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Milli Şef lnönününl Atatiirll'e Saygı yüksek bir ilhamı: •• 
Büyük in önü, öz Türkçeye Milli Sair Mehmet Emin ve büyük ilim 
verdikleri ehemmiyeti lb ··ı E A M h K A~ k" I''"' k bi~ daha işaret buyurdtİlar n -u - mın a mut emau nan or uge arsı 

, ço .1 olan umumi nefrete istirak ettlklerini bildirdi er Mütehassıs zanaatçı yetiştiren usta 
inşaat mektebine şu adı verdiler: 

Yapı usta okulu 

l\lllll Şefin Sanat okulunu ztyaretlerlnden bir intiba 

A~ra. 16 (A.A.) - MUli Şef 
lteıstcllnıbur lamet lnönU, dün 
ıa,30 da yanlarında Maarif Ve.kut 
lfaaan Ali Yücel 'e Teknik Öğre· 
llJn müdUril RU, tu Uzel olduğu 
1İalde 'I apı mta-Ok1dmla-,lyarM
~lşler, du\arcıhk, marangozluk, 
ıltUgerUk, taşçılık atel)elcrlnl, ınh· 
lıJ tesisat çahşmalannı, Sanat o· 
lı:ııuarında yapllıll depo edilmiş o· 
lı:ııı aıtıt ,.e nıaklnelerJnl, talebenin 
blltUn !;alışmalannı, okulun ileri 
l'ı11ar projelerini, )'Cııi yaınlan an 
lt okulu ııc l\lotörcUIUk okulları 
lıış.atını tetkik etmı,ıerdlr. 

Gilrdllklerl ı:ahşma usul ve n-

rlmfnden ..-nnunluklarını ifade 
buyurmUtjlar, deferH direktifler 
\ennlşler \'e okulun defterine «Ya
pı Usta okulu» yazmak suretlle 
«İDşaat Usta okulu» nu bu (ÜZel 

ilr'k\"ıe i9imle- .., ...... rmıt'',..... .. 
Yapı Usta olmJand- Gad Ter

biye Enııtltil&ü bahçelılacle, onıda 

tatlll geçiren YUkııek ötretmen o
kulu \'e Eruıtl~ll talebefllle konuş· 
mu~lar, müstakbel öğretmeııleft 

kıymetli oflltler \ermişlerdir. Ak· 
şaın 19,80 da. burada.o, genç tale· 
belerin s&ygı ve sevgi alkıştan a· 
nuımda mUeıHlelJe()en aynlnıl§lar: 
dır. 

rçı * 
nerede? "Buhaksızlığı Ankara Dil ve Tarih \~ 

Ingiliz nefretle karşı- Fakültesinden bir ses: ~ 
başvekilide larım!,, S . n b Mareşal 
esrarengiz bir :,7~i:k:JJ:~- « eni Un Utan ara U ! Bu~~ni 
sey~hate mi Sata sagğısız- vatan haram o:sun ! » N a!'~lgonu 

çıkb ? lığı şiddetle maglup eden 
MüliJka·ı, sisli bir 

denizde Vales 
zırhlı~ında lılise 
duaları arasında 

cereyan etti 

agıplarıın !,, 
- lbn-ül-Emin -

[Çınaraltı mecmuası, kendi
sini «milliyetperver Türk mü 
nevverlerinin mecm4ası:ıt di
Y.~ tanıtmıya çalışmıı ve gUn 
luk gazetelere bu tarzda ilan
lar vermek kUstahlığında bu-

Vaşington, 17 CA..A.) ~Bay Ruz· lunmuştu. AtatUrk'e gösteri. 
velt 11Un, Okland'da karaya çıkar len saygısızlığın memlekette 
çıknıaz gazetecileri küul etml§ ve ~yandırdığı nefrete şiddetle 
..şu be~att.& 'bulunmu tur: iştir.Ak pJtAn ""'illiyAt,pı:1rveı., 

«- ç&-çU ne ınbWcatım muv&f· Türk münevverleri birer iki-
!aıklyeUe netıcelendl. ÇörçUle mWA· şer, bu mecmua ile devamlı 

"ATAT.ÜRK'den, büyük 
İNÖNÜ ve ÇAKMAK'dan 
bahsetmeksizin istiklal 
savaşına temas edilebi1ir mi?,, 

"-Atsız'dan Atatürk'e d;ı uzattığı 
· gündenber nefret edigorunıl,, 

katından ısonra .Amerikanln harbe ve fik • b" IJ:.k 1 1 d rı ır a a. a arı o ma ı- Sevilen bazı şeylerimiz körükliyen babamı da ak-= ~~il ~~u=: b~n;:;ı:: ğı~ b~~dir~e11~tedirler. vardır; fakat, çok, pek çok lıma getiriyorum.) 
ugun mı 1 şairimiz, mWi- sevilen diğer bazı ~eyleri- Ben, binasının üzerinde 

zakerelerde bulundum. Mllllkatıu ne. yet babası M h t E · ·ı ~ e ıne mın 1 e m'ı.., daha vardır k"ı "'u At tu·· k" · · t 
rede yapıldığını eize söyllyemem. büyül< ve temiz Türk alimi ... "' a r un ımzasını aşı-
Oldand'a muvasalatımm evvellniıen Jbn-.ül-Emin'in, arkadaşımız ikinciler uğruna birincileri yan bir ilim müessesesinin 
haber verilmeslni -muvafık bulma· Sadı Cünel'le yaptıkları mü- çiğnemekten çekinmeyiz.. çocuğuyum. Atanın tarihi-
dım. Çok sis vardı. Alman denlZaltı· lakatları okuyunuz. Bakınız, cAtsız> ı türkçülüğü için ~i benim mensup olmakla 
lan, gı>rWmeden torpil atabll!rlerd!. b~ .~ankör Orhan Seyfi ile severdim. Fakat, c:Atatür- iftihar ettiğim fakülte ilk 

manevrayı 

Muvaffakıyetle 
tekrar etmiş .•• 

Almanlar, kışbas
madc.n işi bitL ·

meae calışıyorlar 
Moskova, 17 (Radyo) - &vyet 

istihbarat bUrosu tarafından dUn öğ 
leyin ne~olunan resmi tebliğ: 

Cenup ccphestm:ıe, yani Ukrayna 
da şiddetli muharebeler devam et· 
mektedir. 

'Mareş.:ıl Budyenl, on dokuzuncı. 

: asrın ilk )· ıllarında Napolyon ordusu. 

Çörçll ile ben bu mlllAkatı geçen curum şeriki Atsız hakkında k> edil uzattığı ilk günden olarak okutmaya başladı. 
~===================::::::::;;:::::::::=== seyahatte yapmayı dUşünmtıştUk. neler söylüyorlar.] itibaren bu sevgi, yerini nef Bugün, hepsi doğdukları 

lJondra, 17 (A.A.) _ B. B. C: Fakat Yunan ve Girit muharebeler. Ç rete terketmiştir. A~at~rke yerlere, ana babalarının ya. 
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nun hezimetin! mucip olan <geri çe· 
kllme hareketi> aynen tatblka mu 
vaffak olmuştur. 

Almanların, kış basmadan cenur 
mıntakasında kaL'I bir netice almaya 
gayret ettikleri anlaşılmaktadır. Sovyet hava kuvvetleri Berlin uç ay teahburuna sebep oldu. « .ınaraltı> mecmuasında, At. milyonlarca Atsız ed !.. nına hasretlerini gidermi-

sız ımza ·1 bii ··k dl i At d'I t n babam e ko 1 k d 1 Ber~in 
ve 

Stettin· 

ve Stettin "ehrine yaptıklar.ı a· Rusyaya gellnce· bu memleketin de ~ sı e « yu a avı> n- aya ı uza a y şmuş o an ar a aş a-
~ • kar ede b' ktı Ad 1 t hazırım rımla bı'r arada bulunmadı-kmlarda askeri hedeflere bir ödUnç \'erme ve kiralama kanunun c:Tür .. ~. ır yazı çı · ına 0 sa onu sa mı ya .. ,..._. 

çok yüksek infilak ve yangın dan istifadesini t.emln etmeyi mtıza· on se~l~gil~ Atası> unvan~nı (Faka~ bunları söylerken ğıtna müteessirim. r 1 
bombalan atmışlar ve salimen kere ettik. Sovyet Rusy.a bu kanun ve ettı~. mıl?.'o~un. seve se.ve ıla bendekı Atatürk sevgisini (Devamı 3 üncü sayfada) L İngiliz teblig~ İ J 
iislerine dönmüşlerdir. dan istifade edem!yecek. Çünkü 11a sa gı b~.yuk ınsana .kU§ı "-----•·--------------------'' 

Londra, 17 (A.A.) -B. B. C: tın a1diğı şeyleri ödeyebllecek vazı YgISızhk go~teren Atsız ımza- ---------------------------
Moskovadakı· R"yt h b ' . . sının bulundugu mecmuada, ta- ı . . S Q 

o er mu a ırı· yettedlr. Çörç!lln nerede bulunduğ~· nmmır.ı isimler de vardır. Çmaraltmda Atsız ı.mzasıle ı;:ı- Almanlara aı·nt mer 
nin iş'aratına göre Alman tay- bilml H h td Blrl !K :1 b h tt 
yareleri, dün gece Moskovaya nu lk yorum.

1 
er ~ e ~ili Biz bunlaroan ikisinin. düşün' kan .Y~zıdan di~ ~e ım~·i· .. Ruslar 

tarafından 

şiddetle 

~balandı! 

taarruza teşebbüs etmişlerse de Amer aByai ge mıy~e lve ,.m ce ve mütalaalanna müracaat . Slı.ku_netle n ıyebn a ımd: gu- bombalandı ! 
şehre varmadan dagyıtılmıclar- Büyük r tanyaya dönm yecektir. etmeyi uygun gördük ve kendi· ltimsedı ve ŞU cb~Vl a I vker ı:d ag'-' ır zayı•at 

:1 Vaşlngtona avdet eder etmez Kor !erile görüştük - Atlıları ı e o uma ım. 
dır. h del Hul ile .~anaa ve Uzak~rk me Muhterem ş;ir Mehmet Emin ~er.7~~ kaldı ki atsızı. Ma~a- J • 

Röyter mu abiri, son günler- selelerini gorUşec_ eğim. Yurdakul, heyecandan titreyen fıh olulere.ve m.uka
1 
ddesata hur- ver zrz•y OTUZ 

de Moskovaya yapılan hava a- azı uttın aa!ha1 t t ı b l 1 f kınlarının hafif olmasını, Al- Harp v yetinin b arı bir sesle şunları söyledi: me e ?1esın ı m.yen er e? e-

19 Alman ve 4 
İngiliz tayyaresi 

düştü! 
man tayyarelerinin cephede "Ok hakkında Cörçtl ne tamamlle hemfl· «- Böyle çirkin b!r hadiseyi n~ şeyı ~apanlardır .~8:?aat;inde-

l 
1 

f ~ kir bulunuyoruz. SovyeUerln klf es nefretle karşılarım. Atanın ge- yım. Bılhassa o buyuk msan 
Moskova, 17 (Radyo) - Sovyet 

istihbarat bUrosu tarafından bu 63· 

bah erkenden neşrolunan askerl te~ 
!iğ: 

meşgul o ma anna at etmekte- naa.ında da mukavemete devam ede· leceğini haber veren benim. O mevzuu b8:hsolu~a.. y • • 

dir. ' ceklerinden emlnlm. Askert p1An1ar devrin babasıyım. Türkün bü- Çok eskıde~be_!"l t_anıdıgı~ ıkı 
Londra, 17 (Radyo} - İngiliz ha. 

va ve emniyet nezaretlcrln n teblığı ; 

'' N u r i D e m i r a ğ '' 
hav·a a:anında ••• 

t ll sabah tören yapıldı, istiyenler 
tayyare ile uçuruldu 

Uçrnak istiy :nlarin ekseriyetini kadın:ar 
teş'.<il ediyordu ... 

bu Nuri Demirağ sivil tayyarecilik mektep ve atölyesinin, 
bu}'8.~lıa~a şimdiye kadar elde ettiği_ neticeleri tanıtm~k üzere 
~ab ~k bır tören hazırlamakta oldugunu yazmıştık. Toren, bu 
ll'ıira.' 1 saat onda, Beşiktaşta Hayreddin iskelesinde, Nuri Oe
'%~a~ imalathanesinde, hükCıınet, şehir ve matbuat müm~
a~8:1 huzurile yapılmış ve davetlilere, atölyenin muhte~ıf 
ltıişt!"'ı, buradaki çalışmalar ve elde edilen neticeler gösterıl
~ece ır. Cördükleri kayde ve takdire değer eserlerden son de-
1cab lllelllnun kalan davetliler, müessesenin nazik davetine 
te lıet ederek, oradan motörle Yeşilköye gitmişler ve te.yya
Yettı Ç~ş n-ıeydanında. verilen ziyafette hazır bulunmuşlardır. 
tep, ~ t.en sonra, fabrikanın imal ettiği muhtelif tipteki mek
~c:le al.ıın_ ve uçuş tayyarelerile uçuşlar yapılmış ve davetli
~ e~ •stıyenler bu uçuşlara iştirak ettirilmiştir. Uçuşa rağ

eıııertn ekseriyetini kadınlar teşkil ediyordu. 

tetkik "e münakaşa edllmiftir. • yük evladına sonsuz hürmetim za~ ben.den ıl!11ı. bır ~.a~.ı ıst~-
B. Ruzveıt demokrasilere yardım vardır. Benden, milli, vatani ve ~lerdı, vermı~ım. ~utun bıl· 

lçln icar \'e iare kanunu muclblnet< içtimai bir mecmua için yazı is- dıgım bundan ıbarett~r. bu"' tu"'n 

16 Ağustosta, Sovyet orduları, ~U· 
tUn cephelerde dlişmanla muharqbe
ye devam etmiş ve Alman ordusuna 
ağır zayiat verdirmiştir. 

DUn, gUndUz, avcı tayyare!er.mı

zin h!.'llayeslnde buluna~ ağ.r bom 
:badıman tayylll"clerim!z, Alman I"' 

gall altındaki Satnt Omer hava mey 
danı ile demlryollanru ş.ddPUe bom 
bardıman etmiştir. Bu harckALta 19 
Alman tayyaresi tahrip edilmıştk. 

BiZlm ka;,bımız 4 avcı tayyaresJdır. 

kongreden yeni tahsisat ıstıyeceğlnl tediler. Atatürkü anlatan utun . Yapılan saygısızlıgı 
Pr:tnce of waııes zırhluunda ç.apraz bir «epope> yazmış bulunuyor- 'vıcdanımla ayıplarım. . 
olarak kon.uım~ olan lngiliz • Amtı dum. Bunu, bölünemiyeceğini Sadı Oünel 

Kara kuvvetlerimizle işblrliğt ya 
pan tayyarelerimiz, dllşmanın plyadc 
kuvvetlerine, hava mt:yadnlarınd:ı 

bulunan tayyarelerine taarruzlarda 
bulunmuştur. 

rtkan bayrakları altında Çörçll ile söyliyerek kendilerine verdim. 
Yanyana bulunrken yapılmış olan dl· Onun kahramanlıklarının epo 
nı •Ylnin kendlsl için heyecanlı bir pesi olan yazımın, böyle men
halıra t~ıı ettiğini, har!ciye nazır fur bir düşüncenin girdiği say
B. Huıı ııe Fransa ve Uzaıtşarktak1 f alarda çıkacağını nasıl tahmin 
vazıyet! tetkik edeceğini UAve etmlt edebilirdim!> 

Akd~nizde 
Kahire, 17 (A.A.) - B. B. C. 
Ortaşark n!glllz hava kuvvetleri 

başkumandanlıfırun resmi tebliği: 
Son bir hafta zarfında, Akdeniz 

14 Ağustosta dll~llrUldUğU bildiri· 
len Alman tayyareleri 21 değil :6 
dır • • 

tir. Yüzünün mtırap ifadesi de, 
Bay Ruzvelt, bu beyanatta bulun· bembeyaz saçları gibi manalı ve de 31 bin tonluk mihver ticaret ge

duktan aonra trenle vaıtngtona ha· temiz olan Türk şairinin elini mlsilc bir ltalyan torpido muhribi 
reket etnııştır. öptUğUm zaman alnıma dokun- batırılmıştır. 

15 Ağustosta 29 Alman tayyaresi 
dU.ŞUrUlmUştUr. Bizim kaybımız 24 

tayyaredlr. 

Uç:ı.r kalelerimizden biri Brest 1ı 

rnanına bombalar atmıştır. Bu tay· 
yare hedefinden dönerken 7 Alman 
avcı tayyareslnln hücumuna uğrar•ı 
tır. Mllret.tebat.ından bazıları zayı o 
lan bu tayyaremlz Usaüne dönmli: 
tür. 

lstfkW - En Son Ha"ıadl9 
yazı alle.lne gtblde bir mu· 

nevver atıldı: 

Hô.temi 
. Senih 

Şark ve prp kWtürilnUn tatlı 
bir lzdlvaenu ifade eden mtllleV· 
ver hlh1)'etl ile, sarp tfilııefealn· 

1 deki yüksek llltuıua De, cıevvll 

zekAsı, görUt kudreti, at..fll ita· 
lemi Ue Hateml Senlb'I karllerl
mlz için bir kazan~ addecll,fonn.. 

Uznn ydJar Aktun'cla kendini 
beğendirmiş eski bir ~ o
lan ar~nnrsın ilk yazıem 

Busüa lldari ayfannzcla cOb
jekUfıt llitlmunda bulacaQımL 

ourduğu dudakları kıpırdıyor- ============::::::::====================== 
du: 

<- Haksızlıktır, hürmetsiz-
liktir, nefret ederim.> diye söy-
lendiğini işittim. . 

* İlim ve fazlın hakiki müritle· 
rinden olan değ~rli alim İbnUl
emin Mahmut Kemalin bekleme 
salonuna girdiğim zaman ise içi
me tatlı bir ürkeklik geldi. Du
varlar, antik kıymetlerin en ho· 
şa g:denlerinden olan, yazı sa
natının §8.heserleri bulunmaz 
levhalarla dolu idi. 

Muhterem alimin, tevazu ve 
bilgisinin bir bürhanı gibi baş 
ucunda duran şu yazılardan 
gözlerimi ayıramadım: , 
Meclisi irfana bir şeb mum olan 

ehli hüner, 
Mahveder kendini amma subhu 

maksuda eder •• 

ağlıyaa kasl'ı 
Muhal azasına memur bekçi· 
ler tarafından soyuldu. 

Blr mUddettenber:l tamir edllmek·ı larındakl şah111l&rdır. Çalınan şeyleri !aşılmış ve kısa. bir incelemeyi milt .. • 
te olan KAfıthanedeki <Çağlıyan> de, tamlr eanaaında 'binadan çıkan akıp, suç sabit görülmüş ve buna cU 
kasnnda çok eUretkA.rane bir hırsız- pirinç çubuklar. ve Çağlıyanın pek ret edenler tevkif edilmışttr. 
lık olmuş ve saray, bizzat muhafaza· nadide eserler olan bi111lr merdiven Şimdi baŞka suç ortakları ve ya· 
sına memur bekçiler tarafından so topuzları. kalın tahta kirişler, pen- taklar mevcut olup olmadığı araş· 
yutmuştur. cere ve kapı parmaklıktan, cevızden tınlmaktadır. 

Hll'8lzlardan şimdiye kadar ele ge· mamul kornişler vesairedir. Hidlaeyi mUteakıp, belediye ve ı.a_ 
çenler Uç kl~dir. Vak'a, Derbend jandarma karako· bıtaca, sarayda sıla muhatau ter' 
Bwılar FtQi. Arif, B°"llD ad- luna yapılan bır ihbar netıceainde an batı alınımfla. -
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En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası - 109 
~ 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Enver, Talat ve arasu 
bcyannamen·n konso os ara 

verilrnesini muvafık gördü er 

umumi vali tayin etmek, adli, rıldandı • 
ve idari müfettişler musallat et - Yani, demek istiyorum ki, 
mck, iiçüncli ordu kadroşunu Manastır merkezi bir cümhuri
kü~ültrn, k gibi iddialarında Av yet ilan etmek temayülünde 
rupa devam l;!decck o!ursa ~k- midir? 
sek m kammıza. temm ederım - Ne münasebet? 
ki bu ta.Ur rüya.sından pek acı - O halde Manastır :merke· 
uyanacaktır. lzı üçüncü oıdü zabitlerı arasm-

Zira, Avrupanm bu afyonlu da cümhuriyet taraftarı olduk
rüyaya daldığc gijnleırlc umul· lannı ihsas edenlerle, yahut bil. 
madık bir mucüze olmuştur: hassa bunlardan biri ile alaka· Asker ailelerine 

Fuar sahasında 
boş ger kalmadı 

Hakiki Osmanldar, yüz yıl sü dar bulunmuyor. Yardım 
ren uykularından uyanmışlar· - Zerre kadar ... üçüncü or- VclWletin 00 tahdidine yçgll}e se-
dir. du zabitlerinin ekserjyetini tem· Askc-r ailel rınc yar_dlm Jsanumı 

edlid.kten 80 bcp pirincin beta~IJklarğa yetişme· Ar~lunur ld bizim sabıiınız sil eden fanastır merkezinin Resmi Gazete tıe cşr ı ıı.. 
tu .. k nmİ'"Hr. FereOi bir ölümü gayesi malum olan kanunu esa- ra lstanbul Belediyesine de resm<'f) rıden. bu gibi pirinç ~e~ren ~cr-

9'"' '!L ışı r çok sivrisinek bUhınm~J wı sefil bir yaşamaya tercih etmi§ sinin iadesini istemektedır. Siz bildırllmlştir. Belediye Hesap erı 
bulunuyoruz. Çok cezri p.etice- de bu fikir.de değil misiniz Ta· mUdilrlUğü bu husustaki faaliyetleri bun~an dolayı buralar palkının sıtma 

Trakya pavyont1nda bir ,., Kazım 
Dirik köşesi,, açalıyor 

ıere sapmadan evvel son defa lfıt bey? ne b~amış olduğundan yeni usuller- hastalığma tutulmasıdır. 
rica edıyO?'Uz; ., ~edonya Ma- - Tamamen ... Daha ileri bir ıe kanunun tatbikma ait: bll" pr* BugUn plya.şada ihti~ı kat kat 
kedonyalılnnndır• diyenlere biz ihtilal hedefi için zemin ve za. hazırlanmaktadır. Pazartesi gıµıu bu karşılayacak pırincfmlz meV<:utken 
şöyle cevım veriyQruz: Biz bi· man müsait değildir. proJe tcklıf edilecek v derhal tatb;... mıID~irier bir sene sonra tahaddüs 
ze bizim irın ... na&ıl ?» İkinci slvil, kı Selanik posta kata geçUecektır. _ ~lyeti ~rı itibara almıf 

Dinliyn ler g ne hep bir ğız· ınemurlarındandı (1) ve adına * nemır~oll rın<b dun tenz.Hatlı ıv plril'JQlcri şimdiden PlYasadan çe. 
dan cevap yerdiler: !Kemal bey diyorlardı. Sorulma- tarifenin tntblkına ba!ilandı - 1zmtr kel' , aetıo vç_aııdiycler,e kı>ymuş-

- Fevkalade... dan söze karıştı: Fuarı dolayısıle demlryollannda ya- !ardır. 
__. Beyannamenin soo elimle- - Ben ana bir haıı kardeş· pıtm ı ı(ararlaı;tırılan tenzilAUı ta- B gün pirinç fiyatlarının yük.sel- vıı yet pavyonu da bu genl.ş 

sini de okuyayım: «Bu heyan· lerin yanlış bir yola. saptı~lal'I· nfenın tatbıkma bugünden iUbare!) meslnde en mühim amil oJarak sös· bir şekilde tanzim cdünu:ktedir. Pav 
namemizi Rusyadan başka bii- m görüyorum, bilhassa Musta- b ıanılmıştır. terebfieceğimiz p ıntJhtekır sını· yonda bu sene beden t.cmj.y i i· 
tün biiyUk de_v]~tl~r ~a~i~ele~- fa Kemal... Bu iırka.daş. ateı:ıli * Anndolud n )111' ı llltlba)ıın- fın fpla JcAr l}mıffe yapttS1 spckU- lltına da bir köşe ayrılnl1'1ır. Bura· 
ne takdim etugımız gıbı. bır nus bir genç. Fakat pek mtıfrıt. Ta- ı;ı - Şehrımızdckı faJ:>rlknlar ıs~an· Uisyol)dur. da izmir bölgesinin iştigal cttifti her 
naamı da zatı asHanelerme ver- lfıkatli, zeki, mantığı kuvvetli bul plvas sında ihtiyaı:r kar .. ılayae&k Bu "ususta alf!i<adar ma"amıarın f 1· t1 

t' k f ~ ., "' ,. spor şubesinin aa ıye eri ve ~~· mekle s_er.ef azanıyoruz c en- bir adam olması bµ yola sap- nıs""•te ""Palh bulamadıldar•ndan nazaı·ı dı"kkatlni c..ıbcderlz. ı 
""'~ "~ e• ' "' lik hareketleri Pano ar ve grafjklerJe dim.> .. .. mak istidadını açığa vuruyor. yap ın yet•Rtıren meri(ezlerden mu B nd b ·"i .. 

d uhur var· y 1 b"' .. bb"" 1 b' .., ırtsslerllecektir. u an aşka "' .. ye. En altın a ~ m · . apı an utun teşe us er ne· bavn d.., bulunmaıan i"in DlUtc"assıs k 
1 

•.• 
1 'h t ve Terakkı t' k" .,.. ... " t• "fil kabe l hl timtzın muhtelif' ısıpı arına att .... <Osmanlı ttı a . ıcesiz kaldı; bu gene er ·anı- ~ırcm rl relen bir S'MIPU Anadoluya lt. ra eş -

Cemiyeti Manastır ~erkezı.> . harbi locaya sokamadık Gc- ~" raı ve sınai sahadaki tuliyet ve mu· 
Ayakta duran zabıtlerden bı- çenlerde Selfıniğe gelen bır gönderm lerdır. /ait la/ıviye vaffakiyetıer de istaUstlkıerı. teba· 

n·, su'"varl kaymakamı Sadı~ genç zabitten onun söylediklc- * Hııı 1 1~ fiyatları düşüyor - rUz ettirilecektir. 
d k Ham ipek fiyatlannda lld, iki bUçuk edı•ıecek 

b ydi. Eliyle tam kar§ıSm a 1 riı:t:i ~öyle. i~ltiverdim; ü.rkttim. l 
11 

kad r bir dU.,.'!Uklük g§ze ,arp- Trı:ıkya pavyonunun da ilazwlıkta· 
zabiti göstererek: . Mufnt, mılliyetperver bır hır .. ı ir lbıiklirla mucaddc edcbılmc .. ıçl~ fı· rı ncrlcmektcı;lır. Pavyon mcımır}arı 

- Sen ve arJ:aıdaşım Habıp ve müfrit demokrat bir cümhu- 1 m ktadır b hs IU 1 1 k yııl pmrııkııLc lıuro~u f !deki mevcut kon· fÇhrlmlze gelmif :ı:c t.a11zımine ba•fkı.-
bc • Mann~tır merkezinin bu riyet taraftan olduguw nu acık· Bu ene u ma u ş eyce o- cld""" · Ti \ 
ı...}a' nn<>m:yı· tam addettiğini tan ac,:ı~a söulüyormuş. lan yeri ıpek fabrikıılanmız gÇGen ırolqrlerin uz ı; ısını caret ekileti· mışlardır. Pavyonun bu seıte t 
~y ,.. "' J eki f U zara ok dsha ne veniden bıldinni~tir. ,_ 

Ml?lard;;ı;kl Y.a.tak 8.dcUerınln 

teebit mJıliİ.Jr. 4Yrıce. evleri· 
ne HJJŞi~JWr J«tbııl ~cceklcrin Us· 
t~ ı de haınimııwaktır. 

Tenzilatlı fuar 
bllelleri 

tımır fuarı aoıayısııe demlryolla· 
nnaıı. )'Uıde 60 tenzilll.tlı b!l<!t tıat:ijıı 
bu bi~n lUbaren b~lamıştır. 
~~rıız H!\Y4arpaşadan lzmiı'c tren
le &itmek ifrti~leı· isin tarifeye Jço
n~ı J1*.wı pt,Wta e\'Velki gijnden iti· 
baren lşlemeğc başlamıştır. Bu pos· 
tfo fuar devamınca. her gün sabahları 
sıı.a~ 7115 de Haydal':llaşadan kalka
cıık, Uiukıljla \'-O hmire ka®r gldc
cckttr. 

Kapo . bezi ihtika
rı yapa mahhllm 

oldu V" n.ı-ıug-11 gı"bi konsoloslara ve·' - Hayret... sen ıya ara na n c • Dirik köşeşi de thdas edUml'Şt .. ~. BU· 
"' "' ırt '+ ki k k bil ki Bundun bao.ka gqı ıı gün!ai iı;tlnıaa ri· ,,.·ıımesı·n·ı bıldirm0g-e memuruz... - Sc.lanig-c gelen zabiUer, ucuza lpo 1 umaş ı;ı ara ece er • rada merhum genera!e ait btrı;pk 1zı:ılir, J:6 (Huşıısi-' - K""put bezi 

• "' d )fıet rdrn \ u}i de lı>ontrol t~ldlitının ı.lıı 7 ... 

ı;;>eği ve füı,,ve etti: . . mektepblcr,. ~uallimlerden ço- tr. ha kum•ılcnmesi için ,illi> et kanılılc 11. tıralar carnandırdaeaktır. Türk~ w ~ayaeı; maaıul!.tınd Dirili bez 
- ~Jmdi, ilikadaşların fıkır- ğll on~ın fıkırlcrini mülayim ,.. •• • • ı;trct Vek6Jctine if>ind bir ı~ebbu tı: bu. ticaret odaları pavyonunun faaH~t lerı rmd& ihti r yaptıklar.ın• 

lerini ç>ğrenmck istiyorum. bulmagıı başl dılar. Azimli eda· Kar yuzdelerı lıstest lıınnııışt T· hJzlandırılmıştır. Teşhir edUeoeJ< o· daıı mahkemeye V<?rilcn Baron oğlu 
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şudur: 
,.,ı' 

df11r11 mukadder n Uc ıno ~ 
malıdır. Hitleriun )ıkılm ııdır ., 

di.Jn.)o haldld ı>ullıa kavu~bll~ 
Jlundım anla ılıyor ki AJllf! .-· 

ıılh tcca111W ,rl akim kalmağtı n1 

k-umaur" "' 
laan.aflh bu rıroımgıındıılıırlıl ı~ır 

1Jlycceğf de zıınnedihncmelldlr. ti• 
raııl r in nlığın tahammlll ıaıd"1~ 
ruıı fC\ldnc çıkmı~tır. Büylık bir ıııı,. 
blnllkle nlhaı zafer yolunu nÇJlllŞ e
lundukl rmı mütemadiyen t Jctll' .il 
l'!cnler bile ~lerinl kemlmıe c ~ 
yan bir fjUphenln tesiri oJtmd oıııııl 

Sulh tacınüzü zıımaoa \41 ~ 
tc göre tekiller almaktJl(lır. ~ 

Am rU.u bir .}a ktid.ar wııe ',I 
mezııe 1n ltcrenln Almanyo®C ııııılf 
ı tenıeğe mecbur kalacıığı l)(iyle f' 
tir. lngilizl rln mü bet tz tılr ~ 
lan ı;ekllndo ta' lf cttlklcrl IJO rtııııl' 
paganda, 1ııgtJt re>1 rnııısa IJ.ll ~ 
ı;on günlerini fırlatan ezici ıtl ti 
IAt içinde gö tern ~ 1 lstlhdUI 

~or. (Devamı 3 üncü sa~ 

~~-~----=----..-"'-Bay anlara 
öğütl~ 

• ıçJll 
R:ıh:ıt \C de\ mlı 11) unı~ 
--------- ııil'1' 

A ltşam yemoklcı ınızi d >1' 
ıal t şeylerden seçınitı· !1' 

kol ıılmnymız vo kahve 1!:~ 
ııız. Yem ş olarak 1kı cımıı. Y j\ll1ıı 
nin de r hal uykuyu temıno o:ı;ı! 
olaca!. en mUhlm bir esası ıc, 
edeceğıni de unutmayınız-

* ' 
ril • \C P' 

B ellerı sıkı en la cı ı. ıı· 
jamalar ınsanın ratııı ,-e 

yumasma mani olur. acniŞ. \'t 
bol entarilcrı tcrcıh cdfniı- ol' 

k Patı bunlann omuzlarının 8 cdlrılt 
masınn bilhassa dikkat tfJtP 
Çünkü insan gecelcyın b 1~# 
ııçılrr. Dekolte GCCC gbmlC~Jll~ 
yatmış otursanız soğuk. alı 

* ui" 

Z iya altında yatarıılt i$1ıı' 
mak uykunun derinl !)llt· 

mJ_nı olur. Lllmba yakmııd,~ ıı 
tA gece kandUi kuUanntY8 

yumaya alıl}lnız. 
• fi' 

tkppcU zabit Enverden baŞ· sı, propagandalarına bir b şka D kk , l k k' .. zd 1 • : o· "'reft.ıi ımı'ıc ııörc ht1 111rbbu kr ve- lan muhtelif memt etlerifftbe att Leon, Salih oğlu Rectp, Şakir oğlu 
kfj~/ "eg·ı"ldi. Karasuya bakarak kıvmet veriyor. İşin garibi, O· u 1 o<r11 a ı •hca 1 klar k'u efer~nkı P u~ ,, , 

'tt'" \t • t 1 .1 .,. ~.ı 1 . d g t nr "' rırı am ı arı 1 men 1 • Ulcı g~cljndr. ,nıı l;>ı:t pir pcti~c 'frmit mamulat. dokumalar ve zi:rai m11.d· Şakirln cereyan edM muhakemeleri ı 
mUtereddld bır avır a: nunla tem~s kucn er E' locaya mal r.dıl i tir· Onumııul-~i h4fı! icinde ve Ticıırct vek61eti ı~tırnbuJ 'c An!mııdp~i deler gcimeğe ba.şıtımıştrr. ııetfceslndc dükkanlarının Yedl~er 

* )t86
1 

Uyku uzluk bUhaıısıı 111ıı· 
ıa.rı çirklnleşti~rı c~11ı if 

hlm {lmlllcrden b rıdır. ~ıııı.ııı 
yen uykusuz kalmayınız· tl)'I"' 
ne kadar doğru olduğ\lflu ~
euz geçen bir gecenın 5"uıll1~ 
da aynanın lt rşısına gc<i ~· 
zaman ""k guzel anıarsı~ _ar 

Mırıldandfı: l eksık hır yer sokmak mum n(Aor~:~y~~r) fıut n du':_kiııl.ara. )ııpahıl klerl kir ınıı1a};11~ kttnılarını!an mezun ol,n kon· Fuar sahasında kkelınuttamı pıı.11. gün müddetkı kııp h btlbındurulma 
- Ben az a, . had.ltrini ostmr lıitelcr ıı,,ılmıf bı,ılunt· ırıılörlerin demJ t&)'İllİ iı;ln f lhtıfl ~n hemen hemen ;Jtalmam~ gibidi!". ı;ına 1Xl yifmj beşer l ceıaşı. 

bulamadım. ( ı) KJtra Kemal. 1 c ı.ıır. ~~i~tif· Bcledly~ şehrimtzdeki otel, ~· ııa mahkfmı edikn+şlerdir. 
- Ben de... -.ıi!'~'!'!'!!' ..... ""'!'!!!!!!'!'ml!!!!"Bl""!'!02'.!!!!!!!5~~~~~~!!!!!"'!!!!!'!'!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!'!!!!:!!!!~~~~~!!'1!!~~~~!"'!!!!!!""""!!!!!""""~~!!!'!!'!~~!!!1!11'!"1=!1f'!!'••~~ee~~~!'9111-ııııe'lııl Talat beyle. yanı~da.. ot~ı>an e 

sivil de aynı kanaatı gg&t,~nnce nu~ r tezyinııtıoı, ı kemi lerl, hep, 

~arasu: h r !)eyi değlştlrcceğfnl; onm dıı 
- o h11-lde efendilerim .... d~- blltün v r.l 1 ko1tııraeıı h lalar 

~i • Yarın bu beyanpam~w Sel~- uırecrğinl o)Jl.)crek, mühaJfıgııh h:l. 
njkteki konsoloslara tebhg ;di1: ttketıerl , hopııacn l<onu.u5ordu. Ar. 
mi olacıaktır. Loca bu vazıfeyı ka •nd , Jilktick me\Jd sahip rind 
deruhte eder. tabii nüshalar tek biri ol3n kocnsı, \nkurnne bir e<b i· 
sir edilecektir. ı;lnc.le. dinil.) ordu. 

Kağıtıa:ı . toparlayıp Y!l~ıha· Arıktan ur.ığn onu nhl.ıttığı ö~ le· 
n sinin gözUne aoktu .. Klhtler-

1 
nflordu. ı ·ııt >1ne de maz.Jt rı nf - Prus)a kralllc Ru ~ 

ken Sadık .beb~r. bbktkı. 
1 

ol nnf,tıı)dı. Her şr.)e rujtnen klb:ır runua da gclcceğlııl bana 
Şimdı ır aş a mese c .. - d k l meclblcrinc Jmtıul olunu ordu. Çun· Ul<'r. 

var. Oturunuz a onuşa ım... k · dt>lill ne \erf1orl:ırdı. dnın l>ilJorıkuo: 
Biri~ı~::~~ ~~~~i Cemiye. 

1

~oııtt!1i Sahin, ıırı:k te uı.ıı : - \et, pcl\ pnrlnk 
ti h\itıi 'CQ i)an cdeçcğim der- - Ah, lıu l..eorıld • ğı SO.) leni~ or, dedi, 
ken kD.~ImJz ne oluyor? Gay- Dem kle lktlf etti: onte in e~lne, tekmll !Parlsl t nı-
ri mukayyed mC§rlltf bir f~aı"~ Bir atalet hareketinin tf desi ıôh· )Rn LeonlC: Döşuel tarııfından fllkm 

r örii ·· "'' ilkle lthwna ka.IJw;m nııı tın ı;I) o 
tı. ederim. ASii :ı.cYkluJ lhlftı eden izsi· 

_. Çok rç)'lJ hıfz qii.p » Puk&r ~. dec.1t. 

rnon, ~1rlnJ.ııkn o Jıttı. - HıtkkHe, eledi. - armı k.en-
Ve güler k Jı ımJennm yanına. stt df tecrii~n Mit1fade ettireceğim. 

' 

tıl. BUyt)k bir haııed$Dııı flOnluıcu ev· ı~akat kenlllslnl usmafa ldıflJ' rıt· 
lfidı, zarif \e ntiktedaıı, lı1cbtr şeJ" tiler. Mösyö Veno'yu tııhkJr ,,.e tcilll 
tatmin edemedi/ti bir i Hha hırıille bir edl7(1rdu. H&oımlar kenara ~eklllııce. 
,. rvet yiyordu. f'ariste nıe\·cudun en bff ~ dibinde, cUrUk dlı;H ve 
m ,hurlarmdım btrl ot n, )"al'IŞ U.. IYU'U ümtü, uf k tefek ıılhW!f• 
farını ıııuhte\I nhın, ona ,de .. Ui hk bir gllriildü; omda, kendi 
masmfa ınalo!maktadyı. lınperyal illlffj gl 1 oturu ·or, hP.rk~I 

klılühUndekl ka)·ıpkm ·~ dmtf)'OI', tek liÖZ Juıcıırrnı ordu. Bir 
\Crld bir )"ek na bullA' olu~~rdu; met el bJ il tahkir edilmemiş olma
r !eri, Pikardl'dekl ' 1 mal ne· 41ıftnı eıö~ i. Vnnıf&vr dddi tavrını 
ı;lndcıı tılitlin bir ktSIJTI, &enede .., •· takının tı, \'akurü~e U wı ettlı 
ı<ağı, bilemediniz bir çlftHk, d&lüm- - Möqıö \'cno da bJUr ki, ben 
Jerle arazi vaya orman kafldlA'I dem ancak, lnanıtmaeı 141ıım eten ı;eyde 
t' inde puraı.ını yiyorlardı. inanırım. 

r.- iZlP Y'"~ 
gmlz kaçmış, gözler~ uz;de 61 
!aklığı :Kaybolmuş, yUZUn ııgıl~ 
ıuıtslzlik ve Uıti~ar!Ik ç tıl' l\' 

peyda olmuştur. uyıuunı~cgışıf 
sabı da bozar. Huyunuz ıc 1t'

1 

h rıtes ıf" MUthi.' slnlrlt olur. c ar6'11 
ga eder, zayıflamaya b:ı.şl 

* b ı• Jll~ 
Yatağa yattıktan r;e' 

det son"n uykufluı tıUef 
mezse sakın hidd Uenıp 86~uıııl
meyiniz. S nirlenir ntz u)' ,ı:;cııt 
bllsblltlln ltaçar. MeşlıUr yıı1&)~ 

"' 8 .• ...;Ul' usulU:v mucıblnce sa., dtıı~. 
v ya zihninizi hali hazır ııı--'1 

ce endi e ve işlerinizle a ıııtf' 
' delerle ... ıı: 

olmıyan havai mes :ırçıw~ 
G'\JI etmcğc ba11ıayınız. Ç 

ıp.fycn eski kanunu esa,slyı mı nlııden geçeni tııınuınlaını tı. On )eı'l zamıınlurd, ııokulmu olan banker 
il~ll e(leceğiz, yoksa maksadı· lıO('ne ı lıııl barındıktan ı>0nrn, elbet tenı>r, iki ııcncercı arn ındll. bir ka
mız yeni Gir teşkilat için mi· t ı ı;lnıdl 5alonunu d ğl tlnncğe kal nnp otumıuş: koku unu uldığı 
iir? kışac k d Udi. Artı~. o, ka~"IU\BI- bir bora hareketi hakkında bir mr.• 

l.eonld, )Bomda ona klliı k bir yer Orialığa bir mabet! ilkfitu t.ok· uyursunuz. 

S dık bey §8.Şkın şa. km: ı d slnl hal h "atınd muh faza et- bu u lstlı \ p ederkeıı: ı;a ı 
_ Anlıyamadun... - diye mı- nıek M ğ1 .. kille kal ktı. Sont3 her zam:uıkiuden fazla a 

y ırarak: müttii. Bit LeoJ,kl bf~ ho larunı 
U)'IJ)"Or u. Fak C d kanlılArdan - K !ildiniz ctiiıı~ada ı,idtlr §f'lYfl göNndu. on.n dlhhıde. 11eİı1uın11. '-.,, ___ ı:ma ____ _._ 

adm•n hlldi~'Cıiind o şüphe kıymet ermezken ~ ~ :. u 

,, 
b 

--' -
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1 Adliye röportajlan 1 

Ağya alamadığı çirk!n, galiz 
kelime ne imiş? 

in6nD 
gezisi 

Eam cazeteıer ınpatıı ~ • 
mek~ olan Tak!im lnönü .gıe9eh* 
bir fuar yapmak ınenuu bahııo112111ı11-
nu yazmı'1ardır· DOn ba hueuta np 
tıtmuz tahkikata cöre burada bir 
fuar açılnuuıı hlG bir c.urel . .ı mev
zuubahis değildir. Yalnız yer buluna
maması dolayıflle bll rneeene de ~ 
lamıyacak olan Yerli .Mallar Puar· 

ihtikil' ( Tarihten Bir Güzel~ ~a~ın J 
A 1 Z Z E ••. 

'' A, ahretlik burası mahkeme, 
burada slJglenen söz ne ayıp olur, 

d .. h, ne e guna . ,, ıannın paviyonıar inf&Şl suret.ııe ge- I 7a{ı•, a[lŞ Verz•ş{erde aldan-

Kanuni 
büyük 

Akdeniz üzerinde 
emeller besliyordu 

Sait EREN ııde açıımuı dUt\lniilmelçtectir. Ali· V ı 
kadar makamlar bu dU~in ta- k • • h /k 

- ~. harum. bu kadın, bununıaıeııe kat ını okşadı: hakkuk etmiş olduj"unu da söyle- mama ıçın a a tavsige-
~ .... a eımişler, sen de kavga esna 1 - Kafam da çok acıyor, amma dn mektedir. 

11 
d b [ 

~orada lmi;iın, görd~U, duy !enıı. vurmuş, dedı. ler e U unuyor 

Reıit ellerini glJğe kaldırarak "Al· 
lahım! Büyiik Sllleymana nusret 

ihsan eyle diye dua etti 
Gııtunu, bıldltınl doğrU söyllyecetıne, Suçlunun ne dedığını bir lUrlU öğ· Milli Şefin heykeli 
lllmuaun, ~erctııı üzerine yemin ederi renememıştım. Bunu o anda öğrene· M•,....,le"etı·n hAr kX<>-~•-dc olduğu sinde d cı 

Em r Jtetld bu Yazan-- Şimdi~ :j\ıç il· 
~onkta tam !ki yıll ... •• 1 ıak y~ (Setildı. 
kalmıştı. lstanb~- Ensarı Bulent Tunwı kıyıl~ 
la varıtından bn nihayet on mu ıı 

--·- Oskildar iskele meydınınııı istim· ,..... " "' "'f'-='' yapılan uruşması sonun a 
uı? mezsem göbeğımdcn çatlıyacaktım. gıbi t•tanbu'-'~ da ı""tik'"'rla mUcade- mahk c d u bit ö 

d ğl JAk işleri ikmal ednınişUr. Bu saha ... ,.,... '' .. eme ev e n suçunu sa g r-
- Yok bay Mlüm efen i o um, Artık son ümidim suçluda idi. cNe "" bUtill'l ııüddetlle devam ediyor. Halk dUğt.\nden Cevdefö 25 lira a&ır paııı 

tör"nıo.n ~x 1 "'" tamamen aa!alUanacak ve projeye ~ T'" b 
""tiumU. b!ldij'lmi ""y emc .. e ye· biı;nn şeydir" diye bakmak içln ka- hUkQmetle elele vereı·ek muhtekirlerı cezasile dUkk4nmın yedi """'" kapan-

llı.iıı ed ı d d & "" göre buraya. bir de park yapılacak- b ...... 
mUddet BOnrıı Ka· • 10 • ~ıkta bulunuyordu. 

n er m. amma uy u0 umu s-.· famı kaidırınca, karşımda eli bay· ortadan kaldırmak için çalışmakta· ması cezasını vermiştir. 
l'tınem. raklı kadınların mUkcmmel bir nU- tır. dırlar. H........ın. bk kaç muht~kh' Ad·!===========:::;::== 

nuntVl}'anad& döıt . Bedbaht ihtll'iir 
müşW. 0 zaman :sarbaro$ kerıı:hııim vezirın ElkabeldQn ıkttğı haberlerde 
almış hUnkann huzuruna. ı:mıraıış· dki ıtilndcnberi etrafta dol~~n· 
t.ıı:. dın bahsedilen Cezayir cemilem ı§· 

N 
tştanbul Belediye 1 bu meydana .... ,.~ •• 

- eden hamm ?.. munc mı gordUm. Uyeve .sevkedllmektedir. ,.9 Mılli Şef Ro!ficilmnunnnuzun bir ., 
- Yo .. Hlkim den41. ~cnme var J3a.şlnda ııon zamanlıırda kadınla· Vali ve Belediye Reisi doktor Lat· 

111. "'-- A"~ heykel\nın konulmaaı için de •· ... b· ~ ._, stnirlı biı• k ....... ım. nn başlanna sarmnEı moda ettikleri ,._.,... '"' Kırdar 00 ibtikllr mUcadelesi et1.. 
hk h bUslerde butwun&ktadır. Bt& ın ... At •• - Hıı.nım. burası ma eme, er· şifon mudur, fışon mudur nedir, öy- T""""" rafında dün kendislle görllşen s:aze· 

l!tıı '"'l.tı.ıı·ını ld '"' b öyleme'· 1 bir yapılan keşfe göre 73,2~6 !ifava iQ&-uı -e o U0 " Si 1 ş ,. e ince mcndıl vardır. Sanyo. bo· fol'- tecilere "'' ~no.tta. bulunmuştur: 

Ankara Dil ve 
Tarih /akültesin

dea bir ses : 
ııı....... 1-0 edilecektir. r- ~--· 
--cıurtyetlndcdir. yandım dıpıcrtn•- ıyahlı"mdan belll H ... k ihU ad "' '" t> <- "" muzın ana )"aÇ m • (Başa 1 inci sayfada) 
- Jlica ederim, hikim bey, ben olan permıuuıntıı s<>rlnrı tule JUie O'ÖZ el--' al -'-' de aı .. A-m'"'"ası v 

Mdcnız Uzet"lndc ~·eni emeUer beS· te bu Emir Reşid! ve kepau;iyle bir• 
ıemeğe başlamış olan Kanuni, TUnUS hkte karaya ~M:ak Cezayir ()çak· 
tahtını kardCljinln elinden almak 18· lılaruu taşıyordu. Ve.ahin sezdifi teJı 
Uy.en bu Emire çok Uutat etm~ü. llke biQ tc uza.Kalı·dw. değildi. llJ,tt& 

Refit, pek gençti. Fakat oımızlar' gelip çatmı§tı bUe. Akdenie rüq-lr· 
arasında, yaşından umulmıyacak de• ları arasında Barbara&un bayragı 
recede olgun blr kafa ~ığını isbtl.t dalgalandığı günlerde hadiseler yıl· 
etmekte güç!Uk çekmemişti. HünkA• dınm stıratikı ceııcy.an eder, Türk 
ra Tunus ve Cezayir arapta.nrun ts- akınları, bir şimşeğtn çakıp sönıne· 
panyollara ve Şarl Kente karl}J duy· st gibi bırdenblr.e başlar ve Ç<ık kı6a 
dukları kin '\ıe dil.şma.nlığı aplatır• bir zamar.da hedefine ulaflrd.ı. . "" . 

ıııa ..,. • K k l d ~· ı~cx-, .. n U4T' ..... F.aka.t, onların da ayni ~ekil-ı... an evlldıyım, bu kötü kelımeıerı terine düşüyor ı;e kadın sıcak sudan SPS Pf ık falJ~I .... , .... ..._ ..... -,.Aıe ~n'""- tereddüde u 
,. ~ 15" ~o p....,....,..... ···""'--' ·y· Ut:I de düşünmekte olduklarını bile-

11.a &öyletmeM. U"larınm mankQr boyaları çıkmıŞ .111.--~ ait.kadar mak--'--- ve - l w u. " ~f • .. ..,... .. .,..,.. w........ rek, bu ha~~ız ıın yapmak küs-
~kımın şabrı ya\'llf yavaş tüken! parmaklarne saçlarını dUzclUyordu. • l ı uı.rdım AA bil "'"' "'in "" .J""'"' =· ) ~r ara ,,~ ~-..e mo:u ·~ u,. tahlıgıv nı gösterenleri, fakiilte-

~0rcıu. Kadın da titreyen cllcrtnden İkide birde yanında duran zayıf. .,x..,•-.a•.ıı.ı ... ~'bi d"kk t dl Emniyet rniid""lllıı.· • ııy evvel pv;y""4'b•m - 1 - a e • nin bir talebesi olmak IH&tiyle, 
b.... yUıUnUn bliyUk lusmını örten karıı kuru kadına dönUyor : '" bü kaçatççı.ık lecek b~ noktalıwı bit' ker.c daha protesto ederim .• 
"'t<lrtUsUnU dUZClliyor, (söyllyc- .,,_. "ft-a o kumaşı alaca"ım·. kim· şubesi -\!Cfi ~ydaııa bir af müddetle ,,JJ,i l" -ı.. örti ııı-.. ..,..., t> • et ı izah etm- ,,.ı;u....... g y.orum. Samı'h Rifat merhumltn dı'li-
."'"" benun terbiyem buna mUsaade sey·" sö~·ı...-A dcmA .. nn mi?, diuor- mezun~ ver lıniftir. d, ... , _ _..,_ v tand ı d tı~ ~ ... ., ..... ,..., """' " Biraz _.,,,......, a aş arın gı a mı·n uctına gelen ~u mısraını ken; 
.. ııez) diye ısrar ediyordu. du. n--"..A- tt 

S Ih T 
maddderi ~._, aldatılacaklanne §Uraya kaydetmeden geçenıiye- _ BUytik kardeşim Mevllyi Hasen Raktı, ~arap ve müziık ... 

M~~n kendint toplnsm diye celse Biltfin bun1 r bence tef~rruattan l u ecavu··zu·· ilıtimal vermem. ÇQnldl laşeye alt cegıV•m: Cczııyirl ele geçirmek gibi galip bir Ô,)'IUYAA kadın, içki ~ kiQın, 
~~ı tatil edildiği ıaman, onu kolıın baretti. Aklım"- hep şahit kadının --~"" ._.,llt...., nunt"kalarındakı ı..- Tu k dret "'il t d ...... ..._,.....- ..... -· u 4:Scai ımutaniar.a ,_ vatan hevese tutulmuştur. nusu, u • ~alil ı;alan kadın \"t~ yanık ~ bin. 

utan daha ihUyarca. bir ka m: bır Uirlil sö)hyemedi~ gall.Z kelim~ (.BH 2 · fa<l ) 87AC1ll fiyatlanru Ticeı-et Vcldlctlnln ll bir mUslUman saıtanatma doat e- hal 
- .. Ahi tlik, burn"'ı m-"'kemc, k . ""'!rl ACA sa\Y a ,Jtiti !"yatl t har-"m -L...·n! .. > bir sece c!şanel.crinill u~n U>Jnı ı.. oA., .n. re ..., "'' dônUp dola""""rdU. A<ınba bU J •nWA ""' ı """" naz"""" p.·y'8. -... ~ı::.u k t i'I-<> "aV""" 'lir .,..r- n~ heidkaten bu "'ad~ -~-- .._ ..... n " Sami Özerdtm dip tehlikeden ur arma- " .... ~- andıran, insana Jıcr ,şçyi un.utturao, 

._ ac1& aöylenen SÖZ ne ayıp olw'. ııe n<' kh? -•.ov: u~ komisyonu normıd kAr C"'~ına, imparator Q.ı:ı...ı kQfirinden ~ n-~·.. ..... r A k Dı'l Tarih - v-• ay .. ın yer(\en kesip, ahenginin k~· 
&\oYIGIJ,,. Mademki duymuşsun ve .&wam od~<N. Şia- ınesratıe.n hesaplayarak şatış fiyat· n ara . - yard1m dilenip Ceza)ir<kı te.tuik&t ..,.. 

ttı.~ sÖ,Ylemen JAıımmış. .dlyl~r. gıt hit:~urWJ Bituat lııir ....... ~eleıtl mi 1ft ... m tooblt edi ........ 0 f""'t1ara g"- Coğrafya fa}cültcsindeR nadına t~. \JQuran, UGQr&n. Unut· 
&ab t'*UibDiıJ, .__ ~ ._._ ....., -· ..,~ . •J~ ... .., yapmakta.cm·~ kanlıklara daklmuı Jt~ 

- ..._ - ~~ ....AA maddelerinin üseıılnde etiket bu. ~T - Bizi Atsızdan nefret "'' - Hfrkinı fendi, oğlıun, .dedi. Bu ıöreaııiJıona. A.......,. IMwMaia aa- .. -- ,_, Derneği de unutmam..,..ı. Kadınlar_ 
lierkeate bir alı\ka. belirmi,..U. A· 

~ ~lu d8vacıyş ne glbi bir k~-
&IW'I kadın bu taze)le hilcUm cW. c.Se. mi ~ ~ "*'it WWMa ~ı PQZarlıksız sa.ttş ko.nu· ettiren ilk yazı bilmem gözünü- Kanuni ondan Barbarosun bllml· 1ttc. tarih dooüen ibiisin, ller çal;· 

nin gibi pespayel~re bu kumaf yakış. ıdı!lbetie ~ ,.._,rrill w.e ıwıı: ~~: ze çarptı nıı ?. Onun «900 üncü miyeceğt birçok Afrika. meselek!rlni da ~mı ya1'lafaıı nıtaııatıann 1tf.Fı· 
..,.,etnlifti? Bu namazında, m
~ klıdm söylcmJyor, elın er
~tri önUzı4e böyle bir .s&U serfet· 
'-ten ıttMıyordu. 

k B ala_n,_.., ben ali· b'- Q..:U.L k ruı..uı.M.ıw..: Q~ g m~nfn 68.tıcı. ldönfi •• dJ b Ü •• .. SOll de ögrenmifU. Sonra kendisine O'.S• sına mu~•Jat ettilW . ...,.,. ,._,._ ... 
maz. lını:ı.fI en 11

-· ~ - •1---.- ..;,,_ '"' kontrol et.mest ""k kol""'lA....,ı"tA-. yı mu> a ı rO§ runun _, "" •• _.. ........ "' 
l'lm dedi. O dırendı, öteıkl diresıdl. bHe .,_....,.:a:_ ""~'"'-

1 
..,- ,,,.., -,, -,,.- ., . • kUQar clv.arında güıel blr lkametg&h ..A·~••- .. ı.. .. , 

-· ·--·ılım vapw .,,. ,..- 00 kola""'...,. daha at"ttrmak iki sahifesine göz gezdirirsenız ,._ ........... ._..... 
Sa baş baftı girdıler Bu 8&rI tona; °*" sw..ı...- ı._. A- ~-- .r-c>• babşetmla ve ref~ ile . yaşamasına Tarih bir yıkılışın ~ıjJDI Dil 

1'icle .U-de Nt elGlrl aaı ya.na.ğırun 
~ ~(>yarak dişi ağl'ıyormuş gi
...... ~ııu sallıyor, ktn dolu bakı,,ıarıa 
~ davacıya bakıyordu. 

yo! =-bu?- 1:,te 0 sll'eckı.. kötü bir merikan d~; .,...,..;_.. tmere Tılc8l-.et V-cktiletim{zin emirle· şaşarsınız!.. lstikj~.I Harbinin intkAn verecek bır taheiısat bağla· diren bu alayıp en g&ıı allÇllll!lp ~ 
. . rik azami fiyat 'V'eya. k~r ha.dleı·ı tes. kahraman.a AtatUrk v-e onunla mıı;tı. lüa. Me~yt ~ ~! 

IMK~~nled~ada untkurumca hlriı:hn: ~ artmıp1r. --...a. bit edUmtş maddeleria (hazırlatmak- bir~kte lnöoo Y~ Mare,al Çak- Emir Reşit, mür~i bir adamdı. ıs . 
uu J- _..., heAber, ~ -- ta olduğum~ ~ bu gibi mat· k, 1 . - . t.anbulda yaşadığı günleri camileri Ne Sard8n&pııı.Un be kadw' gfirei '!'• 

- Soylc hannı, artık çok oldun? kakttr ki, AJn......,. Beeepda ~ )Qrı sataa meta--.. )'&kında astı- ma stilrlal Harbınden bahse- .ı-1 ak ..,..,,.~. Nihayet bk ccık kadıwı okht. ne secJar.ı k~ 
"-~t fıhl onlar da kadındı. OIM 
~l ötrenmek içln herhalde bu p· 
.~ bqk& kapıyı çalmak icaP edı 
~11.Çl\ı)ktl hikime bile cıuydugunu 
~ı.i)'fJl'l kadın, gazetecinin en ma 

t;,:;,e blie l6t kaptıracak cin6ten de-

Mahkemcyı ı,t<Al etme. dedi. netice alımai• ~- ........,.,. ıtacaıkt.K'. dilirken ~kredilme~dir. At ""aşar o~,.. ~ k~t.inl lte.ybecien 1ie ~ 
Hanım yc...'liden yutkunchı. Sarardı, ~ ıoııw•ill ~- ..,..,iller' r na"'or"''_,.. kt, -. ...... ııazıra ' do- sız, İstiklal Harbini, bu apan•ı.. gün, setea·c cıkıwak bü~~ d<X1~- kör edücrek değirmene iEeıtJı' cü:ıi ıw 

-~~ .,...._ a;ı ... _. ~ mn bUtün hazu·lıkları bi.tinOC Kanu· • 
bozardı, tıtrek dudaklan arosmdan de lluaal .-.. 41eilllılll':ılis. ~ i- t<uıJSie ba&ı maddelerde maliyet un hakikati bile, gözümüzün önün- .,.,,,.+erek· ~ Samsonun Dellleec. tıqaludan 

--.-... -ı. 11a ~.T nı, ;I(apt#ll ~ma ontl • .,_ • ._,_ . . 
sessızce bir iki dua. okudu, her halde zer.IDdeld __..,,..... ı. n• m ııumn çok değişı)"<>r. Aynl cins ma.- de, bir sihirbaz marif'etiyle ka- - :Emlr1 de beraberinizde alınız! uıd kadar gQ~kıı, ne de kadın& hif; 
sonra (ne yap lım bu da Allahtaıı ariAnn Jll ••r. liifldea Mlllllll _. ım bir.er hafta. fasıla He tttial edilmiş :rı§tırmıs; Ata.türkün adını im· Y.olda. rahatsız olmaınasına dikkate- ~~~tı Lı.. ~...'!.._~ ~ 
der s-ıbl) ba.ilnı Uadı, Y 'le dunın.- iriDe hizmet etJneiinl ~r. Y'"ani çeşitkıri arasında. da!l1 mal yet ~ kl.. bi . t dilmesini lst.erim. Donanma ilk vazi· p;n~ u.,..., .,.... an AatUum•rı ~ ı,.. 
dı, yutkundu. H ktm: F.rem·- Aılld ••ile wı Alrlkanın 8Qrivının ~ tab!;atikı fiyat- m ma ~ A ıya. ~ l<ılertnl gör.dUklen ŞOJ'U'4 ne kedar dabltQI. Egor l3ardu S8~ h8ıı'cilD 

ı....°"'* !çan davacının yanına yaıt• - A- Hanım çok oldun uttk, a65' ....; erWMrriıisld ...- wı .._ ..,_ J8I'& ttBk' ediyor. vaffak olduguau bayi! etmıt· mümkünse, 0 kadılr süretıe 'l'iwmı&\I dalreliadeki fU ~Uer ~1Jıı 
.~. Kadın. 11JUkıUen !arksız hycceksen söyle, dedi. lerilli ._....ederek 1111ıq·.ne Jlliiaw lhtih&da. mücadele hallan .şuurl':.1 tir. Halbuki, o zaman, hareketi- fethetmeti, mi6a!ir.imiz babarunın ve 88r.ayınôa ~' BamJiA acın 
~!arını ağzına götUı'ilyoı· ve - Kadm chaspa> dodi, Mkhn e- betlttinl ~ t&J'ln .un rlıı• w ~ile böyle wnumt bir hol a- nin uyandırdığı nefretten ha- cledcılerüün tahttml çmarılmalldJr. san~şinde zenpel'flt Mur hüküm· 
.~ uç!MJ~ eUerinr v-0 tır- fendi, haspa... Demo«ratıüerle keadl ... ,..wıa .- ıırıoa tesiri keskin ve ka.t'i olur.> bersiıdi!. Bunı:uı Uzerine Emil' Reşit, pad•· danoo ~tv -..P, çok daha ad.· 
'la.tını dışleril-0 koparıyordu. 1 1 l ,. köpriHeri de,_.,_..~. * ,..,....p -ı.~n'·'rl b"- 1.n.010 tov- Atetz a<k, arttk ~ltln:Klmek -hın 0t .. Mp.i öpmek istemi~ ve h\in· llllf ohlNu. ~ ~ bir 8-ıcW 
~ D n ey cı erın a0zından hep blr1ik· Bir kel"e bta adllll •* hl 1 &ea ._.. -:.-- ....... ~ n~ ,.... vvc.• r- -.• 7 

~ "1ırı.cs& utak bir kızcaıız; vardı. te: ra, Almanlar, Frws doNwunMnl&l kll ediliü - Ti?ŞVikiye ca<1deSinde üzere çökmUştür. Bu, Atan•n kir buna müsaade etmlyerek k~- (Af'kUI w.ır) 
1ıı.: dert ys.nıyordu, ben de ağıZa a.- - Hay Allah layıkmı versin, diye e1 koy ... ,...ı.ı...-~ ..... - ,....+-i!Lh, ...... _ J,BZ numaı-ada tuhafiyecUlk yapan ölümünden sonra ikif1Cİ misal, sine elini uze.tmı~ı. Tullus tahtına __ lllliii ___ ... ._ _____ • 

~ ııöaUn ne ol<luğ1mu anlıyabU· - CiP--- 6 
... ~--.. ad nii bi 1•nd i ek kadın nı'-nnnı. b"1•· ar"n emir.illin O'ö.5t.erdlği .,,L u bır söz çıktı. len, ,._,,ft &aNLYza"• ve n..Ir~ ..Ht.I ·-- ı a r - m P ikmci ibrettir... w ..-n • -r • F 4' 

l " İf:.:in Mtmc kudretimden üat n -- ---- - •- pl fi ti tt "" d K""'1 P m ı • "'t " Koridora çıkınca hepimizi bir ,uı. denk üsleri üzerinde k~ ka,J. eora armı fahiş ya a sa ıc.ın an Sami özerdim bu yUksdt sa)'ilyı .._an Al}&ıl ı • 1 O • B & y & 911 
l•)'ret aar!edlyordum. me aldı. Demek haspa Ilı.tını bu ka- betmilj bir doaaamıuun AlmMJIMKD yakalanarak Adliyeye verilmiŞtir. tef;)'ünde ha.Zır bulunan bütün veZir• 

~' Cördün mü terbiy~ll kadını, dl· dar ağıza almmaı küfür sayanlar da anulanna ke,pNr ~ lnla)-at • Muhtekir kadının dÜJl m®akeme-~ Jeri&ı, Garay ilori ite1eıUcrin)n ve do· 
ıı.,ttıı, .Berfki MııJımutp~a. ortaBin varmış! mekteıı ba!Jka ~ ~"· sine baflanmış ve ikinci asliye ceza nanme. levcntlerlnifı de görıpilş oi-
~ tı.ngır bangır kutilr ederken ka Salt &REN Bütün buNar Alınanlarla İnstlt«efl mahkemesi Nczihentn ~ltinc ka- maıarı Kanun1ııiıl &ok b()fUM gıt-
~ ~kemede fahitlik yaparken bi. =============== en ~i bnki.n8tdfklel" ~sı- rar vermiı]tir. miş. gururuıuı okşamıştı. ~ma 

a:.,_ lifları ııartetmiyor. j • h b / . bırakıtntk Rlhi tacH etmek .;tyetln· * Sirkecide, Köpl1llil handa 21 nu- reialerine, hil'at giydirilirken, on& d& 
.... ~buraya veJiııce davacı kadın zmır a er erı: marada v.ı.-ı satan ıı:ldııın bira. fiyat- ( ) kabı .lnCi ile ifleınnil;ı w kOrJt bedi· ~ • de oldaklannıı g&tıerir. Blendan dola· .-..- .,__., B•..a .. lrA .......... 

:= ------------- yıdır kt lftgtttere ve A~a Fntn· larmda ihtikar yaptığından yakalan. _ -a-• "'-.- _ ye etmiş ve Akeline kendi eli]lle .itim. 

~ ı•zm•ırde •ıht~ka• rla sanın karartarrnı en Miytik baeMsf· mlf} Ve ihtfklr SUÇİle mahkemeye riitJi. bir SQl'iUÇ WoKDllfU• ~ 11 1 yetle takip etmektecltrier. şevkokınml,lftur. l!!,45 .ı\jııns lıabc.rJe:r 19,00 )Jiilik Sonra ~ bilyük TÜrk donan· 

ı __ Bif Tutam Bilgi d 1 Yapılan durutnu;sı sonunda ~a.n ıs.oo Müzik 19.00 Saat qıarı maaile deni&c a.r,:ılnuf, bütibı sefere --.. müca e e ~et BtL6lN t~ki! olunmuştur. 13,30 Kon~ma 10,45 Mtııik iftlrak ctınİıl). Santa ı,.Qçlyanuı aı>· 
.. _ · :::_= .. =.= ... = -~=., =,~,=,.==...,ı=0-==r=·~=.ıı::ıı.•.:ı::.=.== .. :: * l'ı!O kunifhık rki>'I 300 kuruı;a ıs,45/14.l'O l\tiiidk 20,00 Ktımr,;mıı • tında bulurunuş, Bcn"8Gina. tahrip 
-~8h taae cevl& yemek ıı:Jn r .... 4' •- Kıı .. ük d ba'''"• llık edilirken Türk amiral gauilurin ka-

• • ....... .., - '"'il pazar a _,. 18..00 Pıoı;rıun 20,15 Müıik 

Ta k U 1 r 11füracaat biirola- yap8'1 Cevdet kll06U l>O kuruı,a olan maraBında, ellerini göğe kaldırarak: ze ceviz yeme li yen e ır :.'\lünd~rca"'nuup çokluıı.un. 18,03 Muzik 21,00 Zirm tak. Al'-.. ı s bn .. ıu,. anı...ıu..ana 
~~-: ceviz i"lerini hafif tuzlu ısu ., • ı;andal çivtlerinin Jdk>eunu 800 kuruş. - .... ım. en ~ ~-· 
~e ko.:..ahdırlar. üç dört Fl }l UrU /BCBk ad- dan Kremlin tetrl9'Nını koya- tan sattığından yakalanarak Adliye- 22,0S Mıiı1ik 21•10 Müzik nusret ihsan eyle.! 
."'! J'" madık. Okuyueıdarnnızclan özlr i ._ _ .... ...ıı....-ır duaılar 
~ l!anra uevlr.Hr taze ctn-lzdcn l l / dileriz. ye Verilm1'f.ir. 22.30 Saat ayarı 21,40 JtOD. 11t ylll'ılil Diye avez ~ ....---
~ ohar. resler gaze e er e Dün asliye ikinc ceza m hkemc 22,45 A;a11s EJ!Or eer 21,50 Mwik etm~ .. 

"~ ilan edilecek 

Y ıı_.. Jzmır, 16 (Hususl) - Son zaınan--.-ekl çatlaklıkları ve 
•tt kırmızılıktan geçirten ba- larda şehrtmu:de tik r Mdlseleri 

'&.bu: illç: fazlalaşmıştır.Muhteldrlerc eaaslı bir 
lıt ~il' çOrba kaşığı halis bal içi mUcadele yapılması lı;ln vfl4yetçe ge 

d reken tedbirler alınmıştr. Ankara ve 
lıa~ ..., amıa limon suyu sıkarak 
~ 1stanbulda olduğu gıbl .şehrimizde de 
l l'Tnalı, k b 

bır Ül.e masaj yapal'ıık sUrmelı, mUraeaat bUroları ııyrılac:ı ve un· 
Çe" ların telefon nunıaralal'iyle adresleri !Q,
1 

.,ı·ek sonra ılık su ile yıka.-
~. halka gazeteleri ılı'ln edUecel<tıı·. 

tzmırdekl fıat mtlrak&be bUrosu 
~i ... ı1 't,.,wemdi, 1 tak\•ıy<' cdılm!ş \ e yeniden dört me· v - rnur gelmiş ve \ nzUey<' başlamıflaı·· 

1 tkanırken yırtılmuı ihti· dır. İtltikiln önlemek çln ınUraka· 
"1ıe ınatı olan brode örtUlerle be bürosu memurlarlyle emniyet mt:-
'e) ileri fU .. kilde yıkayınız bir murlan müştereken çah~acaklardH'. 

"iMJ. OU...aı. 'rilk bir kavanozun tçerslne 
~ v•ya danteli koyunWI. 'O· 
ıc._11, l&bunıu ılık ıu dl:lkünUz. 
>'tp nozun ağzını eıJuca k&pa
~kaıayınız. Suyu, örtU te· 
'l'tıuı ... ~• kadar değlftlrlnlz. 
'~ ka.vanozdan çıkarp 

111.ıda ~•lkayınız. 

~ f cıl\ı karbonat dö ııud (Ut· 
~ 11~9 b&fına 50 gı-am) katıl 
~lz. 8Uda deriyi iki aaa.t bıra.· 

'°""' ' ao "kıp ckuımz. Wb"e ba· 
~ ile l'r&ın amonyak karıştı· 
ı... ~ -~bet bir auda ı;aUcayınız. 
,...'-'bir lunun tıatUne (yahut 
'- ~be.in) koyup hep birlik 

• l'Öli'ede kurutunuz. 

Bir muhtekir 
tevkif edildi 

1zmir, 16 (Hususi) - lkiçeşmellk 
.caddesinde mazıi!aturııcı za!ıranııı 
tuhafıye <''}yası &atışlarında ihtikAr 
yaptığı te bit edilerek adliyeye ve· 
rilmiş ve görUlen ıuzum ilzerıne tev· 
kiCine karar verilml.ştir. 

Ramazan mah
kum oldu 

1zmır, ıs (Husu i) - Tahta kÖ
~·Undc mtr m lcsınden çıkan bir 
kavg-a sonunda y('ğenlnl gra tUftgile 
aya~mdıın vurarak yaralıyan Rama 
zanm Ş<'hrınnz ağır ceza mahkeme· 
sinde devam eden duruşması netice
lenmiş, Ramazanın suçu sabit oldu 
ğundan ı S<"n<.' 2 ay müddetle hapiee 
Jwnlllmasına kaı'lll" verilmtşt.tr. 

Koluma gil'el'ek anlatmaya bafla- zametn peder, elln4e bir yığm :ınec· 
dı: mua veya gazete okm bir adıı.rna: 

c- İstanbula iki ay evvel g'elince - Oğlum, dedi, kkallk 0<1alan 
bir ganç arkadaşıma misafir olmuş· görmelt için geldik te.. 
tum. Aradan bir hafta geçtikten son. Muhatabı blraz tereddlltten &mra: 
ra, deha fazla yük· olmayı pl~lnli· - Biletler.iniz? dedi. Şbndt tered-

ğtmıe telif edemediğimde. bir paıt- Kı· ra l ı k oda I ar dilt sırası biade idi. Bu anda söze ka· 
ııiyon bularak taf ındım, rışarak: 

Ayda yedi Ura veriyordum. Yernek - Babacığım, dedım, bilet dedik· 
len ~ka. her ,eyim ev sahitıt"e 9't. le biraz ağırbaşlı olmalarmı tenblh 1 - Efendi öğlüm, diye, hıtıı.p cdl· leı:i. demmk1 makbuzlar olmaetn? 
ti. Fakat, tılr tUrtu rahat edemeciltt"' ettim. yordu. Kiralık odaları gôrebilir mi· Derhal elini cebine sokup !bir ham· 

itlndir ki, bir aylıtJ pefia ödedilW J'ekat 'peder bey, benim pansiyon· ylz? lede çıkardı. Kapıdaki adam cmları 
halde on gUıı ~inde bu ev~n de ııııt- dan ~ilde pe.ıışiyon sahibem! bana Muhatabımız: alarak yarısını yırttı. 1~ dil• 
kmı sıyrıldı. Sol'\ kiraladılınt oda Y&kf4Uramam~ olacaktı. Ertesi gtl~ - Bir lira lfltfettiğiniz takdirde, blr adam da elimbdeki.acJD Jl:ıiılat. il*' 
Kalyom:u caddesindeydi. E>v saJıibem beniın için daha mtlnasip bir oda a- hay hay, dedı. Yalnn: eekiJ; bqukta oatarını aldı w: 
de dı,ıl bir madamdı. ~a.oatmı ve beni yerleştirmeden teşrif buyuracaksınız .. Ve sonn da., _ Beni takip ediDi:I.. cildi.. 

Bu evde günlerin n.uıl pcUğini Menılekete dönmiyeceğint söyledi. <parayı aldı#Jmtn resmidir> maka- Birdenbire salon& ~ kendimizi 
!ark bile etmiyor, dairedMl tmar tır. Nitekim söyledflini de yaptı .. Erte~! mmda zennettlğimiz iki makbuz ~l'- ytbıleree ~ ~nele ı;örtınce babanı 
lamaz ilk nefe:ıi evde alrJOrdUft'· Ma ıUı:ı beni saat beşte daireden sUklQnı dl. Peder bey de pişkin bir eda ile hiddet etti ve ayn! zamanda !&flrdı. 
damı her zaman fı:ln evde bulmak ptlkltim kaldırarak önUne kattı. eben işte böyle işler ~annm> der Ben ise her şeyi anlamış. gllhneye 
kabil oluyordu. Günden ıilne ahb&P- Tramvaya bindirdi. Galatasaraya gel gibl onlan alıp mendil cebine kema."i haflamtttnn. Yerlerimize obırdulttan 
lıfunız ilerledi .. A.sıl btlyük :meMle. diğimiz vakit gayet eiddt idi: ciddiyeUc yerleftlrdi. sonra, Jıarmetimde kusur etmemekle 
madamın bir de on )'9Cli yaflnda çok - Burada inelim, dedi. Az ötede latiklAl caddesi boyunca babamın beraber babamın kulağına igilerek: 
güzel ve en{et bir kızı oımasıydl. kiralık o<la.lar var. Heı·ha11!e lblr mU· nasihatlerini dinleyerek yQrOyordatt. _ Buradaki (IGrabk odalar) J 

İkisinin arasında akf&Dl Nbah btr naslblni Mılunız. Ha.tınna, yemek yemedlğtmlz cetmtf. glSrrneden, dedim, benfm ode.nın '.Jwy-
beynamaz tereddüdü ile ne yape<:a- Saat ~altı idz. Sol kolda (Kiralılc - Benim yiycslm yok ya.. dedt, MD met ve kadrini anlam&nız lDÜllMCÜll 

odalar} ı görttnce peder bey mmaf· gençsin, herhalde acıkln'\lfll1'dlE, gel 
ğımı bi\E>meden yutJmnııp duruyor· fenne gttlUmsedt: bit· lokantaya yğrayalım. oı_a~azdı: ~ki tatitı biSi bUl'&Y• 
dum. Bir ;iin ılnemada ı.ck. cr~l - İfte g~ldik, dedi. Herhalde ne IAldn ne gaTipUr ki, yemek masa- sUrükledı. Hem ~llnllMf ~ 
giln cazlı bir salona ılderek d0)'8S1Ya zaretı de giizel olacak. sına oturunca. benim ~ın ol- gibi nezareti de ... 
dana ediyorduk. Bir memur ma&f' Bt\yUk kapıdan lçeriy~ pasaja doğ_ madığı ve bflAkls peder beyin afiyet- Sözleı-iml bitlrmedea ·-t rlrr 914. 
bUtiln bunlara kı!ayet edemi)'ecefln· rtı yUrüdük. Babam beş on adım ö- ıe karnını doyurduğu meydana çite· dQ Ye sahne ac:ıJdı. 
den, peder beye de aruıra mU,ldll nUmden yürüyordu.. Orada bir ada· mı~tı. Bir de acı kahve i~ttkten sonra Neticede ne cıklu. ~ mlllilll\? 

vaziyette bulunduJunıu bildiren tel· ma. bir feyleı- sordu .• O da sol k~ede aceleyle yola düzüldük .. Saat sekiz Babam da benial mıdamm bir odaaı
çaflar yağdJrtYOrdum. vapur gişelerine bcnziyen küçük ve buçuğa gelirken ilzerinde (Kiralık o- nı kiralayarak mem1ekete dömnek· 

Son defa yine para bekliyorduın. kulübemsi ibir yeri gl:Ssterdi. Be;ı on dalar )yazan btiyUk kapxdan içeriye ten va:ııgeçt1. Madam 'bOtibı a1'kumı 
LAkin para. yerine karşımda peder saniye sonra kafesi andıran bir pen· pasaja. girdık. babama ııaettttl. Oıı yedi Jafmdaltl 
beyi bulmı)'llytm mı.. İlk günden cereden komisyoncu olduğuna hUk· Ben. sUkQtu tercih ediyordum. Pa- matmeael de beni :nıe8'ut ~ 
panslyonwnu görmek istedi. Kıranı& mettiğimlz adamla konuşuyorduk. kat yavaş yavaş bu kh·alık odalara pek s:l:rel ~ 
dtm- o a.lqıam madama w'1n&tmaıze. Be4er ~ ~ nazikanw aklını erın~ b~ ..,.,.._ A· ~ 
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ı rJ ve çeşnili kU'az intihap 
ederek bir xao çQrüUls 

olMtlarindan ayırmalı:. sap • ç.e 
Jdıdeklninl çıkarmalıdır. 

P..k' tenccı·eye kiraZlan. yarım 
kilo l}eker vıe bir bardak at koy
nuM&, ateşte kaynatmalı. şeker 

ağdalanınca indirmeU. Bundan 
sonra deAkti ltcpge Be kir&Zlan i
çindm .--ar ~ Qdane· 

Hd\l'.. 
gr-"8ii ılkı tenoerqi at..te ko

yarUıı ,urubwı içine 250 ıranı 
şeker UAve <ile kaynatmalı. pyet 
aıcıaıı otunoa bir gUn evvel çı· 
kanlan kiraalarI içine aüı.r&k 
bir iki tqun Jcaynatmaıı. delık· 
H kepçe ile tabağa çekmeli, ten· 
cer~yl ~indirmelidir. 

'04,;Uncl gt\n yine tencereyi a· 
tefe koyarken da.ha 200 gram 
~ 114ve ederek bir gtln ew.ı. 
ki gibi kaynatarak kirazlan Ut.
ve etnteli, biT iki tqınıdan sonra 
kepçe ite almalıd& 

Bu kirazlan hafif sıcak fırın
da kurutmak w: ada kapalı lc&· 
vanozlıll'da rnuhataza etmeli. E
ter evde fırın yob& kin.alan 
bOyQk bir tabaka, yahut teı-1-
ye diZef'ek tkerine cam kapaına-
1: ve ~ 1ftr iki gtia brrak

ınahdır. 

~ ................. ..... 
- ·---.. ----- ~~--
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En Son Havadis'in zabıta romanı : 44 

GÖ EYEN KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik -• 

Tahli l ve tenkid: 

Türk tarihinin gidişi nasıl 
olmalıdır! 

Neo • Hlttites'ler ise Hindu A vru· lerln kelime niha.)•etinde bl asalet un. 
Ortada bi (" düzenbazlık vardı. Fakat, pal bir halk imişler! vanı olduğunda müttefiktirler. tll) 

Bu neticeye nasıl ve ne suretle Ezza, 8)111 hece ile Mançu lisanın· 

bunu keşfetmek, ölüm vakasını varmışlardır? da kılıçtır. 
zıra Hrozny bunların lisanını: Hind Titenl Mançucada da aynen me\'• 

aydın ~tmak güçce bir işti ve Cermen lisanları ile milnaae· cut olup çekmek demektir. ·ı 
\.&. bettar bulmuş. - Water, aynen vardır. Arzu ve llcrı 

- ,Evet, tuhaf doğrusu .. de- - Buna dair bir tek kelime Eu. Cazaignac bize bu buluşun rıel atılmak mAnAsına gelir. 
di. Tm"ıhi ve saatı tumamile u- bile söylememişti. suretle olduğunu pek gUzel anlatır. Ma, mücrim demektir. 
yuyor. Şu harflere bır blkayım.. - İfade tarzından bu husus- Bu Alime ilk ilhamı '-eren şu cilmle- Akku, ayni hece ile vardır. Mah· 
bu akşam Mitchcll'den aldıgınız ta sizinle evvelden de görüşmüş dLr. (9) Nu Nlnda en ezzatıteinı... kClm edilmiş demektir. 
mektup .neredr Raymond? Bir olduğu anlaşılıyor.. ama ne Bu cümlenin içindeki bltkac; keli Taternı, yürümek veya. gıtmelt 
görebilir ı,uıyım ?. . yaptığının zaten farkınd!!. de- me;i Almancaya müş:ıbl~ bulmuş. tir. 

Raymon& ceplerını araştırdı. ğildi ki zavallı .. o kadar ken- Eli lisanını böylece Hind ve Cermt .ı Göı111Uyor k\ kUçük bır hece farkı 
Mektubu bulat·ak Clarckson-Par elini aşka kaptırmıştı ki.. a.iJeı;I arasına sokuvermı~tir. Halbu· blle yoktur. 
ry'ye uzattı. O da hıç ses çıkar- Birden kafamda bir şimşek ki bu kelimeler, dotrm.lıın dr.ğruyn Bizi hiç kimse Eti li'anı hakkında 
madan tetkike koyuldu. Mek- çaktı: eski rMançul lisanı UP. mukaye.se e- kUçlik bir ş\lpheye dUşUremez. 
tup .şöyle başlıyordu: Ouist şa- - Belki de Raymond'a me~- dilseydl, daha müsbet Ye daha doğ · Bunlar Orta Asyadan, bUyilk bir 
tosund~. Sir Raymond Brock- tubu o yazmamıştır. Ortada b~r ru bir neticeye varılırdı. medenlyeti hamil olarak evvellı. kil-
lebank'a- düzenbaz olduğunu kabul edı- Bazı Alimler, Mogollarln, Mançu· çilk Asyaya gelip yerle.,.en Turaniler. 

Her iki mektup ta ayni maki- yorsak' niçin öteld olmasın.. ıarı bir ~ubeden tellı.kkl ederek bun· d;r. B.rçok lı.llmlerln kabul ve tas 
nede yazılmı tr. Bu muhakkak- Arkadaşım: tarı blrbtrinden ayırmazlar. Sumer dik ettikleri gibi, tabiatın ı;adrlne 
tı .. hurufat a) ni ıdı. Ve gunları _ Aferin Şarli dedi. Bu da dili de bu Mogol denen Mançu dili ile uğrayıp kuruynn bu mıntaka, llk te-
yazıy?.rd~: .. .. .. 1 bir fikir. Derhal bunu eşelemek en yakın bir karabete sahiptir ( 10) ktlmUI ve inkişafın, llk adat ve ah· 

cMosyo, bugun. motorun ta- 1• 0 nı taklid bu artık üzerinde durulmıyacak kıı· !Akın, ilk konfor ve kllltürün beşi· 
miri i"in Hur~t'dan bır drvis al- azım. nun yazısı • . " ı k f olan kım dar bAhlr ve lı.şlkArdır. ğidlr. (12) 
dım. Müsaade edersenız bu ak- edebilecek kadar va .

1 
d .. ? Eğer Hrozny sağ eli ile sol kulağı- Pumpclly, Anau Türkistan mede-

ı:ıam saat onda Patoya a0 etirece- var? Güzel Ali~e mı ers,ınız ·· .. tan 90 1 ·ı ' 1 • bura\;a nı tutmayıp da bir muamma yarat niyetini mibı.t evvel 00 aenes • 
ğim. Yaıın sabah crkrnden mo- Belki de odur. şun.u? ., ça-
törlı Bamford'~~ goturiırüm. Ak- ğırır mısınız, Şarlı . . B? akalım mamış olsaytlı, bu cUmleyi en eski ne yUk!;eltir. Muhakkak olnn bir şey 

b t acak mı Man"U lisanı ile karşıla•tırarak ko· varsa bu Türkistan medeniyeti, m. · 
sama kadar tamir ic:;inin bitcce-, u yazıyı anı)_'. .. · .. .. 

k t h d lııyca hallederdi. llı.ttan evvel 5000 senelerinde çoktan 
ğini umuyorum. Genç kızı u up a~e o asın-

Arzı hürmet ederim. Albertldan çağırdım. Fakat ıfadesi ile Nu Ninda ismihastır. eskimiş bir medeniyetti. (13) Bu me. 
:Mitchelb benim fikrimi ~ltüst etti. Hafif- An kelimesi bizde billhara Han deniyet Turanllerln ellerlle ,·ucut 

k Mıtch 11,. suretine tahavvUI etmi• olan asalet bulmuştu. Şarktan ÇJne, Mançurya-
Bunu da okuduktan sonra çe kız~rara .. . e ın yazısını ., 

Clarckson Garry derirı bir dil- tanıdıgını ~o:yledı. .• Evet bu 0 _ um·anıdtr. An Ye Ak kelimeleri Uze- ya, Şimalı Amerıkaya geçtllcr. Ce· 

Şünceve daldı. İnsıyaki bir ha.- nun yazısı ıdı. rinde çok çalı!7ılmıştır. Alım Rawlln· nuptan Hindin şlmallnc vardılar. 
"' (A k ) son ile beraber Doner de bu kelime- Garptan da kUçUk Asyayıı, ı Eltım'a 

reketle kağıdı k1tlamıştı. Zarfa r ası var Sumer illkeslne, .Mısıra ve hattlı 1-
koymak üzere idi. Birden bır şey "!!"""!""'""!!!!!!!"!!"'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~~"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!"!""~ .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!"!'! talya ve 1sp:ı.nyaya gıttller. cı4 ) 
hatırlamış gibi bir çığlık bastı. Turanı bir akıdeye kUçUk bir Leh· 
Kağıdı tekrar actı ve dikkatle 
tetkike başladı. Dudaklarında çe fnrkile de aynı llsanıı. sahiptiler. 
bir gülümseme belirdi v~ her tık defa Van gölünden Karadenlzc 
iki mektubu da yanındakı ma- kadar olan .sahilde oturdular. 1şte bu 
sanın üzerine bıraktı. rası ilk c:Geld:ınb Ulkesi idı. (15) 

Yüzünden düşüncelerini anlı- Buradan bllAhare cenuba yO.ni ~ıe-

BAŞ, O iŞ, NEZ LE, G R 1 P, RO MAT 1 Z MA 
Nevralji Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günd: 3 kaşe alınabilir. TAKLITLER!ND~~ SAKIN iNiZ. Her yerdo Pullu Kutuları 

ısrarla ısteyınız. 

F abr :kadan kumaş 

çaldı, fakat 
yakayı. ele verdi 

Bakırköy Bez fabrllmsında amele· 
llk yapan Şükrü adında bir adam, 
bır müddettenberı fabrikadan parça 
parça kumaş aşırmış \"O bunları sak· 
lamıştır. 

Dün de ŞUkrü fabrikadan bir mlk· 
tar kumaş çalarak fabrika binnsm· 
dan çıkmıştır. Fakat blı· müddet son. 
ra kendisi jandarmalar tarafınddn 

geri çe\"rllmlştir. 
Jandarmaların elinden kurtulnmı 

yacağını anlayan ŞUkı11 elinde tuttu. 
ğu iki gumUş !ırayı onlara rll'\'et o 
!arak vermiştir. Fakat jandarmalar 
parayı aldıktan sonra ŞükrUyU ya· 
kalamak istcdıklerinden ŞUl<rU kaç 
mağa b:ışlamış ve jandarmaların 

(dur) emrini dinlememiştir. Buna 
rağmen jandarmalar bu rüşvetçi ıur
sızı SO metre sonra ynka1amışlardır. 

Suçlu ŞUkrU diın Adltyeye vertle 
rek muhakl.'mesine başlanmıştır. Suç 
ıu duruşması esnasında kendisinin 
hırsızlık yapmadığını eöyllyerek fil· 
lıııl inklı.r etmiştir. Mahkeme suçlu 
hakkında tahkikatın ikmali için du 
ruşmayı başka bil· güne talik etmiş· 
tir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Yüksek ve meslek mektepleri 
mezunlarından memur alınacak 

l - İdarcmiıin merkez kadro!ıında "' fahrikıı 'c tuz.lıılarında münhal btı!d" 
non yu-k!t"k makine eit"ktrik 'C fo•aııı mUlıendi•lıklerile ')İıksek mimarlıklar' • • ıaıı· 
makine, .. ıektrık 'C io~aal muhmdi~lil.Jerioc le fen memurluklarına tulip 0 

lorın. il 
2 - idaremiz merkez H" müllıakotında miinhal menıuriyetll:S't' )Üksek talı! 

ı;ormüş olanlar olınacağından unher6ıt nin lıukuk ve iktısat fakulteleri ve;' 
,ıık5ek ıir.arrı mektebi mezunlarından talıp olanların umum müdiirlü{;ünıaze 
~ıüracaoıleri. c7172> _......... 

Berga:na Belediye Riyasetinden: 
} - İo;nıc Sll}U tcsİ•alımız için c.JOO~ aı.lcl )3 15 milimetrelik 5U esfl,'

1 

fonrıi 'e hıı•ıı•İ §arınamrlerinc ır.vfikan açık ck•ilınıe )olilc rnübayııa edilecektif• 

:? - \lııhammr.n bedel c4500> lira mmakkot teminat c337,50> liradır. 
3 - .;'arınaınt'ler 'ı! lııı hu~u•tu i tcnikn nıa!Uınat belediyemiz frn dairesfll' 

den betlcl•iz olarak ,·erilir. ...) 
.ı - İhale•i 2 9 1911 tarihine ra~lla)an salı giinü Hat on birde beledi· 

dair1'5İnıle yopılacaktır. Taliplerin 2lCJO •a)ılı kanıınun 2 lC 3 üncü maddelctİll' 
de )azılı ve«ikaları hamilen mezkur ı;ün \C sunttc bdcdi)e riyasetine müraca'

1
' 

lf.'rİ iliin olunur. c691b 

Devlet Demiryollan İlanları 
1/9 9ll tarihinden itibaren; ml')aııkÖ)Ü naklıratın:ı mahaus D. D/ 215 r;o· 

]u ıarifı:, uzak mc~afcler nakliyaıına ıenzılıiı )ııpılmak euretile todil editıııjştil'" 
Foılıı tnfsiliit için isıas)ımloro muracaat cdıl~hilır. (5565 • 7162) i:ı~~ı~~k ümidilc hep ona bak- Profesyonel l'ı k b'ır leke m· 'ıd'ır ' ~~~~~a~~:~: ::y:;~baı~::~tıı:~~1l~r~ 

_Ne var?. Ne buldunuz?. . ı Bunun en bilytik delili bir coğrafl 
divc sordum. isimdir. Bu da cVRn> şehrinin ilk • [i/t 

Lakayt bir sesle: v. • ismi olan Azzi veyahut da Asidır. A· * Beylerbeyi Yalılrır cııddesinin Yeni Neşriyat: 1 Jnkı/abçı genç ~ 
- Miihim bir şey degıl. dedı. Otorı·te tesı·s etmek ı·çı·n si H:ıtayda bir nehrin ismidir. Asi genişletilmesine karar verllmlştir. Her hafta. zcnlgn ve mutaııe4.,• 

Şu mektuplaı: çok g~~p b_ir m~- 1 Kıbrtsin de ilk ismıdir. Ayın yirmisinden sonra inşaata baş- Son tango milnd'erecat ne çıkmakta olan_ ';. 
sele teşkil edıyor degıl mı?. S•z Bundan anlaşılıyor ki yanlışlıkla !anacaktır. J< • 

bundan bir şey anlıyor musu- muhakkak teşkilatı ama- cEtrUsk> dediğimiz Türk· anla,·ı - ------------• blr~::ı\~~:ı ~a~;:nbl;a:~~n~: =~~ ~:~) :=~si:rıe~sı;; 
nuz, Raym-ond? vey\ı. Türk - manları (16), Sümerli· Sahıp ı:e Ba~muharrırı: temas eden kıymetli c.tUt ve ınal< ~•t 

Genç adam, başını sallıyarak: k [ A d lerl, Etllileri Khabatları ve Kalıı.tları I\iZAMETTJ.N NAZİF tükenen bu bUyUk aşk ve his romanı fal' il"' 

- Tamamile sa~km bir hal- tör/eştirme QZlm lT birbirinden tefr{ke imkan yoktur. Neşnyat Dırekıorii.: ikinci defa olarak Çığır kitabevi ta- !erle, bu hafta yeni ve muva! ~ 
de•rim .. dedi. Şu Mitchr>ll'e hıra- Şark tarihini teŞYlş eden ve blr ŞCK.HU SARAC.Ol>LU rafından güzel bir kapak ile neşı·c sayısını daha vermLştir. Genç 1"' 

' Ba;tldılt'ı ~er: rllm!§tir. Okuyuculanmı:aa. tavsiye ~ .k.miZi :t.cbrik eder ve okunmasını 
kılan l!l~ktup .. EY.er aklıma ona. Son ...t\nlAr .. o tanl a•-mt"rlU"'e dox kar•ısında amatör b lr insanın, pro- lUrlU bunun içlnden çıknmcyan ikl 

_ _ e.~ " u "" u e. e. ,. ili rdı R 1 , \'ATAN MATBAASI deriz. Fiatı 50 kuru~tur. rtlenmlze tıı.vsıye ederiz. 
~r k~~~m~ ~~~l 1u~n~~~~~~~c~~brm~~n~~~~~n ~ ~~"~~~- ============~~===========================~ ben de tamamilC' ayni ifadeyi 

1 

rın bırk:ıft scnedır kuru masraf olarak iş görmesine ve o bir profesyonel Meseltı Alman Alimi Wilhem Brn••. ~ _ . ...W 
kullanırdın:ı. Frı~at böyle bir şey ku.Uplerl~den aldıkları para _ azami teşkilatın otorıte tesisine fmktn var denstein bunlarda bir dil akrabalığı ka • nıı. gibi Etrllsk yer isimleri bu· l Uzağa gltmeğe ne hacet. Asmr •

1
104. - Dall: orlcntaı and ~· 

ne aklıma geld!, nC' de vaptım .. yirmi lıra! _ bazı kimseler indmdc mdır? ,örmez fakat bir iktibas bulunduğu- na şahittir. Bani_ Habal'in harabesinden çıka,1 culture. ı•. 18. I' 
Bu mektubu b :' ~aş~a.sı .b~rak- lekeli bır profesyonellik addediliyor. Bır de, buna, o memurun bu işten nu kabul eder! KUçilk bir teltı.fCuz Ylne bu tıllmler, Etrl\sk dilinde bir tarafı Stlmerce aslı, diğer tarafı ı J ı) l'orJglne do l'alphabet ~ 
mış .. He~ de bızım ıkım~zın a- Her şeyden evvel üzerinde durul- tam manasUe haberi olmadığını lllı.ve farkını, bir ayrılık gibi göstemıeğo toruna, Thur, Llkya dilinde de Burt- Asürke tercümesi yaz.ılı tabletlere norıl. ,JI' 
rasındakı .a!1~a amamaz}ıga va- ması llizım gelen nokta, profesyonel· edersek, ı~ın aldığı feei vaziyeti iza· kalkmak garip bir iddıadır. Çünkü ta dendlği.nı bir ayrılık sebebi olıırak bakmak kli.fidlr {19). O zaman hay· 12) nu.ı ıtoıı: the pe-0ples of 
kıf olan bırısı .. Fakat hıç .. Ama liğin hakikaten bir leke olup olmadı tıa söze !Uzum kalmaz. kelimeler şehirden şehre, iklimden ik. görUrler. Fakat bilmezler ki, htUli retle Arapça zannettiğimiz blrçol< p. 83. ti' 
hic kimsenin bundan haberi gı meselesidir. TeşkUAtın kurulduğu gilndcnberi ilme seyahatlerinde bUyUk mikyasta orta Asyada birçok 1'Urk grupları kelimelerin Sümerce oldukl:ı.rı görU· 18) '""lll Durnnt: h15&olre de ._ 
yoktu.~- . Bugün .U dünyada sporda amatör dalma otorlteslzllkten, d!sipllnslzlik· .ses değlŞikllkleri vl\cude ı;etlıirler. arasmda toruna Thur, Turc dendığ\ !Ur, mesellı. tıp, kasr ve ilA.h •• gibi. \"lll ntlon: J, p. 146 jJ. t 

- Eger Mıtchell bu mektu- milletler dayılacak kadar azdır. Başta ten, ve keşmekeşten şiklyet ediyo- Bu değlşmeler Alman lı.llml&inln zan gibi., Burat'da denir. Türk dlli yalnız bunlara analık et- 14) Brlffııult: the Matoors: 
bunuzu Bamford'dan dônuşün- lng"ıltcre olmak uzere sporda ... ıkı!el ruz. netUklerl gibi, ayrı ayrı lisanı tesır- 1 .. 0 .. ~ w Muharrir, Köpril!Uzade Mehmet mekle kalmamıştır. Dravldı Türkler " • 
de aldıse., _kı ilzerindeki gün v_ e mış bütün miletler profesyoneldirler. !er altında bulunmalarından husule ' del 

1 ld Otorite tesis edememenin, disiplin· Fuadın topraktan çıkarılan iki Hattı vasıtaslle Sıınskrıtçayı doğUrt· 16) F .. Renant: J'orlgtne 
saat tarıhinden _de boy e. o. ugu E""er pı-ofcsyonellik bir leke ise bu gelmemiştir. Bunda, reng)mıZde, kı 

k d Ra b 6lzllğin bu kemekellğin balıca sebe· kafasının Brakıscfal olmadıklarına muş (20), Etrilskler vasıtaslle de Lfı_ langues Scınitlqucıs. ~"' 
anlaşılıyor. nıçın en ısı Y- mıllctler bu lekeyi nasıl kabul etmış- yafetımlZde, ef'al ve harekAtımıZda ...ı il" . k k bl udur: Profesyonellerin amatörleri dair bir rivayet lşittlğlnt de yazar! Unceyi meydana çıkarttırmıştır{21) . 16) Tevratttıkl Tn .. or kellQlQ'"' ....... 
mond'a bır me tup yazma lerdır? en bariz tesiri görillen tabiatın ka- .. .,... 
1- h " t · ., D ""'usu idare vaziyetinde bulmaması. Fakat onutur ki "'enlş bir Ucarı Ve Ari denen halk ta yalnız lisan vc rinde durmak ı zımdır. Buna ...._ 
uzumunu ısse mış . 05~ Eğer bu id:llalar doğru ıse bugUn nunlarım ve bu kanunların ıkllm u- 0 

.,.-

b . l l bır muamma Bu vaziyet karısında yapılacak ilk alAka bUtUn dünya ırklarını burnlıırn dini değıl , bUtUn medeniyeti bunlar· ~ine ayni te\·rattıı Tagonna ,·e)~"'~ 
ıç an aşı maz ·· A vnıpa b..:ıştan ba~a leken insanlar- zerindeki tesirlerini aramak dııha . P".rr 
Clarckson-Parry memnun bir la doludur. ı, tam amatör!UğU kabul ettiğimize doğru bır hareket olur. Ayni menşe- topluyordu. Buna bakmaktan ziyade dan almıştır. Ar1ler, hiçbir yerde, hiç gornuııı surctlııde de tesadüf il' 

ta ı 11 · · ulruşturarak · gör tekll ... t tö ı ti ktl ö dil ve dın rabıtalarına bakmak ge- bir medeniyet yaratmamışlardır(22> · '.l'euat bu suretle «TürkmeJJ' vır a e ennı t> • Bızım nzerlnde durmak ıstedlğimlz e .. ı ama r e rme r. den, ayni kökten olan c zbek•, <Ta· 
Pek O kadar da anlaşılmaz Bunda"' u "6ne e"~·ellne kad•'" cmn d rektir. Biz HatU Ulkesinln bfitiln ııa.h Muharririn Etllilerl cahlAksız> di· melde EtrU kleri kasteder. - ' en ml\hlm nokta, amatör!Uk cercya " ç""' • • ""' "'•·- tan, cTUrk> dUlerl arasın ak! te-

bir §ey değil.. dedi .. Yeryüzün- nın kuvvet bulduğu ve müdafaası ya rumuzda ve idare mekanlzma.sında Ia.ffuz ve hece ayrılıklarını bir tara- ve llAhelcrinin Ortıı. Asyadan buraya ye tel!l.kkl etmesi de bUytik bir gil· (17) Melllnarıi; La ,1e Prl'~ç1" 
de Raymond'dan başka Mi- pıldığı bugUnlcrdc teşklllı.tm vaziye· daha bUytik bir canlılık vardı. Ve teş fa bırakalım... lstanbul, Rumeli ve hicret ettiklerine ve sonra Yunanlı· nahtır. Bugiln ah!Aksızhk glbı ı;i.lr litr de benim <ıl'arıwayı> d:Vıııt· 
tchefl'e bu mealde bir mektup kilAt bu ıfl hevesle yapan amatör i- illh ... lehçelerindeki fark bUe açık lnra mıraa geçtiklerine, elde mevcut düğUmUz dinin o zamanki kıııdelerl 01111 olan şu )&Zılarıma bakı.lıJl ~ 
yazacak bir tek kımse daha var t.~~~lilplr.rlmlzln, gençllğın tam anla darecller eltnde idi. Bugün ııaat beş ve barizdir. Buna rağmen kim bun- ilmi ve.sikalara dnyanarak çok yakın mevcut olmasaydı, insan toprağa, (İsfilml~ctten en·eı Mede\'iW't 
tfır. O da hiç birınizin hatırına löı· olduğunu kabul edelim. Fakat teş buçukta kapılannı kapıyan teşkllAt !arın ayrı ayn birer lisan olduklarını dan vAkıfız (17). toprak insana bağlanmaz, ebedi bir faillk, :Hektn ilik). ,.1" 
gelmiyor galiba.. klllı.tın bunlara karşı vaziyeti ne 0 • o günlerde gece yarılarına kadar bir iddı.aya kalkışabilir? Muharrir şöyle bir iddia daha der- göçebelik devam ederdi. (18) Wlll Duranı: hlstolre. J, ~ 

İkimiz birden: tek odada çalışarak bugllnden daha Bunun gibi Etruskcede (yer ve meyan etmektedir: Türk tarihinin tirnarhane metotla· (JO) Opııcrt et ?tlenant; texte 
- Kı"m? diye sorduk. ıacaktır? 

B ...tı kü bed t bl ı te•kllA.tı çetin işler görüyordu. memleket) m4.nlı.Sına gelen El veya cSUmerlllnpın" dilinde TUrk,.eye ben rına. uy,,,•n olarak yazıldığını iddia dlques des as yrleruı. d . f 
- Bı"zzat Mıtchell.. ubun en er yes " ...... ,. o- .,,. 
Birden anlıyamadık. Sonra biz tı.ıa. tı llyoruz kı, profesyonel ida- Devlet hazlneslne, senede milyonlar lJ kelimelerinin proto - hlttlte dllın- zlyen kelimeler bulunmuştur. Faknt da, affedllemıyecek bir günahtır. (20) wm l>uront; Wstoıre; 

Raymond: recilerder. teşekkUI etmektedir. Hal;'nı ca lira kazandırmak Ye Türk spro- den bu dile geçtiğini iddia da nbcs bu dıı. fıızla bel bağlanacak bir şey Hullsa olarak şunu diyebllirlz: 806 - 807. Sil fJ' 
d d

. kendi kı dUnyıııın hiçbir yerınde profesyo- runu bu k~mekeşlikten kurtarmak, tir. Tarihin en bUyUk hatası, milsbet değildir. Çünkü Sümerler.de Arap- Etllller Türktür. SUmer, Eti vesal · (2ı) Oarrıı. de ,·aux: le5 nıo 
ke-n-di:ı~~i ~~~~p ~a~~asında ncl bir tcşkıllı.tın, amatör teşekkül· otorite tesis ve dls pllni iade etmeıt bir vesikaya istinat etmeden iki ne- çaya, Japoncaya, GürcUceye de be.n- re gibi ayrı ayrı halk yok. Hatti ve rusque cxııllquee, par le TIJJ'Co Jı r 

• ? !eri idar 0 <'ltlğl görülmemiştir. Esa- istiyorsak yapılacak iş tam amatör vt EU yaratmasındadır. Sonra bu 7.lyen birçok kellmclcr bulunmuş ya Khati dediğimiz tek bir Turani (2.?J Wlll l>uraııt; lılı;tolre; 
ne mana var... b d · ktı kt bir te .. kllAt kurmaktır. Morfolojik unsurun her iki llsand• (') 1 ''"' _ıtf _ İşte biz de O manayı arı- sen una a ım n yo ur. . -r a tur.ı> . halk vardır. BUytlk A im Fr. Lcnor ....,... Jıl''°"' 

. d"k" h ld b Bugün ış başında. bulunan dort: beş Böyle yapı!Irsa, mekanizma ama- da ayrı ayrı olduğunu kim ispat e- Biz kendisine deriz ki, Alimler ou man'ın dediği gibi işte bunlar bugün. (23) ~onıunt; Manuel d' 
yoruz _ya .. fjlm 1 \da~ e U ~-' yuz 11.ra maaşlı bir memur, bu işi zev törleştırilirse • yine tekrar e<llyoruz decektlr?. hususta birçok tetkiklerde bulun- kil Türklerin babasıdır (23). Kendi anele&no de l'orlent. iL ~ 
~unh sıdze y~ztmış ok dugu cevka 

1 
kt için yapan, hiçbir menfaatı olma- hem devlet hazinesine milyonlarca il· Yok (yer ) isimlerini gösteren keli muşlardır. Arapçayı doğuran Asarı tarlhım.1%1. kendi elimizle baltalamı 1 RIZA ç .. ~'\'11 

ıza e er ıfi e o a ar .. yo sa u k 
d 

. h t . . k" k ılığı halde istirahat edeceği zamanlar ra kazandırılacak, ve hem de T r me nihayetindeki c:nıı.) yı Etrilsklcr ve tbrant lisanlarına, tıpkı Fransız- yalım. NOT: ıııJI onu a ıza e mıye ım an vo • .. . 
Y t .. .. t . · • 1 d'l ku!Up1cı inin lşlerıle ve yüzlerce sporu bu keşmekeşlikten kurtulmu' Kapadokya. lisanın.dan almıştır gibi ca ve İtalyancaya Ltı.tin ıısnnınııı •• t 

a su mo orun amın mese e- ' t t" bir 1 k blr t s " 
si .. bundan size evvelce hiç bah- çocuklarla uğraşan am ama or o aca tır. sözler , blr hayalden başka şey yaptığı analığı, SUmer dilinin yaptı- 9) Probleme Htttıte. Blrlnel makale 15 ağus o 
setmemi.cı miydi?.. idareciye direktif veriyor. Bu vaziyet COK.E değildir. Bru - na, Ruplu - na, Tar- ğını da isbat etmişlerdir (18). JO) Pejoan: hlHtory of art: J, P. ayıınızdadır. ~ 

l!!!!!"!!!!!!!"'!!!"'~--~~~~'!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!"""!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!ı!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'!!'!!'!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!"!!!!!!!!"'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
Sirako en önde gidiyordu. Bir yor, saçlarım okşuyordu. Ce. 

denbire durdu. Kulağına acı bir vap verdi: 
ses çarptı: - Rüya değil, hakikat ... Be-

- İmdad! Ölüyorum! Kurta- nim, kocan Sirako. 
ıın beni. 

1 
- üü gündür açım. Kazal-

Ses, derinden, ayaklarının al- vekyo işkencenin çeşidini yap· 
tından gelıyordu. Eğildi, meşa- tı bana. 
leyi tuttu. Goziıne bır halka iliş- - Neden? 
ti. Halkayı tuttu, kaldırdı. Se- - Bazı şeyler öğrenmek iste-
kız on metre derinliğinde dara- di, cevap vermedim. B una kızdı, 
cık bir yer meydana çıktı: Me- yemek, su vermediği gibi k am
zar gibi bir yer! 1 çı~attr. Ellerime, aya~larına d~-

Toprak üstünde bir kadın ya-ı mır halkalar taktı, bır çok ezı-
tıyordu. Acı acı bağırdı: yetler yaptr. 

_ Yine mi geldiniz? Çektik- Sirako dinledikçe yerinde du-
lerim ıstıraplarım kafi. Merha- ramıyordu. Dışarı f ll"la mak, k a 
met yok mu sizde? rısına işkence yapan adamın 

Bu ses, Sırako.ya sihirli bir gırtlağına yapışmak: tırna~ları
tesir yaptı, titredi. Karısı Mar- nı etine geçıre geçıre bogmak 
garit.anın sesıydi ~u. Hemen arzusile kuduı;ıyordu. 
mezar gibi yere ındi, kadını ku- Bu sırada bır başka se~ ~aha 
cakladı, çıkardı. işitildi: Acı ve yardım ıstıyen 
Kadın ağlıyordu. Sevinç göz bir ses! 

yaşlanydı bu. Titrek ve heye- Anriko sesin geldiği tarafa 
canlı brr se l dedi ki: doğru gitti. Damyano meşale 

_ Rü)a mı go1ü~orum. Sen tutuyordu. Önlerine bir kapı 
ınisin Sirnko? çıktı. Kapı arkasından tek-
Sırako kadının clkrini öpü-' mcleniyordu. Ana h tar üst ü nde 

stiklô.l - En Son Havadis' in Aşk, Cinayet ve Macera. Tefrik:ı.sc : 14 geldiler. K a zalvekyonun ayak- - Söyle dostum. ıııı.sıl 
larını tekrar bağlıyarak, bir çu- - Kazalvekyo karIJJ11\t;i, (!' 

iNTiKAM 1 • 
val gibi bir tarafa attılar. merhametsizce hareket e ),ıı,~ 

Anriko dedi ki: na azap çektirdi, işkenc~ ).şfıi 
- B iraz d in lenelim. Sonra o-1 tise, ben de ona ayni şeY1 13ı.ıll, 

nun hakkında yapacağımız ~e-ı cağım. Bana izin ver.p.ıi1ect yi düşünürüz. yapmazsam, rahat ede 

idi. Münt ek im kapıyı açtı. 
B uradak i mahpus da bir ka

dındı. A nrikonun ellerine sarı
lıp yalvardı : 

- Allah a§kına beni kurtarı
nız buradan. 

Anrik o kadını tanıdı. Kazal
vekyo'nun µıetresi M addalenay
dı bu. O da, K a zalvekyo kadar 
hain, dessas , taş yür ekliydi. Re. 
is, onun burada, bu vaziyette 
bulunuşuna şaştı. 

Maddale n a güzel bir kadındı. 
Olgun v e çi.li.k vücudu ipek bö
cekleri g ibi daima bir değişiklik 
içindeydi. Günü n aydınlıklarına 
göre rengi değişen eli g özleri 
gibi, vücudunun a hengi ve hat 
ta başının şekli d e mütemadi
yen değigirdi. tçi de tıpkı dı§ı 

ı , Çeviren; 

~· Çapanoglu 

g ib iydi, g özlerinin rengin e ben
ziyen bir ruhu vardı. Kah ke
derli, kah şuh ve alaycı, kah 
b er rak ve rakit, kah fena, kah 
bulanık, kah gaddar ve ekseri
ya zalim ve müfteristi. 

Ma m afih ne kadar olsa bir 
kadındı v e bugün azap ve ıstı
rap içindeydi. Onu da kurtar
mak lazımdı. 

H ep birden mahzenden çıktı
lar ve şatodan ayrılırken, dört 
tarafından tutuşturdular. 

Kafile y ola çıktı. K azalvekyo-

Sirako, K azalvekyonun etra- ğim. ·C-
1 n un şatosundan aldıkları kıy- fında her an üstüne atılmağa - İstediğini yap! ıve!Ö • 
metli eşyaları, ahırdan çıkardık hazır bir yabani kedi gibi k aba- Bu sözleri işiten Ka.zs... 11'~. 
ları atlara yüklemişlerdi. Anri- rarak, homurdanarak dolaşıyor- bir yaprak gibi titreıne~ old 

1 
ko ile Dora da güzel bir lngiliz d u . Gözlerine hiç bu kadar fe. ladr. Dudakları bembe)~a. tı' 
atına bindiler. n a bir bakış gelmemişti. Bu Ağlıya ağlıya yalva:d!· jı:ı~..:ı 
·Reis, Kazalvekyonun ayakla- gözlerin gittikçe koyulaşan ren - Merhamet edınıZ· ı;ıdilr;. 

rmı çözdürdü. Ellerini arkasına gi altında yırtıcı kuşların bakı- olunuz. Bıçak sapla)'lP ..,,J1l· f,,, 
bağlattı. Beline pağlattığı ipi şmdaki vahşi huşunet seziliyor- nüz, size minnettar oluı .. )"Ilı~ 
eline aldr, atını dört nala sürdü. <lu. Y üzünde, gizli bir niyeti, bir kat işkence yapmayınız. 
At koştukça, Kazalvekyo da düşüncesi olanlara m ahsus göl- rırım size. ·' 
koşuyor, sürükleniyor, ayakları geler vardı. Anriko gürledi; ~;ıı p1l el 
dolaşıyordu. Koşamadığı za- B " 1 k b' k " k"ldi _ Snn merhamet et ..... 

4
,,eJ' ~ 

manlar, Anriko, kamçısını K a- ır ara ı ır oşeye çe 1 ' " e h" e> 
avurdu nu ve dudaklarını kemir- Kadınlara.bile. e_ziyet v .. rll JJl 

zalvekyonun sırtına vurarak: v b 1 d G"' 1 . .. h ettin. Senm gıbı canaV<;_ . 
- Yi.irü bakalım, diyordu. m ege aş a ı . oz en mup em ı , c 

T b m-·n lüzumu yok! bir !loktaya dikilip kaldr. -~~n- hamC't edilir, acınır m ~ıı fltıl 
em e gı _ 3 _ ra bırden ~a~ırına ~ay~t _muhı1!1 Sirako, Kazalvekyonkuıs.I<.Atl' 

HAiN KADIN 
ve acele bır ış gelmış gıbı, ~n;ı- lanna. yalvarmaların~. etJY" 

1 
konu n yanına koşarak dedı kı: le asmadı. Elbiselerını .,ı1> 

T a nyeri ağarırken mağaraya - B ir teklifim var reis! (AJ'kall 


