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BAŞMUIIABR1BI: 

Nizamettin Nazif 

Fiyah 

3 
Cum:ırtesi 23 Ağustos 1941 

in Son Baberlerlnl Verir SIJISI Kuruş 

--..-ı_ Bugün h Karagümrükte • 
cınayet 

tınxcı t-.AIItFE:"ıtzDE: 
-----·~-----------

Makedonya (edebi ve tari
h! roman • Nizamettln Na
Zif) - Objelttif (fıkra • Ha
temt Senih) - Nana (me~

hur edebi roman • Emil Zo· 
la0dan çeviren: mmid Re
fik) - Her gün bir flklr 
(Fıkra - Faruk Fenik) -
GUnün siyasası (Şevket Bil
gin) - İç haberler - Ba-

Bir sarhoş, arkadaşının 
gırtlağını kopardı ! 

C yanlara öğütler. 
90Nct" SAHİFEMİZDE• - . 

Oktan yaylar (Fıkra -
Tarık Mümtaz) - Kmntı
lar, kırpmtılar (Fıkra -
HUseyin Rüai) - AbdUI· 
ha.mit ve Avlonyalı Ferit pa
'18. (Hatiralar - Semih l\IUm 
ta.z) - Bir tutam bilgi -
Adliye roportajı - Mitat 
Perin) - DUnya haberleri. 

' Zavallı Ramazan derhal öl
dü,Katil Ahmet yakalandı 

Dün gece Karagüınrükte bir cina· ı semtte oturan llt'kadaşı Ahmet ne 
yet işlemniş, bir genç sarhoşluk yü· bulaşarak içmeye ba.şlam.ı~lardı.r. 
zUnden çıkan kavga neticesinde ar· !<afalrı tUtsUlenen iki rakdaş sar
kadaşıru bıçakla boğazını parçala· hoşlukla kavgaya tutuşmuşlardır. 
mak suretile öldUrmUştür. aa.dlse kavga bir anda bUyümUş ve Ahmet 
şöyle olmuştur: bıçağını çekerek Ramazanın boğazına 

Döaooson sA..HtFE!\OZDE : 

-----------·------------

KragilmrUkte Sultan mahallesinde saplamı.ştır. Gırtlağı parçalanan Ra_ 
Çınarlıçcşme caddesinde oturan Kad- mazan ölmüş, kaçan katil Ahmet sa. 
ri oğlu Ramazan, dlln akŞam ayni baha karşı yakalanmıştır. 

Görilnmlyen katil (Büyük 
zabıta romanı - Faruk Fe
nik) - İntikam (Roman -
Münir SWeyman Çapan). 

Kavun yüzünden cinayet 1 

r "' .._ Fin tebliği J 
Keşoım 
şehrini 

13 yaşrnda bir çocuk, 10 
yaşmdaki arkadaşmı vurdu! 

aldık! 

Çocuklara dikkat edelim. Bunların 
sinirleri pek bozuldu •• 

D1ln 08küdarda hayret uyandıranr-------------------------

Uzak Şark 
gerginliği 

içinde Siyam .• 

L bir ciruiyet. iflen.mlş, ıs yaşında bir 
t Olldra, 23 (A.A.) - • Fin çocuk bir kavun payla.\IDlak yüzün
~eStni tebliği - Ladoga gölü kı- den lO yaşındaki arkad~ bıçakla_ 
~ısındaki Kescholm şehri kuv- mrştr. 
e~~letimiz ıtarafından, dün işgal BAdisc ..xyıe olmuştur: 

1 ll'lıiştir. .,., 
~3 Rus tayyaresi düşürüldü Uakt1dar lttilıat sokağnda 6 nu· 
<ıelslnld, 23 (A.A.) _ Oft: maral.1 evde oturan 13 y~da Beklr 

ı::ıı08kt nehrinin qatı mecrası il· Gllndllz ile Çömlekçi bayırında 7 nu
~~e cereyan eden tıç hava maba- maralı evde oturan arkadafı 10 ya 
,j~ eenasmcıa dört n tayyare cıa- ~a.ki Suat Dörtköşe. ytlzer para 
bataryaıan taratnıdan .ekls SoT- koyarak ortaklaşa bir ka.vun alnuş-
~ tayyares1 dGft1rlllmtlftllr. lar, .Bekir, kavunu dillm dilim kes· 
~ tikten sonra taksim etmeye başla. 

Mlf, &R&n bir dfilmi da ~nda.n 

ınmlı·z Teblı•gv ı· keserek yarıısmı Suade vennı, yarı· 

Hava akınlarına 
karşı müdafaa 

tertibatı almakla 
meşgul •• 

6 • 8UU da kendi almıştır. Suat, bu son 
dillınin kendisine verilen yarı parça- Bangkok, 23 (A.A.) _ on: 
suun küçük olduğunu söylemif ve B"""kok rad .... 0 s· h L. • • 

B 
-- ,_ , ıyam ua:umelinın ingazi ve Beklrln ellndeki parçayı almak iste- Japon ve İngillerenin Siyama tecu·üz el· 

mlştir. Bu bir kavganın başlancrcı miyec:eklerlne dair yapııkları beyanııı 

S 
• olm\lf ve he.men bUyüyen kavga, hiç ilimad ettii;ini bildirmektedir. 
ıraguza umulnuyan 'bir 'ekle girmiştir. Be- Bangkt>k radyoşu hundan sonra baU.;ı 

b 
kir, elindeki bıçağı varkuvvetlle Su· heyecanlı haberlere ka~ı müteyakkız hu· 

ombalandı adin böğrüne ıııaplam1'tır. Kanlar ı . lunmağa dntt et.ınekte ve 6tğınak lnf8l1· 
çlnde yere yuvarlanan Suat baygın tının aklıselimin kabul elliği bir ihtiyat 

~'hirr, 23 (A.A.) _ Bir fnı;iliz han bir halde NUmune hastahanesine kal tedbirleri o1ınaktan il~ri g~mediğini ili· 
k.ıı ltı Siracuza'yı bombaladı. Üç baraj ha· dırılmış ellnde kanlı bıçağı olduğıı ve eylemektedir. 1 
L ~b tahrip edildi. Petrol rlepoları da halde kB.Ç'mak isliycn Bekir de ya.- J d k . 
"O,.. ~ f !<.alanmıştır. Yara.Imm ""a"-•atı ~-'"il aponya a i A!:'1erık. alılar 
t'~ · dı. Bu harl'.kit e5nasında 3 ~· kededir " " """' memleketlerine donebılecekler 
'lıı lenaresi kayboldu. Bunlardan bin· • y . 

· llıih-~ttl'batı kurtarıldı. a~ııgton, 23 ( A.A.) - Corı!l'Jl Hol 
~ 

1 

d!n, Japonyada bulunan Amerikan tl'haa· 1 

~/'h re, 23 (A.A.) - İngiliz tayya.rcleri 1 1 k ~' K J S A ııının me:ın e etlerine iad,.~i için Japonya 
~rıııı. •ğu~ıos gecesi Bingariyi riddetle c A ile bir anln§ma yapıldığını bildirmi~tir. 1 
'rdıınan eımi~lexdir. Muhtelif he- ____ ,..........,.... ___________ _J_ Bundan ha§ka Hul. Birleşik Aml'rika· 

c tam lsııbetler vald olmo~ur. ı Dünya cehenne- nın Pasifikteki adalardan hiç birinin Ja· 

lngmz ~m!rallıg" ı mi, Bergama, ::~,;:;~;:.• .. ,,..,,,, .... m.,.ağ••• 
~ ~ Asım ve U.s... Toplantı neden geriye kaldı? Qrnr· d k. b Tokyo, 23 cA.A·> - on: 

ın e ı ya ancı D Unya birbirine glnnı,tır. Şu .Japon hariciye nezareti Hindiçini ile : 

h anda yttz milyorı,larca Sıyam aruında hududun tahdidi ile m~ 

arp geml•ıerı• Uıa tedl %400 kil in9&D gul komisyonun, Japonya müdııhalesill\ 
~ bal rp r. ometreılk bJr mesaisini tatil etmiş olrlağnna ait riva•·et· 

• lldra, cephede, dUnyanm mukadderatuu ı• ! . t k . J'ld'ği b·ıd · ·ı •- . . j 'lııda harp23 (A.A.) - fngilterenin ya· erın e ııp . ec ı ı ı ırı ınl'..tedır. 
ıı._ __, değl~tlrecek bir kavga vardır. O- Siyam murahhaslarının cd""''-'C i•ıirik ...._ lto oOUCII müttefiklere ait donan• fl n) ~, • 1 
7 ·ı._ rada. on m yo arca dellkanıı, t.-in -1.-ıü zamanında Sa)"ona yetı·-~~ 

11ıiJ "'llp &t"IDİaindf'n mürekkep olup ., rn - ., ~·~-
~ •i 'ıı011 toniUito hııcmindedir. Banlann tanka tanga, tayyare tayyareye, dikleri için toplanıı talik erlilmi~tlr. , 
~ 11 "" sıtngll sttngllye, boğaz boğaza dö-
""11 .ı_ r rransıılara, 59 m Norveçlilere, 

~
H ,,~rktedir. Yanan, yıkılan şehir. 
~1oll:ndahlara aittir. / h--::::=;:= Jerde ı;öken blnalann gümbUrttıatı, 

llcir ag"'acından muhaY)11elere dehşet nriyor. Ve 
Asmı Us başmakale yazıyor: 

t. düştü «- uergamanm arkeolojlk lay-
"\lır metJ!» 

fl- ~"' ababl ... crede Musanat "'Oka- U ~"!Qa •u ., \ 0e, üstadın t10yad1 c s:t dur. 
~-bir <>ttıran Remzi Akdoğan ismin· cUR», yani-· akd
'ı"fr?ııta.~Ocuk l.rıcir atacmdan dUşerek ============= 
~ ağır surette yaralanmrş, cKremlin'de geçirdiğim geceler> ,\1 haataııaneslne kaldırılarak Yazan: NİZAMETIIN t<IAZİF 
~ a.lııunıştır. (Üçüncü aayfamızda) 

·Bir çocuk sandal
dan denize düşe- ! 

rek boğuldu 
KUçUkpazarda oturan sandalet lne. 

botuıu Kara KAmilin 13 yaşındakl 
otıu Ahmet ba!ıasnnın sandalını te
mizlemekte iken denize düşerek bo· 
tuhnuştur. Ahmedin cesedi buluna· 
maınıştır. 

......... Tavsiye ederiz! 
. . 

TDLLi\'A 
Tarihi, edebi uzun hikaye 

1 Yazan ·: Ensari Bülent j 
"t'trihteh b. ·· ı k d · · · A · H bb!b d ·· ·· ·· 't ır guze a ın serımızın, spasıya ve a e en sonra uçuncu uzun hikayesi o. 
"lliyaı lan . Aizze dün .bitti:. -Onl!n yerinde Paza!tesi ~ün~ (Tulliya) yı bul~ca~sınız. 

• Eskı Romanın ılk gunlerınde yaşamış bır ,guzellık, aşk, şehvet. şrır, ıhtiras. kan, 
-.........._ heyecan ilahesi .. 

Y11goııavyada 

korkunç bir 
tedblş blklm 

ıtlrlyor 

Haham
başıyı 
astılar! 

" Çete muhare- ı 
beleriçok şid-
detlendi! JJ/üt
Jıiş bir kıtlık ı 

başladı 
'- I 

Bir Komünist 
kellesi oafirene 
3,000 dinar mü
kafat veriliyor . 

Bir çete reisi 
nin kellesi 
5,000 dinar 
ediyormuş •.. 

500,000 milliyet
perver f)ırbı 

sürgün etmişler 
Londra, 28 (A.A.) - Ofl: 
Yugosla.vyada bütün komü-

~ ~ 
Kızıl ordu 
Yıldırımla 
vurulmuş 
gibi yere 

serilmedi! 
2 aylık Alman 

zayiatı şudur: 

12 tank/ ırka
sı, 36 piyade 
fırkası imha 

edildi 
Almanlar 8,000 
tank, 10,000 top 
7200 tayyare 
hagbettiler 

ı 

Cephedeki ~ nzt yetl pterir Jıarita 

Moskova, 23 (Radyo) - Sovyet 
lstlh'bant bürosunun bu sabah neş
rettiği resmi tebliğ: 

c:Dün, Sovyet orduları cephenin 1>U. 
tUn kısımlarında şiddetli muharebe· 
lere devam etm işlerdir. 

Sovyet mukavemeti 
Baltıkta: Devriye gezen Sovyet 

!iloeu 2 düşman nakliye gemisini ba 
tırmış ve ı ini hMara uğratmıştır. ne halde? .. 

21 Ağustosta dUşUrilldüğü bildiri· 
len düşırıan tayyarelerinin sayısı 21 

oıma:rıp s8 olduğu biltıhare alına.'l lngilizler garp Avrupasmda karaya çık-
malt:unattan anlaşılmıştır. 

Tebliğ, iki aylık harp hakkında ve mazi arsa ha~bin nerede Ve ne Vakit bite• 
~~~.şu izahat ve bllAnço ile bitmek: Ceğİnİ şimdiden kestirmek İmkanSIZdlr 

<Kmlorduyu, ytldımn gibi imha ' .. _{;! L • U E ••k 
etmek için ha.ztrlanan Alınan pllnla· l azan: yBfflr 1.1.azım rgo men 

-.wieri ııete: ..... )-apAa her 
p.luıı bUdlnmlere milkAfat '\ilde· 
dUmt,ttr. Çeteci \·e komünist ba
,şıııa Uç bin ,..c bunlarm .,etlerinin 
her biri Jçln yirmi be, bin dinar 
verilecektir. 

n aldm kalınJ4lır. Alman - Sovyet harbini ma- ı 
ı.ıoskova, Leningrad ve Kiye! yol- zisi ve yakın istikbali He dört ;c:::=--========zmt:::::::=='I 

I Ylımnın ıra-a.ıi hakkındaki iddiaların safhaya ayırmak kabildir. Ve ~ En So,r> .· 
HAVA,Di·S 

alan olduğu anlaşı:J.mıştır. . bu dört safhayı şu tariflerle bi· 

Mlh\·er memurlan bu ııuret

ıe beynelmilel hukuku ilıliıl et
miş bulunuyorlar, çllnkü 1·ugos· 
ıa,,.·yada çete muharebeSlnl ya
panlar l:0 t1g08l&\·ya muntazam 
ordusunun dağlara ı;ekllml' olan 
ku\'Vetleridlr. Bunlar sJ.lAhlannı 
saklamışlar ve hiçbir vaklt tes
lim olmanu,ıardır. 

Bu kahramanların ve ailelerl
nl n sürduklerl hayat birer dası. 
tandır. tnsanlann teker teker 
gQÇmeı;lne ail('ak mU!!alt yılan

ka\·t kesi yolarile muhat dallara 
çekilen ve burada mağaralarda 

Yaşıyan bu a~kerler gayrıkabiU 
mürur ormanlarda toplanmakta 
,.e dü.,mam mütemadiyen Jıırpa
lıımaktıutırlar. Kadınlar ,.e ço
cuklar da bu r.ıkıntdı hayatı 

paylaı:maktadır. Düşman hava 
hombardımanlarlle hu kahraman 
ları teı.lim olmağıı. mecbur bırak 
mak istemlşııe de dağ' k~lsi av. 
lam&k ka.blllnden oımu,tur ,,.e hiç 
bir netice '\·ermemiştir. 

Mihver hava t~kküllcrl 'lnı
dJ Yugo~lavyada pek azalmı,tır. 
i\IU...tevliler hiddet \"6 hırı.laı'Tıu 
ancak yaptıkları idamlarla tadil 
edebiliyorlar. Zağrebde vukubu
lan bir suikast netlceıslnde üç gün 
devamlı surette idamlar yapıl· 
mıştır. Bunların arasında mU
~vvlk olarak Jtham edllen Jıa. 

hambatı l\larco Engel'de bulun
mal(tadır. 

Koyun sUrüsU muamdeııl gö
ren he' yüz bin mllllyet~I eski 
Srrblııtana ııüruımu,tür. Sırplar 
bunıan birer kardeş gibi karşı
la.ınııtlar \'6 zaten pek nadir olan 
yiyeceklerini de hunlarla paylaş
makta bulunmu,lardır. Düşma

nın bu hareket tarzı gıda mad
delerinde \-ahim bir kıtlık peyda 1 

etmiştir. ı 

Komünistler ••• 
Vlchy, 23 (A.A.) - Ofi: 

DUn toplanan nazırlar meclisi bU· 
husa gittikçe daha f;ddetıe tatbikt 
icap eden komllnist propagandasınınj' 
tenk!U meselesi ile meşgul olmuştur. 

Propa..,"':ı.ndact ve lhtllıllcilere tat· ı 
bik edilecek cezalar da.ha şiddetli o· j 
Iacak ve idam cezasına kadar gide· 
bilecektir. İşgal altındaki sahada ı;;er. 
best Fraıuuz mıntakasındakl kanuni 
mevzuat buna göre yekdiğerllo telif 
edileceklerdir. 

Almanlar, Sovyet hava. kuvvetlen· ribirinden a ~rd etmek mÜm· 
nl imha et tiklerini iddia etmişlerdi k.. d'· ) . · un ur: 
Halbukı Sovyct Jıava kuvvetleri, ka· . . 
ra kuvvetıer:le blrlikte binlerce düş- ~ ---:- Sovyetlenn beklemedik-
manı imha etmekte ve Berfin! bom- l~n. bır ~aarruz karşısında. ge
balamaktadır. ç!~ıklerı kısa afallama devre-

sıdır. Ve Almanyaya, zamanı 
Lenlngra.d, Moskova ve Kiyefl zap. 

tedcmiyen Almanlar, maksatlarmm gelince ani olarak · taarruz et-
şehri almn.k değil , Sovyet ordusunu mek için yaptığı hazırlıklar ile
imha etmek olduğunu il!n ettiler. ri bir kıymette olduğu için 

4 ''L1staşi,, 
idam edildi 

Halbuld Sovyet ordUBu, bu lkı ay Sovyet orduları bu devreyi pek 
içinde 12 t.ank fırkası ile 36 piyade çabuk atlatmıya muvaffak ol-

muştur. 
frrkasmı imha etti. Almanlara 2 mil. Hırvat komitacıları 

birb·rıerini yemeQa 
başladJlar! 

yona yakın za.ylııt verdirdi. 8,000 2 - Çok çetin harplerin ve-
tank, 10,000 top, 1,200 tayyare tah· rilmiş olduğu devredir; ki bu 
rlp veya iğtinam etti. St.alin hattı önlerinde ve üzc-

Almanlarm, Rus zayiatı hakkında rinde geçmiştir. İki tarafa pek 
verdikleri haberler uydurmadır. İna- çok pahalıya mal olan bu dev
nılmasına imkO.n yoktur. Rus ordu· rede Sovyetler, tahminimize 
sunun imha. edildiği hakkındaki iddl· göre, ancak 3 • 5 senede ve 

Budapeşte, 23 (A.A.) - O!i: 
u~ ma'hkemcal. l:htiyatım 

hapııedilmJ.ş olan birkaç Sırbt götü· 
rerek öldüren dört Ustaşiyl idama 
maıbkQm et.mlştır. Zağrebden gelen 
b!r telçafa göre, hllkUm derhal in 
faz edilmişUr. Bunwı üzerine Bos· 
ııa • Hersekde bulunan Ustaşller ko 
miserl Us~ teşekkülUnUn icra kuv_ 

anın boşa çıkmasını gizlemek \'e Al· 
man halkını oyalamak içindir .. . :. 

Kısasa 
kısas! 

Paris, 23 (A.A.) - Afi: 
Par:iste bir Alman askerine 
yapılan suikast neticesinde 
Alman işgal makanıatı iş
gal mıntakasın.Pa tevkif e
dilecek her Fransızin rehi
ne addedileceğini ve sui
kastlerin tekerrU rü takdi
rinde vakanın vahametile 
mütenasip miktarda rehi
nelerin kurşuna dizilecek
lerini ilan eylemiştir. 

(Devamı Sa. 4, Sü. 3 de) 

Bulgar hudu
dunda dolaşan 
ıtalganlar ••• 

Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar aj&n6ı veıti oürıadığııu ve Ustaşilerln resmi 
bildiriyor: vazlfeleri']ıl suUstimal ettikleri g~rfl 

Röyter ajansı, ltaıyaıı kıt"a.lan ve dUğij takdiıide derhal polis veya jar1-

İtalyan · genelkurmıı.y slıbaylannın darmaya ha.ber verilıncsi IAr.mıgctdl· 
Meriç vadisinde tetklkat ya.pmak U- tini beyan et:miştiı:. 
zere Mlen cenubi Bulgariı;tanda bu- -<>--
lunduklarıru bildirmiştir. R l D • , i 

Bulgar ajansı bu gibi haberleri US ar rınper 
kat'l surette tekzibe mezundur. müda.çaa ediyor 

Muhtemel olarak asker oldukları / ı 
z&nnedilen bir gnıp İtalyan genci l Londrı, 23 CA.A.) - Rtı.!ların a.,-aı; ı 
cBnuınilo gençlik te;ıkllii.tJ ocııtın· Dnieper'deki köpriı ba~larıııı tatmakta 
ds. bulunmaktadır. •ldnklan Budape.'ltcdeıı bildirilınektedir. 

r 
IH er &ene, bu mevsimde, Ege aa- HADiSELER • FiKiRLER 

hlllerinden, bir ıucak dalgası 

yerine, lı.rnJrln alnını akooen bir izmirin senelik 
zafer mUjd~inln !ff'rln havası ya-

mak 7.ahmetlne katlanacak olanla· 
rm varabilecekleri netice "udur: 

Ekonomik bir a.say1!7fii7Jlğtu pe
lflnde ı,ı. gırtlak grrtlap boğaz
l~map döken 1941 dünyasmda 
Türkiye. lktrudi kıymetlerin ba· 

yılır: Fuar ~ıldı! müjdesi 
Kdlme ne kadar dlJlmlze ~·aban· 

cı iSE', manfl"r O kadar ekonomik 
bilnyeml.zln gelişimine uygun olan 
fuar, sadfi Kültür-Parkı dt'ğll, ts· 
tlkl:il bayrağımızı ııll!ıleyen yıldız:· 

!ardan blrlıtır. 
Ferd "·e de,,·ıet ekonoınllerlnlu 

tam bir te"--az:lln halinde bulunduğu 
memleketimizde fuar, her iki eko
nominin, blrblrlerile biç çatı,ma

dan, nat.ıl kifayetH bir anıa,ma e-
11&8ı üzerinde ;yürüdüklerini ,.e a!l
llnda miınakaşalı bir takıın meııe
lelerln, creeb in hudutları l~lnde, 

nuıl kestirme hal ~.arderine erdlrll. 
djlinl götstermeı;l bakımmdan, aatı-

Hamid REFiK rıt içinde müvaı;enclerinl ~mine 
cıyla ahnnın kar~la,tıJdan bir• mu,affak olan -biricik. memlcket
paz:ar yeri olmaktan çok, canlı te- tir; 11111Jf farkı teıtadına dü!Jllle~i
zahUrlenn kaynaştığı bir müphede da, dar "·e topyekfın bir cd6\'let
zemlnidlr. çUUn> anlayışıwn davetine kapıl· 

Tetkikçi bir göıUn burada ilk maksızın, nazariye aoftalığmın td
rashyacağı hususiyet, • görenler k.lnlcrlne aldanmakınzm, yerinde ,, . ., 
8Qylüyorlar ki _ ciddi bir taanlfe lüzumu kadar müdahalelerle, ,erin 
übl tutulan memleket mahsulleri- de ve lüzumu kadar mlbaadekllrlık 
nln blrlılrJerlnl nakzetmlyen ,,.e ta bulunnıak ustalığını "'e hllnerlni 
cbütiin» Un ııımna erml' nıanza.. götı~rrn ihtiyat ,.e basiret dola bir 
ra!ille, mesut lzdh·açlardan blrJdlr: lktı5adi slyaaetJn ,,.aanı ..• 
Fuar, demek ki Türkiye ekonomlat- İzmir fuarı, bayata dayanan li-
nin eıhhatJI bönyeetnı tuvır eden kirdir. 
kltaplann en iyl&ldir. Bunu -" .... 
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J Müellifi : Nizame~ Nazif 

ır 

Fizik kültürü 
ve at etizm 

flatemi Scnnt SARP 

ce porla uğmşan - hem de pora 

ii!;;?) alt teorik hada adam akıJ.. 
lı bilgi alıibi - dmıtlultlnrlle ırtibar 

Abd".lham •t, ihti a Cİlle in telgrafı 
bir saatte ·· ç defa okumuştu 
'aça.hçı Ali, imanlı bir sesle 

gürledi: "Öyle ise 

1 ettiğim taıııdıklarım var. l"ukankl 
başlıkta adı g~nn mesele hakkında 
kendllerile gurilştllm. Yaptığımız 

munakn, l::ır<l:l az. blr kıoımının be
nim fi rhnde o du uıu gurıluııı. )lo-

5elo şudur: 

Kola v ası ey, basalım hurşu11u!,, 
en görülmemiş sefaluıtler için- j Hedefimiz bu memlekette, me
de ya.~rken, burada, Makedon- deni bir devlet kurmaktır. O
yanın her harita üzerinde adı- tuz senedenberi uğradığımız her 
na rastgelmmiyen minimini bir felaket bugünkü kötü idare şek 
kasabasında saatlerce uzakta, linden do<:.maktadır.Vatanın tak 
adsız bir yaylada ı,;.itün bu can- simi, devletin inkırazı mevzuu 
sızlığa can a§Ilamak ve bir yı- bahisken bile 1stanbulun bütün 
lan siırüsünü baltalamak için gayreti Selaniği hafiyelerle dol
ya.nıp tutuşuyordu. durmağa inhisar etmiştir. Bu 

.Müfrezeler epey dinlenmişler hallere göz yummak inkrraza 
di. Gece adamakıllı basmadan yuvarlanmağı kabul etmek de
daha uza lara gitmek lazımdı. mektir. Bunun içindir ki. yaşa
Nıyazi yola düziılmiye karar ve mak istiven millet tedbirler al
rirken, bı'rden sekiz, on kişilik mıya karar vermiş ve almıştır. 
bir kafilenin kendisine süklUm, Şimdilik üç zabit k~ma.ndasın
pilklüm yaklaştıklarını gördü. daki iki müfreze hafıyelerle do. 
Banlzmı hepsi as {eri üniforma Iu olan şehirlerden .namuslu va 
tar giyinmiş bulunuyorlardı: tandaşlann barınabilecekleri ye 

- Hayrola arkadaşlar! Niye gane yer olan ~a~lara açılmış-
böyle düşüncelisiniz? lardır. Eğer Selanıkte casus pa 
İçlerinden b~ri kolağasma ce- şalar derhal !stanbula çağırıl

vap verecek kuvveti kendinde mazlarsa memleketin her tara
buldu: fmdaki namuslu vatandaşlar bi 

- Efendim bize müsaade e- ze iltihak edeceklerdir. Kanunu 
d.in- esasinin en kısa zamanda tat-

- Ne müsaadesi? bikini istiyoruz. İstediklerimiz 
- Efendim biz köye dönece- verilmezse cebren almak iktida 

ğiz.. rm~ayız. Zatı şahanenin yanın-
- Niçin? daki müfsitleri uzaklaştırmak 
- Efendim biz bilmiyorduk. ve mebusan meclisini açmak za 

Yanlışlıkla geldik. Biz padişa~a nıridir. Aksi takdirde döküle
karşz koyamayız. Biz zannettik cek kanlann bütün mesuliyeti 
ki, siz de binbam beyin ar~asm- padişaha ait olacaktır.> 
dan gideceksıniz. Hem. biz ye- Bu telgrafı Abdülh~rnit bir a 
minli değiliz. at içinde tam liç defa okumuş-

Bu açık ifadenin içinde bir tu. Çünkü kaçakçı Alinin mü
kabadayılık kokusu vardı. Ne- dahalesinden sonra da neferleri 
ferler haklı idiler. Ne olduğunu Resneye iade etmekten 
bilmiyorlardı. Bilmeden gelmis- C Arkası var) 

lerdi ve ıanlaşılan söylenilen söz ~~~=~==~~~=~~ 
leri de hayra yormamışlardı. Ni 
yazi çok düşünmiye lüzum gör
medi: 

- Peki arkadaşlar! Öyle ise 
siz dönünüz .. Yalnız sı1ahlannı
zı burada bJrakaca.ksuuz. Çün
kü ı.;iliihlanmın parast ıalmmış
tır. :Mademki millet bugiin silah 
lmllanmağa karar vermistir. ve 
tiniz silahları. 

Artık kadın ço
rap arı mülga ! 

1'1 ruk FENlK 

Neferler derhal cepbanelerile O§ ııdıa \C çoraplan
beraber silalıları teslim ettiler. ~ mr te ilkki)e göre, kndmın t"n 

Müfrezenin içindeki güçlü, gfrLel )eri ayaldnndır, bu ayaklan 
'kuvvetli fedailer birer silah da- gUze.I g teren c1c çoraplardır. 
ha aldılar. İşte bu sıroda bir a- Jlalbııkl ı;üzc1llk lliıhC6t tanılan 
ğncın aşağtyn sarkık bir dalı U- v yakları bir kalın örtt.ide tink
zerindc tuhaf bir tarzda, adeta b diye artd• l:-inl J,nybetmlş t~. 
bir şcz1ongta yatıyormuş gibi lAkkl ediliyor. 
yan oturan bir adamın avazı çık 
tığı kadar bağırdığı duyuldu: F..skldell a JılC de cbenunlyet 

_ Dönenlere ölüm! Arka- \erilmezdl; vaktaki etekler kısalına
dsşlar. Bu herifleri derhal kur- ya, ~raplnr lncclmeğc ba,ladı; ka
§Una dizmek lazım. Biz düğün dm, bütün gtt-LcWğlnln bumda ıınklı 
eğlenmesine değil. ihtilal yap- oldut;'11na kanaat getirdi , .. e bacak
mıya gidiyoruz. İhtiliı.llerin ken larını teşhir l~ln fınıat ııradı; 'e öyle 
dilerinc mahsu ahlakları ve ka lılr zam n geldi ki, kndın, kı nlan e
idelcri vardır. Her vatandaştan tQkle.rlnln boşluğunu, ~orııpln ôrtem~ 
şuurlu hareket bekliyemeyiz. oldu; kaldırdı çornbı attı. 
Bunlar şehre gidince. belki ya- tpekll çorap bugün aile bütçesini 
nn taburunu üzerimize saldıra- kemiren, mllli ekonomiye znrar \C

cak olan satılmış binbaşılnrdan r n bir Met halini almıştır 
birinin emri altında bize kurşun Kadınla erkek anısındaki mlıcade
sıkacnklardır. İhtilal bitaraf leye ebt'p olan t.ornı>. belki bugilnkU 
kuvvet tanımaz. Bir vatandaş, d ellı:ın harbi nkdar beşeriyetin baka-
ya bizimle beraberdir, yahut e 1>ııır khllke>e il-Oktu! 
ğildir. Bizimle beraber olmıyan 
lan dUşm'ln addetmemek için Alı 111 r bunu bildikleri te lkl 
hiçbir sebep yoktur. Kolağası hıırbi bcrntıer idare edeml)ecckleri
bcy, ynnlış düşünüyorsun. ne kanaat getlrdlklerı için, son bir 

Sesinden imanlı bir adam ol- kaç h:ı.ftıı lçJnde kadınların çorapln
duğu pek belliydi. Niyazi göz- nnı kaldırmak hususunda mühim bir 
lerini ondan ayırmıyarak yürU- kılrar nlmışlnr ' 0 Alm:ın kMıııl n 
dil. Sarkık dala yaklaştı. Cb bu knrnrı tntblkıı gırı,mtşlE'rdir 

- Çok güzel söylüyorsun ar Bertin so kklarında artık narin blr 
kad3ş... kadın bncnğmı örten tül gibi bir ço-

- Öyle ise kolağası bey, ba- ! raba ru~tlıyanı :uıınız Alnı ıı kadın-
salım kur§unu... tarı tü.} bz alııkJarını 1 tedlklerı ren_ 

Ve dalda. oturan adam çevik 1 go bo>ııtnıakta ve ıırkıı tar fına d 
bir hareketle yere atladı. Ni- o rengin ko)usu bir zırh çektlrmek
yazi elini uzattı. Bu eli hararet- tedlrler! 

Blztle «Kllltür fız~k» denilen uıııu
ml shtcmle, c&tlE'tızmD salın ı birbi
rine karıştırılınakta, ynhut, bu lkl-

lnln hududu, kat'i şekUde birbirin
den a) ırt edHmemektcdlr. Hu faııll

) etlerden beklenil~ randıman bakı
mından, bu işaretler fnydnlı olur, Hk 
rlndeJJz: 

·por bir fıınllyet ı;istcmi olduğu 
için, her fanl.l,)et ı;lstt.>ml gibi, onun 
da cerelnn ettiği zaman "·e mekı\
nın şartlarına tı\bl olması zaruridir. 
İçinde olduğumuz !;'.ağlıırdn, tak!!bnc 
ugranuynn hiç bir taallyet knlmanıış 
hr: Bir kundura~, tek başına yapaıı 
kunduracı u tasma, artık, eski dev
rin blr yadlgj\n diye b:ıkıJ·ortar. 

En bru;lt örUnen iş sııhalıırmdnn 

e ytlksck fıuıllyet şeklllerlmlze ka
d r, her Jıısan, bir tek şeyle uğra n 
adam hnllııe gelmtştlr. Bu umumi 
knnunıl n spor f yetine geçe
lim: 

AtıcUznı, ihu faııUyet snha.<imda blr 
ne,;l llıt.l ııla manın lf'ad ldir: l.'ü

nl, Atletlzmo alt ç:ılışm:ılar, luıı;,usi 

bir mlr.aca, hu u!il hir kablllyete ve 
dnluı hu ııs ı b.I r terl:ılye v 'yetiştirme 
şekline bağlıdır. 

İfadeyi in ltnhm: 

Jle.rkes aUet olıımaz.! Bu f 
porda ancak hu i bir lhti · 

halidir. 

yet. 
şma 

KWtUr, fiziğe g tlnce: bo, bfr nıll
lctln bUttiıı fertJerlııe tntblkl kabil o· 
lnn bir vücut terbiye sistemi demek
tir. Kndınlı erkekli, ayrı ya'ta, ayrı 
flzlyolojlk rtlard3, bütnn bir züm
~ I bclll metodlarla korumak, sıh

JutJcşttrmck )Ollan cKWtUr, fizik» 
dediğimiz. &1stemdlr. Bir mlllet !!:in
de bundan istisna eclllecek bir f rt o
lamaz. Atletizm at !lının ibu kndar 
geniş tutulma ı lmkfım, maddi ba
knndan, kabil dekfldlr. Şa.yet, bu· 
nun d;ı t>ahasıııı, ötekine lnkın bir 
~kilde t~mn edlyorsnk, hu takdirde 

U cdJ onı k., b takdirde, t1 -

atletizmi, klıltiir, fizikten ayırt etme. 
rneğe do nı meyi tml~ oluruz demt-Jc 
tir. Bıı tnkdlrde o ·ahadakl lhtl ft!l
laşma h:ılinl tanımamak tehlikesine 
dl\şmUş olmnz mıyız! 

l\f le, umumi nlı\ka ve ehemmı
~et baktınından tetkik edllmelldlr. 

llntemi enlh SARP 

F asulya fiyatları 
dün tesbit edildi 

Fiyat Milrakabe '.komisyonu dBn 
Vail muavini Ahmet Kınığln riyaseti 
altında fcvkıı.l!de bir toplantı yapa· 
rak fasutya tiyııUıırını tcsbtt ctnıtş
tır. 

Evvelce yalnız çalı fasulynsma ii
yıı.t konulmuştu. DUnkU içtimada 
barbunya, horoz tombul ve :!mdık 
fo.sulyalanna da fıyat konmuştur. 

Tesbıt edilen fiyaUara göre bwı 
d n böyle barbwıya fn.sulyasmm ki
losu toptan 15, perakende 18 kuruş
tan, horoz tombul, fındık fasulyaları_ 
nm kilosu toptan 18, peralcende 21 
kuruştan fazlaya. satııamıyacaktır. 

Fiyat :M:ilra.akbe komisyonu dUnkU 
lçtunnmda yıı.lnız Derınnson fasulya
sına fıyat tesblt edememlştlr. Buna 
fiyat tcsbiU pazartesi günkü ic;;U
mao. bırakılmıştır. 

Bundan baŞ'lı:a komisyon blltün fa
sulya satan ma.ğnzaların fasulyalarJ:ı 
cins ve fiyaUıı.rım gösterir oUketıeı:ı 
asın.ısını karar altıruı. almrş ve alı\ 
kadarlarıı bu karan tebliğ etmiştir. 

Yanndan ıttbaren bUtUn bakkallar 
bu fıyat Uzerinden satışa başlayacak. 
!ar ve çuva,Jar Uzenne de fa.sulyıı.· 

!arın cins ve f1ya.Uannı ı;öst.orlr eti
l>etıer asncaklnrdır. 

ikişer sene 
sürgün cezasına 
mahkum oldular 

ihtikar vahaları 
-ırtyat :Mtlrakab bt1romı tııtıkar a 

mücadele :için bllUln gayretini sarfet. 
mcktcdir. Dün 4. U sabah, 3 n de öğ
leden sonra olmak üzere 7 thtiklr 
vakam ihbar edilmiş, büro akşama 
kadar bu yedi ihtikar vakasım d!J 
tesblt ederek komisyona hava.le et
miştir. 

İhbar vaknlnrından biri madent tel 
üzerinde, diğerlen çorap, çorap jar· 

• • e ı ıyor 
Ankam, 28 (Telefonla) - Ge

rek sil h altında bulanan, gerek
se sllalı altm::ı alınına ı Jlı:ıım ge
len köy en tltusU. orfa tedrh;at 
'e yUkst!k tcdrl t mu:ılllmlerl-

lllücadele, bütün 
meml~kete 

teşmil ediliyor 
Ticaret Veklı.leti laşe Milstcşarlığı 

fiyat mUrokabe ve ihtikArla mUcade_ 

16) lr yabnneı gaır.cte, TürldytuU11 

lE31 bUyUk m ~ıarlyetlcrlndon ~ 
ısederken karnniıl{lar içine göntiUCD 

Anupada 'e bUtım Orta ~kta ışıi'
lı blrlclk memleket olduguııu ışarc1 

ediyordu. 

nln sllllı nltınd:ll<Derlnc b!Iimild
<let me'lunlyet \erilmesi ve h!llen 
bu mekteplerde \nz.tfe görenlerin 
asken hizmete alınmaması ka
rnrluştırılmıştır. 

ı le işlerinin bUtUn memlekete teşmil 
edllmesL için yeni il.ararlar vermek
tedir. 

Servet ve relalı içinde olanlar fıı· 
klrllğln acıklarını bUu1cdlkleri gibi, s 0 

kaldnn 'c C\'lcri ziya. içinde :rnzen 
şehirler balkı da karanlığın debşetiııl 
10.ylkile idrak edemezler. Bız bu nı:IS 
barlyetımizln büyüklllğümi blli>oruz. 

.. . . 
om;.1r ışı 

Toptan ve pe-
1·a ıende fa kı 
tesbit ed·ı·yor 

T c z Ökmen dün 

akşam lzmirden şehrimi?.C gelmıştir. 
Bugün, Ttcaret Vekıll Mümtaz Ok
men'in riyaseti altında, Mınt.a.k& Ti
caret mUdUrlUğllndo bir toplantı ya.
pılacaktır. Bu toplantıya. Ticaret 
Vck(J.letlnln şehrimiZde bulunıı.n teş· 
kiIO.tına mensup mUdUrlcr iştirak e
decek, pıyıısayı ala.kadar eden muh· 
telif mevzular gtlrllştllecektlr. 

Halen bütün vilAyet merkezlerin- Tarihin her de\'rindc, dilnya bir {C4 

de birer Fiyat Müraka:be komisyonu lfrkeUe karşılaştı mı, Tilrk bu ıell· 
kurulmuş bulunmaktadır. Bunlar ve_ ketin eıı bilyUk ağırlığım ~erdi· 
kaletten aldıkları sa!Ahlyet Uzerlne 

Huh:ırebc meydanları l:Urkün nıt1b$
bilumum. gıda ma.ddclerlnln fiya.tları-

rek kan.ile bol bol sulaııırdı. 
nrdtıılyin etmekle meşgul bUlunmaı<- İklncl Avrupa h:ı.rbi ~ gösterdi· 
ta ıı· ar. ""I yt b • oı3'l3· 

Ti t V kA.l ti mühim gıda ti zanıaıı ,;azlyetln ne oyle 
care e e en . ğını tahmin edenler az < ğUdi. ı1tt'Y 

maddelerinin tıyatıarını ta}in etmış-1 ü ki 1 ,,_.,_ ........... ,,U• 
. . r· t r C DuuuuÜn yar tıcı el"'°"" 

tır. Şımdl de zeytinyağ? ve sabun ı· t&l· 
ak t cut bulan yeni Ttirldyeyt nyıklle 

yaUan üzerinde tetkikler yapm a.· L-•lyor· 
d 

nnnıyaııbr böyle bir teblm .,.,.,. 
ır. lıırdı. Halbuki Türlı: Cii huri etıa!0 
OnUmUzdekl bır kaç gün içinde m Y 

t lif 'erdiği kaı"Br kat'J idi. Jlilrı'.iyetııııi" 
zeytinyağı ve sabunlann ınuh e ~ 
cinsleri nazarı itibara ruınarak ka- lstlld&Umlz., toprak blltllnlüğ ~ 
çar kurusa satılacağı hakkındaki ka- emıılyetbnlz tc şerefiınlz ,_,:_. 

' uğrrun3dıkr.a harbln dıpnda ıuuu~-
rnrlar neşrolunacnktır. ttıfaJl· 

VckA.let dlğel' tarı:ı.ftan etiket usu· ğmuz.ı flln etm -. btılund 1 1JIJ 
!UnU de blltün memlekete teşmil et- Ja~ıruz da. do tJnJ;larımız da he~'!tif· 
mektedlr. Her mağaza satmakta ol- dürmt ıılyasete göre ayar cdJ.lmı, ıııtı 
duğu eşyanın fıyatını, tayin edilmiş İşte A"rupıı harbi ikinci ~p!' 
!lyaUar Uzertnden il!ln etmeğe mec- yal.laşnuştır. On gUn soom Al: ...,. 

tulm 
kladır mllleterl en büyült feJ:ikctlcrlnln ı-

bur tu ıı · rdlr 
Şehrimizde ve Ankarada. olduğu el yıldönüm nü ldnik ecekle ' 

gibi diğer bazı yE'rlerde de lhtikAr Bize gellnce tııDl!lmen ımlılniı. 
i Dünyanın yannki (: c.ı1ıır· 

yapan kimseleri ihbar etmek ıç n 
müracaat yerleri tesis olunacaktır. ı,;a olsıın, 'l'ürklyenlıı Jstlkball bu gUı1' 

den daha p:ırlak olacaktır. tçınııııJe 

Demiryolları tatife
lerinde değişiklik 
Alt\kada.r makamlardan aldığımız 

ruaJQmatıı. göre Devlet Demiryolları 
İşletme idaresi bnzı hatlarda yolcu 
nakliyatına att tarifelerde değişiklik
ler yapmaya karar vermişUt·. 

İdare, yapılo.cak bu değişiklik etra. 
fında ııazırlı.klar yapma'ktadır. Bır 

kaç giln.6 kadar yeni tarife halka ll&..'l 
edl lece:ktiT. 

Bütünleme 
imtihanları 

Lise ve orta. okulların bUUlnlemo 
tmUhanlan 25 ağustosta bıışlayacaıt. 
tır. Orta okul blrim:ı ve lkıncı sınıf 
larm tmt!Ninları 3-0 ağustosta, Uçün. 
cU sınıfiann 2 eylQlde bitecek, llB~e. 
rln birinci ve ikinci sınJflarm lmtiha. 
ru 17 eylOlde, UçUnctl sınrflann 2 ey
lfilde bitecek ve bütünleme imtihan-
larında.n sonra. devlet llsc Ye orta o 
kul bitirme yazılr .e sımıu imtihan
ları başlayacaktır. 

ki bu Jymwı aydınlığı ışıkfarn11rt111 

ku\'vetinl ıırttırmışm. 
Şu entcmasyonnl Funnn ışık )'Dğ· 

muru lrinde yilzen p:ıvyonlarncı il'' 
lnııız. Burada, ulb içinde olan j'iit' 
ki,cnln hakiki \:C medeni çehresi :>11

' 

1'1, ~or. Bu oonc l~rıruıza l..Urnl> C' • ıJi.I 
den yabancı mllloUerln yısı dı;r 
geı;mllor. 

İran.. İnglltere.. Alnıaeya. ttal)-ıv 
Bu dört devletten üçü blrblrlle (10' 

ğnilaşan mcmleketlerdlr. Burada I~ 
sarılığın euli k~ mı teşkil eiJt 
klnlerckn, dll-;manlddardan uzak ol'· 
rnk yarmld dünyanın sulhpel'\:Cl" C°' 

1$' 
cnkları gibi buhu,mw r, ıw.vyoı.ı 

nnı kurmuşlordu. Cephelerde ~ 
gövde)1 götürürken, u uınnz:ı c 

Jnsnnlığın ııul.lı ,;c ıncdeol>ct el!''~ 
htzm t etm l yWt 

mazhariydimlz d:ılm \ıvdtr. .,t 
Fuarın canlı ,.e güzel ürneklcrl !< 

şısıııda bldnı ııe" lııclmb:i ıırttl~ 
yarınkJ diınyanm bu gUnden çok < tf' 
lı olnca(;"I muhakknk olno llıtiynÇlll .
na güre tccrübclcrlmlzin Q\guııl-' 
makta olmasıdır tJ' 

Pnvyonl rı birer birer bu , 17 

seyrediniz biz hak \Crecelu;fniı> d'" 

tiyeri ve ayakkabJ Uzerlnedlr, -;;;:;tt;;;m;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-
* 168 kuruşluk çkiyl 800 kurup 

TUri• mimar!an, san'ntktirlıı.1'1• ,eP 

koratörleri memleketluılzi ~~ ~ atmış - Fiyat M.üraka.bo komisyo
nu dün bir kaç muhtekirin daha Ad· 
liyeye verilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu arada Şehremininde ŞUkrU ismlr.
dc bins 168 kuruşı:ı. s:ıtılması ıtızmı 

gelen bnkll' çiviyi 800 kuruşa satb
ğındnn dUn akljllm MUddclumumlliğe 
vecilmiştir. 

Fiyat mürakabe 
kadrosu genişledi 
Ticaret Vek!letı İstanbul Fiyat 

MUralcabo bUro.sunun kadrosunu tak 
viyeye karar vermiş ve bu arada An_ 
karadaki kursu bitirenlerden Uç kon 
trolörU İstanbul tc.Şj<i!Atma DO.Ve et
miştir. 

Bu 8 memur pazartesinden itibaren 
ihtlkArlıı. mücadele teşldla.tmda çııhş_ 
ınağa. başlayacaklardır. 

Kahve satışları 
Kahve sa.tışlarmm serbest brakıl

mn.sından sonra blrçok kimseler ku
ru kaıtvecUeri dolaşaı·ak kahve alma_ 
yı ve lbtla.hare bunları fazla karla 
satmayı veya. biriktirmeyi itiyat e
dinmlşlerd.Jr. Bunun !Snllne geçilmek 
üzere, satışlarda nUfus kA.ğıtları ı;ö
rülecektlr. 

KISA HABERLER 1 
* 'üniversite imtihanları eylı»de 

ba.ş.ı.ıyacnk 22 birinclteşrinde bite· 
cek ve tedrisat iklnciteşrın ıptidasm_ 
ı:ıa başlıyacaktır. 

* DUn açıldığını ha'ber veıdlğimlz 
hayvan sergisinde on sektzl at olmak 
Uzere 13.! hayvan teşhir edilmiştir. 

620 lira mük fat ve 60 liralık saatler 
verilmıştır. 

* Hukuk fakUltesı ile Siyasal bil· 
giler olmlunun büllln ~belerlnden 
mezun olanlar, maliye, da:hl!iye vekA. 
Jetleri gıbi, devlet dairelerinin lhtısa_ 
sa dayanan bUtUn şubelerine tmtlha.n 
sız almıı.caklardır. 

* Son ylrmı dört saatte muhtelif 
semUerde 28 köpek öldUrülmUştUr. 

* Beşikta., kaymakamlığına tayin 
edilen Sabrı Sözer, yarın vazifesine 
ba11ııyacaktır. 
* Kadık!Sy .Altıyol ağzındaki dUk

kO.nlıı.rın istimlW tanuunıanmı.ş ve 
yıkılmasına başlanmıştır. 

* Asfa.ltlanmasma karar verilen 
Sultanahınet • Beyıızrt lneydanlann
dak parke taşııırın sökülnıC!line baş 
ıanını.,tır. Asfalt işi kışa kadar ta
mamlanacaktır. 

* Nakil vasıtalarının tarifeleri mek 
tep saatlerlno glire değlştlt11ecektlr. 

( Bagi.Dkl Program ) 

13,30 Prouam 
13,$3 Müıik 

13.45 Ajans Ha. 
14,00 Mürik 
14,45 Müzik 
1.5/15,30 Miiıik 
18,00 Program 
ıs.oo .\hmk 
18,SO :ser b5t 

10 dakilcıı 
18,40 füzik 
19,00 Koo~ma 

19,15 Mhzik 
19,30 Saa1 ayarı 
19,45 Muzi!.: 
20,15 Rııd,oo Ca. 

20.45 l\I üzik 
21,00 Ziraet ı.ak. 
21,10 Müzik 
21,40 Konıı~ma 
21;>5 Müzik 
22,30 &un ayan 
!!2,45 Müzik 
23,00 Kapan~· 

o 

TAK/V M 
23 AGUSTOS !»J. 

CUMARTE.Sl 
.AY: 8 - GO.V: 2J5 - Hı...,,r: 110 

RUMi: 1357 - AGUSTOS: 10 
HlcRI: 1360 - RECEP 29 
\'Ali.İT ZEVAL! EZA..'l 

G~EŞ: 
ÖGLE: 
İKİ:'. Oh 
AKŞAM: 

YATSI: 
WS.,K: 

6,18 10,.."0 
13,16 5,19 
17,02 !),o.; 
20,00 12,00 
21$7 1,59 

bütUn elleri. istikbalin birer , .. 
clsl olımık görl p seviniyoruz. ti' 

Bunlara rolcarnk medeniyet :11~ 
şında dJğer milletlerden n la gerı 
m~aca.,rımıza lııanryoruz. il' 

ŞEVKE'T Bİ~ 

usu life Benzin fiş 
verilecek f 

Şehrimizde ~nzın satışla.rınUl:Iıf. • 
n1 bir u...--ullc tevztine karar v~ 
bulunmaktndrr. Bu ycıni usulle ~ 

tevziatına pazartesi sab3Jund8l1 
baren bnflanacaktır. ı,I 

Yeni tevzi şeklıne göre bUt.Wl 
si sn.bipleri Şoförler cemiycUndel11 
alacaklardır. Bu fişlerin te\'~ 
dn dün sab3htan itlb::ı.ren b:J.Şl 
f.ır. ,# 

Şoförler cemlycUnden flŞ ııl ~ 
mck için yalruz ara.b:ının 1941 ~ 
si muayene eUzdanınm ibrnD 
gelmektedir. / 

r, ____ ____, __ 
Bayanlara 
öğüt t e ı·_../' 

le sıknn el, kalbinin aGıklığı ba
kışlarından belli olan bir gencin 
eli idi. Bu genç. kaçakçı Aliden 
bııskas1 değildi. 

Bizde de, yazdan (:oruıısız doln,nıa
&"B alışmış balunan k dınlBrnnu. ö

nünıllzdekl kış me\ iminde çornp ız !!!!'!!~-==o:;::;;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!""!l"!!e!!!!!!!~~!!!'!'!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!:!'!'!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~!"!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!'!!'!'!!'!"!''!!'!"!'!!!!ll!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l!I!!!!!!!!!!!!~~ 
gcz.meğe karnr \ermiş buJunuyO'l'lnr- okuyorum ••• Fakat son denı<'.e zeki ı ••mmmım 

4~ 8,30 
G(lndllzlerf yatak od~ 

pencerelerini açara1' ~ 
bol ha.va girmesini telllin ıııf 

Ta.'hanunUl edebilenler y&$ ~· 
geceleri de pencereleri açık •ııJlıJ· 
ka.bllirlerse ne mutlu!. ~ ~" mış \e ehlrlcrlmlzdc ~oraba knrşı olduğuna da lnıııımıık 15tcrlm. t.te 

umuml bir harp il n edilmL,ml, !. mumffakll etlerinin sırrı. ı 
Ne güzel! Banker, slllk blr te Umıc: 
Bu harbe iştinık eden Hı etmlyen _ Bil tcrcddilt, blr l'rankfort ya-

bnl anlanmızı ben U~ grupa tıl ımt k hudl i! DcdJ. 
flkrlnde)1m: 

Bir gün sonra, büyük havuza 
akan şellalenin şırıltısı işitilen 
bir odada tkinci Abdillhamidin 
elinden dfişen bir telgraf kağrdı 
odanın sıc<ık bn.vası iclnde re
h vetli' perendeler atarak dUş-
mUş. bir ayı postunun bol tUy.- Ufalol • bu aralık, peı;ılno takıla-
leri üstüne vüzU kovun kapan- ı) 815 l şına kndnr olanlar; rıık, ağı:ınrn içine gl1'ere.k, yeğenini 
m'str. Bu telgrafta aynen ŞU sn Bunlnr blltıkn,)dli şart çornp ız ge. ıstıntulm cesaret etti: 
tırları vn.rdı: zebfllrl r.) _ Yarın nkşam kndıııa mı gidlll-

« fab yn Ba"!kfı.tipliğine: 2) 8S ıo 45 ' nrasındnkller: (lh- yor'l Hangi kııılın ! Hn '? ... Sliyle! 
cFfkfırı umumi e kanunu e-

sas.inin iadesini istemektedir. tıynri); 1 oşerl koııuştuklıınııı dJnleyenlcr 
'Memleketin her t r fında yapı- 8) 45 ten l uı.ıırdnkllE"r: (mecburı olduğunu aıılııtan bir işaret yaptı. 
lnn tezv kler rnilletın gözUnU coraph dol malıılır). 1 Dlkkntıı hareket etmek JAzımdı. 
UrkUtmem'stir. Belki bu tazyik Faruk l·ENUt ı Knııı tclirar nı;ılıyor , .r. bir yaıflı ka· 
lPr memlelrnti tef!vik etmiş, göz ============= dm refakntlnde, gazetecinin, nşın 
ım·lrni i acrnıştır. Derhnl s6yll- - Vatandaş! -~ VcnUs gccegl mnhut cnefes!» narrı.-
V'\1İM ki, vatandaş! r bugUne 0 Maden komürünun ya altın· tıını atıın 'e bu lı~I meV%llnbnh!I edll-
1 ... ~.,1' olun biten kötUliiklerirı nwkte olan il e ltııçkmııır şah nıda 

dııki bolla u aen-eı, k !anma çok. 
h abını zat ahnneden sormak tamdığı bir dclU. nlı bulunu ·ordu. 

lu u da refah ölçuwdur. 
tPnezzillilnde bulunmıyacaklar - ı .1.--------------j Bu hıınıınefendlnln gelişi ıllond:ı 
dil". bir hareket Cblg sı Ul:2lndırmıştı. 

Fondet'de ısalıncakta 
ona lıatırlntıyordn. 

Kont Muttııt: 

lallandıklarını 
. 1 

- FllJp Parl te detıı mf '! Dlycl 

f 
sordu. 

1 
M ü.e ili fi: 

_,~MiL ZOI..A 37 Türkçeye çeviren: 
HAIDn .J!EFİK 

İhtiyar kadm: 

- Ah, hayır, cevabını \'crdJ. Heıı ---= 
Kont &bin, latlk~lne koşm3k tı· 
zere, alclfK"ele kalktı; ve onu iki el. 
lerindr.n tutnnık, ~zlzem l\lndnm ili\. 
goıı diye karıjıladı. Yeğeninin bu sah 

ne)1 menıklıı. takip ettlğlni gbren 
Lafalol , onu mUtehns ıs etmek üze
re, kı birkaç kellrneyle t m lr et

ti: Dlr noterden dul kalmış ve fllmcll 
Orleon clvannda l•"ondet'de b b dan 
kalma bir malik ney «,ıekllml!J olnn 
Jadanı Hügon, Pariste Rlşelyô so
kağında ara ıra indiği lılr f:\e ma
liktir. Ve bu aralık, hukukun blrlnd 
sınıfında olan ea ktlçU.k oğlunn ya-

nurfda, kışlada ... 
!eştirmek üzere birkaç hafta mUıldet Oturmuştu, bir Jnlkt.ar haylazlık 
le burııcla bulunma~-tadır; Marlt\z Dö. ettlkteıı sonra. mül!izım rUtbesln 
sliarm pek ki ,;e pek samımı hlr pek çabuk terfi eden, koca anılnıı gl
do tu olup, evlcmncdcu Ön<·e aylıırcn bl bilyük oğlundan gururla babsedl
kendl ini c\dc nlılcoyun \C şimdi bUe yordu. · !ondaki büttin hanımlar 
ohbctiuc can atan konte ln doğc.'lu-

bürmetıdirane bir st'mpatl ne et
ğu günl rl bUmektcdlr. 

rafını CC\'lrf$orlardı. l\luha\·ero daha 
• lııd3ın Hügon, Snblııe: lbtlf \e :r.arlf bir mecraya dökUldü. 
- Sana Jorj'u getirdim. Büyümli'j, Ve 1'"oşerl, bu muhterem ?rladnın IIU-

değll ml'l Dl.)Ordu. gon'u, ve ak ~lannın kalın örgU-
p rl:ık gi:lılerl \'O erkek kılığına ıerl araımuta o derece hayırhahaııe bir 

glnn!ş kız snçı gibi ımnşın ve kı,·ır- tebcssUmlc parlıyıı.n bu ana çebre
eık saçlnrlle dellknniı, kontesi, tek- ısiııl orada görmekle, Kontes Sabln-
llf5lzco clAmlıyor ve 1k1 sene önce. • .(Artcast v.arl 

ve• 
ynnd:ıkl odanın pcnccrcs nı bırıı· 
tak odanızın kapısını ıı.çılt ııJ!C' 
karak meseleyi bu suretle 11 

diniz! 

Jt.. • t· 
ntnrken alınacak ,; ~ı,,ı· 
ler herltesc göıe değ ruıt1 

llr. Fakat arka üstU veY3 y c<J • 
koyun yatmak pek tıı.vsı~·c ..,ır s 1 ow 
lecek bir ş itil d ~Ildır· 0 ı11ıt1t 
zunuzun UstUne y .. tma" d:) ıı.ı).ıt
nlzln kalblnlzın uzcrfne t .• 11 1 

Oll" 
yapma ma sebep ol bilir. rııO 
çın sağ tarafa yatnıalt daJl ,,o~ 
nasıptir. Ayaklan hafifçetoft P 
mek de sıhh1dır. L!i.ldll yi ıJe' 
kaplumbağa gibi yatınaıc 1 

ğildtr. 



e 
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Lr Yau&ran Oklar 
41J Yakın tarihten bir sahife : 31 Kırpıntılar, [ EVVEL ZAMAN iÇ i N D E ., . ) 

_ ~ _ Kırıntıl ar ~ ~ 

1'arık MOMTAZ Bu d g on inin son söz er l. : bir güzellik buiurum dişe bir zamaıı .. Hüseyin Hilmi Paşa mı? o r 
E IMlanl ,uzeııııının !dhlru çız- :!11g:::1:! ~':!1;!:!;b~:~~ bela! işleri iyi idare ediyorum zan-

ıue.rıııJ keşif \"8 teşhir san'ati ''M ı· . k A d bu bıyıklı sakallı çocukların, ııan'n. nında amma bu··sbu··ıu··n bozuyor J J ilan ltJOda, ~nldırım harbi tUredlkten e Si ere kuV\·eUle kendilerine bir mevki te , ~ dllıaya~m ze'k \"e ha~"!ısı Uzerl. usso ını, z a - mln edemlyeccklerl lrlıı. bir başka· Sarayda . k!l- -- • iiğini de ımve 
" .... . ....... ,. ....... .,..... "" g .. ,........, b,, ,.,. ............ vm pederimın Ser ak il t ~tmeyi unutm!l 

&1114a, kadın güzdllğine tılsımlı ' auretile berne pahasına olursa olsun, >dasında oturu- a er az ez- iım. Fakat ki-"-'ta..ıar bJtlyor ve en paytaklanmı- • d ht . t• etrafın gözlerlııl llzerlerine ~ıaneı. rorduk. Ticaret kereSIDI arabada '!le . ~latı:1'Sın ~ 
'bir •WUn edaıtı ve .ıupıter endamı cesın e mu erıs ır e ' ' iatccUklerlnl anlamı~. ve Nafıa NaZII'! ::ıamımıyetim~ ~ \'erıyorılıa. Fakat... Bıyıkları. 88k&UIM'I hatti. Mustafa Zihm almış v ! Salt pa- nanmıyor gıbı 
.. ,... ""'• .,....., Libya çi111e- ................. ..,........,. ı;,tündck. Paşa da odada 1 l il tf bana bakıyor-~elrJ cebeıınem aroafıru sanki hl- kıllara varıncaya kadar ağannış ola. ıdi. Koşa ko§a. Şl Ş ISÇIŞ ft• :11;1. Nihayet; ~l ~ ~- vurdunnuş glbl, baldırı Ş h h 1 o".masaydı Mussoıı·nı· b·ır ÇOC:ukların, bayır ı;ocukıa.,mış lhtl.l-ı;; tçeriye biri gir- rım,, dtyd bı.r da· ki d~ha. fazla. bır ~ialt Afrika mubariplerlntn şort ' ' 3 S~J )• tJ• raS arJ ıann yazılanna ~k drğll aa:. ii. Hünkarın a- :mın.ıyet arz v_e 

... ...., - ... taıonlarnu "".... ,.,,. ......, ....................... vakta bekledi- ba Saıinazlllllbk teı1an ~ek•-~ Clbl savurup !;.am gölgelerinde K .. . t L ı· der o ı a b ı· ı i r d i dmı ve k endi kendime: ğini söyledi. tz- kabal l.!tm~,u ~aı~'t Kamıl ve ~ .. plAjlanla _ ....... ,.._ o m u n 1 s " - 1:, .......... okumaya .... zct paşa, hemen .. • ~ paşa!~ 
~ ~lann olgun ,,., dolgun ha- verlnem ballın nice olacak! redingotunu ç.ı- i~ bul~1:1acagı ~na geçirdi. 919 / h k f / • • GUnlln ihtiyar çocuklarından b. kardı. İstanbo- bır meclisın ku-~ bu i.hlr zaman kap- ''Ve eg~ er 918- ame e are e erznı o tanealnln YhllarlDI ben daha !;OCl. ıin giyindi. Ko- Yazan: rulmasma ~ü: 
'-'--.. ~plımklarmdan geçilmiyor, • • ı•h f ı•[a.A / denilecek ,._.ta ~ meomuaıarcı_ ~ ko§a. gitti. S ~de e~esını ~ 1kt buçuk yabancı dilden de ı·dare etmı·ş olsaydı Italga grevlerı gazetelerde g6rUr ve tatlı tatlı oku • .:;iderk en bize: emııı Rtııc.taz • :ıca ~ım. ve 
• ..,,n __ ·ııw -'hl d Bu"''ıın o _,_. •---•·- .. •--- ~· trerde kıuamet :ıeraskenn ıda· -uea I!> ' ... ••• wn. &- ..,.... WNl&Ullly .... ~.... :r J • resizr-· -zn llrı ltanş takunyalann Ur.erinde al- k / • • / 1•1 [ s f [ • k [a b •t •rdı• blplerlne ne oluyor ki öteki çocukl ko~uyor . gali- den ordunun mü~ ~uğun: ~ ~ ~ıyvanboyat1oıpubakıı::~!!1.'yermnı şe ını a ır a ga ovye erz uru l l ra benZernlye yelteniyorlar•.. ba .> dedi. · I 1 W• d 
·• -. .. ın... .,..~.--ıuu · o günlerde ortalıkta kuvvetlı nu söy <:11egı e unutma<!1m. ~ınrn a~ından lhtırasJr bir Avrupada amele hareketleri Yazan . mağl.up. olmu§tu:. Neden? ltavel- Birkaç gtln evv! blr yerde gö- ve heyecanlı bir rivayet dol~- Babana ~oyle. Sakı_n sadareti ka 
;:ı Al klçök dlllerlne kadar uzatan Profintern'in <lirektiflerine uy- 1 • • · ~ y~~ ışçı ha_reketi, kral~ ha§ - lbne llliıen (Yaşımız) başlıklı bl. yor, sadrazam Avlonyalı Fent bul ede,rım ~emesın (bu aralık 
;:._~- trenkzadelert arasında be- gun bir tarzda te"t.-ilatlanmak- ' N ızametbn Nazif 1 kilı ol!-n Sindyor Faktayı k

1
.or_- ;.azının İıııtundek! ımzayı görUnce, Paşa, Rumeli ahvalinin ali~~ti dböydle ~ır §3.çfi~gah~~~ ;§Ula 

. -as ki Mzt kiler henüz denizden ~ pek kuttugu hal e neden Musso ını- kafada ıJmu d iL tehlike karşısında, mesu ye er a ır. mse-bır daını m 1 tadır ... F~at bu ~areket ya- ~i amele sınıfının en bUytik si- ye mağlup olmuştur? Zira Mus- 00, bir :ı,uf "' m Uzer· ne almaktln çekinerek, es ye emniyet etmiyerek bildiğinı 
.,,kata glbldtr. . uh- vaş yurlimekt?d.ır. Amsterdam lahı. ~v değil ihtilaldir. Italya- solini, Sinyor F.akta'nın bilme- \"Udtı şeyler k nden dctudl. ki sa:araza mlarda.n Kamil ve Sa- okuyacaktır ve berbat edecek· ~ nekadar yazık ki Tih z en~ern9:8Y?nalinın (*) 4 uyutucu dakı ışçi h areketi de işte bu diklerini biliyordu. Zira Musso- diye, olmmağa ba.,Iamıştırn. «Y~» it aşaların da iştirakile bir fev tir. Çok yazık. Kanunu esasi ve>'btrııtlıda yolunu, izini kaytıedlp yO tesırlerı bılhassa garbı Avrupa yanlış kanaatin daha doğrusu' !ini İtalyan sosyalizminin eski dan bahsettiği ı~ın tabu beni daha kaladc meclis kurulmasına izin rilse de verilmese de çorba ola· ~ Ya,ına kadar ao ve caplak ~ 1 işçilerinin nabızlarma pek uy- bu şuursuzl~u~ cezamnı çek- seflerinden olduğu için sos,•a- rJyade aıaı.. ... landırmıştı. verilmesini hünkardan rica ve j cak. Çok y.azık. "etaı. ~tısanın knları bu tehlikeli sün- gun gelmektedir. Bunl9:r .ame~e miştir. Grevlerin sosyal bir ne- listlcr tarafından idar~ edilen Dııba başlarken: cYaş, ço~uzun ısrar ettiği söyleniyordu. Eve döndüğüm zaman henüı 
1' lrortru~ mhyonerDflnJ birer, s!11ıfmın elindeki~ en büyUk sı- ticesi o!abileceğini sananlar bu işçi krtalarının her şeyi yapabi- bejinlerlne eaplanınış, yerl~mıış dU· Paşanın pad:ı:::ah tarafından babam saraydan avdet etme llıl.e ea n katılmam" ayflyeJerl· ı ıahın «grev> oldugunu ~a~mak- yolda cidden büyük cüretier de ıeceğini fakat iktidar mevküni şüncelerden biri; ihUyarlık ve ölUm çağrılmas;nı, b~ mesele ile ala- mişti. İki gün geçmedi Se~· 
~· lrtiyJerlmhıe kadar t~n et- ~dırlar ve gündeliklen~ı .ond~ göstermi§lerdir, cebren zaptedemiyeceğini, yani korkusuna. kadar d&yan:er bu dUşUnce, kadar zannederek «huzur> dan ker değişti. O gün duyduk, a~ 
> tJtız bir hamaratlık gösterl· ı b~~ manat faz!alaştıra:t>ılcli)de~ ~biniy~ri ( * *) !erin el- ihtilal yap:ı:mıyacağını biliyor- sevmek ve sevilmek çağının sana. ere: dönü!]Ünü merak ve heyecanla basına binip c:Babı se~~enJ 
"tat. gun, sınıf müca~e!esınde mu lennden Bilihlannı alan işçi du. Zeki ve çok pişkin bir poli- ceğ1 ka.ygusu da. doğar ha.zan bWt bekliyorduk. ye giderken azli tezkeresıru Yol· ~ .,, moda .. - vaffak olduklarmı 1l~n etm~e- kıtalanııın fabrikalan zapte- tika kurdu olduğu için de kor- dan.> Satulamu oku,,,_"'""" im· Aramızda Amedi hulefasından da eline vermişler. Ve yine ' 

-._. ziyade, 1>1z1m l!.lfn mü-' d~ler. ~!~ki vazıyet hıç te dip ?acalarına kızıl bayraklar kudan zangır zangır titreyen zayı yanlış mı okudum diye tekrar Nizamettin B eyle, Mahkem.ei gün duyduk; Dolmabahçe sara-lılr ~ ve haya da\'Uıdır. ~yle degıldir. Kızıl bu~~lar çe~ıkleti görülmü§tür. Fakat Sinyor Fakta.yı ve her tarafı kı- arandım; hayır, ta kendisi!. t emyiz azasından H:ıfız Emın yı önünde duran maiyet vapur· 
~ Tank MOMTAZ içınde yaşıyan yoldaşlar bılırler b~ ışçiler ayni bayrakları devlet pırdıyan İtalyan burjuva reji- Bir kaç antır a.,uğıda da: cYaşıyıın Efendi de vardı; bir saatten !arından biri kendisini Beyrut:. 

- binalarının gönderlerine çek- mini devirmenin ne derece ko- Jarın hepsi, der filozof şair CHanrı fazla bekledik. Kaym babam gel götürmek üzere hazırlanma.li [ •• •ı ~ek ~ekasını gösterememişleı;- lay olduğunu da anlamıştı. Bi- Bergııon), ayakta. durulur ve devrilir, medi. Misafirler gittiler. Ben de emrini alınış. Beşinci orduya Adliye r oporta1 arı dır. Zıra bunlar, iktidar mevkı- naenaleyh pembe bayraklı sos- fıtratın ayni lrorkunç fışkırması ve ayni Reyi yaptım. Şurayı Dev- mü§ir olacakilll&! 

Mesele sinir işi, bazen beş 
para için kan çıkar! 

ine parlciınentoda ekseriyet ka- yalistler gibi nazariyeler ve boş ~ahlanmasile.> ( !) diyordu. !etteki i5ime gittim. Zihni Paşa Padişah, Kamil ve Sait Pa§a
zanarak çıkıla.bileceğine inandı- gürültülerle uğraşmadı. Doğru- Göztüflbntı ~.ıkardım, sildim, yine çok tecr~bc~. ve ~o~ zeki bir larla. a.yn a.yrı konuşmuştu. Bu 
nlmışlardır. Zira bunlar, bir dan doğruya Faktaya saldırdı takt.mı ,.e satırları t.ekrar gözden ge. zat oldugu cı~e~e ışı~ .ne .renk fevkalade meclisin topJanmıya
burjuva hükumetinin işçi sını- ve Romada iktidar mevküne fJlrcUm. Gördüm ki yanlL' görmemiş alacağını kestın:(or. gı~ıy~ı, An cağına i§aretti. Mesele sadra.za.
fını vatandaş değiJ, esir sayd~- geçti. Zira Mussolini, iktidar ve y&alıf okumam.,ıın! cnk onun da kati bır f1kn yok- mm değişmesile halledildi. Sait 
ğını bili anlıyamamışlardır. Zı- mevkiinin mfı.nasım bilenler- Fıkranın ortaıanndan da blrka~ tu.~uradaki arkadaşlarım, fazla Paşa sadrazam oldu. 
ra bunlar burjuva partilerinin dendi. Eğer Umumi harpte, ı sahr okumak istediğim zaman da bir şey bild!ğimi zannederek et- Bunun üzerine saray erki
iktida.r mevküni kansız terke- şahsi ihtıraslan onu sosyalist karşıma: clnsanlık tama.mile, zaman rafımı sardılar. Sarayd.8: ~e o- nmdan bir kısmmda., Babıllide ~tra" n dak llere bakarak afili af ~li debileceğini ummakta olan za- saflarından ayırmamış olsaydı, ve mekan için hızla yUrUyen b1r or· lup bittiğini öğrenmek ı~~olr- kodama.nla.r arasında bir ümit

l. 11 • ' • · vallılardır. eğer o Çimmervald (3) günle- dudur; yanımızda, tlstümllzde, ardı- brdı .. Ne biliyors~ on~ soy e- sizlik belirdi. Umitva.r •olanlar fC011uştu • "Para içın adam öldıu a- Arkadaşlar! Burjuva partileri rinde İtalyan so~~alist murah- ınızda bizim.>, c.Ba.şka bir işe yara- dim ye ak~am üzen do_gruca. e- ekalliyette idiler. Kimisi belki 
lll • S i i / E il h / ne inl:Uıaplaida: ve parlamento- baslan arasında bulunsaydı, mıyor, bilmediklerimizi tabiattan ., e vime döndüm. . . bir iR görür; kimi de berm~d 

,. lllÜ h iÇ f BVg Ç n : gva B " larda. boy ölçüşülemez. Zira on- mutlaka. şefimiz Lenin ile ayni kendimlzdeıı> satırlarım görünce son Yemekten biraz soıu:a ıdı, ~a mesullyeti üzerinealmamakıçın 
lar bu sahalarda bin bir hüner kanaatte bulunurdu ve Umumi 118tırlara atladım; orada da: bamm mutattan cok zıyade bır hllnkan ileri sürer, sıkı§Il'Sa. is-

Sait EREN göstereb~lirler. Burjuva. mebus- harp sonunda, İtalyayı saran c:M:er&k bu ya., sordum kendi ken· acele ile çağınldığını. haber ver tifa ~ip .,gideı: diyordu. ~kat 
la.rı parlamentoların usta cam- 1 buhrandan istifade ederek tıpkı dimc· >bu kadar Y mı olsa dı (Ba diler. Aradan on dakika geçme- eksenyet padişahı tatmin ve ~ ~kluk etmif&in. Senin ı;ibi yaflı mada.n evvel dııtünmdi. _ bazlarıdır. Şimdi, her birisi, uh- burada olduğu gibi ltalyada da ki) d. miydi in::S- ~ Y • di. Sadra~am Ferit Paşanın )::· temin etmi~ olduğu ve Rumeli ~ lıir adanı böyle mi hareket eder? . PeJmurde kı>.•~etli mahpus ha ~er- desine düşen hata hissesinin Sovyet rejiminin kurulduğun~ er Y • ni hemen konağı~da bekledigı- davasın~n . ~lhen ~esviyesini 

•I llır.ıt birader, canımı ııkma §imdi, ~en içerlcnıiı ~bı bir ~ ~ı~ı. Fakat azabını çekerek aramızda do-~ görürdük. İtalyan sosyalistlen- MiiddeU devri felek bir demdir, ni söy lediler. Fent paşa. Sik sık zannettırdıği merkezınde mUt-~ ı;. ,.,.. . °"'" -.. .""'':''. "" ~ ... """°. ..,,., ; !aşma~ olan İtalyan sosyalist- nin ferdi ihtıraslan, zekôsı dere Adem bir nefes beni çağırtırdı. Onunla ~undan.. tefikti. Y~ız-scr~er RJz& pa-llıi, l~ ınıa bu i§in ronanu du~ünmedın kaldı~rıılı: &0zlerının dınliyenler menııde l len tekamülcü nazariyelerinin cesinde kuvvetli bir individualis Cümlesini görünce, ben de kendl bundan konuşurduk. Aile mu- şadan gayn vukela arasında de-
. ne tesır yapıığuıı anlamalı: için bakıyor- manasızlığını anlamışlardır. j te olan Mussoliniyi komünizmin kendime ı;ordwn: nasebetierine ve dostluk~ara !i~Y ğişiklikler olmaması dikkati 

tt ..... C...ını inMnm eli tabancaya ı;idin· ~u· . Yüz binlerce amele, silahla düşmanları arasına sokmu§tur. _ Kıyınetll ve ihtiyar doktor Bwı gı gösteren bir za.t oldugu ıçın çekmiş, bir takım memnuniyet-oı.ı, ....... uı .. m•? - Yo, • ._... Son .u.....ı.ı. ''"'' yola c;ıktığı. gün,_ fabrik9ları Ve mutlaka günUn birinde, ko- culdo Bakin. ı.a.taıan .., ..., ... : bana bir takım sualler ~rm~yı sizlikl~ uyan~ştı._ Çünkil ~llilt... vcı:mez. ~ın canına kıyanu ada· I zaptedıp şehırlere hakim olduk· 
1 
münizm düşmanlarına mukad- dillerlnl neden hasta ediyor acab&T severdi. Bıraz da havadis alına- ı devletin erkanı ıçınde ış başına ~rteıa mahkemesinin bpm önünde leıın pen~ı dun~a ve ahiret yakandan lan gün, Mussolini ve bir avuç der olan 6kıbete uğrıyacaktır. Dllfilne dü~llne boldnjum sebep şu yı sevmez değildi. . getirilecek (eleman) yok değil 

'
1

1ııi kelepçeye bağLınnuı iki mevkuf! ıı}nlınaz. Haydı bır k~e vurdun, taban· kara gömlekli faşist önUnde Bunlan söylemekten m_a~s~dı:tı Oldu: • Konaktaki od~ında Miız~ değil~! . 
'tteı ıııcı. böylece konumlarken muha· cayı dboşal~ kta ne mıına var, hırsını a· lan d"k işçi hareketlerinin ihtilalcı bır Makalenin temeltaıp olan )-.Ş Müdürü Halil Beyı buldum. Gu Sait pa.§8.da romatizma vardı. 
'- :'i lıaYretimi mucip• oldu. Yanları·' lama ın mı. . ta . etme ı; Sonr~ da kalknııf~ın de~& tnrzda. teşkilatlanması lüzumu- - · lerek: <İyi oldu da çabuk geldi- YüyUyemiyordu. Arabaya bir 
..._• .... , booı...dan hlrinln k"'di hdini 1 Ad.unm ... ıu, '' 1• '"""""' bU lul ·~·~ N~ •.""' babd•k. b" ~ nu ve i.ni kararlar verecek zeki """""'"' ' nlz. paşa merak ediyordu. Şirn.- iki kişinin yardnnile hin}yOl'du. ~ıı Ötekine ders vermel.-ıe oldnğnnn, a1°;1ağa batlamı;tı. Etraftaki dinleyici küt· ;ıbılen ço~ ı;Ordük. Sen il~m~ verir u~· §eflerin ehemmiyetini tebaıiiz Hlbıeyln RIFAT di hareme girdi. Gelecek> dedı. Bunu görenlerden bir çogu böy-
' ~ Btt tane.i yırıak pırtık elbisele-1 lw y~vaf yavq kalabalıklqnuı ve adli· kın~ kendi :nıar salkımı n~~dcn hır ettirmektir. ~- _ ~ ...... I !ki dakika geçmedi, sadrazam le bir halde sadareti kabul e1:Jn~ ~, ıçiııe •ıiınmı,, etraftan birinin Ter· ye kumlomndan her geçen bir defa lcafa. !:Y~n. _Haydi hc1t ec,·daya. duştum. Adam Budyoni nutkunun bu cümle- da odaya geldi. Arkasında ye: sini milli bir histen ziyade ih~· 

t' ~ aldıığu i ı daman kaçırmama·' sını aokup nıerakla hakıYordu. Adam et· oldurdum. ın~n.ya ı;en? Çıl paraların pa· !erini hiç aksamadan ve asla 1 ksiz bir kostUm ve elinde feSi yarlığm verdiği hırsa hamletti· 
;t ..;;:" "1i•ın:': bu.,,. -•.,.. "

1
'
04 

••

1
•":""' '"•"'""" dolu Jiibd< "1C""~ kon.Uru bpı'.'~": . al<törlUğe sapmadan vakur ve v~rdı. Heyecanlı görünüyordu. !er. Fakat Sait peşa, ~ i\tdıı: perdeden \azına d~\aın etti: Otekı arkadaşını~ ~zunu k0estı:. cidcij bir tavırla söylemişti. ~a-

1 
Bana sordu: halkı ayakta kabul ve tebrik-

<"l"ı• ;.,n hq• :rorlod• ;.ı; "' d;i& --;;. I:-~• ,,., .. ',;m• A ""'· ruy.,,,, 1' - .... ..ı,m •:'"';"" . '':ı~J'."'"~ Jondakiler, şimdi, alkı!ll kcsmış- St a n b U 1 t J k 1 m I _ Bugttn kimleri gördün? çilere ayn ayn ceva~. 'iıf" 'll&ıt ilıat ediyordu. hay ı,_ ır erec~yedi: ~'. m~--~ clile· dı, sa ec; parayı a mada.J,~ıye en~~:· A. lerdi, nefeslerini de kesmişlerdi. Saraya gittin mi? rek ve senelerce görmedigı . ın. 
\.. lisan • . • • . 1 l d"· ıııin .... nsına gvz ' U§Up a.aık, &onra ama nç. an paraları, ewı.;, vermcw. • Stikut içinde ve dikkatle dinli- - - --- Anl dı . onun da maksadı seleıi hemen tanıyarak daıma "'tdıı &ınırlcrıne bıkım o ma aı, ( k be seni koeand k k 11 d k ılam kecek "k o • •o 1 . d ı a m, o • A haf 
'i ı.ı,'.~aıan ~ ara i ln kan çıkar. Ha· ·arıy~ . n . . an ıa aıııyonnn, ay ı ~ı 1 

çc 
11 

• _ • yorlardı. Budyoni sözlennı §oy- Zmlr e gapl an bende herkesten ziyade havadıs faal bır zekaya_ve .ı~ya ma-
"""1lll: hi lif P ~ ona gıtmı)ccebin, beruml~ kalacauın de, - Bız adamın karısına goz koyduk dı· le bitirdi: d 

1 
olmadığını öğrenmekti. lik olduğunu gostermışti. tı. ~ll'd r .. vardır. . . ıli k Şimdi oldu mu bu ~a? Bı~az da lııaal li· ye dırlayıp duruyorsun· Karı hiribirine _ Şimdi temenni etmeliyiz güreş/er 8 4 bi- o u~ e bilmediğim için onu Ancak benim saraydan ve işi "'~d:ı IOylemeden ılilmde ye. c- zım. Pt-k o kadar kı kandı ısen belde biraz benzemez. Biz gönlümüzü kaptırmışız. Pa· ki İtalyan amelesinin acı tecrU- rincilik kazandı çl~k ~~ edecek havadisler ve- iyi bilenlerden aldığım doğııı 

"'• ..;.::'"· 
1·~~ •~ ... ,..~,yap. ...,.. '" ·~ '"'' '""'' "'" ••.•••? Sno. " .,..,,, ""'-" mi •'••· Git ,..,. besi Avrupa ve dünya sosyalist :..~!ıim. Fakat bana çok em- haber Zülfü paııanm .. tab~~i -...~ bi ıilı duıunm~U. . ra m3demkı karıyı ıevdin, dovme bari, Hem kalıbından uıu be, bir lokma cl:· ve seııdikalistlerinin kulağına İzmir, 23 (Telefonla) - Fuar gll- • t ttiği icin şunlan söyledi; gibi çıktı: Sait paşa «ışı geçışti-·' ~ ... ~ ''"' ...,,~ _..,.., •mı~ dö•~~ ~ bçn. """ için _, ,.ım.p d.g~ mı •• gi• ,.. küpe olur. Elindeki bütun .vas!- ""' mllsabakaian buglln bltU. Seçme nıye ~umeli. karıştı. Bir takım ririz> diye bir ~":11~ sadrazanı; ~ ...... İii~İİİiiiaoiiinra-iiidiimuıiiiunmiiiiieiimkiiitensiiiiiie.iiiiii1~P Yanında hır ka)nanadan daha dırdırcı lıı. Aıd ıenınki falşa. tal:ı.ra rağmen yine Passıf bır mahJyetinde olduğundan mmtakalar "stekl kar§ısındayız ve hünka- hünkar da kendisının tecrilbe-

' bir şekilde konuşan krlepçe arkadqına Kerli ferli mahpus kafas.ını önüne el· düşman sayılabilen burjuvazi- arasında değil, ferdler arasında tas- 1 ~mini en zayıf tarafını sinden ve şöhretinden istifa.de a· ------.--.-ı biddı:tlenm~&e b:ı,Iıyan kıyafet dütkünü di. Etn!a toplananlara çalı~. satayım d~- I nin faşist bir s~rette teşkilat- nlf yapıldı. ~;di~leri iç.in onu korkutacak edeceğine zahip ~L-nu~ ! ır Tutam Bılgı ro•hP•" . ••• fob lu<nn~c •••• ... .,. nk•d•.> ]anmasına imkan bırakmazlar. 61 kllnda HaHt (İstanbul) birinci b. Uril mektuplar ve telgraf- Semıh Mumtaz S-
~ - Uzııa ~tnıege ba.lııdın, de~ Oldu sesini yükseltıniye ba.ladı. Etr.aft~ _kendi· Bize düşen vazife, kızıl ~ud.u~ Hamdi (Sıvas) ilkncl, Mustafa (An~ l; 5 olluyorlar. cTahkik ede- =;;::;:::::::=====~~ 
.._ '11Qa ~alan. l bir ktre dt-.dık •··· Kafamıza ahlak hoca. ne ha~. verect"k adam bıılnrunı umıclıle: dışında faşizmin umu mı hır ın- k ) UçU eli. liın ı y dedim Fuat gönderece- ..ı 

sı mı kesildin? . - Oyle değil mi ahi, dedi. Dırlayıp kişaf kazanm~sı ihtimalini göze ara n N eder A k birin ~-~rz memu'r üzerinde hünkar-(j 'l:ı:terınızt gUndUzkU tozdan 
~lrden kurtarmak ve dln-
11' ek için kaynanuş ılık su 
'~Yo Yapınız. 'Göz banyosu
~lnde gözlerinizi sağa sola 
it «. ek Adeta bır göz jimnasU
~ )'a.Pllna.nız tevkalt\de isti· 

ecleraınız. 

~ Ok lf.. 'r YOrulduğunuz gtlnler 
)\ llt bir leğen dolusu soğuk ve
llıı, : auya iki Uç avuç tuz atı
lllt..~ ~ kıt eldiveni bu suda ıs
~ atıtnız. 

St • 
nırıerınızın fazla. yorgun 

~tırac:01duğu gUnler kaynar auya 
ıı, t?ı 8tınıa bir havlu vesaıre 
~eniZe kompres yapmız. 

B11kCtn bulursunuz.. 

h :u!'onıpr!ı gözlerinize tat 
~ ederaentz uykusuz ge· 
lttbiı- e aıze rahat bir uyku 

- Yok hani inwı ki~ tuhaftır, bir ite. duruyor. iyi ama aynaya hak bakıılım ~a alarak hazırlanmak ve mukad- SG~odıı. s:'~ ~ < lk~ a_ra~ r birleşemiyoruz. Ezbere hare- ı 
r(' yapar, uslıınınaz, bir daha yapar. Ben tasvirini gör. Ama yaptın he! Para içın der carpışma gününü bekle- el, r, ( a.n ncı, asan : t t ek te doğru değil. İş ı 
senin hu işı bir daha yapmama~ içi~ :ıı&· ciııayeı nü evlidır, sevgi için cinayet mi? mektir. (Arkası var) (İstanbul) UçUncU. . ~rba e ~lacak. Müfettiş pe.§8 1 

ı ısihat ediyorum· Sen istcnıaı dinle, ıst~- Elbette sevgi için. Sen bana nuibat ede- 72 kllod& (Celil Atik (Ankara) ç Hilıni P ) bir belS.. 

Dr. Hafız Cema; 
LOKMAN HF..KIM 
Dahiliye Mütebaae• 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

haric. h('rr,ün 2.5. Tel: 2~898 

sen dinleme? Scııln özurüıı kabahatinden ("etine kendini İpten . kartar. Hani bir lif <*> Komünist partilerinin milletlt"r an- birinci. Fatk (İstanbul) ikinci, Emin H(Hasatan - 'd ~yorum zan- ı 
büyük, hem alemin kanıma göz dik, hem ,.ardu. Diııimo dahleden bari Miitluman sı te.ltil.itı Moskovadald Komintern olda- (Ça.nlon) üçUncU. er. r~ı le~ bozdu. Padişah 
de: olsa. derler. Sen de bana mina bulacağı· ğıı gibi 50gyalw partilerinin milletler ara· 87 kiloda Mustafa Çakmak (lsta.ı. nevehdiapmlıheV"" şm~tereddid. Bir ta- , 

h na it d. ku b ı. sı teşkilatı olan ikinci enternasyonalin ul) "''-'--ı .... ehin,.,. Ali (,...,.,..,,_) " a Pejmiirde kıyafetli ma pu$: en 
1 

suruna a... b .,.."""., ""'" .... 11"'4o.AU• --.u.- d Allah belalarını ver- • w 
- Uıun ettin. dedik a. diye batladı. t,ın &arpa ııanııaeına meydan kalmadan merkezi de Holland:ının Amsterdam oeh· ikinci, Seyit Ahmet (Samsun) UçUn· ~ı.a.nh a .. ınakırtıp duruyor- • R.ellimll J'GIBA"1•r aerl!ıhain 

? K d" bak müb · · - fetli adam • matı rinde idi. sın Ye mmı ~ 
Sen bana ne bakı)omın. t'11 ıne · aşır, PeJnıurde kıya 1 

• cıı. la • a.nkör ve alçak herifler! 4 üncü kitabı paU1' gtlal. ~-
- Ben hiç olmazsa eenin gibi yapma· keme aalonana çağırdı. Adam giderken <**) İtalyan jandarınalarL Ağır siklette Çoban Mehmet birin. D~~l~ti harap ettiler; şimdi de ...... Peflade L-

dım. ~en karı)ı öz kocacından kıskandın, arkada§1ııa: . (S) Umumi harpte bütün memleketler el. Hllseyin (Ankara.) ikinci. mahvedecekler. Ben bıktım. Al-
bir akşam evlerine giııin, kocasını uykuda - Bana bak, dedı, ben yakayı aıym· 60S}alistleri Çimmcrvald'de bir kongre tı küsur senedir padişahı ta.t-
iken vurdun. Karı !lana kalsın diye. Be- rım b~lld ama aen boynunu buırla: yapmıelardı. Harbin devamına mini ol· Yag" cılar itiraz min, idaredeki kötülüklerin 
nimki ba!'k• mesele. Biz çoluk çoc11lı: iş- O gıtt.ı1:ıen aonra öteld kelepçeli kafa· mıık çarelerini buluLilcceklerini Allıyor· mümkün oldU~'U kadar önllne 
!erile uğrasmoyız. Olur insanın bat~na aı~ kOald~rdı'.. . . • • lardı. Gariptir ki ittihat ve terakki hükiı· ef f i geçmek için yapmadığım kal-
istemediği f<"Y gdir, ama senin yaptıgın ~t. ~unyası, dı.xh, herı! lıila kur· nıeti de hu kongrede bir çift göz hulllll- Yağ fiatları, yat tacirlerinin iti· madI. 
"b" değil tuhnak uı:ıı:dınde. durmak isteıni§ ve Çimmervalde iki Os- t Asmaaltmda k di . gı ı · ~ Etraltaıı h" · d • nıanlı sosyalisti (!} göndermi§ti. Bunlar- razmı mucip olmut ur. Bu sabah, huzurda en sıne 
Arkada ı artık konuşma sırasının ıe. y ~ aor u. dan biri Türlciye farmuonlarının ileri bulunan 'birkaç yağ taciri, nuntaka uzun uzun hem de acı söyledim. 

diğini anlam. ·~ b_ir. i.nsaa ta\Tİle 60n du· _- Bı.1 tien. • • • _. ticaret mUd11rlüğilne verdikleri bit Bı·r takım cahillere ve menfaa. ti.· ıe bakma ahı ç k k kı sene. gelenlerinden m~hur Musevi Karaau idi. manmı çekı tirdıgi ~ıgaru.ıuı yere attı v.e "niıı b" . • ~ .",; on ı . diğeri ise, bilahare İıınirde asılan Cam· istidada h Trabzon yağına 120 ku- sevenlere emniyet etmemesını, 
yamaları aökiilınuı ayakkabıla:rındaıı bı· Zengı ın falc~ gılmi~, falcı yedi_ se- ru, toptan fiyat konulmasına itiraz bu yüzden memlekete sarar gel-knlık çekecekaı d B uze. bolal bey. Bunlann ilcisi de mehuttu ve 
rinin ucU}la üzerine basıı. a.e . ıı. emıt: unu~ etmı..ıerdlr. Yal tacirlerinin iddiası· dı·gı-·nı· kendilerini rahatsız ede-e zeııgıa heyec:ana g ~ ed sene bir gün gazeteler, herkesi hayrete dü~Ü· .,.. 

1 - l1an, dNli, daha geçende 'kodellen nn . e mı~ Y ı . . na g6re, Trabzond& ,,..,& fiaUarı UIS cegı~·nı· hoşnutsuzluklar uyan-k n ·ı ,_ d r . · • sonra ne olacak. demıf. Falcı da fakirlı· ren §ti haberi neşrctmi~lerdi: "'"'6 • tı H Ik . . Çı tlD• 1 ntCm .. &ÇIDCI e a IJrmlf&lll1 • • . • . kuruş Oldull-.• halde, RehrJmlzde 120 dJrdJgwınJ anla.t m, a ffi lyı al \: d B d cl\Ieclisi mebusanı Osnıani> de bir sos· o .. ..-sonra bizimki çonı\:luk, cahillik amı biz ge ı~c:ı .sın_ ıy: ~~vap vemıı:. ~z e ı.-. ... uaa se.tılmasma imkAn mrWeme- ka'""ılıyacagı- bir takını tedbirle-
al •• k ..,.t Omrü-·· kod• ıe """"t yalist hizbi '"~kkül etmi§ ve bazı mebus- 0 -·....,. .. - •'!ıf senin gibi eliılrmin nıanı;nine göz koy· l:r? .,~ ı· ·~ ' ... -,, ı. ..... - acele ı. .. a vurmak l&zım gel. 

Saiı EREN lar bu cereyana dahil olma~lardır.> mektedir. ·~ ~ madık. Senin gıöi hiç.imine getirip etraf 

Fevkallcle meraklı ve heyecanlı, 
reslmti tam roman. 

Z IP HA S A N 
lzmir Fuar·nda 

~tanbqa heyecanlr ve stl· 
lUnçlU. resimli bir macera. 
Aynca: Meraklı bil' av bild.

yesı, Define, KorkU adlı kflçllk 
hil<Ayeler vesaire. Eski sayılar 
tevzi yeriml7.de bUiunur. Flab 
her yerde 7,5 ıruruştur. tstan-

bul-Ankara cadde.si No. f59 
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En Son Havadis'in zabıta romam : 50 \ ' ~ 
•Eii!IZlım::ı:ıı:~ .... am::m-=-~----~-.ıl! ASKER Evlenme teklifi I Parasız i ltinlar 1 

Go""' RU
00 

NMEYEN KATİL Göz i 1 e ... * 28 yaşında, 1,74 boyunda. mUte· j • f • l 
~ ... ___ _________ ,, nasip vücutlu yabancı l!sana. vılkr! ş ıs ıgen er: 

T - k ç · F k Fenik ••d S use derecesine mua.dJ tahsnıı ve ay··\ ~ UT çeye evzren: arU o v y e t lık kazancı 150 liradan aşağı o1mı Bu sütwıda iş arama, lş 'ferme, 
yan tcmlz bil" aileye mc."lsup bir bay evlenme tekllfler:I, ve ticari 

''Dogv rusunu söyleyim mi: sizi tevkif mukavemeti sarrşm. ye.şıı ,·eya ela. s-ozıu narin mnhiyetl halz olmıyan kü~iik 
yapılı 19-25 ya., arasında, edebiyat Uanlar par86ız ne,rolunur. 

e tmek benim için bir zevk olacak!" ne halde ?.. SC\'en bir bayanla tanışıp evlenmek A t" t I k . t" 
istemektedir. Ciddi tekliflerin cfotoğ f ıs 0 ma IS ıyen 

Mitchcll'e de onu şatoya getir- Arkada§Tm onun gözlerinin i- rsf geri iade edilmek şartlle> (Ta ba Iara · 
mcsini tenbih etsin? Yok eğer' çine bakarak: (Baş tarafı 1 i ıı ci sahifede) l sııııı rllmuzuna mUr;ıcaatııırı. yan 1 
ortada bir jntihar varna ve bu 1 - Evet, dedi. Bildiğimi sanı· normal şeraıtle temın. edılebıle· * Yaııı 17 • ıs arasında sarışuı SahneJe yetişme!: iStiyen ik! gen~ 
mektubu da daktiloda Mitchel yorum. cek kadar büyük mıktarlarda veya kumral, güzel blı· bayanla ta· t yana lhtiyc.ç vardı:-. ş:mdlliY. kırl: 
yazdı ise niçin içinde rüvelvcr- - Ya! .. Jimmi beni ötedenbe malzeme kaybetmişlerdir. m~mak Mlyorum. !ıra maaş vcnlecektir. Bilrhaneddıı: 
den bahsetsin? Hiç kafam al- ri tanırsınız. Hiç bir zaman fi- Bu devrede Sovyet ordusu- Blrbirlmi:ıın kara.ktennı anlayıp Tepsl'ye : ıUracıt t. 

kl. l · · · k" .. kö'rline ı·eddet ıı..n... hnkkında Bornonti - Ebekslz soka"'ı 13, her r erınızı oru - . nun, muharebe takati yarıdan .lcrdc kuracab~ .. ::: yuva .. b mıyor. . 
- Bence bu ni\]in böyledir bı 

liyor mu:;unuz? Rayınond'un rü 
velverinin Mitchell'dc bulundu
ğu ve o akşam sahibine iad~ ~t
tiği zehabını uyandırmak ıçın
dir. Kaptanın bütün meramı ın
tihannı katil vakası olarak ka
bul ettirmek ve cürmü de Ray
mond'un üzerine atmaktı. 

Bu mütalaayı Thomson da be 
nimser gibi oldu: 

- Evet, belki de haklısınız, 
Jimmi, dedi. 

- Melodramdan hiç hoşlan
madığınız halde yavaş ya":a~ siz 
de benim fikrime inanır gıbı ol
dunuz ya Tony ... Şimdi ben size 
bir sey söyliyeyim mi? Cinayet 
elimizde bulunan bu rü·velverle 
ika edilmemiştir. 

Enspektör büsbütün şaşırmış 
tı. Gözlerini fal taşı gibi açarak: 

- Bu sözlerden bir şey an
ladımsa arap olayım Jimıni? Ne 
demek istiyorsunuz kuzum? 

- Silahı elime aldığim za
man namlu buz gibi idi. Sizi te
min ederim ki, kurşun bu rtivel 
verden çıkmamıstır. 

PROFESÖR SATRANÇ 
OYNUYOR 

Thomson adeta öfkelenmişti. 
Arkadaşıma. bakarak ve başını 
sa llıyarak: 

- Her şeyi evvelden a.çıkça 
söylemiyorsunuz ki Jimmı. de
dı. Eğer siz olmasaydınız da 
karşımda başkası bulunsaydı f e 
na halde hırslanırdım. Adeta be 
nimle alay ediyorsunuz Müsyü .. 

Clarckson Parry af diledi ve: 
- Cidden müteessirim, dedi. 

Bir şey düşünmüştüm de.. Ne 
ise.. şimdi bütün bildiklerimi 
söyledim işte .. Mesele aydınlan 
dı mı dersiniz? 

- Hayır, yalnız söyledikleri· 
nizden, cinayetin bir üçüncü şa. 
hıs tarafından yapıldığı anlaşı
lıyor. O kadar .. 

- Zaten ben de o fikirde
)im .. Hatta daha ileri vararak 
Mitchell'i de Sir George'u da ay 
ni adam öldürdü, diyeceğim . 

- Bu da nereden çıktı? 
- Her iki cinayette de ayni 

'lletodlar takip edilmiş. Her iki 
sinde de bir plan takip edilmiş 
ve şüpheleri bir başkasının üze
rinde temerküz ettirmek için ne 
lazımsa yapılmış ... 

Enspektör düı;ünceye dalmış
tı : 

- Tabii.. Daha ilk gündenbc
ri Lattimer'leri tevkifimi tasvip 
etmediniz. Peki sizin noktai na
~annızı kabul ederek her iki ci
Jayeti de ayni adamın işlediği
ni farzedecek olursak, onu bu 
cinayetlere sevkeden saik ne o
labilir? Mitchell ile Brockle
bank arasında ne gibi bir müna
sebet var? Yoksa hiç bir sebep 
yok mu idi? Öyle ise manyak 
bir cani, marazi bir ruh karşı
sında bulunuyoruz, demektir. 
Sizin bu hususta fikriniz nedir 
Jimmi? 

- Ben bu cinayetlerde kasıt 
var, derim. Cani. sizin ve benim 
kadar muhakeme ve iradesine 
sahip .akıllı bir adamdır. 

Thomson evvela güldü. Son· 
ra birden ciddileşerek : 

- Sözlerinizden benim tah
min ettiğimden de fazla bir ş~y 
ler bildiğiniz anlasıhyor. dedı. 
Hatta belki de caninin kim ol
duğunu da biliyorsunuz. 

mem, belki bir is .. ifadem olur, fazla denecek derecede azalmış l,onu~tı:::tı:.n sonra n!Şar.ıanmıı.k fık· 
diye soruyorum. Kimden şüp- ve Alman ordusu önünde hayat rlnde;•.:m. MUnı.caat edeceklerin: llk 
helendiğinizi bana da söyler mi ve istikbalini kurtarabilmek tahsil şart, orta tahsıl do olabıltr 
siniz? için süratle geriye çekilmek Ciddl tekliflerin (Yeten> rUmuzunı. 
Arkadaşım tereddüt etti, son gibi mühim bir karar vermiye mUracaat.lıırı. 

ra: mecbur kalmıştır. Sözün kısa- * Yaşım 35, bayum liO, kilom 68 
- Eğer bunu bilmeniz mu· sı, bu devrede Sovyetler, Alman Uiccarmı. Aylık kazancım 200 • 300 

hakkak lazım değilse. Bu husus ıara karşı ciddi harp vermek- liradır, bir evim var. 
ta ısrar etmeseniz, iyi olur To- ten kaçınmak zaruretine düşü- Dul veya kız bır bayanla evlenmek 
ny, dedi. Çünkü elimde onun a- rülmü§lerdir. Bu mütalaamız arzusundayım. Resimlerlle (A.T.35) 
leyhnidc hiç bir delil yok .. D~· şu demektir ki Sovyet ordusu rumuzuna müracaat. 
ha doğrusu, şimdiye ka~ar ~lı- Alman ileri hareketini durdur? * Aylık gelirim yüz lira, dUrUst 
me kati bir delil ~t>t"Tnedı. Onun 

~--:.-·· mak için ciddi harpler vererek karekterlı, bir gencim, yaşım 28, bo· için meselenin c:üyu bulması:ıa . 
~ tutunmak gafletine düştüğü yum 1,60, ı:nçlarım oldukça dökW 

taraftar değilim. . f d aht l\zü lf u 

sabah ona kadar. 
* Orta yaşlı bir Türk kadını iyi 

bir aile yanında d11dılık arıyor. Ta.ş 
raya gıdebilir. Kadıköy Altıyol e.ğzı 
Sô_;Ut!Uçe.';'me caddesi 155 

* Sinema işlerinden ve her tllrıü 
reklfı.mdac nnlrynn bir zat ehve:ı. ÜC · 

retle iş nrıyor. Her türlti kefaleti ha· 
izdir. Arzu eden muhterem iş sahip
lerinin mektupla (Rekl!m) rl\.muZ~· 

na mUracaatıarı. 
* Enıekll zabitim, mektep talebe· 

!erinin hanelerine oleun riyaziye de:-· 
si verilir. Şerait uygun<!ur. Auu e· 
denlerin E. ıilmuzuna. rnilracaatla!'I. Enspektör. halden anlar bır takdirde Almanlar tara m an muş ve sıy ır. Y ~ m haf s zme, 

k t Sonr kısa zamanda imhasına muhak- kaşlarım kara ve çatık, gözlerim e- * 17 yaşında Tllrk,..e, Fransızca ıı. tavırla (Tözlerini ırp .ı. L a, ,. 
başını s~lhyarak gayet ciddi: kak nazarile bakılmak lazımdır. lA, ağız ve bumum adctadır. 17 • 25 sanlarını konuşur daktilo yazısını 

_ Size şimd~den ~b:r ve- İşte ikinci devrede bu kadar yaş arasır.da. ben boyda, sarı~ın veya bilen ayui zamanda biraz muhasebe· 
reyim ki. Jimmı dedı.. ~g.er .. ka- korkunç olan böyle bir netice kumral fakat: yeşıl gözhl ve temiz den anlıyan bir genç ticari yazıhane. 
nun harici bir hareketınızı gore. meydana gelmiş bulunmakta- karakterlı bir bayanla konuşmak ve lcrue ı;ı anyo~-. tKabul) rürnuzw:a 
cek olursam, sizi tevkif etmek dır. anlaştığımız takdirde nişanlanıp ev· mUra .. aa•. 
vazifemdir. 3 - Sovyet ordularının tek lenmck arzusundııyrm. İlk to.hs:li ol· :ıt: 19 yaşındayım. Lı.senin 9 uncu 

Ve biraz düşündükten sonra: kurtuluş çaresi ve mantıki bir ması lizmtdır. Bir fotoğrafla veya sınıfından ayrıldım. AlleVi vaziyet!· 
- Hani doğrusunu söylemek icap olarak yapmıya mecbur fotoğrafsız bir yazı 110 lAkbulutJ mln mUsaadesizliıl'i tahsilime nihayet 

lazımsa, sizi tevkif etmek te be- bulunduğu seri bir geri çekilme rümuzuna mUracnat. veı·di. 
nim için büyük bir zevktir. hareketilc tarif ve izah edilebi- Resimden anlarım. Resmi veya hu· 

Diye illi.ve etti: lir. Mümkün olduğu kadar sü- dördüncü bir safhaya da baş- susi bir rn!lesscscdc çalışmak ı.stıyo 
Clarckson Parry: r.atle, !llümkün . olduğu k~d~r langıç olabilir. rum. Kemal rUmuzuna milracaat. 
- Fikrinizi açıkca söylediği- çok derınlere çekılerek, yanı bır Dördüncü safha; kışı, i.imit * orta mektep mezunuyum. DakU 

niz için size te{lekkür ederim t~raftan Alman hudutlarında~! verici iyi bir istikbale kavuşmak lo bilirim. Herhangi bir müessesede 
dostum. Dedi. b~~ ~ra_ftan da Alman kuva.~ı için geçirtecek olan bir hat üze- kAtıpliklc iş arıyorum. Yazım ve o· 

- Yok kanuna muhalif olmı kullıyesınden uzaklaş~rak mu- rinde mukavemetle ı:;ekillenir .. kumam atızgUndUr. tstıyenlerin E11 
yan bir tarzda çalışır da bir şey sait bir hatta kışı geçırmek. t~- \'P, bu hat kanaatimizce Kaf- son Havadıs gazetesi (602) remzine 
ler elde eder ve bana da bildirir §ebbüsü, Sovyet .orduları ıçın kaslar şimalinden başlayıp Mos müracaatları ... 
sen fa bundan fevkalade mem- tek .kury.ulu · çar~ı .olmuştur. kova şarkından geçen ve Beyaz * Türkçeyi, ı.,rans?zcayı. ve Al
nun olurum. Şımdı, haberlen~ı gazeteler- buz denizi garbinde nihayet bu- ınaııcayı ıayıklle blien genç bir dak· 

- Sizi hatırdan çıkarmıyaca- de okumakta oldugumuz. h~re- ı lan bir mtidafaa hattı olmak tilo be.yan hususı Ye tica.ri mUesse
ğıma emin olabilirsiniz. Siz bu ketı.~r .. ve .. harpler ~anaatımız~e lazım gelir. Ruslar bu hattı, ih· selerde ış arıyor. 'l'ıılip olanların 
gece burada bir muhafız bıra- bu uçuncu de.vrenı~ muhtelıf tiyat kuvvet ve malzemelerile (K. H.> rumuzuna müracaatları. 
kacaksınız değil mi? k!ymet ve şekılde bır sıı:a. tat- ilkteşrin başlarında tesise mu- * ıo yaşındayım, lise oiUrme im· 

Enspektör, başını evet der gi- bıkatı olarak kıymetlendırılme- vaffak olurlarsa istikballerini tıharunda biı· dersten bütilnlemem 
bi salladı: ğe _Iayıktırl~r. . az çok bir garanti altına almak 

- Buraya bir tabut gönder- üç beş mılyonluk modern bır 
1 
bakımından en makul bir hare-

meyi de ihmal etmezsiniz. ordunun yapmı~a m ecbur .b~- kette bulunmuş olacaklardır. 
Thomson gülerek: lunduğu bu çekılf1:1e hareketının 1 F.akat bütün bu arada, bizim 
- Peki, dedi. Motöre ihtiya- ne kadar ç.ok. nazık _ve pahalı.~a düşündüğümüz diğer bir nokta 

cımız olursa size telefon ede- mal olan ~ır ış oldugu:ıu .t~blıg- l da Sovyetleri ölüm tehlikesin
rim. lcr pek guzel anlattıg1 ıçın bu den kurtarmak için İngilizlerin 

\'ardır. Aile-..·1 vazlyet.min müsaade· 
sizliği doiayısile resmi ve'!:a hususı 

bir müessesede ehven bir Ucretle ça· 
lışmak istiyorum. !JUyenlerln K. B. 
rumuzuna mürncaatlnrım dHerim. 

* L;se mezunu bir gez:ç orta mok· 
tcpten ikmale kalan talel:elere ucu:ı. 

ders vermektedir. 1atiyenlerin En 
Son Havadis go.z t inde dlunal> 

rumuzuna mUrııcaatlc:m. 

Konuşa konuşa Mitchel'in e· bahis ~.zcrinde .. dah.a fazla dur-ıve Amerikalıların müştereken 
vinden cıkmış, şatonun yolunu rnıya luzum g?rmüyoruz. Taz- ve sUmtlc garp Av.rupasında 
tutmustÜk. Polisler şatodaki iş- yik altında çekılmelc nıeclıurl~~- karaya çıkmak gibi bir vazife 
!erini bitirmişler ve ateşin kar- tine düşen ceph3 parçaları bu- ve mecburiyet önünde bulun-
sısına geçerek oturmu~1ardı. y~k za~~ta uğramakta, .fak.~t duklarıdır. çünkü bu hareketi Gelen cevap lar: 
• Raymond, oradaki kanapcnin gostcrdı~_mukavcnıctle hıcı şup yapmazhrsa bu harpte zafeıin 
üzerine uzanmıştı. Bizi görür he yok, dıger r.ephe pa~ça~anna nerede ve hangi tarihte kazam
görmez doğruldu. Bir şeyler sor çekilmek bakımından cıddı yar- lacağını söylemek ve şimdiden 
mak üzere idi. Fakat Thomson dımlarda bulunmaktadır. kestirmek imkansızdır. 
onun ağız açmasına vakit bırak Bununla beraber Sovyetlerin, Şakir Hazım Ergökmen 

(Engin), (S. A. Banka., Dcı-s, Bo· 
ğazlçl, 21. M. A. T., Çok gUzel ru
muzlarına gelen mektuple.rı aldırı· 

nız. 

madan: önlerine acılan bu bir tek n'llas 
_ Yann sabah bol bol görü- yolunu hakkil~ ve tam manası 

şürüz artık, dedi. Şimdi gidip ile kavramış olduklarını söyle
yaL<Janız iyi olur. Yarın sabaha mek bir hayli güçtür. Çünkü 
dinlenmiş olarak kalkarsın~z. kanaatimizce bıı zaruret· hak
Haydi Allah rahatlık versın kile ve tam man:.ı.sile kavram!§ 
Son hadiseleri gözönünde tuta- olsalardı; bu derece ağır darbe
rak kapılarınızı, pencerelerinizi lere uğramaksızın, ve müh ':n 
sıkı sıkı kapatmayı ihmal etme kuvvetlerini harap olmaktan 

Okumadan eçme Namlı 

y i Api oğlu 
Türk sucuklarını lıa yerden arayınız. Çünkü &ıhhat vo menfaatiniz iktiıasıdır. 

(De,·amı 'ar) kurtararak iç R usyaya çekil· 
İstanbul Dalıkpazarı Ta§Çılar. Tel: 24340. 

EN so• BAVAD I S 
lLAN F l ATLARI 

Kuruş 

-
Başltk maktu olarak 500 

ı lnri ayfa ı;ımtinı.i 800 
2 > > it 200 
3 it it lt • '75 

4 it J) > 50 
ABO.SE ŞARTI.ARI 

Türkiye Hariç 
lçln l~ln 

Kr. Kr. 

mekte biraz daha fazla istical 

Sovyetler, kendi vaziyetleri
nin fenalığını takdirle beraber, 
sanılabilir ki bir taraftan da 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

göstereceklerdi!.. 1 

Alman zayiatının ağırlığına ka- --------------------------! 
ni olarak taarruzların durmak Yapılan eksilımrsine talip çıkmayan 175 ton kuru soğan 27/81941 çar§amba 
iizere olduğu ümit ve kanaatini ı;ünü &ııat 15 de pazarlıkla ı;atın alınacaktır. Muhammıoıı bedeli 12250 lira olup 
besliyerek elastiki bir mukave- kati teminatı 1837 lirıı 50 kurıı~tıır. Şartnamesi her giın komisyonda ı;örülebilir. 
met göstermeğe çabalamak ar- İsteklilerin belli gün ~c ısaaııc Fıudıklıda satınalıruı komisyonuna gelmderi. c7423> 

zusundadırlar. 

Devlet Den izyolları ila nla rı 
Almanyadan uzaklaşmak ve 

Alman tazyikinin ehemmiyeti
ni azaltmak için yaprlması icap 
eden ve muvaffakıyetle yapıla-
bilirse. bir ay kadar sürebilecek 21 Ağu•tos Pl'I'§Cl!lbe günü yapılacağı ilıin edilen Burgıızaıla 1 kel~i tamiratı 
olan bu çekilme hareketlerile eksiltmesi 25 ağustos 911 ııazarte~i gününe tehir edilmi~ıir· Taliplerin o gun saat 
çerçevelenen bu devreye biz, 14 de kadar kapalı zarflarını nlım fintım komi5yonıı reisliğine makbuı mukabilin. 
tiçüncU safha adını veriyoruz. de tcvıli eınıcleri lizımdır. Bu işe ait evrak şunlardır: 
Bu safha, ölümle kapanabilece- lluausi fenni farımı.ml', 'ahidi fiyat, muka"cle, ek•iltnıı ~artnam~i. umumi 
ği gibi, kurtuluş ümidi olan lenoi §ıırtname, proje. (7378) 

Uyanmayınca, bacaklarından duğu yere gitti: a~k~daşının 
tuttu. sarstı, fakat Mankozi cesedile karşılaşınca ışı anladı. 
kalkmadı. Homurdana homurda Acı acı haykırdı;. .. .. ~ .. 
na saö-dan sola döndü, tekrar - Felaket! Duşundugum ba-

İstiklal - En Son Havadis'in Aşk. Cinayet ve Macera Tefrikası : 20 

1 
INT 1 horlaya horlaya uyumağa baş- şıma geldi, kaçmış! ~ 

\adı. Maddalenanın bulundugu ma-
Anriko: ğaraya gitti. Onu da o:ada bu-
- Buna ne oldu acaba? lamayınca, acı hakikatl tam.a- temizledi. 'Üstüne b ir takım 
Dedi. Sonra. başka bir arka-1 mile anladı: Kazalvekyo ıle yapraklar koyup sardı. 

1aşına seslendi. O da uyanma- Maddalena kaç~ı-~lar .. ve D?ra- Damyano kendine gelir gibi 
dı. Bir takrm anlaşılmaz sözler yı da beraber goturmuşlerdı. oldu. Biraz rahat etmişti. Göz-
söyliyerek tekrar derin bir uy- Zavallı ve perişan ormana lerini hafifçe açtı. Anrikoyu gö-
kuya daldı. doğru yürüdü. Gördtiğü ilk ı:;ey rUnce memnun ve minnettar 

üçüncü bir arkadaşını çağır- arJ<:adasınm ce~~di .oldu. Müte- reisinin eline sarıldı, öptü. Göz
dı. Bir dördüncüye haykırdı, vel essır ve harap uzenne kapandı. leri dolu dolu olmuştu. Mırıl· 
hasıl bütün arkadaşlarına, c:u- Ve: 
yanın artık!> diye seslendi. Fa· - Damyona! Damyona! Sa- dandı·: · 

1 
kat hiç biri kımıldanmadı, uy- na da mı kıydılar? - Maddalena! .. l\faddalena. 
kularmda devam ettiler. Diye haykırdı. Elini tuttu, Anriko heyecanla: 

Zihninde bir şüphe uyandı. nabzını yokladı. Kalbini dinledi. - Maddalenayı bırak! dedi. 
Bir kurt. bir şüphe kurdu bey- Adamda bir hayat eseri görü- Sen Doradan bahset, o ne ol
nini iğnelemeğe başladı; kendi nünce sevinçle kucakladı, kendi du? 
kendine: mağarasına götürdü. . Damyano hafif bir sesle cevap 

- Dorayı kaçırmasınlar! de- Göğsü kan içindeydı. Hemen verdi: 
di. Kazalvekyo nerede? Madda- gömleğini açtı. Sağ memesinin - Bilmiyorum. Ne var, bir 
lena b;r intrika. cevirınesin? altında küçük bir r ara vardı. felaket mi? 
Koştu, Kazalvekyonun bulun Koştu. su getirdi, yarayı yıkadı, 1 - Ka<;:ırmışlar-! 

j Çeviren : 

~· Çapanoğb.ı. 
- ' Kim? 
Dişlerini gıcırdatarak cevap 

verdi: 
- Maddalena ile Kazalvek

yo ... Öyle anlaşılıyor. Yahut ha· 
riçten gelen olmuş. 

- Nasıl olur? .. 
- Basbayağı olmuş. 
- Arkadaşlar bir şey duy-

mamışlar mı? .. 
- Yoo ... Hepsi uyuyor! 
- Ya siz?. 
- Ben de duymadım. Uyuya-

kalmışım! Ya sana ne oldu? 

• 
- Maddalena bıçakladı beni. 
- Neden'? 
-;- Herhalde Kazalvekyoyu 

kurtarmak için olacak. Biz nö
betçiydik ya! .. Haydi beni yara
ladı, öteki arkadcış ne olmuş? 

- Onu da öldürmüş! 
Damyanonun gözlerinde hay

ret 1Eııklar1 tutuştu. Kadının 
bu cüret ve cesaretine ha~Tan 
oldu ve biran dudaklarının lez
zetini, dudaklarında hissetti; 
tekrar o haz ve lezzet dakikala
rını yaşamak için tekrar gözle· 
rini kapadı. 

Anriko, geri döndü. Arkadaş
ları gerine gerine uyanıyorlardı. 
Onlara vaziyeti anlattı. Hepsi 
meyus, müteessir reislerinin yü 
züne bakıyorlardı ve §aşıyorlar-

Ttlrldre 
Ziraa ~ l 

1turu1Uf tarihl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk ı.traaıa 
Şube ve &ja.ns &dedl: 265. 

Ztrat ve t1cart her nevi banlt& muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lL ... •lrn.m.ıye veriyor 

Zira.at Bankasında kumbe.ralı ve ihbarsız tasarruf hesaptarmd• 
en az 50 lirast bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı • 
dakl plAne. göre ikramiye dağrtılaea.ktır. 

' adet 1,000 IJ.rallk ~000 lira 180 adet 50 ıtnıdt 5,000 .. 
' • 500 • ı,ooo • 
' > %50 > 1,009 > '° > llO > '7000 > 180 > !O > .ıs..,.oOO • 
DİKKAT: Heeaplarmdakl pe.ral&r blr eene içinde 50 liradsn a...-

11 di1fmlyenlere ikramiye çıktığl takdirde 9'0 ıo faslADile verll~ktil• 
Kuralar senede 4 deta., 11 mart, 11 hıı.z:tran, ll eylaJ. 

11 Blrlncilt&nunda çekilocektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Yüksek ve meslek mektepleri 
mezunlarından n:emur alınacak 

l - İdaremiz.in merkez kadrocunda 'e fabrikıı 'e tuzlıılarında münhal bul.., 
nan yükst>k makine, elektrik vı: in~at mühendisliklerile yüksek oıiınnrJıklaf~ 
makine, elektrik 'c in~aat nıiılıendhliklerinc ı.e fen memurluklarına talip olô!P 

ların, O 
2 - İdaremiı merkez ı.·e mülhakatında münhal memuriyetlere }Üksek sb• 

ı;örmÜ§ olanlar alınacağından üııi,·euitenin hukuk ve iktısnt fnkültderi '~"' 
}ül .. •ek ticaret m"ktebi mezunlarından talip olanların umum müdürlüğünıiiıC 
müracaatlerİ· c7172> 

Yapı ve 1 mar i ş l eri ilan ı 

Nafıa Veka~etinden : 
A '· Et f .. ' d A .. k·n ıı1~ 1 - Ekeiltmeye konulan iş: n.:nra nogra ya mu:ıesın c tatur ·u ·.r 

vakkat medfeninin bulunduğu kısmın mermer merdivenlt"rine yapılacak ilave 1
' 

dir. 
Kl'•if beıleli: 8172 . .lf) liradır. 1 
!! - Ek iltme 8.9.911 pazartesi ı;ünü &ııat 15 te Nnfııı \'ekileli Yapı • C 

mar i~lcri eksiltme komi!)·onu odasında cçık eksiltme u•ulile yapılııc.lktır. . &t 
3 - Eksiltme C'\T&kı ve buna müteferri evrak yapı ve imar işlai reisJiğıll 

görülebilir· . ıil' 
4 - .Ekalluneye girebilmek içln 1 teklılcrin <612.93) altı yüz on ik• 

dok~an Üç kı:ıruşluk muvakkat teminat vmneleri IR:ıımdır. (5558 • 7161) 

T opkapı Maltepesindeki Askeri 
Satın alma Komisyonundan : 

1 - 18, 8/911 de kapalı ıarfla ihalc•i yapılacak 7000 kadana ~c 28000_ ~ 
ha}'lanata ait ip yular !a!'ll ve ba~lığına teklif edilen fiyatlar yüksek göruldı>~ 
den pamrlıUa Nlın alınacaktır. Tuırı 28140 liradır. ııı' 

2 - Şartname, eveaf ve nümunelcri Tupkapı Maltepe Askeri s:ııınulma };:o 

yonunda göriilcbilir. 
3 - İhnl~i 27/8 1911 çar~ınha günü eaat 16 da yapılacaktır. 
4 - Teminatı 2110 lira 20 kuru~tur. (7391)./ 

--------~~------·--~~----------__.., 
Topkapı Maltepesindeki Sa t ı n a 1 ıfl ıı 

Komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 600 ton &aman alınacaktır. Samanın duküm halinde ~ 

kilo~u 3 kuru~ tutıırı 18000 lıredır. Sdmaııın lı.ılya halinde beher kllo!ıı S ~il' 
75 santim tutarı 22500 liradır. !'>amıın balyasının teli ciheti askeriyeden 
mek eıırtile lıelıer kilosunun fiyat ı 3 kunı~ ıo sıın tim, tutarı 20400 lıradır~l" 

:? - E1'Uf ve husu&i şartlar Toııkapı - Maltepe askeri eatın alma ko 
nunda görülebilir. 

3 - İhalt'!i 25.8.9U paz.ırt~i günü saat 10 da yapılacaktır. 
4 - İ$teklilerin kati teminatlarilc komisyona ınuracaaıları. (7203) ~ 

istanbül Vakıflar Direktörlüğü ilan~ 
1 

btıranra \lkıf ormanlarının Sint'kli ı;eçidi ile ~tandıra, Silivri yolu ~r.11" 
ı;~idi arasındaki ormnnılen jmol olunacak <15000) kl'ntal odunun (Hu5UI' ~ 
talibino ait olmak ~arıile) belıer kentali ~ kuruş olmak üıerc açık arttı 
kımmu~ıur. İhalesi 5 Eylül 9.U cııma günü saat 15 de )apılııcakıır. ~ort;1'ııı 
ı;ürmt'yi arıu edt'nll'r İ!ıarıhııl \'11kıflar Başıııüdürlügıınde \ akıf Akarlar k• ~ı 
mürııcaatla ı;örebilirler. Talip olıruık htcyenler Çemlıcrlita,n İstanbul ' ;(ıl 
Ba~müdürlüAünde \ akıf Akarlar kulcmino gelmeleri. ' 7 

dr bu işe. Nasıl olup da b ir şey 
duymamışlardı. Böyle derin bir 
u ykuya dalmanın elbette bir 
sebebi olacaktı. Bu normal bir 
şey değildi. Göz kapaklarının 
üstünde hala bir ağırlık h isse
diyordu. Neredeyse, tekrar ya
tacaklardı. 

Reis: 
- Olur şey değil, hala uyu

mak istiyorum. Mutlak bunun 
bir sebebi var. Bize büyü falan 
ya pmasmlar?. 

Mankozi cev,ap verdi: 
- İnsan bUy ü ile saatlerce 

deliksiz u yumaz. Bu olmıyacak 
şey. Sebep başka. 

- Nedir o sebep ? 
- Gayet basit! Bize uyku 

ilacı içirmi§ler. 
- Kim yapar bu işi? 
- Ortada olmadığına göre 

Maddalena ... Onun eli ayağı bağ 
lı değildi. Serbest, serbest dola
şıyordu aramızda. Kontu kur
tarmak için bu i1'i yapmıBtır. 

- Nasıl ? 

. ~~ 
ı t . ~. . ,,ll il 

- ç ıgımız suya uy .... 
dan koyamaz mı? tıı J.<\i 

- Olur. Fakat J{on 0p 
tarmıya neden Iüzuırı g 
Bilakis ona. düşmandı. 'l ıt;ı, 

- Kadına inanılır ırıı bfr 
böylesine. Kendisine b·r .,r9 
yapmıyalnn diye böyle 1 

• r 
uyduramaz mı?.. ·t ~ 

- Haklısın MankoZldtJ 1 

uyku ilacını nerede oul v 
sin .-··çill' 

- Nerede bulacak. ı~tıde ez 
~işeyi, bir kadın n~resırı alt 5' 
lamaz ki?. Koca b1r bJÇ 

ladıktn n sonra... do~ 
- Yaman kadınınıŞ t eJtı<. 

Hepimizi al~attı. yak6 0 f,lltfı 
onu ele geçıreceg;z. ,i 
ona hesap soracagı~~rt<tJ'' 

" 

riri: 
Sahip ve B~mu arz1F 
NİZAMETTl:-1 ~~,a: 

Ne;riyat Dırckto lJ 
~ÜKRÜ SARACOGL 

.Basıldığr ye~ı 
V.~TA.."'i MATB 


