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il1ıtikirdan daha mlthiı 
sabotaj yollturl 

hf ukuk nazariyelerine dayanarak 
edilemez! lnuhtekirle 

ihtil<:ar için 
husıusi bir 

'nahkeme ga
"/JQmı!Jforsak •• I 
-uhtek:iri askeri 

rn hk emelere 
sev~ede im ----

mücadele 

Birle.'lk Amerikanın İngiltereye g ISnderdlğl dUnyanm en bUyUk tayyarelerlnden cU~an kalelerden» biri." 

KanadadakTI ( 
Tayyare l_A_l_m_a_n..,,, 

Rus Tebliği 
'"\ 
r 

Mektepleri 

Her ay 
Binlerce 

p~lot 
Yetiştiriliyor 1 

i Ordusu 
1 Cephane sıkıntısı 

_çekiyor 
252 inci 

Alay 
imha edildi 

Moskova, 3 (Radyo) - Ru!:> 
istihbarat bürosunun neşrettıği 
son askeri tebliğ: 

Sovyet kıtaları, yaptıkları 
şiddetli bir hücumla 252 nci Al
man alayını harp harici etmiye 
muvaffak olmuşlardır. 

Şimdiye kadar imha edilen 
düşman fırkaları ve alayları 
şunlardır: 8, 10 ve 12 nci zırhlı 
ve motörlü fırkalar, 5 inci piya
de fırkası, 165, 111, 162 ilah ... 
piyade alayları. 

Dün. iki gün devam eden çe
tin bir muharebeden sonra 600 
zabit ve nefer esir aldık. 19 
mitralyöz, 20 kamyon, iki rad- . 
yo istasyonu cihazı, çok mik
tarda harp malzemesi iğtinam 
ettik. Saker ımüessesesi 

direkftörünün 
tevkifinden 

çıkarıla.o ders ••• 
~azan: Ni:zıamettin Nazif 

~~tikar muharebemizde niha
~<ldi~turaklı biıt" zafer elde ede-

Felemenk 
Hindistan ında 

J apon yada 
petrol yok ! 

lr Al T br v• "ı!' 100 milyon man e ıgı • 
\. .1 [ıra/ık harp 

l Tayyarelerimiz. 9 ağustosta 
düşmanın motörlü kuvvetlerine, 
piyade kıtalanna taarruz etmiş
tir. 41 düşman tayyaresi dü
şürdük. Bizim kaybımız 19 tay 
yaredir. 

&·glnıize inaJ:ıalım mı ? 
'~~ Asliye .ceza hakiminin 
~ gi karar ilıe Baker müesse
~ .ltı.üdürünü11 ve bu müesse
'de ayakkabr da.iresini idare 
~ti baştezgii.hf:arın tevkif edil
~i;;,.~hnası bizi bir~. sev;i:nclir
~· Zira buı hadise goster
~ı.. . ki ibtilcfırla mücadele 
tııe ~il~tımız, ni:t:ı :ayet ~i~ haki
~tt! hır mühim nıubtekirı tevkif 
liılll'ecek derecede müspet de
de;r tedarik edebilecek zeka 
&~esine ula.şnl'.t§tır. 
~U~unla beraber Baker mües
'ıııı~nin Türk adliyesi huzu-
~U . ~esap vcı:me~e _mecbur 

.,. fıı §ı bır hayli ~·ecıkmış oldu-
'' \la~ da söylemeicten kendimizi 
~ ~1Yacağız. 
· ~a kcr; Galatu\m, Mahınut

t~tt llın, <.Sultan.hamamı> nın 
~ u köşelerindeki banla~~· 
ıata Odalarda giı:.lenerek degıl. 
%~bulun en kalabalık yetJ?de, 
~l'lıl l caddesinin göbegınde 
d·r. ~rını işleten hir müess~~e
dUı u müessesenin gece gun: 
tQ~ açık olan V:itrinlerindeki 
~lııd k .fiyatların ancak bu a_y 
~~1.e dıkkati çeknııiş olması bır 
l'at 1 garip olmakla. beraber iti-

Müdafaa 
hazırlıkları 

tamamlanmış 
MoJI. 1 (a.a.) - Oft: Felmeak 

Hlndl.sta11U1dan ~elen 100 kadar 
.Japonyalı Mojl'ye '\'aall olmat
lardır. Bwılar, Felmenk Hlndls· 

tanı resmt makanı1arı tarafm-
dan, sahil bo)·larında blrçok tah
kimat ,.e lnpat \'e battA lhraç 
yapılabilecek me,·kllerde bulunan 
san'at etıerlerinln tahribi lçlıı ter 
Ubat ve laazulıklar yaptınlmıı, 

tarassuda elwıriı}U yerlerdeki me
baaiye \'&Z'ıyet edUmJ,, )'erli bir 
çok sınıflann allab altına !:3ğınl
nu9 olduğunu sö)1emltjlerdlr. 
Felmenk petrol mmtakaauıa yak

laşmaıuo gtttıkçe daha fazla mu., 
lrtllleşınekte buluodaJunu da llA
\'e etnılşlerdlr. Avdet eden tla
pontar, Felrnenk makamlai'ı tara
fından kendtıerlııe hiçbir tazyik 
yapdrnadığını ancak ll}lerloe de
\'am etmekte bUyük mU!lkWAta 
afradıklarını da aoıatm1'lardır. 
Felmenk Hlncllııtanıodakl motör 
lü kuvvetler beya&lamı ldareebı
dedJr. 

B. HOPKL""'iS 

Hopkins Moskova
dan ayrıldı 

Moskova, 3 (a.a.) - Sovyetıer Bir 
llğine verilecek harp malzemesi lıal<
kında Staı!nle konuşan Bay Harry 

, Hopkins, B. Staıln ile iki defa g5rUş 
i tllkten sonra dUn Moskovad:ın ayrıl 
mıştır. 

--o-

Filpinde umumi 
seferberlik 

Şanghay, 3 (A.A.) - Ofi: 
Domei ajansı bildiriyor: Manila
da General Mac Arthur'un tale
bi üzerine umumi vali Guezon 
ihtiyat sınıflarını fili askerlik 
hizmetini yapmıya davet etıniş
tir. 

Amerika Bahriye 
Nazın diyor ki : 

"Harp patlarsa 
Japonlar üç ay 
sonra petrolsuz 
kalacaklar ,, 

Albay Ii'.NOKS 
llı.1iQ11 e!~eliyiz ki lııu müessese ._ ________ J Vang - Çeng- Vag 
~e l'tinün mevkuf olarak mu- Vişi kabinesi Vaşington, 3 (A.A.) - Ja-
~e~:e edilmekte olması, biç Kant~n, 3 .. <A.A.) .- Ofi: .. ı>onyanın petrol bakımından 
~eb·e, Almanların Kiyef'i zap- lop [andı Nankin hukfımetı ?aşvekılı nıüşkül bir vaziyette bulunduğu 
~ lltnesi dereces1inde mühim . h 3 Vang-Çeng-Vay şarkı Asya 
~ıtferdir. Vı? .Y• (A.A..) - Nazırlar matbuatı konferansında bulun- zanedniliyor. 

~~ltat tevkif edilınek demek, m~c~~sı ~aat t7 ge Mareşal Pe- mak üzere tayyare ile Kantona Dün Amerika bahriye nazın 
~ir h·fl~ olmak dem ek değildir. tamın nyase n e toplanmıştır. muvasalat etmiştir. · albay Knoks şöyle demiştir: 
~ g~akirn, dün tevldfini lüzum- k"l tl · . =--- «- Japonya ancak 14 - 15 
~~l'dUğü bir maznunu yarın tısat ~Y~ a ~m er:~n mücadele 1 seyrüsefer intizamının bozul- haftalık bir harbe kifayet ede
tSıi~a-r- bırakmak lüzumunu da ~e~egı ı:ıge asi n • çıkmıştı;. ması gibi sabotajlar umumile- cek derecede petrole maliktir.> 
~e ~r. Faraza aıankü celse- b'u h~~a e olm~şt~ası - asken> şen ihtikarın yanında çocuk o-
~~ aker direktqrü ile kun- ır a sketin bünr. . . . yuncağı gibi suçlardır. 
~ı. •• dairesi ba§ tezgahtarını Memle t kir k Yesını kernı. Fırsat düşmüşken gurasmı da S 
~~ ett.irmiş. olan asliye ceza ren b?' m~h e ~.r. o mem- ilave edelim ki toptancılarla molensk'te 
~~~!nesi, c.;arşanııba günkü leke!ın duııı:na:lan ~çın faydalı Ya.pılp.n mücadeleye muvazi bir 
:~ 111 .. 1lnde §ahitleri ve ehlivuku- iş .goren sbı~ ::a,vvJ .. ~ e ta8!':vvuthi ~ rnücadeleyi de küçük peraken-
~ı.::!.·edi.kten sonnL bunların edılemez. a ~ . n. m~ §ı decilere tevcih etmek lizımdır. 
~nanede daha f~~la kalma- ihtik8.rdır. Hiçbır ~ncı kol, Bunlar ihtikarı umumi mey- S t f ki 
~la.. lUzurn görmeız, kefalete hiçbir casus şebe:ı bır ~e~- danlardan mahalle aralarına, ovye an arJ 
. ıırı:. 

0 
ve pek ili taJı,liye ettire- l<:ket. halkının 81 h~~~ ~a~ evlerin kilerlerine ve ~~ san· 

~tiı.:~ v zaman bunlar, İstanbul nı, bır avu~ m~1 tahri dıkla.rma kadar sokan ilen taar- •• •• •• 
;e~ın, her gün !birbirinden süratle ve ınsaf a P l"Uz kollandır. gorununce 
tM:':.~ meydan muharebeleri edemez. . d «- Adam sen de... Ne ola-
~~ Beyoğlu <:addEısine kolla· Giyecek ~e ~yecek ma dele- cak? Zavallmın sattığı ,ey ze.- Al 
l~' ~Uya sallıya dönerler ve: rinin bir mılletın d~Y~~ k~~- ten iki kilo domatesten ibaret!> ma n 
'tte .evkif ettiler du ne oldu? reti üzerindeki tcsınnı ın ır dememelidir. 

bi l'ine çıktık. nümunesini göre göre ~la~ v ~et bunlardan birinin sattı- k 1 • 
~e ?öbürlenirler ve yine bir memlekette, mu~tekin aslik gı ıki kilo domatesle dört düzü- as er erı 

lie erı~ okumağa l':>aşlarlar. ye ceza mahkemelenne verme ne patlıcandır. Fakat bu kosko
~aid· hr~p ve feci bil7 talih cil- ve ihtikarı fiyat nıürakabe ko- ca şehirde bunlar binlercedir. 
~lir ~. kı memleketllmizin sö- misyonları ile kovalam~k. na~!1 Artık ne kadar domates ve ne • ... 
fcıtı~tıllkten ve Galata ile Be- doğru olabilir? Bunlar ıçın su- kadar patlıcan sattıklarını siz Sılahlarmı atarak 
ltlıtıu Un <Şanghay> llıktan kur ra.tle şiddetli kararlar verecek hesap ediniz. k b I 
~llu' .olrnasını ifadt! eden is- hususi mahkemeler kurulamı- Tekrar ediyoruz: açmaya aş amışlar 
~~de tnızın adını verd'.iğimiz bu yorsa, yapılacak iş yakalanan- İhtikar, sabotaj ailesinin öz Londra 3 (A.A.) So et 

1tı.N{f1Umi r~f a~ı~ı~ı ve ha~- lan askeri. mahkemelere sev- ç~uğudur. Hiçbir ~nci kol, istihbarat' bürosu ne;;itiği 1'u-
~etı. emnıyetimım tahnp ketmekten ıbaret olur. bır memlekete muhtekırler ka- susi bir tebliğde, Smolensk cep-
~~urtnubtekir bazirganlarla İhtikar mücerred bir suç de- dar zarar veremez. Kaldı ki ih- besinde bozguna uğradığı bildi-

~ "'\l.IU · ğildir. İhtikar sabotaj ailesinin tikarm bir takım beşinci kollar rilen 127 nci Alman alayı hak-
~tta h' e~niyetimizi diyoruz. öz evladıdır. Filan yerde fayda- tarafından kontrol edilmediğini kında tafsilat vermektedir. 
~de )~Upbe etmelnelidir. t- lı bir köprünün atılması, falan iddia etmek te mümkün değil- Sovyet tankları görününce 

l' 'l'iP .. ~ığunız düuyada ih- mahalde telefon tellerinin ke- dir. Alman askerleri silahlarını ata-
-.....ct vekaletlerinin, lk- silinesi ve demiryollanndaki Nizamettin Nezif rak kaçmıya başlamışlardır. 

Kief levazımı ••• 
Cenubunda 

Tarihin nadir 

kaydettiği 

Meydan 
muharebesi 

başladı 

Smolensk'te 

imha çemberi 

darallyor 

Moskovaya şid
detle taarruz 

edildi 
Berlln, 3 (Radyo) - Alman ordu

lan başkumandanlığının tebliğ'!: 

Ukranyada, Alman seri tefekkW
lerl derin blr sahada düşmanın geri 
hatları• içensine sokulmu,la.rdır. 

Kiyefln cenubunda 250 kilometre 
mesafede bulunan mmtakada, neti · 
celeri kat'ı olacak diğer bir muaz
zam meydan muharebesi cereyan et· 
mektedir. 

Smolensk'!n tarkında Sovyet kuv . 
veUerlni saran çember daha ziyade 
daralmıştır. 

DUn gece, Alman sava., tayyarele· 
ri Moakovadaki iqe tesisa.tma, aske_ 
rl hedeflere ve yukarı Volga ile ce · 
nubl Ukranyadaki mUhim demiryolu 
milnakalAt merkezlerine muvatraki
yeW hUcumlar yapmıflardır, 

Kanada, yeniden 
yüzlerce tayyareci 

gönderdi 
Lonclra,, (a.a.) - ~ 

iki mlllılm gemi kaflleel gelaılf
ttr. Bunlardan biri blnlette Ka-
nada askeri Ue ytlzlerce tayyare
ci; diğeri de 100 milyon İngiliz 
liralık harp ıe,·ıwnu ıe~ttr. 

Bir buçuk 
m:lyon 

Alman öldü 

ll&Jiflftii~e 
kwnanwuılarıodao 

BOlDIEL 

Moakova, S (a.a) - Alman -
So,-yet barbl dUn altıncı haftaya 

bumıl}tır. 

Bu münuebetle, barlclye ko
mlserllğJ Jatlhbarat blirosa reia 
maa,·lnl M. Lozonky, matbuat 
mümesalllerbıe 9u beyanatta lııU
lunmuştar: 

cAimaalarm üç haftada Moe
kova y ~ preceklerlnJ ııöylecWdcrt 
malflmclar. Bana mavattılk ola
madılar. AJmaa IDMD uylatı bu 
IÜll blr~ mOşoaa ;vtlkııel
DÜft.lr, 

Son günlerde alman esirler, 
mühimmat ve obüslerin azaldı
ğını, Alman kumandanlarının 
tasarrufa son derece riayet e
dilmesi tavsivesinde bulunduk
larını söylem15lerdir. Buna se
bep, bozuk yolların münakalata 
sekte vermesidir. 

Alman ordusunda a
lul muvazenelerini kaybedenle· 
rin sayısı günden güne artmak· 
ta olduğu anlaşılmıştır. 16 ne 
Alman fırkası efradından 20 s· 
çıldırmı§tır. 

Peten 
Hitlerin 
notasını 
Redmi etti? 

Berne, 3 (a.a.) - Ofi: Almanyı.. 

Fransaya a.skert bir nota vermlşU. 

Mareşal Peta!n'in bu Wtimatomu red 
ettiğine dair bazı h aberler alınmış-
tır. · 

Bu Ulthnatom diğer bazı ınUtale· 

bat meyanında. Fransız deniz üsleri · 
nin ve bu arada Dakar'm Alm:ınlar 
tara!ndan hlmaye ve muhafazasını 

ve Laval'in t ekrar kabineye alınma· 
sıru istemekte idi. Alman Ultımato 

munun Almanya ile Vichy arasmd ... -
ki mUnasebatı lşblrllğl yapan iki dev 
let münasebetinden ziyade gal!p ile 
mağlQp arasındaki mUnascbetlcrt> 
benzetecett tehdidini de llıti\'a et 
mekte idi. 

Ja pon 
donanması 

Seferberliğini 
tamamladı 

bdirattaM llltla deniz 
• HJlan, llarp 

atronaa abadı 
Toklo, 3 (a.a.) - Ofi: J payon 

bahriye nezareti bugün mer'iyet 1 
mevkline giren bir imparatorluk 
iradM!ni neşretmiştir. Bu irade
ye göre, Yarnn maaşla ihUyat 
sınıfında bulunan birçok ~
riye zabit, kUçUk zabit ve JllU
hendla!er ini fill hizmete aıuınıış 
bulunacalclardır. lmparatorun 
bu iradesi cenubi Paaiflkte Oldu
ğu kadar Alman - Sovyet nıuha
rebesincleıı dofan dllnya buhra. 
nmın genl.flemesı karfdlnda iz 
har edilen milli arzuya bir mu
kabele teşkil etmeJttedir, 
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~:.;emag.:.sı kafalı ar 
Faruk FENlK 

Gazete1erimizde ihtısasa hiç ehemmiyet verilmiyor. önü
ne gelen çala kalem polıtikadan, askerlikten .~iliy~r. 
11.ııe gazete sekreterlerimiz ... Oooh ... Bunlar bırer dlhı . kesıl
dıler başımıza. ~ 

Eski idadi mekteplerinde gördükleri Asyayı Osmanı, 
Afrikayı Osmani, Avrupayi Osmani haritalarından başka bel
kı ömürlerinde tek harita dahi görmemiş olan bu muhterem 
mf'-;lcktaşların coğrafya bilgileri pek kıttır. Tarih bilgileri de 
?.yni parl.ıklıktadır. Fakat bu halleri, onları Smolensk !"'u~a
re!lesi hakkında etüdler yazmaktan menetmez. Öyle bır cıd-
diyetle lcalem oynatırlar ki... . . 

<- Alma.nlar, şu boğazı kapayıp, şuradan bır çevırr:ne 
:1arekcti yaparlarsa, Ruslar çember içerisinde kalıp teslım 
olurlar. Şunu yaparlarsa, şu olur, bu olur ... > 

Diyişlcrinde öyle bir kendine güveniş vardır ki, insan do-
na kalır. . 

<Şurasını kaparlarsa ... » dedim de hatırıma bir fıkra. geldı: 
Osmanlı imparatorluğu bir harp yapmağa hazırlanıy~~· 

Osmanlı imparatorluğunun bütün vezir ve vüzerası sarayı hu. 
mayunda toplanıp büyük bir masanın üzerine Çanakkale ve 
lstanbul boğazlarını gösterir bir harita sererler. 

Boğzzlar kapanacak. Ama nasıl? . 
Münakaşalarla, mücadelelerle saatler geçer ve kom,ısY~.n 

bir türlü boğazların, nereden ve nasıl kapanacağına daır ır 
karar veremez. 

Kapıda, saatlerdenberi bekliyen haremağası sorar: 
«- Paşalar, nedir bu uğraştığınız?• . . 
Eski ve emektar haremağasını kırmak ıstemıyen sadra. 

zam, cevap verir: 
- Boğazları kapamak istiyoruz da. .. 
Haremağası katıla katıla gülerek: 
- Nerede boğazlar? der. . _ • 
Paşa, harita üzerindeki çizgileri pamıağıle gosterır. 
Haremağası ~ırıtır: 

- Bunlar mı? . . . •. • 
Ve, iki etinin iki şehadet pamı~ını, serılı harıtanın uzerın-

deki çizgiler üzerine basar ve sevmçle bağırır: 
- Kapadôm işte •. 

* Smolensk'de cereyan eden kamı meydan muharebesini, 
bildiği iki kelimelik co&orafyaya dayanarak ve bir kurmay tav
rı takınarak mütalSa etmek istiyen zavallı muharrirlerimiz bu 
haremağasına ne kadar benziyorlar? 

Faruk FENiK 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası- 98 

Müellifi : Nizametti~~a~if İ 

Karasu, Etniki Heteriya'nın 
murahhası Pavlos Melas'ı 
Ta at Beyle tanışbrdı 1 

Bız üç adam, Yunanlılara Osmanlı 
ioprak ... arından ger vermek mevzuu 

üzerinae konuşabiligorlariı ... 

DÖNDEM u rş=w· 
~~BUG~ME\. 

R' --

Hi ve E LEKETTE ... ) ~[Qj~)f(i) 
Hudavendigar 
camii hakkında 
Vakıflar Umum 

Müdürünün 
bir izahı 

tJç dört gün evvel, bu ıUtunda, 

Borsadan bah5etmiştım. Daha doğ
rusu nursawn Çck.ırge adlı küyunde_ 
ki bir tarilı.i. a;eriıı trunirl lüZwnun· 
dan. 

Bu eser, Ko.sova kahramanı Sultan 
llh inci l.1-ıunu Han liudavemllgar'm 
adını taşı)an ı.arif bir mimarı eserl 
idı kı, ISıusada oturan doıı.t..la.rımdan 

biri, bana, onun duvarlarından •ular 
ı.ızd1ğıw ı.liyleıuiştl. 

'.iarılıi CM:riewui.zln WUız.ı olan 
C\'kaf ıılare.sınlıı ıı.t.anbulda. ve mem· 
lekct.a her t.arafmda ne kadar baba 
ve dede yadıgu.rı "ana lıcpıllni blr 
anda t:uıtlr e~ınesl luık.ın.ııızdır ~up

Jıesa. J>wıun için bu:. liUda.\ entLı;-~ 
camimin .-ı)metıni tebaruL ettumek 
ve bectıaugı bır diğer m;ece tercilı&A 
ta.nııru.lt) wmmeı edAlmeslııl lsteınlt
tilıt. 

\'a&kıllar Umum MüdiuU Bay Fah· 
rı ti..lper, bu nevl nqnyata kar'ı 
göeteriliğ! dilüı.atuı, bır ,)Clll DWllU• 

Detilııl vererek bu:.e bir mektup sun· 
den. Swuı ayoen De,redi,)·orum: 

lhtikir! 
Yüzde 128 karla ayakkabı satan 

Bak r mağazası 
Müdürleri dün tevkif edildil:r 

Balter mağazası sahlplerlnı'len MJÇlu Salaınon tevkifhane yolunı'la 

1 HOkQmet S::~k 1 •• :0;:~? 
12,33 Saz e:serleri 20,00 Y urd eaati 

MU ha be re 12,45 Haberler 20,15 Şarkılar 
13,00 Şarkılar 21,00 Ziralt ta. 

1 
13.30 Konu~ma 21,40 Spor 

m a z e m esi n e 13,45 Orkeı.lra 21,50 ~fan dol.in pil 
JS.00 Program 22,15 Daaı Mii. ( 

1 k d 18,03 Caıbıınd 22.30 HaJ ~ e oy U 19.00 Şarkılıır 22,45 Sror 
19,30 Haberler 23 00 Ka panlf. 

Ankara 3 (Hususi) - Milll Ko- ' ~ 

nuıma kanununa ıstıııaden tıazula- Kısa ~~ 
ll&a bir kararname Ue masa \'ey& s:ıh 

ra cJnsladen olmak üzere manşetoıu D :ı.hi/i h e hE_~r[er 
telefon, 1 _ 4 milimetre kutrunda 

<7 * Sabık lktısat Veki'IJ. Hüsnü 
kır dUn şehrımize gehnL}tir. 

tJf * İzmir Belediye Re~ıi BebCet 
bugUn tzınlre gitmiştir. 
* Her cumartesi kıalkan BB-~ 

postaları kaldırılmıştır. Ba.rtınıı ) s· 
nı.z çarşamba günleri posta yııP11 

caktır. ııt 

* tkmal kursları 23 aıııst.ostıı 1 haycUenecektir. İmtihu.nlara da t 
lfilde başln.nacaktır. 

* Muallimler bunda n sonra ıııe!ı 
leklerl haricinde hlçtılr faal ,,.ı:f 
ile uğraşmıyacaklardır. ~ 

* Gazl EnstittısUnıı girmek 1 

imtihanlar başlamıştır. 

\bronz: veJ'& bakır tel, ı . 8 numara 
ı\Ji:ıeı motör radyolarda kullawlan a &ı 

•Cn teli, krlı.tal halinde potas, kostik, 
'deton!M'a mahsus kuru pil, 50, 90, 
ı20, 100 voltluk anot baiılryaları, U 

ınUimetre kutru.otla. ve 100 milimetre 
ixıyunda köınür çubuğu, 0,66 ınlll· 
metrcuıc 12 nwnara tutya levhaaı, 
toz hallııde aa.rfiyat dereceel yüzde 
90 • uı olan .llumuz ımııl manpnez, 
toz halinde sarfiyat derecesi ylLGde 
!10 dan a,ağı olmam&k üzere graslt, 
S • • DılUmetre kutnuıda oksijen 
ka)'Dak teline hUkCımetçe el konul
muttur. kararnamede btldirlldlğlne 
ıöre ita el koyma lıeytlyetl Afyon, 
A.Dtalya, ADkara, Balıketlr, Bursa, 
ÇNl•kkale, Diyarbakır, ~lnMı, Er
z:w-um, El&uğ, !çel, lstanbul, hmlr, 
Ka,Ylerl, Konya, Malatya, Sameun. 
Seyhan, Sıvaa, Trab:r.on olmıtk Uzpre 
21 vllQyetlml&ln yalau; merke4'1erlne 

Ayakkabı !!yatları Uzerlnde ytızde 1 prensi pi vardı. Bu da ma1lanmız• 
128 lt!r almak sureUle Uıtlk&.r yap- yüzde altmış beş k!rla ' satmaktı. 
maktan suçlu Beyoğlu tstıklll cadde- Harpten sonra biz tıyatlara zam bl

* Edlrnekapı • Tc:ıı';)kapı yol1111~ 
ışıklanmasuın karar 1,ıerilınl~tir. '): 
kında faaliyete geçilı~cektlr. 

. ıJ" * Devlet demlryol lan idarelll )-ı 

Eu Son Ha,·adi8 pr.eteal mlidlirlU· sinde Baker mağazası sahibi Sala- le yapmadık. 
ğüne: mon Serero Ue ayakkabı dairesi ~1 Kinunusani ayların<I. ayakkabılar üze· Bu vUAyet n:aerkederlnıle bulonan pa.so verecektir. , 

aittir. mal kurslarına devaıcı eden taıe))e 

Gazetenlzln 27.7.9tl tarlhll nUsha· Dlmltrlnln muhakemeleri dUn öğle- rindo pahalılık cereyanı bıı,tlu bıtlımaz ve ellerinde yukarıda bllıtlrdlğtmlz * Şehrimizdeki i!l<, orta o1<t1l 1 
&nda dUnden bugüne sUtununda den sonra ikinci ağırcezada. ba,ıamıf ~~ııkabe komisyonuna müracaat ettik •e mulıabere maızemeeı meHut olan , .. " liselerde kayit tecdic!:ı muamelesi 
Bursadakl liudavendıglt.r camii nıç.n ve Uç saat devam etml9Ur. hızım ne kadar kirla mal aatacağımızı eor bıuılarm aatı,ııe ufrlU}all bak1kl ve eylO!de başlıyacııktır,. 
hAUl tamir edilmiyor sua.hnl soran Eld t tahkikat evrakına gö duk. Komisyon fi. biıim ma~ar.ayı lültı ad· bUkm1 her ••'ııs ıo _.." __ ...._ ... _ bu * DUn altın 26,55 liradan sııtı1Jlll .. 

e mevcu dederek mııllarımııı >iizdo elli Urla aa· .,.... •-- .... ....... uru 
(En.sarı BUlendJ imzalı yazı tatklk re Fiyat MUrakabe bUro5u kontı'Oldllr- tacağımız:ı bildirdi. Bunun üz:crine tari· maJumeyl bulundufa vUAyetbl nli· tır. KWçe altının g:ı-amı 343 I< 
edildi: lerl Baker mafazaaı vltrlnlnde ka ın femiri buna uydurduk. Komi~yon erk~k 1 . ılne IJlr beyaaname Ue &,Jldlrmeye tur. ıV 

Bu cami hakikaten tamire ve bazı ve erkek ayakkaplarında 30 • 35 ura yalk:ıbılarında yiizJe elli, kadın ayıklı· mecburdur. * tzmir Fuan lçjn hatıra pt1l6= 
ınşaata muhtaçtır. Tarllil ehemmlye. gibi fahiş fiyatlnr görerek içeriye bılarında da yiiı-de yc-tmiş kir hadıli ta· Bu maızeme bugünden itibaren blL basılmaya başlanmı:µ. Pullar 
tine aıt mülalea da yerindedır. Su•· girm'•ler ve bu ayakluı.bılarm mali· yin etmi,ir. Bizim fiyatlanmıı da buna bin adet olncaktr. "' 

"i kQmete ı.atılmış addeıdllillğinden b:ış. 
iln cevabına gelince: yet ftyatıannı tetkik ettikten sonra gore tanz:im edilmi~tir. k.'\!Jına. sııtrnak meınnmdur. Hlikünıet. ırd Uk al tJsl 

Cümhuriyet idaresi bUtUn 8.blde· yUzde elliden fazla kar alındığını tes- Müddı:_ıumunıi muavini Fethi Seul. bu· * l\tı.s an guv par 0 ııJI 
el M kab b- .. · çe bu malzemeye konacak fiyatı tes- miştir. Ayrıca Bası·adan da l 

lerımlZi yılların hattt. uırların muh· b't ed k zabıt tanzim etmlfler ve ra a ' ura e uroeunun anca .. manı· 1 ere fatura utı~larında yüzde 50 kir hıu.ld i blt et1ccek mUrakabe koml!\yonların· çuval gelecektir. 
telif tesirledle harap olmWJ blr halde ayaltkabıları mUhUrleınlşlerdir. kabul ettiğini aöyliyerek buna dair kararı ela 1\11111 MUdafaa VekAletlnden de bir ~ 
devir aldı. Ve Vakıfı.ar idaresi büt- Fiyat Mlirakabe bürosu tahkikat okudu. * Nisan ve Mayıı:s aylarmda tf' 

ln 1 k tize mlbneull lnılunacaktır. rimizde ~ milyon yHz bin liralı!< e 
çesinin kudreti dahil de 0 ma • neticesinde mezkQr mağazanın harp• Bundan aonra ayakkabı dalreal ıefi Di· 
re muhteı.f vllAyetJerde ife el koydu. ten evvel de yüzde elll kArla ayak- mitri 110rguya çekilmitı.lr. IAk utıışı yapılın.q ttr. 1 f 

üh. ı lkt d d --L .... K""~~wı ra.ııadJl:ıaneslnin yerı 1ı1 Fakat ne çnre kl m m m a.r a. kabı sattığını ve ahvall hazıra dola· Mapza a ...... ıt tutan nıemurlardaıı bi· Adliye katipler. nin ... --
tahsiııata, malezmeye ve d&ha baı;ıka yısile yüzde elliden fazla kA.rın da ri•i de dinlendilı.tı:n eonra maiaza mü· ıetıerle takviyesine karar verllıtl~ 
şeylere ihtiyaç dol.ayııslle herbirl mü- f"\.ola addedllemlyeceğinl kabul ede- meullinin avukatı bir ıürü mütalialarda maaşları yükseldi ilk olarıık mıknat.ul t.ıetıeri alıJIP'" 

il Ü d -'"'"' lıuluııarık davanııı aukutano iatemlpe dr. t 
sait zamanlarda. bol ,para e v cu e rek rapor verm'"-"e de MUddelumu- b ır. .~ 

-r- mahkClfl"• u iddialan kabul etmlyerek Ankara, 3 (Tele!ooıa) - 941 mali artıP'...ı 
getirilmiş olan Türk :M:Ull eserlerinin mlli.k ikinci aulh ceza. bAldmllği ta- ınüddeiuınuml muavini Fethi Sezainiıı ie. lıiiıçcaill_c 19,920 lira ful& ~iaat almı~ * Karadeniz Umanları ıJ>~ 
hepsuıln birden blı"kaç yıl lçlnde es rafından tayın olunnn ehlivukuf bu teille her iki .-ıaz:ıaı.ınnuıı tevld!leriM ·~ olan Adli e Vekileti~ ıo lina ma&Şı bQytlk vapurlar JWetilecek ve ~ 
ki !ıallerine getırıımc:ılnc lmkfl.n bu- ayakkabıları tetklk ederek bi.iiılaı:ın birlblrini nakuder mahiyette ifadeler \e- adliye Utipleriııdeıı 161> taııC6iııiıı maa· seferler lçln yede1'; vapurlar ~ 
lunamazdı. Bu işler program ve za- yilzde 128 M.rla aatıldıtını tesblt et· ren murakabe komisyonu ualarile, ehli· tını 15 liraya çıkarmı~r· lunacaktır. ~ 
man meı'lele&ldir. Nl!.8ll kl Hudavendl. miştlr. vukuf ayakkabıcılar cemiyeti reı.ı İ.ırıail 1 
gar .camll gi~ı hemen t.epsı muhtacı! DilnkU celsede tahkikat evrakı 0 • Hakkının ve diğer iki oıılıidin dinlenmek ,,,..------··------------~ 
Lamır nıce mılll tı.sarı ilneslnde taşı- kunduktan aonra mağaza mümesaiU üzere mahkt"mey11 celplerine karar vererek [ H A F T A lr 1 N D E D i K Q O U S U 

aad ı d hemen he duru§mayı 14 aSıı5tos 911 ça11anıba günü 
yan Bur a 0 eser er en • Salo.mon Serero sorguya çekilmiş ve &aat 14 de talik etırıi-tir. Derhal tevkif e· 
men bıtlun blr hale gelmiş olan Y~· ı;ıunlan söylemiştir: dilen manıunlar ddğruca tevkifhaneye 
dırım camii geçen yıl eaaslı ve diğer _ Ma.ğazanm harpten evvel bir gönderilmi~lerdir. J · d B k d hof.tJ 
birkaçı da en ıüı:umlu ıurette tamir sv. çre e or au, - aş uman an ve r 
edilebıidi. ötekiler gelecek yıllarıı c.; f / Jh k ... · · "h ·11el 
kaldı. } A } d H tas ..... vvur arz - t. ar e;.ı.erı ~e zz nz:1 
İsmi geçen HUdavendlıAr camis:ıe aç ar a a s /arkları - Pro'es11oneL katil I 

Murııdıyenln de öntimUZ<.lekl aylarda. 'J 
1 

J 

- Beni mutlaka onunla ko- bağırdı - Sen ne dersin üstat? en mübrem llıtiyalçanna cevap ve- k k ) azan; Ceme•d ~ 
f,uşturmak istiyor musun? - Ben de senin fikrindeyim. recek tarzda trunırlcri progranumıza •ht• kaA r e me ip ~ 
_Şüphesiz. Yunanistan için böyle bir dost- dahildir. Bu cevabın neşrine lüt.funu } J ısvtçıtı:. ORDU. BAŞKUMAN- kabıdaıı daha ıu; kultamlıMı, ~_,; 
- \erilmiş bir sözlin mü luk ihmal edilemez. zu rica ederim. DAN VE HARP '.r.~A.VVURLARI! ııhrc~ıenı olan nıcta'larda nıt1~ 

trar yoksa? Melas güldü: \':ıkıfl5r umwn tıüdll.rü ktmnı yüzde kıırk &Cklz defll. '.Af 
- Hayır hayır. - Fakat maalesef, ben bu r. KlPER Eczaneler de salı g u·· n u·· .. ,.ıçn m1W bqnım dolayı8lle lıln kırl· se.klw yUk.seltml~ o1' 

d B . · • ğu d tect1p edlleıı bir t.p1aDtıda, ı.,·ıçre 
_ Dikkat et ostum... ız1m anzı dostlu n uzun zaman e- lf. d' I k dl! ... 

w YY>L- •• ği kontrol e 1 ~ce k k orclı»U baş.kumandam blr nutu.k .. Uf• farmasonlugumuza ~ guveo vam edebilece ·ne inanamıvo- Bu zarif di.klıntl 6C\1Dtle karşıladı. .,, Çl aca NI bet meyt\·anda. ti 
olmaz. Zira. biz Türklerin bir rum. Politika dostluklan ne ka- ğmu ııaklryamam. Bonuııla beraber, aAhrimlzln ba•· ıemUerındeld ec- Uyeıok. «daşaııwaaı.u ıaz.urulu!» do- Biz bu milııöscbetle ~il noıd• 

d k . . • .,,.... .... Ticaret VekAleU mevcut ekmek nılf. 
damarları var ır ı ışe gavur dar çabuk meydana gelirlerse Va.kınar Umuru l\'.IlidUrü Bay t'ahrl zaneler blı·blrlerlne uymayan ve fa- rinde durduk. ,_ı' 
karıştı mı derhal tutuverir. Kar politika dücmanlıkları da tıpkı Klper·dcn yeni bir rknıuıı: olıwsk: hiş !!atlarla llAç aatmal<tıı.dırlar. çeşnisinin değişitrilmeslne karar ver Her rnwı bayrama bUrmet ederiz. Fiat ınilr.ıkıabe memurları. ~ 
d~sllği mardeşliği unutuveririz. böyledir. Hiç beklenilmedik za. cOnllmiııdckl nylar», ltıf,>a yalda- Şmı<.liye kadar Fly&t M.Urakabe ko· rniştlr. Yeni karara göre, yarından Küçük, •ulhpe.rver Javtı;re.n.l.ıa de bir llC8enin uzwı aıunruıüanberi bil I~ 

e ... geniş adımlarla, sofaya manda patlayıveren basit bir şan aylardır. ntidavendlG"ar ooıuHnln misyonuna vaki olan bir çok müra- itibaren ekmekler kepeği alınmamı• rnilü bayramı ola.bilir el.bette (tarih- ra mal ııattığAw sözününde buJ...-4 
rd, · b ka h11d' b' ....ı; Ik' d tl te Giyomtel vak'a.'llUU lıa.tırlayuu:ı!) ıtır,; 

cıkarak me ıYenın ~ına • u ıse, ır 0 ... n evve ı 08 an mübrem Uıtiyaçlım ıcın blru dalıa caatıar uzerine Fiyat MUrııkabe kon. buğüay unundan yapılacaktır. Yeni rarak, bunu Uıt kılr telıikkl e ~:~ 
dar yürüdü. Talat Bey de onu kanlı bıçaklı eder. Harbe sev- sUratl.e lınrckct etııierne-ı. mi: FarJza troıorıeri işle alakadar oımnğa ve nitekim varılır; biz.im de ona saygı- ıerı luılde mahkemenin ehli ,o~ 
takip etmişti. keder. Dostlarım, biriblriın~ 8.~7 cönümUzdeki aylar» yerine cünUmüz. eczanelerde ı:ntılan lldçlnrın te:ıbıtlne Up ekmek Şiındlkinden daha mugad nuz meveutlur... J.Wı)·le olmakla be· ra11<1runa ılayanarnl<, geni' blt il' 

Bu sıradn uzun boylu, flk bir datmıya ç~lı~mıyalmı, pugunku deki lı:ıftalıır» ırtmle l,c başlıy:ımaz: bn.şlamışıardır. dl. daha lezzetli ve da.ha plı;ıJ<ln ola· raber, ta"lçre ordusı ba.,kunıanilıını· yı' z:lhnlyetiU ı, lhtiklr ıew."141 ' 
gene sağ etnde tuttuğu eldiven- Bartlar içınde Yunanıstan Os- mıyız': Ewclce ::> ... ıhlye Vckliletınln lesbıt calttJr. Ycnı tip ekmek köylerde ye ıun cdayanmuımz. JAızımdır» ı.iıı.u tu- eldir. ~ 
l ri ~ol avucuna wrara.k tempo manlı .imparntorluğunun de. EN Ant ntlLEll.'D ederek üzerine dstnnbulda perakı;n- nUen ekmeğin aynı olacağından, bU· hafmuz:.a glttt. Umarız: ki. mahkemenin bil ~ 
.. utuyor ve ne&csle ıslık arasın- vamlı bır dostu olamaz. Zat.eıı bvlçre ordu..u , .e bu ordu· rı, flııt mllm •·-be tr-.. kwı.tıınııd" .,el' .ı. , de satış !ıyatı> ı,:u kııdaıdır <U,:re yaz. ttın memlekette tek tıp ekmek çıka ~ ~ " 
da. bir ses çıkararak merdiven- K~r~gu ile ~alit Bey, Rum yardımcı sayılamaz. Faknt bu dı,'1 hazır ilflçıarda bile dehşet1l u,. rılmtf oıacaıctır. aun t.fkumandaıll pbl kelimeler ko. az görüş gcnJşllğl uyandırır '' 
leri basamaklıyordu. gencını!1 b~hsı bu kadar bek. yardım hiçbir :e.aman ucuza elde ıltı'u vardır. ~ bir ac.:ayip &"elır.kcn; daha hat tes.ls edür. -"' 

Karasu hemen elini uzattı. lenmcdik bır me;raya sokması- edilemez. Alb.kıı.dıırl:ır hem bu tcsb!t edilen l\!evcut YÜZde 60 buğday, yüzde 40 Ucrı gidip de, bu oretııyu bir de e:harp ~'J'-
. t aklı nı can sıkıntısı lle karQıladılar arpalı un bu akanm da t•lenecek, ya. 1n tekJ ı d l\IAJllUJM EDE!\IEDIGIM , . .J 

Fransız dilimn en tum ur t." • • _ A~ık konu§mak iyi şeydir. mnıttu fiyatları, hem de rer;cte Ue -.- ., ballndCP, yun! Alplıır e er n e, .e&Jl~ 
kompilimanlannı tekerleme ya- ı 1:~lA.t B.ey Karasuy~ gBz ucıle • diye mukabele etti Talfi.t • ~al. yapılan lltlçların f ya.Uımnı tetkik rın sabahtan !Ubaren değirmenlere canını dl,ıne taknuş; kliçUk, fakat Geçenlerde Ağ,rceza mabk ~J 
pan bir meddah gibi bir soluk~ şoyle bır baktı. yanı «arkadaş nız ben de Etniki Hctcrya'nın etmektedirler. yalnız buğday tev:ıfüne başlanmasına roUn ve ııert blr ceviz gıbı. tazyik· ki hlUll:lhCJl:LeSl &UlltilD(\a, ,J 

, . bu adam hangi telden çalıyor, ,... oldilrmck 1'1u.dlle ııze.ıne ,Jf''.f 
ta ezbeıc ?kuduktan sonra.. sen bu adamdan ne ümit ede- makul düşüneceğini la.hnun et. Bu husustaıd tetkiklerin öntlmuz. çııuıplacaktır. Değirmenler yeni tıp lere dayanıyor. Ta8Mvur etmek bıiıt· , 6 dııhı& unca' de balı 1..1u ,.J l' .• ;,I. 

-: Mersı... ~ am ~manmda b:lirsin '?> demek istedi. Pavlos mek iısterim. İttihat ve 'i'erak. deki ht'!ta i~lr.dC netıcelenccctı talı- un öğ"iltıne ıı,ıını yarın ikmal edemez. bUtWı ıarıp- Buna .ebep, bviçnıli· ru u.dumıek en "auıuutıııtla~.., 
geldınız... • dedı • Sıze genç • M IAs bunun fa ,_ .,. ki, iktidar tnevkıine geldiği gtin, mln olunmaktadır. 1ht1kar yapan cc. ıerse, yeni t p ekmek salı gUnU eatr•a •-·hl kabran:ın-•·&owdau .. Lı1:1he etme· ~ 
·~~rklerln en vaman ihtı'la" lcı·Bl· .. ; .ı: en . . rn.ına varmamı"' O l · 11 k ..,. ,_ - y bir «kn d ~ki» "ar. l\ ı.."' ., ~ t K dehını d d ki d sınan ı ımparatorluğu bugün- z:ı.cılnr derhnl Adliyeye ver ece lir. çıJ<arılacıı.ktır. mis deiildlr. Blla.kia ç-0k kahraıuau bil '.ıf 
tnnıtabileceğim için de ayn bir r. a u a anna o- kü müccrred vaziyetinden kur. Toprak Mahsulleri Otisl de yeni blr mıue' oldllklaruu biliriz. A.n<:ak, devam edıl> d;uuyor ... B~o ~ ' 
memnuniyet hissediyorum. . t~ndurduktan sonra devanı et- tulacaktır. Biliyorsunuz ki genç Mesut bir evlenme karara röre çaıı,malara bafl&mıftır. bvlçre deytııce öt.edenberl batıra \C krulığuu ,·o 1'cr.d.ı.lnden nel~~ 

. Talat Bey, Y1ı.1°110agü~e1ıen ç:en
1
• ·- Yunanistan genişlemeğe Türk beihtilall c~lmllyetı, a.şağıkyu. İkdam reflklmiE!n Bnşmuharrırı ---o--- gözöoüne &elen .a1rill bir ~vı 'e ~=c=·~:;ac:~~r;: ı~-._!"'A 

cın uzanan c ın ' er yuz e mecburdur. Daha doğrusu, Yu- karı, yne mı e «mason on- İstanbul mebueu Bııy Abidin Daverın ııeyab&t meaılekett, bir sulb ve ·~- mecbur edl.anlf» Uk hail ~-at· .,ıJlf' 
sıktı. Gelen adam: . nanista.na hudutlannr genl!7let- va~I> nı~ b!-1' §ubesidir. Daha kızı PerlzaUa. Bafir Mııtynnın evlen. Sopa ile kafasından yaraladı kb beldeUclirı ba taea\-vurwıa or- """ 

- Şeref buldum ... • dıye ~mı- mek mevuddur. Osmanlı impa- dogru bır ıf<ı:de, ile k~nvan.ın me Wrenleri dUn altı:ıam Taksım Be- Fatihte, Kıısapdemlrhun tnahalle. da. baflaam .. .ıaa Jıaavvn ve fldclet ııe u~::lı:ız:un: Bu ada.nl. ıc':ı 
rıldandı • Ben PavloAs .~elis ... ratorluğu bugilnkü hudutlarını Osmanlı ~ectı.on u halındedir. tediye bahçesinde .. •apıımıştır. aınde. lcat aoka11-mda, SUpUrgeet hanı un&Urları, cday&lllDJZ!• gibi ceberllt ,.ııol'.J 
Yunan konsolatosu katibı. muhafazada mrar edecek olursa Bu dcmektır kıy devlet mekaniz. "' Qf) llade eclen kelimeler ter.ad teşkil edl- beri kardeşlerlnin ' iı.t'Y zı.e"'ıt 

Bu Apostilidisc ~atledildiği zannederim ki yarm Yunan masmı ~le ~ldıgımız gUn, impa. ÇifUere saadetler temenni ederiz, :~~~e :U!a::ııı:ö~ ;~:as::~!;; yor da.. :)b~:ı~':. ~a;:er~;::,...ıtı,I~ 
gece, Cafe Cbantant da refakat dostluğunda aradığı mlnayı bu. ratorluITT! ıdare ~ec:k olan Demek 111 artık bu nevi te&adlara tilınk edeıı"1<, zavallıya eı ,,ıır, 
eden kibar delikanlının ta ken- lamaz. Fakat zannedilmesin ki kuvvet, lstanbuldakı dort nazır Sarhpş olunca arkadaşını eden Hüseyin oğlu SWeymanıa aynı da .ıı--·'·""'! yilkl"""ni"'·.·r. Adanıoa.c..Wı Aıl 
di · idi Ber b dasma • ı ktı B I d handa oturan Ahmet oğlu Şaban çöp .,..._.,-- ....... ~.. ,,.- ,..... , 

. sı . • a erce yazı o . ben göven bir adamını. Hayır ... sandalyesı o. mıyaca r. ey- yara a ı 1 zorla dell)u sıkarnuşıar ve "':e.t· fi 
gırd lcr. Karasu dolaptan ~ır Ben yalnız doğruyu söylemek nelmilel teşkılatla çok yakın. Şehremının,1e, Oeniztıptaı sokağın. ııunn ınese esinden kavga etmll}ler, lHTlKAB UDEBl VE ztw.41YET de, Juıklkıı.ıten dell,·e redmıl' 
kadeh çıkardı. Az sonra derın- lstiyen bir milphldim. İçinde dan bir temas muhafaza edece. Şaban eline geçirdiği bir ıopa. ile su- FARKLARI ~ > , ~ 
lere dal!l1ı§ ~luunuyorlar~ı. :av- bulunduifumuz dUnya, aanmm ğiz. Bittabi Etn:ki Heteriya da 7/2 numarada oturan :Mahmut oğ. leyınıını kafasından ağır ıurette ya· nunda da bu fııcmlnr oıınu ·~11' 
los Melas bır aralık dedı kı: ki bu kadar SÖZ hürriyetini ba- büyük emellerinden bazı feda- lu lsmail ile GUlhane parkında. Dan- niaınıştır. Yaralı Cerrl\hp&f& huta. Beyotımıua meşhur lilkB m&laza· KIStU fCı.Y, lğrt\lıç şey?. l ' • 1' ı:') 

- Dostlarım, politika deni- na çok görmez. kirlıklarda bulunacak ... Biz de, çeler mUdUrlUğUnde oturan Dcrvı, nesine kaldırılmış, suçlu y&kal&nmlf. larındaa birlJıJD sahibi, ayakkabı lh· Ulllıcta bir cpnrc:;l.zlll•» IJ;'lll r~~ 
len şeyin ŞU tuhııf cilvesine ba- Ve gözlerini Tal8.t Beyin göz. bugünkü vurdum duymazlıktan oğlu İhsan birlikte oturup rakı lı;tık. tır. tlkln ıuçUe tevkif edllmL,. Kentli meusupl:ırırıdnn wır~l ol 
kmız. Bir z~m.anlar Etnlki eter- !erine dikerek devam etti: bir parça ... Bir parça değil, h_at- lorı bir aırada nraıaunda kavga çık- =====::========ı .IWlaedo lhçbl.r fevkalJ.dellk yok. gözlme ih ~t g'JrllnmUı'J ~~nıı~ı ı f 
ya. ka.dar büyük bir dUşman ta- _ Siz Talat Bey ••• Bu sözle. ti pek çok uzaklaşmı§ olacagız. mıştır. Ka\ga eıınasında İhsan bir~ ,__191!'_. ftlzar----. Fevkalwdellk turada ki. mehkeınede o aııda ıutun ırades, ·ct"I 
nımıyan. Türkler b~çtln Etniki rim bilhassa. size hitap etmek- FleCS:bilite ile çalı§acağız. evvel içmek Uzere satın aldıkları okunan elılh-ukuf raporundan. bo uğruyor; a~abı ııarcketcı g~~tf 
~eryn ıle dost olab:liyorlar. tedir. Pek yakın zamanda ikti- Kadehler tekrar doldu. Ka- lurltdokuzluk bir ışl9eyl kaldırıp ıa. Ml\nderecetunı:un çoldap cJo. mataunua, ayakkabıdan teneler<.-e Umden ~alse, ~ahut b~ed " -ıt'' 

Talat Bey artık Kar.a~nun dar mevldine geçeceğinize emin ra.su ile Melas. gözlerini Tal3.t mallln yUzUr.e ve kafasına vuı·muş· ıayıslle bagüıa Nana tdrtkanusı ve eeaderce yüzde ytU kırk sekiz da ben de Azıı.sıııd:;n buJuıı~.U c ~ 
yardımı olmadan kadebın~ dol- olanlardan biriyim. Size unut- Beye dikmişlerdi. Onun durma- tur. A(:ır ısurette yııralanan lsmaıJ koyrunııdık. KarUerlmlzclen ösllr (e,·et, bir daha tekrarlıyorum: yUıde par yapn1", bu adamın ~~; 
duramıyacak hale gel,!lli§tı. mamanIZJ tavsiye ederim. Sağ- dan konuşmasını ister gibi gö. sıhhi imdat otoınobUI ile Cerrahp:ı.ş.l dilf'rlz. yüz kırk &eJdı!) kar ettıtını anJıyo- talanm tı:ılur ort.ıı)ı:ı çıi'• rıJı 

_ Ben bu dostlugun ebedi lam bir Yunan dostluğu Slav zUkUyorlardı. tıastanes.ne kaldırılmı~, suçlu yıık.ı.- 1 ._ ___________ _. ruz. KlmbWr, diğer ınaddelerdekl ma.hkfun etmemete çıUışırdZ 
olmasını temenni ederim • diye ihtırasları kat'§Wnda fena bir (Arkası var) lanmıştır. kArıma a111beU Mdiı''! Faraaa, ayak· Kaaaat. bu J"ll-
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[Gü NLERIN ARDINDAN 1 

Karşı yakayı bırakalım, biraz da 
b~riye bakalım 

Mitat PERiN 

s·· Vaşrı, paHklı ve çaçaron kadınlara hlç dikkat ettinn mi? 
.Uphesız, etrnışsınizdır. t=akat bu dıkkatiniz neticesinde, du
~aklarınız, ihtıyar bir kadını gücendimıekten çekinerek, ~a.h
. analarını dızgınlemiştir. Son günlerini yaşamakta olan bir 
•tısarıa karşı derin bir teessür du)!.l'l'lllŞSUnuzdur. 

1 
, Geçen gün böyle bir kadına rastladım. Pasaklı mı, pasak

'· Başında şapka yoktu. Ayakları pis ve çora.psızdı. Yırtık p&
Ptıçlarını, bir eskıcinin diktiği kaba, başka başka derilerden 
Yaınaıar örtmüş, yürürken sürUdUğü ayakları attındaki pen
Çcler göz göz olmuştu. Elbisesi de yırtıktı. 

13urllşuk ve kirli bileklerinde teneke bilezikler göze çarpı
~Or<Ju. Sırtında gençliğinden kalma bir tayyör ceket vardı. Fa
d at bütün bu pejmi.irdeliğin insanda ıbıraktığı kötü tesir, ka
?~.nırı yüzüne baktığım zaman yok oldu sandım. Kadının yU
v Uılde asil bir güzellik vardı. Koyu renkteki sürmenin çerçe
)?,l~iği parlak gözlerinde bir canlılık, ışığı yanıyoroo. Ba!ı da 
ttı1.ı2u kadar düzgün ve güzeldi. Kır saçları itina ile taran-

ıştı. SarM<i b,ı.ı baş o vücudün malı değildi. 
k O and~ bu pasaklı ihtiyara. ne acıdım, ne de gOldüm. Fa
t a~ ~irdenbire .aklıma gelen, lstanbul şehrine acıdtm. ÇUnkü 
,arı.hın bütün devirlerinde daima imrenilmlş olan gilzel yUzlü 
• ehır tıpkı ~adına benziyor. 
k lstanbulun ayağında çorabı, başmda şapkası yok. Ayak
~a~ılarının ne durumda olduğunu görmek için ~hrin teneke 
· a.hallelerini gezmek kafi. 
ı Entarisi, oh ... Onu tarife lüzum yok, gözümOz önUnde. 

1~~rmaraya doğru iki kol gibi uzanan Halicin iki sahili debi
.. -,..lerinde teneke bifezikler taşıyor! 

Köprüler! 
.... Burast, evet lırtanbulun yOzO, bOtOn bu acılua rağmen 

~luyor, Beyoğlunu, bazı ana caddeleri rujluyoruz, pudralıyo· 
..,Lız. Halbuki bu ihtiyar şehrin üstü başı dökülüyor, ayağında 
~k, elinde yok, üstünde yok, başında yok. Ba.kı•mıya muh-
5 daha bir çok köşe ve bucağı var. Artık lstanbulun hep 
~Utüne değil, onun pasaklılığını gidermek için biru da iç ma· 
allelere bakalnn. Eline, ayağına yapahm. 

" Bu şehrin insanları yalnız Beyoğkında oturmuyor. Karşı 
.rllk.ayı btrakahm da. biraz da beriye ıbakahm. 
~ Mitat PERiN 

1 
Adliye röportaj!an __ _,. 

Leş kargaları! 
içini çekerek cevap verdi : " Şu 
kadın taş doğursaydı da ele güne 

rezil olmasaydık 1 ,, 
Milat PER/1V 

Yakın tarihteiı bir sahife: 14 .,._ ____ ......................... ____________________ _.. 

"Kremlin,, de çir jğim geceler 
Z~noviyef ile Doryo'nun konuş· 
malarmndan ç k•. .. ,m netice: 
Başka mc-mleketlerdq? as·kerlik aleyhtarı 
cereyanlar uyandırılmasmna çalışanlar, kendi 
meml:kefleri:ıde dünyanın en kuvvef~i ordusunu 

kurma ğ a ç a 1 ı ş ıyo rl ardı 
-------------------~--------------

Yani başka millet . .''ere talkın verilecek, Moskova sa:kımı yufac=kiz 
. .19~ de, Sovyetler Birliğinin 1 v 1 prensipleri Sovyetler devlet.in-
ıkincı ıne~kezinde Zinoviyef a- 1 I azan : 1 den ba§ka bütün memleketlerde 
yarında bir ~yetin ~yıe bir Nizamettin .l azif dikkatıe tatbik edilecek ve bu su:;: ver~egı ceva.~ı: ~ıfemek 1 harekete ~~ıl hudutlar içinde 
m Zi ~ı kım yenebilırdi · .. . İtalyan komünisti fçetıiden çalı- kalkışan_ bın çıkarsa ihtilale hi-

novıyef, yalnız komunıst ı:<>7"!1k yıkacak· biz vani inkı- yanetle ıthanı olunacak. 
enternas ı·· d · A k ·t :;-- ' ' • 1 T si reisi Y~~a . ın aımı. omı e- lapçr Sovyetler, dışarıı,,'ian vura- y - amam; Başka bir soraca-

. degıldi. O, aynı zaman- rak yıkacaı!ız Bunun için mem- gınız var mı · 
d.a ~nıngrad y~ovyetinin ~e rei. leketlerini;ıeki parti saflarmı Bu muhavereye şahit <>lanla
sı i~ı. Verecegı cevap, mılletler kuvvetlendirmek sizin için nasıl nn b!r kısmı gülümsiyerek bir 
a~na yayılmak istiyen bolşe- bir vazif . b' . . 1 d K kısmı da düşünceli tavırlarla 
~~.cereyanının as~erlik te- zıl ordu e 1;:c• 1~1m ~~ \l le .. !- halkadan ayrıldılar. Gülilmse
lak~sı kadar Rusyada kurulan ~u. ~u~e en .ırm.e c 0 >- yenler işi şakaya alanlardı. Dü-
yenı devletin 1·" sı'yasetı' hak'·ın lece nıulum bır vazıfodır. Le- .. 1. d'" .. ""il 1 1 . -s " • • • • • • şunce ı uşun~ ayn an ar ıee, 
da da bir fikir verebilirdi. Bina- nıngrad Sovyetız:.ın herltangı bır yeni yeni kavramağa ba.şladık-
enaleyh etrafını saran geniş azasmd~~ alacagınız ce•;ı:a.p,. si- ları bir hakikatle gitgide tedeh
halkaya yaklaştım. ze verdıgım bu cevabın aynı o- hüş etmeğe ba§laml§ olanlardı. 

Zinoviyef, kırla§mıt gür kı· lacaktır yoldaş. Doryo. . Ben de bu sonuncuların ara-
vırcık saçları üstünden ikide bir Doryo o tanhte pek nençti. smda idim . 
kayan sivri uçlu kalpağını bir Fransada yapılan nilmayi~lerdc «Merdivensiz oteb diye şöh-. 
eliyle bastırarak konuşmağa bol .bol kavga edere!~. aı•asıra ret bulan Astorya'nın asansör
başladı: hapıshaneleri boylıyarak t)öyle !erinden b:ri beni Uçüncü katın 

- Yanılıyorsunuz yoldao Dor şeylerden hü.z eden arkadaş·:arı- koridoruna bıraktığı zaman, ö
yo ... Kızılorduya henüz arzu et- nın dikkatini celbetmi~ ve llab- ııüme dü§en güzel bir c:scrvante 
ti.~:miz derecede kuvvetli bir beyi ku'cbe yapan, her hfı.diaeyi d'etage» ın kıvrak beline_gözle
butçe ayırmış bulunmuyoruz. satışı, sürümü arttırmak ls·in rimi daldırarak düşünmege baş
Fakat hedefimiz, Kızılorduya istismar eden Fransız gazetele- ladım: 
herkesi hayrete dUşUrecek de- rinin ilk sayfalarında adı ve - Demekki başkalarına. tal
recede yüksek tahsisat temin resmi sık sık görülmü§ ve bil'- km verilecek ve burada salkı1!1 
etmektir. Bu yıl değilse önü- denbire bir şöhret kesilip pek yenecek. Sovyet devletinin zavı
müzdeki yıl, Sovyetlcr devleti, şımarmıştı. Ulu orta konuşu- ycsinden dünyadaki komUnist 
kapitalist alemi hayretlere dil- yor, herkese tepeden bakıyordu. partilerinin görünüşü pek ga
§\lrecek derecede kuvvetli bir Zinoviyef'in sualine şu cevabı,rip! 
orduya sahip olacaktır. Sosya- verdi: - Devamı var -
list devletin müdafaası için lü- - Dava anlaşıldı yoldaş... -----
zumlu olan herhangi bir masraf Kominternin antimilitarist (1) (1) Askerlik aleyhtarı. 
bir israf addedilemez. Yaklaşan !!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!''!"!!!!!!!!!!!!!!'!!'!~~:!'!!~!!!!!.!'!~~!!!!"'!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~ 

• 
. 

....... ae Jcusanl.- eu IMhll._ blt.

~tceit ıni ? Bitaln de paralar ala-

yeni dünya. buhranı isine kuv
vetli bir ordu ile girmemiz la-
zımdır. Dilnya ihtilill aililısız 

- Allab ~ cvlAt verdi. b1 1'1 iki yapılaınaz. Kaldı ki geçen her 
vermemiş, yoksa beni ölmeden me· gün bizi yeni yeni tecavüzlE:ri 
ura korlardı. göğ'1slemeğc zorlıyacaktır. Bi-

ınçocu arı 

~~orda .-ıel}ell Oç bet adam
ııı birı artık bU beklemeğe taha.m-

llıtı Obnadığmı anlatıyordu. 
'tı~ı-.,ır gibi yaparak yanlarına 
\ ıt111d1.Un. ~'UnkU )lepelnin yüzlerin· 
~it tl;lkgöz adam oldUkları ~
ıtı,~.cıu. Buna rağmen tıenLm ele bir 
~lll\elik olduğumu sanarak, hlç 

Kadın dayanamadı atıldı: naenaleyh yoldaş Doryo, Fran-
- Bey .. belki o hayırlı çıkanfl. sız pa.rlimentosunda.ki komü-
Taşlı adam dudaltlannı btuttu: nist arkadqlanmızm, ordu ve 
- Oğlum bar vurmuş. harman aa- donanma bütçeleri müzakere e-

vunnu.ş. Herkes benlm oğlumdur dl- dilirken ne derece hasis davran
ye veresiye vermiş. Binlerce lira borç malan liznn gelirse, Kızıl Sov· 
etmiş. Evden alıp harcadığı da ca.- yetlerde ordu ve donanma büt
ba. Alacaklılar bana mUracaaUa p&· çeleri müzakere edilirken de, 
ra.ıarını. lııted.iler: rey vermek salihiyetini haiz bu-

Dün yapılan yelken garış-
1 arında birinci geldiler 

ta.""1n'<tan konusuyorlardı. Blr cU-
t11 J 

0na cevap verdl: 
~ \'llıcıuk yUz.dUk, kU)TUğuna gel 
tıı, S..oırıı ol yakında paraları alaca 

- Gidin, kLme Yerdi iseniz o öde· lunan yoldaşlarımızın o derece 
sin, dedim, Nihayet borç arttıkça art cömerd davranmalan lizundır. 
nuş, gırtlağına kadar çıkınıf. Benim Holdeki kala.balık artıyordl;l· 
bir ayatınun çukurda olduğunu g6- Gelenlerin hepsine düa.üncelerı-

...... P • cnl t !I 
~.. araıan aıacn.ğz da Ilı! mı· r er çocuğa kredlyt açmışlar. oı- ni duyurmak arzusuna tutulan 
'ltııte de yüklU bir mUşteri tur lan da &lablldlglne aar!etmlf.Bir~ Zinoviyef, o ince sesini yükselt-

İstanbul, 2 (A.A.) - !stımbul Su 
Sporlan Ajanlığı tarafından tertip 
edilen yelken milaal:ıalanilm Oçnncli
.a bagtbı Kod& ~ bQyQk. btr 
lııtbam tçerildDde ygpdmıftır. 
lıms.ı.ntar bQyük bfr aWQ. wymı 
~ wt • ]N!lkea. tlıknat r.ştfrak et ... 

Starbot: ırmı:tı teknelere Mllıt Şeti· 
Dılztn cocuklan Omer ln6nll Ue Eı-

i{ t. oğlwn bana ya bu borçları ödersin ya tikçe yükseltiyordu. Astorya-
b~ onu,rnaıannı kestiler. o ııırada ı h~t dıı pişman olursun. dedi. Ben de nm alt kat dehlizleri ile bilyUk Mevkuf ve mah-
Cliaı '1t1ıe butonuna. dJğeı' eliyle ken 

1 

elınden geleni ardına koYma diye, ce_ salonunda şimdi bir miting 1 
1-r tlbl yqıı kanıına dayanmıf o· vap verdim. manzarası vardı. Zinoviycf şöy-
bı11llt l'Uruyen inUya.r bir adamı blr Bir de ne görellnı .. otlan Adliye· le devam etti: kO ~ b d 
~e ~öateı·dlleı·: ye mUracaa.t ederek, benim babam - KonıUnlstlerin vazifesi ka- miar e en 
~l1!.te P~rıı ba.bası. Oğlunun b<>rç- buna.ktır ve ailenin servetini çarçur pitalist rejimi her ne suretle o-
~. Odeseydl de bu hale d!Lşmesey· ediyor. Onu hacir altınca alırı beni lursa olsun yıkmaktır. Fransı~ terb~yesı· yapacak 

de vıı.sl tayin edin diye bir iBUda 1 komünisti, Alman komünisti. 
0-, lju. 111tada genç bir adam, koridor· yazmı§, verm!J, Kim Verdi bu ülı. ~!!:!!l~!'!J!l!!!!ıaı!l!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!e!!!!!l!!!!!!!!'9 Ani.an, 3 (Telefonla) - Adliye Ve
~l>~h •!nlrli dol&4ıyor, elindeki Hangi )tör şeytan cahil çocuturnu karısının koluna dayanmı9, müte· lr.iıcti. ceu evlf'rindcld meTkuf ve mııJı. 
tııtu. )'[ Uh ha.vaya. atıyor, k!h yum kandırdı bılmem. Her halde alacak· bess1m bir çehre ile ağır ağrr ytırü· kunıtamı beden terbiyelerine ait i~erlc 

ile vu _,. lıları olacıı.1~. ÇUnkU hepsi şahin 01• yordu. Tekrnr yanına yaklaştım. rncogul olmak valifeWli, ceza ,.e tevkif 
tıv · ran.k ezıyoı ... u. '6 k t belli 1 dedim 1 h ~ "Yar &dam kUrne halinde top- mu~. -a sa · O~hun bana vaai - Geçm Ş olııun bey ba.ba, • C\ eri direkıörlcrinc vermi: ve btı uauıı-
~ olacak sonra ver yanaın. - Ey\'alla.h evlU. GeçU o dev.r, tll hir kanun projesi hıwrlllllillıştır. 

dal tnımu de iştira.it etmif!erdir. Ço~ 
heyec:ıaılı geçen yanfla.r neticende 
mlzin ~uklan Ömer lnönü ile Er
dal lnöoil 1.11.20 ile l>irinci olm~ar. 
dır. 

Şarpi anuft y&rlfDlda da Demlr· 
spor klübllnden Feyyaz 1.11.44 te bi· 
rlnci olma~lardrr • 

Yarışlaı'dan eonra Jcasananlara bay 
rak n ~it müka.taUan verllml~. 

Ank ra Hukukuna 
parasız · yatılı talebe 

kabul şartlan 
Ankara 3 (Tde[aııla) - Adliye Vdtl. 

Jeti ht.Mltıu yatılı olaı.k Aekara lmkuk 
falr.li.lıesine ı.111 ~esı kibaroa lr.üul e. 

dilecek talebe lıakknıd. bir talimııtuaıH 
hazırlanıuı§lll"· 

Talimatmuney~ •ıızarae ystıh elarak kı· 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

HABBA E ... 
Artık zevk, neş'e, aşk ve her 

dilediği şey onundu 

Dil geceden ıoara gel a geceler ve 
glıultlZler, 8Zldl, ep BabtJiba ile 

llaşbaşa, koraa oyaaa balda 
YeEtd. fim~ esir Yazan__ lbni Mina yeni 

ciye ürkek g~ler·r-::- 1 Halifeyi evinin ild 
ıe be.luyordu. ol ~ari Bülent kapeoını: ardla.rına 
a:>n ısöz olarah kadar açarak ka 
tunları fıstlda. - ... İ • bul eUi. Fa.k.&t ,.._ 
dı: rip talih! Yezı.d ce 

Hareket Uç gilndenberi bil.Şia· ne aradığını bulamadı. SUleyman bin 
mıt bulunmaktadır, Ömer bin Ab- AbdUlmcllkin ve ömer bin AbdWAzi
dülA.zlzln muhtell! yerlerde kullan· zin Yezide pek müstebit blrer çehre 
dığı casuslar yok edUmlşlerdl.Birçok göstermiş olan hallfcUkleri :amanın· 
nimeUerimize, sizi ömere sat.nıakla da lbnl lliinanrn evinden bir k&nf dı • 
mukabele etml9 bulunuyor. Allaha ~- şarya çıkamamış olan iki J;llzd kız, 
mıı.rln.dık Emir Hazretleri .. Bu hafta İbn! Minaıun evinden ayrılmışlardı. 
iı;lnde Şam cam!lcri eski güzel hut· Yezid fena halde köpUrdll. Hani 
belerlne, dedelerbılzln sarııyı size ve İbn! Minanın diğer karışık l.şlerini 
si.:& de Iiab~bcye ka.l"UfffiUf olacak· öğrcnmem!J olsaydı da onu eııki.sl gi-
sınız. bir yalnız bir eslrcı. olarak tarumak· 

_ , , • ta devam etseydi, Habbtı..beyı bula-

- Allahıı ısmarladı'!( Emtr Hazret. madığı bu evde mutlaka. tbnı lılina-
1 

1 
nm leşini sererdi. Fakat İbn! :Miıu· 

er · nın, Omcr bin AbdUIA.zi.zin ölilmUnde. 
1bnl Mina ile yanındaki adam geri ki r ,ünU bll!yordu. Bunun için tını 

geri çekllerek ve mütemadiyen yerd hld .ı l'lnl blr yelse döndü. Ve acı 
öperek kapı perdesine ula.Ştıklan za.. acı f>uylcndi: 
man es'.rci, çok yUksek bir aesle: - Niçin böyle oldu? Niçin böyıe 

- Bu atlarn cetleri CezlretWara.p· oldu. Nereye gittller?Niçin beni kah 
ta ayn ayrı gUzel ve şerefli isimler rcdlyorsunw: 1 Onsuz yıı.şıyanuyaca· 
bırakmışlardır efendımız. _ diye ba· ğum bllrnlyor musunuz? 
ğırdı •. Sesinde öyle elemli bir hal ve ha-

Ve perdeyi açıp çıkarlarken dış:ı.rı 
dal,llerırı ve merdıvenlerdekllerin işi· 
tebUecekleri de.recede yti~k sesle 
ikisi blrden 1!tıve ettiler: 

- GUle sUie kulamnız efendlmlz ... 
GUle gWe kullanınız efendimiz!. 

* İşbu esrarengiz Ziyaretten bir gün 
&onra Yezid, H:ı.life Omer bin Abdili· 
tlzlz'in Şamdan debdebeli bir &layla 
çıktığını gördU \ e bir hafta sonra 
da tıpkı 6Weyman bin AbdUlmellkin 
ölUmUnU ömer AbdUlazize haber ver 

mele için Heci D&bıktan gelen habet'. 

linde öyle elem sunan bir sat çocuk 
aubı vardı ki ona hazırlanmış olan 
tallı sürprlzln sırrını eısirci daha faz 
la saklıya.nuıdı: 

- Ya Hnlife! - dedi - Git S&l'ayı· 
na! Sevdiğin oraya aenden evvel var
mıt bulunuyor._ 

- Ne diyorsun? 
- Söylediğlml yapmanızı dUiyo· 

rum. Sarayınıza gidiniz, Halife Haz· 
retleri ve sevcelerlnlzden Osmanm to 
runu Abdullahın kızı Saldeye ubk 
bir llWatta bulur.maktan çcltinmcyi
niz._ 

- Baldeden ba.Ue neden ınzum 

eller gibi aUaruu çaUatarak Şama C6rUyorsunuz? 

ulaşan haberciler, Emlr Yzld bin Ab- - Sevgillnizi sizden evvel hatırla· 
dWmellke amoazad~ ve Be\"gili en1f mış olmasından... 
tCjli Hall.te ômc.r oin AbdWblZiR öl· Evet.. Kocasının halife olduğunu 
dUjilnü bildirdiler. öğrenir öğrenmez, Saide derhal ya· 

nrna Uç dört cariye almıf ve doğru 
Şam camilerinin minberlerinde eöy İbn! Mınıı.nın evine ı;ldip Habbtbe ilt 

ıenen hutbelerden, Huretl Ali ne w- SelAmeyl saraya g'ölUrmUl}tU. 
lA.tlal'llıa yapılması mutad kUCUrleri 
ve baka.retleri kaldırdığı ıı;ln koyu 
mUsltimanların kinini Uzerlne çeken 
H&llfe Oıner, '1 inci yaşına yeni bas. 
Lığı gün Dlri S&m'anc:ı.. köıeııi ta.ra
fından zehirlenmişti. 

* Artık dünyalar Yeıı:ldin elnnıftu. 

Artık Beni ümeyye imparatoru ol· 

m~tu. Art.ık hlçbır kudret onun ö

nünde lıq dircmiyeceld.i. Artık ne 

öıner bin AbdW~in fısıltılarına 

kulak veren Air obur Hallte SWey

man. ne de Ömer bin AbdülAziz kal

mıştı. Ar.t&lt Aaaaa sUvarlleri lbni 

.Minanm kapısı önüne kendi.sine kafa. 

tubncyacakla.rdı. Artık .. 
Art.ık.-
Art.ık, HaDbdbe de, Selime de, ay-

1t geceler de, ~vk neş'e, aşk ve her 
dlledi!i haz da. onundu .. 

Ve şamıııar bu yeni Beni ümey~ 
ye Hall!eelnln camiden evvel şehrin 
ileri gelenlertnı, imparatorluk ordu· 
larınıa plip kumand.&nla.ruu ve eal
taııatm vezlderiııl kabul etmezden 

* Saldenln hareketi YeZidin bllyilk 
minnetini kazanmasınıı. sebep oldu 
Fakat bu hareket Saideye kocası..ı~ 

dan en ufak blr erkek .sevgi.si kopa· 
ra.madı. Y ezld hareme girince doğru 
Habbabcnlıı bulunduğu odaya daldı; 
Hall!eliğtnin ve ıı.byatının devamınca 
artık azad kabul etmez bir kölesi o
lacağı kadının, Hab"l>Abenin ayakla
n ucunda çönıklendi. 

İlk gece.. 

Uzun ayrılık yıllarından sonra sev 
glllslnln nefes alışmı. söyleyiş{nl., gü_ 
lUşUnU tartarak, kokusunu alarak, 
geçirdiğ'i bu ilk gece Yez.ıd kendini 
bir rllyada .sanmıştı. Ve zaten taı·ib 

oııun bu rllyadan bir dııha uyanmadı. 
tım ve o ,eceden .sonra etrafındaki 
başka şeyleri görmek, ba.~ka se.sleri 
duymak, 'başka bir şey anlamak im· 
kt\nlıırını bir daha kendinde bulama· 
dığını kaydediyor. 

ltı;t Olan birkaç kitinin yanında.'l 
·iten Mahkemeye geldik. Anıan Allahmı dedi ve anlatmağa. ba.şladı: • 

, • Yere dofr\l tUkUrdU: d 50Q f f L f 5 aı. 1 1\uı Allah mUatahakkuuzı ver neredesin? .. Nclcr çıktı, neler T. Yit- - Vaktlle (Karakuş) dJyarJll a ira Ut yüzüğü ça ıp 2 O 
"'" ~ k miye ya.lan ş:ıhit. Yok ben kwnar zengin bır adamm benimki gibi ita· ı· tm 

bnl edilecek talebeıin ~· 18 dcıt ıJa!ı, evvel atına aUayıp, lbni )liJ,anın e-
30 dan yukarı olaryaaalr., -.ide kötü vtnl boyladığını sördWer. 

lik gece ve bu pek tııUı ilk g-ece
den eonra gelen geceler ve gllndl.1%
ler, YcZidl hep HnbbAbe ile başbaşa, 
ynnyana, diZd.ze ....-e koyun koyurıa 

buldu. İbn! ıt1.ln&rnn evinden saraya 
tekrar gelince HabbAbc aanki Ywde 
ınılılarnJUO, tutkallanm~tı. 

~ arıaıarı, dedi. oyna.rmı~. Yok hovarda.Iık eder • YtraıS bir evl&dı varmif. o da aıacak ıraya sa ış 
"\ l' 1111 onu bir sıraya oturttu. Son. mişim. Yok iı;kl lç~iın. F&lan lılarına cbaban ö1aün paranızı allr· ~yoğlunda, AmıalunC3cltte Ce. 
~tı.ı 'ilt gözıerini avucu içinde tut- "ll'"n, üstelik bunaknufun, sınız~ demi". Nihayet bir g'lln ala· ınl.lbey apartımanmda.. kapıcılık. ya· 
)"'· tııendUl ile ailcrek genı; adamın ~ ,. ı m ,.,,..., ne yaptı- c-ı..1.1-- --~-""- "",. .. 1arı tstemi.Şler. P&n Yusuf oğlu Sa.Jt, geçen G'iln a· 
~ ''RI' cı· g-ımı bllm yor Uy--• ..._...... . ................ -... P· ... - __ , d inin 
'~ ~u. Bir 9eyler konuştulBr. Hep bir agu: olmutlar, Btr yan. O da vermeyince ad&.mcaaı~ ya!ta. d - ...... an Jdr.,...,arm a.n Yan ••· 

....._ 11.Clıun dlk başlılık ediyor: Paça blr tabuta koym~lar, aırUayıp e bulunmama.ımıda.n is~ade ederek '::n ona dcdlnı, pişman olursun, dan mahkeme oluyor, bir yandan de. muarııım yolunu tubnu~lar. Kara· ısoo Ura ~etindeki yüzüğünü çal-
~." bboı-..1 ... - diye, •ı Almdl, ne va- beni tehdit ediyorlar, para.lan iaU- m •• v ayni a~a.,.~anda ._,__ bu ~ .,. _, "" .. " ILhk k1t4 kıı.dı~ evi önünden ~çerken .._ 9 ,,,........... ........... -
~ &.1\aıun? !. yorlıı.r. Ver paralnrı m emeden vaa kadı gürUlUlyü duymuş, k,.la1-l:ğı lun.zı Semraya 2SO liraya sat.m.tşt:ır. 

~~ton bır eliyle oğlunun sırtnu sı· geçelim dlyorlıır. :Sen de anemleket- önlemiş. Tabutun içindeki adam da: Yapılan tahkikat neticesinde yUzll. 
~il: r, iter eliyle glizlerlnl ısll!yor- te adalet var, hakikat meydana çı. - Oh kurtulduk, demLy. tün Salt tarafmdnn çalmdığt ruıln-

' ~ ltar> dedim. EV\'el Allah abukat t>lle Kadı adama eordutunda: fılıırak Swt yaknlannu;ı ve dün ya.-
"" cı 14-aba evıtt a.ra.sında böyle 'ICY- tutmndım. Onlar şahit gösterdL Ben - Bunlarm otlumd&n alaıCAkları Pılan sorgusu.'!dan sonra tevkif o-
~ <ınu hiç? Gel o&l b b de gösterdim. Hem bentınkUcr bet var. Benden •·t--"'ler, --~meyince: lunmuştur. Semra da çalmmrş bir bt öp <l . o um a anın va'·it nnmo• .. nd"' Nihayet hllklm; .. """" ..... 

t kt e barışın, alacaklılar da el· " .. - ... (Sen öldün) dediler, belli tabuta koy nıa.ır eatm aldığından mahkemeye 
~ al.arını alırlar, dedi. Alln.h ondan razı olsun. Beni doktora dular, demlf. •cvkolunmuştur. 
~~ 01dukça celbedici bil' hal al. muayeneye gönderdi. Doktor ~ !'&kat kadı bu Mfer ttekUen ao- ----o-----
~ '1p n, oturdut;-u yerde dudakları· 'baktı <la no dedi biliyor musun oful. nınca onlar da: 

>~,lıt.lrıla.tarak dua okuyan ihtiyarın - Baba!. Sen bunak munak de· - ~ öldU efendl.ın, g69(lnlliz!e 
~eın'0kulıturn. Kendisin~ ne için ıtnsın. Bizim gibi ne gençlez:i auya g-ördWt, demişler. 
~t 

9
1! titre dUştUğUnU sorunca, yU_ götUrUr, susuz getlrl.r8in, dedi. Böy· Kadı da adama dönerek: 

t~: Yle bir ba.ktı ve içini çeke· lece de rapor verdi... - Bire kU.tah.. bu kadar adam 
'I' 4!ı Mahkeme salonuna glıınişU. İhti· sana 61dU Jer de sen nasıl ...ı oldu-
' tlbı 9U kadın la.f doğurnydı da, yarın o~ıu ve alacaklılar raporun o- ğunu iddia edenin, yat ~atı. demiıJ. 

Mesut bir evlenme 
Doktor Hikmet Giurin ~lu Rlfat.. 

le Osman Kw-un•m kızı Sııldenin ev
lenme törenleri. dün gilı!de bir d:ı.vet· 
li klltlesi örıilnde Tokatlıyan salonla
rında yapılmışta. 

Çt!tlere saadetler temenni ederiz. ~ •ıı.ıı..' rezu olınıyaydık, dedi. kunmaBinı heyecanla takip ediyor· Amma fimdl o devir değil; g~U 
~ lttı~ anıatnuık tatcmedl. Ben de ıardı. !{Ağıtta ihtiyarın sallnı bir ak evllt. Şimdi ctpnhuriyet hAktml pa. l')ımlilliilma~1.ial?i'lC~m~~ 
~'ı lorı.ttne1< için ısrar etmedim. Bi· Ja sahip oldutu Y&Zl1ı olduğundan ıavrada.n f&hlt dinlemiyor. Dr. Rafız Cema.l 
C.rıı~.r~ Yı\9lı kadın gelince ona hepsinin rengi atmıttı. Son umıUe•i Yanlarından ayrıldım. Senelerin 
~ 'ıııat:rn e kadar olsa kıı.dm, deşin· de kırılmIJtı. Mahkeme kararmı ver ağırlığını sırUarmda ~ bu lkı LOKMAN HEKlM 
o.._ .. ll>ıı,ka&b bafladı. Fakat kadının mek Uzere tarafları chşan çıkardı. ihtiyarın arkalarından baktım. Onlar Dahiliye M:teha~m 
~'Ilı "'ll knp ı nl ttı lhU Divanvo!u 104 '*•· kör ı arak yanlış a a • ;'llrrn oğlu alacaklılarmrn birbl birbirine daya.runışlar, ağır $ Y'Ü· " 
·~ en lhtıy Mua}•ene saatleri: Pa:r.nr ar, lA!t aldı ve devam ri ardınca gelen suallerine boyna rüyorlardı. 

bliklik cevap verirken, ihtiyar da HltatPEB.ts har'c hervün 2 5. Tel: 2?898 

bir hali bolWDJyacak. ..a..o.kı :imt.i· =======-========= 
Yezid iÇln artık iş gU~ gece ve 

gtlndUz kalmam~tı. Gece içkiye ~
Janan anla başlıyordu ve gilndUz, bu 
çi!U adıma. uyur buluyordu.Hallfenın 
!fi ille, av.dece Hnbbü.bcnln arzularını 
yeri.Iııı geürınekten ibaret Kalıyordu. 

hanında maTaffak obmst olacak. mekte
bi biıirılil..-ıen eonra 8 acııte müddetle Ad· 
Jiye V ek.iletinin gü6terdiii ycrkırde lıiz. 

mc-t ifa eyliyeceğioe dair lublRit seaedi 
'flll'ccelr.tlr. 

Maliye Vekili 
Ankaraya gitti 

Bir müdckttenbm tdırimWe Mlımu 
Maliye \'ekili FıAat Aira}ı. dia lkfa•· 
ü ekşprea}e Ankara,. citmlttir. 

o 

Barbaros pulları 

tedavUle çıkanlmuına karar ...U· 

rniş olduğu hıı.lde, baZI Hbepler do-

layısile çıkanlauuya.n Barbare>11 pul• 

!arının yeni ta))ı]an bitirilmiş olup 

bunlar pek yakında satıf& çıkanla· 

caktır. 

Bu pullar 20 paralık, 8, 10, U ve 

17 buçuk kuruşluktur. 17,5 kuruş· 

luk pulun üstünde Barbarosun port
resi mevcut olup altı renklicUr. Bu 

ne\1 pullar TUrklyede ilk defa olarak 

basılmaltt'.n \"e tedavüle çıkarılmak· 

TAKViM 
3 .4GUSTOS Nl 

P.ll.4R. 
AY: 1 - GU.'·u ~JS - H_,: 9' 
RUMi: JS57 - TEMMUZ: Zl 
HlCRl: 1360 - RECEP: 9 

V AJttr Zl:V ALI &ANI 
--

ÇÜNEŞ: 5,51 !>,M 
OGLE: )3.20 .ı,.'i6 

1KINDİ: 17,15 8,51 
AKŞAM~ 20,23 12,00 
YATSI: 22,13 l,18 
İMSAJC: 3~7 7,32 

o 

l•IOBI BAY&DIS 
ll.A.'J FİYATLARI 

~Iık nıakıu olanlr. 
l Uıci Nyfa HnlİOÜ 

Klll'd~l MU.sclleınenin kumandali111 
dakl ordular her Gün yeni bir Zafer 
kııza.nıyordu. EndlilUstekl İslAm or
clu.au Fransa topraklarında ilerledik· 
çe ilerliyordu. 

Nıı.rbon ve Tuluz zaptedilmifti. 
Ben! ümeyye IW"&yınm hazineleri ve 
beytllmal sağdan, soldan gele.ıı gani· 
mcUerle, alınan baı;larla, toplanan 
~arla dolup ta.JYordu. 

Bu servet volkanı fçln<le Yezid eev 
glllsi için yığın yığ".n a.ltın ısarfet

nıek, onu elmnslara garketmck ım-
kluımı rahat ı·ahat buluyordu. 

2 > > > 
3 i > > 
~ 

> > 

.Artık SclAmeye de wnmrştı. Hab
btıbe, SelQ.me ve Ycztd haremin hu
awıt bir dairesinde birlikte yafl)'or
lard. Yczice, ancıık on beş gUnje bir 

75 defa, o da bir iki saat için ve~ıeri 
50 ile sa.rayda bul Ufuyor ve her fCYi kısa 

500 
300 
200 

Srndik 
Ahı aylık 
Üç ayhk 
A7hk 

ABD.YE. ŞA.RTltllU 
Tü.rkiye 

:için 
Kr. 

1000 
sso 
275 
100 

için 
Kr. 

1700 
1000 
500 

keserek, tekrar Habbllbeye, Se1Ame
ye koljuyordu. Habblbe onu daim& 
lşıkııne bir be)1t söyliyerek karr.ıı
yor, buna Yezld, bir diğer beyit i!e 
nıukabele ed yordu. Sonra bu mU.,'1&
credcn çıkan eseri SelAme besteli.yor 
ve llabbAbe o il4hl SC3iyle okuyo!du 

.(Aricas. Var) 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 32 

1 G· ATİL 
L Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik_ .. 

Katil, a amı ö d··rmeden evvel 
şöy e bağırmıştı: " Senin 

mevcudiyet· n bf e ir cinayettir ,, 
Bir cinayetin ip uçlarını eldef hassa çocuklar için yazılan ki

etmek, daima on1;1n. sebe.pler~n! taplarda çok tesadüf edilir. Fa
keşf etmekle kabıldır. ~ mdıh, 

1 
kat hakiki hayatta bunlar na

halde bence, yegune meçhul o- dirdirlcr. 
lan şey de sebeptir. Adam 15 sene kürek mahkfı-

-- Ha~nr, ?,edin:ı, ~rtada s~- mu olarak ceza gördükten son
bep olarak gostcrılebılecek hıç ra hayatının mütebaki kısmı 
bir şey yok. için de şerefsiz yaşamıya mah-

- Çok uzağa gitmiyeceğim. kum ediliyor. 
Lattimer'in söyledi w ine naza- Karısım. gelince, iyileştikten 
ran, bu kadın, katille maktul sonra, evvelce çok beğendiği, 
arasında geçen münakasada bir kocasının erkek kardeşile evle
kaç kelime icitmişti. Katil bu ncrek ynşamıya başlıyor. Anne, 
~snada: c:Sizin mevcudiyetiniz öldükten sonra çocuklara el u
bile bir cinayettir> demişti ve I zatıp onlara yardım etmediğini 
yahut bu yolda bir kaç söz. kim temin edebilir? 

- Evet, dedim. Fakat bunun 1 Yeğeninin bir gün bu Unvana 
bize çok yardımı dokunacağını sahip olarak onu taşıyacağını 
zannetmiyorum. 1 hissetmesi lazımdı. 

- Şimdi, buradan gidelim. - Fakat, vasiyetname me~-
Mesele me,.hul katilin gözlerin- danda. Bunu nasıl izah edersı-

• " • ? 
de George Brochlebank'm mev- nız · . . 
cudiyetinin bir cinayete sebep j ~ Bu o. kadar b~sıt bır şey 
olabileceğini ve neden Baronet d~qıl. Belkı de tesadufen _ka:<f ~
ünvanını alıp Guist şatosuna mnın ç_oc';lkları~a kal'Şı hır ınti
yerleşmcden evvel kendısini öl- kam hi~ı besı;yordu. Yah~t. ~
dürmei7e teşebbüs etmedi"'"ini mm hızmetkarlarmdan bırısı
anlam;ktır. 0 

nin yeğenlere karşı müthiş bir 
k" b ledr· · f a· · - Bu hususta bir çok sualler . 1~ es _gını. arze ınız. Gu-

sorulabilir dedim ıst ne .geldı~l.erı zaman derhal 
w · : katledilmelıdirler. 

-, - Dogru. belin !1oter, Ge,or- Bu biraz güççe bir iş amma, 
ge u bulmad~ katıl ~e~rge un bize tuhaf gibi görünen bir çok 
nere~e ~ldugunu bıl?1ıyo~d~. meseleleri de halle yarar. Vasi
Belkı katıl N.ov~aster ne gı~p yetnamede hizmette bulunanla
on~. a:amak ımkanlnr~a malık rm iki sene içinde değistirilmi
degıldı ve onun kendı yanın~3: yeccğine dair olan madde, iki 
olm~smı, adaya yerle!'<!Desını genç adamın öldürülmesindeki 
bek~~yordu. Nıhayet belki onu~ sebepleri biraz izah ediyor ka
bu unvanı taşımasını çckemı- naatindeyim. Bundan başka a
yordu. dayı 24 saatten fazla bir zaman 

- Soı:ı . fi~r~n~, ba~a d~a. için terketme kaydi uzun za
makul gıbı gorunuyor, dıye ışa- man katillerin elinden kurtul
ret ettim. maması için konulmuş mühim 
~ Şimdi~i halde, sizi~ kana- bir kayıt... Ne düşünüyorsu

atınıze dogru meyledıyorum. nuz Charlie? Bu tezi kendi
George'~ ~ bu ünvan.a veyahut mizl tatmin edecek bi'r başka 
bu malıkaneye sah P olması, tez buluncıya kadar kabul et
evet, malikfmesiz yalnız unvan memiz muvafık değil mi? 
demek pek a~s. bir şey olaca~. Bu fikirleri kafamın içerisin
muhakkak kı hıç beklenmedik de döndürdüm durdum ve niha
bir netice, amcası tarafından yet bu fikirlerde hakikat bile 
hazırlanmış bir fantezi idi. Sir olmasa hakikate vakın bazı e
Alfredin de keuı... mareler olduğuna ~innnınıya baş 

Bana öyle geliyor ki, bu tu-J ladım. 

Si ivri deniz f l İstanbul -Ankara 
Hava seferleri 
yarın başlıyor 
İstanbul • Ankara hava postaları 

·1 ağustos pazartesi gününden itiba
ren tekrar ba!Jlayacaktır. 

Tayyareler yolcu, posta, bagaj ve 

203 kişinin ölümüne sebep 
olan Salv~tor gemisi l1taptanı 
1 sene hapse mahl<iim oldu 

gazete nakledeceklerdir. 
nfhayetlenmiştlr.. Mahkeme duruşma Sabah saıı.t S,40 ta şehrimizden ha. 
sonunda kaptamn fırbna esnasında reket edecek tayyare için Sirkeci ga
demlr atarak ~inin 'kayalara bln- rından 7,40 ta ka.lka.cak trenle Yeşil-

Sekiz ay evvel, Silivrinin Cambaz
burnu önUnde Uruguay bandıralı Sal 
vator gemisi kayalara çarparak par
çalanmı' ve 203 .Macar, Polonyalı ve 
Rumen Yahudi boğulmuştu. Hadise
de suçu görülen geminin kaptanı Vlk 
tor lvanofun !Jdncl nğırcezada de
vam etmekte olan muhakemesi dUıı 

Arkeovoğ 
Prof. Gabriel --

Bir aya kadar 
şehrimize ge!erek 

çalışmıya başhyacak 

. .köye gidilecektir. 
dlrmesıne ve parçalanmasına sebep Sabah lsta.nbuldan kalkan tayyare 
olduğunu sabit: gördüğllndcn suçlu 10,40 t:a Anka.raya varacaktır . .Ayni 
kaptanı ı SeM ağır hapse, 100 lira (;Ün Ankaradan 15,25 te kalkacak 
para cezasına. çarptmmştır. tnyyare de 1stanbula. 17,!?S te dönmüş 

., 
mı.ıca 

Mürakıabe büroları 
arasında sıkı bir 
işbirliği kuruluyor 

bulunacaktır. 

Bundan başka aynca Adana için 

de ibir posta kaldırılacaktır. 

Ankaradan 15,30 da kalkan tayya
re 17,45 te Adanaya varacak ve gc· 
ne Adanadan sabah 8,30 da kalka.l 
tayyare 10,45 te Aııkraya inmiş bu· 
Junacaktır. 

Yolcu Ucret tari!elerlnde de ucuz 
luk yapılnu~tır. Yalnız gidiş 17 lira
dır. Gidiş • dönUş 30 lira. 

İstanbul • Ankara - Adana arasın-
lstanbuldaki Fransız Arkeoloji İstanbul ve Ankara Fiyat Mliraka_ dakl hava hattında seyahat edecek 

EnstıtUsU mUdUrU profesör Gabri- be kursla.mu ikmal eden kontrolörlc
yel'ln Kolej dö Frans'da bir kUrsU rln tayinlc:rine başlanmıştır. Bu genç 
aldığ'ı ve artık buraya gelın!yeceği ler bUQmum istihsal mıntaka.lnrınn 

hakkındaki ha.1'er ciddl blr teessUr ve otuz b~ ita.dar vMyet merkezleri. 
uyandırmıştı. ProCesör Gabriyel'in ne gönderilmektedirler. 

olanlar yalnız gidiş için 28 llra, gt
d Ş - dünu., için 50 lira vereceklerdir. 

Bu seterler pazardan maada her· 
gün muntazam olarak yapılacaktır. 

Türk abidelerine dair 7, 8 eseri var· Kontrolörler kendilerine verilen ta_ 
dır. Bizim yapmamız lll.:ı:ım gelen bir llmat mvıeiblnce derhal vnz!felcrinc Kızılay Hasanpaşa nahiyesi 
çok işleri sevgi ve a.nlayı;ılı ve pel• ba.şlayacıiklardır. Fiyat MUrııkabe tar~fmdan Kadıköy Mühürdar 
sa.10.hlyetli bir kalemle yapmıştır. Dl. tc;ıkilCı.tııun lrnrulduğu gUndenbcrl gazınosunda 
Umizi mükemmel bilir. Aramızda bu. ta.kip e<l;.ımekte olan usul ve kaide- S 
ıunm.ası saye!ilnde edeceğimiz büylik ler, bun<lan böyle daha esaslı bir şe- Ün _et dÜğÜnÜ 
iStifadeler vardır. kUde ve daha. fazla hassasiyetle icra 

Geçenlerde Suriye radyosu profes<>- olunac:ıktır. 23 ağustos 941 tarihinde bir 
riln artık buraya gelmlyeceğlnl ve Bu cümleden olarak perakendeci, sünnet cemiyeti tertip edilmiş
yerine Suriye Arkeoloji Enstitüsü yan toptancı ve toptancı tacirler nez tir. Sünnet, Hacr Fidan mahdu-
mUdUrünUn geçeceğini yıızmqıtı. Ha. dine rrltmek sureUle mUnhasıran fil- mu B Enı'n t f d . 
ber aldığımıza göre bu haber doğru tura blllmnından kontrol yııpılaco.k- d'l · W• d • ara m an ıcra 

e ı ece...,.ın en " ki .. değildır. Kolej do Frans'dakl 'konfc- tır. Bu faturalar sadece bir taraflı ~ "'OCU arını sun-
ranslar senede Uç ay vakit tşgal et- olarnk tetkik olunmayacak, bir ma· net ettirmek arzu edenler şim
mektedlr. Profesör ağustos nihayet- haldeki taclrln malı o.ldı~ veya sat- diden Kadıköy Moda Hale sine
Jerind.ı tstanbula gelecek ve Kolej tığr dig-er mahaldeki tacirlere suçu ması karşısında Kızılay kaza 
haricindeki bütiln vaktini buradaki isııat etmesi bcklencblleceğlndcn MU. merltezinde kayıtlarını yaptır
çalışmalarına. hasredecektir. İstan. rakabe bUroları arasında da.ha sılu maları ilan olullur. 
buldakl dostııırına. yazdığı bir mek- b'.r işbirliği yapılmış olacaktır. Sa-
tupta buradaki mesa!slni terke razı tıcmm fatura vermesi ve alıcının dıı 
olmadığını bHdirmlıJtlr. bunu muhafaza. ebnesi mUkclle!lyetı. 

Eski Brüksel sefiri vefat 
etti 

Brüksel s.c!irl!~nden mllteka.'tt 
Mısrizade Scy!et.tin Derman bir ml\tı. 
dettcnbcrl duçar olduğu hastahkUın 
kurtulamıyarnk vefat otmift.lr. 

.ne riayet edip etmedikleri bilhassa a_ 
· ra~tınna mevzuunu teşkil edecektir. 

~~~~o----

8 i r çocuk nefesi dsralarak 
öldü 

UROLOG - OPERATÖR 

Dr. Sedad Klımbaracılar 
İdrar yolu ve tenasül hastalık-

ları mütehassısı 

Ademi iktidar ve belgevşekliği, 
idrarını tutamıyan çocukların 
tedavisi Sirkeci Ankara caddesi 
Semih LiıUi a (Tan 
gazetesi karşısı). 

.------------------~--....--: 

Parasız ilanlar 11 Evlenme lehli~ 
Bu aötnda it arama, ı, verme, 
evlenme teklltlerl, ve ticari 
mahiyeti haiz olmıyan kü~llk 
llltnlar paraııu; oe~rolunur. 

iş istigenler: 
* TUrkçe, Almanca, Fransızca. ve 

daktilo bilen bir ecnebi ressam i~ a
rıyor. Dışarıya gider. Büro işleri ve 
ya vezne muamelatında çalışmak is· 
tiyor. 

Ressam adresine mektupla müra-
caat. . 

.:ıt Bir üniversite müdavimi, Türk-
çe veyahut Fransızca, fizik, kimya 
dersleri ve orta mektep talebelerine 
riyaziye dersleri vermektedır.. Arzu 
edenler cDer.u remzine müracaat. 
* İkmale kalan lise ve orla. okul 

talebelerile, hariçten lise bitirme im· 
tihanlarna lgreceklere gayet uygun 
şarllarıa, matematik ve 1ızık cıer::ı

lerı verılmektedlr. 

Gazetede matematik rümuzuna 
müracaat. 

* Ticaretle meşgulüm, kimsesi. 
zlm. On yaşnda Tilrk veya Arnavut 
bir erkek çocuk Lstiyorum. Kendisini 
bir tıcaı-et adamı olarak yetiştirecek 
ve evlAtlık alacağ"nn Emlno:ıUnde Na. 
fıa hanında 12 numarada A. Y. 

* ~sıu ve yo?nl harfleri o • .ur, yaza_ 
rım. Her iş yapabiirim. Tophruı.:, ~ı· 

Jıçallpaşa I> ... rocricri sokağında 5 
numaralı kahvedelü KemaleLlin Yal 
çın ustaya mUracııat. 
* Emekli zabitım, mektep talebe

lerin lıaneleı;ne o:.Sun riyaziye dersi 
verilir. Şerait uygundur. Arzu eden· 
!erin E. rumuzuna mül'acaatları. 

* 19 ya.şm<.ıayım, lıse bitirme im· 
UJı.anında blr <.tersten bUtilnlemem 
vardır. Ailevi vazlyetımin mUaaade· 

_ ... ~ır-* Yaşı 17 • 18 arıısmda s ... •T 

veya kumral, gUzel bir baya.nl!i LJI' 

nışmak istiyorum. 
Biı'birlmızln karakterıni anta)ıP 

ilerde kuracağımız yuva h:ı.kkıııdA ıııı 
nuştukta:ı sonra mşaıılıııım.ık nıtrı..1 

deyim. MUr:ıcant cdeccklerın: JJJl 

tahsil ı;art, orta tahsil de o!abılı: 
Cıddl tekliflerin (yeten) rUınuz.üll~ 
mtiracaatları. 

* 1,68 boyundayım. 19 yaşındB. 
yım. Bu se:ıe lıscyı bitirdim. Yilıtse• 
tahsile devam etmek nlyetindeY:111 

Tatil mUna.sebetlle bır ı.5te çalış::ı1ıı.I' 
tayım. Anadoluluyum, uzun bOY~ 
bir bayanla tanışmak, ani.:ışt.IC~ ' 
takdirde nişanlanmak ve bunu mutr 
akıp 3 sene tahsilden sonra., evıcıı· 
mek lstlyonım. 

(Kadıköy) rumuzuna mUracaat. 

* 28 yaı;ıında, boy 1,68 lc:ıral<Sf 
lı, eltı gözlü, iyi ah!G.k sahibi bir ı;-e11; 
cim. Ayda elime 70 lira geçer. tj 
kadını, temiz aileye mensup iyi aııı•• 
lı bir kız veya kidınla evlenmek ıs· 

$' 
tıyorum. Sarısın veya kumral oJ.tll 

sını tercih ederim. S. A. rüm~' 
müracaat. 

* Aylık kıızancm 140 lira.dır. O' 
n~ 

tuz yıı.ı;ındayım. Uzun boyluyunl• ' 

i!G. 30 yaş arasında, şen uzunca bO~ 
lu orta tahsilli blr bayanla. e\•Jentıl~ 
istiyorum. Fotogra.f gönderirse Jll9' 
rem olarak Jae ederim. Galata ~ 
ta Irntusu No. 1141 A. ş. 

* Orta yaştayım. Bir evim ~· 
50, 60 yaş arasnda bir bayla evıeıı· 
mek istiyorum. Ciddi takliflerin p 
Son Havndls gazetesinde cMavi> rıı· 
muzuna bildirilmesi. 

sizliği dolayısUe re.>nu veya hususl ım~~~ID~Em:::=:::::::?~""" 
bir müessesede evhen bir ücretle ça· 
Iışmal: Islıyorum. lstiyenlerin K. B. 
rumuzuna. mUracaatıarıru dilerim. 
* Orta okul mezunuyum. Daktilo 

bilirim. Yazıhane işlerinden anla.run. 
Az fra.nsızcam vardrr. Her hangi bir 
hususi müessese veyahut yazıhanede 

DİŞ MACUNV 
bir ış ıı.rıı.ınaktayun. Taliplerin En r---~~~~~~"-""'-.d 
Son Havadis (S.M.) rUmuzuna mU 
raca.atları. 1 
* Li:;e mezunu bir TUrk genci a· 

vukat yanında ve yazıhanelerde ça
lışmalc için J,.ş aramaktadır. En Son 
Havadiste (Cemdağ) rümuzuna mtl· 
racaat edilmesi. 

Gelen cevap:ar: 
(A. G. K.) ve (Aile) rümuzlarma 

gelen mekt\lplan matbaamızdan al

dırınız. o~ ş:e e ayat Verir haf düşüncelerle hazırlanmış - Eğer bu böyle ise, dedim. 
vasiyetname, bir çok izahata Her ~ey Knight'in katil olduğu
muhtactır. nu gösteriyor, fakat onun be-

- Öyle zannediyorum ki ke- nim üzerimde bırah'i.ığı intiba, 

Cenazesi dUn İtalyan hastanesin· 
den kaldırılarak FerlköyUnde aile 
mezarlığma defnedilm~tir. 

Sult:anahmcdln Nakılbent semtinde 
oturan Aliye adındııkl b.r kadın, ev
vclld gece çocugunu 'emzirir en u "ll 
yrumlrnış Ye çocuk da kadının me
mesi altında kalarak nefessizlikten 
ölmüştür. 

DUn çocu(;'l.ın ccscdlnl muayene 
eden Adliye doktoru ce.!:ed!n Morga 
kaldırılmasına lUzum görmüştür. 

Cc.v:e:: Dem:ryo!Ian İi~nları ,. ANCAK: _.. 

der onu bu yola sürükledi. iyi bir intibadır. 
Clarkson - Parry gülmeğe Arkadaşım, yeniden, katılır-

Sanayi müesseselerindeki 
memurlara trenlerde tenzi

latlı karneler 

. Muhammen bedeli (2518) lira ( 40) kuruş olan muhtelif 
cıns ve cb'atta 1148 adet su musluğu ve buhar musluğu 
(13.8.~941) Çarşamba günü saat (11) on birde Haydarpaşa 
Gar . bınası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulıle satın alınacaktır. 

Her sabah, öğle ve alı• 
fam, her yemekten soıır• 
mutlaka fırçalamak prttır• 
Bu usulü §a§D1Adan, munt•· 

zam bir metodla tıJıjP 
edenlerin dişleri mikropJat• 
dan, hastalıklardan mub•• 
faza edilmi} olur, pasıaıı· 
maktan ve çürümekten lu~· 
tulur. Her zaman tesJ>ı11 
parlak ve güzel olarak kıt• 
lır. 

başlarlı. casma gülmeğe ba§ladı. 
- Bunun gibi meselelere, bil- (Arkası va.r) 

~~--~o----

r 
Devlet De.miryolları, ııanayfl, zirai 

ve ticart müesseselerde çalı.,'lall daimi 
işçllerln bulundukları yerleroe azami 
30 kilometrelik bir demiryo>u ti.Zerin. 
de yapacakları seyahatler tıçln aylık 

tenzilA.tlı kartı.ar ihdas etmiştir. 

Adalardaki fırınlar kontrol 
edilecek 

Belcdıye Reis muavini L(ltfl Ak
soy dün Adalnr kazası dahilinde yap. 
tığı teftişlerde bllhaSsa. fırınların 

kontrolu ile meşgul olmuştur. 

Bu işe gi_rmek isteyenlerin (188) lira (88) kuruşluk mu
v:ıkkat ~~rı:.mat "".e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ck
sıltme ~nu ~aatıne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ışe aıt şartnameler komisyondan parasız olarak da-

Bu szrada BUyUkadadıı. da Yani 
Yamalıa.d!sin fırını pl.s ve örllıncek 

ağlan içerisinde olduğu görilldUğün
den L!ltfi Aksoy tnra!ından yılcltrun 
cezası kesilmiştir. 

ğıtılmaktadır. (6256) 

Kız mümanaat edince, katil 
bıçağını çek~rek zavallıyı 

muhtelif yerlerinden yaraladı 

--o-

Hususi, ekalliyet ve yabancı 
okulların adedi 

RAŞIT RIZA Tiyatrosu 1 •-----------. 
.Bu ~şa.m B~kırköy Miltiya- 1 Askerlik ilanları 

dıde (Bır aşık lazım) komedi 3 

Dün O kudarda çok çir~i~ L~ Juidi~ 1 Ct'nç kızı bir kaç yerindrn yaralamıştır. 
~reyon etmiş, Ahmet . Alı ımıınde bır I Doylclikle kızın ha!aizliğincfeıı istifade e· 
adam 20 ya,lnrındn hır genç kıza 10~· d_crek arzusunu ytrlnc getirmek ~cm.i ... 
lôı t~cbbu unde bulunduktnn eonrıı mu· tır. > 

manut görunl'e zııvallıyı bıçakla müte- Mücadele em&sınd:ı mütemadiyen hay. 
ad~d ycrltrinden )arol.:ımı tır. . kıran ge~ç _kızın acı feryadını nihayet du-

Uaküdarda Tal13klar mahallcsınde olu· yaı:lar hadise mahalline yeıi~crck Sa • 
ran , 0 Sadullahın yanında çalı~makta olan >İ • .Ab~edin elinden güı;lükİe kunar~{~: 
Recep oğlu Ahmrt Ali, u tasının elde bu· ıruşlcrdır. 
Jnnmaın:ısındıın i ti~ad ederek 

0

Clin _20 Yarıılı k_ız. derhal Hayd:ırpa~ Nümune 
yıı,ındaki kızı Sanıyeyc t453lluı etmıye hastnhanc.s.ıne kaldınlmı~ ve suçlu da ya. 
ı~bbu eımi,, fakat kızın m ınanaati Ü· kalıınnrak adli)C}c teslim edilmiDtir. 
ıcrine kf'ndisini tehdit maksadıle bıçal,'1· L kudar müddeiumumi nıuufoi Orhan 
nı Çt'kmİ~tır. llunıı rıı mıen razı olmıyun Cemal, tahkikata deı;am etmektedir. 

LLLL! 

Maarif VekAleU me.mlcketin>izde 
hususi Türk, ekalliyet ve yabar:cr o
kulların adedini tesblt etmı.,tıt. Ha
lih.azırda yurdumuzoe. 35 t:ususr 
Türk okulu ve 33 yabıazıcı okul var
dır. 

-0-

Erninönünde kapalı bir du
rak yeri yapılacak 

EmlnönUnde kapıılı bir tramvay 
durak yeri yapılmasına karar veril

ml~tir. 
Bekleme yerinin projeleri fehirci· 

lik mUtehaSSısı mimar Prost tara!m. 
dan hazırlanmıftır. Bir kaç güne 
kadar inşaata bqlanacaktır. 

-o-

Dahiliye Vekili bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Bir mUddettenberi şehrlmlzcle bu
lunan Dahiliye Vekill Fnik öztrıı.ıc 
bu akşamki ekspresle Ankara.ya gl 
decektir. 

o 

Rasathaneye bir siperi saika 
alınacak 

Görillen lüzum üzerine Kıınduı 

RasaUıaneslne bir slpem:aika alc. 
daha alınmasına karnı: verilmiş VL 

İstanbul Belediyesi tarafından da Lı 
zım gelen tahsisat aynlm:ştrr. 

Sz: 

perde Halide Pişkin temsillere 
iştirak edecektir. 

Film Rejisörü 
VEDAO URFI 
Yaz temsilleri 

3 Ağustos Pazar Beylerbeyinde 
Bir Doktorun Vazifesi 
Büyük piyes 3 ;perde 

4 Ağus. pazartesi Büyükderede 
KAN! 

(Ayrıca bobstil şair komedisi) 
5 Ağustos salı akşamı Pendik 
Aile sinemasında büyük temsil: 

KAN) 

Ellerinde f asulyosi bulunan 
tüccarlara verilen mühlet 

Müstantik, bazı şahitlerin., EnSon LJaw.ndı·sı"n c· t ve '/IKacera Tefrikası: '10 
bilhassa bir kaç çobanla, ~ilen- nı ""' ınage ıyıı 
ci Loran Şaj'ın ifadelerınden [ 

Ellerinde C!lkl sene mahsuıu fıw:;ı- sonra, Martenin karısını da tev- KAN L 1 L A 
yalardnn bulundurup da ihraç etnıeY. kif ettirdi. T 
isteyen tUccarlar için VckAlet 4 agı.s. Lokantada yeniden bir araş-
tosa kadar bir mühlet tayin etmişti. tırma yapıldı. Fakat, netice 1 
~~~ar~~~~~~~~hlçhlrw~~~ -rk--~----------------------------------------

depolara fasulyalarını ı.oyup depo medi. ma ıs.u çama§Ir1:a;ın çıkması yordu: 
senedi atarak Mmtnka Ticaret mu- Bu kadar şahidin dinlenmesi da,_ ~yrıca su~ delili olarak gös- Çeviren : - Nasıl? Yolcuları öldürüp, 
dUrlUğUne senetler nl teslim edenle· ve araştırma, halkı merak için- terı~yordu. . . aıtınları küpe yerleştirir misin? 
rı~ .. saınyıtasıka.pTiekcarçoekttmurU.d"~ıu~ü pn•ar. de hırakmı~ı. Herkes, bir §ey- ~:~ayet nınh hkkeem~ b"t~rd.kaç ,Ye S • Çapanoğlu b Ba.zılarık d~l· igı?.nır~t ledterek, 

... ...... o .w. l~r oğrenmeğe çalışıyordu. Şe- c~l~e mu a _ ~yı . ı l : v_e aşının esı ece an a ıyor-
tcsi günü de depo seneUerınl J.:a.bul hırde baslta bir §ey konmmlmu- Pıyer Marten ?tekı a~_le ~bı: il d w .1 . lardı. 
edecek ve bundan böyle mUracaat yor, rivayetler, ağızlarda geve- lan, karısı Ma:ı. Jan .Ruşt otekı fazasm~ Piyer B. e o~u 1 e:ı- Yol üstü ıpanayır yeri gibiydi. 
edenlerin m.ırac atlan hiç bir suret- lenip duruyordu. adile Fetiş, Pıyer Bıl lo~.an~a- len:ıe~e .~ladL Pıyer Bıl katil- Şurada burada, çadırlar kurul-
Je nazarı ltibara alınmayacaktır. Müstantik .. b' smda bir çok adamları oldur- ~ennın qlum cezasına çarpılaca. muş, içki ve yiyecek satıyorlar, 

tahkikattan' ~o:~nith~~~~m~: mek, soymak, Y8:kmak s~~~a- gmı duyan halk, daha sabahtan yüksek kayaların üzerine çıkan 
Sümer Bank Umum Müdürü }i hazırladı. Bunda şahitlerin rından dolayı ittıfakla olum yollara dökülmüıı. siyaset me~- çocuklar, mahkumların geldi-

b ifadelerinden, bulunan paralar- ceza~ına çarpılmalarma. karar danına doğru gidi~orlar! bır ğini halka bildiriyorlardı. 
Kara üke gitti dan, kemiklerden, lokanta du- verdi. kısmı da arabayı takıp edıyor- Kadınlar yortu günü imiş gibi 

.., mUddcttcnberı hrimizd bu 1 t• af t · ahkeme lardr. .: · l d" M'"t · 0ır e · varlarındaki kan lekelerinden s ın ve emyız m - . ... . suslenmış er ı. u cmadıyen 
ıunan sunıcrbank Umwn MUdUrü bahsediyordu. Ayrıca. ormanda leri de kararı tasdik ettiler. Tesfenne bogazından geçtık- Piyer Bile uğ·radıkları zaman 
Btırtuı.n Zıhni t tkıkl rd bulunma}• bulunan cesetlerle, dilenci Ja- _ 9 - ten sonra, kalabalık arttı: Jan- duydl1kları hisleri anlatıyorlar, 
u:r:ere dUn sab hkl ek presle Knrabtı_ kar'ın kilise harabesinde bulu- ö L UME DOô RU darmalar, halkın mahkumları gülüyorlardı. Kahkahaları, kır-
ke gitmiştir. BUrh:ın Zıhni KarabUk nnn ölüsünü de bahis mevzuu Sabahın beşiydi. Büyükçe bir görmek için, ~b~_nm ct~~ına larda sonsuz akisler yapıyordu. 
tc Uç gUn kaldıktan so1!1'ıı şchrlmlzo ederek, bütün bu cinayetlerin, araba hapishane kapısı önünde hücumlarına guçlukle mum o- Baz!m kalabalık arasından 
d6nccek ve burad top.anacak olan Marten, Fetiş ve Mari tarafın- durdu. Martenle karısı ve Fetiş luyordu. Halk, mahkumlara kil- sesler işitiliyordu: 
sumcrb:ı.nk pamuk u 'e yU ü na· d~ın yapıldığında şüphe bırak- jandarmaların arasında kapıdan für yağdırıyorlar, tahkir ediyor- -- Bunları kendi kabirlerinde 
yı ma csclcrlnln d \TC toplo.ntıları_, ma.dığını kaydediyordu. çıkıp arabaya bindiler. lardr. diri diri yakmalı. 
tıa riyaset edcccktır. Bulunan eşyaiar arasında, Araba jandarmaların muha- Bir kadın, Mariye haykırı· - Kendi yaptıkları gibi, ke-

Beşiktaş Askerlik .şubeııinden: 

337 doğumıuıarm ve bunlarla mu

ameleye tAbi olanlann son yoklama

ları devam etmektedir. Bu yoklama

ların ağustos nihayetine kadar yapı

lacafı evvelce verilen ilAndan bilini

yor ise de bu doğumlula.rm ellerinde

ki nüfus hüviyet cüzdanlarile bir an 

evvel fUbem!ze müracaat etmeleri ve 

yoklama.ya gelmiyenlerin yoklama 

kaçağı addedilerek hakkına kanuni 

muamele tatbik edileceği tekrar Jl!.n 
olunur. 

~ 

ile sabah, öğle ve ak~ 
ber Y.emekten sonra 

günde 3 defa 
Eczanelerle bijyük ıtriy•t 

mağazalannda buiunııt• 

Sahip ce Ba.pnu}ıarriri: 
NİZAMETIİN NAZİI'" 

ıY eşriyrrt Direktörü: 
ŞÜKRÜ SARACOGLU 

Basıldğ yer: 

VATAN MATBAA...~ 

-· - ~ tJC' 
miklerini parça parça etmeli... J Mari'nin idama mahkurniYc 

- Rezilleri kazıklamalı!.. rini bildiren kararı okudıt· ııııJ' 
Yol üzerin~e bekliyen bir ke- Ce-llat, evvela Marinin., ~o ~· 

mancı, mahkumların arabası u- dan tuttu. Kiyotine dogr1\ıııc' 
z~ktan gözükünce, h:men yayı ti_irdü. Mari, itidalini k_aybe ıete' 
eline alarak, çapkın koy havai~- dı. O günlerde çıkan bır gıı. i'ftl~ 
rı çalıp okumaya başladı. Bır nin dediği gibi: <Gayet s0°oıı 
kısım halk da bu havanın ahen- kanlılıkla hareket ediyordtl· 
gine ayak uydurarak oynuyor- bini geçen halka dönere};: 10,P 
lardı. - Günahsız bir kadını 

Kiyotin lokantanın önüne ku- edivorlar! 
rulmuşt~: ~~u~ları taş!_Yan Diye bağırdı. ., 0~~· 
araba! ~oşeyı donunce; c~lladm Cellat başını delig~ 5 dil~· 
muavını ustasına seslendı: Sürgüvü sürdü. Panna~ ~ti' 

- Geliyorlar!. meye dokundu satır kı.l se' 
Araba kiyotinin önünde dur- ru;ağıya indi. irarinin pıı..,ı::ı, 

du .. Marten etrafına bakınarak pete yuvarlandı. . ft.O~ 
Fetişe: Sıra Martene geJnıı.Ştl· C~ 

- Amma da, dedi, halk bi- atmıya kuvveti kaloıa.mı;tldit<11' 
rikmiş... :atla muavini koltuğuna..;auet· 

l"etiş çı~_ıştı: lt:?r, kiyotinin yanına getı 11rJtl· 
- Gördun a! Deliliklerin bizi Satır, onun kellesini de uÇc&1f 

nereye kad~r petirdi. Fetiş en sona kaJ~11ştI· 1 ıcıı)~ 
. Marten sukunetle cevap ver- adımlarla ilerledi. ltıd~lın t:ı. ~~ 

dı: betmedcn kiyotine ya.ıdı:ıŞ detıet' 
-:-w!azılan bozul_maz. ~!ah!n fası büyük oltlyğ~n?,n.Il6 cıct; 

dedıg1 olu!'. Hem, msan ıçın ö- zorla gireli. Cellat ı~"!1 11~1-..rırC1 
lüm mukadder bir akıbet değil diiğmeye ba.stı: Fetı~·ıı_ 111 of' 
mi? .. Ha bir gün evvel, ha bir s~ıı2Iı har; da. öteki b~~t 
gün sonra ... Hepsi bir... taSü1e. diıştü. 

Zabıt katibi Marten, Fetiıı ve - SON -


