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Nizamettin Nazif 

. ~ndistan yolu Uzerindeki ln
liUz dikkatinin arttığı bugün
tf.le komşumuz ve dostumuz 
titaıun milli müdafaa kuvvetle
~ ~rafında bazı malümat ver-
eğ1 faydalı görüyorum. 

ltı ~acar şahlarının devrinde, 
; tiltere ve Rusya tarafından 
~ti~az mmtakaları~~ aynldı
lta gUnlerde askerligı unutan 
ti ~ mecburi askerlik hizme-
1'&. lliıı kabul edildiği günden son 
§ ' Alihazreti Hümaylın Rıza 
"ah Pehlevi'nin himmeti saye
:de kıymeti ve kuvveti her 
ııti:'l nrtan bir ordu kazanmıştır. 
~ Utıevver ve seciyeli subaylar 
d l'afından idare olunan bu or
~· srılh zamanında 9 müstakil 

ü llt_den teşekkül eder. 
ıfı ~lYtıdenin ekseriyeti yeni 

t10f :a11zer tüf ekleri ile ve bir kıs
~~ ~ ~otilof fabrikası mamula-
rtı~ "'llC1an eski Rus tüf eklerinin 

Alman asker lerlnl korkuttuğu söylenen büyük B us tanklanndan blrl ;!' ~~dclel &ekli ile silahlannıış-

ik lier tüm üç piyade alayı ile f 1 General ı R , 
.,1 \' ı .topçu livasmdan ve bir SÜ- 1 Rus Tebliği eufer e göre: 
ı" ~8.tj alayından mürekkeptir. l._ J Lo d G t 9 \t~ca her tüm emrinde üç sü- -..___________ r or J 
ıt ~l'i ll'.litralyöz bölUğü ve bir c e n u p a po n ya t~k alayı vardır. Alaylara 

Ilı. enk. adı verilir ve alay ku- h 
,~z~anları Serhenk ünvanı ile Cephesinde arp 
h~u . alaylarm hepsi bayrak H k 
~ak hakkına malik değil- Ruslar azırh ıarını l'ü~ Bir alay, ancak bir ateş tec-
~ geçirdikten sonra Ata- 1 k • • 
!ı-a ti Hümayfın'un hususi bir Mu k a b i l lamam ama ıçın leıtdeJeri ile .-Perçem> adı veri-

~ef b~r bayrağa sahip olmak şe- taarruza Vakı·t kazan-ltı .tnı kazanır. Alay, çok defa 
lııı.Ustakiı bir ünite olarak kulla-

~~ ve alay kumandanından geçtiler mak istiyor 
<:lltsek iki askeri rütbe mev-

tur: ı -

1 - Sert.ip t'ftc ' K . f 2 
- Sir,ıehbud. ' 1 y e 

ha Generallik Sertipten Itibaren 
tıijelar. Bu rütbe bizdeki eski ı ı· k ı· d 
te l'alaylığA, yani şimdiki tuğ- s 1 ame ın e 
~~llığa mukabil kullanıl-

!ıt 8iı>eg~ftd, bizdeki korgeneral- tank muharebesi 
~U i tekabül eder. Fakat bugUn
ltıd tanda yalnız bir tane Sipeh
~ "ardır. O da Ahmet Handır 

oluyor 
lill't\.lahazretin büyük emniye- Moskova, 5 (Radyo) - Sovyet is-

Londra, 5 (A.A.) - (B. B. C.) 
Reuter ajansının Tokyodan aldı
ğı haberlere göre Tokyoda son 
günlerde hUküm sUren sllkQnetin 
yerine meşum blr hava kalm ol
muştur. Japon gazeteleri demok
rasilere !liddetlc hUcum ediyor
lar. Maamafih Britanya ve A
vustralya sefirlerinin Tokyoda 
bulunımlıları Amerika sefirinin 
Tokyoya. güler y\lzle dönmesi he
men bir hll.dise çıkmıyacağına 

delAıet etmektedir. 
Reuter'in muhabirine göre Ja

ponya h~ırlıldanru tamamla
mak için zaman kazanmak isti-
Yor. 

~et\ kazanmış ve askeri mezi- tihbarat bUrosu taratmdan neşrolu- Madrid, 5 (A.A.) _ CebelUttarık 
dil' erini beğendirmiş bir ~k~7- nan askeri tebli~: kumandanı Lord Gort, CebelUttarıka 
hen ~ahsilini lstanbuldakı Mu- Almanların cenubi Rusya.da, Klyef bitişik olan lspanyol mıntaka.sı ku
lla, <iıshanei Berrli HUmayfın- istikametinde yapmak teşebbU.sUnde mandanlığına tayin edllen General 
tıill~ani Osmanlı imparatorlu- bulundu~~~ taarruz, kuv\'eUerimill- Barron'u Al&"eciras'da ziyaret etml~
~ııı~n topçu mektebinde ikmal zın mu-..., bir mukabil taarruzu e tir. J 

Fin tebliği · 

Stalin 
Kanalına 

gaklaşıgoruz 

Ladoga ve Onega 
gölleri arasında 

ilerledik 
Helslnkl, 5 (Radyo) - Finllndiya 

, , 

harp tebliği: Kıtaatnnız Ladog& ve -------- "' 
Onega gBlleri arasındaki pasaja de· ~----------
rin bir surette girmiştir ve Mur- • 

1 
mansk şimendifer ha.tlmI kesmek l ngı·1ı·z 
Uzeredlr. Kıtalarmuz Stalin kanalı-

na yaklaşıyorlar. gazeteleri 

Alman Tebliği 

Kiyef'in 

cenubunda 

bir baskında 

25 tank, 
250 esir 
aldık 

Ruslar 58 tayyare 
kaybettiler 

Bcrlin, (Radyo) - Alman tebllği: 
Kiyefin cenubunda bir suvar! mu.tre
z.l bir d~rnan flllt'418Ula llMJım. 

f apongaga 
şiddetle 

hücuma 
başladı 

Londra, 5 (A.A.) - Brttaaya 
JDatbaatı ,.e hllbHııa cTlmeS>le 
cDally Telegrapb pzetelert bu 
aaı.bkı nllabalamıda Japonyaya 
kar!• daha enerjik tedbirler a
lmmaamı istemekte ve Japonya
yı hariaane bir genişleme poU
ttkaaı takip ettlttnden dolayı 
9iddetU bir dille ayıplamaldaclır. 

Amerika hükOmeti 
Amerika aleyhtarı 
bazı faaliyetleri 
Pırotesto etti 

yapmv,, 25 tank, 3 tank dafi topu Pekin. S (A.A.) - Amerika bQ-
tahrip et.mlt, 2:SO esir almıftir. yük elçlllği Japon büyUk elçiliği ne&-
DUn hava faaliyeU çok mUhlm ol· dinde Amerika aleyhtarı baZı taali

muf, Alman tayyareleri flınendifer yeUeri proteıSto etmiştir. Bu Ame
haUarma, cephane depolanna bUytlk rika aleyhtarı faallyeU~, taahhUUU 

bağajların şlmendifer ıstasyonlarm-
akınlar yapmll)llardır. Moıkovaya •a•ll _,..lm 1 · .. ıap Udah c& ...,.. m cuı emea, ı~e m a-
'80n hava ~arruzunda bUytlk yangın 1 çı ta 'd A lk ti t 
lar ıktığı örülmtlştUr. Evvelki ıtın e ve ng 0 a mer an care -
Rus~ar 58 ~ a.re kaybetmiflerdir. huıelertnln önUne ada~lar k~nularak 

yy bu mağazalara mUşterıler gırmesine 
54 

1
§ olan bu zat, üç dört yıl karfll&Şmıttır. ============~-==-=·=·=~~'::'::'::'::'::':':':':':'::'~ 

le Ce Lürestan'da büyük bir Bu cephede, her ild taraf bUytlk • Dikkatler mani olmak gibi hususattır. 

İngiliz tebliği 

Tobrukta 
• 

ilerliyoruz 

Düşman, harbi 
kabul efmiyerek 

Geri 
Çekiliyor 

Bingazi 71 inci defa' 
bombard ıman edildi 
Kahire, 5 (Radyo) - Orta Şark 

kuvvetleri kumandanlığının tebliği: 
Tobnık'ta taarruzı faaliyette bulu· 
nan keşi! kolları Tobruk'da hUcum
larma devam etmişler, dtışman tara
fından konulan maylnlcri temlzlemlş 
lerdlr. DUşman harbe ginneği kabul 
etmlyerek llerl mevzilerinden çekil· 
mlştlr. Brltanya. merkezine cllz'lerl 
ttaıy& hedeflerine fiddcUi top ateş! 
&Çıiuflardtr. 

Hava kuvvetleri ltalyanm cenu
bunda Reclo hava meydanına taarruz 
etmitler, birçok İtalyan avcı tayya
resi tahrip etml.4lerdir. Cenubi Afrl
kadaki dUşman top mevzilerine ağır 
bir hücum yapmışlar, pek çok bom
balar atmışlardır. Bingazi 71 inci 
defa bombardıman edilmiştir. Brl
tanya hava kuvvetleri bUtUn bu ha
rekltta hiçbir tayyare kaybetme· 
mişlerdlr. 

ııırıcu hareketine memur ~il: miktarda tank kullanmakta.da. Sov- B a k ı n He le ·' lii ş "e o s~da emri altında ıkı yet tanklannın cesarneU ve kuvveU 

~~s:~ı~=ı~ için bu rütbeye ~:~m=s~~:u-~. Bjeolja, K a s a P 1 a r ı n d a b ·ı r bi~ an Ordusunda talim ve te~- Tserkov lstlkametlndeki muharebe-

~~~:s~~~':ıs ~~=: y~~: ıerT:~:e~!~=.e !::'1 ~=~~-
~~lln~~~\~;~a~e::i~:ıl:~d:~ :~~rll{=: ~=~~~: kara ıı·sıesı· varmıs 

Tanenberg'e 
konan çelenk 

DUn, pzet.eierde Berllnclen _. 
len fU kısa haber olnmda: 

Bu sabah Sirkecide 
trainvay teli koptu ! 

lat'a eski Rus ordusundaki ta~z- mevzilerine kar•ı nıuvattakiyeUl bil. • • • 
l'esııı~Ygundur. Yürüyüş, tazım cumlarda bulunm~tur. 
la~.ı 1 vesajre vesaire hep o gü u ..ıı. 
tııı \(adır. lt'akat ordunun umu- pazar n ' -..,.man tayyare mey· 
rı. Zek• danlarına yapılan taarruzda, 20 Al-
;ı, lt ası hanlıdır. Almany8:- man tayyaresi tahrip ec:UJmlfUr. 6 • Kasaplar fatura sahteka" rlıg" 1 t~trnulYada ve Fransada tahsıl ıayyaremız kayıptır. 
~~ . subayların bilgilerini, Almanların Moakova~ kartt yap- • k d 1 1 
~ı..~u!an~i:n es:~hi:s;~ ~~.a:.. tıklan bava taamızunda 2 tayyare- yapmağa teşvı e i iyor ar 
tı: "ll§ lli ıerl dUşUrUlmU.tUr. Bizim kaybımız 

alı ve bu halitaya bir mı yoktur. Ayni gün Alman tqyareleri Kasapların et fiyatlarını art- reketlerile de ispat ettiler ki: 
. l)o ltluharil)i ruhu aşılamıştır. Lenıngrada da taarruz le9ebbu.tlnde tırmak için, baş vurmadıkları - Siz bizim dediklerimizi, 

~~
1\>atı ltte Üqli daima Tahran bUlwımu•larsa da tayyare dafl ton.. çare kalmadı. Fiyat mUrakabe

1 
Yapsanız da yapmasanız da biz 

a nd. a .. b1J1undurulan fırka- y .. ~ • hın kaldın ge bildigıw · · · k tı._· .. rı~ ıkisı, 1':,.u·· ancak baa ku- larımızın hUcumu !le t&rdedUmiftlr. komı~?~una nar .. .d- ne mızı o uruz.> 
-"' .. ~ "':ı "' ınası ıçın yapılan muteaddi Kasapların bu hücumu, ha-
;~ :tİ.!l:ın. emri ile birleştirilir teklifler, müsbet bir netice v~r- her aldığımıza göre bir iki haf-

cHiUer, Mare.tal Hinden
burg''un Tanenberg'dekl me
zanna bir çelenk koydurmut
tur.> 
Ruslara karşı kanlı bir 119\'af 

yaparken, seçen harpte Bm1ara 
en kalıhar darbeyi lndlrmlt olu 
Alman mareşaimm batırlAIQllMI 

nekadar tabii ise, bu ~ 
ifade&! olan çelengi, IUtlerln keadl 
ellle Tanenberg'e götürmemllJ ol
ması da o derece pyrltülldlr • 

Acaba cephedeki ı,ıerıe ve cep
he gerisi, IUUere başmı luıflYMU 
zaman bualmuyor ma ! t,Jer Qt 
gttmııı olııaydı AlmaD)'a devlet re
isi, iki eli kanda olsa, bll ... .... 
kasına gördürmek latıemelldl. 

* * 
~ tnuabaş ltu~andan ~ı:afın- biri bir başka devlet ordusuna meyince kasaplar işi inada bın- tadır başlamış bulunmaktadır. 
~ita~ yY.en bır zaman ıçın ve ensup olan bir çok süvari au- direrek, adeta komisyona kafa Geçenlerde bazı dürüst tüccar
tı ~?t ::ı~ hır •vazi.fe gösteri.~erek :yları ile konuştum. Bilhassa tutar bir vaziyet aldılar ve ha- (Devamı Sa. 3, Sü. 4 de) 
~~k~ve~peh~drut~ ···~~~v~~~ı~an ~~~~~~~~======~===================~ 
t~lir. selen bır generale tev- ~~hurreisliğimhiz başybl!-ve~ Bı. ·------------------ Fevkalade heyecanlı ı._ '"il d C lal'in müte assıs ır goz e 

·<\! ~ or usu hava. kuvvetleri- e a ' kuvvetlerini gördük-
~ir rn gelen di)tkati göster- tran atlı sö lediği şu sözleri bı·r yenı· te'fn·kamız başladı! 
!! li'r~ Subayiann çoğu İtalya ten sonra dJetmeliyiın: . 
~~li 11138.da. staj görmüş tec buraya kay 
~·~ :Pilot "ÇJe rasrtlardır kl «- Böyle b~r a~! kuvvet her k h 
sdandaki Tavşantepe hava orduyu sevindirebılır.> . Kor ·. unç romanların şa eseri: 
~~~· ~ı civarmdaki mektepte Hiç şüphesiz tran ord~u bır 
~la ll'ilen lrnn tayyarecileri müdafaa ordusudur .. Gerçı ~tnw~ 
~!'ılır~ nezareti altında çalış~ vezaretini vekaletle ıdare e h gı 
Si~e hı~~ ilkbaharında, tela- sıralarda, tranın en ~ı ~r 
~·l resfV\U°Omtmda yapılan ge- tayyarecisi olan Gene . ad -
t lıtt le llıleri eı3nasında, Albur- civan «Cenk> adl.~ esen!l. e 
...,~fyarar~ı tepeleri üstünde 220 «harplerin yalnız mu?,afaa !S!0 

b~labile~ın ayn!i zamanda uçu- değil, icabında bUyume~ ıçın 
~il' rn~'§ olma.sı dikkate değer de yapıldığını• yazmakta ıse ~e 
JılUn b şahededi.r. lranda pet- tran, ordusunu müdaf aara ~o
la ~tıinol olmaıııı İran tayyare- re, hatta sadece iç emnıyetine 

İNTİKAM! --
Aşk, Heyecan, Macera, Cinayet! ..• 

A•rllEo Berlbdl adb bir veaedlll Jlzbquııua ıı •• 
asırda llltllll ltaıya,. veıveıere vırı• maceraıan ... c 

~lll§t entra.inıement'lannı ko- göre tanzim etmiş bulunmakta
la tı.an ırrnaktadJr. dır. HenUz, hiçbir yabancı ordu 
ı-jı?_klar 0~usurnia hafif ve ağır ile çarpışmamış olması, harp 
ı~~ıı a vardır. Çoğu Aıne- kabiliyeti hakkında sarih bir 

~. ~~atnulatı olan bu tank- fikir verilmesine müsait olma- au·· ncD sayfamızda okuyunuz! tı."q}a111 ne ~randa petrolün bol makla beraber Alburz yayla-
~~ :YilzUnd~n ~ık sık ma- smda .~~rıe bir k':1vvet asla 
bı~liib4aJ>~ak Jmkanını bulan ufak goruleI!_lez. Bır taarruza DUn fe\'kalAde heyeauıh bir tefrikaya 1>aş1amıtbk. Dünkü nüshamızdan tedarik edemlyen karilerlmbla, 
~ir hır ı>ersonel verilebil- maruz kaldıgı takdirde bu or- bu tefrikayı a1Aka ue takip edebllmelerlnl temın için, bugtıo, dUnkü tefrikayı tekrar koyayonn. Tefrl-
~lı ~l'd du. 1ranın istiklali uğrunda kan kamD devamı • Unctt 18hlfemlzdedlr. 

,~Qsh~bw~~~~~~& ~-••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yi§le bahseden ve her Nizamettin Nazif '1111 

Bereket versin, bu kaza, bir 

vatandaşın hayahna mal olmadı 
Bu sabah Sirkecide bir tramvayı bUtUn tramvay seferleri yinnI dakl· 

tell kopmuştur. Telin tamiri 20 da- ka kadar a.ksamlfbr. 
klka kadar geciktiğinden ~hlrdekl lnsanca zayiat yoktur. 

Beden Terbiyesi teşkilatrnrn 
A k saya n ta r a fi a r ı 
CSpor mütehasstStMIZ Coke'nin çok enteresan bir 
yazrsanı 4 Unoü uyfamızda okuyunuz.) 

(~ Blrllaç Satırla 

Düzeltme ve itizar 

Diinkü fıkramda, bir kaç 
aatırın dizgi yanlışlığı ola
rak atlanması yüzünden, 
mevzuu da, mi.nayı da çığı
nndan çıkaran ters bir neti
ce hasıl olmuştur. 

Belediyeye hiçbir müdafaa 
payı bırakmıyan. bilikis bü
tün ithamları üzerinde top
lar görünen bu yazının, ha
kikatte, şu cUmle ile bitmesi 
l&zımdı: 

~... Fakat, bereket versin 
ki, bugtln, mazinin kötü ana
ne zinciri kınlml§ ve bir ta-

Hamid REFiK 
rafa fır1atılıp atılmıştır. Ar
tık bi.7.de de yeni bir beledi
yecilik anlayışının doğduğu· 
na inanalım: Şehrin, parça 
değil, bütün olarak idraki! 
ötede beride gördüğünüz. 
başlanmış ta tamamlanama· 
mış teşebbüsler - şayet var· 
sa - , plansız bir inŞa . v~ya 
tahrip - ne derseniz deyınız • 
seferberliğinin kargaşa!ık de
lilleri değil, sonu bu ıdrak' 
varan ara§tırmalann denem 
unsurJandır. Asıl inşa de 
rine bundan sonra gireceğj 
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Üç asırda geç~n bir yorgunluk .. · 

Faruk FENiK 

Siam da topun ağzında ..• 
Bugün ve belki de yarın Japonlar Siamı da işgal edecek

ler ... 
Hindiçiniyi işgal ettikten sonra hiçbir mlimanaatla karşı

laşmıyan Japonya, Siamı da. elini kolunu sallıya sallıya, işgal 
cdocek ve o zaman BUyUk Britanya imparatorluğu, devasa 
kudret ve kuvvete malik Amerika birleşik devletleri, bu işga. 
lin kitaba uyar tarafını bulacak ve üçüncU bir saldırış hamle
sinı bekliyeceklerdir. 

Japonya, Hindiçiniye, Vichy Fransasının menfaatlerini 
korumak için girdi. 

Evet Jnponya. bundan üç asır evvel, Çin imparatorunu 
kurtarmnk Uzere Pekine giren Mançu orduları gibi, Hindiçi
niye, Vichy hükOmetine yardıma gitti ... 

Tarih bir tekerrürden ibarettir. 
O zaman Çinin yardımına koşup Pekini kurtaran Mançu 

kum.'lndanları Çin kumandanına: 
«--- Yollarda çok yorgun düştlik. Pekin, dinlenmek için 

en iyi bir yerdir. Biraz dinlenelim• dediler ve 1912 senesinde 
Çinde cümhuriyet ilan edilinciye kadar, Pekinde , tam 286 se
ne dinlendiler ... 

Bugün Vtchy'nin menfaatlerini korumak için Hindiciniye 
giren Japon ordusu, bakalım kaç sene daha Hindiçinide Fran
sız menfaatlerini korumak lüzumunu görecek. 

Faruk FENiK 

Müellifi : Nizamettin Nazif J 
L---_.:__---

iyazi bey, eline geç n her 
ç~feyi bü bül gibi söyletebilec_k 
vasıtaları kullanarak soruyordu 

l orbada taz J(ŞEHiR ve 
Büyüyen delik ! Ziya Gün'Un 
DUnya. delik d~ik 'bir pcuıtalona. b 

döndU. Bunu bacaklarına geçirmek. 'raktıg""ı mı·ras 
istiyenler, gUlUnç 'bir vaziyete dl4ll· ' 
yorlar. Ustellk bu del.kler de par
maklar oynndıkçcı, delik, dairesini 
genlşıetiyor, ııyıpıcır bUtUk i.ıUtUn 

meydrı.:ın çıkıyor. 

Hatırıma bir fıkra geldi: 

EMLEK TT ••• J 

Yarından iti a en 
Buğday ekmeği giyeceğiz 

Başvakllet bir tebUI neşretti -

Zihinleri 
işgal eden 
i i sual. .. 

Harbin içinde ve dışında olan rJ~ 
!etlerin bugim büyük bJr ~ 
ccvabtm Arn.,tudlklan ...ı p11111r: 

- Almaoyıı Rusya Jlarbbli ,., 

HarunUITcşlt oğullarından Emin, '' F ı d h h • b • 1 k 
~::;kl~~:::~~o~ı::;;~~:ı::~; Merhum profesör Zlya günün test- ırın ar a er angı :r yo suz u - Kıızanmnzsa ne olaeakf 

al ış lıocalarnun takrl lerln t slnl idare edecek olan heyet, dlln rek 6 •• • b 1 d • • h b d d • Yüz milyonlarca ln&aDm mllk-'...,. 

rursn ne olacak T 

Tesis heyeti dün 
toplanarak bazı 
kararlar verdi 

~d::~0o, haıayIKların sa;lıırr~ ;:. tör Cemil Bllselln nyasetinde Uk orürsenız e e ıyeyı a er ar e ın,, ratmı nlılkn.dnr eden bu iki .-le~ 
ı ucutler1Ilın vı ..... ,"'-"'k •-- fl toplantmmı yap~t.ır.ProteısörUn ve. rih ve kat'i bir ce\•ap 'Ml'IDClk J~ 
ar, v "-·-r- ..... a arına f t _,,__ N t ·--·-·-.... tan kA midi r dılten sokar, goılerine bıber eker- a ı..._., evvel o er h~U4..,..,a Ankara, 4' (A.A.) - Başve .... dan sonra bUtun değirmenler yeni r 
mış! zlm edilen vasiyetnameleri oıcwunuş letten tebliğ edilmiştir: un hnallne devam etmektedirler. Yal Şar cephe51nla &öz karutılıa rf' 

H d bundan sonra yapılan müzakereler Toprtk mahsulleri ofisi tara:tmdan nız elde bulunan eski tip ekmek unu- ııtJnl, ..ı;ndelJk -"'·- alalla&'a;,,ı;"' ocası a, onun bu halinden mUte. 6
.... -v--.. 

essir olmakla beraber, hUkUmdar oğ- neticesinde aşağıdaki kararlar veril· imal edilen ekmeklik unların çavdar nun bitmesi beklenmektedir. ıwıJuk veren ~ ,.. lıılıc 
ıu 0 duğu için, pek ağzını açmaz, mlştir: ve arpa katılmaksızın yalnız buğday DUn sabah değirmencilerin lşttra- ka yapılan tahribatı cö:rlnMM •"--

b h l - Heyet «Ziya GUn tesifll> nı i- dan imali takarrür etmı•ur. kile Toprak Ofisin mUdUrU Hamlt'in mek burad:ıld •vlMlm he.!dkate• -" 
u aşarı çocuğll. bırı;ey söylemez- "i' • _Jıl 
- dare etmek için hiçbir para aımıya- Bu Yeni tip unlar yüzde 90 randı· blll]kanırıı-. altında bir toplantı yapıl- yıpra~ ea.v~ eldn&u- uılaıı/~ 
~ o• ~ 

B 
cak, merhumun fevka16.de bır ta.sar· manh olacaktır. Muhterem halkımı· mış, bu yeni ekmek tlpl etra.tmda kifayet cderM Bo •"* ;,ıt_r. 

irgUn ders okuturken, çocuk ho- ,... rufla meydana getirdiği ıııerveti, ge- zın fırmla.rdan satın aldıkları ek- bazı kararlar alınmıştır. bin mağt pi& blrilkte ,_. ~ 
casınnt Pekli entarisinin bir tarafın- ne ayni ..... .,1nr dahU'-"e idare .-..ıe- mekle.... ö v - """ """ .... e g recekleri her kUBuru der erilen k84'ara göre ylb!de yüz mekten kıırtulmul lcia ..., 
da. nılni mini bir delik görmüş. Ki- cektlr. hal mahalli b b ıı. ~ elediyeye haber verme- Uodaydan bir ekmek nlbnunesl tec- cok ~ lDdlrmeli • t ı. 
taptan, okumaktan nefret etU~I için, 2 _ T•-keyt t-blt 1 .. ı-, mahke· lerlnl b" .. --- Ub ~ .Jll/l/I ....... ..... ._. ,,......,_, rica ederim. r esi yapılacak ve lyl netıce verdi· mwılar, dilştbldükied cılııl. .---
bir oyun mevzuu bulduğUnaı sevine- meye biran evvel m"-A••t edilmek Eknıeıw- .ıw tak ,_,,, ..,.........,, · to'" yüzde yUz buğdayda.n ya. t>' dlrde'yarm piyasaya ağlebl üı- hatUada Sovyeüerin hplcht• r 
rck tatsız: derli snaUcrinL kahkaha· "---e bır' a:·-·'"&t ...,. 1ım__, ı"~• ... lu pılması h kkınd tim _ ...... .._,. ...... ~ ""' .......... a a verilen son karar· al yenl tıp ekmek çıkarılacaktır. bllselerd1 meııele ~ AJll~ 
larla geçirmek lç!n, hemen parma- gtirillmüş, Emniyet Sandığı hukuk asgari zayiatla M,Jalia ilridııl,. .. 
ğmı deliğe sokmW}, yavaş yavaş ge- mıı-vir; ""·'Ut Gob""""'Wl ta .. ını •-· 1 k 1 • • h ._.... • ._..il ....,.... • """" ·~ ., ..... _.. t zafer &mmn""I elam-= ...... ,,. 

ni.şletmeğe başlamış. Oynadıkça de· sıp edllmlştlr. ma ım an arının mamakla •yiat .....,_ .._. ~ 
: :::~~· :ı~~~~çe~:UC::~. c~ m: ~~:eUn!v:! U:~~~~ ~ ~ ~:: ~ 
kadar ki, elinin tcrsile çocuğun ya- Kabir yeri Belediyeden satm aıma· ycmluk rekamW ..,..... lflııir• .1' 
nağ11uı. b.r tokat afkctmemek için, rak Güzel San'atlar Aka.demlSÜlde 11 n 1 e rı· t s ı·ı e ı· ı· yorM Beş a~l&k bir ~ •• .; kendini güç zaptetmiş. hazırlanacak projeye göre b.ir ea.n· ürf 

Delik genişledikçe Ç<)c~ğ"un n~esi duka. yaptınlacaktır. w/ll 
artmış, kahkahalarla. gillmeğe baş· 4 - Ziya GUnUn sekiz bankada. bu Bu doğrudaD. tlııltiljf.4 * 
lanuş ve memnun bir halde hocasına. lunan parasmırı mecmuu 172 bin li· ~=· ı.. ._.-.. ..... f'-
sormuş: ra olduğu a:nla.şılm1'tır. Paraların _..., - .., 

- Deliği biraz dııha bUyUtscm ne mahkemeden alınacak karara )tadar Mektepler 25 EgluA ide sıtı\• ilde mtltalea eftıoıkdıa " 
olur? mahfuz bulundurulmsı için banka dı göre dlarp ~ lıkbt 91 

...J 
Ne OlaA••· sultanım? En•--ı·den ,-m eder ft AlmanJw --~ ~ - .......,.. • "'" rektörllerine tebligat yapllacaktD:. -- _,_ JDI0'9'", 

hayır kalmaz, blr daha yama tut- Emniyet Sandığındaki kaSaDll1 f edrisata başlayacak llk tnrlhlnln ea maazum ~ 
ma:z. muhteviyatı da mııhkeme kararından mubarebeleri o1arak tMait! ~ 

- Ne ehemmiyeti var, onun yenl· eonra tesblt edilecektir. Ankara, 4' (A.A.) - Maarif Ve· imtihanları 20 ağustosta ,apılaca.k- bc>ğuJmaludat )iaa tadbta ~ 
sini yaparız. Ben ~kıı bir 9ey ög- ldlllğinden tebllg edllmi.ştlr: tır. ka.>~ıme:!ğt e-z= :::: ~ 
renme~ llttiyorum. . Kısa l~l - 42 ders yılmm ba.flıyaca~ B - L!se ve ortaokullara almncak ıwıa 1 ~ 

- Nedır 0 oğrenmck lstcdi#in oğ- D h "/"" h b l l ve talebe kaydmm, bUtllnleme imU- parasız yatılı talebenin imtıha.nlarl- ,:e ygı.a bir .bale gelecfıld..W~ 
}um? 1 Q l l Q er er hanlarile talebe '-•bulU lmtih--•·-- t ku.ll ilik A gk> D ~71e •llllla ....ıll ...,. ... ._.. le Sana o a.rının elektrtkç şu- J.anuk ha maimi --.......__. .,. 

Fakat bu tasavvur halde kal- bası gibi mıntak mı dört kol- - KUçUk bir deliği oynıya oynıya nın yaptla.cağı tarihler hakkmda alL u u mıfl al b ı.ır ~ --~ 
flıŞ bir eeydi. Halbu~ biran dan tarıyordu. bUyüttUğllm tc;ln bana ne derler? * Devletin harict aiyaaetlne doku- kadar Maarif müesseselerine fU ee&I. :~!"X:e~~ı:rın:=~lha::~ o;; ccld rdlr. llattA A~ia -:;;-. 
evvel bu i§i halletmek ıcap edi- Henüz bir ay geçmemişti ki Hoca, veliahdln ters ters yUzUne nur mahıyette ne~lyatta bulundu- ıarı havi bir lamiın gönderilmittlr: 5 eylül tarihleri arasında. yapılacalt· hog-eınonyasma lllÜBteail:~ 
yordu. civar köylerde tam bir emniyet baka.rak şu cevabı vermlt: ğunda.n dolayı Bozkurt mecmuası 1 _ nkokullar: kurmak dU!)Uıııcellnd• 

Selanikteki merkezi umumi teessüs ettiği görüldü. Yüzlerce - Dilpedtız deli derler sultanım! Vekiller Heyeti k&rarile k.apat.ıınu:?· VUAyet Wt tedrlaat mecUıılerinin t.Jr; _ Ortaokullarla liselerde ve öğ- J:ılliı ıuı ola.c~.» ~ ~ 
ne yapacağını şaeırmış, bir tür- silah, okka. okka. dinamitler, Mttnlr SWe~n Çapanotlu kararla.\ltırdığı tarihlerde faaliyete retmen okullarlle bütün mesleki ted- Dlr ~:kre !ııi TUpab ,,1 
lü karar veremiyordu. 'Manas- sayısız bombalar ele geçirildi. başlıya.ca.kla.rdır, rlsa.t okullarında derslere 25 eylCıldo .aı;~·~a .,.ütürm'f::Y :tm ~--d ~ 
tır merkezi bu i~ de, kestirme-- Bir çok Bulgar köylerindeki 2 - Ortaokullar: başlanacaktır. .......... • .... --5~ 
d n ballet.meği dll§Undü. Komi- Makedonya ihtilal merkezleri, A - Sınif bUtUnleme lmtihanlarl· atslnden ibarettir. &asyııda rl 
ta hareketlerinin en sıkı bulun- mUhürlerile kasaları, katipleri, ıe talebe kc.yıt ve kabulU ~ ağuııtoa. ":.« tele..,..lk 0~ bir Almanyn .&vnıpap w ~ 
duğu mıntaka Ohri ve Resne reis ve fı.zalarile birlikte keşfe- ta baŞlıYacakt.ır. l!.a a a gemonyı:uım teslrl.ndm uırlard ~ 
ta.rafla.ryQI. Buraya gözünü dildi. B - UçUncU sınıf bUttlnleme 1mt1· lh UhaOCTC malzemCS • twı:ı.mıyu.c k bir l}ddldıa ~ti' 
daldan budaktan sakınmaz bir Oh ..• Bu kolağası pek dehşet- ıuınıan 2 eylfilde bitecektir. mek ı ttyec$tir. AD~a ~ ı 
arkada§ tayin etmek ve bu ar- li bir adamdı. Denebilir ki sene- c - Devlet ortaokul lmtiha.nları- boyanna e. eri mlnden A'WrUP3 l!jlerfyb ~.I 
k daşm elinde askeri bir sala- lerdenberi ihtilale hazırlanan nın eleme kısmı 4, 5 Ve 6 eylül ta· ç fi) J. nınnllll:llDI temekte dı!KlllJl tJll'" ~ 
hiyet bulundurmak lazımgeldi- bu mmtaka bir ihtilal yapabil- 12,30 Prograın 119,80 Habcrla rlhkrinde yapılacaktır. Muhabere malzemesi ııa.tış işile 1~ tir. Böyle bir t>ullıa ae .1og1llzleıi'._.; 
ğıne karar verildi. mek kudretini asgari on sene 12.33 Şorkılor (Pl.) 

1 

19,4.5 Şarkılar D _ Devlet ortaokul imtihanının tigal eden haklld ve hUkmı ~hsJYC•- do Arınerllinlıların .)Wll91pAJ~ 
Esasen Manastır mıntakası için kaybedivermişti. Fakat bil- 12,45 Haberler 20,15 Rııd. Gazete5l söz!U kısmına. 9 eylQlde başlanacak ler dUnden itib&ren beya.nna.ıne veı-- tıbildlr. H ttA Almaıııtar Jr,11111 .. ,. 

kumandanı ferik Hadi Paşa da tün bunlara rağmen ihtilalci 13,00 Şıırkılar (Pl.) 20,45 Müzik CPl.) ve 19 eylulde nihayet verilecektir. meğe başlamışlardır. kat'i bir ~fer lta3:o.ıı&;ı.lar da!ll. fi 
bu fıkirde bulunuyordu. Erkiı.- Hıristo Dantef bir türlü yakala.- 13,15 Müzik (Pi.) 21,00 Ziraat ta. E _ tik sınıfların bUtUnlcme ım- Beyanname verme j.şi ~art.csı glltcrc ,;c:ı ınlittefikleı1 A'naıı- .:J 
nı harbi Hasan Tosun Beyle namıyordu. Halbuki asıl muvaf. 18,00 Program 21.ıo Saı: eserleri tıhanları l7 eylCılde bitecektir. ıUnU sona erecektir. Sonra kontrol- ı·lnde Aimruıyanın lmrıııak ıa~ 
uzun uzadıya konu§tuktan son- fn.kiyet bunu yakalamakta ola- 16,03 Orkestra 21,30 Ko11u:ma satı~ !la.tını teı>blt etmiştir. Kayık ve F _ Tıılebe kayıt ve kabulüne 22 .ıarıı. başlanacaktır. nız.amı taııuwynca.lt, bUtUn ~; 
rıı. Niyazi Bey namında bir su- caktJ. ÇünkU Dantef Bulgarls- 18,30 Serbest uımon 21,45 Büyük fesıl vagonda teslim edılmek üzere toptu.n eyl<ılde Gon verilecektir. * Halk hamamlarında yolso.zluk- rJn Juıyıtsa "~ t.:ırtaız hllrrlS-' / 
bayın Re ne mevkii kumandan- tandan bu mmtakaya sureti 18,40 Orkestra 22,30 Haberler kuru otun kilosu ~.:; kuruı,ıa satıla· 3 _ L se!eı-: İltanbul Belediyesi tarafından açıl- · uwaı.ıcrı temin er.LllınodikQf~ 
tığına tayinini emretti. mahsusada gönderilmiş ve asıl 19,00 Yava saati 22,45 Ca:ı: <Pl.) caktır. A _ Smrf bUtUnleme !mtlhanlıı.rl- mış olan halk hamamlarında yapılan man~a il bıınşı düşUıumiyecel-,J 

Niyazi Bey Resne'de doğmuş vazifesi yerli ihtilalcileri sara- 19,15 Orkestra 23.00 Kııpaıılf * :&'aklrlerln ve klmscslzlerln ce- ııon t.eru.şlerde buı Yolsuzluk ııro. te- 811 tı:ıkdirde btrlııcl :ı.sıt. an.JIJIM, 
bır Arnavut genci idi. lyi bir yın direktifleri dah~linde ha;e: nazclcrini kaldırmak içın yeniden 2 ıe talebe kayıt ,.e kabulU 25 atu.stos. ea.dilf edllmil}tlr. 1ld dU, nan lllenılıı ~-
t rbiye alllll6 1313 Yunan har- ket ettirmek olan bır yan dahı mübayaat komisyonunda. hırsız- bın lira nynlmıştır. ta ba.şlryacaktır. Haınamlaı·m idaresine bakan me- am od d'ır.> 
~inde Beın>mar'da bölilğünün komitacıydı. lıklan keşfedilmi§, bir alay müf * TUrk _ ıran petrol ıjlrketlııin e- B - üçUncu sınıf bUtUnleme Jmtl- murltı.rdan baZılarının ı:aı·şamba gUn ~' 
inünde ate .e saldırarak yaptığı Birbirini takip eden muvaffa- tüsü Mustafa ve bir miralay llnde bulunan 200 ton makıne yağı· ıuıınları 1 eylllldc b~tecektlr. ıert tıaıruımlar kapalı bulunduğu hal- Acnba AJmanyıı Aı:cto ~ 
· d t rlıklarla temayliz etmiş- kiyetler Niyazının azmini bir nm petrol ofisine devri Juırarlaştırıl. c - Lise bitirme imtihanlanna 2 de, o günler açık göstererek o gün- lemllo knt'I b r ~ımaya ..,_ 
:i. Erkek bir adamdı; fakat ka- kat daha arttırmış bulunuyor- ~~~::~~!~~l~nla!~f:r:-J:~~~ rnıştır. Fiatını petrol otı.i teııb.t e- cylOlde başlanıp 15 eylOlde eon ,~. Iere taabel eden kömürleri !tendi nam dan. Avru a. ~bi: suı:=.;I 
"a itibarile hiç şüphesiz mü· du. Tahkikatı şiddetlendirdi. E- anadan dofrnıa bir hakkı sayı- dccektlr. ıeccktir. ıann• aldıkları ve diğer bir naınamın ed:ıblllr mı~. nöyle !C:f ~ 
nevver b'r adam sayılamazdı. l line geçen her çeteyi, en ketum lırd 0 - * Bakırköy kazası için 3 elle, iki P - İlk sautfarm bUtUnleıne trotı- da kUI"f\Ul borularının satılarak bu edilemez. Şn halde 

1~ ıtl'I' .J. 

Onun ismini hep askerlerden bir insanı bılc blilbül gibi söy- ı. de elektrikle mUleharrik cıı.nnvnr dU banla.rı 27 eyltlldc bltecektlr. paralann z!mmeUerıne geçtiği t.esblt atılh gctlmılyen zatezlerdeu .P 
müreklcep olan Manastır mer-, letebile<:ek vasıtaları kullana- Tahkikat komisyonunun kar. dUğü alınacaktır. E - Devret olgunluk imtihanları edUnı1' ,.e bu harekeUeı·ı yapanlar yorul cnktır. Bu ınlll!'1ııaza ıwJi' ~ 
t zi tcsbit etmiş ve Hasan Dur- rak isticvap etti. Fakat aşağı şısınd:ı alçaklığın ilk besmelesi- * sıva.sta bulunan İnhisarlar veki. 1s, 20, 22 ve 23 eylül tarihlerinde ya· hnkkmda talt1bata geı;llmlştır. Alnuutlnr Sov;)et BwiJnya ~ 
mn Bey hicabından mülhem yukarı hiçbir netice elde edeme- ni bunlar çektııer. Saray bunla- ıı tuzlalar ve inh!ı;arlar idare:ıllıde pııaca.ktır. * Ada yollaruıdakl kaııı:ı.peler - karar ''tmUklerı ıtın. busUJl1~ 
,ıaral:: Hadi Pa.·aya onun ismi- di. Daha do!?ruau elde ettiği nn maaşlarına maa§, nişanları- .etklklerde bulunmu.ştw·. F - Talebe kayıt ve kabulüne 22 Adıılardaki lmar faaliyeti devam et- çcplıcslnl dc~i.Urınc:ı. kabll 

0 ~ 
ni söylemisti. Bir kaç gün son- netice onu bh- türlU hedefine na ni§an kattı. Ne gariptir ki * üniver61te ikmal ınıwuı.nıarı 15 eyıcıde Bon Verilecektir. nıektedlr. Bu meyanda Adalar yolla- ümldt)le blr ı;ulh taaı:ruı:una d' _A 

,C'.' .. b · B namında bir adı bütUn bir memleli:cte yeni bir x. .... 11.. d 1 t#':.f ra EyUp QU n ~y . ulaştırnm . eylülde, tedrisat t.a 13 llkteşrınde .,ı - vğretıncn okulları: rırun astatıanması ~ıne çalışılmak- lıunt)nrdı. nub..... e ayıı ~ffll 
\tola w ası da Ohn. redi. f taburu- Elı'nden ge,.en yüzlerce Bul- hayat vermesi mevut ve mu- t ){eslek! ...... ~arın bUtUnleme ımtı- tadır. "''""' propuı;ıındıının do,-anı 

1 ı § 
bulunu :ı kadder olan üçUncU ordunun oaşııyaca.k ır. - .... , ...., .... 

un ba ına geç rı mı • gar Makedonyalı arasından yal- * Geçen ıe Edlme peynir lstlhsalı hanlarına ı tylfUde ba~anıp 16 ey- lstanbul Belediyesi as!alUa:nma söJılenlyor. ,.,J 
vordu. ruz gebe bir kadın §U kısa ifşa- genç subayları arasında da bun- 60 bin 640 kilo kaşer \'C 2 milyon ıaıde Bon verııecektir. lşinln de,·amı sırasında yollar Uzerin. 1ng-i lcr ~,, Amerl.liAlılara ı"~,. 
Nı·yazı' Bev derhal iR.e başladı. a4*ft bulunmuatu ·. ların safına katılanlar görüldü. 2 kil .. _ te idi Bu 5 - Mesleki tecırı .. at okullA-: .. _ bul bank1 knld tır A ... . 

.J kt '"""' li Cinci HUseyin adını taşıyan bir "28 mln 8 9 0 ..... neke · .,_ı .., ,_ • \MI unan ıı.rı mnış · - onlar Abıııuı begemor~uıa ..... ;' 
T burunun binba ıs! ~o u, - Dantef, Dangul ile bera- süvari teğmeni, Nidai isminde ttıtıh:sal miktarı dahıı. tazı aır. BUtUnleıne iınUhıı.nlarlle talebe ka. dalıı.r ahalisi lstanbul Belediyesine bir 8Ulhun lmk ns.ıa -olduğwı.S-
b yle ol:luğu halde bir bın~ŞI berdir. Voyvoda Kirista onları bir diğer subay ve Piyade su- * Ders yılından evvel, Unlvcrsltc- yıt ve ka.bUlUne 25 ağustosta başla- ınUracaat ederek bu bankla:rm bir an 
tnyinine de lüzum göriilme~- bir yere göndermi ti amma... baylanndan İsmail, paşalar he- eki mUnhal profesörlUklcrc geUrlle. n.ıp 20 eylCllde son verilecektir. evvel yerlerine konması ricasında bu tabJktırbr. 
tı. anl ılıyordu ki, cemıyet İsa hakkı iroin ben bilmiyorum. 1 ğ cek -"ebl profesörlerin teminine ,.. 6 - Talebe kabulü imUhMlan: ıunmuşlardır. Asfalt işleri ikmal cdl ~dl Uı.lnei 6ll1Lle gcı;euııı: -*' k ~ yetinin l\cretli casus u unu yap -· ..- J" _ 
m rkezleri ve ?1ıntaka u~an- 1 Dangul Kirlstenin sağ kolu mıya başladılar. •1'llma&ı taltWte dc.kanlnr.ına blldlrü. J.. - Sanat ve lnşaat usta okulla- lir edilmez bUtUn banklar derhııl yer. - Alnıanlar Rusya ııeterl.IÜ ~ 

~her §Cyı ondan bekliyor- ve Dantef bütUn Resne ve Oh- (Arkası var) mifti.r. rına almlı.cak parasız ya.Wı talebenln ıerıne konacaktır. namw na, yıı.n1 geal:t nus to J' 
lardt. ı ri komitacılığının ruhu idi. Ni- ıımwn l.ıc:hıını;ı bir bölgc8~ı/ * yazi so~ bi~ muvaf~ak~~et kaza- zoe. on dııldka ıçtnde bir 11ııtan 1 ~ını de&Use, JıAa lisede emeklı- mUaııdcleyl 1012 aevcı5ine de~ '1 

.. Tiyazi vevelô. Rcsne vicarm- narak _uzen_ne a.Mıgı ışın. sonu- ı;iymeaUıe ,.e b~,ma bir ~pJm coetr-1 yen blt haylaz olacak! r"' 
da d la an Kriste Voyvoda. ile nu getirmege karar V?rdi. Seç- mcslne yardım etti. Değcolllp beic-J MıWıuu Lera, bir nevi llmonlu açki G:l!lnm bir ccplıe t-~Us ede 
r> tr...., m yataklarını keşfe uğ- me adamlardan b~r mUfreze Y~- nilınemek umurunda değildi. Tanı 1- q:rop yapmak Uzere su bıılroak ıı:ın zlyet ne ol:wo:ktır ? ~ 
r tı. Fakat Bulgar köylerinin pıp çanklannı bagladı, yola du- ı neceğl sırada, tekrar kapı çalınılL kalktı. Zoe. ne olursa olsun ben de ı;;u lıal~e nlglltere ve ınUt 
eüt:<U cNeznıım~ la.ıı bu ıki v. oy- züldü. - Bu Beler gelen kömilrcU ldL AIA! a- =I ~I 1 T'• . ır blr ıaııe içerim, diye mırılctıuıih. Ağ- nln n""'· b:ı nınk f"lı.ı bUtUıı ~ 

1 b - ' Mü e 11 it ı · 2 2 't Uu~.k utnreye RçeEFIKvır. en: _ c;... , ~ır vod için bir. ~evı hayat eıgor- Bu sırada tstanbu en ayagı roba klrnlayıcısma W"l d!lştık eder- - EMİL zoLA _ ~. :ı:ının zehir J"lbl acı olduğunu MSy- ıar:ı blp o?&caklıwı şupııeslf.P"_:, 
t ı hu mde ıtli. Muvaffak ol- düşünceler içinde ~uvarlanıyor, di. tkısı de ho vakit -.ı.lrlerdLo tttyordu. .,_,."' 
m k i in yorulmamak, bıkma- Abdülhamit Sclanıkten gelen şoo e~... bulaş Madam Malotr ıı6ztt tekrar deU· manı rm bö~le bir 11praıuıı• fil. 

m k l ZimdI Nıhayet günün bi- N" B · yanda bıraktıgı- Yıılwz blr rcı.alet çıkınasmaan kor- lamk blr 1Mıfu tabolaıı8ı. oCla,.a ,... , rnda. ık beslnhı kuraıılllkta vo •--•ı "OCU..._ ................... : c'le vcrmeğo mecbur oıacaıcı-t' , ·"' . . azım eyın J"llmıştı. bglaŞık IUJ'u dolu leğenin Ustlinde _... .. ·- pw-~~- "' 
. J _ sırf bir talih eseri olar~ memleket hiyanetini tamamla- lmıılk. mutfaktan goı;tt 'e ara mer- 'l'lrml daklkadanberid.lr J'DClmn 1'1- darınalda old ğ asıuwı bir k - Peıld, otarttuııaı rna? diye sor- nt lnglllzlcrln bı~•:a fu'1ıdrıı_111 ( 
Krı te nın Resne civarında Fi- mak için tedbirler bulmıya ça- dl,·enden, aşağı indi. nu ç.attye sık d iadou kararakoyun oynuyor- lllştller ura m ena- du. knt1 1jekllde ele ntıniilnrını t~ 
rnşya köyündeki arkadaşı ile balıyordu. İstanbulun en meş- &1k ba'''UJ'dugu ,.fUdcll; cteklerlnl bt- om çı Uncl1 bl det una Vç ~ - t7tc! aıp~ bo§ odaya ... Topu dcbllcıcektlr. ,J 
b r üc saklı bulunduğunu öğ- bur casusları, hafiyeleri birer raı. f tıa kaldırmak bahasına aıa- lardı kt, kapllllll llç1 r a - kırk deııılşUk •.• Size. topu hanımefeJJdinln bJr ı:ıandıgtle blr unııı 1"'.u 
rene bildi; bır yıldırım gibi sal- birer Rumeliye yollanıyordu. caklıl:ır elinden kurtaımap, ~kıall pim~ beıtDe ıte1csnef-::U oc::a - uesaı;: oya~onmı. masa olaıı odaya. .• eeb1dellklert orıı- Vııkıa b4va WlimJye ,,. ,rıU~ •ı. 
dırdı. Bo;? avlanan Kriste bir Bilhassa Ferik İsmail Mahir pa- razıyaı. giren Zoe, sanki k~ndllerlle n. Zoe. oıu nğa dondtiğti z:unan. on- ~·a aıırnn. başına :uıful k:wın::ımıyacaıo· !". ·~ 
s ma.nlık içinde saklanarak bir şanın riyaset ettiği bir paşanın l\fcl 1 n ba ll imiş gibi onlan kalaştırdı: tan tekra~ oyuna dalmış buldu. Bir Ve limonlu içkisine bal gibi şeker t.ı doğnıclnr. Fnkat Alman serıı•,J. ~:· 
rrıUddet için yakasını kurtara- heyetine kati emirler verllmi§- Mnd!ı.m 0 

r e •başa kalmış - Haydi bakalıın! roıpı gene ça.. •tıkCt vakfeııln<len tonnı, madam dolduruyordu ki. kapının zıu onu b1t tJ ~ 
b idi, fakat kurtuluş olmadığını ti. Bunlar cebir ve tehditle, ya- olan bu kndm, hUkUm vvtrceısıne: hndı... Burada oturmak olmaz. Şa- Lera kağıtıan çarparken, madmn yerinden sıçrattı. Hay Allah beIAsı- dıı. tnr;Ulz hf4klm1Jıctı öyle IJJ'' ~a~ 
görünce teslim oldu. hut avuç dolusu altm earfede- lllnc: yet mlıaflr bastırırsa aıımnlla!ı mut- Malolr: nı venıln! Rahat raluı.t bfr bardak yet )urat:ıblllr ki,, Alrn.'lnY:w~ t 

Az sonı a, KermanlI Petre de rek ne yapıp yapıp gizli cemi- - Annelik beIAs:ı uğruna her ~ey takta blle otUJ'l\Cak ~er bulnmnuı- - ıum geldi! diye sordu. birşt-Y lQIUe6ine ıueyWın yok muy- tlovıınıın lokAnsıı;lığmI J<ııclr'tlı1 ~ 
eıra nı 5 vmıştı. Bu Voyvoda- yetin elebaşılannı meydana çı- mllbfilı görWcbUlr, dedi. nız. HaydJ, marş! marş! nızmetçl kadın: du'l Gidişe b:lkılırsa, öylo &:örUnU • Sovyct &us~aıın t:ıarru:ı ııtero ~ 
yı Niyazi bey müfrezeleri bir knrmıya, tevkife ve 1stanbula Oyunun ıunımnan diğeri: !ti.odanı ?rlnlolr pıırtJyl t.amamıa- - Oh! lı:lmse dcğD, diye, WmydA- yordu. .. Bun!\ ro''lllcn, kofup kapıyı ı-..nzannınsındlln er."eı tng ~ 1 

r Us d medc yaralanmış, ve sevke memur edilmişlerdi. - Elimde sclcsen ruva \'BJ', ceva- mn.k istiyordu; fakıı.t, Zoe'nin. lcfığıt- ne cıevap ,·erdi. Gen~ bir dellknnlL •• ııçınaktn ı.stıeaı gösterdl. Sonrn, di.i- c.utcşmayı tercih edebilir. tar'~ 
~ rmanlı yaralı .kaçar~en~pusu Dilnyanm her devrinde ve bmı \erdi. ların tıstuno atılmnk ister gibi ters Sa\"Jllalt istedim anuua, ttıysUzceclk nllft.e. madam !ılolalr'in g\izlerlle DUtlln bu~r bir tJı,kun ~'o""" t!ııı 

t mu bir Kes:1Y~. bölüğü ta- her diyarda. az namussuz rezil Ve her fldsl de. bitmek tUltenmek ters baktığmı ı;firUnoo, madam Löra yttzu, rtm'1 güzleri, kn gibJ çeııresı- kendWn! i ticvnp etti''inl gôrcrcl;: le:dlr. BunU!ü3 b r&ber tıa1' ts)".ı. ~\ 
f an öldUrillmu§tU. . mi bulunmu~r? bilmn bir oyunıı. t'bldılar. koııyak l}l~lnl, bardııltlan ,:o şekeri le olmilnr ı;ilzcldl kf, bekle, dcmc~c - m~ deCU. Blr buket. ~ y AhlUD _ r.us ıı.:ırWnlle btl 1).1' &'" 
r. c kumandan~ gayet sıs- Paşaların gelişini rıaber alır Sofrodıın >emek tabnklan kal- knldrradururken, o ila oyun, AlAt ,.e rnecbar oJdwn. Elinde bir türfü bı· Her ucu de, başbrilo birbirlerini r Mlı.t;r rı f~lın kıısc 
matik hareket ~ıyordu. Ta- almaz bu tabakada derhal bU: dmlmııınışb. Yenıelt kokusundan, ode\-atmı toplaınap mecbur oldıı. nıkmıık 1.&temedJğl bir de kO<'amıın ıelAmlıyarak lı;-ldlerlııl yımırladdar. mal! re ı;ok ) r l> ı;;lundllgUdUr• ol~ 

~ runu yayını§, bır tarak du- hareket sezildi. FaraZa asken &lı;'C?U dwnıuılarndnn lıfisıJ olma bu- Vo her ikisi do mutf :a 1'o~rak, O· çiçek demeU var.~ Şayd biı' IOpa CArkası var) Şevket slJ.. 

ti 
ya 

~ • 
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r Gü NLERIN ARDINDAN i 
Fir<ir aleminde züppelik ... 

Mitat PERiN 

. Bir çok defa yazıldı. Pek çok defa söylen~i. ~ak~t .neden
ııe hır çok muharrir ve münevverimiz hfılO. bıldıklerını oku
Yorıar. 

.. Bu münevverlerimizin eserlerini, atnıanca, fransızca, in
tılı~~e, farsça, arapça ICıgatlerini (türkça demiyorum. Çünkü 
henuz böyle bir !Cıgat mevcut değildir) lcarış:ı~ın:ıdan anla
~anın ve öğrenıııtenin imkanı yoktur._ Misal nı_ı. ıstıyorsunuz? 
~e ... Edebiyatçı Sabri Esad'ın yazdıgı Knragoz adlı eserden 
bır iki satır alalım: 

cl'akriben yanm asırdmıbui Ho""' oeconcmicıu, homo seographlcm gibi 
hoır.o prychologicuı'un tlıı sadece müccrred bir me/lıumdcm baıl;a bir ıer olma
d· tını gören tef eJ,kiir ilmıi, içtimai malıluk adı ı;erüerı ilua;ı realite.sini, cemi ya 
''G/i:CJini t4bü olarak izah dmck iztıranrnfa kalm4 t'e bu suretle içtimai psikolo· 
/i, 1Tı4'~eri rı.•ilıoloji, ır/;Uır psil;olojisf, milletler psikolojisi, kitle psikolojisi, tari· 
lrr:ıler ''e mt$leklc-r psikolojisi ilôlı •• .> 

. Böyle bir türkçe tanımıyon.ım. Bu tUrkçe, tUrkçenin ilim 
~~fi dG değildir. Bu olsa olsa muayyen bir zümrenin konuştu
i:ll bir dildir. 
. later muayyen bir zümrenin dili olsun bu, ister muayyen 

b

1 

ır münevver sınıfa hıtap ederken kullanılsın, bundan çıkarı
Clcak hakikat Türk dilinde muazzam bir kapltülfisyon mev
cut olduğudur. 

Avrupanın memleketimizde elde ettiği kapitülasyonları 
~ovnıak için kanlı bir istiklal savaşı yaptık. Yabancı dillerin 
~apitül!syonlarını kovmak için Türk dilinde de istiklal sava
!ı n-ıı yapmamız Ui.zım? 
d Hayır ... Fikir Aleminde yer almak istiyenler Snobiame
en v~inler ... KAfi. 

Mitat PERiN 

ı Adliye röportajları 

Mazotçu nedir? 
Bunu, Müddeiumumiye başvuran 

dertliden öğrendim bir 
Taşral ı Hastaların Çoğu ineğini, Tarlasını Satıp 
Derdine Bir Deva Bulmak için Buraya Kadar Taban 
Tepiyorlar, Sonra da Dolandırıcılara Çatıyorlar ••• 

Bu Dolandırıcılara Mazotçu Derlermiş! 

Mitat PERiN 

lzmir ltab=rleri 

Canavarlar 
tutuluyor! 

Akvaryuma birçok 
büyü~ küçük 
bahk tutuldu 

İzmir, 5 (Telefonla) - KtıltUr-

Vişi nihai 
kararını 

veriyor mu? 
Fransanın ordu ve do
nanmasile mihverin em
rine geçip geçmiyeceği 

merakla bekleniyor 

Londra 
gazetelerine 

•• gore 
Haftamn mühim 

had.seJeri 
Londra, ~ (A.A.) - Gazeteler, ha! 

ta ıSonundn wku bulnıu~ olan bazı 

mühim ihAdlseler hakkında tefslratta 

Tarihten Bir Güzel Kadın I· ------"' 
HAB E ... 

cParlste çıkan gazeteler dl\ha bulunmaktadır. 
parkta inşa edUmeket olan akvar· 7.lyade artan bir fiddetle ViJI Times gazete.sinin siyasi muharriri 
yum hazırlıklıın ilerledi. Buraya ko hükUırıetine hilcumlımna d&\'aıll RelsicUmhur Roo.sevelt tarafından 

Habbabe'nin sesini dinliyenler, 
nefes alrşlarife o sesi ciğ~rlerine 

doldurmak istiyorlardı 
nacak olan bir kısmı tutulmuştur. 

Diğerlerinin tutulması için çalışll· 

maktadır. Akvaryuma kUcUk balık· 

ediyorlar. Alman nskerlerl şark- kararlaştırılmış olan petrol a.ınbar,o.1 
ta çal~ırkon Alman dlplomntları sunun Jnponya için ağır bir darbe 'lı'~a ~e"er a rabın e •"Ai eı""'·te ... 
da garpta faaliyette bulunuyor- teşkil ettğinl yazıyor ve şunları Ud· ,,.ili GA 1 ' 9r 'V r.u9 m U&A M 

tar. AJmanyaıun Vlşl'ye blr notn ve ediyor: IJlr b~ş "Ci 6d8 aldı ~ ,., ÇI 
lardan başka bUyük balıklar, ezcUm- ,·ererek b:ızı t l<llflerde bulun- lngilteııe ve Holanda Hlndlstal3ın· A V J G 

Jc köpek balığ'ı &"ibl canavar cinsin· dutu ııöylenmektedlr. da mümasil tedbirler ıılacakları Lon. sesi t) ey1r f!' hlŞ!r 1 Çil a.rmıy 
r OD'DD 
başladı 

den olanlar da konulacaktır. Rüyter'in söylediği pbl, Vlşl· drada. zannedilmektedir. Bazı Japon 
nln bu yenl dllelderl yerine getı· gazetelerinin kullandığı tehdltkAr lL Etrafındakiler hay Yazan __ glbl mUezıiJıl~e -o-

Atat~k mO~esı rlp getirmiyeceğl, aıılı:erlerl ve 8anın Holanda hUkQmeti üzerinde hiç reUe baka kalmış i 1 kulak vererek bil· 
donanmnsııe mihvf':riıa emrine ge b.r testr yapnııı.dığt görünüyor. !ardı. Snhne hakl·ı Ensari Bülent yWt camıe ve bü. 
"'P gcçmlyecc~ı büyük bir me· M. Harry Hopkin.s'in Londro.ya av. katen heyecanlı i· tUn camilere doı-1zmlr, 5 (Telefonla.) - Atatürk "' 9 
rakla bek.lenmcldedlr, deU hakkmda Daily Telegraph'rn el· dl.Koskoca bır şeh .. • dular ve hakiluı-

mUzesinln hazırle.nmuma hararetle 

1 
sı uh t Halif y ldl Amerika Hariciye Ncznretl ya m IUTlri şunlarI yazıyor: ıin alkışları, du· en e ez ıı 

devam ediyor. Fuardan evvel açıla- müsteıoarı Samner Welles'ln A· Mosj<.ovadan dönen B. Hopklns, alıırı He ııcı<lmlıına.r:ılt ı.osl~oca bir söylediği gibi girdikleri her camide 
cak olan müzenin boya işleri yakın· mertb httkillnettle l'lşl ve 'ma· 1 Başvekil ChurchUl ,.8 Haı1clye Na- imparatorluğun en yUksck kudretle- bırer ımam buldular. 
dk bltirileccktır. Birçok blllt ve re· halli Fransız ruaknmları arasın· , zın Eden'e M:oskovadnkt konu~malıı- ı·ını, vezirlerini, genero.llcrini, şaır:e- Bununla. beraber hM!se etr&tında 
8imler tlmdiden yerlerine konulmU'~· dakl mUnaaeba.hn bundan böyle n hakltmdıı izahat verdikten sonra rlnl ve ııs'llerinl peşine laltnrnı~ Al· b:ı:tı tenkitler de duyulmadı d~I.. 
tur. 

İzmir, 5 (Telefonla) - KWtUr· 
park müzealne bu aene birçok UAve· 
ler yapıldı. :M:Uzeye ıuar esnasında 

geçen yıllardakinden daha !azla zl
yaretçl gelecett Umtt edlllyor, 

-o-

Domuzlar bat·ar a 
zarc.r warlyorlar 

Fransanm kendi topraklarını 00• bir ıın evvel Birleşik Amc.rlkayıı gl· Jııhın evine !bad t nlycUle gelen ve H~. hiç kimse Yeztdtn a§k ve ZC\'k 

nebi d«wletlerln tahakküm ve derek ReislcUmhur Rooievclt'e rapo· bUtUn bu mUmtaz l>UUeye lmıımlıkl ta.rafına dil uzatmadı. Zira, Yeztdin 
mll.raka.beslnden kurtarm:ık hu- runu verecektir. edecek ol n Halıte, bır beytt işlUnccl llıtkkı olduğu ltadar hatasI vardı: 
ırusunda g06tereccğl roı mukıı.ve- İngiliz - Sovyet 1ttlfn.kının akdin- birdenbire dw·uvorlyor ve o ana ka- Şamı Şer.f içlndo y~ıyanlardan 
metle tayin edeceğini .Wylemeııl den sonra geçen tık altı hafta zarfın. dnr kcndl Uzerlnde toplıı.nmış olan hlçblri lılr güzel ka~ caruıa.n vu·, 
ing1Jlz p:z.etclerlntle ml\aalt a.- do. Londra ile Moskova arasında. sıkı umumi allıkr.yı bu beytı söylemiş o-ı rulmamn zcv~lne blgtı.ne değildi. 
ı..ioler nvnndırmıştır. lana tevcih cdlvedyor. IICıdlscyi sörenler ve haber a.la.n-

-. bir temas s!stomi vücude geUrllmlş· 1 ö ı dediler· 
Diğer tara!'t:ın Kanada hWdı- Beyti süyliyen kauın.. O, kırk ye-ı far yalnız ş Y e · 

t ir. nnııman Uzerlne mun,.tcrck bir 1 d l b' b h 1 Kcdeı·siz dyünV& da olur mu .. metl Dafvekill M. Godbout, Fran ...., r n en yama ı ır o çaya. sarı mış c- " . · 
ı;ız milletine Jıit.aben bir nutuk tazyik icra edebilmek için ne gibi bir ~ki çamıışır yığını gıbi çömeldi-, Olsa. olle böyle bir dUnya 8adece b11 
ı;öyllyerek demiştir ki: pll~nların l!zmı geldiği meselesi sn- ğı yerde kendinden en ufak bır iz Habbtıbe:ıln hediyesi olabUir mi? 
c- Kanadalı Franm:l:ır, Fnın mimi bir surette mllzakere edilmlf· belli etmeden hareketsiz duruyordu. Dünyayı keclcrslzleftirmek i&in bel· 

sanın tekrar 1ngUterenln faal Ynlnız sesi, dalgayı denizden kcl<L· ki imklınlar vardır. Amma. bu bU-
mUttofikı olmaamı son derece ar tir. rıp dalgcı. Ue beraber kendini de kil· yülc mucizeyi tek kadın gösteremez.> 
:ı.u etınektedlrlor. Biı. lt:ııya ve i ·zar raya. çaı·p::.n bir f1rtına gibi uğuldu· Bu sözleri duyunca Yezid, evvel~\ 
Almanyannı dilşm:ınıyn;. Sizin r ı11. " yordu. B;.r beyit &öylem!ştl, bu beyti isyan etU: 

INllyonız. Onlan kapıdıprı et- Mllqc!erecatmuzın toklup do- nun UstUnd n dakikalar ı;eçlyor ve bağırdı .• 
de onların dttşmıuu olduj'unu:ı.o 

1 
1 tekrar etmişti. Fakat şlmdl, susuşu- - Bana inanmıyorlar QU f • diye 

mek umaıunı bekledlj;-lnlzl tımıt layıslle bugUn Kremlin tofrlkll· beyti her kulak mütemadiyen tek· Sonra gUIUmaedi: 

~A- ediyoruz".. (Radyo Gazetesi) I mızı koyamadık. ?ı.Ur dileriz.-=- rıırlruııyormuş gibi vuzuhla lşitıyor- (Arkası var) 

J du. Bu seste, söylcdlğ!nJ kafalara u· =;;;~;:;~:;;;;;;~;:~;;:;;;;; 

İzmir, 5 (Telefonla) - Kema1ııa.va 
bölgesinde son gUnlerdc do ıı ~l&r 
pek zıyade çoğalDUf ve aUrU halinde 
bağlara nıUhlın Z&ra.rlar vermege bq 
lamlftır. 

Domuzların Hlanması için 
yetçe tedbirler almm!Jtır. 

~ ... ---------- nuttunnıyaıı bir ildhl mucize vardı. E ============~==========~========= A~~~~a~~~~ Askerlik ilh~n 
48 bl·n çuval K 1 ğu yerde kaldı. Ve belkL müezzinler a S a P a r 1 n ezan okumağa bıışlo.mıunı, olsalardı '--------

k bu hayretli sUkQn daha. bir hıı.yH eU- Beşiktaş Askerlik Şubesinden a hv ~ g ~liyor recekti. 337 doğumluların ve bunlcr·, 
AA. . da dam olmasa llUl'&tınU:& bile bakmaz, kara ı ·ı stes ·ı o zaman herkes silkinip keruiinl• la muameleye tabi olanların tı,~cagıı beni tanır gtbl vran. Kahve ve çay btrJitf taratınd-.ıı ... toparladı ve ba.şlnrmı kadından çe- son yoklamalan deva.m etmek- 1 ~ de bozuntuya vermedim. An· dedi. partf edilen 160 aıı.ııdık çay ~- vlrlp Halltenın caınie doğ'ru yürüme- tedir. Bu yok1amalann ağusto11 
..._ Ba. bafladı: Siz· Çarnaçar do~~r: ~uay;ne~~~ da getmı.,tır. Birkaç ıthı• kadar 200 (Başı 1 inci sayfada) kuvvetli bir silAhın bulunduğu- slnl beldedller. F4kat Halife camıe nihayetine kadar yapılacağı ev·. 

ltr, ıılll1~;~:a~1:.~U:v~iz. der ~~ç ;: elli lira: au~t; ~duk. &andık çay daha. relecektlr. Bağdad· !arın . muhtekirler ~arafmdan nu isp:ıt etmi§lerdir. doğru tek adım atmadı. Bilft.kls et- velce verilen ilandan biliniyor 
\it tııtuım~tu: Karnı §işti, yUzU sa- Altm~ yetmiş lira. Juı.da.r da iğne, dan buraya eevıuıclllecek . gayl~ kara lısteye kon~ldugunu. yaz- Fiyat mürak.a.be komisyonu, ratındaklleri yaı·arak koşa koşa. ya, ise de bu doğumluların ellerin-• 
~. ivt.Uıaııı .keaildl. Günden gUne ilaç parıuıı gld cektl. Jnl<!yeşlni son miktarı 11 bln sandıktır. Bırllk. ev· mıştık. Bu ~ara lis~. ~tbık~tı- aylardır et meselesi üzerinde malı bohça.ya benz.lyen kadma ~- deki nüfus hüviyet cüzdan.lan 
~~lının dl.ılorindo dennan tUken ra. vermek Uı:cre peşin olaralt Uç ytız velce gelen ~ylann tevsii tÇtıı b&zır. nın en acı nUmunesmı b~ze dün, meşgul olmakta ve hattl bir Jaştı ve onun bileğinden kavrayıp: ile biran evvel şubemize rnUra· 
"'te ı.... · ııra verdik. Tedavi bafladr. lıklara baflamift.ı:r. Yakında. mem· toptancı kasaplar vermışlerdlr. a.ra, kasaplann et fiyatlarını u- - Gel HabbAbc! • dediği duyul- <ıaat etmeleri ve yoklamaya gel. 
ti ~ladt. al· Toptancı kasaplar, komisyonun cuzlatacaklarını. nazan itibare du _ eamıe girenler orada dalma bir miyenlerin yoklama kaçağı ad· ~'tllnu gören ov halkı ilk günler Yok iğne yaptı ... Yok içll~k bir lekeUmtae 48 bin ouval kallve sele· koyduğu 45 kuru~luk narh fi. alarak narhı bıle kaldırmayı imam bulabilirler amma, her En.raya. dedilerek hakkında kanuıU mu, 

:e ty~tm~uer. Fakat çe~u~er~kt~:~ ı:kı;tf iltçlıı.r verdi ... Şunu etU, bu· ccktlr. yatının çok az olduğunu iddia düşünürken, piyasada narhtan giren orada bir HabbAbe bulamaz" amele tatbik edileceği tekra~ 
'> • bır tellştır b~gos. · n · ederek perakendeci kasaba bu kat kat aşın fiyatla et satıl- sen bana kedersiz bır dUnya bahl'O" ilan olunur. 
la ~<t~u. blrader, yirmi dört yaşın· :Halbuki çocuk iyileşeceğine gUn- götürüp tedavi Ucretlne ortak olur· fiyat üzerinden mal vermekte maktadır. 
ı:ı._ elıkanıı çocuk, GUI l'ibi taze bır begtln reıuı.ııışu. On lltıncl gUnU a- !armış... ve fiyatı 53 kuruş üzerinden Muhtekirlerin, kanuni mü- dccelulın! .. 
ıııı~!· ikl de yavnuıu var. Alimallah. yakta duracak ha.il kalmamı9tı. Bak Birader blztm e&rumız yudı, ba· tanzim etmektedirler. eyyidelerimizin zifından istifa- Ve hayretten dona kalan Şam 
6'ıı lte iken onun bileğini kıvıranın tım, olacak gibi değil. Otelde has· rı b kalıınrun canını yakmuınlar 53 kuruşa. mal satılamadığı de ederek mukabil taarruza şehri, halkının birblrıni iterek açbğı 
~ '1nnu kan91arcıım. Memleket ta. bakılır mı? Bari Allah razı olsun 8.f u· takdirde, kasaplar koyun kesi- geçtiklerini geçen günkü yazı- yoldwı Hallte Yemd bin AbdWmelik 
~ %, kör bir yer. lstanbula ben~ tuttuciu ta.'} ultm olsun, vileyeUmlzln diye bu J.eUdayı yazdım, ınUddoJ mini de durduracaklarını bll- mızda işaret etmiştik. Toptancı sevgilisini yedeyerek geçti. Evılne 
~-.:11 Köy havası tem~ ha.va, lkı mebusuna yoldu. raaUadnn. Derdıını murnin1n gelmealnl bekliyorum. dirtnişlerdir. kasaplar, bizim bil iddiamızı dönen kalbi mUsterih blr şehlrll ~bl 
\r l"Urnuz: vardır. lki!ı de bıı.ktı· açtım. Onun tavslyeslle hastayı dev- * * Geçimi yalnız sattığı be§ on ispat ettiler. sarayının yolunu tuttu. .. 
~ a:ıaı fU dedi, öteki bu dedi. v;~- !et tıas.. ..ıen birine yıı.tırdık. Evvelce taruşmadığmııdan, pzo- kilo ete inhisar eden zavallı pe- Kanuni müeyyidclerimize ka- Beni Omeyye lsl(lm impantoı:ıu-
<.._ , aktık ki bunlardan fayda Y . Beş güı an &'ibl dclıkıınh o· tecl olduğumu öğrenince adamca.ğ~ rakendecl kasap, mecburen 53 fa tutar mahiyette olan bu ka- tunun paytahtında mUezzinler, :nıUB-
~\11Jide uo dtışUndWt, taşındık, rada gôçu!' 6 .-u... tıkl ._ .. .____ _,A kurug Uzerinden et almakta ve ra. liste meselesile, hükumetin mmanları cuma namazına davet edl· 
t: .... '4:fl ._ .,.... •-"nvt et· anlıı.t armı ............. a yazmamı ~-• k . . kt l" k d 1 - \'e bu ı:ı.ekil yorlardı ~lll ""tanbul& cewuP ~ Doktora mlll'ıı.cııat cdıp etmediği· ara listeye gırmekten kor U· a a a ar O acagını lll' • • 

~e karar verdik. nl sorunca, adam tee=:.ıUr ve heye- etti. Diyordu ki: ğu için 45 kuruş üzerinden al- de bir hava yaratmak lstiycn 
"'~ Uıblr&der, Allah rıı.hmet ey- canla cevap verdi: - Taşrayı bilirsin, takdlr edensin· dnn diye fatura vermektedir. muhtekirlerin artık tekdir, pa-
' :r1taham bir esnaftı, ouıc:: - Bw;vurmıız olur muyum ... Hae- Oradan 1atanbuıa hor ıUn yüzlerce Toptancılar, perakendeciyi bu ra cezası ve hapisle uslanamı-
~ ~ n bq ytlz, iki bin liralık ta öldU, bal'l şu a.l<Lgm paranın ya· hasta geliyor, kimi tarlasuu, kimi kal"a liste ile o kadar korkut- yacağını, diğerlerini böyle bir 
~ltıllı vardı. Dükklnı dkl yüz ııra rlSlnı iade et, diye mlı.rıı.caat ett - ineğini, kimi ycnıliğtnı satıyor. sırt muşlardır ki, perakendeci ken- harekette bulunmaktan çekin
~ . a bırtno dovretUlt. Bu paranın ğimcle, doktor, aman c!cndim bent disine müracaat eden mem~r- dirmiycceğini; bu muhtekirle
t%~\lııu yanıma aklım., :tstanbula bır kovmak ltağdu Yanından, sor· kendisine bir deva bulurum diye, bu la.ra bile 45 kuru§tnn al~ım ~ıyc re bir ibret cezası olmak üzere, 
~lrlt ma.. Tavrı.ssut cc1en nc.ırun b l suretle günlerce yol tepiyor. Sonra. yemin etmek nıecburıyctinde aimdiye kadar tatbik olunma-

it tctdo bir otele yerleştik Erte· " 1 u dum. ekserısı böyle dolandırıcılara çatı· kal t mış bir ceza sistemi, tatbik et-
'tbı · o da sankt bızım esKı ahbap d g-udı mış ır. meliyiz. 

~dıı •abahleyin çay içerken kapı Ondan da. ters bir cevap aldık e Dö • yor. Yaz ki, kula.klarmda küpe ol· Bu §ekilde dün kendilerine HUkfımetin, halkın mühim 
~<it. &~ !çeriye kerli, ferli btrl31 oımaz .. Söv ... o da olmaz ~e ı:~ sun, Fakat aaJun adnnı ve &dresımı rnUracaat edilen perakendeciler bir ihtiyacı olan et meselesinde, 
~~telin aahlbidlr veya aııuca imdadıma yaşlıca bir ad~ ycu,u bildirme. Ne de olsa memlekette a- defteı·lerini saklamıf}lıır ve söy. ihtikar yapan, §ehrin bayatı ile 
~· bır blrialdir zannett!lt. N::i Otelm kahvc:ııne çıknr. Zabıta mu~ kıllı geçinen ldm8eierdenlz, bir de leınekten imtina etmişlerdir. oynıyan, şehri tehdid eden, kn-
~be,len tavırla. 1.lkenıleye otur in· tekaıdl midir ne .•. Derdlrru dlnleytn. 'l'optancı kasapların piyasada nuni müeyyidelerimize kafa tu-

: eonra; dmllmizl öğren • ce: memlel<ete kepaze olmryalım... bu kadar hiHtim mevkide olua- ts.n bu muhtekirleri nasıl ceza-

ı.:' .\. D * * le.ıı cidden Uzerlnde durulmıyn landıracag~ını merakla bckliyo-~ ı..... illan kardeflın, dedi, bnk Al· - esene sen mazotculara ço.t- de;;.er mUhim memleket mese-
b. ~l a•- Ö I la.- mı.,"Slll, dcdl. Bununla. birşey daha öğrehdlm· c ruz. 
·'lj( lıaıı u.e c nderdl, Allah ıy 0 

Demek ki argodn. ha8tıılarla doxtor- lesidir. Bunlar, bu fiyata et sa-~ltr:ı tanın hekimini ayağına gön· Anlaına~"IJQ. gortlnce, mazotçu. tıanıadığı takdirde İstanbulda 
~ eı; ı,., Bir doktor biliyorum, hl· nun ne O:duğUnU ızah etti: lar ara.sına giren bir takım açıkgöz· koYUn kesimini bile durdura-
'ııı illa.sın anıma. Azrailln t:llnden _ Bunlarm çoğu Sırkecı otellerin- lere muotçu denlyormuf. Bu kelime caklarını söylemekten çekinme-

't,b '1ır. de d.:ıltelccil le> eden veyahut ta sır- nın tıbbi bir ıstılah olabilip oıaını· d~klerine nazaran, piyasadaki 
'fı..~111! cıen1.ze dUşen yılana ee.nın-. kecide dol~an böyle b1%1ın cllayır Yace.gının takdırini doktoclat& bıra· hakim mevkilerinin ,ne derece 
~~ 1 

bu doktoru bir deneyelim> sahibi ahba.p> gibi Jdrruıelcrmi4. Has. kryorum. kuvvetli olduğunu ve İstanbulu 
~ '~lttt, telefon mu etti, neı .• Bir 

1 taları kollarlarmış. onla.rı doktora ıwtat l"EBiN etsiz bırakmak gibi ellerinde 
~ittol'llonra Beyoğlunda bir yerde 

* UskUdM • Kısılıh yolunun as
faltı - Üsküdar - Kısıklı yolunun 
asta!Uarunıı.sı lfl ikmal edilmek Uze
rcdlr. ABfaltianma.ıruş olarak 200 
metrelik bir saha kaldığından bu işin 
aza.mı on gUn zarfında b!tlrlleceğl 
.söylenmektedir. 

* * 
Eğer Şam, nç insanların Yafa'lJlğl 

bir diyar olsaydı, eğer b,r Benl Ü· 

m-ıyye ordusu Bizans imp:ırıı.torl)ıığu_ 
nu kcmlı mckle meşgul olmasay.llı da 
b!r Blztınii ordusu Benl ümcyye. top
ral<laruıcia meldk dokusaydı, eğer 

eğer bir başka İslft.m ordusu Fı::nnsa-
yı o.ltUet etmeıı<ıydl de, bir Framıız 

ordusu A!rlluı. ls:limlarmı eztcekto 
bulun.saydı, hiç ~pheslz Hallı>&. Ye· 
ztd!n bu harekeU, halkm ııv·uıunı, 

paytahttaki mümtaz taluı.banı:n bin 
tUrlU dedlkosunu ve memleketin u-
mumı nefreUni mucip olurdu. I.Akin 
Şam o kııdar tok ve doyıntıi, yağlı 
lnıanlnrın diyarı idi ki, Şam evleri· 
nln en bn.yağl8I lçiruie yaşııv-an en 
mütevazı vıı.tanda.ş blle o derece lhU. 
rns bırakmıyıın bir refah iç.inde idi 
ki hiç kimse giden çiftin arlça.smdan 
bir l~Ufilr savunnadı. 

Di~lcrinl sıkan ve yumrukl:ırını sal 
lıyıı.n görUlmedl. Ve mUs»!lmanlar 
sanki hlçbl~· fevkalddelik oımam~11 
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SALI 

AY: 8 - GÜN: 216 - Hur: 92 
RU!ıll: 1357 - TEMMUZ: 23 
ıılcRl: 1360 - RECEP: ıo 

\'Alil'r ZEV ALI EZANI 

GÜNEŞ: 
ÖCLE: 
iKINDf: 
AKŞA f: 
YAT 1: 
11\i::ıAK: 

6,00 
18,20 
17,14 
20.21 
22,09 
4,01 

9,!18 
4,58 
R,52 

12,00 
1,47 
7,89 

BrJ son BAVADI S 
lLAN l'lATLABI 

Bıı.,ıtk maktu olarak 
ı inci s:ı;t-fa santlml 
2 » > > 
8 • » lt 

4 > lt lt 

ABO?\'E ŞARTLARI 
Türkiye 

J~ıı 

Altı ayıııt 

üç aylık 
Al hl< 

Kr. 

1000 

27:S 
100 

&00 
soo 
200 
iiS 
60 

Kr. 

1'700 
1000 
300 

ı..lıo~to 11 ınuayenehaııeııııne vardık. J ... 
b ... ııl'ar Uk muayene ücreti olarak -

1 
- 1 stiklal - En S on HafJadis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 2/ müteessir olmanı, azap ıduyma-ıtim: Doranın sesiydi galiba. 

~ llay Jstedı, verdLk. YUz alaydı, ÖLONON OOASINDAKI nı istemem. Allaha ısm.a.rladık Şimdi bu güzel ses de kaybol· 
tı. ~ .. 111cıı amma ~ çocuk kurtulay· ESRAR [ 1 1 güzel sevgili! du, o dn mı beni bıraktı yoksa ... 
~, 12 ~at•ı karnnru bildirmek N T K A M 1 Genç ku; gidince, Anriko Göz bebeklerinden nohut bil· ~~ ~~ı 8'Unu yine gelmemizi bil· Yerde, bir insan bord~u'l.u 1:ıi"1~; kalkmak, arkasm<:1;an. kQ6mak yUklUı'fünde yaşlar fışkırmağa 
cıı 0 "'tık. BJ,ze tava.ıısut eden n· ca uzanmış, yatıyo 

1 
b. b't • istedi. BUUln enel'Jlsim sarfede. başladı. 

,~. ~~torun odasında. bır parça zabitti. Genç ve gU~e _1r d~~ ki; rck, Jamıldnnmıya çalı§t.J. Fa- Bu sırada, içeriye bir kadın 
tn:'ll_ lh.. lira o da geldi. Otele gelir- Uyuyor mıydı? "ölu mıy ;ydı., ğim. :Eğer zorlansa tehdit eder- rine saçını düşüren muhakkak kat nafile, ölü gibiydi. girdi. Anrikonun anasıydı bu kP 
~ı:··~ efendim, bize ne diller dô;ı:; tarafında. bir yara var ~ · se, evden kaçacağı~ Ç • t Hali ne olacaktı. Onsu ölü sa- c1ın ... Oğlunun Uzerıne atılarak 
ki~'t:ıaı.. Bir y?erine bıçak mı sap aIIU§- So~, cesedin Uzerlne kapan- evıren: ö!Ur!> derdi. .~~e saçlarım ..• ~- nıyorlardr. Mutlaka, ~·.imdi ge- ağlamıya, bağırmıya başladı. 
~•t '"•eneıerce hastanelerde mt lard~. . . . 

1 
ba- dl; aglıyarak: 118 S nı~ .. çok sevdıg~n, koklayıp op· lip bi: .m~ara ~mUve.recekler- Anriko~ bu se_.si tanımış, annesi· 

<ıttıa ;ıgörınernı• ... Neler do neler. Bır genç .. kız, zabıt.ı.n •. ~~n .. u .. - _ Kalk, uyan, kendı'ne gel •n. • Çapanoğlu tUgu.n .sa~la:!m. Onları koparıBep dı:. D:n ~ırl gômtilmE·ık, bu ne nin sesı oldugunu anlamıştı. 
tıııı. "i'l T dl ı u unil op k~lbının ustune koyuyol'um. muthış hır facıa idi. E:Dnt sev- l{ııdıncağız acı acı havkın· ~ "91tUu •.ki; hocıılar çok zaman şmn. z ço tm ş, yuz ni- sev~lim. - dedi. Bana bak! Se.n nı de çok l?eç~eden yanına ala- gili Dorasını alacaktı. • yordu: • 0~ı~ın erJnı onun a:ıyes!nde lıalledl· yordlıu. Yerde yatan adamın benı ebediyen bırakamazeın. Bız ler l"'ibi de tti. cnksın değ. ıl mı? . . Bu, dilP'ince bır' .... 

1
n yeli gı·- - Yavru.. m! E~•la·dmı.' Gen" l'.)llı ı,. şan sıydı bu genç kız... . birbirlmfaden ayrılamayız c· vam e . l 1 l 'I"' ""' "' ,, 

, "'Cl<tdtı rnı tı· Istırap ve teessUr bütün VÜ· Ge . _ . . ·0 . - Anriko! Anriko! Kuvveti- Ruhu ölUm acı arı .c. sa~~ ~.n bı ruhunu yaktı; kaVlJı:rdu. ben· yaşında, oldün. Kara toprak §il-
~' Cnn bu~ ', ·. cudUnU sarmı§tı. Deli gibiydl. . ~ç ~abıt, olmemıştı. lilm ni topla. Yalnızım, beni Kont g~nç ~~·- t~kr~ za~ıtın yuıu- liğinde kıskançlık yall{gınlan tu. ten oldu. Artık her ~ey bitti, 
bt ~ı. \'arua hYahu. dıyordu. Acıma- Fa tat kendine hft.kim bir deli... pensı, göz kapaklarını kapa- Kazalvekyo'ya karşı himaye et! nil, goztinU öpme:-ıe . başladı. tuşturdu. ben de ölmek isterim. GUnUr, 
~eııltanıı ıırccdintz. Nuı·topıı gt Cesede bakarak: mıştı onun. Kımıldanmak iste- Onun tas~lutlnrmdan kurtar Sonra; dudaklarım! delıkanlının Acz icinde. bir şey yaoama- son saati benim de ölUmümü 

t ltcıa.\11 ın-.aııah ... Ucuz tarafın. - Anriko! Anrllto! diyordu. di, muvaffa~ olamadı. Kafası beni! Niçinfcevap vermiyorsun? dudaltlarına u~t~ı. manın verdiği acı içinde kıvra- görecektir. Senin doğu§Ulldaki 
~ ~ı ıU:tt.lrim... Ben ne olacağım. Düelloda seni işliyor, kalbınde kıvılcımlar tu- Bu kadar merhametsiz. taş yü- - Artık. gıdıyorum, dedi. ruyordu. Zihninden göyle geçi. esrnrı, baban bilmez. Sen de an. 
'1...:-eıı ne u adam yine damladı. 1· öldüren o alçak herifin tecavüz- tuşuyordu; yaşıyordu. Fakat rekli misin sen? Uyanmıyacak- Allaha ısmarladık yavrum. Sen. riyordu: lıyamadın. Bunu, mezara bera. 
~ hllk 

1
Yillltçi adam diyordum. !erine karşı kendimi nasıl mU- öyle takatsizdi ki. öylesine ken. san beni de beraber götilr. Me- den ayrılmıya mecburum. Ba- _ Bana yardım edecek bir ber götüreceğim. Baban, o al

~ Vrı.ıııuı kında. tlkrını sordult: dafaa edeceğim? Bu iğrenç a- dinden geçmişti ki, kımıldana- zara beraber gidelim. Orada, bam, beni burada görürse, asıl- insan çağırmak için neden bir çak adam, ecni o.;ıu diye tanı-
'1?' lt d

6
rt Yüze yaparsa öpUp damla, sana kıyan, seni füdilren mıyordu. toprağın rutubetli ve sessiz göğ zade olmadığnıı öğrendiği gün. parça kmııldana~orum. Bu madı ve aeni . öldürm_ek istedi 

' ~ıı:. oYUn. o kadar çolt ışı var bu uğursuz insanla evlenmiye- Genç 1uz, içinde bir matem silnde • ebedi uyku:ya beraber nasıl azarlaclise, yine öyle azar- müthiş halden beni Jrim kurta- Şimdi, senin kim ~ld~gunu sö 
lllıdan Wuruyacak bir a· ceğim. Babamı da dinlemiyece- titreyen bir sesle, ağlar gibi, in- dalarız. Annem: cÖlünün üze- lar. Senin, bu fena sözleri işitip racak? Demin, bazı sesler i§it- (Devamı 4 üncü sayfll' 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 34 

E E KATİL 
Çeviren: Faruk Fenik-1111 

Birden haya et meselesi ne oldu? 
Diye sordum. Sir A f e l ve Sir 
George öldürülmelerinden evvel 

bir hayalet görmüş.erdi 
- Evet, ne çalı§ma odasında ı Makvell bu işle meşgul olacak. 

ne de tuvalet salonunda, par-ı Cevabı çabuk alacağımı tahmin 
nıak dokundurulmadık bir yer ediyorum. Gayet tabii olarak 
bırakmadığımıza göre böyle bir , Knight, bu kısa yolculuğunu 
gizli geçit olması ihtimali yok- vapurla yapacaktır. İzini bu
tur. labiliriz. Diğer taraftan balıkçı-

Ondan sonra gelen hadiseler- nın zenginliğine dair Moffat'ın 
de onun. bu söylediklerinin doğ- anlattığı hikaye beni, Davis'in 
ruluğunu ispat etti. onun adamı olup olmadığ·~na 

O halde, dedim. Diğerleri gi- dair şüpheye düşürüyor. Eger 
bi sizin de müdafaa ettiğ;iniz onu alıp götürdü ise bizim ge
nazariye, imkansız. mideki araştırmalarımız boşa 

- Hiç te değil. O sadece ka- gidecek, dedi. 
tili, çalışma odasının dışında Bir iki saniye hiç konuşma
yakalamak içindi. Size, şimdi o- dan öylece durduk. ~kad~~
nun kolayca nasıl yapılabilece- mm müdafaa ettiği tezı her ko
ğini gösterebilirim. şesinden tetkik ettikten .~?~ra, 

- Gayet lakayt, gösteriniz, bu esrarengiz vak~.n~~ dugu~-
dcdim. Sizi dinliyorum. lerini çözdüğünü gorunc~ hakı-

Bir çok kimselerin odadıan katle münasebetine . daır olan 
çıktıkları, gibi kolayca kapıdan kanaatim kuvvetl~nmıye ba~la
çıkabilir. Fakat kapıdan çıkar- dı. Fakat burad~ _ınannmadıgım 
ken onu, Lattimer'lerin görme- yegane 5ey ~atılın kaybo)ması 
!eri lazımdı. Fakat öyle zanne- idi. Buna ragmen. başka bır hal 
diyorum ki onları bazı hilelere sureti bulununcıya kadar bunu 
başvurarak' kandırmı~ır. Mese- da kabul etmek~iğim lazım g~li
Ifı. para ile ... Ve onlar d~: bu sn- yordu. Sonr~ bırden onu~ -~ltı?-· 
retle onun kacmasma goz yum- diye kadar hıç bahsetmedıgı bır 
muşlardır. - ~ey aklıma geldi ve derhal so-

- Fakat bunun, Lattimer'leri ~arak, cevap istedim. 

r • • ı 
'~---------=---------...... ---------------~ 

Beden Te !Jesi Te kilô.tının 
AKS TA 
Genel Dire tör, Meclis 

85 bin m ··kel eften ha 
kür üsünde 
setmiş tir 

Beden Terbiyesi te3kilatının imkansız bir halde bulunan bu 
kuruld~ğu günden bugüne ka- B ı·z b un un b eş b ,·n ,·n 

1
• işlere son günlerde laubalilik te 

d~r •. m'!sbet bir tek iş gördüğü- girdiğini haber alıyoruz. 
nu ıddıa edecek, bir tek insan Mesela Beden Terbiyesi ka-
tasavvur etmiyorum. Hatta o arkada göremiyoruz nununa göre her mükellefin bu 
kadar ki, bunu başta sayın e- lunduğu müessesede idman 
mekli General olmak üzere teş- yapması meşrut bulunmakta-
kilii.tın bugünkü aylıklı memur- Yazan: C O BE dır. Halbuki, herhangi bir yer-
ları bile iddia edemez. de, bir kulüpte mukayyet bulu-

Yalnız bugün aramızda bir cek olursak bu 85 bin mükellef tığı hesap oyunundan başka bir nanların, bulunmasa dahi bir 
fark .• ':'a:ciır. Bi~! ~u iş~n. ~rü- nerede? şey değildir. kağıtla gelenlerin İstanbul böl-
~edıgını v; yurumesının ım- Bize kalırsa, bu olsa olsa sa- Bu organizasyon bozukluğu gesi direktörünün emirlerile ça 
k~nsız oldugun'!, aç~k olarak yın emekli Generalin etrafını ve iş bilmez adamların elinde llştığı müessesedeki idmanlar
s~ylemekt~n bıran bıle tered- 1 saranlardan bir iki kiı:ıinin yap- bulunmasile esasen yürümesi dan muaf tutulduğunu öğren-
dut etmeyız. Fakat bu aylıklı , dik. Bu nasıl iştir? İstanbul 
memurlar, kanaatleri hilafına d • bölgesi direktörünün milyonlar 
olarak. bilhassa amirlerine kar- K.. r.. e b ·1 r den 1 z kaza 81 ca. masrafa rağmen yürümeyen 
şı iş yapıyor görünmek için bir 
sürü mugalatalara sapmaktan bu işi büsbütün dejenere etme-
geri duramazlar. Bunu da, on- si, memleket hesabına hakika-

ların hayati bir meselesi olmak şı•rket vapurile çarpışan 40 ten acınacak bir haldir. Görü-
itibarile böyle kabul etmek lüyor ki, memleketin milyonlar-

icaıe~~~r. Terbiyesi teşkilatı, tonluk bir motor bat8.J ca lirası bir kaç kişinin idare-
devletleştikten sonra çalışma l sizliği yüzünden heba olup gi-

Evlenme teklifi 

* Yaşı 17 • 18 arasında sarıŞ· 
veya kumral, gUzel bir bayanla tJ. 

nışmak i3tiyorum. 

Bırbirimizln kara:ücrlni anl:ı.Y1P 
ilerde kuracağımız yuva haldUJ\J. 

it fi' konuştuktan sonra nişan!anm~ • tı~ 
rindc~•im. :MUracaat cdeceklerı.n• 

tahsil şart, orta tahsil de oJab·" 
1 

Ciddi tekliflerin (Yeten) rUJnuııI 
nıUracaatınrı. 

* 1,68 boyundayım. 19 ya,şııı6-i 
yım. Bu r.eno liseyi bıtirdim. Y~ 
tahslle devam etmek niyetinde)" 
Tatil rnUnasebetile bir işte çalış:ıt• 
tayım. Anadoluluyum, uzun bO) 
bir bıı.yıı.nla. tıı.nxşmak, anlaştı~ 
takdirde nişanlanmak ve bunu ınU• 
akp 3 sene tahsilden sonra, ,.,-ıe 
mek istiyorum. 

(Kadıköy) rilmuzuna mUraeaıı.t. 

s 

l * 28 yaşında, boy 1,68, ka.rııJ\BA. '!J 
lr, eld gözlU, iyı ah!Ak sahıbi bir gt 
clm. Ayda elime 70 lira geçer. ~~ 
kadını, temiz aileye mensup iyi • ~ 
ltıklı bir kız veya kadınla e\'teııfll; 
istiyorum. Sarışın veya kumral uıı1 
masını tercih ederim. S. A. ruın 
na mUı·acnat. 

. ()' * Aylık kazancrm 140 Ura,dll"· 

tuz yaşındayım. Uzun boyluyum· 
lltı 30 yaş arasında., şen, uzuncıı lJD 
lu orta tahsiltı bır bayanla evıeııfll ~ 
istiyorum. Fotograf galıderirse ~ 
rem olarak iade ederlm. Ga.lata r 
ta kutusu No. 1141 A. ş. 

* Orta yaşlryrm. Bir evim "'1. 
,-ıe · 

~o. 60 yaş arasında bir bayla. e f) 
mek isllyorum. Ciddi tekllflerin (, 
Son Havadis gazetesinde cMa\''l, 
muzuna blldlrilmesi. itham etmekten başka bir şey - Hayalet meselesi ne oldu, 

olmadığını i§aret ettim ve d~ Jimnie? Slr Alfred ve Sir 
dim ki: George öldürülmelerinden evvel 

- Hani siz. onların ?1~s~m bir hayalet görmüşlerdi. Bun
olduğuna kanaat getirmı~tınız? lardan biri, hadi diyelim kendi 

programının başında mükellef Şirketi Hayriyenin Eşref kapı de baş tarafı parçalanan Ca- eliyor. Bugün karşılıksız bir 
işleri ön planda geliyor, spor iş- tanın idaresindeki 72 numaralı nan motörü derhal batmış ve masraf yapılıyor. ----------- -
lerimiz de ikinci planda hıra- vapuru dün Köprünün Boğaziçi 1 i~inde bulunan çuvallarla ken- Spor teşkilatının bu yüzden 
kılmakta idi. İkinci planda olan iskelesinden saat 17,15 te Ha- dırler denize dökülmüştür. Mo- düzeni daha ne kadar devam 

- Cinayet hususunda, evet. kuruntusunun kurbanı oldu. 
Bize anlattıklan~~ _dinledikten Fakat ya öteki?.. Bu hususta 
sonra onların mucnm olmala- ne düşünüyorsunuz? 

işlerin basta futbolümüz oldu- rem - Salacak seferini yapmak törden denize dökülenler he-
~ edecek, biz de bilmiyoruz! ğu halde ne vaziyete sokulduğu üzere 'Osküdar iskelesine hare- men kurtarılmıştır. 

rına ihtimal vermiy<;>r~m. Fa- Güldü ve: 
gözönündedir. Bunun üzerinde ket etmiştir. İki vapur boyu Liman riyaseti tarafından Coke 
fazla bir söz söylemek boşubo- olan bu mesafede hafif seyirle yapılan tahkikatta, Canan mo
~una l?rulm.aktır. Bin!lenaleyh 1 ~den vapur, ~~ ~ÖP.rünün H;~: törünün kaptanın ~arde~i ta
evvela ön planda olan ışteıı baş• hçten çıkış gozu onune geldıgı rafından kullanıldıgı anlaşıl
lıyarak, diğer . kıs~ın münaka- zaman KöJ?.zi:l:den tam suratle mıştır. Motör Köprü gözünden 
şasmı başka bır gune bırakıyo- Canan m?toru fırlamış ve hızı- nizami süratten fazla bir sürat-

kat bu da hakiki ka~~lı gız~em~.k _ Bana öyle geliyor ki, aslı 
için uydu~lmuş •. ~zel 1bır !· esası olmıyan bir şey istismar 
kil.ye ol~bılır. (Bızım ge ~emız edilmiştir Charlie, dedi. 
on lan bıran şaşırttı. K_atıl o~- y • • •• 

lara hakikate uyacak bır şekıl- Korkuyorum bız de boyle e~-. 
d b. h'k~ ye uydurarak ken- rar ede ede hayalete benzer bıı e ır ı a .. ~· 
dilerini nasıl müdafaa edecek- şey gorc~cgız:. .. -·· .. . 
lerirJ öğretmek isterken biz gel Alfre_d ın1 gor~.ı:gunu. hız )'.'.1-1· 
dik, katil de işin tanzimini on- nız Krugh~ den ogr~ndık ve o~
lara bırakarak sıvıştr. Biran 1e zannediyorum kı gene o. Sır 
düşündükten sonra: George'a bundan bahsederek o-

- Olabilir, dedim. Fakat, nun korku damarlarını kaldırdı 
inat ederek bunu kabul edezr;i- ve neticede _Sir g~~rge hakika
yeceğimi, buna inanamıyacagı- ten _hayaletı goruyorum zan-
'Jlı ilave ettim. tıett1. 

Clarkson Parry gülmeye baş- - Peki düğme meselesini na-
Jadı. sıl edeceksiniz? diye sordum. 

- Buna benim de pek aklım - Düğme mi. .. diye devam 
yatmıyor, diye, itiraf etti. Bu etmek istiyen, Clarkson Parry 
meseleyi şimdi bir tarafa bıra- birden duraladı. Ve sonra tek
kalım. rar eğer benim döğmeyi aslı 

öyle zannediyorum ki, katil, esası olmıyan, göze öyle görün
odadan kaçmak için bir fırsat ~~ ~ir şey o.larak kabul cde
aradı. Başka bir §ahıs kadar, cegımı zannedıyorsanız, aldanı
Knighit'in de bu i§i, yapacağmı yo·rsunuz. 
kabul edelim. Gördüğümiiz zaman bu sert 

- Hay hay, dedim. İşin asıl bir düğme idi, aradığımız za
ehemmiyetli tarafı geçen gece maıı onu yerinde bulamadık, 
nerede olduğunu ve ne iş yap- bu da oraya birisinin gelerek 
tığını öğrenmektir. Yarın si- düğmeyi alıp gittiğini göster
zinle beraber Bomford'a gelir mez mi? 
ve onun izi peşinde yürürken Bu isi yapan herhangi bir 
size yapabileceğim fı.zami yar- kimse olabildiği gibi Knight'de 
dımı yapanın, diye vadettim. olabilir. 

- Bu zaten oldu. Yemekten Omuz silktim. 
~vvel yazıhaneye telefon ettim. (Arkası var) 

Bando muallimi ve elemanı alınacak 
DemirÇelik Gençlik klübü başkanlığından: 

Gençlik kulübü bandosuna 2 lira yevmiye ile aşağıda ya
zılı aletler için eleman alınacaktır. Taliplerin askeri bando
larda hizmet etmiş olmaları ve yaşla.rmın 40 dan fazla olma
ması şarttır. 

Bu evsafı haiz olanların iki kıta fotoğraf ve €llerindeki 
vesaik ile kulüp başkanlığına mUracnat etmeleri. 

Aynca 65 lira aylık ücretle bir dıe bando muallimi alına
cağından bu işe talip olanların da 2 adet fotograf ve vesaiki 
ile kulüp başkanlığına müracaatları ilan olunur. «6633• 
Klii.rnet 3 .. 
Kornet 1 
Alto 2-'t 
Tronbon 2 
Saksifon 1 
Davul l' 

ruz. nı kesemıyerek 72 numaranın • .. .. 
Bir tek kelime ile mükellefi- baş yan tarafına bindirmiştir. le çıkt~guıdan. b~ kazanın onu

yet işleri üzerindeki düşüncemi- Bu §iddetli çarpışma neticesin- ne geçılememı§tır. 
zi anlatmak lazım gelirse, ola
maz demek kafidir. 

Bugüne kadar mükellefiyet 
işlerinde memleket gençliğine 
faydalı olacak hiçbir iş yapıl
mamıştır. Memur zihniyetile 
hareket edilerek yapılan orga
nizasyonla bu işlerin yürüye
ceğini iddia etmek, kendi ken
dimizi aldatmak olur. 

Sayın General, gösterilen lü- o·. c"" LE 
zum üzerine Meclis kürsüsünde İLE SABAH. VE Al{ŞAM 
izahat verirken, büyük işlerden 
bahsettikten sonra, bugün 85 
mükellef çalışmakta olduğunu 
millet vekillerimize bildirdiler. 
Bu işin mahiyetini, hakikaten 
böyle olup olamdığını anlamak 
için muhakkak surette iş bil
mek lazımdır. Yalnız bir nokta
ya daha işaret edelim ki • belki 
de - sayın Generali de, inandır
mışlardır. 

Evvela mütcaddid ve belki de 
binlerce gençlik kulübü açıldı
ğından bahsettiler. Bir Beden 
Terbiyesi teşkilatının bir tek 
kulüp dahi açtığını kabul cde
miyeceğiz. 

Binlerce kendi yağlarile kav· 
rulan spor kulüplerinin arkası· 
na bir gençlik ismi takarak 
bunları gençlik kulübü olarak 
göstermek suretile iş gördükle
rini iddia ediyorlarsa bu bir 
parça mugalatadır. 
Diğer taraftan müesseselerin 

kendi bünyelerinde açtıkları 
müessese kulüplerinde de teş
kilatın en ufak bir emeği yok
tur. Bunları da biz açtık, biz 
kurduk diye iddia edemezler. 

85 bin mükellef işine gelince, 
bugün Türkiyede nüfus kesafe
ti en fazla olan lstan bulda bile, 
muhayyel hesapları bir tarafa 
bırakarak işin hakikatini arı
yacak olursak, mükellef adedi, 
azami_ üç bini aşmaz. Diğer vila 
yetlerı de buna göre hesap ede-

r·w ... 

'IN:J: ycmemn sonra ,uncıe uç ı!efa mnımıııımım 

dişlerinizi flrçalayuuz. 

23 Ağustos 941 Cumartesi günü akşamı 

Kızılay Hasan Paşa Nahiyesi tarafından 
Kadıköy Mühürdar gazinosunda 

Biigiik Sünnet 
Düğünü 

Silnnet Hacı Fidan mahdumu B. Emin tarafından icra edi
leceğinden çocuklarını sünnet ettirmek arzu edenlerin şim· 
diden Kadıköy Hale sineması karşısında Kızılay kaza mer· 
kezinde kayıtlarını yaptırmaları Han olunur. 

İnhisarilar Umum Müdürlüğünden 
Miktarı Cini Muh. bedeli % 7,5 teminat Tertibi 

1200 adet bez torba 576 lira 43,20 lira açık ak&iltmc 
ı - Yukarıda cins ~e miktarı )'azılı malzeme niiınunesi veçbilc açık eksilt. 

mc usulile satın alınat·aktır. 
2 - Ek!iltnıc l5/8/ 9H cuma günü eaat 9,J Oda Kabatıı!ta ]cvııtJm tubcsinde. 

ki alım komisyonunda yııpılııcaktır. 
3 - ,Numuncs:İ &ÖZÜ geçen §Ubede ı;örü)rbiJir. 

(Başı 3 üncü sayfada) Ruhan ve zihnen: zetıer toplıyacak. manda, uzun yılları kucaklıyan kın alevleri kaplamış gözlerin-
liyeceğim. Sen asılzadesin, Kont - Bunları öğrenmeliyim! de- Hişt; beni dinle! Duymuyor bir dostluk derecesini buldu. le, Doranın gözlerine aşk ve 
sun, bunları sana söylemeği ka- di. Fakat, kalkamıyordu. VUcu- musun? .. Ne duyacaksın zaten! Emniyet ve saygısını kazan- hayat akıttığın zamanlan, ve 
fama koymuştum. Talih müsaa- dü tasafiup etmi§ gibiydi. Du- Ölü laftan anlar mı? .. Maama- dım ve nihayet onu, uzun bir Doranın beni reddedişlerini ha
de etmedi, sağlığında söyliye- yuyor, i~itiyordu ama, konuşa- fih, ne de olsa söyliyeceğim. yolculuğa gönderdim. Adını ben tınma getiriyorum. O acı daki
mediklerimi ölü halinde söylü- mıyor, ağzından bir kelime çık- Bazı itiraflarda bulunacağım. takındım. Bütün, ömrümce bu kalar gözlerimin önüne geliyor. 
yorum. Du~yor musun Anriko mıyordu. Beni herkes asil bir aile çocuğu rolü oynıyacağım. Kalbim yanıyor, dudaklarım 
yavrum! .. Sevgilin Doranm ba- Anasının odadan çıktığını zanneder. Halbuki, Bohemyalı Bunları bütün ttalyaya yay. çatlıyor. Daha o zamanlar, sen-
basını bulup ona: duydu. Bu, onun için ağır bir bir çingeneden başka bir şey mak, herkese duyurmak, beni den intikam almıya karar ver-

- Ben de bir asılzadeyim. Be- darbe oldu, kendini kaybetti. değilim. Kanımda, bir damla • miştinı. Seni işkenceler içinde 
n im babam da Konttur. GöğsUne indirilen bir tekme rezil etmek, senin için ne zevkli öldürmek, bu suretle cezanı 

eli k b asalet kanı yoktur. Hüviyeti b' ı k d -·1 ·? F Demeni ne kadar ister m. a hm aşma getirdi Anriko- ır şey o aca tı egı mı ·.. a- vermek istiyordum. 
Fakat, buna, babanın adını söy- nun. Llıkin, vaziyetinde bir de- meçhul bir aileden doğdum. kat, bunu yapamıyacaksın. Du- Birden sustu. Hırsından tit-
lemeğe ne lüzum var? Bu adı ğişiklik olmadı. Yalnız düşmanı Yersiz, yurtsuz kaldım. Parasız daklarm ebediyen kapanmı~tır. b 
öğrenmek sana bir şey kazan- Kont Kazalvekyo'nun sert sesi- bütün Avrupayı dolaştım. Buna da ben sebep oldum. remeğe aşladı. Ağzı köpük 
dırmaz ki! .. Sen öldün evladım, ni işitti. Budala, sen de beni büyük Kont biran sustu. Dudakla- içinde kalmıştı. Kanır gözleri 
şu dakikada sen ölüsün yav- Kont zabite bir tekme daha bir aileye mensup zannetmiş- rında alaylı bir gülüş belirdi. fincan gibi büyümü§tü. Ölü gi-

m ı attıktan SClilrn: tin. Aklına, saflığına §8.Şayım. Sonra cesede dik dik bakarak bi yatan zabitin yanına yaklaş-
ru oğlunun cesedi önUnde diz - Artıkü senin hayallerin, İşte ben böyle bir adamım. Ze- devam etti: tı, yüzüne bir yumruk attr. 
çöküp kucaklıyan ananın göz ümitlerin tnahvoldu. Sevdiğin kamı, bin bir kurnazlıkla işle- - Yarın akşam Dorayı koy- Sonra buradan gitmek, uzak-
yaı:ılan, zabitin yüzüne damlı- kız, o senbı güzel Dora'cığın tip, yüz bin hilekarlıkla bugün- numa alacağını, duydun mu? laşmak istedi. Fakat muvaffak 
yordu. benim kanın olacak. Bir yatak- kil mevkiimi temin ettim. Eli- Şuna emin ol ki o da beni seve- olamadı. Bir adım atamadı, 

Demek ki, asil bir aile çocu- ta yatacağız. Kollarımın arası- me geçen fırsatları kaçırmadım. cek. Kalbi benim aşkım için sanki ayakları olduğu yere 
ğu idi kendisi. Babası ölmemiş, na alacağım.. Öpüp seveceğim, Kont Kazalvekyo ile ahbap ol- çarpacak. Dudaklarınla, sevgi- mıhlanmış, çivilenmişti. Titre
sağdı. dudaklanm, dudaklarından lez- dunı. Ahbaplığımız kısa bir za- linin dudaklarını öptüğün, aş- meğe başladı. Gizli, müphem 

(TtYATRol 
\. J 
BurhaneltinTepsi 

ilmsilleri 
Bu akşam üsküdarda Bizim 

sinema bahçesinde, yarın ak· 
şam Büyükdere sinema bahçe
sinde 58 inci defa olarak 

Ramız 
.,. 
t... 

piyesi 4 perde 
Cuma günü akşamı Beykozda 

Kadın deniz gibidir 
komedi 3 perde 

Yazan: Seniye Tepsi ve 
den ikinci perde. 

Pek yakında: 

500 lira 

Eşber-

komedi 3. perde 
Yazan: Seniye Tepsi 

ve Seniye Tepsinin klasik 
dansları 

* Raşit Rıza T iyatrosu 
Bu akşam Doğancılar Ay

parkta (Saçlarından utan) ko
medi 3 perde. Halide Pi~kin 
birlikte. 

B"' s:n Birliğ i azalarma 
Basın Birliği İstanbul Mınta

kasmdan: 
Ankaradan öğrendiğimize gö 

re basın kartı nizamnamesi 
kati §eklini alıp yürürlüğe gi
rinceye kııdar muayyen evsaf
taki kanuni azalanmıza mu
vakkat basın kartlan verilecek 
tir. Azalarımızın taahhütlerini 
ifa hususunda bir ilişikleri kal
mamak, adlarını listeye almak 
için ı;;artır. İlerde bir gecikme
ye mahal kalmamak üzere key
fiyeti arkadaşlarımıza bildiri
yoruz. 

bir korku vardı içinde .. Neden, 
kimden korkuyordu? Bunu 
kendisi de bilmiyor, yalnız kal
binin, dudakların~ ucuna gel
miş bir ıstırap halınde titrediği
ni hissediyordu. 

Gözlerini genç zabitin cesedi 
üzerinden ayırmıyordu, sabit 
bir bakışla onu süzüyordu. 

Anrikoda bir hareket eseri 
gördü. Genç zabit kımıldan
mıştı. Cam gibi parıldıyan göz
leri, Kazalvekyo'nun, kanlı 
gözlerile karşılaştı. Kont, bu 
gözlerin içinde, mukadderatını, 
gördü. Akıbetini okudu. 
Meşe ağaçlarının yeşil gölge

leri kumların üzerinde oynu
yordu. Rüzgar, bin bir derya
dan toplayıp getirdiği çiçek 
kokularını, bahçedeki çiçekle
rin kokularile karıştırarak et
rafa serpiyor, dağıtıyordu. 

(Arkası var) 

ış istiyenler: 
Bu sütunda 11} arama, 17 ,.~ 
e\·lcıunc teklifleri, ,.e ti il' 
mahiyeti haiz olnuyan 1'ııç 
UAnlar parasız; neşrolunut• 1 * Türkçe( Almanca., Fransıı:cJ 1 

da.lüllo bilen bir ecnebi ressa.Ill !Ş , 
rıyor. Dıı;ııı.nya. gıdcr. Bilro işleri 
ya vezne muamela.tmda. çaıışrnııi' 
ti yor. ıı: 

Re!sam adresine mektupla. tJ'I 
caat. 

* Bir Univcrı;ite mUda.vimi, 'l'll 
çe veyahut Fransızca, fızik, ıcııı'· 
denslerl ve orta. mektep talebe!~ 
riyazlye dersleri vermektedir. 
edenler cDers> rt;mzl.De mUrıı.co.5; 

* İkmale kalan lise ve orta 
talebelerile, harlçt.ın lise bltirille 
tihanlarına gireceklere gayet ıı>1 
şartlarla, matematik ve fizil( de; 
lel"ı verilmektedir. 

Gazetede matemaUlt 
mUracaat. ~ 
* Ticaretle meşgulUrn, l<urı-5 

ı'P,., 
zlm. On ya.,ında 'l urk veya A. jj 

bir erkek çocuk istiyorum. I{etı~ 
blr ticaret adamı olarak yetişti 
ve evltıtlık alac.-ııj'ım. EıninÖ11 , 

Xatıa hanında 12 numarada J... ~ 
* Eski vo yeni harfleri okur. ) l>' 

rım. Her iş yapabilirim. Toplııı.11~ 
lıçalipaşa Berberleri sokağıııd) 
numaralı kahvedeki Kemalettitı 
çın ustaya rnUracıı.at. 
* Emekli zo.bitim, mektep tııl 0 

!erinin hanelerine olsun rlyazıye r 
si verilir. Şerait uygundur. J..rsıJ {' 
denlerin E. rilmuzuna milracıııı.t' 

* 19 yaşındayım, lise bitirlll6 
tihn.nınd:ı bir dersten bU.t~~ 
vardır. Ailevt vaziyet::min nı~ 
sizliği dolayısile resmi veya ıııı ç 
bir mUcssesede ehven bir Ucret.l~ 
lışmak üıtıyorum. 1stiyen1erill :P

111 
rUrnuzuna mUracaaUarmr dUet1~ 
* Lıse mezunu blr genç ortır. ti 

tepten ikmale ka.lan talebelere 
ders vermektedir. İstiycnıertı> ~ 
Son Havadis gazetesinde d 
rUnıuzuna mUracaaUarı. 

Gelen cevap[af: _ ______ . ...:.---" -uf 

(Ders) rumuzuna gelen 
ıııel'tıl 

aldırınız. ](tııP" 
(Tercnn) adma. gelen ıııc 

matbaamızdan aldırınız. uıt~' 
(A. G. K.) ve (Aile) rOın il .

gelen mektupları rnatbaarnı:ııdll 
dırın ız. eıct" 

c-Mavf> rUrnuzuna gelen J1l 
a.ldırınız. ,__,/ 

Ac:eıe satılıil e-
.. .,.jJ19 

Parmakkapıda HuseJ .rı 
mahallesinde, Büyük ~a.~oıı) 
sokağında 24 numııral~ teSis' 
havagazı, su ve elektrılc tJııd· 1 
tı tamam bodrum _ıcıı 

11 
ecJl 

baııka üç kat üzerine 1~~eJl ı.:ı 
miş kagir bir ev çok. e .0 tı 
raitle satılıktır. Talıple~ gia 
yük postahanede teı~ra tllilr' 
sinde Hasan l{asman a 
caatleri. / 

Sahip re Başmuharriri: 
NfZAMI:.TfİN NAZiF 

N eşriy'1t Di.reli.tiirü: 
ŞÜ'KRÜ ~ARACOGLV 

Basıld~ yer: 

YATAN MAT,BAA.SJ 


