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B. M. Meclisi belllfanen kararı verdi 
........___---~~~~~------ ------------------------------~------~--------------

!Askere giden l,ıer vatandaşın 
Makedonya (BUyUk tarihi 

roınan - Ni%amettin Na· 
ıtt - Herg1ln blr fikir (Fık 
ra - Fanık Fenik) - Dün· 
den bugüne (fıkra • Ensarl 
Btııent) - Hatiralar • Fık 
ra • Faruk Fenik) - Gü· 

:ntn aiyaaaaı (Şevket Bıl· 
Cin) - Nana (Ma,hur ede· 
bt roman. Emil Zola'dan 
S"Viren: Hlmld Refik) -
Btr tutam bilgi - lç ha'tı.-
lert, 

C~ct°' SAHiFEMİZDE ı -.......-..:_: __________ __ 
I>Unden bugüne (fıkra 

:tnsarı Bülent) - Günler&& 
ardından (fıkra • Mlthat Pe 
:tin) - Aizze (Büyük tarihi 
hıkAye - Enear1 BU\ent) -
Adliye röportajı (Sait E· 
tt'n) - Dünyada 2t saat 
(Ajans hullsala.n-Fua.t)
'Bayanlara öğUtler - Dlliıya 
haberleri. 

~ SAHIFE!WtZDE: 

Görtlruniyeıı kaW (BttyUk 
labıta romanı - Faruk F~ 
ilik) - lntikam (Roman -
lrüntr Sllleyman Çapan) 
Evlenme tekli!lerL 

~====== 
•ı. SlkorıldDID ......._____._ _____________ __ 

beyanatı 

''l\rtık Sovyet
lere kinimiz 

· evi bakımsız ~talmıyacaktır ! 

r . Celse pek 
hararetli 

oldu 
Birçok hatipler 

söz a!dılar ! 

gUı Me!unetlerimiz yerGyaş IUlllDM 

.. 'ii;p Amerikan 
· . , Donanması 

Odesa 

llallarebe ıtdtletle H · k · O k 
devam a·111yor 1 er 1 1 ya-

nusta s:ıratle 
kuvvetl~niyor ! 

ihtiklra 
karşı 

Seferberlik .• 

Miirakabe 
Komisyonu halkı 
muhtekirleı'i 
ihbaı·a davet 

eaiyor 
Fi1aı /ı111rl1ktıbe Konıhyoı&a RNit

tinJen: 
Fiyat ınuraL:abo t~litı uyın hal· 

kımızın ihtilr.ira nıüteallik olarak 
yapacakları, her turlü ihbar 'e ~
ki)·etleri ,Jcrhal tetkik ' e Lakibc dai· 
ma imaJedir. ~:rııı l.ellmııı:ı.ın tcsbit 
uJilnıio olYn kir hadleri veya a.uınü 
satış fiyatları fevkinde E.atı~ yapan· 
lan, ,·eya mallarını gizliyerck sal· 

maktan imtina eyli}cnleri, fatara u :r· 
miyenleri, muhik bir scl:ıcp olmadan 
fiyat yükseltenleri hemen alakadar 
makamlara ihb.ır etmeleri rica olunu:. 

Yukuhulaw müracaat 'e Şki)·ct· 
lcri ifin &Nadaki telefonlar da hiz. 
mete imade tutulıııuftur. Vnkubula
cak eikiyedcr buralarda bulunan me
murlar tarafından deriıll nazarı İlİ· 
!tara alıaanık tahkiknıa giri:ileock ' 'c 
neticeleri ayrıca müraeaat sahiplerine 
bildirilecektlc. 
Tdeftm No. 

22'l33 
20952 
41458 

21135 
::?0567 

Fiyat ?lfurakabe komisyonu 
Emniyet kaçakçılık bürosu 
Galata anniyet ba:komiser· 
liJi, 
Eminönü emniyet imidiği 

Beyazıt emnirct komi~liği 

' 

yok.,, Yardım 
hangi varidat 

Müdafaa Yışington, 12 (A.A.) - AıuerHtan ============= 
l edilec-ek mi? 

denfa inşaatı, bahriye nuarrtinia ıabıni ıı-

~aderı ileri geı;mi~ b.ıum.Jaadır. 

. ' , .__ '' Lehistanın 
hedefi Hltleri 
t·eamektir! ., 

MDU Mtlclafaa ve1t111 s.ne& Anlıan ile yapılacak nahflt:re vekm Faik Oztrak 

Ankara, 11 (Telefonla) - Bugün 1 J n g i l i Z l e r i n 

Çernovoda 
Köprüsü 

tahrip edildi/ 

Ayal maWdlerde biaıl olan kaııaate 

pre, doİııaa- her iki Ol-yanoıı içi• ti«· 
piş edilen müddetten daha enel huır· 

laanııt olacaktır. Birçok merkc:Derdc de
niı efradının talim ve terbiye.i eörade 
ilerlemektedir. Amerikan t~iihlauuda 
bilen haftada bir ıemi deaizc indiril· 

.. 
Leningrat 

ile 
Moskova 
tehlikede 

loııdr 
ıı.. t . a, 12 (A.A.) - )B.B.C.) Leh 
~c~u 
llıtııdtıı ve Lehiatan orduları bqku· 
~ 1 General Sikorald düıı 111 beya· 

bııı 
' So llıııııuııur: 

Amerika 
Vişi ile 

münasebetini ~"' . ~etlerle yaptığımız pakt. bütüıı 
t~ ~liallcri ortadan kaldırmıftır. Şimdi 
~~.İınlz var: Hitlerizınİ oıtadaıı kesmek üzere 
~:::::::====== 

~rılgaristan~ H:ndiçinin ~apon
l 11.gilterege yaya t~rkı::den 

a t eş . Amerıkalılar 
lıiiskürügor ! h~~!~ .. d<~!m~!~~; 

T 
ile Birl~k Amerika ıniinuebatı IOtı de-

a . e b e rece 1;erginl~mlştir. Hindiçini'nin Japon· 
• yaya terkinden Amerikalılar hicap duy. 

ko • muş!Mıht'. Birçokları, Birleşik Aınenka 
ngresınde ile Vişi aruındakl münuebctleriıı fteail. 

.. • ıııek üzere olduğu fikrindedirler. 

t&lıiliye Nazırı D/hKATLER: 
Gabrovski 
~iddetlt bir 

!"tuli söyledi! 
lı..._ -fh ıı 
... ~~ (1\.1\.) - Ofl: Avam 
lllllı-tıa:,nc1a Edea. tarafından 
>-.._t aleybJndıı yapılan be-
111~~ 8aıcar1atanc1a flddetU tef· 
~01 •~ınata devam et
">ııı..d r. Gazeteler, tnglltere a
ııt,~t.: llUhıkJar ve makaleler 
~ elctecıırıer, 

~~ ti:ıgfad'da talebe kongre. 
-"bto,,~'10da DabWye Nazın 
-..lıuc l tarafından söylenen 
)"(~ ynrtıtere aleyhine nöma-

~lb 01 ~ınıştır. 
tııı~ llat, l>ahJUye Nazın tara. 
~rıııı b &Uylenen nutkun lngUte
~ Ulgarıstana karşı dalma 

~ lled hareketlerde bulundu-
'"-Q lllr 1 '"'hı 0 an kı&mında ve 
lııtlcıecu teııaıtıerınue ıarar eı-

r. 

~----"' 
l l· \~~RUF BONOSU 
~ lL\z..ıNJ>mIRKEN 

te de kazeqdırır. 

izzettin Çalışlara 
bir sual.,. 

Büyük Millet Mecllslnln dünldl 

toplantıaındaltl yt1ksek vekaıa 
uymayan bir cümlen!zl ekwlak. 

· cAmele güruhu." ~ cUra. 
bu-·• buyurm11911unuz. 

Türklytıde •ınıf ve :r.llmre farkı 
olmadıj'mı ve ber vatandafm lhh· 
saıı peyda etmiş bulunduğu if sa. 
basında tam bUrmete IAyık bir ;ls

tihııal kun eti olduğunu nuıl da 
unutabllmlşslnlz ~ Güruh devrini 
Türk her millctte:ı cV\·el geçlnnl~ 
tir. Zira dellllerlle sabittir ki to~ 
luluğıunuz çok engin mazisi olan 
bir medeniyetin de\-amıdır. 

Güruh, allrU demektir. Biz ne 
millet halinde ııUrUyUz, ne de mil· 
Jet çerçf'\"etnlz içinde ullrll» lllkte 
devam eden vatandaşlar bırak· 

IDl!JlZdır. 

Gazetelere yanlış aksetmiş ola· 
<'Ağını tahmin etmek istediğimiz 

beyanatmızm tashihi münevver 
blhiyetlnizden beklenir. 

Bizde ne ııenıeri "e ne de IAytlf· 
llhllıı güruhu vardır! 

Ve eııuen rniUI meziyet~ 
yUkılek derec.eslnl bu hal iCleD 
am. 

saat H de Refet C&rutez'in riyaae· • 
tinde toplanan BUyük Millet Mec· FiVB!fJetine g Öre 

rilmcktedir. 

lisl ruznamesinde bwun.an bütün _. ' .. -~. • ' t· ..... ., ~ • 

Hırvatistan da 
müthiş 

llyih&ları müzakere et.mlf tir, Ka· 
bul edilen llyihalar araauıda bil· 
ha88& asker allelerine yardım, as· 
kerllk kanununun dördUncU mad
desi ta.dil edilerek 18 • 19 y&fUlÖ&· 

ki gençlerin silAh altm& alınmasını 
temin eden lAyihalarla yurdumuza 
lltiea eden Sivil ve aakeı1 şaihıslara 
alt llyiha 1lzerillde '6ddetli mUna· 
kaplar cereyan etml.IJtir. 

Bilhassa ıı.skere gidenlerin muh· 
ta.c ailelerine yapılacak yardım 

işinde mebuslarımız b6yt1k bir 
ııaasaslyet göstermiflerdir. Kemal 
"O'n&l balen yardıma ınuhtac 200 
bin asker aileai bulunduğunu ve 
bunlara flmdlye kadar 200,000 lira 
gi'bl aile be.fına bir lira düşen bir 
yardımda bulunulduğwıu ileri atlr· 
mflş, henüz toplandığı halde bU 
ailelere d81ıblmamı9 bulunan bir 
müyoa liranın eJltl b&fınd& dağı· 
blma.smı temenni ederek bu ifl'n 
kaU btr esa.sa baflanmuını tııte· 
nıll}tir. Mazbata muharriri 'Faik 
Kurdoğlu verdiği cevapta aa]Ur 

Bonrıbardıman Murmansk'da 
ların neticesi : 13 Alman tayya-

bir terör! 
Aln·ıan endüsrisi resi düşürüldü 

yüzde 4 7 harap Almanlar !J5 Rus-
Basit sebeplerle 
muhalifler idam 

ediliyor! olmuş lar 25 tayyare 
Londrıı• 12 (A.A.) - (e.u.c.) Bri· 

tan)·a tatyyarderinin ~vamlı boiııbardı. 

manları Alman c•diistri9ine büyük za. 
rarlar .,ermi~ir. Alman endustrisinin 11• 

mum? itıtihsalitı, bu bombardımanlar ae
tkC!incL: yüzde 47 ckailmittir. 

. ._, 

P·asif ikde 

kayıp eltiler Kahire, 12 (·A.A.) - 06: 
Lubliaııa 6111>"taj harebtk.rftıde bu· 

Moskpva, 12 (Radyo) - Rus iti· lunduklarından doleyı on bir Slo\:ak 
tihbarat bürosunun neşrettlfi askeri idama mahkÜln edihııiftir. 

lebllğ: Paveliç bükümeti, Yugoslav llükfuaeti 
Sobzy, Smolensk, Uman, Blalaçer- ile hicret ctmi' olan Hımatların cm\"I· 

kof iBtlkametlerinde ve ıı..n .-U· K.i mmadcre etmektedir. B~vekil mua· 
nün biraz garbına ~en Leninsrada mu Kmieviç'in IDllÜarı da bu arada 
civar yerlerde harbe devam oluDmUI}. 11199adere edihnitric· 

tur. Zagnb hükiıme&i, üç ~ mil,_ 
Alınanlar, Odesaya ıiden dtlz bir levalık bir ieıikru akıtttıııtığe kanı Yer· 

yol Uzerlnde bulunan Uman'ı zapt mi~ir. :sırbi&ıan ve Hırvati&tanda itgal 
için bUyUk gayreUet sarfetmektedir- altında belunan arazinin balkı için İ&tik· 
ler. ru ltoııolan almak mecba.ridir. 

Ukragnadaki 
meydan muhare-
besi kat'i netice 

vermek üzeredir 
Loadrı, 12 (A.A.) - (8.B.C.) DJtB. 

nin ııetrettiği Alman resmi tebliğinde ar.· 
niliyor 'ki: UkrlQ'nadaki muharebelerin 
pddeti her an artmaktadtr· Harbin ba ye
ni tıafbl'ı motlakıı kat'i bir nctioe lCf"eo 

cCL.'tir. 
Lmiııı;rad ile M<>Wın ıclllileye diq.. 

mü,ir. 

Moskova 
• 

gıne 
allelerlne 200,000 liradan maada 
ayruyat olarak bUyUk mikyasta 
Yllrdmı yapıldıfuıı bildlnnittlr. 

Feridun Fikri ve Refik lnce &ıS· 
&'art mai~t haddini tesblt etme iti· 
ne itiraz etmlıfler ve hücra köyler· 
deki maişet haddinin villyet 111ec· 
ııaıerı tar&!mdan tesbit edilmesini 
D1&kaada uygun bulmamışlardır· 
Her iki mebusun noktal naaarına 

harp 
k•rımpanaları 

çalıyor! 
Sovyet tayyareleri, Ir.ara lal\'9etle. 

rlle 1.fbirlit' ya.parak clüfmaaın mo- ·- _...... llarlclJ8 bombalandı! 
tör!U ve zımlı birliklerine, piyade nua ____ 8_.-__ aaa ___________ __;::;.._._ 

göre köy ve nahlyelerdeki asgari 
llUÜ!let ha.ddinl tesbit ifiyle kaz& 
idare heyeUeri me.fgul olmalıdır. 
Çünkü onlar köyltllerle içli dıflı· 
dırlar, ak.at takdirde köylerdeki 
asgart ınaışet i9lyle vilAyet mec
lisleri a.IA.kadar olacak olurlarsa 
onlar kazaya, ıcaza nahiyeye sor
mak suretile beyhude bir formall· 
teye kurban gidilecektir. Bu hal 
yeni bir kırt.a.sJyecUiğin doğmasın· 
dan başka bir netice vcrmlyccek· 
tir. Ayni zamanda meclisin bu ka· 
dar zamandanbcri üzerinde titre

( Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

Yunanistanda 
komünistler 

Roma. 12 (A.A.) - 06: 

llnatraıJa ltapelllll 
dedl.ı: 

" Unutmamalıyız 
ki hududumuz 
.ingapurdan 

başlar 1 ,, 
Melboor-, 12 (A.A.) - A\'115-

tralya kabinesi dün, on iki saat 
tıören fevkabüle bir toplantı yap. 
:nıı~tır. 

BaıjyeklJ B. l''eııı.les ljU beya
:natta bulonmu,tur: 

c- Pasl!ıı.t~... • azlyet şimdiki 
kadar hiç bir uman gergin ol
mamıştır. Biz A\•mtralyahlar 
sulh halindeyiz. Fakat, tiinga
por'un Al'UStrall'& hududu oldu· 
ğunu g-özden uzak tutamayız.:. 

Atinadan Messagero gazetesine bildi· 
rildiğine gtre, Yunan makamları poliain 

teklifi üzerine komünistim bir tecrit ı 
bspıaa .c:Yketmcie brar vmııifrir. .._ __________ _,_ 

kuvvetlerine, top mevzilerine, nakıı- Namıma b..,aaatl 
ye kollarına, tayyare meydanlarına ____________ .,_;_~----
hücumların& (levanı etm1'1erdlr. 

Dön 3G Alman tayyare.si tahrip ve 1 ')ap ong aga 
2:S tayyare kaybeWk. 

Kö&tence limaıundald harp ve Uca. 

ret gemllerini muvattakiyetle bom· hiçbirimtigaz 
baladık. 

Tuna nehri tızer.nde bulunan ve vadetmedı·k,, 
Köstenceyi Bükrefe bağlayan meş-

hur Çenıovoda köprU.aü tahrip olun-
muştur. Vaşington, 12 (A.A.) - Hariciye 
Almanların Murman.sk'a yapmak Na&m Kordel Hul, gazetecilere şu 

teşebbüslinde ibulunduklan bir ha.Ya beyanatta bulunmuştur: 
hllcumu pll9kürtUlmllştür. Burada 13 c- Amerikanın, mihverden ayrıl. 
Alman bombardıman tayyaresi dU· mak lf&l'lile Ja.ponyaya bazı imU
şUrlUmUştUr. yazlar vermek t ekl ifinde bulundu· 

Estonya bölgesinde kayda değer ğumr. dair çıkan bütU nha.berler uy-
bir hareket olmamı~ır. durmadır.» 

ıı ağustosta Berline yapılan bava 
taarruzunda aWan yangın ve inflllk 
bombaları askeri hedeflere isabet 
ederek inCHAklara sebep olmuş, yan
gınlar çıkarmıştır. Bu taarruzdan yaı 
nız bir tayyaremiz il.s8tlne dönmemi~. 
tir. 

Berlin radyosu 
dün gece neden 

sustu? 
En Son Havadis: Çernovoda köp- Londı'a, 12 (A.A.) - (8.B.C.) Bcr· 

rüsll 1895 de inşa olunmu.,tur. 800 Iin ndyoaa dün gece saat 10,30 da bir· 
metre boyundadır. clmlıitt, DelriJatını keRDİ§tir. 

Moskova, 12 (Radyo) - Rus is· 
tihbarat bürosunun tebliği: 

DUft, Maskovaya taarruz etmek ıs. 
teyen Alınan tayyareler! şehrin ha· 
ricindc dağrt.ılmıştır. Bunlardan b l' 
kaçı Moskovaya v8.sıl olmaya mu· 
vaffak olmutlar ve muhtelif yerlere 
bombalar atmışlardır. Hususi evlerde 
yangınlar çıkm!ftır. Ölü ve yaralı 
\•ar. 1 Alman tayyaresi diiftlrülnıUş· 

uır. 

Bir tekzip 
Mançuhudu· 
dundaharp 
başlamamış 

Slngapur, 12 (A.A.) - Gelen ha
berlere nazaran aksi f&yialar hlla.tı~ 
na olarak )ı{ançuko • Sovyet budu· 
dWtda .uınmet berdevamııbr. 



~sa~a2~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~EN~NHAVA0~· 12BS~ &lı ~ 

(Kıs; HABERLERJ(şE•UR ve MEMLEKETTE ... l ~ HER GÜN BiR t- :K{R J 
İstanbul ve güvercinler •.• 

Faruk FENiK 

lstanbul belediyesi, güvercinlerin muhafazasana karar verdi 
ve bu •! içın de bütçesıne bir miktar para koydu. Derhal söyle
meJiyiı ki, bu pek yerinde bir harekettir. Zira minareler, yan
gın küleleri ~ıbi güvercinler de lstanbulkıtara siluetini veren 
bariz hususiyetlerden biridir. 

Ufuklarımızda ,takla atıp kanat süzen, öten gUvercinleri 
lstanbuldan kovmakla Sultanahmedi, Ayasofya'yı ve Kızkule. 
sini y:kmak arasında bir fark yoktur. 

lstanbul, ahengi güvercin uçuşlarından almıştır. 
Kubbeleri onların havada takla ataılımndan, saçakları 

kanat süzüşlerinden, renkleri babaç güvercinlerin boyun 
renklerinden alınmıştır. 

Rahmetli şair Ahmet Haşim, yeni mimariyi Türk mima
risinin hudutları içine sokmak istemediği bir gün, föyle de
mitti: 

c- Bu binaları biz. nasıl Türk san'atine mal edebiliriz? 
Güveroniler bile onlara konmuyor! .. » 

* Güvercinler, bizden olanı bizden daha iyi sezen hemşeh· 
rilerimi.zdir. rurk mimarı bir eserini onlara nekadar beğen· 
dirine o derece bizim zevkimize uygun bir e:ser meyde.ne. g&
tidiğine inanabilir. Bununla berabef' güvercin, bugün. mod~~n 
şehirlerin :belli başlı sUslerinden biri olarak da gösteritebi_lır. 
Bir teftirde park, heykel çocuk bahçesi ne kadar IUzumlu ıse, 
güvercinler de o kadar lüzumludur. Uçuşlan ile şehre ahenk 
veren biref' maestro oldukları kadar güverçjnlet", ren~ renk 
kanatları ife de, mes'ut bayram gününün n~'esi Uzerıne ya-
ğan reng!renk ,,.r konfeti yağmurunu dmrtar. 

* f.tanbutu g\irifteşt;rmefle Sın'8"bit bif" devirde, beJediye-
nm, güvercinler için de "" kadar bin lira tahsi5 edi~ işte bu
nun için, bm se'\'indinTıiştr'. 

Kahve satışı 
serbest k Rusya 

Ba er hakkmda . Fuar 2o·aoustosta açılıyor Harbinin 
Serbest kahve e&Ufll\& dlin baŞlan. yen İ t·a ki bat 

mıştır . .Kııru k veciler 125 - gram. Hummalı 
~':r:ı:..ııaUnde ~llrnif ıuüıve -- Açılış töreninde Fuara M h. t• 

* GllmrUk memurıartna m Milesaeı. e sahibi d d l a ıye 1 
huawt gtımr(U( ta.tbıkat kursuna bu feJırBI" tevkif işf irak 8 en gabanCl eV et Şevket BILOI,, 
yıl harıçten de lise ve ortamektep ~ 

mezunu l~ ı;cnç aıınacaktır. edildi 1 · l •d b l k Rusya bar1'inla esrareogiz ,_O' * Romanyadaıı p.!k yakında mü· se ır erı e· U anaca yeti 00\'IUD ~or. lMla&N ve t'' 
hlnı miktarda petrol, benzlıı ve ma- Diiıı a liyo ikinci oea m~~de kabil idJJıılar araşmıı. J&aklkatl 
klncyağı geıcceklir. Baker ticareıtllneııi•m ikinci Ustikir ela· İzmir, 12 (HUIMll) - On bif'iaoi l "apaeak degerde4lr. Hazıriamna.sı lamak QOli gUcttır. ..JJ 
* Ti.cam VekAlell mercimek, fa · vaıınun ~ lletları~· İı:ılılr En~ Fuarının aQtl- devanı etmektedir. l\loskova, A.lmnolaı'lll Baa -~ 

ııulya ve ıt>uğday fıyaUarının eUratıe 1 &. da"anın JIM'l'llm• §U81B': 1DUDI& on stbı gjb[ kuıa bir möddet On tıl.rincıt 1'9al'mns 30 a~ hakkında veMJ.klcri ~ ..! 
tesbitlnl ıstcmlştir. Fiyat MUrakabe Bedsta b' .. dd 

1 
Reşit A kut kalmışta. Fuarın açıl19 gllnll yakı.ı· ~mba. gö.nti 96&.t 18 de bUyük me. yal mahsulll otduğUnda ısrar ecN~ 

komisyonu bugün öğleden sonra fev- . ır mu 5 ~ . 1 la.,tığı için l''uar mUhendls ve deko- rasirnle açılacaktır. Açılma törenini Ve Jmrbln inkişaf taıu ~ 
kalade bir toplantı yaparak fiyatları adın4a ltir qtıı>def; Bak~r 0

• ee~iae n.törlerl Cecdi gilndüzlll galıfmakta. BafvekllimiziD açnıflllma inli r edil. bir endl,e lzlıar etmiyor. 
t,esb!t edecektir. ıldeıek karwaM 28 li~ mukahilMıe lrir paviyontarı .b&Zuie.tınaktadırlıır. ıneırt.ea6r. Bapeldllmlz Fuana açıl- AlmaD lmymı.klanndall 1'fJdkıO :-

* DerıiZyolları idareei, Halie va· ~ iııkal'{liıl •• ııl•act1r. F._ ._ Bu aene J'aerımJa lı\filtel'e, . Al· ma ~e bulıııaama._ Fuarı Tı- herler de Raa mabvemeti.ııılD J)' 
purları bilet llcretleri tarltesinl halka Aykut ile kanııı enırıııi ciin a,m ınw-e. manY.a. İtaly& ve traıı resmen iştirak caret Vekilimiz açacaktır. pt'k şlddeW oldiığwm, ~ ~ 
kOlaylık olacak hır §ekilde Wb1t et- vitıiııidı .,.nı .,auıs ftr. ey~tedtr. İngilil5 ticaret ko1'PO- Pwm -cılm& tıöreiı.lne, bu eene ™ tabyasına ~ IDQknbale _ .A 
m i tti•. ~ 119 1-.m. 1--toıiU"11111 J'u&ra l.+iraJt edft de'rltıtlerin edtrle. }erini 1-•·A- etınJyoı-. V•mı.,., JIW~ 
"Y~ 1J110 iıalwAt41ıı Zl,5 Jinibk ..... ........ •ur-- ..,. UIAIH "'-1 p * Meteoroloji Umum lı!OdtirlQğü tefki1 eden .mJlletler lngilt.ere pavtyo. ri davet edllrn1'J.erdir. Bu BCftrlerden ti umumlycsUe Atrmwtv lıılı1ocl' 

i'loryada. bir l.stasyon açacaktır. lıa W,.. ,.-.,. ..-. AU !içinde yer almaktadırlar. Alman· t~kür eevçlan alııunu.ıtır. duğu mnhakkaktır. Bununb ~ 
* Fiyat HUrakabc komisyonu dUn, be lıomtsJoaUM IQÖrocuı ~ pu,ıet. ~ l>S'Iİ3'0ntı Alınanyan.ın muht..elit Fua.ı-ımmuı ayandxrdltı alAka ~u Rusya gibi upsuz bllCAksrz bir-~ 

UıUkAr yaptığı anl&fllaıı baz.l klmff- to Wa )Wthr. Pııl• ,,_ ınn' ıi1r oaMJarmdakl çahşmalannı IM!ne daha genjttlr. Yurdım her yıer:a. lekeUe h.ızmı lmybtıtmJıf ~..., 

Jeri Adiıyeye vcnnl;ıtlr. ı.o..w,._ ~ -~- " •· tebariia ett.mJoek kadar i»tan blr ~ bOytlk .atyaretçi grupları gelcOek. &eri ve kai'I netice •bnnwm ~ 
* TenzüA.tlı l!'ua.r sc!crlerl bugün· ,üblnl ,. 21 d~l, 2B,60 lira,. mana ı.a.ı.maktadlr. bl'. mez. Zira bu takcllrde aaıma ~ ttl' 

den ~haren bqlamıı;ıtır. lllt ile!_• ı..ıı-M- deiı kanı 
111 

• 
98 

__..., İtalyan pavtJOnunun bu aeoe de twuimi9cle!d bütün otolles', lokan- ııafe mefiıumJamHa Jıercılıı:Ma 
yapacak olıı.n Tırh&a vapuru bugilr. ........_.. . . . . b07Uk bi:' Utizlllde ~ta al. talar '" CBZinolarm Fuar gtlnlerindc etmemesi 1pıJrAnsm1ıg. ısıt 
saat oo llçte bııreıt.el etmifUr. Vapur bit earede bpaap I' · 1'ıbt hill· dtı#U ~tedir. !nın pa.viyonu, tatbik edtlmek U3e!'e normal fiyat Şark tiCf mO ... 
Ç$rut.kkaleye uğrayarak doğru lmıi- hare BU:er wieleeııeırfain afakbhi -. bu ftM P'uammzda bQytlk bir Gilkıte listdcri Belediyece Uıebit edilmiştir. srklot .mcrluS ...... ~ 
re gidecektir. rUıde )'a.de ,.- ,;mi eekis Wır eme::itıi shıde toplano>CIJb. ,.,.....,.,.. ~ 

* .Mezw:ı bulunan Maarif mBdOrQ tı.bııı ,.,_ .tliJo, k• F im•l!Ji ... lzmlr habeı lerl : Harlclgede rerdc Flnbnd1ya ktideıllTle _......,, 
Faruk FENiK dllndm itibaren .-GJ:Jfestne a,ı~ k~ ~ lıct ili-. A,.kbl>ı- b4klm olmak - ı>raldt4:ıı rrl' J1 

·t::::;:================== tır. erler~ nİ9İ üdaHalna nilUli... y tayinler be etmek~.. ~ * Dün, dıllyctsiz çalµ}an 10 888· enı· mahsul defi 1 tıeşkll edlyoiıdD. ~ . ,,j 
dalcı ..... ırataRn .. ak ~-"ya ,.,.,..,.•-L tmda -... . Wr ·~ ...... ....ıc ~ ~-· ..... - ..-rıouor - Ankara, 12 (Telefoma, - Harici· verı~:;um ,... 
JnlfUr. ... "9 ehli -- ....... arelı'·k-- • • .. .. .,. v t1 Pvis bıClyOk etçlHğt beJ;- keli ilk dordum:mf ...,,,.._ J! 

*.Ankara yeti, ~ ıı linya oWtew ... ..-19.11.._ IDCir ve uzum kAtnn eemm merkeze ıaaklederek, rada ~ ıtiraf etmek.~~ 
mı satış :nyatıarmı tesbite karar Wfl. .,. JJ&tW.'letıaidi im ..,. ....- ;lm.ıllann d!W ,t 
mı.,tlr. B<ltiln scbw:iler, aattzkısrı müdcleiewmı11p Wldiılllli§ ,.., ~ yoriı>t Mulwrem NmiJI ta,.m otmif AJrnaa al.IAbJıııımla mu~ ti 
sebzelere hergünUn !ıyatmı gösterer. to lakeri ihdhc _,. ilıo lıİ9t'İ J Jı. r B,. f l g 8 t l 8 r ı ve Ve"1et emrine ~ olan K68. gev • 1' ~~ 
b1r etiket koyacaklardır. defa mahkf!llO)'e IM'.'YUtımİfrİI'. ~ tence ko!'t80loa kançları Feridlln. Ho y 1, eep ti 

* Portsıit ve Hayfa limeelvıaııi& Diia begiwa ..... __. ..... ilzerinden tet/ıik• ....... ~ Jlenidea 9Clde derck &odricea bir mew.l ~ .ı" 
~ veba bu Utl ll- keme, enelcıe itts ....... **1t t..,. tamı~ V' 
man muvarld&tın& kufi maili tedb - kif ............ .,. ... Bab- lere başlandı tini AlmaD 1ado ' 

kormlınuflur. rin wJ mi',....!...._ bildir. Bu tebl1ğter ~ .D 
Temsil Kol BQe.- bmir, 12 (a.ı..ı.&J - Ya NCW- Adll d • ~Jir, ıt Eyüp ~.. ..... .• ır ... ~ ,-.- lıtifldfiı;6 ... o .,.. ..... .... ebetlle 1'le ı.ctr ih- ge e gtJnı 'Yaya ?al'dtklanm dalla oa 

ette gi . •.mw& - ~- \le • - evvol blldlrmlşlcrdl. -o __ -~ 

B d k . h k k k yvm akJja.m lkl temsil vereoektil'. ı iT l ncıe~der ... leleri faell;rete ~ tayinler Jfllli bir llerfıeme b~J ura Q f er arı-1:ı lı * Altın diln 2ŞJM! ktn'UfUl.c Mi2&- brahlm JnıeDIB ~.,. .,.,_ılknı Uııracat ttyat. Merkez cephcdnıle ~ıf 
)"' mele g6rmtlşWT. 8 6 la.rı U.ıerinde tetıdkata ~ışlar- Adtİ7e Vet6ıli wafu.ıdeıa, fııtenbul ad· meydan ub!lrebe5lnl e.dct bit ~ 

Rusyada hazırlanmış hı•r * GUııel Sa.Dotıar BJ.rUgin1a n in- ag <it.r& s laıck' Umtt.eaL bUlnmı ~i l)'tlliMI sıııı.a hDimlıs .-ada tst le aetkıclcadinllklerlnl. ~....ı'J 
el reetm aergiM o.ıe.tw.ray HeeıJinde • maddolerialll tıed9rikt 1;ia amaeak ... ..,__ ,_..,.u. • ..- iki kıy. tün moWrlU kuwetıerinl ım.t~..dr 

l 
A t/Srenle açı~ta. ~ ul -:': ~ ..... ._ ... ~ Mrıtrlafbrmz.tıta". Ya.nn IMdi ._. Wtiwıiuıia T.,,,,.;. • haltfkl 1r perlşanlık içinde ~f' 

P anın eseri deai/ midir? *Kadıköy, Jılııda, ~~i • --:- ::-
1
. it~ .... toplaııae&k ola.il~ koııaiteat de -tıt---eAıiı,ıWdir.Hiknn!erimU rnu ldclb eden Almanlar., söf~ 

O cadde ve eokaklana ye.prlmaeuıa. ka- "".,.~- ._. cıtıDek ~ • Jılal\llt& ~ ~Ue F 1 ki ... · ~ MiJ«•: ne gött, şimdi knbil okfuğd r,.; 
Mai eril.m~ ~ ...., ....... il ~ • tP:&imOn b'9G ftıııaDm t.-..ıt ıı,ıle -,.... dhmrd ter6n İs- bil insan zayfatmdıuı ~ 

h==ı~ ~ _ ~~~~ıhiç bir zaman kabul edemeyiz. rar v • ı:zızieı; iııo e.r 2'.A6Wma --. o.mı. guı ol~. ..-.ı licmft _,. fCiııi 7.eki Fe. için, lllosl•omyı lnş1ıca hedef 
o,~ugu ..,..... - Bı:a.vo! Bn.vo! . ,._, u- ...-. •ıır illınıhia ~ y~ _ ...... _ incirln Y.__. ft.-..~ 11111." ,._. ._,.. ~ ualt4ıM 

dar yanlı§ bir eeaa buluna Biz Osm.a.nlılanz' Ru eli a.......&..- tla • - QKW• ...... -~ ctınelrte11 vnzı;eçmişlertllr. ..ı.İ 
- .- · . m Tesblt edilen me1 -- ... ' .... Mıet& .,...._._ ııotlrtiıılWll bekkınl- ..._ ı......a .._. --""-' rc'8i ""'~ 

maz. . . .. vill o IUım.1 !'lrk BUl- K • lrflia Bllgİ9 .. • Bu ~bel" d$U ise, Bus .n 
Rumeli ~~kmın yiiT.d: ~· gar, Arnavut, Yahudi yoktur, ligata Jlogun Pmertel' _... .. - · 17· •• 1• ıdw. ordulamun eWk1ert ~. 

nlln refah içinde olmadıgını bız Osmanlı vardır! / 1 ınebed!r. J I b l ı.t.ııhaı Mli,e 1Mı:bık hakimliği fs- ınanmn.k 0öylo dtırSmı. bW'ıJdf .-Aıt / 
Avrupalılardan daha iyi biliriz. - Bre.vo! Bral"O! SBfllll gap lmıyor zm r me US Brl- ....., . . Uria •"° lin cepbeslnc1c oldıığu ctbl, ~ ~ 
l"alr&t bu ~ !'f":kedonya_YI - Di~iz Daha bitmedi... " - 1 nın tetkikleri .. ...:-ıı.ı:: c. ........ m .... - .. _,.,.., muk•- "".':ol 
•ran ekonomık bir illet değil· Deftm edfyorum. Fiyat ı:ııwııkabe ~ lıım9n - s• •• ·unl:i Bodnmı Wltinı rnwmm Fuat tlddet peyda ettt'rtnl knbul ~ 
dir. Bütün Omıanlı viliyetleri - - •dki ~ • n,.dw•ı ..... -... - ıze gore - hmir 12 (Bmmi) - lf.eb~· ~k ;; - - muol• ~yan hu- rarldlr. A.ynJ Umanda ~ 
~u haldedir ve bu f~l~keti ~- - c ... Avnıpanm Makedon- keo « lilorinde ea ıi,.dc lll!lli elan c.ıl4 nııam ~ gcıp ha ,u ,Hl'& ,eıcoe«. bic lıllıjıeliW. •ı SuHı hilkimi Süıey. duçar oldukları zayiatro. ~ ,, 

~n. sebep _btıgil~ ıd~ sıs- yaya müdahalesi dördnüctı yılı- tı..,wn tlıınnı •.~it ~._Te& Feriko .. ydekı· L-zı lerd&'. ,. ~ ~ m. it.,. immbol ticaret ınaı. ıa d tı kadar -~ 
temidir, bugun~ ~Jım~r.> na basıyor. Bu müddet zarfında ~ ~ IMı 6)'llta _ "'° ~ ,. UU v~)'etbntll * "'*' .. .._. lillllil*ı ..ti:7'C baktık hikimi s, ğundaa artııı: şüphe ~ ~ 

kumKarasubefiti.~.;Jindeki klgıdı müS.fümanlar tarafmda.n yapıl· ~~~~kaç gtindm erınde ne DiTI f-'--ikalara dair... çıkhırt. .... ıı.ıı... ... ,,,, ....... ilııı, htnhı! euih h&kimliğine klka mtl~IU'l17.lar:n zaytaa ~ 
o ~' . . .. ~w- • DllB einayeüerin sayısı nedir? .,.,..... _,_ ~ ~btr/& ,';' aun w... Mllh Wlrimi Kinna T 40 liıa rln iddia ettikleri şeklide bit "I" 

Kendısını dinli~nler ilzenn· Türkler tarafından idare edilen tinneınebe ft ıeyrf, pm:n 1wt ı r n 17 l I - I* -~ tda ~ te. it.~ ..na ~e İstanbul lla kıtallı:ıi andırm dı, ~ 
de gözlerini dola§t:Jrarak; . bir tedhit Çetem gösterilebilir ~'!laı:h•k! • _ • _ ...,..,, denümeldıedlr: nı.aa edecek ve bun anQteeınp Sah. 16iıılli Bdtc<ıt Beıtıero.o{;l11 60 lira ile, kaCıelı m11dzdl bir ıta..-ı,~ 

--: ~e ~yunıluyor efendim .. mi? Makedonyadaki dahili har. _ Dim .ba ~.-aki ~ mm:ne dl'aiMo '*' .......... ._... vtado umuınt Jaasbıhaüer yapa,caJdar. ı,..w ealt Mlkimi Nbıamettm Öztlnıiz ~ o1saı rdJ. AlınU , : 
dedı, bir it!raz _eden Yar ~t! be kim sebep olmuştur? Müs- n1 ahiplcn bıt fiyat ~ lllJİl,..;;. cld "..._.. fabrllıı.larm- dır. Ba ar da mUelıeeeale.ri ~ ee 1h.a ~ hı.md ..&i,.e - hlikimU- mıındanhğının hıhllfile u~ ' 
. Onlar, bir ağızdan tasvıp et- lüma.ıılar e.çılan ateşe mukabele mı:at9kları~ :9 eılennde .~·. . c1a, bir Jlldeabed, ~. mu amolenla vaziyetiıai de )'akmdM aet- iftıe t«fian İltaatıal aııD,.e tıma hıikiıni ~ kuvntıcrlnlıı dlikUntnıer: JI 

tiler: etmişler ve kurulan pusulara a- lc:ri. de FE1 ~ıa mktinıDg. .,,.,. l!f......... Mat kik ecieoeklerdir· XIU'Whaf Oayraıa&A. Netıilt N.dir ıc~u so lira ile. u" 
- Bravo! Bravo! ~ etmişlerdir. Bu kadar.- İs- lr.ntit. ı..a. ~ııntar. da bWun&mk balkıa böttla ibti,,acia· ı.-w .wt,e Tiearet mobkemoıi Jeoo (Devamı Sa. 3, ~ 
- Doğru ... Doğru_. tatistikler gö$ri~r ki, Make· Sürü ~ ı. lıarciedcri ı.. n.- _ ...... k.endllttl!ae 1f rını te6blte ~. iıııliğiDe ı...ow ae!iye hubk hakimi ~ 
Mason locasmm şefi, eline donyada yaşıyanlann yüzde elli ~ çok f-~ ., hakla. • ,.,_ Wr ~ N.a be 10 h Be. Jııtanbat tieeteı - r ~1.ıtJ bir befka kağıt aldı: altısı Türk ve milsJümandtr. OMla liddd l8JdNı ....._ ~. Nermırııt me bir muhtekir hf;lm M,ıon- Atıo SD in.~ i ff 
- Anadolu da, arab viliyetle· Ha.ngi bir yer gösterilebilir ki, m~ır. _ ...,.. • lıJI ..,.-n eün- A dl l lldi i.aaıd -... ~ müddei· E ir i U tam b ~ .A 

ri de, Trnbluı:ıgarp te ayni hal· çokluk, kilÇilk bir tedhiş pe.rtisi .. 13• ~ .~ • - ... • dclltlD ıiııtııııt ....... ,en. Y 6 Y 8 06 F. Wll!llliti H {iN! 90 . ile. İsıanbul oJIS"ı!~ 
dedir. Yalnız burada yaşıyan ~arşısmda, eli kolu bağlı olaral. "' llhi~leri nra kom~ .bıt.mer hak. mllltwlıu "*.,_..._ Bq tlef tzmJr, ll (Huswıl) _ ~ T-. mmtmeııi ıeiıdi~~ teman Is- Tavuğun olup ol 
Bulgarlar değil, '!ürk, arap, ar· ıdam sehpasnıa çıkmayı 'kabu kında fidddli CCDlar UtbikiBl ıı:ı..en.. ,.. .,.._:. · . ...,.. .._. Niııi r Sec...,. sıe Hn nasıl anıa.matı1 ,P1 

k kürt, tnah h eıtst ? Bu . A h. b urmı~ır· S.rec;lar carfllmd& IDllM-wnca ...,._ Mblk . . . Tavuk alırken, genç olUJ> 11'..I navut. çer es, , ya U· n. samımı ıta ımız ar t.*ikanJ11 _..,1111hıin· l4u8blta. othl BMuta '1atiklı' ~ Re. lllli,B ter· dığmı anlamak lç1n ll)~-(f 
di, Sırp ve Rum.- Ne kadar Os- müetehzi bir gülüşle kar'§!laya· ._ ,,. tasla randı· ğı haber~ ~bet•· -. ~ lı.lmk lcimi Ati Rra Tam. bakmalıdır. Ayakları 5w1~-..A,-
manh varsa hep ayni endişe ve cak bir Avrupa. devleti tasavvur ~ w elmak iıst.emeflinde ~ bu yesindıe H '° ..a..a Nailli tebt 90 JiA ik. ~ aıiliJe ccm Jai. ayal'! or 
ızt.Irap içindedir. Hepsi ayni etmek istemiyoruz. Biliyoruz k. feTkalWeilk yokts. Fakat Tür· b& M n ,::,::- &I ~o- ki-~ terfim birlxi mıd adJile ınÜ· beyazlı olanlar .sarı 
zorluğu çekmektedirler. Ayni btı topraklann kanlanma.siyle~ ıa,.-. ....,._ ft.t&DlkJh it~ ıaa ııısıu: beciniııı ıo:. 17 liraya 6ea:iti N1lri ~ 88 liH. ile ıa,in o- ;:~~::ı::r::Y~~ıı.rt ~ 
boyunduruğa taktlmIJ bulu.!lu- me_n~aatlerini tatmin edebilecel· _ rm vatand4'Jlll bUtnn naıbase- k& -"ilden - .. w,,_ v bı11·~· 
yorlar. Osmanlı imparatorfugan lennı umanlar ve bnndaıı sevi- tar ...._ J___..-y. • A~ 1ellİ ~ mo· gençUr. 
da iki ~t halk yoktur. Hepsi nenler de yok değildir. Eğer ( ) :ı::w~:-= Z::C:: Adll7eye '-llm edUmlftu'. w.ffakıpıı& cWcıriıı. * ~ 
Abdülhamidin idaresi altında Avrupenm bu işlere k&n§I?'ken ·~ E gtlnlrl Program _ riayeti ~· Bfnaeılaley-' Fe- PaslaDDllf anahtarları 
denilerek ya§ainaktadır. Eğer ~rO.~dtlğü insaniyet iddiam, riköydeld dl:irt fabrikanm. fazla. Finikede zaytioc:l;k 8Df Tavwareci olmak tcmh:Je.melif ~ ,., 
Makedonyanın hali Avrupayı bu bir sıyaset dalaveresi olma.eayd l!.SO Pro;ram 19,30 Habcter iş saatleri p, mıewvı Jcamwıı d. J J - Artık tyi açılıp kapanlll ~~ 
kadar endişeye sevkediyorsa Rusyanın bu mt\dahaleden uw· lUS Şab1sr <P1·1 19.45 Su ~ ~ riayet etmeııi 11.mtmdlr. mamurlUÖI 14ğf 3 ıJdi isti yen köylü çocuğu adama.kıllı pas~ ol~~ 
Makedonyayı refaha ulaştıra· tutulmaeı ~mn ~lnı.ez miydi.. 12,4.5 Haberler 20,15 Rad. ~ -....- _ ~• ._ ı.m --a -...... tarları, Uçte ikisi zc~ytı .... ~r 

k 1 O R hukUmet k d -·ı ı --~ c: • ..ı~ı- (Pi) -.s ,..... ...-- ..,, - ., _ .. -- _,,.... B'tnUlıe ( - IC#'tNnlda tic .._ <H-.i) - Oriıııae1ini9 Kele, ... . 
ca yo ve vasıta meydanda- usya l ı egı ya· ı.._. V"'.._ • -. ~ s.ı saatinde alman gündeliğin dan, Uçte btrl beyaz tırıl'' 
dır. Bugünkü istibdadı kökün· mz Makedonyanm, baş_tarı ba.şn iS,15 .. · (PU 21,00 Ziraat 1a. ..... - _ __... ...,..,, --. Mrtedm:IMri .w fMliJ'ette bu. aahiyea Cuma mahellesiode etunuı Ka· mahlQta bir lkt kere bil ,.~~ 
d k k . . l k . bütU --'"" mevcudiV<>'H . 1 10 nA ı>-- 21,10 ~rkı):, .1--- --~ - .,..... 1UllUl -.,tinılıilik ,.. •n•sviet• AA#. dir itıimli lıiır m,li ç.oeuğıl hanıcdığu _, afi' .ı!. en vı ma ı,.,n, meme eti n ~.......... <T."''"' 1"- • ....,.,., ~•!'e"- l - r _._..... kardık"-- •nnra bir bC~;ı.oo 

.T· :s~ b k d_..:_ •t_ .... ~_ "f'ıedDrn'etJr. Vuıif'Mt -- IMDHlrkL ~,.._ Tiilk ~ lıaıdiııo ....,, """ hürrivete, aydınlığa ulaştırmak en tehlikeli ır u ,.,w.u-• .unar Wll Oıkaıl1ıa 21.80 • y 1 .,.. lıdır. Kuruyunca zunP 
için bize yardım ediniz! Yoksa bulu almak ve Bal~n Y'&ı:m' 18.M - ZÇıtanı2l.45 BiiJik Wıl bu b" 'ed•ır tana~· a.- Mide-.... W. .W.ı ilıt lııawaJ111'9k aayyareci °'=1

• yepyeni olur. 
bir başka yoldan Makedonyanm adasını bir Rus eyaleti halıne iS,40 04estra 2'l.SO Hdıcricr U J · nm .,ta IBJdtafJ seme -.ıld .._ ve ,. ._. ...,... C4lllıV köylü illidaeııu * . ~ 
ynl'3.6I tedavi edilemez. Bu top. sokmak istiyen kom§Umuzu l9.00 "k'ava ... ti ~ Ca <PU . .. ~ dıcıf9lll ~ lııllit rtlk -ı:.,,.. eblıı aiNktörliiiiu '"'· Elblııelcrt Jyı nuıJıaf ~ ,r 
raklan Bulgaristana, Sırbista· (Ai'bS var) l9.I5 Orkes&ra 23..60 K....,. • a4flmelttodir. ~· Elbiacleri '1}mrır çılt~~I 
na veya Yunanista.na yamamak kıya aamnyı Uınuıl etJJl '"-"* 
emeli ne hareket eden "-zı ı"" 1 uu kıplan g r8nM attı; 1 - Zonlııa 11e .,... iııtedtlhll mü- Bundan başka, arasırtı eJl!P .A 

Bulgar, Sırp ve Rum ihtillı.lci· bunlar, bir gece enel kcnd1alnl alkış- ı Maııw.loıııı _..,... M-, fakat bu· açıkta bırakmaiıdrr. Get: ~· ~ 
lerinin ekmeğe çalıştığı tohum. ladıklan JaaWıe ttklıl P ialepk:lde A N A • ~ tubcU, bl.U'UfUklukıarı 8N_,1111~ 
lar, ancak fesat yetiştirmek is- t.Junan kbmderden ~ MI· ı _.,,......1 defnl o!ama&clı dbettıei ~! u.,oe! Aeele tıdba. .. dcd1. maşı UtWenmiş gibi dilZS";or&'· 
tidadrndur. Yüksek saygYlarJ· firlere geUnce... Güle şale sldebi· .ado. ıaanrmeteodl kt'JllllJ 4ik kafaeı· Ye cıaomu 8dlmcıkta oldağanu da r lr. &k ~Ik ütWcnıcnln 
ma katarak bildiririm ki bu ka· bDtı'lml1. um tloSJ'USUna .S~ w eltili llendl..,. ~ dan kurtarır. .J 
dar fena ve bu kadar az bilinen zoe her tarafı tıklnn tdlhm dol· ' 28 Tlrkce>-• ceriren: mü~e. 0 ,. ter.rilbolertnba MDM- Fabt. Wnlenblre, dönem; yıınw * d~/ 
milslümanlar, Makedonya.ya ye. durmuştu. Bununla apartımnnsn gıı· HAMİD BEFiX nılerinden oou JstJfade etttrmesı JA- ftkrl dej't~lıWrdt; ve ıüJcrek, gö~ Yc.rJcrjnden ~ılmn b1c-.:ıll s1P1 . .ı 
ni gelmiş insanlar değillerdir. et Jmlltuın',, oJ.t..ıı.-.. aann k umdı liunı blr ole· krrrıuak, faplnn bir eda ue haT'kır- Çok defa, bazı bıç.ıılt ... r'·· 
Tarih bize gösteriyor ki Türk > 'r-' .. "'6u mey çı • bep oldu. • ellerlıd Mrbiriııe mek Hb:caomHJaa "8lıseilm :!\..._ · · " ı Y.. ... 
k abileleri buralara, sultanlann DUŞ oluyordu, zira her oda koridora çarptı. Dl'mek, gelınlyonlu haf A· mltt.ereddlt lmldı. A,,_,ek.P. )«P."'- - ll~yö l!teıltıı' de D\lt ti)'e ee.r- tı: yerlerinden çıkar. ~e ğrıl dl 

Makedonyayı zapt.etmesinden ~ordu. M dıun B~gflleTde ol- m:sa ne bahtlyarhkQ, ne Uyarlık! .._ Betaa bir gece ~ •• da. - llll'feye r~mc.a. onunla bulu'- diye bunları atmak dodl J<tpıl 
d .. ır... ..n.ı aalondwı ..... Jı. 1"- ~ ~ ... ~~- dlr. lnsan, bunları 1<en .,. .~ çok evvel gelip yerleşmi ler- ua .. 6..,., .,eçme~ ..... are Demek erbeit kalacal>"'tı? Ve eankt cıu ı,t olaeaktl! Bu fUdr ty1na .nana: - .,. ..... ...,._,,.._ Dwıun en iyl çaresi, Jll" r 

dir. Burada. Türk, Rum, Ama. yoktu. Madam Bla.ıış bu >iWleıı && mflthlf bir ınücaz.attan karC;aknakta11 geldi. nır defaock olsun, nef9t ael!iü- - Ebett.e. ~ l'erat. Hem • kendJalnl ~mdlden kapıdış.a.rı etmek. tnmlr edeblllr. Sapın ° ıı.n1 ~ııı 
vut ve Bulgar, yahut müslüman mı 5*nrhlar ~ duıaııtw! m t:cnclllt bir itmlnaa Jçlnde, dıerta Dl itö~le hk Madettıea ambnlm e(lııJI. ~ Roe. Ur?- 450 gram resine, 140 'fonlııt J 
jlP. h'ristiyan birbirinden ırk j. l..,,ında ısrar eden ·ana: derin Jç t;ditl. llk diifilndiiğil Dııg~ yeeektı! ~ kadm, llemnlefcndlye dÜ. Zoe DJ'J'cUeıre •ömtllcltl. Hanım· en filcur, 410 gra.IJl dold~; 
tibarile de duygu itibarile de a· - Topanu dehleyeccksln! Önce oJda. Keadllilui ~mfJe1"c bekli)ıe- AA;gW.J Mr eda He: ştınec fımah verebllmdc Jçbı, daha efeodfye. birdenbire hff1I olan bir rekkcp b1r mahluUa d nl ; 

yımednemez. Uzun asırlar yan .,ıaı cJedl. ceğlnl bJldJmıf§U. LAhza ""medell - Tf~ 4öncr ılön~ yeıta- bir nıUdıc& lıeldedJ. hayranlık ~ baktı, 80ftra, tttcd· bu oyuga. g lrecclt ına ~ .l 
i ~ ....... _ k iyice ı ıuttılttan sonra 0 JCY vana yaŞamış nsan Ylgmlannı Zoe, •-""'seyere : MAdıım l.aloir Udnci blr mektup la· eatnn. otleden 8"d llent ayuwJır- HanunefeDCH, ba9JDI hı*lnao Boa ~ Stener'f kapıd""'-rı ea)._ 

dfi - _,, idir . .,.. malı, ~amile soğon 
birbirine şman etmege çalıŞ- - Ona >ola b,- n ... etı\•a.- leme almalıydı! ırakat, Zoe., iadem mazsnuz, emrini verdi. M.lny011'un eUntle.a bu derece ~in, etmek tızere, 1ÜJ'Ödli. bir kenarda bıraknııılı. 
mak medeni dünyanın ilin et. bını verdi. 8adeoo, bu gece JdcınJy~ alolr'hı, wutndJ ,·cçhtıc. klrnseye 80lıra, omuzlama kaldıra.tak: bUttin tiyatro nuıhlderlnde &aadmıt Nana baldı, bof; yemek 0 • 

tiği telakkilerle taban tabana ceğini a<>ylcmeğe gelınlş!" S"örilnnıcdeD kaçmış olduğunu bUdlr- - Ha,.D baJcahm! YııllUı! şııı eiU bir adamı almakla, ırwa.ar etml;Jttek -., Jı;eca, ~ Artık klıme kal· 
zıttır. Böyle bir smıflanmayı biz na süz, Jmhkahıılarla giilUnmesine dL o xrunan, blrlsile haber göadcw· bejltilııl merdheolerdou .,ağı atın!' uıl.)..uf • (Arkası var) 

Müellifi : Nizamettin Nazif 
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LGÜNLERIN ARDINDAN\ ~~DE.ru:W-"e B. Mi Jet Meclisinde r Tarihten Bir Güzel Kadın 
Her şeye boş veren 

bomboşlar •.. 
Mitat PERiN 

- Boş Yef'-
h' B11zı gençler, bu iki ketime ile, lakaydi ve 18.Ubalitiğm ge
·~ kanatlan altında bir uyuşukluk uykusuna dalmış bulunu

Yorıar. 
- Kafalarrmtzı doldorahm, kartnlarımızı değil; 

'k· DiyoruL Miskin bir sesle, bu gençlerin dudaklarından şu 
1 1 kelime dökülüveriyor: 

- Boı ver ... 
f - Memleketin sağlam vUcude, sağlam kafaya, büyük 
edakarlıklara ihtiyacı var. 

Diyoruz. Yine o iki kelime surattmızı kırbaçlıyor. 
b Onların boş vermedikleri şeylere, aklı başında olanların, 
oş vemıemesine imkan mı vardır? 

b' Yoktur tabii ••• Çünkü süratin dünyaya tahakküm ettiği 
ır devirde yqıyan münevver bir kimse, elindeki aynanın 

~arşısına geçip saatlerce saçlarını taramaz, bütün bir gecesini 
il!.-.ıın veya fili.nen l(İydiği elbiseye bakmakla ve kumaş için 

?lunak8"a etmekle yahut. bilmem hangi artistin bıyıklarını 
•nırenmekle geçirmez. Hakiki ...... ünevver, dünyayı saran yan· 
t•rılara karıı alakasız kalarr z. i 

. Bu zarfı güzel, mazrufu .... ~nasız \l'9 kokusuz detikanhbr 
&•bi; en hayati meeeletere karşı dodağanı bükerek: 

- Boş ver ... demeL 
Bu gençlerin, bütün zamanlarmı alan kıymetsiz şeytere 

~oş verdiklerini ne zaman gt>receğiz?. Ne zaman bu züppe-
11kten kurtulacaklar? Haldkaten münevver, hakikaten genç. 

0 ıleaklM'. 
Ne zaman bunJarı g6rdUğümUz zama ; 
- H_., .. bir delikaMl 
Di~z? 

Mitat PERiN 

[ Adliye röportajları 

Şifon mendilli kadın ••• 

'' Yllziln . çarşamba pazarına dön
müş de ona bakıyorum ! ,, 

Sait EREN 

Şoför lsmail 
ve Ulunay ... 

Dün, çok aeMJtlm bir deetw:& be
ni ziyaı'ete plılll: 

Şof'ör tsnı.ll. Tertemb: ruhta, ,.. 
ğız bir Jstanbul dellknnluıı. 

Ona bir kall\'C lkrsnı etmek bte
d.lm. Hall!I kahve okluğunu lemin eı
tııun halde, 

- L.temem ... -dedl-
Ona, lloı:hındığmı bllıllğ'lın qlen

cell fıkralar 84İllemek istedim. ı)ö.zU
mü kesti: 

- Canım sıkılıyor ... -dedi- Sana 
bir dost gibl değil, bir gazeteciye 
clerdiDl d<ikmek bteyen bir ,·atanda' 
gibi geldim. 

Ve, &erdu; 
- 'Yeni :;abah ~tesiode blr Ulu.. 

_, var. Tanır mıaıa f 
- Taouım... -dedim-
- Tı.kııazco, Jı.ır eash, çatık kaıJb 

bir adam-

Bu ııd• de -- MCüatl ~ lles
'um: 

- Belkl tıLu:c:ı, belki kır ~ 
fakat G6la ÇQt.ık .. _,pı 1.1 ~;ıl. 

- l'fe 8Ö)"lüyoı'SUU 00 K:ırdef f 0 
n>a tMık kaşlı tleğiL BnsekOkümde 
ü dakik& dalamlı durdu. lıie zaman 
•öı;U Pzüme WfU,yse kat-l:vı Jaep 
gotfkt.ı. Yiir.ü

0 

Mr aıı JW.0~1· 
8e1.k1 hiddeti ~ ıli)'e eabrettim, 
Jtlha.\·le f,'ektlm, alttaıı oldun • .Fakat 
bana nu demedi ... 

- Ka,·ca mı o*llnlz ,..., f Fı»Lat 
-~f 

- .Boalm 1'ka yazdıkJarw oku-
madna IB&f • 
-Y ... _ 

- Aala&aJ'Jm .,. -. .. Bea fBndi, 
ŞJ~ - Fatüı anı>ında işle)·en o&e
~ Mrilaitı şotöriQUa. n. ..ı, 
araba,)a nettıdeD Wodlyı;o ı.ı.ıım,. 
r~ blrdeoblre götreyt-
v~. . --

- Yok ben 31'\'a'} rlılbormu~m. 
k...... dedl. Biz Bibnem ODDG ıMBe işlal varlWIJ. .. 

~·"'1 gi~ bir ~. l&hlııe- - Ne yapars.m kardeş, . Ancak Ben raade\ıılarmı kııçırbyor~ 
~ lalonunım ~ ~ eli Wyalı kndınlarda.ıı degiliZ. ruao taıaıı. Bir ateş k~ldt ki CD80IB

) l>uı VUcudUnU Y~ tkt a.· elimize kıon yaıuyonu:. şu kadma ele blr aahlep 1ruğllioü kay-)'or aan
~'tıııı da. top\lkl&nn.a lııMaıak la&va. Nk. eledi. SUrmüş &ürllqUlrınllş. Res. drm. Etme eyleme dedik, para etme
~10ltaldırmı,tı. &Hftdeki ~ men· aıem pe.letalı mı no clerJ.cr ona benzi· dl. Sesini y8luıelttfkçe 31'ksolttt. 
~ lk!Qe blrde bu1"Un dıılill1deriAi ._ yor. Bu hatun mahallede caka satma. - Aman! Dlkkl\t et lımlall ella-
'aı ~ arada bir de ağlar pbl bir P başlayınca hepinuz iQlendik. Bir aa bir kaııa ~8fiıa! 
tt aıryot"du, Bu mrada ~ ııay sQn bizde toplandık. Kulakları çm- _ Ne Drilnaııebet lıııe MrMer! Biz 

lıe tı..kan bir gence hlddoUendl: lıı.sın bir hemşire vardır. artık kös dinlermğe alıştık. Yalıın 
tı ......_ :Ne bakıyorsun, dedi. YUzllinde - A kızlcır biz bu kadının sitemle. li:endislne dedim ki dnyaınet koıtSa 
Alto mu oynuyor. rine susacnk mıyız, dedi. efendi ben nonnal sUraU A-
~. p~kln btr :tıaftl'ta: Hepimiz . küs ktık. cele .ran~evuo \'IU'tla daıta er'kıeıa y.-

{!.': YOit ~. dt:f'e auk&bele et.ti. - Ben, diye yine aöylmıdı. O kadı- 1a ~.ıkoydın. Çıkamadıma tak Mr ~t. 
~-"<laınba ..... ~ma dönmüş de ooa nan haddini bildl.rlrtm. ~aınız sız bir· •·---t , 
~~ r~ ~.q~ 

,._,nam. lik olun. öyle tatlı ı:ıöJfilyordu ıu gWmek-
~ttı. ağlamaktan ı.aanatf s&- O gUn kalku bu kadının evine git- tea kendlml alamadım. o %aman; 

1 faltD ... gibi açtı. tl. Bu yok mu hemşirey-0 ne ynpsa B k .. _ .. 1 A nl _.,_1 ...., .._,. - a ... .....,.. • y •vuert eana 
ıtı. Sen onu git de ablana .c>yle, de- dbeğenl.rsin, kapıyı açmadan cumba söyledhn, gtudUn. 0 neden gUlmc41 'l 

an: 
~ ~ ıııruda korldonm ka?fl tarafın. - Kim o? diye ıreeıenmi\J. 
~ lıekı;tnın yanında oturan bal}m1 Hemşire de: 

- Olur a... -dedhıı- Qaaı pek tazıa 
&iluhnış olabUlr, gülm-. 'Jl'ahaL. 

lııı. ~ ile aı)Cnl19 ~eii genç - Hele kapıyı aç da görürırtln, de 
~~: m~ 

- lia)'ll' bayu_ Ueybude yerma 
kendini. Bu ınaharrir k&\'pel bir 
şey. llem lııtıan hir Juwpyı y...,. 
sonra unutur. Bu unutn1U)'M .... 
Matbnaya gider gitmez kaleml kAğl
dı almış, benim IPin 16m YQs -.tır 

yazı yazmq. Blr hiddet, Mr fiddet ... 

~~ lia., dedi. Ona da sa~ baka- Kııdm kııp:yı açar mı biztm gibl 
faltirlere ? Cumbadan b~mı uzata· 

~btrkttı Skl kadın ~· bqlıı.m• rak: 
lltt t\Pveı pehllvanlann yaptıkları el - Hlı:m-0tçiye Uıtiyeenn yok, de-
l.a.r.~'Vt gibi ağız ~vtnc tı~ad:- mez mi! 

Bizim hemşire hiddctıenm!IJ, {epe· 

~;Sana M; diyordu. Hoşça giyin· den tırnağu kadnr donatnuş. Ne bu· 
h kaı.tın. Ağ'zıma da gümrük ~k lıı.şıkcılığı kalnuş, ne hlzmetçlllği. 

- Tanırsan yebaoa atılncak ttlr 
adam olmedıtııu aoJarı:ıın. Barı~ ıra
ymı lilz.l. 

• !!.'ve geldl. Hiddetten tirt1r paluze gi· 
~: "-··· ...\.,. A hanım aen uten ağ· bl titriyordu. 

- Dargnı dcğtllm ki kn~· 
Ben sadooe ~yreıteyim. Yuısmna 

bir yerinde öyle bk aı..m., Jd... 
- Neyl? 

blıJb YUztınden mahıtemcllk oldun, ! - Amwun dol!Uar bir yudum su 
ftr 111Un Çclttlgi dili tıeUt.Stdır, der verin diye yere upurun uzandı. 

· Ben de durur muyum. Kndmm -,o- _ Ne)i 00ıcıın T Pa!M'm-.yı. 
~ 8'ın orıu attetmişstn. Asıl senin !unu beldcdlm. Tam soknğu ı;ıkarken _ ·-· 
ttııt. oOuiarın yüzijnden buralııra dUş yakıısmdan Y6PV}tım. Ne.kadar olsa _ GQya, ben otobüsü yavaı, .nr-

....... .\. I>a 
'iaıe 

4
· ha neler, mahall<ıyi blrbl· 

~tan bcnmi\!1m gU>1 s5ylenme ... 
ııu,41ın ~n karısına dil uzatan ben 

'- . 
la~· ti, kadınların işi autacaklarını 
"Q(eıu. 

........ 6 
~,'-un bre, dedi. Derdinizi mıı.h-
~·~ hallederaıntz. 
~, uruıau aı"*ı, yeldirmeli genç 
tlbııı. ~fon tabakasından ınce sa 
Q " b•r lldakı ' atgnra çıkararak incecik 

......_ atı llrMına yerleştirdi. 
l:ıbı ~ .. Of, dedi. lşte böyle kardl?4· 
~~1;ııntısı matıalleye gelince ra-

ltttı<.u ~uzurumuz kayboldu. 
~~~ne mUtecesııls nazarlarla 
llr!ı~, t C6rtınce: kınalı elleri ara
\trllt :tutu VQ.kton tabaka.ısını uzıı. 

........ ~ 81sara ikram cW. 

htzrnetçi parç:uıı 0 d:ı. benim yeldir· mekte ııırar edince da.}'aaamıunış, 
meye ynpıştl. Saçs:ı.ço. haşhaşa ge•· bemcıı arabadan bımiş. 
dik. Bekçi yıtkatndı, buralara dUştWt. _ İomedi mı T 

Ah kardeşim bir mal olsa canım _ imdi nma, Sirkeciye fıreldlğfnllZ 
yanmaz. uunan. Z:ıten blletl de Sirkeciye ka-

Elin hizmotçlsl, bir bunakla evlen- danlL İşte ben bu ciheti ta\'Zlhe gel; 
mlş, zengin olmuş. Bir VCY dcg-D, gö- elim. IID.klı değil pılylm f 
zilmilz yolt. Fakat sitem etmesine ~ masum btr feC'lk eıta-

can dayana mı? tUo M>)•Jeaiğl bu aö7.Jc.rden 9'161'& b-
Dedi. maU, 16kecnJeden kalktı; 
Karşı ııırada oturan kadına bak- _ A.UaAMsmıt.ı'lıMlık... -dNl-

tım. o hlUa bir clile pcrmanruıUı v~ ArsJaa pança6ını andınua etini 51-

oksijenle boyanmış saçlarını dUzel- karken, 
Urken, diğer elinde tut.lu#U şlfoıı - BeQdmı ana naııihat hmaiJ ... 
mendlllle burnunu ıılliyordu. Hor Ut1 -dccllm. Rıvıınıet koııea aeo arıab&N 
kadının yUzlerinde htı.flt tırnak yara. l1ne ya~ MlJ'meje pyret et! Her
ları vardı. baa.l 6llratt aşma! Aruıra. ~ 0 -

İyk:e giyinmiş kadm ikide birde lan bir vataııd99t bmık .p... aç60l 

enta.rt:!intn yenine gizlenen altın bi- eana. Fakat eea bem lleıadl tren&erinl 
leziklerl çıırararak göstermeğc ve OL hmı dıe arabanın frenkırint d3im& 
ımı satmşğa çnlıifyordu. •ık. acclenlıı setırdJtl ~ .eoln 

Yeldirmeli kadın dayanamadı. U- teennı De bareltet edlşln kötDrlbıllet· 
zaktan ona seslendi: tlrlr. nu kaa ~ otobö_.. 1• 

_Onlar para etmez. dedi. lnsamn cuJann bacaldan JnnlaeaiıDa bırak 
içi temiz olmalı. ~eğe altın palan şu teŞtanın bacaJdan kın19111% 
vurs:ın da yine eşekUr yine '9ektir. 1>oe&Qm. lıir eevap ~ ~-

lll "-ırın hele fU karııtın yüz1lne, de
' ~ ha kahbma kJyafeUne kan 
bıı,-ıı.Uecte ona buna çamqıra"; 
~ l'il1e.rdı. Sonra. nasılsa aklı 
l1,ı~1 °1trı.ıyan bir bwıağı buldu 
tlbt le~ liC!if mal bulmUf mağribi 
~tiıı.ı ik/11. iki elle sarılmış, bır de- ============= 
~'1 et..nıez oldu. TA K V J •f 

tı, gtttt. Pak&& beni ~ o-
tUll lkl~~~ 
stnde, bu naısihatt .... a.n.cmayaca-'-ttı, ~ t~elden asıl olur anlarmı. ır. 

~~I hizmetçi parçD.&ının bütiln 
~~:Ye kata tutması heplmil:ln 
lıoeaıı:U:t. Öyle ya ellne gündellk, 
~ ~kuşluk vermlıJ olduğun ada. 
'~l kkUınullil kim dayanır. Kan 
~. 1.ıııut:ktcn kurtulunca eski gUn 
'l11t. ))........._ u. 'Oste de evlne hizmetçiler 
tıt ,~ bu işi kıskanmadık de. 
~ ~. 

~ Soı,~ biraz tneyus olarak durala'Un. kınaıı parmo.klarile ba.şö:
' e~UnU tazeledi. Benim 

bakt'tğm11 görünce: 

12 AGUSTOS 9tl 
SALI 

AY: 8 - GÜN: ZU - //mı: 99 
RUı\I}; 1S36 - TEMMUZ: 30 
HiCRi: 1360 - RECEP: 18 

\'Ahtr ZEVALi EZA.'1 

GÜNEŞ: 61J7 9,54 
ÖCLE: 13,09 5,05 
lKJl'\Dİ : 17,10 8~7 
AKŞAM: 20,12 12,00 
YJ\TSI : 21,58 1,44 
İMSAK: 4,13 7;;B 

ğım Ta4eclea bir lfade MlllClbn
ı:llMlf Bllea' 

(TiYATRO) 
Raşıt Rıza Tl,Jatrosu 

Bu. akşam Doğancılar Ay P.arkta 
Yataklı V~otilar Kontrolörü 

Komcdl 3 perde 
Halide Pişltlıı birlikte 

hararet i bir celse ••. AIZZE (Bqt 1 Fnoide) 
difl bu k.Mıv.n hakklle tatbik edl· 
temtyecektir. 

Dahifiye vek'Ui kürsüde 
Söz alan Dahiliye Veklli Faik 

öztrak gerek VeJmletin, gorck mu
vakkAt encllmenln bu m<!SCie tıze. 

rinde u.swı uzun dUşUndU~UnU, blr 
villyet içinde muhtelit kazalar bu
lunduğundan asgari maişet had
dinin tesbiti kaza idare hcyeUertne 
verilecek otursa bu meselenin inti
zamsızlık doğuracağı kanaatine 
vanlmt!} olduğundan kanuna bu 
şeklin verlld!ğinl blldirmlştir. Bu
na mukabil Refik lnce ve Feridun 
Fikri tezlerinde ısrar ederek tak· 
riı" vermifiese de bu takrlrler 
Mecliste küçük bir ekseri~tie ka
bul edilınemiftir. 

Ziya Esen'in itirzları 

Ziya Esen askerlerin mubtac 
ailelerine yapılacak yardım lçin 
a.ayl •ieBBeeeleril\de kul.anılan 
elektrik""' hav.gularına zam ya: 
pmaamasmı doğru bu.lmaıruŞ'tır. 

Bu mebusa göre ahval dolaymile 
sana)'i milessese.lerlr.An kazancı 

artınu;tn. Onlar da bu yardıma kOIJ 
malıdırlar. General hzeddin Çallf· 
l&r ve Refik lnoe tecil edilenlerden 
5 lira aımınaaı ha.klundaki madde
ye itiraz etmişlerdir. General tz
ııeddin Çahflar tecil edilecekler ara· 
eında ~e veyaltut ifierl dolayı
.Ue ~ere alınmıyan .kttçtlk UCreUi 
amelderia de bulunablieocğini ileri 
aürerek aynen şu suali sormu.ştur: 

- Ame:le güruhu. ve talebe gtl· 
nıl:N .. Buıardaa da peı:a Nınaca.k 
181! 

Refüt lnce ltastnlıkJan dolayısl.le 
v~ askeri eebeplerlo tılr sone 
sonra ııiltıJı altına alınması karar· 
J.aştıınlnuş Lnee.nlar bulunacağın

dan bahisle müecceliyet için mUkel· 
Jefiyet mevzuunu doğru bulmam" 
ve mad.donin kaldırılmasını teklif 
etmiştir. KUTSUye gelen Dallill_ye 
Vekili, a.ekerlik mtlecceliyet kanu
nunun tecll edileceklere alt madde
sinı okumuş ve deml.ştlr ki: 

- Maddeyi dlnleyhıl.z. Burada 
taıebe ve Juıstaıar için hiı;blr kn
yıt yoktur. Bu mMdodo yalnız 

vasi!cel doioyısile tecil edilenler 
Vlft'd;;r. Ayni zamanda asker alle
leıine yardım kanunundaki bu 
madde bizce tahsili en kolay blr 
menbadır. Maddenin aynen kabu
nrım MıOO eaertm. BU ususu ik 
İncenin vel'dlği takriri reddeden 
Meclis diğer maddelerin mtızakere
Siııe g-eçmi~ir. 

izzettin Çahşlar ne dedi? 

Tekrar .söz o.lan lzzcddln Çal19-
lar, harp olmadığına göre kocası 
88kere gitmiş olan ve toprağ'ı silr
mekte gtiçlük çekenkadınlıı.ra, köy-
18" civar asker! garnizonlardan 
uker gönderip tarlayı surdilnnek 
Pbi bir yardnnda bulunulmaaını 

tcklit etmiş ve F1erldun F>ikrl de 
Generale hak vermiştir. Dahiliye 
Vekili bunun t:amamea icinı1 bir l.ş 
olduğuw bildirerek ordwıun icap 
ettiği takdirde clindekl bUtiln ve
saitle vatanda;ılD.l'a yardım etmek
te tereddüt et.ıniyeceğtni söylemiş, 
fa.kat bwıun bir madde halinde ka. 
nuna. konulmasuu muvafık bulma
JnJŞtır. Lehte ve aleyhte bir takım 
taraftar t.oplıyan bu teklı! etrafIA· 
da söz alan General ~zım Kara
beklr bau ahvalde kumandanlnnn 
dalma bu kabil idari y:ır(lunlarda. 
bulunduğunu bildirmi~. fakat 4ılr 
madde halinde kanuna sokulmn.sı
nı muvafık bulımya.rak demi§Ur 
ki: 

- BQyie bir madde kanuna girecek 
ve Taziyet ical>1 kumandanlar askerleri 
kö,.Lıro göııdermitecek olurl111'8& bir 
takım foıa maksatlı ııdımılar bıtlkı or· 
duy. ~ tahrik cdclıilirlcr. 

Bu beyuüı ıniite.akıp Geacıral iz,. 
rıcu.iıı Çal~ takriri rcddedilrrüt. 
Refik İnC<!!liıı Eı>rduğu bir &aalc ocva· 
haı de m=bata muharriri ve Dahili> c 
Vekili §UJIU eöylemi~lerdir: 

- :1009 lıartıi keçtikteıa 80JIJ'& da eİ· 
liıh altına alınan kura efradının muh· 
t.ç ailesine dahi bu kanun& iatirıodcn 

Dltıotazamaa 7ardım yapılacaktır. 

A.ııkeriilı: kanununun 4 incü maddo
lini ı.dil oıicn 1 iiyiba müzakere edilir· 
kcıı Geacral 6cıtin Çalı lar &Öz alnu§. 
1~ balia bir aderiıerlik teklini 
alaıadığına göre, 18 • 19 Jatıod:ıki genç 
lerin 6ilih 8hıııa alınmasını mahzurla 
hulnnı, \'C müzakerenin tc!ürini .ıalep c> 

den bir takrir vormigtir •• Milli Miidııfııa 
Encümeni Reisi General Khuıı Saiik· 

• • • tetia kiiniiye ~ ~ lnı tle
rece k..kuJmwm dop. lı ... -., OC• 

duaun bez ael"i ~IMll ~· 
nü anlatımt ve teknik elemaa ,.etİ§tİr· 
mdt üzere bulaHl rillh alttea aluı· 
maeının kap etri~ni bildinni§tir. 

K!zım Karebekir neler söyledi? 

ltalya yarım adasının kıyıla
rında tek insan kalmadı 

Söz alım Kizım Karabekir, Almmı or· 
doaumın 17 yaşındaki çoeuklan bile 
Wih altına aldığı.a işaret ederek ka· 
nUM 111VYahk bulm~ yolıııı bir nokta· 
)& ititu edecek deıni,ıir ki : 

- Kanwı•n bu maddesi vmıımi ol· 
dıı&wıdnn bu ı;eııçlcrin cepheye dnhi 
güııdttilmesine cc\IU vardır. Heısiiz ke
male celmemiş olan ba gmıçleri harbe 
ıcYkctmcıık doğru değildir. Kanunun 
roaddetinc ci~ yo~akil~ harp ft· 

kuunda depolara verilir> ibaresi llivc 
edilmelidir. 

Barbaros zül/ikarlı bayrağını 
dalgalandırarak birçok yerleri 
zaptetmiş, sayısız esirler almıştı 
Bu t>uyük mıpa. Yazan __ baro.s "eiQor!> 

ratork.ığun topraK ı E " ldeodl mi hıll'kelilı 
ları aro.sında Fran nsarı Bülent ödtt boğazma eeli-
lla, kudurmuş bir yontu. Roma tırtır 

dllşman denizi or- .. 6 • tıtriyorQI. Pç& 

~;b Kaplan da kan- geri fıHn. 
kılmasını i ~ Mim Müdafaa v .. 
kili Saffet Ankıın kümiyc gelerek ka· 
mm bımrlanmqıiaa cTWICl Genelkurmay 
ile mut•bık kalmdığmı. orıhuMnı lwır 

eınıftlJ:l i ediği olemaaı bulmak kabil 
olmadığmdft!l bw. gemçlerin · ahına 

almm:ı ına il:ıtfyeç ltuıl oldntımu bil· 
dimıi, ve ~ ki: 

taııında kalmış. bo bUtüJl kardiA&llerl 

- iM bu gençleri ...,,. tame:m, 
lam!lk için silah alt~aa aleyonız. Yn-. 
cfiPnis ııalühiyeti la&aii İsri1Dlll odeeo-

tuıuyor &'ibiydl- GörUntışto istikl&.li· nl peşine takıp kilisesine~ lsa 
ni muhafaza ettiği sanılan bu krollık nm mihrabı önUndo dbı çökm\lf, cB~ 
çevirdiği bUMln entrikalara. btıtiln baros adlı şeytanın ~lnden ttaıya· 
didinmelerine~ fedaklrlıklamıa. rağ nın haltı.& olmıısı iı:in> dua etmekle, 
men hakikatte .şarı KC2l1 imparator· yalvarmaltla meşguldll. Ça:ıakkale-
luğunun imtiyazlı bir vil!.yeti baiine den Cebellt.anğıı. kadar Akdenlzln 
düşmllştU. Şarı dilediği zaman ordu şimal ve cenup kıyılarında dalgnla: 
siyle Fraasu; topraklarından geçiyor ve kasırgalar- hep Ba:b:ıcosun kah· 
ve dilediği her şeyl, ~ sarayı. har kudrc.Unl vo TUrk İmparatorlu· 
emir almIJ bir bizmetkD.r gibi sürat.· ğwıun zaferlerini oğuldalıyord1i. 
le başnrıYQrdu. 1klnct sebep: 

&iı· 
Fı·ansa kre.lı, Şarlın kız karde~ylc tstanbul sarayı, Şarl K«tt lmpara_ 

General K~ Katabckir "9 betti· 
nin tııbirleri red<ledil..:rok koııun ayoea 
kabul edilmiş ve memleketimize iltica 
edetılcr hakkır.daki IU)ituı nıiiz:ıkfftl e
dildikte Ziya ~her, enterne kcliıncei. 

ne itiraı etmiştir. 

evlenme~ mecbur olmuştu; ve eğer torluğunu nıo.hvetmek iç.iıı Viyanayı 
hail ufacık bir lEtiklale sahip bulu- çlğne"İP garbı Avrupaya. saldmnak
nuyor ldlyse bunu da Türk lmpara.- tan alyayı, Bohemyayı zaptedlp 
toru Kanuni Silıcymanıa himayesine Alnı ııynya. dalm:ıktcıa da.ha kolay 
borçlu. ldi. bir çare dUşlln<:blldtğhu aaın)'Ordtı: 

Mini Müdafaa vekili 

kanunu müdafaa etti 

Milli Müdafaa Vekili, bu kanu11 He
yeti \'ckilcde gi;ic~ülürillll'I Berckü&a 
de cııterne kelimesine itil'az ııttitini, 
fnkat bu beynelmilel ıöiritı mukabilini 
buiamaJıklamu bildirıni§tir. Muhtelif 
mebllSUr .öz alarak ecnebi kelimesi 
kullım.ıı.nlıına ale)'nmde bulunın~lar· 
dır. Besim Atalay, meselenin bu fC" 
kilde aleTienmeı.in~n memnua oldu· 
6'ınu bildircrel ~ bir kdimenin bey. 
nelrııilel olannyacağuu iôdia n~. 
Beşim Atalaya göre. lllıİ!U!Yı ifade e
den bu kdime mubtclif dillttdc ııyai 

uıiiııayı Hadc cttit;i hahk ~ka bir k:c
limed~ yapılmaktadır. 

&mm Aaafay, ayni zalllLt ... rM,.. 
neşriyatında binlerce ecııcbi kdime kuf. 
lanılmasından uzun urun •1tiyet ede
rek B:ışvekilden hu işe cM:mm;yet l'U· 

ıneslni rica ~n-. 
Nl~ct Dr. Ati Sııibitt -mti hir 

takrirle centcme> kdimesi ~ altı> 
o14rak kabul cdHm~ .e kamııı ha te
kilde tııııh lh edihni§rir. 
Hanlıırm sıcak gitmeııi ,.., ~. 

de mühim liyiha ol~t İ!fİn B. Mil· 
let Medisi 15 "lüle kadu mtil koran 
TCJ'ttclc dı&tılnuftu. 

Rusya Harbinin 
hummah faaryeti 

Kanunt Sllleymana gelince, o 'llç 
(tilphesiz, diişmanı Şarl Kent'tcn çok 
daha ytlk&ck bir kudreti, bir aalta · 
natr temsil ediyordu. Macaristan., A 
vwrturyanm yarJSı, Balkaıılar, MorR, 
Ee;c adalan, Suriye, lrak, Kafkaıılar, 
lranm ınUhlm bir kısmı, Romanya, 
Kınm, Ukrnnyan.uı bUttın cenup IQs
mı, Mısır ve Ccza;>ir onull hUkmU al
tında idl ve 1mparntorluğurlun her 
tarafından bir ooşka yanık kokusu 
gelen, Şarlı geç.en her gün ne kadar 
zayıfıo.tıyorsa o da, blJtıkiıı o derece 
kuvvetleniyordu. Viyanaya. her saldı. 

~ bir evvelk! saldırıııtan çok sarp 
oluyordu. 

.Uirl koyu mUslllmanlarm, dl~eri 
koyu ıuristiyanların tesiri altındıı. 

bulunan bu iki impara.toduk, evvcHi 
Jeln1z Ofta Avrupsd& çarpışalarken 
şimdi ortada bir ikinci çarpışma lk).b

nesl bclinni.ştl: 
Çarpışmaıım bu sahneye de intikal 

etmeal iki hepten ·ım geiatişti .. 
Birinci sebep: 
lliS2 de Karnın! Surtaa SWeyman, 

bt.iyUk bir ordu ile (•) Viyana önfuı
clo ~en Şarl Kent'in emri' i~ 
hareket eden Vcnedik amiralı An
drea Dorya, Moranın muhtelif' kıyı
wıni wrmuf ve Korona ile Patl'ası 
zaptetmiştl. Kanımı SUleyman bu lie

fcre Uç y:ıl afiren çok d:ikka.tll bir ha
zrrlıktan .,... çrktığı halde Dorya
nın Morada giriştlği hareketleri- du· 
Y'IJtlCa işini yarıda baakıp guiye 
dönmeyi tercih etmişti. 

Z!Pa, Morada bulundurduğu kuV-

( Başı 2 incide) vetıerdea mtilılm bir kıımtmı bu eete. 
nline kntarlıyamk Mosko'-"BJ& deırbal re işt!:rak ettirdiği için., Doryanm tah 
saldırmaına61 ıçıa makul bir eebes> rlki ne, omcta bir tnkmı kargaşahk
meveat ~ Oörtll~or ki Al- !ar (;ıkab!lcceg-inl dilşllıunllştU. Bu
mon ordD.SUDun .t:szaodıtı parlak za. mın üzerine er.ta Avrupadıı girişi!e

Mısırdan TrabluSgal'ba. ytlrtim6"' 
Rodosun zaptından sonra Şıırl Kent 
tarafından Trablus& )'el'.leştirilmif o
lan f(ivalye.leri ezmek, oradan Tunu
ea geçmek ve böylelikle CeZayir tıu
rlndcn, (YanJ ~tıtib şintall Afrikayı 
dolaşarak) hp;ınyaya çullaamak.. 

Göze son derece zor vo hayali glbl 
gözüken ~u proje, Kanuni Süleyma
na pek kolay ve tabii ge11yordu. Bır 
zamanlar Musa NAsır'm kölesı 

Tank bin Zlyadm kuma.ndaSmdaki 
Arap orduları da tıu yoldan ~a 
yarımadasına girip Vizigot deYletinl 
mah\:etınemişler miydi?. 

Aroplarm yedinci lı!HM aart'ftda 
baiiarabtıdıklcrl bir işi Türk neden 
oa altıncı asırda başaram~"'tı! 

8ar.bclros, gemilerinde daha ta.zt& 
gnnimet alacak yer kalmaymca lm
parator Şarl Kent'e alt ,kıyılarda.ıı 

uzaklafmıto doğru Oezayire va.rmıır 
tı . 

ı Trmutıu• akh .....,..... elıa9Ja
mu dlişündür ,. :nokta be idi: 

Koskoca Şad Kent'kı hnnayem aıı
tmdakt yerl«i vuraa bu Badauos 
için Cczayirtrı yamt>aşmdakt T-uausu 
zaptetmek çocuk o~ gibi w ~ 
elmaz mıydı?~ 

Genç hUkUmdar :MevJll;:i a.m"i l 
toy )le sorsemce gur8"l ile Bsrbaro
su lozCımıakta oldllğu Mrke$ia bil
cliği .şeydL Jlflcvlii.yi Hası. lı.-2isi.-.

den btiyük kn\'vetıer ~u. 

Ba)Tam gflnlerlnde fani'mı:b'a Y!'PIP 
at cOfturan. hıw )la Jalsç ..U.J'El :ı 
çöl süvarilertnc, ipekli entarilııır ~:;· 
dtrdif:l. bafrzltrma bekıp ~ımiarm 

(Adtam ll8r) 

feıt&o rağmen, Se\')'Ctlttin ıılıayaoma cek hcrhımgi bir harpte mutlaka çok ==========ı::=== 
kudretleri ne g~~. a. ~ kuVVetll btr doınanınalUll tta:ha l:moe· 
mıştır. Ilnrbtn bnmbn sonrokt IDld- den Lı}e baş!ayar-ak Doryayr Akdenl
şcllnda bu mukıwemetta te6lı1 gih'tl· ze açılamaz bir hale sokma.ısı, krakw_ 
Iecckt1r. rak bağlaması l!mn gelecettne ka-

Son haberlere nar.aran AJman • rar vermişti. O ZBntaA elindeki aml
an-uzunun ağırlığı cenup eePhadodc raı. g&lcri önUnde çok kudretli blr 
tekAsU.f etmlştlr. Klyef, Nlkolayıt ve mMa,ya bUrtırunUştU.: 
Odesa en yakın hedefler amsındıuhr. Barbllros.-

trlg\llzler, Almaülanu Sovyetleıt Kanuni SUlcymıuı mı bl:lyük de11tz 
füıradenlz ııhlDerlnOOıı kovnrak ıım' adnmımı iyi bir done.nma verlldiğ' 
petrol kuyulanam ınerkC7J olan KafJ takdirde Şarl Kent'tn donanmasına 

kıısyaya ısarlmcaklannı ve bu harbin denizltıri haram edeblleeeğlne akü er. 
en milthlş tiarbe51nl lndlrmeğe çak· dlrmtşti. lstanbula d6ner dt'inmes, 
~tarım tahmin ediyorlar. Baltık- geceyi gündüze katarak bO.ytllt bir 
ta iudlrllme&l geciken daı'beyt Kan- dono.nma hazırlcınmasnu i!'n~ et.mi,. 
denizde indirmek fÜl>he edilemez ki, ıi. 

Almanlana ea fada elıemml.,yct \.'er- 'l'tlrk imparat-Orluğwıun bt'lttın ter· 
dikleri bir teşebbtistür. Zira Katkaa snneleri~. Bamarosıun ve onunla 
yolu Ukrnynaruo bUtUn hububat aın- birlikte yıllarca ~zayir oca.klarmd;ı 
barlarmı, Ruı5yaD1D ~lm kiu -- galrşmış olan çok değer)i Ttlrk deniZ. 
nayı merke%lerlne ve pe&rol membo- ellerinin ldaresl alt.roda başla)1an fa
l3nna el koymayı ıemın edC<'et!'t gibi aliyet tam iki yı1 sürmtlşt11. 
Kaıadenlzc1ek.l Rus dQOBrunasınra a- N~et 1534 yılı Ukt>ahannd:ı, 
kıbet1ni ele ta~io edecektir. Bu darbe lmparatorluğun bQyWt bir ordU9U 
~lmalde ve mttktızcldd darbcle.rden Irakm cenubunda ve traı:da btlyUk 
bUo daha )\.at'i olablllr. ~imdi Ruf!la- muvattakiyeUer kazanırken, Barba
nn asıl maha,·emet muctzderini bu ros da Uç ytız gnter ve brigantinden 
cepbc<le gösterip göstcrmlyeccklcri milrekke;P bllytik bir Tnrk donanma
mm"ZUU1'ahlstlr. Rm.)'a harblncle bu •ının ~11da J3ola2dan gegmı.ş, Ege. 
dördnneü ealba mmmmn netieeltt ye a.çılnl1'°· t~c o gUndenberı Şarl 
doğurablllr. Kent'm o meşhur amiralı Doryndan 

ses sad& çıkmJY<>flhı. 

r 
Bayanlara 
öğütler 

' 
Her kadının flk ~kat edeceği 

nokta .şu olmahdır: Vücut, nıh 

ve gi)im arasında bir ahe:1lt te
mhı etmek. .. tıısana yakı:şam p 
cıeta terzisi ve kcndisıi taltdir 
edemez. Onu, gok ya.1uadaa tan.
ya. bir doSt bu hmNSta i;ııı bir 
mtır.şit olabilir. · 

* Kadm gbelliğbrha ymde o~ 
ve hattA kırkım tCfkii -.n un· 
surlar şunlardır: Hareket, tava, 
eda .. Om.ın için oturap kal.kar· 
Jren. &Weritca, ~e.l fe\'• 
ı.:ntadc dlkkatıi el! 

* Eğer ruhun. kahlRnı 11<! kıy&· 
fetinl tamamıa.mı,__, eüzclli
ğin dils1z 'btr CiP«'& aıtıBt1ıle ben
zer. Bunun lt;in. kalllnnı s8&ler· 
kcn, ruhunu ~eceık ve 
Büsıiyecek. bilgileri ve «lU1arı da 
llunııl etme! 

* Zeka, JUaktya,jlllnll • nvvet-

• '4• ~-· ...... " ~. • .... • ·:~..,,,,,' .!· .. -:_., . . \ 

]3arbarOS, zttttikartI bayrağun da}. 

pıandıra dalgalandıra Mat.aban bur. 
nunu do~ış, İtalyan kıyı1arınn 
varmlf, KalBbrlyayı vurmuş, ~poll 
ve Geotaya dehşet .salmış.; nayıaı3 
esirler ve ganimetler aldıktaıı SQ11ra 
Meslna boğazından geçerek sıçttyııyı 
allakbullıık etmiş ve !hatta. Saııta LW. 
çlya.yı znptet.mış, daha sonra fimale 
)1lkselcrc:k Tiber nehrinin ağzına ka
dar ~llemi9 ve mukaddes Papa haz. 
reUeıinln buı:ıusl malikAnmrinden o
lan bir fcllrl, TeJTa~inayı tahrip et· 

H ve en Ullta(ıa yapıılarundan si
yade muhatap üzerinde ınlleıısir· 
dir. Allık, pudra ve ruj, rimel hiç 
bir budalayı C'ÜZclleştırmlyeeeği
ne göre, zcldbıi keekkı~k 
cltı:erslzlcr yapmaktan geri dur
ma! 

İLE SABAH. 
' 

ÖGLE VE ·AKŞAM 
·acı ıemektc soııra rQnde ilç defa mantaıaıııaa 

ditlerinizi h.-çalayuuz. 

mişti. 
ltalya yanmodooınln kıyılarında 

tek insan kalnuım1'!ı. Pılısını PI1'U· 
smı toplayan dahBe kaçmıştı. cBar· 

* Bulunduğun meclislerde dabna 
rnevklini yUkaeltmek sstıyorsan, 

neşeli ve Jteyifli ol. Fakat bu b 
sa vo meziyeti yer.inde kullanan 
kadın, mavi g6Zlil, alyah ııaçll 

tJpll'r kadar nadirdir. Binaena
leyh keyfini, netenl yerinde gös· 
termeye çalış! 
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En Son Havadis'in zabıta romam: 39 

GÖRÜNMEYEN KATIL 

llltelelTllE: 
Basradaki mallar 
gel.mige baş.f 0;dı 

l Evlenme teklifi 11 Parasız 11Anlar \ llf!m--,...-·ld•,.-·ca·m-b•arl-J8•tl---•• 
/şıst1genıer: Ziraat Ban l 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik -d 

Sir Ceorge Brochlebank kalbine bir 
kama sap anarak öldürülmüştü 

* Yltfl 1'7 • 18 araamda sarıflD 
veya k\IDll°IÜ. gt1zel bir baye.ııla ta-

Suıiye ~iııia ~ U:oerille Bamt JO- nışmak !~yorum. 
la ııakli)-aa uımıımcn aç.ıkiııctır· Ba.srad4 Birblrimizin karakterbrl an:l2l1JP Bu eötaada 19 ..-. ı. venae, 

evlenme t.ıeldlfleri, ,.,. Uear1 
bulunan ithalüt ~amız ela peyderpey~· Ucrde kuracağmu:: yuva haltk:mda 
riırli~ ,ı:Ktıiye ~laıııı~ur. . konuştuktalı. sonra nışanıa.nmaJl fik · mahiyeti haiz olımy8D kÜÇÜIE 

Diftı bu arada 25 "li4ıl>ll k~ar J...;l~ulclik rindeyim. Müracaat edeceklerin.: İlk llflnJar paruız ~ıaau. 
a&•r mııaea clcrisi ,eımi,tlr. tahsil şart, orta ıahSiı de ola.bilir. Artist olmak istiyen * llk mekteplerde kayıt ve kabul Ciddi tekllfler.ln (Yeten) Wınuzuna 

- Pek ala.. Siz §imdi tabii 1 zaman yetiştim. Beni de birlikte tarlltl - llk mekteplere kaytt ve k&. mliracaaUarL bayanlara 
böyle dersiniz .. Fakat şunu bi- g?türnıesini söyledim. Hiç sesi- bul ve ders başlangıcı tarlh~~ın;!~: 1 * 1,68 boyundayım. 19 yaşında· Sahnede yetv,omdt ı.stiyen iki genç 
lin ki, benim size kar§ı büyük nı çıkarmadan beni motöre al- rarla.,tırmak Uzere vil yet yun Bu 6ene liseyi bitirdim. y\lkSek b:.ya.na. llıtiyaç vardır. şımdilik k.tl'k 
bir sevgim var. Ve sizin uğrunu dı. Yolculuk esnasında da ağzı- sat meclisi perşembe gUnU valı mua· ~ile devam etmek niyetindeyim. lira nla&f veril«:ektir. BUrhaneddin 
~a cinayet bile işliyebilirim. Si- nı açmadı. Arkaya oturmuştu. vtninln r iyasetinde vilayette bir top· Tatil mUnasebet!le blr işte çalışmak Tepsi'ye :.:lür&e'.lr.t. 
zin bir dakika. bile bedbaht ol- Derin bir düşünceye dalmıştı ve lantı yapacaktır. tayını. Anııdoluluyum, uzun boylu BomonU _ Ebeksiz aokalı 13, her 
duğunuzu görmektense her şe- motörü idareden başka hiç bir * 1'1ekteı> kitaptan ~lan~ - bir bayanla tanışmak, anıaştığtmZ sabah ona kada.r. 
yi her şeyi yapabilirim. şeyle alakadar olmuyordu. Se- Bu sene, rnekteP talebesınln kıtaps:z takdirde nişanlanmak ve bunu ml1te· * orta yaşlı bir TUrk kadml 1yi 

Adam adeta kendinden geç- vimli bir adam değildi. Fakat kalmaması 1çln ıcap eden blltUn ted· akp 3 sene taıısilden sonra, evlen· bir aile yanında dadılık arıyor. Taş · 
mişti. kuvvetli ve kudretli bir adamın birler alınmıftır. Ceçen sene noksan rnek Uıtiyorwn. raya gidebilir. Kadıköy Altıyol ağzı 

Bir müddet ikisi de sustular, ıztırabı insana tesir ediyor, i- olan kitaplar basılmaktadır. Bwıla.ı (Kadıköy) rümuzuna müracaat. SöğUtlUr,;eşme caddesi 155 
ve düşman düşman bakıştılar. , çimden, ona duyduklarımdan önUmUzdeki ders yılı başlangıcında * Sinema işlerinden ve her türıu 
Sonra genç kız tabii bir sesle: bahsetmek geliyordu. Onun da bulunacaklıır ve Maarif Vekil * Aybk kazancım UO liradır. O- rekllmda.r.. aıilıyan bir zat ehven üc · 

_ Haydi Müsyü Mitchel, de- ı benimle dertleşmesini istiyo~- ~~kitap yayın evi ile Devlet mat· tuz yaşmdaymı. Uzun boyluyum~25 retle iş arıyor. Her türlU kefaleti ha· 
di. öyle facıa kahramanı gibi d~m. Fak~t. b~ o kadar nazık baa.sı neşrlyatı.nı satan bayi \'c ki· llA. 30 Ya.'J arasında, şen, uzunca Y· izdir. Arzu eden muhte~m ~ sahip· 
konu .. mayınız. Bir mu··dafie hiç bı.r m .. es. ele ıd. ı kı, o, okadar.ken.- taphanelerde saWacaklardır. lu orta tahsilli bir bayanla evlenmek 

~ - b to af · d •- ah terinin mektupla (ReklAm) rümuzu· 
tc ihtiyacım yok. Egv er hakika- di .. d.u. şünceSI[_!e dalmıştı kı, ır 1) i .. _ . ı r1 isUyorwn. Fo gr ı;on cruoe m - ed ~ n venın<ıı lmtlbeıı gun e - rem olarak lade ederlm. Gnla.ta pos· na müracaatları. 
ten mesut olmamı istiyorsanız, t~ırlu açılmaga cesaret eme· ünıverslte imtihan gUnlerlnı ve ders N 

1141 
A ş * Emekli zabitim, mektep talebe· 

beni rahat bırakın kafi. Haydi dım. . ·-· başlıuıgıcıru tesbtt e~k üzere önU- ta kutusu o. · · ıerfnin hanelerine olsun riyaziye der-
gelin elinizi verin. Arkadaş o- Sopradan. bu vcesaretsızhgı- mUzdeki perşembe gUnü pıUesörler * Yaşnn 49 MB.a{'lln 77 liradır. E· si verilir. Şerait uygundur. Arzu e· 
larak, dost olarak ayrılalım. melanet ettım. Eger o ara~ık ?· meoılsi toplanacaktn. mekU, dul ve klmseslzim. l~et ve denlerin E. rümuzuna. mUracaatları. 

Uzattığı eli adam hırsla itti: n~n~ konuşsaydı~.' ~ fccı ha- Haber aldığunı:z& göre bu sene im- kumarım yoktur. Evleneceğlm baya· * 17 y~ında Türkçe, Fraruıızca h. 
- Hayır!. diye bağırdı .. Siz, d~senın muhakkak onune ge<1er- Uhanlarıı. eylQl •YI başlangıcında ve nm yaşı 35 ua 40, gözleri ld.civerl sanlarmı konuşur daktilo yazısını 

asri genç kızlar her şeyi biliyo- dim. , tedrisata. blrinciteşrinde b~anacak· veya koyu yeşil, çehre ve endamı mil bilen ayni zamanda. biraz muhasebe· 
ruz, diye geçiniyorsunuz .. Ta Bamford'da Raymond la. ar- tır. tmtıhan gUnlerlJe üniversite tena.slp, bıı.lıkctindc, tahsilt ve iyi den anlıyan bir genç Ucarl yazıhane. 
bunun aksine inanacağınız an kadaşım bizi çok bekletmedıler, 1 kamp günleri bir araya raathyacağı ahllı.kta olmalıdır. Mahremıyetfnc rı- lerde 1~ arıyor. (Kabul) rilmuzuna 
gelip çatana kadar her şeyi bil- Adaya dönerken Clarekson - için talcl>e hem imti'R1ınlara. hem ayet vo iade edUmek Uzcre foto~afı müra.ca~. 
diğinize kanisiniz. Yanıldığınızı Parry bana ola:~ .an~attr. ka!Wlpa ayni zamanda il}thıak ede- nı bir mektupla (3. B. Hayat) rüınu.. * 19 y~mda~, lise bitirme im· 
anladığınız zaman artık çok Coroner'in ve gı ıza ata na- cektir. zuna. gl'ndcrmesi. tiharunda bir dersten bUtünlemem 
geç olur. Geri dönemezsiniz. İş- zaran Sir George Brocklebronk * Yük~ek ha\'llelhk mekt ı - «'1.73 boyda. 62 kilo, mtıtenasip "11 vard.rr. Alle\"l vaziyetlınln mü.saade
te ben sizin işin farkına çok geç kalbine bi~.ımma ~'1planarak öl- YUksek Milhendis ~htebinde bu se- cutıu, beyaz tenli, güzel çehreli, ye- sizliği dolaytSile resmı veya hususi 
olduktan sonra varmamanız i- ~ürülmU§tur. ~tıme_r'le:e ge- ne blr de ituwacıhk ~eeı açılması şU gözıtt, kumral 6açlı, dilrtlst ahl!.k bir müessesede ehven bir ücretle ça· 
çin sizi daima himaye edeceğim. lınce, ı:ethmore den §lmdı tele- etrafmda tetkikat yaprimaktadır. ıı, hiç bir içki kullanroıyan muallim lışmak istiyorum. tstlyenlerin K. B. 

Genç kız itiraz edecekti. Fa- fon cttıler ... Onlar hakkında, ~n Mektep rektörlüğü VekAlet ve Hava. mektebi mezunu bir gencim. 22 ya· rtimuzuna müracaatla.rmı dilerim. 
kat adam onu susturdu: ince teferruatına kadar malu- Kurumu ile temaslar halindedir. Eğer f.!ndayun. Aza.mi yirmi iki yaşında * Lise mezunu bir genç orta mek-

- Bunu hatırınızdan çıkar- mat toplamışlar.. tetk k ve temaslar mUsbet netke ve- 1,55 - 166 boyda mllt.enaslp vlicutıu tepten ikmale kalan talehelere uc\12 
mayın!. dedi. -:- Her halde çok yoruldunuz, nrse bu ~be bu sene açılacaktır. Bu.. güzel çehreli, temiz karekterll mual· ders vermektedir. lstiyenlerin E~ 

Sonra birdenbire geri döne- dedım. raya. llse mezuruarmdan imtihanla llm mektebi mezunu veya hali vakU Son Havadis gazete.inde dkmal> 
rck, sallana sallana ve hızlı a- - Hayır, dedi. Curtis'i gör- talebe almaeak ve ta:bsH müddeti yerinde bir aile kızıyla tanışıp anla· rUmuzuna mUracaaU.rı. 
dımlarla oradan uzaklaştı. dük. Raymond, Lattimer'lerin ıeylt olarak altı sene olacaktır. tarak bir yuva kurmak istiyorum. * Ben Gedihli kUçUkzo.bit okulun· 
Kız onun arkasından baktı. müdafaası için lazımgelen her * Belediye eski blaalann vaziye- !stekliler bir retıimle (55 M. G.) rU· dan mezunum. Eski ve yenl yazılan 

Sonra döndü ve orada beni gör- şeyi, en ince teferriiatma ka- tini ıı.entrel ediyor - lstanbuı be· nıuzuna mUraca.at edebilirler. Resim mUkc.mmel bilir daktilo ile de yazı 
dü.. Koşarak eve girdi kapıyı dar kendilerine anlattı. tediyesi Fen mildfirlfitü tarafından de gönderebilirln' yasar h~ap ve bUro ı.,ıerine valufrm. 
hızla kapadı. Şimdi derhal Pethmore'e ha- t~kll edılen Uç kif!ilik mühendisler· * 28 yaı;mda, 1,74 boyunda müte· Taşraya da. gilkrlm. Münaııip bir i!J 

Ben de yavaR yavaa yoluma reket edip onlarla görüşecek ~n mürekkep bir heyet, binaların nasip vücutlu yabancı lisana vA.kıf aryorwn. Taliplerin Galata Arapca· 
devam ettim .. Duyduklarıma bir Sir Alefred'in acayip vasiyetna- kontroluna devam etmektedir. Maili lise derecesıne muadil tahsilli ve ay· mil Sarızeybek sokak 19 nwnaralı 
mana vermeğe calışıyordum.. mesinin şimdi ne olacağı hak- inhidam binalar tesblt edilerek ya- hk :ıtazancı 1:50 liradan aşağı olmı- Mehmede müracaatları. 
Evin köşesini dönünce önde rıh kında kendisilc uzun uzun gö- pııması vcyabl.ıt yıkılması cihetine yan temiz bir aileye mensup bir bay, * 19 yaıJındayım . Lisenin 9 uncu 
tım yolunu hızla inen Mitchell'i rüştük.. Raymond işlerin ka- gidilmektedir. Diğer taraftan eski bi. sarışın, yeşil veya elA göz!U narin smı!mdan ayrıldım. Ailevt vazıyeU· 
gördüm. Ona yetişmek için ben nun hlikümlerine göre halledi- naların içine kadar girilerek kontrol yapılı 19·25 yaş arasında, edebiyab min mUsaadesiı.llği tahSlllme nihayet 
de adımlarımı hızlandırdım. O- leceğini bildiği için memnun. yapılmaktadır. seven bir bayanla tanı~ıp evlenmek verdi. 
nun bu saatte adada ne işi var- Biz de zamanımızı kaybetmedi- * :t"'raacala aabşı KTheat bmlkll· istemektedir. Ciddi tekliflerin dotoğ Resimden anlanm. Resmi veya hu
dı. Şimdi Bamford'da bulunma- ğimizden dolayı memnunuz ya .. mıyacak _ Francala tevzlatının bu raf geri iade edilmek şartile> (Ta- susı bir müessesede çalışmak i!!Uyo 
sı ve Rayınond'la arkadaşımı Guiot'e yanaşırken, Mitchell- ay nihayetine doğru serbest 68.tılaca- aalı) rümuzuna mUracaatlıırı. rum. Kemal rUrnuzuna mllraca.a.t. 
beklemesi lazımdı. Her halde o- in bizi takip ettiğinin farkına ğı hakkında 'bir haber çıkmı,tı. ~ * 3~ ya.-:ındaynn. Boyum 1.69 ki · * Otomobil ve Makinlııt okulundıı.n 
na öğleye kadar müsaade et- vardım. Mitchell genç Baronet'e belediyede yaptığımız tahkikatta bu ıom 70, temiz kalpli siyah gözlll 111• orta dereceli diplomam vardır. 11 ya. 
miş olacaklardı. Şimdi de gidip yaklaşarak: htı.b rtn 't.&\meITMm yalan oldu.f';\l u- yalı ka~ı1, bugday -rengm eytm. •s· şında ıııunektep mezunuyum. Otomo 
onları almak için acele ediyor- - Sir Raymond size bir şey ceslne vardık. Tevziat bugilnkll şart· seli bir eırim vardır. 4-0 lira ücretle mobil tamirathanelerinde ve dört za· 
du. Ben de onunla beraber Bam sorabilir miyim?.. ıar dahlllndc normal bir §ekUde ya- devlet hizmetinde çalışıyorum. Ba· nıanlı motör, makin!:ıtlerl yanında 
ford'a gitmeğe karar vermiş- - Hay hay Mitchell ... diyen pılmaktadır. Kaza.lamı gösterdikleri yazıda lstem!J,ı olduğum evsat (Renk yardımcı olarak idart bir aylıkla ça· 
tim. Tahkikatta olup bitenleri Baronet, bize dönerek: ı"htlya" nisbetinde Wl miktarı da art· ıa akta. .. -
b . ı .. v k 'sti B' d k'k k d li ~ esmer veya beyaz yaşı 25 ·35 arasında lışabilen bir genç ""f aram ....... 
ıran evve ogrenme ı yor- - ır a ı aya a ar ge - tınlmı"tır. rd F h k da 

d K v b l dı · .. ·· d'U ded. Y kız ve)'a dul sağlam ve ahlı!.k sahibi Eyüp, Defte ar, es ane arşıam 
um. oşmaga aş a m ve yorum, sız yuruye run ı. * Fınnlar • .......,. eiDI- _ t.~-

2811 
d"'·"a_..,_ Bayrama mUr·---• 

M "t h 11' t ht rd v ( .a. ..ı_ ) ..... ..., J- olmalıdır.) Taliplerin cBalkan> ril· <U\.A .... ....,. .......... 
ı e e e am rı ıma va ıgı ~en var bul beledive9i lstanbuldald fırutlann " muzuna m~ktupla müracaatları. edilmelidir. 

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine 
imtihanla burslu talebe alınacak 

Kayıt şartlan 
1 - Fakülteye kayıt şrtlannı haiz olanlar içinden imti

hanla bütün tahsil müddetince ayda kırk liraya kadar yardım 
görmek üzere talebe alınacaktır. 

2 - Buna talip olanlar 1 eylill tarihinden itibaren fakülte 
dekanlığına istida ile müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - İmtihan günü namzetlere bildirilecektir. 
c332~b (6916) 

Darphane ve Daınga :M~atbaası 
!\(üdürlüğünden: 

l - B~ hııı kilo SU<hn zamkı kapalı zarf 1'C bin beş yuz lilo tutul aç.ık 
eksiltme ile &atın alınacaktır. 

2 - Zruıikın muhammen bedeli 5750 Ye muvakkat teminatı 431,25 liradır. 
3 - Tutkalın muhammen bcddi 900 Te muvakkat tcminııtı 67/,0 liradır. 
4 - Zamkın ıhalcsi 14 ağustos 1941 Pervcmbc gunü at 16 da İdlllemi~ 

deki komisyonda yapılacağından taliplerin Jı:aııuııun tarif elliği vesajl.: ~c mu• 
Tllkkaı teminat ve teklif mektuplarını havi kapalı zarllarıııı ta)"in olunan t· 
ten bir aut cncliue kaıLn- komisyun riyasetlııe ._.cıaı. 

S - Tuıblm ihilesi 15 Ağnstos 1941 Coma günü saat lS de J'-ın)aeeğnı
d.ıı iı:tellilrrin bnımi Te!&l'l: TC mınübt teminat makbazl:rrilc birlikte ıııa-
lir Ciİ1l r:ıaıtıe menur kamlsyonda &azı:r brılmııı:ıabn limndır. 

6 - ~ u: tmb1 miihiiı:lü ı:Wrmı:ıckri id&rcmizıcıe hır Pn ~ Ve 
tm:llll!lldcr TCril!r.. 46Db 

teftişine devam etmektedir. Dün Ba· 
kırkÖ)'Ünde ~in fınnmde bo· 
zuk ekmekler bu~uş. derhal ceza 
olarak b6' çuval Dl* kesilerek o 
semtteki diğer fHmlanı. te\'Zi edil· 
mlştir. '!'ckemirU halinde frnnm ~
patılması c~tine gidilecektir. 
* Fty3t mürakabe 1lür-e8a hg'Üll 
~ meeeleslııl görü,ecek - Fiyat 
ınürakabe komisyonu bugUn fevkalfl-

* 1~ yaşını doldurmaktayım. Bo- Gelen cevaplar: 
yum l,64, kilom 58 dlr. Emnerim. ----------
Saçlarını koyu Biyo.h ve dalgalıdır. 

Tnhaihm lise bire kadar olup ayda 
70 lira gelirim vardır. 16·18 arasmda. 
renk mevzuubahis olmaksızın temiz 
bir aile kızıyla ebedi bir yuva kur· 
malt istiyorum. Taliplerin (Şan) rU· 
muzuna :nektupla müracaatları. 

(A. G. K.), (Mavi), (Engin), (S. 
A.) ve (Bank&) rümuzlanna gden 
mektuplan aldımıız. 

* (Met.amatik) rürnuzwıa gelen 
mektubu matbaanuZdan aldmnız. 

* Balkan rUmuzuna. gelen mektu· 
bu aldırınız. 

cle otarak bir toplantı yapacaktır. A k o·ı· T ih C "' afy Ed b. 
ögrendiflmir.e ~ ba toplantıda n ara ı ve ar - ogr a e ıyat 

yq meıclest katı eurette halledile- F l f f k""} • k t rt} 
cck, bundan 1Ja4ka fasulyelerin cina· ve e se e a u tesıne ayı şa arı 
lerine göre tızamt klr haddi ile mer· Ankara. Dil ve tarih - Coğtaf:P' fsknJ'tesipdıe. al11u:aıı dıı:n 
cimeğln perakeade olarak kaç kuru· ziimreleri ~: 
of& aatııabllcceg-ini tesbtt edecektir. Türk dil ve edebiyatı 
* Deri \'e köselecller toplandı - Alman dil ve edebiyatı 

Deri ve köecleciler, birlikler kltibi İngiliz dil ve edebiyatı 
umumlBi B. Mahınudun riyo.aetl al· Fransız dil ve edebiyatı 
tmda mutad toplantılarnu yaparak Arap dil ve edebiyatı 
ithal olunacnk dertlerle, fabrikaların Fars dil ve edebiyatı 
ihtiyaçları üzerinde ~dir. Rus dil ve edebiyatı 

Antropoloji ve etnoloji 

Sôip 11e a.,.ıll1'riri: 
Arkeoloji 

nanı:» 

Smneroloji 
Siııiloji 

NİZAlılE1TİN NAZiF 
N.,n,. Dit~ 

şOKıtO SilAOOGUJ 

Kayıt muamelesine 1 Eylfil ta.rihinde m,ıamıcaktir. Ka
yıt için ne gibi evrak 1i.znn olduğu Ankara.da. Dil ve Tarih -
Coğrafya fakültesi dek~.7ma. vi.lAyetlerde Maarif ve lise 
miidfirlüklerine müracaat ederek öğrenilebilir. 

<6325> 
• 'S ,. ,..: 

YAT.AN WA'f'BA-

~ tmtb1: 1888. - Sennayeıııi: 100.000.000 Tllrk Uraa 
Şube ve a.ja.ns adedi: 266. 

ztraı ve tieaı1 her nevi bıı.nka muamelelcrt 
.Para. bi.riktirenlore 28,000 u. ... Drnımiye ve.riy<lr 

Ziraat Banka.smd& kumbanW ve thbanm: tasarruf hesaplarmd• 
en az 50 liran bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a lle '°'ağı • 
dald pl&.na. göre Uc:ramJye datıtıJaca.ktJr. 

' lıdet 1,000 JlrMdır; &,000 Mra 100 adet l50 Ural* 5,oot ur-

120 • ' • ısoo • ı,ooo • 
' • 250 • 1,000 • '° • ıoo • ,,ooo • ıeo -. • -. ..- • 
DİKKAT: Besaplarmdald panJ.ar bir eene içinde 50 llr&lkn ..,.. 

fl dll.fıniyenlere ikramJye çıktığı ta.kd1rdo % 20 fazlasile Terilecektlt• 
Kuralar senede • defa, ll mart, 1l haZiran. 11 eylQl,, 

11 B1r1nclkAmmda çekilecektir. 

Devlet DemiryoUarı ilanları 1 
Muhammen bedeli (890) lira olan 200 adet yangın ba.1W1 

ve 200 adet yangın kancası 25.8.941 pazartesi günü saat (11) 
on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon taft. 
fmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. t 

Bu işe girmek istiyenlerin 66 lira 75 kuruşluk muvakk~ 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gU• 
nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. ., 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ds.ğı· 
tılmaktadır. (6699) 

* ' 
Zeytinburnu fabrikasında teslimi ~artile beher tontı 19,9~ 

lira muhammen bedelle 1100 ton normal sun'i postland ~ 
mentosu kapalı zarf usulile satın alınacaktır. MUna.kll 
27-8-941 Çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9. işletme bill8• 
smda A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. . 

İsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar 1645,05 lira ıı:ıtı 
vakkat teminat, teklif vesaire kanuni vesikalarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflannı komisyona. vermeleri lazımdır .. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedil'· 
(6821) 

* Anka?"ada Ulus, İmı!rde Halkın Sesi ve 1stanbulda :e;ı:ı 
Son Havadis gazetelerinin 6 ve 8 Ağustos tarihli nüshaların~.~ 
intişar eden 1100 ton çimer.toy<.. ait eksiltme işi görülen ll~ 
zuma binaen iptal edilmiş iş aynı gazetelerle 12 Ağustos \ 
müteakıp tarihlerle yeniden ilana konulmuştuı. (6822) 

• 
Sirkeci - Edirne hattı arasında herhangi bir istasyoıııl~ 

ve vagon içinde teslimi şartile beher tonu 19.94 lira mub~1 
men bedelle 1100 ton normal sun'i Portland çimentosu kaıp'""' 
zarf usulile satın alınacaktır. ·de 

Münakasa 21.8.941 Perşembe günü saat 11 de Sirkecı . 
9. işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılac~t 
İsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar 1645.05 lira muvaklt 
teminat, teklif vesair kanuni vesikalarını ihtiva edecek ol~ 
kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdll'. Şartnatıl) 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (65~ 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: . 
1 - Beyoğlunda Taksim nahiyesinde Bostan mahalleS~ 

kadastrosuna başlanacaktır. İlan tarihinden itibaren beş o~ 
içinde bu mahaldeki gayrimenkul sahiplerinin Beyoğlu~ 
Taksimde Sıraserviler caddesinde 48 numaralı Hırosev~. 
apartmanında çalışan Kadastro posta memuruna ıı:ı 
caatl~ ~ 

2 - Bu bir aylık müddetin hitamını takip eden gUıı~. 
itibaren on beş gün sonra kadastro postaları tarafından el~ 
hallen tahdide başlanacağından alakadarların malları ba...~Plt~ 
bizzat veya kanuni vekil ve mümessillerinin bulunmamı: s.cc1' 
takdirde vukuf erbabının tayin ve tasdikine ve elde edıle \)it 
vesaik göııönönde bulundurularak kanuni icabata göre teS ~ 
Japllacsığl ve alikadarl&rm tapu senetleri veya örneld~ ·ıe
göstermedikleri takdirde bir misli fazlasile tahakkuk ettı~~ 
cek kadastro resmini tesviyeye mecbur olacakları sözü ge ıS. 
kanunun 18, 19, 36 ıncı ve 3542 sayılı nizamnamenin 12

1
• 9~ı 

14 üncü maddeleri mucibince ve umum müdürlüğün ıs. · 
tarih ve 116-160/1003 sayılı tamimi veçhile ilan olunur. 

(692~ 
ı:ı r 

Anriko süngülü askerlerin kafasını ezemediği için üziilü- /stiklal - En Son Haoô.dis'in Aşk, Cina11et ve Macera Te4ikası: 9 hücrenin gürültü ile açılışı, ken rikonun ellerini, awçlatl~~~ 
ortasında mahkemeden çıkar- yor, içi içine sığmıyordu. Fa~at 'J 1' disini toplamağa sebep oldu. çinde hapsetti. Sevdi, do :11'' 
ken, yanında Knzalvekyoyu gör ne çare ki, birşey yapmak ım-

1 

Gardiyan, başı örtülü bir ra- sonra göğsünün üstün e • ( 
dii. Herifin gözlerinde memnu kan haricinde idi. Etrafında 1 N T K A M 1 hibe yol göstererek çekildi. Ra- rak telaş ve heyecanla: tıf ~ 
niyet ve sevinç ışıkları yanıyor süngülüler vardr. • hip Anrikoya yaklaşarak yüzü- - Haydi, dedi, sevgil!111$ıı>. ~ 
du. Yüzünde, bliyük bir müsa- Nefretle, istikrahla ve tükü- nü ~ Genç zabit: Hayret uğursuz yerden kaçaıun·11 lJl 
baka kazanmış bir insanın mah rür gibi Kazalvekyonun yüzüne 1 içinde haykırdı: bedecek vaktimiz yok. O~· 
zuziyeti vardı. baktı. Ve sonra hayatın bütün h mi ets· • - Klara.!.. sen seni nekadar seviyortl ~ır 

Kazalvekyo, bir fırsatını bul- cilvelerine, tecellilerine, felaket 0f1sa.Jn v~z bir §eymiş gibi, ga LJ . . j ~ o ~dar ~itkin ve m~ Babasının m~t~esinin ~u;ada Gen kadının sözleri J..Il t 
du; Anrikonun yanma yaklaştı, ve acılarına tahammül etmeğe ~e h tsoğu:kanlı konuşu- evıren • ki, değil yennden kalkmak, kü- ne işi vardı? Nıçın gelmıştı bu- ç . bir ol< ı 
dudakları şeytani bir tebessüm- karar vermiş bir insan gibi, va- ~or, ~J~n:a~ıiı maya hazırla- çük bir hareket yapmak iktida- raya? Bu ziyarete bir mana ve- n~n kalbıne ateşten ·pi11 P 
le açıldı, hafif bir sesle: kur, ba~! ~ik, ~üngülülerin ara- n~b~ söz söylüyo~~~uşuyormug .il. S. Çapanoğlu rmdan bile mah~~ bulunuyor- remedi. Kadının gözlerinde bir bı saplandı. Onun kalbl ıcıı. 1C 

_ Dora, senin karın olmıya- sında yurumege ba.sladı. gıA 'ko itidalini muhafn t- du. Birkaç gün ıç!nde müthiş şeyler okumağa, bir mana çı- kimesi, tacidarı bir ba§ ,cJ1~ 
k K 1 .. v .. d d 2 nn • :za e - surett~. za~fl~~ış, adeta kadav- ka .. rm .. ağa çalışarak tuhaf tuhaf dmdı: Dora idi. onun ; .. ~' 

ca · urşun ar gogsun e e- 1 - - mekle beraber, kalbinde ince mek • büyu .. lü ve berrak gözleri- raya donmuRtu bakıyordu olw" 
liklez:.~~!1~. za_-!11a~, ben de 0 • ANR KO HAPiSHANEDEN bir damarın koptuğunu hisset- nin ~teşile kalbimi, ruhmu ısıt- Anriko, ~erlnden kımıldan- yu~::S.: ' ~ir ?aşkasınm hakim 
nu gogSl:'mun ustünde sıkacak, KAÇIYOR ti. Gözleri kararır gibi oldu_ madan ölmek, oh, işte, bu ölüm madı. Benliğini saran teessür, .. . . ımkan yoktu. bıı.Sıtı 
öı>:cek, ı~k saçlarını _?k~ya- Gardiyan, getirdiği yemeği Şimdi azraili ka.rşısm~a ~rü- den de beter bir şey... her tarafına yayılarak azasını . - Göı:lerınde ~~yret ~~~~le: Bunu, bu hakikati bıı Jl1 "" 
cagım. A~k ~açın~. ~angımız ka Anzi~ora u~a~rak, damdan dü. yor, ölümün ~dr~li e_lınin Filhakika, tevkif edildi~ güıı dondurmuş, elini, ayağını buz n ~~k ~~f3'yo nim le . 11~~~ metresine söylemek ıa.zı bBC 
zandı~, gordun ~~: . şer gıbı dedi kı: yakasına yapıştıgını hıssedıyor- denberi Dora'yı görmemış, on- gibi kaskatı bir hale getirmişti. ~~ li ew· . ~ ~.. .~gı ld ı. diğini düşündü. A§ktJlS. e f'. 
Anrıkonun yuzu, hıddet ve - Al, son nafakan bu! Ye.rın du. dan bir haber alamamıştı. Dalgın dalgın düşünürken, gö oy ye: gı~. n u~u .?a .. 1.~· temiz dürüst bir insana ııAtC 

heyecandan kıpkırmızı oldu. Tit posta. kalkıyor. Cehennemi boy- Müteessirdi. Fakat teessürü, -~ra., o gün, kiliseden eve zünün önüne hep Dora'nm Gece, gun~uz, hep sem dufjun~- ~ bir btırv 
remeğe başladı. .Kalbinde, bü- lıyacaksın! Eğer bir dileğin azap ve ıztırap ölüm yoluna çı- donunce, fena halde hastalan- hayali geliyor, o zaman, onu yoru_:n. Ruyalarım~.a hep ~e~ın kışacak en dogru uıı bit 
yük ve sönmez bır _aşk ~c ıstı- varsa, şimdiden söyl~, ben öle- kacağı için değildi. Olmeden ey- mıştı. Ate§ler içinde yatarken, kucaklamak için ellerini uzata- l~. ugz:aş!yo~~· Guzel yuzun, bu. Fakat, evet bun ~ 
ra.p tutuştuğunu hı~sedıyor ve cek bir adamın son hızmetlerin. vel, sevgilisini göremiyeceği içın yataktan. fırlamış, ağlıyarak rak ileri atılıyor, fakat kolları gozlenmı~ onund~n aY1:1lmıyor. fakati vardı. Kleranın btl 11'.r 
bu uğursuz herife bır§ey yapa- de bulunmak isterim. Sevabı üzülüyor, harap oluyordu. yanındakilere yalvarmıştı: boşluklarda sallanarak iki tara- Anlıyacagın senı sevıyorum .. reddederse, Klera, onu ·s.ıg~ 1 

rnadığı için harap oluyordu. v vardır bu i§in. Papasa söylemek Kendi kendine~ - Beni Anrikonun yanma fına sarkıyordu. Bunun için seni kaçırmaya gel- zahtan kurtarmaktan ~ 
Onun gırtlağını sıkıp, boga. istiyorsan, bak ona karışmam. - Ne fena; ne müthiş şey! •. götürünüz. Genç zabitin bu dalgınlığı o elim. bilirdi. 11ı:ıf) 

madığı, a.yaklarnın altına. alıp Sanki, kurşuna dizilmek e- diyordu. Onu son defa görme- Nasıl gidebilirdi. O kadar has kadar çok sürmedi. Bulunduğu Klara, sözlerini bitirince, An- (Arkast 


