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Nizamettin Nazif ..:_J 

SALI 19 Ağustos 1941 
in Son Balterıerını Ve1'1r 1111-sı 

- . 
laıeteıı Kuruş 

TevlilE Fikret •• 

Muazzam bir Bus tankı t~nelerl •tıyor 

- . 

.. Ankara caddesi gitgide 
Kanlı eski Galataya dönüyor .. 

çarpışma-

lar oıuyor Dün gece yine iki meyhaneci 
Kıgosav şehri 1 b • 'b • • • d f 
tahliye olundu 1 r 1r1 n 1 vur u • 

Bu tabiye Alman 
geri kuvvetlerine 

taarruzdur 

Bu sayede birçok 
Alman motöriz e 
kuvvetleri imha 

edilmiş 

-

lstanbulun idare ve fikir merkezi olan 
muhitten şu balozlar kaldırılmalıdır 

bir 

f Dün sece Ankara caddesinde, sarhoşluk 1 dehler birbirini kovalayıp kafalar tütsa
fiiiir.~--=:iiiiiiiima~ 1 ~iizünden bir kavga çıkmı~ur. Şöyle ki: lenince derhal lıir cııefsaniyet> ha~1 .. 

İstanbulun tn güzel semtini, garip bir mı§.·· Sözü, bir müddet ewel aralannı aç 
müsamahamız yüzünden eski Galataya mış olan bir meseleye dayamışlar: 
çevirmiş bulunan rut>yhanelerden birinde, c- Neden olsun?> 

2000Almanve 
1ta1 yan subay ve 
askeri öldürdü:er 

200 köprü b~rhava 
ettiler 17 treni yol

dan çıkardılar 

giıya ahı; ılık, fakat hakikatte ml') hane· c- !\itin yaptın h 
dlik yapan ,\Ji ile Halil adlı bir arkadafı c- Sen beni bilmeı.siu.» 
mü~t<'rile ı;,.kildikten az ı;onra !;İlingir ı;of. 

rasını kurup atı,tırmağa başlaıııı?lar. 

Efrndi efendi i~seler, iyi... Fakat ka· 

c- Ben adamın~» 
Tarzında tehditltre gitmişler. 

(Devamı Sa. S, Sü. 4 t.e) 

Hangi değirmenlere 
el konmayacak? 
Ticaret Vekaleti, 
Talimatname 
Hulasasını veriyoruz 

bir 
hazırladı. 

Moekova, 19 (A.A.) - Röyter'h 
muhabiri, Yugosla.vyad&n Moekovaya 
gelen bir mektuptan bahaediyor. Bu Ankara, 18 (Tdt'fon~a) - T~carct \'e-1 1 - Ticuet Vekiletinin un ştoka temin 
mektupta ~yle yazılıdır: klll!li değirnı,.nltre verılcc-t'k mübayaa N· veya tamim satJşının un olarak yapılaca· 

cYug06lav çeteleri 6 hafta lçinde llhiyerine mütedair bir talimatname hı· ğı ~ehir Ye k861lbalarda elmamak. 
12,000 Alman ve İtalyan zabit ve aa- z1rlamıt1ır. 'Bu talimatnameye nazaran el 2 - Halkın yiyecek ihtiyacı i~in be
keri öldürmilfler; 200 köprü berhava konma hükmündt'n i•tisna edileak olan yanııamelerine müsteniden kendiline hıra· 
etın1'l•r 300 • 400-mUhlrhm&t ve ..,. değiruıenler Tic:arct \ ekaletince tayin O· kılan veya puarlanla yapılan ııatı~la 
ire de~u ya.kmıfl&r ve 17 treni yol. 1unacakur. Bu tayin keyfiyeti i9i• ektir· temin edilen mahsulleri sahipleri aamına 
d k 1 d menlerin •CNitlt'.rinin ou §&rtJan haiz ol· muayyen bir ücretle kırmailan kendi nam 

an çı armı11 ar rr. malan Jüımdır. (Devamı Sa. a, Sil. 5 de) 
Yugoslavyada. halen 80,000 Alman, 

;~v~l~-;~;;t =.uc=g=ün=pu=su=da=be=kı=e-
Kongre liderlerini 

kabul etti 
Vaşington, 19 (..\.A.) - Ofi: 
Roo&evt'lt, kongre liderlerini Beyaz 11&· 

raya da,·et t'tmi~tir. Davt't edilenler ara· 
eında kongrenin ikinci reisi Walıace, iyan 
meclisinde t'lı:~eriyetin lideri Barl<ley, 
ayan mecfüi hariciye encÜmPnİ reisi 
Blooru \e iyandan George bulunmakta· 
dır. 

)latl.ıuat sekrettri StPphan'ın bilıfirıfi· 

Sine göre bu topla~tı et-nasında ht'mtn 
hazan hıırid varlyl'l m~drlt'rİ görüşüle· 
eekıir. Mumaile)·h demiştir ki: 

Reisicumhur ve davetlileri hali hazır· 

daki ''azİyet hakkında liderler ise takrİ· 

bl'n iki hafta evvel reisicümhurun a:ime· 
tin<len Mlnra hiaıl olan parlamento vaıi· 

yeti hakkında kendisine maliımat vtre.::ek· 
!erdir. 

Carley rei•icümhurun büyÜk br ihti· 
malle !\'.ew • Jeney"de kiin federal 
Shlpuilding of Ke..-avy deniz tezgahların· 

da amele ile parlamentolar uasında çı· 

kan ve 493 milyon dolara baliğ olan milli 
nıüdafaa programının tatbikını ııt'ktf')·e 

uğratan ihtilafı da bugün tetkik edectğini 

ıö)·lemi~tir. 

Mikado, Bahriye 
~azınnı kabul etti 
Tokyo. 19 (A.A.) - Ofi: Bahriye 

~azın Amıral Koshlso, dUn İmpara
tor tarafından kabul edllml,tir. 

MUlAkat bir saat ailrmUştür. 

yen gene bir aşık 
Rakibini bir kurşunla kalbin

den vurarak yerlere serdi 
Bilecik, 18 (Hususi muha'birimiz- J 

den) - Bahçecik nahiyesinin Yuva

cık köyünde kıska.nçlık yUztlnden bir 

cinayet olmuştur. Vak'a fudur: 

Yuvacık köyünde oturan on dokuz 

y&41nda RUstem oğlu Mehmet Kıun

bur, Meryem adında genç bir dulla ı 
uzun müddet sevlftikten sonra niha

yet Meryemin Recep oğlu Ramazanla 

münasebette bulunduğunu '8ezm~tir. 

Sevgilisinin kendisine ihaneti genç 

Aftkın aklını ~mda.n alm1' ve ra

kibini öldürmeğe kara.r vermittir. 

Mehmet Kıunbur bir glln evden 

ben fabrikada çalışrnağa gidiyorum 

diyerek ayrrleyor. Ve rakibine pusu 

kurarak tam Uç ~ pusuda yolunu 

bekliyor. Nihayet bir gün akl}am Uze_ 
ri evine dönmekte olan rakibi Ram&· 

zanı bir kurşunla ta kalbinden vura· 
rak kanlar içinde yerlere seriyor. FL 
kat çok geçmeden genç &.,1k jandar
ma komutanı Sadık taraıfmdan yaka_ 
!anarak Adliyeye teııUnı ecliltyor • 

ingiliz 
havakuvvetleri 

Duisburg, Bremeni 
bombaladllar 

Bu hücuma 100 
tayyare iştirak 

etti 
Londr&. 19 (A.A.) - lngiliz hava 

kuvvetleri dUn bUyük bir faaliyet 
göetermil}lProir. Boulogne muva!fa· 
klyetlf' i>ombardıınan edllmil}tir. 

100 bombardıman tayyaresinde ı 
mürekkep bir tl'l}ekkül, havuıın fe 
nalrğma r&gmen garbi Alma:1y.1dak 
fehlrlerl, bu meyanad Bremen vf 

Duisburg'u muvattakiyetıe bomb&r· 
danan etmlflel"cHr. 

.. Birkaç güne kadar 

SAPO 
Tarihi, edebi uzun hikaye 

j Yazan : Ensari Billent 1 

Tarihten bir güzel kadın serimizn, A11pasiya ve Habbabeden sonra üçüncü uzun hiklyesi o. 
lan Aizze birkaç ıüne kadar bitiyor . Onun yerinde «Safo:ıtyu bulacakemız. 

Safo! aşk, şehvet, tiir, ihtira, kan, hey**' il&hesi. ..---y-r . .. 



--- Savfa 2 ----------------------------·---EN SON HAVADiS--------------·---------- - T9.8.941 Salı 

/ eü~LERIN ARDrNoAN\ • o ı sTIF )(şEHiR ve MLEKETTE ... )1~~ 
tvluhtekir ordusunun beşinci koluıGramer meselesi 1 ıı ıı 

1 
.. ki d. • Kıta Harbı 

15> üyük bir mücadeleye girişti\<, evet. Faka::~tm:~:e 1 o :di~~~t=:~:::::~:. ıGı~a m~dde: -n o n u n s 1 o p e 1s1 i A lmtıceanalhamak:vk~u~drteBt .. ıol,I~~: 
u;;;;p henüz kırasıya, ölesiye bir mücadele mahiyetini alınış metod inkılitbr zaruretini ileri sllril· erıne azamı -

• bw değildir. Çünkü biz esasla değil .de teferrüatla uğraşmaktay~z. 1 yor: Dilnyaom içinde oldugu ç•&• fi l d• yada eo müthl~ bir imtihana t~ 1 
_.. 

ihtikara karşı harp ilan ettık. Fakat karşımızda bulacag~- herhangi mcoele oluroa olsun, 0000 ·yat Heyet ilk ça ışına raporunu ver ı. tao aman>« uıUcadelcnln, blll"'"' 
ınızı zannettii:iıniz muhtekir ordusu mevcut sütrelerden istı- 1 mUtchassısının rryinl. fikrini alma..K İngiliz. umunu ef· nnda fra.ıısa 
fade ederek, o kadar ustalıkla sinmiş, gizlenmiştir ki, bizim ve dinlemek ç.a,l!:ıdır. Değil gramer yapılan işler tetkik edildi harbi kadar büylili bir heyecanJ:ı. ı.>• 
elinde pala ile dolaşan ve nara atıp vuruşacak kabadayı arı- vucudo getirirken, bir fidan dikerken !Jf Ura k a be h 0- kip edilrlil;I ~llphc izdir .. HatırlJlrd•· 
yan bir yeniçeri ağasından farkımız yoktur. bile. hayatını bu 1-,e Jıasretmı, mlit&- Ankara, 19 (liu-.moi) - Mci&fif Ve· dır ki l•'ransa nıl!ca.delo &a.hnesind~ 

Bugün. ım•htekir denen ve şeytanın ortağı otan adan1N1: bassı Jm;anın ht:ıe yol gösterm~i misyonu killitinin ıc-Lı'Z a:r rv~d yapmaia t~b· ~·cklhnekle tngiltcreJl !ı:ok mll.!jiil
11 

- Gel beni nalla! brkliyecel'b;. Ali ı. se~t dtlşünür karar verecek ı htiıı ettii;i Jniiııü an ıklop~di .. inin :imdi1" hatta yclı.a\er bir dunınıa (.)ll.!jdrl1111
<ô· 

Oeınesıne ne inıkAn vardır, ne de biz ona bi.iyük bir darbe "~ kt>ndln1 atneli hayatın zarurPtle-ı \kadın h<1zırlıllarqı1 hildirmf"l \.C ilerbı. tu. :z.undi, Ru .)&da ~:a(ulmakta o!JIP 
ındırebılecek vazjyette bulunuyoruz. rlle hııih hi~ttetruez. Bir dil mntehas~ 1~iyat 1\-ltira-kabe komi!!iyonu ıı;in an .. H. .. J•ıpf"di buro unca )a.ı.ılıııı; olan harbi dcı Alm.oalar kazanırsa., ııarb11' 

Karşıtnızdaki muhtekir ordusunun başt boş, idareSİ'Z. bir msı. Türk grameri için, rlbette, ken- dün toplanarak yağ "e ÇU'iBI ı;alışma metodunu g~t(rir raporu inc.:ele-- banıl>a,ka hlr inkişaf seyri taldı' e • 
ba/dırıçıplak ordusu olduğunu düşünmek, bu işler hakkında dl ilntlnln nııa tekin cttl~i yenJ bir me~le!!ilnl görü-:mtt,tür. KonıI~· mf"k üırrl) h11.:;iin .\nkara Oıl ıarih ~· nıe.i ye ";'inıılıye kndar diL~Unlüdıl~ 
en küçUk malfımat sahibi olmaınak demektir. O.kını plAnhırı orta & ko,)·aeak, e'tkl yon dünkü içtimada. ÇU\41 fiyat- rarya faklılteJinde .\laarif \ekili Ha!>an ğü.ncJen daha uzun Umıest U1t101a.ilP 

Çünkü nıuhtekjr ordusu bugün Ukraynada dögü~en Sov- m<'todların Makat, yanlı' taraflarını lsrını Ye aı.ami kar yUzdelerini \Ti )UccfJn re lii:Judc bir toplantı yapıl· lngi11~1Cdı~ buyUk bir lelfskf"te nııJll-
yet ve Afınan orduları gibi tam teşkilcitlr ve teçhizatlı bir or- ı-ö5tttet·ek \.C \anlığı ytni ılıstemın te.bit etmek için tu\alcdarı, yağ nll>:lir· dil saym:unaları ımk nsıt.dır. 
dudur. Onun piyadeleri, ınotörzize kıt'aları, pike ve avcı tay ya- mUdafaa"lını .\·apat-akhr. l'lazari il- flyatJarını te~bit etnıek üzere, t'imdi~e kadar ~apılını' olup heyetçe tugillz de\lct adanıl:ırı.uın, m:ıtbd 
releri vardır. Ve o bütÜA ıı1alzeme ve ihtiyaçlarımızı alıp ka- mln rolü budur. yat tüccarlarını, kauçuk \'e ll~- bildirihniıt olan işkr ~unlardır: atının, un1wn1 efklrının uzerinM 
çırarak ricat etnıekte ve b~zi vuracağı darbe tçin hazırlan- <>te taraftan, hJr de pratik hayat, t1k fiyatlarını tesbtt etmek, fab- 1 - Yirminrl JL ... ır Lanı~unnun la) ınutabık bulunduktan bu ba li'te 

kt d amel'. Jı ~t ti k dl · biz t ı harfi fi".:lenmiJ ""' fi,lerln .. o<>una bunları ..,,-.. nıa a ır. .J .. ın zarure ·en m - rlkalarır,i perakende sa ış arına · "' .,. e ra~men, bli.vük demokrasilerle ... "" ... , 
Bütün nıodern vesaite malik bulunan muhtekir ordusu lere hi settirJyor: Bu da, Tiirk dilini manı olmak ı~ın lıistlk!:l, ayak· ınadde halinde yaı.acaklar için isti;:ari ya anunudakJ l!jblrllğlnJ. en genli) \ 

1 kk k b. d b · · k 1 ı.• t· d ... JC. ··&- ""--! k lbl 1 mahiyetle notlar ilive olunmu~ıur. tı~• mu ıa a ır e eııncı O a sanıp ır. .. . v&ru o,..ıı;;nmek ve ö,. ..... me ~ kabıcılarr \.·e satı,ıannda. narı en ınües ir vardnnl:ırı tca.ıı et 1 " 

Bu beşinci kol bizimle birlikte mi.icadeleye girişnıış bulu- en Mil bir zarW'ettir. Türk grameri- flyatr üzerinden et verilmediği 2 - <h) harfinin fi-:lrnm~ine dc"am bir -kilde d~ pi' etmemeleri kil~ 
1 olunmaktadır. ·r nuyor. • n, bir an e\"'l'el. tedvin etmek, o kadar iddia ile yapılan ~ikı\yetler üze· nlidJr ·r 

il ·k • b ·· ·• • d 1 3 - (Kamusu 8.liiın). (!':iidlli O;;ına· bU' ıtı arın u gorunn"Myen or usunu arıya ıın. öı.lenrni 1 Ur ki, bunoR teknik taf!ii- rlne celepler da."-et edilmiş "·e !\faarit \'eklll Haqn All Yücel A<":ıba tngHi.zler, ,\ın1anJarLn Mitat PERiN 1. 1 ıın. (0 ntanlı mür-llifleri), (Hayat ın,.ik· ut· 

============================= a ı, bu Katırlara. ıntmayacak kadar hepsinin ayrı ayrı malü.matla.rı- tilq ku"·,·etıerlle Sark cephesine ç uzundıır. 1._ ......... -.ıın~· ti lopedis.il, ,,. ılalıa birkaç <"·rr taranctrdk 

1 
... ıetl• 

na. mUı-.- .. ~~ r. h r· . . fi 1 . d . ·ı . . K t" 1 landık!. arı tııırada, Rus mukaven .1. 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası-111 

' • a) ar 1 11.;ın. ı:;- t'r "İJ('ll ,. ;rtır.ı mı~.'.".·. a 1 " Bu mesctec1e mühim nokta fil olu· ()trendlğimiu göre, !::U\·alcılar nJn tOkmesine n · nl olnıak için, 
4. - Turkıye C'f. ıi:rıı.fy.uı.na aıt butun / ,. 

yor: beher çuvahn '16 - 80 kurw;a »a-- man'-·a üzerinde ha~a akıntarınd 
k<15ım-e1erTu.'rz.k •,.,) fı~lenuıı~ıır. m'*' tramvay , llO' 

~ ~ . 
İlmin endİı1elerinl, aJMli hayatın tıldı""ı takdirde id&re edebileceği- 1• 1 . bacıka bir taz'-·lkte bulunman-ı dil~ 

f!ı I! llm ric-a iıun en • J e til~ 
zaruretle.rHe Wlit edebilmek. Buna n1 iddia etmekte, kon:ıis!-'on l&c nıüyorlar ını ... Nor\"""'e, ııoıa.ncU 

~~··· ~~!.:~ 
hurları fı, e) laıiar fi~lennU~lİr· ~ 

mu\.·atfak ola<'ağtmızdan rmJniz: Gtt... çuvallara a.:ı:amı olarak 56 kuruş 1 _ ISrr\.eti funun), fR~inıli kitap) hillerine \."eya l'ran nın Ianş ı.:1!:~ 
Lel türk('t-, l·ıUıun z.anıanda. en ıno-- fiyat M?sbit etmekt.edir. hh il .h. ı 1 d'. ·• -- Jarına -·"·er roıl·-roı-•· •nrctUe ki \'e (Ş,. ıt gı ı mermua ara ıt;er mn- - :ı. ao <.tA 

dern WI kkllerle mücehhez; bir ın· Dtin yapdao tetklk.ler M>na er- teaddit me('m~ıa w han kitapl.ar trtki\;. Bir kişi öldü, bir ka- harblne daha 1j3ıprtıcı bir mUdsıısJe-
DK'..ff" malik olacak. ınedJğlnden ftyatıM kararfaştırı· olunanı!.. bif rf'f'İm dfJ.'·Ya"ının Nıtıı J,,. 11 . de. bulnnmalan mutssa\""\oer mtdlr': fil 

Ekmek fiyahna 
zam yok 

latnam14tı<. Önlımüzdekl perıem nılmn,ttır. dznzn ayaklarz kesildi Bir kere ,uraıu mulıakl<ekhr ır 
be günli yapılacak bir içtimaı Bundan r.nırıra aıı~klopcdinin tertibin· logihz erkAıuharbiyeslnln böyle ~ıt 

A1üellifi : Niza~ttin Nazif-- 1 müteakıp pirinç, nohut, ı;adeyağ dP gözöncindtt tuhdacak f' a.1ar rtraflı E"·vt'lhi ak:mm Erenköyündl" iki ıram· proJetti mevC'iutaa, bu proje etral10 

ve çuval perakende u.ami satı' görii;ılmü~. ınadddt>rin yanht1nda ni:s· \af laı.a .. ı ol~u} ve bu fc-t:i k,ıaı.lı.r neti· f'n büyiik bir glzlillk mubafAP tdtı" 
fiyatları tetJbit edilecektir. bet birli~i. imlıi biTlıgi ve ü-.1ü.p hidiği ya· ceeinde bir aJam ôlm~ Ye bir kadın a- ttklerl \.e hareketlerine .U.rpriZ ~' 

üdl • 
pabilm4"k tt·in ne Gihi hmou*ara dikkat y.ajını J..aybl"tmi tir. biyetl \·ernıeğt'I c:aJıpcaklaı'ı ~-•" 

----- _ı 

Kolağası Niyazi bey dağa çıkıyor! 

"Talat beyin leh.lifi muvafıhlır. Öyle 
bir propaganda şekli bulmalı ki 
Gegalaı·la Toshaların arası açılsın!,, 

Gizli un satanlar 
talı.ip olunuyor 

Fırmcıl<Jr dun İ:ttanb.J bı·l diyetine 
murac at edcrt'k ekmek Mualiye6inin yok· 
M'k ~ldnğurıu ileri ıürmii~lt"r \IC bu &«> 

beplerle zaın talebinde bulumnu~lardır. 
- Talat beyin teklifine ge-ıdık banka, kapısını vurmadık Fırıocıların bu talebi D,.jmi Encümen· 

tfınce İşkodra '!llbemizi tahrik tahsisatı mestureli daire bırak· d• tetkik edilcceW.ür. f'akat 80!i.hiyetli 
'etmek te muvafıktır. Öyle bir mamışlardı. kıımt"ler hn taleLin yetine cetirileaUye
propaganda ı;ekli bulmalı ki 1 İttihat ve Terakki denince «tilıi iddia eımektedide<. 

Ticaret Vekili 
Cuma~l günü ~hrjmize gelmlı; bulu4 

JW.n Tiearet Vekili . tı.iımtaz Ökmen, dün 
tıabe.h Milt seıldr.tde Ma.kaz '19(>Uru ile 

Bandırmaya ;ı~. Banchrmadun da 

İmllre pdecekti<· 
\ekil, 20 agu- a<;ılacak o!an l.mur 

fuar-mın merasiminde bulunacabır. 

ltelerrlk: •Gega !arla cToska.ıarın ara- 'hatırlarına hep bu tipler geliyor Dığer taraftan bir takım kirılse~-
31 a~ılsın .. İ~kundi nehrinin şi- Ve bıyık altından gülüyorlardı. r1n glzr un aattılıları haber alınm14· _V_a_t_l_l-

1
-
1
-·1· ı..., Okullar 

mali ile cenubu birleşmezse Ar· Nereden bilebileceklerdi ki o tır Be!edi,ye bu gibi un aatı,,uu tet- ı ' ı .. 
navutıu1rt:ak~. ~fti~akçı milli ha- ~ülered~ frenk mukallitleri- kJ< için &yr; bir 
reketin hıç fııli manası kalamaz. , nın ellennde senelerce manasız , tıre..ıı:tır 

Kara8U bu sırada dolaptan bir kağıt parçası halinde kalanı · 
mahut konyak şişesini çıkar- program, üçüncü ordu zabitle- ----<>----
mıştı. rinin eline geçer geçmez kızıl lzmir Fuarı 

Altı kadeh birbirine çarptı. bir ihtilale yürüyenlerin bayrağı 
Konyakların midelere inmesi olmuştu. Manastır merkezi yap 

sanki bır kalk borusu tesiri tırdığı bütün teşkilatta mes'ul bugün açı.ıyor 
yapmıştı. • {uhterem üstadın• vazifeleri hep zabitlere tevdi et- tzmiı Enter~asyonaı Fıı•rı bugün 
odasında toplananlar birer birer mek isabetini gösterdiği için ce-

1 
bUytık merasıınle Ticaret Vekili ta· 

locadan uzaklaştılar. Sokaklar miyet bütün gizliliğini muhafa- · rafınd· açılacaktır. Bu seneki Fuaı-, 
zifiri karanlık içinde idi. İçtima za edebilmişti. Eğer konsolos- j her senekınden daha mükemmel ola
her zamanki gibi yine gece ya- !ar hazaratı bilmiş olsalardı ki rak hazırlanmış ve zlyaretçilerın bil
rısından çok sonr.alara kadar layihanın cevabını bekliyenler tun ... babı uıtlrahati temin edilm~· 
devam etınış bulunuyordu. Bu bunlardır. Hiç şüphesiz hasır- tir. Açılış merasiminde bulunmak 
içtimaın en garip tarafı Binbaşı !altı etmek sersemliğinde bulun- nzere büyl!k bir ziyaıeU;i kütlesi şim. 
Enver beyin hiçbi rteliş eseri mazlardı. diden lzmıre gitmiş bulunmaktadır. 
göstermeksi>tln eokağa c:ıkmış Evet.. Cevap bekliyenler ü- -o--

Bir Bayan iş olmasmda idi. Merkez kuman- çiincü ordululardı ve cevap çık
danı Nazıma yapılan suikastten madıkça, vaziyet karanlığını 
sonra saray lıafiyelerimn şid- muhafaza ettikçe bir kat daha arıyor 
detle aradıkları Enver, nasıl o- a!evleniroyrdu. Avrupa diplo- orta yaşlı bır bayan bir kişi ya 
luyordu da e!ini kolu,:ıu "allıya- masisi Renal mülakatına g:öz runda ev h:zmetı yapabilecek ve ya
rak dolaşabılıyordu. Hem de yummakta devam edecek mıy- but kadın t.rz ı.,ıerinde ihtısası 0• 
üniformasını sırtında taşıya- di? YokRa devletler müşterek ı ıan mUnasıp bı,' ış arıyor Hergün sa 
ra\c... bir siyasi teşebbüsle iki sersem 1 halıları şaat 2 ye kada; Kalyoncıı. 

NiYAZi D:"CA ÇIKı:oR despotun, •Buhtunasar•danberi kulluk KUflükçil sok•k - nıımarada 
Günler geçıyordu. 1ttıhat ve, görülmemiş bir gözü kanlılık· J 

1 1 d ..... , !.Cııdam Ma.ri31 e. 
Terakkinin konso os 'lra ver ıgı: la yapmak istedikleri toprak -o--
layiha hiçbir tesır yapmamıştı: hırsızlığına mani olacaklar mıy 
Osmanlı İttihat ve Terakkı dı? 
cemiyeti de kim oluyordu? Bu iki sual geçen her dakika 
Kons?loslar, memle~etlerındekı bir parça daha yayılıyor, dur
hancıye nezaretlerırun şark şu- madan dolaşan propagandacılar 
belerı dosyalarında Avrupad:ı onu en hiicra köylere kadar u
dolasan bazı siyaset sergüz ~t- laştıararak her gün bir parça 
çilerinin isimlerinin mukayyet daha memleket meselesi haline 
olduğunu biliyorlardr. Onlar mı sokuyorlardı. 

Halı satışları 
llalı eatı ları he &:un artuıaltadır. lla· 

lı ıbrıcatı.:ı1arı tlahilde yapılan hahlarla 
bu halıların r1ıJananuyacağın1 söyle-

nıektf"dir~f·r. 

Fiyatl.ır. '1.arpte:a eneU.i fiyatlara na. 
zaran ym:ıJt> 30 J...adar fazJala~mı;ıır. Bu 
yuk.M':li.e rht-p olarak t"n başta h~a fi. 
yatları gosten1me:ktPdir. 

--o--
bu şidMtli notayı vermeğe kal- Genç zabitlerin imanlı tııhrı
k1şmrşlardı? Böyle bir layiha, katı herkeste bir heyecan uyan 
okunu;:_gUlüniir ve sora da yır dırmıştr. Vatandaşlar bu bey- Eflatunun eserlerı" 
tılıp kağıt sepetıne atılırdı. Ve ... nelmilel facia kar•ısında insan
okuduktan sonra hepsi bu i. i !ık vetolarını kulİanmağa baş. 
>-apmışlardı. Bı.:nda b!r derece- lamışlardı. 
ve kadar haklı ı~ııeı:. ;A:vnıpada _ Olamaz .• Biz sağmal inek. 
Osmanlı meerutıyPtı ıçın <;alış· Jer gibi paylasılamayız.. Ola-
tıklarmı söyliyenler, el açma- maz!... • 

(Arka51 \ar) . 

'ı Bir Tutam Bilgi 
\:e tereddüt ediyorrlu. Ytubaşı iken 

Aııkara, 19 rrelefonla) - \faarif \e. 
k.lletı te ıun l:ıurtı$U Safolletıı"e aiı olan 
kitapların lP.r um ini bitimıiıJlir. \eki· 
lt" huyı.ı.k Lıotof F.fl.itıınun 20 <"ildi bıı·lan 
butun nc'rlt":ır. 'fih-kç~e !:tvİrtmt"k. ka-
rarını Vf"l'rni tır. 

Maarif Vek&.letl, lstanbuldaki pan_ 
)"Oll'kl tl:k okulların. 7 y. 

karar vermiştir. Maarif müdtirü Tev. 
flk Kut oo ltususta tetl<lklere başla-
mı~ır. 

BUyükçekmecedekl yaWı ilk okul 
lılğvedi~ktir. Buna mukabil bıri 
Y&IO'iada, diğeri Slllvrlde lki yatılı 

ilk okul aÇılacal<tır. 
Sıhhati yerinde olmıyan talebeye 

mahı:;lt! olmak Uzere Oıküdarda aı;ı~ 
lacak olan ilk okulun hazırlıkları ta· 
mamlanmıştır. 

Meccani leyli okullara alınacak ta_ 
le.benin mUracaatları da bugünden 
itıtmren Maarif mUdilrlügo\lnde kab,ıl 

edilecektir. 

* Ham kau~.uk - İngiliz Ticaret 
Bırliği taratmdan son günlerde ?ı-tı· 

sırdan 90 ton ham kauçuk getirilmi~
tır. Bu mal hentiZ tskendcrıında bu-
kınmal<tadır. 

* Bulgur bol - Bu sene Anadolu
nun nıubtelif mıntakalarında. bol 
bulgur yapılmaktadır. Bulgur fi.yatı 

21 • 22 kuru~tur. Sert buğday yetiş· 
tiren mıntakalarda köylü buğdayı 

bu1gura tahvil etmeyi tercih etmek· 
tedir. 

* Koyttn deri&-1 - Piyasada en zi
yade koyun, kuzu ve oğlak derileri 
üzerinde iş olmaktadır. Kaa tUylU o· 
la.rak koyun derileriniiı ihracına mü· 
saade edUmişUr. Bu deriler ihraçtan 
evvel kontrol edHecektir. 

* J\lho fl)·&tı - Altın dün 25,50 
kurw,ıtan saWmışlır. Bir gram 24. a· 
yar altm 339 kun1ştur. 

Peynir fiyatltlrı - Ticaret Vekil· 
leli Trakya, İstanbul, Manisa. \.'e 

Karsta peynir fiyatlarını tesbit ede· 
cektir. Peynir fiyatları hakkında Fi· 
yatları M.Urakabe bürosu, Ticaret 
Veklletine bir rapor göndermiftir. 

NA A 
yakkapla.nnız gıcırdayor 

aa bir kaba ketenyağı ko· 
yun:.:z. Ayakkaplan daldırıp bir 
dakıka tuttUk.tan sonrd. ç kart .. 

ahiren :\IPk!'tlkada olen du~tlarmd.~11 

biri, hareketindt>n bir gece C\'\'e1, 
liOfradan kalkı.ın, en ketunı int;an .. 

: ların hllf" baa ahvalde atızlanndan 
ı -kaçarı\"udikleri kaba Jf,,a.lardan bi

rini ,\·a1pmıı,h; o ge<'t', nıükeU t bir 
Müellifi: 
~JiI, ZOJ.A 34 

nız. Kencll hallerine 
bırakınız. 

1(.. 

kurumaya 

P iya.no çohalarını güve ye
memes ı'-ın ağzı geniş bir 

91feyi pamukla doldurup piyano· 
nun içinde bir köşeye yerJ tlrı· 

ulz. Şlşeyo vslcıt vak t biraz tet
rachlorure de carbon dökUnf\z. 

* K itap yapraklacmın •arar· 
maması, bÖCekler tarafın

dan yenilmem ı çın ktltUphanc 
ratıarmr tttebewııtbıne ~ oıvunuz 

! akşaın Yfllllt'lt )'enıntştl; \e Kon
teti;I, bu antika .alonun or •6ct1tla, Fn,erl da dan dü,ert•eı;ine onun 1 da, hemen zıt heryerde dlye karşı· 

Bi.)ahlar giyinmb~ olarak, :11akln te- ajz.ını aradı: 1 ntza çıkan bir mahliik var. Hani 
beHMlmlle gördükçe. tereddüt edl"' - Bana. bak? Kt•tt.te~ kim-.e ile "."ll Fnkormon yok muT O Jıştc ... 
yordu. Arka tara.tına isabet eden { ·ı• kalkıuı~or mu? Bt1Adan daha çapkınları da gört'al-

blr ıarnba, &&de hira.ı kahn<·a du· l.afaJol~, ~- ı.urctt.e IJozu.ı... n:riiftür, fJÜphe 1~. Maamatlh benlm 
1 dakla.rının bir nr.,;i ınillrhakklm du.ftunu .farkettlrere , "\.·e demin· unıonunda değil ... Ru13sa, muha.k· 
1 ~h,.·eotprrMl1ik· lfadesl t~.t;ı es~ d nheri takındığı ıa,.rı 11nutarak: kttk otan bir ~Y van;a. o da, şayet 
1 mcr tombul profilini ıne.)da !ı;l-1 - \."ok, ı·anınt! "l~ok, ı:anım! :\zl- Kontes saman altından an yürüt~ 
lıw.rıyOf'ılla. zltı , diJ·e kekeledi. Kendinl nerede mek ıu.retlle ,rönill eğlendlrlyorsa, 

1'11ıe.r iUeınlade ıkıklr llısa• oanıyorsun ·~ habeseti iki kat demektir, ~linkli 
' eder ta\ ırla.r takman ı..ataıoi»: Sonr.ı, hiddetlniu '.\"akışık aJma.. kini~ ~in tarkmda değD. 

- Sedir J:tu B mark'la a.hp \e- y cainu fa ke,t1.. h.endlni hir k&- O uman, Fol}Nlnin ona &naller 

ı 
remedikleri~ dJ)le mırıldandı. t n na.peye bırakarak: l!lıOl'll18k zahmetine katlanmasına r'---•·--------•..? bıuada patk}or. Bur~a plmd< M.J Allah, Allah? Hayır dedim- baeet kalmalwzm, Mutf6tler -
._... oe rlp( anıa, fııı&la!IDI ~orQDl... ı;ı..- kulda. bil<lllderiıli eöyledi. §ömtııe-

l"dilm~ lıai..kıtttia raporda İffı1'i aürii1ea Hidi.#"lt'r ~yle (!('1C)an Mıni~ir: 1'11tamafUı !oialAhiyetJi a.skerı 11~. 
fikirler iiıtrin~ konu':ulmtı' '\..C an~iido· Et.ki \{r-di>-i !\f~huııan ınrmurl.arından k!tler R\1'8 t'f'ph inde kU\'Vetll btr riıt 
Pf"dinin hiran ""''t>I hazırlıklarını bilir· .\J.Mı.nırl 1'.<"ıuuı '"nıinrle }8 lı hır adam tıkrar \·ukn bulmadan lngill11e ,J 
mr.f.İ ic:;in geıpkt·n cihtı.tkr orta\a kon- Erf"nkö}Unden gf'\t>ll ıraıu\.ay yulundao kıtaya asker !."lltarrna.sını pe"- ptif 

mu .. tur. Rır topl1:1.111ıdan alınan fikirler karı:l}a get;me~ h·tediği bir aırada bıtla nıuhteın<'l g'Örnırktedlrler. RUS )ti 
vr: trll.,jnlf"rJ.ı. an..ıf-kloperfi hey~ti ç.el.ı'!" gelmekle olan trarovcty uvallıyı .ıılona ~ ka\·e01etl, hakikaten kat'i bir nııf ısı' 
nıabrına d~m rdrrektir. mtt ve ~enan eı.ilttf"k derhal ö!mü~ür. yet alır \.'e AJmanl&rm kılf Jııl!"' ttJ 

* Caddebo~tan plijına gitmi, olan mu· baz.ırlannwlarr lanılmaz bir '1> ı1· 
lstanbul Emlak Bankası 

Müdürlüğü 
Emlik Banla~ının <\nkaradaki merkez 

müdürü Hav !\"iıanı,.ttin Tcu:an, İetanbul 
tuhf':'i ınüdürlüpinr. nakl('n tayin edilmi~ 

lir· B. :\iıamtltin. dUn ehrimİ'ze gderek 
yf'nİ va.1ifr int ba:;-lamı!;'tır. 

alhm Sahaıa pl8jdan dönerk~n tramvay tf"t halini Hı:Usap ederse. anc.ak 0 

hatlarını a:eçmel ı~ıeıni:lir· .Fakat hı.da ma.n, tngtıi..der dil~manlarını ıcelU::: 
~lmekte olan tranıvay ı.a"allı kadını al- nln ha.kiki manaslle iki cephede eJf' 
tına almı;ır. l\'.au netic.:e~inde Sabibanın \:U,nıeğe mecbur etmek ı~~ bt"~,.r 
bir bacaiı kopınu.,...ıur. "ı.ualı dtrhal U· medtk lut.rehetlere başvuraJ>lli~t 
mune haF>tahaıM!f!inı'!: kaldırılarak te~•Yi 1-lne anak 0 zaman, açlrk, sefal"~ 
altına alınmı,tır. 1..,tırap trlnde olan kıt'a topraJdS'.., 

i" 11.k.üdar tııüddeiunıunıih•; her iJ...i Wa _ ..... ı P" ., l11g-lliz askerlC".rirtın a1"Bk b&!On..-_,.... 
hakkınrla talıl..-rkata b.dı.la~ur. P'' .. kadar muazzam bir beyeean.J• ~ A 

[ı J 
-o- laDnıalarma ,..ık olacajtmı taJıı'Y~ 

KISA HABERLER Beşiktaş hakkındaki eden lngtll• nazırının tGhml~ıl 

k 
hakkol< edebllir. p 

'------------,.-' arar Ru yanın Alman harp mıı.J•ld'ıf~ * İstanbul asliye ikinci ceza mah. mi.\temadıyeon em('ıı bir analo.r ,,. 
Ankara, 19 (Tcld"onlır) - C::.imdilik bir ,., r 

kemesinde dün 26 ihtikar davasına nıücadelede de\""lUTI 1.:tme&l. büY'" ı<~ 
sene maı;lara iştirakten men~dilen B~,ik· 1\1' 

bakılmıştır. tae futbol takınu, hıich~ye ait mi.idaCaa· mokrasllerln uğrunda dô,,·Uşt K',.. 
* Belediye kend' atelye~inde yeni oanıeı.ini ~den Terhıy~i Umum ~lüdur- dava:·• nilıai :ta.fere erlştirın;~ ~ 

tip bir çöp arabası in1al etmiştir. A· lüjüne göndcrmi~i-r. e-:i bır daha buiunnuya.cak bır ~ 

re.baların içinde iki çOp fırçasr iJe ye. Yük ı.. etta hf")'d:İ toplantılarına fa ıla t~klt ~ttıtl a.:Ikirdır. ~u h:Ü~,,_~11 
Di bir tip sokak süpürgesi ve faraf vermed .. n mtidafaayı tetkik etmektedir. ı1ırsatı kaçırmayarak Alman; #ıt' 
bu.lunmakta.dır. Be,ikt~lılara \'erıleı.:el Jıakib.l ce.tJnın Ru ·ada.ki imha harbinde dR# 

* Üniversite birinci devre kampı, miktarı bir ili &üne kadı.r belli olac.:aktır. ınecbur etmek toglltere için tı 1J" 
ı ann Yedek Subay ol<ulunda aı;ıla- blr elıemml.vet taşımnkladır. :;:ı,~ 
caktır. f klka. So\'yetlere oıüm darbesi i V' 

* Floıyadakl ilk oktıl çoculrlarına lzmir uarında medlkt<', Almanlar 9Jm:ılde. ıu<f ( 

mahsus kampın Yalovaya kaldıra· serbest güre,t;l.ler de 'eya cenııpla kazandıkları '~.df' 
ması mü.nasip g.Orillrnöşttir. ~ ,aıtlt zaferlerden netice ~~ 

Bunun ublne olarak, Ukra~ 
heı.;lnde Rus ıuukavemetl ;r'_' 
nn iddia ettikleri g!bl bt'i bit ~ 
~·f'mf <;f', Budyenl ordnlorı tınfltl- > 
bertnden kurtu1amıyacaklarfJ'o er' 
manlar bütiln Karadeniz "811~, 
bir kaınrga gibi ya)~lamk ,.,, 
Ratwna. 1:aracaklanta Rus uı 4" • 
meti en zorlu tn1tlham: geçtrer~ f 
harbin buııtln için hayalı ..aıııl ;,ır 
kı,&fla<ını bile beklemek JB.,,.. 

* Yeni ders yılında ilk okuUa.rda· 
ki sınrf ve fube vaziyeti ve alınacak 

talebe sayısı tesbit edilmiştir. 
* Unkapsnında. oturan Ahmet »;. 

minde bır tüccarın fn·ıncı Haısa.ndan 

il~ c:;u\al un aldığı Beledıyeye ıhbar 

edilnıil!"I ve tahkikata ba.şlamı,ıardır. 

* Orta okul ve liselere alınecak 
meccani leyli talebenin kayıt ı~mc 

~imdiye ka<lar yalnız haftada. >ki gün 
ve öğleden l:iOnra devam edilmektey· 
di. Verilen karaı· üzerine meceani la· 

20 ağU>toota lznıir ~'uarının açıl

ına töremle Fııar serbest güreş mll
sa:bakaları da. b~ıyacak ve iki gli1'l 
devam edecek tir. 

Bu mü~abtıkalara Ankaı:a, lstan~ 

bul, Kocaeli, Balıkesir, Aydın, Scy· 
han, İçel, İzmir, Çorum, San1sun. 
Çankın bölg~erinin E'n güzide gü· 
reşçıler! ışttrak edecektir. 

Bebek yolu 
!ebe kaydi h.,,.g\in sabahtan akşam.ı Belediye, Be.,>J<taş • Bebek traın
kadar devam ecle:Cektir. Ata.kadarlaı·a vay caddeslni geni,ı.etmek için bura
tebligat yapılmıştır. lardaki büyük duvarları yıknuya baş: 

* Izrnir Belediye Reisi. Fuar mU· layaca.ktır. Evvelıl. Ortaköy ve Bebek 
na.sebetile İstanbul Valisini. İzmir~ 'civarında.ki duvarlar yıkılacaktır. 
davet etmi<~:tlr. Valinı-izin bugilnierde ';:~~::;::;::;::;::;::;::;::;~~:::' 
gitnıesi muhtemeldir. ~~ 

* I-'ırınedar cemiyeti BelechNcye . 
müracaat edert>k ekmek imaJiye fi.· 

yatlarının yUzde yirmi arttığınr id· 
dia. etmiş ve bu vaziyetin halledrtme- ( 
sin! ısteını~ir. Belediye ekmeğe zam _ Baglukl Program ) 
yapmak arzusunda. bulunmadığından .._ ____________ , 

vaztyt"t tetkik edıtmektedir. 

nln önünde konu,ınala.nna df»·am 
eden bu hawmefendllerin muhave
releri ortar..nda, !kh>I ele ... ıerial 
a1t&Jtı;yorlardı; \:e onları beyaz bo· 

yunbağlı "·e eldivenli olarak gören
ler zannecJeceklerdl ki herkangi eki· 
di bir baluı.I seçnıe cümlelerle me\.·· 
ıuu ınilnakaıtfa ya.pmakt:ad,ırJar_. 

La.faloL ... 'ln pek iyi tanıdıtı ~fuf. 

fat'ın ana&r, Allaltuı gtinü papazla. 
rın kapı~ırun ipini çeken tahamw 

mWfer!-ia bir nıahKtktu; bundan ~ 
ka da. a.ıametlnden Y•DIDR vanl
mazdı ! lluffat'a g('lince, Birinci 

Napolyou tarafından k~t yaptlınıt 

bir generalin bu tekne kazmtısı oğ
lu, 2 k&nnnuev\·eı Jnlo:lAbrndan 500 
n ta.blatlle maı.h&n teveceib ol• 

mu,tu. O da ne,edtn mahrum bir 
adamf~; fakat, 88.labeti ahl.A.ldyef 
l&hlbi v• goyet namuolu olarak ta. 

Dllırdı. Ba - n., dini alddtie-
'4rlıMI ...._ 

12"15 Aj .... balıerleı 19,1S MuıHc 
13,00 Müzik :?0,15 Rad,ıo &aalt..'"H 

!J.15114,00 Mıwk ~>o.45 Muıik 
18,00 Propam ~1.00 Zoraııt ı.k. 
18,()3 Müırl 21,10 Müıik 
18,30 Serbea< !O dıı· 21,30 Konll§ma 
18,40 llliiıik 21,~ Miizik 

19,00 Konu,,ma 22.,.10 Sattt ayaıı 

19,15 Minik 2ı ti llıwk 

19,30 Saat ayitfl ,2"l,55/!3,00 )'arırrl.i 

TAKViM 
19 A-GUtiTOS 9<11 ~ALI 

A.Y: 8 - G(V: 2Jl - lh"r: 106 
Rl' ıt/: IJ>7 - AGl'STOS: 6 
HİCRİ: 1360 - IUC1'P: 25 

vA!Ur Q:VAU EZA:·ı 

G\Jillli.y. 6.H 10,11 
ÖGLF.: 13.17 3,1·1 
İKİNDi: 17,07 Q.O:! 

AKŞAM: :»,oa 12.00 
YATSI 21,15 Ul 
~ 4,2'1 8,18 

<>ektir. d4l"_1 

Hulasa kıt'a Jı.ariılnl" mul<• ~~ 
>iovyetl•rin nmkavernetıne ~~tfl" 

~ngllirler de J\lınanlar dt&- lf(I 

he.!111.plaruu hu ınuka"·emel irı ;.;: 

mma veya ("kil ı ıeslnc giire )1'~ 
tadıriar. Rn>'}'a bartılnln ~ ,,. 
safha"il hitam hul<1uktan J!l.O~t.; 
hin <"erf'yanr iizeorlnıle kaı'İ 
ko3,nak möınklin olacaktrt· tJJ1.lfııı 

ŞEVKET il~ 

1 
Bayanlara j 
öğütler_.../ 

f' 
Ş apkal.ıı" •• :ıızm utuslll'tl 0,0· 

ve saire cıcmetıeı11• eri"" 
balilgalr fekıkle sUsW"~ 
Genç gönlnmek bu g!b> ıcl",t 
trik hareket erle tem n rdi ~ 
GUzellik ve şıklık anc.ı< ud ~ . 
yaşına, ;ehre'! ırı ve "\.-i}C ,,ı'1"1 

şei<iine uyan elbıs eri, şaı>" 
seçmekle elde ediltr. * . ·;.ıetl"''. 
K a~ıar k ızıt'F 1 ~ 

ne diğer boya! ıa I' r 
ka~ yapmağa kalk1Şn1"~ ~ 
piklerinlZi ~ok •iyah v• <:" 00ı:1.ı', 
maddelerle b<ıy mayı · z.ruJ" ti 
larınıztn kenarlarından (lif#. 
şırar&K .ıpızm bi<; J11lll ..ı"11.~ 
tirmek heveolne kapılı;;,, ,~ 
Akilin! yaparsanız yllzÜ-' .u• 
bebeği nkl g .:ıl yalı .,. 
ruhsuz ve cansız oıu.-. 

s 
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[ Adliye röportajları 1 ( ABADA aiR J' Ankara caddesi 
'-------=-----_. ....__ - --- Galataya dönüyor 

Kahve lcapısından yarım Dünyaya yemin csaşı 1 incide> 

Porsı.yon b·r adam girdi ettiren adam! ~!~şi~u:
1

e:u!~:e;:nın~:ş~:t~~ r::::. 
!arla zom olmuş; ana avrat kıifürler Ea• 

IL.Jl llrdyet \'e lstlkl!U susamı~lığı- vurmuş. Ali do hoş duracak de:;il ya". 

Keten lıelvacı ağzı ile ihtiyara 
sataştı: "Dlerlıaba babalık, iyilik 
sağlık, öyle ne baktık alık alık!,, 

Sait EREN 
kuvvetli, adaleli vücudiınün Artık sabrım tükcnmeğe baş-

Gst kısmını susleyrn dııt \e e0 1!- Jamı~ı. Ycıimdc duramıyor
lb~z gibi görünen bır ba.ı ve dum: 
~Uzeı hatları rıçck demlen bır - Sana bir tane vurursam, 
astalığın gadrıne ugramış ço-1 dedim. 

Pur bir yüzü vardı. - Ay! .. dedi, yavaş vur, bir 
k l:Iiı.kimin karşısında konuşur- · tarafımı kırarsın. 
en onu görenler Bül' ııılemek- Delirmemek işten değildi. Et-

len <ıok uzak, bir karıncayı bile raftaki ihtjyarlann gözlerin
~z~ekten korkan bir insan ol- den: 
\r Uguna yemın edebilirdi. Kuv- - Hele şuna adamakıllı bir 
lietli oluşunu hiçbir zaman is- ders ver ki tadı damağında kal
b sınar etmediği anlaşılıyordu. sın. demek istediklerini okuyor-
«lUna ~ d ragmen.... um. 

liakim: - Bana bak, dedi, burası at 
cu}; Bak oğ_lum. se':1 ~~ küçü- !D~ydanı değil, b?Y göstermek 

.adanu dovmüşsün. ... I ıstiyorsan oraya gıt. 
~Yince ona miılayemetini te- Bir taraftan da vurmağa acı
bu z ettirmek için verdiğim yordum. Yarım porsiyon adam, 
, 11 tUn sıfatları bırakıp içimde 1 neresine vurursunuz. şuna ba-
~uya karşı bir kin belirdi. km bay hakim?. Yerime otur-

~ ava.er yerinde oturan haki-, dum. 
a aten küçücük bir adamdı. Boy. - Senin gibileri çok gördük, 
~u bükmüş, acınacak bir hal dedi. Bir eş bul da beraber gc
~uı ıştı. Onu gören büyük bir lin si7i bir arabaya koşalım. 

rne uğramış zanncdeı'di. ı Artık eler tutar yeri knlm9:-
~:liçlu vakıayı anlatmağa baş- mıştı. Yerimden fırladım, üzerı-

ı: ne doğru gidince: 
~ - Efendim bC'n ayda ya bir - Bana bak, dedi. kavak da 
:ı-e, bilemedin iki kC'rc Kara- uzundur amma gölge vermez. 
~tl'ırüğe gider oradaki üç b~ş Hiddetle kalkan zararla oturur. 
lııl'ac~~an kiraları toplar ve evı- Evvela ben bir şey yapma-
~ donerim. dım. Kapının önüne çıktnn. 

- Gecen gün yine oraya gitmiş- Arkamdan: . 
,.,,rrı.. Yalnız mahalle ihtiyarlan- - İnsan azmanı sen de. gıt 
,tJ. oturdukları bir kahve var- dengine çat. diyf' bağırıyordu. 

\ I', dönüşte oraya girdim. Hem Cevap vermedim, o yine: 
apları yaparım hem de biraz - Ne oldu sanki bir eli~.i k~I-

'a 11.lenirim, dedim. Boş bir ma- 1 dır da görürsün. Uf~ g?rdun 
'e. .;eçtim, oturdum. Ta!ll he- de Kara~ürsel ~ sepetı mı za:ı
~ları yaparken kahvemn ha- 1 nettin, diye bagınnc:a ~Y ha
~ 1 birdenbire değişti. Son kim ne yaptığıJll, bılmıyorum. 

tıl.eıini konuşmaktan başka Yalnız onun arada sırada: 

U-U nın Kerbcl4sı olan Verısay \e Bıça{;ına sarıldığı ı;ibi <muhterem mi
Sen'ln kapılarına. nı11ğlup \e mUn- ısafir>inin iman tahtasJna &aplayıvermit. 
kir olarak gitmiştik. Bıçaf;ı )er )Cmcz aklı ha,ına selen 

MağlCıplarm suratına ı;ağır bir ka- Halil; 
le du\arı gibi kapanıp, kenetıencıı bu - Aman Allah! Yetişin! öldürüyor 
kaııı~ı açtırabilmek ls,-in Oı.ınanlı heni! 
uıurahlıaslarının başında buiunnn Ilı· Dıye feryat ederek wkaga fırlayınca 
Uyar \'e tccrlıbeli \Cı.lrkr kendi a- Alinin efeliği de suya tlu•muş. Bıçağını 
Jullarınca bir formül bulmuşlardı: atlığı gibi, o da tabanları yağlamış; faL:at 

_ Iııkılru bllpmıık \C nıugnlatn)a )&kasını pol;cin elinden kurtaramıııı§. 

kaçmak.. ı Halil Cerrnhpa.a hastanöine kaldırıl· 
Bu gafil forınıUc suı <', lıilrbe glri- nııştır. llu}atının tehlikede olmadıı;ını 

ıdmizlıı mcs'ullyetinl İUUıat \C Tc· o&rcndik. 
;akki isimli bir cemiyete yüklctec·ek • • • 
\C 'Iıırk ıııiletinl, maglrııılurn mukuıl 

der olan ukubet ~e fclakcttcn kur
taracaktık. 

Bu inliılr \ e te' iller bÖkınoylııcc Jş, 
adına bi~ası teminat denilen lemin 
,, e kaseme bindi. 

KapJtülAsyon TUrkl~ e:;lııln Babı· 
Alisini, ecnebi tahakküm \'O nfıfuzu, 
amule etml~I. Dü\ell muazzama 
bü) ilk el~·llerJnden, .Karadağlı ı;efaret 
ka\'1\elanna kadar biıtUn )abaııcı ıH> 
taret eşhası l.;a111ısında ııadrıaz.am 
, e harlcl5e nazırı ııaşalar U)nl ı;lnir 
buhranına düşerlerdi. 

\'ersay 'o ısou konferanslarında 
,\uupa, karşsında hu ı;Jnlrleri \f) 

mane,iyatı felce uı;ramış kapltlılfu>· 
yon bakayasını hulınu .. \C bütün lh· 
tıraslle bu tirit dl11Jom~tııır;nıı:Gın tlll. 

kallanna yaııışmı'!tı. 

Asır görmüş bu abdestli, naıııa.z,ı 
nıllslüman \ezlrlerin katollk pap:ı· 
dan, protestıuı Vlltmna kadar Kur'a· 
nın lisanından 'e Türkün ağzından 
ırmedilderi )l'nıln \e doknıedlldc-rl 
dil .kalmadığı halde koca medenlJct 
\e hürriyet Auupasınıo tek kıh bile 

Kıssadan Hisse: 
l\luk.ikmeyi dinlediniı. Şimdi bunılan 

bir hi se çıkaralım: 
Dilmem dikkat ctıiniı: mi? 
Gun ı;eı;tikçc Sirkeci caddesi ile Ba· 

bıilı )oku~ıı eski Galata ile eski Yuksek 
k11ldmma dönm('ğe başladı. 

Meyhuneler, balozlar her tarafı kaplı· 

)Or. 

Bu mııhiıin ei!ld halini hilmler ve o 
haline alı~ış olanlar artıt.: bu s~tte de· 
la m:ı~ utamyorJ:ır. Ankara cddcsi mu· 
a\akkat adlin• sara)·ı ile fonbıılun cdtp 
i oln Bahçc.-kapı, l\leydancıL: ve Sultan
lıamanıının ) üz metre öteıo.inde ,.e dC"Vlet 
mum •ili olan 'iliyet rnakamı ile biri
rik fikir, irfan ,.e güzt'l san ·atlar karar· 
siihımız olan muhitin ynnıb~ındadır. 

Bu muhitte bir meyham•, baloz. ka~ga, 
cinıırC't mıntakası tesfoi doğru olmaz. 

Birbirini ko,alıyan lıu hltdisclmn Vİ· 

lii}rti de dü<ündürd• ğiine koniiz. Bu 
dükköııların biTan ewel İ<timlak edip 
yıkılmasını 'l' buralarda yeniden meyha
ıır. ıe•i icine miisaade vrrnmeme ini •e 
met"rıı• iç kili lokantalardan içki müsaa· 
d inin alınma~ını doğru buluyoruz. 

kımıldamadı. Mlisahede şudur: 

Lozan \e lUontrö, bUtıin bu hulUs· Ankaranın 6iislU ,.c itibarlı kah...-e.. 
f>UZ. \'e haysiyetsiz. ycnıın \e inkıula- Jerlnden biri olan Kutlu'da akşamla
rm topuna birden ebedi bir kefaret rı yorgun!uk kaJı,·eıtilnl J~rın Hark:I· 
\e fatihadır. Ve 0 gün bugündür ~e- ;\C \'('kUimiz, yine gelmiş, lslmsb: ve 
mln h:ı.'jkaiarına <llıı,:mi.ıştUr. ! iddiasız hir \'atanılaş gibi halkın a-

Bitarafız. diye J üz bin yemin içip rasına kanıııarak geJl,tgilzel hlr yere 
· nı .. hermlstl. tıtı'eıien irili ufaklı bir harita dolusu • ' 

:nılllctıerin l.kl ı;enede yerlerinde yel· Maııalardan birinde 1'"ransız ko1o· ~?1r şey yapmamakla geçiren _ Can kurtaran !ok m~. a
~1Yarlar sustular. Bu sükut dam öldürüyorlar, diye bağırdı-
ııı:asını kahve kapısının ~arp- ğınr duyuyordum. Bugün ayakta kalan, bir taraftan 

ler esti. nlsiııe mensup kadınlı, ~rkekll kala

~~bozdu. Muhakeme bitmifjti. Delikan- kan ı~mek 'e bir taraftan kan kus-

balık bir grup oturuyordu, 

<J.akim: lı ufak bil" para cezasına çarp. makla me,gui bulunan bUtün dUn· 
~ Sadede gel oğlum. Edebi- tırılmıstı. Fakat davacı salon- ~a)ı, bir taraftan da Lozan 'e llont
l"apma. Vakıayı anlat, dedi. I dan çıkınca boynu bükük savu- rö Türklyeaiııe harıl harıl 68dakat 
U: şu P gitmil'lti. Bu sırada ihtivar- yeminleri ,·ermekle nı~gul göriiJ o-

\~ Bunlar müdafaaya taal- hrdan biri geni} adama yaklaş. :ruz. 
ecler efendim. Müsaade edı!1 I tı: haııın, l\lartcn J,Uter'lo, Kari 

~nlatayım, diye cevap v~~ - Ellerin deni görmesin. de- Marks'ın ümmetleri yemin üstüne 
ti ahkeme sa!ol!unu doldu da di. Bıktık, usandık bu Sulu ~emin 'eriyorlar. 
4~~rıa:sa ~a.kı~eh frf:ılar Mehmetten, herif bizim kahve- tnctı'ln, Das Kapltal'ln, Mela 
~~ı ~ın der gıbı. bır a a ' ye girince. köpeksiz köy diye Kampf'ın fedaileri aod Uz.erine and 
,u ~~~~m. etti: n biraz değneksiz dolaşıyor. Bize etme- l!:lyorıar. 
tıl'a Curultude.n hemedu dum. diğini_ ~ırakmıyor. Aman oğlum D.~.B., Rö~ter ,.o Ta • Ankarada-

Birdenbire bir dikkat \'f! teeea11Us 

kesilen Versay'rn ,.e Se\T'ln bu he· 

yccanlı vatandaşlan arasında telflşlı 

fı ıltılar dolattı. Gıpta 'e hayret dolu 
gbzlerle ynnıbaşımızda kshve ini l· 
!;'Cn-ırade ve sakin adamı "J'Uhlarmın 
olanca susanıışlığlle içecek gibi ol
mu,tardı. Dudakları \ 'ecldll bir Mal'· 
iiCYl ez bestcslle kımıldayan bu lattk-
111 'e z.atc• yetlmlerl bir ağızdan 
sö)lcndiler: 

«- Bütiin dünyadan sadakat ye

~~ kalın hır ses . l'.. sen hızı sık sık ziyarete gel de- ki anıt • kabrin nıihrubına ve Ç.an-
ıj,.~•ıtır kaldırdım, ım kiicuk a- d. Delikanlı b. · ı ' d" kayanın mihrakına tazim !:clenklerl r v -~ köşedeki ihtiyarlardan bi-

1
· ır şey soy eme .1· ı ransanın ihtiyar kaplanı ,.e er-

e·. Yalnız Sulu :t"'ehmede esaslı bır ,.e ı;adakat buketleri sunmakta hunı 1 ,, k ... ıı. 

nılnlcrl toıılayan adam!» 

1 , ı;a.) ın ocaınış sırtlanı Klcrnamo -& '- d rs verdiğind 1 malı bir rekabete glrl .. ıniş bulunu-' ~ 1rerbaba babalık, işler yo- e . . . ... en :ı:rıem!1un ° · lorlar. • ! olS!l, \'enıay'ıo JruJağı ,.e Se,T'ln \1c-
~~ rnı, iyilik sağlık. öyle ne muş gıbı gulumsedı. Koridor- Bu yazıyı Ankarada iki gün enci danı olsaydı da bu ibret dolu hllkmU 
~ıtı, alık diye kctenhelvacı dan ayrılu·k<'n muhakeme ba- şahit olduğum mllbarck bir ınüşahe-1 ,.e bu kudretJJ ,·cclzeyl ken~ ,,-atan. ~le sa.ta~tı !'lmda ona karşı edindiğim kin denin ilham \C lcbarlle ynzı~or ,,e da~lannın ağzından bir kerecik olaan 1-0tıyar 1. h · 1 kt· Hiç ses- zail olmuş. buna mukabil ona bil te 

~- iklecıi. Dacrakvene çeuzaı.t nııyalım ihtiyarların lnırtancısı diye bak bütiin sereflııdc hissedar bulunan bU· ı-:ıte sclerdi; bu ccı.a onlara ye r 
"ılt. h aga baslamı~ım ... ·iik mİıtctln \O "fioo tarihin lrtlh:trı- de artardı bUe.. J cı.k ·• d··-·· u·z da- m ~ ':]~ · " .. 
' ını, şu gor ugun S . na te"'ti edi,ynrwn. TARİK l\l°O!ITAZ ~Yok_ nıu kahve içersindc sa- art EREN 
lU a~ıgı kimseyi bırakmadı, o oları bu son yaz içinde ta-1/1 ıhtiyarlar onun P,etrinden nımı,tım: 

"ttq1Yorıar, ağızlarını açmıyor- En dalgın bir ır sanın ıbJe ~ozUn-
~~ den kaçmayan bir ı;lfttıler. lnatçı bir 
Peı- de tanıdıkları biridir di- tcsadılf, bazı, yarım aaUlk bır vapur 

'1ı41' 1\ aldırmadım. Fakat biraz 
~ ah a· ~olculutunda \ ya kısa süren bir 
tt,~ttı k erif gelclı kafama ekşi ı. tren se>ahutı. de, bır kaç defuJ.ır ba· 
~'ttı.ı atşıma oturdu. Yazı yaz- na onları rast geUrmıştı. 
' ~ ~orUnce: Kadın, 1ncc ytızU ve söğlit dalları ~ r.,..'1':l! .eline kalemi, yaz başı
b'°" en ? sarlınıış scnn b.ı· çay ıcngı gıbi koyu 
~ll d ı, diye tutturmaz mı . ncl'ti bak•şlarile yirmi yaşlannda na. 

+;a.ı:ı e ihtiyarlar gibi yaptım, rtn bir kumraldı. Geniş omuzıarı Us
{ Vermedim. Biraz geçti, 

Hazin bir çift 
Yazan: Fehinıe PARS 

'~ r.·cb~Vap alamazsa pathya- tündeki yorgun çehresı ,.e ihtiyatlı 
tol ı idi ta\'IJ"larilc crk<'k, kıbar tıır adanı:ı. kek! .. Hiç değışmemişlcr ... o, aylar· rıısında kalın bir siper olan bilyllk 

~~aba~ da mı katipti? Be benziyordu. - Kolkola ı;eziyorlar - Ve ca evvel gördilğüm hal .•. Yalnız: bırl çınarın dlbınde son sıgaramı lçiyo· 
~f (:)( demez mi? nekadar gaıip - Kolkola oturuyorlar. dal gibi narin genç kız, bu :ıhra ve rum: Y..ırın erltenden harelrnt edece-

~ ltiı~tnr kaldırdım şöyle bir dı. Erkek, sabit bır nok:a~a dıkilmlş tabıat dekoru çindc bir kat daha gU. f;im. 

t;_; la· Lokma kadar adam. gözlcrık oyiUyor; ôtck • azan saı; zcl, err>ck, ıhtıyaUı hal ve tavırları Dınlcdı~m derin scssizlfütc, dıbin. 
-~r-e~~ vursan yarısı boşa Jurıru dUzcitınck içın, maroken çan- ıı;lnde 'hıraz dah:ı. yorgun \e htlzUnlill de olduğum bti.Yiilt çınara bırdenbırc 
~il"- · 'kafamı c"dim iı:ıime 1 tasından ç.:.:ardığı kil Uk aynasın. ı görünüyor... Ycmek1crinı bltırd ler. ynltlnşan adımlar duydum; bir er· .._ı ..._ti t> ' ~ IUı sU 
'- ~ "L nı. 1 ucuııa göz gezd urken su n yor· Eı-ıtek bir sıgara ynlı:tı; kıbl'itt dU· kel,Jo konu'}an bir kadııı sesi... Ağa· 
~ l3 e haktın? diye sordu. 1 du. daklarına. yaklaştırarak hafıf Ufleyıp cın gövdesi beni kapatıyordu; fakat 
ha~na nu söylüyorsun? di- c:ırıp bır merak, sert fakat dalgııı söndlirdti ve yürUdUler bUyUk gövdenin çatal aralığından, 

, $anı, dedım. bakışlı bu erkekle onun ge.ıç sevgili· Ckldt ve ihtiyaUı tavırlar içinde bl_ bu alacaıaşmış karanlıkta, lleıidckl 
tı.a bakarsam ne olur Eini, her ıast gdişlc bana bır parç:ı le ı>erışanııgı saklanamayan o sert nıa.saya. yaklaşanların onlar olduğu· 

Q· dah:ı. dliıj i dUrdü. Onlar geçer.ken, fakat Y<>ı:$Un bakışlı adamla lanıu· nu görmüştüm. Beni !arketmeden o· 
~ı::ıı. 

0

~e de yasak yok ya, is- en kayıtım: götlerm bllc- çevrlldığını dakı kumral kıza. bendeki merak ye· turdular. İçimde, sebebıni bılmcdı· 
. '~ akarsıh. istemez.,en hif!sedıyordlmı. o zan1an, erkeğln ba_ niden canıannuştı. ğim bir korku vardı. Ne yapacağımı 
~ l!a~rı. kı-ıları blr parca daha serU~ıyor ve Bır iki defa onları, ağaçlıklarda d\lşUnrncğe vakit kalmadan, erkeğin 

~. baka bak, ben bakar de- belkı de, ko!undaJu ı;cvgU!sinın o kü· kolkola gezerlerken gordUm; fakat onUndekı masaya. inm~ kuvveW ko· 
A ·~d'ar ~Senin babandır. çük ehnı, kalbınfn UStüne gelen bir b&klŞ}arnnJa taciz etmekten ı;eJtlne• funun dıı..rbesıle, boğuk bir halde Ç:• 

l!til o ı oglum s n mahalle- pençe gıbı hISBederck, }\alabalıktan rck başnnı çevtrmı.ştim. Bır defa da, kan l:.CSinl işitiyordum: 
l)~a~da mahalle cocukln- 6J)T.lıp uzaklıışıyorl~dt. erkeği tek başına gezınirken seyret· - Seni satıyorlar, diyordu, evet 
lıtaha.Ue ~ . Yı:ız sonları yakla.şmakta3dı. tim: Bir gölgelikte, lkı i?llni arkasın· satıyorlar .senıı_ Bitırecekler, maJıve. 
~ahu çocugu sensın.. . Yeşil ışıklı gol~elıklcre bakan Çe. da b!rleştınnı.ş, dimdik ,.c scnış o- decekler aeni! •. Koşeleı"de, hastane 

gıt, Allah aı::kına ışı- kirse tepelerınln mahzun 6CSS1zliğın· muzJan UstUne başı ha!ıf eğılıniş hal lcöşelcrinde kalacaksın ... Kendine ıt· 
• ıı ŞUlJa d b "' de yalnızlığımı dınlemek için, buraya de, dudaklarını kımıldatarak lçlııden cımıyorsun ... Gözünü kapat, dört ııe-

ı.ıttl:ltniEı, b ~ akı1:1 _?elC', dag- ı:;clıniştım. Mnzı vo tııblaUe başbaşa söylenir gibiydi. . ne sonraki halini düşün! 
~ ı bı>ııj agdr kını kovuyor. kaldınıın bu s:ı.yılı gUnlcr no çab•ık . Keşke, eli'llde olmayan tcsadUf, b•ı Birdenb:re kalbimin bir azap için-
i) l'aıtıı~d tn tnahııllem. ti' .... f old" .... um verdc 6011. hıç tanımadığım çl.fttn gönül sırrını de kaldığını duydum. Ağaç gövdesl-n,l a. bu "" h geç ·• ~ .. ısa ır - " öıı-.. ı k 

• i E>_tken ..... u avere c~r:- ~iımı dört saa.tım kalmıştı ki, öğlen bana e•ctmcmlş olsaydı. n n apatmış olduğu bir masada, bir 
"-f•- t>ı.ı 20 >lnırlenmemek ırın ..,.. 1 h il lnd'"im salonda· 1 yaoancının vUcudUnden habersiz bu 'it~· l' Z t d. E ycme6 • ıç n erg n ıe , 

l ihtiy an c ıyordum. L ki yerime otururken karşı masada Durgun bir gece ... Yıldızlı b r ı:;ok. başkasının duyup bilmemesi JAzım 
1 ~lllıu srllar da, bu adama: gözlerim durakladı. Hiç unutmamış. ten Çekir.ge ovasına koyu gblgeler sözleri söyleyen erkeğin kendini 
~1 \'~bancrd~r u Me!tmet bıı:aJ< fakat lıatll'larnak ~ın bir vesileve yağıyor ..• Ve ta uzaklarda, hıç kcsil· j kaybetmiş €esile donakalmışbm. Ne· 
'l~lı 1 ı:> et!lıı:>. • E!ısme, dıve muhtaç bulunduğum blr hatıra, bir- meyen bir ınınltı halı.nde akan ltU· lcr ışltıyorclum? Ovayı bUrUmUş yıl· 
~ f:lio]hl,,da:. ıstıyorlarsa da denbırc kar ımda canlannuştı: çük çay ... Mı.saflrlerı dağılmış oteıın dızlı karanlıklaıa dalm~ gözlerimle 

ık:' ~!' n~ l · o ı yaz b<>ııında rastlamı• oi- bu tenha agaçlığında tek başıına·j orada kaldım ... O, devam edı;rol"du: 
... 1~ k 0 

uvor be moruk- n aı • 0 
-. y • ~·. ' N llÖ 1-"'-çı l§lyordu. duğum ~~ kadınla ~-o _.. .J!IDl- Bmimle, Qtekl ix!f mıat5alalı .a- - Scnı ısawy«lar.. e Y ........ 

Tevfik Fikretin 
ölüm günü 

(Başı 1 incide) 
Mkret haksızlığı, insanlığın hak· 

ı;ızlığı kahredecek bir kuvvet ve 
kudreti olabileceğine inanmıştı. Fa
kat 1941 inci yıla kadar, bu ıınaıuııı 
haklı Söliterecek bir delile rastlıımak 
mUmkün olamamıştır. 

Fikret bir merhaledir; çünkü 0 

kendlslnl, en·elkiJerden bariz haUar· 
la ayırdı. 

* Fikret bir devirdir> ~ankü o ede-
biyat tarihimize yeni blr tıı.hassli§, 

yeni bir zevk \'e yeni bir tarL getir· 
dl. 

O, engin bm,;öhrettir; ıllln olduğu 

kadar bugün de ayakta dura!)ilcn bir 
~hret .••• 

O, en ı;-ok tapılandı. :!6 ncı öh\nı 

YJldöııünıünü kutladığıım:ı; bugün rl<' 

ona çok, hem de pek çok tapanlar 
var. 

.Fikret, edebiyat tarihimize ôlınr.z 
bir ad bırakarak g~mu,rnr. 

}"ikret unutulmaz bir hatıradır. 

Onu, değil 28 -ocı ölünı yıldönünıUnlı 
kutlayan bizler, 1026 ncı ullim ~,ldö· 
aUmünıi kutlayaeak Tilrk ne!ili de 
ayni şek.ilde •nacakhr. Fnkat ne ya
zık kl oğlu, hiç de babasına benz.e.. 
memlştır. 

l<'ARUK l'ENIK 

Hangi değirmen
lere elkonmıyacal< 

(Baş tarafı 1 incide) 
ve h~abına çalışmak. 

3 _ Sahip, nrtak 'I'°)'& liracı feklinde 
değirmen işletenler muamelrlcrin~e do~
ruluk ve taahhütlerine eadakat ~osıcrmı 
olmaları ıı.Aır suçlardan YC billıa• a Mılli 
Korunma kanunu tatbikatından mabkü· 
miyetleri olmamak. 

El konulmamasına l:arar n·rikn değir· 
menler mmcuılarını bir yıllık ~&ati is
tih al kapasiteleri derece:.ine iblağ i~in 
d konma nııntaka!nrı dahil 'c haricinde 
toprak uıahsullcri ofbinin muba)aaların

da ihliil etnıcıılt"k §&rlil•· ofis naaıına ıuah 
eul mülıayaa cdcbil~eklcr 'e mübayaat 
esnaııımla Ticuel \ e!.ilt!li tarafınJırn le · 
bit cdilrn mah,ul fiyatını indiıir çıkarta· 

uu)·acıklardır. Değirmenler buğda)'ları hü 
kCımeı~e kararla~tınhııııı ı iplere ı;ore Ö· 

ğüıeb.ileceklcr, aksi takdirde unlarının sa

tı§ıDa müsaade edilıniyccektir. Yalııız top
rak mah ulleri ofisince gi.i~ıerilecck li.ııurıı 
üıeriııe > apılacak makarnalık pckı;cmetlik 
i~ıihsal bu talimatname hukumleriııden iı.· 

tisna edilmi!tir. Diğer taraftan Ticaret 
\'ckileti el konma mıntakalarında ofi~in, 
§llhe, ojan, 'eya ekibi bulunmıyan ycrlerc 
mah us olmak iiı:ae Toprak malı511Ut>ri O· 

fisi namına mahsul mubayaasına ıııuif 

cdilebilcct"k muıuııssıt nıi.ıha)aacıların ''Ü 

cııdıına ihtiyaç hi55cderck bir ba~ka tali
mıınamc daha hıııırlamışıır. Talimatna· 
m"ye nazaran hö}Je mıntakalrda ofis na
mına mah ul muhayaa ederek ofise drv
retmck ietiyen hakiki 'c hükmi §a}ıı~ar 
\iliyet \O kaymakamlıklardan müsaade •· 
tarak bu i~i yap.ıbileed.;lerdir. 
Moıavaaıt miıba)aacılar bakfıınttin tek 

lif cttiiii fiyat üıerinden 'e p~n para ile 
ınü~tah ilden mühayaada bulunacıklardır. 
Toprak mıh alkri ofisi bir müba)aa mcv· 
bimi .zarfında ofi:.e tediınaıı 100 ıoou a· 
şanın, muta\a~ıt mübayaacılara yuzdo iki, 
ta\a ut ıırimi vcrilecekıir. 

sana? Ne soylüyol'um sana? Benım 
11endcn bir menfaaUm var mı? Hali· 
me bak... Seni ıkm sevıyor? Onlar 
mı? Acıyorum sana... Bırak bu sefil 
kadınları ..• Mahvedecekler seni ... Kı. 
yamıyorum sana... Bir glin her şey 
mahvolacak... Ah beni dinlemedin .. 
Dınienıiyorsun beni ... 
Kısılmlf sesi gittikçe boğuklaşa

rak, fakat içinden gelen a.yn.J kuweL 
le bağırıyordu: 

- NeclA. diyorum sana! Çamurlar_ 
dasın! Seni kurtarmaktan başka ya: 
pacak bir işlm yok bu dllnyada ... 
Deli ettin benl! Sonunu gözlerlml:ı 
önUnc getirdikçe içim parça parça o· 
Juyor... Acı, benden ziyade kendine 
acı... Sen onları doyuramazsın, ama 
onlar seni iki seneye kalmaz harap 
edecekler ..• O zaman beni hatırlaya
ca.lu;ın •.• 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

A 1 Z Z E ... 
Havuz başındaki kızlar, olan 
bitenden bihaber, hala göbek 

çalkalıyorlardı 
/(adın kıyafetine giren Hasen, bor
ııuzıı sırtına geçirdi ve hançerini 

elinde tutarak dehlize çıktı 
Hc-yyyy Hn· ----Yazan __ di~ bah,ede şım· 

seıı! Tunusun E· ı ... .. \ dı gölge61nden kor 
mıri! kardeşin sc· Ensarz Bulent _\ıcuyordu. 
lıyor.. 12 Aizze arkasın· 

- Bu ses, Emir • • 
Haseni blrdcnblrc • dan i;cllyordu; 
detJşUrdı. Heyecanla tarasll~ ~ :ı· - Telaş etme! .. Tclıiş etme!- -d.-

kırd .(: • o ~ yordu-. Sarayda hiç kimse kalma· na koştu. Hay ı: . :I' '4ı ~ ~ 
_ Kim konuşuy~ .c. ô .,.. mış.. Ahırlara. kadar uzanabil5eh. .. 
_Adımı söylem .~11~~- Nasıl olsa bu kargaşalık arasında 

yorum Hasen l 
geliyor ... 

K rleşıt izimizi belll etmeden çölli tutabilirı.z 

Çılgın bir s /. hopluyor· 
du. 1' aka.t • . ..ı mc !JÖylc tekılfSlZCC 
hitap edılmc:.ine de tahammuı ede· 
mlyordu: 

- Bire cüretkar! _ diye homurdan 
dı • Şimdi senin haddllli bild:.reec· 
ğim .. 

Meçhul ses bu tehdidi tamamlama 
sına iınklı.n bırakmadı. 

Aı;elc, acele: 
- Eğer haddini bıld!rmclerlni iste. 

mlyorsan' çocukluğu ve budalalığı 
bırak kaç! _ dedi • Emir Reşit bağlı 
olarak çölden gelmiyor. Seni bağla
mak, belki de kelleni uçurmak için 
Elkableden geliyor. Yanmda Cczayır 
lllcr var. Barbaros karaya çıktı. 

Enılr Hasen bu sözler<.: inanma
mak ıstedı.. Hançcrıni sıyırıp ucun
dan tuttu. O çok dehşetli b.r nişancı 
idi. Hani hançerini bır vınla.ttı mı nı. 
şan aldığı ın.sanın veya hayvanın dl· 
rl kalmasına lmkfııı yoktu. LA.kin bir 
eı koluna yapıştı: 

Aizzcnln eliydi bu.. Ve hiddetle 
kc.;dısinc bağırmasına meydan bı· 

rakmadan, güzel kadın: 
- Dlkkatlı ol! • d ye mırıldandı -

Bu adamın sesini tanır G'tbi oldum. 
-Kim? 
- Kest.ıremiyorum .. Çok yakından 

tanıdığımız birinin sesi. 
- Yoksa bizzat Reşidin ses! mi?. 
- Sanmam.. öyle olsaydı, geldi-

ğin. sana haber vermek istemezdi. 
Fakat bir şeye dikkat etmiyor mu
sun? G6rünUrde kimse yok. Mı.ıha· 

fızlar nerede ? • 
- Bilmem .. 
lşte dudaklarından dtltUlcn bu 

cb!lmem> gUzel kadına mağrur Eml· 
l'in ~inde bir yesin bcllrdığini hisset
tirdi. Scvgilisinm yapayalnız kaldı~ı. 
nı, aldatıldığını, yahut çok korkak o. 
lan Berberilerin tehlikeyi hisseder et. 
mez canlarını korumağa kalkışbkla· 
rını anladı. Ve deminki ezgin ve me
yus halile taban tabana zıd bir enerji 
ile: 

Bu sözler McvlAyi Hascnc bir par· 
ça daha cesaret verdi. Adımalrıı ı 

genışlctcrek ve sıklaştırarak bUyüt 
mermer havuzların bulunduğu ~crı. 

ulaştı. Saray ahırlarını bu havuzlar· 
dan bir duvar ayırıyordu. Öbür taı ... 
fa kllçllk bır tunç kapıdan geçilıyo~ 

du. 
SclAmete yaklaşryorl~. 

Heyecanla elini kapıya attı. 

Tokmak döndU, takat kapı aı;u· 

madı. Yeisle sonturlu bir kütür sr 
vurdu: 

_ KUiUemişler .• Belli, b.Lzi hapset 

mlşler-
Alucde de şafak abnıştı. Şundı n!' 

yapacaklardı? Se~tsine yeni b1ı 

cesaret vermek için söyleyecek bı. 

söz ararekn, havuzun etrafmdakl tat 
ıanlar arasında bir hışritı oldu. Bı• 
fısıltı işittıler: 

- Emlr hazrcUerl.. SiZ misiniz ? 

Aizze; 
- Evet. .• 
Diyecek oldu. Fakat Mevlfl)i Ha· 

sen devam etmesine lmka.n bırakma
dı. Bir ~mşek sUratilo atıldı. Taflan. 
lar arasından 'boğuk bir ses gcld • 
Hançeri ay ışığında parladı ve kalıt· 
nıasile inmesi bir oldu .• 

Güzel kadın telA.şla o tarafa koş· 
tu. Hançer ıbu sırada bir daha kalk 
mış, blr daha inmişti. Nefes ncfe&l, 

- ~ 'c yapıyorsun? -dedi· 
- Bırak beni! Ben ne yaptığımı 

bilirim .. 

- Kim bu bıllyor musun? Belki 
blr dOBt. .• 

- Dost mu? Bu işler hep bu mel· 
unun )1izlinden geldi başrmıza.. Bu 
Şeyhi Abdül'ahaddir. Sesinden tanı

dım .. Bak! 

Ve eğilıp yerde hareket.siz duran 

bembeyaz bir cismi kaldırdı • .Ay ışı

ğı Ak sakallı bir ihtiyarın suratına 

vurdu. İkl omuzundan fışkıran kan· 
!arın buğusu bilrnUsünde tütuyorou. 

Aizze azap duyarak irklldı: 

- Kendmı topla! Korkma! ·dedi· . - Vear-
Ev\'ela buradan kaçmak, sonra bu - Görclilii mU? Ben yaptıtımı bı· 
işin ne olduğunu anlamak lazım. lirim. 

İçcrld<', haı:uz başında ra.kscdcn _Fakat betbaht! O senin dostun· 
kızlar, olan bitenden bihaber hiılA _ııu. 

göbelt ~alkalayıp duruyorlardı. Gilzcl _ ısrar etme! .. 
kadııı, çıplak l~oluııu Emirin omuzu-
na attı. sanki halvete ~ekılmete kıt· 

( Arkaaı \ "&r) 

rar vermişlermiş gıbi bit• tavır takı· 

l
lllll'nlt t..ar.ısad daııhiçenyc gikirdi, \b'~ kızt rl \, 
arın yanın an, er zaman gı ı ta b d 

lı taUı gu!Umsiycrek geçti. Hattlı. Ta l ot 
kapıdan harem dehlizine çıkarken ------------
bir an durdu. 

Bileziklerinden birini çıkardı: kız· 
lardan biıine uzattı. Fakat dehlize 
çıkar çıkmaz bu soğukkanlılıktan 

eser kalmadı. O zaman bir odaya dal. 
dı ve Mev!Ayi Haseni içeriye çektik· 
ten sonra; 

- Sıırığını çıkar .dedi·. 
Bir cc,·iz sandığı accle acele aı;tı. 

bir beyaz yUn :t>Urnüz çekti: 
- Al şunu! Giy!" 
- Nasıl? Kadın kıyafeti ile mi ka. 

Mayonezli yumurta 

çıyonım. 

Karanlıkta, göıUnıün s~mediği _ Ça.buk oool! .. 
koyu tepelerin tistilne akan btr yıl- Ba cevap bır emre ben&lyordu. 

O n yumurUıyı suda katı o 
Jarak h&flamalL Kabukla

rını soymalı. Yumurtaların ikı 

tanesini her iki ucundan bire: 
parça kesmeli ve yumurtayı 
dört kalın yuvarlak paprı;aya 

taksım etmeli. lkl yumurta bu 
tarzda kesUinr.~ elde edilen 6ekiz 
yuvarlak paprça.ıun ortasınd~I 

sanlımnı dıkka.Ue ı:ıkararak or· 
taaı bof yuvarlak beyazları bır 
tabağın etrafına dizmeli. 

dızla ova .bir an Urperir gıbi oldu... MevlA.yi Hasen, şu a.nda seYSıMinin 
Boğulmuş gibi çıkan bu erkek sesi: kendısınden çok daha yükııek bir ıra. 

- Necil! •• Necla! .. dıyorum sana, desi olduğunu anlamlfU. FUla söy-
diye bir inılti ile kesılmıştı. letmeden bllmüzil iJrr~a geçirdi ve 

Biraz sonra, çakıltaşları üstünde hançerini elinde tutarak, tekrar deh
sendeler gibi iki gölgenin uzaklB.flı· lize çıktı. 

ğını gördilm. • YUreti höp Jıöp ötnyordu. Aksi 
Gece çok llerleın~tL Erkenden teYtan! Bu de!diZ de nckadar aydm

kalkmak içın geç kalmıf olduğum bu lıktı! 

saatte odama çıkmak üzere yilrUdU· - Neka.daı' mum yaluyoriardı? Bu 
ğüın karanlık koridordaki bır Jca.pı- ne israftı!'. 
dan geçerken, lçcrjde, zaptedı!emlyen Bereket versin, sarayın fıilkllmdar 
bit· kadının luçkır.ıkları kwaklarım· dairesinde •gecenin bu sıurtinde kimse 
da akislendi. buluııdurulnıazdı. Alt kata kadar ra· 

O gllndeııber.l, Çeidrpde bir gece, 
karanlığa gömlllmtif o çınar dibin· 
de, aesi kulaklarıma gelen sert ba
kışlı, yorgun çehreli erke.ğl unutma
dım. O, bana, bazı bir altifteyi kolu
na takmış gezen iğrenç bir adam, 00 
zı da, dilşmüş bir km çarrnwdan kal· 
dırmak iı;ln tenıiz elini uzatm41 uil 
kalpli bir iruıan gibı püyor • 

....... .asa 

hat rahat indiler. Fakat baıbc;e kapx· 
sını açarken Emtr Haseni gene bir 
tel!ş aldı: 

- Acaba Barbarooun geldifinl ha· 
ber alır almaz çllyavrusu gihl dalı· 
lan n1Uhatız kuvvetler arasından hiç 
kimse mi sarayda kaJmamıftı? 

Hani bUnlardan biri, pekAll. kar
deıtlııe karfl bir ifgtlzıu·lık göııt.eınıek 
ı.tiyebilirdi?. 

9lr' iki ...C ewel ..un...-.,._ 
''. 

Geri kalan sekiz yumurtanın 

!Una ile beyazını ayıklamalı ve 
sanıannı yuvarlak olarak çıkar 
malı, tabağa dizili olan sekız be 
yaz yuvarlafın ortuma oturt
malı. 

Elde kalan :ıeklz yuınurtaıun 
beyazı ile iki yumurtanın sarısı 
nı bıçakla ınce kıymalı, ince doğ
ranmıf dereotu karıştırmalı, tuz 
bıber atmalı. 

Yuvarlak yumurtaların diz ll 

otduıu tabatm en ortasına ince 
doıraamıt patates, bavuç salata
sı, pancar ve hıyar .tur.şusu koy· 
ma:lı. Çekirdekleri çıkarılmış zey 
Unleri do aralarına serpmelL Ev 
velce kıyılan yumurtal&rın be
yaz ve sarllarıru salatanm Uzeri 

ne dökmeli. 

Sofraya çı~ıı beraber 
yemek Uzel•e ~ele ikral 
ctmc.-11. 

' ' ' ' 
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1 GÖRÜNMEYEN KATİL 
L Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

* Yaş 17 • 18 ara.smd& aarıfnl 
veya kumral, gl!Zel bir b&y&rıla ta· 
nrşmak i-;tiyorum. 

Parasız illi.atar I' 
iş istiyenler: 

Bu !lltunda ı, arama, fş verme, 
e"ıerune teküflerl, ve ticari 
mahiyeti hıılz olmıyan kU~ük 

ilanlar parasız ne .rolunur. Ceketinin ucunu kaldırarak 
sordu: " Şu rövelvere iyice 
bakınız, bunu tanıyor mısız? 

Bırbirimizin kara.kterinl anlayıp 

ilerde kuraca.ğnnn yuva hakkında. 
konuştu:ctan ronra ni,,ar~tazuna.k. fik · 
rindey;.m. MUra.Cflat edeee.lderln: .İlk 
tahsil şart, 1'l"t& ta.Mil de olı;.bıiir 
Ciddi tekliflerin (Yeten> rtımuzun• 

müracaatları. 

* 1,68 boyundayın1. 19 Y&'flTida· 
yrm. Bu ~ne liseyi bıtirdim. Yükse!i 
tahsile devam etmek niyetindeyim. 
Tatıl mUna.aebet:ıe bır işle çalışmak 
tayım. Anadoluluyum, uzun boylu 
b;r bayanla ta.nıı~mak, anlaştığunz 

takdirde nurınıanm&k ve bunu mllte
·ıkp 3 sene ta.hailden sonra, evlen
me:< istiyorum. 

Arlfat o:mak, istiyeB 
bayanlara 

Sa.\neJe yetl.şmel;: istiyen ik! genı; 
t ~ yana ihti} .. "Ç vardır. ~.;mdlliK kırk 

lira maa., ve.ri!ecektir. Bilrhaneddı.-: 

BAŞ, O I Ş, NEZ l E, G R I P, R O MAT l Z M A 
:-- Mitchell'i_n annesinin res- ;tiyorum ki Mitchell niçin tam 

mı .. Onun kulubesme kaç defa o sırada bu kelimeyi telaffuz et
gıttın;ıse her .. seforınde ~.u r7smı sin bunu anlıyamıyorum. 
gordum. Şommenın uzerınde - Bu kelime size neyi hatır-

Tepsi'ye : 1Urac.:ı.r ~-
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 

Bomontı - Ebekıiz sokağx 13, her 
sabah ona kadar. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 

dururdu. !attı? 
- Ya!.. .. .. - Sir Reymond'un motörü-
Arkadaşımın yuzune bakıyor- nün ismi eskiden •Dehşet. ti. 

dum.~ •ya!• demesm~.e anlıya- iNTiHAR MI, CiNAYET MI? 
mad_ıgı_ bır mcı;eleyı çozmüş gi- Metrdotcl'in bu hiç beklenme 
bı bır ahenk vardı. Her zaman- dik cevabını duyunca Clarck
ki gibi saki_ndi ve gözlerinde bir son _ Parry güdü: 
pırıltı sczdım.. - Hayır, dedi. Bu malumat 

- Bu res~.ın nasıl olup ta işimize yarıyacak gibi değil. 
buraya geldıgını bıze ızah ede- Motörün ismi eskiden .oeh
me~si_niz değil mi?. •. . şet. miş de .;mdi bilmem ne ol-

Knıght_ ne dıyecegını şaşır- muş, bu ~ alakadar etmez. 
mıştı. fürden karar vererek Peki ac.deley"'in motörün ısmi 
kuvvetlı hır sesle: ni def. 'i?. 

- Hayır .. ben de anlamadım. _ ·.u arıyalım.tıel arzulamrs-
dedi. tı, Sir .11.. Mitat nümanaat et. 

Clarckson - Parry bir müddet medi. 
ses çıkarmadı. Nihayet: _Peki, teşekkür ederim Kni-

- Başınızın ağrı mı hafiflet- ght .. şimdilik bu kadar kafi. 
mek için dışarı çıktığınız za- Metrdotel odadan çıkar çık-
man. tabii bu sofadan da geçti- maz arkadaşım: 
niz değil mi?. _ Tahkikatımızda hiç bir 

- Evet geçtim. şey ihmı_ı_ı etme,d!ğimizi sanıya 
- O zaman saat kaç vardı? rum. Geze gorunen her şeyi 

Aşağı yukarı ona on vardı. o tetkik ettik. Yalnız şu şeytani 
zaman bu resim burada mı idi ? kahk11;ha kalı!r. Amma ne uğur

- Hiç gözüme ilişmedi. Eğer s~z. bır kahkaha idi o. Bu feci 
burada olsaydı muhakkak far- hadiselerden büyük bir zevk 
kına varırdım. marazi bir haz duyan birisi~in 

- Şu halde, bu, buraya on ile ka~kahasına benziyordu. Bana 
ona on kala arasında konmu~ 
olacak. Çünkü tam onun Sir resım. galerisinden geliyor gibi 

geldı ıdı. Şarli ise çalışma odaRaymond sofaya çıkmış ve s d 
Mitcbell'i de bu resmin önünde ın an geldiğini sanmıştı. Gali
bulmuş .. Knight bana kartınızı ba her ikimiz de evhama kapı-

lıyoruz .. gönderir misiniz? .. Madam Kni-
- Yemek odasında açık bir 

pencere var .. dedim .. O adam, 
kim olursa olsun, oradan kaç
mış olabilir. 

ght siz, kocanıza kapıyı açmak 
üzere sofadan geçtiğiniz zaman 
bu resim burada mı idi?. 

Heyecandan heyecana sürük
lenmişler, madam Kuizht'i fena 
halde sarmıı,tı. Yorgun, bitap 
bir halde idi. Arkadaşımın gös
terdiği resme bakarak: 

- Siz o pencereden bakmadı
nız mı?. 

- Baktım amma, kimseyi gö 
remedim. 

tKadıköy) rwnuzuııa mUracaat. 

* Aylık kazancım 140 liradır. o. 
tuz yaşındayım. Uıun boyluyum. 2.5 
ilA. 30 yaş arasında, şen, uzunca boy
lu orta ta.hsiJJi bir bayan!& evlenmek 
istiyorum. Fotograt gOndertrse malı 
rem olarak iade ederim. Galata pos· 
ta kutw.u No. 1141 A. ş. 

* 38 yaşındayım. Serbest meslek 
sahibi san'&tkArım . Beyoglunda bir 
ticarethanem vardır. Aylık ka?.ancnn 
150 liradan a.şağ"ı değıldır. Boyum 
1,70, kilom 71 dir. Temiz bir aileye 
mensubunı. HUsnUahlAk sahibi ev ka 
dını olabilecek ı;en bir hayat arkada

şına ihtiyacım vardır. DUrll.st. güzel 
biraz da m addt geJlri olsun. En Son 
Havadis (Şana) rumuzuna. 

* Orta yaşlıyım. YUksek tahsilim 
ve oldukça büyük bir servetim var· 
dır. İyi ahla.klıyım. İçklm kumarım 

yoktur. 25· 35 yaş arasında. uzun boy. 
ıu ma\·i veya yeşil gözlü, kumral ve 
ya sarıfın, gayet nezih hir &!leden, 
iyi ahlıl.klı, orta taluıılli bir bayanla 
evlenmek arzusunda.yun. Mabremiye 
te rıayeUe iade edHmek Ü7.ere fotog
rafiı meittupla Galata ~ta kutusu 
(1135) ııe mUracaat. 

* Y141ıın 49, boyı>m l,70, kilom 72. 
Me•leğım tüccar. İki a.partımannn 
vardır. Aylık gelirim 280 • 300 ııra· 
dır. Ara.dığan bayanda fU evsafı i.s· 

terim: YaJ)ı 27 - :SO kadar, güzel, t•
miZ ve ev işlerinden anlayan bir ba· 
yanla evlenmek istiyorum. Zenginlik, 
milliyet mevzuubahis değildir. Ta· 
!iplerin birer fotoğrafla Boğa.ziçl 49 
rümuzuna mtiracaaUan. 

* Aylık gelirim yüz lira, dUrUst 

* orta ya,ıı bir Türk kadını iyi E:ıi~il§iiii\!~w 
bir aile yanında dadılık arıyor. Taş· 
raya gıdebilir. Kadıköy Altıyol ağzı 
Sö~UUUçeşme caddesi 155 

* Sinema işlerinden ve her tilrıil 
rekhlmdar. anlıyan bir zat ehve:ı üc · 
retle iş arıyor. Her türlü kefaleti ha· 
iz<!ir. Arzu eden muhterem iş sahip
lerinin mektupla (Reklıim) rumuzu· 
na mUracaaUarı. 

SüLTANAll\!FT BİRİNCİ SLLll 
llüKUK MAIIKDIESİNDEN: 

94L399 

DMvacı :.\lihal tarafından da,alı, Koço 1 

Papadoploa ve l\lakhule ve ~lehmet ve : 

Biiyükada'da ı\ltınordu cadde~inde 16 j 
ııayıda mukim E,·lombiya aleyhlerine aç•· 

lan izalei~ülu davasından dolayı müd· 

* Emekli zabitim, mektep talebe- dcaal~)'hlerden Evloa1biyanın ikamf'tgi· 

terinin hanelerine ol.sun riyaziye der· gıihının meçhuliyeti hastbile ilinen ya· 
si verUlr. Şıerait uygundur. Arzu e
denlerin E. rümuzuna müracaaUarı. 

pılan tebligata rağnıen mahkemeye gel· 
1 

metliğinc.ien gıy&bında icra kılınan du· 

ru~masınd& gayri nı~nkuıün ehlıvukuf 

marlfetile tetlıi.iX ettirilme.ine karar verıl· I 
* 17 yaşında Türkçe, Fran.sızca lı. 

sanlarını ko,1u.ş;ur da.n.tilo yazısını 

bilen ayni zamanda biraz muha.sebe · 
den anııyan bir ge?'lç Lcarl yazıhane_ dlginden b.Jıi~le t;:ıyap lararınln 15 gün 
ıerde iJ arıyo::. {Kabui) rümuzw-a müddetle ilanen teLligine karar "erıl· · 
mtlr&..a.a.!". nü~ eldugundan ilin tarihinden itibaren 

Türk yl F Al 15 gün içinde itiraz etmedjği ve nıuha· * çe , ransızcayı, ve - k . . . . 
·emcMnın ırrası ıçın tayın kılınan 

mancayı ıe.yıkile hilen genç bir dak- l 9 
9 9 

,1 1 
.h. 

1 
.. . . . ı ., arı ıne rast ıyan cuma gunu 

tllo bayan hususı ve ticari milesse- , I0,30 d , 1 h 8 . . . - lh 

1 

faal a .JU tana mel ırıncı !::ıu 
selerde iş arıyor. Talip olanların 11 , k h'· d h bul d . .. w.;u · ma .. eme&ın e a~ır unma ıgı 

(K. H.) rumuıuna mUracaatları. keli d ı k · · b d · ta r o mu ta ·cme,.,ının gıya ın a ıcra 

* Otomobil ve ?.fakinlııt okulund!.in ~-e intaç olunacağı gıyab Jı.&rarı ıehligi 
orta. dereceli diplomam vardır. 17 ya_ makamın& k&im olmak üzere illin olunur. 
şmda ilk.mektep mezunuyum. Otomo 
mobil tamirathanelerinde ve dört z:ı
manlı motör, n1akin lslleri yanında. 

yardımcı olarak idari bir aylıkla ça· 
Jışabllen bir genç i9 aramaktadır. 

Eyüp, Deflertlar, F&Shane karşısında 
28/1 dUkke.nda Bayrıınıa müı-acaat 

e<IUınelı<lir. 

Gelen cevap!ar: 
(A. G. K.), lMavi), (Engin), (S. 

A, Banka, Ders, Şans, Kadıköy, Bo 
ğaıiçl, 21. P. M. A. T. lacivert yeş'l 1 

88, rtlmuzlaı:ına gelen mektupları 

aldırınız. 

f 
i3. SON 

lL~V FİATLARI 

&,!ık maktu olarak 
1 inci sa~~a santlnıi 

2 • » » 
s • • > 
4 • • > 

ABONE ŞARTLAI\o. 
TUrklye 

için 
Kr. 

Kuruş 

50 
3 
200 

75 
l!O 

Harl-; 
!~in 

Kr. - Hayır, yoktu. dedi. Maa
mafih belki de orada idi de ben 
farkına varmadım. Hiç o tara

- Muhakkak olan birsey 
varsa, cinayet vuku bulduğun
dan beri evin, kapıdan kimse
nin çıkmadığıdır. Oradan çıka
nın gözümüzden kaçmasına im
kan yoktu. Muhakkak görür
dük. Şu halde evi iyice bir a
raştırmalı. Katile tesadüf ede
ceğimizi pek ummuyorum ama 
işin icap ettirdiği gibi hareket 
etmek lazım. Hem buna polis de 
de <;ok elıemmiyet verir. Benim. 
le beraber odama kadar geli
niz de hepinize bir rovelver ve
reyim. Sonra evi baştan aşağı 
dolaşalım. 

karekterh, bir gencim, y~ım 28, bo· ============== 
yum 1,60, saçlarım oldukça dökW Sahip ı;e Başmaharriri: Senelik aoo 2soo 

fa bakmadımdı .. 
- Te~ekkür ederim. Gidebi

lirsiniz .. Şimdi siz. Knight, elini 
zi dokundurmadan şu rovelvere 
iyice bakınız.. Bunu tanıyor 

l\UAMETTl:-0 NAZJF 
milş ve siyahtır. Yüzüm hatif sUzme, Ne~riyal Direktörü: 
kaşlarm1 kara ve çatık, &özlerim e- Slıh..H.U !)AH.Ac.o<..a .• u 

Altı aylık 

t.,.ç a;J·lık 

Ayldl-----

750 1800 
400 1000 

IA, atı• ve burnum adetadır. 17 • 2~ t;.ı:-.d<Lğı yer: ___ _ 100 

yaş arasında ben boyda.. .sanşın veya \1.4.TAN ?tIATBAASI 

musunuz?. 
Elile ceketinin ucunu kaldır

mış rovelveri gö~teriyordu. Kni 
ght dikkatle baktıktan sonra: 

- Bu bir Vebley'dir, dedi. 
OrJuda kullanılan alelade bir 
şiliıh .. Eskiden birçoklarını gör. 
müştüm. 

Birden adamın gözleri parla
iı. Birşey hatırlamıştı .. Hep o 
reknasak sesHe: 

- Bunun için şu şahsa ait
tir diyemem. Hatta eskiden be
nim bile bir tane bu model bir 
silahım vardı. Fakat bu benim
ki değil.. Buna eminim. 

- Siz de orduda hizmet et
mi§tinız değil mi? Hem de ;u
bay olarak ~alilıa .. 

Metcrdotl ses çıkarmadan 
ba•ını eğii. Arkarla~ı: 

- f3imdi size ba~ka bir o.ey 
sorayım. Mitchdl öldürülmez
den evn•l haykırmı.;. Ağzından 
erkan sözden ben mana çıkara
madım, belki siz bunu izah ede
bilirsıniz .. 

- Belki efendim.. Ne diye 
haykırmı . 

- Deb.o;et ! > demiş .. 
Bir mücklet Knigbt hafızası

nı kurcaladı. Sonra gözleri par
ladı. Yüzünde garip bir ifade 
belirdi. 

- •Dehşet!• dedi. Evet bu 
kelime bana birşcy hatırlatıyor. 
Fakat bu işle bunun ne gibi bir 
a!ak>sı olabilir .. Yani demek is-1 

Bize birer otomatik tabanca 
verdi ve böyle eski şatonun bü 
tün girdi çıktısını gözden geçir
dik. Clarekson • Parry daha ev
velceden köşeyi bucağı öğren
mişti. HiG bir yeri ihmal etme
dik. Fakat bütün bu ara~tırma
lar, arkadaşımın da tahmin et
tiği gibi hep boşa gitti. Hiçbir 
şey bulamadık. Bir revrek saat 
sonra )ine sofada idi"k. Bu Ra 
tonun dört duvarı arasında ü
çümüzdl'n ve Knight'lcrden 
başka hi<: bir canlı kulun bulun 
madığına kanaat basıl ctmiı<tik. 
C!arekson - Parry: , 

- Bu da bitti, dedi. Şimdi ar 
tık işin gerisini polise bıraka
lım. Ben gidip telefon edeyim. 

(Ark ası var) 

(TIYATROJ 
\. ./ 

RMjlT RIZA TiYATROSU 
Bu akşan1 Doğancliarda 

(Sürtilk) komedi 3 pcı·de 

Halide Pişkin birlikte 

kumral fakat yeŞcll gözlü ve ten1iz 
karakterlı bir bayanla konuşmak ve 
anıa,tığ'ımız taltdirde niŞ3.n!anıp ev· 
Jer.mek arzusundayım. İlk tahsill ol
ması JA.zını.dır. Bir fotoğrafla veya 
fotoğrafsız bir yazı ile (Akbulut) 
rumuzuna müracaat. 

* 18 yaşını doldurmaktayım. Bo
yum 1,64, knom :58 dır. Esmerim. 
Saçlarım koyu siya.h ve d&lgabdır. 

'.C:ıhsilim lise bire ka.da.r olup ayda. 
iO lira gelirim vı:>rdır. 16-18 arasında 
renk mevzuubahis olmaksızın temız 

bir aile kızıyla ebedi bı.r yuva kur· 
mak :sttyorum. Taliplerin (Şan) rU· 
muzuna ;ı1ektupla müracaatları. 

* 4.7 yaşındayım. Boyum 1,72, sık. 
!etim 87 kilo, mavi goz;JU, sarışmD11. 

Çok di.n.cim. Oevl~t memuruyum. Net 
olarak elime ~O ı:ra geçer. İçki iç· 
mem, kuına.r bi\menı. Evlenn1ek ı.st! 

yorum. B:~na hP.yat arkadaşı olac.oJ.k 
bayanda aradığım evsaf' ~udur: Yaşı 
30 1le. 37 arlU'lı olması. Esmer, kum
ral, sarı\'ın olabilir. 

Bir evi ve biraz da. e4yası olan ter· 
cih edilir. Ta.iiplerin bUAhare iade 
edilmek ~artile bir fotoğrafla blrl1k· 
te (Çok güier) rtlmuzuna müracaat
tan. 

* Yaşım 49, m&a.411m 77 lirad.i.r. 
Emekli.. C:ul ve kin1seslzlm. Evlenec ..:· 
ğam bayan 35 ile 40 ya' arasınd!l, 

\·e endamı mütenasip balık etinde ilk 
\'eya ort& dere~ede tahsili ve iyi ah 
!Akta olmaldr. J..Iahremiyetine riayet 
ve iade ediln1ek üzere fotoğratını (88 
lAcivcrt •·ecı:ll) rumuzuna gOndermesi. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
"'" 

Stmıi .llahalle~i So~ağı 

Kadıköy Zü.htüpc.ı;-a Bağılııt 

Göztepe Göztepf'I lfatLoyu 

ÜP:küdar l-:uz~uncuk l·ryani 

Üıküdar .h.uı:gnncuk İcadi)'C 

s. Cüui Aıl•k K. 
L. J... 

4.5 Dük kin 
--,;:-~~-:-::-:--~~-~2·00 

12 
2 

17 

> 
> 
> 

2 00 
2 50 
3 00 

Yukarıia dn5 ve mevkii ~·azılı ytrler 31.5.942 sonuna kadar 'kiraya vtrilmek 
i.it•rc 12.8.9-11 tarihinclrn itiharen pazarlıkla muamele yapılacaltır. İıoteJ..lilcrin 
mudürli.Llı:. Akarat k.ılemine müracaaıları· (7203> 

De\let Dem·ryollar:: İlanları 

20 · 8 - 941 Tar~hinden i:ibaren 
·rurk.i)tdl" çık11n İYl!"i H'I ~yri siyaı>-i gaıt"tl" ,.e mf"cmuaların bazı men•· 

Jarına, :'ılatlıudt Lmnm :\lod\Ulllğlı tarafından H~rilmi~ Türk Ba!ltD Birliğinin kar
tını hi:mil olınal tartile \C Turkiycde bulunan «'tlcbi gazctcl,.r muharrirlerine 

de, ~Jatlıu:;.t Lr.ı.uın .'.\lü<liirlüii;iınü.n vereceği fotoğraflı bir vt":>ika He müracaat et
mı>k ~;ırtilr. Halk 'J ic·ıret hi\Ptlr:ri üzerindt-n ~ iızrlc 00 tenı:ilit yapılacaktır. Fatla 

t&(:_oi)it için i.tı:ı."!)'onlara muracaat cdilelıilir. (5633 - 7195) 

Bergama Belediye Riyasetinden: 
ı - i!.m• ııu,·u t~ıu.tımız için 300> adet 13, 15 milimetrcJik P.U Hyacı 

fenni ,.e hu .. uı i rarınamdrrine le\fikan açık eksiltme yolile mubayaa edilecektir. 
2 _ ~luhanııut-n bedf'l c.ı500> lira nıu,·aL.Lat tr-minat c:337,50> liradır. 
3 _ ~<Jrlııamf'l<"r \e hu lıuı.u!">Ls. istenilen malümat bclcdi)'eınlz fen dairesin· 

den ~df"l .. it. olarak \ rrilir. 
4 _ ih.ıll""'İ 2 9. 19-J.l tarihine ra~tlayan &alı günü ~aat on birde belNiye 

dairn-ind(': yapılacaktır· Talipl('rin !?J90 sayılı kanunun 2 ,.e 3 iin<'ü maddelcrin
d,. yazılı ,·r.ıkıı.1arı hamilen nu~zlür gi.ın ,-e saatte b~lediye riyasetine müracaat. 
lrri ili11 olunur. c69ll> 

M~dda Jcna. sözünü bitirince\ - İşte, dedi. Nihayet arzuma 
ellerini başının arkasında kenet- muvaffak oldum: Arkadaı;ını 
ı:ycrek gerimli. Şimdi, göğsü, buradan uzaklaştırdım. kalbi
~üzelliğile titriyordu. · min günahını itiraf etmek·için / 

stiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinayet ve Macer:ı. Tefrik~sı: 16 

Haydutlar, bebeklerinde şeb- fırsat bekliyordum. l~te günahı 
vet. a~zu yanan bir gözle genç söylüyorum: Seni seviyorum, 
kaclınr . b3 ı.ı~·orlardı. Şıkarına I sen de sevecek misin beni? 
~ l; n ·\ c-r ııc atılmayıı: hazır- Adam hclecandan tıkanıyor-
l ıı.n h~ı hay\•anlar gıbı solu du. Kadın, elini onun göğRüne fif, seri öpücükler konduruyor
v1r-ak. burun dr>likleri kabara- götürdü. Ve birden sanki göğ- du. Ve her öpüş arasında: 
r.ık b•k•yorlardı genç kadına. sii üstünde gezinen eline bir iğ- - İşte böyle! İşte böyle! di-

Genç kadın: ne batmış gibi hayretle: yordu. Bıraksaa ! Benim gibi, 
- Ağzım kurudu. Ah biraz - Ne oldun? dedi. Öyle çar- sen de böyle öp! 

su olrn! dedi. pıyor ki, öyle r,arpıyor ki, nere- Haydut: 
Bu sözleri söylerken gözlerin- deyse kalbin yerinden kopacak, - Rüya mı görüyorum! 

d~ hain bir ışık parladı. Yüzün- yerinden fırlıyacak. Diye düşündü. Kendini bir 
de gizli bir düşüncesi olanlara Sonra, hafif fakat sürekli bir yokladı. Hayır rüya değildi bu. 
mahsu5 gölgeler dolaşıyordu. kahkaha attı. Kahkahalarında, . Bir çift dudak, sıcak, ateşli bir 

Nöbetçilerden biri yanındaki bir eğlence. bir zevk. bir kerha- kadın dudağı; mütemadiyen 
dest iye uzandı. Şöyle bir salla- 1 ne sofrasında gıdıklanan bir o- kendi dudaklarını öpüyordu. 
dı. bomt'lstu. Hemen yerinden rnspunun sesi duyuluyordu. Ve öpü&ler, öpüşmeler, bayıltan 
kalktı , destiyi doldurmaya git- bıı seı<te şuh. şehvetli ve aşifte derin bir haz ve mesti veren 
t.. bir ahenk vardı. buseler ... 

,{adrfalena, öteki adamın va- K•dın. erkeğin kollarından Bir aralık, adam, Maddalena-
'lına vakla~tı. Afacan. ~ımarık yakal:ı.mış, kendine doğru çe-ı ya sordu: 
ı ır kadın ta\"l'İle kollarını boy- kiyor dudaklarına, çenesine, - Beni seviyor musun? Doğ-
nuna doladı. Sahte ve cali: kulak memelerine üstüste, ha- ru mu hu Maddalena? 

Çev;ren: 

:W. S. Çcpano.f!fo 
'----

Fakat kalkamadı, takati, kuv
veti kalmamıştı. Bağırmak is
tedi, Maddalena, ona da mani 

' oldu, ağzını e!ile kapadı. 
Ve birka~ ihtilaçtan sonra 

hareketsiz kadlı; adamcağız öl-
- Deli gibi! dü. 
Ve tekrar kucaklayıp dudak- Maddalena şeytani bir tebes

larını uzatırken göğsünde sak- sümle: 
ladığı bıçağını çıkardı, adamın _ Şimdi sıra ötekinin! dedi. 
göğsüne sapladı. Sendeliyerek öteki adamı, su getirmeye 
yere düştü adam. Göğsünden gideni karsılamak için ilerledi. 
sızan kan, gömleğinin üstünde Biraz ileride, onunla karşılaştı. 
izler bırakıyor ve bu izler yavaş Ve birdenbire kollarının arası-
yavaş büyüyordu. 1 na atıldı; 

- Canavar kadın! Alçak, dü - Su istemek bir bahaneydi, 
zenbaı kaltak! J dedi. Seninle ağaçların altında 

Diye inledi \"c yr>rinden kalk tatlı dakikalar yaşamak ir,indi. 
mak arkada~ını bulmak istedi. Seni seviyorum. Arkadaşının 

ısrarla isteyiniz. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PlANI 
JU:ŞD>ELl'lll: t Şii.bal, 2 IJla,yM, 

l Ağuııtos, S lldncitefriu 
te.rihl8rtııde yaptl&r. 

1941 iKRAMiYELERi ıJt' 
1 adet 2000 Urahk = 2000. -
3 > 
2 > 
~ > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

1000 
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Belgrat Devlet Orman İşletmesi 

Revir Amirliğinden: 
ı - tı;ııetmemizin Bahçeköy depo.eunda teslim edilmek 

kental kestane odunu açık arttırmaya çıkarılmıştır. tut' 
2 - tşbu 7500 kental odunun her bir 2500 kentallik partisinin sr 

ması ayrı ayrı yapılacaktır. ,,5" 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı c~> kuruş, olut> her btr ~' ·· 

kental fc:in % 7,5 muvakkat teminat ayrı ayrı olmak üzere her bırl 
86 lira 25 kuruştur. tıfl1' 

4 - Muvakkat teminat artbrmadan evvel revir veznesine yr. 
caktır. sı'1 

5 - Arttırmalar biribirini müteakip 22 ağustos 94-1 cuma gu.rıU9,,3) 
15 de de Büyükdere revir amirliği blnaaında yapılacaktır. / 

--Ahmet ATES~ ,,. 

Karyola ve Mobilya 
E VI SATIŞ 

lstanbul Nuruosmanige Çuhacı 
Han Karşısında 

sC' 
Her nevi karyola ve mobilyelerinizi buradan ucuz ve 5 

lam olarak tedarik edebilirsiniz. Ta vaiye ederiz. 

yanında bunu itiraf edemez, se
ni kollarımın arasında sıkamaz 
dım ki. .. Su yalanını uydurma
ya mecbur oldum. 

Haydut şaşırdı; abdallaştı. 
Böyle güzel bir kadın, kendini 
sevsin, buna inanmak istemedi. 
•Bir şeytanlık olmasın!• diye 
düşündü. Fakat, daha fazla dü
şünmeğe, bu isin üstünde dur
mağa muvaffak olamadı. Çün
kü kadın, mütemadiyen onu 
göğsünde sıkıyor, öpüyor, bin 
bir aşk ve ihtiras sözleri sÖ) li
yerek adamcağızı çıldırtıyor. ku 
durtuyordu. 

Artık o da, kadının buseleri
ne mukabele etmeğe başladı. O 
da göğsünün üstünde sıktı, kol
larının arasına aldı bu çapkın, 
fettan kadını. Kalçalarını ok
şadı, ellerini göğsünde gezdirdi. 
ve kadını, daha gölge bir yere 
sürüklemeğe başladı. 

Maddalena cilveler yapıyor, 
kıvrılıyor, bükülüyor ve sonra 
adımlarını ona uydurarak yavaş 

adımlarla ilerliyordu. ıı& ( 
Büyük bir ağacın al~tl· l't 

dikleri zam~~ erkek dıl ııııı 
1
, 

durmuş gıbı Maddalenlls ~: 
tine sarıldı, fakat o a'!d dl~' 1 sünde bir acı duydu. 1<9 it ;-' 
nun da göğsüne bir bıçs .. 
lamıştı. ııe ~ 

Nöbetçilerden bu sıl~~şs. ı-, 
tulduktan sonra. koşa ,-eJdl 
zalvekyonun yanına " . .ı' 
müjdeledi: r-ıoll"~ 

- Artık serbestsin- çı~ 
!erini a hrct yolculu~11.~. rJ 
dım; ikisini de ö!durdu rıar: 
kiler rahat rahat U)'11Y~ ist~ 

Şimdi seni kurtraına ıl 
rum anladın mı? . aeıı 

. ~aw lvekyo sevincın • fi' 
gıbı olmuştu: .. ıııı. 

- Sahi mi söyluyor~Jı· · 
ni kurtaracak mısın_? i bile 
nasıl teşekkür edecegıın 
yorum. ele d 

- Yoo ! O ka_dar ac ınffl' 
Seni kurtaracagım 11 r) 
şartla... kası ~ş 

fAr 


