
ısr ANBULUN ENÇOK 
Oi(UNAN GAZETESt 

QO?«JN EN GEO SAATtNDE 
~. ~N HA VADlsLEBlYLE 
' "AK BALK GAZETESİDİR 
"'-ne· o •••••••••• ,, •• • •••• 

Saıa.lbl Ye Umam Ntırlyat 
lllldllrU: 

HASAN KASbl US 
BaaıldıiJ yer 

V A K 1 T &IATBAASI 

~~ddesı VAKfol:.;.~.ı:.~~-

lEMMUZ 1940 
SAL 1 

~~ara : 321 - Sene: ·2· 
l'eı. 23872 • Posta kutusu 21 4 

~ 

'Hal'lUU\ koııftı&~~ beyanatta 
bulunan Arnf'ıtka Jlari ;_, c Nailn 

J\ordel Hul 

t Olaliter devletlere 5 0 n söz 
karşı Silfıhların 

• auzvelt'in emrile B~rlin gazeteleri Hali-

lhf ı yactan fazla faksın nutkundan sonra 

istihsal için Vaziyeti böyle 
ledbırltr alınıvor görüyor 
Ntt•y k .A \tıt <>r , 23 (A .) - B. Ruz-
~ kongreye ihracat ve ithalat 
l\irı <asının lxm; ve-nne salfilıiyefr 
~ta~ nıilyon do1ar arttmlması
tı~ ~Vıp etmi:tir. 13u arttırma ıa,
l~ Aınerika. ı <levletleriıun ihti
~a.n fazla i tihsaUltınm daha 
t:lr. ~ıkla satın alınabılme~i için
ııq · Ruzvelt'in bu talebi, Ame
~? bu m:.thsuller icin bir Pa· 
~· ika karteli teşkil etmeğe ve 
ı:a~1~er de\·letleri cenub Ameri • 
tıı~ an bertaraf eylemeğe matuf 
'4-ıe h Y;ni terakkiler kaydetme· 

adıınoımu~tur. 
l\ 
~~ i; B. Huzı.-elt. tankanm gü-
~ıfl<!a ?erine avans yapma~ı hak 
qlıUrna ~vcut tahdtüatm .da kal-

&u ını teklif etmiştir. 

k , tedbirlerin Havana mi.iza · 
~ıe-rin· 
~ ·: ! Pek <eipde kolaylaştıra 

llrnıt f.'(lilm~!•ledir. 

Şükrü 
Saraçoglu 
Ödr.mişte 

1 
~ ~ ... 2S , 
b ~tııı f}Uk ., .A. •' ·> - Hnriciye 
~11'ııaı b· rı. Sarat<ık'u bu sabah 
tıı~ ~~~to~yla Ödemişe hare. 
~ Lıu • \i ekil Ödemişte bir 

--~al edecektir. 

Berlin, 23 ( A.A.) - Berlin ga
zeteleri Hati!aks'ın nutl..'U11Clan 
sonra sözün silahlara kalmt!l oı· 
duğunu yazmaktadır. 

Harbin devam etmesinden mü· 
tevellid bütiln mesuliyet t:ınıaniile 
I ngil tereye racidir. 

' . 
Macaristandaki 

ekalliyetler 
IBaşvekl l 

Y elekl 
Hiç kimsenin bu işe ka
rışamayacağını söyledi 

llaJ~1>~te. 2 S<A· A.) - Macar 
Başvekili kont Telek! parlAmento 
komitesinde söylediği l.ılr nutukta, 
Mncarlslnndn.ki ekalliyetlerin hu • 
kul:una karışacak olan kimselere 
karşı §hldetle hareket edileceğini 
beyan etmiştir. HilkCımelin Tacar 
Nnzi partisi şefi B. Hubny ile di" 
ğer bir Nazi mebusu B. Vagonun 
tardlarını talep eden noktai naza· 
nnı muhafaza cttiğinl iliı;ı.·e etmiş-
tir· • 

B. Telekl, hUkCımet reisi sıfa· 
tiyle, .Mnc:ırlarm dııhfli işleri Uze. 
rine ve bllhassa mllllyetlere mUte· 
dair ı~ıer UzPrinde, hiçbir ecnebt 
tazyiki mevcut olmıı.dığını söyllye· 
cek vı:ızirette buhındu,{:'llllu da be
yan ı-tmisUr. Aknlliyetler[n huku.k
I:ırıntn lidlltı.ne bir surette konına
cağmı nrıve etmfatlr, 

Taksim bahçesinde 

ıooo lira 
Kıymetinde 
Pırlanta bir kadın 
kol saati bulundu 

1' .. ı.s· · ""'un bah · · k tıı: <ı?>de b" • çe3ınm ar a tarafında ~alı~n amelelerden Mehmet 
llı • ~<le~si bu sabah bahçede dola~ıq,en bır kadın kol .saati bulmuş. 
.ı~ttaııta}ı olt bir arkada5i!e .beraber saati. an ayan birisine go:ıtermış. 
?\j~Ştır li an bu kolsaatımn 7 · 8 yüz lira kıymeti olduğu ffiAydan::ı 
~"' ba~, ~ sıral~rda diğ~r am~leler i,.i ~·ise bildirmi~ler. • ık inci 
~ı Çıka,. .. ?rnıserlerınden Alışan derh::ıl tahkıkata ge"eıek <>aati mt'"(fa. 
Yı.. · ·•u'.) ve m d t · ı· S • d ' ~ ~ ··ı~ti 'd usa ere e mış ır. ~ aatın aha fazla. bin lira,·a ,·akın 0

• u~u sanılmaktadır. Sahibi henQz bulunrnanu~tır: · 

Amerikadaki 1 
Avrupa 
Müstemlekeleri 

H ar iciye 
Nazırı Hul 

Her hangi bir ihtilafa 
m eydan vermemek için 

Bunlar hakkında 
müşterek himaye 

· teklif etti 
Bu suretle bu müatem· 
lekelerin Almanya eline 
geçmesine muıaade O· 

lunmayacak 

HAVANA 
Konferansında 
Müstacel 
meseleler 

için de 
kararlar 
alındı 

Ha\1U1&1 2!l (A· A.) - Röyter : 
Amerilta vleUeri kon!eraum· 

da aöz alan E· Kordel Hul, garb 
nwf Jdlresindelıd Avrupa mU.stem.· 
lekeleri üzerinde Amerika cumhu
riyetlerinin müşterek bir himaye 
tesis etmeleri teklifini Amerika 
hUk\imetlnin tnsvlb ettiğini be • 
yan etmL-;tlr. 

B· Hull sözüne §Öyle deva.rıı et· 
m.iştir: 

(Devamı 2 1ncl uyta4a) 

Amerikan 
donanması 
Şayanı dikkat 
bir manevraya 

Çıktı 
Hareket İngiltere ve 
Amerika tarafından 

idare edilen 

Müşterek 
adalar 

civarında 
yapılacak 
HonoluJıı, ıs (A.A.) - J:Wyter : 
Ac;ık denizlerde gizli manevralar 

yapmal< Uzere Amerika donan • 
masına mensup mUteınmlm cUzU· 

tamlar Hocolulu Umanmı terlcetm.lt· 
terdir. 

ôtrenlhlifine göre, buıün hareket 
eden gemilerden hazırları 1nglltere ve 
Amerika taratmdan mUvterekeıı idare 
edilen ve Paslfil: Okyanusunun cenıı· 
bunda bulunan Chı·lıtmaa adalanno 
gitmektedirler. 

Romen Başvekili 
ve 

Hanciye Nazın 
Alman.lJaga 
Davet 
edildi 

Bukre§• 23 ( A.A.) - Rador a. 
jansı bildiriyor: 

Ba~ ,·e!dl B. Gigurtu \'e h:ıricire 
nazırı B. ~Ianoı'esko. Alman ha 
riciy~ nazırı tarafından Salzburg'a 
da,·eı edilmişlerdir. Romen nazrr· 
ları 26 temuzda Salzbı.ırg"da bu· 
lunacaklar ,.e Alman hükumetinin 
misafiri olacal:lardır. 

Alman tayyare 
fabrikalarına 
Veni 

hücumlar 
14,000 tonluk bir 

muavin gemi batırıldı 

Bergen'e 
Tekrar 

taarruz edildi 
l.cuıdra, 28 (A· A·) - Hava 

ııearetiııin tebliği: 

Dil.ti akşam kuvvetli İngiliz ha.va 
filolarr Almanya ve Holanda a.ske
rl hedefleıi bombardımana. devam 
etmlşlerdir. Bu hede!le.r araam
da Gelsen.ldrhen ve Roterda.mda t" 
ki depo ile Bremen dokiarmda beın
zin depolan, lmnar, Roteııbarg, 
Brem.en, Kuael ve Kaasel'in doğu 
ıfmaltndeki Gottingen'de tayyare 
fabrika.lan, Ham ve S&lt'de mar
ıandfz iatasyorıJarr, Veeer kaDa1ı 
üzerinde mavııalar, Fransa, Belçl. 
ka ve Alman.yada hava meydanla.· 
n mevcuttur. Tayyarclerimizden 
biri kayıptır. 

Danimarka sahili açıkla.rmôa 
devriye vazifesi gören -.bil mUda.
faa tayyarelıerimJ: dfln 14.000 ton· 

(Devamı 2 IDd •)'fada l 

Hamburg da 
bombardıman 

edildi 
Berllo, 28 (A· A·) - D. N· B· 

Ajansı bUdb.'iyor: • 
FU.hrerln nutkunu eöyled.lğl gll.n 

olan cuma gün~ tiıgillz bava tüV" 
vetıerlnJn gayriaakerl hedefler U
zerine yaptıklan hUcumlarmı ço
ğalttıklart anlaşılmaktadır. 

lngi.1.Wer bUyUk :mlktarlardn 
bombalu atmışlarsa da, yaptJkla.. 
n askeri basa.nı.t nispetsiz derece· 
de hafif olmuştur. Bu son günler 
zarfında bi.rçôk nahiyeler ve köy· 
ler müteaddit defalar bomba.rdt • 
man edilmiştir. 

Salr şehirler meyanında, ~21 
temmuz gecesi Ha.mburg velır:lno 
hUcum edllrnlştir. Padeıborn, Ha
gen, Bechum ve Sclıverin ıeıhirle. 
ri de ayni suretle bombardnnaıı e· 
dilmiştir. 

21 • 22 temmuz gece51 Vilhelma· 
haven ve Kassel şehirleri de bom
bardıman edilmi'j ve birçok bom
balar atılmıştır. 
Cumayı cumartesiye bağlıyan 

gece zarfında, İngilizler Fiihrerin 
ilicenab:ıne teklifine, Alman ara. 
zlslne milteaddid a.kııılar yapmak 
suretiyle ce\•ab vermişlerdir- Bu 
hücumlar esnasında 18 sMI ölmtlş 
ve :J:; kişi de ağır surette yanı.Iaıı· 
muıttr. 

KURUi 

MöDD·ô ş~·f 
. ·~, 

Filoryada ı 
~· 

bir müddet: 

istirahat 
edecekler 
Birkaç gündenb~ri Ynlo\·:ıd:ı le. 

tlrahatte bulunm.aktıı olnn 
Şef hmet lnönil, Ss\'arona y:ıtll~ 
Jılarmarada kısa bir cevelanı mü· 

tealdp ı:ıehrimlzi çereflendirmill~ 
ve Florya deniz kö3]tUne Snmişl&O' 
dir· Milli Şefim.Iz Floryada bir 
mllddet aileleriyle beraöer imla~ 
cak ve deniz banyosu yapacaklar
dlr. lmıet lnlSntl ilk J:is.nyoyu )j~:-Un 
almışlardır. 

Milli Şef '\'O Cumllundslnıiı .~ 
İsmet İnönü \ 

Adliye Vekili 
Fethi Okyar bugün 

mahkemeleri teftiş etti 
Birkaç gündenberi aelırimizde 

bulunan Adliye Vekili Fethi Ok.. 
yar, bu sabah ya.nmda. huauat ka.· 
lem mUdUrU Şakir Aksoy olduju 
halde, adliyeye Plmil :ve mllddel: 
umumtnlıı Odasında yarım sa:ıt ka
dar %1'1eşgul Olmuştur- • 

italyan harp 
tebliği 

Diredua arka arkaya 
bombalanıyor. · 

lıtılyada bir mahal, 23 ( ~.:A-l -
İtalyan umumi karargAlımm ~4 
numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada Mısır budu· 
dunda, Marsa - Matrouh ve Sidi· 
barrani mmtakalannda tayyarele
rimizin müessir bombardıman fa· 
aliyetleri görülmü~tür. Bütün tay
yarelerimiz üslerine dörunil§ler
dir. 

Şarki Afrikad::ı tayyarelerimiz, 
yeniden ve muvaffakıyetle Vajif'i 
bombardıman etmişlerdir. 
Dü~n. Diredua'yı ısrarl:::ı bom 

bardım:ın etmişse de hasara bais 
olamam15, yalnız bır yerlinın telef 
olınasm:ı sebebiyet vermi~tir. 

;Fethi Okyar bundan tonra Bik· 
met Onnt, beŞmUfetl.ift ve dördün. 
cU. ticaret mahkemesi rcial Fazzl• 
l& birlikte mahkemeleri, kalemle· 
ri birer birer tetkPç ~' hAklm· 
ltrle görllfm.UI, muhakemeleri dln· 
lem.iş ve bir iş salıiblle kon\lilllua. 
tur. Vekil bunu mtıtealdp hukuk 
mahkemelerinin bulmı.duğu eU.1 
ŞCırayı Devlet binasma. gw.ek 
mahkemeleri gezmjş ye 80!11'8. ıca: .. 
dlköyUne geçmiştir· 

Fethi O.lcyar buradaki köhne ad· 
llye binasnu ds. tetJdk eWkteıı 
sonra. otomobille Üskildara gitmiş, 
geçenlerde inşası bltirllen. ve kul~ 
Janılmağa başlanan yelli adliye bf.
nasmı ~. BilAbare Uekildar. 
cezaevlııe gidoo. F ethi Okyar bu. 
rada m.ı.hldbnla.rdan. baıılıı.rı il• 
görüsmUş, neden ya.ttJkla.rmr, ida.· 

. reden memnun olup olm:ı.dıklaniu 
IOrmqtur. 

Vekil bu tetkiklerini bitiriıı.oe 
mUddelumuml Hf1mı.et Onata bul 
direkttflerd.e bulunmuştur. 

F etht 0Jcyarm bu tetkikleri iki 
uokta üwinde toplanmaktadır: 

1 - Adll işlerde mllmk11n olan 
silratin temini. 

2 - Mahkfunlarm ıslahı ha1lerl 
için IAzımgelen tedablrln Acilen 
alınması. 

Vekil blr milddct dalın §ehrlm.lz· 
de kalarak istirahat edecektir. 

Bir bahçivan hamile bir 
kadını çapa ile öldürdij. 

,.tydın, ( /Jusıısi) - \'eni ma
hallede Ramazanın sebze bahçe
sinde bir kadının ölümüyle neti· 
celenen feci bir cinayet olmustur. 

\'akanın taisilfıtı ~udur: 
S:ıat 14 raddelerinde Yeni ma· 

hallede Ramazanın sebze bahçe
sinde ~alı~makta olan amele Çi
neli Mm.tafa. bahçede meşgul bu· 
lunduğu sırada tomates \'e mısır 
çaimak üzere }ki kadının bahçeye 
girdiklerini görmü~ \'e iizerlerine 
hücum ederek bunlardan 35 raf 
larındaki Gi.ilizann elindeki çapa 
i'e müteaddid yerlerine nırmak 
suretiyle ölü..'llüne sebebiyet ver
miş ve diğer Gülsümün de kol ve 
bacaklannı bereleJ içinr1c bıraka
rak kaçrnı:tır. 

H5diseyi h:ıber a!an polisler ı 
}:atili aramağ:ı koyularak çok geç· 
meden gizlenmi~ olduğu bahçeler 

( Det'&IW :l lııcJ MI) fada) 

PEf,AKETE UCR.uz:~ KISK,\:XÇ Er.Kf~K 

- ScııJ :yabıuıcı.la.:":l ,~ .. -.ııı • tallar.:::.." '.:ı.u meoederlm. 



urıarn. 

blleUe~ri 
vapur 
ııatJlınl 

iBUll 
herkesll 
cuıa.rmı 

ı~ıerd cakt.Ir· 
m 
nadır· 

1 
l\tadc 
Jnr 
deme< 
söyli 

Sc 
güldi. 

1- -~ s.aı H e kadar g~lı>n haberler 
•••••• •••w~·----••·•--•• 

1sviçredeki Iran askeri 
ataşesi öldürüldü 
~ 23 (A· A·) - Berndeki 

lran askeri heyetine de riyaset e!
mekte olan İran nskcri ataşesi mi· 
ralay Sadag Şeybani mruyetind" 
bulunan bir yilzbaşı tarafınctan 
katledilmiştir. Yüzbaşı bilahare in
tihar etmiştir· 

Aynl heyete mensup blr binbaşı 
da katil tarafından yı:.ralanmışsa 
da yarası ağır değildir. Yüzba-smm 
fen:ı alılAklr olduğu ve memleko. 
tine gönderileceği için b:ı cinayeti 
itledlğl söylenmektedir. 

tNGİLTERE SJS MEVSJMJNI<~ 
KADAR D \YANABtI.IRSI<~ 

Vqbıgton, 23 (A· A·) - Röy
ter: 

Vatlngton İngiliz aefiri lord 
Lothlan, diln akşam radyoda Anıe. 
rilwı milletine bir hitabede bulu· 
naralı: ezcümle demiştir kl: 
"- BugUn slı:in Majino hattını

zıs. Bu hat dllşerse, Bitlerle müt· 
tetikleri ve sizin aranızda her iki 
Okyanusta da blr şey kalmıyacak· 
tJr. Hltlerden, harpten ve yapabile
ceklerinden korkmuyoruz. HiUer 
tnııitereyi liddet veya deaJse ile 
'qllll etmek mecburiyetindedir· Çün 
Jttl lıl1lr ti hllr İngiltere neticede 
hllr blr Avrupa demektir ve esn • 
ret imparatorluğun sonudı•r 

J'ena havaların başladığı birinci 
t.;dne kadar llnılt ettiğlmlz gibi 
danıt&bWnek, hldlselerin gidişa
tı değlşecettfr. 

lNGtLTERE ALMANYA YA 
CEVABiNi VERDt 

Londra, 2.1 - Röyter: 
Lord Halifaks dİin gece saat 23 

de yerdi#i nutkunda ezcümle de
miştir ki: 

Jilt\erln, harbin bnşlangıcından. 
beri 'Yokun gelen hemen her ınü. 
hlm hAdise haklnnBnkl tahrlClerin. 
den bahsederek vaktinbi kaybct
tirmeyeceiılm. Uitler, İngiliz im· 
paratorluğunu yıkmak icin hlc bir 
arzu beslemediğini söylüyor. Fa.. 
kat, nutkunda, sulhun adalet fite. 
rine lıinn ed11mesi ic:ıp eylediği 

lı:ıkkında hiç bir teklif yoktur, Av_ 
rupanın d!Acr milletlerinin kendi 
mukadderallannı kendileri ta)1n 
etmesi ~ını kabul eden hiç bir 
kelime mevcut değildir. Halbuki, 
bu, Bitlerin Alınanlar 1cin bir çok 
defa ileri sürdüğü bir prensipti. 
Hltler, nutkunda yalnız korku snf. 
il hisslne bitap etml~ ve yegAne 
delil olara'.k tehditler kullanmıştır. 

Fakat Avrupa hudutlannın ötesin
de, aenlş atlantJğin öbllr kıyısın
da HiUerin eserini gittikçe artan 
bir nefretle telaki eden l.:unelli 
nıllleUer vardır. :Amerika :Birleşik 
dedeUeri milleti, bu yeni ocilğını 
bu mutaassıba :nnnek lcin blnn 
etmemiştir. Bu ı1Hlle~ Jf iUerln dar 
ve bozucn hayali hakkında bilk • 
rnllnll vermiştir, Ba millet, Hitlerin 
Jncilinin kin ve ııaraİ İncili siya. 
selinin hapn kuv1tel siyaseti oldu_ 
lunu ve insaniyete mesajının in • 
san zihniyetinin amansız .bir Jatib. 
dat nltında zincire Yurulması leş-. 
kil eltilllni görüyoruz Diz ve deniz 
aşırı büyük ldtııninyonlarımız, şer 
kuv~lerine snijlom karşı duruyoruz 
ve karşı durmakta devam edeceJi:r; 

DAldLDI!: 

Amerikadaki avru
pa müstemlekeleri 

taka bidayetteki haki -
miyetini iktisap etmeli 
veya hakimiyetini biz
:;::ıt müstakilen idame 

(Batlarafı 1 inci aayf:ıda) edecek kabiliyete gelin· 
"Bu müstemlekeleri ce istiklali ilan edebil. 

zaptetmek veya hakimi- melidir." 

Aln1an ta yvare 
fabrıkalarına 

hücum 55 Yazan 

yetimizi onlara teımil Bil!hare B· Hull, "emniyetlm.1%e 
etmek veya bu müstem- karşı olan ve kendi nısıf küremL 

lekeleri herhangi bir te- zin haricindeki faaliyetlerden do· 
tara.k huduUnrımıı dahilinde icra-

. kilde nüfuz dairemiz al- yı faaliyet eden tehditleri., kay· 

bna almak arzusunda detmiştir. 
B • .H'ull, ''bu mee'um kumpan-

değiliz. Bununla bera- yanın" gayelerj hakkında yanlış 
her Avrupa ihtilafları fikirlere zahlp olmayınız, bu harc-

haıledı. lı"rken veya bir ket, kendi menfaatleri uğruna ya. 
hancı de\'letler tarnfmdan Ameri· 

harp meydanında bu ih- ltan cumhuriyetıeı lnln temellerini 
tilaflarda uzlaşmalar dinanıltlemek için biı' tC"Şebbüstür 

demiştir· 
yapmak için bu mmta- Uzun nutku esnasında n. Kordel 
kaların bir mübadele Hull, dllnyanm visl mıntakaların· 

maddesi• olmalarına mu''. da tahribat yapmış olan bilyUk fa. 
elanın, Amerika mllletlerl için de 

ı:aade etmeyebiliriz." bilyUk tehlike teşkil ettiğtnJ, bu· 
Bu vaziyet garb nısıf kilrcsiniıı nun da glin geçtikçe daha bariz 

sulh YO emniyetine karşı anCak bir haldknt olduğunu, keyfiyet 
bir lcJıllke telllkki edllebillı·· Çlln- vakit ve zamanı ile kabul edilerek, 
kU bu hal Amerika. devletleri lifs- yine vaklt ve zıunanlle buna kar
temi haricinde bir yabancı siste. ıı koymamanın da btı' intihardan 
mln yaradılablleceğine delalet e· başka bir şey · olmıyacağını, kon· 
der. rreyP. tebarllı etUrnılftlr· 

Bunun içindir k1 bu mınt..akalann B· Hull, qağıdaJd millJtere.k 
halihazır ııtatUlerlni değiştinneği programın derhal kabu1 

.. ı.nU teklif 
istihdaf eder. Her gayret, iater etti: 
terk, ister devir veya şimdiye w 1 - Ticari me elelei'de istlfare 
dar tatbik edilen kontrollln %Ara lfiııl lanzbn için. mali ve lktmadi 
duçar olmuı sureUerile oaun, bil· Amerikalılar arası lstişari komite. 
tlln Amerika cumhuriyetleri için nin faaliyetinin takviyesl. 
derin ve lcil blr endişe mevzuu 2 - Amerikan cumhuriyetleri· 
teşkil edecektir. Binaenaleyh bu Dln hayatlannm idamesi için ntıl
m{lşterek meselenin elbirllğfle tet- malan bUyUk blr ehemınlyet &r" 
kikini dUnünmekllğimi.z M1ldır. su- zeden havayici zaruriye emtiumm 
ratle ve tereddüt.süz harekete ge. fazlalarının elden ... çıkanlmaııı ve 
çebilecek bir halde bulunmalıyız. bu lfleriıı taıızlnı1n1 muvakkaten 

Hareketimizin bütün Amerik:ı temin etmek içiıı yapıalcak kolay
cumhueyetlerl namına ifa edile· bltlarm tayini. 

4bek mn,terek bir veu.yet şek~- 3 - Havayici zaruriye satıeına 
de olmpı telkln etıildi· mUteaıllk anlfıiMalarm genişlet.il-

~ " meıi ıureilyle, mUatahtWer ve 
"Mü•terek bir hlına; :mllatehlltrlere idilAne fiatlar temi. 

~ nJ. - 'l: 

yenin hedefi bütün Ame B- Hull, "ftut.kunun sonunda !lll 
Tİka milletinin ve hiına: bcyanattıı. bulunmu§tur: 

ye altına alınan mınta· Amerika cumhuriyetleri hiçbir 
yere göz dikiniş dtAillerdtr. Fakat 

kanın menfaat ve emni- halihazır beynelmilel vaziyetin bl
yetlerine hadim olmayı ri tehclid eden tehlikeleri görmek. 

"hd f ı·d· B ten kendlöılzl menedemez. Bu teh· istı a etme ı ır • Ull•. likelere k1111ı tam mUdafaa. tedbir-
dan ba,ka, ıerait mÜaa· leri almak tü&vvurundayız. Bu· 
ade eder etmez bu mm• gUn cereyan etmekte olanlarm 

medmlyetlri terükisiııde muvak
kat bir inkıta oldufunu zannedlyo
~. zannetmekte devam edeceğiz. 

(Baıtarafı 1 inci ıayfada) 
luk bir dUşman muavin remi.sini 
muvaffakıyetle bombal'dımaıı et • 
mişlerdir· 

Dün akıı:ı.m, diğer sahil müda
faa. gemlled Gand'da' benzin de • 
polarma alf'!! vermi.<ıleı diı·· Üç tay
yaremlı döıunemiştir. 

Diln a:ılıtllcrirnlz Uzerinde cere
yan eden hava muharebeleri e5" 
numda dört dU'11lan tayya~l 
dUşUrUlmilf;, Luna mukabil iki av
cı ta;ryarffl kaybedilmfıUr. 

~imdi tesblt edildiğine göre, ge
çeolerdo bir gece taarrusu esna.. 
smda dilşman tayyarelerlnden w· 
ti bir mUdafaa balonuna çarpm11-
tır. 

Blı~RGJ<:.'\'t; T.\ARRUZ 

Londra, ıs (A· A.) - Bahriye 
nezaret inden tebliğ edilm.iatlr: 

DUn ubah erkenden Skua tlpm· 
den bombardunan tayyarelerlmls 
Bergene taarruı etınişlerdir· Gö -
rUş ve meteoroloji ffartlarmm 
m\isait olmaması yUzünden büttııı 
eıau 'hedeflere isabetler kaydedile
memlt olmakla beraber, aenb tay. 
yarelerl ücıaUne bmobalar at.ılmıe 
ve bir hava mUdafaa gemiıl batı· 
rılmıştır· 

ALMAN T.\Yl'A.REJ,ERlNIN 
MUKABlr~ .\KiNi.ARi 

Londra, 2S <A· A·) - P..öyter: 
Jüvı ve aııantan eııuıiyet ne· 

zaret !eri tebliği: 
Gece düşmln tayyareleri Tay

mls halici ve cenubt Pa dö Kale 
sahilleri dahil birkaç fersalılık ma.
hallere ve tskoçyanın cenubi şar. 
kisine bombalar atmı:şlardır. Tele' 
fat oldui\uı.a dair b&ber alınma· 
mıştır. Fakat bir lskoçya şehrinde 
muhtelif kimaeler yaralanmış, m&

ğazalar ve blnalar hasara uğr&DUf
tır. İsk<>Qyanm cenubu şnrkisinde 
çiftlikler de zarar görmil!JtUr· ln
gilterede ve Cal memleketinde as 
ha.sar olınup:ı da cenubu ıarld 
u.hillnde bir .,ehirde bQ! bir ev 
y:ılulıiıq ve elektrik kablosu hua. 
ra ufram11tır° Kablo derhal t&mir 
edi.1mL9Ur. 

\°akın Uilforıız oh·} lıiıırlekl ılGş· 
mımlı8ııı sönnıeıliğini, iinfınıle ken· 
ılisiııe güleryii:ı: .uiistrren lcriıı :ıı
k:ıdıııı dişbilcıliiliııi hiliyortlu. Fn. 
kat ne olursa ol'>uıı kimse artık 
J..~ndlsine i.slihfHrln lıaknıııjln, yOzü. 
ne kur~ı sitemli bir SÖ7. söylemele, 
kenrti .. ini ııöriirgi\rmu cludnk bilk· 
meğe <'tsıırel edemiyordu yo .. 
Bu da az bir ı;ey dtAilıli, 

l>IUuruı.un ikbali ıcilndeıı güne 
p:ırlıııtı. Altı yıl Padişahın bıkıp 
usanınadılı, ayrılıı> terkf'tmediği 
bir sevgili ıibl yaşadı, hiç bir lste
li reddedilmedi, bir dediQI iki ol
madı. 

Fakııl her ikbalin bir uyarı, her 
inişin hlr yokuşu vardır .• Bugünler 
de Sulton Ahmed yeni bir Rum dil. 
berine fa:ıln te\'eccüh gö~termekte, 
Dllfunız rskl ku,·et \'e nüruzunun 
parmakları arnınd:ın kum tan~lerl 
ılbi ııktıRıııı hlsseımektecllr. 

Etrarındııkllere, kah)·:ısına bunu 
hlsseıtlrmemt'Ae bnşlnyor. Fakat 
kırmızı kapılarındtf, altın yazılarla 
beyliler. kasiJelrr yazılan, duvar
lan baştanlıaşa aynalar, çinlleTle 
ıOslenen eski s:ıraydıı Dllfunıtun 
artık 1J3zden dilşmeAe haşladıih hıı
Yadisi nğızclnn al(ızn yayılıyor, hem 
her ge1:tlği n~mlıı hir parçıı dah::ı 
\Dyüyerek: uıletl\ korku ne bir few· 
J..-et haline getlrllf'~k. Simcli herkes 
Dilhınu:dan yi\7. 1:evinneıte, ona e. 
hemmi~ et ,· errııenıe;:!c hnşlnmışlır, 

Dııruruz hıı dorh")'İ te,·ekkülle 
kar~ılama.k hlivor .. Runıı bir çare 
bulmak, lıl'lki, genç. ~üıcl, r:ıkihine 
bir oyun O)'n:ırnak jstlyor, bir şey
ler hazırlayncak .. Fak:ıt hu h:ıhisler 
sarnyıla konuşııl:ıınnz. Blir:ula tip. 
varların, yeı·lerin, kupı p~ncereleri· 
nin bile kulal.l:ırı \'lll'dır. llC!'rıı sa
de kulakları ddil, aynı zamanda 
uzun ve cleılikoıhıc•u dillerle ı;iiyie· 
nenleri yalnız ılinlı.-mrkle k:ılnıaı. 
tar, o sözleri co,kun akisler hnlln· 
de bir k:ıt ıloha hl\yiilerek etrafa 
yayarlar ıl:ı .•. 

Onun için Dllfıırur. krndisinc 
mahrem \'C sırcl:ış lıllılllU ıliirt ka
dınl:ı beınher gizli konıışnınk için 
bir ve"lle lıaıırlaıtı. Rehiiılevvel :ı: J 
yının on ılördüncü gecesinin par. 
JaL: mehlııbını, Çengrlköyünde Ku· 
leli Jııılıc-ecle ue~·lrmek için i.ı:in al
dı. Beş çifte k:ıyık bu mnk~alln ha· 
zırlandı, yolculnrını ve bir çift 
harem n~a~ıııı mııiyt'liııe alarıık 

B 
• b h Kull'li bahçeye doğru ~·ollandılar .. 

lr a Çıyan Kuleli bahçe, şimdi Ku~li askrrl 
liu<ıinin buhınduAıı yercle Yanız 

~Amı· le bı·r kadını suuan sl'lilll ı.onıanın•laııııeri t-;_ na tanhıılun "" parlak l'~lcııee yt'rle· GönUllU 
hastabakıcı 
kursları 

rinıli!n sıı~·ılaıı bir halıçeclir. 

A&JA..V?tN F1DE tŞTtRAK çapa ,· ıe o'' ldürdU lst:ınhulhılıır K:ınııııt suııoıı sa· 
.ETJftYOR Jeyın:ının elile dil•tiği rh·:ıyct t'di· 

Neuyorlt, 23 (A.A.r- Röyter: len a~ırlık çınar :ığat'ının ııltınd.ı 
B. Cordel Hul'un nutku hak (Ba,t.n.ta l lnt'I sayfada) ~·ok tarlı ıl :ı kiknlr.r uc~irmişlerdlr. 

Hurnya Kul~li !J::ılıre iıımiııi \"er
• kında mütalea yürüten Nevyork arasında yakalamağa muvaffak diren l\ulell köşk ise Kanuni Sü!ry. 
· Times gazetesinin La Havane olmuşlardır. nıan ılevrinılcnlıcri Padişahların. a· 

Faiilt askerlik 11ubeslnden: mUhabirine göre, • vaziyetin istik- Doktor tarafından }'apılan mu· r:ı sır:ı gelerek elilcnılll:lrri lıir yer 
ı - 15 EylQ.l ~ tarihinden ı·: ranna intizaren garp nısıf kürre· ayene neticesinde maktul Gilliza- <lir. 

Ubareıı GUlhane, Glim\işsuyu ve sindeki A\'rupa müstem!eke~eri nn altı aylık hamile oldu~· anla- Hutrf'ı'e)· i Knlell lı:ılıçcıle, Bo~ıı -
su ;un tatlı 1111.'lıtulı : ııı s<•) reıll' ede 

Haydarpaşa ha9tanelerinde aÇJla- üzerine B. Corclel Hul'un tasawur şılmı~tır. geçirmek milsııodeslôi Cçfincll Ah· 
etik gönUUU yardımcı hemşireler ettiği şekilde müşterek bir himaye Natil Mustafa ı>uçunu itiraf et· mellen :ıl:ın nithınıı çok itimat et· 
kursu için şimdiden kayda başla-· tesisi için kati bir plinın çizilme· miş ve Cumhuriyet müddeiumu· tiili lıu dört •l':ıraylın lıerııll('r nln-
na2cak_tır2· O - AQ va•Jarı a-·m·10_ .. i· sine Arjantin'in riyac;.et ettiği bir miliğince tevkif edilmiştir. rak ikindi ı•ı:..ııınıhın soıırıı cllıcş 

2 .,....,, ·- un.a k ·k C çifte krıyıkla Ho~uı:ı uçılıııışlar ı. 
okur yazar olan bayanlar tercih ısım Amerı a umhuriyetleri ta- Ditr11nı1 inre ya~nı:ı~ının ullınılnn 
edilecektir· rafından müteşekkil bir blok'a taraf lstanbul ~ nci //lüs Mtnıurluğurıdan: görünen yli7. .: nılc• yalıııırı lebes-

3 - Kurs milddetl ild buçuk ay. tar de~ildir. 9.t0j8 sliınlerlıı ıloln~nwıınıı rıığınuı: çok 
dır. Devam saatleri öğleden son· Mııharririn bildirdiğine nazaran. Kandlllhte oturmakta \"e komis- dü5ünl'n, njtır ,-e eheınmiyelli bir 
ra saat 14 ten 17 ye kadardır· Alman diplomatları ve gayri res· yoncuhıkln meşgul bıılunınnkta o· yalan hıızırl:ıy:ın birisi kndıır dnl· 

n:ıtı ol:ın lı('r <':ıdye vukıa b&J o~ 
Ji ebedi s:ınır, fok:ıt hlr f11 10 
sonr:ı her şey Suıı:ı.ıın :ır:zıılPf 
dıı fnnl ,.e tıeliı> gcclci lıirş<.')'; 
Aunu :ın l:ır ve derin lılr te\'t 
kapıl:ır:ık ruh ıztırnhlıırıııı, '°

11 rah:ıl ın 111, Hiiriirılİ· ilıtlşııı.ın• 
sellisi içinde uyutur. 
Fakııt DHrunız, ne rııh ilıllrt:• 

\
0 Ucut rnhalile ,.e ne ıle ilıtlŞlldl 

selllsile n"utıılnn Rııdınlnrd:ıP <fiti 
dir .. Onun icin Sıılt:ının ı:en '
den yli7.çe\•irmeğe h:ı,Indıifın•t'-
diği ıındanberi r.ıüthl!} bir tıs ~ 
lık ioerisinde kıvranıyor. ıır.r .~ 
s:ıbahtıın akşnm:ı kadar Pııd•~ 
kendisini istediği Jı:ıbcrini gtı# 
cek olan Haremağasını şnyıın1 t ,ı 
ret bir salıırln hekli)'Or. füf P~ 
na, her gün hir ıınrça dııhıı rı /. 
her gün biraz dalın solgıınl:.ı~:ı~ 
zelliğine luıyran hayr:ın lı• 
kendisine lıir teselli noı.ııısı, 
majla, bir iiıııtı h.pısı :ıçrn:ı~ 
balnyor. tll" 

Günler, geceler bıı lıeklc4,f, 
midi l{etirıneden g~ip si ~ııl' 
Üçüncü Ahmet, Hulıfez:ı ısın 
bn Rum cariyeslle heraberdlt· 
men hergün h:ı.renıağ:ı.-;ı :R 
llc.ıymeıli bir hediye .getirerelı>,4 
şahın kentlisini gi;remk tst 
anlatmış oluyor. 

Dıırıırıız, nıkihlııiıı bu ı 
1 

r 
münii öteki ~özdeler, haseki e 
likaydiyle kar,ılayamıyot' df 
alm:ık nn.usile y:ınıp tulıl . ..r 
Yalnız ne ~apahllir ki? ,..:. 

Uyku ruz l(l'çen gecclerindef',~ 1 
sinde, şimd i kenıli ine ı;ok 11\ışı 
len lıir mazinin ~Unlerlni )op 
rak bir ümit kıvıkıını lııılııl'~ 
lışırkcn :ıklınılan hir şeY . 
k o r k 11 n c, çok korktl~~' 
şey ... P.u ıtnşiinilşe t>neli li 
de kı7.ılı, sonrn onu unutmıı~ rsı'~ 
hattı\ bu fikri lıeyıılııdeh t~1 ,,,. 
rile kazımak istiyormuş gl d' 
giir siyah saclarının arn•111

1 
!aştırdı. lmkllnı yok be~·ıı 
içerisine :rerlcşmiş şeyı:ırıı ,_ 
çık:ınnak, lkoğmak kimseni" 
de;:tildlr, ~' 

Hu korkunç fikir, Jıer gece,,ıe 
hld:ırrlnn kıı,·vet olarak b ·r 
bn~·iiılü, DIHruz için tek 1>

1 S'w 
şünce, bir fikir sabit oldll· (tı':..1' 
hu ilıtirnslı knôın snıll· nu~ ır 
öç nlm:ık :ırzusilc tutuşan 1 

ten ba,ka Lir şey <!eğildir. rl ~ 
h:tfosını ko\'ııra "!, gecele ıı'ııı1 

sunu ı;alun hu fikri tatbik ~ıı' ~ 
çıknr:ıbilııırk için rnırurıllJıl 1 
y:ırdırııcıy:ı ilıtiyucı Ynr. ~ılf f 
dınıcıyı s:ır:ıydn :ı nşnr:ln 11ıııt yinli <'ariyt'ler arnsınıla b,,ı.O' 
k:ınnalta irnk!'ın yok. DiJfU d•' ~ 
telliği adam füüm anına kil eıf 
ı!isine snrlık kalncıık, her d df 
körii körüne ynp:ıc:ık, cnn•111 ı~~ 
alınış, yılmaz, korkmnz bir iJl,ı 
dır. işle DilCuruz. böyle bi'111ııt_.ı1 rııyor. F:ık:ıt bunu nereıle 11

11 
r~ 

I>ilfıınııun uykusuz l(eçt ı4'.J 
}erine şimdi başkn lıir t P.i 
kendisini lılr esirci elinıteıt1~il"'A Radıfgndnki küçük ,.,·jııc ifıi· 
Kora Melırne~lıı hayull gel:,ıi 
hiç bir şeyclen yılınayıın 
denizciydi. ııst.·.J 

O onu trkrnr Lir butobn ,ııı:-;. 
vnkıt Ollll hfedlği gibi öeil~il~ 
için bir Alet gibi kullanıı lıir ~ #' 
Kara .Mehmet ömründe dıs1~1 • 
snen erkeklerdendi. Ke11 ,J 
nulmıış olmasına :imkl\ıı 1-~ 
Onıınln hlr defa daha knrŞ~ı 
k5fi idi • (Deı•tı 

4 ı kil rin 5 E 1• ı 9An lan Fnsl Galibin iflılsına ve m:ılla. gm \•e ıllişiincell~·di. lnce elınııs - ste ı e Y u 'SV mi müşahitleri garp nısıf kürr~ 
llnlln (c l ilnl ri rın ba,.ft ,eldlıle ta fiye-;ine karar ya~maihııın ollıncln çatılnn knşları d 

g e kadar u.martes g e sindeki Avrupalılara ait müstem· verilmiştir. hem bu tefekkilrlin, hf'm de ııun· G 1 k b 1 &"-" 
ay.nlılaeyrırdlyveenkrl·6r~de tdope rbaa!a' vgı;_mvuwcuucı0u_ hariç) her gUn öğleden aonra aa· ıe1ceıerin tngilizlerin eline dü~e- ,rnrıısten aıacaı.ıarı oıunlnrın iş· ıerdenheri dt>v:ım eılt.n 1ıır 17.l•ra • Un U u m ~,, 

.. 6 u kerlik şubesi blnaamd& kayıt ve si · ı k h 15. Al bu i'ıin tnl'• ' •ındt•n illlınrl.'n 2tl şıDn lıın if:ıclr.si hı!linde.. J ., 
ıuaıc bulunan Kadıköy temizlik ame- kabul muameleleri yapılacafından ne manı 0 

aca er p m . içinıl'! yani 14/8/!HO ,·arş:ınıba Snroyıl:ıki geçlnli!ii yıllur: Dil- iJl 1 2 3 4 5 " 7 S 
Jelinden Fatsalı :MevlOdu öldUrenler ild .kıt'a vesika foto<rrafile nUfuz rnanyanm müsait bir tarzda kar- güniı -ınnt H ıhı lkfn<'i tmıoı daire- furuzıın ruhunıla ı:ifrekl~nrıı ihfr i 
.nihayet meydana çıkanlmı~tır. Bunlar cUzdanlan beraber 

0

mUracaatlan f şıhyaca~ı şayiasını yaymaktadır sine ıniır:ıl'aııtla illclialnrını tıilcliı- rns yılanını uyııtahllmiş ıleltilr!ir.. 
1 

................. -mt~o1-...,...,.-
Kaatomonuıu Mu.stara ile dayıaı Ceviz ilan olunur. lar. meler! Jüzumn lliln olıınıır. (14936) Sultanın göıde-;i olın:ık - şercriııe 

otlu Şllkı11 1almler1nde ikl kl§ldlr. ·------------.. ------------------• ·-------------------• 3 • Belediye 400 bin liralık yol ~aatı it 

~
0

~::~~r~~:ı::!~ı~tm;~~ Hikaye Sarhoş •• •ta Bir Rus hikayesi s p&rlı:elenecek, Gala tada teraaııe cadde S O Z U 6 
ili ,apılacak, Kabata§ nhtmıı tevsi 
olunacak, Eyüp • Slllhtarağa cadde· .. ---· •----- 7 
al, Şflhanede istinat dıvarları, Taksim • 8 t--1'--t---t--t-
p.zinOBUDun arka taratmdakl yol ya· Atını lim:ır ederken, k:ışnğı ellıı- idi. Oturduğum koıınl'(ııı s:ıhibi ka· İçinde ne olclu~unu bilemediğim <lo{tdn kuz:ınlnr k:ıynayorchı. Tu. 
pıllCaktJr, de, caıı sıkıntmndnn şörle söyle- dın da sene \'e güzeldi. Kocası öl. bir ~eyden ne )'Udum lçtl. Sonra har lılr ejlence \'&rıh. Gilzel arka· 9 

• YU&de elllal aert, yüzde elllal yu nlyordu: nın,ın. Buna iyi <llkkat et. ~ırçıplak soyundu. \'erıle durıın bir dnşını ıla orada illi. .\rkaclaşlar !O 
mufa)c buğdaydan olmak üzere hazır- - Hıın:ı şu menhus yerde ·otur Kendislle r<>k iyi nhhnıı olmuş· ıavıın ıllpürguinin üstüne bir at gülüyor, eğleniyor, bir Yahudi ile 
ıanan yeni çeşni ekmek numunesi mak emrini veren a<'lam herhalde hık \'e her şeyde 11yu5nuıştuk. J,§_ gibi bindi, Ocailın deliği Jclnden bir kıırhağayı evlendiriyorl:ırodı. Soldan &affeı: t / ,/ 
tahlil edilmek üzere belediye kimya· bir Allnhın helüsı. Buranın köylil. lifti. Dö\'(lfıAiim zaman hiç sesini uçarak kar boldu! Sa,akaldım,. De· Kottum. Yüzlerine tültllrcliirn. Fa. 1 _ Bir iskambil k&lı~':...& ~ 
hanesine g!Snderllm!§tır. leri insnnı her zaınnn gözetleyen çıknrınazllı. Snrhoş olup ta sızdı· rnek o bir slhirbudı. Dur kllcüL: kat arkadaşım ko,tu: mile yakın bir yer, 3 _ se"' O 

Yapılan tecrübede bir ÇU\'al undan hlr knpl:ın gibidir. Köylü kadın ~ım \'nkıt benl yııtaıtm:ı yatırır \'e gü,·erclnim ,bel.:Ie dedim. Bunu _ Çapkın seni <li)·e hııykırdı. arapçn "hayır", 4 _ J{ıS• ~ıl 
195 ekmek çıkml§tır. Halbuki 193 ek· ise... wRanlı çorha yapardı. Kendio;ine hen de anlıynyım. Kalktım sobanın Burayn seni kim ııetircll? Jlnycli Cenııhi Amerikııd:ı Lir ~Jı"':ı;ı 
mek çıkması zanırctl vardır. 198 ek· fü·et. snzel fakat 1 nakalıın k:ıpıyı y:ılnıı hir i~aret kari "elirdi. fü· ynnına gittim orada durun bir l.:o. çahuk e\'e. Ben ıılılınnadını: 5 _ Frans:ının eski ismi, 1 / t mek çıkarsa ekmek fiyatlarına ,,.anı kapamayı lıir kere tecrülıe el. ~e lınsıl onu kızdırmak mümkün ıte· v:ı ile lıir kürek ocnğın içinden _ Demek aksilik ediyorsun. y:ıpılır, 6 _ Köpek, UA••• .. ti 

ı1m ktır güzel kellınelt'r, ne de kırbaç dar· :-;ildi. Knvgosız, nıesuı ":1'>.·amak Jii. ıı•:up gittiler. Kendikendiıne: ıı il b ı·a m ülc. "b b hl ı k. • .... ı .. ,,, ;yap ıyaca . e ., :ıyc a • yı .şu Yl ıır .. :ısına n urı yen r, es ı eıyıı..-81, , .. • - ı•jla heleri. hiç bir <l('V onu yoln getire. zımılı. ç k h rı d d. B ktım • .. 1 1 d d r 1 f d' . l 8 .... orya p.. rı ve gazino dUn geçen ., ., ;o tı n e ım. ıı ,,ır .. ııın •0~11 a e o • • aza e ılclıl yer, - • ...,ti• 
.. nekl mUatecır Mehmet Uvguncaya mez. lfııytti hnn:ı Kiyeflt'n bah'>el... Fakat hnyıı·? Ya'°:ı~ \'Dvas !cimi ii~tünde bir k!'ıll yatıyor. tlstiine Cevap Vl'rıtinı: yan k:ıdııı Jsmi, 9 - f'tS"" 

" Ah ne nüzel ınemlekrıtir o .. Hele kıskanrlık lıürih.·ordı;,. md s.u"ph"· . ı · ·k· .ı ı d J tt F' l f ti ı• · "k ı l l',.. j HOOO liraya ihale edllmlıtlr. İhale " .. · " ur ı ı uom :ı nm a ım. ı ı •.. - ıen mı, yu ııra >:ısına >en notn, 10 - Bir nota, a .... JI''. 
o elli börekleri ne nefistir. :ı;.·arah· siz hu, se•·taııın ı~lydi, Neden ac:ı- o -• ıı· iki ı ı n"' o n" f"i · k ı n · · ?ıl " menim sonuna kadardır. Buna yeni · J ·ı ull ır · ı:ıvo a uı, <: Kın ~ n· mı oşu :ıyını. eııım ııııpar orun l'ul.'arıdan oıaiiı: • ,, 
hi. lnsnnın n 11ıında sıcak sıcak e- ha diyordum? Salıahları kalklı11ıın ı k ı 11 J'I' ı k' - h 0 d ı· rf ı ld 11. hl! · -• ı ~ ı.ı bOyllk gazino dahli delildir. tı - a ı e ay'° ı u. ~ ınıı e ·ı surn ı en s ıv:ı " o ıı .. .ımn rıı ıyor mu· 1 - Bir Fransız auıı~ • "' 

• 20 Hktc.şrinde yapılaCD.k olan u. rıyıverir. llamnmlnrı, şarapları, va\:ıt onu oclnda bul:ımayorum. simdi odanın her tarafına serpme. sun? ytik bir viHlyetimiz, nıeJtlıe "' 
mumt nüfus sayımının lı:ızırlıkl:ırı y:ı I.::adınlnrı... • Beni ııldntıyor muydu? Yahut ~e b:ışlodım. Hulctıııı ki siirahi, .Söılimii ıılfzım:ı tıkadı: Snbahlnrı· icilir, "ııpurı~,,-1 
ilerlemektedir. Bu h:ızırhklnrın c. Ah küçük kUJhanller. Siyah kir· şeytan nıı gelip onu gölilriiyorllu. tcı>si, masa, aanılalye sobay:ı <loğ· - Al öyle is~ ~11 :ılı! llııkiltıılen atar, 4 - Külhanbeyi, ~A 
ıasını teşkil eden blnn num:ıratajı plkll gözlcrhıln bir bakı'ı icin in- Karnr \'ltrdim \'C gözetlemeğe m dört nalln hücuma ve laıylıolm:ı. önümde ~:ıhane bir at duruyordu. ıuıun payitahtı, 5 - lJ • .,.-~ 

• hemen her tarafta ikmal edilmiş snnın rnnını nreceli gelir. Yalnız b:aşladıın. :Bir gece yulınış, gözleri· ~a lınşlaılılar. IJu, şeytanın işi)'di, üz!'rine atladım. Dizgini aradım, şünce. 6 - J:.lcsilen, durP 11ıt _r.ı/ olup halen slalistik umum mlldür· kliı;ük hlr kuııurları var<hr: mi u~·uyorımış gibi kapamıştım. Bir de ht'n tecrübe edeyim! ~·oktu, yürüdü. Ah ne gidişdi o. tığı, 7 - Bozgun, rurnc:ı _., ~-
llllü tararındnn kontrol ellirilmck. - Nasıl ku~url:ırı nııkl'r! <iece bir :ı:iııd:ınd:ın d:ıha siyahtı. ıle-dim ,.e sürahi de katanı bir yu. Sonra kt'nclimi sobanın ynnında 8 - Edep, lıir meyva, f 

0 
/ 

ıedir. Ask<·r, uzun müddet bıyıklarını Dışıırıdo !Jir ısırıcı soğuk vardı. dumda lelim. inan ki o ında ken. huldum. Herşey yerliycrindeyıll. ara denizli, bir nota. 1 
JIA.Rlçrıı:: bükti1 ,.e sonra: Seni yumurcak e· Snbahn karsı o sıcak yataktan al- dimi lıa,·ada bir tüy kadar hafif .,ltımdaki nto baktım. Bir de ne zam:ın, fcki ile yenir. ,.,,,, 
• Beaarabya. hakkında Romanya ni, sözlerinden ihtimal çok şe)'l"r tadı. C:liıllmii .nralıulını, Ellle brııi lııılllunı. Rüzgürdon ılaha hızlı u· ıröreyim? Eski bir sıra değil mi? 76 Nolıt bıılmacanıı:ın 

ile Sovyetıer Birliği arasında bir bekleıliiUn ,.e gördüğün ııııla~ılı- loklndıl l"yıımu5 glbJ horl:ıruağa çııyordurn. Yalnız hir kac yıldıza .hker yenid•n IııyıAını bilkmde Soldan soya: ,, .,.. ~~ 
MV1 ahal1 mllbadeleaine başla:tmış. ) or •.. Fnkııt dahn toysıın ve benim lıaşl:ıclıın. Ocağın i~·i ııtlen bir ak~ kaclar yükselmiş: haşladı ve sonra: ı - Anadolu, Al, • 4 ,-trr. Bu mtıbadele, sl'-·asi noktama.· görılilklerimi görmedin. Haydi altlı. f'flrrcrek mumu yaktı. Sonra - C.arpı~mayalım dikkat lıa! di· - Arkadış dedi, ihtlm:ıl 'çok Mil, 3 - Anıa, Uuınrna1.,,a, 6 1 " dinle: hir. köşede <lur:ın silr:ıhhi ııszına ~·e ballır'ını~tını. Bira:ı sonra inme- Ee~·ıer lıilıli~ini zannedicor~un. Tarhan 5 - E':ıan J. .. r .ı 
?.arlara glS- -·kus. ge1m·''-tedı'r. " A ~ " " " " ' ' ' b• 'l' 

.... ..... CA - lnyımı:ı: Din\'eper Qurinıle götnrdn. Rt· b:ışl:ıclım. B:ıktını bir dağ; lıu Fnkat hnkikıılla toyıoun benim göı- Nari, X, n. i - ı.ıı. AJU ..,.,., 
Bin Beaara.byalı Romen, şimdlden• ıliiklf'rimi dnh:ı görmetlin ! Etek, t, A, 9 - Jle5ad Sıı9-· Jassy'ye gPJmlştfr. ,,_ ____________________ , _____________ , _______ _.iiiiiiiııiıiiiii81İİıiiiiiıııliiliiıiiıiıliiiıiiıı.--.I ş, No, Ter. • 


