ~ uı:ıak 
h:ırareUl araşttnllalardan 90ma batu 
rıabilmi~tlr. Pilot San Lul eya.Jet:b!m 
~ yel'lt'l'inden birine mecbıı?t bir inil 
yapmak zcıınınd& katmıl\tl'r. u~ 

bulunlltllanıı. hepsi saf'dır. u~ Jıao. 
ra ıığ"ra.mam•nr 
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b~Yı.~k Ç!av919r ! ·------~---ııııı----~~ 
espiJ&rlD Küçük kabahe.i; 

BugünkU harp 
seneleri icat DstDne 

icat yaratıyor 
idamı büyük kabahat l 

Fransayı bir sene~ l<~dından, paradan ve 
şöhr~~ en nefret eden bir adam idare etti 

Dorrr:J:r.I Peyami Sata•run verd!J;l ce\·aptan anlıyoruz, Falih Rıf. 
kı AtRy, ~·ar.\ bizim birllğ1n reıat, ikinci de!& olarak, gazetecileri dl. 
llne doınmı~. wcmlcketteld wrgunculuğ\m ecbebi blZmle~ Biz, 1n.. 
kılft.bı ;nkCır cdlyormu~uz; \nlalAbm leytz.lı ve nurlu eaerlernl g6rmU. 
yormu~u2. Ye nıhııyct, iatanbUlda, öyle izam edl!eoek 4erecede hayat 
p:ıbalı1ı~1. sıkınt.r. 1u ve bu yokmue. htanbulda, mlmıtı oekmfyen, 
- Vur~unc:ularla., zc~Uıler, fil tılurmda gidenıer, bir yolunu. t.ararmı 
bulup yo~una !<oyanlar mUııtemıa- bl:r tek aile olmadıtma ~öre, ha. 
yat palıa!ılrğı <>lmadığı baklandaki sözler, (El Hak) yerindedir. 

Sessiz keman -üçüncü göz- Veni bir 
muhabere usulü- Fotoğraf çeken 

tabanca -Kurşun bulan alet-Cep telefonu 

f opıayan: Muzaffer Esen 
Jt-0b pı3 cr, mccl .. o;tc oJ;.udu ·u lm\\Ctl)lc salln)nruk "ic:ılıcdersc 

nuU u lıltiııt d ı ıtlu, "'ınra tı &eni bu bıı;nkla. boğazlıyacağım,, 
1 uınl .. I rlc ı 11 \ c li • llı:rcrdı işi' tehdiıle kadar <liikmilıt-

t~. }'ran ız millet mecJi;oinin tari-- Cu nt ıı • ı '.L"İ) rtmı. 
mcnıtlir: n 1 1 rcfini iıe bı • hine mal olan bu bii~UI;: celsesi 

Nacredc.'in hcıaıya. soımu9lar: 
- Kıy&met ne zaman kopacak T 

Sormu:: 
·- BUyüS"f\ mo. küçUS1} mil T 
- lkW. de ... 

YALNIZ hurbe nlt icalllar l li mcktupla~malara Hımın lıalnl" 
değil •• ın~nlann ke)i?ne, l'Bc:dt. A~k .m.ektup~ t9t0t; 

rahatına \'e faydasın& ~ore de raflu.n, en kU!;hk ı-eylerın üzerin, 
ıeatlar._ ilim adanılan, bu hnrı,. naklolurıacnk ,.~ ko!ayhkJ• teett 
tc.n sonraki sulh senelerinde. edilelıilecı::lderdır. l abırz, IMmlar' 
bayalimiıe bile gelmiyen ic:ıdlnr- c~nmnk için mi'kroskop ~znn. '891 
la kar~ıls<ıacıti:ımızı ''e bu sayede lııraz tuzlucıı,. Jleın de mıkror.tıo• 
bir ı:ok k~l:ıyhklara, iyilllc1ere ka· ımtm nlan kız, ynhut kadın, l!,CI' 
,·u~'lcağmuu §öytuyorlnr. İşte, lıa ~Uphc uynndmuyacak mıdll'f 

nfı<ı.> • w ı. {hu ı.or'J.) aca~ınmtıuı bu !6nretle seyyar tiyatro truplar•. 
t,·mirı:.n. lla ui,ıml.ı. ülilın ı;;:ırubını nın oynn.dıw -nn ı;:HIUnç, yan 
i'çmcl; a7.nn,..clırse bunda <ln. tcrcll korkunç melo <lramlara benze
<!Ut t'dc ek ı.:c;il'm. Öl\irkl'n bil:: ırıisti:. 

Hoca, Eanğmı arkaya atınıı: aakahnı 81Vaztıyarak cevap vPrmı,: 
- K.lıını ö!Uncc kOçtlk kıyamet, ben füUııcc büyllk kıyameti. 
Ts:ın Uı;tad Falih Rıfkı'ya Bikıntı yllzU gösterınealn, lmn'11ai bu sı~ 

Luglinkfi lcaı,lardan biTJmı; nümu- • * ~ 

~ırcli te Jlobe pl .. ·erin lehinde beni s.'ll.in ı;:cirecc~inir.rl:-n emin " 
~Öz söyliYcn ll'r de oldu~ ofabili in:r." 
bu soz1cr meclisin ıhb•maulıaım 

l\lıip :ız1t~ı~dnıı rc!l!lnm l'n' it T ı IJir JY.ırta sı;e\Şctti. •"nkat a )en 

kıntıya tutulmadan, ~nl.uıtının, hayat pahahl~ınn 1stanbuldakl ha. 
llne ınımmıyacn.klar ı::-all'ba? .. 

Nr ff!~mdc tf'crUbcml<' t;'.i~ lf'ı1Dı inan bı:ına t L.U::DRI 

t'oJn: - i 
_ o rnrahı lıcn de ~eninle İ!;c. lel•rnr ı.Ursiye ç1ktı. Bnhsi en mu· - l!J~ ~~ 

ccği.m.. 1'!~!'1.c~~~lc!~~n.t:::~.·.~~r:~::o~:~: ~~~~le~ ~ o·ltS~~ Aza.d~n b;r- çokalrt <ln bağın .. t-. ·' l,;; ~ ~ ~'~- _ 
du, onu meclıse. l'neumcnlere kar. tar: 

_ Hep beraber, hep IJernbcrl "'I ihanetle itham etti, ılalötatörün 
mc<'li!li l1iı;ıc ııa:t'(1ığnıı söyledi. ~razl111G•ID b81'b8 glrl•I lztrlD8 r.olıec;ıı:~·cr klilpte \'e bcJed;yc D # AM .,. 

meclı'.,ı'ncle -ndnn n\kı!iı,l"nmı,, Robesplyer t~likeyi gördiı, B ·ı üf AQ m'lyon'" " ,,..,. •• - M ı· ı · ıı. Bretih.·a, "halk cephesi" t.eı,ıkı• ı re?..ı yanın n • usu -a ı 
b•lcdı" e me"lı' ~J· n11"l li ordu"" ha- öfkef!in<len ti trctli. ee ı!'I n ın d B 3 1 n 1•-'yan • -• • " " - latmm tazyiki nJtındu, harbe sil- ur. unun mi yo u ...u , "ırlnmı", mı'llct nıeclı',;ı'nı· sıırmalc rattı az:ı.5md:ın yarrlım göremly& _, S"O COO n· Alman 200 1\1\Q Japon• ., :; ~: l d')' r rfikJcr.Ji. Şi:rıdi, memlıckette, ._.a• .> , 1 ' > • ,VI. 

ka ... PTftı ,· ... nnı'c;tl. Fnk"t Rob""' ce~ni nn nymcn. nıuetuı .ere < on- d • Sn p h nd 1 .... lyanın ·- ••• " .. '" bili lıir mesele var: Dahili Uş- ı our. o o.o !JC rı e, .... 
plyer bn hnzırlıl.l:ır:ı kat:ren A"li.. tlü: manbrı neza.l"Ct altında bulun• Turıno şehrinden fazla İtalyan 
'cıımiyordu, Onun dnyandığı ~ey- - Si;r..e hitap cdiyonım, tr.miz durmak. var. Brezilyada öyle şehirler \"ar 
ler, l<~rnns:z climlıuriyetinc yapt1- yürekli ins:ınlnr. O hnyclutlara ~ör Bu dahfıi düşman, ötedenberi, ki, alıni~ kimilen İtalyandır. Bu 
i:"I lıiunctlcr, tc01i1. nhlfilcı,ınanc'i lenecel< özl\m yok artık. l<~nk•t hu Brezilyııd-ı yerle!o\mİŞ olo.n Al lıaHo. kamp}aN alw.ı.lar. ıehirler 
fıui'lct!criy<ti, o, hu ilühlar saye- !liôzler de mn<luğo t~iri hu alo ge mnnla~l:ı. 1talynnl::mhr. Hilkfimet, bom~ kalır. 
ı.ımlc l•'ran :ıdn. hükmUnii "-'iirlite- ti'rmeıli, mutediller do bu sözleri d be l " d 1 bunlnn. ili gUı;lerin c ser st o• Brezilvada, harp illnından cv-
hilcc:-..,.·nc in~uımı.;tı, ha1."1lretle, i tihm ile l<IU'§ıla ı ar. 1 d b·.. ,, ! 

- mnk üzere, nez2.rc~ n tın a ~ vd, 17 Alnı9.D, li talyan ve 9 

ne: 
SE tz KEMAN 

A \'U~1'UU'\:'ANJN hir mu i· 
ki mektebi, se"siz bir ke

man "nıeydıına ~~tim1it:tir • 
Uu kl.'mlln. hir mikrofonla mlı· 

-··ı:ıe-ıdir. Kemant ı;alan ltims<', 
m'~trııfonn bağlı lnılunnn b'ı"I" nhrı 
fılr.ti lmlağına tıık:yor, Jcenınn'n 
ı::ıldı~ı h:mm ~alna: kcnclisi i5İti· 
yor. 

nunun, ne fıı,•,lac;ı mı \nr. di. 
\"t!Cek ... ini;o:, Cok. numln il . Ollr:l. 

~u ikiye yeni (:ılışnn 1.imsc. e
,·incle. l;cm.,ultırınlln, gırC!ırl:ı.rı. ·ll' 
kimsc,•J taclı etmeden, lıen· tle 
kendi· beceril•o;i1liltleriııi te ... hir ct
meılen, i-;telllğj ~ibi çnlı .:ıhilcec~
tir. 

S~so;1z kemanı i'Cat r.den odam, 
J•İyano il«> biitün diğer musiki fı, 
JeHerine de hu ~arcYİ tntbik elle· 
bi'leoeğini Umit ediyor. .. • •• 27 temuz li!l'.l snbahı ... Robcs Robespiycr bu sözler lcı~ısm· Jundurmavn karar vermiştir; <:Un· Japon gazet~i c:;ı:layordu. 

ııher lıc~inlnl sn.atinde kalktı, rla be'\"ninılen \Ortılmu5 "ibj olrlu, kU kn.mpl'cra se\'kedemi)'or. Öyle OÇÜNCtJ GÖZ 
tlil kntlo turn.lc.tini ynptı, kendi- yum~ğunu ltalılrrdı, mccli5 reiı1l- \n birçok ı;hirlcri bo!3&1tmnsı Brezilyıı, biliyoruz ki, mibve-
c;ini bUtlin Pnrise tıuutnn g\ik ma. no döndü· dö~t mllyon Alman Ye 1talynm riı:ı yalnc ikisine, Atm:ınya ile AMERİI\A mucidlcri ••uçün· 
,·jsj clbi c.-;ini gi)<li Ye mccliı;e - Ey katillrriıı rcic;i, en<len kampl:ı.ra tıkaı~rn.,1 kohy bir iş ltatyayn. harp ikin etmiştir. Japon- eli guz,, <1i)e bir wey 
doğm rola çıktı. son defa olarak söz i'stiyorum. de~l. )arla sulh halindedir. icnt ctmi!lllerdir. 
Birtakım rransız rnüverrlhlc.ri Bu sözler söylenirken ktirsüdc Hu fılet. J:;özüıı ~iirnıc kunetl• 

Rolıe ııiy.zrin o ~ C\C1cn ı;ıkma. lluntonun arkadaşlarından bir Garip bir dava ni pek ziy:ıdc nrttınıınlandır, Ta· 
"I" lıii bir ",.Örüş kun·etintle olnn lıh <lan cvYel ıınrıılnrım, sitahlıınm mebns va.rdı. Dnntonun o u. 

evlen eıknnp ı::iz1i bir yere gön. mUndenberl kürsüye çıkmrunı , Ö}le d:lvalar olur ki, ç.lk zıt. 'dı. ?ııltinak~<:3. c;ok kız:şmış ve • ~i göı., S,500 ile 6,500 811~ troem :ı. 
tlcrdiğiııi ynznrlnr, Un lfobcs J>t- hatt& meclise bile uğramamuı lılr roau, hlkimler mcsele:ri hallet • ı idılia.cı, bb·blıinin kareeın.a ~ı.kr nuırn<lakl dtLlga o:ıunluldnrını 
ycrl'n <lhşm:ln' rının nçık bir if. mebu-,. Robc piycriıı yaptıklarını mı:kt~ gUçlük ç~kerlcr. Hele öyle !erek kizgrn bakŞaila bıri>iı'JnC fıırl<e<lebi'liyor. Bu fılet snyesinılıı 
b"rasıdır. Çünl li Robeııpiyerin sayıyor, nlcyhinde en kuv\•etli it- gnrin me!'('lekrle karşılaeırlal' ki 1 meydan okumağa başllUUJQlardt. J ,800 ile 13,00() angstroem arn· 

1 dikk 4 Bu hal bı'r be.rda bir,.ok kimse- ı;tnda me•nfeleri "'Örebilece;.iz. he~ pnrao;ı bile ~ ol~tu, hatta e\'İll· hamlan sıralıyordu. bunları k:ı.nunn:ımc el', a.e • • ,. ... ~ "' 
de pans'yoner olnrnlö otunluğu ~İyt'r bu sörlere Ce\·ap s.Jmarlıb iı-in luı.nunn uydurmağa lerin k8.J1Il1nda cereyan etmişti \ani göı.\\miizUn görme kU\'\·eti 
ıloğmnıncıya olıın bordanm hile ij. \'ermek i·stedi, fnknt heyecanı.lan imkiın bul~~:a.r ve o Z311lan, ve ~i ıııdam birbirin~ do.kunma - dört misli nrtncnktır. 
<lc)cmemj ti. Rolıe piyerin haya. ~c i titredi. nefesi tıkanclı, boğu· yaln.:: kanaatleriyle hareket et• mıııtı. Öyle iken Pera_ı. bırdenbı're Uçlincli göz de-nilen bu filet, 

· · d k ı 1 y .. re ·v"Yarlanm,.. ve ötmUatU tıun'i bı·r <11f"beki tabaka \'nzllesini tındn. ı.ul':ı.r.:llıillliği silah ise yaı.. lur gibi oldu. KürsUde JJk (\efa mck mecburıyc•ın e a ır nr. " .·.. ~~ " · 
nız nr.ın:\hnttır. ol:ırak kekeledi. Oııun bu halini Son zamanla.rıh, bir Kanada ha Bunun üzerine, ~lenin arkadnş. ~ö""' bir "ffaorescent'' ekranını 

J(onmnc;ljonun 27 temuz 179l gören rnebuslardn.n biri oturduğu kimi, böyle garip bir mesele il: lnn, nl!lzn:.ı~un .Uzcr!ne attlnırş • jhtİ\'a c<1en bunun daha ~iyadde .'kh 
karşıl!.,.ctmil!, bir ;ı,3kı3m bir alla. lar, onu, katil dıye linç etmek is- rnkkisiyle ,elektrik %iyuma a ı • 

cclse.,i, Frıı.nsız ihtilalinin tlik- yerclen hnylnnlı: -· . . l 'h yet m ecJ malı tı.'IMU" kalmıyacn-a lht'=al , ... 

l'OTOGR \l' Ct:KEN TABUi<1\ 
• 
1 ::i\7.F.Ç'Lt bir •illllçı da, 

fotoğTn( çr.ktn bir talntll• 
en ir!t<l ctm~ıo;tir. Bu talnlncanıtl 
·ı:=ncıc. ltOçül< bir fotoğrar makr 
nesi \nrdll', nirinin silii.hh bit 
tnnrrur.ınıt \1İ:11l\'an bir kim~, bll 
tıılıanc·ı;) b hem kenlli'4İllİ mld .. 
fon ede<'cl•. hem de kenıll!lline tll' 
arruz. e-<Jcuin foto~rafıru alabil~ 
•ektir. Polis, bu sa)'cde. mite.at• 
nzı ltoh~ ra f'1c f!'C(.;İrehileeektir. 

" .. 
Rl'Il5UN DUl,A • ALt~T 

B ! \iman f\limi •'mermi di 
:e) İ"İ,, bir iı]et icıul et• 

ru:-:ur. Bu 5ayedc, muharebede
'ıi~-:ılııucl:ı kurşun kalan )'llraJıJ&" 
rııı. rimtı.::e:ılr muayenelerine ııı 
zum lmlmnmalcta<lır. Bu ilet, ntıı 
"Unun 'Ucudun nerc:4inde bllhall' 
.-.tuzunu <l"!:-!:al hnhcr ,-eriyor. 

Bu ület, bir oıınrlüre. ywn ..... 
hir telle lı:ı!:,lı bulu:ı:ın bir kef;if 
ımnd:ısımlnn ibuettlr. bkan()jl 
ületi, ,·nranm etrnfındıı gezdirilcJr 
~I 'nkit. op:ırliırtlen çıkan kabf 
~es, kurşunıın bulunıluğıı Jefl 
\-.ıl.h tı~ı d::?N'Ccrlc ~eniıtl~iyor "°' 
korc;"nn t"n yakın bulıınduta fel' 
de j.;r:, bUshlitlin tiz.1,.,iyor. Blf 
"lir u~ ~nrn, lru~unon bfJlandul" 
~·eri. lcem1i .. ı, söylemi. olayor. 

Bu n nl, hem zaman kaybml ti' 
liıfi' Nliyor. hem <le oı:an _.. 
l:ur:ıun nramalariyle yaralrlard 
f:ızl:ı ıztırarı rekmelerinin tınllnl 
~es;iyor. 

Almnnlar, bu usu~ sayesı.dtı 
"ıırk cephe inılc bir ı:ok ~ 
,,urtnrmışlardır. . ~. 

tnt öldürebilip öldül'emiyeccgını ta. tcmış er ''e nı a e .. e. ~ ,...,. o"" -· ... ~ 
ı.ntlc tetkik edilmf'k lllumgelen - Seni böyle bo::.-an Dantonun • • ı o ah'+ renle:r bulunuyor. 
bir ıı:ırçnsrdır. Un top!:un' lnsnn- l\amdır. )in ctm~ğ~ mecbur knlınqıtır. kemeye intikal etm.,şt • n 1 ı., CEP '.1.ELEFONU 

Maznun 'Montrenl'dan Fred Ar- maznunun aleyhinde fj&hadet ede. • • • 
1.ırın en ~üıel t:ırnflnmu, en Mezardan "'elen bı'r ses .,.ı'bı~ a.. k d k ...ı.· b k M AST1Nl ı'smı'nAe ~r __ , ~ "' bo isminde Oiriydi ''e 'keskin ...,a. re , a aırıt, onun e-ın :ı ışmm .. .,. •-
t~l•İP tcı11'!lflrui}klc beraber apa.. meclisi tmlatnıı ba sözler Rolıes kişiyle Pers Harş'ı öldli~kle it. öldllrill.dUğUntı. slS.ylcdi. _ YENi BiR MUHABEnJo; 'C l'Ltl yıın ilimi, yelek eellind' 
'··' r. \( ::.nn tı nnr. ııiyerin heyecanını dindirdi, alay ham ediliyordu. Ha.kim, bu ı&Halara ragmc_?. ta~m:ıbiJe<>ek kndıtr k8çtlk il 

O :.;ın mecliste Uobe piyer n· eden bir sesle: Bu iki adam. Tilki avcılığıncla, Penıl'nin tabii bir vc*ilde öldUgü· Y iNE Amerikacla, l\lak E\Cn teJsiz telefon icad etmittir. Jlll 
le~ iıı:ı l bir hm n. esiyordu. Çlin- - ''ay, dedi, ıinadi de Jlanto- hangisinin dMn. mahir olctuğuna ne deliller geilrettk maznunu be· i<;mjnde bir ilim, fe,·kaln.. tcldonlln. bir dnl~ nrlei ftl'lld'• 
kn rn "'' l:-nl:ı:ı b'r ~oğıınun ha· nun intiknmmdan mı bahsediyor. dair- bir münaka.~ya giriıır:ıiııler. rnet cttirn:iatir. ıle bir muhnbere usalü ke, fetmls- Bu dalı;a, bir merkezı1eki nd1" 
:'- .ıtı tc'ı i'.cdc;:rJ!. llu toplantulan ı.unm. Onun te\'ki'finc lnlrar \eren ti'r. Bunun aletiyle bir sa;rfa yazı, fonilc cihnın tesir cdlyor, ba ~ 
Hobes Jli~cr s:ı·• \C galıp ~ılmcak meclisiniz değil midir. it dl eme oncak milaolkopla giirülehilecdı da, <lnl~ll), konu~ulmak İsteftiı.f 
olursn, erte<>i sabah J>nrislller hır Bu sözler meclisin yüzümle bir 8D ' kadar kiiçUltiılebilnıektedir. JJu allreste'ki sabit telefon ileti_, 
ıl.i yü.ı melıu.c;un ha.,!nrrnı celil- knmçı \urosu gibi .;nklnmı h. Ja!J()n~&da, Kot~o'daki Kiyon _ 1 mimarları, <!ötemeyl t~~rnr ses .ve. alim, bir mektupluk ki\ğtdn yazı. ıınkled.ıyor. 
tim &~l>f't:nik ~orcrc!di. O ~Un hı mabedinin gnıip hir §Öhreti I rr.cck ha.la gctirmf.ye ç:U:ı:mış :sc· lıın )ıwyı, bir s:ıntimet:rc muralJ. A-nıl:ııt kim!le, sabit a...ıe•~~ .. ı R .. • 1 • Artık meclisin heyecanı son ,__ l d • • d d ı h ... '"" • ....,.. meaus n.rı oucspı~cr a ryhıne \•ardır. Bu m:ibedin birçok asırlık 1 ter de mu\•rufnk ouwuam~ ar ır. bnınm binde bınn en e ı a n yanında değilse, sa.bit telefon. ı.I' 
1 C~Ct'nnlcnllmın ,;ebcplcrin ba~ tn· derecc~i bulmu.tu, en <lurgun, en uıhta <!.~esi, Uzerinden bir kinı. 1 Birçok mUtehR.t!!nlar. dl:5şcmc • kütük b'r 15ekline girebilmi~ta'r. m•ddet sonra, dalgayı, qıUı;e 
r:ıfımla bu ltorku ge1ir. "lll<in mebu.,l-ıra v::ı.nıır.aya kadar se geçıiği znman, kuı; cıvıltılarına den çıkan seslerin, tesadüfi olma. Bu Sl\yede. lıir ('('p santi camının İ•ı'nd"'n me•keze 

1
·ade -A!_. ., 

l'II 1 herkes dcr;n bı"'r lıeyeeım kerlsln- - d -'-· • • 1 ;;- 1 ati \' .. 1 <> "" A ~u ... -. ec • ; hl') rc:ı:n:ı. ~ctireıı b3<oka benzi.ven birçok sQS]cr çıknnr. Bu &1dıtU, binayı in,a e en e:mı mı. kennnna, hır r il,..men n ıı ı; ır<ı c mcrlc ..... <'le, bı'r <1aJ"'" .. 8 ..:..1• 1.-u-.., 
1 . •·- 1 dt'ydi. Şirndi~·e kadar el knlchr· • Bl'lbUl i hl · f d ı ı "" n- ~ , """ ..... ..... ıır C"'"''P 1 c bcJcc}j~ c meclisinin . yüzden bu mabt'<t..."l dö§cmesinin marlann, döşcmeyı, ' 8CS ÇI'" r yt>rıne Sn) a O U!IU yazı llr n-rulnn kım• se • ..a ·--.- ...... __..., • ı• 1- J • Wakbn b:\~ka hiı: bir )~ ~Örme• k} b 1 d .:ıı• n k 'f ... Y• ... -.. .... - ......,..,.,_. 
mı ı n 11.,r • ılıilılnnılırdığı lım11di· . fomi: "Ugrsubai" yani Bülbül ol· karacak ft'!kilde yaptı annt u nak e cbilmclctcuır. n cşı , 0 ""-nn, celıı'-de bir te• .. on .. -. ,.. · • nw; ol:tn mebuslar bile ha)kırı· "b · 1 1 • i'n ........ 111 oc. ,..-
~n ıu, cn·ın ırın toıılııntı b:ı,!l:)Dr )'ordu: muştur. sayede, m&bede ibir şo ret temın harp nmnnın< ıı ca~u nrın ı'ı e ıınn anuulım adam, yelek eebi*" 
La lıımn:.ı: !.1ır:.,U~o ~Jm:ı Robcspıyc _ Te\l•'ıf'. Gelgele]im, şimdi bu sesler ke· ettiklrrini h\dlg, ediyorlar: fakat ,·aramn!d:l beraber sulh 7nmnnnıdo lıir ses geldiğini i'itiyor ve ., 
rin cıluı<b.,-ı \c sa~ lmlu Sen • Tc\'kif! bilince, Japonlnri bir merak nlmış. bu san':ıt :ırrını, bir tUrlU keşfe· ;la sew'lnlılann i~ine gelecektir. lı:ll telefonunıı tıkanyor, keaditl' 
Jilstiin söı:l ... rini clinl~mek iste. (De\'amı ur) ur. Bunun içL'l, birçok Japon demiyOT}ar. .\rtık ııostrc tnn mektnplıırn., Sİ7." nj nray:ınlıı konn,ınaya batl1Jor. 
medi U .. Uml.i Rob"'<iPi'vl'r bu fır Can 3 rkacak, Jıattt. kolayl'a al 
tınn~ ı ql:'nn (ıl<r.lmİ:ın, ,.~lnv.

0 

.. ------------------------------------·--------... ••-------------. 
,,. J ,, .. ':ı .ııJnmı~·ıı.c.ak fenni tafstl&tı olP 

Sen Jcor;fü sô;lt>terek ntlt\tm:ık d:.ıo bekçisinin eline dU l'n fırsat.. fleşid rclt hlddct)lydl,, luz.1arın eö ' u cep telefonu ile, ,,-eli, nndı" 
İ tİ\or<lc. t.nılın ,.o halifenin eline b!Jc d{lşmtt. 1 ~---,.~~ " ıllnU dlnlemcdl. bei'c cuihli'i;ine inanmak pek ııtilC 

Sen Ju<.tun ., Llcri ~iıriıltükr n- Şimdi \ezlrtn canı bonlm cUmdcdlr."" m'. . • t· . ~ 1 Dr,arıya s:ıktı. ite de, gnzeteler, yapılan tecrit"' 
rm; ll(]n f, 'lilcli:.ten onra mclıııo;. lhtt.A benim elimde do de,tıı. ÇUnkQ. -"' --- _ _ _ _ O ne~? !e:-Je, bu :'cadın miisbet netleel,t 
lıır l"n TnJycn \ c ni• o birbiri ar- rrtılt iş işten geçti. ,AIP\' .1çağı blr Koridorda. lkl ımıbn, biraz. Uoce fer •• rrdiSini bikliri~·orlar. 
ı ınn. lrlirı;;Uy çıt.~--:-k ffolıc pi~rr kcrı:ı ısarch. Aslanl.ır h:ırcmo )ll)'lldr. ~at eden bir carl)C,)l parÇ&lıyordu. 
... J y"L ...... c"c • ı'ı'ırı .. 11" • ... <lolıı nu· • ,,. t A ı nJ T~beler, biri Romüa Sell' 
" uııı • .. .• •• l:ır. Onları bnııgı bab:ı3lğlt önUyccek~ TAR 1 H 1 ROM AN ncc cem bnJılarmın Uz.er ne dU,,m""l •. d ,.., 
tnic! r 5 kel fer. ı:a nııtuld.:ır mıngl ı,ahnıman onlarla mllcadelo c. ılaıı cariyenin kolunu, °bM'Afuu par. l ıper m~y nnınrl:ı, dipri llaU"' 
Col• ~ 0:\~l'İ Rı'd<l ... _tlc ltlııım ,.,l·ı • d"""'k~ o.1 ta ta tık " 1 kU re,ted~i parklıırdan bt"rlnae .,_-

d 
• .,. .... ~ 59 ç l)IUI an a r a~ ton vY o !<.- lunan ikJ cep telefon]q adam ar' 

)Or tı. U•ı '-ÖZierin bir kıı;nıı tloğ· Zindandan çıktılar.. • - YAZAN: lSKENDER F. SE.RTELLJ reyordu ki.. _,'I_ -----' 

ruyclu: f:ıl~t. fnzilct'i ""rünıne,;: I\nranlılc korlılorlard!Ml, dehil&ler Re3id ur.aktan bunları "örünce tıı. 5"'"f'· cereyan eclen bir kVftll9...-
ihtir:ıslv]e Jı:ıy:l.tın hiH ü ıı ı \ :,Jr. den ~cçUlcr. - Kızlar •• bu gllrUltU nedir 'l fteold pşaladı •• yataktan fırladı. redl, &nre J."le yapdnu tır. Ba tecribl' 
r,'nCJen ın:nk \"n n' "n 1 ıı ~ıl,•ı:nı, •·-•· ı ı ı i ,.,.,rl ı ı ...... ' •·-ı \' ı ı k dakl ı ı k k Za ıı Olil u • Be ka deıı birkaç hafta sonra da M .. ıt 
sefnh"t, hı""ı_.,_1, ,,.;b"·, ~·."lJ,'ltnırı U" pın7.mlo~0n11n":;e"'ı:dsurdıur. kUı;ülc demir ka ...- 3-elerden bir lk ıı ua~ıarını - c:r. r n oynnn car .)Cer or u - · va. ı ın. n tıcnı p tıi~·r: İtalyanın en büyük feiı mil .. 

.,., LJ. .... .. " u u drrddar .. bir oey onh.)amlldılar. Te heyecan içinde titretirken, koridor yapl.)'Onun anmışlrm. İ.)1 amma, bo r 
l:ırln ithn..'TI eden parçnlnr bnstım - Jlurad:ıtı konağın arka bala~o Re&ld kulak yerdi: Jardakl s-ıttııctar artıyordu.. arıılonlann borada n" lıı vnrT Yoksa atı olan ''Marlconi mUklfatı,, ff 
l n .ı ifti~ l!ın ibaretti, bıı iızler rrl!'rıııe <!alıp uzııld:ıtır Ye burıui&ld - Bir V.klm homurtular, bofuk Retld kılıcuu du\'ardan aldı, kınıa ben rilya mı ı;örüyorumT! rilmittir. 
1 ransıı milleti, hatlli t:ırih 1.nr J• çıkılır. Onıdan hurınn '\iC mıu. bala sesler du,·ıı)orunı. O ne~ Uo,uşma• dan a13ndı. Odıı kapmı aralıktı. Oclada ,.eni • * • 
ıntla Robcspjy""İ l.liçtılterrk o,> unu uı.ııktan ae.>rcdcrlr.. lar, bnğrı~malar da \ar. Bu. baalana - Adamtanm oe.recleT Bu f•lbkla· uyanmııt olan cariyeler, kendi arl.:ı. Jo'ennt icadlar, o kaclar ~.-• 

)erde blirUtmU tiir Demir l•apıyı a~tılar .• arka bah~'O benzJyen bir gUrUltU amma, Baldada rıa ııebebl aeıllrT ~lıın GUl.Umün anlanls.r tarafın - mııııtrr, ki, bnrada., bl'()51nc1en balı' 
Uirnı: cncl mebuc,l:ır iılumden çıktılnr \C burmnlıklara c!aldılnr. bu baıkını kim ya.pablllrT Bu möcl ftetld kıhcnn ~erek nereye eldi dan partaJaodıJuu gör\lnce, korku • setmlye i'mkin yoktftr. Valtl; 

~oı';<uınn \e Ro~pjycrin keu· :&eJ1 Oengis Handan bafka klmae göa )orduT ı dan kapıyı kapayıverdlter. Rcıjld ko. televizyomın Amcrlkacla ~ ti' 
di'""~İ aj; bıralmııJ:ıcnltlnrını bil· Bu ııaatte Jleşld, aevgill cartyelcrln teremtt,. Jo"akat, o da bl:ıe çok uzak O, dı,arıda IJe.tnlaalann nrıılanlar rldorda kaldı. rakki ettiğini !löylemekten ~ 
ıli • ri i'r:in Rolı'.."ıpiyerc hucum den dört ınne lnlıı koy:ıınnlb :rntryor !arıla. dan kaç'1fuu tumla etmiyor: Vezirin ln\IA okh başına gelmem},_ miyeceli:ı:. Bir televizyon Jirtcetİı 
rdlrnrlnr, onu '\nlın;ı; mc\I,iinclen dn. O ı;ecc~1 nl'Ş'& \O eğlence ile ı;o Dışarıdan acı blr ııes a..luıettı: - Başka bir feüket var_ ti. O, nktanıdanberl ~tlğ-1 afyonun N'e\'YOrk Metropoliten mlzrtdfl" 
<hl ünncl< dc~il, fi\ nı ıanınııd:ı ol- çlrml~ ..:ıb:ıh:ı kndar afyon çekml~t.L - İmdat: Aııllanlu hücum elliyor. Diyordu. Odadaki cariyeler bep bir acraenılltlal gldercmenıtatt. Fakat, nıiize<leki tabloları abonelerin., t' 
ıl irn:.-lı i ... ti) prlar<lı tlNU! tim. r.u. I\onağın alt :n t:ı und3 t>:ışlıyarak üıt iote.. tilmdJ neredeyMı beni do parÇA1ı den u~r.lrln kolDDdall ıtuttutar. bu aırada aralaıılardan birinin, GühıU Jc\ izyonln göstelmek hakkmr Jse1" 
nıı Tal~cnin sıızlcr~ Ye hnrcketcl.. .:ıtl::ır:ı slra~et <'dc.n bir gUrilltu du ~·ac:tkl:ır. VczlJ'ln ka. knrdctlnl p k<» - Allah Aıkma dıtarıya çıkmayın, mlln ut kolunu apxoda ıUrtıkllyerek ılfl\Jne inhiı;ar ettirecek tetôl~ 
r; ht::ıt Qlmi .. tir. :.'\lcbıı :ratnız 3vldu. ll:ı.y:ıtı dalm!I r,Uplıt" \'e ko,kıı kocn konAkt. konı~acak hlr tek ce t'1endlmlz! Belki çölden Bedeviler cel nz.lrlo llurlno dotn.ı Jllrtlmcal. bo bir mnkıweJe oktetmi&tir. şial(f" 
Ilob::ı pin?i it nrn ctmcl;:lc kal lçlndl' g~en 'l.C:r.Jr lılrllrıı ıözlcnnl j •nr insan kalm.'\d? mı~ Nöbetçiler. a mlıttlr. Onlan mubafızlar çevirir ılm. tenha koridorda yalaaz kalan liefldln Amerilmlı!:ır, mUreye dtmi1e d' 
ınamr.. kon1nnıhn <'ı',nrdı ı bil- açtı· falıır, u,::ıı,ıur n"redestnlı ~ dl. durumunu tl'hll!tc3 o ı:m,llrnıll,tU. ıum rönn'!dcn e\'lerinıle, mlh'.ı,..• 

~u~ft l~r b~un L~unun bdtün~-----~--~-~-~--~~~~~~~~-~~~-~~~~~-~~~~~~-~~~-~~-~~~---~~~~~•~sahc erleri sn~Ted~ai~rla~ 
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1 RAŞİD RIZA TİYATROSU 

1 Halide Pi~kin berab~r. Kadıköy 
1 ~ilreyva !'ı!nemaaında son temsil 
l Bu ~.§3lll (BOBSTİL) vodvil 3 

perde. Yazan: M.alımut:i Yesari 

-

-
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' i--.1'-'t--t'

' 8 
9. 

~atıl.an ~ujja: 

ı _ Yuvarlak. 2 - Bağ kütüğü, 

açılır, kapanır küçQk bıçak, 3 -
Bir kaza merkezi, kamer, 4 - 7.1• 
ra!etli vahşi bir hayvan, 5 - B:r 
er!•ek Jsmi. 6 - Habcşistanda bir 
şehir, Arna,•utlann bir kabile~!, 
7 _ nAcı kinin olan ha!;tahk, sor" 
gu edalı. 8 - Yemek, evr:ık kale· 
mi, 9 - G5!rterme, çocuk do{tnr
tan, 10 - MllU. 

Y•ıkaru!an aşağı: 
1 - Bir harp si1Ah1, şehrin :ü 

çliğ{l, 2 - Kol ile boyun ara-;1. 
hariç. 3 - Tori~in küçük kardeş-. 
inmekten emirdir, 4 - Yaram.ız 
çocuk, tersi taharri olur. 5 - T:\li• 

tubetli, ~ark vililyetlerinde bir m." 
hir, 6 - B:>5rnn (0) 84!1irse ün~i· 
yet olur, eşy:ı , 7 - Zaviye, şlşey~ 
mayiat boşalırken kuanlılır, 8 -
Tersi beyazdır. çok sevmiyen, !) -

Buz ü~tilnde yapılan spor, tersi su· 
ıtur. 10 - Kenardan te~rir bu·Tr 

Dilnkü bulmncammn halli: 
1 - Tayyareci, 2 - Eda eder., 

Ke, 3 - Kartal, Bin, 4 - İka, ~.fi• 
ting, 5 - Se, Kendi, 6 - Deavl, 
LAkin, 7 - Aı. Etek, 8 - Gizu. 
lçer, 9 - Nilı:lh, 10 - Serian Ter 
Ter, 
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TiYATROSU 
filaat ın so cıa 

OBAM KISMı 

KIŞ MASALI 
KOMEJt1 KISMJ 

YALANCI 
cumarteet, Pazar gtıııı.,r u.so da 

matine ve her Çarp.mba ıs de 
Çocuk TlyatrOfln 

-
-

-

UyereJı: ~öncıerec'9Al oııoyom:ııarım.um 

ur.an mab..lyea :ıaız otmıyan kUçUk ı. 

I tanlan parsan ııeı.ırolıı.aar.J 

,.. lenme tekli/teri: 
• Yq 27, boy 170, kilo 6:1, Az ser. 

maye Ue küçük bakkal c!Ukkft.nı bu 
ıunan bir bay, 20 ile otuı. yaş arasın. 
da ııermayece yardım edecek namustu 
tıır aile ktzı ile evlenmek iııtem .. kte • 
rlır. (Ergin) remzine mttracaat 

~ Yaş 23. boy orta. esmer. uae t&h. 
stili. resmı bir müesaeseae eı•ne 7t! 

1 Ura 47 kuruş geçen memur ıolgara ve 
tçkl kullanınıyan, fyl buy!u bl!' bay 
beraber kararlaştırmak ııe.rtl'e Unl 
versitenin kısa bJr ıubeslne devam et. 
tlre!)jlecek. esmer veya kumre.ı te:nlz 
ve zengtnce bir aile kızı lle evıenmeıı 
istemektedir. (Onur) rmz.IDe mUra 
caat. 

• Yq 84, boy 1.73, ticaret.le meş. 
gul ve aylık kazancı ııso l!ra<ları fazın 
olan bir bay, uzun boylu atııft.kı iyi. 
n i§lertnden anlayan bir baya.nıa 

evlenmek jatemektedtr 1 Acele M.K) 
re.ınzıne mı.lracaat. 

• Yaş 30, orta taıımııı ev tilerini 
mükemmel bilen, yültsek aileden. 12 
~·aeu:da bir kızı olan dul bir bayan, 
40 ya.şiarında. esmer. şişman ort!I 
boylu. bir bayla evlenmek l.8temekte. 
dir. (16 kimsesjz) remzir.e mtıracaat. 

• Boy 1.70. kilo 65, orta boylu 
earışm, 22 yaşmda, adapazar mev -
kllnde geni§ bir çiftlik sahibi o1an bir 
genç. <:iftliğini çalıştıraco.k sermayeli 
18.25 yaşİe.rmda duı veyahut laz blr 
bayanla derhal evlenmek istemekte . 
dlr. (A.ktıre.t) remzine müracaat. 

• 22_23 yaşında, sağlam, teml.z. 
yüksek tahsil gören, aylık iratir mu 
ayyen olmiya.n bir bay, 115..215 yqla . 
rmda temız, güzel ve oldukça ıratlı 

kız veya duı bil' bayanla evlenmek 
istemektedir. (Ciddiyet 53) remzlne 
müracaat. 

it ve İfçİ anyanlaT 
• Lise mezunu, maliyede bfr eene 

çalışmış. hesabı kuvvetli. l:Jlraz daktl 
lo bilen bir genç. herglliı ısa.at 12 den 
itibaren bir Ucarethane veya mUea 
seıtede çalışmak istemektedir (C&na11 

Nejat) remzine müracaat 
• Gll.zel yemek bfleıı emniyetli 

namuaıu Te kimıeaa bir lladm ~ 1:111 
ncretıe bir ailenin a.at 'f den 2 ye 
kadar yalnız yemek lflerinj yapmak 
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istemektedir. Mektup!& ıı,..ağıdakl ad.. 
re.H mUrıı.caat. (B&y ti. Bampaı
r;umyan otel ToutUyu). • 

• Gayet iyı kazançlı bir 1§ sanatk& 
n sermaye!.i blr ortak aramaktadır. 

(Sa.natkA.r) remZine müracaat. 
• Ticaret Ueesinin llOll smıtma ka. 

dar okumuş, muhasebesi ıı:uvvetij, deı 
ter tutmasmı bilen, daktilo l[Ullanan 

bir genç yoksuzlu& do!.ayısUe ta.halline 
devam ede\.l.iyec~ğjnden bet türltl 
i§te çalı§mıı.k istemektedir. {12 K.) 

remzine mUracaat. 
• Orta okul mezunu blr senç mek. 

tebe devam etmediği lçtD herhangi 
bir yerde ç&!ışmak ıstemP.ktedlr. Ak
aaray Yuautpa§& !Şadi Qe~meııt sokak 
H numarada Ha.yrettin ~zgeye mtl 
racaat. 

• Çalı§an bir bay. t.er ıtolaylığı be. . 
1z küçUk aparu.maıımm ~ iflerjne 
bakmak üzere bayan a?ama.lr..adır. 

(Ev ifi) remzine .mtıracaat. 
• Liaenfıı on birtnd 111rı:tma kadar 

olrumue. bir genç, a.bab!aıı alqama 
kadar yaz.ı.lı&r.e, büro veya. bir ınata
Z&da Q&lı§mak istemektedir (aG. l' 
remı.Jne müracaat. 

• Yüksek Teknik okul:md&n en. ı.Y1 
derece ile mezun, bllfW 0tı dOrt ıene. 
llk tecrübeye aaJ:Up, denfz. ıtat'a havıı. 

ve emaall bllO.mum motör erde &bf&p 
ve kauçuk ve elektrtk ltlerile fabrika 
tdareatnde çalı§mif bir g~!:: lıugUnkn 
lktıaacll durum "Ve nıemleket thtiya.ç. 
ıarma uygun çalI§ma slsı~leJil6, u 
zamanda fazla l§ almak 1Btlyenlere 
mllflt olmak iatemextedt, . Beyoıtıu 
P .K. 2319 adresıne mektı.'t>la mtıra 

caatı. 

• Yl1luıek bir aileye mt'nsup m11 • 
nevvv Te her tıt elinden p-elen. Jdm • 

8eat&. " yaşmda bir ka4m yalmz bir 
t:Nıym .,, 1.§lertnl mükemmel surette 
idare etmek Latemekted\r AJ&ğıd&\d 
adrese mtlracaat. (Bay B Bam.par .. 
awnyaıı, otel Tokatllyan • 

Ald111nı.z: 
AeaJ'tda remlslıer1 yuılı oıaa o • 

lmyucula.nımıml aıım1&rma ıeıeo 
mektuplan 14arebanemlzden (pazar. 
lan barlo) bercttn _...,taa ötıeye 

kad:ır ve uat 17 den ııonra alduma. 
lan. 

(A. U.) (Acele lııl. X.) (Akftrat) 

(B.Ş. kiıuesis) (Bu1unmu) (Dadı) 

(E.lıf.. GQl) U!lT ili> (F.U.8)(1".D.K) 
(H.Ç. Hakikat) (28 İt 1atıyen) 
(16 k:lı:naesiz), (ıl. U A.) CK. E. 49) 
(Mahzuıı ve Mükedder) ÔZbaba) <Pe.. 
lim) i.R.T.) (R.A..) (P..A.) (S.A.E.) 
(88.mtml) (Ya.#Jnar) (Yalnmm 88) 
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yonatınaesa. o, E.endisini mahvedecekti. 1 
A~ acı ağlaya.rai(: 
-MerhametinUı:e dehalet ediyorwn, hft§tlletnut 

aht dedi. Benim iatilurmımı bu adamdan alınız. Bu 
adam o kadar aldı yürüdü ki, hatta sizi hile istihfaf 
ediyor. 

Kıral Ferdinand hiddetle haykırdı: 
- Ne dedin? N.- dedin? .. Benimle alay mı edi• 

yor? .• Ona sorarrm beni :Merak ettne. senin intikamını 
alacağım. Hem öyle bir intikam ki ... Fakat, bunun için 
onu canlı olara1i tntmıılc lazım. Ölü olarak ~]e geçirselC 
işkence yapamayız~ intikammuzı alamayız. Ne yapalım 
bunun için? .. Anrikoyu sağ olarak getireceklere valf 
iledilen paranın miktarını arttıralnn mı?.. Binlerce 
«ıukaya mı ç1karalm1? .. Bu maksadı temin erleı- mi? •• 

- Btı da fay.lalı bir ~ey ama. bunun dah aiyi'!İ 
var. lıaşmetnıeab ! Ben işte. Ben. zabıtaya, takip k'.llv" 

Vf'tlerine dalıa faydalı olahilirim. Çünkü, Anriko ve 
Qrkadaşlannm sakJan.drk1arı yeri biliyonım. 

- İşler tamamlandı deınek .. Vükela mecfüüu 
toı>lantya davet etmiştim. Haydi. gidelim, sen de gel. .• 
Bu lıerif hakkında kat'i bir karar vereliııı. . . . . . .. . . . .. . . . 

NazırJal'~ büyük salonda topla~19lar, kıralı her 
liyodardr. Ferdinaıl, yerine oturduktan ·sonra:' 

- Efendiler, dedi. E~kıya Anriko BerJandinİJI 
tevkifi hakkında en kesin. en cezri teJhicler ve çare
ler bulmak Jizımdır. Bunun samanı gelimi~ değil, ço~ 
l&ll gOi@aiıtir. Si~, bwnua için Ç«ğırdım. Bo. katil he-

· - ~4.4 ~ 
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rif, lılç f>fr teYe hürmet etmiyor, lıiik.u:JMt}e alay edi"° 
yor. Y akyor, yıbyor, vuruyor, soyuyor, öldüriiyorı bas" 
kınlar yapıyor. Baknıız, Kont Kazalvekyoyu ne hala 
soktu. 

Kont, bıçakla oyn1an gözünü göstemıek için. bal 
ladığı bezi çekti. açtı· 

Anrikouuu işaretini .gören nazırlar aarsmda mt 
rıltılar başladı. Korku mırıltıları.·. Kazal'vekyonu~ı 
yanmış ve bıçakla oyulmuş gözü, karşısında, ;riireklcri 
atmağa, böyle lHr akıbet karşısında kalmak korkusiyle 
titremeğe haş1adlar. 

Kıral söziine devam etti: 
- Bu sefili cezasız mı bırakacağız? Cinayetle-- -

·jııde. rezaletle rinde dt>vam mı e<lecek? .• Bu memleket 
re lıükôınet i~in büyük hir ayıptır. Onun vücudu or" 
tadan kalkmalı ... Eğer. şimdi onu yakalamaz, canını 
cehe110eme yollamazsak, gelecek günleı:cJe ,]aha fe~i 
cinayetler işleyecektir. Hatta o zaman. hükmete. lıu• 
günl"iinden fazla kafa tqt:ıcaktır. Ve o zaman, yakalan• 
nıası pek güç olacak.. Onun hesabını temizlemek l!zııu· 
Kat'i emrim §ll: Onu yakalamak i~in ne laznnsa yapıl• 
sini •. 

Polis kuneti küfi gelmf'zı;;e, onlara yardım i~w 
'Veriniz. bulunduğu yeri sargı altma a1mız, rlört ı.t• 

raflan sarınız. lcabederse dağlan askerle doldunınur.· 
ıYıJan ezer gibi kafaz,ını eziniz, vah~i hayvanlar gibi 
~tdUrünüz. 

Fikrimce, Anriko ile ark'aifa~larmı de geçirmf"i 
~ia, ba~vnrulacıdt. biricik çare oudnr: Bulundukları 
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