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baydu tları .. 

GörUnmiyen katil (BUyük 
zabıta romanı - Faruk Fe
nik) - İntikam (Roman -
MUnlr SWeyman Çapan) -
Evlenme tekli!leri. 

~~=============== 
Irandaki siyasi 
teşebbüsler 

l 
İngiliz tebliği 

Trablus, 
Marqal Görlog 

Londra, 10 (A.A.) - Beuter: 
Mare,aı Görlng lle mua\1nl Ge 

neraJ :Mllc'ln askeri ,·azlfelerln
deo affedlldik!erlne dair olarak 
.-yı olan haberlerin Alman ~ 
kıunanclanl.ığmın hususi tebliğ

lerinde, ne blrlnln ne dlierlnln 
lıdllllerinln ba t.ebllğlerde :ılkre

dllnıemekte olmaaUe t«yytld et
ınl, bnlunduğwıu Moekova rad
yosa bildiriyor. 

fı 

eoıyor 

45 tayyare 
düşürdük 

25 taggare
miz kagıb 

Türk rençlltınln büyük bUgl rnabedlc rhıılen biri: lstanbal lJnivenılteal 

\' ~silesile bir 
kaç söz •• 

'1ayük devletleria 
bilyük bir siyasi 
•ectye imtihanı 

geçirdikleri 

Bin gazi 
veDerne 
limanları 
Bombalandı ! 

Görlııgin ne olduğu lıakkmda D •• d •• 
blO blr maUbnat yoktur; fakat uşman UQ ge• Yollann kapanma!'lmdan \C Jdha- lem kdğıt lhtil<flrı, iğneden ipliğe ka. 

Berlln civarında bir taJıaHüt d M k IAt ~ı:lüğündcn istifade ederek elle- dar her lhtiya<'ın ihtikarı ,·ardır. Ve 1 
Londra, 11 (Radyo) - Orta- kampına ııevkedlldlğl de söylenl- ce e os ovaya rlndekl mallarım tıııklıyan, gizil stok ınal~cme pahıılılııtı falılş yükselme-

§ark lngiliz hava kuvvetleri u-ı ;yor. General Mllch'ln de Ge.stapo lar \•llcude getiren bczlrpnl:ır, açık- lcrle m<>ydan okumakta berdevamdır. 
mumi k&rargihınm tebliği: taralınc1aa te,·klf edUditı bUdirl- hava baskını gö:ı.Ier n plyo.sa haydatııırı her ~e- Haydi <liyeliın ki dı~ıırdan gelen 

Libyada: Geçen gece bom- Uyor. ye rağmen faaliyetlerine devam et- e•JYamn maliyet fiyatı '.'11iksektlr 

1 
· · · t mektt.'<llr. - ' 

Afrikadaki düşman hedeflerine men, Görlngln sayesinde ea yük- Milli korunma kanunu, koordinas- retleri fırlamı,tır. Eütün bu sebt-p-
bardımu tayyare enmız §ımali

1 
Yahudi menşeli olmasına rat- yap l harp sigorta ı artmıştır, nakliye üc-

hücum etmişlerdir. sek askeri mertebeyi ihraz etmiş Moskova 11 (Radyo) _ Sov yon karttrlan, fiat mUrakabe teşkl- ıer malzemcnın, ham \'e m:urıal tdh:ı 
Tntit'allıarpte: f)oklar mm- ...._ oenenı -.Ui'.ll;-ııtmıer ue yet ıstiho~t bürosu tarafın- J!ıu bUtün kovvetlle bunlarla müca- uı.t e,y:ısırun daha pab:ı.lıya s:ıtılma

la~an: Nizamettin NAZiF takasmda üç büyük yangın çı- Goebbels'tn tJddetU menfora idi. dan neşrolunan askeri tebliğ: dele etmesine rağuıen bunlar ,-ine ama sebep olabilir. Fakat bu. barp-

l/ünlerdeglz •• 

lt.ttsya ile İngiltere tarafm- k!l:1lntl§ ve .bunl~ §!ddetli in- BerUude General l\llll'h'ln teddft- ı Uman, Solzy, Holm, Smo- ra1ıtmaktadır. Piyasada yine çh1 ten sonra gelen mallar için m1n"ZUo 

~ 'l.'ahran nezdinde yapıl.mıf filiklur takıp etmı§tir. Enkaz al müteakip Hlmlerın emrlle Ges lensk, Bialaçerkov istikametin- • yoktur, çinko yoktur, pU lhtlkArı, k:ı.. (Devamı sa. 4 sü. 3 de) 
~ mü terek teşebbüslerin p~~aıa:ın~ havaya . uçtukları tapo tarafından ıdam edildiği ,a-

1 edtemı~ış.dti?re.tli muharebeler devam ı• 1 
1 

b J "· kn 
~ u~um.iyemizce büyük gonılmuştur. Elektrik santra- ylatan dolatınaktadır. " n 

~dikkat ve hassasiyet ile ta.. lında çıkan .. Y~ngınlar .ç?k u- Hava kuvvetlerimiz kara s an u mezar 'I !lrı ~~l~~::ura:~.söylE> z~~~a:~~e~;~~;: ~~nsup ~==~~~=~==~~ ~?;~!er~~tö~~rl~vv~fı~r:-::. 1 ~i ~u 
~ . mizdeki bll hır teşekkul ve bahnye tayyare- pıyade birlikleri e ğır darbe 

~?altk~ um:!ll~ye sebebi yir lerim.iz Bardia'ya hücum etmiş- 16 000 le · d. · · n a h ~ ~ hllı;u~. ~ °f'adan ~on~ lerd~ .. !3lenhe~ tayyarelerimiz , genç ı~~i~~: ır:;~:n!!a~~ ~~~i ve B e I e d 1• y e 
~ a ~ as~nın okuna motolrü naklıyat vasıtalarına duşurtilmuştur. 25 tayyaremız 
~~ ~n ~ndra ile Mos- v~ bir ~epoya isabetler kaydet- Slovakyaya kaybolmuştur. ••• 
~~ın, İran payitahtını, cKa.- mı~l.erd1r: ~ EN SON HAVADiS: Solzy; 
gih..._'Cl) devrindeki zaviyeden ıngazı ve Dernede: Ağır su•• ru·· ımu•• ş.f nmen gölünün garbindedir. U-
t~~k hatasına bir daha tu- bombardıman tayyarelerimiz 1 man şehri de Odesanın 160 ki-
~ ni~etinde olup olmadık- b~ ~anlara hücum etmiıler- lometre şimalinde bulunmakta-
~ tahkik etmek ve anlamak ~r. Bıngazide, demiryolu Uze- dır. 

&·8Udur. nnde infilaklar; Dernede de Cenç Amanla- MOSKOVAYA AKIN 
~ı: devleti müstakil olarak müteaddit yangınlar olmuştur. Moskova, 11 (Radyo) - DUu 
'

0
ak demek, o devl~te hl- Yunanistanda: Ağır bom- • f Alman tayyareleri kütle halin-

(1 <le.., lan .z~ka ve irade~n he~ , ~ıman tayyarelerimiz, Sele- rl n m an eV IY a 1 de Moskovaya hücum teşebbU-
~ f ı.et lÇın hem de dunya ı- usıs tayyare meydanına taarruz sünde bulunmuşlarsa da tayya-
biı~c~~eli b.ir faaliyet göstere- etmişler ve birçok yangınlar bozu 1 uyor 1 re dafi toplarımız ve avcı tay-
~eltti ıne ınanmış olmak de- çıkarmışlardır. Burada milte- yarelerimiz bu baskıncı tayya-
~~tla l' .• ~öyle bir devletin hu- addit tayyarelerin tahrip edil- releri dağıtmışlardır. Bunlardan 

Bundan sonra bir mezar
lığın lağvına karar verildi 
mi8agevvel ilan edilecek/ 

lmar plAm mucibince, lstanbuldakl mezarlıklardan bazılarmm kal
dırılmakta olduğu ve diler buı mrtrtlk mezarlıkların da zamanı seı
dlk~ kalclırılacaklan malamclur. 

Kıraliçe 
Elizabet 

Amerika 
kadınlarına bir 
teşekkür mesajı 

gönderdi 
Londra, 11 (Radyo) - lngfl

tere Krallçeal Majeste Ell:ıahet 

dün, Amerikalı kadınlara teşek
kür maksadile bir radyo mesajı 

göndermiştir: 

cAmerikalı kadııılar da, hct
ll:ıler gibi sulhu ııenrler. Harp 
,·asıtaeı yapmak bakımından 

dU,manlarınıızla mtısa,1 deflll:ı. 
Fakat, Allalun inayet ,.e yardı
mile muzaffer olacatrz. 

Yolumuz tat ,.e ııertUr. Fakat 
dllzdtır. Mukaddes blr gaye 1çı. 
barbecJtyorm: Yanımızdan ge-
9erken başınızı çevtrmemeals 111-
:ıe cesaret nrlyor. Ghterdltfnl:ı 
yardım ve telkattea dolayı llb
lere ı.-,ekkllr ederim."» 

Acemi yüzücü 
az kalsın boğu

ligordu 
Aksarayda oturan Ahmedln 7 ya 

fındaki oğlu İsmail dlln arkadaşlari· 

le ber•r Yenlkapıda denize gımu,. 

Ur. Fakat yüzmek bilmediği için az 
sonra eulann arasında kaybolmUf, 

diğer çocuklann feryadı üzerine ye

tl'6n sandalcılar lsmaili baygın bir 

halde denizden çıkarmışlardır. 

Salto kızı Esterin 
kafası patladı :"tlgirı ~çındeki çarhlardan her diği sanılmaktadır. Londra, 11 (AA.) - Afi aJaa- birkaçı, müdafaa hattını yara- Belediye, bagtlae kadar, bir mtt.arlıtı kaldırmak kararmı verince ga-

)a bırinin - velev bir def.a- 81 bildiriyor: rak şehrin üzerine gelmeğe :ıateler vaaıtaslle keyfiyeti llAn ediyor ve buralarda me:ıarlan bnlu-ı ... ; Jnaı..- 1 b b" B Alman &euçll"" .. ıa haleti rabl- ---•-- •·--"·'·rin Wıl .. , _ _._ Kasımpaşada oturan Salto kızı Ea_ '4lltiat "8US o sun • ya ancı ır 1 ..... muvaffak olmuşlar ve yangın ._......, .............., veya .......-- ba,m. meurlıkla.ra naklJ lçbı us -
~l \t~ ile tahrik edilmiş ol- U. gar yfl8lıı1a çok bo:ıalmlll} oldutu, bu bombalan atmışlardır. Hususi 20 stmlllk mühletler verQ'orda. ter adında biı Musevi kadın Tünelde 
tİlt}t~t ıstemek, 

0 
devletin is· baleti rulalyeatıı çok ciddi ve va- binalarda çıkan yangınlar der- Yapdan t.etklkler, böyle bir mllbletln kAfi olmadıfmı ght.erdltın- tramvaydan auamak isterken düş-

hatta ını tanımak iddiasile ve talebelerı•nı•n biJD olduiu Almaal•r taraıuıcl&D hal söndürülmüştür. Sivil aha- den, Belediye, bundan ııo11ra alAlaıclar vata~Jarı, yedi sekiz ay ev- mu, ve başmdan ağır surette yara-
~l\r 0 devletin istiklaline bir lfP1 edUea memleketlerde de•- liden bir miktar ölü ve yaralı vellnden baberür etmett dotru bulmuttar. lanmı,tır. Ester, Beyoğlu hastaneeı-
~lt idg~lm~mesini temenni et- k flklr olarak sörülıoekıedlr: Nor- vardır. 15 düşman keşif tayya. L.~~~~~ ongre~ ~~~~~~~~~~ ===========~=====~~~~~~~~=~c~=d=~=ş=tır~·====== 
ıa.~kıau ·d bada Norveçli köylü nöbet bekle-"'ti11e ~ ı ~al edinen ve istik- Bir gece evvel Moskova üze-
l'e~~>" baglılıgındaki müfrit de- yea ~ Alman askerine ııoımaır rinde düşürülen düşman tayya- Japon donan

ması Hindiçini 
Sularında ••• 

izmitte bir cinayet tiSat.e 1' ~~r devletin istiklaline Bir mihver ıar: relerinin sayısının 1 değiı, 10 
~ "lut;Iıgı hassas dikkat ile gö- - Mütareke ohana ne yapa- olduğu anlaşılmıştır. 
~~en~nl ~Urk milleti, en iyi gençliği nilmayiş cakamı:ıf 
~ k ı enne muhatap edin- Aldıp cevap fU olm119tar: 
,:_~ltlı~bl§usu !randa istiklile manzarasını - o ıua aJzler bir aat kadar 

~'!li ~ nasıl ve ne haklı bir gösterdi evlerlnl:ıclen çdmuyacak ve bI:ıe 
~it-. assub olduğunu bilmek- vaziyeti l81ab ve tamim tçbı 111-

b lt~8 • Sofya, 11 (A.A.~ :-- Ofi: . zam.ıa olan wnaaı venıcekalnl:ı. 
ıJt-bıtin~lenn ne derece süratle Bulgar talebelennın senelik Alman paçlil1 araamda efkA-

1'\ıt 1 . k_?valadığı bir devir kongresi dün Senovgrad'da, na çok boauldatuau Norveçt.en 
~ \'ey:Ulmı§ olursa olsun, k.ı- Bulgar Dahiliye Nazın B. Gab- &'eleıı mlaaller açıkça göatermek-
ıı:ı 1ttıiş i~ıu!l müddetler kaybe- rovoki'nin riyasetinde açılmış- &edlr. Banda ukerllkt.en ~ 
\> ~ huıunklillere. tekrar kavut- tır. Kongrede Alman, İtalyan, mak, tapyyöp etmek, mütema-
ıa(a uzak an. mıl!etler, ~a~n Macar, Slovak, Hı.rva~ ve Ja. diyen tekerrür edea Adi umur-
bj letin ne ~hlennde bu ıstik- p6n talebe mümessıllen de ha· dandır. Dalla pek yakmda ıs bin 
h ı~bb·· gıbı yollardan, ne gi- zır bulunmuşlardır. Ahnaa çocutu Bbeaaıale'dea sıo-
bı~:elel'd Uslerle ve hangi mer- valcyaya aa.kLııcJHmlflerdlr. Dll9-
~"§ ()}de~ geçerek kaybedil- Bir A iman maa bava tefelddlllerl taratm-

"· Ugunu unutmamışlar- J dan bolDb&rdımao edilen mmta-
~~il tayyaresi sviç- kalanla Çalıfall kadın ameleler 

~ av~a~lletıer bilirler ki çetin reye indi araam:ıa lbtlW bareketıerl çık-
~ltal'aktla, fakat bir darbede, maktadır. 
l elde e ~karak fakat bir an- Bienne, 11 (A.A.) _ cİsviç- Maııst.er ve Kolonya clbl A -
,,~n ka dılen istiklal, müzmin- re> Ofi: man ıtehlrlerlnden selen taeaula-

a~ 1ta~b~~1aıılıklarla, zerre zer- İsviçre erki.nıbarbiyesi bil- nn eöyledlklerlne cöre bergtın 
~l ~eh 1 ~n bir kudrettir. Ve diriyor: mttt.eaddlt katarlar Y&rahlan ta-
l!~ ~e11rali~1!i!lerdir ki bu yalçın Hava şartlarının fenalığı ha- pmakta, her yerde ölenlerin Hs-
l>lıı 1tısani .rnd .asrında, ne dere- sebile yolunu §aşıran bir Al- test görWmekte, bil' çok aUeler 

l'ga_ ola ı dia.lann karargahı man mektep tayyaresi Bienne bal'Pte olan evlAtıarındaa baber-

( t>evun bır devlet, en ha- hava meydanına inmeğe mec- siz kalmalltadır. 
anıı sa. 3. sU. 7 de) bur olmuştur. 

Hit!ere karşı 
mukaddes 

cihat! 

Londra, 11 (A.A.) - B. B. C.: 
Reuter muhabirine göre Japonlar 
Hindlçlnlde elde ettikleri Ualere kıta
at ve harp gemileri tahfldine devam 
ediyorlar. Geniş müstahkem mevki-
ler inşa ve hava Ualerinin ikmalini 

tesri ediyorlar. Japon ~ekili, tm-
Rusga billün paratorla bir çok defalar görilfmllf-

tür. Bunlar, ehemmiyeUi bir kararın 

Slavları mücade- ilk alAmeUeridir. 

l 
Tokyo, 11 (A.A.) - Ofi a-

e g e davet etti I jansı bildiriyor: 
Domei ajansmm Bangkok'-

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

ihtiyar asık kızınca 
tabancasını çekti ... 

Bedbaht Halil Can, cansız 
yere .serildi! 

Londra, ıı (A.A.) - B. B. c.: BU- dan verdiği bir habere göre. Si· 
tUn Slav memleketleri mtımes1J1l:>rl yam ile .Malezya arasındaki bil- İzmit, 11 (Hususi muhabirlmls- ytınUn, terbiyeli, zeki ve vaktt hali 
bir toplantı yapmışlardır. Bu top1.an. yük otomobil yolu kapatılmış den) - ViJAyetimlz huduUan içinde, yerinde bir genci olan Menmct oflu 
tıda ·bir nutuk söyleyen Rus mu~ar- ve hududun 15-20 mil gerisinde seb~plerl bakımından herkesi müte- Hasbi Çıtbukun niklhlısr~. yakında 
rlri Aleksey Toleatoy, bütUn Slav büyük tahkimat yapılmıştır. ess1r eden bir c inayet yapıimıf:"'· (Devamı sa. 3, sü. 3 de) 
milletlerini H!Uerizml ve Alman u- Tcbungking'den gelen 15 bin Karasunun Yuvalrdere köyünde =============
kert teşkilA.tını imha etmek üzere kişilik bir kuvvetin Birmanya Tayyibe venedlk adında çok ~l 
müttehiden mUcadelede bulunmağa hududunda tahşit edildiği de bir kız yUzUnden çıkan bu cinayet, Vangın 
davet etmiştir. ilave olunuyor. bir ahJAksızlığa tahammUl edemeyen ı 1 

En Soa Havadis: Aleksey Tolestoy, Singapur'a yüz Amerikan ta temiz düşUnceli bir kı.iyHlııUn canına da 
Stalln'ln emri u.e BUyUk Petro•nun yaresi gelmiştir. Birnıanya bJ. mal olmuştur. y~~t:ı ==~~ • 
hayatına dair büyük bir eser yumış duduna Avustralyalı kıtaat aoseı Tayyibe, henUz on yedinci ba gm çıkm:fll& da slrayete ~1'1a· 
olan Bo1'evik muharrirdir. sevkedilmiştir. Jıanm doldumı•ur. Yuvalıdere ki). rllmedea a&ıdClrWma,tlr. 



' 
- Sayfa 2 ------------------·--------------- 1:.N SON HAVADIS--------------------------- , _ _,;__ 11.8.941 Pazartesı __.-

HER GÜN B[R FlK[R 

Fikir 1mutf aklarımıza dair 
Faruk FENiK 

Lokantadayız. Arkadaşım birdenbire çatalını tabağın
dan çekti: 

- Kuzum, ne oldu bana? - dedi - Bir kaç haftadır ne 
yedi~imde ne içtiğimde tat bulabiliyorum. Atzımın içi kireç 
çanağına döndü. Hasta olsam ne ise ne ... Fakat, hasta da 
değiıım. Herkesin methede ede bitiremediği, o kadın göbek
leri, parmaklarımızı da beraber yediğimiz, balları akan sarı
burmalar saman gibi geliyor bana ... Acaba şeker yerine baş
ka bir şey mi kullanıyorlar? Yoksa kabahat ahçılarda mı? 

- Nerede o eski ahçıbaşılar! - dedim - En fena pirinç
lerle en ala zerde ( ?) leri pişiren, en kötü yağlarla en nefis 
börekleri yapan o Bolulu ahçılar? Diyelim ki yağın iyisi kal
madı; Karnabat kıvırcığı yerine kızıl karamanı burnumuza 
dayıyorlar. Fakat lezzetsiz yemeğin sırrı ahçıların kötUIU
ğünde. Sanatkar ahçının eline kızıl karaman ver, sana bu 
acemi ahçıların Karnabat kıvırcığından pişiremiyeceği dere
cede lezzetli yemekler yapmazsa bileklerimi kes. 

Arkadaşım cevap vermedi. Çöp kebabının son lokmas.~nı 
da ağzına attıktan sonra, iskemlenin üzerinde duran dort 
sayfalık bir gazeteyi aldı ve bana döndü: 

- Ahçıbaşı dedin de hatırıma geldi. Fakat yalnız .mut
fakların ahçıbaşılarını tenkit etmek doğru değildir .. ~·.r ~e 
şu gazetelere bak! Bunlar da muhtelif maddelerden .pışırıl~ış 
birer yemek değil midir? Bir yemek ki mide ile değıl .kafa ıle 
hazmolunuyor ... Kuzum şu gelişi güzel karalanmış sUtun.ları 
ile bu gazeteler, daha ne zamana kadar böyle çiğnenmez bırer 
'<ösele halinde kalacaklar? 

Dostuma bir mUhlet tayin edemedim. 
Faruk FENiK 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası-106 

::::::::::::::....=..:::...::~~(f-"-i (~ş-=-____ v_e_M~E_M __ L_E ___ T_T __ ._· ... ·: ~::::a~~hveci ı 
" The Timse ,, 

gazetesi 
ve /ngilte 

• Tasviri EfkAr'da çıkan 
blr batmankle mUnasebetUe • 

Geçen glln, Tes\'lrl E.fldlrın ba,ııu
tun muhnrrlrl gülmeden bir yazı yu 
DıIJ: hayreUe okudum. 

staıl bU;)'Uruyorl:ır ki: 
«- Tlmea ndh Londra gazetesi, 

tnglllı: polltlka.Sın· tftklm \'e Dbl· 
mıdır. Bu gazctculn muhtelif k.ıs:m
Iarını idare eden direktörlerden mU· 
rekl<eıı blr idare meclisi vardır. Bu 

mccl18 toplanıp blr karar verdJ mJ, 
1ngıllz hUkCinıetl bu kıırıın tatbik et
m~e mecbur olur.» 

O yazıda bu iddlııyı lsp:ıt eder timi. 

dl ile b:ızı mlsnller de ı&terllml,. 
Fanı.uı., SUdet'ler mcşeJeslnJ.n hallln· 
de, lngflterenın ~mslyclJ Ba!J•·eklH 
UIU ÇembcrlAytn'lo MilnJh eeynhatlo· 

---------------------------, de ve nihayet trao nezdinde yapılaıı 

teşebbllslerde hep bu gazeten1o net· Kundıracılıkta 
r.l,yatı mliclslr olmuş. Yauı Tim~'ln 

mUdUrlert toplanmtşlar; • b • h •• f 
- Da böyle olacak! yenı Jr un er• 
D~er, bu meseleler esn.umda 

lkttda.r me\·kllnde bulunanlar da; Bu ih:ikar değil, 
düpedüz salıte-. 

lıa1. lıhtır 

Veli Efendi de 
dünkü at yarış ar 

• 
1 

- Lebbeylkl 

Dlylp dpeoçe divan darmu~. 

l.'eın 11'1 EfJW.r sazeteslAln bıt.§sUtun 
nıuharrlrJ, af bu,yur&unlar ama, bil 
aahada blzl tenvir edememlt olduk· 
1Annı tıöylemckten kendlm!z1 alam.ı· 
yncnğız.. Zl.ra lınklk.ııt, tddlalaruun 
t.Aban tııbann r.ıddıda. İngtllz hllh'fl· 
meUerlnln, Times'dekJ neşriyata uy
gwı Jıa.reket etmekte olmıi1Ar1D1D ae
bebi şudur: 

1.ıanbol at yarı§lan befiacl hafta ko
tuları dün )'ine VeliefendJ aawında y& 
di 1eldz biıı kitillk bir meraklı kütlesi ö
nünde yapıldı ".e yarl§lar lle'fkli ve hey& 

Bazı kunduracıların sahtekA.rlık culı ccçt1. 
addedilecek yeni bir hllner gösterdik. Günün en Jyf kO§U!UJlll yine Ahmet At· 
ı 1 1 !maktadır. Bunlar Adi beZI manııı Karanfili yaptı. Karanfil, rahat 
er an aşı b' k - 1 b ktlkl b' mumlıyara.k Uzcrine vernik sürmekte ır ~u ve ıuze ir ta ~:arıtın. ır 

v bunlarla yaptıkları kadın iskar çok kımseler .tatafındon fa-vorı.s~ a~dedıleıı 
plnlerinl cmlkadandlr> diyerek yük· Romııneı gerıde bırakarak bırıncı oldu. 

sek flyatlıırla satmaktadırlar. Hiç Yan~ların teknik neti~lcri ~unlardır: 

d:ıyanmo.ynn, bir de.fa ayağa glytllıı· BIRINCCI KOŞU 
ce, hattA eğer mağazada gtyUmlşse Bu yaııp. üç hayvan ifllrak etti· Yu· 

Müsabakalardan sonra Tarahya Tokat· 
liyan otelinde C. H. Partisi Genel Sekre
teri Fikri Tilztt, Hariciye Vek&led Umu· 
mt kitih! ~uma.n Meııemcncloğlu, Vali Dr. 
Lutfi Kırdar ve refiknlarının da hazır hu· 
lundukları bir ıiyafottc müsabakaları ka· 
zananlara Bayan Hayriye Kırdar tarafın· 
dan kupaları vcriln:.i~tir. 

f ısA HABERLE~ 

Bllmcm slz Boğıızın yilkeek tel"" 
lerinl. Hllıık&r suyunun, Çırçına oıı$ 
taraflarnı, Şita ıırtlarını bilir aıı-ı· 
nJz '! Bliyükderenln yirmi beş otu• 
yıl evvel pek meşhur olan Ali~ 
bııjuıa, Knra kfı.hya bııhçeled.ıııe, s&ıl
tansuyuna gltmlşliğlub var mı f 

Buralar şimdi n.11.5ıldır, beo de bJI• 
meın. l<'akat, eskiden oralar, inU.., .. ,., 
aeven zevk ehli imanlarla dolaı:d" 
O yıllarda, Sarıyerln IIüııkAr ve Çil" 

~ır su:nrlle BUyUkderenln Fıstık ısıt" 
yunda p:dnolar, kır kahveleri ""Z 
dı. Öteki me61relcrde, kırlarm ve ı 
gderln şllrtnl, gnnıon sesleri 1b1il e$' 
mezdl. , 

Şurası muhakkak ki, ecda~~ 
tanbulun kadrini, kıymetllll OJ7'&'~_ 

lyt blllrler, blz.den dAha tyt zevıoııl 
çıkarırlnmuş.. Ze\-k ehli halk. JJO" 
taun gllzel, flr1JI layJJarma t.eP"' 
lerine gitmekten, tırmnnmaktaD ~ 
mez, tabiatın gflzcllllderUe ba.,ı-'• 
kalmıık için da1nm clllruba kö~ 
arar, bulur, seçer, beraber setırdlf 
kilimleri, buırlan aererek, a~ 
kadar tstanbul günefln1n ıc:ır.ız il 
:lı;kt gibi ılık, tatlı aşıklanııı yud~ 
;yudum tatar, Boğaznı IJ.clven 1ll 
ıuu.I:ırla yelpazelenen sulan kar~ 
da sı1ıhat.e faydalı. neşeli ve eğl~ 
U tatil gUnlerl geçlrlrlermll}- ~"" 

P.ahmctll babam, krr aafalan .,. 
itmda ,uınan anlatmı~: 1" 

c- O zamanlar kahve, çalgılı 
pzlnosn talan yoldu. Hattı\ blr )1.11 
aıeşhur meıdreden başka, kır ~~ 
ferine rastlamak mllmJdln d~ 
Jm.lmize nevale sepetini ahr, ~ 
b:n veya uşnğm ıırhna ~ _,,& 

Jdllmleri ylllder, tatanbulan beı""'~_ 
f;f.mlz yerine ko,ar, postu serer, -::: 
nudık. Oruı blzlmcll ı.. KMv• .~ 
m.ı;ıydı, gazl.Do da... Bmt ...,......-

1 pekli blr saccade ıtbi yumu~ ~ 
srırı n dururken ~yelere ~.ili' 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Karasu ef ~ndi verilen raporu 
okumağa devam e.Hi: 

lngUtercde hu §CYe Mldm olan 
efWlrı ıınıumJycdlr. tngllterede et
ı.Arı umumi~ eyi luıurlnnındnn blr 
hUkfınıet hiç bir 1!J göremez. Ne ver-
gllere zam y:ıpıı.blllr, ne bir dallıa 

eve gelinceye kadar mutlaka parc;ıı karda kaydeUiğiıı:üz gibi fuori Mis ve i· 
lıınan bu ayakkapları il.Zerine dlkka kincilik için Komiaarj ümitli idi. Fakat 
U c;el:lyoruz. bu tahminler hılifına olarak Rol birinci, 

KarllertmiZden Utt kişi, bize ayrı l\lia ikinci oldu. Gıınyaıı 4 lira verdi. 
l3tıkrnz akdedebilir, ne de hnrbe ve- ayrı günlerde bu nevi kunduralarc\an 
ya ımlha karnr vcreblllr. Bunun lçln, iki tane getlrmJ.'1crdlr. 'OıUerlndc, 
hUkfınıet, dalma efkAn nmumlyenln 1 satıldıkları dUkkl'1nların adresleri de 
nabZllll tutıır, knlblnJ dlnlcr. Yapmak yazılı olan bu kundurnlnrı Ugili res
latedlğl işe halkı lruındırmışsa der- mı daireler tdarehanemlzden alduıı 
hal hareket.o geçer. lııandırnıanıışr.a bilirler. Bu, UıtikA.r da değil, düpe 
halka o ~şln lilz.umunu telkin edettk dUz sahtcltA.rlıktır. 

iKiNCi KOŞU 

* Elektrik ve Tramvay Umum :uım \'nrdırf Ta Karadenldn flllb;t
.MUdUrlUğU, Amerlkıı.d:ın bandaj ge- lerlne cJotna Çamlrcanm bütftll ~ 
tirtml'yt temin için, btr Amerlltan zcl!llilcrlne doğru Boğazna J>Dtöııt 
firmaslle temaslar yapmakta.dır. ı'lne doğru hür ve aerazat b~ 
Esas Itibnrile uyuşulmuştur. ıpızı uzatmak dururken. bir p!ı-"' 
* ae.zoz şişelerinde kutlanmak rıiD tentelcrlle, camekAnlaı'lle ~ 

tıure kapsol bıılamo~ıkları lçln, ba- ı-üyetlmlzl ktLpatmak 19t.emecll, 
zı fabrikalar faaliyetlerini tatil et· ipin dağlara çılcar, tablatlıa, ellf'' 
mlşlerdlr. Allt.Jcadarlar ,kapeol yap· Hklerlul seyretmeyi c1üa tercih ,
mak için Ticaret VekAletinden tene· tük. btilıboltuı, flmdl bir laa~ 
ite verilmcslnl l.lte?lllşlerdlr. tıın tayırlarında, IAI kenar Jf' blr propasaudaya b:.'jlar. Eğer, Ti- ============= 

Bu yarı,ta Prens Halimin Meliketülha· 
Yali! rahat rahat ve oynayarok raklpleriıü 
geride bıraktı ve birinci oldo. Ganyan bir 
liraya bir lira Yerdi. 

UÇONCU KOŞU Rumelide gaşıgan Osmanl .. ların 
müslıin a&ı olmı11aı.la~ ı yainız 
~ulgarlaı·dan ibaret mi irv? 

mes'do muH~'- _. dll;"Cr tngllb gazete
lerinden faz.la meı.lyetler bulmamız 

icap ediyorsa şunlıır sUyleneblllr: 

Ktrçeşllre suları 
li.e:. ildi 

Yedi genç tayın girdiii bu lto,a çok 
zevkli geçti. Startla beraber ileri atlıyan 

Buket güzel bir kO§u yaparak birinci oldu. 
S:ıron ikinciliği, Alit:ıh ta üçüncülüğü. ka
zandı. Ganyan 150, plaseler 125, 175 ka· 

mcslrclerlnde ufak bir eeooade. * Üniversite Fen Fakllltesine de- ~'ilk bir hasır herşeye kAftydL 
vam eden ve taW milnMebetlle Bat· Bavıe yerlerde meatM, ~ 
tına gide.'\ Allat Yirmlt>eş, Funda k!S- ·ra b~~erlnde, 'Sul~ 1f, 
yündeki değlnnen clvannda d~c f.acııı. nğnçlıklartn altında. .erbl f" 
girmif, yüzme bllmedlfi lc;;ln botu ıı-eıerc uz.anmı' otaruyonunus, ~ 
m~. Je gentş; kalın\i fincanla bir ,,-.; 

Kırkçeşme sularının da Halkalı su. 
yu gibi ıtchir ıilüılllnde kat'ı olarak 
kC:SllmCS1 kıın.rlDf\ırılmı\' M 

rut Yerıli. 
DÖRDONCO KOŞU 

ilalbuki belli başlı bir Makedon • eden her tedbir ölU doğmuş bir ı - Tlmcs'ln, çok clddı blr gaz.ete 
ya nu.ıtumetı bundan iki bin se- çocuk gibidir. Avrupa bu has- olduğuna dair mevcut wnuıni ıtlmat. 
ne evvel mahvolmuş ve eski ta.lığın aırnna hen\iz crcmemiu- \ ! - lııgllh huı.cımctterhıden do
buıkedonyalıla.nn bugün izi bi- tir. YanlI§ başlanan şeyler yan- \amlJ yıırclıınhır görmesi. 
le kalmamıştır. Makedonyanın lış neticeler cıoğurur. lv. akedon-1 Biruıenıı!cyh Timcs'In direktörleri 
nıaz.den artakalan yalnız adı- yada iki halk zümresi vardır. kabinenin ilmlrlerı değil memurlan. 
uır. Ve bunun içindir ki Make- zannediliyor. dır. li'rııw.ncb Le 'Iempa ne lst', lran
o.onya bugün tarihi bir hatıra- Bir tarafta müslümanlar yani da uıtt.U:ıb ne ise, nusyada ctneı.· 
dan başka bir şey sayılama~. gözleri kanlı. cellatlar vew diğer tıyn» ,.c Pr.ı•cla netse The 'I'lınes do 
Makedonyalı adını taşıyan bır tarafta ellerı kolları baglı zn- lnglltorede ocıur. Ne fazla ne ek.sik. 

millet va~ mıdır?. Yo~tur: Make vallı mazl~mlar, wzavallı hnisti- ı,tc burulllD dolayı cTlmes gnzeto
donya dili diye bır dil, bir hars yanlar, dana dogrusu bctbaht r;inl okumalt tıı .. lllz politikıısım ta
mevcut mudur? Hayır .. O J:~l- Makedonyalılar... Hata, i~c kip etme 1.s~ye: başka de,ıctıer sı
de kedonya da mevcut degıl- buradan ba.51amaktadır. Make- yası ş:ııı.sıyetıert itin kat'i bir ıozum 
dir. Bugünkü Makedonya Os- donya dağlarını dolduran çe- halini nımıştır» ynnJ tngilkrenln ne 
manlı imparatorluğun'!n bir teler, uğradıkları zulme silah- ynp~-a har.ırlnndığıru, Tlmes'ln neş 
parçasıdır. Bu parça bu mpara. la karşı koymak imkanın.ı arı- riyatmı ol.uyarak anlıımak mümklln 
t?rlu~tan ayrılamaz. l!Yd~~a yan veya bulmu.ş ~lan b.: ta: ı olduğu için ve )ine bundan dolayıda 
bır Unvan olan bugUnku uç kım modern hırıstıyan azizlen kl The Tlmes» iç politikada lnl;llte. 
Osmanlı vil~yet;inin .tal'~i. ge~i Jcğillerdir. Mazlum tanınan fa-ı re;, ne derece fayd.u.lı 11c d

0

ış polltl· 
ye kılan yırmı yedi vılayetir kat çok defa zalim olan bu çe- lmd!ı dn 

0 
derece zararlıdır. Zira Tbe 

talihine bağlıdır. Taksim yapıl- teleri idare edenlerin propa- TlınC$'I lroınııkla lııglllz hUkQnletJ
mıştır. Yapılacak başka bir tak gandalanna. uygun bir yol tut- nln mC: :Uescıcd~ nasıl b1r hareket 
itim nihayet kabul cd'lemiyecck mak, Rumeliyi ateşe atmakla llıtlyıır edece:Hul en az on beş gUn 

VekAletlnln bu yoldaki e..'Ilri alA.k:ı· 

darlara tebllğ edilmişUr. 

Tahmin ettiğimiz "gibi Karanfil tarafın· 
dan niabcıen Lolay bir tekilde kazanıldı. 
Startla beraber II. Hatun öne diiferek 
Rom:ınsa yardımcılık yaparak yarı~ı bin 
metre kadar önde getirdi. Fakat eonn, 
Karanfil hücuma geçerek ba'ı almakta 
giiçlük çekmedi ve Rnmıı.nela k11& bir mü
cacleleyi müteakıp birind oldu. Romans 
ikinci, H. Hatun ü~üncülöğü knzandı. 

* Geçeıı ay Mersinde 13 çift evlen. i~ tntlı taUı keyf ~ , 
mlşUr. i-'ıtedinlz? Ba kah.eye ıra~ 

Kırkçel}me suları bu sabahtan itl· 
be.ren şehrtmlzdekl blltUn ç~elcrde 
kesilmiştir. 

Belediyfl Sular idaresi bugün akşa. 
ma kadar Kırkç~e suyunu tama
men kesmiş olac'lktır. Bu yllzden 
halkın susuz kalmasına meydan ve-· 
rllmlyecektlr. 

Tranı·ay durak 
ye: leri 

değiştiril 

Ganyan 175 kurq verdi. 

BEŞiNCi KOŞU 
On ıaf kan arap atının i~rak ettiği bu 

koşu yanlı, bir çıkıvtan eoıı.ra yanıı bin 
metre kadar Simri önde götü:rdü ve soıua 
da hücuma geçen Sava Ye Bo:&kurt aruıa-

Yeniden ba7iJ tramvay durakları- da mücadele ba~lemı~tır. Bo mioadelede 
nm yerlerini deği~Urıımı.ur. Slrkecl Sava gıılip çıkarak birinci, Bozkurt ikinci, 
Viyana kıraathanesi önUndekl dura.l<, hık uçüncü olmıı~ur. 
istasyon meydanı k&}eslne, Türbede- Ganyan 300, pliseler 120, lC>e, 'm lt• 

* Silifke Maliye tahakkuk memu
ru Fuat Tanberk Meı11ln Maliye ~
besi tahakkuk memurluğuna tayin 

edilml,tir. 

* Antalya Seferberlik müdUrU 
Fahri Kılıç, .&skiŞehlr Seferberlik 
mUdürlllkllne tayin edilmiş, 7eni va· 
si:feai.ne ba.flaııuştır. 

* Gireswıa fbal'h Deren nahiyesi 
mUdUrU Cemil Polat Polat.ha.ne knY· 
makamlığına tayin edlbn1ştir. 

* Giresun Emniyet !miri Hulfrsi 
Ertllrk Kırklareline tayin edllm1f. 
oıreısundan ~tır. Polla komüıe. 
rı ıruat Erkl.ııaoy d& Edinıeye naklo

ıunı:nuttur. 

bir haksızlık olur. Mademki Av- birdir. ·eıı d k"' ıır'mck mtlml,tındilr. 
rupa maziyi ihya etmekle bu ka Bu çeteler, korkunç bir eo- e~ n en es 

ki Belediye durafı Çcrnberlltaşpıılas ruş vermi;ir. 
önüne, kıı.rşı durak da tUrbenin köşe . Üçlii babiste de Buket, Karanfil, Sa Ya 

sine alınmıştır. Buna eebep durak- üzerine oynıyanlu 525 kurut almıpudır. 

ıt: Tanzltııt işlerinde yinnl kadın 
çallftn'ılma.ktadır. Son gilnlcrde bu 

ifleJ'(}e Çalıfmak için !azla miktarda 1 r f'zla gayretten zevk al- 1 ğukkanlıhkla çok çetin müca- * 
:!l"'ktadır; niçin, mesela Polon- delerle göğUs germekte olmala- Satırların anısını okumak 1U.Btma 

!arda sırl\lanan nakil vasıtalarının Bogv aziçi kupası kadın ıtşt müracaat etmektedir. sun 

ya devletini canlandırmak iste- rına rağmen blr iyi davanın Aşina zeki bir yabancı devlet adam• =;:==::::==::::::========= 
miyor? Halbuki Polonya yakın mücahitleri addedilemezler. ı~n Londıada ca'Jını kullaıımap ııe ~ 
zamanlara kadar mevcuttu ve Bunlar, para ile tutulmu3 ca- ıuzum var'! cThe Tlmeu e abone 
o to::-raklarda hala Leh mille~i suslar veya katillerdir. oı ... KAfl. 
oturm::ktadrr. Mevzu?muzu ~ırl Bunlar, Osmanlı imparator- EnMrt BlllCJıt 
back:ı cepheden tetkık edeb·Ii- luğunu, Avrupa muvazenesinin ============ 

geçitleri kapatmasıdır. lardan daha yirmi be.ş kadm işçi alı· 

te::is maçları nacak ve şehrin temizlik işlerinde ça_ 

Beden Terbly~i Geııel Diroktörllliünün =h=ştml==a=c=ak=tır=.========= 
tertip ettiği ve İı.mir, Ankara, İ&tanbul 
teıılscilerlnin i§tirak etınİf oldutu Boğa· 

ziçl kupası tcnla müsahakalan dwı Ta· 
rabya tenis kortlarında miimtu bir ee
yircl kütlcai önünde eona enııi~tlr· Tek 
kadınlarda Bayın Jdualli (Utanbul) Jda. 
dam Pa.rker'i 6 • 2, 6 • O yoııerek. tek U. 
dınlarda §lmpiyonluğıı bzaıınuıtu. Tek 
erkeklerde Fehml Kızıl (Ankara), Şefik 
(Ankara) yı 6 • 1, 6 • 2, 6 • 4 yenerek llJll 
piyonluğu kaıanını,ıır. Muhtelit ıııiiaaba· 
kasında Muall1 - HUID (İltaabul) çifti 
Arman • Röne çiftini yenml§. çift erkek· 
}erde İzııılrliler, Ankaralıları yenerek 11J11 

piyon olmuıla.rdır· 

TAKViM 
rlz. Okuyor ve haber alıyoruz çok kuvvetli bir unsuru olmak y • t f · tla · ı ( [ ProrM"am ) 
ki Avrupanm Makedo~y~ya m~ imkanlarından mahrum etmek enl e .ya ... ~ .,. -
d"hnl~ artTk mecbun bır şek~l lçin kullanılmaktadır. 

11 AGUSTOS 941 
PAZARTESİ 

a.lmı", r.ünkü bu memlekette bı- 1 En ufak bir iyi niyetin ışı
<"l.rE" hırlstivanlar pek bedbaht- ğrnda yaptlacak bir tahkikat 
mı~ıar ve her zaman kgtliam bu iddiamızın hakikate ne dere
t hlikesi altında yaıµyorlarmış. ce uygun olduğunu isbata kfı.fi 
Acaba şu merhametli Avrupa- gelebilir. 
nr11 müdahale edeceği haksız- Rumelinde ya§ıyan Osmanlı
ı.ı:1n .. yalnız Makedonynda. mı larm müslUman olmıyanlan yal 
r rC'v"n ediyor? Faraza Rusya nız Bulgarlardan ibaret midir ki 
"'l.rI htızretlerlnln milletleri me- Makedonyada patlatılan bom
" tt mUsterih ve hep yarınla- balara bir modern haçlılar mU
,..,,,lı:ı.,, daha emin bir halde mi cadelesi manzarası veriliyor? 
..... ~ .. rı.,ktadır. . . . . . j Rumelide Rumlar vardır, Ya. 

Zabitlerden bırı yem bır sıga- hudiler vardrr, Sırplar, Ulahlar 
""' yakarken: ve hrıistiyan Arnavutlar vardır. 

- "-'ok doğru .. Çok kuvvetli.. MUslUman olmıyan bu Osman-
ı .... uze.ı ! - wye mırıldandı - 1 ltlar arasında yapılacak bir an-

ı.~ar1su devam etti: ket şu neticeyi verecektir: 
- Bu Avrupa. Manastır Bul- Rumeli, mutlakiyet idaresi-

... rıannın çıkardıkları ehem- nin düşmanıdır. 
",,yet.siz b'..r hiı.diseyi Sofyadaki Rumeli köylUsU, tagallUbten 

omitalann yaygaraya boğduk- bıkmı~tır. Kasaba ve şehirler 
günden sonra harekete halkı ıse hürriyet ve medeniyet 

• ·~tir. Anhşılıyor ki Avıı.ı- aleminden kendisini ayıran du-
• !akedonyadaki kargaşalık- varın yıkılmasını istemektedir

a taraftardır ve bu karışık- Bazı yerlerdeki Bulgarlann top 
khrı yapanlara yardım etme- rak sahibi olamamaktan duy

hnzırdır. Eğer Bulgarlar ra- ı dukları azabı tanımamak iddi
t durmuş ve siW.ha sanı- asında değiliz. Fakat şuna inanı 
m•s olsalardı mUslUman yoruz ki Makedonyadaki huzur
·l : çütlikleri yakılmasay- suzluk, Osmanlı imparatorluğu 

masum Türk köylUleri nun Avrupadaki bütün vilfı.yet-
'irülmescydi Avrupa bu top- ler:inde de mevcuttur. Bu dava

kların talihine lakayt kala- yı bir avuç Bulgar komitacısı-
• aktı. Hadiselerin içinde yap- nm davası olarak ele almak mev 

1 
• mış olmak salii.hiyetile biliye- cut yarayı tedavi etmez, bilakis 

-uz ki, Makedonyaya taallfık azdmr. (Arkuı var) 

Toptan ve perakende et flyatıa.rı 
dllmlon ttibnren mer'ıyote glrmlştlr. 
Bu suretle karaman etinin kilosu 
canlı toptan 27, kesildikten sonra 
toptan 48 ve pernltende 55, dağlıç eti. 
nln kilosu canlı toptan 2S, kcsildlıt 

ten aonra topta.o 63, pcrakcrlde 60 
kuru,tan satılao ktır. Kuzu ve kıvır. 
cık etlerinin satışı serbest bırakıl

mıştır. 

12,45 Ajans Ha. 
18.00 Müzlk 
13,15 Muıik 
18,00 Program 
18,03 Müzik 
18,30 Scrbctt 
18,40 Müzik 
19,00 Konu~ 

19,15 Müzik 
19,30 Ajana Ha. 

119,45 Müzik 
20,15 Radyo Ca. 
20,45 Müzik 
21,00 Zıraat tak. 
21,10 Muıik 
21,25 Konupıa 
21,4.S Müzik 
22,30 Ajans Jb, 
22.45 MiWk 
22,.55 Kapaıılf 

AY: B - GÜN: 223 - Hııır: 98 
RUMi: 1357 - TEMMUZ: 29 
HİCRi: 1360 - RECl::P: 17 

\ .~i~ !l.E\'ALI EZA.\! 

GÜNEŞ: 6,06 9,52 
ÖGLE: 13.,19 5,05 
tKL~Dİ: 17,11 8,56 
AKŞAM: 20,14 12,00 
YATSI: 22,00 1,44 
İ\ISAK: 4,11 7/,6 

Salonun eşlttmle durarak: 
Merhamet hlııtıl içinde, bU eaç.nıa ı ı 4ll dedi - Güle gtile beye en er.~ , 

yumurUı:unıık Uureydl. Bercke& ver- A G~ ve parlak balaşlar1le onJa-
sln ki cUmleyt tıımıımladı. Elblseııln- 1 n ~tı. Zevk ve sn.fa ilemledn-
den &Oyunurlten elli frnogı nereye deki bunr.- tıeerübelSJne ratmeu, bu 
koyduğunu lıntarlıyııınamnktwı mUte. 

vclllt bir l!lkırıtı l!:lnde, bir 114Dlye cJu ~ Mü e 11 i fi: Türkçeye çcıvi~en: tuvalet oclaamda nefeel tıkayan bir 
rakladı. - EMİL ZOLA HAMtn REFiK luıclıD ve çlçck kokustıııdaıı bunnlmış 

l akat nllı:ıyct hatırlndı, tuvalet olan ve başı dönmeelnden dolayı lıa.-
masn nın kö ini.le, devrllınlş bl.r etik! mlltebe6slm haline avdet ederek: Başka ICfer fazla veıobllecetımı Q- va. almak lbUyacmda bulllJlan llpnt 
ponmt knbının nltııWI olacnktı. Tam _ Swıcn rica edeceğtın beYofcn-ı mit ederim. l\luftat, eğiıll; ve peşlnde, Markı Dö
kallmtağı sırada, kııp.nın r.lll, uzan diler'" Fı:ıldrler iclıı. •• diyordu. Dafka bahnnelerl kalınann,ıı. Se- l}WU't görülmediğinden emin, çetrc i 
uzun ç.nldı. AIA? al bir daha? ıırknsı ve ı;eneslnln evlmll çukuru bellr- IAm vererek, Jmpıya dotna ylirUdll- birdenbJre blrblrlne karqmış, dili 
k llceck gibi değil ... l'ont ve l\lnrkt mekt.e ldl. Sllf bir ç.ocuk gibi. tasan- ıe.r. Fnkat tam çıkacakları ıırada zll 88rkmı' olarak, Nanaya bir göz kırp 
ona ımtlsAleo ııy:ığa kalkıruı;lardı; nusuz para yığmııu ın·ucunda tuta- bfr dııha çınladı. Marki uçuk bir t.e- mnk ceMretlnde bulundu. 
M rklnln kulakları, knnıldtınnrak, rıık ,-0 knJlısındnlôlcre uz:ı.tıuıık sUmll gtzliyem~tı. IOlıede ka· Genç kadın, Zoe'nln, kendisi, mek
lmpıyB diltilnılşU; tl.şlltArdı kl " bu sanki: cı ydl bAk.ıılun? Han lıılz lıı· lan kont ise bllısblltün cl4dl ıörllnll· toplar ve knrtvlzitıerle bcklemrkte 
:r.11 darb lerlnln Cı~ınası bulunuyordu. ten;lnlzb demek lstiycn bir h!lll rordu. Nan' Zoe'ye, gelen misafiri olduğa salona "lrcJiğl zaman: 
lıluff.:lt ona blr gc.i:ı attı. Sonrn ba- vantı. Itont, da.ha atilı: davrıuıııral<, tıkayacak bir delik bulabllc<'ck ka-ı - Pl-:klnler! dedi. Elll franka ka
kışlnrını blrblrlcrlncJeu 11yırdılnr. ı- cm frangı ntdı; fnkııt tek bir me- dAr fıra:ıt verebilmek lçlo, onlan bir nat taktılar ... 
kılıyorlardı; blrl, sik s çlı ba..,ne, yu. cldlye kalmıvtı; onu da almak lçln, kDÇ 111Dl)·e alı.koydu. Evinde karşı- Wç kwnıımıştı. sade erkeklerin 
\Ur k \'e s:ı@ıım ~aııılı, öbUrii, &ey· geuç kııdmın oı.,arcıısın:ı. eline tcrnaıı laşnıalaı- olmuıodan ho,ıanmazdı. kendl.sinden para almaı.ı tuhafına. 
rck b yıız &:ıçl:mnın di;kWdUğU wyıf etti. Kontda rn~e uynndırnn ılıl• b!r Bu ıefer korktuğuna uğrıyacağıııı ı:ıtmtştl. ıuaıımaflh no olursa olsun 
omar.larıru k ldırarak, tcknır eski 

1 

temas. Nana, nlşııt içinde, mUtcma- sanıyordu. ırakat ulonu bombo' gö- hııyvruılık ctmlşlerdl, şimdi meteliği 
&o~ hlhiyetlerlne bUrUndüler. diyen &illUyordu. rllnce, sükiinct buldu. Zoe banlan do. blkı kalmamıştı. Kartvtz.ıtleri ve nıek 

On gilmU.' mecldJyo getiren Yana, Şimdilik bu kadar beyefendiler ... !aba mı kapamı,tıf (Arkası var) 

'L."'lldar kolaydı kt... Bemeat 
- Knh\·ecl! 

Diye seslenmek kAftydL ,J 
Arkasında saka detneif:ae JI 

ufıık kahve ocaı;rtyıe bir aüll'• 

men kar§IDIU selli'; ti' 
- Şekerli mi, mi f ..... J 

5Il f diye eordıık 80lll'&. ıf'J""' f 
ı:iin annnde flncanlan cıcsr p:ll fi 
kar, lsıedlğluıJz 1aı1a-.·ey1 plflrito '
cam d1m1ze tuıu,ıurur, kabvefi --~ 
eeye kadar beklerdL Dua ıJIJll1I" 
aldıfı para nekıutardı, blllr JD191's 

- Beş para!.. '~ 
Hayret etme, evet: cBCf ~· ( 

ralıtovıw: parayı kazanmak l~ ,/ 
t.eış yaknr, Jaıln·c şeker JwllaO'f~ 
ın ll tcllk bir de 611. 1knm , 

P'llhakUm, o znmaolar her f"1 • t"' 
11ıeıızd1L Fa.kat b8f para k~ 

ktir bırokırdl f ,, 

O devirlerde btullara ~ jf 
vecller» derle.rcll. Yaz &ilnlerlıtd'JI 
to.nbulan gUze1 eemtleriııJ. ~~ 
oaeslre ycrlerlnJ dolaşırlar, bit~ 
elkmek parası kazanmaya •" 

d.r..Bu mUtevekkU ve faldr ~ 
ikramları da çoktu. Muhtaçl~ ~(I 
yıu-Iııra ve çocuklara parall!Ji ti 

ı .. rıJır.11_.~ 
ve ııo ,·e.rlrler, kaza ile ... ,," 
cunlıınn parasını kat'lyyen ıJerı"' 
~eW olsun!» deyip, oradıt.D " 

cU. ~~ 
Sevvru- kahvecllcrln en nı~ / ,,,,- $5. 

eıı filozofu HU!ıeyin ağaydı-
1 
!/ 

111t • pi 
yıl evı;el altmış yaşın geçıtı ., reP 
1aıı :Mahmut de\Tl.ııden ttlbl} ıf 
p:ıdlştılıın clllOsunu görın~ ~ııtıl 
sandı. Sıva.<>topol eava'ındJI ,J4' 
mWJ, yaralıı.nmıştL Bu 11A''11'~ ı.,.#' 
tı ~ dalına takar, kab"e ~ti~ 
keu, ınulmrebe bntıraIArın• sıtt ~ 
ıanlııtırdı. Beyaz sakallı ve 11

"', '
4 

ıu. sözlerinde dalma nıerbaııı~~ 
saffet ışıklan ça4'1ayan bir fi 
Bllseyln Ağa.. 

1 
~ ~ 

Btiseyln Ağanın kuilADcıığ ~ 
i JııP ııf fincanlarının da bn'ks b r ~ı 

vardı. Tııbııkl:ırda l}U sözlct • 
dı: 

- Afiyet olsun! 
1 

,i 
- Bir içen bir daba ıç.er 1~ ~ 
- GUnlllnden şenlik eksilt .~ 'ot. 
- Can bo~"flzdnn geıır, IS 

iç! 

- mılp kırma! et!J' ıt 
- Fıkııraya merhıım:! 'O~\:ıoO 

l\1ünlr SUlcyman Y~ 
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Biz hep bögle mi kalacağız? 
Mitat PER1N 

Bir bahçeye gideriz. Etrafın yeşillikleri gönlUmüzü fe
rahıandırır. Bir parkın içinde çiçek kokularını clğerleri~ıze 
doldurarak gezinir, bahçeyi meydana getirene dua ederız. 

F~k~t, yeşil çimenlerin örttUğU ta~hla~ ar~ı~dan .geçe.r. 
ken ·~ır ıkl adım eksik atmak gibi hasıs. ~ı~ duş~~ce ~I~ bı_n 
enıeğın mahsulü olan çimenleri çiğner, bızı ıkaz ıçın dıkılmış 
levhalara kulak asmıyarak hoşumuza giden bir çiçeği kopa
rırız. 

b' . Yeni dikilmiş bir fidanın yapraklarını koparmak, klm 
ılır neden bize zevk verir .. 
Bir gazinoya gideriz. Bu, binlerce li~a sarfedllerek kurul

tnuı bir bUyUk mUessesedir. Her .şey yepyenidir. Yerler gıcır 
&ıcır parlamakta ve zarif tarife kartları masaları sUslemek· f6dir. Bu temizlik hoşumuza gider ve içimizden bunun böy
ece devamını temenni ederiz. Fakat bu temenni ediş bizi sa-
kız gibi beyaz masa örtüsü üzerine kurşun kalemle yazı yaz
lllaktan, o mUessesenin beyaz boya ile temizlenmiş hel8.ları
tıın duvarlarına müstehcen kelimeler karalamaktan geri bı· 
'aknıaz. 

Btıntm gibi neler yaparız, neler ... 
Tramvayın maun renkli kaplamalarına, Uç beş dakika 

"~hat edelim diye ayaklarrmızı dayarız, vapurda bin bir .:nı:ıe 
;~ı tablası varken sigaralanmızı yere bastırmaktan buyUk 
ır ?evk duyarız. 

Üstelik. dilimiz de kaynana dili gibi upuzundur. Onun, 
~ntın, bunun 'PİS olduğundan, alakadar makamlartn dikkat
~ızti~inden imanın temiz bir yer bulup eğlenemedlğinden 

ahseder ve bunu öteye beriye çatma vesilesi yaparız. 
Biz, böyle idik, hep böyle mi kalacağız? 

Mitat Perin 

Adliye röportaj arı 

Eşeği döve • yen 
? • 

semerını 
• 

• 

Bacak kadar çocuğu döveceğine 
9ücün yetiyorsa, babasını dövde 

boyunu göreyim 1. .. 
Seit EREN 

Yakın tarihten bir sahife: 21.-----..... 

"Kremlin,, de u c · diğim geceler 
Kani meydana gi {!rken 

• katimin General B dyo 
derhal far ın rmıştı : 

" - Tatarski Melıtep!,, 
dige mırıldandı •.. 

Pefrograd sarayının dört adım ötesinde bir camie, 
çarşaflı muaUimelere ve bir mekt be 

rastlıyacağımı nereden tahmin edebilirdim. 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

A 1 ZZ • • • 
Kanuni Süleymanla. Şarl Kent 
düQyayı paylaşmış gibi idiler 

" Şeytan kovan ,, ın gitti yerden 
şeytanlar bile lıaçıyo du. O haki

kate adınııı eri idi .•• 
- Tabll ıen er• Yazan -- Doll bir anad&A 

keksiıa .. Senin g~ı 1 doğan bu yarı ml.C 
ıerın bit' kuvve.:ln Ensari Bülent nıp imparator le 
dereceaini, benim Türk imparatoru 
gözlerimden çok f. ,. 5 • Kanunl Süleyman 
Y1 ölger. Fakat ~u Avrupayı, Akde· 
Barbarooun adamlarından birinin ne. 11lzl ve dUnyayı paylaJ}DllŞ gibiydiler. 
ıer yaptı(;'lnı geçenlerde bana biı:zat Orta Avrupıının göbeğinde mUtcma· 
sen anlatmıştın.. Hani tuhaf ba' adı diyen b1rfblriylo vurıLŞ:Uı "" iki im· 
vardl, onun? Neydi?. parntor, onuncu Hicret asnnın bu 

_ Şeytan Kovan.. yıllarında, yanı bnşlıınnda mUStak'l 
- Evet .. Bir avuç gemici ile EndU. devlet .bırakınamağa azmetmlfe ben 

lUsU vura:ı ve yüzlerce bedbaht mUs- ~lyorlardı. Almanya, ltaıya, Avua
ıumanı ııırı:stıyanlara esir olmaktan turya, Holanda., Belçika, lspanya, 
kurtaran adam. O hakikaten adınm Akdenlztn Sicilya ve Sardonya gibı 
eri!. Gittiği ~·erden çeytanlar kacı- btlyilk ad.ıları, Trablusgarp ve bir wU 

yat• ve Allahtn iyi kulları seh\metc c;uk asır evvel keştedilmlş olan Ame. 
Ertesi gUn, yani Leningrada vazan .· 

1 
- I{UçUk ~ba! Küçük baba! ç~.ncnk bir yol bulattııyorlar. nkıınm birçok geniş aruıst Şarl 

gelicı' · · iki · gü il · ı I ~ ı Ek k ver bıze Emtr Hasanın yüzünde bir an, bir Kent'fn elindeydi. ~ mızın ncı n , garnı- N. . N . ' me ··· 
zon büyük bir geçit resmi yap- ızametiın azlf tşte o anda tarih, insanlığın tliksinme belirdi. Kızacak, ht<1detıcne. (Arkası...,) 
tı. en acı maceralarından birine ~k gibi oldu, fakat kendini tuttu: ============= 

Sabahleyin çok erkenden U· ela.ki her merasimde bizi yanya- şahit olmuş... Çarlik dahiliye - Ha.klteın, Aizze. - dedi. - Şeytan 
yandınldım. Kazanlı kız, oda- na bulundurmağa karar verdi- nazırının, Petrograd açlarını J<ovan, cidden EndUIUs mUslUmanıa-
kapısnu gümbür gümbür öttü- ğini anladım. yarı yoldan geri çevirmemiş ol- ı::ua büyük hizmetlerde bulunmuı,· 
rerek vurduktan sonra bana bi- * masının sebebi anla~ılm~: tur. Fnlrnt hlzmctıerı, Barbnrosa u· 
raz ısındığını, yahut ısınmak is- Moskovanın Kızılmeydanma im kılıç fırlıyan ;şaklık etmesini bize affettiremez. 
tediğini ihsas eden bir gülüm- mukabil, Leninb1'3.dın da bir Meydanın dört tarafından ya Bu sözleri söylerken dUrUşt bir ha 
seme ile odaya girmi§, komodin Kanlımeydanı vardır. lın kılıç fırlıyan hassa kazak- !?'cJrnlle o11erinl kızın ellerinden kur-
iizerine bir iki gazete ve birkaç Kırmızı boyalı duvarlarının lan Çarın gözü önünde, Rus ta- tararak ayağa kalkmı.ştı: 
davetiye bırakmış ve; sert hatlar ile bir kışlayı andı- rihinin en kanır hünerlerinden - Haydi Aizze, artık snraya dö· 

- Sakın ha ... - demişti - ben ran Leningrad saraynın bloklar. birini göstermi§ler. Kadın. kız, .n.ıllm. 

Irandaki sivasi 
teşebbüsler 
nesilesile bir 

kaç söz •• 
çıkar çıkmaz tekrar uyumnğa arasındaki bu meydan, bizim çocuk, ihtiyar dememi~ler, bas Diye mırıldandı ve bir elini mt'ga-
kalkışmayın. Arkadaşlo.nnızdan Çemberlitaş'ı andıran uzun bir mtşlar palayı... :fon gibi dudaklarına dayıyarak: (Baş tarafı 1 incide) 
birçoğu kahvaltı ettiler bile. sütunun tepesindeki büyük is- - Şmıhh! - diye haykrrdı . Atları sis menfaatmı diğer bir devle-

- Neye bu kadar acele et- tavrozu ile bir mezarlığı andı- Yolo. dUzüldtiğUmü.z zaman, :getirin! tin en aziz ve mukaddes hede-
mişler? rır. bugünden on yedi yıl gibi kısa ıcız cc..-op vermedi, a~ır nğ'ır doğ· finden Ustun tutar. . . 

- Onlann acelesi yoktu. Ben Burası yakın Rus tarihinin bir mazi ile aynlıın ~u kanlı l ruldu .. Şlmdl, kırk elli adım ötede, Son çeyrek asırda ı~tıkl~l 
uyandırdım. şu çok acıklı meccraeıma sahne hengameyi, bir sinema şlridi bir sırtın ilzerlnde, iki cins at yede· sava§ları yapıp milli benlik.len-

- Ya beni niçin erken uyan- olmuştur: g-ibi kafamın içinde görüyor- yen iki sUvarl belirmişti. Dirşcy ko ni yabancı UstUnlüğüııden kur-
dırmadmrz? 1905 ... Rus • Japon harbinin dum. nuşrnadan o tarafa doğru yUrUdUlcr. tarnıı§ olanlar, belki, bu inanç-

Gııı- Ne bakıyorsun, hevesini alama- - Nah ~e. dedi. Şu koca adam - Bir parça fazla uyuyasınız devamlı mağlubiyetleri ile sar- Budyoni'yi gördiikf'e ÇT!gına sevgllisini bunlardan birJne bindir lnnnda, pek gaddar bir raybili-
ltlı?, yok mu, bacak kadar çocuğu utan· diye... sılan Petrogra.d, açlığın e- dönen halJr otomobilimizi !ar- dl. ve boş kalan son ata atııyarak ğe (firenkçesi scepticisme) tu-

' ~t &'OzU bağlı bir erkek çocuğu mıı.dan dövmtış. Efendim, dlyeceksın Bu cevabının, bakışlarımı bir siri olmuştur. Harbe gidenlerin dığı için. gtlclükle ilerliyebilen dolu dizgin sUrdU. · tutmuş gibidirler. Fakat sebebi
~c'Ctna oturtlnll§ olan yeld.nnell ki çocuktur, kıZdırmı.ş da d:ıyak ye- parça çaıpkınlaştırdığını hisset- evlerine yardım etmeği aklın- nraba, kalabalığı, denizi yal'an Az sonra zeytinliğin 6te.;inden be- yet vcrmi§ o1anlar, ihtirasları 
~.<ııncatıı k8J1ıdan kendilerine ba· miştir, (lmennn. Fakat madıılyıın.n miş olacak ki bir süğlün gibi dan bile geçirmemiş olan Çarlı- bir kotra burnu gibi yarıyordu.. rlslndcn çıkan ve her biri yı:-ınlşcr, ile nihayet kendi kendilerini de 
""'ll luı-kük adama. ıböyle bağırırdı. ters tarafı öyle değll. kapıdan süzülüverdi. . ğın payitahtında sefalet, sefale Otomobil içinde ayakta du .. otuzar aUıdon mUrekkep olan b!rıtaç kavurmuş olan Avrupa metro-
r'a~ hlı; fetl!lnl bozmadan ka· Bu adam yok mu, her g\ln peşime Süratle giyindim. Tek kelı- te alışmı§ olanların dahi day.a- rnyor<luk. !>U\·art kafilesi de ayni istll:amet~e polleridir. Orta§ark ve şark 
lır>ıııru Clthavle) der gtbl ealladıktıın takılır, sarkıntılık eder. Git dedim, me Rusça bilmediğim için gaze · n:ımıyacakları bir dereceyi bul Birden gözUmo iki çnn;afJı d6rt nnlla surcrck gözden ko.ybolu· milletlerine, şimal ve doğu Af
lıtı ta önUne baktı. Kadın konuqmax olmadı, poıınc eöylcrim, dedim, o la., tclero göz atmağa lüzum görrue IDU§tur. Bu yetişmiyormuş gibi kadın ilişti. Biçimleri, 1917 &3 yorı rdı. Uzun saçları, ııtınrmın kuy. rikasına, Hind Okyanusundaki 
Ilı ~er ve karşısındaki adamı söylet- olmadı. Herif çamsakw mı ne. NI· <iim. Davetiyeleri al<lım; sokağa saray, istibdadının şiddetini ar- !stanbulun zarif addedilen ku- ruklıı.rile yarı9 edercesine daJgalanaıı adalarda yaşıyanlara orta çağ 
Q tlt için bUyük bir arzu hissediyor- hayet bir gUn dayanamadım, efendi· çıktım. tırdıkça artırmaktadır. dınlarının giyindikleri çarşafla.- bu aUılar Tunus Emlrinin muhafızla. cömertliğini onlar unutturdu-
tı. me söyledim Ayni mahallede oturu· Kar dinmişti. Solgun bir gü- Açlığa muvazi olarak şiddeti ra uygun olan bu iki kadının rıydı. lar. Ve tarih gösteriyor ki, her 
t ...._ Sak.., Bak, dedi. Yaptığını be- ruz amma r.eı yapayım a dosUar, neş vardı. Otelin önilnde diz:li artan bu istibdudm sebebi, Çar az gerisinde beyaz sarıklı birr * * hangi bir §arıc milletinin şu 
llnıyorsan a:kşaına. kadar bn.k. kırk yıllık evimi bıı.rkımı yıkacak otomobiller arasında elimdeki lığın, bugünkü Rus Gcpeu'su ve molla yürüyordu. Bunlar etraf- Tunus Emlı-i... tarzda veya bu tarzda istismar 

"-.ıl{a<tının kucağındaki çocuk, herj değilim ya. Bizlmltl de bunu sokakta fişin numarasını tat;ııynnı bulun- Alman Gcstaposu ile boy ölçü- taki kırılış kıyametin pek far. Hlcretııı onuncu asrında Tunusta ediımış bıı· zaafı, sonradan dl-
~e ba,ındaki yaraların tcsirile O· Yaltalıunış, bir sopa atmış bir sopa 

1 
ca, yine sabık Macar harbiye ~o ş7bilecek kudrette ol:ın gizli em kında değilmişe benziyorlardH. saltanat suren Emir, il}te şu gUz.ıl ğcr bıııni tehdit etmiş olan bir 

~ 'k, atlamağa. başlayınca, kadınır. 1 atmış ki değme keyfine. Böyleleri so. miseri ile burun buruna geldı}t. nıyet teşkilatının, yani Ohrana,- Otomobil yanlarından ep<...-y kızın cEnıır Hasan> dediği dclikan· akma vesile vermiş veya böyle 
~ttı bUsbutun arttı: pa dUçmnnıdır. Dayağı yed.kçe işi Bir gU~ ~vve~ki durgunlugu nm verdiği. raporlaı:Jır. .. uzaklaştığı' halde benim lxwı- lıydı. bır akını mümkün kılmıştır. 

'e b I:>unya böyledir zaten, diye slJ. azıtırlar. Ben de hcrıt artık uslan · yokt~. İyı bır u~ku mu uyum:ış Ohrana bınlcrc~ kılometre o- mı geriye çevirip onlara ~Lk- Sevgilisinin Emtr Hasan ve idare Bunun içindir ki lnglltere ile 
111 a.,lll<lJ, Eı;ıcğinl dövmiyen aemeri· mıştır., dıye yine sokağa. çıktım. Yi-,tu, }Oksa ~nsan~ mı alışmaga tede ce.reynn etmış olan muha- maktan kendimi alamndıroımı ettiği hn:kın Me\.iflyı Hasen diye an Rusyanın ve hasımlan olan 
~d!i\•ennı,. Ufacık çocuktan ne Js. ne peşime takıldı. Bu sefer ben daya_ başlamıştı . . Bılmem... Bana. rebelerm, Uzakşark ordusu ko.- hissedince Budyoni :rlilUm~i. dığı bu genı;, Ahfa.s oğulları haned:ı.· Alnıanyanm lrana karyı ta.km-
tı tı? Be Allahın kulu. Butyorum .. namadım, arkazıınıı bir kaya po.rça.sı güler yüz gösterdi, selamladı, dar Petrograd efkarı umum.iye _ Tatarski meht~p ' nının reisiydi .. Bu hanedan, şlm .d dıklan her tavır, efkarı umu-
~1Yoruın. Babns a hıncın vardı. yapıftırdım ki sorma. o gUn bugfuı hatta Macarca birkaç kelime de sini de bozmuş olduğunu iddia 

0
. 

1 
... Afrlkamn bu gUzel köşesini yedin:-11 miyemlzde pek hassas bir dik-

t~ıa dayak at ~a kabadayılığını adam bize düşman kczildi. Meğerse söyledi. Az sonra mahmuzla etmektedir. Verdiği raporlarda ıye mı~ ~andı. O ~~nıı~n, Hicret asrının ilk yıllıırında ele gc· katle takip edilmektedir. Ayni 
~tlıın. Geçende almış olduğun dini ne zaman blzlm çocugu görse tartak nnı şangırdatarak, bıyıklarını ı:ıöyle cümlelere rastlanmakta- f!l~nl,arın ö:~nde,k kara ~nJük· çlrmi~. EndUIU,te 183 yıl hUkUm hassas dıkltatin .o~aşark. ve 
ltı ını XUUııJdı"> Tad damağında kal- lıı.r, iter kakarmış. Evvelki gün bl burarak General Budyoni (nıa· dır: u w e} az. Y:: :: ~ .. s~. se~ Y.l!-z ço- sürmüş olan Muvahhldln devletinl:ı şark meınleketlerı ıl.e Hind 
,/' 

0 lacak ki ·bu a::uğU dövdün. Ahi zlmkl ile yeniden kapıı;mışlar. Efen·! reşal) de bizi aske.rcc se}Am}a· Japon amiralı Togo'nun ~~g~~ yill'l!?ugu.nu g~r~~m ve inkırazı esnasmda bu cıvann vaıtsı Okyanusu adalarını, şuna! ve 
t tlı(ıırn. burada o~saydı da, ben sana dlm eağlnm adamdır. Berikini blr yıp yanımıza yerleşınce, ~omın- Çuşima'da ~Rus donanma- ug~ı camım mınaresı bÖ'lJ ime Abu MuJ:ammcd AbdUJ\'ahld ıstlklA· doğu ;\frikasını da. sarmış b~-
5aterırcı11n, ı kere daha IBlatmış. Bu da ne yapsın, teren protokolunun Lenıngrad· sına vurdugu darbe, lınlkın çarp · linl i!An etmı, ve Ahtıı.s ogullan bun lun~ugunn; şUphe ~di.lm.emelidır. 

~!!iti 11.nuna bu kadar çocukt.ln hıncını alamıyor. Bugün sokakta. yav kafasınd:ıki hükumet kor- dı Pe~~to~add sab:ayınm. dôdb~- dan üreyip tUromişlerdl. Cıho.na ınsani bır ıstikbal v~-
lııte<ı· avuç rucağtmı görmUş ve bu hale Jmymuş ı• • kusunu dağıtmıştır.» m o esın e ır camı vıc ır Memleket çok zengtdl. Akdenlztn dedenler, hasn:nlan~m. beğenıl-

Qıtı? tr;~~ Boyundan da mı utıınına- Ah efendim Gvde yolrtu ki haddin~ zm l tt e «Japon Generali Niji'nin Türk mektebi g~re~eğim ltJet•e- tam orlaııında, en işlek sahlflerı elln- mlyen ve tasvı? edılmıyen n;ıe-
)ethıe bir kuııur yaptı ille, ~a.,ka bildirsin. Port • Arthure'ü zaptetme. den hatırıma gelırdı? de tutan bu hanedan bu aenginliklCt'· todı.a:ma el sürmekten çckin-
~:ro \'Ur. Ne dly• kate.sına, g6zilne Boyundan bosundan da utnnmll8t, b • • t si halkı Çarlık ordularının İçimin sızladığını hissett:tm: deJl istifade etmek hUnerini göster- melı~ırler. . w 

)a"'-_ rııun. Hele bir 8'ko.t kalsın ır cznage ""' ~lrı. • edı'leb'ıleceg~·ıne ·ı- Bu SIZI, Sonraları beni ku· M l ları mılyonlarla bogaz '<ıeaıt 1 yok Am be ... ag up mi• Tumısu, lleklzinci ve dolmzuncu 1 yon . ~lıeJ> ... _ da bak ben sana dUnyııyı ar anması · a n ona gösteı-- nandırmıştır.» durtan mostalji'nin ba§hu.ıgıcı .,.. . latan her haftası mılyarlara 
11ı .. -~~rıı edi""r yum etmiyor n'rlm, dedi. Kuca."'ında mızmızlanan (Başı 1 lnel •yfuda) ldu asırların en mamur Akdenız Ulkelı>· 

1 
b gU k.. 'h Ih "~ın., • "v mu ' b • cJapon meracı.alı Oyama'. 0 • . mal o an u n u cı an sa a-

l(n .. _· Kaçacak dellk arıyacaksrn. çocuğa da kıZ:ı.rak: dUğUnler1 yapılacaktır. Herkes öu çıt nın Mukden m:ydan muha- {Arlcası var) rlnden bırl haline sokmuştu. nesini, milletler, gıladiyatör dö· 
Ilı -...ııın "en-• ö lbl ıaı tın mes'ut olmasını lstemoktedlr. Fa.. Onuncu asır ise Ahfas oğvllnrınm w • R l 1 ·b· R ttt ...__ ~ _, bir mot r i' "'.e - Zırlama lll'tık yeter, dedi, erkek rebesini kazanması halka, gü§tiıren oma ı ar gı ı, oma 
~. ""'tlav. .. n d d kat JdSyde Hasan adlı biri va.rclır kl • Qlkesini son derece lncclml.ş bw· k d L 

1 "' !tar "u"'a adam kori orun a- olacaksın. rejimin devrileceğini zan. [ yangını ·ı.ırşısm a yr ça an 
~~ı. Q~lık bir köşesine doğru çe· fÇln için kendini yemektodlr. GUl ~: nettirmektedir.:t r an muştu. Tunus şimdi Beni tlmeyye bir Neron gibi, yahut boğaların 
'S~ derke:ı de bekçiye: Kadın uluorüı. konuşurken adam bl, gtızeıı ve taze bir karı6l ve Uç ç • Japon zaferleri ile etı§tran, demndekl Şrunı da, Abbas oğulları· ölümüne kanıksamış bir Torre-
Q~ tur tunu Allahını seversen, koridorun bir köşesine bilzWmuş, ar- cugu old;.ığu halde bu Haaan. Ta:r iradesini kaybeden saray, uğra. şagı•a/ara nm devrindüi Bağdadı da ve bcd· ador gibi seyretmektedirler. 
~le pacıkumrusu gibi d!lfUnUyardu. beye g6nlli vermi,Ur. Tarlada, P . dığı mağlubiyetlerin halk üze. b:ıht EndUIUsUn lşblll~, Tuleytule, Milletler, cephelerle, harp sa-
' ~l lldaının bu söztlne: Beri tarafta kadın ona doğru ba. başında, )·CLhut tenha. bir yerde r~ rinde böyle bir tesir uyandırmı§ • Kurtaba ve Granata. gibi mUmtaz haları ile değil büytik metro-
~ ırak eöyıesın, evıa.t bu kadı· "'ır--•· ı:özüne devam etti: ladıkça kıza aşkını söylcmıktedır. olacagıv na inanmakta biran te- cevap verıgror şehirlerini de gölgede bII'akan 'bir ih· pollcrin dünyayı anlayı<> tarz-
"· c4nı y ' · t> w..- B k H b' il ""'"' "ocııkla ti '"'nd idi Şiir de hattatlıJt•" )/ "'<r" anını~. diye cevap verdi. - ıra •u as ıy ~.,., " reddUt etmcmi..+ir Japonları ŞOlll ..... 6 • ' ..... d 1 · • d 

"C onu k ' _ Ya, dünya b!Syledir işte diyordu. k 1 B im paranı var, _ !il" • t ..... . pt 0 ikte v ym c 1 kta en larını uygu arının ınsanı e-
~cı...... onuşnıadan mı edeceğiz. ne yapaca sın en maglup edecek derecede mü- Tahran. 10 (A.A.) - D.N.8.ı euuı e, m z e o e ı ı ı . . . .. 

~a.t b-ı .. '' l.ıcıııydı ki bin pl,,man. Fa- Eşeği dtsvcmlyen semerini d5ver. GU- senı sultan gibi ya~tınm. Karım, ço. kcmmel bı·r ordu çıkaramıyan tısfut san'atkArlan ile, modrescıcrl rece.erını yarın hakkındakı du-
,, • ~C?fa ı 

7 

b b dö B cukl h"r .,,....ı .... sana feda R Tahranda ~ıkan en büyült İraıı ~uetesi ile, mUd"rrisleri il• ·buunı.- sarayları ~iıncelerine ne derece sadakat vaı.. 0 tnu•tu. cUn yetlyorea a ILl!lnı v. ecak anm " 'Y",.... ... omano~ıar hassa fırkalarını El ıt ı t 1 d · k L-- ı · " ..., '-..n 
QA• "" "1ın ., Kt b h ı f n:ı halde Jtıznı:ıkta· L ' ' 

1 1 aa ' ra!Hl aır ııı;ten çı ... ı • f4 J1· ve cemiyeUerile Tunus, "ımaıı .Afrl· göstcrbeileceklerini sezmeğe "'4 11 eeasını anlamak ve bu kadar çocuktan ne istiyorsun? z. u a e e Petrograd sarayına çevrilecek alara karşı vıulyeı almaı..-... ~ flJ.vle yaz. "" 
~lı~ iL Ç()(:ufiıe beraber ag-1ıınuı.ga Merdivenleri inerken fkl adam bir· dII'. Fakat köyde bir rezalet çılan~· her tehdidi derhal kahredebile· m:ıktadrr: kanın Akdeniz kıyOOl'mda, Arap me. çalışmakla meşguldürler. Deni-
~'d;ı. :n kactını yatıştırmak lı;in o· birlerine kadını göstererek: sından c;eklndlı1'1 için kimseye dcrdt cek bir tarzda kuvvetlendirmi§- İraıı efkin amıımiJaini kudarınalt m.t denlyeUmo son müstakil merkezi ola lebilir ki bu harp artık rejim, 
'-'. Uhınan dinleyicilerden biri yan - Ne yaman kadın. ni açamamaktadır. Kızın 'lkı\yot • - lerdir eadilc 'ıkardau büıüa k -...:~ı_. • ..ı-;.. rak göze vunıyordu. ideoloji, zeka ve endüstri çar-

lokuldu· memesi ise Hasanm umıucrinl kuv- t- · .. . . w ... ,- ""'"""l' Artık Mısırda, şanıda OsınAniı lm pışması hnlinden çıkmış büyük 
' ~e · - Ell maplı cınaten. vctıcndl ekt a.şll Aşık tazyik· .1.51te boyle bır devirde, açlıga. edilmek zahmetine d~emckle beraber, 

il ~n Oldu hemşire? dedi. - Aman birader, duymasın, maa· lerlni ~: vo Yttırmaktadır. Bu tahammUl edemiyenler, !sa'nın İranın noktai nazarını ta!1'ih ctırıck lium· paratoru mınunl swcyınan hUkmedl metropollerin insanlık ve milli 
~.ı:ıs~:inde tuttutu bir yemeni zallah hakkımızdan gelir. hol ,.~r b~ ~~1:.!'1 dlkk&.tini çek· Yer yüzünde bir mümessili gibi dır. yordu; .r-~k az sonra Bağdadın mln- haklara saygı mUsabnkası hali· 
~ı t"-•:_,~ıarını silerek, cllle a- Diye konuştular. ını.:+ı~. ıuz .uy ... n gördükleri Çara, «küçük ba- İraııda hali hanrda eüra bü,.llk miktar· bcrlcrlndl! do bu ünparo.torun na.mı- ni almıştır. İngiltere, kendisi· 
............._ ~.,,.l.Ct'tll• -•t EREY ")' ..... • b&.> diy dıkl Ç 'd' d . b 1 d r...~. - )' . .ııL 1 n:ı. hutbe okunacaktı. . bew ·1· b' h ıııı... .....____· '" • Halli Ca e an arı ara gı ıp a tıırıst u an a ....... scıy ryoıı,. y .... ıa arı Endilllls, mahvolmıı.,.u. 

0
_._,_ n~·r nı, her hatası geru ır ır a-

H lil n. ad 'b' h:ıkl· ekmek dilenmeğe karar vermiş- bilerek tııhrif etmektedir. Zira İnında ika· ...,.. ~uo ou dd tm kl b"' ı 

~'J· l>if. Neııd , Grip, B.omatizma 
~b Jl, Elnklık n Rntfin A,4nlanow Derhal Keser 
e llld 

titR ' filode 3 kaşe bilir. T AKLITLERINDEN SAKI 'lNIZ 
YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA ISTEYlNlZ. 

a Can, temız ve ı gı ı, lerdlr. çok ince ruhlu insanlara vatan olan kem c. e eme e ve oy e met cıleıı bütüJt ecnebilerin m")'fell bir b k l 
katen can bir adamdır. Evnlki e-Un, T.renar mahallelerden k'alkan bu medeniyet Wkesinden, son mUslU- bir müsa. a a a anında bulun-.n. i' eahibi olduğu bilinmektedir. 
Hasanın kıza yine sarkıntılık etmek kızlar, kadınlar, ihtiyarlar, te- Diğer taraftnn gümrük idare11i "°hudut man hUkUmdann, yani UçüncU Ab· duğunu unutınamağa alışmalı 
tstedt#{ııi görUnce hemen yıınına gtt kerlene tekerlene büyüyen bir mulıafızları, her türlii kaçakçahla, Dlt'lD· durrahmamn, Afrikaya göç dtıgi ve çalı§malıdır. 
mı. v~ 1.,.1 Ayıp çığ gibi sokakları caddeleri dol- lekete tek bir tnlr.ınca olsun kaçak ıil&h gUn, •imdi tam bir buçuk asır gcrJ- İrawn, Alınan tab'asını kcn. 

- apma ya'hul •dem'i'wr• • durarak ve· ithal edilmeeine milli olmak için h•dudu de. kalmıştı. Bir zamanlar Magrlp di iradesi ile değil, Londra ile 
tır, C11nahtır, Baki GUI gibi taze btr - Açız! Bize ekmek veriniz! sıkı bir ncur<'t altında buhtııduru,orlar. mUıılUına:ılarının elclp blçUkleri ta:· Moskovanın mü§terek telkini 
karın ve Uç tane çocuğun var. Ne Diye yalvararak bu meydana Binaenaleyh iddia e.!ildiği gil;i ecnebilerin laları sulayan Vadiyülkeblr nehrinde. neticesi olarak hudut harici et-
lstOI'l!in bu kızdan? Bu senln ÇOCU· kadar gelmişler. irnn dahilinde silulı 'e ünif<>f.ıma tefti et· artık Şnrl Kent ordusunun ıurk mll· tiğini iddia etmemek iledir ki, 
jıın yerinde bir taze. ümitle gelmişler; her şeyden mcktc huluıım:ıları ııhlın lcıı.bul edemiye. letten devşlrllmlf scrscrt ve sartıoş si İngiltere defteri amaline müs-

Bu iyi ıkizlere, makul naııihaUer bUyük tanıdıktan ve tapmdtk· cc[;i bir fe)·dir. Memleketlerinin diğer mil- ldbşorla.rı at wıuyorlardı. bet bir not kazandırabilir. Türk 
fena halde kll'lan ve ktspiiren Aşık, lan İsa kadar kendilerine ya- lctl!-r ıarnfından karanlık 1.ııir harp sah. Mağrip deVIeUnin l.nkırazmdan son milleti, İranı milli istikUi.Une şu. 
derhal tabanoruımı ~erek Halil ca- kın sandıkları Çann; biltUn pen.

1 
nesi lı:ıline !Olculma0ına nv.:ı gi.İsterecek m Ziyan oğulları h:ınedanınnı eıtııe urla hakim ve mukadderatına 

nı c~ız yere sermiştir. cercleri kapalı kızıl duvarları sa lranlıların bnlunma~ı mümUin değildir. geçmiş ohm Ceuyir, Akdeniz Tilr?. millt menfnatlerine uygun ist' 
Fa<.'lanın tal1k1katına l\tudde.iumu- rayına doğru on binlerce el u-ı Bugünkü İranı 1anıyan~ lraııın artık ocakJannuı idarem alt:mda bulunu- kametler verebilir bir devle" 

mt ve-~ eil koy.mqtur. Katil tıM-. zanmış ve hep birden diz çöke- ha gibi entrikalara Dlii • bir ,.. -... yordu. lanık tanır. 
kif ~. rek bağınşmı$lar: dı~ını hilirler. · <="t'f K~t... r' ·• ' ı ~ 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 38 

GÖRÜNMEYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik_ .. 

Sert bir sesle haykırdı: "Şunu iyice 
aklınıza koyunuz ki, bana taalluk 

eden işlere kimsen:n burnunu 
sokmasına tahammül edemem ! ,, 

- Knight bana, dün gece, i- numa çekmesem nefes alamıya 
kinizin pavyonumun yanında ca cağım .. Bogulayım mı istiyor
:ıusluğa çıkmış olduğunuzu bil- sun uz? 
lirdi. Onu evime girerken gör- Ve sözlerine inandırmak ister 
mUşsünüz. Şunu iyice anlamalı- gibi mendilini çarşaf gibi aça
sınız ki, ne siz, ne Clarckson rak iyice bir aksırdı. 
Parry, ne de herhangi başka bi- - Aman, dedim. Öyle btr nez 
risi bana, yalnız bana taalluk le olmuşum ki.. Ne olur §U ila
eden işlere burnunu sokmağa cınızdan bir tutam da bana. ver
mczun değildir. seniz de ben de bir çeksem, bel-

Ve onu daha fazla dinlemiye ki biraz ferahlarım. 
niyetim olmadığını, çekip git- Bana arkasını dönüp gitıniye 
mck istediğimi anlnyınca: hazırlanarak: 

- Bir dakika! dedi. Bu gibi - Herhangi bir eczacıd.a.n te-
mütecessisane hareketlerden darlk edebilirsiniz, dedı. Ben 
hoşlanmam, bunu iyice kafanı- başkalarına takdim etmek için 
za koyunuz. Sonra bu münase- satın almıyorum. Eyvall8:h .. 
betle de Kinght'in müşkül bir Ona cevap vermiye v_~~t kal· 
mevkie düşmesine tahammül e- madı. Hep ayağını. suruyerek 
demem ve bana karşı doğru ha· yola düzülmüştü bıle .. Ben de 
reket ettiği için de isticvaplara 1 şatoya doğru yürü mi ye baş.la
ve şüphelere maruz kalmasını 1 dım. Ayni zamanda demek ki, 
istemem. Bu gibi nahoş ha~ise- diye düşün.düm .• Gece yarısı da
lere sebebiyet vermemek ıçin laverelerinın manası buymuş ... 
size, arkadaşınıza bildirmek ü- Olmıyacak şey de değil.. Ve 
zere, şu izahatı veriyorum. profesöre hak verdim. Kim bi-

Bir müddet sustu. Sonra çok lir o sabırsız. hiddetli adam ba-
sakin bir sesle devam etti: na bu izahatı vermek için kendi 

Piyasa 
haydutları 

(Baş tarafı 1 incide) 
bahistir, ~oksa harp pmtla.madan el·· 
vel ld.hal edilmiş bulunan Cl}ya Jçln 
bu artu} obnamalıyd~ 

Ya ldlıaıAt C!JYMI olmayıp da, 
mernlekett~ yetı~n ham ve mo.ınuı 
maddelerdeki thtı"ra ne diyelim! 

Bunlama da mı maliyet fiyatı yük. 

selmlştir l BuuJar da m nakliye üc
retini faz.la ödüyorlar, bunların da 
mı harp ısl&'ortaı ı ytlkselmlştlr, 

* * thtlkir yılaamın ba.'ı htanbulda· 
dır. o zehrini buradan her tarafa ye
tl'}tirmektedir. HtikCınıetın son aldı· 

ğı tedbirlerle Uıtlklr yap:ıeaklar ve 
yapmak istidadında bulunanlar nls
beten azalınt'}tır. Fakat yine büytlli 
bir klitle ı,ıne devam etmekte, ha
yat bahalılığını artırmakta ve kasa
larmı doldurmaktadır. 

thtlkı\rla mücadele mekanizması 
istediği kadar faaUyette bulunsun, 
Ticaret vekilimizin Mecllııte ısöyledl
ğl gibi, llalkımız clvanmerddlr. Satı· 
cı .btedltf kadar lhtlkAr yapsın, halk 
bu ytlzden <1atıcıların hapse girme
sine, ceza görmesine sebep olmaktan 
dalma kaçınmıştır. 

Halkm bu müsamabao;mdan ,.e A· 

licenaplığmdan utanacak yerde, mub 
tekirler bllA.kls bu yüksek millet ka
rakterlnl suJJstlmal etmektedirler. 
Şüphelendlğlne mal vermemekte, 
<yok) ce\·abım yapı,tırmakta "·e ih

tiyacı l}lddetll olanlara bin natla ve 
faturasız mal aatınaktadır. Hele zln
eirleme usullle mallan elden ele l'e 
muvazaa yaparak naklederek flat
ları blrkaç misli arttıranların haddi 
hesabı yoktur. 

Mltelerrlk: 
Belediye eski 

1 Parasız ilanlar Evlenme teklifi 

* Yaşı 17 • 18 arasında aarlfın j l • f f: ı.. • ı.. • 
veya kumral, gUze1 bir bayanla ta· Ş İSfiyenler: eser erın e Hlffl 
nışmak J5tıyorum. için bir mütehas-

Birbirimizin karakterini anlayıp Bu sütunda lf araıaa. ı.ı verme. 
ilerde kuraca.ğuru:: yuva hakkmda evlemne tddlflerl, ve tkıarl sıs alıyor 
konuştuktan sonra nişanlanmak flk mablyeU haiz olmJYIWl küçük 
rindey.m. Müracaat edeceklerin: tık llAnlar parasız Del}reıuanr. İstanbul belediye.•i e'ki eserlerden 1 

· ili anlıyan bir mütehassis almak kararını 
tahsil şart, orta tahsil do olab r. Artı· st olmak ı· stı·yen Ciddl tekliflerin (Yeten) r11muzun vcrmi§tir. Bu mütehassıs, yeni ac;ılacak 

Ur tta 
cadde ve meydanlara tesadüf edecek olan 

m acaa rı. bayanlara * 1,68 boyundayım. 19 y~ında· eski e&erleri tetkik ve kıymetlerini t~bit 
yun. Bu ı.ene liseyi bitirdim. YUkSek Sahnede yetişmek ı.stiyen iki gen<, itinde knllanılacaktır. 
tahsile devam etmek niyetindey.m t::.yana ihtiyaç vardır. Ş!mdillk kırk * Büyiikderedeki belediyeye ait meyn 
Tatil mUnasebet!le bır il}te çalışmak lira ma.&IJ verilecektir. BUrhaneddin fidanlığının, biti,iğinde bulunan bir kı· 
tayıın. Anaı!oluluyum, uzun boylu Tepııi'ye : .1Urac'.U'.t. ıım arazinin de satın alınmak suretile ı;e-
bir bayanla tamşmak, anıaştığımz Bomontı - EbekSiz sokağı 13, her nişletilmesi kararlaştırılmıştır. 
takdirde nişanlanmak ve bunu mUte· sabah ona kadar. * Vali muavini Ahmet Kınıkla maarif 
akp 3 sene tahsilden sonra, evlen· * Orta yaşlı bir Türk kadını iyi müdürü Tevfik Kut, Yalovadaki tetkikle· 

mek isti T rini bitirmi!, İstanbula dönmü•,lcrdir. 
yorum. bir aile yanında dadılık arıyor. ~ · 

(Kadıköy) rllmuzuna mUracaat. raya gidebilir. Kadıköy Altıyol ağzı * Koordinasyon heyeti umumi katibi 

1 * 28 d b 1 88 k k u Hazım Atıf Kuyucak, Ankaradan İstanbu· 
yaşın a, oy , , ara ..,.· Söğüt!Uçeşme caddesi 155 

h, ela. gözlU. iyi ahlAk sa.h.ibi bir gen- la gelnıi~tir. Bir müddet ~hrimizde kala· 
cim. Ayda elime 70 lira geçer. Ev· * Sinema işlerinden ve her tilrıü caktır. 
kaôını, temiz aileye mensup iyi ah- rcklAmdan anlıyan bir zat ehven üc · . * Birinci Umumi Miifctti~ Bay Abidin 
!Aklı blr kız veya kadınla evlenmek retle iş arıyor. Her tUrlü kefaleti ha· Özmen §('hrimize gelmi~tir. 
istiyorum. Sarışın veya kwnral ol- izdir. Arzu eden muhterem l:ş aahiP· * Galatada yıkılnn binaların molozla· 
masını tercih ederim. s. A. rUmU.ZU· !erinin mektupla (Rekllm). rUmUZU· rı kaldırılmaktadır. Yıkıntı arasında ev· 
na müracaat. na mUracaaUarL lcrc ait qyalar bulundujiu için ttmizlcmc 

* Aylık kazancım 140 liradır. O- * Emekli zabitim, mektep talebe· ameliycei biraz ağır ve itinalı yapılmakta 
tuz yaşındayım. Urun boyluyum. 25 lerlnin hanelerine olsun riyaziye der· e§Ya enhiplerinin daha fazla mutaıarrır ol
ilA 30 yaş arasında, şen, uzunca boy- si verilir. Şerait uygun<!ur. Arzu e· ınaıruıilırına çalı~ılmakıadır· 
lu orta tahsilli bir bayanla evlenmek denlerin E. r\lmuzuna müracaatları. * Son günlerde Trakya, Kandıra ve 

istiyorum. Fotograf gônderirso mah İn-a taraflarınılnn tehrimize kiilliyeıli * 17 yaşında Türkçe, Fransızca lı. ·kt .ı od imi b ' rem olarak iade ederim. Gnlata pos· mı ar 11 un ge "ye a§lımı:ıır. \a. 
sanlarını koil'"'ur daktilo yazısını t ı Lt b"lh k ı ta kutusu No. 1141 A. Ş. -r 111 asız ı .. an Ye ı a•sa ~ mi~ odun 

• bilen ayni zamanda biraz muhasebe· b ı d • Boyum 1.60 kilom 81 yaşım 3·• u unmaınuın an şikayet eden tüccarla· 
yakışıklı ve gilzellın. AhlAk ve so· den aniıyan bir genç ticari yazıhane_ rın bu hare-keti alakadarlarda bir hııyret 
yum namuslu ailedendir. lerde ii! arıyo~-. (Kabul) rUmuzuna uyandırmı§tır. 

Divanyo!unda Adliye kırathanosin_ müracaa!". * Önümüıdeki der~ yılınıla, piya'8da 
de mtite!<ait Binb:ışı Mehmet Ali * 19 yaşındayım, lise bitirme im· vukuu muhtemel bulunan mektep le\"llZ'l· 
Bey vasıtasile Emine Mübin Hanım tiharunda bir dersten bütünlemem matı ihtikiirına kıır~ı bir tedbir alınması· 

* Yaşım 49 maa.şım 77 liradır. E- vardır. Ailevi vaz!yet:min mUsaade· nı ve dde mevcut E-toklann öte ocriyc 
mekli, dul ve k.msesizlm. İşret ve sizliği dolaymile resmi veya hususi dağıtılmamasını temin için İ•Uınbul fiyat 
kwnıırım yoktur. Evleneceğim baya· bir mUessesede ehven bir ücretle ç:ı.· murahhe komisyonu şim<lidt:n harekete 
nın yaşı 35 llfı. 40, gözleri lflciverl lışmak iStiyorum. btiyenlerin K. B g~c;mi~ir. 

Güzel, 
Sağlam 

Ve İştahlı l 

•• • u. 

1 H 
Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten 
SANIN di, macununu kul· 
lanmağa, SANlN dİ§ macu· 
nu ile günde üç defa dişle• 
rini fırçalamağa alııtınnız· 
Gürbüz yetipnelerini teınin 
etmif olursunuz. 

Eczanelerde, bllyUk itrlyat 

- Knight'in dün gece evime nefsini ne. ~adar. sıkıya koyd~·: 
getirdiği pakette Havana siga-

1 

Hele kend1sıne h1zmet eden b1n 
ralan vardı. Hollandadan bu sa- üzerine toplanan şüpheleri d.3.
hillerde bir yere bu gibi mallar ğrtmak için katlandığı bu ezi
taşıyan bir gemi var. burada yet onun, bizim zannettiğimiz~ 
sesi birnz titredi.) İhtiyacım ol- der; çok daha iyi bir adam &
duğu zaman Davis'lere bildiri- d~gunu gösteriyo~u. Sevdi~ 
rim, onlar da gemi açıktan ge- hır arkada.§ına hedıye etmek ı
çerken ışıklarla işaret verir ve çin o kadar nefret ettii,;'1 siga
kayıklarile giderek bana sigara- rayı kaçakçılık ya.parak elde et
larımı getirirler. Ben zengin de miye razı olması iyi bir adam ol 
ğilim ama, bu sigarlan satın a- duğunda şüphe bıraltmıyordu. 
lacak kadar para biriktirebiliyo- Gezintim doğrusu şimdiye ka. 
rum. Her ne ise... Bu izahtan dar oldukça eğlenceli geçmişti. 
sonra arkadaşınızın merakı zail Sonuna doğru daha şayanı dik
olur, sanırım .. Kendisine ayni kat bir hadise ile karşılaştım .• 
zamanda §unu da söyleyiniz ki, Tam profesörün evinin yanına 
(sesi birdenbire vahşileşmiş. yi- gelmiştim. Arka kapının dışın
ne eskisi gibi kudurmu§tu.) Bu da iki adam yanyana duruyor
sözlerime lutf en inansınlar ve du. Bunların Alice Knight ile 
Knight'i sualleri ve takiplerlle kaptan Mitchell olduğunun far
taciz etmekten vazgeçsinler. Bu kına. va.rdım. Yilksek sesle ko
t:.dam arkadaşınızın suallerini nuşuyorlardı. Aramızdaki me
cevapsız bırakmakla bana ne ka safeye rağmen bir kısım :ıözle
dar sadık olduğunu isbat etmiş ri bana kadar geliyordu. Kav-

İ!'ltanbulun biltlln Tllrklyeye mal 
daı1tan en bli;)-1lk mU~e.<ıelerinden 

blr~mm bu yilzden nasıl nıahke
melere dü.ştUklerlnl her gün oku
maktayız. Adliye, bu glbllerln yak.a
sma yapı'JAcak elemanlan iyi .eçmııt 
tir. Buglin muhtf'kirlerl kovahyıın 

adliye maldneslnln ~nda idealist 
eı!'.manlar vardır. Onların de\·lctl 
temsil eden ''e müsamaha kAbul 
etmiyen pençesinden lbtl.k{ır ürkmilj_ 

veya koyu yeşil, çehre ve endamı mU rUmuzuna mUracaatlarmı dilerim. ============= 
( T İ Y A T R Ü l ~m~ağ:::::'razal~arm~da~bu~lunurd. tenasip, balıketinde, tahsili ve ıyi * Lise mezunu bir genç orta mek

ahlAktıı. olmal.drr. Mnhre.miyetino ri- terten ikma~e kalan ta1etelero ucuz 
ayet ve !ade cdJmek ilzcro fotoğrafı derıı vermektedir. tstiyenlerin En 
nı bir mektupla (3. B. Hayat) rilmu- Son Ha\•adis gı>zeteainde <lk.rnab 

tir. ga ettiklerini anladım. Adam: 
Bu izahat karşısında hissetti- - J?uda~alık etmeyin:. diyor-

ğim hayret her halde yüzümden du .. Eger sız .. (Burada soylenen 
de okunuy~rdu. ı:n büt~n dik~~time :ağmen i-

- Sigara mı? diye haykır- şıtcmedim) Sı~~n katı . olar~k 
dım. Sigara mı dediniz profe- b_~mda zara: gormcmenıze bu
sör? Fakat ben sizin, sigaranın tun kuvveti~le çalışırım ... 
lafını bile aö-zına almaktan çc- Genç kız hıddetle: 
kinir mutaS:sıp bir sigara düş. - Kiıfi! dedi. 
mam olduğunuzu sanıyordum. Ve birden yerinden fırlaya-

Bu sözlerim üzerine onun kı- rak: 
zarır gibi old.uğunu gördüm. - Müsyü Mitchell kendinize 

Nefretle: gelin! .. 
- Hayır .. Benim için değil.. Fakat adam hislerine hakim 

~ayır, ~ayır kendim .içip değil. olamıyordu. Israrla: 
diye bagırdı. Kıymetıı. bır ark~- _ Size bunu yapamazsınız, 
daş~ma, çok boş.un.a gıdecek bır diyorum, dedi. 
hediye vermek ı.stıyordum. ~- Kız dönüp nefretle onu süze-
n~n h~rıan benı.m hoşuma gıt- rek: 
mıyeb1lır, f~k~t ış~e hazan _dost _ Ya? Peki buna kim mani 
luk ve sevgı hıslen her şeyı bas olur? Siz mi? 
tırır. - Evet ben! Menfaatiniz na
. . Cebind~n kutusunu çıkardı, mına sizi koruyacağım. Hatta i
ıçınden .hır tutam alarak b~u.: cap ederse arzunuz hılafına ko
na çektı. ?nun ~u _hareketını gu ruyacağım .. Eskiden bana kar
lerek takıp etmıştım. şı biraz muhabbetiniz vardı A-

- Fakat burnunuza bir şey- lice .. 
ler çekmekten adeta. hazzediyor Alice'in müstehzi gUlüşU söz-
sunuz profesör, dedım. lerini yarıda bıraktı. 

Tabakasını yine cebine koy· - Katiyen! Böyle bir §ey ta-
du. Elini sabırsızlıkla sallıya- s.a~r etmek bile büyük bir de 
rak: lıliktir, M:üsyü Mitchell .. Hiç bir 

- Beni faka mı bastırmak zaman sizin için muhabbet gibi 
istiyorsunuz, genç adam .. diye bir his duyduğumu hatırlamı
bağırdı. Benim nezleden canım yorum. 
çıkıyor. Şu Okaliptüsü de bur- (Arkası "v) 

tür. 
lşte biz bn noktada durmak ,·e bu 

ldeall!lt gençlerin arttırılmasını talep 
etmek istiyoruz. Bunların bir müd
det evvel, fiyat mUrakabe te'kUiLtı

nm, değll yeni muhtekirler bulmak, 
hııttA şikl'LyeUere yetişememekte ol
duğunu gazetelerde okumu,tuk. Bu 
gün bu kadro Ticaret VekAletlnln aç. 
tığı kanlarla arttırılmııt ve yeni 
memur alınmı,trr. 

l<"akat. bu da kAfl detDcllr. Aarm 
ihtiyacı (topyekWı mü.radele) dlr. 

''Yüksek lktl. at ,.e ticaret mektebi 
gençleri bu topyekftn lbtlkAr mlica
ı:leleslne i'tlrak ettlrllmelldir. 

zuna g~-:ıdermesi. rümuzuna mUracaatlGI'ı. 
•1.73 boyda, 62 kilo, mUtenasip vıı 

cutlu, beyaz tenli, gUzel çehreli, ye· 
şll gözlU, kıımral saçlı, dürüst ahl!lk 
lı, h.ç bir içki kullannııyaıı ntualllın 
mektebi mezunu bir gencim. 22 ya
şındayım. Azamı yirmi iki ya~ında 
l,55 • 165 boyda mUtenaslp vilcutlu 
gUzel -;ehreli, temiz kareltlerli mual
lim mektebi mezunu veya. hali vakti 

* Ben Gedikli ktiçilkzablt okulun· 
dan mezunum. Eski ve ye.ni yazıları 
mUkemmel bilir daktilo ile de yazı 
yazar hesap ve büro lşlerine vakı!mı. 
Ta,raya· da giderim. Münasip bir iş 

aıyorum. Taliplerin Galata Arapcıı.

mii Sarı.zeybek sokak 19 numaralı 
Mehmede müracaatları. 

yerinde bir aile kızıyla tan:şıp anla· * Otomobil ve Makinist okulund'ln 
şarak bir yuva kurmak istiyorum orta dereceli diplomam vardır. 17 ya_ 
!steklller bir resimle (55 M. G.) rU· şında Ukmektep mezunuyum. Otomo 
muzuna mtlracaat edcbfürler. Resim mobil tamirathanelerinde ve dört za-
de gönderebUlrtrr manlı motör, makinistleri yanında j 

il' 28 yıı.'1flda, l, H ooyunaa mate- yardmıcı olarak idar1 bir aylıkla çıv 
nasip vilcuUu yabancı lisana vA.ıtr! lışabilen bir genç iş aramaktadır. 
lise derecesine mu:ıı:Ll tahsilli ve ay EyUp, Defterdar, Feshane karşısında ı' 
!ık kazancı 150 liradan aşağı olmı· 28/1 dUkkMda Bayrama müracaat 
yan temiz bir aileye mensup bir bay, edilmelidir 

Brik.aç bln ldeaUıt 'rltrk gencinin, 
tinh·erı.ltelllerln, flat mürakabe teş- sarışın, yeşll veya elil. gBzlU narin 
t"llıitUe beraber çalı"1JMI flat miıra- yapılı 19-25 yaş arasmdo, tdebiyatı 
kılbe işinde mühim neticeler vercbi- se-.·cn bir bnyıınla tanışıp evlenmek 

Gelen cevaplar: 

11 B la flll 
.. , __ u 

1 
kad bl ı 1.stemektedlr. Ciddi tel~li!leı-ln do~oğ 

r. un rm uu.uıe er ar, r ı 

kı bl in h blrd 
. raf geri iade edilmek şartlle:. (Ta· 

ıç n gene ep en ve anı o-
,..r p.,;a..'laya ... ,...,,, ve a. aa.-

(A. G. K.), (Mavi), (Engin), (S . 

A.) rUrnuzla.ruıa. gelen mektupları 

aldırınız. 

* Bo.Jkan rumuzuna. gelen mektu
bu aldırınız. 

•- ak h· . dağ·'--·· vnl ı salı) rllınuzuna müroco.atlarL 

atte muayyen malların flattarını bü- * 32 yaşındayım. Boyum 1.69 ki 
tüıı semtlerde ve pazarlarda tesbite lom 70, temiz kıı.lpll siyah gözlU si- ===========:::ı::::= 
klJkmaları karşı ında hiçbir muhte- yah kaşlı, buğday rengindeyim. H s· ral, sarışın olabilir. 
kitin malına be' kuru, fazla Ufn·eye acil bir evim vardır. •O lira ücretle Bir evi ve biraz da eşyası olan ter
ceısaret edeceğini zannetınıyoruz. devlet hizmetinde çalışıyorum. Ba· clh edilir. Taliplerin b;la.hare iade 

mrkaç bin gencin piyasaya çıka· yanda istemiş olduğum evsaf (Renk edilmek ~tile bir fotoğratıa birlik· 
e&lJ haberlnJn bile pıılkolojlk bakım esmer veya beyaz yaşı 25 ·35 arasında te (Çok güler) rllınuzuna müracaat· 

da.il muhtekirler üzerinde bırakacağı kız veya dul sağlam ve ahlak sahibı lan. 
te!ıllrl hesaplamak JnNna ferahlık ,-e. olmalıdır.) Taliplerin cBalkan> rU- * Yaşını 49, boyum 1,70, kllom 72. 
r1y11r. Kaldı ki, yanmn idaresini, u. muzuna mektupla ml\racaaUarı. Mesleğim tllccar. İki apartımo.nnn 
eaı·etinl ellerine vereceğimlı; TUrk * 18 yaşını doldurmaktayım. Bo- vardır. Aylık gelirim 280 - 300 llra
geırıçlerlnl, temiz ideallerle pis plyn· yum 1,64, kilom 58 dlr. Esmerim. dır. Aradığnn bayanda :şu evsafı is

sanpı temizlenmeı;ine lı,tırak ettir- Saçlarım koyu siy.m ve dalgalıdır. terim: Yaşı 27 - 50 kadar, gllzel, te· 
md.t blle ba'}lıbaşına lstlkbale bir T:ı.hsilim llse bire kadar olup ayda mlz ve ev işlerinden anlayan bir ba
hiz mettlr. 70 lira gd'f!-ım vardır. 16·18 araaında yanla evlenmek istiyorum. Zenginlik, 

Cınlar buı;i.inden, kara borsanın bu 
meuılckete yaııtığı kötülükleri göre
cek. mil<'adelcslne ve temlzJenmeslne 
fştlı:ak edecek l·e yannın temiz Türk 
plye~..ıısmı kurarken hep memleket 
menraatı ile mücehhez bulunacaktır. 

Ttraret ve ?\laarff Vekillerinin bu 
noktr.ya dlkkatlerlnt ehemmiyetle 
çe~k Iı.tiyoruz. Türk a-ençllğl bu 
memleket hizmetinde çalı,maktan 

aon!tq-z blr zevk duyacaktır. 
Anılan TUF.A.°" 

renk mevzuubahis olmaksızın temiz 
bir aile kızıyla ebedl bir yuva kur· 
mak istiyorum. Taliplerin (Şan) rU 
muzuna :nektupla mUracaatları. 

* 47 yaşındayım. Boyum 1,72, sık. 
letım 87 kilo, mavi gözlll, sarı,ınım. 
Çok dincim. Devlet memuruyum. Nı:t 
olarak elime 40 l!rır geçer. İçki iç. 
mem, kumar bilmem. Evlenmek !.SU· 
yorum. Bana hayat arkadaşı olacak 
bayanda aradığım evsaf şudur: Y~ı 
30 na. 37 arası olması. Esmer, kum. 

m!Uiyet mevzuubahis değ'lldtr. Ta· 
!iplerin birer fotoğrafla Boğaziçi 49 
rUmuzuna mUracaatlarL 

* Yaşını .f9, maqmı 77 liradır. 
Emekli, C:ul ve kimsesizim. EvlenecJ· 
ğlm bayan 35 ile (0 yq araaında, 
!Akta olmalıdır. Mahremiyetine riayet 
\'e endamı mütenasip balık etinde ilk 
\"eya orta derecede taluıiU ve iyi ah· 
lakta olmaldr. Mahremiyetine riayet 
\"e iade edilmek Uzere fotoğrafını (88 
l!clvert yeşil) rumuzuna gondermeaı. 
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İki gencin gözleri, birbirleri- lst 0k/ô:l - En So H .. d. ıı. A k c· llA 'T' ~ -.k 
nin içinde bayıldı. Artık kalple-! ı n ava ısın Ş , ınaget ve 1.Y1acera. .1 e1 rı ası: 8 i mekle itham ediliyordu. Me.k

tulün başucunda kendi bıça.ği
le, yine kendine ait askeri bir 

ki dalgın, meyus, düşünceli hal- 1 T lliii K A ri şenlenmiş, aydınlanmıştı. Es- \ lii 

erinden eser kr.ılmadı. YUzleri- M 1 
ne ve gözlerine yenl bir mana, 
~·eni bir ifade geldi. • 

caket bulunmuştu. • 
Genç zabit kendini müdafaa 

etti. Hakimlerin karşısında de
di ki: 

Şimdi ikisi de başı boş, §ah
lanmış bir atın üstünde gibiy
diler. İkisinin de ruhlarında çıl
gın cevelanların bitmez, tüken
mez mesafelerin hasreti vardı. 
Düğün çok uzamadı. Bir giln, 

arknlannda büyük bir kalabalık 
olduğu halde, Dora ile Anriko, 
büyilk kilisenin kapısından gir
diler. 

Papaz Anıikoya sordu: 
- Dora de Toraltayı ha.yat 

ıı.rkadaşı olarak knbul ediyor 
musun? 

- Evet! 
- Dora, sen de kabul ediyor 

musun? 
-Evet! 
Cevabı, genç kızın dudakla

rında kaldı. Tam cevap verece
'· ği sırada, bir komiserle iki polis 

\ıırikonun yamna geldiler. Ko-

miser dedi ki: lardı. Bütün gözler hayret ve - Ben anamı öldürecek ka-
- Kral adına sizi tevkif edi- Çeviren : tecessüsle genişlemiş, bir daki- dar sefil ve zelil bir insan de-

yorum' Beni takip ediniz. ka Üzerlerinden ayrılmıyordu. ğilim. Böyle bir itham altında 
Nikah ayini durdu. 11A S Ç l H k b b' • · Dora, böğrüne kurşun yemiş ;n. • apanoğ u e~l~s ~n~ lı\~an~ v~ı- kalmak beni harap ediyor. Ne-

hir geyik gıbi gözleri yaşlı, ağzı ~?r,d d'ıkı:>odenın oş uki ~rı~ da 
1 

ın rede ise çıldıracağım. Bu cina-
mütekallis kaldı. Tipi ve tutul- niçin tevkif ediyorsunuz? ır e. 1 unun a s en a ga- yette kat'iyyen alak k 

.J 1 k f 1 1 h y d b" ı· f h am yo · muş bi rkimsc gibiydi. Saniye- - Ynnlış I a an yok. İsmin anıyor, er agız an ır a • er Kalblerin derinliklerini ·· 
ler, dakikalar sıkı bir kar kasır Anriko .Berlandi değil mi? dudaktan bir söz çıkıyor ve bu Tanrı buna şahittir. Ana~~gı::; 
gası halinde yt_iz.üne, göğsüne - Ev·et... tevkif hadisesi, bu mevsimin en 

f t kı kk 
öldüren mel'un, nereden buldu 

çar~.ıyo~: f!_e e~ını ı _yor~u. Vü - Tervkif ~ü~e eresi .sizin nadir, en tatlı meyvalanndan 
cudu, gorunmıyen hır elın de- adınıza :ııesilmıştır. Haydı yü- biri 1 k . t'd d .. t . ise bulmuş, benim bıçağımı kul 
Jice bir hareketle kıvırıp büktü- rüwn gidelim. 

0 
° ma 15 1 a mı gos en- lanmış ve üniformalı caketimi 

ğü bir ip parçasına dönmüştü. _ İyi amma, tevkifimi icap Y ~~u. . . . • . . de orada bırakmış. Maksat aşi-
Sesi ve nefesi dişlerinin arasına ettiren sebebi anlamak isterim. kad:~a~r\~~ kı, tevkif hı:hdtil~esı, kar: cinayeti bana yükletmek 
sıkmış, tırnakları birer ince bı- - Gidı~ceğimiz yerde anlarsı- herkesi başk f~~2 :re 1

1 dyar kendisini kurtarmak! Bu işi 
çak uçları halinde avucunun et- ruz. hum.mali bı'ra k~l"ku lışga e en ben yapmadım. Masumum ben! 
1 

• 
1 

şt ı u a mevzuu Mahkeme, Anrikonun müdaf a 
enne snp anmı ı. - Ya ,gelmezsem? olmağa başladı. asını makul bulmadı. Bıçakla 
. ~r!konun benzi .ölü benzi - Zorlıı götürürüz. Ve Anriko götürülürken, Do- resmi deil suç delili olarak say~ 

gıbıydı. Hnyretle komısere sor- Anriko 1le polis komiseri mü- ra, babasının kollarında bayıldı. dı ve genç zabitin kurşuna di-
du: . . nakaşa edıerlerken, kilisedekiler, * zilmesine karar verdi. 

- Bır yanlışlık olacak! Beru onların koııuşmalannı dinliyor- Anriko, hasta anasını öldür- (Arkası var) 

"-------' Ra'it Rıza Tiyatrosu 
Bu akşam Beylerbeyi tiyatrosunda 

(Bobstil) komedi 3 perde 
Halide Pişkin birlikte 

, ...... ,. 

& 

Ne~ri)at Direktörü: 
ŞÜKRÜ SARACOGUJ 

Basddığı yer: 
VATA..°" MATBAASI 

Küçük tasarruf 1941 f KRAMIYELERl ıP 
1 adet 2000 liralık = 2000. - , 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.--
' 2 > 750 > = 1500.--
' iKRAMiYE PLANI 4 > 500 > = 2000.-
' 8 > 2.50 > = 2000.--

.KEŞIDELE&: 'Şalba&, ! ~ 35 > 100 > = a:soo.- ' ı A#mtoe. a lırJadıe,riıı 80 > 60 > = 4()()().- , 
&aribleıtDde yapdır. 800 > 20 > = 6()00.-

Devlet Denizyollan İlinL:ırı 
!-------------------------------~ 
İzmir Fuarı münasebetile yapılaC9~ 

İlave Postalar 
O' 

İzmir fuarı münasebetile 12 Ağustostan itibaren eyl1ı1 s 
nuna kadar: ııt 

1 - Salı günleri saat 13 te İstanbuldan !zmire ilave VB~~ 
kaldırılacaktır. İlave seferlerin yük vaziyetini tahfif ede~ıeJl 
nazan dikkate alınarak bu seferlerin devamı müddetince b~951 
!zmi:tien perşe~be sabahı kalkmakta olan birinci sürat pO~ !S' 
13 agustostan ıtıbaren 1zmirden çarşamba sabahı kalkarıı ıdtıtl 
tanbula perşembe sabahı gelecektir. Bu suretle !stanbtl:ııfl' 
pazar,. salı, perşembe ve lzmirdcn çarşamba, cuma ve P )'9' 
günlerı olmak üzere haftada üç gidiş ve üç dönüş postası . 
pılacaktır. . 0ıcı1 

NOT: Fuarın açılına töreninde hazır bulunmak istiYe 1 l)İ: 
salı akşamı İzmire götürmek üzere 19 ağustos salı postııS teS1 

sefere mahsus olmak üzere İstanbuldan 18 ağustos V9-zat 
günü saat 13 te kalkacaktır. iıtile 

2 - Salı günleri saat 8 de !stnnbuldan Bandırma ~rJ1\9 
1zmire ilive sürat postası yapılacaktır. Bu suretle Bn.~~ıeı-C 
tarlkile İzmire haftada dördü sürat ve ikisi aralık oırnalt 
altı gidiş ve altı dönüş postası yapılacaktır. (6856) 


