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Merkezde ve 
Estonyada 

harp devam 
ediyor! 

Berlin 
yeniden 

bombalandı 

Donanma Baltı k'ta 
do~aşıyor ! 

Kadıköy faciası 
Zavalh Fotika 
nasıl öldü? 

Panagot, soğukkanlı 
hareket etmeseydi, 

Despina da ölecekti •• 
Evvelki gUn Kadıköyünde, bir bi· 

nanın Ust kat parmaklığı kırılmı' ve 
• genç bir kızcağız sokağ'a dUşe~I< 

ölm~Ul. Bu feci hAdi&ede, başka bir 
genç kız da, balkondan aşağı yuvar· 
Jandr. Ve fakat bir mucize kabUin· 
den kurtuldu; öteki kızcağız gibi 
Arnavut kaldırımlannın Uzerinde par 
çaJanmadı. 

Onun hayatını, düşerken evin Ö· 

nündeki tellere takılmak kurtardı 

\'e dakikalarca orada kaldıktan son• 
ra, kurtardılar. 

lar - Mlinir SUleyman Ça
panoğlu) - E\•lenme teklif· 
lerL 

Bomanya diktatörü General AJıtoneıııku Ue konu,tuğu bildirilen 
Almanya de,·ıet reisi ... 

Moskova üzerin
de 8 Alman 

tayyaresi düşü
rüldü 

Moskova, 10 (Radyo) - Sovyet 
istihbarat bilrosunun askeri tebllğl: 

'Matemle ıevincin birleştiği eve girmek 
için bir hayli tereddüd ettim. Çünkü olur 
olmu euallerle ev halkını sıkmaktan kor
kuyordum. Buna rağmen içeri girdim ...• 

Bosna 
General ı~---..... 

lngiliz tebliği · Antonesku 

Sovyet kuvvetleri, Koln, Smolensk 
Koreslein, Biala • Tserkov istika· 
metlerinde ve Estonya bölgesinde dö. 
ğUşmellrine devam etmişlerdir. 

devam eden 
BUZVELT 

Ruzvelt'in 
yatı nerede? 

Ölm Fotikanın babaı;ı etrafı airaJı bir 
çerçeve ile çe•Teli mendilinin ucunu dit

(Devamı Sa. 3, Sil. 5 de) 
Kadıköy facia'!Ulda &en 

BAYA.~ FOI1KA 

Asker ailelerine yardım 
ıayıhası son şeklini aldı 

Cehenneme 

d6ndU! 
~ 

liergün birçok 
adamlar idam 

edi}iyor! 

&osna dağlarında 
Çeteciler gaman 
Çarpışıyorlar 

~~ndra, 10 (A.A.) - ~ğ
~ den alman bir habere gore 
'i~lla.'da Sırp çetelerile Alman 
~ 1 kıtaları arasında munta
\:e~ Inuharebeler olmaktadır. 
~ ler, Sırp ordusunun ricat 
hi~tk.en sakladığı silah ve mü-
'a. lnatı kullanarak Bosna~n 

,. 

Hitlerle 
konuştu! 

f)' 11:~ dağlarındaki yatak ve ın-
1tiıe gizlenmekte ve gece çıkış
~ ~ baskınlar yaparak Al~ 
~J~Yelerini vurmakta ve sabo-

h _..A. Romanya diktatörü General ıı.itH arekctleri yaplW'Ata ve 
~i ~ Inilhim köpriY.er ve de- ANT01''ESKU 

'4İı-~01Iarını berl;ıa;ia etmekte- Ankara, 10 (Radyo) - Ce· 
ft...{° nup cephesinde harbeden Al-
~ if1-anıar, Ustaşilerin yardı- man - Rumen orduları başku
~t :U memleketi tethiş e~erek mandam General Antonesku ile 
~u n kütle halinde ıda!:°, B. Hitler'in buluşarak konu§
~ik~ na dizmeler ve büyuk tukları bildirilmektedir. 
~'l'lcl asta tevkifat yapmakta· 
~e r: Zağreb'de avukatların w 
lıııı ~:t serbest meslek ~rba~ı- . , , , 
11\i~".' ltZde sekseni tevkıf edil-

~~ır. 

l.J . . , , 
ıi- --
,ıettinski c Alman Başkuman-

~Gptedildi danlığı dün gece ve 
bugün yeni bir resnıi 
tebliğ vermemiştir) Pin ordusu 

Manş 
denizi 

OstDnde 
Büy~k bir 

hava muha .. 
rebesi ()ldu 
18 Alman avcı 

tayyaresi 
tahrip edildi 

Londra, 10 (Radyo) - İngiliz ha
va ve dablll emniyet nezaretinin teb· 
llğ!: 

Diln, Fransarun şimalinde bUyUk 
bir ha\-a muharebesi olmuş ve 18 Al· 
man avcı tayyaresi tahrip edilmişti. 

Bir Avustralya hava filosu, :'i Me· 
serşrnit t.'\yyaresi dUşürmUştUr. 

10 tayyaremız dönmemişUr. 

--410----
J aponya ve 

Rusyanın şark 
hudutları ••• 

Cephenin diğer istikamet ve böl 
gelerinde devriye faaliyeti ve mevzii 
mahiyett'! muharebeler olmu9tur. 

Bunu bi~en yok ... 
Cllmhurrelsl 

istirahat 
etmiyormuş, 
çalışıyormuş 

Vaşington, 10 {A.A.) - Re
isicümhurun yatından dUn alı
nan bir telgrafta dl. Roosevel
t'in seyahati hadisesiz geçmek
tedir> deniliyor. M. Roosevelt, 
cumartesi gününün mühim bir 

MAREŞAL BUDE!'lNtY kısmını resmi evrakı tetkik ile 
Kara kuvvetlerimizle işbirliği ya.- geçirmiştir. 

pan tay;;arelerlmlz düşmanın zırhlı . Telgrafta şöyle denilmekte. 
ve piyade kuvvetlerine, topçu mev- dir: 
zllerine, tayyare meydanlarına dar- «Seyahat hadisesiz geçmek
beler indirmeye devam etmişlerdir. tedir. Hava güzeldir. Potomac 
Avcı ve bombardıman tayyareleri- yatı ile yata refakat eden Ca

mizden mUrekltep bir filo dUn gece lypso kotrası, bugün sahile yak
Berlln Uzerine bUyUk çapta !nfil~k !aşarak bazı levazım almışlar
vc yangın bombaları atmış. askert dır.> 
hedeflerde bUyUk yangınlar çıkar- Telgraf, yatın mevkii ha~k~
mıştır. İki tayyaremız USSUnc dön· da hiçbir malumat vermemıştır. 
memişt!r. 

9/10 gecesi, bazı Alman tayyare 
grupları Moskovaya taarruz teşeb

bUsünde bulunmuşlarsa da hava da!i 
toplarımızın şiddetli ateşi ve avcı 

ta.yyarelerimizin müdahalesi ile da
ğılmışlardır. MUnferlt bazı dUşman 

Mareşal 
Peten 

· Vişi devlet 
reisini nasıl 

Şehir harici nak il vasıtalarigle, 
elek trik , tren ve vapurlaı a ve 

beledijj e resimlerinde zam yapılacak 
Ankara, 9 (Telefonla) - Hazerde de ona kadar zam yapabileceklerdir. As· 

ve sefei'de •5 gUnden ziyade Uke':'• kerlip tecil edilmiı o1a.alardan beher mu· 
Wt hismeUnde bulunanlarm muhtaç ecUli)'et acneıi için S lira tabil oluna· 
ailelerine yardım yapılması için he- caktır. Bu ııellrlerden hUıl olacak mik· 
zırlanan kanun lAyihıuıı muvakkat en tar ihtiyaca kifi ııclmcdiği takdirde eksik 
cümende son 9eklini almı~ ve Mec· kalan kısım belediye eııcwnenince o Şelıir 
lis Umurnt ' heyetine sevkedilmi9tlr. ve kuabada oturanlarla hükmi 14hliycti 

Pazartesi günU mlistacellyet ka haiı şirketlere tamamlaıtırılacaktır. Mü· 
rarlle müzakere edilecek olan bu la.- kellefler o seneye ait kuanç ,.e Liwı \'er• 

yihaya göre, asker ailelerine yardım, gilerinde fe,·kalide zam ve müdafaa ,er. 
askerlik hizmetine altndiğI tarihler. gilerinin % 25 i nisbctinde devlet, vili· 
b&fhyacak ve terhisi takip eden 15 yet ve btlediycltrle bunlara bağlı müee
günUn hıta.mında sona erecektir. aesclcrdcki memur \e müstahdemleri de 

Sillh altında iken kanunsuz ola· maa, ücretlerinin ellerine geçen kııillıı üze 
rak askerllk vazifesinden ayrılmış o- rinde yüzde biri ni!lıetinde bir para öde· 
lanlarm ailelerine yapılan yardım, rcceklerdir. Ellerine ı;eçen para elli lira) ı 
derhal kesilecek ve ·bu hal sefert kı· a§mı}anlar bu mükellefiyetten muaftırlar 
taya Utlhakma kadar devam edecek· Ayrıca gümriik resmine munzam beledi)e 
Ur. Bu yardımdan istifade edecek o- hisse!ine ~üıde elliye kadar bilumum na· 
lan a.sker allelerlnln herhangi bir g~ kil vasıtalarının birinci 'e ikinci mevki 
çim vasıtaları olmadığı .şehir ve ka- Lilrt bedellerine yüzde üçe kadar icra \C

aabalarda belediye encUmenlerl, köy- killeri heyeti kararile zam yapılaccl.: '<' 

lerde ihtiyar meclisleri tarafından tcs bu eııreıle te,-ıi edilen para Dahiliye Ye 
bit edilecek ve yardım miktarı her kaleti emrinde olmak üzere belediyeler 
yerde o yerin asıart maişet haddi i- bankasında açılacak hususi hC$&ba yatı 
çlnde olacaktır. . rılacak ve bu paralar kendi ihtiyaçlarını 

Bu yardım karşılığı olarak beledi· temin f'dcmiyen belediye ve köylerde yar 
ye meclisleri belediye vergi ve re· dım için lullınılac-aktır. Bu yardıma h·· 
simleri kanununun bir iki, 18 ve 41 lediye ve lıu$u&i idarelrr de nakdi tah•" 
inci ·maddelerinde yazılı hisse, keşif litlarının yüzde ikisini vermek !Uretile i~ 
ve in,a ınaara!ları hariç olmak Uze- tirak edeceklerdir. 

re alınmakta olan resimlere yUzde et ============= 
Uye kadar, sınal müesseseler ve tram 

Moskova, 10 (A.A.) _ Ofi: tayyaresi şehrin tizerlne yangın bom 
Hariciye komiserliği muavini baları atarak muhteUf yerlerde yan

B. Lozovski, matbuat konferan· gın çıkmasına sebep olmuşlardır. 
sında İngiliz matbuatının, Ja- Bunlar derhal söndürillmUştUr. Bu 
ponyanın Uzakşark Sovyet hu· harekAt C'Sna.smda 8 dUşman tayya
dudunun gayri askeri hale üra· re.sı dUşUrülmUştUr. Bizim knybımı:ı 
ğma dair talepte bulunduğu 1 layyarroir. 
hakkında neşriyat yapmış ol· Baltık denizinde devriye vazifesi 
malarmdan müteessir old'uğu· gören Sovyet fl!osu düşmanın nakli· 
nu beyan etmiş ve bu haberle· ye geml!Prine hUcum ederek hasar<lt 
rin hakikatle hiçbir münasebe· vukua g<>tirmlstir. 

k ? vaylarda kullanılanda elektrik ve !ha-

seÇeCe va gazı hariç 01mak nzere belediye 
• hududu içinde lstiml&k olunan elek· 

Bükreş Büyük 
Elçimiz geldi Vişi, 9 (A.A. - Halen tetkik edil· trik ve hava gazuun beher metre mi. 

mekte olan yeni kanunu esasi bliküm klbı ve kilovatına 20 para tekir, kasa 
terine göre Fransız Devlet Reisine • balarda tşllyen otobüslerin bilet bedel ...._

8 
PıtroJ v.. .. 

ki şimdi Mareşal Peten'dir - Blrlqık lerine, latanbuldaki Haliç vapurları -.,-, 

!le ~lerligor 

ti bulunmadığını ilave eylemiş-, Bir Alman torp'.dosu batırılmış -.:e 
tir. ' diğer iki torpido da ha.sara uğratıl· 

----------------- -------- ---- nıı~tır. 
Amerika reisliğine az çok benzer •· müstesna olmak üzere muayyen tari- ........ de rırwt edlror 
llüılyeUer verilmesi muta.savverdir. fell bllrunum nakil vasıtalarına bi- BUkre~ büyük elçimiz Hamdullah 
Hen Uz kat'l şeklini almamıt ve glZli rlnci mevki biletlerine bir kuru., zam 

1 

Suphl, ;vamnda çocukları ve petrol 
tutulmakta olan kanunu esası proje- yapma#& mezundur. ofisi umum mUdUrU Sedat, Pqte 
jesi lld bUyUk fikri ihtiva etmri<te· Ayni zamanda belediye meclisleri ti· konsol06lılğumuz başkltibi Perte\' ~ilki, 10 (A.A.) - Ofi: 

~ ~ Vala Sovyet garnizonu
~ll:., ~apılan Finlandiya ta
ı;"lir, ~men inkişaf etmekt' li"inlandiyalılar düşman 
~~~a gedikler aşmıya ça
~ ve mütemadiyen te
) ltıtg~ elde etmektedirler. 
~~!in~n .. Sortavala'daki vazi-
11..~~ ınkuumitsiz olduğu Fin
~ ~ VVetleri başkuman
~ ~~ ~ından bildirilmiştir. 
~hja~ Ya krtalan Carelie'de 
Ilı ~et Uu'ya varmışlar ve 
u_~re ttı.'ta.zisi içinde 25 kilo-
\i·~e esaf ede bulunan Kievs

Ula§rnışlardır. 

Ctiiiı7ız saati 
~ıııı kaldırıldı 

~)'ctara, ıo (A.A.) - BUyük Brt
~"'tlıı C l:ltt Yaz saatinin ta.tblkma 
~ ~n,,.ıç Ba.atilc saat 1 den ıu

~~"I Yet Yerllecektlr. 
'- oı.: 8&.at!ne nazaran bir saat 

~ttte hıutac1 İngiliz yaz saati 
lt&ıaca1rtır. 

dlr: yatro. linema ve kolliCr biletlerine ele yüı· ı olduğu halde bugUn Bulgaristan yo 
Birincisi Devlet Reisi ııalAJU.yetl· _ luyle Edirneden şehrimize gelmi,t'.ı·. 

zln arttırılması; ikincisi de genLf •ir 
intihap hakkı ile ta.dil edilmlf nUha· 
bat sistemi. 

Uzun bir mUddet için intihap edi· 
ıeeek ve tekrar intilıa.bı mümkUn 
bulunaca' : olan Devlet Reisi ayni za
manda otomatik bir surette Ba.fvekU 
olacak ve nazırlarını kendlai seçecek. 
tir. 

Ofi Havas ajansına göre, yeni ka
nunu esasinin tahriri ile mep olan 
komısyon, kadınlara da intihap hak 
kının verilmesini tekUf etmektedir. 

Kremlinde 
geceler 

Nizameddin Nazif 
(Tefrikamız 8 ÜDdl llaldf......_ Bay Hamdullah Suvhl Tannö1ıer 

(Romanya büyük elçimiz, ealdden Karadenls ta.riklle rahat rahat 
vuitedeıı dönebilirdi. Bu sefer memlekete gelebilmesi için Bİlk1'e9-
tcn Bulpriıstan tarikile uzun bir seyahat yapması llzmı geleli.] 
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- Sayfa 2 ---- -----------------------------EN SON HAVAors 10.8.941 Pazar___,,,, ... 

HER GÜN BIR FIK.R 

D- lyancılık v~ siyaset 
Faruk FENiK 

Son günlerde moda mı oldu, ne oldu bilmem? Bazı genç
lerimız gu~dtelere mektup gonderıp soruyorlar: 

I(=;· Dıı iB J(şEHiR ve MEMLEKETTE ... ) I~~ 
Fare ve Hin- T f • Fevkalade 
disfan cevizi asarru lzmirde kaput bezi Alman 

Bonolarının bl. I · ihtikin yapanlar t~ .... , 1!v!!'!~ c- Lıııc:yı bu &c:Dc bıurdioı· t.u:.mur olmak i&tcnıı)orum. Doktorluk, mühcn· 
.tı •lık ı;ibi serbest mt:$lek dımdcn gelmez. Ticaret iyi bir eey ıımmıı, ııermaye 
.izı ııı. O dıı bızdc: yok. ilana ne ıı:ı ta\-şİyc edcrsiıılz?> 

Dostlarımız, gençlerden gelen bu mektuplara, gazetele
rinin köşelerınde, bır sürü cevap verdılcr. akat şuna katiyet
lc emınım kı, bu cevaplar benı tntmın etmedıği gibi gençleri 
de tatmın etmedi . 

Şımdi sorma sırası sizde: 
- Peki ... - dıyeceksıniz - Mademki verilen cevapları be

ğenmedin; sen bir cevap ver de gôrelım. 

Birkaç gtla evvel, Ş~lde bir ye
mişçiye uğradım. Biraz armut almak 
tstcdlm. Blr çocuk el çabukJap Ue 
Bekadar çllrilk armut varaa pakete 
doldurdu. BllUtlz.ıım blrşcy söyleme
dim. işini bitirir bitirmez, yapı.tı 
şeyin ÇıOk fena olduğunu kcndlslne, 
ve çıroltlanna böyle ı,:uuulık öl
retmeslnln doğra olmadığını ustaama 
söyledim. 

Akrabıımilnn bir kadro da NlfAD· 
taşındaki bir yemişçi çırağının oyo
nunıı tutulduğunu, hediye olarak bir 
abb:ıbına götUrdll~-U üzümün kAmllen 
çUrUk çıl>tığıııı ve mahcup olduğunu 
söyledi. 

Milli Müdafaa 
ihtiyaçlarına 

tahs:s o:unacak 
Ankara, 10 (Telefonla) - Mllll 

l\IUdafaa VekAletıne 88 mJJ100 IJ. 
ra fevkalAde lahı;J.sat "·erUmeel 
için kabul edilen kanun layihası 
mucibiace plya aya çıkarılan Ta
sarruf Bonolan gelirinin l\lllli 
:\lildafaa VekAletl kara kısmı 

bütçesluln mutıtellf D1Üdafıı.a hiz
metleri faslına tahıılısat kaydo· 
lunması yolanda hazırlanan yenl 
bir kanun projesi BUyilk )(illet 
l\leclliioe sevkediltnlştır. 

----------~~-~-

14 liraya satılması lazım 
gelen kaput bezini 26 liraya 

satanlar yakalandı 

tt 
Alman başkumandaııl.ığmıa fetP 

bide tcbliğlerl, UU8yada ıımdlye ~ p 
dar yapılan harekatın neti~::J 
parlak ve lııırlkalı :taferler fC»"'.".... b 
tav'Blf etmiştir.. Sovyetlere ~ e 
ağır darbclcr1a lınhakAr tesırl.01 :;; y 
termesl ıtlbariyle bu tebllilerla d.JI 
u ettiği rakamlar Busya b~ 
müthlij mahlyetlııl meydana ko~ a 

işte cevabım: 
- cDalyan bekçisi» olunuz? 
Cülüyorsunuz değil mi? Fakat gülmeyin. Tavsiye ettiğim 

ış zannettiğiniz kadar tuhaf değildir. 
Dalyan bekçiliği ... Düşünün bir kere. Engin bir deniz, 

dulgaların koynuna gömülmüş ağlar, uzun bir direk ve dire
ğın üzerinde bağdaş kurmuş, cıgarasını yakmış bir dalyan 
bekçisi. Bir bekçi ki gözleri daima ufuklardadır. Fırtınn~~r~ 
sezer. Hangi balık sürüsünün nereden, ne zaman gclecegı!:'ı 
kestirir. Elinde kolaylıkla işliyen bir ip vardır. Bakar v.e go
rür ki birbiri ardı sıra, uskumrular, çinekoplar, lüferler:. ızma
ritler ve hatta bazan, hiç ümit edilmedik zamanda yuzlerce 
kiloluk orkinoslar, ağın içine düşmektedir. 

Cıgar.asının dumanını şöyle bir savurduktan sonra dalya
nın manivel!sı olan ipe dokunur. 

O anda balıklar, ağın içinde kalmışlardır. 
Gençlere dalyan bekçiliğini tavsiye edişimin. ~be~i, bu 

işin, 20 nci asırda siyasi hayata atılacak olanlar ıçın, bır ba
samak oluşundandır. 

Dalyancılıkla siyaset, birbirinin eşidir .. 
Biri, ağa balıkları düşürür, diğeri ise, ınsanları. 

Faruk FENiK 

----~----------~~~--~--~~--~--~~ı 

Müellifi : Nizamettin Nazif 1 

Alınan her tedbir, ölü doğ
muş bir çocuğa benziyor ... 

Ve yine bir gün bir bakkala uğra.
dun. B:ıkkal çırağı bir kurnazlıkla fi. 
ata bir iki lruruıt ummedlverdl. Bu 
çocuğa da, böyle devam ederse ya
kında kendi hesabına bir dilkkAn a
ı;:lOOğıru ve fakat heroe olursa olsun 
neticede chıraızın mumu yatsıya ka.
dar yannr!ı> fehvasınca cezaamı çe

keceğini yllzledlnı. 
Ziı~aat haberleı~i 

kongresi Çıraklıınn pııketlerl derleyip topar 
!arken el çabukluğa sayesinde sattık.. 
ları mal yüzde yUz fazlıuınıa geliyor. İzmir, 9 (Hususi) - Pazartesi gU· 

nü Bornova ziraat mektebinde ta.il 
Ylizde ytlz fazla, bir yüzde yüz ka-
garttıkça cclball lbtlkfirıun tepesine ziraat mektepleri mlldUr ve mualliJTı 

!erinin lştiraklle bir kongre akdedi· 
u~uruluy<'roz. 

lecektir. 
Çırakların bir diğer kusuru da IA· 

üballlllderldlr. Ge~I şehrlmlzae li&li- Kongrede ziraat mekteplerinin ted_ 
ballllkten ve sokak &ohbdlnden hoş- rlsat ve idari l~leri görUşUlecek ve b • 
lanmıyan bir ferd yoktur. Fakat çı- hususta. kararlar alınacakflıt'. . 
rakların IAUballllğt cidden fecldlr. Kongreye iştirak etmek üzere Zı· 
Kurnazlığın en kuvvetlisi doğruluk raat vekfıJeti müesseseler müdürü B. 

tur. Çünkü herkesi aldatır. Muhkem Şeyda ile bazı muallimler 1zmire gel. 

bir kayadır; sar11ılmaz, sarsmaz. Ve 1 mişlerdir. 
bu mooelcde çrraldılc, ustalık, eten- =:_=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:,=:_=:,=:_=:.~~=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:,=:,=:.=: 
dlllk ,..e ıı.ğalık yoktur. Aldatanlal' ne ( ~ 
olurlarsa olsunlar mutlaka blrgün KISA HABERLER 1 
gelir aldanırlar. Pl~n olurlar mı, J 
olm:ızlar mı bilmem? Fakat rezil \el 
h.arap olurlıır. * Birinci umumi mUfettiş 

Farenin biri bir delik bularak Hln· ı Abid~n _üzmen dün §Chrimize 
dlstan ce\'lzlnln içine glrml,. Yemı,, gelmı§tır. 
beslenmiş, büyümllş. Fakat artık ıçı * '1'icaret Vekaleti mUsteşa
Bılnlmı' ,e geldiği yere dönmek der- rı Şefik Soyer bir kaç güne ka
dlııe dü.c;ma,. nu mu, amma bir tür- dar §ehrimize gelecektir. Müs
ıu dellk

0

ten çıkamamUJ. Delik y1ne o teşar burada. iaşe ve ihtikar iş
dellkmt,, ancak fare bUytımü'! Uf· leri etrafında. tetkiklerde bulu
raşmı!I!, hlr türlü biçimine gettreme- nacaktır. 
mi!!. Ba5laml§ merak etmeğe ve ıu- * Sıcak havalarda belediye 
kıl~:ıt-a. zayınamış erlnılş Ye nlha- çalışm~lanna müsaa.de. v. eri.lm.iş 

Makedonya, cRızorta:) mason rağI altında birle§mişlerdir. Bu 1-k d ı b ld 1 şt locasınm benerabli olan Kara- ihtilal memleket idaresini sa- yet peri an bir halde dellktcıa dı<tan ve a a a ar ara ı ırı mı ır. 
· ·ki -k UrdUkte istibd dm çıkmt' ,'.e gebemıtş! ' Memurlar, caketlerini amirleri-

su, ~ır ı kere o s n ray ~ d~n v_e ~a~nd~ş: Çıraklara ,.e daha bu yaşlarmda nin yanlarına çıktıkları zaman 
sonra. , !ann şahsı ve sıyası humyetını el çabakluklarıııa anlan tocuk- giyeceklerdir. 

- Kard~l~ ... • dedi - Hazır: ıstibda.t nazırlarının keyfi ~- IUl81hAt oman. lnıdld k _ * T__e_mmuz aYl içinde kuduz 
lakdığımız lab-tn~~ s~ 1 §e~~n~ :1J11f a~~dan B~~a~A ıs- ı dil erine bir doğruluk beıı biçe- tedavihanesi 226 vaka tesbit et
o Öuy?.rudm.k .. ı .. kab~ k!1ğrteyıdnız. b' haed r·ıydor. ıttal ı ~htıl~m mezıenıe ldlarlcrlncle dolaşan fare- miştir. Bunun 190 ı taşradan 

nun e uçu ır a es~ ır e ı e mem ekctı mus- gelmiş ve ayakta tedavi olun-
tesi duruyordu. En üstteki ka- takbel bir inkıraz kaI'§ısmda ıer ~bl erı;cı; bir kapana tutulmak- mm>tur. 
ğıdı. eline alarak okumağa baş- müd.a!aa ~~midir. Hemen ilave :: '~:= .:::ı:e c:~zı,~:tı~; .; Hükumetimiz Liypzig scr-
ladı. edelim kı, bu .. beyanatı.m.ızda gisine resmen iştirake karar 

Ef eli V ta k d eli - ll uğramaktan yakayı 11yıramazl&r. 
c en m. a nımızm zerre a ar nı veya mı. ı . ~- St>mlh MU~ITAZ vermiştir. Hazırlıklarla Berlin 

mühim bir kısmı olan Make- ~ssup A yo~t~r. Memleketımızın Türk ticaret odası meşgul ol-
donyamn başına gelen bugünkü uç vılayetını ya harap veya her ZiRAAT ENSTITUSU maktadır 
felaketli hal, Makedonyanm is- kesin kahkahalarla gülerek tez- T EB 1 1 * K lk .. t d 300 p rt 
tikbalini düşünen biz Türkiye yif edeceği kukla bir eyalete AL ELER N N . a u a an ~e .v~. • 
vatandaşlarının bu satırları bü- tahvil edecek olan ecnebi mil- TETKiKLERi saıtten 18,0 !on pa~u.k ıplı·gı·n~n 
yük bir hilrmetle size bildirme- daha!eleri karmsındaki hassas tzmir, 9 CHususn - Şehrimizde m:mlcketımız~ ~et.nlm~ı. ıçın 
mize sebep olmuştur. Biz, üze- hareketlerimizde bizi haklı gö- tetkiklerini ikmal eden yüksek ziraat musaade verılmış ve ıplikler 
rinde doğduğumuz topraklan recemn;zi tahmin etmek isteriz ensUttısU talebeleri Manlsaya gitmiş kısmen yola çıkarılmıştır. 
seviyoruz ve kani oluyoruz ki Bizeö deniyor ki; A\TUnanm ıs~ lerdlr. Orada bağcılık, tUtUncüJUk ve *Şehirdeki mezarlıkların bir 
bUyUk Avrupa devletleri hak- lahattan maksadı Makedonya- pamukçuluk tetkik edecekler ve kısmı kaldınlacak. Kalanlar da 
kımızda esaslı h;çblr fikre sahip nm saadPtini temin etmekten devlet işletme çl!tllğlnl gezeceklerdlr. esaslı şekilde düzeltilecektir. 
bulunmamaktadır. ibarettir. Biz de cevaben deriz * Belediye, Göksu deresinde 

«Makedonya hakkında sırf ki: Avruna havale vücut ver-~ yeni bir ah§ap köprü yapacak-
hakikatleri söylemek arzusile meğe çalıı:ımaktadır. Avn.ma va tır. lleride, burada bir de şark 
kaleme sarılmamız, Avrupa dev- bir nevi Makedon va hüki'ımeti. kahvesi inşa edilecektir. 
!etlerine bu topraklar üzerinde vahut da yarı istiklalli bir Ma- * Açıkta denize girenlerden 
yaşıyanlann samimi düşünce- keoonva eyaleti kurmak veh- ( ) 1 lira para cezası alınmaktadır. 
!erine tercüman olmak işte ·bu m;ndedir. (Arkası var) _ Eugü11kl Program ~ Dün Kumkapıda açıkta denize 
yüzden bize terettüp eden bir giren 8 kişi yakalanmıştır. 
vazife olmuştur. Şimdiye kadar EKMEK BUCUNDEN ITIBA· 12.45 Ajana 21.00 Ziraat tak. * Yedikule surlarından de-
Mnkedonya kargaşalıklanna ec- REN 13, FRANCALA 13.00 Müzik 21.ıo Mıizik miryolu üzerinde olanlardan bir 
nebiler tarafından gösterilen 22,5 KURUŞ 13.30 Konuşma 2J.4-0 İManbul at Y• kısmının çatladığı görülmüştUr. 
çareler hep tatbik kıymetinden Toprak mahsulleri o!isl, yenl tip 13.45)14.30 Müzik rışları aetice~ Bunlar belediye ve müzeler ida-
mahrum bulunmuştur. Acaba yüzde dokean rıındanıuüı buğday u- 18.00 Program 21.so l\lüzik resi tarafından muayene edile-
keneli memleketi hakkmd~ fik- nu çuvalına 85 kur\J\I zam yapmıt- ıs.03 Müzik 22.30 Memleket saat rek tehlikeli görülenler yıktın-
rini söylemek, herhangi bır ec- ttr. Bu vaz.Jyet karşısında ekmek ti- 19.00 Müıik ayarı Iacaktır. 
nebi kadar bir Türkiye vatan- yatlarına bir miktar zam yapılma- 19.30 'Memleket aaat 22-45 Ajan' epor * Dün Ankara.dan tayyare 
daşının da hakkı değil midir? 111 zarureti karşımnda Beledıye lktı- ayan aervisi ile 17 yolcu gelmiştir. Bunlann 
Avrupa, Makedonyayı ıslah et- sat rnUdllrlUğü vaziyeti tetkik etmi.Ş 19.45 Yüzik 22.45/23.00 Yarınki bir kısmı bugünkü at yanşla-
mek istedikçe ahval bilakis da- ve ekmek !iyaUarrna 30 para zam 20.00 Konu:m• program •e nnda bulunmak istiyen merak· 
ha ziyade karışıyor, ihtilaller yapmayı muvattk bulm\J\lttır. 20.15 MüzJk bpllllı§. lılardn-. 

İzm.lr, 9 Hususı) - Şehrimizde 
mühim bir kapot ~ Jhtikln mey
dana çıkanlını.şbr. 
Alınan tEll'libat ve takip neticesin· 

de kapot bezi satıcılı.tı yapan Arif 
Morah, 120 liraya. aldığı bir top ka· 
pot bezlnl 250 liraya sattığı ve pa
rasını aldığı sırada auç UatUnde ya· 
kalanmı!Jtır. Evvelce numaraları te.s· 
bl tedilen 250 lira da Uzerinde bulun· 
muştur. 

Arif Moralmm evinde yapılan arq 
tırmada ba.şka kapot ~ezi bulunma
mışsa da altı adet dolu gaz tenekeal 
elde edllml\ltir. 

Bundan ba.şka. Hava sokağında 
3/9 sayılı depoda kapot bezi UcareU 
yapan Ya.set Kohen adında blrisfnın 
deposundıs. kapot bezi mevcut oldu· 

lskenderun
daki eşyalar 

Şehrimize geti
rilm-esi için 
teşebbüslere 

girişildi 

tu halde satmadtfl haber almmış· tur. Alın nlar, yedi hatt&daa -. . ..ıı ö 
yapılan ar~ada dokuz balya k:ı. zamanda 900 bine yakıa esir al~ 
pot bezi bulunarak alınmıştır. nı, ölü ve yaralı olarak Bu _,...i () 

Kohen, bunların beher balyasmı bu rakamın birkaç misllae balll ....4 r 
Arif Morahdan 250 liraya satm al- duğunu, harp malzeme&! zayi~ 
dığmı ve Arifin fatura vermediğini gellnee, on blnleree tank, tayY&l' fi 
$Öylemı.,tir 1 top iğtinam veya tahrip ett11'1t 

Yine kapot bezi ticareti yapan İb· ı.öylilyorlıır. Bu rakam.larm ~ ~ 
rahim oğlu Muatata Ayuz bir kapot şma bir aza.met ifade etutı ııaJıi1 
beZi balyaamı 260 liraya ııatarken 

suç Ustllnde yakalanacağını hl&Sede· 
rek kaçmıştır. DilkkAnmda yapdan 
ara.mad& beş balya kapot bezi bulun
m09tur. 

Hepe! hakkında mııu korunma kıl-
nununa a)'kırı hareket etmek nokta · 
amdan takibata t>qlanmış ve hlldlse 
adliyeye intikal etmiştir. 

dilemez. · 
ita.kat tcbllğleriD ifade etöll ;ıt' 

im hakikatler de varduı .-
Yine A!mnular, Bualarm Jıell1ell 

yerde anudane ve kendilerlndeO :;; 
leıunlycn bir cesaretle döVÖftüJıl pı. 
yolların fenalığı yüzündflll ~,; 
rl harel,etlnln büyük müı,~ I 
şıln!}tıpnı &1zfemlyorlar. ~ _,i 
lıişılıyor ki Hıu.lorduda lnbU6l ~ 
lerl mevcut olduğuaa dair ld .,t 

D k t hcnw haldk&te uygua değlldit• ,,ı o o r a çar oldukJım zaylatm debşetl.Jl8 ~ 

1 
men Kızıllam anudane mlJka"r 11 A 

taıimatnamesi lerlnl terketınemı, olmalan bit~ 
ra.ft:ın nllınyete kadar harpte d~ 

· ~- · 

Açılacalı imti
hanlara giı·me 
ıartları tesbit 

edildi 

azimlerini, diğer ta.rattaa ib ; 
kunetlerlyle zayiatı kapata.nal' tİ 
Iarında bU)ilk boşluld&ra meycı-aa ,1 
medlltlcrlnl göstermektedlrM ~ ııl'_ 
de Alman orduları büylik bede~ 
ne varınr-ıyıı kadar daha blrço1' J ;! 
muJı:ırebclcrl vermeğe mecl>U" 
caklardır. i 

Almanlar Fransa harbinde ti 
Son gUnlerde lngiıtereden tskende- tstanb~ On.iversitesi lktıaat !akü\. h:ı.ftnlk ı;a,aşlarnda Ud m11yoıı ~ 

runa külliyetli miktarda ithal.At el}- t.esl ckııkttra tallınatnames.lnin hazır- alrnıJl:ırdı. nu derece ezlcl bit 11 ,,ı' 
ya.sı gelmiştir. Bunlarm arasında !aklan ikmal edilmiştir. mctteıı Bonradır ki, FraruıızJaf t 
bilhassa makine yedek aksrum, pa- Öğren'1i,timize göre lktısat FakUl· ka.vcmette devam lnıkAnsızıığııı' 
muklu ve yünlü kuma.şiar vardır. hesi doktora imtihanına. kaydolun· ıııuunışlnrdı. . _ti 

Alakadarlar bu mallann derhal ..,P'". tı.ı ftlak .içlA. tahall müddeti dört sene o· Ilalbuld Hızılordu harp " · ,ı 
şehrimize getirilmesi için mllnakaltı.t 1 ..._ ,_ ... w•--•- _.,_t t 1 rının 90ltluğu ve adet bak~ııı"' ~ 
vek(l.leti nezdinde teşebbüslere giriş· aıı va ...... ...,,..,... u. .. ısa ısansı> n1 , ~ Fransız orılusunun blrk39 • .J 
ml,.lerdir. Devlet demiryollan idaresl "tlll!)"a <Si~ Bilgiler Okulu• diplo · " 1 Al d b 1 1 .. ,, .. ve" u 

T • .a.nD mruı ::ır e er ne ın ...... 
hususı vagonlarla o4 ıallann bir .uı rııasmı •• yahut muadllllği pro!es6r· 0 nl bette lJUyUk olnl>Wr. ..J b 
evvel lstanbula s ... · · .. o.ı çalışacaktrr. lcır mecllıMltı mUtaıeaaı üzerine ma- teblll", 

Bundan başka bazı tacirler de vi- 7.nten Alınıın fevkalade • ıd'.., 
~eUer dahlllnde depo edip sa.tama- .U veldilJA1nce t.aadik edilen bır dikkatle okundu .. '11 ı:aman, l ~ 'il, 
dıkları mallan şehrimize getioneğe «15~ lUmlen veya <Ticaret> llsnn harbin ııı:nmsındAD end1.,elet ~ 
b lamı lardrr. arnı balz olma.k IAzımdır. makta olan Alman umumi e 1. 
aş ş itimat telkin etmek lı.-tediği, ,. JI 
Tacirler bu malları yeni gelen mal Bundan ba.şka doktora talebesi ol · dırım harbinin nlt>ln l;:at'i neti"; 

lıırla ayni !iyata ııatmak istemeleri- ruk isUJaıler llısans tahsil devresi vnnnakta geclk.lğtnl anla~ t! 
ne rağmen fiyat mUrakabe komisyo- eenuuıda tlç ayn ısemtner takip edip ı:um G"ÖrdUE,11 anl:ı.t'llmakUMll~ 
nu işe vaziyet etml' ve bu malların sutiftkalıınm almış olacaklar ve hassa ' numııralı tctJlğ Rus 0~ 
iki sene evvelki fiyatı nazarı ltiba· ırıranam:a, lng!llz.ce veya Almanca nu, Almanlıınn muhtcllf h&J'P ~ 
re alınarak .satılması kararla.ştırıl· !erinde bugüne ka4ar Jı;ar~ntıJŞ"11"-~ )-.zılın.ı.f bir eseri kolayca terctlme IY. 
mıştır. Bundan fazlaya satmak ıstı· dil!pn:ınl:ırın en kesklnl, en nı u1! 
yenler şiddetle cezalandırılacaklar- l!Bhut anlayıp izah& muktedir ola· olarak tavsif ediyor. Hntti "'..J tı 
dır. cıak derecede bu llsa.nlardan birine u tUn ,.e IJ1 ııarıı eden bir dil~. ı 

vıülf bulunacaklardır. Bu dillerden karşı AlmnnllU'ın kııı:andıklarl ":ar le' 
t..,ata bir ,abanct dilin kabulUne lcrl Alm:ın h-Umandnsının ~~ 
faldllto dekanlığınca karar verllebl· ne, Alm:ın slL'ihlnnnın fııJl' ~ r._tlteıerrik: 

Ö .·fi idare Komutanı 
Ankaradan geldi 

savıı l:ırda yetiş~ lnt'aJarld ;,.' 
lnıcektl.r. kudretine ,.e blllıııssa AJmad t 

Ta.kip ettiği ~belerin seminerle- ıerıntn kahramanlığına attedU"'j 

r:tnden sertınka alan ve ihtisas kur- nnttın bunlı:ı.r bize şunu ani"' 
Birkaç gündenberi Ankarada bu· ııınna bir 111 devam eden talebe, tadır: f 

ıunmakta. olan örıt lda.re Komutam r!Jl% f,t.kfilte tarafından kabul edUen ilmi Almanlar şnrkta Sovyctle 
Korgener:ıl Ali Rıza Artunl<al dUn • y ,1 

btr tez hıı.zn1.ıya.cak ve dol;tora imti· buk lnhUAl cdeecklerlnl, kol:>) .J""~ 
sabahki ekspresle Ankaradan 9ehrl· lcr knzımacaldarmı Umlt etıııl -1', 
mıze dönmüştür banuu ba""rdıktan sonra dolctora ·" ı • ,,.- Bu tnJunlnlerl bllafna olnrııl' ,.,....tıô * Kaçak radyo kullananlar takip d U>lomasmı alacaktır. h ,.e her iki tı:ı.rııf lı.ln yıprı: --'ff 
edilecek - Posta, telgraf ve telefon ,ıv-. ı;etın mcyd:ın muharebeleri ' ti' 
umum müdUı·lüğU kaçak radyo kul· yer SafSllltı~art mecbur olmu-;lardır. Bu I•:ıtıılr e41 
!ananları takip için bir bUro t~il hl' blr savaşta, cesaretle hıırl' '/ 
etmJştlr. Anhnı, 9 (A.A.) - Aldı~ımız telgraf. t rtP 1 ıat d anudane mul>a,·emet gös e (it'_ 
Yapılan tcft..,, er en kaçak radyo laı=. bugüıı bir kısım viliyetleriıııiıde mü· c dUşınan karşısında Jns:ı.nca ' .... J' 

,cullananl.ırm tahminden !azla olduğu te;.-.ldid yer 63.l'lınUları kaydedildiğini bil· • ..,~ 
umooc Alm n uylatının Jı"'·ıı-

anıaşılm ıştır. diıımcktedir. Bana nazaran, biri 10,05 ve men ayni der~de mUtblş ol J ~ 
Kac;;alcçılık bilhassa elden ele &&· diiului .l3.U. 13,17 de olmak iiıere Kas- ~ 

l söyleme!• ) ers!z sayılmaz. l 
tılan radyolarda. o maktadır. taınonıu\a dôrt yer garsıntm olmuı ve Jl~ 

f ali te .Alman b:ı.'j uınıuıdnulı''1JUJ1 ti 
BUro derhal a ye geçecek \'e bıtııu 5 ftr saniye fark ile iki zelzele takip ~ 4 

ı:ehrin içinde anten olan binalarda e>ieınİ§tİr· İneboluda 1,20 de 4 Bllnİye de- uıtını arttırmak lçln ye:Jl l l.ıJf• 
:r nnda olıın her şeyi ynpı;ror rt/ 
tetkllder yaparak kaçak ra(lyoları vam eden bir aanıntı olm~ur. Çaokırıda gt 

:ı.kt man hatlnrınm lleı:lslnde ,·e 
meydana çıkarac ır. 3,&0 da ~iddetli bir zelzele duyulmıattur. 

de dövUı;Uyorlıır. .,,ıl. 
birbirini kovalıyor. Makedon· 
ya halledilmez bir muamma O· 

luyor. Son dört senelik tecrübe
ler Avrupa için lUzumsuz yor
gunluk ve Osmanlılar için yeni 
bir mazarrat olmuştur. Kabul 
edilen uılnhat Makedonyada 
hangi ıstırapları tahfif etnıi§
tir? Hiç birini ... Avrupa devlet
lerinin böyle berbat bir netice 
kal'§ısmda Makedonyada mü
dahalelerinden şerefli bir fera
gat ile el çekmeleri lazım gelir
ken bUyilk bir teessüfle görü
yoruz ki, bUyUk devletler yeni 
belalar ve fen alıklar doğuracak 
başka tecrUbelere baş vurmak 
arzusunu gösteriyorlar... Hay
retle haber aldık ki İngiltere 
hariciye nazın s:r Edvard Grey 
Makedonyaya müstakil bir vali 
tayin etmek fikrinde bulunu
yor ve Petrograd kabinesi Ma
kedonyanm beynelmilel bir tef
t;~ altrnda bulundurulmaSinı is
tiyormuş. EvvelA. şu ciheti an
lamak IA.zım gelir ki, Makedon
Y da islam ve hıristiyan farkı 
kalmamış, btitiin vatandaşlar el 
ele vererek cOsmanlı ittihat ve 
terakki> cemiyetinin ihtilal bay. 

- Bir yerde gôrmliştUm, 
Bu ııoöz, &'e~ kadının kararmı ver-1 

meslne ıınll< olmuş ıiblydl. Mulbağı, 
kor ate"1nde plşml!} hak,·e rayllıala
rı ara ı~da 5ohl>ct edilebilen ve lnııa
nm ıserllip döklileblleceğt bu ılık mel. 
eeı, mUt~slfane tcrketti. Şapkaamı 
bir türlü ba,mdan pkarmamak IRl

rctUe inadında muv-affak olan, falut 
rahatlamak Jçin, bağlamll çözüp o
muzuna atan Madam Malolr'l gözleri 
arkaamda, orada bırakmIŞtı. 

... •·ı .. ' ,· • • 1 

ANA 
Böyle mUthl" bir sıun•ıtl ~ 

1 
rette aıak.alarnu celbe karar verdlk .. 

1 

EIPnekslz ~ocuklar, hertUrlll yardım. mt>ydan muhnr~bcı..Iyle k;zıı or4" ~ 
San'at ve şefkat birlikte yürür. daıı ına.ı.rıun, ıoğuk&an ölen basta ru dü,llnmek h:ıta olur. JilZıl fl).," 

Nana mütevazı sörilıunep çalıŞI· kr-4nalaı'- marnen yere serllınedlkı;e ıstll ;,,,; 
yordıı. Seri mWJUıaı.a V&kfelerlnden N .... pdl ..,._merhamete gele- rıyan y81'1Cr wsındakl aut~ 

~il Mü e ili fi: ı 26 M-=Tü=··=rk=:~=::y:::;;;e::::;çc;ev:=:i:=re=n:==· =il 
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sonra, b&flt ba.' ı,aretlerUe cevaplar rd': merkeilerl Kızıİordunun uıt""' pi~ 
veriyordu. Her b&lde berikini do •Ü.· - B&çuder! d17e ıa.Jkırdı. ru temlııc muktedir bulllJldll•~..J 
rllkllyen, lbtıya.rl olacaktı; gözleri )lert..meU o derece pllp gelmişti detçe. nua kUylcrl ve ka!llı>&i:P. 
miWılş çapkıulık ifade ediyordu. Bu- ki• ckler1 J1ltlara boplmaştu. Ken- tematlk bir tıuuıa yaıolciıl'~ 

Buttan edasına bllrllndU. Tam l&lona 
doğru dtizllldUğU sırada. Zoe ODU ÖD• 

ledl. Ve kencliUğlnden, Marki Döşuar 
De Kont Dt>muttat•ı tuvalet odaama 
soktu. Böylesi daha iyi ldl. 

Genç kadın yapmacık bir nezaket· 
le: 

8ırtma alelAde bir penyuar ge
tirmek ııoswıuoda Zoe'nln kendlslııe 
yardan ettıtı tuvalet odasında, Na
na, erkekler hakkında lnııafaıu-.a kll· 
fllrler savunn&k mretile, onl&nn se- - Beyler, dcıJl. Suı bekletttğtme 
beblyet Vf'J'dlklerl UıUntUlcrln ıntlk.L mUtecssJrlm. 
mını aldı. nu kötü ltı.kırdılar, haruDL bd acbın, ıcl{mı verip oturdular. 
efendinin, eskiye alt fena huyların· İşlemeli bir tUl perde, odaya )'arı bir 
dan bir ttırlü \'BZgeçmedlttnl gör- aydınlık süzüyordu. 
mekten eza duyan oda hlı:mettlslnl Bure.sı, nçık rer.1: halısı, bUyUk tu· 
müteelllm ediyordu. llatü, o, Iııı- ,·alet mıısası, eh·an cer~\·cll endam 
mmefendlden, sükQnet bulmunu rl- aynnsı, şcı:lonı;u ,.e mnJ saten kaıJh 
caya lcbar etti bile. koltukl:ırlle, dairenin en z.ıırlf döşen-

Nana, çlyce: mlş, en mutena odıuııydı. Tu,·alet 
- Ah! Adam &e.n de! b ... k soy- masasnıın üstündeki gtU, lcyliık ,.e 

tarı.- KUfürden hoşlan rlar. Ce\abı- allnbUl demetlerinden, bir çiçek sergi. 
m verdi. sJnden taşar gibi kcal>ln ,..e kın-vctli 

Bununla birlikte. dediği ılbl, bir bir rayllıa etrafa yayılırken; odanın 

yvı ratıp ha\'Umda, kanlmllf le- nuula birlikte. prlp •mette ,akak· dlld uıdaralr, bir )lardcetle, etflmlş; Uerleytşlnln kat'ı ına1ı1yet ,.;/ 
vanta çlçett aaplarmdan lntifar eden lan kabaran diğerinden de kaçuımak v& açdaa pelQ'llVSft cöbtbıtl meyda- cağı tabiidir. ._,,ııU ~ 
daha keskin, daha sert bir koku d11· JAzmıdı. Kendlal pekllA yalnız bal)111& na. çıkanrlml. gergin hacaJdan, in- Bir lugl.Uz askeri mtıncıv-· pıll 
yulnyordu. :Sana. ınrllnda gell§I ıtı· gelebilirdi. Her halde bıı lfte kaplCI cectk Jmmaı}IJl altında, badl&mıın ya b.arblndcn baluıe<lerlı:en şıı F'_ 
zel geçirllmlş peoyuvan, lkl tarafına kadınm da parmağı olea Pttktl. AL yunıtakhtuu resmetınlştL lcayı ileri ııUrmU.~tUr: ıtJtP ~~ 
sallanarak, l&1lkJ kıyafetinden ntao- ıaı,ıtan, lkt!l de blrblrlerlae cıeeanıt MartdDin 80IDlc Janaldamıda bir cZamwı un uru b:ıkıpııı:ı ıU:;i, 

mış ~bl, cildi henüz ııJak, mtltebes- ve;;;~;r:!· Atıfet dolıı bir eesleı pa.~ ima beUıdl. Kont Mattat.; tam. harbi mart 1018 lıarekA~ :ıı ,ıV (1 
sim, iç çamaşrrlarmın mahrem hac- efendUe o --1dı llÖS ._liyecekken, saatu ve het arzetıncktcdlr. O tarJJı~~ ti 

1 d tafa IAUballllkten mUtevab- - Elbette bey r, te,rtfte lann bUyUk ve nllıtıl bUcUll ıııı' f 
m n en n faabet buyurdunm- dedL sitr:lerlal 79'9 IDdlrdl. Bu oda pek neral Gouth'un 5 inci ordıl~~cv 
hl'} rJblydl. Fakat zlllıı bir kere dalla çalmııp uc.ırtı. Blr llQıonlatua mab1'ee ve pılan bir taarruz Ue başlııfl :~ ~ 

Kont l\lutfat, clddlyeUe: in Zo __ .... tte • " onu tıtrettl. KapJYI Y e e &çmııt, atıır D....,.....p. taarruz, mUtehav\·ll şlddC &i •'e\ 
- laramnzclan dolayı bizi mazar ve yine blr misafir geluılıtttı Otuıeır llOl1170I', levuta çiçekleri a- lmt'i fasılalarla, Uı; buçul< ıııl"' .J 

görttnUnttı:. .. Bir iane me&eleal için Devam etu: rannd&D mes&edlcıl bir bava yUkııe.11· etmişti. Bu müddetin hihltl;;reıııt~ 
laadl ediyoruz... Beyefendi ve ben - lnaao hemcinsine yardım et- yoııda. mnnlurın taı:ylkı Jdanıe et JC~ıf'! 

uının h"lvır l,lerl te§kllltı men· mekle Usterih ve mliteseUı olar. n ... : ıerı yUzUnden, h:ırbln taJJhld" ı:t,,~ 
ı1ııplannd&nu. kl ax..t.- bin "' Y. Mar : -- -J- 8lllarda lDllan pek zengin ti. Bugünkü Rusya ıı:ır rlll'tll'' ",J 

Markl Dtşuıı:, zarUane blr eda lle - Ah! madam, diye aöze başladı. olırü istiyor, cllye lllve etti. Ne y.ı- uJn uzunluğu çok d1lh:ı bil) d~ 
Jl!vede istical J&terdJ: Bllseulz, ne ııefalet! Kaı:amız, Uç bin palım. berk~ elinden celenl yapa'ıl· kin modern Juırbln sürntl Je 1•111 ~ ~ 

- Bu ev··e bUyUk blr artistin otur. den fazla fukarası olduğu halde, mev Ur ... F.mln o111nuz, beyefendiler, bil- yUktllr. Zlkrettlğtmlz bU 
1~ µ 

duğnnu haber aldığmuz zaman, fa· cuUarm en mllttıffehL Mllzayakaam eeyıllm ki- )ayn kanjı yapılan b~iilt •. 1"' 
karamız lçla kendllerinla hasul ta· ba ılerecıeeln1 tuanv ecıemı ıb*ı (Aıba ...-) (Devamı Sa. 3, SU· 
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1 GÜ NLERIN ARDINDAN 

imtiyazlı ölüler 
Mitat PERiN 

Şark, garp, şimal ve cenup cephelerinde, Libyada. Suri
r.e.?e, Atlantikte her gün binlerce insan ölUyor ve bunlann 
olum haberleri ajansların ancak bir iki satırını tutuyor. Bu 
a~amlar, inandıkları bir takım gayeler uğrunda can verirken 
hır gün gelip Okyanusun derinliklerine gömUleceklerini, kilo
l'tıetrelerce yüksekten düşüp toprağa bir külçe halinde inecek- · 
1 •illi. yahut göğüslerinin seri ateşli bir topun mermileri ile 
Parçalanacağmt düşünmeden ateşe atılmaktadırlar. 
. Her gün dünyanın başka başka ·milletlerine mensup ve 

bırbirine hiçbir hıncı olmıyan ve hayat yolunda yekdiğerine 
engel oldukları zihabına kapılarak dövüşen ve ölen bu mil
}'onıarca insanın kara haberini ajanslar iki satırla bildiriyor: 

<Dün de iki taraftan fU kadar bin kişi ölmüştür.» 

r Yakın tarihten bir sahife: 20..---... ... _._ ___________________________ .... 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
Kırım açllğı zaviyesinden 1923 

MoSkovasının görDnüşD 

iktidar mevkiinde geçen dört, beş yıl 
ihtila:cilerin başkalaşmalarına kafi gelmişti 

.. 
Tarihten Bir Güzel Kadın 

A 1 Z Z E •.• 
Emir Hasanın yüzünde biran 
tiskinme belirdi, kızacak gibi 

oldu, fakat kendini tuttu 
"Haydi lıilçük korkak! şu kabusu .. 
beyninden at ! ortada ne o günkü 
Romaga benzer bir düşman var, 

ne de Tunus bir kartacadır ! ,, 

Fakat bu arada diğerlerinden hiç te fazla bir meziyete 
~ahip olmıyan mümtaz ölUlere tesadüf ediyoruz ki, bunların 
Olüm haberi, ne binlerce Tomi'nin, ne binlerce Hans'ın, ne 
~iıılerce François'ın ne de binlerce A lberto ile Dlmitrof'un 
oıu haberi gibi iki satırla değil, ayrı bir ajans haberi ile bildi
tiliyor: 

«Mareşal Keitel'm oğlu ölmüş, Mussolininin oğlu <SJmüş.> 
Herhangi bir vatandaşın gördüğü ayni vazifeyi görür

ken ölen, bir bUyUk adam oğluna gösterilen bu allka acaba 
bugün Ukrayna'nın, Çernozyomlarında, Libyanm çöllerinde, 
~tlantik derinliklerinde yatan yüz binleroe ıencin cesetlerini 
Utpertmiyor mu? 

Çarlık zındanlarının ·işkencelerine birer hırıstıgan 
azizi tahammülll giJstermiş olanlar, şimdi birer 

giinlük politikacı olmuşlardır 
} 1'ilvakl, her tarafta. Kmm kıt· Yazan : ;Hl b':1gUnkü insanlar değillerdi. 

- Fakat bu Tu. Yazan . - Haydi kllçüll 
ı.usun uıursuziu·ı :--:--ı korkak! • dodl • 
ğunu nereden kes. Ensari Bü/~ l 4U klbu&u at _,. 
Uriyocsun? n~~ Ortada ne 

- Yapılışından. • 4 • o günkll Romaya lıgın~ ıstırap duyanlara yar- ,I N . . • Bır esrar simırasmdan daha 
dım a~y~ afişlere rast~a~~yo~- 1 ızamettın Nazif bol ren~u. ve 

0

yaldızlı hulyalar 
Bu ~lr, senin ba benaer bir dÖflll&'l 

b Milyonlarca gencin <SldüğO bir devirde bu gençlere niçin 
u imtiyaz veriliyor? 

du. Filyaki. Sovyetler bırllğinın veren bır ıdealin cezbesine tutu-
mphtelif dillerde neşriyat ya. kara kış ortasında, boş anbar· larak birer gıladiyatör gibi dö
pa.Jl sayısız gazete ve mecmu- lara baktıkça ferleri oonen göz- vUşmil'.:ı ve Çarlık zindanlarının 
alan, kızıl hudutlar içinde ya- lerini karlı steplerin enginlikle- işkencelerine birer hıristiyan 

......_ şıyanlıı:ı:. unıurnt bir yardım se- rine daldırıp yardım bekliyen azizi tahammülü göstermiş o-
""-=:::===;:ı====================::;=== ferberlıgıpe davet ediyordu ve aç Knımlılara yüzer dirhem ek- lan ihtilalci, hasmını devirince 

işte itısanlıiın silkip atamıya.caiı bir :tasavvur. 
tMitat Perin 

Adıl.ye ro·· portaJ·ıarı 1 halkın alakasını tahrik için ya- mek göndermekle vazifesini ta- bir politikacı kesilmişti. 
pılmış ol~n :yardımlann listeleri, mamladığıoı sanan kızıl metro- İktidar mevkiinde kalmak 
gaz~telenn ılk sayfalarında net pol, ılık salonlarda. nazariye için her şartı mubah addediyor-

K d S d 
~Uyordu. Fakat dUnya için münakaşaları yapıyor ve çiçek- du. Şiddet, yumuşaklık, tatlı en i evini oy urmuş !.. en .. msan! temennilerde bulun- li masalarda karnını doyurduk- söz, para, gizli tehdid, yaldızlı 
dugunu ıddia eden bir ihtilalin tan sonra balet seyrediyordu. vaad gibi günlük politikanın 

A. 
vat.anında, Kmm açlarına gös- Hayır ... Sıhhatli bir cemiyet 1917 de Moskovadan kovulmuş 

Jkadaşının teşvikile sırtlayıp götürdüğü t~n!en bu maddt allkaya muva- kurmak iddiası ile en büyük ne kadar silahşoru vars:ı 1923 

eeccadelerl
·n anasının malı zı bır manevi al~ka gösterilmesi kan israfını yapmış olanlar, pro- Moskovasında, ~eniden imtiyaz-

lazrm gelmez mıydi? pagandaları uğrunda dizginsiz lı hemşeri halinı almıştı. 
oJdu~unun sonradan farkına varmış 1 El~ette lazım gelirdi. Bir U· bir israftan kendilerini alama- Bununla beraber nasıl inkar 

mumı fel!ket k~~ın~a duyul: dıklan gibi içlerinden, feragat edilebilir ki Marinskaya'nın 
~ Sait EREN muş azabın samımıliğini, ferd~ gösteren tek adam da ~ıkınıyor- renk ve ahengini ilahi bir dere-

- Valiahi abi .• Yirmi yıldır kiH- - Ulan, dedim. Biz elin seccade· feragat kadar kudr.e~le hangı d~. Her~alde bu parti, iki yUz ceye yükselten sahnesinde raks 
geçlniriz ama bir kere mahke- !erini a.,ırırken el de blzimk11erini mı merhem tedavi edebılır? Ve fe- mılyon ınsanm kaza ve kaderi- bu gece saltanatının en ihti§am 

~lik olmadık. Gel ıeıeıım bu herifin kaldırdı acaba? rag~t g?s~eren bir .ada~ın te- ne el koyacak kudrete ulaşmak h dakik~larını yaşıyordu. 
tna uyduk... KalrVede oturuyor· Kocakarıya döndüm: ~ellı vencı üç beş sözU ınsanlı- için savaş yaparken §eflerinin Günlerini yalnız ihtilal ko-

• Gel<il yanuna oturdu .. Hof beş - Bana bak ne varmqı? dectiJn. gın hangi ıstırabını dindirmez? bugUnkU hayatını nümune O'ÖS· nuşmakla geçirenler her mem-
blrer izmarit tellendirdik cl9in - Ne olacak &'ece yarrt&rnda aec ;araza şöyle. bi: hitap: termiş değildi. 

0 

leketin umumi emniyet te3kilat-
fllt ınu> dedi. Eh eWıamdWtıllh şım cadeleri alıp yok ettin. Zehir zık· a -: Made~kı sız a~smı~, do- Şu .l~c~larda Jruı:ulan~8:rdan larını aylarca uğraştıracak ha-

• kadar .ı, tutmadJk, doğrusu bu kını olsun, olmaz oı. Ya cagınız güne ka~ar bız d<: heı_: bırı_nın hayatı ~ım ~ılır ne diselerin tohumlarını, ayak üs-
\t~ aoara A (Yok ao abi) ele· Meseleyi çaktık ama ı9 ı.ten geç- Y n t~k yaşıyaca~z. Mademki felaketlı yıllarla lıme lıme ol- tünde iki kelime konuşurken 

· u. üst.elik bir de kepaze ollll&k var. açlık_ 8!Ze elem venyor, bu elem- muştu! serpiverenler, nefeslerini kesmiş 
llt llır it Y&nlHf, biırUO papeUn beli· İften kurtulmak için ya bozuntuya. ~ bızım deni ht;memiz vardll'! Bunlarm her biri - ki bugU- ler, gözlerini sahnedeki hulya 

bllkeceknUfie. Bedava mal baldan vermemek ayni oyunu ·bizim baba .c.ıeminiz di DF ~ kadar zev~ ntin kahramanlarıydı - kahra- alemine daldırmışlardı. GUzel 
~lıdtr derler. Bel'M>eree gittik. Ev- doatu ark~qa oynamak ı&.zmı, ya ve ~~yi kendınnze haram edı- manla~mak için kim bilir ne feci san~tl~rm en ilahisi olan raks, 
~'14 tvapçrya girdik, orada zom ol· hut da rwı oımayı &'üze alıp herüi yo H:· Kmmlı a belki bö gadırlara _maruz ~al~ı~ı: . e~~~h~şa~lı dereceye yükseltil-
~· Oracıan çıktık, yetmiyormuş g.- pataklamak. 

1 
b" yrr::~ sö 1 nd' ~ k t ğıy. Fa~~t, ışte, bellıy~~ kı ıktıdar dıg~ bır dıyarın en parlak sah-

a.. OlUaUk&ndllJI rakının hatmnı da Kahveye girfnce baktım k1 biz za· le ı~ 80 bö r e Ö 1j a ak al z. bmevkiınde geçen dort beş yıl, nesınde, saltanat sürerken dil
'""l'duk. Ben oımufWD. otmUfUm da ten rezil olmuşuz. Herifte çene koca arın ~n . ,Y .e 8 z er çı an ar- unl~rıı;ı başk~laşmalanna kafi şündüm. 
Ilı ıtıı, biztm ın&b&lleler eski maldır. kan ağzı gibi ge\•şek. Yanına yak- dan hik<}. bdınn:J" fne gırtt.ıa~fınd~ 1g__eklmıştı. Hangı hedef• h a ngi te. «- Güzel sanat, her şey gibl, 
'lta.kıar, evler bltbirlerine pek ben~ Ia.ttm~ ,. ne zev ın e if eraga ın rem a ki etrafında toplanmış bu. en mufrlt ihtilili de mevzun ba-
~r. Yaıpalıya yalpah)'a aokald&rdan - uıan. dedim, oyun olur amma i§!~t ..udett gittik arta bi lunurlarsa bulunsunlar, bu in- caklan önünde secdeye kapan-
'çtı1t. blSylesl oımu, BökW paralan da .LIJ e, "i'n4 çe n r sanlar, mutlaka beş yıl önce dmyon .-. (Arkası var) 

"" Geldik, dikkat et. dedi. gidip .seccadeleri alalım. 
tve baktım hayal, meyal hatıru· Ne deııe beğeninin? [' 

>oruın. Bizimkine .benziyor ama de- - Hndı açıl, dedi. Akşam bir 19 o· u. N y AD~ .24 s A AT J 
Gı1t Ya abi bizim fakirhaneler hep yaptık yarı yanya. 
:h\Jcıır. Tam kapıyı omuzlayıp içeri Ben yine a~ğıdan aldım. 

Kadı köydeki 
feci kaza 

•rtteğiz, Beninki: - Şakayı bırak da btmn kocakao 
; A.y kolum çıktı, dedi. rıyı deli etmlyelim. Ayaklarımızı kJ. e·rk Al şlk A~erlkanm SovyeUer Birliğine (Başı 1 indde) 

ta lZ de ne yapalım?. Erkektik bat· rar. J aç m an bugünkü mücadelesinde iktısadl yar krl arasında kemirerek: 
~ı, deyip girdik içeriye. - Hadt açıl dedik a ... Uzun ettlıı -. bJ• dmıda bulunmrya karar vermi9 ol- - Ya' dedı· don- k ... l ·ı.ı k 1 ~k __ _._ Ö dl b ..,. t W • d.,&,, "• ı en ı 1 eY yı J ı· 

1' 1ıda9, Allah belAaını "" ..... y- ye öbUrlenmez mi?. resmı e ıgı ~nu göstermektedir. yor kimse ôlmü)'Or G... bir parmaklık kuı-
~ &rkad&JJın, ben ıırerken flllıldı- Şöyle eltmln terslle haflf bir ok· Bad manJar, en bUytık gayretlerini lıyor kızım ölüyor. 

il: şadım. Fırladı, aen misin vuran. E- Berliıı. 9 (A.A.) - D. N. B: ı:;nı ordusuna kar'ı aartedlyorlar Ona ölen kın hakkıada aonMk İştGlc-
ıı; 'Oııt knt odada iki seccade var !ini kuşağına attı. Alemi kendime Abua tanwderi 1 eialloll• DıUeperin ndra, 9 (A.A.) - HAien Alman· dim ama 0 anlattı: 
l' 1"t aşır, diyordu. güldUrUr mUyUm hlç? Ben de arka· maaMlıınde Uç.kof Jimuı• ltiicam et· ~~~ en büyük gayretlerinin cenupta _ o aa.bah, dedi. Bcn erkenden itime 

~ııt~eııııerl elime aldmı. Yukarı ya el attım. mitlerdir· Şimdiye Udu ahnu malima· --eıtaı Budyenl ordularına kar9ı gittim. ı·otlka kııllı .. -mı~ orta kattan D 
'" ~ · Babamın evlyml~ elim~c Aynaaızlardan korkanlar cızlaDlJ ta •.W-H 3000 tonililoluk bir ıil..n va· masrut olduğu anlaşılmaktadır. Fa- pinaların oturdu&.· ·-uçt k-a k es-"O~nıu ..... , kat A e~ • "' çı mı~-
'l'a... Şum gibi seccadeleri buldum. çektiler. Kahvede hep erkek kaldı. kılnııJ Te ceıaa 15 bia toailitolak diğer lman hedetlerinln Klef veya O- pinaya bir _, eöyliyecekmi• O d -ıı b M d desn.. . .~, .. 11ra a 
l'ıılt ll8atnaklan iniyordum. Bir ıno- asayı evirdik. Ne kadar olsa lla 4 nps da Nmlıalaria lluara uğratılaıf" -..an hangıslne müteveccih oldu- Despina çiçeklerini eul11yormu!fo iki kı.ı 

kadın: fa ak9amdan kalma: ur. tu henüz malQm değildir. Almanla- çiçekleri ıularkcıı pannakhğa doir ğil· 
~bSen misin? diye seslendi. - Ciğcrml llökerfm, söktil paraıa• 8 hgllls vapan ba&mWI ::n Kıef'i tecrit etlikten sonra Ode· ınişler. Yerler de ıslak olduğundan

11 

a;ak· 
>•• et lyok ben değilim) denmez rı, dedim. Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B: kina karşı hareket etmeleri de mUnı !arı kııymıı ve düşmüşler. Futika tellerdcıı 

'" Etraftan bıçakları bır&km da Alman deniıaltıları Atlantiktc Jmnetli dUr. uıak nlıhığundan do~dan doAruya ... 
~ ~nirn, dedim. yumrukla d~fUşUn dediler. Bis de bir himaye akında aeyrctmekte olaıı bir Alman tebliği, Rus ordularının çev Uflar zavallı babanın boğazmda dü· 

lıap 1 lolay oldu diye eevlnlyordum, bıçakları at ık. vapıır kafil~ine mcaeup altı lnıilil v.. rilmeaı neticesi olarak merkezde Smo ğümlea<li. Zaten söyletmek te ieteaıedim . 
....... Ya. gelince bizimki: öyle döğUşmUşUz ki bey abi iki· puru batınnıttır. lenek muharebesinin bitmiş olduğunu 1-'acıanın bundan eoıuuı ıııa!Umdu. 
...._ ~&lctınnadın ya? dedi. mlz de bayılmıştık. Bırak hıncımı AJmu tayyanılerbtln fMll1etl bildirmektedir. Fakat Rus tebliği de Bu sırada odaya giren genç bir kadın: 

~llb adı ulan sen de, kırk yılhk MiL\ alllllJadını. Durup durup kendi· Berlin, 9 CA.A.) - Alman h81kuman· bu rruntakadakl muharebelerin henüz - A~ıl, diye söze bııtladı. }'oıikanın 
tt~1:za Perende atmayı mı öğrete· me Juzıyordum. danlığınıa buıünkü tebllii eneli UJll9• devam etmekte olduğunu kaydediyor. kardqi birdeabire bir çığlık dıır-ıt. bir 
~ • bas bakalnn diye cevap ver- - Herife bak, diyorum. l!lzı zom mi tebliilerda bildirik• manffalu,.etle- Esasen Almanlar Moskova yolunun de pencereden bakıoca Despiaaııın elleri 

C> etti. J{endi evimden seccade Çaldır- ri tehar ettikteıı eoara p mafimatı artık kendilerine açılmıf olduğunu ve ile telleri tutmuı olduğun görmüı, peıı· 
'tıı. ~ldtı, Öyle ya ne diye gtllme- dı. Bu arıma gidiyor. Yoksa mangiz Tennektedir: hedeflerine er:ı~Ly bulunduklarını ilk ccıe>e ko§mllf Te büyiik bir gayret urfe
~Yle beş dakfl<ada şıpın Jşl !ki siz knldıkça evden öteberi aatma& Alman savaş tayyareleri dün seçe laıil· defa söylemiyorlar. iterek Despinayı kartarııt&§. Panarot bun· 
Q.tı a e, ben bile gülerim. Aynaıuz· ı tanımızdandır. terenin müteadd.id yerleriıte hüc•m etınlt' Moskova radyosu, Rusyanın yeni lan yaparken kıı kardqiaia cadde üze. 

"" nlatınca: Bereket arkadqlar barıfttrdılar lerdir. Eekeııderi~e yapılan hiicum es- ınUttefikl Poloaya millerJ.ne hitap e- riııde kanlar içinae yatt.ajaaııı farkında 
hı 1' l:ıana bak haylaz hadi bakalım da seccadeleri kocakarıya ıerı ver- nuı.da bir sahih doka Te lc\lçllk bir İn· <lerek Polonyadan geçecek olan Al olmamı~tır. 
~eı andırdık, sen okut, dedim, sec· dtk. ıiliı ltarp gemfaitte atır çepta bolftb.Ur ınan ordularının mUmhiln olan mUş· Ocspina ile konuşmak mümkün olma· 
l~rı "enıırn. Mahkemelik olma&UlJn sebebini atılınıttır. kUiltıa karfila.fma8ı iç.in Polonyalı- dı. ÇWıkü o bir öliimdrn hrtWl...,8 

111 rtııcıu· soru..,.•·. ta-:ı:, ta-...s..r _..n -.. ftamburc d·ıı:· -< l b" ··ı·· ·· --'=" ' t1ıa • ...... ...,. 1, .. ....,.. uu ·-~ J •
1 

ların dtl.pnana karşı mentl bir siya- ver ıt;ı Mınnç e ır o umun v ...... -ii acıatn 
t~tııın n ne gülüyorsun, dedim. Bu - Bey abl, dedi, bart9mca, o gece ~ Kiel limaalamn Y•l!l'll 1ıe• arı 1 e set takip ve köprWeri berhava ve ia- teeiri altında ezilmit •e bn iki ıe:rfa &u. 

lfıııttt rnasrarı çıktı. yine kafaları demlendlrdlk. Bu sefer botnbalamıflardır. te maddelerini tllbrip etmelerin! talep aule getirdiği abülimelden hatta dü911İİ1-
~ol"Gu Ol'alı detll, kahkahayı ba· ikimiz değil ha .. Bütün ef doat. Berline ltictllll ~nde baha• ellnektedir. tü. Yalan: ev halkı kmsinia aalatttğ1D1 
llJt on • ~eyse uzatfnryalnn a'-L Git Rakı bir şişede durduğu &'ibi dur- diitınan tayyareleri heft cWi ~ım .. n tekrarlachlar: u " aı ·ıe ...1.::....:1..r....a. 3 ~- tana- Biiyük bir cesaretle hareket eden ttı.... "'un evine yattık, ertesi gUnU maz zom olunca kıyameti kopannı- • 11ü.,.;inü.n...,.-· .. _ p - Birdenbire kendimi tellere uılı bal· 
ı...""Ult r • ıı1- •• ~ Olonya halkı, Sovyet Rusyanın bu 
,.,

1
L &çınca ııenlnki avucuma iki ,.ık. Alıp getirdiler işte. esı uşmii .... ~.ir. m"- dum, demit- Orada bir müddet a11h hl· 

dı> il\ • ı.. 7 bir 1 Aı • _ ____.._..., ı ııı - -..ca.caatma yabancı kalnııyacaktır. 
"!l, le 1AIŞtırdı. Biz de eyvallah de· Barıştık herlfle ama turlll Y -=smaw - .... e dım. Altımda kafası taşlarda parçalanmıı 
~tıa. gtlnUn kan az olur abi... yemiyorum bu dalgayı. herif balla Bmia. 9 (A,A.) - ~ ~·l•rı l'oleıQa ~telerl A .... •lva karfı bir arkada~ım yatıyerdu. Kunetim de 
~u ~ıl kıyamet bundan sonrll kendi evimi soydurdu. Bırak be abl .. batka•ındaahpun lıqiinku ıebliii: E•· taallyele 1~ kalmamıştı. Tel elleriaBi kesiyordu. Eli· 
,, a~ alktnn, içim yanıyordu. Bir Bırak ı;oluk çocuğa kepaze olduk. Yeli hımlli tcblijlerle bildirilcıa muY&ffa. Lo dr min bir tanesiııl bırakarak dinleameğe 
"' ,, •u f kıyetlcri ı-'--.. ettıLte - ıu malimatı n a. 9 (A.A.) - Polonya ı;ete- b lad B" d b. p 
.. , teı"ı ı:tıın. Eyl ama, su rakıya Sel& EBEN "<M"- nı. 11 

-- len ,.. ,___ a§ ım. ır e• ıre U11J41l ~ 
ıt " 

11 
Termektedfr: .......,.ıara kar9ı lbarekete geç· d -..r.ı.,-

• . "ta.tabı D•dırdr ınlye ;t...,.............. en go ..... u ... 
"nı ""' · Pripet bet ... ddılr.- c...,bımda AJ. _. ... ...,_ 

,, b1r •aakta'l?\11an kalma derler ya, TAKV• M k • son zamanlarda bu çetelerin imha ~vd~ çıkınca batımı aivR& ı..tbna. .. 
~ı.. .. n""'Y nıı? Biz aoka""a çıkınca ı lllell ıtalan. pçilmm lmkantP orman r: d m K k a1:l kl d..-:ı-:A '"''"" tn tız a .e h.taklıklarda tünleroe deftlll eden ettikleri bir Alman biJ•llğlnln kamu- ~evır 1 

: ırı parm 
1 

a, ""....., 
ı., 1ttı b a olduk. Amma da çok ..u.ıebelercleıa IOnra mühim bir mÜDa· tanı da öldUrWmUftUr. Cesedin Uze· bir k_aç_ eak~ı. ~e Despinayı kartaran iki 

b:r lracser. Eve &'eldlm moruk· 10 AGUSTOS 9tl , __ ,... . rinde ı-elenml u ufak not bulun· tel goıuma ı11~1o 
•urat ...._ •erk• ola KorolleJl'i ır:aptetaait- m t ~.. 9 ' Tel Ye ta• b11 f .. e brtmftet "·hdl ro-

tı' l:llln PAZAR )erdir. ~ ur. cRus • Polonya anla9mıuıı me " _ ~ "' 
b tı lar1t a bak moruk dedim. Fele· AY: 8 - GON: 222 - Hmr: 97 riycte girmiştir.> lunu oynamıtlarchr. 
it l!ıı 

1 
Yüztt yetmiyormuş gibi bir RUMi: 1357 - TEMMUZ: 28 AIMl'lka, So"J'Mler Blrltıt-e lktıaacll Bafjka kavgaların ayırmış olduğu 's:::=========ıı::ıı======-

.\~tı enın YilzUnü mu çekeceğiz? lllCRI: 1960 _ RECEP: ıs yardnncla bahmacak kuvveUer Almanlara karşı işte bu şe_ Siyam istiklali 
it' >ı..ı~nı, yumdu gözUnU. VAKlT ZEVALi ı;zilJ kilde blrleşlrler. d 

t o~ alsın canını, senin gfbl ev. - _ _ J.loekova, 9 (A.A,) - Sovyet fatih Leh - Rus anlllf?Ra&ı, nazlzmln için harp e ecek 
~l'ılt, be 01•:Ydı. Ah... Baban sağ- GÜNEŞ: 6,05 9

1
49 barat bllroeu mUdUr muavini Lor.ova- yok edilmesinin müşterek menfaatle-

~lııtı.ın ; :ana. gösterirdim. Sar- ÖGLE: lS,19 5,03 ki, ma.tıbuat konS"91nde sorulan su· rt icabından olduğunu anlıyıın ve an· 
~ 'ıı e iniyormuş gibi bir de İKiNDİ: 17.11 8,55 aııere cevap vererek demiştir ki: lama)(ta geclkmlyecek olan bUtUn dl-
'tttıtı''~a.ıarınu satıyorsun, diye AKŞAM: 20,15 12,oo <Ameril<a Hariciye Nazır muavini ğer memleketlerin yap:ı.caklan ayni 
~ ~ YATSI: 22,00 1,4.5 Sumner Veis ile Sovyet bUyUk elçisi mevzuda anlaşmalara bir mukadde· 

iMSAK; 4,00 7;,D arasmda teati edüesı notalar Birle· me teşkil etmektedır. 

Bangkok, 9 (A.A.) - İJ. B. C: 
Siam hükumeti erkanından biri diia 

~u beyanatta bulunmııgtur: 
Biz Siamlılıır, istildiliıııizi severiz, biz. 

den iııtiklalimizi k.oparıp almak g,ıısıeaiae 

matef her hvekete .-...ec ~ 

banın v~ dedelerinin payitahtı olan var, ne de Tunuıı bir Kartaıeadır. 
bu .şehir, o kötU talihli Kartacanın Genç ı.ızın gözlllri yine dumıuılaıl· 
enkazı ile bina edllmi9 değil midir? mış ve dalmıştı. Acı acı gWUmaedi: 

- 'fuhafsın Alzze ... Farzet ki Tu· - lı;te ben de bunun içiıı koda> 
nus yapılırken Kartaca harabelerin· yorum ya ... 
deki taşlardan istifade edilmemişti: p TUnUS bir' Kartaca detudir fÜP
de, sahilc:!cki kayalıklardan veya et'! hesiz. Okuduklarım beni yaıuıtmıyor. 
raftaki dağlardan çıkarılan taşl~' sa Kartaca kuruluı;wıd&A babşuıa 
la. adalardan getirilen yeni mermer· kadar bir an bile Tunuaa benzeme· 
lerle yapılmıştı bu şehir. Eğer mah miştır. BugUnkU Tunusa benzemeden 
volmuş bır mcden!yetin talihsizliği malwoıması doğrusu bir saadettir. 
yıkılan şellll'lerinln taşları ile başka. - BugUnkU Tunusumuza karşı. 
medeniyetlere de sirayet etseydi yer- senı.. ... böyle bir ikrah belirdiğini ilk 
yUzUnde hiçbir şehrin yarınından e· defa olarnk farkediyorum. 
min olamamamız ıa.zımgelirdl. Aca· - Bu gecikiş sezdiğim hatalarının 
ba bir taş ocağından taptaze kesil- birincisi değildir. Faraza, sen birçok 
mlş t141lar ve mermerler, sebebini ve atlılıırıı. emredeMin, lrM<ln bunların 
teklini bilmediğimiz başka başka yı- atları hep, tıknefes. kılıçları ise hep 
kıhşların uğursuzluğunu tnşımazlar paslı ve kördUr. Halbuki bir hlllctim
mı T dar emri altındaki kuvvetler lçlndt 

Bir elini inclll örtUnUn altına aoka- tek paslı kılıç ve tek tıknefes at bu· 
rak ıenç kwn yanağını, kapkara ıundurmağa mezun değildir. Demek 
11~lannı okşadı: ki en azdan on 'bin atlıya hükmeden 

lzmir haberleri 

FUAR 
Hazırlıkları 

Gardenparti gecesi 
umumi bir açış 

tecrübesi yapılacak 

Emir Hıısanın yalnız ordusundaki 
atlı kuwetlerde on bin hatası var
dır. Hele ortada bir Roma göreme)1· 
şlndcn baheedebilmen, sevgilim, cid
den bUyUk ibir cesaretUr. Zir&, Kar
lacayı mahveden Roma Jıiç bir za· 
man bugünkü Tunusun karş181nda 
beliren dttfmaA kadar kuvvetli ola· 
manuştır. 

Kızuı sözleri., "1rodi, genç adMDl te 
slri altına a.lııuştı. Boguk bir seele 
sordu: 

- Klmmif tıu dü,man ?. 
- Cezayiı'dckf li:nıtr .. 
- Cezayirde bir emir bulall<hllua.. 

dan benim haberim yoktlAL'. 
!sınır, 9 (Huausl) - Fuar zama· - lşte senin bir başka _ha,_ta_ıı..._Bu!!! 

nmda tehrimlze gelecek mlaafirlerfıı mAnasız gururu çok pahalı "ödeme· 
iatlrahatınl temin etmek ve bmirin mlzden korkuyorum. Emir Haaamn 
rezilmeğe ve görülmeğe değer yerle· niçin Cezayire hUkmeden bir adam 
rinl göstermek maksadtle icap eden olduğuna inanmak istenıiyorsun? 
tedbir alınmıştır. Genç dişlerini gıcırdatarak ho-

BilhllıSS& otel, lokanta., gazino ve murdandı: 
kahvehane gibi yerler sıkı bir kont-
rol altında tutulacaktır. Bu gibi yer· - Orada bir 'haydut sttrllsil var
lerin flat Uste1-i sık sık tetkik edl· öıı·. Barbaros gUnün birinde gasbet
lecek ve belediyenin tasdikli listeııl.n· tiğl yerleri hakiki sahiplerine iadeye 
dec hariç flat i.Btlyen müessese sahip mecbur kalıı.caktır. 
1er1 ,ıddetle tecziye edileceklerdir. - Haydi öyle olsun, fakat o·~ 
Ayni zamanda sıkı bir kontrol altın· kadar yanıba.şımızda duran bu kııd
da tutulacaktır. Otomobil ve araba- reli kendimize dost ctmemız. dlif
lann belediye tarifeai dairesinde mUş man etmemizden daha iyt değil m\· 
terinin istediği yere gitmelerl temin dlr?. 
edilecektir. - Ahfas oğulları, böyle dostluk· 

Fuarda bütlln pavyon sahipleri ha· lardan hazzeunezler, Ben Tunus sa-
zırlıklarını htzla.ndırmııılardır. rayının l}erefini korumağa mecbu· 

Bu sene fuarda LUnaparak kısmın rum. Bardo sarayında haydutlara el 
da eğlence vasıtaları arttmldığ'ı gibi uzatan bir hUkUmdarm otw-duğunu 
aynl zamanda angaje edilen birçok öğrendikleri gUn Tunuslular \'e ÇÖ· 

temsil grupları da fuar ziyaretçlleri· ıun bUtUn aşiretleri ayaklanırlar. 
ne gayet neş'eli vakit geçirmelerine - Bunun beyhude bir ihtiyat, bir 
fıt1!at verecektir. vehim olduğunu sanıyorum. Çöl ee!ıi 

Fuarda temsil vermek Uzere anga- sever. Fakat seni sevmemesi için eüa 
je edilen matmazel Karmen l}eltrimi· den geleni yaptığın komşun Barba· 
ze gelmif;ıtir. Artist bilhassa cennet ros, Tunusa saldıracak olursa.~ 
danslarfyle akrobatik numaralarda Delikanlı gayet hlklm bir seale de. 
tevkalG.de muvaffak olmaktadır. vam etme&ine mAnl oldu: 

16 Ağustoeta fuarda bir garden· - Demal pöe)cttrttlrllz. Ba.rbaro-
parti verılecek, fuar baştanba.,tıa do- sua, glicft Abtaa oğullarının 'bJleğinl 
nanacak, eğlence yerleri sa'baha ka- btHnlleğe klfi gelemez. 

dar aÇlk kalacaktır. O gtta a.)'Di za. · (Ar:kasıı vv) 

manda fuarın umumi bir aç19 tecrU- ============= 
1teei ya pılac:aktll'. 

Odun /igatları 
düş il yor 

Fevkalade Alman 
tebligleri 

(Başı 2 nci sayfada) 
arruzUDU.n ~lffetlnla ne kacl9r de
vam edeceilnl kestlımemize rdaber
llk edebilir.» 

Son ,anıne şehrimize bol o4uu 
ve kömUr gelllleğe balJlaamttu'· Depo_ 
lar odunla doludur. 

Halkın, bu aeae odun flyaUanmn Görülüyor ki, 1nglllderla lriit6a ü-
ytlkaek olmasl dol•Jlllil• kömUte mitleri Bas mau'RJllMlfDin o_. 

rağbet edecefi odun fiyaUarmın ken amdadır. Baalar 1"I lnldreU C.._.. 

dlllllndea dO,eceti talualn edilmekte tıekler mi f 
dir. Bizim kanaatimize göre, Alnwllar 

Komi.,onuft teabft etutt narh ua.. önlllnUzcleld haftalarda gayre&.ıertnt.a 
mi atıf fiyatıdır. Öğrendiğimize gtı em lllÜW, ll8Pllleelnl y8pacakJardır. 
re bazı oduncular alıcı olmaması do- Hedefleri eoınlNıbarın balNBnclM eV· 

ıayıslle bu fiyattan aşağı fiyatla bile vel Kmlerdaya mukavemet~-
ocıun aatmaya ba1Jlamı1Jlardır, cıek bale Akmak olacaktır. 

Bundan b~ka Etibank odun ffya· AJman teblllfnde mevzaalNlblıl e-
tının pahalıl~asını nazan itlbare dUdlA'i gibi Ruslar ağır harp malze
alarak halkın kömür kullanacatını mest noksanı hlssedJyorlarsa Almu 
hesaplamış ve k!SmUrden de taaarruf deri hareketinin yıldımn IJÜJ'Ulll 

!emini maksadile l}ehrlmize GoJc mik· lnklfat etrnemesl için ııebep rnevea& 
tarda linyit kömllrll göndermeyi Jta· olnuyacakttr. Yani ıevkalAde dlM 
rarlqtmnıft.ır. tebllflerlaln baklld ~ ucall 

EUbank flmdiden ı~t kömflrtı Lenlngrad. Kl,ef ve .MOllkovamn •P 
yakacak ııobalarm hazıı1ıklarUe nıtş tiyle anıa,.ı.,..ırtır. ~ takdlnle 
guldUr. Rusyada 1ı1r kıt 11&rblnln salnnal:n•• 

Bu husustaki hazırlıklar bir iki bir !Jt'Y olclalP• kabul etmek Z&nll( 

ı.tta iç!Dde ikmei edUecfJk ve der- elamllta~ 
ı:.ı. taUıikata ~. 



' 
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En Son Havadis'in zabıta romam: 37 Tarih tan notlar ... 

Softa davası ••• 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 1 - -Bunlara göre yalnız, rakı ve kahve içenler 

GÖRÜNMEYEN KATİL 

Hırstan adeta kudurmuştu. Sözle- değil, içdonu veya pantalon giyenler de 

rine kuvvet vererek haykırdı: "Şu iki küfür işlemiş oluyorlardı 
elimle onu boğazlasam acımam!,, Yazan: Münir Süleyman Çapanoğlu 
-. Size yarclım etmeği o ka.- ı karsınız insanla adamakıllı dert Yeniçerilen, sipahilerin aya~. lerin ortadan kaldırılmasını is-

dar ısterdim ki diye haykırdı. !ecir sonra d b'rd b' d.l . lanmaları, sadrazamları, maı- tediler. Bu maksatla bir de lis-
' :ıı , a ı en ır ı sız- ti · · 1 b l · Sonra bıraz daha. sakinleşe- liktir anz 1 b' k r k ye erını, §Un arı un an ıste- te hazırladılar, hükumete ver-

rek: · parab'l' 0 kur, ırNe fıme ho- memekle başlamıştır. Bu, dev- diler. Listenin bir kısmını aşa-
ı ırsen apar. e ena u- ıet k · sında. · · - kled' 

- Çok müteessirim Müsyü, yu var Yarabbim. Bildiı?im bir ~ ~e anız!,Ua anarşının gıya na ıyorum. 
dedi. Fakat size bir şey söyliye- tek şey vardı 

0 
da onu; şimdi- hdakim oldu~u~u,b 

1
memlekette 1 - Akli ve riyazi ilimlerin 

miyeceg-im ye k d b ' 
1 

k d evlet otorıtesı u unmadıgm· ı yasak edilmesi, 
· a ar u rnese e a ar çap- ·· · ·r b ·1 Arkadaşım gözlerini ondan a. raşık bir vaka ile karşılac:madı g~ter~d~sıFı ık arı e çok ehem- 2 - Tütün, kahve ve Avru-

yınn d 
. - . . . 'J • mıyetlı ır. a at kıuamların en padan getı'n'len yenı'l cek ve ı· 

a an· gı ve hıç bır ışte bundaki ka- .. h' 1 · uı .r e · 
- O halde istemiyorsunuz. dar güçlük çekmediği idi mu ~ en ~ emayı zahir> i- çilecek şeylerin memlekete so-

demektir, diye ısrar etti. Sir Öğle yemeg-imi erken y.edim dle «.ht~ll!lfa.lyıd atın, ın araların- kulmamas1, 
Geo · k t'l ' · k ı d s · a 1 1 a ar an çıkanlardır 3 M h'dd.i · A- b. · ~ r~e un. a ı ının ya a an ı- onra biraz çıkıp dolaşmak, bi- Bu, llard . . : . - u ı nı n..!a ının eser 
gını ıstemıyorsunuz demektir. raz hava almak istedim. Yapa- b. k yı 1 anbe:ı, ~ıı· nehır gı !erinden de incelemeler yapıla

Bu sözleri işitince adamın yalnız oturmaktan içim sıkıl- Fıkahıp ge en esk1 bır dava idi. rak manalar çıkarılmasının 
.... d k' !Ak yt ı ı cı softalar da as ı ,. yuzun e ı a a , maske dü;:ıtü. mağa başlamı§tr. Biribi . ·. v . ı... men ı, 

Hırstan . a?eta .. kudı:rmuştu. Ha Şatodan dışarı çıkmca şimale !arın c· rl.erını çekemıyen ~ob~z 4 - Zeyde lanet edip etme· 
reketlen ıle sozlerıne daha zi- uzanan bir tek yol vardı. Fakat ba ına ıçtıhab adıy.la ~ılletın mek bahsinin yasak ed:Imesi, 
yade kuvvet vererek: o cihete şark ve garp sahilleri- ~ musallat ettıkle~ ?ava, 5 - Mezarları ziyaret ve ölü-

- Şu iki elimle onu boğazla- ni takiben de gitmek mümkün- r tan başlamış, seller gıbı kan lere merasim yapılmasının, hür 
sam acımam, diye bağırdı. . dil. Ben sahilden gitmeği tercih /;nn .~kınasına sebep ol117?şt~. met gösterilmesinin yasak edil-
<?l~rckson - Parny hala göz- ettim ve nihayet Davis'lerin ku. .u. Yll~.en ~e~leke~te h~r fı- mesi, 

lennı ondan ayırmamıştı. lübesine vardım. Dolaşmağa ka- kın~, h~r ~uBuncenın kokleş- 6 - Rüşvet bahsi aleyhinde 
Düşüncelerini anlamak ister rar verdiğim zaman bir iz pe. mesıneA 1117~an .. kalmadı. Terakki söz söylemenin men'i, 

gibi, yüzüne bakarak ve hafif şinde koşmak hatırıma gelme- v~ t~kamul du~tu~larma aykırı 1 7 - Tazim için eğilmek, el, 
gtilümsiyerck: mişti. Fakat oradan geçerken bır sıst.em ve zıhnıyete yol a- etek öpmek gibi adetlerin kaldı

. - Be~ki, d7di. Fakat b~ be- ü~ ~öş~. şeklinde_}d ı§ıklann sön [Ildı, bıd'at ve istibdad kökleş- rılması, (Bu fena bir şey değil!) 
mm sualıme bır cevap teşkıl et- durulmuş oldugunun farkına ·1 K d d D" d" .. M d 
mez. vardım ve kendi kendime: syancılar?an «Sofiyun• un a .. 

1z.~ e, or. uncu ~ra a 
CEZMiYE CIDIYORUM! _Eğer bunlar, hakikaten kut~~· Sıv~sı.n~mile ID:aruf şeyh h.oş gorunmek: hıddet v.e .şıdd:-

Bu mükalemeden bir netice- Guinst adasının tayinine yara- tbdulhanut ıdı. öt.ekf tar~frn ~~e kurban gıt~emek ıçın, tu
yo varamamıştık. Clarckson _ yan işaretlerse bundan sonra a- z:~~da da Bahkesırli _ Dogan- tun hakkında bır fetva vermek 
Parry Mctrdoteli gönderdi. Bi- danın kayalıklarına çarparak M h K~dı M~stafanın oglu şeyh den de çekinmedi. Fetvayı hu-
zi de odalarımıza kadar çıkardı. parçalanan gemilerin haddi he- İıo~e d:a~ .. ~·· ti M t lasa olarak yazryorum: 
Olup bitenler hakkında hiç bir sabı yok demektir. . 0 

. u.nc .. ura Z8=· «'Muhammedin şeriati tütünü 

1 Evlenme teklifi ıı 
* Yaş 17 • 18 a.raaında aarıtm 

veya kumral. güzel bir bayanla ta-
n~ak icıtiyorum. 

Birbirimizin karakterini anlayıp 

ilerde kura.cat;mu:; yuva hakkında 
konu.ştuktan sonra n~anlanmak fil<
rindeyan. MUrace.at edeceklerin: İlk 
tahsll şart, orta tahsil de olabllir. 
Ciddl tekliflerin (Yeten) rUmuzuna 
müracaatlarL * 1,68 boyundayım. 19 yqında
ymı. Bu tıene liseyi bitirdim. Yükaek 
tahsile devam etmek niyetindeyım. 
Tatil münasebet:.ıe bU' işte çalışmak 

tayım. Anadoluluyum, uzun boylu 
bir bayanla tanı!}mak, anla.ttiğunz 
takdirde nişanlanmak ve bunu mUte
akp 3 sene tahsilden sonra, evlen
mek istiyorum. 

(Kadıköy) rümuzuna müracaat. 
l * 28 yaşında, boy 1,68, karakq· 
lı, el!I. gözlU, iyi ahlftk sahibi bir gen
cim. Ayda ellmc 70 lira geçer. Ev· 
ka.dıru, temiz aileye mensup iyi ah· 
lilklı bir kız veya kadınl& evlenmek 
istiyorum. Sanşm veya kumral ol· 
m3.8nu tercllı ederim. s. A. rUınuzu· 
na müracaat. 

* Aylık kazancım 140 liradır. O· 
tuz yaşmdayun. Uzun boyluyum. 25 
ilA 30 yaş arasında, şen, uzunca b.,y. 
lu orta tahsilli bir bayanla evlenmek 
istiyorum. Fotograt gbnderirııe mah 
rem olarak iade ederim. Galata pos
ta kutusu No. lHl A. ş. 

• Boyum 1.60 kilom 84 yaı;ım 34 
yakışıklı ve gUzel:.m. AhlAk ve so
yum namuslu ailedendir. 

Divanyolunda Adliye kırathancsln. 
de mUtckait Binbaşı Mehmet All 
Bey vasıt~ile Emine Mübin Hanım. 

* Yaşım 49 maaşım 77 liradır. E· 
mekll, dul ve kimsesizim. tşret ve 
kumarım yoktur. E\.icneceğim baya
nın yaşı 35 i!A. 40, gözleri lAciverL 
veya koyu yeşil, çehre ve endamı mU 
tcnaslp, balıketinde, tahsili ve iyi 
nhlıl.kta olmalıdır. Mahrem!yetıne ri· 

-
-------·--- ·ıu.o.:,"'tı ı-i12.cı.r ___... 

Küçülı tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞ1DELEB: 4: Şahat,! llaYIBt 

l Atuatoıı. s 11doci~ 
tarihleri.ode yapı.lw. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = 1500.-
4 > l500 > = 2000.-
8 > 2ro > - 2000.-

35 > 100 > - 3500.-
80 > l50 > - 4000.-

soo > 20 > - 6000.-
mütalaa yürütmiye lüzum gör- d"Diy~ düııündüm. Maamafih, ~a~::~a ~ı~ldı, şo~:c~ 5~?~: menetmiş değildir. Bu b~bta ka
rneden bize c:Allah rahatlık ver- un. a şam onların hususi bir cahil · ra arrnı;ı .. suru suru ti bir düstur yoktur. Yalnız ma 
sin!> dedi. Ve o da odasına çe- g~ınıye bazı işaretler vermek i- 1 d 1 ve :~t~a~sıp ~n~~nlan top demki padişah yasak etmiŞtir. 
kildi. çı.!1 ~uı~.andığını gözlerimizle t ~ar. ın ır crını ıç sevmez 1 Tütün içenler sultanın emrine 

Ostüstc iki geceyi uykusuz gormuştuk. Artık şimdilik gö- er .: .. .. . . aykırı hareket etmiş olurlar 
geçirmiştim. Kendimi adama- r~cekleri işi görmüş gibi idiler. • D~~uncu Murat. ıkı tarafı da . · · kıllı yorgun hissediyordum. Der Bır daha kim bilir ne zaman kah ıltıfat edere~. hediyeler, pa Sulta:ıın emnne .~uhalef.et e~-

ayet ve !ade ed.lmek üzere fotoğrafı 
nı bir mektupla (3. B. Hayat) rUmu. 1 D I ı 
ZU~~.7;ıı::;~:.e:~ kilo, mUtenaslp v•l ev et Demiryollan lanları --
cutlu, beyaz tenli, gUzel çehreli, ye· Si~k~ci - Edirne hattı arasında herhangi bır istasyonda. .;C 

hal uyumuşum. kullanılacaklardı? Krught ile :a1ar ve~ere~, kah Jrn:.k~~arak ı:ıek ısyandır. Asının katlı vacıp 
Ertesi sabah Knight bir tep- 1 balıkçı arasında geçen konuşma ıdare ettı. İkı ele başı oldukten tir.> 

si içinde kahvaltımı odama ge- ~a~ da bir iki ay kadar onlara sonra, davalarını, şer'i. iddiala- Kadızadenin şu kötü dalka
tirdi. Bu adamın o.dada :creyan ı ıhtıyaç kalmadığını anlamıştık. nnı ayak takımları. mti~afa~Y!l- vukluğu, bir çok Türk çocukla
eden hadiselerde oynadıgı rol ne Kulübenin kapısı kapalı idi. başltadı. Bdunlar, ıstedı~lenru nnın canına. mal oldu Dördün-

.şil gözlü, kumral saçlı, dürilst ahıak vagon ıçınde teslimi şartile beher tonu 19.94 lira muhamlllel' 
lı, h:ç bir içki kullanmıyan muallim bedelle 1100 ton normal suni Portland çimentosu kapalı zarf 
mektebi mezunu bir gencim. 22 ya- usulile satın almacaktır. 
şındaıım. Azami yirmi iki yaşında Münakasa 21.8.941 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 
1,55 - 165 boyda mütenasip vücutlu 9. işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktıtt· 
gUzel çehreli, temiz karekterli mual- İsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar 1645.05 lira muvakl<tı 
ıım mektebi mezunu veya hali vakti teminat, teklif vesair kanuni vesikalarını ihtiva edecek olall 
yer:.ndc bir aile kızıyla tanışıp anla· kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnametet 
şarak bir yuva kurmak istiyorum. parasız olarak komisyondan verilmektedir. (6557) 

olursa olsun, muhakkak olan İçeriden hiç ses gelmiyordu. Ka yap ırama ıkları za.man ısyan .. .. .. . · . 
bir şey varsa, mct_rdotel vazife- yık ta kuma çekilmişti. Demek bayraklarını _açıyorlardı. cu Mura~, tutun ıçenlen yak~-
sini mükemmel hır surette ifa ki balıkçılar artık ava çıkma- Kıyamları ıdare edenler şun- lattı. Bogdurdu, astırdı. Hatta, 
ettiği idi. Herhangi bir işinde kü ğa lüzum görmüyorlardı. Dün lardı: Divane Mustafa, Ahmet, elile hançerlediği de oldu. 
çük bir ihmal göze çarpmıyor- akşam çevirdikleri voliden ada- Şeyh 'Ostuvani... Münir Süleyman Çapanoğlu 
du. Bana Sir Raymond ile Mis- makıllı para koparmış, bir za- Bunlar, ortalığı fesada boğ-

.!stckliler bir resimle (55 M. G.) rü- ------------------------.../ 

ter Clarckson - Parry'nin, Sir man için istirahate hak kazan- dular, allak, bullak ettiler. 'Os
George'un öl.ümü hakkında ya- m~şlardı. Şimdi her halde dün- tüvani, Şamdan kaçmış, sabı
pılacak tahkıkatta hazır bulun- kü yorgunluğu çıkarmak için uy kalı bir serseri idi. Divane Mus 
malt Uzere motörle Bamford'a kuya yatm1 lardı. tafa ve A.hınet birer zıpır deli-

r " lTİYATROJ 

muzuna müracaat edebilirler. Resim ..,. ___ Ah m e 
de gönderebilirirr • 
* 28 yaşında, 1,74 boyunda mUte

naslp vUcuUu yabancı liaana vlkf! 

lise derecesine muadıl ta.hsllli ve ay· 
hk kazancı 150 liradan aşağı olmı
yan temiz bir aileye mensup bir bay, 
sarışın, yeşil veya ~il gözlü narin 
yapılı 19-25 yaş arasında, edebiyatı 

seven bir bayanla t&nl!}ıp evlenmek 
istemektedir. Ciddl tekliflerln ctotoğ 
raf geri iade edilmek şa.rtlle> (Ta
salı) rUmuzuna mUraca.a.tıarı. 

ATEŞ~-
h!l-r~ket etmiş olduklarını bil- Yavaş yavaş yine fatonun yo den başkaA bir .şey değildi. 1J?si 
dırdi: lunu tuttum. Bu sefer de profe- de tam manasıle tımarhanelik-

- Sizin de erken kalkmam- sörün pavyonunun yanından ge ti bunların! .• 
za mahal olmadığını tahmin e- ç~n yolu takip etmiye karar ver Kadt zadelere bağlı olmıyan 
derek bu za~ana. kadar uyan- dım. O tarafa doğru döner dön- terakki ve tekamül eserleri bas 
dırmadım. Eger bır kusur et- mez karşıdan profesörü gör- t b b' b'd' t t Bid/ 
timse affınızı rica ederim, de- düm. Bana doğru geliyordu. Dı- an a~ ır « 

1 
_ a > U:· « • 

eli şardaki hali evdekinden bin kat ab caız olmadıgma., caız olmı-
Ona çok iyi ettiğini söyledim daha acayip görünüyordu. Aya. yan işlerde de ısrar, cküfün ol

ve bana banyoyu hazırlamasını ğını sürüyerek ve kalın bir bas duğuna göre, kafiri katletmek 
bildirdikten sonra kahvaltımı et tona yaslanarak yürüyordu. U- vaciptir. 
tim. Ne de nefis şeyler yapmış- zun saçları ile sakalları rüzgar- Bunlara göre yalnız t"tün 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
Bugün Bakırköy Mlltiyndlde 

(Saçlarından Utıın) Komedi .ı perde 
Hallde Pişkin birlikte. 

Emlak • • 
ışı 

Her muhitte satılık apartman, ev, 
anıa iStiyenler ve emldk satmak di
liyenlere yazıhanem!zde azanı.ı ko
lr..ylık gösterilir. 

Karyola ve 

SATIŞ 

Mobilya 
EVi 

/stanbul Nuruosmanige Çuhacı 
H an Karşısında 

Her nevi karyola ve mobilyelerinizi buradan ucuz ve sal' 
lam olarak tedarik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz. lardı. Bir de sigara tüttürünce dan uçuyordu. İlk karşılaşma- . • -· u . ' 

keyfim büsbütün yerine geldi. da biribirimizden ıpek hoşlanma ~kı ve kahve ıçenler degıl, bil-
0 gün öğleye kadar kütüpha- mıştık. Onun için biraz kenar- lur bardaklarla su, kaşıkla çor· 

ne odasında şöminenin karşısı- dan yürürniye başladım. Onun- ba içenler, iç donu v peantalon 

Fatih pnrkı karşısmda DWgerza· 
de Cnmli üstünde KIUnil Paşa aokak 
No. 6 

* 32 yal}lildayım. Boyum 1.69 ki 
lom 70, temiz kalpli siyah gözlü si
yah kaşlı, buğday renglndeylm. His
seli blr evim vardır. 40 lira UcreUe 
devlet hizmetinde çal1'ıyorum. Ba-

yanda istemiş olduğum evsaf (Renk .. ••••••••••••••••••mmm111•t1' 
na geçerek kitap karıştırmak ve la şöyle bir s~lamlaşıp yoluma giyenler, hatta camilere birden -••••••••••-. 
dali~ ziya.de. hayalata dalmakla devam edecektım. fazla minare yaptıranlar da. kü-
vakıt geçırdım. Fakat o, tam yanımdan ge- .. . . 

Zihnim hep, bu kadar sakin çerken durdu ve işaretle bana fur ış~emış oluyorlardı. 
görtinen şu Guist adasında bir da durmamı bildirdi. Hayretim Zavıyelerde, tekkelerde, med
kaç gün içinde geçen facıalarla son raddeyi bulmuştu. Birden- rese odalarında meskenet içinde 
meşgul .oluyordu. bire damdan düşer gibi: ömür süren bu işsiz, güçsüzler, 
Tah~kat~a hazır b~lun~~k - O nrkad~şınız.. ol~c~k kötü kötü şeyler düşünUp bula-

Jl'Qcbunyelınde olmadıgım lGın Clarchson Parry ye soyleyımz. k. t tb'k" · · t· 1 'kid 
doğrusu çok seviniyordum. Bu- Bundan sonra benim işlerime r~ a 

1 ını ıs ıyor ar, ı ~ 

Kayserili 

Namh Apikoğlu 
Tllrk eucuklanru her yerde 

arayınız. 

Taklltlerlnden qkJDmu. 
İstanbul Balıkpazan Taşçılar 

No. 16 
nun arkadaşımın da pek hoşu- burnunu sokmağa kalkmasın. bırde ayaklanarak memleketı 
na gitmediğini tahmin ediyor- hakkında hayırlı olmaz, dedi. kana ve a.teşe boğuyorlardı ve 
dum. Her halde burada kalsaydı Müstehzi bir tavırla karşısın- hükumet bunlara karşı bir şey Telefon: 24340 

ve araştırmalarına devam etse da eğilerek: yapamıyordu. ••••••mEmmmıı.:_ 
idi daha çok memn~n ~h~rd1:1. . ~ Arkad~ıma :ı-rzularmızı Aciz miydi? Hayır! Fakat, 
Bu araştırmalardan ne gı?ı hır b~ldı~ek içın kendınize başka başta azimli bir sadrazam, kuv
ipucu bulduğunu da tahmın et- b.ı.r elçı arayınız aziz profesö- vetli ve korkmaz bir devlet a.da
mek çok güçtü' Bu hususta ken rum, ~edim. mı yoktu. Hepsi de zavallı ve 
disi hiç bir şey söylemiyordu. ~ O soylediklerimi işitmemezli- korkak adamlardı. 
Ne de tuhaf huyu vardı ŞU ge gelerek: Bir zaman geldi ki, Kadı za.-

,Clarckson Parry'nin. Bir ba- · {Arkası var) de mensupları, daha bir çok şey 

Sahip H B~mulıarriri: 
NİZAMETTİN NAZİF 

Neşriyat Dırtktörü: 

ŞÜKRÜ SARACOCLU 

Basıldığı yer: 
VATAN MATBAASI 

esmer veya beyaz yaş 25 ·35 aruında 
kız veya dul sağlam ve ahlAk sahibi 
olmalıdır.) Taliplerin «Balkan> rU 
muzuna mektupla müracaaUan. 
* 18 ya.şıru doldurmaktayım. Bo

yum 1,64, kilom 58 dır. Esmerim. 
Saçlarım koyu siyah ve dalgalıdır. 

Tııh.Silim lise bire kadar olup ayda 
70 Ura gelirim vardır. 16-18 arasında 
renk mevzuubahis olmaksızın temiz 
bir aile kızıyla cbedl bir yuva kur 
mak istiyorum. Taliplerin (Şan) rU 
muzuna :nektupla. müracaatları. 
* Y a.şmı. 49, maqım 77 liradır 

Emekli, C:ul ve kimsesizim. Evlenec.ı 
ğim bayan 35 ile 40 Y&.f araaında 
!Akta olrr.alıdır. Mahremiyetine riayet 
ve endamı mül'enasip balık etinde ilk 
veya orta derecede tahsili ve iyi ah 
!Akta olmaldr. Mahremiyetine riayet 
ve iade edilmek Uzcre fotoğrafını (88 

lAcivert yeşil) rUmuzuna göndermesi. 

Ya a:nası olacak .. ka.:ıya ne dı· l /stiklô.l - En Son Havadis·ı·n A -<-k cı·na,11et ıra.o Jllla '"eceksın? Horoz oldu, ortaklık r I '3 -~ lV~j cera 
Tefrikası : 'l utanarak önüne baktı. 

Marki, şen bir kahkaha attr 
- Susmak, bir çeşit itiraf. 

tır! dedi. 
. svrıldı. Hfıla yaknmı bırakmak 1 
i_~e:niyor. Ne o? Bird~nbire de- N T 1 K A M 
gıştın, ne oldu? Senın de nen 
var? 

Sonra, Anrikoya döndü: 
. - Ya sen oğlum! Dorayı se

vıyor musun ? Evlenmek istiyor 

1 • - Asabım bozuldu? 
- Neden? 
- Kadına tokat attın, sinir-

~CL'!m harnp oldu. 
- Hak etti, fena mı yaptım? 
- Elbette fena! 
- Sen de onlar2. taraftarlık 

et. işte o zaman tams.:n ... Hep 
hunun sebebini ~mlıyonım. Za· 
bit hoşuna gitti galiba? Öy1c 
aşıkane Ve elemli bir gö2lC• ba
kıyordun ki... Neredeyse kucağı 
na atılacaktm, herif.in ... 

KJara kontun yanından uzak
!ncıı. Sert ve emreden bir sesle: 

- Benimle böyle konuşma! 
Münasebetsiz sözl0 rden hO§lan
madığımı bılmiyor I:'!USUn? An
riko çok nazik bir genç ve mu
hakkak kl, cok iyi bir evlat. A
na.sını to~:atlıvan adamın had
dini bildirmek vazifesiydi Karşı 

, smdaki velev ki babası olsun ... 

Anası tokatlanan hangi evlat is 1 1 şeyler hakkında izahat verdi. musun onunla? 
yan etmez. Sen, o muameleye Çeviren : Dora, babasının red cevabı Genç zabit bir çığlık kopardı: 
layıktın. vermesinden korkuyordu. Mağ- - Deli gibi. Can atıyorum! 

-Anriko hoşuna mı gitti yok ."d. S. Çananollfu mum ve sükuti bir tavır aldı. Sonra, verdiği laübali cevap-
sa? Çapkın bakışları kalbini mi .,., 5 Göğsü daimi bir halecan içinde tan mahçup önüne baktr. 
gıcıkladı 1 Buna ihtimal vermek 'd' h ld · t M a·kl · . D ı ı. Anriko da ayni a eydi. Marki kızını cuşişle, ı:aQkla 
ıs cmem. aam~il~. ne olursa . ı. ennı, _ora ile evlenebilmem O da, rcd cevabı almaktan kor- -s ol~un, '!'anrının ~uyu~ adına :ye- ıçın k~CJtugu §artlan unuttun kuyor, içi yanıyordu. Sapsarı seviyordu. Onun sesi, onun te-
~ın ediyorum ~ı. Anrıkodan ın- mu? kesilmişti. Ellerindeki raseyi bessümü, son yıllarının neşat{ 
tıkamımı alacagım! Ehemmiyeti yok onun. güç zaptediyordu. idi. Doranın üzülmesi, nıütces-

................. ·· .... ..... .............. Şimdi gider, babanın yaptıktan- Mamafih korktukları gibi oı. sir olması, içlenmesi, ihtiyar 
Eve döndükleri zaman, anne- b b · · b. ı si, Anrikoya dedi ki: nı Markiye anla.tırsm. İyi kalplı madı. Marki, güler bir yüzle kı- a a ıçın ır azap o uyordu. 
- 'Omidini kesme ... Her şey bir insana benziyor o. Öyle zan- zına sordu: Bunun içindir ki, Anriko ile ev-

bitmedi daha. Ben öyle bir şey nediyorum ki Dora ile evlenme- - Anrikoyu seviyor musun? lenmesine razı oldu. İki genci 
biliyorum ki, bunu söylersem nize razı olacaktır. Onunla evlenmek ister misin? ~~!~ verip, alınlarından Öpf;r-

babanın aklı başına gelir. Bu Anriko, koşa koşa ~ki de Dora, damarlarında işliyen - Sevenleri, dedi. Birbinn· 
sım meydana. çıkarmak için sı- Turalta'nın şatosuna gıtti. ??- k~nm başına. çıktığını, göğsü- 1 den ayırmak bir cinayettir. Tan· 
ra bekliyorum. Onun da vakti rayı bul~u •. beraber M~rkının nun altında ç!-rpan kalbinin he- n sizi birbirinize bağışlasın. 
gelecek. y~nın~ gırdıler. Genç zabıt, ses- yecanla attıgrDı h :ssediyordu.

1

' Muhabbetle yaşayıp bahtiyar ve 
- Fakat işin bek!emeğe ta- sız, agır ve mahzun vaziyeti an- Ne yapacağını, ne söyliyeceö'ini mesut olunuz 

hammülü yok. Markinin söyle· lattı. Babasile aralarında geçen şaşırmıştı. Dudaklarını ıs;dı, · (Arkası var) 

Yeni Çıktı 
aınıa ea mfllllm eseri : 

Değişen Dünys 
Yazan: Ahmed Hamdi Başar 

Günün en mühim eseri: 
Buhran ve intikal devirleri - Kapitalizmin doğuşu ve batışı 

Yeni nizamın ana prensipleri 

Tevzi yeri: Üniversite Kitabevi Fi. 80 J;r· 

J_P_A_R_A_S_l_Z_l _LA_ .. _N _L A_R _] 
"' bilen ayni zamanda biraz m~e-iş istiyenler: den anlıyan blr genç ticari ~ ~ı 

lerdo iş arıyor. (Kabul) rtlJllıı 
Bo aütuada 1' anma, iŞ verme, 
evleamo tekllf1erl, ve tlc.vi müracaa~. ıııJ * 19 ya~daynn, lise bitırtJle ş?. 
mahlyett haiz oJnuyan küçük tihaıunda bir dersten biltun1e1t'd 
llAnlar parasız nCf}rolunur. ~ vardır. Ailevi vaziyetlmin ınUS:'-

A ti• t 1 k • t• sizliği dolayıslle resmı veY• tı ç> r s o ma ıs ıyen bir müessesede ehven bir ucretl~ ,. 
bayanlara ıışmak istiyorum. 1stiyenıerırı; 

SahneJe yetişmek Uıtiyen iki geni; rUmuzuna. müracaatlarını dil rııl* L!se mezunu bir genç ort& ı;c~ 
b:.yana ihtiyaç vardır. Şimdilik kırk tcpten ikmale kalan taıeceıcre ~ 
lira maaş verilecektir, Bürhaneddln 1 riJI ders vermektedir. tstiycn c .. .tı~' 
Tep,i'ye ::lüracu.t. Son Havadis g"<1Zetcsinde dl"' 

Bomonti • Ebcksiz sokağı 13, her ad rUınuzuna mUracıı.a.Ucı.rL ı;ıııO 
sabah ona k ar. * Ben Gedikli kü Ukzablt o1' I' 
* Orta ya.şlı bir Türk kadını iyi dan mezunum. Eski ç ve yeni >~~ 

bir aile yanında dadılık arıyor. Taş· mUkemmel bilir daktilo ile de ff': 
raya gidebilir. Kadıköy Altıyol ağzı yazar hesap ve bUro işlerine vsW c 

Söğ'U.t!Uçeşme caddesi 155 Taşraya da giderim. MUnaBIP tıf ,. 
* Sinema ı,1erinden ve her türıU aıyorum. Taliplerin Galıı.lıı J\.1'ıı~ 

rekllmdan anlıyan bir zat ehven üc· mil Sarızeybek sokak 19 nu!ll 
retle iş rırıyor. Her türlü kefaleti ha· Mehmcde mürııcaıı.Uarı. f ı 

G 
.. a , 

!zdir. Arzu eden muhterem i9 sahip· elen cevap~ 
!erinin mektupla (Rekltı.m) rümuzu- --- (~ 
na müracaatları. (A G ..... 1) (;Enı;i:ı)•~ı .A . . K.), <•~av , Y-., * 17 yaşında TUrkçe, Fransızcalı. A.) rUmuzlarınıı ge:c!l nıc:ı-W 
sanlarını konul}ur daktilo yazısını aldmnız. 


