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[Bugün- ı---...., 
lltt~ 
~ f\AH1FEl\11ZDE : 

Makedonya (BUyük tarihi 
l'oınan - Nızamettln Na· 
2lf) - (Her gUn bir Cık· 
nün siyaseti (Şc\'kct Bil· 

Cizı) - Nana (Meşhur ede· 
bt roman. Emil Zo!a'dan 
tf'\•iren: Hllmid Refik) -
Bır tutam bllgi - lç haber
leri. - Bır tutam bilgi -

~'rabldol ve yemek listesi. 

~ SA.HIFEMİZDE : 

Kremlinde geçirdiğim ge
celer (Yaşanmış bUyUk rci 

Portaj - Nizamettin Nazif) 
- GUnlerln ardından {Fık· 
?a - Mıthat Perin) - AiZ· 
ıe (BUyUk tarihi hlklye -
l:naarı Blllent) - Adliye 
rllportajı (Salt Eren} -
13Jr avuç kahkaha - Ba3•an
lara öğiltler - DUnya ha· 
berlerl. 

tlNcU SAJIİFE~E : 

B. Ş. SARACOGLU 

,.,...----...... \ 

Acabaneı 
GörUnmlyen katil (BUyük d d • ı ? ı 

ı&.bıta romanı - Faruk Fc- e 1 er . 
Jlllt) - İntikam (Roman -
lfüntr SUleyman Çapan) - N j 
!:vler.me teklifierl. - (Va· e cevap 1 

~~:~"····· mll•abaka aldllar? 1 

tioskova MeçhOI ! .. 
ve 

Slavlık 
~~an: Nizanıettin NAZiF 

~tılu ın dört yüz kilometre u
~~ğu~da kanlı kızıl bir §eritle 
~enızi Şimal Buz denizine ı 

e- ~~ ~ ve insanlığın aklıseli-
"ttlitt Ukürür gibi Moskova ile 
~le ~rafından bir «ideal mil· 
.~ ~b suretinde aksettirilme. 
~\'8.§ılan beşeriyet salha· 
~~!•Alman cephesi galvani
~ ~trıemisti. cModern haçlı-ı 
.~ ~ Pagandası altından. Al· 
~ ~Unıi karargahının Pan-

il• bal.\liıı llıznıi sıntmıştı. Şimdi de 
'il ıt~ cephesinin modern bar

f'fa a karşı medeniyetin mü· 
tl\ ~l ı>ropııgandasını müda-, 

at ~t de 1 lllez bir şekle sokmuş- ; 
? 11;,enler var. 1 

okyo,mühim 
• ve esrarengız 

dakikalar 
yaşıyor 

B. Amerika ile 1 

ngiltere müşte-1 
ek bir teşebbüs- ! 
le bulundular/ 

Tokyo. ıa (A.A..) - Brttaa.ra 
büyllkelçbl M. Cralpe De Japon 
harlelye nazın M. Toyoda ara-
8ında CV\'elkl gUn ,.W.."Ubulan mU
IAkatJn mahiyeti, iyi muhafaza 
edllea blr sır halinde kalmakta· 
dır. 

Birleşik Amerika devletleri 
büyUkcltlııl l\I. Kru,•un da M. To· 
yoda ile bir mlUAkatta buhmaca-

~.1lıi~. asırdan beri Balkanlara 1 
~".., 6n ış olan Slavları. yetmiş 1 
ıı.~ c~ Çarlık tantana ile be
~tlh llıı~ti. Tuna boyla tında Os 1 
• % 11llparatorluğunun de· 
:ı~ltaı Çarpı§maları. Plevnel~r, ğı zannedllmcktedlr. Fakat bu· 
~ arı hep bu benimsemenın nun ne zaman \'Ukubulacatı bl· 
l&ı? ltıu§tu. llnmemektedlr. 

~bltı de Oktiyabr inkılabı. Bllyllk Brıtan;ra'nın ,.e Birle-
~ ~: birlikte cenup Slavları- !}lk Amerika hlUdlnıetlnln an'a· 
"llıtıttt nutnıuş gibi bir tavır ta- De\1 adetleri üzere bu mlllAkat-
~ ~İfi~ lar, ayni menu üzerinde , . ., fa-

~k~t'as Okyanusu ile Karpat- kat mllstako olarak yapılmak· 
~"'(ln 1~daki sahada, milliyet- ı tadır. 
- ll:ı.ı ha 81Yaset, kültür ve e~~-
~ s.ıa\1 ~·~~arından imha edili· ı;==========~ 
bıı~tlni .~lıgı davasına veda. e
~i. 1 sas için istismar edil· 

• ~;'Yl/elki .. 
lt.t haber gun Londradan gelen 
'~ E!ddiit • bu mevzu üzerinde 
tıb7etıen?-andırmak istiyenleri 

.,.. CiSıuk 1.r_-ecek bir mahiyette 
bı;~ll ha tu. 
~ bir her, adı çok reklam edil 
~. 'l'01~hartirin, yani Alek
~~tıya Y'.u~ Londrada bir 
~~lttıt1 n ~ısl~ğ ettiğini ve bu 
~~. nıuticesı.nde dünya Slav 
~ et?kıeıer~tevlıye karşı el bir
~ekt~ı_ıe karar verildiğini 

r 'lıı'.~!'i, eını ır. Bir Sovyet mu· 
ıO ~ em_, r altında çalışan ve 
":dl> a... ~· -• • ..-. derhal · · 

Bas ve· tngHlz 
sefirleri 

~~rıcıye Vekilimi
zi ~ıyar: t etf ıer 

Boğa~lar 
ve 

~sta~1bu~ 
hakkında 
Alüştereh bir 

teminat verdiler 
ve Alman iddia
larının doğru 

olmadığını 

söylediler 
Londra, 13 {Radyo) - Bllyük 

Britanya ve Sovyetler Birliğinin 
Ankara BUyUkelçllerl, 10 Ağus· 
tosta TUrkiye CUrnhuriycti Har!· 
clye Vekilini ziyaret ederek mUş· 
terek beyanatta bulunmuşlardır. 

İngiliz bUyükelçisl şöyle demiş· 
tir: 

«Kraliyet htlkrtmetl, Mont
rö ınuahedeı.I ahkArnına u
dık kaJacatını ·n!I Boğazlar 

hakkmda bir emel beslemedi· 
ğioe ve biç bir de,·letle bir 
anıa,mada bnlunmaclığıoa da
ir Türkiye Cümburtyet hllkQ
metlne bt'I teminat verlr. 
Bitaraf kalmaya karar veren 
Türkiye Ctımburlyetl, bir Av
rupa devletinin tecavüzüne 
maruz kaldığı takdirde krali
yet hilk6meti her türlll yar· 
ılımda bulunmıya hazırdır.> 

Sovyet sefirinin sözleri 
Sovyetler Birliği ibljyURe!çisi 

1989 da Sevyetıerle Almanlar a· 
rasında yapılan cademi tecavüz 
p&ktı>nın imzası sırasında çık

mış olan şayiaları yalanlamış ve 
şöyle demiştir: 

«- Türkiye blikfunetl bl· 
tanıtııtım muhafazaya de

vam etmek istediği "·eya har
be (lrdltl takdirde Sovyet 
htlktimetl, heı· iki bUkflmd a· 
raıımdakl ademi tecavüz pak· 
tına riayet edecektir .. .> 

Elçi sözlerine şu suretJe de· 
\"&lll etmi~ir: 

«- 1'ialCım oldutu nthlle 
Almanlar, So\-yet bUk6metl
ne karşı yaptıklan halnane 
teca,iizle lktlfa etmemişler, 

Tilrklye Cllnıburlyetl De ~,._ 
yetler BirlJğl araamda bir 
gerginlik husule ~tlrmek ıs
temlşlerdlr. Bu l!Cbeple ln-
glltere n Sovyetler Birllf I 
bllkfunetlerl Türkiye Cllmhu
rlyetl hükfimetlle bir noktal 
nazar teatisini ebemmlyetll 
telAlıkl etınlşlerdlr. Bu bapta, 
blikümetimden aldıtım tall
ma ·r arzederlnı...» 
Her ikisi beyanat da 10 ağus· 

tosta Türkiye Hariciye Veklle· 
tine ;,"1lpılmış ve ga)•et mUsalt 
karşı ı:..nmıştır. 

" 

Sovyet ~liri B. l'fnognclof 

41 Alman ve 34 
Rus tayyaresi 

düştü 

Cephelerde 
hiç bir 

değişiklik 
olmamıştır 

?rloako..,a, 13 (Radyo) - Sovyet 
lsUhbarHt bUrosu tarafından neşro· 

lunan &.E\keri tebliğ: 
Cepheiferde kayde değer fir değ!· 

şlklik ol)mamıştır. Hava kuvvetleri· 
miz, dUşınanın motörlil ve piyade fır. 
kalarına.. darbeler indirme~e devanı 
etmiştir., 

11 J\:fustoııta 41 Alman t~yyaresi 
tahrip ııttik. 34 tayyaremlz kayıptır. 

11/12 gecesi ?rloskova Uzerinde 2 
Alman l>Qmbardıman tayyaresi dllfü 
rWmUş1!Ur. 

Baltıkta: • Alınan torppito muh· 
rlbi ile 2 nakliye gemiııi batırılmıştır. 

DUn gece, Moskovaya taarruz te
şebblls Unde bulunan dUşman tayya
releri, tayyare dafl toplarımız ve av
cı taY'_farelerimlz tarafından datıtıl· 
mıştır. 

Taysarelerim!z, Pazartesi gllr:U 
?t{oskcwa Uzerlnde uçmuşlar ve askerl 
hedeflere bombalar atmışlardır. ----,o----
T~etonya ve 

Litvanya\ 
iflu iki Baltık 

devleti toprakla
ı•ında yeni bir 
ildare kuruldu 

Borun, 13 (A.A.) - Rlga'dan bil
dirilıdiğine göre, şarkta işgal edilen 

llıtilEira Barp! 
Piyasa haydutları karşısında 

seferberlik başladı! A 

umumı 

lstanbulun bütün gazeteleri, izimizi fak ip 

etmek dürüstlüğünü gösfermiş!erdir 

Böyle bir efkarı umumiye hareketini bek/iyen 
hükunıetin, haydutlara 

kahhar bir darbe indireceğinden eminiz .•• 

lhtiklra karşı açılan mücadelenin, düne 
kadar ne derece sathi bir 'tarzda idare edil
miş olduğu ve bu mühim davayı başar
mağa ayrılan kuvvetin kifayetsizliği ve ac
zi artık açıkça anlaşıldı. 
Yazdığımız iki yazı ile ortaya atmış ol

duğumuz esasların hemen bütün lstanbul 
gazeteleri tarafından benitnsenmiş olması, 
ve Fiyat Murakabe Koıııi~onunun bir ca
cele ihbar> servisi ihdas edip bu işe bir kaç 
telefon makinesi tahsis el'lmesi bunun deli
lidir. 

Neşriyatıınıza ayak uyclluran ilk meslek
taş, Tasviriefkarın fıkra muharriri Cihat 
Baban oldu. Bunu dün '19ni Sabahta neş-

rettiği başmakalesile Hüseyin Cahit Yalçın 
takip etti. Bugün de Cumhuriyet başmuhar. 
riri Yunus Nadi davaya temas etmiş bulu
nuyor. 

ihtikara karşı efkarı umumiyede belirmiş 
o!an bu neşriyat, ortaya attığımız esaslara 
taıııamile uygun bir ~yol takip etmektedir: 

Bütün gazeteler, mevcut kanuni mevzua
tın muhtekiri korkuta<:ak derecede şiddetli 
olmaması esasında birleşmiş gibidirler. 

ihtikar ile mücadelenin Örfi idare ırnnta
kasında askeri mahkemelere verilmesi hak
kındaki teklifimize aç.kça iştkak eden Tas
viriefkar olmuştur. Hüseyin Cahit, ımıhte-
• (De\'&nu 8a. s, SU. 4 de) 

llrral Borla (Bir pdt reamf ııeyreder ken) 

Ankara Radyo Gueteıll ap
tıdald haberi vermlttr: 
cBalıar radyosuna barı'ba ver 

dltl bir habere &'tire. Kral! Borla, 
harbiye aazırmm taval)'HI üze
rlne Bulıar ordusu kama.lldanJa
n araamda mllhlm de~r 
yapmqtır • 

Terkos cıvannda cDaya Kadın> 

1 
köytınde korkunç bir IWiise olm~
tur. 

Geçen sabah, erkenden işlerine gl· 
den köylWer yolda, birdenbire ku· 
durmuş bir kurtla ka11ııaşmışlardı':'. 
Pek bUyilk ve kuvvetli bir hayvan o
lan kurdun azgın ııaldmşlan kartı· 
mnda köylWer, ne yapac&klarını f&· 
şırnuşlar ve kurt bu ıııaşkınlık Anın· 

Japon tehli
kesi karşısında 
Avustralya ••• 

da bir kişiyi ıııırmıştır. Bu sırada ci· n~I LA t ti i 
\•ardan geçen bir jandarma vak'a u.n.ume par s -

. ~· ~.bı •Plinr yerıne getı-
fl' ~'ti!~~ ask~ ~e fakat üniforma. 

.,. L{,),.;.~!'. Bi; en başka bir şey 

.,. ııı~""4>l''u aenaleyh Aleksey 
':tl ~Uııe!v b~ ~areketini, her 
Jrtıl" ~ ~~buı erın ınitiative'i sure 

fiJ• ) ~· ve tefsir etmek im-

Londrn, 13 (A.A.) - Afi: 
Deyli Meyi gazetesi, Knoks, 

Stimson ve Cordel H.ull arasın
da aktedilmiş olan konferansın 
ehemmiyetinden bahsederek b.u 
kabil konferansların çok nadır 
olduğunu askeri ve siyasi !ş bi~
liai temininin bir ınukaddıınesı
nf teşkil ettiğini işaret ediyor. 

ı ara?ıinlıı şimal kısımlıırmda bir Al· 
mıuu; sıvil idaresi te.~ekklll etmiş ve 
bu idarenin ba.şma Şverlng • Halşta
yin valisi Loh~e devlet komiseri ola· 
r&k getirilmiştir. 

Bulpr geaelk111'1UJ' rellal Ha.el 
Fetof yerine kralm ya\·erı ve bl· 
rlnt'I ordu kumandanı •General 
Koıuıtantin Lııkaa tayin ıedllmllf· 
tir. 

1kin<'I ordu kumaadaa ı Gene
ral .Jorj Markof, ütlincll ~u ku 
mandam General MarkoC De 8 
yarbay ve 1 bm-.ı ~tlrllmlf 
tlr. Aynca 19 yarbay da, y81}1an 
Uerledltl için ordudltn fıkanl· 
mıştır ... ıt 

mahalline yetışmş, fakat ne oldufu· nin mühim bir 
nu anlamasına imkln kalmadan kur· ı 
dun hücumuna maruz kalmıştır. kısmı dahi muha-

Azılı hayvan jandarmayı da ıaır· le 1 ete • ti 
mlf8& da cusur ve vazifefinU jan· / ' geçmış r 
darmamız soğukkanlllıjal'S kaybet· Londra. 13 (A.A.) - Oti: Gaze-

. ~ ey 'l' 
• İ ~e ~r Af~~?Y· beynelmileli f ~ ti <>ldu~ sıst Sovyet mü

J'. ;~~)Ubutun gun~ dair yapılmış 
~ it llet~e§rıyata rağmen, 
'.'il' l'aıtn °> nun hayatına 
t..~~l'le :ııf lduğu çok ciltli 
~rıı U idd' ıyeti kovmuş ol-
~"h~' ne1~ eden ihtilalin va-

~ ~ guttu ~~!e.cc tavındı:ı. bir 
ı Y,, ~Utıevver~nü göze vurmuş 
1""~ tlıieıt dı. 

e~ c... etler· . 
v '"><>vye ının istilasından 
ltet:ilen tler ~irliği tarafın
lt ısteın tcnıınatı istismar 

r'de ~tla, ellli~ olan Çek ve 
~ ~ ıttı.kan aynı teminattan is 
t~~<>•lav~nı bulamamış o

\tet '<l\'lal't ar, Londradan ge. 
? ' ~sin mukaddes cihada 
~~ da e kulak asacaklar 
~~\ret · 
~ ~b§gaı altındaki Bal

otaj hareketlerini 

Vaşington ınahfilleri, J~pony.a İngtllz seJlrl sır K. Hugf'MO• 
ile lngilterenin arasındakı vazı- ===:::======~== 
yetin fevkalade gergin olduğu- Japon /ar 
nu ve 46 saat içinde daha fazla 
gerginleşmiye müsait olduğunu Ç 
tahmin etmektedir. in kin g, i 
~iddetlendirebilecek mi? tek,rar 

bombaladılar 
Tamamile Turani ırktan ol

dukları halde, ortodoks kilisesi 
tesirile en mutaassıp bir cSlav
c~> kesilmiş olan Bulgar mille
tınden ve dünyanın en şiddetli Tdıoun; Kinı;, 13 (A.A.> - Ofi: 
komünist düşmanı olan Bulgar Japon hava filoları bu ubah iki defa 
nasyonallstlerin?en müsbet bir 1 T_chou~g ~ing'i bombardıman etmiticr· 
cevap almak mUmkUn miidür? dır. İkı alann bir uat 35 dakika de\·am 

Panslavizm tahakkuku imka- etmiştir. 9 temmuzdanbcri ,·erilen alirm 
nı olmıyan bir hayaldir. Sovyet i~retlerinin devam )ekiıııu 43 uat 25 da· 
müdafaası böyle bir silahtan kikadır. En uzun •ürm alinn i~areıi dün 
medet UmmamalJdir. \e?iJıuİŞ \e 9 Nal 30 dakika de\am et• 

Nizamettin NAZiF mittir. 

4->hse·nın emri altında, sabık Le
ton rıa serbest devleti için devlet mü· 
Ş&\<(ıri ve Lubeck belediye reisi Dr. 
Deı:schler ve sabık Lltvanya serbest 
de"1etı arazisi için de Dr. Van Ren· 
tein, umumi komiser sıtatile çalışa· 
cs~.lardır. 

Galiçyada 
sivil idare 
kuruldu I 

L 

Meksika 
kuvvetlerini 
arttırıyor 

Kr&koviç, 13 (A.A.) - D. N, B. Mebika. 13 <A·A·> - O!i: 
[~imdiye kadar askeri idare altında Her biri .ekiz bin ki~iden ıınüıekkep ,.8 

tıulunan eski Polonya Gallçyası, bu:ı taDk, mitralyöz. alev uçan cıllı:ıı ve bun· 
dan böyle umumi vali Dr. Frank'm tara müteallik, bütün teknik "Vesaiti muh· 
~daresi altına verilmiştir. Lemberg tevi altı zırhlı fırka te§kiliae ait olarak 
eskort kumandanı, vazifesini, umumi yapılan proje yarın milli midafu naıırı 
vali devlet nazırı Dr. Frank'a dev- tarafından Rei~icümhur AıvMıa Cımacho'· 
ıretmı,tir. nuu tuvilıine arzedileccktu· 

mem" ve hayvana Uç kurfUll yerleş- leler, Japonyanın cenuba doğru gc. 
tlrmiştir. Fakat bu Uç kurşun da nişlemek siyasetini takipten ısUnka.. 
hayvanı öldUrmemiftir, kurt sUratıe etmeğl kabul edip etmlyeccğlne dair 
kaçmış a Daya Kadın köyUne dal- lnigltere hWcQmeti tarafından vlkl 
mıştn-. orada da etrafa saldırmağa olan istifFara da birço" sUtunlar tah 
hazırlanırken vak'ayı haber alan köJ sis etmlflerdir. 
lUler umumi bir taarruza geçmişler, lngilterenin bu meselede Avustral· 
ııop& ve baltalarla mel'un hayvanı yadan 1.ftlrak ve yardım talebinde 
tepelemitlerd!r. bluunduğu ve Avustralya kabines • 

Bir k bU ... ııt.ı nln dUnk': tevkallde içtimaının bun· 
eşe ~ ..._Uttinde olduğu aısy dan ileri geldiği söylenmektedır. 

!enen ve yed:ği baltalarla dört par· Deyli Telegraf gazetesi, Avustra:
ça olan hayvan, şimdi Daya kadın yada dahili siyaset vazlyatinin o ka· 

köyUnde tehir edilmektedir. dar iyi olmaması hasebile baş\'ek!li•l 
Yaralılar, ilk tedavileri yapıldık· bu sefer yapacağı londra scyüı&ti'•h 

tan sonra Kuduz tıaatahaneslne kal· e\'Velkindcn daha mU,kW ,artlar için 
de geçeceğini yazıyor. 

dırılm"lardll'. Mesai ;>artısı ta•llfından yapılan 

Bir dUkkln çöktü 
KereııtecUerde ~ numaralı dUk· 

klıwı tavanı ç!Skmn, ise de nllfusça 
za)'iat oımamı9ta. 

istizah ve tenkitler nettceainde b.z. 
zat başvekilin menaup olduğu pa.rtı 

azalarından bir takımı hükflmeU Is· 
kat etmek maJtsadile muhalefet ta· 
rafına pçmitlerdir. 
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~R G_ÜN BfR FiKiR 1 

- .:.. ·-"'"ulite yobazlığı .•• 

KISA HABERLER 

* Yüksek mühendis ve teknik o
!-mllarmda bir havacılık kısmı açıla· 

ıeaktll'. 

(W~iRve MLEKE T ... I~~ 
U~u-"te--fe-rr-ik·-.: _____ A_m_a_n_ç_o_c_u_k_la_r_a_d-ik_k_a_t _! _, i g· te. e 

.. Faruk FENiK 

Saat on bire yaklaşıyor. Her taraf zindan gibi kapkaranlık. 
K:oca bir günün yorgun tuğunu yumuşak bir yatağa uzanarak 
gıdermek ıçin, koşa koşa eve gidiyorum. 

Karşıma çıkan ilk hava gazı lambasının ışığı altında siyahlı, 
beyazlı, her akşaın hiç te gormiye alışmadığını bir sürü insan 
gördüm. 

* i:>ün lskendcrundan btn çuval 
itahve gelmiştır. Bu kahveler de ııer· 
best piyasaya satılacaktn>. 

* lluğlada bir yangın çıkmış, bir 
ı>tel, bir kahve, sckız dtikkfm ve bır 
ııv yanmı!'tlr. 

Türkiye - İsvif,re 
ticaret anlaşması 150 b• . Fırsattan istifa-

.b-nçre ile olan hu:111!i tııku anla:ması· ın zeytın de etmek 
nın müddeti huiğinc~n Ankarada moa· 

Bu lamba Kızıltoprakta, Muradiye polis ınevkiinin önündeki 
!amba idi. 

Acaba ne oJmuştu? Rastladığım ilk adaına sordum: 
- Ne oldu arkadaş? 

* Sıırlyc LUcc.arlannın merkez ban 
ı.ı:.sında bloke paralarına mukabil 
:rnrı~ malı almak Uzcrc şehrimize bıs 
::nnme sil gelmi~tir. MUnıcssıı Anka· 
ıtJya gidecek ve tıcaret vekaletile te· 

!~~~~ır.te~~=~~:dnmb~~~:d;: j~~:: g"' acı Yandı ·' azmindedir 
de neticeleneceği tahn)in olunmaktadır· 

Bundan ba~a en·c!ı:.e bildirdiğimiz si· 
t1~ 

~ 
Verdiği cevap şu oldu: 
- Bir adamı bıçakladılar! Vaka şurada kuyu baştflda ol

muş. 

- Öldü mü? 
.Muhatabını, bu suale cevap vermedi. Gözlerim, etrafta su

altme cevap verecek birisini aradı. O sırada çıkardığı ceketini 
sağ kol~ınun üzerine atmış, elinde bir çanta taşıyan pehlivan 
yapılı bır adam karşıma dikildi: 

- Hayır! dedi. Allaha şükür ki ö~medi. 
Fakat bıçaklanan adamı hala aörmeınistinı. Tekrar sordum: 
- Kim bu zavallı? "" 
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-Ben! 
Demez mi'? O anda bütün asabım gerildi, dudaklarım kurur 

ilbi oldu. Yutkundum. -
- Sahi mi? 
O gayet tabii bir sesle: 
- Evet, dedi. Beni bıçakladılar. 
Ve hava gazı fenerine sırtını çevirdi:. 
- Bakınız ... 
Beyaz mintanı yarı yarıya kızıUaşmıştı. Drnmıyeııııt ~n sır

tından aşağı boşanıyordu. 
- Karanlıkta arkamdan kahpeçe vurdular, diye mırıldandı. 

Bıçağı sırtımdan kendim çıkardım. 

* ·2 Can kurtaran otomobiline telefon edilelı O dakika olmus. 
Etrafında toplananlar, ıcNerede ise gelin diyorlardı. Filvaki 
geldi de. Fakat gelen resmi memurlar. ifadesini almadan za. 
vallıyı hastaneye göndermediler. Zavallı adam, orada sırtın
dan kan akarak dakikalarca ifade verdi. Bir kağıt tomarını 
imzaladı ve <'başka bir şey lazam mf» diye sorduktan sonra 
bitkin bir halde, nihayet hastahaneye yollanabildi. 

Formalite~ri tamamlamak endişesi, dün akşam belki de bir 
vatandaşın canına mal olacaktı. Kanunlarımız hayatı söndiir
mek için <leğil, hayatı kurtarmak için konuhnustur. 

Formalite yobazhğtna arttk bir son verelim. -
Faruk FENiK 

Müellifi : Ni~amettin Nazif 

Karasu efendinin raporu 
tehditlerle do u idi ... 

1 
:ı;uıs1nrda bulunacaktır. 

* O'sk:!dar ceza evindeki mnhkftm. 
l'.ardan ıs kişi Suadiyc tramvay yo-
.ımda çalıştmlmak Uzcrc Üsküdar 
"3ymakanılığı emrine verilmiştir. 

hkQmlar tam amele yevmiyesinin 
;ı.:.ı.rısı kaoar yevmiye almaktadırlaı 

* Belcd ye !svlçrcden otobUs gc

tilrnıck için temaslara. başlamıştır. 

&.mun, için 500 bin liralık akreditif 

vı:rilmlştır. 

* Lise ve orta mektep mUdUrlerl 
dıin Emınönti halkevinde tc:., u.,. 
Iar. öbUr gUn başlıyacak !'. LY t \e 
mbul işleri haltku1da gör~mlişlcr

dir. 

Mercimek 
fiyatları 

!fiyat mUtaknbc komısyonu dUJl 
!ev5<alade olarak toplanmış ve Ti

caret Vekfı.letinin emri Uzerıne mer
clır~k .fiyatlarım tcsblt etınıştir. 

nutun ~ehlrde mercimek fiyatları 

pcrııkende olarak 17,5 ve 20 kuruş
tur. 

B11z teEJziatından 
ş··1ıaget 

Bllz tevziatı etra!ında hafü tarafın 
dan .son zamanlıu da belediyey" ı;lktı· 
yetl•e-r vAkl olmaktadır. Bclecılye reis 
musı;ini L(ltfı Aksoy dUn şlltAyetler 
etrafında ıı.ldkadarlarla temas ede
rek teftişlerde bulunmuş, teftlşlc.r 

seç vakte kadar devam etmiştir. 

---6--

Belediyeye 
m.emur a .. uıacak 
lst:arıbul belediyesi memur ihtiya

cını f<arşılamak Uzere mUsabnka ım

tihar.ıı ile memur almat;a karar ver
mişb?r. İmtihan ayın 2., inde belediye 
de y;wılac:ı.ktır. Bu imtihana 11 c ve 
orta oku1 mczunlan da ıştırak cdc
cektb:. 

ir suçlu 
ınahkum oldu 

bi Merkez Bankası, ij,,içrc frangı ÜZUİ· 
ıı~ muamrJe yapmamaL.:ıadır. Bıın<t stb~p 1 
de beyndmild pi) asa~ İs•iı;:re frıuıgının j 
dolara ıalnil edileıneyi:;idir. 1 

İsvk.re ile olan ticaıi Eirküln )on, hem 
takas hem de srıbaıt dö,iı an~maları 
Üı:t!l"ine ınÜC!St:Sken ve {iMİŞ ni•beııe licari 

mühııddedc bulunulurkı:n bu il.i nnla~ma 
nın da mevkii latbiktcvı k3lkmıı ı 1s\iı;rc 
ile İ§ )apan tüccarları ~l mütazarrır et· 
ıni§tir. 

* MERCİMEK Fir.trl.4Rl - Fi) ıı 
müraknbc konıiııyonu d iin (e\knlıide lııı 

loplııntı yaparak bazı hububat maddele· 
rile yağa üzamj fi)at ıe1b!ıi rneselc-sinı 

ı;örü~miıftÜr. 1\onıis•on düııkiı irıirnnıfJ 

)aluıı md"ciınek fiya~ını te!hit r.t~i~. )il~ 
-ve fasulre fiyatlarının ırtibiıi i)ni )arın· 
ki İ<;limııa bırıı!..nı ı§l ır. T esbit r.dilcn fi ya· 
ta gorc, hundan böyle çn iyi mercimek 
loptan 17,5, perakcııde 5cc 20 kıırıı~ıun 
faılaya satılamıyac:ıktır. 

* llJÜBAl'.AA :jl Hfl, b"RI - Toprak 
.l\Jahsulleri Ofi i meınlekeıan bir ~k yer· 
lmndc mübayaa ~ubeleri açma:;a karar 
verm~ıir. 

Ofisin lıemrn hrr kaıada, bir mubayaa 
memıırlu~u olacakıır. ilk olarak 1.ule· 
burgazda bir §ube açılmı:tôlf'o 

* YARDIM PULLARI - .4skcr aile· 
lcrinr. )ardıın itin nakil \aıııtaları, ıiyal· 

ro \C •İDenıa hiJoılerioe ;yapı,.~ırılacak 
oları pullar belediye tnrafırıdnn lıa~ıırıl· 

mağa ~l:mmı~lır. 

* BA.KE.R ıllÜDURÜ 1.4/ll/l t' 
!:DiLDİ - Evvel!..i gua ~keiği ikinci bir 
ihıikıir suçunılan dolayı uliyı: ildnei ()('Z8 

ınahkcroC!İ tarafından te\l.;H oluıuın Ba· 
L:.rr mÜ•~cıı~i mümes!il müdiüü .:ıalamoo 
Screnı Jün 200 lira kefnletleı ikinci dela 
tahliye olıııımuşıııı. 

* İŞÇİ AIAllAl,lf..'LERitıi'KS KURUL· 
MA~I - Siimerhank umum ,müılürlüğü, 

lıütiin fabrikaların civanna İ'f'jİ mahalle
l ı:-ri ve bnralnrdıı iRiler için ~tf ılıi ' e mo
dern ~~aiti haiz C'iler inı;asına kıırıır n·r· 
mi,tiı:. Buuun için hrr fabriJ,;~nın istik· 
b.ılılr• nlarağı eckle göre dvnrJnda kııru· 

lacak i•çi ıwıhallelrrioin pr(lj• ~eri hazır· 

la ıırııakıaıl ır. 

korııtrol 
Bdcdi}c ıunfıoıl n duıı de hrınlıırrn 

konlrcılu <lı•\ ın ı ımit \C yapıl.u1 trfti,lcr 
iyi nr.ticr. vcrnıiştir. İ•ıanbul faı-ınlnrının 
~ıkardı~ı ı:kmek karı~ıl.:sır, iyi (lİ~in ve 
nıaılııba ııygııudıır. Dun yalnız: 'bir fırının 

t'km~ı;i boı.ıık ı:ılı.rın, \e sahihi cezalan· 

'' Rusya oyun bozanlıktan vazgeç
diği gün burada ahval dözelir ,, 

Hun<aao .bir kaç gun cwcl Kıızlıçeşmc· dırılmı;tır. 
de, ca.ıidc otlB.!!10da bir yaralama bidi c· 

eı oım~ur. Yüzme müsabakaları 
herkesten iyi tanıdıitımıza emi- tuşmakta ve bir ed . O ı;ıjn akşam uzeri caddede ı;ezineıı İl:ı-- m cnıyet rahim rtı.ğlu 5alihc hır ara liwıan uglu İl· Eminönü lfalketinden.~ 
niz. Büyük Petrodanberi §a?'kı mahvolmaktadır. 1 
lt··sı tm' ı h bal yas adında. bıri )a~arak önde gıden E'imi1. ~por şul·~· 1718 '941 raur gÜ· 

karıı::ıklık, her ihtilal Petrograd d h .. .. . ca.kl ı..warı gü~ıcrmi, \c: nü 53at (11,30) <la Rurgnz - He>Jleli plijı a u e ış o an er , her Eğer bu bedbaht Makedonya ı 
:ı a, cnuz sonmeıruş o ar I ı.. _, • . _, d h" ·· - b .. · da kurulmuş olan ınlanlarm, en- h ·· ~1 . . ' - ıu ıuarı )ıne takıp cdi)orsuu, tıC· ~rııun a ır )ıumc nıuf'a a"ası ~f'rtıp et· 

r kcnl uz sagbam .diye
1 

ıyı taraflar mi~tir. mi;ir. Buıün ı~•ekkü!lere açık olan hu 
trikaların neticesi değil midir'? a mış~a. u gı ıı e yangın, pek 1 1.1 k . . - ha" k ı ~ -'-Eskiden Balkan yanmadasının k d l kt ::.a ı ı •·ndı ınc ılamd.ın dU§rr gibi o· nıusa .. aya ı;err · ern"n ~e ~,l""..,.•e ta· 
§Chir, kasabalannda, sokaklar ya Am a or~t~edda sa~ca ı~. rulao hı ı;wtle: kım hıılindc i.tiral.: edilehilir. Kırım müd· 
da mukaddes tasvirler satan meli~fa, a onya an çe ·ıl :-. Brnim bu kızlarla m~isim )ok, Je. detl 15/.s:ı'l~I cu~a. g~nü kapanac.ak~ır. 
bır. takım herifler dola.,,.., g~ R b I k mı~ ıııe de İlyas ç.ıkl!!lnı çcl..ıni~ ve ~alibı Takım ıtıbıırıle bmncı g"lr.n llef,.kkulı: ,,-a a usya, oyun ozan ı tan vaz . • ,_ · · d 
b2ı:::layınca anlaQıldı ki Rusya t·~· .. M ked ah li eag omıııuııdan yııralamı~ır. .:upa, fCT"den 15 ıncıye ka 3r derece alan· 

-:1 • " • , I g~ ıgı gun a onya va , JJ" 1. . · ı d d 1y ·ı k • yeni bir entrikanın arifesinde derhal düzelir. Yabancı tahrika un aıl ıyeye Yf'rılen Il)"U 1D dur~ı~sı ara a mm a a \itti ece tır. 
bulunuyor. Buun icin, biz asır- ta nı"hayet ve ·ıd·;;.· ·· · d' yapılnır.; ve mahkeme ı.uçunu ubıı ı;or· ============= - I rı ı0 1 gun, §ım ı d;;ı1-- ,,_ Jı ,,. 1 ah'·. 
lardanberi Rusyanı~ toprak poli biribirinin kanına susamış gibi -~o ... :ıı yası .. ') ı;un ıapsc ın ıı.um 
tıkası yüzünden felaketlere uğ- gözükenler derhal biribirlerine cımı~. 
ramı~ bir milletiz. Bugün de ha- el uzatacaklardır. *KAJtLMAN Ml.JESsıscsiNl.V AJU. 
la Rusyayı ayni siyasetin §3§- Tekrar ediyoruz: llAKB~ı~si - Dun ulıyc ikinci ceza 
mıyan hattı üzerinde buluyoruz. Biz, Makedonyanın mutlaka mahkemı:cinde Karlmao mü,eı;ae;C$İ mu. 
RusY8:n~n, Makedonyada bulu- Osmanlı i1!1paratorluğuna bağlı düriı Sartııiozo Ruhol , l<".ıglllııurı Kuns
nan sıvıl memurları, ko~~l_?:- kalmasını ıstiyoruz. Bu arzumu tantin ve. perakeude hııvul tuocarı lsıemaı 
larr, vatandaşlarımızı b1nb1rı· za zıt her telakki ve karan ~id Ç.aminıo :muhnlmoelcrine mevkofen devam 

nin aleyhine tahrik eden, hıris- 1 detle ve silihla karşrlamağa ha olunınuştllf. 
tiyanlan müslüman hemşerileri zmı. Dünku cdşcde fı)ıtl murakabe komıa
aleyhine din harbie sevketmeğe Memleket bir istibdat perde- )onunılaıı; grlcn rapor okunmıı> •e bazı ••. 

çalışan birer accntadır. Adına sine bürünmüştür. Bu perdeyi bitler dmlcııoıi,ıir. Fi>ııı miınıkabeden 
Makedonya denli en bu feci ne- 1 biz, A vrupanın yardımına muh gelen raı:or Karbnan mu duru aleyhinedir. 

ticeli komedyanın en acıklı ye- taç olmadan, kendimiz Yirtaca- Mahkt'rne muddeiunıuminin muınlliasını 
ri de Avrupanm, bütün bu işle- ğız. Bunun için Sofya, Atina wylemc:S kin durı:smayı başka bir güne 
ri anlamazlığa. vuru~udur. Av- ve Belgrad hükumetlerinin bizf bırakmı:ırr. 
rupa niçin hatırlamak istemi- rahat bırakmalarını temin et- * IIAı~RJ.TTE v MAllS.fı'/rf/YET -
yor ki ~aha yarım asır evvel, meniı;i istiyoruz. Eğer Avrupa, Evvelki geıcc Unkapanıoda, Küçukııuarda 
Rus ihtı_raslarma ka.rşı bu Os- hala eski telden peşrev çalına- oturan l'itt<-:ali .1-:rgin ile, Jıirnc.ısı Zahide, 
manlt ımpara~~luğu ile ayni , bileceğini sanıyorsa aldandığını bir ınqrıı.ba nıaıclebi yuzüudcıı munaka· 

~ta. harp e~egı kabul. etmiş- görecektir. Makedonyaya bir fıı.")a başlııın~lardır. Müruı.~a esnasında 
ti. Yıne aynı Avrupa. bılmiyor (ATknsl \llf) Znhidc hı lanorak ecatiye hakaret ct

madığma emlıı, odaları bir. bir göz
deo r;:~irirken, kapuı.au açtığı bir 0 4 

danın tı;lnde, birdenbire, geDÇ bir de
llkanJı De y!U yüze geldL Çocuk, bir 
tıandı ın tlbtüne utunmış, gayet sa
kin, gürfinüşU uslu; kocıığıOOtı koca- ' 
man bir de tltck demeti ... 

Bunu görijoeıe, · na: 

mi~tir. Xeeaıi de keodisioc bala.cı·ı eıkn 

kn<lını da\a etnıi~ \'C dıin Sultanahmet 
ür;ıirıı·ü 6ulh hukul mahkemNıİn•Je goriı· 
lep dıını:ma to ııııııda, l'Aıhiclrniıı ~ Nl· 

bil si)rüldüğuodeıı, Zahide uç gu o. bapııe 

• ı: hir lira ııarıı caa•ına ıntthkilm <·Llil 

miştir. * lfAKARl T FT)fİŞ - ~dıı..rıa•aılıı 
oturan :Efılııt. l.:irac1$ı bulunan ~im JUJ~ 
dt:n alacağı olduğundan kendisini icraya 
'<??mi, \'C dün de icra m"ıuurııııu alarıık 
!-.aoizc gitnu§tir. Fakııı Mcvlüdv .akaiük 

~·nk 'e arada çıkan ıniinaka~a ,..,:ıasınJa 
E!dPln hakarette bulunmuşııır. Bu 11rada 

miiro11kaşa. büyümüş olıluğundan ara:ı:a bek· 
çi İm:: ve Mc,lüdrnir. kıtı 1\lüz•ncn kıı· 
r~:oı ,.e i mııbkem'ôyr. intihl etnri~ıir. 

A liye ikinci ct'ZB nıahkcnırsiııde ~ırmü 

~hul olarak bal.; ılan duru~ma ııo C?;ındıı 
fahkcme MC\liııleııin I:fdaıı ı.abkir elli· 

gini uMt gördüğündf',ıı ı..cndi&ini 00 lira 

.ınudur ki. §U Makedoya çeteci
leri kom§u devletlerin topra.kla
rmda para yardımı, yedek sili.h 
ve cephane bulamıyacak olur
larsa pek çabuk ortadan kalkı
verir. Bulgar, Sırp ve Yunan hü 
kfımetleri bu çapraşık çall§mala 
rından niçin menedilm.iyorlar? 
Eğer maksat dünyanın huzur 
ve emniyeti ise, niçjn Atinaya, 
Belgrad ve Sofyada sivil ajan
lar, müfettişler ve jandarma ye 
tiştirmekte mahir oldukları jd
dia olunan yabancı subaylar 

- Aman Allahım: lteride biri da
h3 , .. r:. 

nıiıı;flkane ve butlarını döverek, a-ı - Ver bak.ayım, aptal! 
lay "So: '\.'e tam ~!çekleri alae.ağı ıııraJla, 

gönderilmiyor? 
Binaenaleyh 'anlaşılıyor ki 

Makedonya. .işlerine A vrupanı~ 
müdahalesi büyük zararlar do
ğurmuştur. Dört senedenberi 
devam eden «Islahat:>, Make
donya ya kanlı bir dahili harp, 
müthiş bir kargaşalık ve engin 

• bir scf aJet kazandırmı§tır. 
Köy, ka aba, şehir. dağ. taş, 

yazı, ova ihtilal içinde yamp tu-

Dl)C haykırdı. 

Genç adam, onu görün<:t\ elindk 
gibi kıpkmmz.ı k flerek, yere atla

dı. '\'e bo)runa htr dinden d erine, 

ondan öteldne tarma ettJ ~ i)lçek 
demetini, heyecandan tıkanıınlk, ne 

yapacağını bllmlyordu. Gençliği, ı b. 
rabı, çlç-el•leıie bu ı:artı, hali, o aııd."\ 
Mn'imU bir kahkaha koparan Nana-
nın kalbini yumu, U\'ermlştl. De· 

ek ki arlık !:OCukl&T da ha! Demek 
ki artık k~ rantaloalu zauparalar
la da bulu,acaL.-tı'l Ga,U teklifsizce, 

- ICtm~recek mi) iz ı;cnl, kU~lik:: güzel yaşının açgözllilüğile Nuna' rmı 
Diye ticırdu. ellerine ~le bir ııanl~ tıarıhnr'}tı ,ki, 

- liü!,ıük, Jınflr \C niyazktır bir onu ayırmak i~ln bir k~ fiille liızım 
l;ftllo; geldi. tı;;te pek fazla. dikine giden l~ir 

- EH~ı. ccrnbını \erdi. bacakliız? Ona az.arlarken, yür.11 p<11l1 

Eu ccvuıı Nanıı'nın büsbütün 1111- bel <:l)or, gUlürnsüyordu. \'c, tekrnr 
,una gltt'f,. On )edi ynşındııydr. adı gelm ine mllsnııdc ederek, onu ~ola 
.JorJ Hügon'du. Bir gooe evv4'1 '~r- l<oydu. Oğlan sendeliyor, bir tür Jii 
yete tJyıı:trosuna gelmişti. imdi de knpıyı btılamıyonlu. 
kendlslnl ı;önneğc gclmlş bulunuyor- Nana, fo'nançls'ln, saçtıı.nna nlhıai 

da. ~MI ,·ermrJc inerc beklemekte o-~ 
- Bu ~kler bana mı? duğu hnıılct odatöına döndü. o. ıın-

- Elıet. c:ak ak~amlan •WıleıriTdl. Aynamsı 

Sebep? 12 yaşında bir 
yaramaztn dikkats ·zliği •.• 

#A 
Blr kaç huftndanberi, tDgi.1~1 ıııı 

harbin neticesi hakkında ~bl.O 

Milfls, 12 (Hususi) - MUAsm Se

Umlye nahiyesinin Kapukını l<öyün

den 12 yaşında bır çocuğun dikkat

sizliği yUztinden Jt.'ly ch•arındakl or

man tutuşmuş ve Milüs ıstlkametındc 

Yangında Bata, Yannış, Ment, De
rince köylerine alt 150 bin zeytin a
ğacı yandığı söylenmektedir. Ateş 

bir aralıl• Danlşment köyünü de teh· 
dit etmişse de asker ve halkın bUyUk 
gayret ve fedakarlıklariyle önU alın-

15 kılometrelik bir s:ıh:ı. yanmıştır. nıışt.ır. 

o 
e• •• •• g o 

ve hiçbir yardı1n bulmadan, 
kendi kendirze lcurtuldu ! 

Bodrum, 12 (Hususi) - Kazamıza 

b.:ıglı J.'iumculaı: nııiı:yesl'ıöc d•:u c;oh 
enteressan bir vak'a olmuşt .. r. Bt: 
nahiyeye bağlı Sığrralanı köyUtıde,ı 

lld gözU kör 45 yaşında Mustafa <_.'!· 
rak, köytinden bahçesine gclmlı; ve 
bir çay içmek için Mumculara gıtme
ğe karar vermiştir. 

Mumcular istikametinde yollanan 
Mustafa ÇıraJt, Gökbel mezarl":ğı ;i

çinden kısa yoldan gitmek lstPnıltı bu 

mezarlık ıçlndeki kuyuya düşmli..~tiir. 
Kuyu on üç kulaç dcrlnllğtnded.r ve 
içinde 2 kulaç su vardır. Hik:lyesin in 
bundan sonrasını M. Çırakın ken lı 

~rna.s, 12 <Hususi) - Balcık kö
yünde bit cinayet olmuş, J<oy hal· 
kından Mehmet adında bır ı:enç kı~ 
kıı.nçlık _yUzllndcn ayııi ldS;ı.'dcn HU· 

seyini bağlar arasında oldürmüştUr. 

agzından naklediyorum: 

-- 1:\i defa suya daldun, çıkt ,.._ 
l k!ncl çıkışımda tavıara tutundum, 
sonra taşıara basarak sudan çıktım. 
Ayaltkabılarımı çıkardım. Birbirine 
bağlıyar:ı.k omuzı..ma astım ve taş
lara. hasıt ba.cıa d.,arı çıktım ve doğ 
nı buraya geldim. Ş ındi bana bıraz 
tentürdiyot veya uuyalı ispirto bu
lun .. 

Boyalı ispirto bulundu ve .Musta

faya vcrildl, ellerindeki ha!!! sıyrık· 

larx pansıınan yaptı ve çayını eline 
alam!;: lçmeğe başladı. 

•• 
Mehmedin ağabeylsi de geçen sene 
ayni sebepten bir adamı ö1dtirm~ ve 
mo.hkCm olmuştur. Ş mdi kıskançlık 
ytızUnd<!n katil olan 2 kardeş hapl.5· 

hanede birleşmL' oluyorlar. 

k ·rge zeh·ri mi? 
sa aŞ a bir y 

h'!r i? 
Aı·ıasııı köylerinde iiç koyun sürüsü 

ağıllarda ölü olarak bulundu 
banlar bu mmtakad& otlatmışlar ve 
akş'!-m üzeli dereden sulayarak ağıl-, 
laı1na götürmüşlerdir • .r~akcıt sabnh

Mumcular nahiyaıiıım Çömlekçi 

köyll o,·asının bazı yerlerine. lll<ba-

harJa, mUcadelc memuru He kör Jeyln 250 koyunu ölU bulmuşlar. Ya-
ınuhtarı çckLı·ge zehirı ıı.tnuşlar. Me pr.)on tahkikattan bu mahalle zeh'.l' 

ı;'~r, muhtara bunun tesirinin on beş lconulduğu kllza ve nehiye müik\ye l 
gün olduğunu. bu ınfldd"ct içinde bu Amirlerine haber verilmediği ve h.ı· 

ra.laıa hayvan sokulmamasını tenoih vnlann kurak gitmeslndC'n zehırlıı 
ctmL',I. !iti sün en-el Mumcular köyU tesiıintn geçmediği anlaşılmı:;ıtır. 
halkıııa tul üç koyun sUrUsUnü ço- Tahkikatn de\·am olunmaktadır. 

vapur 
ten 

il ali~ ,·11 ııurlıırının ık""lrt Deniz yalTıırı· ' mcvl..i 4 !..uru,. gidiıı don~ biTinci 11, ilı;in· 
na <lcvriıı<lcn ı;onnı \apnrların süraı, tarife ci 7 l.ııru:ıur. 

\"C iıcrctlrıiı•de bazı tııdiliit raııılıcağını Oı;üncii mıntal.a Olıısköy, .Ayamaray, 

ya.ııuı.uk. Hılıcıoi;lu, Defterdar, ~iitlücc ,.e L)'Üp 
20 ağu&lıı~tıı mC\lii tatiıike Lonacak aruı) birinci 8 ikinci 6 \;urn,ur. 

Dördüncü mınl•ka (KiiğıthaD11 i!!kelesi) 
birioci 10, ikinci 8 karıl§tur. 

olan bu tarife Köprü ile ielelcler arası 

dört ınınıaknyıı tol im edilerek ha;mlan· 
Sııhıtylar bütün mınıııkıılarda 5 J.:ııruşa 

mı§tır. se)alıat ı:doc<"kladK-. 

).:;;prü ile birinci mıntııka )lnİ \cmi, 7 • 10 ya' arasındaki ~oeulı.;lardan bi· 
i&kelesi ar ı bi"rin<:İ uıevki 5 kıırıı,, ikiıı · ı riııeid-:: 5, ilı.incide 3 kıırUJ ahna<:ıılrtır. 
ei mr.ru 3 kuruş; Küprü ile ikinri mıp· De.Jet memurları için yüzde 30 kozi· 
taka (Kasıınpaşıı. Cibali, fcnrr \e Sal91 lıiılı 50 yıpr.ıklı ıbı•nmın L.ameleri "eri· 
iskeleleri anısı) birinci mi!" ki 6, ikinci kıx.-kıir. 

önllnfl oturmu~. !!akit 'C ruütdıayyit I Artık t.okak ka~ 10111 1.ill durnıa
~mı, berberin lhtlnıamıııa terlıet~ dan l~ll·ordo. 8eher tte, dakikada 
mişti ki, Zoe, içeri girerek: 

- lı;:erlde gitmek hıtemlJen bir{ 
\"&r. 

Dedi. 
~ana, ı-ükü11ctlc: 

- Peklıtıi: oyto l o hwaıkmız: ce
·,ııbınr \'Crdi. 

- nü)·Je ~aııarı;anır., her ·ı.aman 

balta olu~lar. 

- Aldırma: ::,ôyle beklE'sln. Açlık
tan karınları zil ~almağa ba"layınca, 

t • 
kalkar giderler. 

}'Jkri •leğic:mlştl. Erkekleri beklet
mekten hoşlamnağa başbmıştr. \'e 
şunu yapmaktan da men'i ~fı.ede

medl: J'rançis'ln ellerhıilen ı.rynla

rak, bizzat kalktı, <·amel<Anlı kspıyı 
kapadı; şimdi istedikleri kadar lçe
rild odada otumbillrlerdl; duvarı de
lerek öblir tarafa g~ecek deGiJlerdi 
la. .. Zoe, mutfaia, bitt,lk olan kö.tük 
lml'ldaa ~ilirdi. 

blr ı;mgırak, i~i ayar ed.llmi~ bir ma- j 
kine intıı.ııınile. tok Hı bernık bir 1 
ttnnetle çmlayordu. Ve Nana, eğlon
t'tı oJsun di)·c. ~il darbeıerlni bir bir 
snyıyordu. Fakat birdenbire bir ~l 
hahrladı : 

- "l'aha! Hanı badem ftlkcrlerlm'." 
l'ra11~ de badem ,ekerlerini unut .. 

muştu. RcdJng'otunun ceblııden, blr 

kadına ikramda bulunan zarif bir a
dam etvarlle, bir kescliağıdı çıkardı. 
Bununla beraber, badem "ekeri mas
raflannı ı.er seferinde h~p pusuJa

sına ll!h •.! etmegi de unutmuyordu. 
Nana, kesekiığıdmı kucağına koya
rak ve l'aşınr herberln hafif el tl)
mac;larına terkederek, ı:ıtır f,'ıbr ba
dem fek"rf yemeğe ba,ladr. 

Bir siikfıtu mtıteakıp: 
- Eyvah! diye mırıldandı, Adeta 

bir, ~e baakrruua n~radık.. 

.( ......... ) 

ba~a esmektcdJr. ı.; 

Halbuki Balkanların le of.riClll ıı? 
Uli:sınıbn SOW'll, 1''rıı.mınnın yt10 '; 
takip eden çok karanJık güıılerdeı-1 
duğu gibi, Brltanya adaları~ 
paratorluğwı mukadderatı . W 
kat'i tcıılrler yapacak en böyöi' ; 
ilkelerle karı:;~mak zamanılJJll ~ 
tı geldiği suyleniyo.rdu. Dlld' ~ 
tan Brltanya adalarını 18~, 
tuf Alman pi nınm tatbik ~~ 
konmam gecikmlyecıeğl zaıı~.P': 
clu. Atlıuıtlk meydan harbi ete ıt/I 
rlkaııın yıudmılannı bir ~ ~ 
arttırmasını zarmi k.tbn ı;e~ 
aflar &17.edi)ordu. Hulfiıta '~-~ 
bey~i umumly ilo fula ot:P'. 
balı, sııyılamındı. I 

Alınaııyamo Rusya,a bıll'P ~ 
mesı Jştn rengini değf ı:tirdi .. n ~ 
Ru:!lann de\-amh IJir nıukB';,d 
ku<lrettni gustermdcri tnıtft ı 
onilııde ~dan fc~"klll de f~şııııl 
zami öftıide istifade tmkiuıfld ,J 
şetml,tir. Ra&ya harbin.in ıogtl:C: 
neler ka;ı:a.ııdırdığı meyda0d9'llf· ~ 
mnuya, en güzide koV\etıariııl 1-e 
ltl or<lw.uııun bliyük kıımıını ~ eıı' 
nekndar zaman süreceği belli ~ 
yan bir lnıha harbine soıanıı~~~ 
nun neticesi olarak 1ngUteret f 
harı, <·ephelerindo oımızlw-~ i 
kün biroon Jıafifled.lğlol görfll~ ~ 
ni zwnantla hıl\-alarda kcnd!Sif11 ; 

den giine dnha şiddetle bissctt~ 
lıitklıırlyot t.esJıı etmiştir. .ı\ııt ~ 
muhüblrlcrhıfn ı;erdlkleri ~~ 
bakılır a clfa.nıburı;, nremcıı. / 
dorl', Ifolonyn, VtllıclmsbB~.A"' 
Ruhr mıntakasınm 5anayi ınePv. I 
~mdfye kadar 1ngUtmoeye ~ 
mı, olan Alman h1wa kaV\ tfl 'I 
daha kıılnbahk ve daha kUdre r/ 
va ntol:ırı tıırnfındon ık 6li' ..1 
bardmıan eJilerck par!):ı.ıa'"j/ 
dır. GeccJcr uzadığı \ııklt JJŞ~ / 

ruzlım öyle bir dehşet lJ> f 
ooktır ki lngllterede eoven~ 1 
pıl&n hiıcumlıl.r onlı>nn ~ ~ 
çocuk 03 unu m inde lt~J 
1n~üzlcrln hına faUdyetl ~ 
Rus cephtıhlndc Almanlıtnll '; f 
\'e pilot znyint·nın ımmzuıııt ~ 
kOaa balij; olması ha~ııe __ ~ I 
lCti bertaraf etmek ıı - n"""-
eaktır.ıt . A 

Alman §dıirl&riniıı m~ 
bomba.rdnnaıı edllntceilDc ~ 
ı.oııdranın le tngtliz e.ana.rJ ~ ~ 
lerlnin şimdi adeta. emıııye' 1'I"': 
huzura knnıştuliları ınıı!JlJ tf1 

(Devamı. Sa. 3, Si.i~ 

bl.~'1! Bi1° tutam ~·-
Kuııaııdığınız f'ırçaıarııı / 

r.i yatmış ıse, kabartınııl> d./_ 
tenecı"Cde suyu ka:ynat.JP 0fl' 
nına tutunuz. Bır dııkil<llda 
Ur. 

Kunservo al~ken. ~tı~ 
kapağı b:rnz lçcrı bası1' 0 f 
alınız. Kııpr.gı dışarı docr'1 / 
kin dw·ım .konserveler .ııı 
kak bozuktur. * .jll f Mobıl)aları cıtalamak ~~ 
rı yaı. ıya. karı~tırılmış ze 1)1 
ile tsplrto ltullanımz. ÇO~Aıf./ 
pratik bir ciladır. Bunu F$/' 
.sUnnck, kuruduktan sonfll 
rl ile parlatmak 1AZın1dlr· 

... ~'I 
Sıcaklar ba.Şlaymcs ı;sl 

faaliyete geçerler. su ıııı ,.ıı;I 
znrarlarını emlemek ıçırı .ta tt'.,/ 
scrileceğ iycri (esans dö 

tin) le sılnıelıdır. ~ 

nıP' ıı' 
Çorapların çok du)'(lll rııP •f 

:men sizln clinlzdcdır. Stl eP ıl 
puk s bı yerlerini • dsl15 1~rı?'", chğmız zaman • alt tarsi 1' ~ 
birer ke.t örllnUz. "SOYleL'le ~. 
veUcncn iplikler ikı rrı'!ııı: 
mr. Bu usuıu erkek ve ç .;ıtf(I 
raplarınu da tatbik e<feb d 

1 ırıll' İpelt kadın çorap ar 11,.,ı 
masr için şunlar da ynJ' ~f~ 

ı - Çorabı en çol< el' 
terdir. Bunun önline C~111bı ~ 

. ...orll ... ıG' 
gliııdUzlln glydlğuıız " ~~ 
muhakkak .sot'\lk, duru 

geçirmelisiniz. • ~,.,, ıı~ 
1-D-'"" ,ı 

2 - Çoraplarınızı ıııll~ 
kelle 

nıza göre almağa ?o orııP f' 
\'ermc11slniz. KUçtik r. ı-ıt· 
mek yilzUnden çabul< cS..ı ı' 

erJr,ı · 
ylık çorap ise nazik Y rlltl' 

t tıı .t1C 
lmbının en yıpro. ıcı 1~ıv.1 
temas ettiği, jartiyer iJIO JC'. 
ister istemez ince yer d' 

rtılv' 
ınccef;oi için çabuk '.fi 
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[ GÜ NLERIN ARDINDAN \ 

Üniversitede ikmal 
imtihanları •.• 

Mitat PERiN 

. Muhat<kak ki. herkesin kafası, ayni süratle, ayni kudretle 
ış!ernez. Birimiz herhangi bir yazıyı bir defa okuyunca a~tarız. 
Bır digerirnizirı ayni şeyi anlaması için satırla.r a~a~ıııda uç ~~ 
defa dolaşması lazım gelir. Bizim üniversitclılorıırnt: de bu ıkı 
kısma ayrılmıştır. 

Öyle arkadaşlar tanıyorum ki, geçen ders senesi içerisinde 
Ç~lışınaya başlamışlar, fakat hükCıınet tarafından alınan ted
bır neticesinde üniversite imtihanlarınm erken yapılması on
l~ra çalışmalarını tamamlamak imkanını vennenıiştir. 
Kafalarının çabuk öğrenme kabiliyetine güvenerek derslere 

Çalışmayı yumurta kapıya geleceği zamana bırakmış olanların 
Planı da imtihanların erken yapılması yüzünden suya düş
ıtıUştür. Bunlar da bütün ümitlerini ikmal devresine bağlamış. 
ltrdır. Fakat şimdi, bunların bütün ümitlerini bağladıkları ik
!l'al devresinde de muvaffak olamamaları için büyük bir mani 
ıcat edilmişe benziyor. 
. Bir Türk üniversitelisi, vtani vazifesi olan askerlik kamptnı 
~knıaı imtihanlarından üsti.in tutar. Bu böyle okınca da ikmal 
1Pntilıanlarrna girmek imkanı kalmaz. 
• Çünkü, alınan yeni bir karar üzerine yüksek tahsil gençli~i 

Yırrni günlük askeri bir kampa tabi tutulmaktadır. Kamp bı· 
ter bitmez de iknıal imtihanları başlıyor. 

Bo gençleri. vatan rgüdafaasına yarar bir unsur halini al
tl'ıak gayesi ile çalıştıkları kamplardan çrkar çıkmaz profesör· 
lerm sual mitralyözü karşısma dikmek ne dereceye kadar doğ
ru olur bilemeyiz. üniversite rektörlüğünün nasıl olup ta bu 
basit hakikati sezemediğine hayret ediyoruz. Eğer maksat, ye
kunu bir hayli yüksek olan .:ikmallileri> sınıflarında bırak· 
ll'ıaksa, btına bir div~eğimiz olmaz. Fakat maksat bu değilse 
• ki mutlaka bu değildir - şu miitalaamız, üzerinde durmağa 
değer, sanırız. 

Mitat PERiN 

Adliye röportaj arı 

Deve dikeninin adı ne zaman 
gül olmuş? 

'' Körkandil, sallana sallana eve 
fleldim. Kapının zilini çalar çalmaz 

kızılca bir hıgamet koptu!,, 
Sait EREN 

Yakın tarihten bir sahife: 22 

"Kremlin,, de ıeçirdiğim ıeceler 
Orora ve Kro tat 

Bahr·yeliler ç 
Çü kO erens· ı 

a şan lar. 
i devirdi erdi. 

Voroşilof üç ayağı sekili bir at üstünde 
yalın kılınç duruyordu. Göğsünde geniş 
kırmızı kurdeladan bir hamail vardı •• 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

A ızz E • • • 
Engizisiyon papasları, birçok 
günahsız müslüman arı diri

diri yakhrmış ardı 

lŞeytankovan, uf ak bir tereddüt 
göstermeden şu emri verdi: " eli
nizde ne kadar ıspangol subayı 
varsa şimdi hepsi kazıklansın ! ,, 

Barbarosıa baş -:.- Yazan __ Hasen bah.'Ji uzııt 

debıleceklerini sa.r-:-- ... .. ıtnaktan çdtinm ~ 
nıyordu. Barbııro. I ~arı Bulent ve sevı;tlisini atı. 
sun kudreti hak· 
kında en ulak bir • 'l • na bindir.ıp şehre 

Kanlı meydanda nıüthiş bir süvariler, donanma tirendazları. fikri yoktu.. Bu dorun~ 
kalabalık Vardı. J Yazan : mitralyöz, muhabere, hava kuv scrsemliğ'ı yatışmiyormuş sibi vcrı. Genç hUkümda.r Aizze'nin yalnız 

Sarayın bir cephesini boylu N izametti n vetleri, milisler ve yine süvari- len nas!Jıatleri de dinlemı)Or, .Barba· A.şıkI değildi. Onlar çocukluldannı da 
boyunca kaplıyan ve amfiteatr ler, yine piyadeler ... Hususi bir rosun aleyhine Cezayir Arapları ara· birlikte gcçırmiş oiduldan ıçin bıri· 
usulünde kurulmuş olan tribün r askeri kadro teşkil eden ~ene; sında tahrikılt yaptırıyordu. birlerinin en yakın dostları idiler de. 
lere sekiz on bin ki"'i ~·erle"'mİ"'· y~n alkışlardan on misli şiddet 1 komünistler, sendika taburları.. Hasen'in babası sa.bık hl1kümdar 
t i. "' J "' "' hır alkış tufanı koptu ve aka· Vezirleri bUyUk bir tcla.ş ve yel.!! . ' • 

• d b • h 1 Geçtiler, geçtiler, bir sel gibi içini! dUşmUş bulunuyorlardı. Bar'ba· şehrin en a.5il ailelerinden birine men 
Bunlar Lenin!?l'ad Soviycti a- bin e ando selam avasI ç~ - geçtiler. ros gıbl blr adıınıın böyle hareketle· sup olan ~ızı oğk.ı~ berabe: okut· 

zaları ile' Mosko~adan ve Beyaz mağa b_~şladı .• Her~?S __ııya~a Giyinişlerine baktım: re göz yummasına inıktı.n mı vardı? muş ve büyUdl~lden zama~ biriblrlc-
Rusya ile Kareli ve Ukrayna'. kalk~~· 1!.ç ayagı sc~ılı yngız bır k ld' H ı:reıe Akdeıı·ızi altü~t edıp herkesi sın_ rile O\'lcnmetenni. istemişti. Aiz:ze d-:ı 
dan, B!l<>kırdı"stan ve Kırımdan atın_ ustunde Voro. şılof, meydan Mü emme ı. epsi eldivenli ~ v - gib gocukl•uı- Ah 

~ d k k t 1 t ft b lad ve cizmeli olan bu insanların ka d rdi"'l bir devirde.... tıpkı Hasen ı -unu, • e-önderı'lmı'ş olan murahhas he- a 1• : a arı e ışe aş ı. 
1 

b n·~ har .. _,_ ı 
~ H k" t k tl. - y"pyenı· ı'dı' B 11' d' k' Ona bu Baı·barosun elu' ıdeki kuv· fasoğulları sarayı - em ...... es n. 
yetler ve Komintern kongresi a- ... a ı ~ap:ııt_u~u~ uzun e e .?:: pu a.. .., . e ıy ı ı, "etler hakkında bı·r fı.kı"r vermek irin, de geçirmişti.. zalan idi. r~. uzengılermı ortuyordu ~c .gog veni devlet, Varşova kapılarına • ,. 

Tribünün etrafında gavct sıkı j sunde :Cırmızı_ renkte r;enış ıpck davanan kızıl kuvvetlerin pani- adamlanndan şeytankovan Ilı.kabı ile HUkümdarm l"C 5evgill.sinin tahsil 
bir inzibat ve protokol ·vardı. kurdeladan bır lıamaıl taşıyor- ğinden sonra yeniden bir ordu anılan bı:- reısin son maceralarını e.ıı. ve terbiyelerine çok dikkat edUmlşti. 
M du kura bildiı7ini cihana ilan için, !atmışlardı. şeytankovan, <ıör't yıl Fakat Hascn'in babası ölünce, Aiu:e. 

eydanm tam ortasında üç dört · · 'h k · · i t u k ı 
yüz aletten mürekkep bir fan- Meydanı dolaştıktan so.nra, ar dördünctl cı an ongresını Vl' önce bir sabah \B~lenşlye . Valımsi- nin ailesi garip bir na e ız armı 
far kümesi yer almıştı. kasm?an .aj:nımıyan. em!r .. su- oktiyaber ihtilalinin. b~in~ yıl ya) daki mü:ıiümanların bUyUk iş· tahta çıkan yeni tıükUmdara. ~ek 

Her tarafı kızıl ba)Taklar ve b.aY~. ıl.~ bırlıkte gcldı. trıbunle- dönümünü fırsat edınmıştı. ltcnceler Ço)ktıklerınl haber alınca da. istememişlerdi. 
Üzerlerine altın harflerle komü- nn on~.nde durdu ve kılıcını SI· Tribünleri dolduran Rus ko- yananıamı~. ma~:una bUyUkUlğUndc Böyle bir hal Tunusta hi!< J;orW
nist vecizeleri yazılmış ipekli kı yırıp. yuksek sesle bir kı1manda münist partisi azası tarafından on beş tekne ııe cezayirden denize a- memi ti. Hoş, dUnyanm ınç bir tara· 
zıl bandlar gerilmişti. verdı. . .. .. .. en çok alkr~lanaıılar. milisll"rle ı;ılmıştı. Hava pek berbattı. 1span· !mda da görülmemiştir ya. 

Yüz elli otomobilden mürek- Akabınde yu~ıy~ş h.~~~sı Ç~- denizciler oldu. Denizciler geçer yollar böyle bir havada denizden bir Mevlayl Hasen, 6'"-ü, sevgiltsının 
kep olan kafilemiz meydana gi- lan fanfarın muthış gu~ltUsU- ken, tehlıke gelece~ini ummadıkları için aUesinı kırma.mak istemişti. Onların 
rince yakındaki kJSlalardan bi- ne a~tak uydu;arak . Lcnmgrad . ( Arkeşı vnr) bUtun gemılerini limanlarında demir. nazlanıp kendisinde!\ fazie. menfaat· 
rinin avlusundaki bir sahra ba- garruzonu ~e~it resmıne ba~ladı. lcml\llcrclı. ler koparmak arzu1111da old.aklarını 
taryası top atma.ğa başladı. Bu Bu an trıbunlere çılgın bır he (1) Bu limitlerin ne olduğı.ınu bu c:Şeytankovan> lspanya kıyılarını sanınıt ve cidden çok cömert teklif 
esnada fanfar kümesi de gök- yccan ya~dr: makale serisi ıçinde izah cdı..-ceğiz. tutmak için karaıılıgın iyice çökme· !erde bulunmuştu. 
gürültüsünü andıran dehhaş seı.; 17 yıl once, çann kazakları sin! beklemışu. Sonra Altea nehri ağ. Aizzenin babasına ~ttiği çift-
le"' "ıkarak enternasyonal mar. tarafından kıravaş, mızrak VC lngı•ıtere fırsat- zınaa karaya çıkaı·ak Parçentc !<adar ı • :. k 1 ·ı k l l kl ilkler, Tunus devletinin dörtte birin ışını ça.lmıya başladı. ı ıç ı e ovu a.n arın çocu arı, ilerılemiş ve ugradığı bütün koy ve 

?.f:&hkeme koridorunda bir kadın doğru giderken Adllycnln karanlık! Triblln önünde duran bir ihti- pek korkunç bır tarzda Y?.k .. o- fBJl l•Sfl~~ade efme ı,, kasabalardaki müslümanlan çocuk· kaplıyordu. Fakat hükümdarın bU· 
\' lan rdan boşal sarav onun l 4 .it. tUn ihsanları ve ricalan, vezirlerin ' bır adam birbirlerine yan göz!e pcncerclcrlndcn 61zan blr Ziya huz- ram kıtası selam vaziyetine ge- ça _ .. an. - lan vo karılarile birlikte önUnc ka-
baltarak dolaşıyorlardı. Adam üzeri- mcsl .adamın sağ gÖZU Uzedndeki çerken otomobilden indik. Bud- de 19<?f> tc. olenlerın hatıraları- azmİJldedir tıp sahile indirml~ gemilere doldu ve Tunus ulemasının tavassutluı hep 11
' Oldwq;a bol bir elbise giymiş, sır- mosmor bir yarayı aydınlattı. O .eıra. voni kendisine hususi bir tazim nr tazız edıyorlardı. rııp cezayire taşımı~4 Bu gece yol- boşa çıkmı~tı. 

tın. Yakalık.sız bir gömlek geçirmiş· da adam bana doğru baktı. Galiba. alkışı yapan Leningrad Sovyet Her taraftan: , (Baş tarafı :? incide) euluğunda rastladığı butUn hırlsti· Alzzenin babası bu lrıdivaca. bir 
tı. tilki pllskll ayakkabıların örttU- beni mahkeme meraklılarmoan bıri azasını uzun uzun sel8.mlarken - Hu:r~:ıa! . Ik Yani lnı;iltereniıi Jııırp endUı;tri:;i da· yan kl>ylerıııi yakmış, yakaladığı tllrlU muvafakat oev-a.bı vermemıttı. 
~U ayaklannı sürte sürte, altlarıııı zannetti ki: sablk Macar Harbiye komiseri, 1 . ~e~lerı yukselıyordu. A ıı:;lar' tıa sertxıst çallljmalıtadır. Harbin yüzlerce tıqıanyohı . zincire vumlUş, Sebebi sorduldugu .zaman ~ sus 
~ kaldırmndan y(lrüyordu. İııs::uuıı - Mer k mı et.tin? dedi. ve ben, öniim\\7..e düşen bir teş- dınmıyordu. A~k!ş \'e ~aykınf; mü takbcl inkl,afından bu ,-Akııınm esir etmişU. Bundan sonra Murlayıı makla iktifa ediyordu. Bu es:ruengiz 11 ~mm ayağındaki o.yııkltıı.btlann Yo ... dly , ccvo.p verdtm. rifatçıyı takip ederek dar bir dekoru Mussolı~ıye maglUp 0 • 1 b\ı~iık elıcmmlyeU inkar edilemez. bir seter yapmı.ş, oradan da bir çok/ sllkQtun acdikodusu Tunusun bütün 
~ik olduğunu ıddıa odccet;ı sellyor· - Merak c:lllecclt şey kardeşim, merdiveni çıktık. Gösterilen yer lup memleketl_:rınden kaçan ve Ahnanyıınııı nuı; cehcnnf'ıniııdo mUslUmnn Jrnrtarmış ve gene btl' çok Ç&J:lılarına ve c\•tcrino yayılm.~ı. A. 

cıu. dedi. lcro oturduk. ı Mosko.vaya. ~tgman ~t~lyan. sol lı:un"Ctlerınl erifnıef;indcn lngfltere- esir Hlmışu. Hfıdisey1 haber alan 'bir ilenin dostları arasmda bu muanınıa. 
~llhkeme kB{llsında toplanın~ ilç - Ne olmuş? deyince, anl:ı.tınağli General Bııdyoniyi sel:imhyan ~n.s ·alıstlerı ılc komUnıstlcrındc nin i tifndcsi bıındaıı ibaret değlldlr. lspanyol ~ılosu, Ce:ıovadan kalkı~ yı halloUiklcrini saııanlQ?' yok değil· 

lıt11 Jtişı bclll idi ki bu işle alakadar· başladı. alkışlcır. hıllfsrz be.~ dakika ka- ıdı. . • Atıant1k harbi ıJnha rm.hialt bir ııar- bUtUn hızıle Şeytanko\·anm geçcceğı (Arkaat var) 
~ltlıır. Kadının yüzünden Jursla. karı. Ehle dar .koridora. tutunmuş basık .dar sürdü. Sonra onun da biz- , Yaygaraya pt'k müsaıt olan ı. Jıaya girınlşUr. RU» donanmasının yolu kesmegc çalışmıştı. 
'1lc bir şeytanet akıyor, erkeğin ise bır liandalyada oturan insan azmanı den on adım ötede, Üzerine talyancanın biitün çmı;traklı kc Bnllık tleniıinde Almanların mühim i 1spaııyol . gemileri büyük ve çok r-----mıl!l-----..ı-. ltal'ilkları diı'1ük gÖZlcrl, kendisinin btr kadını göııteı·erck: ~Kronştad» vaztlt bir levha. dikil limelerini seferber etınir>ler, hay kunctlerlni kendl ut.erine çekmiş yolluydu. Cezayir mavnaları ~ ta· " 
hır alkolik olduğunu ı;östcriyordu. - Nnh işte, dedi. Ben bu kadınla. mis loca. şekİindc hususi bir mev kırıyorlardı. Bir taraftan da ön- bulwuuası da 1ngil.lzkrin anın·atan şıyabileccklerlnclen çok yük aldıkla.n Tabı./dot ~ltl<i,ı bırde, adamcağız (Lahavle) çe. altı aydır beraber y~anm. Anı.mız· kide oturan donanma !?Cflerinin ler~nden g~en askerleri konfeti filo undan hlr kısmuıı Uıakşarka için pek yavaş gidiyorlardı. Nihayet .l ı 
er ttbi kafasını sallıyor: da nlk h mıkllh yok ama ta dUn alt· anısında yer aldığım gördük. yagmuruna tutuyorlardı. gôndermeı.lni mümkün kılmıştır. ı>a tspanyol filosu Fıromentern adası ö· 
- Bu yaştan sonra bu da mı ba şama kadar karı koca gibiydik ... Yo Bu sırada Budyoniyi selamlı· Alrnan komünistleri de onlar- tilfiJdc İııi1Jterenln vaziyeti kttv\&- nUnde Cezayir filosunu karşılayıver· 

tırna geıecektl? ! diyordu. balt gUlnıe. Bıllyorum ıçinden ad:ıın dan geri kalmıyorlardı. l{tzıl- ıenmlştır. JngUlz devlet adamları Ja. di. 
l .\<tanıın basına. hakikaten bır şey- sen de kendine denk blrinl buhnad::ı pıdan isUkb:ıl etti. Fazla ileri git· orduya büyük ümitlerle bağlı O- ponlura ka~ı dabu metin bir llB&n İspanyol filosuna. devrin tanııunış 
~? Celdiği beiu idi. Fakat ne olmuş- da bu iru;an azmanı ile mi yaşıyorsu:ı mcdiğinden ewel! benden UrktU dıye lan {1) bunlar da seksen yüz kııllanmaktadnlar. Akdeolz.e gelince denizcilerinden Rodrik dö Por.tondo 

deme. Herkcsın bır tipl vardır. Ne dlişUndilm, sevindim. Vaktaki soyun· kişilik bir kafile tc.<1kil ettikleri Surlyeııln i~lnl müteakıp n7.lyet- kumanda ediyordu. Betbalıt Porton
~dlseyi öğreıunek üzere bckçıyc yapalım bızdc de böyıelcr makbul dunı. Kafanın Ustü budur diy~ bır için epey gürültü çıkarabiliyor te c,.:u;lı bir teha""lil hu5ule gdmt,· do! İspanyol donanmasının heybetini 

'
~;:::-==~~~~~=~=~~I ımtı;ı. terlik, arkw;ından bir terlik daha, lardr. tır. lnı;illzler şarki \ 'e gal'bi Akde· gôrUnce Şeytankova.n derhal yclken

Bu kadınla birleştik bırleşcll kılı· ben daha pijamalann bır paçasıııı Bereket versin, bugün hava i- nlzde J;:endilerlnJ ~ok kunetU ım.~t- ıerl indlrecek ve teslim olacak .san· 
Si A K hk h bıklığa terfi etlılt. Bır sözünden dı· geçirmeğc m~ydan bulmadan bu ka· Yi idi. Eğer karlt bir gün olsay- nıektedlrler. Geçen ay1ar zarfında mı,tı. Hiç blr ihtlyata !Uzum göınıc

r VUÇ a a a şarı çıkamaz olduk. Hani ilkmektep rı beni sivrisinek gibi boynumdan tu dı, doğrusu, cok enteresan ol- lngllterf' .. Ortaşarl< ordularını dur- den arkadaşlarından ayrılın .. ve ı,;e
tulcbclcrl sıklljınea ııaımak Jtaidırıp tunca m('rdivcııleri ınmeğe başladı. nıasına rağmen bu askeri bay- nıadan tak,·iye etmiştir. Britanya 

8
. misini Cezayiriin!n gemisine doğru, Ne eli) e du,·ar ynptıralını '! 

be l::3ki vaıuerdcn bırı, bır gwı 
lectıye reııııne ı:ıoraı·: 
- !JUrı mezarlığın önUndcn 

~e!ierkcıı ha.tınma gcld . şuraya 
ııı-.;ı 11 blr duvar yaptırmıyorsu 
ııuz? 

l\aıencıcr bir adam olan reis: 
- llahı paı>a cfcndı! der. O· 

l'iaı oyle bir ,yer ki, içindekller 
~~ayı dllşJnmez, dışardakiler 
l:irnıeyı lstem"'• 'L•trafına ne dl· )·e ...... "' 

duvar Yaptıralım! 

* İki geııç kız arn ında 

01 - 1'tuktcsit bır adamın karıs 
ltııut ne fena şey!. 

tc - lJogı u amma, bunun daha 
"'-ı da. var 
- O da. ne

1

? 

tzln alırlar. Bız de neıı.xic !Be dışarı İçimden: r~nı bir işkence halini alabilirdi. daları gibi Mıı:;ır dıı artık yakın hir pupayclke.n sürın.üştü. 
çıkarken iztn alacak haie dUştUk. - Zahir dayağt t~lıkta yiyeccğız. I Zıra geçit resmi tam bef} buçuk tehlikeye maruz t'1akkl edllemez. işte o zaman 1spany.:ıl dooanrna.sı· 
YUkrU ... ?er ekyilrtıc1Uk. Dur derse dur- dedim. sa.tat sürdü. Tam beş hucu~ sa- Bll!ılds Alnıllnlar kı" me\'blminden nın gözü 0.ııttnde, Şeytankovan, bu 
du . A cmt> 'VCı iı e Yedik, rakı Veril'. Ko.olJe iz1 ns a ... Krtalar takım cephcsı ve- --... k 1 öz d ~ öyle olaydı. Karı b <.'a. • e\ \"el So' yctıcre kat'I darbeyi Iıtdirc. gemiye .,...,.ırııuş, ıış a ~ arasın il 
se .içU11.. Arltl, üç b~ dostta akı}am ca•lak kapının önUne bırakmaz mı. rerek gectikleıi halde beş bu- me1.Ierse lngiiterenJn JO.JZ ı;eneslnde rnmp;:ı edip yalınkıhç içine atlamış 
sohbctlcrıne husrct kaldık. Arltadaş· Eyvah rezil oldult. üzerimde bir don, çuk saat... kut'i ııetlce~i alııbllec:ek vaziyette ve grandi direğinde sallanan Şarl 
tara ayıp olur diye cadde de(;ıştıı- btr de atlet fanil.lı.sı vardı. Bereket a. TOJ>'1Ular, bitmez, tükenmez bulunmnşı bir barnhayal telUkki edi· I~ent İmparatorluğu bayraC'!nı indi· 
n.cğc bııc baı;ıladıl<. .FakaL ·~~-"k 

Ad m lıi.tın burasına t.lı~ . yal<kabıları çıkarmamıştım. vı>""'' ============== k'Jnlyecektlr. l\itekhn mJh,·er guo- rlp yerine kendi ba~Tağım takıver· 
S ce tlrkekl bir de sarhoşluk var. Kapıyı çaldım. •

1 
ht• kaA ra teri de bu ihtimali derlıi!1 etmektedir· mifjti. Di~er lspanyol gemileri akılla. tözlerle devanası kadına bakarak ..... n.. .. a 

b i kolumdan çekti• Yalvardım. Yemin blllAh ~m . ...-... lcr. ıueseıa Budapeştede ~ıkan rını başlacına toplayıp hücuma ge· 
cıı Aman birader ~edl y·· etmedi. Nihayet: dlişllndUm ~ndun. (Pob1) pzdesinin Berllo muhabiri çinceye kadar Ceza)irliler Dö Por· 
~lım duyar mdyar ~a :u b~az Geceleri bazı bazı zıpır gençler ~ö- harp tarafrmt·.uı göaderllcn Şii haber m nL tondo'yu boğup bir direğe asmışlar 

:~ın gö~UmU oyar. nra e- rUrdUm. caddeye çıkarlar don göm- dardtr: ve macyeUndcki btltiln subaylarla oğ. 
b hald beni k1 lek kotarlar: «Bcrllnde, ~iltere ile Sovyetıer !unu birer küreğe zıncirfoyiverml~er. 

Adam er e m m olduğu. _ Eh Taksimden Harbl;reye bôyle (Baş tarafı 1 incide) ara nl1fa vuka bulabilecek dolPrudan dl. mu bı.mcaığlndcn bana maı bulmuş ç o 
mağribi gibi yapışnuş beni Marko koşa koşa giderim, diye içimden ge · kirlerin bütün emvalini ınusa- doğruya bir a5keri teşriki Dlee;alye Ckmller Cezayire vardıktan bir 
ı'a a sanmı~tı. ti. d dere ettirıneği kabul edecek de dair haberler gtttlk~.e artan bir ata.- mliddet sonra, Şcytankovan, kendi 
~ Ah. dcdı ne desen hakkın vur. Caddeye çıkbm, bır adtm, bir a ıı:n recede müfrit bir taraftarımı~ k& Jle takip olun~r. Bu haber- yaptığı :lflerin intikamını aknek için 

Bır kere bUylik sözlerine kulak u- daha.. Yavaş yavaş koşuyordum.d~ır halini aldığı halde bu ciheti l<'ri <:Jddfyetle kar~ılayaa Berl:lnde 1 panyada engiz!syOR papazlarmın 
Y"-dan da. yalpa vurmıyalım ıye b ı .. n ·-n ""-·-e nrii'-•-1 .... rak bir '""•k ...tı-h~ız mtlslümanlan din ni)anlllil ad.ık Onlar dengi dengine derler. - · tneskut geçnıiş bu•unmaktadır. u (l n ~ ""'""' ..,... o... .,.... .............. 

m d. ıııye nıerdiven dayadı aına. kendimizi koUuyord~k. Gecenin ~- Oniversite gençlig~ ini, sürek ta\'8it edilmiştk-» diri yaktıklumı haber aknıftı. O 

oı - l :uLs tir a.da.ıum 
~!. 

Yaş a c rinr..ı.· · ı ldl Açıldık ama garaJa ., .. ül" k' A harbini '" 0 -•" da en ufak bir tereiidilt gös· 

10 dakikada piç:!! 
_patates çorbası 

Patates çorbru!ı yapıl~ za. 
man, önce patatesleri haşlamak, 
prespüreden gcçinnek ve ruba· 
yet et suyu ile pişirmek aznndu'. 

Tarif edeceğimiz patates çor'· 

bası on dakikada hazırianabllir. 
E\•velden kaynatılıp !ıazırianan 

et suyunu ateşe koymalı, ka.yı:ıa
yınca ~eriSine, çığ olarak ka
bukları :;oyulml.1' ve rendelcnpıiş 
patates atmalı ve karıştırmalı. 

On dakika piştikten sonra ta.Pi· 
yoka çorbasını andır.an nefis bir 
çorba hazırlanır. 

f>5lşlk bir yemek 
Birkaç p&ta~lc, bır havuç ve 

• orta büyüklükte • bir kök pan
carı haşlayıp eziniz. Karışık bir 
püre gibi birbirine ka.r~ı.z. 

Biraz kaşar peynirini ren<leieyip 
bwılara ildı.-e ediniz. 

Tuzunu. biberini kattıktan son 
ra bir yumurtayı iyice dövüp pU 
reyi onunla ezi:uz. İsterseniz in· 
ce <iofiranmış maydanozla btı' 
parça el& döv4ilmüş tındık ka· 
te.lıılirsiniz. Kalın bir kalıp dQ, 

küp yarım saat kuvvetli blr a.te.ş· 
tc baaJarsınız. Sıcak ~ soCUk 
yonUebUir. · * biz bir türlü akıl edlııemedik. Ha rıe· .ıt>ı ıy ge · tt· k...-nıaz avına çıkar gibi yapılacak u- .... or •.)or ı vnıpa o mu· - ........ 

1'.aranltkt u ünn ü • bi "Ar gelınce makine istop e ı, uy-"" ımuın'ı b' k t ld k il k kadderatım Busyadıikl mücadele ıa- termeden fU emn ~: lıtş & .) r ı lor.. rede kaldık ra"" . olduk, durunca da bckçı ensemize ya_ ır on ro e u annıa cElimWic nekadar 1.sp&nyol subayı Portakal reçeli yapılırken ka· 
oı~ oaa.çi urnumı harpte asker Vallalıi evime gıdlp de Ç(!CUJcları pışt.ı, yaJ-.anaça karakolL Orada \'a• teklifimiz etrafında ise hiç bir yln edecektir. Bütün ihtimaller Rus var.sa, hepsi Şnıdi kaZJklaruım! Kap buklarmı rcndelqip portakalla· 
bot bl. Bır ı:ccc geri hatlarda nö- bılc görmeğe hasret kalmıştım. Ni- ·• .. -ı•ıd!il .Aman r.~fikiıniz mlitaliıa serdetıneğe muka,·emetın.in der~ine bağlıdır. .._....__ rı bir iki ,.,.fh, BUda bırakmak lA· 

Kola reçel 

"'~-· Cltle.rkcn crserı bır kurşun k ar .. ·erdiın ı-.. yeti ımlatmca bana 6W er. luzunı görmemiş gibidir. Galiba ŞEVKET B1LGlN t.ıı.rım oğlur.u da unu--ı7•uu.!,.> ...... 
~<i·Ya ha:'iet dün secc ar ' birader sakrn sen de a;Utrne, ınsanın b ve bu emir derhal Yerine getiril· zımdır. Bazı kim5elenn bu.na la· t~ı " rak kulağının dibinden _ Eh. dedim. ~eter artık esaret. bnqına 'neler relı·r. ~nun faydasına henüz akıl er- Ta if 

!oj, '.Mlşı)naçi: Bu kadının dlktatörlUğilnden bıktım ~aramı kadma doğru çevirince dırenıemiş olacaklar. :i~~=:~::!eı:.ı:::~:: ~~~~: ~;~der rcne:~e~; 
l> A.tnan vuruldum. usandım. Bu gece knzaklığmıı a;ös- derhaı aklıma Ramlzlıı TombYI Tey- Her ne hal ise, Düne kadar, ~~ ~~o 1 nı 't~Y~ hayk.rıp yere dUşU~or. ~ beş kuru~ para cezasına ve zıkiamayı da unutmanuşıardı. plşirilcb r: 

-
n ı:actırıardan koşu•mvorlar: termclıyım. d z~i seldi. Adamın da. 'Tombul Tey- bır iki gün hflpse ınahku· 111 cdı' - MevlAyl Hasen, bunu bir masal Kalın kabuklu sulu ve irt Ya· 
"' .,..., Sırkecıdc Filtbc girdim. Eş ost z in f k oktu Bir o • ı .....ıbı d' ı ı fa portakalı ahnm0"ı ıınrt•·r. ~aı1 .. ·•ctr.nden vuruld~n? Ne trı en kocasından ar ı Y · · • len muhtekirlerden adliye ha- din er&• ın cm f, sonra gilmif, ...., .,.. ... 

.. &ctyor? 'bcnı sörUnce: nn baktım, bir ona. berleri arasında bahset111P_kle 'ık ( ) sevgllıslnc de anlatmıştı. Fakat, faz. Portakalları alıp keskın bir ça. 
- ,... " • O! ... Merhabn. dediler. Nerc<iey. ş ı ·t 1 ·1 kadınlardıın bl gft'f\ııti Proınoam 1 um kı ile Uzerindeki (portakall renk ... ..c bıJ 1 k'ft .. ı . a ıı dtye gct rı en • tifa eden arkada~larıınızı ınev- B"" u·- a ursanıamıştı. Bunun üzerine ... eııı ı cyım. Karan 

1 
• ..... yor· ı dın yahu. Seni "'Örenler hacı mı olur, · d "t: - hUk t"kı"> ince kabu~· kesip tı·ar et-ın. 0 rı e adama: zu h · · genç Umdara hiç bir nsslbatln ~ t>... ....,. 

* llır Kaza, bela nedir'! 
.._ ~dıuna sornıuşlar: 
Cc\I' 8.8&, beli nedir? 

"P ve-· . - ı.c ••uış. 
)a ı:S~ ll2a bir kayr.ananın kuyu· 
o~k eııt, bela da kuyudan sağ 

tıkarnıasıdır. 

hoca mı? - GUIU 11cven dikenine katlanır, haun ~ erndrnıyetın_e uygun bir BUGÜNKÜ PBOORAM kQr etmedl"'"'ni gören vezirler, mese- meli. Uzunlutuna ortadan l·ar. 
Ben u tUnkörü bir iki lQf attım. ssasıyet erecesıne u laştırnus. &• 

1 b dedi. bulundu§:umuza SP,v"ın'ıyoruz. z·, 13.00 l\fij•lk 20.15 Rad)o Gı. leyi gizlice sevgilisi Alzze'ye bildir- malı.. ki parmak eninde d~rt Derken onlar blr ısmarladılar, bız ır tnı- dl ~ ~ kÖ"" im t--'" 
._uden (ama ne gUl, ama ne • ra ihtikar mi.icadeleınizin kuv- J<ı.ıs.11~.oo .l\!uıik. 20.4:> flluzık menin bir yolunu bulmuşlıu-; "" parçalara taks e .. ,..,ı . ısnıe.rladıl{. Böylece nekadar içmişiz " ) A- • 1 adım ~ ·~ ak ~\ç p •ftk l bl kil -ker he 

'\en ....,mckten kenriimı 8 am · vetsizli!!i halkın ve nıa~uatın 21.00 Ziraat Tak. - Eğer Badıuosu kışkırtın ta \.) 'lr ...... a a r o ...- · bılml'-·orum. Kendimize geldığimlz n·ır. - 18.00 l'rogram tm takalla- az su ile 
" 

1ı>er bir şahit de: tam yardımı mevcut olmamasın 21.10 Müzik devam ederse yarın, öbür gUn Tunu- sap e eli. Por •• 
zaman ı.·uıp: - Deve dikeninin adı ne zaman· dan ileri geliyordu. indirmek 18.03 ~fuı.k 21.25 .Müzık 6un yerinde yeller eser. ateşe koyarak yumuşaymcıya 

- Haydi beyler, akşam oldu yine danberi g;ıı oldu? diye sorunca muh- azminde olan ve esa-sen biitün ıs.ıs .Scrbcı;ı 10 D. 22.10 Müzik Dedlrtmiflerdı. kadar kaynatmalı, şekerini na. 
de bastı kareler, dedi. temel bir kavgada ~an teyzenin tPdbirleri almıs olan hlikuıneti- ıs.Z> Konu~a 22.30 Saat ıyarı ı,ıe bunun Ozerincdir ki Alzzc zey_ vo ederek kn·amııuı. gelinciye ka 

Kör kandil eve geldlm. Ben datıa bir &iileeinin ilt.ifa.Una :ma%h•r ol· miz. hiç şüpheS°iz bu urnumi afa.1 ııus Çocuk saati 22. S Mü~k tinllkler arasında eevifirlerken sözü dar kaynatmalıdır. 
zm çal r çalmaz kıyamet koptll. Ge- mamak ıçin l!avuı,tum. k~dan yeni bi-r teşvik almış ola-1 ı•ı.so Saat •>m 22.55, 23.QO Yarınld dönd!lmı~ dolqtırm~. bu mesetcıcr '----------
cc yarısı olınuçtu. Bu kadın bizı k:a &it BUM ca4ctıt'. JUo Miiza Jll~ Qzıerine QWiımfı)ti. 1'Mtıt M~ " 



- ~ayta 4 ------·-----------------=-----------EN SON HAVAOIS--------------------------13.8.941 Çarşamba -
fn Son Havadis'in zabıta romanı : 

1 Evlenme te~I Parasız illJnlar 
40 

Askerlik ilanları · 

TİL GÖ 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik llZi1ı'Z'i~ 

Roymand'ın gözleri faltaşı gibi açılmışdı. 
Aliceyı sev~yoruır., diyordu. O, benim 
karım olacaktı:. f\/letres olarak ku]ana
cağımı zan ed:yors3nız yanılıyorsınız ... 

Deniz Subayları
nın dikkat 

* Ya.fi 17 • 18 arasında sar~ın 
veya kwnral, güzel bir bayanla ta· 
nışmak f Uyonım. 

Birbirimizin karakterim anlayıp 

ilerde kuracağımı:: yuva hakkında 
rıııih A kerlik Şubc6inden: konuştulttan Eonra n~anlaruna.k fjJ(o 

l - l>uz. :'.\Ik. ön,üu. Zühıü Ahmet rindeyun. Mürııcaat edeceklerin: İlk 
0)mal.; ( 13l!JJ IJo~ıı:ı. 1303. }.drc '.= J::dir. tahsil şart, orta talı.sil d<ı olabilir. 

nazarına 

o kapı ::ialınaıonıruk ftııı1tıkçı 11• r'-io. 01) Ciddi teklifle."in (Yeten) rUmuzuna 
2 - Oıız. Cvı. ünyzb. &kir SıtL:ı og. mUracaaUarı. 

.\hnıct Kemal ( ı iO~ı lıJııııbul 130J Ad· ı 
r~i. Aktiııra) Alım~l Kcıhüda Ma. Cami * 1,68 boyundayım. 19 yaşmda· 

Yokuşu tırmanmaya bnşladı- rcs olarak kullanacağımı mı z:ı n E. No. (S) yım .. Bu sene liseyi hltirdıın. Yliksck 
ğımız sırada aı kada~a Oı:;,ledc.n nedıyorsunuz? 3 _ Dnz. :\lk. )ıh. :'llchmet füı it ol;. tahsı\c devam etmek nlyetındey."; 
sonra.ki gezinti esna mda g ec r Hayır, hayır ... O benim karını İhrahim l::tt'm Öıı;lir ll7%J l!tsobul 130-> ratil mUnasebct!le hır i\lte çalışma,, 
diğimiz meraklı sergtizeştı an- olacaktır. l!."'v et, eğer o isterse Adrı i: (,unıu ·u~u l\ırkmcrdhcıılcrde t~yım. Anac.'oluluyum, uzun boylu 
!atıyordum.. onu nikahla alaca3ıın diye ba- lın.ım Hıza efendi :.\o. l-ıJ hır bayanla tamşınak, anlaştığımz 

Sigara düşmanı profc..,örün ğırmaya başladı. ı _ Dnı. ~tk. )zh. Abdullah oğ. ibra· takdirde nlşanlanmnlt ve bunu mUte-
hikiı.yesini büyük bir dikkatle Clarkson Parry hiç t elü;>a liı- lı ım Eıim ll7U7) ı.öııtn 130ı Adre•ı: l\.a· akp 3 sene tahsilden sonra, evlen· 
dinliyordu. Laf Mıtchell Alıse zum görmeden, yava5Ca: raı;ıınıruk Beyceğiz Cemali s . .t\o. 0 21 mek istiyorum. 
Knight'e gelince birdenb1re du- - Anladım, dedi. l' akat bU- ,, - Dııı. MI.o. ;;0~zh. ~ait oı;. :\lelımet lKadıkBy) rtimuzuna mUracaat. 
raladı ve gözlerilc ) okuşun alt tün bunları bana anlatmaktaki Bilı;ın 059'Jı Lirit 1303 .\.dr~i: Edirne- * Aylık kazar..crm 110 liradır. O· 
başını şöyle bir süzdü. 1 maksadınız. aca'\:~ nedir? Ben l..apı Kııri>c Aıikalipaşa 3. Ik) ::ı. o.!11 ı tuz yaşındayım. U~un boyluyunı. 25 

Du:.ala~aı:uz bir da kika k~- sizin ne babanız, ne kardeı:;iniz , 6 - Dnz. ML:. <inyzb. İbrahim oğ. Bili! na 30 ya, arasında, şen, uzunca boy-
dar surmuştu, sonra tekrar yu- ve ne de hocanızım. Hayatta c - Durmaz \l&ıaı Nikur 1303 Adn· i: ~u· lu orta tahsUli bir bayanla evlenmek 
rümeğe b9.Şladık. 1 dindiğim tccri.ibelerlc, maa~- ııdi)e, :;.a~kınba.kkal Karakol s. No. U2ı istiyorunı. Fotograf gönderirse mah 

.. Eger !-fı~~hell'ın üzerinde.~i ı:ı7mnuniye size ~ardım cdebı- j 7 - Dııı. :'ilk. ünJdı. f.ırm oğ. Hasan rem olarak iade ederim. Galata pos· 
şuphelerımızı, daha devam ccıı- lır.ım. Fakat.. Benım bu yardım Jl ıiEC> in \uran 0666/ İ•taobul 1303 Ad· ta kutu.su No. 1141 A. ş. 
yorsa, dedi. Onu gözden kay- larıma ihtiyacınız var mı? . re:ıi: ne~ktnş İhlamur Yeni Mh. Y. ;\i«"J.;· 
betmesek daha iyi ederiz. Fakat Raymond, fiaŞkın bir vazıyel- tep a. No. (6 > * Yaşım • 9 mo.ıı.şırr. 77 liradır. E· 

b kt mekll, dul \'e kimsesizim. İşret ve 
Raymond'dc. n geldiğine.hak.·ılı.r- te arkad .. aşımm yUzüne a ı, 8 - Dnz. ::-arıy. ön.•m. LMtir o". :'ıfrh· 

t> kumarım yoktur. 1:.~leneceğim baya· 
sa her şeyı yoluna gırmıı;tır. sonra gulerck: . ı lilt't Eınin Akpulaı '16761 Lrdek ısoı Ad· 
Ch l . b .. b' E- b d ız Al c' nın yaşı 35 illi. 40, gözleri llciverl 

.. ar ıe . ug.un ent~resan ır [ - ger u. y~r. ımın • : "/ rc-ı : Sulıınahmet :-lal.ilbenı .\fb. No. (50) 
gun geçırmışe benzıyorsun. le evlenmemız ıçın. olacaksa, 9 - Dııı. :'ılk. Bddr uğ. Kadri ÖttürL veya koyı; yeşil, çehre ve endamı mu 

Profesözü isticvap edi- hayır. dedi. Hiç i~tıyacım yo~· ı (6313) İstanbul 1308 Adrw: Karagiim· tenasıp, balıketinde, tnhslh ve ıyl 
§İn çok hoşuma gitti. Bu tip Ben ka~arımı vc:rdım. ~~ronetın ruk Kara\rıı' !'llh. ALlıoia s. No. (8) ahl!ı.kta. olmalıdrr. Mahrcmıyetıne rl· 
adamlar, karşılarındakileri dai- senede 40.000 lıra gelırı ~arsa 10 _ Dıız. JıfL:. astgm. Hüı.c)in oğ. ayet ve lıı.de ed:lmek t\zere fotoğrafı 
ma küçücük mektep talebeleri benimkinin de on~~n a~agı ol- Hakkı :,adıl.: Ararlı 13365) İetanbul 1308 nı bir mektupla (3. B. Hııyııt) rUmu. 
zannederler ve dikkat edilirse duğunu iddia ede~ılır .mısiniz? A<lre!i: Kınalıada İ!kele cad. No. (Za) zuna. gtlt~dernıesi. 
bütün hareketleri, daima bir Alice, aile terbıyesı görmüş, 11 - Onz. İn~aat yzlı. Yakıtr o;. llu· •1.73 boyda, 62 kilo, mUtenıı.sip vll 
muallimin, talebelere karşı o- i~; yetişmiş bir kızdır. Tahsili- teyin \ ahil ~ağna!.: 022S) İstanbul 1303 cutıu, beyaz tenli. gUzeı çehreli, ye· 
lan, otoriter hareketlerini andı- ni en iyi mekteplerden birinde Adresi: Görtt'pe Rıdvan pıtŞ& 5, No. (25) şil gözlU. kıımral saçlı, dUrUst ah~k 
rır Yapmıştır ' II, hiç bir ;,.ki kullanmr•·an muallim 

• · 12 - Dnz. önyw. Mehmet Hıfzı oğ. ..., ' 
Kütüphaneye girdiğimiz za- Altı aya gelinciye kadar Hü eyin Hikınt't Dinç Doğan 0237) İs- mektebi mezunu bir gencim. 22 ya· 

man Charlie, dedi. Şimdi ben bir Knight'ler §ehrin en kibar kim ııı:ıbııl 1305 Adresi: t'atih Aıikalipa:a şındayım. Azami yirmi iki yaşında 
kadeh viski alacağını. selerile temasta bulunuvor, on- Fevzi p:ı:a cad. 1\o. 1971 kaı (l) ı ,a:> • 165 boyda mUtenaslp vUcuUu 

Ve tam viski kadehini ağzı- !arla. k.onuşuyorlardı. 1şfer yolu. 13 _ Dnz. tik. öııyzb. Ahmet oğ. Mclı· gtizcı çclırt>li, tt>.miz karektcrli nıual· 
n a götUrmek üzere idi ki, Ray· na gı~ınce Knight'lere eski vazi mC"t o~man Alpay (16291 i~anbul 1315 lim mektebı mezunu ,·eya hali vakt! 
mond, kapıdan içeri girdi. yetlenlc mütenas_ip bir mevki Aılresi : Balat Hızırı;ll"uş ~Ilı. MerJıvenli yerın~ bir aile kızryla tanışıp IUlla· 

Suratına bakınca ne kadar tc- ihdas etmeğe çalışacağım. s. No. {il) şarıık bir yuva kurmak istiyorum. 
18.şlı old~O-U anlaşılıyordu. Sap- Ve sonra gayet rahat ve u- u _ Dnz. c: ... önp.h. Re§it uğ. Ali Rı· !steklller bir resimle <55 ?.t. G.) ril· 
san kesilmişti. Sigarasını yak- z~n bir hayat yaşıyacaksınız, u 'Kınay oı6ıı l•ıaııbul 1305 .\dr~i: muzuna mll.racaat edebıllrler. Resim 
mak için elinde tuttuğu kibrit dı~~e. cümleyi Clarkson Parry Faıılı revıi po~ aı..ı. :'\o. caoı kat < lJ de gönderebilirln• 
sallantıdan sönecek gibi idi. bagladı. Bütün bunlar güzel dü 15 - Doz. tk. ,b. lbrahim o~. Alım,.t * as y~ındayım. Serbest mc:;lek 

Ellerinin titrediği muhakkak siinülmüş şeylere benziyor, öy- Eıniıı \lptrkin ı i3+ı hıanbul 1296 Aıhr.· sahibi san'atktı.rmı. Beyoğlunda bı.r 
tı. Birkaç dakika odanın içersin le zannediyorum ki, evlenme ti : Akmar l\lusıafukemal p~"ll cad. Ça- ticarethanem ,·ardır. Aylık kazııncım 
de dolaştı maksadının, sinirli 1 hediyesi almak için bankadaki 1

1 

lma~u ~flı . :\o. !71> 1:>0 lıradan aşağı det.ildir. Boyum 
:aziy~_ni bizden gizlemek oldu 

1 

mevcudunuzd~ bir delik açac~ k 16 - Dnz. MI.:. >dı· ~f P.hmet o&. ~ftı~ ı,ıo, kilom ;ı dlr. Temiz bir aileye 
gıı aşıkardı. sınız. Fakat zıyanı yok. bu rlehk ıııfa 0571) Yuloıa 1305 .\drcıi : Fatih mcnsubu1ı1. HUsnüahUik sahibi ov ka 

Bir.den mühin:t ~ir şey_: karar iyi ve hayırlı_~ir i.ş icin açılm;ş Bına emini 5. :\o, '10) dmı olabilecek .şen bir hayat arkada· 
v~rmış olaca~ kı bıze dog~ gel- olacaktır, degıl mı Raymond . 17 - Duz. lk. y:ıb. Mrhmtı oğ. :\lrlı · şına. ihtiyacım v~rdır. Dilrtlst, gilzel 
dı ve tam benım karşımdakı kol- (Arkası var) nı~ Rll5im Karaabat 19'".>3) Alı:!'" 130:;, biraz da maddi geıırı olsun. En son 
tuğa §Öyle bir yaslandıktan son \dr...,i : Beynzıı \'da Kırkı;~me Mh. Ke- Havadis <Şans) rumuzuna. 
ra: Bilecik kasapları n~ir s. r-io. <3> • 

- Mitchcll'le konu~tum. de- • • A 18 - nıız. Ml.:. yzb. Hü~);n oğ. lla · * Orta yaşlıyını. Yilksek tahsilim 
di. Fakat telaştan fazla birşcy ıhtıkardan ·~m !\'.amil Tony•ri (J631l ~•nastır ıaor; i ve oldukça bUyiık bir servetım var-
söylemtyordu, sustu. Arkada • ,.. d"' : Hali Ffiloeri M c;ad. dır. iyi ah~ldur..ım. lçk\m kumarım 
şım onun sinirlerini yatıştır. mahkum oıaular ·o. {111) yoktur. 25.3., yaş arasında uzun boy. 
mak için: Bılecik (Hususi) Bileclkte 19 - Dnz. )Jk. önyıb. Eıtm oğ. Ah· lu mavi ,·eya yeşil r;i>zlU, kumral ve 

/ ş istiyenler: 
B• aütunda i~ arama, lf nrme, 
evlenme tekll.flert, ve t1car1 

mahi) eti haiz olnııyaıı küçllk 
lliwr parasız neşroıunar. 

Artist ~lmak istiyen 
bayanlara 

SalincJo yeti~mek !stiyen iki genç 1 
b~yana ihtiyaç vardır. Ş imdilik kırk 
lira mnaş verilecektu-. BUrhaneadin 
r~psi'ye : ıüracvt. 
Homontı • Ebeksiz sok~1 13, her 

sabah ona kadar. 
* Orta ya..,ıı bir Türk kadını iyi 

bir aile yanında dadılık arıyor. Taş 
raya gidebilir. Kadıköy Altıyol ağzı 
Soğütlüçeşme caddesı 155 
* Sinema Lşlerind~n ve her türıil 

reklamda.r. anhyan bir zat ehve.'t üC· 
retle iş Rrıyor. Uer türlü ke!aletl ha.
izdir. Arzu eden muhterem 1' sahip· 
lerinhı mektupla (Reklam) rilmuZ;J · 
na ınUracanUarı. 
* Emekli zabitim, mektep talebe· 

lerınln hanelerine ol:ıun riyaziye de:· 
si verilir. Şerait uygundur. Arzu e· 
denlerin E. rUmuzuna mUracaatıarr. 

* 1 i yaşında Türkçe, Fransızca. lı. 
sanlarını ko,1uşur daktilo yazı.snıı 

bilen ayni zamanda biraz muhasebe · 1 
den anlıyan bir genç ticari yazıhane. 
lerde i' e.rıyo:. tKabulJ rümuzur.a 
mUracııa~. 

* 19 ya.şmdaym1, lise bıtirme im· 
tihanmda bir dersten bUtilnlemem 
''ardır. Aile•:: vttyetimin mtisaad~-1 
&zllgl dolayıslle resmı veya hususi 
bir müessesede ehven bir ücretle c;a· 
ıışmak istiyorum. btiyenlerin K . B. l 
rumuzuna milrııcaatınrm~ dı!erım. 

* 19 ya.'lındayım. Lisenin 9 uncu 
sınıfından ayrıldım. Atle\'I vaziyeti· 
min mUsaad~!zllğı tahsilime nihayet 
verdı. 

Resimdeı. anlarım. Resml veya hu· 
sust bir mUe.sscsede çalışmak iSUyo 
rum. Kemal rt!muz11na mllra.caat. 

* Otomobil ve Makinist okulund'l.n 
orta dereceli diplomam vardtr. 17 ya.. , 
şuıda Ukmektep mezunuyum. Otomo 
mobil tamlrathanelcrinde ve dört za·, 
manlı motör, maklnlstleri y~nda 1 
yarduncı olarak idart bır aylıkla ça· 
Jışabllen bir &"Cnç iş aramaktadır. 

Ey1lp, DefterdAr, Feshe.ne kUlJ&ında 
28/ 1 dUkktında Bayrama müracaat 
edilmelidir. 

Gelen cevaplar: 
tA. G. K.), (Mavi), (Engin), (S. 

A.) ve (Banka) rllnıuzlarına gelen 
mektup4ar1 aldırınız. * (Metamatik) rUmuzuna gelen 
mektubu matbaıunızdan aldtrınrz. 

* Balkan rUmuzuna gelen mektu· 
bu aldırınız. 

- Alice'in flşıkile mi? dedi. lhtik1r ;apan Uç kıı.saptan birisi iki nıet Toy 0737) Çankırı 1305 Adr~i: ya sarışın, gayet ııezıh bir alltden, 
Genç adam, başile tasdik e- yıl Tokatın Artuva kazasına, d.ğerı Mevlinekapı Hacle'-iiya ~~a11e cad. iyi ahlfıklı, orla tahsılll hır bayanla 

der mahiyette bir işaret. yaptı. )1 ne iki yıl Yenişehir knznsına sllr· l"<J. (37) evlenmek arzusundayım. J.lnhremiye ============= 
Benim hareketlen'mı'n dom.,, 20 Dnz Mk Y1h Hür.nü o:ı:.. Ali te riayetle iııdc edilmek Uzerc fotoğ· ~ 

t>• .. güne Ye beşer yUz lira ağır ct>zayı - · · · 6 , ~ 
olmadıgı-nı, Alicc'le bulu~ma- kd' . . 11 .1 d . t b 1 Hıfzı Ar.er (17.ıoı çaı,lt'& 1306 Balat raflı mektupla Galata posta kutusu l T 1. Y A T R Q ,/

1 -.ı na ı)e 'e e el n c me,cu uu· 1 h -~"" N (l9) 
lanmızı terketmemiz Ui.zımgcl- . 11 tan amam cuu •• o. (113~) şe müracaat. 
d

. _. • d b nan yüz kadar hayvanın müsadere- 21 n.... "'k _ zlı N ,, ı·h 
ıgmı . o ra dobra söyledi. . - llllLo · ' ' • ony . uıaan Oı;. ra· 28 d 1 -4 ho d Ut 
Clarks"" Parry ı'kı' aya~nı sine ve dığer bir kasap da elli lırallıim Bal\;J! 0637) 6) Vama l30.5 Adr~: * ya.şın a, ,ı yun a m e· 

..,... 5' p cezas a y dl rrün hapsine ve nasip vücutlu yabancı lisana vahıf •· 1 b' ara ın ' e "' Ak C 11·1•• • )f 1 R'f ı:.ıoy e ır uzattıktan sonra kol- k •arııy e ıı~eşm~ı · ıınastır 1 ' aı lise derecesine muadil tahsilli ve ay· 
tuı!a ,gömüldü ve 'l.'avaşça.· on beş giln de ctUkkiı.nının ·apanmıı· q. ~o. (9, 

- J B 1 k A ıı Cezasınca rnah 1 hk kazancı 150 Jl..rndan afağı olmı· 
- Belki do~rudur. Peki ona sına 1 ecı ye • 22 - Dnz. ML:. yzb. Yusuf oğ. ~lt-h· 

~ klım edil ı ı ·dır yan ~iz bir aileye mensup bır bay, 
karşılrk olarak siz ne cevap ver- · m ş eı · m~ı Avturgul '14981 .4yaneıl ıeoı Ad· 
diniz? dedi. Blleciği Uç gfın etsiz bırnltan bu rco.i : Rami Cuma Mh. Bagltır ea. Nıı. (73) sanlJln, Yetil veya t'Hl gözlU narin 

ht ki ı · d ı u ö tind knç yapılı 19·25 ynş arasında, edebiyatı - Hadi oradan jcine, dedim. mu e · r e.rın n 11 e n g z en 23 - Oıız. ön) ılı . Saim Halil < 1064ı 
~~ k hkQ dll1n Icrf ikide f seven bır bayanla tanışıp evlenmek 

Biz böyle martavallan '-'Utmayız nuyarn rna m e c • stanhul 1299 Adre!i : Çırağı Hnınz.a Şe· 
J blrd b ı dl ed h lk k ld ı i.stemektedır. Ciddi tekliflenn <fotog sonra, onlara küstahça bag~ır- c c c Y en, a ın a ıranı· rifi)c ::-. i'\n. (7) 

11- d d yük 1 t h ı rııf geri iııde edllmek ı;artile> (Ta.· 
malarını iı;ittim, fakat şimdı' ne yo.caqı crecc c se' c nar ı 5" 2ı - T>oz. ML:. :'alalıaııin oğ. Ali Rı· 

- ti b 1 b d dl salı) rümuzuna müracaatları. söylediklerinin hiç birisi hatı- yen u kasap ar un an böyle · ı~ Dirı:n 13119) htıınbul 130"2 Adr~i : 
rımda değil. Arkadaşım, sigara- ğerlerinc ıbretı müessire olacak ve Edirnduıpı l\ari}e .Atik Büriık9ııhı;e ~. 
sının dumanlarını halka halka Bıleclk ctsız kalnııyncnlı:tır. No. (36) 
~ıkararak tavana doğru üfleyor 2.) - Dn1. Mk. ünph. llü~erin Tcdik 
"e hareketıerile, sanki bu işle İzmı·r ku··~,· tu··r lı·ses~ rıi;. ~aliııı 020!! · a:;ı;ıı Görnük 13ô1 
hiç alakadar olmuyormuş gibi a Adre§i: F~ncr ı~ulcami Hisariinü :.ıo. t22J 

gözükmeye çalışıyordu. Sonra hakkında bir karar 26 - Dnz. Oll)Zh. İbrahim oğ. Ahmet 
birden: 0602) ~umnıı 1301 ,\•imi : Fatih Kum· 

_ !şin hakikatini söylemek Ankara, ı:ı lTele!onln) - Maarıf rulum~~iı Kala)c-ı S. No. (6) 

lazımgelirse, dedi, siz şansınızı \'ekiıletı tarafından evvelce resmi lısc 27 - Dnz. c, , öııyrlı. Mthnıa V~5i 
başka yerde den~seniz daha i- ıere nmaoıl oldıığu kabul edilen İz· o~. Mu•tafıı (1063) l•tanhul 1302 Adre

* 32 yaşındayım . Boyum 1.69 ki 
!om iO, temiz kalpli siyah gözıu si· 
yah ka\llI, buğday rengiııdeyim, His. 
seli bır e\im vardır. 40 lira. ücreUe 
de\ let hl:ımıetinde çall!}ıyorunı. Ba
yanda istemiş oldut;'Unı evsaf l Renk 
esmer veya beyaz yıı.ş 25 .35 arasında 

krz veya dul sağlıım ve ah!Ak sahibi 
olınalıdır.J Tailple11.ı1 cBalkan:ı. .rü· 
muzuna mektupla mllracaatlarr. 

'l·arrn akı:ıun 
Kadıköy SÜREYYA Babçetılode 
lsmaıl DümbilllU ve arkııda_,lar 

BAHAR BÜLBÜLLERİ 
Şarkllı o,-un 8 perde 

Okuyueu Aysel, akorcliyonhıt Saadet 
Nabik bırllkte 

Bilyük Çin varyetef;i 
Her ~ er 25 kul"Uf} 

Beyoğlu HALK Sineması 
Bu.,"11.ıı 

Matine 11 de, J;&ee 8,30 da 
3 bilyük film birden 

ı - Zaranın ışareti. Tekmili birdıeıı 
2 - Pompcyin son günleri. Tariht 

büytil< eser 
3 - Deniz Alevler içinde. Harikala.

frtmi 

yi edersiniz zannederim, Benim mir KUltUr liıocslnln bu vaziyeti glS· •i : Orıalöy Kahri•ısn ~. ·n. <7) 
kendisine karşı büyük bir sem- rUlcn JUzum Uzcrino bu ders yılı ba 28 - Dıız. Gv. önyıh. Melınıeı Cema· 

* Ya.,ım i9, boyum 1,70, kilom 72. ------------

patim var. şından ıtıbarcn kaldmlmıştır. lenin oğ. İut't '198J) Hıır•a ıwı AJresi: 
Genç adamın gözleri faltaşı gi Pdııgaltı Kıı>a '· No. (35) 

7~u·ı gibi açıldı. Neye uğradığını an-
ı t F k t d d . H' Askerlik vc:ııkcımı kaybetUm. Yc-ıyamamış ı. a a ... e ı. ıç 

nlslnl çıknracağımuıın eskisinin hUk. 
mu yol<tıır. 

zannebniyorum ki, siz. benim 
onunla ne dereceye kadar ala
kam olduğunu tahmin ve ta
savvur edebilesiniz. Onu met-

Bıvasın Hafik kazası ahalisinden 
Mahmut Tekaz 

Sahip ı:e &,nwlwrrui: 
NİZAMETTtN N.>.zü· 

r~·qriyat DireJ.ı;;ri: 

ŞCKRÜ S.#,RACOGLU 
B ıfdıJı yer: 

\ 'ATAS MATBAASI 

Mesleğim tllccar. İki ap:ırtımanım 

vardır. Aylık gellrım 280 • 300 lıra· 

dır. Aradığım bayanda ~u evsafı is· 
terim: Yaşı 27 • 50 kadar, gilzcl, te
miz ve ev işleriııden anlayan bir ba
yanla evlenmek istiyorum. Zenginlik, 
milliyet mevzuubahls değlidlr. Ta· 
llplerin birer fotoğrafla Boğaziçi 49 

rümuzuna mllracaaUarı. 

Büyük konser 
C•küdar Bsğlarbı.ı:r lHıJe Tepe 

bit~.ettlnde 

H ağustoo 941 perşembe ~ti akamı 
~aat 21,30 da 

Muza!!er Güler ve a.rkada.t&uile 
birlikte 

On bel} kişfük Anadolu mim sazı 
ıştırakile 

VAT 
19 Ağustosta intişarının birinci yılını tamamlıyor. O tarihten 
başlıyarak münderecatını bir kat daha zenginleştirmek 
için hazırlıklar yaptı. Bunlardan biri Çörçilin kalemindeıı 

çıkmış çok meraklı bir yazı serisidir. Diğeri de umumda alaka 
uyandıracak bir mi.isabakadır. 
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Amerika har 
Yazan : f ng!llı Başvekili ÇİL 

1939 harbi 1914 harbinin izlerini adım adım 
takip ediyor. Geçen defa olduğu gibi bu defa da 
Amerika, bir çok tereddüdlerden sonra harbe 
girmek üzeredir. 1914 harbinde baş rollerden bi· 
rini Çörçil oynamıştır . . Ayni adam bugün lngilte· 
renin mukadderatına hakimdir. Amerikanın ge· 
çen defa nasıl harbe girdiğinin ve Amerikan mü· 
dahalesinin ne gibi neticeler verdiğinin hikayesini 
bina+ Çörçil'in ağzından dinlemek çok meraklı 
bir ıeydir. Bu hikayeyi 19 Ağustostan başlıyarak 
VATAN'da bulacaksınız. 
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BÜYÜK MÜSABA A 
Vatan, ikinci intişar yılına girerken okuyucuları 

için cazip bir müsabaka tertip etmiş bulun· 
maktadır. Sizi sigaya çekerek her gün bir sual 
soracaktır. Bu sualin mevzuu bir resimle de ay· 

dınlatılmıı olacaktır. Otuz suale en doğru cevap· 
lar veren okuyucularına kıymetli mükafatlar ve· 
recektir. Her sın ıf karii atakadar edecek olan bu 
müsabako, size hem eğienceli bir vakit geçirte· 
cek, hem de kıymetli bir hediye kazanmanıza inı· , 
kan verecektir. Tafsilatı VATAN'da. 

ır 

19 Ağustosta başhyarak diğer mütenevvi 
yazılar!a beraber gazetemizde muharrir 
MURAD SERTOGLU'nun da "Şimdi~il' 

bukadar!,, s~tununu bulacaksınız. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

Benzin Alınacak 
ı - Havacılık dairesi motörlü vasrtalannın senelik ihti)'lL 

cı için azy 50,000, çoğu 75,000 litre dökme benzin, kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuı:ıtur . 

2 - Muhammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 1473 li· 
ra 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 25.8.941 pazartesi günli saat 15 te Tür); 
Hava Kurumu Genel merkez binasında yapılacaktır. 

4 - lstekUler lüzumlu vesika \'e teminatlarını havi kapıı.}1 
ve mühürlü zarflarını saat 14 de kadar komisyona vernıeli· 
dirler. (6767) 

.------~--------------------------
İstanbul Belediyesi İlanları 

Be~iktaşta Spor caddesi ve Hacı Emin efendi sokağının ı:ne'" 
cut ~la parke kaldırım ve Teşvikiye Ihlamur caddesinin })e' 

ton bordur ve mevcut taşla parke kaldırım inşaatı kapalı r.ıırf 
u s ulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 10308 lira 60 Jeli' 

ruş ve ilk teminatı 773 lira 14 kuruştur. Mukavele, eksiltırlc' 
bayındırlık işl€ri genel, hususi ve fenni §artnameleri, proje Itt 
şif hulasa.sile buna müteferri diğer evrak 52 kuruş mukabi~~ 
de belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 20· 
911 pazartesi günü sa.at 15 te Daimi Enctimende yapılacaı.:ır: 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, föale ~ıı. 
den sekiz gün evvel belediye fen işleri mUdlirlüğüne ıııurB-1 
eaatla ala~kları fenni ehliyet ve 941 y~lına ai: ticaret od~~
vesikalan, ımzalı şartname ve kanunen ıbrazı lazım gelen ı.ıs· 
ğer veee.ik ile 24.90 numaralı kanunun tarifatr çevresinde 

8
r 

zırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kad 
Dcıimi Encümene vermeleri lazımdır. (6885) 

Bunun için hemen kararını l?miş gibi vic~an aza~ı duyu-•Jstiklal - En Son Havadis'i~ Aşk, Cina11et ve Macera Te~rikası: 10 Büyük bir ağacın _gölgesine söylemek, ağır bir darbe ol~~ 
verdi. Klaranm aşkına mukabe- ) ordu. Fakat bır tesellı noktası 1 'J J' oturdukları zaman Klara, ken- tı. Fakat ne çare ki, haki~8 11cr· 
le edecekti. Bunu, mahpestcn da buluyor?u·. 1 dini tutamadı. Anrikoyu kucak- idi. Seven bir kadına unııt .. ,16' 
kurtulmak, Doraya kel\ uşmak . - Bu bır ıhanet sayılmaz, 1 N T Si A M 1 ladı, göğsüne doğru ~ekti, öp- mek, aldatmak hakika~i s0 ;,o 
ve anasının jntikamını almak dıyordıı. Buradan kurtulup, Do- miye başladı. Anriko da, muka- memekten daha fena bır ~·ı~· 
iç.in yapıyordu. ra ile mesut olmak ic.:;in yapı- • bele ediyordu. Fakat buseleri Komedyanın sona eroıeSl 

Filhakıka bu iyi bir hareket yorum bu işi. soğuk, nüvazişleri sahte idi. Du zımdt. 0~-değildi amma, işin ucu hayatı- Klara dedi ki: ~ .. . daklan Klaranın ateşli buseleri Klfıra, başını Anrikonun g .. lJl' 
aa dayanıyordu. Hayatın bahis - Haydi artık gidelim. Vakit yordu. H~tta, ?azıla;ı hurme_tıe !yoktur. Bir kö~eye çekilir, bır · dı~ kalb' d Jeı-
mevzuu olduğu yerlerde ve mc- kaybetmiye gelmez. Çabuk ol başlarını onlc~ın~ egerek selam Çeviren : karar veririz. ıle yan gı zaman, ın e bir süne koymuş, hulya alenı ııiJ' 
selelerde, yaları, aldatmak geç kalmıyalım. lıyorlardı bu çıftı. _ Uzak değil mi? azap ve ıstırap duyuyor, gözle- de yaşıyordu. Onda, serkeŞ ı:ıif 
mübah bir şeydi. Onu, yalancı... Anriko sordu: Umumi kapıdan çıktıkları za- ~A S Ç [ rinin önüne Dora geliyordu. atı zabıt ve idare eden ustıı ııif 

. yr A 'k rd .;y.1. • • ananof! !.l - Daha iyi ya .. göz önünden Ne sıcak ne yakan ka dit 
lık yaptın diye kim ayıplıyabı- - a gardiyanlar, ya kapıcı .. man ~rı .o so u: . .. . ? r • .. .. . • vuran binici gururu ve yahut na. 8tı 
tirdi. Sonra yaptığı hareket, Do Onlar ne olacak? - Şım?ı ne~eye gıdecegız. . . uzTaklahşmış olurdruz. k' . ve çıldırtan opuşlen vardı Do- avı pencesinde tutan yırtıcı ~t· 
ranuı aşkına da ihanet sayıla· - Anlaştım onlarla ... Bize ko - Benım evıme. - N.~ bıleyım ben. Hem b~- en. a Y0.11~ an. ımsenın na ranın. Halbuki ne kadar hararet · ~ ra. b~ 
mazdı. Çünkti, can pazarıydı layhk göcıterecekler. Hatta mü- - Olmaz. Firarım nasıl olsa ~u~ munakaşasını ~urada, ~.oz zarı dikkatını ~ekmekten sakı- siz, soğuk ve zevksizdi Klaranın 11u~ hduzuzudva:dı. Alrtaı~ıa.' getl 
l..u! dürü de kandırdım. duyulacak. Aramıya kalkışa- o .. nunde Y3:Prt:ıak dogru degıl.. !}arak, ihti_Yatlı ha~eketlerle or- öpü~leri. enn e ma em parı ı a 

Klara, kollarını Anrikonun - Nasıl anlaştın? caklar. Para verdiğiniz halde, Korkulu bır L'J ~u .. !3uradan ~- mana geldiler. Annkonun bura- Bir müddet konu~madılar. adama bakıyordu. ,. • 111~ 
boynuna doladı. Aşk ve ihtiras- - Bol para verdim. gardiyanların, kapıcıların iha- zaklaşalım, tenha bır yerde bır ya gelmek istemesinin sebebi Klaranın öpmekten ~arhoş 0 • Anriko, bir aralık KJaı'il o· 
la yanan. kavrulan dudaklarile Genç zabit, paranın ve gUzel- net etmeleri, sizinle beraber kaç karar verelim. Hem sen öyle bir \'ardı. Bu tenha, insan bulun- nunla yaşıya.cağı günleri düşü- kollarından sıyrıldr, yanya.Il~: 
genç zabitin dudaklarını aradı, !iğin ne büyük roller oynadığını 

1 
tığımı söylemeleri ihtimali var. yere gizlenmclisin ki, ben her mıyan kö5ede kadının elinden nüyordu. Anriko da bu işin için turdular. Bir kac saniYt: s .. 

çılgın ve iştihalı öptü... anladı. Hele para, mucizelerin Gelip evi ararlar. Bunun için zaman gelebileyim. Uzak bir ~~b.uk kurtulacağını. kasabilece d~n nasıl çıkacağını, ~!aranın geçti. Sonra Aarlko! dedı J.tÖ}•ll' 
- Sen de öp ... Kalbini aç ba- en büyiiğüoü yaratan, büyük ihtiyatlı hareket lazım. Kendi e- yer olmasın burası... gını hesaplamu;tı. Şehırde ya. elinden nasıl kurtulacagını düşü - Klara. Sana bır şey s 

na ... Sık kollarının arasında! bir kudret ve kuvvetti. vime hiç gidemem. Daha tehli- Anriko istemiye istemiye: nından ayrılrnıya teşebbüs etse, nüp, plin tasarlıyordu. yeceğim. ·ıı;lel'' 
Diye inliyordu. Sessiz bir gölge gibi. dehliz- kelidir orası. - Eve~. dedi. Yakın bir yer ~a~ırm~sının gürültü .etmesinin .. Haki~ati, Dorayı . sevdiğini - Ne söyliye~eksi.n? ~ır ııV 
Anriko da mukabele etti. O lerden. karanlık koridorlardan - Haklısın emniyetli bir yer olmalı Klara! ıhtımalı vardı. Ilalbukı ormanda soylemıye karar verdı. Hayatını mek için münasıp bır )e 

da onu öptU. sevdi ve okşadı. sUzüloUler. Önlerine ı•ıkan gar-1 bulmak lazım. - Şimdi nereye gideceğiz? ne kadar bağırsa. feryat etse, kurtaran. kendisini sevdiği mu- buhlun? · r) 
Bunu yaparken, bir cinayet iş- diyanlar onlarla alakadar olmu - Neresi h\l emniyetli yer? - Ormana ... Orada kimseler sırnaşsa faydası yoktu. hakkak olan kadına, bu sözleri (Arkası va 


