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Orli idare komutanının emri: 

-
iran 

_meselesi 
M oskova, 
resmen teb
liğ ediyor: 

iran 
Şa_hinşa
hı ıle Al· 
man Elçi· 
si ne ko· 
nuştu? Erde bil, 

Tebriz, 
Lisar, 
Dilman 

Bu dört Iran 

Budapeşte, 27 (A.A.) -
Macar telgraf ajansının Ber· 
lindeki muhabirinin bildirdi· 

, ğine göre, lranın Berlin bi.i-
# yük elçisi Almanya Harici

ye Nezaretile yapmakta ol
duğu konuşmalara pazartesi 
ve salı ıglinleri de devam ey
lemiştir. 

şehri, dün ~ 
işgal edilmiştir ı !• 

Moskova, 27 (Radyo) - t 
Sovyet istihbarat bi.irosun'!" • "' 
bu sabah neşrettiği askerı 
tebliğ: Bu-.. -- ••~n1 -..ı ııe 

26 ha.zir.an 1921 Sovyet .. ....... tlOma n.uua ar &""' P 
lran anlqmasıntn 6 tncı fık· tlddetle hareket edeceği Moskova 
tası hükmüne istinaden 1- ~ blldlrllen Çörçtl 

ran topraklarına giren So.v- l ·ı · hu·· -
yet kıtalar• Erdebil •. Tebrız, ngı lZ 
Lisar ve Dilman'ı tfi&I et- A • • 

ıniştir. kumetı res-
iaaamak ııteme- h ·ıd . . 
llmlZ bir &ada- men ı zrz-
PElt• teıgralı gor : 

lngiliz . Abadan, 
tayyarelerı Bender 
Tahranı ş h 
Bomba/adı- • a pur 

[ar mı ? 1şga1 
Budapeşte, 27 (~·~·) -

Orai Ujsag gazetesı~!" yaz
dığına göre bir lngılız harp 
filosu Basra körfezinde Ma
verayı lran demiryolunun 
başlangıç noktası olan Ben
derşah ~le Kronsar lim'!'nl.a
tını bombardıman atmıştır. 
lngiliz hava teşekkülleri Tah 
tana da taarruz etmişlerdir. 

Vişiye göre : 
İran 

kuvvetleri 
her tarafta 
Ruslara ve 
lngilizlere 
ateş açmıştır 

Vichy, 27 (A.A.) - lran 
sefareti tebliğ ediyor: 

Sovyet ve Büyük Britan-

edildi! 
İran ordusu 
hafif bir muka
vemet göste-

• 
rıyor 

/ngilizler Tah
rana yalnız 
beyanname 
attıklaı ını ilan 

ediyorlar 

Londra, 27 (A.A.) - Brltany& 
kun·etıerfnln Jrandald ileri ha 
reketi muntazam bir surette de-

\"&111 etmektedir· 
Brltanya kUV\'etlert hiçbir yer~ 

de shil halk tarafından lıafimaoe 
karşılarunamaktadır. 

Şimla'da bulunan Brltanya 
ytUtsek ıcwnandanlığmm n~ret-

Ayni haberlere nazaran 
vaziyeti hazıra itibarile 1-
ran hi.ikCımetinin Almanya 
ile daha sıkı bir temas mu
hafaza etmek istemesinin a
şikar olduğu Almanya Ha
riciye Nezaretinde tebarüz 
ettirilmektedir. 

Alman mahafili Tahran
daki Alman btiyük -elçisinin 
huzura kabul edilerek Şe
hinşah Hazretlerile uzun 
müddet görüşmesi esnasın
da Almanyanın lrana yar
dım vaadinde bulunduğunu 
bildirmesi hakkındaki riva
yetlerin sadece maksadı 
mahsusla uydurulmuş bir 
balon olduğunu beyan et-
mektedir. • 

Dic;er taraftan MacarKı-
sujsağ gazetesinin ~erlinden • 
aldığı telgraflara gore, lran 
hadiseleri karşısında her
hanci bir vulyet alınmış ol-
mamakla beraber Alman 
mahafilinin vaziyeti bUyUk 
bir dikkat ve alfika ile takip 
ettiğini de bildirmektedir. 
Ayni zamanda lran na.dise
lerinin hariçte tevlit ettiği 
akisler de büyük alft.ka uyan
dırmaktadır. 

lran meselesi 
Japonyada fena 

karşılandı ! 
Toklo, 27 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Domel aJ--. ecaebl lşlerlDe 

tam bir v1lkatlı bulDD&D bir mll

,.ııldla hana yapdaD lnglllz -
Sovyet tecavtldloe tabs1a ettıtı 

bir makalealnl aeıJre&mektedlr. 

Ba makalede fCSyle ,aadıyor: 
«İngiltere ve Sovyet.ler Blrlltl 

beyaelmUel itimadın ae olduğu-4 
nu ka&"lyyen bllmedJklerlDla ve 
belynelmllel kallıualan mutat 
t•nmıuguhk!anma 7enl bir de

llnJ gös&ennlşlerdlr. 1raam kea
dl topralkanm Sovyet Birliğine 
kal'fl bir Alınan askeri u.ıtt ıı. 
Une · konnlmuıaı kabul etml9 ol
duğu baldundakl Sovyet iddia

ları, llalrlkatlerl tam tahrif eden 
bir yalaodaa ibarettir. 

İngiliz Elçisi 
hayattadır! 

Londra, 27 (A.A.) - Loodra
nuı 8ab\b1yetll mahlllertne ıeJea 
malfunata göre, TalarandakJ la
giUz bUyttkeiçl&l ve lngillz tebe

ae.ma lıl~blr şey olmam19tır. Hep 
si sat le lalbnıdlr. ~ıı. 1lıükumetlerinin !randa 

h Ulunan Alman tebaalan 
hakkında izhar ettikleri mu. 
d~~Yel endişelere tatmin e· 

8 
ıcı cevaplar verilmiş olma-

Uğl ilk tebliğ şu mealdedir: ============ 
<r:Drltanya 'e Hind ınrırveberl, 

./~ka rağmen Tahrandaki bü-
~ Btitanya ve Sovyet bU
~Uk elçileri 25 ağustosta sa-
1.ah saat 4 te 1 ran Başveki· 
htıe .bi.r nota tevdi ederek a:k •kı devletin lrana karşı 
. eri harekata geçecekleri-

k~k bildirmişlerdir. Ayni da
l~ ada 1 ran hükumetine ge
v tı haberlere görP\ Sovyet 
b 6 ltıgiliz kuvvetTeri Azer-

i 
6Ycanda müteaddit şehirer· c 1 bombardıman etmiş ve 
erıuptan ve garptan Kouz-
~tan eyaletine girmiş bulu
'J Uyotlardı, lngiliz ve Sov
le~ Klıvvetleri girdikleri yer 
el~ raıı kıtalarile mDsa-

•rde bulunmutlardır. 

Pa:ıarteııl gUnU ıran hududuna 

muhtelif noktıılıırdan geçmişler· 

dlr. Hu-a \C deniz ku\'\'etlerlnln 

himayesinde Abadan'a blr Brl

tanya kıt'ası çıkaralmL~tır. 1\.11-

tUk Bender Şaııur Umanı da ı,,. 

gal edllml~tlr. Bu limanda, ağır 

yaralı, lkls'i Alman gemisi ile 

hafif yanıla iki ttaı~nn gemls~ 

bulunmu-:tur. Diğer tarafta, iki 

ıUııtBn gernbl de mürettebatı De 

btrnkte eJe ~lrllrulştlr. 

Brltall,}a tayyareleri, Tahran 

'e diğer şcblrler üzerine binlerce 

beyann:unc atmışlardır. Bu be

J'allnamelerde. Brltanyaldarm t
rua plmeleriala .ebeplert bllcU· 

rllmekte ,.e keadtlerloe karl}I 
ha&nane bir teşebbüs besleme
dlkle.rı blldlrtlmektedlr. 

Sovyeı kun·etıeri traoda illi 

istikamette Derlemekted.lrler: 

Cenup lııtlkametınde, Culfa ve 
Tebrtze doğra. 

Britaııya kunetıeri Abada.ıı
dan ınaacıa diğer yerlerde hafif 

mukavemetle kıuşılaşnuşlardır. 

ıran hllkfunetlnln orduya bu yol

da talimat \·erdltı sanılıyor. 
Rm llerleytşt piılna uygunmu'I 

Londra, 27 (A.A.) - Moskova 

radyosu lra.na glrmL' olan Sov
yet kuwetlerlnin ileri hareket
lerinin derpi~ edDe11 plAn muci
bince devam etmekte olduğunu 

bildiriyor. 

1Herkes, her zaman nüfus 

~umar alı Iran 1 

tezkere-ini yanı.n(a 
resmi tebliği taşıyacaktır! 
~ran ordu-Yalan beyanatta buluna na 
su harbe örfi idare kanununun yedinci 
başladı maddesi tatb:k edHecekt:r! 
Ruslar bütün 
şimali lranı 
bombaladılar 
Tahraıı 27 (Radyo) - Rcami teb

liğ: Rus hava kunctlori Ma!Lu, Teb
riz, Erdobil ve Hay tehirleri ile bütün 
§iwali garbi İran kuahalarını fiddetle 
bombardıman etmiıılerdir. Rus kul'· 
vetlerinin topraklııruıııza giri§i ve ba 
bom.bardııııa.aı, haber Terilmcden ani 
olarak vuk uhulmu~ur. Sivil hallı: a· 
rasında bir çok ölü ve yaralı vardır. 

İngiliı kunetlerinio cenupta üç nok 
tadan topraklarımua giri~i de ayni 
tanda haheraiı: vik.i olınu~lllr. 

İraııın bütün ııilihlı kuvvetlerine bu 
halmı tecavüz kareıeında memleketi 
müdafaa et.nıeleri emri Terilmiftir, t. 
ran ordueu, elindeki imki.ıılar oiabe
tindo vatanı ve iatikl&li müdafaa et· 
mek ve bu ağurda kanını akıtmak 
azmindedir. İran ordun büyük ku· 
mandanı Alilıureti hÜID4rUn Clll• 

rinde, uhdesine dü~ vazifeyi yap. 
mağa b~lamı§tır. 

Ta ilin 
yanıyor 

Örfi idare mıntakası ·dahilinde şehir kasaba 
<Öyler ve sair mahallerde her erkek v~tandaşı~ 
lıüviyetlerini kolaylıkla tesbit için 5 eylCıl 941 
tarihinden itibaren nüfus hüviyet cüzdanlarını 
her zaman üzerlerinde taşımaları lüzumlu gö
rülmüştür. 

Buna binaen sayın vatandaşların zabıta a
mir ve memurları tarafından herhangi gerekli 
icaplarda talep vukuunda nüfus hl!viyet cüz-

danlarını ibraz eylemelerini, aksi hareket eden
lerin hüviyetleri tesbit edilmek üzere karakola 
davet olunacakları ve hüviyetlerine dair hılafı 
hakikat beyanatta bulunanlar hakkında da 
Örfi idare kanununun yedinci maddesi hükiiın
lerine göre takibat yapılacağını sayın halkımı
za bildiririm. 

Örfi İdare Komutanı Korgeneral 
A. R. Artunkal 

r ~ r '\ 
"-~-F-in teblı._ğ_i ___ J Leningrad Makineye 

verilirken 
Rus· 
Japon 
harbi 
başıyor 

Viborg 
Çember içine 
alınmış gibidir! 

Sortanlahtı 
Limanı dün 
zaptedildi! 

Sıokholm, 27 (A.A.) - Pek yakında 

Mareşal 
Voroşilof, 
şehri, ölün-
ceye kadar 
müdafaa 
edeceğini 

ilan etti! 
ga- ba ••• 

Helsink.i, 27 (A.A.) _ Dün aqamdan· 1 aukut etmeı.i beklenilen "\iiborgun ~im:ıli 
beri .Finlanda körfezinin cenubunda nıÜ· prki ve ıark istikametlerinden kugatıl· 
ııah11de edilen muauam ıl<j\I tiÜtıınları Ruıı- ması devam etmektWir. Leningraddan \'i. 
!arın Tallin §ehrini ıalıli) e hamlıklarına horga giden demiryolunun k~ilmit oldu· 

l\ıoıkova. 27 (A.A.) - Moıkoud.ıı 
ki Japon aefiri Katel..ova, Molotof ı· 
le göru~m~"lür. Japon ~efirinın Molo· 

tofa Amerıkadan ~'yet Hu~)ayı pct· 
rol sevkeJ.ilme:ıiııin jııponya için ç,,ı,. 

nıııik Ye eıl.:ıcı bir UZl)cl ihdas eı.lc· 
ceğfni, ı;ünku bu pl'lrollerin Japoıı 
ııraıisi charınıı nııkledılmesi icap et· 
U{:iıü W)'l~ olduğu rha)cıt ediJ. 

mektedir. Bu ~ebepten dola) ı Japou 
hukumeti, So')et bükUnıetind~ bu 
ml'bde, hilha5S8 RuS) &) a doğru !ev· 
ki 'Hıtaları mt'5deSne hu~u~i biı 

Jillat atfetme.sini · talep et.ıuıştir. 

ba~ladıklarını göstermektedir. Yangın da. ğu söykniyor. , 
kikadan dakika.ya §İddetini arttırnıııkıadır. Fin ordusu Viborgun 13 kilometre §İ· 

Vazifesi 

meçhul bir 

yeni baş 

kumandan •.. 
Habeşistan har
bini idare etm~ş 

olan general 
Kaningen 
Orta şarkta "geri 
bildirilmigen bir 
orduyu,, idare 

edecek I 

malinde bulunan Alı,olayı gcçmi~lerdir. 

Rus kıuları ricatları sırasında bütün köy 
leri yakmıfl:ır, köprüleri berhava etmi~ 

ler ve ehemmiyı:tli hasarat ika C)ltmigler
dir. 

Laıloga gölünün garbında Fin kunet· 
!eri Finlanda körfezile Saktijammi'nin ti· 
malindeki Sovyet kuvvetlerinin &On mev· 
zilerini tehdit Te uıyik altında bulundur· 
maktadırlar. 

CareUe berzahında nziycte hakimiz. Fa 
kıt Rus mukavemeti henüz kırılmıt d!'ğiJ. 

dir. 
Sovyet lr.unttlerinin tahliye ettiklf'ri S{lD 

Rus limanı olan Sortanlahtı halen Fin 
kuvvetleri tarafından i~al edilmig bulnn· 

malı:ıadır. 

.~ u a servi, 
Suvulahti, 
kasabaları 
zaptedildi ! 

Moskova, 27 (A.A.) -
Bir Sovyet tebliğine gö
re Alman iddialarına ce
vap veren Leningrad rad 
yosu, Mareşal Voroşilo

fon k.anının son damla
sına kadar Leningradı 

müdafaaya azmetmiş ol
duğu bildirilmektedir. 

Si.tnla, 27 (A.A.) - Reuter bildiri. 
yor: 

Helsinki, 27 (A.A.) - Fin
landa istihbarat dairesi Suasa
ervi civarında Suvulahti ve 
Hyrsylas kasabalarının Fin kuv 
vetleri tarafından ,işgal edilmiş============= 

Burada şarki Afrika için Yeni bir 
aakert kuma.nda.nlık ihda.s edilmiştir. 
Şarki Atrikadakl tıarekaun bl.lkuv
ve nihayete ermiş bulunması dolayı
slle O~k başkumandanın&. bUtUn 

oldu~unu bildirmektedir. 
Finler, Lenlagrada 115 kilometre 

daha )'Ül&!tılar 

dukl&n m&)Qmat& göre ,ımaHgarbl
den veyahut şimalden Vıvorg'a doğ
ru flerllyen Finlıwıdiyalıann V&rmıf 
oldukları mesafeler, 8 ve 15 kilomet
re arasında tehalilf etmektedir. 

Molotof, Kaıekava')a, 23 uğu5tos 
tarihinde Toyodıı tarafından Tok)o· 
daki ~V)et sefirine yapılmı~ olan bu. 
na mümasil bt•)anıl üzerine So,)et 
hükiımcıinin Tokyodaki toefiri !:-ıt:el • 

nine'e tSo\-yet lıukümetinin Amerika· 
elan eatın alınıp Rusyaya nakledilcı• 

benzin, petrol gibi malların uı.ak ~ark 
tal.:i So'')'el limanları da dahil oldu 
~u mutat yolları'lan geçmesinden Ja 
pon hükumetinin endifeyf' dü~mesi İ· 

çin hi: blr &ebep sôrmemete olduğu· 

ou> Japoa hükumetine bildimıeıinin 

tebliğ edilmiş olduğunu beyan etmi~ 
tir. Sovyet lıükUıneti de japonyanın 
kendi ihtiyar.arı için ecnebi memlekrı 
}erde ncmıea ithal etmesinin kendı 
ıini endiftfe düşürmemesi liz.ım [ıd· 

mekte oldUğu mütalıiasındudır. Bu, 

böyle olunca Sm-yet hülı:iiı:ıeti, Su'· 
)et Rueya ile Amerika arasında ida· 
mcei11e mini olacak her türlü t~eb· 
büsii gayri d~"anc bir hattı hareket 
tclikki edeceğini beyan etmenin za 
rm olduğu fikrindedir. Ayni zaman• 
da Soryet, hiiküıneti, Amerikadan &a 

tın alınmış olan emtianın her şeydto 
enel Ruyanın tedafüi harbi yüzün· 
deıı garpta hieeedilmektc olan ibti· 
yaçlarla azak tarktaki normal iktıııı· 
di ihtiyaçları tatmin etmek mııksadile 
mübayaa edilmit olduğunu teyit et

mektedir. 

Stkohoiın. 27 (A.A.) - Bazı mu
ha.b!rlerln Helsi_ngfors'dan venniıf ol-

dikkatl~d~af~hare~n~~· =~~==~~~~======~~~~~===~~===~==~~~=~~~~= 
rine hasredilmesi imkAnıru verme.ıt 

üzere .şarki Afrika için yeni bir ku
mandanlık ihdas edilecegi bugün bu· 
rada bildirilmektedir. 

İtalyan şarki Afrika 1.ınparatorlu· 
ğuna taarruz eden kuvveUerin par
ıak kumandanı General Cunning
ham Orta.şarkta yeri blldlrilmlyen 
uaşko. lbir kumandanlığa nakledllnıiş 
lir. 
Şarki Afrika seferinin d ğer mUm

taz şahsiyetlerinden biri olan Gene· 
ıal l<'latt. şarki Afrika ba.şkuma.nda.r. 
lığına tayin edilmiştir. Bu kuman· 
Janlık doğrudan doğruya lıarblfe 

nezaretine bağlı bulunncak ve lngl
UZ • Mısır Sildanının cenup hudutla· j 
rı ile şimali Rodezya'run şimal hudut 
ıarı ara.sındakl bUtUn ar~ye şanul j 
olaeakt.s. 

HADiSELER -FiKiRLER 
Yüz çevireceği

miz lezzetler 

('on zamanlarda bizde 
~ bir mecmua bolluğu 

aldı yürüdü. Buna sevinmeli 
miyiz, yoksa her kolay ve 
taklitçi cereyanın karşısında 
duyduğumuz umursamamaz
lıkla ıdudak mı bükmeliyiz? 

cemiyetler gibi Türk cemi
yeti de yeni hayat şartlarının 
icap ettirdiği fikir ve ruh 
muvazenesinin araştırmaları 
içerisindedir. Bizde birçokla

H amid REF/K rına nazaran fazla olan şey, 
geçirdiğimiz ve .kıymet hü

k-ümleri Ustünde el'anmünakaşaya salahiyetli 
bulunduğumuz derin ve kökten bir değişme
dir. Fikir ve san'at mecmuaları. bu mevzuu 
ve onunla alakalı sayısız mes~l~leri, .ufak 
temaslar halinde de olsa. herbırı kendı -an
layışına göre deşmek ve muhasebesini yap
mak imkanına maliktirler. Hakikatte itinuız 

Hayır, ne biri, ne de öteki;gerilen dikkatimizle 
müşahedemizi genişleterek, ve hepsinde müş
terek tek sebebi bulmağa çalışarak, bun~, 
sade fikri nizamdan olmak gibi mücer~et bı~ 
tesir zaviyesinden değil, içtimai netıcelerı 
t.~kımından da ölçmeliyiz. 

Evvela, sebep nedir, onu araştıralı?,1._ 
Bir jdeğil. birçok. Bqltcası tu: Butün (Devamı Sa. 8, SiL 1 de) 
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gar kız 
•• • un enarı a 

•• or 
ah 

•• 

KTlr 

Mizah ve b·zde 
mizah 

' 
llatcmi Senih SARP 

n tın holay şekli oımauııı.k-
1.n beraber, mizah tının 

gü ·lü Unu h plmlz bll rl:ı.: 
nır ıacnt, ki gn) c l gUlli.ıı9 olma

dan gU:dilrnıelttlr. Bu lŞ koluY mı
dır! Mluıhcı zekası, rubt ki kam-

ş Hi 
• 

l skenderige-
deki eşyalar 
Bunların şehri

mize nakli için 
tertibat alınıyor 

burluğu, d!ll guılııki ı;lnslliğl sezmek lakenderlye ticaret o.taşemiz Bay 

iş enmemiş 
• 

razı 

--Tarla, bağ hali-
ne getirenler 
adına tapuya 

T E ••• 
Francala 
satışı 

Ay başından 
itibaren serbest 

bırahılacak 
Yeni tip ekm~ iyi ve piş.kin çık

ması dolayısile francala. saı'flyatı 

a hn ar nı asa iyet!e şı ır 

f!.: n, şl dJ) 0 knd r t t c:cıumcml;J Naci Aday bir müddetten'berı ı;ehrl-ı 

1 
bir ad~ e ne, ınsıınl::ırı gorebilmek ı mizde bulunmaktadır. B y Naci şeh-
b e- ldır. rlmlzde ltaldığı bu ınUddet zartında 1 

bağlaıuyor 
1ş!enmcm arazl)i bağ, bah

çe '\"C tarla h Une getirerek lnıar 
edenlerden bazı '\'lll) etlerde ecri 
misil takdir edere tahslllne te
fel>b~ edildiği görülmüştür. Da
hiliye VekAloUnden ııbikad:ırlara. 
gönderllcn blr tamimde bu gibi 
çaı~ıı:no yurddaşlnrdıın ecri misil 
'\ esalre namı nltında blr be<lel a
ımınasına lüzum olmadığı, tar
ın. b!lğ "e bahçe h3llne getlrJlen 
işlenmemiş anır.inin lşllycnler 

nnmınn tapuya bıığianrnası blldl
ri1mL5tlr. 

, dörtte bir nlsbetinde azalm!';'tır. Ek
meğin kalori !bakımından •beSleylci ol_ 
maaı dolayısile birçok hastahancler
d e francıı.la yerine ekmek kullan
makla.dır. "Anlaşıl yor ili biz illi dost değil, 

iki düşman z. Mamafi sizi Sırp 
çetesinin elinden k11rtardığıma 

m .. teessif değilim I" 
Hanımlar! Serbestsiniz .. Makedonyaya yabancı bir va.

Yarın emin vasıtalarla sizi köy tandı, ve hatırlıyorum ki !sanın 
lerinizc göndereceğim. Metre doğumundan beş yüz sene e-:
ceteslnden artık korkunuz ol- vel lskender adını taşıyan bır 
masın ! Sizden rica ederim, başka Makedonyalı hü~ümd~, 
köylerinize gittiğiniz zaman ha- Yunan istilacılarının elıne d~
ber verinız ki Pavlos Melas kap- şen Makedonyayı k~rtarabıl
tan, artık haydut çetesine aman mek için İranlılarla eli altından 
vermiyecektir. birleşmeğe mecbur kalm~ı. 

Gece geçti, sabah oldu. Rum Büyük İskenderin adını, egcr 
kızı Kesriyeye giden bir köylü mazilerine hlirınetleri varsa, bu 
kaiil sile erkenden yola dizildi. günkü Yunanlılar nihayet min
Çıngcnc hızı da ayni kafileye netle anabilirler. Makedonyalı 
katılmıştı, uzaklaşanlara gözle- büyük lskender, tam yirmi Uç 
.rini d:ıldıran Lubıska.ya Pn.vlos asır evvel Korent'te Dariı.'yı 
Melas: mağIUp eden alicenap halaskar 

- Sizi de ben götüreceğim dır. 
dedi. . . .. .. . . Horozlar ötüyor, civcivlerini 

- Sız mı gotureceksınız, yok. arkasına takmış bir tavuk ön-
Hayır. Olmaz. ıerinden azametli azametli ge-
Yunanlı zabit hayretle sor- çiyordu. Melas tabakasından bir 

du: sigara çekerek: 
- Fakat siz mükemmel Rum -Anlaşılıyor ki, dedi, biz iki 

ca konuşuyorsunuz.. dost değil, iki düşmanız. Maa-
- İstersem konuşurum. mafih Sırp çetesinin elinden 
- Tuhnf şey?. Ya, beniı:n sizi kurtardığıma müteessif 

yol arkad şhğımı kabul etmi- d w.li 
yorsun uz? egG!l" mi. k b'ti tab k 

_ Sizin için iyi olmaz da.. uz; . ız, za ı n a asın-
D mck bu Zagoriş köyün- dan bır .sıgara aldı ve an~~~ o 

de Rumlardan baz etmiyorlar?. za~an, ılk defa olarak gülum-
- Makedonyalılar yalnız secli: 

kendılcrini severler. Ve bizken- - ümit ederim ki böyle bir 
dimizi sevmeğe başladığımız fn"Sat, bir gün de benim elime 
gündenberi başkaları için tehli- düşer .. 
keli olmuf}uzdur. Sonra ben evli - Bu if§aatmızdan istifade
bir kadınım. Bir erkekle bera- 31e kalk!§acağımı size vadede
ber göze görünmek istemem. rim. 

- Ne tuhaf fikirleriniz var.. - Bununla neyi ifade etmek 
Ben s.iz' 'stemedi~.niz ~~ekler- istiyorsunuz? Benim bir Ma,.. 
den kurtarmış degıl ~yım? kedonya komitasına mensup o

- Doğrudur, s ze bir teşek- labileceğimi mi tahmin ediyor
kür bor luyum, fakat benden sun uz? 
fazla şey istemeyiniz. - Zannederim 

Pavlos Melas gUldü: H d' d t.. B' b' · · 
- Faizcilii:ri sevmem. Esasen . ald tmay ~ os um1.. .. ır 1;ım5~

bana tesckkür etmeğe de bil- zı a .aga ~e uz~m var · ız 
mem niçin lüzum görüyorsu- bana ne ıle ~aş~~ızı anlat
nuz, ben sizi kurtarmak fikrile maktan çekinmedınız. Ben de 
hıreket etmiyordum ki .. Sırp korkak olmadığımı isbatn mec 
cetesi canımı sıkmağo. başlamış burum. Ve asıl bunun içindir ki 
tı. Bu hayduthıra Makedonya- Zaguriş'e yalnız gitmek istiyo
nın ba ı bos bir ova olmadığını rum. 
anlatmak 'azif emdir. - Kararım kat'idir. Sizi ora-

- Tuhaf scy .. : .D;mek ki ya ben götüreceğim. Bulgarla-
Rumlar d kenclilennı Make- . 
don alı addetmeğe başladılar. ~ Make'!_ony~d~ bır ~um çe~e: ..!.. Bundan tabii ne olabilir? ~ .dola.ştıgmı ıyıce bılme~:~ı;ıı 
Makedonya Yunanlılar için bir ıs~~yorum. Bana vUd.ettigın~z 
arzı me\ 'uttur. Kenan illeri na- Il!'.u~tn~bel yardıI?-a gelınce, so
sıl Beni tsrailin ana va.tanı ise ~nü~ ~net ~iti~adz otmly~ce
ve museviler nar:;ıl bir gün ora- gım. e .. s. aı es·n en 1'.0gan 
d yerle mek emelile dillerini erkekler olilmde~ korkm~ıkla
" iinlerini muhafazaya çalışı- nnı her zaman ısbat etmışler-

b. · · dır • , ırsa ~ 1akcdonya da ızım ı- · 
çın tıpkı öyledir. Hem siz mü- · • • • 
nevver bir hanıma bcnziyorsu- .~i~ doru ve bir kır atın gel
nuz. Hiç tarih okum dmız mı? dıgını haber verdikleri zaman 
Makedonyanın ilk hükümdar- Z:ıguriş muhtan evinde gergef 
larını şöyle bir hatırlamağa. ça- dokuyordu. 
lışwız. lskcnder gibi bir evlat ---« Belki bir memur ailesi
yetiştiı en kral Filip ve Yunan si clir. l{arşılamazsak başımıza bc
lahşorlarmı arkasına. takıp Da- ıa. gelir> diye dü§ündü. Acele 
ra'yı ma wlllp ed~n, _?rıtta Hindis acele avluya çıktı. Gözüne Lu
tana dal n, Kı~mırl, Pencabı biska n~~ince bir şeyler söylc
zapteden büyük İskender han- mek istedi amma, yanındaki ya
gi d'·~i konm:;uyordu? !skende- hancıdan çekinmeğc lüzum 
rin kanı kadar Yunanlı ne var- gördü. Güzel kız: 
d.ı ·. Bulgar~ar.bu topraklar ~~e- _ Canım bana yardım etse
nnde hak ıddıa ederler. Bızım ne.. Neye aptal aptal balnyor
onlara verecek çok cevabmırz sun?.. diye bağırdı, beni ta.nı-
vardır. madın mı yoksa? 

. - Bulgarlara belki.. Fakat Ve .. Melasa caktırmadan gö-
bıze.. U U kırptı . -

- Siz de Bulgar değil misi- z n · (Al•kes. var) 
nız? 

GWilnç olnn şeyi, h r bakan gôre- hAlen lakenderlyede bulunan lngillz 
m dlgl l indir ki mlr..llıeılıı.r meyda- Amerikan, Hlndl5tan ve Mısır men
ruı gclnıl. tır. Blr caddeden geçen blr şell malların memleketimize sevki I· 
llrll ın :ın Jçlnde, herk~ aynl şeye çln aUlkadar tüccarlarla ve birlikler 

dlldmt etmez. Bir adamın ne blçlm k!Ubi umumlllğlle temtıalard& lbtılun 
ıns:ın oldu runu. azçok, dikkat ettiği muştur. 

şeylerden anla.)ııblldlğJmlz gibi, blr Öğrendiğimize göre al4kada.rlarla 
ı.ıısanın gUldUğU şeylerle de onun iç tam ıblr mutabakat ha.Bıl olduğunda!l 
.)Rlıısı ıırasmda sıkı bir bnğ bula.bili- ilk tmıatta bu malların ithali temin 
rlz... Mizah SC\1) esi -hlç mubalilgn- edilecektir. 

ı;ız.. bir medeniy t ölçllslldur. !skenderiye ticaret ataşemiz Bay 
füıba 1ie gorgUsUZ bir muhitin mi- Naci Aday bu altşaınki trenle vnzife

:ııılu da kaba ve görgü.süz olur. ZekA si başına dönecektir. 
luUığı lı:;indo mir.o.ha yeltenen 'blr a-
d m ne aC'ınacıı.k maWCıktur! 

l\llzahcı demek dns:m sarmf11> de
mektir, derseniz, nz llU.) lem olursu
nuz. l\Iluıhçı, insanı t nım klu kai

m r., lns:ln tıplerl yaratır. 
ı n\ııı. ne çl:dlmlş bir sayfada sl:ıl 

gUJdUren, bazı d ferahlandırıın şey, 

o:ıu y p n artistin ltılndekl aanat kı-
1i"llcımı ile r.ınlş olduğu o.ylurılık

tır.- .Mıznhcı ceınlyet~ı bir adamılır. 
O, bir.im nam '\O he :ıbunmı, lıdeUe
rlınlzin, şh emlz.Uı, huywnuı.ıııı. su
yumuzun amansız bir koruyucusu
dur: Bıınl rdaki ı::ırpıklık ml.zalıcıyı 

her ete geçlrlr: O, blr kültür bukçl
s dlr. Ve temytr., l!itlıt! t h kkı tanı
madan ceza \erlr:/GUI~ olnınk bir 
ce7.n değil ınl<\lr? 

Son ııenelcrhnlzln ımııat toldimil
JUnde, bize lftlh:ı.r \eren ml:ınlı Us

tadları kazanmış oldoğwnur.u ı;öylc

mellyiz. şu kadar ki mllll bUnyenln 
korunması bakmtındwı, bugtlnkü mi
zah se\lycmlzde, sm:ısı gclnılşkcn 

işaret edilecek bir nokta ı; rdır: 

l\llzahb fuhuş tasvirleri artı mda 
blr mUnıı.sebet ol3blleceğl 'ebınl. .. 
GozUntULe 1llşen bazı eııerl rde, çol 
defa mizahcıya bu 'chmln bir lıare
ket noktası teşkil ctUı;rt görWUyor ... 
Bu öyle bir veblmdlr ki onun kcndlsl 
gillilnç olnıaya değer_. Eğer bıı gü
zel mı.tın ..mizah l!!llD tının- tereddi 
etmiş kadın, erkel< mün:ısebeUertne 
tutulmuş bir ayna e\ lyeslııl geçeme
dlğl tellikl.t lnd<ı ol:ınlnr '\ ıu-sa bun-
lar sannt n:ımına merhamete 1 yık 
lnsıınlnrdır. 
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8,42 

z matbucı Ra.şit Bü-
11' o •!u dünyaya gelmış· 

ini E "art Bülende uzun 
ı ümUrler dil ,. z. 

Tevzi işi hakkın
da yeni kararlar 
İstanbul iaşe mUdQrlllğll mühim 

maddelerin ve ~u meyanda. petrol, 
çny ve kahvenin ~li için yeni ka· 
r .. rlar nlm~tır. 

Alman kararlara göre bundan böy· 
le vllAyet hudutla.rı dahilindeki tev
ziat için na.lrlyelere göre, nahiye mü
dürlerlnln meııuliyet ve murakabesi 
altında birer mutemet tayin olun
muştur. 

Mutemetler, ötedeııbcrl ticaretini 
yapan, namuslu ve ticaı1 itibarı ha.lz 

kimselerden seçllınl.şlerdlr. 

Benzin karneleri 
M:otörlll deniz vasıtalarına verile-

cek. ıkarnelerin hamrlaruna&ı ve bu de 
nız v ıtaıerın& verilecek 'benzin ve 
mazotun teebiU lGin hta.nbul ?ırlınta
ka Lim&n RcJslJğt taa.Uyete geomlş 
bulunmaktadır. 

İstanbul mıntaka liman reisliğin

de kunılan :fen heyeU deniz nakliye 
vaaıt.ıı.larmın gllnlnıc /benzin ve ma
zot nıuyacını t.esbit etmekte ve va
ziyeti l~ müdürlttğünc bildirmek
tedir. 

DUn İstanbul nuntaka Hnıan reis-
liğine müracaat ederek karne e.lan
ların sayısı ıoo il geçmiştir. 

Kontrole bugün ve ya.rnı da de-
vem olunacak benzin ve mazot tev
ziat lf}1 ~udan dotruya iqe mü
d!lMUğtl tarafından yapılac&ktı:r. 

Sagf igelerde 
ihtikar 

Fiyat murakabe kont.rolörleri say
fiye yerıerindekl bazı bakkalların 

fahiş tiye.Un mal sattıklarını haber 
ıı.1ıruşlar ve blı'kaç gllndür sayfiye 
yerlerindeki dllkkAnları teftişe brufla 
mışlardır. 

Bu anı.da Heybeli. BUyükada, Bur
gaz ve diğer adalarla, Sua.dlyc taraf
larında lCDntroller yapılmış ve bazı 

bakkallarda. fasWyo, ı.eytin, gaz ya· 
ğl, mısır, arpa vuıa.ıre glbl maddeler 
üzerinde ihUkW' yapıldığı tesbıt e
dilmiştir. 

Bu gibi ibUkcı.ra tevessuı edenler 
hakkında zabıtlar tutulmuş ve ev
rakı kom!Byona havale edllml~tlr. 

İlk !çtlnıııda. müddelwnumlliğe sevk 
edileceklerdir. ---o---

Göçmenlere çift 
hayv3n1 dağılıldı 

Ege lbölgcslndcld göçmenlerin mü.3 
tahlifi vaziyetine geçebilmelerini te
min etmek mo.Jaıadile kendllerlne çift 
hayvanı tevziinc devanı edilmektedir. 

Yeniden 170 adet çift ~ayvanı mu
bayaa cdllml§tir. Bunların ekserisi 
Torbalı ka.znsını.lıı.ki göçmenlere, lm
lan1arı diğer kazalara çift hayvanı 
almıımıı:ı göı;menlere dağltılmıı,ıtır. 

çay 

Tevziat 2 Eylülde 
başlıyor 

Mütek.aıt. eytam vo eramilln Ey
ıru, te.şrinlevvel ve teşrinUınnı aylık 
maaşlarının tevzUne malmUdUrlllk
lerinde 2 eylCll sıılı ı;Unü tıa..şlıınılacalt 
tır. Hor malmUdUrlUğünde tevziat 8 
eylCll perşem'be gUnU ıı.kşamI nihayet 
bulmuş olıı.cakt.Ir. 

A.dapazarına 

gönderilen 
mulıaciı·ler 

Bulga.rmta.ndan gelen ve birkaç za... 
me.n.dan'bcri Jehrlmizdc kalan TUrk 
mUha.cırlerlnden 300 kl.Şilik bır kıı.fıle 
dün Adapazarıno. gö?ıderilmlştlr. 

KISA HABERLER 
~-s:=-~ı::::::z.l:::EEJ~J 

Bu vazıyet Juı.rşısında belediye ik
tra.t 1~crı mildUrlüğil trancaıa vazi
yetini tetkik ederek, ay başından iU
ba.ren serbest olarak satılmasını te
m in edecektir. 

Bu hususta hazırlıklara dev m e
Jılmektedir. Serbest trancıı.ln eatı.şI 

çin bUtUıı fınnlarda. taaııyete geçlle-
colttlr. 

k 
er ez Ban· 
sındaki hô. 

disenin haki
kati nedir? 

Bir sabıh gazetesi
n; n manasız birtarzda 

istismara ça:ıştığı 
bas:t bir vaka 

Bu sabıılıki Tasvlrl E!kAr gazetesi 
dUrı Merkez Ban.kasında herkesi tela._ 
şa dU.şUrc:ı ıbir h!d!Beden balhSetmek

tcdlr. 
Gazetenin lbahSCWği MdiSc emıa

smda. blr muho.rrir!.mlz bn.nkada bu
lunmuştur. Ve Jılı.d.1se refildnıiZin yaz 
dığı gibi değil şu ~kilde otmuştur: 

Edlrnede bulunan bir va.tanda.f, 
Bankalar caddesinde ıhir müessesede 
ko.pıcılık eden tılr ad<ı"abaama. veril
mek Uz.ere 1sta.nbulo. gelmekte olnn 
blr otob~ şoförUne ik.l kllçUk çanta * Nfııı. Vekili Ali .Fuat Cebesoy, teslim ediyor. ŞQ!ör Sırkcctye geldlk 

dıln öğleden Boıı u natıe. mudtırlU- ten sonra. otdbti.sü tamu- ettirmek ve 

ğllnde. mc.,oıgııl olmuştur. eınanotlerl teslim etmclt için karşı 
* Mıntaka Uman relsliği kUçUk tarafa geçiyor. Şoför Ali ço.ntala.rı 

deniz vasıtalarının köprü o.ğızların- itime ve nereye teslim edeceğini unut,. 
dan yava.ş geçmeleri için bir tamim muş olacak kl. Merkez Bankasının 
yapmıştır. önünde duruyor ve ba.nkan.m kapıcı-
* Dahillye Vek ıctı latanbul ldaı sına. sa.hibl: c.sı.uıen arı:rocaktır!> dl-

hususlyc-sin n, d.ğor yılarla. mukııye- ye çantalıı.rı tmlim ettlkten osnra ge. 
seli bir ç:ıtışma. raporu !ııt.cmlş ve çip g1c'~yor. 
raporun hazırla.unasına ba.şla.nını.'- Bankalar clddt mUeseeselerdlr. 
tıı·. Merkez banko.sının kapıcısı lfini ve 

* 1zın1r fuarın iŞUra ' eden gU- vazifesini 'bilen bir va.ta.ndaştu; !bir 
rcşçller dUn şcJmma:e gelm.şlerdir. müddet bekljyor, 'bankanın ımpanma 
Ekip cuma gUnU .Aıkn.raya gidecek, saati yakla..şt.ıtı sıra.da vaziyeti A.mi-
30 Ağu:ıt.osta Ankaralı güreşçilerle! rine bildırlyo~. Bankanın yanıbaşın
mll!;a.bakıı.lar yapa.caktır. da 'buluno.n Bankalar polis mevkiln-

* Dün bir Reş dıye altmı.ıuı fiatı den bir memur çatırdıyor. Zıı.brt va-
25 Ura 90 kuruş u. KWçe altının blr rakaSı yapıldıktan BOilra açılan çan· 
ı;ramınm fiıı.tı da S50 kuruştu. tnlıı.rın içinde eski ça.maşır ve saire 

ni bulunuyor ve ~talar sahibi bı.ihın-* •.rtınel seferleri n tat.il! Uzcnnc du takdil'\'le lade edilmek 0zere po-
burad.ı ç uş n m murlar tramvay ,US~eslim edilıyor. 
idaresine y r~e Urllınl,,tir. Açıkta Tasvlri E!kfl.rın tasviri bir rwbnle 
kunse ltalmamUJa?· bahSettiğl hAdlse bundan ibarettir ve 

* DUn ~ B:uıkaAinın 17 inci yıldö- bankada kimse telll.ş& dllşınedlği gibi 
nUmU olduğu iç n t>a.nka. l]Ubeler.i ka- kl.mSc yerinden de kmuldamıı.ınıştır. 
palı kalmıştır. -o--

* Şchrlnılz<icki sinema. sa.hlpleri, 
lli:reUcı in ıı.rttırılmııMmı islcımlşlerdl. 

Belediye vaz yeti teU<lk et.mış \le bu 
talebi k bul etmemiştir. 
* n.r hafta içlnd ,ehrimb:in muh 

teli! yerlerinde 3 b.n H3 k!>pe.k ve 
117 kçdi öldUrUlmü.ştür. 

* Şmırln çöplerinin beş ay mUd

deUe denize dif.tülmcsi l.f1 5 bin hra
ya. ıhale olunmuştur. 
* Bu yıl .şchtim!zdcki ilk mektep

lere, 1934 doğumlu ıaz ve erkek ı:o· 
cukların alınması mlldUrlero tcblığ 
olunmuştur. Kıı.yiUere 15 Eyl~lde 
başlıı.nıı.caktır. 

* Mezbahada yeni bir .keeim yeri· 
nin lnşıısma. başlanmıştır. 

Şehir Mecl:si pazar
tesi toplamyor 

Fevkn!Ade olarak !bu pazartesi gU· 
nU top1anp.c.ak olan Şehir Meclisine 
ait ruzname ve da.vetiyeler dUn tek· 
mil tızalara gönderlmlştir. O günkU 
nızno.mede asker ailelerine yardım 
kanunu tatlılkatı ile Marmara. ve A· 
nadolu ya.kaSmln tınarlarına ait ileri 
nA.mn plAnla.rı ve Belediyenin lblr ce
nebi .şirketinden alacağı olan Ui mil
yon liranın gizli kaldığı hakkında Uç 
avukat ta.rafından Belediye rciellğl.ne 
yapılan ihbar V-O teklif mevcut bu
lunmıı.lttadır. 

- Elbette değilim.. Ben Ma-\ 
kedonyalıyım. Bir de Nana onu Jddetıe nlCUmdar et. ı:;::::::::::::x:c==3:?!i:iil[.:;:=:::;:;11lii:ilwı1m••••••mc:Jmıaı~ 

Meliı.s ağız dolusu bir kah- ruckteydl ! 
Ve Fukaroıoıı'u ~.ağırdı. Alclllccle 

blı kaç kcllıwı teati cttller. llerlıalde 
işte b!.r karı ,ıklık olmuş olacaktı 1>1, 
her ikisi de, llıtlyath admıl rla. yU

rllyerek, hauunların etekleri U tün
den atlayarak, bir pencttc aralığında 
kendlsilo konu,Ill!l)a devanı ettikleri 
bir delikanlıyı gidip buldular. Tek 

roşerJ t.n.m 00\a.{l '\'erecekti ki, 

Vıındövr gelerek: 
kaha savurdu: Mııdam HU on: 

- Azızcm... Yirminci asırda - DUn gece, diyordu, Jorj beni u
Yunaniat n nihayet milli bir yatroyıı. götUrdU. E\ t, belki on sen -
ittihat kurabılmi bulunuyor. tleoberl ayak b ıuadığmı Vn~ete-
Tina, Isparta, Tep artık ya bir ye ... nu ı;ocuk nıuslkl.>e perc tlş edI-

hir. v bjr vilayet yahut ta bir lor ... JJo,'l"usu, benim hiç hoşuma git_ 
h rabe i ·m;dir. Belkı bir Ma- mcdl, tnk.'\t o 1ı yıldı!-. imdi garı1, 
kedonyayi da kabul edebilirim, garip pi,> lcr oyıunıyor. Zaten, m
f kat bUvük Yunanistan hudut raf ederim, mu Iki beni pek nz tch-
1 rı içinde bir viliı.yet olabilece- ylç eder. 
W·ne r.klım e erse.. l\I d m DüJOnl<lL"'1 göi!Qrhıı lıa\'n-

Güzel krz, i~cm li örtUsllnUn 
k k :.a dikerek: 

kenar. nndald üçU Mahmu- _Nasıl! nanımefeudl. mu ikiyi 
dıyc nltınlarmı flmgırdatnn bir 

\i V tle b IIll 6fl.lladı; ''DU~7. mi iniz! diye haykırdı. l\lıısl-
J~edonya hükümdarı U- ki sevUrne:ı olnr mu hiç! 

Aleksandr'm tahta. çıkar Bu, umumi bir truıc< tııı ııynndırdı. 
C' ı z ilk isi Yunanishnı za.p- Kim e, mutıt<"rt'm J\I d l HUgon'un 

1• lmu u. Deroek ki Yu- hlc bir şey nııl11nuıdı ·ı bu \'arl ete pi_ 
n n t~n kanlı bir harple zapte ı )etiloln lafını blle ağl.ın:ı n.lm lı; tıa
dilıncsı goze alınacak derecede wmıar onun bu haUnI billlor, :fakat 

41 '.l.'ürkçeye çeviren: 
' HAMtO REFh< 

me\-znu b:ıhsetmlyorlıırdı. Derhul, dı. Yarın 1';1n ne yapıp yapıp bir Jın. başm:l kalan l•oşcrl, l\Iadıım Joukua
hls faslına; mmikl fuıt.'ldl n hakkın- dm icat etmeliyiz. Acaba Stencr'e om, hemen al.abJnde gölkr, ornınn-
da ince \ e vccd !Ctd bir ha.)Tanlık iz- yanaşsak rusıl olur'! ,ıar \ c şebnem Jmplı kırlarıh güneş 

ına ge(:Udl. M:ıdam Dl.ijonkua Gezeteeı: doğmasını l')Tetın r.se \ ebe.r den bir 
\ cberd n h ka& nı sevmiyor, Mn- - Oh! detll, :stcner'fn yanında bir şey dlnll3 enıly ec~lnl sU.) ledlğl !lıradıı 
dam • ntero 1taı3an muslklşlııasl.nrı- kadın gördünüz ınU blllnlı. ki bu, ı•ıı- tjumlncyo yaklaşıruığl wıırlı.)ordu; 
nı terellı cd ordu. Bu h!ıruml rrn ses rlstc artık kimsenin döuüp de yUzü- fakııt omuzana blr el dokanurken, ar_ 
leri 3'11n1Ul;i Lı 3 ftı. • minenin ne bakmak hıtemdllj{I bir luıdındır. kasıııd:ın da blr es: 
on nde b1r k lı lL.il1 1, kUı;Uk bir 1 \'andüvr, bu esruıdn, etrafta birini - Oldu mu bu!... deınekte3dl. 

tırd b ygın ve h n l.llr niyaz: arıl ordu. - • c C"lbl? 111) e sorarak dundu ı; e 
k. dnr • - Durun, ıledl. J<~n clkt gtlıı Pu- Lafn1 is l 1 rudı. 

- Anlaşdıyor ki kadııını Fuknr

mon'Ja münasebeti yok. Şu kar§ıdn

kl adamın yap~tırınası-. 'l'abü gele

mlycc.ek. Ne şan ! Fıı.Jmt ben yine de 

Fukamıon'u liulağını büktüm. Pale 

ru:ı.y'ııd11ld Llllı.'I temine çalışacak. 

l\ladanı Şantöro, OlllDZla.rını kal

dırarak: 

- \'ngncr'i ıslıkla lmrşıladlklacı 

p:ıuı.r gllnü de il ınlydl 'l 

HnrlltulMo nezaketıle Uerllyerck: 

- Oooh! G ddanıne bir u.rette 

bıuunıefendi-. 

Dedi. 

rl, \ 
orta ın g · ı 

Sonra, arada işi kıılınayınca, tek-
karmoıı'u, yunıııda dilber blr ı;nrı- - 'li.nın ak, mkJ c ;lentı me:;e ... rar gnzateomln yanına. dönerek, ııu-
şınlu blrllkto gördüm. <>:ıu ı:;etirrne- 1 ı 1 ••• Bizi de hatırdan çıkan:uamaıı lağuıa: 
slnl 65yllycceğ~ ltwmdı. - il ydl bakalım! d.ly~ mırılde.n-

.CArkam wrJ . .. ... . 

I~~ 
Rusyaya yardım 
Meselesi 

ŞEVIIBT ntLGtN 

R usva h rblnln lnkişafinrı, 

1ıı~lltere ve Amerlkn;ı.'1 eıı 1 
z:Jyade Işgnl eden hııyntt meselelerin 
Dk safında yer almış bulunuyor. 11.ı 
bUyilk demoı.-raşJ, Ik! aylık milcı:ıdelc 
ele\ resinde, memulün fevkinde bir 
mukanınıct gösteren So\')'Ctler Birli· 
b'1nin Alman harıı makinesini mutc
ııındJyen yıpnıtarıık kuvvetler art'" 
sıntlu şimdiye kad:ır mevcut oıııo 

mlinızeneslillğl ortadan kald.ı.rndll1" 
na. iruuıdıklarmd:ın Uasynya milfll· 
kilo oJşn aıtami ynrdıml nn derJı;ıl 
yapılnı ı hususunda mutabık awl· 
mışlardır. 

Londm '\'6 \'aşiııgt-Onda lıAldJD oınıı 
kanaate gör~ şarkta ııaıp vazl>etl 
şöylece hW edlleblllr. 
«Almıın ta.zylkı henüz klJV\<'tlııııi 

kaybetmemiştir. Fakat bu taz.Yil"O 
dalın. nokadar :ı:unan ayni şlddet.ı0 

devam edece,Çrf sonılnbillr. Zira Al· 
manlıır mllteaddlt meydan maııare' 
bele.rinde zırhlı tüıncnlerlnln tıııJJS• 

nuru ve bUtun taarruz kablllyeUoriII1 
ı.-uı111nmujlıırdır.. Bwm nığmen, Al· 
mau askerf malıfillerl, hlç bir yerde 
kıı.t'i netioe alırunadı{,'Dll nllıayei ıtt
ra!a moobur olmuşlardır. Göriln~ 
ıuu:nmn müstakbel fokişa.llar bir W 
raftan AlmMl3nn Rus ordulnn O%C'" 
riudeld ağır taz) lklerinl devam etW"' 
mck lktldarmn, dJğe.r taraf d~ 
manın muvnf:faldyeUeriDden ~ 
ı.üraUo istifade etm ine mAnl olr 
cak &arettc, Rus h3şkuman~ 
run insan 'H malzeme :ıayiatml to'" 

lAfl etmek lmblllyetlne tAbl bultlD" 
maktadır. Alınanlnr, Rusya.da bir ıı.q 
gelmeden Sovyetıerl Lenlngrad ~ 
Dlnyeıterdeld endüstri mmtakalılrl1"" 
dan ko\mnğa ~~ ktadırl:ı.r.ıt 

Abn olar bu maksatlarına vAstl "' 
~or SovyetlOS' Blrllğlne ynrdıl" 
meseltl5.lnJn blr .kat dııha chcmuılJ'.,ı 
ve nezaket kesbedeceğl tnhlldlr. JJtl 
ayın aonunda M ko\ada to~ 
olAD üçler konferaosı b1lhassa bu J, • 

le meşgul Qlacak, Euııyaya hangi 'foJ
1 

1 rdan, ne şekilde 'c ne mlk~ 
71U'(bm ynpda.caG'ıı:ı knrarlaftlr~· 
tır. 

Rusyıınm la~ a.yl.nrmda, m~ 
.insan J.-u" vctıerlnl yeniden ten~ ede 
bllm lmkAnma kanışnıası ıı;ın. W 
gal altında olınıywı mınt.Bk~ 
fabrikaların ıstllısal4tı dıır, ıııı" 
Uz - AmerUmıı lstllı aU tına da s& 
'\"eıımesl lllzundır. A)oı ı.am 

böyle muazzam blr yanlım tcşeı>bl)' 
ünUn hakiki blı kQ·ınet J.f.ıı.de odC' 

bllmesl, her şeyden evvel tngutcrc ' 
Amerika ve Sovyetler Blrllği araBıo' 

"" da emniyet altında ı,u münııkale > 
luoun tesis edllm!ş oıma.suı.a baf:ııtUI'' 
Kış oylarında Buz denWnden ı.stlfl

1 

de edilemez. \'lndiliostok ) olu he~ 
kndw- d. ima ~ık ise de Jııpon> 
tohdIUıar ı:azlyctiııdcn do ~ cıı~ 
şelCI' bu yolu ooınlyetto gömıe:O ..ıı 

sa.it değildir. cJaııon ıaz.cUlerl. JBP"ıP 
kootrolUne tAbl ofnn denlzlerden ~ 
yaya harp malzcm i sevld) ııtına lll" 
sacule edllmlycttğlnl açıkça &1>1 ili" 
ıoektcdlrler. Bu ııobeple Blrleıjlk p 
hurlyetJerlc clapon.)a arasııul;) Ol' 
den gUııe genişllyen ve ğırlnş31l r 
t1UU1ıır tıerl81ne §1.mdl denlz.JcrlD ~ 
bestıalnt lhlAI teşebbllsUndc.n Ueıi JP'" 
len çok \"alılm bir llitJlflf ~ 

edilmiştir. ~~ 
Japonya tarafından Uzakşat~ 

Rus tınhlllcri aleyhlndo l~D cd ,., 
bir abloka me\ eut olnudan vııı.d1~ ı>f 
tok'a harp malzcmasl tn~ıynn ,,~ 
lan Japon harp gemileri te\'ldf 

bilirler mi 'l .,Jll 
Şum ı muhakkaktır ki JapO ~ 

lııı şekilde lı:ıreket ederlerse ı: tt1" 
şarkta clnponya ile nusya - ıngll tl1 
ve Amorlkn orasında muııasaıtı;ır 
5nllne geçmek imkAnsız olııcJl 111-
llosko\-a lmııfenııı ınıla butun bıJ ~I' 
tımallerlıı inceden inceye tetı<ll' tol 
Jeceğl ve mlişterek bir hareket P 
nuıu ı;Wteee;;-ı şUphcslzdlr. (J4' 

Hul!isa Rusynyn yardım 1>31 ıffetl 

İngiltere ve Amcrlkn umumi el .,&ol' 
w heyecanlandıran dUşUnccıer ırıııl 
kovn müzakereleri üzerinde ~5 

göstermekten h!ill lmlmıyuc.:ıl<t1ri'."O 
ŞEVKET Bııfi ' 
~ 

Bayanlara 
ö ğ Üt l !!..!:..---

Sh Ucclere karşı 
~-

ı Jkbalınrdn yüzünde. ,. r 
0ıe · 

cudUnde kU~Uk tan ut 
sivilceler çıkaranlar pclt çoıtt 
Bu mevsim kanı t mızıcmel< ı;e1' 
(tere) kaynatıp ıuyunu Jçıil 
çok faydalıdır. il 

Bir avuç tereyi Uç 1>11rd~ ~so 
1le kıı.ynat.mah. Soğuduktan ardıJ-
ra s bah aç kamına. bir b y 

l< su 
içmeli. Yemeklerde lçilecc d:ıb" 
bu tere uyundıı.n katılıl'Sll 

!ayd:ılı olur. ıılJ' 

Oç hafttı tere euyu ıçrrıelt 
ltilr yerini tu tnr. 
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- Z7.6.94r çarşamba - ------------·--------------EN SON HAVADiS ---------------------------·------ 'Sayfa 3 --

1 Adliye röportajları 

Apartımana 
hücüm 

Muvazaalı çocuk ! 

S ınıf ız , .e lıntl~azsız, ıu~yn:ılf· 

ml\i bir klıtlc olan Tilrl' milleti 
arusındn ııııurtıman denilen frcıık 0 • 

ııuıy ve aelı:rt.a ı biç mll ~t lmt, 
katıner kntmcr e\ nzmnnları, lı:lınlz· 

"Ne yaparcın sanki! Ateş olsan 
cirıııin kadar ger yakarsın 1,, 

I t Sait EREN 

de için iı;ln tut n , 0 d unırnl rı g nul. Adliyede m rdkh m hakemclcri an- • olıudJ#ıııu ııijyfcıfı. Davacının kocası ile 
!erden kal ıl" \ur n bir fitn lamak IÇln, uuaıı pdt o kadar ıahıuct muvacebc edildiler. Her · · de ifad& 

\e ayrılık un 11 u oJr,1 n yüz tut- çekmez. lger madıvoııleri 9ılmıca mah· Ierlnd• ıwar cui· 
rnıı!i gibi gU isor. kc ı sal narının kapılarına bakacak °" I Bir an gddi ld kııh\"Cdnin arltııdaıı: 

GoklllXU 1 toslısıın ~e el (,'1ml lurııanız, derhal han&ialndc entercun bir - Efendiın bu kıldın bwın oıı bir 
ııt;nından renk ol n bu koç mu- davanın riiyct ııdilmekuı oldııtwıu an- ecsıelik ailesidir, §iıııdiye kadar yapnıadı 

kenterle de' muharriri r o.r:ı mda on lanınıı. 1 ise bıındu l!01\J'a PU flPU"a.k., dedi. 1 
CUillcrd Uonıt1,otın koyun llrUlcrl 1 lA ikfnd awye cezaımı önfi, ihti- Mahkeme niluyrt bı:imu.,.ııı. lu 
\e cld ğl 1 ri arasınclakl mq kardıı h de:n ycnl yeni u uller icat eden diye gctiril_en adam ve genç kadının 
hur l'<'ldall :,~:n bir kal m , c zel.W muhtekirler ve onlardan ibret almak için a~n eabu olmadılt gôrülerck bene: 
rnııh t g ımı, her türlu tuc:ear ve cmafla dolu. etmı=Ierdi. 

areb ı b şl nı ır. d "f h'·-~ ...-11 _.. '"" 

l h y ur. •• a ·"'~ ..... onumıım Çtktı-..an Nıtra. Donıuşot ycldcğlrmrnlerln e • d 
ı.._tl . ' k sürlı· Son gunlt'rde mııhnlle dcdikodul:m da davanın e\amı daha çok allkıı cdhc-
uc: 1 dUşmııo kaleleri 1.e oyun k . . • h -•· bir •• 1-"·1 u. E 
ı, .. 1 d 1 1 zcderck 1 eı eık ınahkcm:ye ınukol etme;c at- dec.,. ll<'AU aıuı. nd.i karı Jcoca ça· • nı de dlışmaıı or u ıırı ar 1 d • • -'d k Iar· 
okQ ldırıııı~ 

1 

ıgınllan bu gibı davalar da "' u ça 1 uşu • 
t \'Il)a sarılıp llzerlcrlne sıı • kıl:ıhalık oluyor. Onun için ikTncl asliye - Bana bal:, ıfl}'O!'du. Ben SIU!a ~ 
L dl ceudan bnoka nr"redc lmlnbalık görüne- tcririm. Mahalle dedii:odıısa yüz.ünden be-

1 :.tızbarrlrlerlmlz, bu beton:ırme e"' niz içeri ı;mn. Çünkö muhakkak eırt& ılİ rezil cttiıı. Hdc ~ giddim de gi)riir· 
U llclerlno kı:ır 1 \ t ıula lann e; • r Hft t• d d" ı· -'- . . rft~ -· ır ava ın ıyec"""s11tız. ~ 

ll\lne d l'llnnr lı: ~e kur~un kalemtıe s lona girmek için çolnk. QOC1İk ve Karm~ 
ılnrnlt blr ne\ l yıldırım lııırbl aç- bil assa ı;er.ç ve ya Jı kııdınlardn mii~ - Pek o hchr hızlı gitme, yaTq ı;d. 

hlış bulunuyorlar. l<kil bir kal:ıh:ılığı yımnak i~ f'tti. Geçti o devir artık. Ne olmıı~ bakalım-
Peynmı Sııfn, p::ı.rtmanı mulıare~ Sırtın:ı mant03unn. kucağına çocutımn •· GôTdiin mü? Söylememi~ Hmes tenin 

harici bırnkm:ık 1çln apartm:woıyı lan Adlıyeye komıuştw. ı;ibi kahve dedikodumna kıılak asmu.Nc 
hkamyıp tc,rlh mıısasınm Ustllnc Suçln mcvk:.ınde. arkasıwtb jandırrma yaparsın sıınki? At~ okm r.ürmün ka
htıl'(\ı ve kalemlııl llt'')kr glbt kul· bekli~ bir adam gi:'Tiinoe. fııda dtişün· dar yer ynkanm. 
laıı:ıruk bu sınıfın çürük ' hnst ta. medcn: Kan loca böylece konu raktan Adli· 

tnn<lrmı deşip gôstcrdl. - l\fulı 'kkak oı.k )'6ziinden bir yara· yenin ters koridorundan ~aiı inmerlı:en 
Sutten n zı burnu 1ıa,ıamın \"e pil;. lamadır, d~m. mnhıUclli, mııhkeme ulonunun !inündc 

mı, tavuktan beter olıın Ueflk Jlalit. I Fakat ~ öyle çıkmadı. Dal'acı yerinde toplanmı~lıtr, muhakeme Jıaklmıda mü· 
~0tardu değil ya dondurmayı bile oturan lı: dırı. d:mMıım anlatırken haki· talea Yiİt'fıtüyorlmlt. 
kıl!( kere üfllyerck yoınekredır. Ne kati öğrendik. Yıt;ıca bir kadtn~ 
tlş Yuoı."tn, ne l<eb:ıı> diye knlemlnl - Bay lıaldm, diyordu. Bu adam be- - Boylc oeyler llJ4hkeııeye düsa mi? 
~hız glbl hafif tertip lruUaıı:ırnk nim ~mu uma dil umtmıt- Benim kar· Ko~u arasında hılllolunur, diyoTdu. E
"ı>artmıııııcıııııı ah ;ı ııın uz.nnınadıın ıumd:ıki çocu~ a:ıJıip çıkmıf. Efendim ğer wı;lu adam bn kad111ın karnındaki 
11 ahını gıdıWndı \:C b .. rııunı'lıı Cazlı (m •kemeye cit. namusunn temizle. oo- çocuk benimdir ctCdi üe bemm onun ol· 
kıı arı usulcacık çel.melde lktllıı ettL dan eonnı C\

0 me ı;t>linin) deyip be:ü madı ya. A!Wı Allah mahallede kepaze 1 
Oatutıa öre nıuırtımnn bir Siblr) a kapı dı an ııttı. Boo de hl.ttld.sn dın-a· olmahrı yetnüy~ gibi bir de de gü· 
clır \"C knlorlfcr btr lllruııla.)adır. cıyım. ne rezil oldular, 

~ncı Sadulliıb3 gore, apartnnan, 1- H:ıydi.. Bııyunm b.ikııltm. fPn tulW Hadi o.. dargnÜnıe e<i)ı)emijo Jkn1ci ine 
tlntie ncş'enln '" lmlılmlıanın ııaranı tarah suçla :rcrinde ıığzuıda\:i eııkın bir ne oluyor?!- Mahkeme. Mnhkeme. .• !Ia 
lıfduğu, mu Juklıırında uları 1.6 pen· J duzıyc ç· niyen gmç bir kM!m da vardı. §f!1 mahkemeye gelir mi? Bizde ne ı·f., 
<:ereıerlnde ışıkları la ılım~, dıııarısı ı Şahit olarak davacıaın lcoca!ı çağınldı. hr olnr da ancak söyliyenle dayan bilir. 
11ihıuı \e ıcerL ı yaslı bir bıış bcl[lsı 'C - B k oğlnm. "8ri:rc:ti blliyoaıwı, Ah Z8:1llallC çocukları. birinden b"r ~ 
lıJr g.ınUl J{crbclfı.sıdır. ı anlat bakalım, ııe biliyorsun? duyunca bire on katıp ha§ka&ınıı onla· 

llütün bu lmlcnı \O zck4 tecrtıbe-1 - Ben suçla ne dargındım, bir (;Ün bn tnurlar. Neyse ki bunn atlattılar· lle~ket 
1~tlnden ~ı.kaıı n tice şudur: Vatanı· ·~~d_:ı ım ban:ı geldi, (seni . bapishaoeye bilenlet fÖTiemt:di de btınlar \urtuldıılll". 
~11 oıUbar<'k gtıf;aUnll oy;ıı gibi sUs. ı;oturup b:ınştıraea"ıın) c:kıdi. Suçlu dJ.. Bu sırada. genç kızlardan biri kotıtntk 

1 
1edi~ı. lııcJ didlcri &"lbl saran apartı ğcr bir meseleden lıUla mııhpustar. B!l§ka geldi. 
~u blr mesken '\C lr t me!bwnu l· bir guo arbdıı~ım yeniden bttna geldi. _ Hanım teyze oman çabok git, kocası 
tinde kalmaz da ldc:ıl halini ıılır (V cçt m, ıizi barı,ıırınaktım, çünkü kadına bir eey ctnı~iıı, nckııdar ol5a 
bııııı1an Ull blrllğJ.mlı.ln ve dlrllğl· ! !tlçlu enin karınla zina etti~ııi söyle- kom§udur, dedi. 

29 Ağustos 
Cuma günü 

EN SON IIAVADts, 80llbnhar 
neşriyat progmnuna ba§lı7or. 

1 - Tarihi Tefrika: 

Moskova 
bozgunu! 

1mparcıtor B1rlnd Napolyon'un 
umumi karargQ.hınd bulunmut 
blr askerin gUııO gtlnUne ya.zdtgJ 

hatıralar 

Türk!;"eyc çeviren: 6Sklr BAZ:Bı 

* 2 - Spor anketi: 

Yeni bir spor 
sistemi var mıdır 

cTürk sporunun 'bir çok simaları 
obu sualimize cevap verdiler.> 

Anl•Ctl yapıın: 

OIUIAN YAZ10100I.1J 

* 3 - Uzun tarihi hildiye: 

Sa/o ... 
:&ski Yunanın en hovarda kadını, 
şiirin, a.şk ve Uıtıra.sm, ko.n ve 
heyecanın. macera.lann kadını 
Yazan: 11ı-ız.UIEn.1.N NAZİF 

* 4 - Yepyeni 
hikayeler: 

cH1k6ye sUtunumuzu blr· 
çok yeni istidatlara teslim 
ettik. Bu sütunda sırnsllc 

Faruk Fenlk, Gtlzln Gllr· 
nıan, Sadi GUnel, Rllstcm 
Feyzi, Nebahet Al:soy, Sac.
de Artcmel'in ~yeler1nl o-

kuyacaksınız.> 

Bunlardan başkn Bamıd 

Refik, l\Iünlr Süleymnıı Ça
pwıoğlu, Şaldr Hazım, Ha
temi Senih; llü,eyln Rlfat, 
Mltb3t Perin, Senıllı MUnı

taz, Hikmet Nisan, Tarık 

Mümtaz, Şm ket Bilgin, En· 
sarı BUlent, Şeklp GUndü1., 
Almrsu \"e Oemşld'ln ynzıln· 
rııu muayyen zamıınlarınd3 

ıoe sütunlarında takip ede
ceksiniz... Adil l'urdıı.L..-ul'nn 

spor \'O fikir yazılarını oku-
~n lıı:.mck tcJılll.esl b8' göshmı. mi§, dedi. Yqlı kadın bS§Öniiı>ünü diUelıip. etek· 
b11ıt. Arbdqnn, yoldn gidakcn ııuçlular. laini topladıktan 10nrn (m merak et· * 

J\PQrtun kaygı • ~ .. t il enıll ti n ç lm..-ı rastladı. Arlcadaşım: me);n. ben (imdi gi.lf'riın) ded", cbür 

yacaksıııııo. 

lr G Ü N L E R i N J' 
ARDINDAN 

Tarihten Bir Güzel Kadın 
~--------------

Niçin ? 
V apaiana artsasuııb necJuo bir 

lüks kl8mı aıntnılJ'Ur· Bana 
neden Jllmm .cfirillmtlşlü, bfhntım, 
fakat OnlBıl sanki mühim bir yemılt 
gibi insanı oeklyor. 

TUL L 1 YA ••• 

Oba oıma., b1r kere! Btmmı ııızum. 
Jo veya lll%umsuz old\ıiunn mtlna.

kıı edecek deS;"1Uz. Zira m ~ 
etsek ve desek ki: 

- Yahu! Vapurinruı ber tamb 
t:klım tıklım dolu iken, birkaç vııta:ı 

d:ışa ayaldanru birblrl lluri.oe ~ 
rak seyahat etmek imtiyazı verilme
se de, oralara da sıralar konup \"apılr 
lanıı fnda yolcu alması tcınln olUD!IS, 
dllha lyl olmaz mı·? 

Hükümdar, tahhnagöz koyan· 
lan kartallara yem etmekte 
tereddüt etmeyecek kadar 

zalim bir adamdı 

" O zeytingağını siirünmetlim, 
Tulliya ! ... içtim ve bitlendim!,, 

Bundan b1r bayırlı nc~e çıkıp ~'k 
nııyocağuıı pek bllmc.m, fakat mu· 
hakkak kl bir velv6le kopacak, bir 
gtlrllltttdilr &1dooek. Onun lçla sus
mak, ~ bu tarafı için atız BıÇilla-

Yazan: Ensart Bülent 
-a-

mak daha ı,.ı. - Blr cevap götürmene ıtızıun yok 
Yolnız ltla bir de sasmıyacağmuz Arstmiywı. Büyük ana.mızı beklet· 

bir tarafı var kt, onu mtısaA4le edla mek doğru olmaz. Gidelim, bakalm1ı 
de blrkoç kalem darbeı!ılle Ç}dvere- Roma Kralının tahtı dibinde oturan 
yim: asil hııtwıa, ylne ne arzu buyurm~ 

BDyükadadan dönüyonu. Ayakta lar, anlıyalıın. 
kıılacıık del,-Ub'. ya!. Gidip (L\Ut5) Ve, deınlnld uyuşuklllğu ile taban 
denen yere oturduk. Ellmlzl kesemi· tabana zıt bir çeviklikle doğrulualt; 
ze ııtamk on kuruı, on parayı hllur- - Kornelya gel! Belki yine eğlen· 
ladık. ıiııe~l geldi, LUks farkını ver celi bir hlkO.yesl vardır. 
dil>, blletfl: Dedi, m*1iğe doğru koştu; zıpla. 

On para daha verecıekstnn, cıec1l. yıp hoplıyıırnk taş binaya daldı. Genç 
Sordum: esir arkasından bir an b:ı.kııJ<aldı. 

- Biletin üzerinde on kurut on Genç kadmm ha.vaya karışan koku· 
ıınra yauiL Niçln daha on para ,.e- sunu derin derin nefea al&rak ciğer
rlyoruz'! 

- Biletlere on para zam yapıldı. 
- Peki ammn. :r.nm yapılınca Uz.o. 

rine yazmak, yahnt bir lpret falan 

koynınk l zım değil mJdJr f 
- Ora mı bilmem. Size de cevap 

1."emlek mecburiyetinde de değUlm, 

"n para daha \'erlnlz. 
Sonra kafa tutar ,.e lAUball blr ta-

vırla llA\·e etti: 

- Gider Denfzyolları mUrdOrlllğU· 
ne fazla para alıyorlar diye şumyet 
ederslab .. 

nk baklŞta bu bMJt bir mesele gibi 
ı görlUUr. l<"ııka.t, haddluıtında en mil· 

1
. hlın ve sosyal de.rtlerlml:ı.den biridir. 
Vıızlfedo U\llballlik değil, vakar ıc.-

1 zımdır, hürmet ebnek, ve ettirmek 
~ır. 

Devlet Denlzyollan niçin yaptıtı 
r.wnmı biletlerin üzerine lşnret etmi
yor? Nlr;ln memurlarına. biraz Cbha 
terbiyeli ce,,·ap vcrmealııl üfretıııl-

lerine doldurdu, eonra kara. ve hulya
lı gözlerle etrafını süze sUZe uzaklaş. 
tı. 

* P&lı\tinos tcpe6indcld bu t.af blna 
bir bllyUk, dört kUçllk odadan ibaret· 
tL Altı bnsıımaklı bir merdivenden 
sakatı on 1kl sütuna dayanan genişçe 
bir tarasa.ya. çıkılıyor ,.e bir kanadı 
açık yüksek bir ta'bta kapıdan bina.ya 
giriliyordu. Küçük odııln.rm ikisi snğ
dn, ikisi soldaydı. Bır hayli büyük o
lan beşinci odaya gimıek iıçin uzunca 
bir dehlizden ve heııblrinin önünde 
kargılı ve kalkanlı dört Etrurya.lınm 
nobet beklediği Uç kapıdan geçmek 
ııwrn geliyordu. Bu odadn Roma 
Kralı salvetıeı, haşmetlQ ServlyUs"Un 

tacı, tahtı ve hUkllmdarllk e.sAsı bu. 
lunur ve Kralın genç yaşta men ka
rL'llDID anası ve selefinin karısı KralL 
ce Tan.akil ya.tardı. 

meıtıa.mct bddl.Y\lll bir ctilcnd sefale
ti, ı;eslnde hllzUnlU bir ahenk vardı. 
Fakın bu halde bulunan yaşlı kad.n 
bir e.mlık b&fUU çevirip ~ Tulliya· 
nm fildişi tahta kurultnlll} bulundu· 
ğunu görünce illUznü.'lden sıynldı, 

merhamet ctilene.n hail 'kahnadI; o 
anda ~ kesRlverdi: J 

1 
- Kalk ora.dan ktıstah! -diye hay· 

kırdı· Ta.rkinlerin ta.ibtmda ancak hU.. 
kUmdar olaıı otu:rablltr. 

Ve yayma gasıimı.ş g.tbl yerinden 
f'ırlıyarl\k kIZı omuzlahndan kavr~ 
dı, rorla tahttan ayırdı: 

- Dikkat et Tulliya. bu ikinci de
fa oluyor. Serv.lyüs TUlliyUs k.ıziarın
dan biV.nin tahtta gözü olduğundan 

9Upheleııir3e bu km kartılDara yc.ıu 
etmekte tereddüt etmez. 

Bu t<ih<lit Tulliyayı yıldrrmıla vu
rulmuşa döndUrdU. Gllr.el kadwn ya. 
zil~ kesildi; bOğUk bir sesle ve 
güçlükte; 

- KraliQC Tanakil- ..dlyob!ldl. JU
plt:er Uzerin~ and içerim ki tahta ia

Uyerek oturmadım. Mabudla.r bata
mı Romanın Ust.Unden ek.Sik etmesın
ıer. Roma tahtı onundur ve biz bu 
bnlln böylece devam etmcslnl ister~ 

Kornclya bu sahneyi sessi:ı ees.slz 
seyrediyordu. Ya9h kadın, gilzel to
rununun bu kasemi Uzerlno blr par
c;a )'Wllwpdı: 

- Duarun kabul ~unma.sını 

~tıuıı Yıınuu.la ycr aldığı r.am n birin. - K z ne diye böylcı liflar ~~r· elini bdinc koyup gcnl' kalçala;:ını zorla B i r de b ll y Ü k 
~lalıu hiç tereddüt etmeden gUnlilmU- suna;: di)ioce, o da: Of'13ta oynata ınerd:,t'nkrden incrkCD 7or'l ve ba neden böyle oluyorf 
ttııı IU"S:ıb.nnd n ve tenıellerlndeu - S :rl :ii he mııhp a cılan eöyiecfi. lco,.; lora toplıınnıı~ laılı kızanlı, kadınlı röportaj Mltat PERİN 

Tulllye. De kız kardeşi bu odaya 
girdikleri zanuuı yerde .serili b1r ayı 
postuna oturmuş ve Sll'tmı duvarıı 

dayıunif gok yBfl.ı bir kadm hJddctıe 
homurdandı: 

rfm kızmı. Fakat bundan sonra böy
le bll" hatanın tckra.rlanmamas.ıru d:ı. 

~ Romada fildışi tahta Kral
dan bnfka kimse oturamaz T".u:iya! 
Kuta.ilı uflyı Kraldan ~a.sı ellne 
ııl&mu, Roma tacı &:nriytl2 TWli· 
yüa'Un ba.tma göre yapılmıştır, onu 
ve Ergu\'an rcnJcll kafta.nı baş.kası 

giyemez Tulliyıı.! 
)t!Q Ben ne yapayıın. dedi. erk.eldi bütün ~::ıh:ıt!•. halkı jandanna· ı Ji / 

llılk l;Cl'("ktir. Tanlt • rCıuTA7' Bıll"gim bu kadar. Haldkat lllfl7tfaruı nın önünde giden ıuc;luya: ı az l r l yor uz Mütcf errik: 
~========= çıuın namusum teınizlrnsin. - Ço&anu atlanı'l hadi h3knhm ırzı ~----------'""' J A ~lıit olarak kahvecinin arka<lafJ t.:ığı· kaldı, diyordu. Top ta n c l 

flıerike.dan gelen ziraat rıldı. Ad:ım h-'\e bir Md~m haberi Sait EilEEN 

aletleri Ankara haberleri kömüı-cüler 
{l ~ara, 2u l r ~ \) .;a) 1ldncı 

1 artı olar k Atlerıkn.ya sıparlş edi· 
~ t l"aat m kinelerlnd n nılihlm b r 
.,r~ şehnmlzc ge!lll~Ur. Bunların 
~ da pamuı.t exme, u tereli çır· 
it ' lJ!lkPr, trakt r ve bıı..lye mıı.klJı-:
ll l'i bu.unrııllkt dır. ?tfo tajlnrı ya. 

tı--aıı bu mal.inci r pek yo.kınd::ı. tev 
ıt ll(iUeoe;;:tir. Pamuk ekme m:ı.kme
~"YIUye malıyet f yatma dıı.ğıtı· ı 
m .. .,,· lkt yazu Çukurooa ytlz tanetıl 

adas tro işleri 
Şimdiye kadar 

faaliyet 
39 vilayette 

gösterildi 
" "'"' edi A;:.;." --a, 2... (. ~ .). ) - Tapu ve ka-ı... .,e Pamuk mıntakaSınıı. seım • 
""'llktır daatro fa UyeUC1i etrafında aldığı· 
~ mız mıı.IQme.ta göre, şimdiye kadar y •• , 39 vlltıyet ve kaza merkezinde bq-

UZ çevireceği- 1 ııun~ buıunnn kadastro taaUyetı. 
• .. 1 Buı"B:ı., Ça.nkın. Corum, Tokat vilA· 

rnız İezzet ... er yet ve .A.dıı.Iar • BUyllkada, Heybeli, 

J-.ı Cimi d k E F j /( ı Bur o az. Kınalı • :Mudanya. ve lzınirin 
Kıı.rşıyakıı. ka.z:l merkezlerinde neti· 

v (Baş tarafı 1 inci sahıfcde) • celıııun ş ı:e rnunt.lzam tapu kUtUk
L e -cıceıe . . 1 rı tcs. sureUle kadastroları ta
•ıeıe ye gelmiş şekıllerı, tır Bunlardtm başka bazı 
~-.ı~ll'l J<°lUhtov ınrı le ( elıorde •. m anmtf1f~klcrin de kadastroı 
lıttın a degıl) tUtuncü c..ukkan- köylerde ç a.--ı 
~<! .. ~~111 canıekunınrında boy Utmal edllm!.l}t1r· Bu arad:ı. lbllhas1a 
''ctYat ekten ıbaret bir ne~ır A~dında cumhur yet çlfWkle.rlııin 
li~ıe/~a atılınaktakı ısabetsız- ,. kada.Stroıarı, hem de köylüye 
" b IJlı bu g ' 1 t ,.e:n 
Yll blj k uze ve mil!.um e- ak surctıle tevzı Lşlcri nU-
'•tıı~ s ~t kat önler, dıyt.'Cek- d ğıtıım irilmJ 

Halen, Ankara, ESkişclıi.r, 1stanbl1J 
Balıkesir, İzmir, Adana, Bolu, Edlr· 
ne, Kırklareli, Kırşehir, ElAzıg vllA· 
yet ve Ayvalık, Manyas, Edremit, 
Burha.nlye, Çubuk, Çankaya, B~lk
taş, Beyoğlu, Kartal kaza merkezle· 
rinde çalıfl}maktadır. Bunlardan mıı.. 
da, Kırşehir ve İzmir kaza merkez· 
leı i kadaat:rola.rının bu sene ıçinde 

bit1rllmesi. kuvvetle llmlt edilmekte· 
dlr. 

Diğer taraftan Hatay vllAycUndc 
Fransızlar tara!mdan ya.pılmış olan 
kada.stro.ı plAnlar umumi mUdllrlU:t
çe tet.kllt edilmektedir. Fhı.nsız s~
temıne göre ta.nz1m edilıni.ı} bulunan 
tapu kütüklerinin ıılst.emiıniz olan 
İsviçre formUllerln.e göre yeniden te
Sk>ine çıı.lışılmııkta.dır. ~lı1.ın' Değıl. Degil, çUnkü, nıev- mune olarak \i\Oude get şUr. 

~ld 01 azaınetııa taban tabana =============~~=========== 
~lill'lsan b~ bı.inye z ... fı ve idrfı.k -----------~, Üniversite kadrosun teatıa, l:Z:lığı, mü ... tc ... nalnr mus- ~ • 
lıtrıll'l ne ulvi bır gayeye bağ- r ı d b• d "'• "kl"k 
"e aı~~11' verdigi, har·cı dikkat bir Tutam Bilgi a ır egışı 1 
ıatııık aları silen artistik pcrı- Ankara., 28 (Telef~ _ Maarif 
~~tır,' :;c~ de, ~ad .... , vasıtıısız~ ugan ayakkabııaruu:ı gat- Vel<Uetı İıitaabul Univarslt.ee1 ord1· 
~11; seb ~yır, h yır, hıçbiri de- ıamamASI ve dıUnıa par:ak nıı.ry& proffllÖrlutil k&droswıda ele· 

<1 1}'ebiı e 1 bir 11ovl cb ..... "tç lık» d"~··· 1,.in a.rasrra bl.r 11ez uzo #if!klik npmasmı kara.rlaftu'mlftu 
'l'ı1.ı eceı'Y"m k I· k ..... .....,. " .... . t Vaff k b o ... y vo çabu rine b1r kac damla. gliserin dam· ve .... hwıuata tetkiklere Nflaıiııftır. 
~rıtıbeıı·~ . olmak arzusu, ye.nı latarııl> ayakkabıları sllm6k v•.. Hazırlanacak yeni kadroya cöre t:er· 
t erbıriı dtır_. Tenbell k, çilnkü, n mtıddetıerhıJ doldurup da kadroda 
l!tıjanı erın bir düşünce kon- pc.rlatmak kAfl::· yer bulunamam.aı ~en tertı o-

~iltıerı arına ihtiyaç gösteren 'T' de:nlyezı ordlnarylla prc!csörler bun 
de ""ee kltnbı t sırncak hacim- K azanı. ltabuğu çatınyan dan 
11 f "11 

Vlu I ' llOlJr& nuıntuaman tedl edecek· 
1
1 ıra in .arı, fikir hayslyet"ni )umurtalann haflanrr· lel'tlir, 
tıa ha _dıron komprinıeler ha- k n içleri in bOşaıma.m.aaı ~in~ 

\te Slhtr~ne getirmc.ktckı hüner bas t tedbiri unııtmıı,yınız: 
ll'ıi.iltıkü azlı(Soı bn kn naoı I tavsif u şlnma suyuna bir ka;ık ıl.r· 

au n olabilir? ko k tmız. 
~itİll)j~u1ı .. gevsokllğini yencbil-
aıis v gun, bizde, fıkir ağ<>cı, 
~e~0 beaı olgun meyvelerini v r
d~de11 şlıyacaktır. r.•danı şım
dıkkat~ıla~nk, sonra üzerine 
~llthaı~ı ~ .llip t kdınülilnrn 
c;1 1l-ı ... erını kovalamak ı~-t . rak Ü 

E vde taJıtaye. çaktlacak 
çMler uçla.nna ııabun 

eurdJkt n aow-a çaJalırsa gııyet 
kolay glror ve tahtayı kat'iyyen 
caua.t.ınu. 

. lılc leı at, hele b"r kcrre bu-l 
0~eneı~lere yüz çevlrmeği ~----------""" 

o 
Evlenme merasimi için 

talimatname 
Ankara, 26 (Telefonla) - Adliye 

Veklletl kanunu llledeninln llA.n ve 
evlenme marastmı ne evl~e llclllo
rlne dair bir ta.Uma.tname hazırlamak 
tadır. Yeni tal1nuı.Uıa.ın<ıc1e evlenme 
efk.Al ve mera.sJnlnln nasıl y~Ilaca
ğı gösterlleeekUr . 

Bu bUSUBta vllAyetlerln do mUtalo· 

llllm6 ~ edileoekUr. 

Muamele 
• • 

vergısı 

Bazı maddeleı-ck 
yenideıı ta di la t 

yapıldı 
Ankara, 27 (Tolefonln) - Tnzı

Uı.Uı muamelo vergi.si kıırıırnıırneslnc 
lfazı maddeler daha lla\'e edilmıştlr. 
Bu na.velere nazaran kundura cı:ıuıı 

yUzde 00, sun'i zamk yUzde 69, ta. 
bil zamk, yUzde kırk mllrekkep yUz 
de 49 ispirtolu vcrnik yUZde 41 yerli 
mamuı sokilenmlş ve boyanmış tUy
lerdcn yn.piliı.cak manto, knp ve man 
şet için yüzde 3 har.çten ıt.ho.l oluna
cak ma:nul sC:illenmi~ ve boyanmış 
tüylerden vUcudo getirilen ınıınto, 

kap ve manşet lçln de yUzde 54 nls· 
belinde muamele vergisinden tenzl
lt.t )'npilma.Bı ltarıı.rl~tırılınıştır. 

-0---

Kay:nakamiar ara
sında değişiklik 

Ankara, 27 (Telefonla ı - Dahili· 
.r• VckA!eU kaymakamlar arasında 

~enlf ml.lcyastn dcğiş;klilt yapm1ı41 

kararlaştırmıştır. Bu arncla şark La· 
ratlaruı.da vulunup da m•cıbur! ruo; 
ınetıerln1 it& etmiş olanların da zıa· 
killeri JaPtlacaırtm 

-0--

iktısat ~vekili 
Karabühe gitti 

Ankara, 21 (Telc!onla) ..._ !ktısat 
Vekili Snn Day memlel{et içinde çı· 
~ğı seyahate bu.::,"Ün b:ışlanuştır. 

Vekil cu akşam Kar bUk'o snUtevcc
cihen hareket etmiştir. 

--0-

Yeı!i san'a.t 
mekteple ·l 

.Ankara, 27 {Telefonla) - Manrlf 

VekAleU Boluda bir ktz enatıru.n, Gl 

rC!SUJl ve Gızl:ı.ntepdc de birer akpın 

sa.nat d..-ulu ~ .kaıın- v~~-

Son günlerde bazı odun ve kömUr 
depomrırun perakende olarak kömllr 
ve odun satmaya başladıkları gö
rWdllğlinden fiyat muraluıbe komis
yonu bu ıgı'1>i harekeUero meyd&n 
verilmemek U2ere yeni kararlar al
mıştır. 

Alınan kararlara göre 989 seneıu 

Ağustos ayında yı1ni haz"p başlam • 
dv.n evvel toptancı ol:ıu kömUr tUc
carları, yine toptancı olarak kala· 
caklnr, perakende sat1' y pamıya.

ca.klardır. 

*hmir fu:ıruıa rağbet - Deniz. 
yollarının İzmir fuarı için her Bal: 
gUnU kaldırmakta olduğu iltıvo pos
tayı dUn kalabalık bir yolcu kUtıeal
le Tırhan yapmı.ştır. 

lzmire gidenlerin sayısı günden gü_ 
ne arbnaktadlr. * liömllr lhtlkln - Son günlerde 
küm.UrcUlerin fahiş fiyaUa kömUr 
sattıkları gorWmektedir. Komisyona 
yapılan mUteadCUt ihbarlnr kömllr sa 

tışlarına ait bulunma.ktadır. 
DUn Unkapanmdıı, Teklı'Clağ iske· 

lesinde kömllreU Mdunet Em.n suı;; 

Ul!tU yakalıınnu.ş ve evrakile birlikte 
müddeJumwnlllğe gönderilmiştir. 

Mehmet Emin ltömllrleri toptan 
6,5 kurUfa satması lAzımken 6 ku
ruş on paraya satmaktan suı;ludur: * DUukU lhtlkAJ" vııkuları - Ko· 
mia;yona dUn lllbıı.r edilen lhUkAr va
kalı~rı yed.ldir. Bl1.llardaıı W1rl Jilet 
mQ.ldnelari Ul:erinedir. :uahmutpa.şa
da aoyyar se.tıcı bir :MU.Sevi 90 ku
ru'}& s tııması lfı.zımgelen bir jilet 
talwnıru 300 kuru..,a satarıten yaka· 
ıaıum.v ve hıı.kkuıda laki.ba.ta b&f· 
laı:ımıl}tır. 

Diğcır ihba.r va.kalım, '°rap, fa
sulye. ktimUr ve kumaş Uzcrlnedl.r. 
* Altın tıyatıarı - DUnkU altın fi. 

ynUarı: Bir aıtm 25,90 lıra üurin· 
de.ıı muamele ~urmüş.tllr. KWc;e altı· 
rıın fiy&lı 860 dlr. 

* Mwırlf Veklllıı.lıı tc"'11dorl -
ŞCtı.rlrnbde bulunan Maarif VekW 
HaBan Alı YUccl, tetkiklerine devanı 
etmektedir. 

r-----.. tizar---, 
<Krom'llnde gcçlrdlğfm ~eceler> 

adlı tefrlkamlz yazılann 'oklu· 
ğundarı kontılama()ı. 

- Kral 'bllyük Tarkinin knrı:sı, Ro. 
manın eski l:.rallçesi babanm kudreUI 
Krıı.l ScrvlyUs TUllyUs'Un kaynanası, 
genç yaşta. ölen ananız kraliçenin a· 
nooı ve sızin büyük ananız kendislne 
bir parça daha. saygı gösterilmesini 
ister. Niçin sözlerimi dinlemiyorsu
nuz kızla.r? Neden bana karşı bu de
rece !Akayt ve saygısızsm Tulliya.? 

Konıelya hiç ses çıkamıadı, bir ayı 
postu üzerine çökerek, Sirtmı dU\'&ra 
dayadL 'l'ulliya ise birdcnblre ka.şlan. 
nı çatarak. OOk fın"et blr l,lu,'ll:la oo
vap verdi: 

- Hiç olmazsa Palıltina. tepesinde 
oturanlar .şu Romada bir parça rahat 
edebilseler. Kral Serviyils TUlllyUı;ün 
kızı olmak bUe insanı hakaretten 
kurtaramıyor. Size dDha nasıl say&l 
göstermemiz ıuw? Esirlerlnizle .ko· 
nuş.madılrnn~.a size hatırlatmak iste. 
rlm Krn!iÇ-O Tana.kil! 

Ve odıırun tam ortasında duran fil. 
dl.şl tahta tckllfsizce yerleşirken hld· 
detlni yenmeye çalışarak sesini taUı· 
l6flırara.k devam etti: 

- Hakaret~. sitemden vazgeç de 
söyle ba.kalmı Taııııkil ana, dlnliyo
rum sen!! Herlr.t.."de bizi bir Kore;ıt 
nlnnl61 söyleyip uyutmak için 'buraya 
ı;ağırınadm. 

Y8.flı kadının beli:ı:ıden yukarısı çqı 

laktı. Ent&risi.nl çtkarnuş. dUzcesi 

b1Ueniyordu. Sırtını ve göğsUnü kaşı. 
yarak, gözlerini entaıisinden ayırmı
yarak; 

- Hayır... -<1e4i- ne niru:ıl söyle
m ok niyetindeyim. ne de fal ac;aca
ğım. Hııyır Tullıyıı.._ nı.uya.r bl!ytlk 
ananı:n aenc.ien iatediği fey, t:rr pa.rç.ı 
ba.Qına balanandz.r. Çok k&fuUYOrWn. 

- Size gCQCı g'Jn Xra1 bir teati 
uyUnyağı hediye otmifti. Onu :oe,1e 
kullanınadmız? 

Kadın acı a.c:ı gilldil: 
- Açtım da ondan ... N erecıe 0 gün_ 

ıcr TuJlfya.. Benim şimdi zeytinyağı 
sürünmeye ta.katım mi var? o, koca. 
n1u: bOyük Tarkin Zamanmda ya.pa. 
btldl.ğim!z bir ıkll>3.rhktı. BUyilk Tar
kln, bcntın kocanı, sizin büyük baba· 
ruz, debdebeli Roma Kralı, ııh 'o ne clı 
nQık adamdı! Bana hem sUrünmeJc 
için, hom do yemek için .zcytinyaBı 
gönderirdi Kral Serviyüs TWUyQs 
sizin dUğil.RUııUzde yaptrll bUytlk 
masrafları kap:ıtma.k için tasarruf 

kar&l' ver<liği gündenberi h:ueme dl!. 
şen yemekle k.ammlı doyuramıyo
rum. Onun için, o zeyt.inyağııu silı11-
nemcdım. içtim Tulliya_ lçtım ve 
b ticndiın. 

E*1 Roma KTaliçes" 

Sonra çmlçıplalc oldutumı, bitil oı 

duğunu, aç dldUğunu unutmuş l'ibt 
bal}ı dikleşti, göğsü gerildL Ta.vruıa 
bir U3Dlet, endamına bır h~~'bet ver· 
meye çalışarak sol kolunu ka,pıJra 

doğru u~: 

- Buradan ı;ıkınız Tulliya. Ben 
Sağ kaldıkça Pal&tiıı~ Roma tahtı. 
na hümıct edume6lni .isUyeceğim. .lld 
gUn mlldd6tle 'bu odaya girmekten ııı. 
z1 menedıyorımı. Kocam bUyUk Tar

k.imin VU'-feUeri.ıı.e aykırı hareket 
edenlere veyl! 

Gtbscl Tuniya bunun üzerine odada 
daha :fazla durmadı. Geri geri çekile
rek, fa.kat ~ 6iblrl1 .bir mik· 
natIBla oezbcdlliyormuş gibi fi1dtşl 

tahttan ve lmrtallı aaA.da.ıı a.yıram:· 
yarak kapıya ulaştı. Sonra birden
blre bllyük anasına ve kardeşine ar
kasını dönerek, burnundan .bomunla

mı. hom,u-dana, kcnd ke.ndlne mırıl· 
de.na mırıldana, ic;lndcn en ağza aııı2-
maz kW'Urler savura savura taş bina. 
dan çıktı. Tekrar oraya, Kornelyanuı 
az O\'\'el kendisini t>ulup kalcbrdıtı 

kızılcık atacuım l>u1wıdu(;u yere git.. 
U. Serçeler ve c;ıtwı kuşları Romada 
bl.r taht olduğundan Ye bu tahta. o
turmak clikk&tstZliğinl gôaterd~ 
için bir kratiçe.nin bir Pl"CDSe81 tehdit 
ettiğinden ve kcn"duğunda.ı:ı bihaber 
ınl1t1üPdııldand~amçrıyorlardı. 

(Arkası var) 

rl ___ '."\j Tabldot 
H1ndi6taıı cevhli br&bl.re 

A teşte içinde sıcak su olan 
bir tencere lçerslne dtı.ha 

ktı!iilk bir tencere yerleştirmeli 
Bn ikinci tencere lçersine 300 

gra:nı pudra tekeri ve telle vu
nıiarak köpUrtWmli\I ~ yumur-

t.aıwı aknu koymalı. Bunları 

telle kar.qıtn-e.rak şekerli yumur· 

ta aklarını ısıtmalı, Sıcak olunca 

IÇ«aine 250 gram rendelenmiş 

tor& Hlndlatan cevizi ve bir paket 

toz vanilya JaırıştmnalL Yağlan 
nuş blr ktığrt {bıerlne bunları ka 

şıkla dizmeli. Ha!1f fırında kırk 

lle kırk bef dakika ara.sı pifinne 
ll. 



- ~ayta ıt ----- ------~.------,--- EN SON HAVADiS---------------------------- "2.7.8.941 Çarşamba -
Karagülle'nin marifeti! G .. / -- uze , 

En Son Havadis'in zabıta romanı: 54 

EYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-• 

Birden yüzünün hatları gerildi ve 
gözleri büyüdü, avazı çıktığı kadar 

Genç bir kızın mücevherle- "l 
rini kapan 4/ımet, a am 

karakolun camlarını kırdı 
h k d () d • t k d 9 Zabıt~, Beyoğlunda bir kızın muceY· ı deli SÜ!Ü 'ererek karakolda bulunınlarııa ay ır 1: r a a, ış e ar anız a . 1 heilerini kaparak kaçnıak isıiyen Ahmet iizerlcrinc tiııldımı!§ ve cam çerçon:yi ku· I 

.. . . . .· i ? y • KııragüTie isminde bir kunduracıyı auç mak istemi~ muvaCCak olıı.mayınoa kendi· 
- Kaçamaz, çunkU kendısın Kapıya dogru koştum. Bır el üstünde yakalamıştır. sinin ıerbest bırakılmıı.sını rica etuıayo ve 

çok iyi ~n~orum.p ., paç~a yapıştı, fakat k~rtul-1 1 eksim polis komiserliğine ı;rtirilı:n -.1 ağ in maya lın~lnmı~ır. Ahmet cvrakile 
- Pekı kim b~ ndan:ı.. maga muvaffak oldum. Bır da-' Ahmet yakayı kurtarmak için l.eııdisine birlikte adli)~C tı:Wm edilmi,ir. 
- Knight ismım\e bır zat. kika sonra da kendimi koridor-
- Knight mi?.. da . buldum. Güçbelfı. kapıdan 
Adamın sesinde iha)TCt ifa- fırladım. 

tleai gözden kaçar gibi değildi.! Ve önde olanca hızile ko;µın 
Maskenin deliklerinden gözleri- arkadaşımın peşinden ben de 
nin kıvılcımlar saçtığı gö,:ünü- nlabildiğime koşmağa başladım. 
yordu. Epey yol aldıktan !ionra arka-

- Devam ediniz, dedi. Biran daşımın durduğunu gördiim. Q. 
evvel beni başınızdan savmak i- na yeti~tim. ben de durdum. Pe 
çın ne güzel şeyler uyduruyor- şimi1.den gelen var mı diye et
sunuz,., ~~.!<.~ ~.as~?ı . k-:ın~ı:z:- ra.fı dinledik. Takip edilmediği
I·en gordugunuzli ıddıa ettıgmız mızc emin oldukatn sonra r.ahn.t 
o adama ne yaptınız?. Şimdi bir nefes aldık. Artık kurtul· 
nerede?. muştuk. (Arkasr var) 

Clarckson • Parry büyük bir 
cesaretle hikayesine devam e
diyordu: 

- Ne yapacağız, tabii ensele
dik ve kendisine bu yaptığı ha
reketin doğru olmadığını söy
ledik. O da yakayı ucuz kurtar- ı 
dığına. memnun olarak c.;ıktı 
gitti. Aı:kasından kapıyı kapı
yarak biz de çıkma!~ Uz.ere idik, 
ani ve beklenmedik mi.Edahale
nizle tasavvurlanmıza nıiıni ol

v 
Eğleııceli ve 
meraklı bir 

müsabaka 
tertip etti 

dunuz. 
Arkadaşımın kekelemE.ıden an (Vatan) otuz suaıu bir mUsa· 

lattığı bu .. hikaye rl eçhul ada.a balta. açmıştır. Hergün resimli 
mı düştindürmüştti. Bu sözlere oııı.rak 'bir sual çıkıyor, her bir 
inanıp inanmamakta. tereddüt sual, intıanlar arasındaki tıp ve 
ediyordu: seciye farklarma göre hararctıı 

- Kasayı karıştıran bir a mtınakaı;alar yaratacnk yoldadır. 
dam görüyorsunuz, sonra da o- SuaHerln en çoğuna ekseriyetin 
nu serbest bırakıyorsunuz .. O- rey.ine U)\,"Un cevaplar verenlere 

Bir pan o • 
ı a! 

Acaba hanğisi doğru tehdit mi? 
tekzip mi? 

ÇemberI:taştaki Vezir hanın- ı silik bir kadın mıpuna ise .rböy 
da, ot~z senedenberi üç yüzden le bir emrin mevcut olmadığı» 
fazl.a ınsan oturmaktadır. Altı oovlenmiştir. 
Yedi çocuklu olan 'bu ailelerin, İst:idalar vilayetin bu karan 
ıı:eç.mleri ufak tefek satmak ve ile seyrini takip ederek ihtarı 
kese kağıdı yapmakla temin o- yapan polisin eline geçmiş. bu 
lunmktadır... Bazı genç kadın- seefr de ayni memur kadınlara 
lar da fabrHrnlarda çalışırlar. şu tehdidi savuu-rnuştur: 

Salı günü bir memur ~elerdi cİstida vıerdiniz de ne kazan. 
bu ailelere cBir hafta içinde ha- dınız? işte yine bana geleli E-
nı terketmeleri lüzumunu ihtar ;:r 1 lkıad · 
etmiş. ve bu emrfn hükümet ta- "'er sa ıya nr çıkmazsanız. 
rafından verildiğini» bildirmiş- eşyanızı dısarı atacağım.• 
tir. İşte bir pandomima? Hangi.si 

Vilayeet istJida veren yinni ki- doğru tehdit mi'! Tekzip mi? 

EVLENME TEKLİFLERİ 
muzuna mUrncaat. 
* 38 yaşındayım. Serbest meslek 

sahibi san'atktırım. Beyo;:1"1unda btr 
ticarethanem vaı dır. Aylık kazancım 
150 liradan aşağı d1:ğlldlr. Boyum 

Kullnnıyor! 

Çocuklanrıızı küçükten 
SANİN diş macununu kul
lanmnğa, SANIN diş macu· 
nu ile günde üç defa di}le
rini fırç lımuığa alıthnnız. 
Gürbüz yel~melerini temin 
etmİ§ olursunuz. 

Eczanel<'rde, bUytllt ıtriyat 

mağazalnrında bulunur. 

lacak iş mi bu?. iyi mllkAfatJar vardır. 
Arkadaşım başını sallıyarak: Bu nıllsabakayı takıp ediniz. 
- Ne yapayım!. dedi. Polise Geçmiş bir k~ sayıyı da ayrıca 

(Eu sütuna mahsus mektupların 

;t)LU]muharrır adı esine gön~rllmeytp 
doğrudan doğruya <kilçlik ılA.nlat" 

senrlıiine» gönderilmesi lAzımdır. 

Mektuplar her gtln saat 2 ile '1 al'a· 
.sında alınabllil'.J 

* 28 yLU}ında, 1,7, boyunda müte· 
1,70, kilom 71 dlr. Temiz bir ııfleyeı .,ııı;~:.:..ı.a-.a.&::1,..,;:..:ııı...==ıo.1C.a..ı.ıe=.o;.:ıııaı.aa 
mensubuııı. HUsnUahl~k sahibi ev ka 
dını olabllecek şen bir hayat arkada· 
şına ihtiyacım vardır. DürUst, güzel 
biraz da maddi geliri olsun. En Son 

teslim edemezdim. ÇünkU ada- tedarik ediniz. 
da polis namına kimse yok.. (Vatan); Ahmet Emin Yal· 

Maskeli adam yine uzun U· maıı'uı mak~elcrl, Ihsan Bora· 
zun düşündükten sonra süku-
netle: 

... 
- Yalan!. dedi. Bütün bu 

.Oylediklerinizin ~e.psi yalan. 
Evvela inanacak gıbı oldumdu .. 
Siz hakiki bir hırsızr elinizden 
kaçırmazsınız Mösyö Clarckson 
Parn·. 
~kadaşım gUlmeğe başladı: 
- Kaçamaz ki.. dedi. 

nın wnumun takdirini celbeden 
bft.aratano askeı1 mütalAaları ve 
diğer çe~tll yuılarilc sevginize 
layık bir gazetedir. 

Askerlik iianları 

- Nasıl kaçamaz?. Be;ıotlu l'era Aııkt:rlil; ubcsindcn.· 
Arkadaşımın yüzüne büyü_k ı ı - Mükellef tabip )iizha.~ı J\lıme; oğ. 

bir dikkatle bakıyor, bakışları- .\li doğumu 310, memleketi Nablı , sicil 
le onun kafasını delip geçerek No. l38206) 

1 

nuıp \tlcutıu yabancı lisana vAkı! 
lise dorcceslııe muadü ta.luıllll ve ay 
lılt kazancı 150 liradan aşağı olmı· 

1 yan tenuz bir aileye mensup bil' bay, 
sarışın, yeşil veya elll gozlil narln 
yapılı 19·2!; y~ araıanda, edebiyatı 

se\·cn bır bayanla tanışıp evlenmek 
il.tcmektedir. Ciddi teklltler!n <fotoğ 
rı.! geri iade edilmek şa.rtilc> (Ta· 
sruı) rUmw:una mtlrolcaatlan. 

* Yaşı l 7 • 18 a.rasında aanşın 

veya kumral, güzel bir bayanla t&· 

nışmak i<;tlyorwn. 

Ha\;adis (Şans) rUmuzuna. 

•1.73 boyda, 62 kilo, mütenasip vil 
cutıu, beyaz tenll, glizel çehreli, ye· 
~il gözlU, kumral eaçlı, dlırüst ahlı\k 
lı, h!ç bir içki kullanmıyıuı muallim 
nıcktebi mezunu bir gencim. 22 ya
şındayım. Azami yirmi iki yaşında 
1,55 • 165 boyda mUteııasıp vUcutiu 
gtlzel çehr~l. temiz knrektcrli mual· ı 
linı m~kteı.ı mezunu \'cyu hali vakti 
yerinde bir aile kızıyla tanışıp anla· 
şarc.k bir yuva kurmak J.sUyorum. 

lstckliler bir resimle (;.ı5 M. G.) ru-' 
muzuna mUracaat edcblllrler. Resim 1 

<!e göndereblllriır 

Resimli romanbr t1erhilnln 
4 üncü kitabı !,'ıktı 

Deli o Poçicdo ı ... 
I<'evkall'ıde mera.klı ve heyecanlı, 

res.nıli tam roman. 

ZIP HASAN 
lzmir Fuar nda 

Baştanbaı,a heyecanlı ve gU· 
lUnçlU, resimli b.r macera. 
Ayrıca: Meraklı bir av hlkA· 

yesl, Define, Korku adlı kUı;Uk 
hlk!lyeler ves e. E ki ayılar 

tevzı yerimizde bulunur. F iat 
her yerde 7,5 kuruştur. tstan· 

bul·Anknra caddesi No. 59 
hakiki düşüncesini anlamak is- 2 - Ycdcl: piyade teğmen Zernd Ahi· 
tiyordu. Sık sık nefes alıyor- dın oğ. Cevat Penin, ıluğıımu ~ıs, meın· 

Bırblrtmlzln karakterini anlayıp 

i.lcrdc kuracağım:::; yuva hakkında 

konuştU.:~Uuı sonra n4ı&nl&nmak fik • 
rindey.m. Müracaat edeceklerin: İlk 
tahsil şart, orta tahsil de olablllr 
Ciddi teklll~in (Yeten) rümuzuna 
mUracaatı:ırı. * ıs ya.çı •. ı doldumıaktayım. Bo· l~~xt::ı:~mı::ti:zı~:::n:s:ıı# 

du. Kısa bir sükuttan sonra: lckcıi foanbııl, sicil No. 05460) 
- Siz kaçırmışsınız... diye 3z Yedek Tup. T~m. Behram oğ. Ah· 

bağırdı. met tahir. idi no. (50722) 

l'aşnn 35, bcı.yunı 170, kilom 6S 
tUccarım. Ayltk kazancım 200 • 300 
liradır, bir evim var. 

yum 1,64, kılom 58 dır. Esmerim. 
Saçlarım koyu siyah ve dalgaltdır. 

·r:.hsillm iise btre kadar olup ayd:ı. 

70 llra gelirim v:-~dı::-. 16·18 arasında Keskin bakışları Clarckson • 4 - "Emekli 7. sınır ht-.ap rueınuru Dul veye. kız bir bayanla evlenmek 
· ~ d n 1 J .ı (AT a" renk nıevzuubah.s olmaksızın tl'mız Parry'nin sükunetini bozmaga Kusımpa:alı Talat oğ. Mahmut edim, arzusun ayrm. es m erue · · .,J 

G 1.• rU u t. bir aile kızıyla. e'.lc<!i bir yuva kur· muvaffak olamamiıı,"!t.I. Ü um- memleketi F.rıiııcan, doğnıııu 291, Ekil muzuna nı racaa. 
süyor ve nazik bir cevap ver- No. (32.> • 26) * Ayhk gelirim )1lz lira, dürüst mak l:ıtiyonım. Taliplerin (Şan) ril· 

B k k 1. b bn muzuna :nektupla mtlraca.ıtıarı. 
meğe hazırlanıyordu. en de, 5 - Miıkellef ıahip )u:dıuşı M. Necali are ter 1• ir gene • Ytı.l}lm 28, bo· 
bakalım bu sefer ne diyecek di- oglu Fuat \ ehhi 36228. yum 1,60, saçlarım oldukça dôkW * Yaşım 49 maaşım 77 liradır. E· 
ye onun yüzüne bakıyordum. Yukarıdı ilin edilen !ubay ve ask,.ri mUş ve sıyahtır. YlizUm hatif süzme, mekll, dul ve kimsesizim. İl}ret ve 
Birden, yüzündeki gülümseme memurlıırın durumları tdbit edilmek iıze· ka'1anm kara ve çatık, gözlerim e- kumarım yoktur. Evleneceğim baya· 
yok oluverdi, yüzünün hatları re (çok acele) şubeye mıiracaat c-tnıelcri ltı, ağız ve burnum r.detadıı·. 17 _ 25 nın yaşı 35 illi. 40, gözleri ltıciverl 
dehşetle gerildi, gözleri büyü- Uıi.n olunur. 00207ı yaş nrasmda ben boyda, Barıl}ln veya ''eya koyı: yeşll, çe.Jıre ve endamı mti 
yerek, kapıda duran maskeli a- lf. kumral fakal yeşil gözlU ve temiz tene.alp, balıketinde, tahsllı ve iyı 
damo. doğru, fakat onu sanki Ü liüd A l lik ş b • d karaktcrlı bir bayanla konu'11Jak ve ahlAkta olmalıdır. Mahrcmıyctlne ri· 
görmüyormuş gibi daha gerile- s · ar er · u. cJırı en: anlaştığımız takdirci-O nlpnlanıp ev ayet ve iade edilmek Hzcre foto~'TD.ft 

d w k k ·1 b l... A Refah '-apurunda ~ehıdcn \Cfat eılen ne- 1 k 1J nı b!r mektupla (3, B. Hayat) rünıu. re ogru, ·or u ı e a .~ı. vazı 

1 

. dikli _ 
1 

N . Ar . .1 . c.'lme arzusundayım. k tahsil! ol· 
kt w k dar- nı:ı: ge u çavuş a5lp ının aı csı mıı.ııı JA.znndır. Bir .fotoğrafla veya zuna g~ndennesl. 
ı ıgıD'kak t; O d İ t olup gerek Lsküdarda dıim~ız caddc.;İn· - ı a ra a a e ar totoğratsız bir yazı ne (Akbulut) * Mesıeıı.ım mtlhcndislıktir. 27 ya-

ı. d d' ·· h kırd.. ~ - dl! 357 eııyıda ve gerek r.: Alemdar Molla b 
ıı.anız a ıye ay ı rUmuzuna mUro.cr.at. '"ndayım. Boyum 1,80, kilom 79, 11aç_ 

\d 
. ..._b' yl k k · d Aliyulfeııari mahallosi Turbe &akak 20 , .• 

i am ır rıg ı opar ı ve * Yaşun 26, boyum 165, kilom 63. laı"In1 siyah ve hafif kıvırcıktır 'lun 
b'rd k :ı d.. d'. S t uyıd& göıtermİ§ oldu~u H:ametı;ihlardıı • ·' 

ı en ar aya on u. onra u- b 1 n . . . Devlet mUessooelerinden birinde lSO tazam 'bir yUzilm vardır. Maaşımdan 
w h' ed k t k b. . u unamıyan aı eııının maaı muamcltı!ı 

zagı ıss ere e ·rar ız1m 1 _,_ - d h 1 b .. lira maaşla çahfmaktayım. Bir de ba"ka 200 • 250 lira aylık gclırı·m 
araf t ld f k t k 1 

yapı mıu: u.ıcre er a ıu eye muraca&t· ~· 

t a a ı ı, a a geç a mış- !eri lıi:ı:umu ilin olunur. evim vardır. 18 • ~O yaşlarında güzel vardır. Kimsem olmadığı için lyt ve 
tı. Arkadaşım bu kısa kargaşa- ve balıketinde dul veya kız bir ba· temiz bir aUe kızı ile mes'ut bir yu· 
lık anından istifade ederek ile- r ' yanla evlenmek ist yorum. va kurmak istiyorum. Taliplerin 
ri fırlamıştı. Bir silah patladı.. ı T İ y A T R Q 1 (:,{, K. 86) remzine müracaat. (M.S.M.) rtımuzunıı. mektup ve fo· 
Sonra elektrikler söndü. Zifiri * Ya.~ 42, boyum 1,74, kilom toğratları !le mUracaa.Uarı. 
karanlıkta k Idık. Bir silah da- \.. ~ 69. Eski sporculardanım. 30-35 yaş- ----~-=-=ca=-=----
ha. patladı. Kurşun kulağımın lannda temiz, ciddi ve namuskar bır * Nafıa komisyonunun toplantlliı 
dıbinden vızlıyarak geçti. Yere UA:;ır RIZA Tll'ATRO ·u ııJ.le bayanile evlenı~k arzusunda- - VllAyet Nafın koml.syonu dUn va 
ağır bir cisim yuvarlandı. Arka- Halide l'J\lkln birlikte bo ak!!aın yım. Ticaret ı,ıerile iştigal eylemek- 11 muavini .Ahmet Kmığın riyasetin· 
.:.ı • -k ld' BUytlkderc &yazparkla' ... asımın sesı yu se ı: teyım ve yazıhane 63.hlblylm. Ayda de bir toplantı yapmış ve bu toplan· 

- Haydi Şarli çıkın §uradan, ASİLZADELER 200·300 lira. kazıı.na.bıliyorum. tade e. tıda vlllyet nafıa işleri görU~.llmü~ 
!\açın.. 3 perde dilmek üzere fotoğrafla T. K. T. :rtl· Ulr. 

~N sorı E v DIS 
lLA..~ Fi.ATLABI 

Kuru' 

Ba,hk m~-tu olarak 500 
1 inci 111'yfıa ı>antlıul SOi) 

z )) > > %00 
s )) > J> 75 
4ı » " » 50 

_ABONE ~ARTLARI 
c Tü rk.iye H:t.ri9 

için için 
Kr. Kr. 

F,enelllı: i400 2800 
Altı a;)·Jık 750 1800 
!Jç a.~lık (f)O 1000 
A~lık 100 

elen cevap .. ar: 
(Engin), (S. A. Banka, Ders, Bo· 

ğaziçl, 21. M. A. T., Çok güzel, Ka.
b11l, lı'. N. Ş., 60:.l, K. B., İkmal rü· 
mu7Jarma gelen mektupları aldırt· 

mz. 

Sııhip ı·r. Htllmu.lıarriri: 
NİZAMETIİ.' N !UIF 

Neıriraı Direktörü: 
ŞÜK.HU ::ıARACOCLU 

n.o.sı.tdığı yer: 
VATAN MA'.l'.I>~~SI 

İste şimdi, bu yavanlığın için varl:ınan köprüyU, omuzuna dü
den çıkacaktı. Bu hayatın için- şen ta~ı. her şeyi ve her şeyi 
den onu çekip kurtaracak adam hatırladı. 

· İstiklal-En Son Havadis'in Aşk, Cinayet ve l'vlacera Tefrikcısr: 24 
~·anında, kendi karyolasında ya- Şimdi neredeydi? Kim getir-
tıyordu. mişti onu buraya? Yatağın i-

Klfıra, bütün bunları düşU- çinde şöyle bir doğruldu, bütün 
ncrek. bln bir hayal kurarak dikkatile baktı. Karşısında Klfı.
Anrikoya bakıyordu. Genç a- rayı görünce vaziyeti anladı. 
damda bir hareket görüldü. m-ı Bu sırada genç kadın, karyola
mıldandı. Sonra derin bir nefes ya doğru koştu. Genç adamın 
alarak gözlerini açtı. Nerede ol-J Uzer.ine atıldı. Ani bir heyecanla 
duğunu anlamak için şöyle et- ve şıddetle kendine doğru çeke
rafma bakındı. İyi döşenmiş, rek dudaklarından öptü. 
temiz bir odada, bir yatakta yat Anriko, neye uğradığını şaşır
tığını görünce sa.şırdı. dı. Bütün vücudü titredi. Bu şeh 

Kim getirmişti kendisini bu- vani öpüşlerden kendini kurta
raya? Nerede, kimin evinde bu- ramıyordu. Genç adam, Khira
lunuyordu? Hafızasını yoklamı- nın kollan arasında kendini a
ya başladı, düşündü. Şimdi sis- deta bir kıskaç içinde hissetti. 
ler ve gölgeler arasında, ufak Söz söylemiyor, iradesini kay. 
bir 117ık, bir ziya noktası görür betmiş insanlar gibi. hareketsiz 
gibi oldu. Bu ışık yavaş yavaş duruyordu. 
büyüdü, kafasındaki sisler ve o, şimdi, Klaranın elinde bir 
golgcler dağıldı. Bütün olan, bi- oyuncaktı. Genç kadın. yara
t en şeyleri, Doranın kaçmhşını. maz ve haşarı bir çocuk oyun
Maddalena ve Kazalvekyoyu, ar caklarilc nasıl oynarsa. o da, 
kadaşlannı, kartal yuvasını, yu Anriko ile öyle oynuyor, sevi-

NT 1 
yor, öpüyor, kokluyor gogsu
nün üstünde sıkıyor, 'saçlannı 
okşuyor, hırpalıyordu. 

Anriko, artık kendin.de mu
kavemet hislerinin azaldığını 
hissediyordu, Nerede ise, genç 
kadını belinden kavrıyacak, ya
nına çekecek, adali kollarının a
rasında sıkacak sıkacak, bir ka. 
ranfile benziyen dudaklarından 
öpecekti. 

Klara. hiç bir zaman bugUn
kü kadar güzel değildi. Gözleri
nin etrafındaki esmer daire ya
naklanna kadar genişlemişli. 
Ağzında bir rneyva lezzeti vardı 
Kendine mahsus lfı.Hbali ve şuh 
tavrile gelip, Amikonun göğsü
ne uzandığı zaman, genç adam, 

j Çeviren: 

~· Çapanoğ!:.ı 
kucağına patlıyan ve yanan cin 
sinden tehlikeli bir bomba düs-

1 cinayet gibi geliyordu ona .. Fa
kat, böyle devam eder, bu buse 
yağmuru, bu8e sağnağı müte
madiyen dudaklarına yağarsa, 
irade.sinin, azminin gcvşiyeceği 
muhakkaktı. Nihayet bir erkek 
ti. kanı kaynayan, genç, adali 
bir erkek ... müş gibi ürktü. ~ 

Genç kadın o halile ona: Kliı.ra, bunu hissetmiş gibi, o-
nun ihtirasını körüklemek, fır

- İ§te kendimi sana verdim satı kaçırmamak için bin türlü 
ne istersen onu yap! ' 

işveler, cilveler yapmıya başla-
Diyordu. dı. Vücudunun hareketine bir 
İradesini yavaş yavaş kaybet maksat ve bir mana koydu. Kı

tiğini anlıyordu. Fakat, Dorayı sa ve bol yenleri tamamile sıy
hatırladıkça azmi, iradesi tek- rılmış ta beyaz bazuları ta 0 • 

rar yerine ge~y.or. Ona hıyanet muz başlarına kadar görlilsün, 
etme~_ten ç.ckı~ıyor,. korkuyor- diye, ikıde bir kollarını kaldırıp 
du. Boyle bır gunah ışlemek, bir• saçlarını düzcltmiye başladı. 

SllnlUf tarih1: 181&. - Semıayesi: 100.000.000 Tllrlr. llr&9 
Şube n aja.na adedi: 265. 

Zirai'" tııcart her nevi bcı.nk.a muameleleri. 
ean birikt.1.reııW"a 28,000 Uza •l&Tamıy• verl.yoe 

Ziraat Ba.nkannda Jrumbe.ralı ve DıbarmZ tuarnıf henpl&rmda 
en az 50 Urur bulunanlara senede { de.fa çekilecek kur'a. ile &f&'2 • 
cialtl plAna göre ikram.iye dağıtıl.aca.ktır. 

' ...,. l,OCO llnıblıt .f,000 Un 100 edaıl 80 D:nıldt B,000 1119 
' • 600 • !,000 • 
' • 250 • J,009 > • 

40 • 100 • 1,000 • UIO > ZO • 8.!0I • 
Dt!OU.T: Hesıı.plarmdald JMlralar btr aıene ~e 50 llndaıı ...

fı d.ilfm!Yenl•re ikramiye çıJı:tığ": takdirde % 20 fasl&ııUo vriecc.kUI. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 11 haslraıı. 11 •Jla&. 

11 Birlncl.kAnunda çekilecektir. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
!l.9.9U salı ş:ünu eaat 15 d~ 1 ınnbulda Nııfıa miidürlilğii dw1tme l:oml" 

yonıı oda5ında (2877,34) lira k~if hedrlli Çatalca erta okul iıinası tamiratı açıJı 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mulı:o•ele, ebiltm .. , bayındırlık i~leri, ı;mel lnmısi TC femd cartnamelcri. 

proje kr.tif holasa!ile bunn mutcfcrrl diger cnak dairesinde ı:;örülcccktir. 

l\fınnkkat teminat (216) liradır. 

İoteklilerin cıı az bir taahhütte (1500) liralık ha i~ iıcmcr i, yaptıiına dnit 

idlrderinıleıı ılmıt cılduğu ve&Warn istinaden İıtanbnl riliyctinıı müracaatls 

eksiltme tarihinden tatil Günleri hnriı; c3> gün enel nhll.lll.l§ ehliyet ft 941 yı!J
na ait ticaret odası YC$ikelan ile gelmeleri. (7299) 

r " Fahim!~! ~e bizi 
Abdülhak Şinasi 
~ ,1 

BEl'OGLU HALK STh""ınIA.51 
Bu gün matine ll de, cece 8 cJe 

S Bllyflk tllm birden 
1 - ZORO Kamçılı &dam 30 ~ 

telan.U1 'birden. 
2 - Koraaıılar Dtı.,m.am. T1111X111ç 
3 - Gaoe ada:ml8.rı. 

Devlet Demiryolları ilAnları 
Muhammen bedeli &§A!ıda ya~ılı 2 lietc nnıbtl!'riym Mriuei nem iııfl.S 

ııı.ğlası ... Manilya tipi lWcmit Ye mahyalığı s.9.!)U cama gtinü anı ıs den iti
baren ınra&ile kapalı zarf naalö ile ADL:uada idare binıısuıda ııatın alınacaktıt· 

Bn i,e girmek istiyenlerin liete hizalarında yazılı mınak.ht teminat ile P' 
nımun tayin ettiği veailı:aları ~ teUiflcrini a,.ııi ıii.n IUt (14) de k.adaı koıııİ" 
yon rcislığine vermeleri lizımdır. 

Şartnaaıtlcr para.~17. olarak Anhrada Mo.Jzcmo daireslndcu, Haydarps,~dı 
Te!dlüm ve Snk ,cfliğioden ve F.&ki§Chirdc idare majuıurmdan dnğıtıJ&cakiıD 

Liste .Aıü Adet Jıl. B. M. r. 

1 Tnğla 

2 Kiremit " 
mahyelıiı 

1.000.000 
( 500.000 
( 25.000 

15.000 iL 
31,750 J) 

11!5 Ura 
2381,25 > 

1$1.21.'!• MÜŞTERİ K.AZANM.U:: GÜÇ liYBETMEK )(OLAYDIR 

Namlı • 

ayseri oğ 
TORK SUCUKLA.RI 

Yapılışı, temizliği ve fenni surette soğuk hava depotarındıı. 
muhafaza edilir. 
Sıhhat ve menfaatlerini bı1en muhterem halkmm:m APı:ı;:: 

OGLU kelimesine dikkat. 
------------------------------------------::......-

Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafıa Veka~etinden: 
1 - Usilımeye konulan i': Ankanı Etnograf,. müzesinde AtatürküD ~ 

vakkat m~eııinin bu.lunduğu kıımıın mermer merdivenlerine yapılacak ili'" W 
dir. 

Keıııif hcd,.Ji: 817%.39 liradır. i· 
2 - J::Juiltme 8.9.941 pazartcei giinü fiaııt 15 te Nnfıa Vekilcti Yapı fe 

mar i~leri ek!iltme lmmbyonu odasınd& ııçık eksiltme usulile yapılacaktır. . de 
3 - 1':k!iltme e•rakı ve buna miiteferri evrak yapı \le imar i:lcri rci!lli•0 

görülebilir. • • 
4 - Eke.iltrueyc girebilmek içm i!otddilcrin «612,93) altı ,.az oa iki Jıf 

dehan üç kur~uk mııvallı:at teminat Yel'Dlelcıri liıımdır. (5558 • 7161) ,/' 

Kalçaları, elbisesinin altından 
sabit ve mükemmel bir şekilde 
teresslim etsin diye, sağdan so
la, soldan sağa dönüyor, müte
madiyen göz süzüyor, boyun kı
rıyor ve her fırsatta göğsünün 
çıplaklığını göstermiyc çalışı
yordu. 

Anriko, tehlikeyi sezdi, fakat 
bu ihtiras girdabından kendini 
kurtaramadı, genç kadına sokul 
mnk ihtiyacını duydu. Evvela, 
parmaklarile genç kadının o
muzlarına bir iki fiske vurdu. 
Elini sırtından dola§tırdı, kulak 
memeler-ile oynadı. Sonra bliı
zunun kıvrımlarınr düzeltir gi
bi bir hareket yaptı. Klara kı
mıldamyıordu, genç adam, genç 
kadını yavaşça belinden kavra
dı. ve kendine doğru çekti. 

......................... 
- Evet, yemin ediyorum, ar

tık seni seveceğim. 
Anriko. Klaranın dudakların 

dan öpüyor, ve mütemadiyen bu 
sözleri tekrarlıyordu: 

'o:.ı' 
Genç kadro, manidar bir 

kışla: 

- İnanay-Iln mı? . '°' 
-- İnan bana .. Yero.in ed1

) 
rum. ,,. 

- Öyle ise uzat elini nsııl 
sun üzerine yemin et! 

- Eediyorum. . ı.<ı!" 
Klara sevinçten kendinı ueti· 

tedemiyor, bir çocuk gibi e 
ni çırparak: lJ{I' 

- İşte, diyordu, şimdj eıı 
yiik saadete kavuştum. f..1' 

Ve sonra Anrikonun !c~cll.1'1 
na atılıyor, munis bir kerlı ~
ba~ını göğsUne sokuyor, J) 
d:ıkJarmı öpüyordu. t et 

Genç adam, Doraya ih~.ıı~ıııl• 
tiği için çok mütecssirdı. ~., 
kaıtalların parçala ın ış olı}tl.) il 
nn zannederek içi sızlamt~tl 53, •• 
reği, yanıyordu. Hatırasrnıı.rııJe 
gı gösteremiyecek kaclnr 1dıl1 
zaafı gösterdiği için kefll1'ııt 
benliğine Ianet ediyordu. ' tı~ 
ynK&n, bayıltan, sa.rlıoş e~~) 

(Arkası v.,... 


