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ıııd' "" 

i~ Bu bir intakı haktır ! Siyamda 
Dunku hAdi;;;in bir facia o~mayışı, Japon 
Belediyenin,. e~kiy~n is~anbula karşı tazyıki 
s:ferber adılmış dıkkatıne borçluyuz t 
eu, Şehi; Meclisinin son iki yıllık zabıtları ar IYOf 

ile ve gazetelerin iki 

Galatada iki ev çöktü 
Enkaz tamamen kaldı n l dı,kazada 

insanca hiçbir zayiat yoktur 
!Jıllık kolleksigonları ile sabit bulunmaktadır 2 Amerikan 

Yazan: Nizameddin NAZiF 

Dün öğledea 60ııta, 8aat 14.20 de Ga· 
)atada Necati Bey caddesinde 207 /209 nu· 
maralı ve ayni caddeye nazır olup Kapı· 
aı yandaki Sakızlar 10kağında bulwıan Z7 

kruvazo .. rü numaralı Avukat Halit ve Çamlıcah Mus 
J)u talaya ait olan dört katlı iki bina, bü,·ük Ilı. ·n, feci neticeler vermesi Biribirinden muhteşem yeni bir gürültü ile birdenbire çökmü,tür. 

ta~~leınel bir kaza oldu. Gala· eserlerile son iki yılının tarih- A t [ Vaka mahalline göndcrmit olduğumuz 
~ ~. dörder katlı iki ev çökü- çesini dolduran İstanbul beledi- v us r a g a- muharririmizin yaptığı lAlıklkat hidisenin 

O' ~l'di. Bu sabah, gazetelerini o- yesi, bu şehrin öz çocuğu, öz şa tekilde cereyan etmi' olduğuna ıö .. 
ta Yan vatandaşlar, hadisenin malı ve hakikaten liyakatli bir [J • temıektedir. 

f 

~ fsilatını bildiren satırlar ara- müdafii olduğunu hiç bir za- g a ge ı Dün aabah 209 numaralı CTde oturan 
JJDf ~da elemli bir netice bildiren man dünkü hadisedeki kad~ Nıi111e İzmirden gdmi§ olan misafirleri 

.ı.~ kaç satırı beyhude yere ara- kuvvetle gözevurmuş değildı. Mesude ve İrfanı evde huakarak eokağa 
~ '<ijar. En frensiz taarruzlara sU- H dJ J • çıkmı~tır. Bu esnada İrfan banyoya gir· 
r' d lstanbulun en işlek bir cad- kftnla tahammül etmek diraye in i ve ngı miş çıkmış ve J\Ieaude de banyoya gir· 

~nde güpegündüz bomba ye- tini göstererek medeni kurulu: meğe hazırlanmıştır. Fakat binanın eiva· 
~ hlokhavzlar gibi etrafı tozu şundaki müsamaha derecesinı nnda oturanlar ve dükkinlarda çah~anlar 

,.,; ı~!Xtana katarak ve havadan izah ettiği bir günde verdiği bu }İz kuvvetleri birdenbire bir gürültü duymu~Iar, sokağa ,.w "'!J dikk " · k çıktıkları zaman da 209 numaralı e'in ~ tıık Yağdırarak yıkılan evlerin güzel at numunesı anca &1valarının dökülmeğe ba~ladıiiını gör· 
tO' ' azı altında. bir kaç vatanda- ŞU cümle ile ifade edilebilir: sı•ngapurda mü~lerdi. Bunun üzerine sokaktakiler bıı· 

ta il, bir kaç değil, bir çok V~- Bu bir inta.kı hakt.ır. . ğırnıağa başlamı~lar ve evlerin içinde hu· 
~ı 11~a~ın ezilip kalması veya. dı- Nızamettın Nazıf Junanları kaçmağa davet etmişlerdir. hte 
ta•~l'i gömülmüş olması pek Londra, 8 (A.A.) - (B. B. C.) bu ı;ırada gürültü artmış ,.e evlerde bu-
b•Oij iken bu dehhaş hadisenin JAPO:SYADA.Kt AMEBtKAN Uzak!}IU'ktan gelen haberlere ~ö- lonanlar t>llerine ne geçirirlme kaparak 
~:ç bir kanlı neticesi olmadığı- TEBEASI re Siyam üzerinde Japon balıln sokağa u~ramışlardır. 

anladılar. Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork 111 ağırla.,maktadır. Slnppura Bu esnada da binanın ü t katları oldu· 
'ıı llu mucize nasıl oldu? Bu me Herald Tribune gaz:e~lnln Vqlng- dün Brltanyalı "'e Hindli kuv- ğu gibi çökmeie haşlamı§ ve müthlo bir 
~t hadiseyi ilahi bir tesadüfe ton'daki muhabirine göre, Blrlqlk "·etler gelmiştir. Hindlllerle be- gürültü ile :\ecaıi Bey caddesi üzerine a· 

IXledyunuz? Amerika. bUkQmetı Japonyadan ay· be p lh 1 d b ğır ağır çökmü~tür. lr·---------lllllilllııt. k- t be&Slnl ra r atyala rn races e .. 0 ." 209 numaralı ev çök~rken yanında bu· 
~~Yır!. Bu ne bir peygamb~- rılmak istıyen Amerikan .e . huıuyor. İki Amerika kru\-azorü lııııan e\İ de b('rabtr çöktürmü§ ,.e büyük ı 

, 
' 

l.'ıa ~Ucizesi, ne de Allahın hır almak üzere Ja,ı>onyaya bir gemı l Al'115tralyaya vasıl olmuştur. · 1 bir gürültü ortalığı kaplanıı:tır. Deh§et 1 ı Rus T ebligv i 
bl'Ye~idir. Bu sadece devamlı göndermek niyetindedir. \ JJ_ (De,·amı sıihıte s, aütun ~de) \. 
~ıı. dıkkatin yorulmadan yapı- .._____ _ __ ,, 
tır bir takibin verdiği müsbet 

\rneticedir. Çerkovda 
~l O.~ıtaya en çok ihtiyacı olan 
~a::•Ye adlı müessese İstanbul 

-. r hiç bir yerde vasıtasız 
l'ııig1~dir ve bu hadise isba~ e~-
~ t.r ki, lstanbul beledıyesı, 

· ~tasızlıkla boğuşarak ço~ 
t~ı~ ve zengın mümasil teşkı
~l':ın ba.~aramadığı işleri da

"-ilşarmayı bilmektedir. 
YUlı: in-sanla yaprlma81 lbnn 
(en işi az insanla yapmak, 

Paraya ihtiyaç messettiren 
~.ıı~ Para ile ve çok defa para 
~annıak imkanından mah
'~· olarak başaran bir müesse. 
lu-1~· İstanbul belediyesi ki, gör 
l'ılr takdir çok defa menfi bir 
l'ılı/ezahüril ile mükiı.fatlandı-

~\~nku hadisenin en kalab~
a11d 11' semtte, en kalabalık hır 
llıaıa, hiç bir insan hay.atına 
~~ <>lrnadan geciştirilme~ı~ yal
:ı bu belediyenin deften ama

Slngapu.a g6ııder''mekte oldutu blldlrllen mmm a."kerlerC~n ':ıit &'1"1JP 

~ kar olarak kaydedilebilir. 
~~le.diye, bir sıhhat mücade
i 1 • 1ıun bir salgında gösterme
·~ ~ırn gelen bir dikkatle, be
~~e, bir ordu kumandanı~~n 
~t'd·~eket mücadelesinde gos- ===================================== 
tyeıgı dikkat derecesile; ~le- Bir Eovyet gazetesi Ruzvelt Am:ral 
111. i ha~sas bir ananın çocu~u~ :ı. 
~.ı~~dıt etmesi melhuz kotu diyor ki. ""aradag"'da 
taın ~Uflere karşı uykusuz de· • n 1 Kı· g, e go·· ru·· ştu·· 
tıın ettirdiği alaka ue şehri bu 1. S YA N ·' n ~ 
'il~~(!· bir matemden kurtar- H·ıtler·ın ll· Ulunuyor. 
tlit~r buçuk yıldanberi gazete 

~e i~·1a.rın1 dolduran haberle1:İ yıldırım 
~lıtr 1 ıçtima devresinden ben 
~iti ltı.eclisimi~in zabıtlarını 
l\~ Uran mütalaaları karıştıra- h b• 
~.ti <>lursak görürU:ı ki, lstan- ar 1 
tı.ı:ıhrinin eskiyen ve öl~n 
~lı'ı.i 1 arı üzerinde kökten ~ır 
~Ilı~ em.~ lüzumunu beledıye suya 
~~ta goz önünde bulundur-

lı lll'. 

~i~{11lnla da kalmamıştn-. Di- d Q şt Q 
h.el'ec ~arzda çalışma imkanını 
~\i.ıu~ tnaddi şartların tekem
~llt-ab·f kadar beklemenin do
.~b 1 eceği feci ihtimalleri de 
e}ııl'd. a ~atarak gece gündüz 

ltıu.l'akckı eski bina. tehditlerinin 
~il abesini yapmıştır. 

~bıdaSs.bahki gazeteler inhi
~Yenı n beş dakika evvel bele
~qlun: ,Yaka mahalline gelmiş 
ı~~ u Ugunu kaydediyorlar. 
~iy~u!llt itiraf hadisenin be
?ıJ aç1kıçın bir sürpriz olmadığı
~~ Ça göstermektedir. 

~%i ei~~aka mahalline gelen 
... a hol$ a·~t arabaları garajları
':.'-aıq,, ondUlerse, eğer kopan 
u~ {':I telleri bir kaç vatan
~~el' avurup kül etmediyse 
ı:ıı"" cnka h l ·~u:; b' z altından urdahaş 
bll-ıtia • ır otomobil içinde pas-
11.lurı~ dönmüş kanlı cesetler 

~ bJ.ıib· arnışsa bunun tek mü
atidi:. belediyenin cevval dik-

b-ll~~ had'se .. t . k' tsta 
ıı " l°"• ~os enyor ı, n 
~ tcı·cu clırısinin dilşUnceleri
~llttıan rnan olmak iddiasında 
ıı;r ~eııf"l-=~.tc~i.:. artık burnun
"' ~)ey 1 gozluğUnU atmak ve 
"'~ l'l'I e ınüsbet bir yardımcı 

f!'1k;ı,,rt,..ri; .. 

1Alman 
alayıimha l 

edildi 
Alay kuman

danı ve 300 
1 nefer esir alındı 

16 yaşmdaki Alman 
gençleri cepheye 

gönderiliyor 

İngiliz tebliği . ' B SHI 
Sardunya 
adasına 
taarruz 
edildi 

Gemilerimiz 
Adanın çok 
yakınlarına 

sokularak 
bütün limanları 

bombaladılar 

Almanlar 

Odesa - Kiyef 
münakalatını 

kesmek 
istiyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - B. B. C.~ 
Alman tazyiki Smolensk'ten Uk 
ranyaya intikal etmiştir. üç 
gilndenberi Korosten ve Bjalja 
Çerkof mıntakalannda şiddetli 
muharebeler oluyor. Almanla
nn, başka bir kuvvetle hücuma 
hazırlandıkları Odesa mıntaka
sının Kiyef ile münakalatını kes 
mek istedikleri alanşılmaktadır 
Bir ta.raftan harp edilirken, di
ğer taraftan bu sene bol olan 
mahsulün toplanması ve şarka 
nakli için gece gündüz çalışıl
maktadır. 

Bi R AMERiKAN HEYETi 
LIZBOONA GEDI 

Llzbon, 6 (A.A.) - Londrn.'ya gl· 
den ve General Petterson'un riyaseti 
altında bulunan bir Amerikan aske
ri heyetl dUn Lizbon'a gelmiştir. İki 
albay ne iki binbaşı bu heyete dahil· 

dlr. 

Bir gb•I kadın ve 
_. Tarlldea bir raprah' I~ 

A iZZE 
Adlı yeni tarihi 

hikayemizi 
bulacaksınız! 

Bu seriye dahil uzun tarl
olan Habbabe bugün biti
hi hıkaylerinıizden ikincisi 
yor. Bunun yerinde yarın
dan itibaren: 

A• ihtiras, zeka, 
ızze: şiir ve aşkı i-

le Kartacada unutulmaz bir 
ad bırakmış olan harikulade 
kadın •• 

A• . Dünya ediple
ızze. tinden bir ço-

ğunun muhayyelesini tahrik 
etmiş olan kadın. 

A• Asırlar boyun
lZZe: ca bir eşine da-

ha tesadüf edilmemiş olan, 
cKarşısmda dayanılmaz ka
dın> bir benzeri daha gel
me~iş olan aşk ve ihtiras 

kadını 

""Varın başlıyor!l 
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il{ üellif i : Nizam ettin Nazi:f 

lsmail ah·r Paşa Ai:d~.ilhamid 
casusf u.' edec k 

a am ~eçm:ğ~ çabalıyordu 

fP 
v t. 

"e!~1;: .... 

1.1r:..ı 1 ' 

ll 
ezl 
s. 

r tLt:clm:
i irad imişti 

Halbu ki bu sırada ayni or- §emi söndürmek için bir sebep 
dunun teğmeni Manastırlı Hak- midir? 
kı, mumtaz yüzbaşı Selanikli Aliye yaklaşarak başını o~
l\ uri, Bcşınci nişancı alayında- şamak istedi, fakat ka~akçı du
l.i Şerif ve İbrahim ve Ulah rüst bir hııreketle onu ıterek: 
koylerlnde dola.şan Selanikli - Yapma diyorum ..• Öf ..• Bı-
.. dcnmet Ali beyler gibi ateşli rak beni. .. 
genç subaylar, halk tabakaları- - lşte bu tuhaf. Az evvel ca
nın arasında durmadan dinlen- nım, ciğerim, sonra. senden f e-
m eden büyük gUne hazırlanı- nası, sende~···: •V· • 

yorlardı. Ali gözlennı sevdıgı kıza dik-
İsmail Mahir paşa. Arnavut ti. 

olduğu için AbdUlhamide casus. - Haksız mı~? Hani Us
luk edecekleri daha ziyade bun· turugaya gidecektik? O köy se
lar arasından seçmiye çabalı- nin, bu köy benim sürtüp du
yordu. Esasen paşalar heye~lne ruyortt~, bil~em. ~u köyde a~
reis intihap edilmesi de padı§~- canı ~ormege gı~yorsun, F~
hın emniyetinden ziyade keneli· lan koyde teyzemın kızı var dı
sinln Arnavut olmasından ileri yorsun. Bu kadar geni" aileye 
geliyordu. Fakat lsmail Mahir nerede rastgelinmi§tir? Sonra 
paşaya Perlepe kazasında. kay- sabahl8:fR kadar dır dır dır dır .. 
makamlık eden ve ayrılık taraf· Sana bır hal oldu. Durmak, o
tan Arnavut grubunun azası turmak nedir bilmiyor musun? 
olan Şevketten ba.şka. yardım- Muradın serserilik yapmak ise 
cı çıkmadı. bana söyle. Ben bunun danıska-
Mannstırın içine bilhassa e- smı bilirim ama ben senin ne

hemmiyet verilmişti. Ordu mer- ler ile uğraştığını anlıyorum. 

=~·~?~';"E:E::; Vekaıa~!.:~ıne Mezbahada 20 kasap piyasayı Da •a acak'.ar mı 1 
de\ıetlcri bıJe, z.nıruın zıııııan borı: Ç' k f BJL G J ~ 
:ı.lmaya mccbıır etmlıtır. Ankara, 6 (Telefonla) - İsklllp ı•nhı•sar altına almış ardır 'YeV e 

Hor~tnnnın c, borç p:ırn olmak ne kaymakamı HulQ.si, Hendek kayma .. 6ovyet ordulannı 
kadar fena ohıa lln, oeşe.-üı bundan kamı Tevfllt, Mlhalıçcık kaymakamı mal;; lı:lıı, Alman ı;tra~jlsUıln 
.unuln ına n.n.an l 0 ·tur. l•'ena Cevdet, Kangal kaymakamı izzettin B I I t ği h:uiknlı gayretler netice 
mCllB. eı:;cn ıZde ~ kalı yınca, görWen !Uzum Uzerlne VekA.let em· Unlar İSt2 r erse bedava, İster erde mozae ne olac:ıktırt 
gunun ncfa.ıı:a temın etmek mumkiİll rlne alınmışlardır. 60 • Sa t t b r 1 Almanlar, Rusyad:ı. yıltlınnı 
.,.,a.ı;,ın , tı ı.ıen baş \urllC ,;ıntız Doktora Talimatnamesi • .UrU.. e sa-a · .r er nln akamete uğnıdr,ğuu 1ttraf 

5., ...ıne Ç<Ue u:.r du t o, lı r nr • .ı.üaş. Ankan, 6 (Tele!onla) - İstanbul Toptancl knsaplann bir kara oynayan bn kasaplar, Fiyat l\IU- rek işi tuıkilraten ı;lper barbinO 
,1 oou.ıı~· paııı tsteıno1'tır. \"ermezı;e Ünlversltcsi 1ktısat Fa.killtcsi dokto· liste ha:ıırmyarak pernkcndeci tile rnkabe koınlsyononun narhı kal- dtıkcceklcrdlr. 

0 ua o r mcaeıeı dıgı:rl" .... aıwıı a, 1 • ra talima.tnamest hazırlanmıştır. Bu carları tehdit ettiklerini ve et pl- dırmHt tı:tn evvel& .,eııre Erzurum Londra gıızetolerl, blrka9 
••.renin b.r )u .. u, \tırı.uycıuıı 11~ )iİ.- diplomayı alabllmek için takip c<.lilen yasasını sun'l sıırette ylil<.sclttlk- ,.e ort:ı Anadıtludan mühbn mlk· beri, hep bu ihtimalden kun·edf 
ııu kara! şubelere alt seminerlere ve iht.Isas lerlni dUnkil nüuhammla yaT.mı'- tarda koyun getirtmişler ve al{)ka- tlmltle bahsediyorlar. Şüphe 

lio;-~Iunmayı fena uyanlardan kurlarına bir yıl mUddııtıe devam et· tık. Mezbabıula 20 ye "arun bu darlara: nıe:ı kJ, lngUlz..ler böyle bir 
şK , pa.rawıı, zeııgınllğıo kutu bır miş ve en az Uç ae.nlncr ecrti!ikası toptancı kasaplar, et ilyııtlanm «- Sizin koyduğunuz narh çok harbin bütün seyri üzerinde ııarl 

şey o!uugwıu ıucııa edewer de ~ar. almış olmak ve Fakültede kabul edi· 1 arttırmak için ellerinden ıelen fatladır. Narhı kalıhnraanız, eı ıılrlor yapııbllecek bakilJ bir 
uunla.ra go.e: «bol parıa, buyUk a;er- len milli bir tez hazırlamak ve dok· şe~1 yapmaktadırlar. dalıa ucu.ı.Jıyııcaktır.-ı> demişlerdir. Gibi knrı:ılamap Amadcdirlor. 

\etler israflımo anwodır. A.ltwıun tora imtihanmı başarmak ıazımdır. Dün bu hususta yaptığımız tct- Komlayoa karanın değt,ttrme- Eunun sebebi de aşlkı.Lrclır. 
.. öı.lığı ile yorulan Jwllar, hl~bir ~e 
""ıı c.ıddJ,teUe 5arıJamar.lar. "'ese
nin ağırlığı kalanın boşluğunu ört-
1.ileL. llU) uJi ı>en ctıerln ya.ıwula, da

i.ID , ha6Ctler, kln1 r, h.ıddet.ı.er tilU-
lenlr!» 

lddmya ne buyurlnr! Bugl1ııün e
kono~ durwııianrm aykuı bir fel· 
ıı<ıfe değU mi ': .. 

Bir zwıırede • ld .. ,atı yukan bü
tUn bir eıu;erl) ot. de liıytıouu·lz • tu 
ldtliııdadır: 

.Para 9ı.kırtısı, bBnknot b.ı9atısı, 

butwı kederleri, dertleri, acıları u
nutturur. liü:.r.:el bir betıtenln, rakA&n 
\'e havrıl nağmeleri gıbi, ıonllle fe-

rah \'e neşe \Cdr. 
Bu noKtuda fikrlm1 aoranaıuz, 

lsteıısenJ.z. tııKI gıb1 OO\&p vereyun: 
gWdunuc beni: 
Hayatın her sntbıı.smda - allel'i, 

ıılyual, tıosyal, ekonomik ve aake.rt -
mu' afiak olmak. Jıa.kJwı.ı &aıumal4 

Tayin kiklere nazaran, toptancı kasaplar yiııce koyan merkeıledn.e tdCTaf· Almanlar Rus ordu.sıma 
Ankara, e (Telefonla) - MUnhal he-r .sene bu ayhlrda et fl}atıamıı lar çekerek sevldyatı dardunnu.,. 

bulunan Ziraat VekA!cU M;~teşarlı· yilk.<;citmek isterlermiş. Buna se- l: rdır • 
ğına, Zlrao.t tşlerl Umum lılUdllrU A. bet> de resmi ve hususi müessese· 
bidln tayin edilmiştir. 

lerln bo aylarda mtinak a ne et Bekçllcrin \11Zlyetı 
Ankara, 6 ('l'clc!onla) - Kır, çar· almalnn imi~. Kasaplar et fiyat

larını arttınnch. pek tabll bir ,e
fl ve ma..'lalle bekçilerlnir, d \ ınemu- kllde Yine kendllerl olnn et mtlte
rin muha.kemat kanunu hükilmleri.ne 
ta.bi olup olmayacakları hakkında ahhltıerı de yüksek tJyat üzerin· 
Mardin mebusu Edibin verdiği tefslı den taahhüt altına. girecekler ve 
llylhaııı Adliye ve Dahiliye encUmen blr müddet sonra flyatıan ırn,nre
lerince kanunun sarih bulunma.ama rek lkl taraflı kar elde edecelcler· 
binaen reddedilmiştir. dlr. 

Ankara kaııallı.a870nu lstanbııı gibi bUyttk bir ,ehrln 
Ankara, 6 (Telefonla) - Ankııra. et ihtiyacında bir inhisarcı rolü 

Celepler de koymılarm satl!J 
fiyatına ltlrnz: etmektedirler. Ko
mlsyona verdllderl lıst1dada canlı 

bayvanlann 25 • 26 knruş üzerln· 
den &atıldığı takdirde toptancıla· 

nn kAr edemlyooeklerlnl eöyJe
mektedirJer. 

FJyat Mürakabe komll1onu per
şembe günkü toplantumda et m&-
11eJeslni etraflıca t&tklk edecek •e 
icap ederse bütün toptııncıları Ad
liyeye ,·erecektir. 

kanali.zaayonu hak ,,.·.:nd.\J<J ılyiha ilt: 
h&rcirah kanunun bir maddesini tadil 
eden ıa.yiha Me<:lla ruznamesine alııı. 
mıştır. arlman mağazas 

A liyeye ver~ıd· 

yet orchılamı.m mohaJrhlır 

imha edilnae&l !Azm><b:r. 
flmdlYe kadar böyle bir 
kurtulmuştur. Bl.rblrbd takip 
Alman lhııta Jıareket.leri, biiy9 
gruplannm kat'! taaııyeeı.. 
olnıaktaa uzak kaMJtı 

Rosya harbi ~ ~ 
medlğt bir vazl:re&ie karşda9 
Bundan dolayıdır ki, AJm.a 
lerinln harp mallabirltırt ,,_... 
lı.:ırebele.rtnln feTklA.de e11e.-111~. 

gözününde tutarak AJmaa 
kezinin ihtilal cemiyetinden te- - Ne ile uğra!iıyor muşum? 
mizlenmesini padiııah bilhassa Söyle bakalım? l!;ln, kunetli olmı.k kadar zengin 

k b·ı kl · olmak da lazımdır. Milletler kalı· 

Kahve satışı 
s_rbest bırakılacak 

Yüzde 70 karla bavul satan 
müd'"rün muhakemesi yarın 

bu mutht, cldalln clddly~ ~ 
berdar etmektedirler. ~ ';, 
nm harblnln neden birkaç ~ I 
de kat'i neticeye varmadıfmd8' i 
.ıışe eden Alınan baikma ausıaıt' / 
kaılar inat ~ e azlmle mücaılel'-' 
tlklerlnden bab8edlyorlar. s-'r,; 

Rusya harbinin ilk g11nlerinde ~ 

diişUıımUyorla.nb.. ~onım.
daroode yıkılacağmı, Sovyeüeıiı' 
buk lııhllAl edeceklerlnl ümit 

irade eylemişti. Kaçakçı genç ızın ı e en- Ticaret VekAletı 1stanbulda kahve 
S · b d • k 1 d ram:ı.nlıkları, ku" \.et ve kıymet -Bu vazife amı ey namın a nı ya a a ı: satışının serbest bırakılması lçln e.· 
f ti · t f d N il 1 k K •t lcri ~adar zeııgınlıklerl ile de naz.an b 1r polis mil et şı ara m an - e e o aca ... omı acı- Ia.kadarlara emir verm'• ve 1300 çu-

·ı· d B h if k k l k ·1 p d ·ı B · dıkkatl !.--elWJeH, !Ja5.ka ulusları im· .., idare edı ıyor u. u er o u ı ı e. ropagan a ı e... enı vaı kahvenin kuru kahvecilere tevzi 
~lıyor, kulakları çok iyi işiti- de bu işe alet etmek istiyorsun ı-cııuımıelltlir. edilmesini bUdirmiftir. Şehrimizin maruf mUesaeeelerin 
yordu. O derecede ki eğer ra- ama, artık kA i... Ne yalan ıı;öyllyeylm, geçenlerde VUA.yet bütUn kaymaka.mlrktara den Karlman da muhtekirler kadro: 
:ı.at calışabilmek imkanını bu- Bu açık söz Lublinskayr ye~ Amerikanın, mtlh müdafaa butçee1l- tezkere yazarak mmtakalarmdakl suna. dahil olmuş ve MUddelumwni· 

çanta. Ye b&vul eatrn alıp yüzde yUz 
ye~ kArla sattıfı anlaşıldığından 

cak olsaydı Abdillhamide as- rinden fırlattı. ne bilmem kaç milyar dolar daha ek.. kuru kahvecilerin ihtiyaçlarını tesblt llkçe yapılan tahkikat 60nunda ınah· 
eri fırka teşkilatının bütün - Yeter! .. Diye bağırdı. Sen ıooığinl gazetelerde okuşunca ım- ederek bildirmelerini l&temlştlr. Bir kemeye sevkedilmiştlr. 

müessese mUdUrU ltaıyan teb&asm· 
dan Santlago Ruhola, tezgAhtar Kons 
tantln ve çant& aatıcıst l.stemat hak-~srarını toplayıp göndereceği benim için çok sevgilisin... Fa- rcndım, ağı.ınıın ı;uyu aktı. kısım kaymakamlrklar bu huausta Yapılan tahkikatta Karıman ma-

nuhakkaktı. Fakat dedik a ..• kat Lublinskanın bir de kadın- Ameri..nıılılra blr kere daha ım-
• ltızım gelen mıı.!Omatı göndermişler- ıazasmın z.ncirlcme usuıu ile tate- lannda açılaa davaya yarın asliye mlica.dclede teslrl lnkAr 

•erdi tethiş usullerine ve su • lıktan ba5ka tarafı vardır. Se- renmlştlm: lleş. nltı )'Ü evvel, Ame- dlr. Diğer Usteıer de ikmal edildik· mat çamı adında bir Udnei elden Udn 1 ad bql bUyUk -nı-ı.ıı.. 
ı: stıerc taraftar olmamasına nin anlıyacağın benim insan ta rlka lıukunıcU, t.Qpuıd,ığij "'0tglleri, ten sonra. c cez a anacaktır. Şlmdll:~~u.,ah;;:ü;.,-
rağmen cemiyet, suikastler yap rafım ..• Kadmlılda seni seviyo· bütçe tazlnlığı do 11~15ile lıalkıt. uuıe caktır. t.ev&ıaıa. <IMbal ~ 
:ncy 11 mecbur kalıyordu. Nlte- rum. Buna inanmalısın ... İnsan et.ığı mtllnu". , J Almanlar Rusya harblnha b~ 
kim günün birinde eline geçen lığıma gelince ••• Bunun da ba- Sö,tle)iniz, imreJUlccek şey değil l K 1 S A H A B E R L E R dar ynpt.ıkları harplerden Jüo 
)ir ipucu en kulağı delik polis na yük!cdiği. vazireıe,; oıab:ıir. mi tıu-: Hiiel manda sütleri mukayese edllemıyecek kad"' :.ı 
müfettişini Tırasava tarafları· Bu vazıfelerı kadınlıgım bana ---=------------------ ve ağrr olduğunu gizi~ 
na doğru bir seyahate mecbur unutturamaz. Bazı süthanelerin uzak köy· * 1kUsat Vek&.leU sanayi Umum karar verllmlf ve mınta.ka mUdllr ler. ~ 
ettl·. Ondan sonrtı. hnzret·n nam - O halde ayrılalım. Ben ay- Yeniçeri a[;-nlanndan biri, mlde lerden manda sütü getirterelt MUdllr Her ~ye rağmen dev&ıla ~ 

"' -1., tat . d .k. k d 
1 

b ~ ı.nbtııhğııın. tutulmuş. KO<'nkıırı ~ bunlann yag; ve kavmag·ını al· • ınl.ııı.\'inlığlne, mezltür vekA!et muavlnlertnden RUştU Erkun tetkl· ..... ti lnl hl .... eden~ 
Ve nı'c:ıanı belı'rsı'zleşiverdi. us m zaman a 1 ı n ın a iraen " şube mU"'Urie 1 d N ti T ~ k tta bul ak n~are Trft'• ö .,_yre er D ç .... vşem '-' larile ralıatsı:.r.:lığı 1:eçıne1111,, okut- dıktan sonra hileli olarak satı· " r n en eca opçuoo· a WlDl ..- ..... yaya g n ..... ı de -'d '---bı ~ " 
:ehennemi boylayıvermi!]ti. yaşayamam. ıu to.y.n edılmlştır. derllmiıJtir. euıleti lu. ırım _.. ,. 

I
'ATLI BİR G'CV"!'C' SOHB~t - Bilakis beraber kalacagıw z. nıu.1 lnyda etıneml,, tutııWcr yaptır- şa çıkardıkları hakkında yapı- a.kametlndcn doğnblloock ısaytlP..J 

..l!JV.C. .ı:..ı. b kırı N mış, nalile... lan ihbarlar üzerine dlin sabah * ıeı·ebatan sarayı etrafında 40 * OtobUsçWer oolediyeye mUra.ca- •• -·- 1 ··nı nt .......... ,... ·-- "" 
Hava coktan kararmış, fakat Ne ben seni ıra m. . '~ de tam wc""'r o em~ .............. er..... , 

karanlı .a~ alıı::nn go··zler gu··ndu'"z. se.n senden arkadaşlık ıstıven tstedı[,"1nl bilememek, yediğini ~·· bir kaç sUthaneden getirilen silt bina. amen ist mık edilmiştir. at ederek otobUs komisyonunda ken· Dllşınanlarmı birer birer .,;,; 
:ıı " ler daha. bo"'altılmadan araba iwtmWı. ~umnııı ı,ınc ba,ıanıı.caktJr. dllerinden de bir Aza bulunnıa.s.uu Is· ""~ 

mu<> rrlbı· etrafı go··rebil:yordu. bır kadını yan_ yolda bn~k.acak karmak, hnznıcdcmcınck azaplı blr .:ıı • • • ren Almanya, şimdi birkaç ..,..../ 
:ıı o kadar namertsın Hem nı"ın a . u ı ki ""'-b ·•-- k bir larda ant hır kontrol ıcra edıl· * l\tanmulpa>J:ı. hama.mı tAmlr edi. tem~lerdlr. bir hn~ ""'ımıak zanıretindıe ~ 

Ay ışığı yoktu. Fakat odadn . ·"' - om r oma ıı. .,.,.. .. er, yap~n micıtir. Alınan numuneler üzeri ıerck bU!o.da bir halk lıamıunı açıla· * Ara'lıacılar, araba malzemesinin ..... 1 
... - ,, 

ya.nan be numaralı gaz lamba- çık konuşmuyoruz,. ~e~ bır Ma- şey knlmııdığı ıı:.ıu don.dere rıza b:ıı:- mühUrlenerek belediye kimya.ha caktır. •ram1r ı~ne bıı. .. ıa.runıştır. ğuu pek gt.izel bl56etmeldedit·~ 
.,,..,dan "ikan ziya, pencereden Kecıony~u aeg.l mısın. ., Un1 ., ve hayvan Yemleri fi&Uarının artbğı. ya Alman kuV\etıerinla e• ;;. 
~ 'l' B M ked lı mı Ha ka ~re yok ur •• tovc.kkeJl Uo g o- nesıne gönder:Imiştir. Tahlil ne * Zlnuı.t Ve tıilett Hatay çlftçlle nı llerl sUrerek tarifelere um yapıl· kıs k dl üzerin çeJmılt • ..J 
dışanya vuruyor ve azala aza- - ır a onya_. · · · • rıııı .,...,.ınne"c b•u•l:ıını"- ticesinde ihbarların sıhhati ta- nunı en e rr~ 
la uzaklaşan bu ziya bulutlan yır ... Ben Bu

1
1gar d:,gilim. ~ı.. . ...,,. t> -s ·r hakkuk ederse knti bir tedbir rlnden borı:ıarrnı ödeyem!yecck va- muını istemişlerdir. llll,)or. Alm:ınlar, en müthlf d ı 

aıtwda. kalmış ay kadar aydın- - Ahmak. lşte böyle dı) e di- lllrgtln Topluuıcdcn geçerken an· almacaktır. z1yctte olanlarının borçlarını gelecek * Bu yıl zamanıncıa. alınan tedbir- teUkkl ettlklerı 1ng1.lt.erenlD ~ 
lık yapabiliyordu. ye Makedonyayı elinizden. ~aç~- cısı tut.mu~. 0)1e bir 1a11cı kJ, sankl --o-- seneye b:rakılmasını ita.bul etmiş, !er sayesinde; şehrimizde sari hn.sta- dyctt.cn nc!wdar çok ı Wade ~ 
Kadına yıllarca hasret çek- nyorsunuz ya ... Sen bu~ gıbı bır karnına, midesine ornndlro sokuyor- * Devlet şflrası tıza mUll!.zimllkle · .-eyuyet Ziraat Bankası Hatay fU· lıklıı.r olmacıığı ıı.nlaşılmıştır. ol mUdrlktirler. Büyük Brl ~ 

miş bir erkek sürüsünü topal, MMakkeddonyadlısınhvke sgüe!1dın kkadar ıar. Utanmnsn attan ntınyıp bir dilli rlne hukuk fakllltesı mezunlarından uesine bildirilmiştir. * Hariçten 100 ton naftalin gel· omnzlarındakl ağırllk yan ~ 
kambur ve gözleri çipil bir kak- a e onya a a ece va- • · F k b * Devlet bnsımevı, bazı melctep ımıırıemı1tır. 
nem karıya tes"du'"f ettiriniz. tanda§ yoktu~ .. Ne.relisin sen? 1 kftna glreceı., andnlyenln lılrlne !;6· lcrdruı·r. \'C :ı.yan Pakize tnyln edilmiş ı1<1taplaırının ba.~ı;tı.su•ı twnamlamıf mlştir. Kilosu 9:; kuruşa aatılac:ak- lngtllzler daha şimdiden ~ / 

"' 111- 1 d · 1 ? M •· ~ k tır. Şinıdiki satışın 110·120 kurns a· .1 

Gorcceksinlz ki, bütün 0 erkek ~. na.stır ı. eg.ı m .. ı . ıınastıra aecek, ıoaucımn &'e~nıeıılnl bekllse.- ur . .L>.oer itr.pıo.rın mUhlm bir kı.&· -. kava. lı!ı..klm.tyctinl elde ettikl ,. 
B t l d d kl M t lı w d h rasznda yapılmaktadır. ~ sürüsü kadın susuzluğunu bu ~ a ı e ı erı gun anas ır • cek. O&w hogıwna ı;eı .. e tabunun perişan, fakat !;Uı:ltl kuvvetli, pUr nu u azırlannuştır. Eyıaı hafta· tı:ıftnıar geçtlk!;o bu h~Ye 

kaknemle teyemmüm ederek lıgın kaybolur mu? gerek, !;linku serde yenl~~ri ağ lığı lillılınt, ta!';ıı sıks::ı. suyunu çıkal'a(:nk sında bUtUn kltaplar basılmıt ola· * YUkaek okul talebesinden kam- 61rl artııcağıw ı;öylüyorlar. ~ 
tatmin edebılmek vehmine dü- - Manastır, ~nastı; kala- vıı.r! bir tınmal! c~ktrr. pa tAbi olanların 20 ağu.ıstostnn 10 den fazla Ainmnynrun artılı ~~ 
şUrecektir. Aydınlığa susamış, c~ktır. Bunun degışmesıne im· Abra di lertnı e;ıknıqı, duduk1Mtnı Yeniçeri ak&S'I, ağuıu §l'Pll'<bta * Şair Tevtik FlkreUn a..şıyanınm eyl!Ue kadar bir kamp görmeleri ka- do mcşı;ut olmağa inıkAn btP1' f 
bu kapkara gecelerin oyaların- kan yoktur. . . di,Jerlne gcıçlnnl!J, ellerllo atın yele· ş:ıpmlnta 10ğn.n ekmek yiyen ham· tamirine bn.,tanmıştır. eumnurlyet rarlaştırılmıştır. ı lııgl.lWerdo 1taıyayı yeııldcılJ /, 
da dağlarında ve köylennde ta- - Her §CY mUmkUndUr. De- tiinl tutamı yolun de\nm ctmlf· Blr mala baktJkton aonrıı., yarund:ık.i sc- b~ynı.mına kadar ikmal edııccek ve * Altın dün 25 lira 70 kUruş üz:e- ırötU bir \l1Zlycte dıt§Ureceklctl "1 
biı, böyle bır lmnaatkarlı~ hiss~- ğil Manas~rın ad~, hatt,!1; bü~~n az Uezledlktcn e.on , gozUnc bir du- mın al;"DSın& donerek, acı t.çlndc to- ınUZe ba)Tamda açılacaktır. rinden muamele görmllştUr. dlnl uywıdırrru~tır. Geceler ~ıl 
ıunur. Bol ziyalı bir şehır?e hi- 1 dUn~a h~:ıtnsı bıle degışebılir, ,·or dibinA çömelmiş, okkaW· blr ea- essUr dolu bir ,. le: * Trakya UzUm ma.hsutUnde göru. * Mevcut tenekelerin tevzii lçln başlayınca 1t:ııynyn ha\'a huoa' 1. 
çe sayılan beş numaralı bır gaz v~ eger Türk ~asının ayan se- meıorı llti Ur lıaş aoğunla nıtdc ine _ Sen ol da sct bnrenmel denıış. ıen inkişaflar üzerine MUrc.ftede bir Ticaret veklletlnden emir beklen- nı sıkla.ştıracak.larım ve sıc~' 
lambası buralarda adeta bir pro nın kratında ıse daha umulmı- ı;öçUrcn blr haıncl lllşmlJ: KıyD!eti M. S. ÇAPANOGLU xo.rım satış kooperıı.t1!1 kurulmasına mektedir. detlııl ka.} bcilincc G:ırp ç.ôl- _JJJ, 
µ~w~~~~~~~~l.~~c~~~b~a.§~-!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~$~'l 
projektör aydmlığı saçar zan- ırsınız. (Arkan var) ••••••••••••••O~iC~::W:mm:ıa:mllllı••~ dlrmek kabil olacaı;.w sö.)lil' 'I, nedılir. Zoe, nllı:ıyct fırsat bulup da, ta- 8 C ı - Bende beyyill \'"M!... Kenhcn GörülUyor iri DemokrasUerl"ut f 
Beş numaralık gaz lambası, b:ıltlıın birer birer musluğun yalağı- N A 1 büyük koz! diye haykırdı. ı.n.f rl ucıı etmek huı.uı;wıtl~ l' 

içinde un Eaklanan büyük b!r nn ı;etırlı> bıralurıak ınıretlle sofnwJD 1 Zoe., .laldde*1e: ııaplan bllhıunıa So\ yetlerlu uı~ 
sandığın içinde duruyordu. Bır llıımnu bo .:ılttığı müddet ı.artuıda., - SuaUD yaba! dccll. So.lll'a içeri- mukavemet kudreti gö ter111 ;I, 
de ağzı kınk bir su clestisinin kapı, üstlliıte iki kere daha çalındı. dekiler ne derler!.. dnyanmıı.ktsdır. Almanlar Jıt ııl ~ 

r:n~rrd~e~~: k~~~~~;:~~.r~:ı~: ~~=: ~~~~ı:~ar knsden tcrttp e- fi ~~tl~~~ J 23 ~ ı~~ ıi~lıt ıı~· ler~:· ::::;:ne::e::~h~~!t,k~j:~~~ :~~~:;ıa;y~tn~=~~:: I~~:~; 
f;ltlıyordu ki §UUUU ••• Köşe min- Zoo mutfak halkını dn1ına vıWyct_ u=========-"'~·,... J =======::=-;===== ~ bofuk mırıttılan arasmtla, am mer- memcğe, ku~ctlcrlnl mıl•C~ . .r 
derinde oturan kız •.. Şey .... Ca. 12.30 Prosrıım 19.30 Sıınt iyarı ten h3 berili r cdl,}ordu. lıUğna dolu ral:m çıkmnğa mecbur olduğu za.. birŞeYler bWyordu. Fakat.. Yeniden, dlvenden, acele ayak gürllltWerl işi- enıcce.ı.t bll' ~nbba yın:uı:ııı _..f.,. 

nım Lubinska. işte ... Lubinska i· 12.33 Müzik 19A3 Muzik clliule!ilnl iki d fa tekrarladı: manlar, Jşleri derler toplar, kaşla 1 gldlP knpr,yı ~ ra mecbur oldu. tudl. Nlhayeı gelen Nana idi ıştc. ğa ~'ı~orl:ır. ı.cnUz no ftJ0~~· 
le Ali yemekten yeni kalkmı§- 12AS Ajıın, Hn. .WJS Radyo. Gı. - Hiç. Bir buluıt. G'ÖZ arasında bltlrlvertrcıı. Fakat nıa.. Dön~te: KapQ'l atmasından ÖDC8, &oluması ıcnt'I darbeyi lnd1rnı~. ne el ';/ 
lardır. 13.00 Muzik 20.45 Müzik Herlkısl de, iki oyun aru mda, bu· dam 1\lalolr C\'dckl pazıınn henııman - AIA: h ptn olnııyanlardan bl· l!ltildl. KJpkırmızı bir yüz ~e a&ab1 1ar ııoııuruı. !:adar mul:a\enıot 

Alinin canı stkkmdı. Güzel kız 13.15 Miizik. 1.00 Ziraat tak ketler gelirken, Zoe'nln )'llllod:ı.dakl ı;arşıya uyı:umya~ğıoı süykı<ll. ?ti • rı. diye DllrıldandL Mnraık. Hanıme- harekeUorle., ~-Orl glrdL KnnınlBrı Umldlnl l:nybetmemışlerdir. MI ~ 
ona çapkın çapkın bakıyor ve 18.00 Prngram 21.10 .'.'tüzik alac:ıı!ddarn d lr bir hlk1iJuıiıı.l dlnll- dam Löre, şüphcslz hnyatta b zı U- fendinln dışandıı oldu :unu ııöyllye bozulmUJ olAıı etekll~ı b:ısanıaklan Alm:ınl r lr.uiz Us.UnJuI;letlV" ~,ı 
hafiften bir §arkı mınldanıyor· 111.03 ıliıı"lr. 21.25 Müzik yerek silldlilcr. Hanımefendi, bu bu- tüntiller olablllr, diyordu. Bcldeınek w.}IJ.)•o tlilinıd tüy blttL Kime anla· süpUrüyur \'e k.:u:ıatla.rı; yul.arı kat· halaza e JOrl-r. Bunanla ~% 
du. 18.15 5er. 13 t 22.lO Müzik keUerl tm'Olet masa ınm Ustllncle en .lyblJdJ; ~yet yeğeni gecikirse, 1 tınıın... 1.'atakod381DA ceçtı karul- t:akller.ln bir kaltaktan başka. blrşcy .u. .. yn harl.Jln.ln karaktcrisill' , J 

- Kes §UDU! bulacaktı. On metellltten bir para dernek ki gccllancslııe ıcbcp l{lerly- du ... Jlıılbuk.l biz ona ak'81D& bek· olmıyan blı.metçllerln.tn a,ağıya Got;- yetıcr1 bu tıst'.ınluğü dcrcee ~)~ 
- • • • • fazla etmedlği h!llde, etek dolusu pa- dl, d...-.,'ll nıi ya f IWdı Jd sıkılnııı.Ja- llyorduk. ru akıttığı pis blr !;lrkef suyuna bu- nr.:ıl mııktııdır. Rusların 110JJ ise' 
- Kes diyorum §U şarkıyı... roya ynzık değil miydi! okağa atıl- nna sebep de yoktu. şuncağı:ıdıı. pek Dördü çeyrek geçtlğl halde, Nana lanııuş bulonnYorda. ııantc kadar ıılnlrleı·ı ge""ieıı1 

mış mUhlmco bir aen·et demektJ bu. lılA hoşç3 \'aldt geı;tı1,rorlardı işte... lıAIA. görllnürlerdo yoktu. ~e olmWJ Madam Maloir'ln beşyllz sayısmın mı 'l -· - Lubinska... İnat etme! 
Sus! 

_ Peki nma neden? Sesim 
mi fena .•. Yoksa şarkı mı doku
nuyor sana ... 

_ Hnyır, ne o, ne de bu ..• 
_ Böyle şey mi olur canım .. 

Bir arla dinlenmivebilir. Fa· 
knt bunun sebebini söylemek 
Jfı.zımdır. 

_ Ben böyle istiyorum. Dert 
liyim gör ınUyor musun? 

_ Senin canın bir şeye sıkll· 
mI§ olabilir. Ama bu benim ne-
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tıııdıım l\lalolr: ve elinde artık kupu buluıınııyan ma. olablllrdi 'l Herhalde iyiye bir aIAmet acıw yüreğine çökmü' olıın madam Blltün mesele 'lıııradacJır.. ıı.ıOı:' 
- Ben, dedi, ı•ariate erkeklerin dnm Löra, knro oynııı.lı. dcğiidl bu... Dıter iki buket dalla Löra, dudaklarnu kısarak: ŞEV:KE't JJ 

kadınlar için bir gümle aıfottlldcrl Zil yc.nlden ı;aluııyordu. Zoe geri getirdiler. Zoe, cam sıkılır, kahve - Geldin mı f dedi. GöztımUz .ay- ==========-
çiçek pıırasma razıymı. dundüğü znm:m tcltış Jpe.rslııdeydl. var mı yok mu diye baktı. Bu hanım. dın... DoğJ'UliU ya, erkekleri zaııtet- nrT 

Mo.dam Löra: Dtıha kapıı1:ın görünür gorünnıe:ı, lnr, U)l."ulıırını açsın diye, kah\·eye mckte bcerlkaha!., ı.;.ıı O 
Maşallah! Hl>;'blr !CY bllmiyor yma, sesle: can ntııcakllll'dı. Oturduklan yerele Zoe: CD şlefilece!ı ~ 

mu, nnuz, d1yc nımldıınclı. Bu, oluk - Çoculdar, dedi, ştşm:ın Stıncr! ı;ölcmu., bir lıaldc, hep ayni muttarit - Hanunefendl bu yaptığınız doğ_ Mühendis Mektebi binll5~j 
lmlmüe pıırn demeldlr... Azizem, Kendi ini kU .. ilk salona aldım. hıırekctlc horuld:ı.ynralr, uyuyorlardı. ru değil l''allah ... dll·e llA\'e etli. yeni pavyonlar ilô.vesile ge 
damdnn nlıwnış. O uı.ııı:ın, madam l\1Jılolr, bu bey- S:uıt buçui;"'tl 'urdu. Hcrhnlde ham- 7.aten canı sıkkın olan Nana, bu tilmesi kararlaştınlmış~·9S)J Saat <'lorde on \'Urdı. Zoe, lıanm1e- lerlo kim olduğunu bllm!yen madnm mefeııdln.IJı başmıı blr hııl gelmlt o- muvahezelenten bllııblltün hiddetlen- Bu maksatla Koordın 1gt~ 
fendinin bn ı, d:ır gcclkmetılne akıl Lörn~a. h:uıkerden balı etti. A ba lacaktr. Arnlnnnda rıısılclaşıyorlardı. dl. Bunca üzüntüden sonra, blr de heyetinden müsaade alııı~,ıı' 
crdlremlycrek, l :;ret ediyordu. U· Roıı Mlyon'clıuı ayplmak üzere mly· ndam Mnlolr, b!r<!cnblre kendlDI böyle mı kal'fılanmalıydJ! İnşaata. 15 ağustosta bılil" 
mumJyctle b!lllımeleııdl öğleden on· dif Zoe., baş sallcyordu, demek k1

1 
unutarak, ı;ürillttUU bir &e6le: (Devamı var) caktır. 



• 
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eü NLER(N ARDINDAN 1 

Yı.dJz Şe: riyeleri. .. 
Mitat PER)N 

- Yıldız şehriyesi var mı? 
-Yok ... 
Bir kaç adım ötedeki bakkala girerek tekr::ır sordum: 
- Yıldız şehriyesi var mı? 
- Yok bayım .... 
O gün böylece, her girdiğim bakkalda yoklarla karşılıtştım 

ve çok sevdiğim yıldız çehriyesinı bulnmad1.n eve döndüm. 
_Dün plaja gitmiştim. Arkadaşlarla otururken yanımıza bob

stıl bir kız geldi. Vücudunun her tarafı ç111ıaı.: olduğu halde 
altı yedi kat kolye ile boynunu kapr.tmıştı. Kolyeler o kadar 
?arif idi ki, bunların mercandan ve yahut hnrhan8i bir gilzel 
~aştan yapılmış olduğunu zannettim. Kızn nıetolik vermeyip, 
)OYnundaki kolyeye dikkat ettiğimi gören bir nrkndnş: 

- Hayrola! .. Gerdanlık hırsızlığına nıı çıkncııksın? Dedi. 
Cüldünı: 
- Yok canm, çalmağa değl3r mi bunlar? 
- Elbette değer ııa sandın? 
-Hadi sen da oradan, Hindistandon gelmiyor ya bu? 
Arkadaşını gülerek devam etti: 
- Bunlar yıldız şehriyesi yahu! 
- Atma! Dedim. Nereden bulacaklar yıldız şehriyesini de 

0oyunlarına dizebilecekler? 
Arkadaşım izah etti: 

. - Kadınlar bu şehriyeyi alıp boyaya koyuyorlar. Gördüğün 
t 1bi boyunlarına takıyorlar. Bu yüzden yıldız şehriycsinin fi
'fatı arttıkça arttı, daha doğrusu piyasada kalmadı . 
Arknd~ıını hayret içerisinde dinlemiştim. Demek bizim bak 

k~ııarın yıldız şehriyesi aradığımız zaman yok demelerinin 
hıkıneti bu imiş •• 

Beni, çok sevdiğim yıldız şehriyesinden mahrum eden ka
d'.~lara bir yandan kızdım, bir yandan da momnun oldum. Çün
~" bu suretle kadınlarımız hiç olmazsa bir mutfak maddesi ile 
lJlfet peyda etmiş oluyorlar. Bu yeniden bir ev kadınlığı doğa-
~nı tebşir eden güzel bir müjdedir. 

Ad.iye röportaj~arı l 
-Suçun ne? 
-Hiç ... Şe et! 

Muhakemesi:ıi dinl~dim. Suçlu 

meğer komşunun kümesinden 

tavuk aşırıp satmış ... 

- Bu, ne yapnuf !-
- Bilmem vallahi. Blraz evvel 

tetız.d.ıcr. 
İki adıım ~avukatltıra mahsU3tur> 

i'a2:ıJ1 sıralıırdıı.n birine oturmuş, elle. 
11 ke.ıepçell, pcjmUrde kıyafeUI blr 
'lt;,ıkanlıyı birbırlerine gô.sı.ererek 
11011uşuyorlardı. 

l<uıllk verd!m. onııı.r da bu çocu
~ suçu hakkında benim g,bi hiçblr 
'e:f bilmiyorlardı. 
~ıranın bir köşesine oturmni( ls

"trken Jandarma mAni oldu. Blraz 
""ııra. ben ytne sll"llytı Utştim. Kclcp
çtU ÇocuJtıa konuşmağa başlo.dık. 
~ 142:UnUn genç ç!zg.lcrlni saklıyan 
ır karlf saKal ve pos bıyıkları, kirli 

tıır bo • 
b >'Un. bınblr yama ıle yapıımış 
lr elbısenın urtLÜ"'Ü oıdUKÇB kUV· 

•etı o 1 bır vUcudu vardı. 
...... liayır, ola hcmşerlm, dedim. 
....... ~YYatlah abl, diye cevap verdi. 

ı14ı~ Sen ne ettln de buralara dllş· 

Maat PERiN 
kıırc.kolıı giderek taaUm oldum. 

İçimde hayrcUe kanşılt bir takdir 
hissettim. <Adama balt, dedim, in· 
sanlan tavuk gibi boga.z.lıyor da, aon 
rn başçavuş azledilecek diye gidip 
teslim oluyor. 

- Bu iş .çln mi muhalteme oluyor 
sun? diye sordum. 

- Evet, dedi. 
Bu mrada jandnrma hatif hatif 

gWUmscdl. MUbaşir suçluyu çağırdı. 

Mahkeme salonuna glrdıler. Tabll du 
rur muyum, şakavct muhakemesı, 

derhıı.1 ıırkıı.larındıı.n lçerl girdim. 
Müddeiumumi mUtnleıısını oltu

yordu. Ben de bir yandan kendi ken· 
dune mUlli.haza yUrUtUyor, ,aıtavet 
ağncczada g!lrUlUr, bu ışte bir dalga 
var dlyol'dum. 

Mlltalc.ıyı dinleyince, kendl kendi
me güldUm. Meğer bizim şıtkJ otur· 
duğu mulıallcde, bir gece ~omşusu
nun b.ıhçesıne girip, kUmestcn tavulc 
lım çalıp, gbtUrUp pıı.zıırda satma: 

; liiç ... Şekavet. mış mı? Eu hırsızlığı yapınca da 
la lt<leııo,re .tı,> ıe.ı"lm ürperdi. Dağ· ı evden kaçmış, bnşlıımış kırlarda ser· 

tda dola=n kervanlarm yoıunu seri acrccr. dolııı;moğa. Nıhayet aç-
"'1:3 -..- • 1 d ıp soyan ınsıı.nıarı ışıccnce ıle öl· lığo. :ıyanamryarak evine d6nmUş. 
:~en, çııuı:amıık .çın ınat eden yU- Fakat döner donmcz yıı.kayı ele ver
't •trı Ç&iiıı.tmaK iç.n pannaıcıarı ke. mlş. 
iti~ ~kı~nlnr aklıma geldi. lJeınek Ma.lıkemeden çıkarken yanma yak 

u <ia on.a.rdan biri idi. laştım: 

f 
Anadolu 

Ajansına göre 
24 saatlik 

dünya vaziyeti 

\ Ga atad 
inhidam 

Birkaç kişi yaralandı, tramvaylar 

saatlerce işliyemediler 
Japony :ı Hindiçini <ııa., tarafı ı ıncıde> eonmını bilmiyorum, dedi. 

b 
içerıiude vakayı ı;örenler lıidi•eyi zabı· Dııvarıla uılı kalmı,, '1r kat elb!St 

işg :ı .. ini itirdi taya haber vemıi~ler ,.c emniyet müdiir Hiidise yerinde ' gezerken, küçük bit •· 

k 
vekili Sıılihaddin ,.c Galııtıı b::ı§ komiseri damın, aöucrlni er.in yıkılmamı~ olıın dı· 

0,gama S:J.T maya Fahri Kenter \aka mııhalline ı;clınlfler varında asılı duran bir kıt elbiseye dik· 

h • ve yolların kapıınma•ına Ye yıkıl:ın evle· mi~ olduğunu gördüm. Yanına eokulup eo· 
azır,anıgor re L:om~u olan blnalnrın h<>şaltılma,ınıı runca: 

ba~lnmı~lıırdır. Bu aırndıı itfaiye de vaka - Denim elbisem, dedi . .\Uabın büyük· 
Japonya. Hindlçinlye yerle9lr yer· ın:halline gelml~ ve derbnl enknzı kııldır· lü~iine bııkın ki buı;ün biraz hasta idim. 

leşnıez tiıyıunla meşgul olmaya. ba•· maya ba§lıınıı,ıır. Etraftaki imaliıhıne. İ~ten izin almak fstedfm, C\C gelip istira· 
lamıı;t-. ŞUpheslz ~.y:ı.nu, muhte- lcrde çalıoanların yardımilc enkıııın al· hııt edecc!-ıim. Sonra arkada~lıır Taıı;eçir· 
mcı bır nıg111z tehdidine kar,ı mUda· tında kalıı.n Mesud~, İrfıın ve ıümruk kol- eliler. E{;er evde olsaydım, muhakkak Ü· 

faa etmek isiJyeckUr. Bir defa Siya- cueu Hamdi çıkarılarak te<la,·i edilmek fi. lürdum. 
ma yerleı;ıtıkten ıonra da. f:ilnıapura zere Bcyoilu hııstahanc~ine kaldııılmı{lıır· Baktım, hakikaten odası C'Yin en ü~t 
ııırn.mak teşebiıüailnde bulunacan.tır. dır. katınıla ~e cadde tarafında iJi. Bu e•nıı· 
Bazılarına gvre S t R Evde 11500 llra!lı kalan kadın da bıına yine yıkılmnmıt duvıırılıı aşılı 

• ovye wıyayo. d b' d"f · l k kur k 1 b' 1 d 1 b b' d 1 Y0 "e karşı harekete ceçmesl ihtimali de Bu eua a ır "t~a u esm o. ar~ • · ·a mıı ır ı, o a ı, ır aıın a ye ı • 
dır tulan ve ıncak uıerlnc beyıız hır ı' gom· çerçeveli r~imlcrini gÖ!terdi: 

var • ]eği giymeğe nkit bulan bir kadın fDt' - Güzel manzara d"~l mi? Dedi. 
!nglllz aıızeteıerlnba laUcamlan kın hir vaziyette sokakta dol1.,ıyor ve en· Çılc'lırma ali\metlerl g&&teTen adam 
Inguiz gazeteleri, bilhassa Taymis kaz altından çıkarılan en küçlik bir * Hadise mahallinden hirkllç adım ötr.de 

ve .ueyli 'J.'eleıraph gczeteletl, Ja- yaya bile dikkat ediyordu. Nic;:e ııdınılski .Mıglr adında hir adam, mütemadiyen ba· 
,ponyaya karşı ciaha f ddeUl t.edb;r- bu kadının odasında 1500 lirası ve bir· 1 §iDi &allıyor ve elinde tuttuğu tarakları 
ıer alınmasını ıararla istemekte ve çok kıymetli ~yıısı bulunduğunu Jıaber ı;öatererck: 
Japonyayı he d 1 d 'h alarak vanına yııkl~tıı:n. Ço!t ainirli bir - Den tıırııkçıyım, di)·ordıı. 

tır"'"~uy·an' b: zıırnıı.n an z ya e ı ~ halde b~lnnuyordu. Bana: Toz iı;era.lnde k1.lmıt olan bu adam, e-
.... e ır genişleme ılyaselı · -ı · d L' ka · ı 

takip etmlll olmaıda muahaze etmek - Evde de!ildim, binanın ı;ntırdadığı· vın ço :1:'.C!lb·~ ~n 111
; · ç !~n!ye .CTI

1
• c t>: 

. . nı haber aldım eve gire•!'k paralarımı, kağa çı"n ı mı~ " ı;:ır &mır u umct crı 
teuıner. . ı M d·~· d ı d .· lt 1 d kıymetlı ~yalarımı "e dlf .. elerimi alınak soster ıı>ın en c aıa n ına ıı ın ı. 
Toloyoda ıne,•wn bir hava e.meye istedim. fakat ıncak üzerime bir i' giirn· Enkaz :ıltınıla kaldığı 6Öylenen 

ba!jlaı.ll • lc;i alabildim, dedi, bu l.:ııdını claha faz. çocuk 
Röyterın aldığı bir habe ıö~e in konu~turmıık kabil olaın:ıdı ı;ilnkü çok Bu r.ırııda biidise JCrine ıelmi, cılan 

Tol;:yoda son U 1 d hilkUmre .. • ' ırıütecssirdi. Saat br'c dol\rıı enkıııı kal· nıu''<lılciumumi muavinlerinucn Sabri, :ı,ıa. 
, g n er e ı;ureıı d . f . f 1 • 1 b' · · ı · d 

st.ııtun i , . ıran ıt aıye ne er ennc en ırının e ın e cit adındıı bir çocuğun cııka1. ııltında kal· 
, 1m .:ner ne met um bır hava hA. bir çanta güründü. Kadın heyecanla ı:.an· ınıR olduğunu r.öyledi. İtfaiye de hinadan 
K 

0 uştur. köyler, Japonyanın ıı:yıı ko~tu. Paralıırı vo ~yııları bulun· art~ kıı!mı~ olıın lıir duvarın yıkılıuuı 
hazırlıklarını tamamlamak için va · E f b" h mu~tu. için çalıfıycırdu. ıra ta ır eyecan u· 
kıt kazanmak iııtedığt kanatin<.le... llıı.&tancye luıldınlaRlar hAdlsl'yl ,·andı. Herkes enkaz ahında kimsenin 
Amerika her ihtimale kar'jı hazır anlatıyorlar kalmamıt cldıığanu z:ınnediyordu. Bu ara. 
Gazeteler; Amer.kanın, Japonya ı. ff15talıaneye kaldırılıın üç hııetayı ziya· dıı bir adam 5C'inç içemnde gclerel..: 

le mwıtcmeı blr çaıpışmaya ciddi ret etmek i~n Beyoğlu butahanC3ine. git· - Buldum. bııldnm diye h ğırdı. Gc· 
surette h, .. ,., 

1 
d ~ h 

1 
U tiğlm =:ın. ufak tefek berelerle bilyfik len adllm ankaz altında kaldığı OO)icnen 

-.r an ıbmı e emm ye e 1 " ·ıc ı. 1 '>7o. b b "d.i ocu7.unu bulmu"" kaydeô' . kazadıın kurtulan gumru .. o eusu w ""' Macidin a ıısı ı ve Ç c • 

A ıyorıar. Mwıasamat b~.araa numaralı Hnmdi vakayı §(iyle anlattı: tu. beled' 
vustralya da AmerıKanın hareki· 1 - En Ü6t kııttaki odamda oturuyor· İtfaiye çalı,ırkm 'fııli ve ıye re· 

tına iştirak edeceKtlr.8lngapura, ka. dum, birdenbire bir gürültü duydum. An· isi Doktor Liıtfi Kırdar, merkez komuta· 
ra kıt'alıı.rındıı.n ve Layyıu·eıerden cak pııntaloıuımuo hır pııçaıını ljİynıeğe nı Voli muavini Ra§lt. 'ııka mahalline gel 
mürekkep büyük bir lngUız ve Hlnd vakit bulabildim, birdenbire blr çukıırıı diİer ve itfaiyenin çalı:maaını takip etti· 
kuvvetlerı geıml~tır. Japonya, uın. 1 düotüm ve üıerime enkaz yıkıldı. Bundan lcr. 
dlç!niye mlı.ema.dıyen kuvvet, mu- sonrasını hatırlamıyorum. . Şimdiye kadar eşine pelc nadir te· 
hlınmat ve harp levazımı gundeı ıyor. Evin alt ka11nda <ıturan _ve t.~ırdcn sndilf edilen bu htidlscde bir şans e· 
l:)aygou limanına r,o den .tüıa Japon mi•afir olarak ı;elnıi~ olan Irran O~bcnılcı seri olaralc insanca zayiat olm:ımış· 

· 1 kuwdan kurtulıluğuna memnun Lır bal t gemıSı geımlljtır. . ır. 
ı!e: DUn altşamdanberl çahşan amele 

llkranyadakl !bata çemberi daraldı - Banyodan çıktım. giyinmeğc ba,la· buı,rlln buraları tamamen temizlemiş 
Alman başkumandanı.ığmın tebll dım. Birdenbire çatırdı! r. ,.e bıı~rıtma· ti 

lar oldıı, toplr.nmıı~a v11kıt bulıımııJın r. 
&"ine gore, l.JKıanyadaKI Amıan kuv· kendimi lılr kapı altında gôrdüm, ondan Tahkikata devam olunmaktadır. 
vetıerl, ihata ettıKıer1 ı:ıovyet kuv- ""™ w z 

\'etlerinin etratıncıakl çemberi bıraı: ;:;:ak için nevmtdanc gayret sar- ı çıkmış, Berlln bUyük endişeye dilş
daha daraltmLl}.ardır. ı:,ovye~lerln bu fed:yor. Almanlar, solcenahta yaptık mUş, İtalyan kıt'a.lan vaziyete M-

çemberı yarmak içın yapwdarı teşeb lap maneYra ile Budyenl ordusunu kim imlş. 
u~ler a.ıdm kanruftır. .l$U xuvveı:ıej d . t mecbur R-0ose\•elt • Çörı;ll mUlll.katı mı! 
rln kısmı kUuıı;ı lmna edilmiı}tir. Al· I cenubuşarktye oğru rıca e • 
manlar hareıı:O.t sahasını cenuoa. doğ etmlşlerdlr. Blrlcş!k Amerika CUmhurrclsl B. 
ru 100 kilometre daha gcnlşletml.f • Berllnde söylendiğine göre bUyült Roozevelt tatil mUddcUnl geçirmek 
lerdlr. Estonyada. '.l'aps fcıırlnl da smolensk oyunu, ccnupto. tekrar b841 için husuııı yatile bir tenezzUh seya
zaptetmıflerdir. ıamıştır. hatlne çıktı. Fakat hangi yolu takip 

Almıı.n savaş tayyareleri dün gece 
de Moskovayıı. dalgalar halinde hU· 
cumlat yapmışlar, ehemmıyetll as 
lcerı hede.tıed tahrip etmlljlerdlr. 

Pelpua gölU civarında ormanlar 
lçlnde iki Sovyet alayını imha etmif
lerdlr. 

Ofi ajansı, Smolcnsk meydan har 
blnin bittiğini blldlrlyor. Bir laviçre 
gazetesi de, Almanya paytaht01da. 
Ukranya muharcbes.nln ~ladığı l<a 
nııatinde bulunulduğunu yazıyor. AS. 
kert mtlşahiUerin dikkat nazarı ,ım
di bu cephede. 
Budyenı ordU6unun bilyük 1<ısmr 

çembere alınmqı. Bu kuvvet ,emberl 

SoYyctıere gBrc harp \'aztyetlnde 
değlşlkllk yok 

Sovyct tcbliğlcrı , H:olm, smolenıık, 

Biabl, Çerkov istikametinde şlddetll 

muharebeler el'an devam etmcltte ol. 
dutunu, diğer cephelerde ıuı.yde de 
ğer blrşey bulunmadığını bildiriyor· 
lıır. 

Sovyet tayyareleri, pazar gtlnU 21 
Alınan tayyaresi tahrip etm.şlcr, ken 
dllcrı de 6 tayynre kaybetmışler. 

Me>skovaya hücum eden Alman tay
YB.reler!ndcn ikisi dUşUrUimUştUr. 

Karadağda lısynn 

l{aradağda çok mUhlm bir isyan 

ŞU-BU-

ettiği, nereye gideceği çok gizli tu· 
tuluyor. 

CUmhurrelsl, yolda Amerika.n do· 
nanması ba!Jkumandanı ile görUş
mtiş. Şlmcll de İngiliz B34vek1U ıle 

Atlantikte ıörUşrnesl ihUmalindcn 
bahsolunuyor. Fakat, bunu teyit ede· 
cek ne rcsın!, ne de gayrircsml malfl 
mo.t yoktur. 

,- tüzar 4\ 
MUndere<"atunızm tok!uğu do- 1 

layıslle bugUn Krcmlln tcfrlka
mızı koyamadık. özllr dileriz. 

...... l>e;c1 bunu ne dıye yaptın!.. - Ne diye palavra atıyorsun 1 do . 

..... h ç ...... e dıye oıacıuc, para ıç..n. dim. DACLARIN DEVi 1 n.an ve heJ?si d~ çalışkan çift-,40 muhtelif aletten geçmek la-
tı.~ıtkat ettim, anıııttıkııııını kU· - Hoş gör be abl, dedi.. Bayıe u- Oslo tnbllyat ilimleri· ceıni- ç.ıer olan ~CO bın k151, yabancı zım.:. • .. 
ıi;11aeıne1t için ıtı.fıarına hep (hıçJ fak yollu i9ten mahkcmeıık olmak tlerinden biri geçenlerde boyundurugu altında yaşamak- Hindıstan, dunyanm en zen-
~eıtk 08t d (anna gidiyor da, ondan. üstelik ha y~ ın b'. 'rük a.Yacını~ tan ana vatanın kucağına ilti- gin memleketi olduğu halde o-
1\ılı.ıtn<i uyor u. blr pısane yoldaşları ndnmı aınya alıyor· ~~~~f ~ıke~~ b:ıtuduguy ı::ıu öğ- cayı tercih ettiler, mauarmı ve rada he~ sene ~çlıkt~n öleni.erin 

''tlt ar OıduğUmu görUnCe, d f ·kın d h " ~ 1 J'lllilklerini Olduau oföi bıraktı SaytBI bır hayli yekun teakıl e 
ı.. a iatedı, veroım. 8 gdl'ayı yak· lıı.r. Bız o ı a varma an ırsız- renmek iç:n bir çok delege er 1 b b • d ~ • 
tı~:rı sonra kcıcpçelı eı.erinden bı· lığın en ba~a:ıs:n~I e:n~ş~; Onlara göndermişti~. . .. . ta- ı a1i_;inlanda, Takool sistemi mu. e~mcrlkada tabiiyat alimlcrin-

a.ara1t anıaunat:a bıı..şıadı· d.ı bu yalruı ·Y Y ~ m ıı.lıştı. Bunlar, kurrenın dort bır c·b· b''t·· b .. da }n .. 
....... l • ı b ., ' Kendı k dl 1Z af ı d 1 ı r tet 1 ınce u un u vaı.an ş ~ 1 d b. · · kedı'nin f · · \>lirse ı;v)ue b.r kıza tuı.uıdum aiıi. Ne yapa ım a. '. ... . e."l m e r. mı ay arca o n§m~§ a • t b~ slnesine kabul etti. Hepsine b:r en ırısı, . are cınsın-

~"" n, anu gozıU ce".tm <"ıt>ı uır avunuyoruz. ı kıklcr yapmışlar ve nıhaye . ,,., b" t 1 d' '11er tUrlti den tilreme olduğunu isbata 
-..rıı ' " "' d ö-1 d . . A "k da Kali ,, ... va, ır ara ver ı. n k 1k rt b' t k d ı· 

11 "- Uabaı:.ındıı.n lStt;d.m verme· orıuiıı. bulunan Uç beş kfşı tavuk aı:ı ar evının merı a • ıht' 1 t . tt· y . a mış, o aya ır a ım c ı-.. u • f . . da 1 d - karar ıyaç armı emm c ı. ersız, rkl .. t t 
14~ ır g1.1n yoıunu' bc.ut.'<lım, tcKrar hırSızının halıne acıyıp eline birkaç v~ı nı~a .bu un uguna Yurtsuz kimse kalmadı. l ı e~ a ~~§ ır. 
~c rn. c.cenım eıın seı .. orı...uc ısım 1 rmışlerdır. 1 Demevı ınsanlara sıcak hava-
Q~' S<ınıı. Ve!1&t.'Cek kızını da y~~ lcuruş Sikıştırdıar. Sayın alimlerin raporlarına , ÇABUK, ÇABUK, DAHA da baş :ığnsı gelir. Çünkü sıcak 
ıı~:~ hen c;c .şı çokınce ııdamı dcıJ: Jands.rmıı auçluyu götUrUrkcn yol- göre bu nğnç 2075 metre yUk- ÇABUK... hava kan tozyikine sebep olur. 

tu.ı ~tı.un. da dığc: bir suçlu lle kar~ı!a~tılar. sekliğJıde bir dağda bulunmak GUnün felaketlerinin sebeple Fazla sarhoş olan adamın tam 
ı.~t· ~cıan bahsederken sanki bir Gelen, gıde:ıe: tadır. Boyu, kökünden, dalların rinden biri de zincirle çnlıı?- mfı.nusile ayılması iç:n aradan on 
ı.~ı.:11,1d.ıca,yormu9 gıuı ıtoau;;;uyordu. - Gcı;m ş o. un cvl~t, dedi. başladığı yere kadar 140 metre- ma usulüdür. !stihlakten fazla saat geçmesi lazımdır. 
"'l\' fi E.OJlra UlluUuK.ı.ilJ'ı lıOV ~e- d" w d 11 b' n·· .. •· d b -d k 
3ı et Uzcrın ıd • G den, g lene: ır. Gövdesinin kahnlıgı a ır mahsul işsizliğe, sefalete se- unya yuzun e ug ay e -

llUru e o u. h.ızııı babıwını bl Allah kolaylık tr b • b ği · b" · ·k ·· ııı.ı,, nce mavzerini kapıp dağa cık· - Eyva.ıa11 a • .r:ıe e. kutrundadır ... Yine uya- ep ol.ur. Buna bir mi:>al: me ?'cm.ye~ mc.ı zu.mre, 
'"ıı ~oı kesrne&e onun ounun para- ver:;In, dlyc cevap verdi. lımlerın hesabına gorc, bu aga- Panste, mUşterisi pek çok o- cenubı Amerıkada bır yerh ka-

•l:n «> ' cın a - 1 ~ 765 d Kere·· b'l r B k b"led b ' d k llı't nga, adam uıdUrmege başla- Bu karşıiıklı temc.ımllerden son- gır ıgı 5 ton ur. · . :s· lan bir berber mUstcrııcrıni u- 1 ec ır. u a 1 e ug ay e • 
~tr~ ~llııdarnıaların eunden beş altı ra, .\!altı t.nvuıc hırsızı jandamıanın te veya odun ha~nde naklşi. ıçıd~ zun müddet ;ıra beklemekten meği yemek c~~ar,et sayılır. 
ıı,lle Urtuırnuş. Bir defa da, bıı· va· önU sıra, korıdorun nlhayetındeki en azı 33 vagon lazımdı~. ım ı k . . . .. .. t:ıurmısak, go2:,luk camlarım, 
CIUt tıııu SıkıyLırmışlar, uz kalam öl- merdivende ayılklarmdakl :>trtrk şu satırları yazarken bır s~al ~~rmak .çın b:r ~are du§un- diirbüıı ve f ~tograf camlarını 
11ııı ~ekıcrıni,. F 1 t blr yoıunu bu- t rıı• 1 ~ u ~ süı Uye kayboldu. hatırı.nırza geldi: Acaba bu aga- mu§ ve bulmuş. Zıncırkme usu- zcdelcmektedır. .. .. . . 

~11\e ltaçıru a tıı. e B '' erı : r ::.d d ki blrkııç mU · ~ı~ dırek ve tahtaları kaç tane lU... i DUnyanın en buyu~ kedi~ı 
~ ..... l>11kı d / u ara ;ı 0

•
1 

or a !arı ık. katlı köşk yapabilir? 1 Dilkkfının kapısından girdiniz Nevyorkta bir cambaznanede 1-
euıeı • e im, sen bu kil.dar me- tccessısın yanından geçerken şun I . ri bir sıpa. kadardır. Otuz sekiz 

11ııı"1 rı ... ?-.aıııı oıdu da yakalan- duydum; B RIBIRIMIZI SEVELiM mı, ar~a~ızdan paltonu,., manto kilo gelmektedir. 
....... 1' - Adam nasıl da şekaveti kendine Finler, bütün dünyaya. bir va. n_uz, ~linızden bastonuı.uz, şcm DUnyanın en küçük beygiri 

k ac1118.lt8.lıyamadılnr abl .. Başçavu- mal ctmtş, zaten bunların çoğU su- tan severlik ve kahramanlık nti· sıyenız almıyor. Evv • ..ı. saçlnn- tngiltercdc s:ı.ray ahırlarında bu 
rıılf. ~;;· l-ieuıın karısı, çocuı;,u var çt!c iftıhar eder. munesi gösterdiler. llk Sovyet - nıza şampuan yapılıyor, sonrn Iuuuyor. 
1~ 'er beni tutmıızııa az:cd~-cck- - Yok carum sen de. Onlarıı kısır I:ı":in harbi nihayet bulunca Fin- kurul:mıyor, sakalınız ... rn§ edi- Bir mavzer fişeği hakiki bir 
~a' diye duydunı. Mert adamdır a.ınııarıncıı tavuk hırsızlığı ufak l~ landa, Rusyayn 280 bin kilomet liyor. Bütün bunlar ! ı:msi fı.. fi&ek haline girebilm'ek için yal· 
lı1tltıı \'\iş. li:~allah abl, biz de mert gorUnUr de ondıı.n. re murabbaı bir arazi terke mec letlcrlc yapıl:yor. 1' al· ~ . bir saç rırz fabrika jçinde yüz seksen 

7•na UYif değlllz. Bir gece l\IJtnt PERl. • bur kalmıştı. Bu arazide bulu- kestirmek, bir tır~ olmak için beş elden r,eçer. - F. s. 

Tarihten Bir Güze Kadın J 
HABB ••• 
Yezit haykırdı: " Habbabe ! 
yetişin! Habbaba ölüyor! ,, 

Ei lenin gırt atJı ı yarara 
~eı çı l.k bu ~şs z gec---·-
- lnanma~la· y Bu hal belirince, 

rmda haklı oldul~., azan --ı Sellimeııln de çal· 
ıarını ıtabuı ede· Ensari Bülent gısı sustu. Artık 
llm. Hangisinin )& Yezld, dosUarı, 

nrnda btr Hat:.babe .. 10 • §amlılar, Beni U-
var? meyenln ~ top 

Ve bir bahar gecesinde bu Habb1-ı rıı.ldarı ve krunat HabbCl.ueniıı hWwıU 
beyi yakın dodtıarından birçoğuna, alunda !dl 
Şarnın ileri gelenlerinden b1rçoğUnıı., * * 
Beni Umeyyenln bUyük askerlerinden Bir arnlık Hallfe kendiDi t.afladL 
birçoğuna. ve şairlere mUz:isycnlcre Etrafa bir göz gezdirdi Sevgilisinln 
ta-nıtmağa karar verdı. muhteşem muvaftaklyctl eıı. tı&tWuı 

O gece, bir orman ka.dar bol ağaç· derecede ba.rizdL O zaman; 
it ve bir cennet kadar bol kadmlt ve - Nasıl? Nasıl? Var mı böyle
bol gcnı:.ıı b!r bahçtlde bllyük bir zi· si? diye blr haykmştan IK>IU'a mu
yatet verdi. Dallardan sarkan ~yeUi tad ntıralarnı attı: 
kandillerin L~ığınd& altın tepsiler et- - Uçaeafmı! Uçacagımı, 
rafında toplananlar sırma ile hadis- ı • 

ler işlenmiş ipek yastıklara yaslana- • • • ı 

rak. yakutlu, gümUş kupaAar doldu- - Hınnk~ ,, • v 

ran kızıl Sur:yc şaraplarına göz dal. - ! ! ! ·· 
dır:ırnk Habba.beyi dinlediler. - Hmulc!. 

Selllmenin parmaklarına bu akşam 
bir başka sihir can \"ermiş gibl~·dt ve 
HabbAbcnln sesl, hUkUmdarını zap
tettlği .diyarın bUtlln gönWlcrlnl de 
zaptetmekte güçlük çekmedL 

GUzel Medıneli kızın sesi evvel~ bir 
çöl dişisi ktırşısında bir yııtıız ·ve 
yanık delikanlının duyduğu ihtirası 

yaydı; 

İçtiler. 

boıU'a, güzel Medlneli kızın sesl ~a. 
rabın verd!S'I mestlikten bir başka e
da aldı: 

Daldılar. 

Ve dıı.ha 6onra öyle bir an geldi 
ki koskoca engin bir orman kadur 
bol ağ~lı bahçede her şey ltendlnl 
bu sese uydurur gibi oldu. Ağaçlnr 
Habbabcnin sesine uyan bir hı1]rrtı 

çıkardılar. 

Böccl;ler, Habbrtben.n sesine uyan 
vızıltılıırla dol~ağa başladılar. 

l{ancllller Habblı.benln sesıni tcm
l><> tutar glbl sallıı.ndılar. 

Dlnl1ycnler kulaklanna ka.nmaz 
oldular, nefes alışla.riyle o sesi ciğC!'· 
!erine de doldurmak mUmkUnmfü,ı 
sıındılar. Vo ha\•ayı, bu mUmkUndUr 
sanarak yutmağa başladrlıır. Hıı.ni 

şu ses devam ederken bu hWyayı 

ltaybetselerdl; muUaka içlerinden tek 
biri yaşamayı ıuzuınsuı; bulmaktan 
çeldnmezdl. 

- ... 
- Hnmk!-
- Ne oluyor?. 
- liUUik!. 
- Ne oluyorsun Habb!l.be? 
Ses birdenbire kesillvermiştı. GQ

zcl ıuz, un hl kız, her şeyin Usttlndc 
kız, ~·utkunmak lstıyor, yutkunamı-
yor.. • 

- Hab~bee! .. Yetişln! OlUyor!.w 
Hnb~be ölUyor ... 

Yczldin gırUağ;nu yırtarak çıkan 

bu acı çı/!lığı bu eşsiz gecenin sonu 
oldu. BUtlın hWya, b!lUln tatil rUyu.
lar heı· şey slllndL Ağaçlar altında 
ynn ilAWıı.şrnu; glbl duranlar hep bir 
dcıı ln:ıo.nlo.ştılo.r. Toprak UStUnde ol 
duklarmı ve bir hiçle derhal h'.çleşc
bilecelt murdıır birer tabiat metaı 

oldultlarmı bir da.ha ve pek acı blr 
heyecan ıle anlıyarak ko.ıuştular. 

Lfık!n Yezidin anlayışı, bağırtı,ıl 

gibi onların koşusu da pek geç ol
muştu. 

BUttln bir ırlun slhrlne tutulduğu 
anda güzel HabbAbe, genzine kaçan 
bır nnr tnnesı yUzUnden boğulmuş 

ve ölUvcrmiştJ. 

* * Tarfh bu hddlsedcn yedi gfbı eonra 
Beni Umeyye Halifesi Yeztd bln Ab
dtllmcllkin °de göçüp gittiğini yazar. 

-8İTT1-

r ' ı 11A smE.m v E ı 

------------------------------' u da bir Amerikan s · i olsa gerek .•. 
Se•im Sertel'Uı «GQzüıne ~rpan. 

larıunGa okudum. 
Aıncrfka'da yetml!J beş kilodan a

şağı olanları lı!lkere ıılıwyorlarmış. 

~u halde Amerikan erltclderl \.il· 

<·utlert ynğ bağlamadıkra Akat sa
yılıyorlar. 

Bana ıw.ımıa, kaldmlan askere al-
5ııJ;:ır daha Jyl ederler. Çünkü uzun 
ccli.U, şlşlrıne omuzlu, dar pnnta
lonJu, sarı bıyıklı, plpolu, bob'lar ne 
kndar zayıfs:ı., berell Amerl.k:ı.n ka
dıııbrı o derece şl,ıruwdır. 

Amerlk:uı ı;lnenıa artı5tlerlnl gö
zllmUziln önüne sctırercl•, &öyledude
riml yalan z:ınnetmeylnJz.ÇünkU ar· 
tlstler bütUn dılnyıının «Tam kadını> 
diye tahayyül cttıgl ölfülere U)'ll13)11 

nıecburdurl:ır. 

O:>le ya! «Ya şöhret, ya cb. 
Du horlıalıle ıı.sl,crWtten kar..,m:ık 

ısın iyi bir usul. Askerlikle şlşma.nlı
ğın, z:ıy1llığın ne ulalı.ası ':ırT 

Klrobll!r ·: Bu da bir Amerikan ııtl· 
11 olsa ge.ek • 

l'EYAilfl SAFA."\"IN BÜYÜK 
llA l' i•J\.;.'ll 

Şiırnliye kadar flklrlorlle tcıınıtten 
b:!"'"' u.~ uır ısclillde aıı'ı.ınıd .. r olnu
yn:ı dostı .. rı, 'tton giıuh.-rdo ortay 
att1ğı iıkri pek ocgcıınli!j olacaklar 
ki; hepııl birbiri Ue süz.leşmiş gıbl 
l'c):ıtııl ı::;afııya gazete ıoutunl.ırmda 
r-cık Jıaklı oidugwıdan bnhsedı)orlar. 

0 dıo buı;un aı.ı:ı. tlostk'\l"ı.-uu bir lis
tesini Tas~irl EfldrllWü Bakışlnr'ın
ıı. neşretmiş. '.l.'abili bu Bakış hır b:ış 
tnnb3şa bir te.~ekltllı, Peyanu ~fa
yı tebrik ecleriz. 

NE Oı.UR '! ŞU ARABA VAPURU 

İNSAF ETSE DE l.\IES1BE 
YERLER.1.N , i>E İıjLESE! 

Bugthı guzetleroe ı;ö.}le bir hımıdls 

~rJdı nraba ,·a.punuub alır. o da 

her zamanki nııknrntnu tcltrarlıya

rnk «çabalama kaptan ben gide-. 
mcmı. dlyc :ığ'ır fıstıld m:ıkanı hızıy. 
le mesire ) eılerlne taşır • 

l\IÜBAl'ENET l\'E DEMEKTiR'! 

Bu ıırada <llllmfzdckl bazı ltellıno
lcrhı 111aıı:ı.Jnnnı d:ı öA;rrenmeğe bnş

ln<!ım. ÇUnkU lı:ırp yüzUndcn bu J.;e

liıncler de lcullanılıyor. 
McsclA: l\lübnycnet. 
nunu bclld pe:c nz kL'11Sc, o da 

hul;uI.:çul:ır bllırler. Faknt son gUn

lercle gazetelerde bu kelimeye sık 

sılt ~Uf edildiğinden herkes ne 
d mek oıduğunu merak edip öğren
miştir. 

Geçen ıılcı:ıam m•de çok hoş bir mu· 
h:ı\·ere old.ı, anlatayım: 

A~am yrunl'ğtnden sonra ~" h:ı.lk• 
oturmuş ltonuşuyorduk. Bu sırada 
kUrük yc~cmiın olmdu~ gazeteden 
başını kaldırıırok r;ordn: 

- Dııyı .nUb::ı~ enet ne demektir? 
Ben taın <'C\'Op vermeğe b:ızrrlımı

yo:du u ki, bü)iilt yct;cnlm atı!dı: 
- l"iynt MUnıkabe ltomlsyonunun 

ıaııorları tı:.JndeltJ şeye mübayenet 
derler, cıçcıı. 

GUldüm: 
- Ne~ef diye ısordıım. 
- Tabll, diyerek gUlnıeme kızdı. 

Gazeteler ö)le ~ıızı~or. Fbt MUraka. 
be komlsyonu raporları."Ub mUbaye-
net ,·ıırnu::ı. 

Sustum. Ne derslniz? Çocuk (i~le 

öğrenmiş. 

Gllzin Gt}JUIAN 

okudwn. Bazı ekall yet ve ecnebi okulla-rn-
Saraybumu ile Haydarpaşa ara- da birkaç a.ydantcrl Türkçe öğret· 

sında uruba mpuru ı. u~ cceknılş. menlerine hli!A maaşlıı.rının verilmedi 
Uani bu aıcak banılıırcla rnpurlar ği ve bazı mektep mUdUrlerlnin de 

da.ki kalabalığın önüne geçmek için, mıı.a.ş istemek için muallimleri mUte
tU araba , ·e.puru lnıınf ob;e de eski vellller!n, mU sterin ayağına gön
Aliğ'ıttııuıe ııafal:ınna yolcu taşıyan derdiklcrl anlafılmı~tır. 
.cıığw n.rııbalıırı gibi mesire yerleri- :Mıuırit MUdOrl!lğtl bu kabll mı 

.:ıe de işlese ne gtlzel olur. tepler hakkmda kamını muamele 
11underlnl lmran soJ .. ı;... '-"' • ., ., ' t 
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GÖRÜNMEYE 
Mltelerrlk 

Nahiye Müdürleri 
arasında 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik Alemdar nahiye müdürü Fah· 
ri, Yeniköy nahiye müdürlüğü-

S o ı taraf 1m1 z da a ı çak sesle bir ne tayin edilmiştir. Alemda~ .na 
biye müdürlüğüne de DahilıY.7 

konuşma duyar gibi oldum karanlıg""' a V:~k~l_;~i nüfus işleri umum mu 
., durlugu memurlarından Te':fik 

1 •• l • b ""' J lt Kurma tayin edilmiş ve vazıf e-
:ı ışan goz erım u agaç arın a ına sine başlamıştır. 

(_•_S_==_P __ O_=_R __ •_,,) 
Futbolda 

hakem 
''Ot · orıter 

lazım! 

,, 
Parasız ilanlaı 

İş istiyeııler: 
Bu 11Utunda L' urauıa, I'} verıJl<'ı 
evlewno t.ekilller.i, ,,8 tic~rı 
mahlyetJ haiz olnııyan kı.i~ ı.ıı. 
Uı\nlar parasız oeHolunur. 

• ·t * Türkçe( Almanca, Fraru;ızca ' 
daktilo bllen bır ecnebı ressam iş B 

rıyor. Dışarıya. g.dcr. Büro işlen ~' 
ya. vezne muameıô.tuıda. çalışmak ıs· .., • k • •• ~ f k tt • ı * Soğan llıracah - Hüktllnet, ba.-

SlgJ Dm JŞ 1 1 go_ge ar e ı... ZI mıntakalardan soğan ihracı için !:!emen her sene futbol sahalarında böyle halkın haklı protestolarna ma-
- Her ne ise, dedim. Bu, ı leıini bürümüş olacak! vaki müracaatları nazarı itibara a- çlrkın bazı hAdiselerin ~ahldl oluyo· ruz kalır. tşte ilk .sinir al~metl ... Son 

thcmmiyetsiz teferruattan sa- Ben de gülmekten kendimi larak soğanın ecrbcst döviz mukabi- ruz. Mesel~ son Tilrkiye futbol birin· ra susulur, milsabaka tekrar başlar, 
~'Ilır. Asıl mesele, bütün bun-

1 
alamadım. Sonra birden işi cid- li veya nıühlm ithaltıt maddelerine elliği mllsabakası bunların bir nU· birkaç dakika sonra yine bir dUdük 

lan nasıl ispat edebileceksiniz. di olarak düşünerek: mukabil ıııraç edlleblleceğlnl bildir· munesi değil midir? Neden oısun? sesi, yine yanlış kararlar, halk mU· 
Onu düşünelim Jimnie. Biz iki- - Doğrusu Raymond çıkma- mlştır. Müsabakaları zevk ve altıka ııe takip temadiyen bağırır, çağmr sinir ve 
"lliz hakikati bulmuş olsak bile za girdi, dedim. Hizmetçilerin- * \'apar biletleri enıelden alına- etmek ıstıyen meraklıların bu gibi asabiyet büyüğünden kUçUğilne ka
elimizde bunu ispat edecek hiç den biri ile sevişmesi, ona ran- cak - Devlet Denlzyollan Karadc·ı htı.d!selerden müteessir olmağa hak· dar hUkUm sürer. Bu hal hakemi 
bir delil yok. Halbuki Lattimer- devular vermesi hiç te doğru nlz v Akdcnlzc giden yolcuların ları yok mudur? .. Büyük lkl eklbln müteı·eddlt bir hale eokar, oyun çığı· 
!erin aleyhindeki deliller o ka- değil. Bu kadarı yetmiyormuş vapurun hareketinden bir gün evve- yapacağı bir maçta her ne pahası· rmdan çıkar. Nihayet oyuncular a.· 
dar çok ve o kadar sarih ki. olduğu meydana çıkacak olur- !ine kadar bi!eUerlni almış bulunma.- na olursa. olsun bulunmak arzusu ile rasında tekme, tokat, yumruk taslı 

tıyor. 
malı.. Şu hald~ ne yapmalı?. Ha· Ressam adresine mektupla xnurı 
kem ... Evvela. hakem bulmalı. MU· caat. 
hlm bir mUsabakanm kavga ile ne· * Bir üniversite müdavimi, TUrtı· 
tlcclcnmesine en büyük Amil hakem· çe veyahut Fransızca, fizık, killl).ş 
dir .. Hakem otoriter olmalı mille· dersleri ve orta mektep talebelerılle 
reddit ve bilgisiz hakemler futbolu riyaziye dersleri vennektectr. ;..rııJ 
oldUrüyor:ar. Bunu gazete sütunların edenler cDers> remzine müracaat. 
da haftalarca yazdık durduk. Fakat * İkmale kalan lise ve orta o'ltııl 
hiçbir alıi.ka gösterilmedi. talebelerıle, hariçten lise bitirme 1ııı· 

- Zamanın bize yardım ede- gibi Knight'in ağabeysinin katil ıarı lazım geldiflni tıAn ettiğinden 50 veya 75 kuru.şu feda eden seyirci- başlar. Bir do bakarsınız mUsa.bak!I. 
ceğini ümit edelim. Belki, ileri- sa ... İşte o zaman felaketin bil- bundan böyle vapurların hareketi gü. !erin müsabaka e.snasında gördUkleri tatil edilir veya 0 şekilde devam e· 

En mühim mUsabakalar en bece- Uhanlarına git·eceklere gayet uygıl 
rlksiz hakemlerin elinde oyuncak o şartlarla, malematlk ve fizik ders· 

de, işimize yanyacak vakalarla yüğü olur. Bari iş daha iler.i v~r nu bilet verilmlyecı:ktir der biter .. Elhasıl bir hen,.o-a.medir ko 
ka...,ıJaqırız. Dur bak aklıma madan, kendisine §Üphelerımız- · ilk manzara şudur: 

luyor ve bittabi bu halden çirkin hA· lerı verilmektedir. 
diseler zuhur ediyor, biz daima bu Gazetede matematik 

müracaat. . .,, .,, * Yakalanan muhtekirler - Fiyat par. tezi mUda!aa ederek hakem! hakem! 
geldi. (Birden saatine baktı) Bu den bahsetseniz. Mllrak b 1 taraf d ih Oyun ba.,ıar henüz bir nu dakika 

hk h smı • a e memur arı m an • Halbuki oyunun zevkini tatmak diye bağtrdık. t~te gene bağırıyoruz, gece Guist adasının gece haya- Clarkson Parry ka a a tikA •1 kal u 1 uh geçmiştir kl, ha.kemin dildUğU duyu· 
k"k · · · r SUÇ! e ya anan Ç yen Dl • tab· b. t afın İ"in oraya gelen ve '"'r hayli m0 araf hakemler mlzln düdükl rl i öttürür tını tet ·ı etmek için bır gezıntı zor tuttu: . . . tekir dUn Müddeiumumilite teslim lur oyun durur, bit ı ır ar " "' ..... 1 e n 

yapmağı tasarlamıştım. Bilhas- - Yok canım, dcdı. ~§1. bUs- edil 
1 

t· aleyhine ceza vuruşu verecektir. Se· eden seyircinin gördUğU nedir?. Hiç! !erken bl!yUk bir hassasiyet göster 
sa balıkçı dostlarımızın yaşayış bütün berbat ederiz. Bır aşıka Bm şl .rd. b"rt B tt Tı&.. lar ylrciler dikkat kes!Urler nihayet ha· İşte yalnız şunu bilmeliyiz kl fut- meleri icap eder. Mütereddit olmak 

d zor un ar an ı eyazı a "~ı - . 
tarzlannı merak etmiştim. Siz laf dinletmek ka ar . §~Y d kk b k 1 1 1 k 11 kemin bir işareti görUlür, ardından bol bir mahalle kavgası değil tcmız bilgisiz olmak demektir. Şu halde 
de benimle beraber gelmek is- yoktur. Bunu sizin de bılmenız 

1 
a ayalndI a ı12~ark a arı ç ntm u an

1
:· da bUyUk bir gürUltü duyulur, çünkU bir spordur. Fakat maaleset merr. futbolda kat'ı karar verecek otoriter 

1. Hem d k an y zı ,., uruşa sa ası ... ter misiniz? Yoksa akıllı uslu icap eder Şar ı... e ız li k 
60 

k ata A hakem yanlış karar vermiştir .. Ağ· leketimizde futbola karşı duyulan a- hakem l!.zmı ... 
bir adamın yapacağı gibi siz de pek o kadar yab~na atı~a~ak gi- :: g~ r en ü u u:: ds P n d:;· zmda düdük etrafa bakınır, bundan ıa.ka günbegün azalmaktadır. Olm:ı Vedad PEKGlltGtN 

giilip~~~~~~hed~~hl&~l .. ~~~lı.~~.cin~ e ~~ ç~ e en ~========================================== niz ·~. Eğer gelecekseniz .. pek hislerinde irsi olup olmadığı Yaşmeyva. sokağlnda 11 numarade. 
•1• 'd . . k . . fi · h" t f k basmacı Fatmadır. Bu kadın da bas· ~ ' 1 
a a .. gı ip gıyınme içın sızc 1 meçhul... anı; ıç e ena ız ma fiyatlarında ihtıklr yapmıştır. ı• T İ Y A T R Q 1 
on dakika müsaade ediyorum. değil. * Limon geUyor _ ltaıyaya. slpa-
Hemen hareket ediyoruz. Yanı- _Fakat ... 
nıza bir rovelverle bir elektrik Tam itiraz edecektim. Arka- riş edi~ limonlardan bUyUk blr pıı.r. -.. .J 
l • b ı t · b"rd k l d ti yola çıkmıştrr. Bu limonlar bir kaç ~ am ası amayı unu mayınız. daşım yme, ı en o um an hafta içinde memleketimize gelmtıı RAŞtT RIZA TiYATROSU 

CECE FAALiYETi yakaladı: bulunacaktır. Ayrıca Suriyoden de Bu akşam Bağlarba,ı DAledo 
Bir çeyrek saat sonra yola - Susunuz!. dedi. Düşman limon getırtlbnesl il.çln te~büslero (Saçlarından utan) komedl 3 perde 

çıkmıştık. toprağına ayak attık. Şimdi ar- girişilmiştir. IIallde Pf~n blrlllde 
Bahçenin, rıhtıma giden yola tık gözlerinizi açın da ağzınızı 

açılan kapısından maada şimal kapayın. * Yeal lıitasyonJar - Devlet De
m!ryollart Hayda.rpqa birinci işlet

me mUdilrlutU Pendiğo kadar olan 
banliyö hattlnln ba.zı yerlerinde ge
niş lnfa&t yapılmakta ve buraların 

da sayfiye yeri oldugunu görerek 
Bostancı ile Penc:Uk arasında yeni bir 
iki istasyon daha. ihdas etmek üzero 
tetkiklere baJJlamıftır. 
* Türk tebeaeı olmıyan bazı bet· 

BEYOGLU HALK Sbı~MASI 
Matine 11 de gece 8,30 da 

3 bUyük film birden 
ı - Garp kahramanı. Büyilk sert. 

23 kısım tekmili birden. 
2 - Tarzan kuvvet kralı. 
3 - DrağUla. Kan içen canavar. 

tarafında, bir kapısı dnha var- Buraya kadar hızlı bir yürü
dı. Oradan çıktı... Bu ka~~nı!1 yüşle gelmiştik. Ay aydınlığı 
açılıp kapanması zor degıldı. yoh"tu. Fakat gökyüzü yıldızlı 
Arkadaşım daha evvelden d: idi ve gece berraktı. Clarkson • 
tecrübeler yapmış olacak . kı PaITy'nin istikamet tayin et
hiç tereddüd :tm~en cebm-: mekte büyük bir sevki tabiisi 
~en •. her zaman uzenndc taşıd!- vardı ve yolumuzu hiç §aşırma
g! bır d~stc ana.h~ar çıkardı, ı- mıştık. Şimdi, sol tarafımızd~, 
çınden b1r tancsı ıle kapıyı der- profesör Summerville'in pavı-
hal açtı. yonu görünmüştü. Hedefe yak- berlerin kUçük esnat kanununa a.y-

!şte biz de bu kapıdan ?lışan !aşmıştık. Büyük bir dikkatle kırı oıara kçalıştıkları haber almdı· 
çıktık. Arkada~~m kaP.IYI .. tek- yürümeğe başladık. Clarkson • ğından bunun men'i al!kada.rlara bil_ 

Kayserili 

Namh Apikoğlu 
rar k~pamak uzerew dondu. 0- Parry önden, ben de arkasın- dirllmi.~r. 
nun bıı;len duraladıgmı ve ~ar- dan elimizden geldiği kadar ------------
~~l.~nle kol.uı;ıu kavradı~~ı gürliltü etmemeğe çalışarak ka 
gordum. Benı ıkaz ~tmek. ıs?- ranlıkta yavaa yavaş ilerliyor
Y,.ordu. Acaba ne. hıssetmıştı ?. duk. Sivasın Kangal kazaBı ntıfua lda· 

re!l.nden almt11 oldujıım nUflis k!igı
dmıı zayi ettiğimden htlkmU yoktur. 

Bar;an oğ'la 1816 dofumlu 
lbrabim 

Türk sacakl&nnı her yerde 
arayınız. 

Taklltlerlıtden ııaknınm 

htaaul Bahkpazan ~dar 

N.16 
'l'defon: 24MO 

Kımıldamada~, hiç ses çıkar- Nihayet arkadaşım biraz dur
madan oldugumuz yerde kal- du. Uzakta balıkçıların kulübe
mıştık. ~ol tarafımızdan, ~lçak si seçiliyordu. Biraz daha iler
sesle ';nr konuşma oldugunu ledik. Yine durduk. Gayet ya-
farkettım. Sırtımızı .. ~ton?n vaş bir sesle: --------------------------
dU\:ar~n:ı dayadık ve b1;1tun dik- _ şu toprak yığıntısının ar
katımızı o tarafa ver?.ık: Bura- kasına gizleniniz, dedi. Ben bir 
~a oldukça sık ve buşUcek a- az gidip şu kulübenin etrafım 
g~çlar. vardı. WKaranlıga alışan bir gözden geçireyim. Birazdan 
gözlcrım bu agaçlann altına Sl· ,., r ·m 
ğınmış iki gölge farketti. Her 0evın k. 1 kt kayboldu Ben 
hnlde onla d b" . .. .. l rd" e aran ı a . . 

.. . r a ızı gor~uş e . ı. de sö ledi w• ere gizlendim. 
ÇunkU konuşmaları bırdenbıre ' ky k gı ~d. önümdeki 
duruverdi. Hiçbir şey i!iitemez 1:?Prak t u~ 1

• ı. tutuyordu 
olduk tumse e ruzgan . 
Arkadaşım kulağıma eğildi: Burada uzun müddet kals~m 
- İşler yolunda. Şarli.. dedi. d~ rahats;z o~mıyacaktım~ ~~: 

Haydi biz yolumuza gidelim. kun oldu~ kadar rahatç Parr 
Ve kapıyı kapadıktan sonra ya yerleştım. Clarkson • '!_ 

beni beklemeden yola düzüldü. de çok geçmeden ya~ıma geldı · 
Ben de arkasından yürümeğe - On tar~ftakı odada 
başladım. Oradan bir hayli u- aydınlık var, diye mırıldandı, 
zaklaştıktan sonra: pencerenin biri açık_, ön~!ldc 

- Kimdi onlar?. diye sor- de bir adam oturuyor .. üç koşe-
dum. li ışıklar da yanıyor. Bız burada 

Kısık kısık gülerek: oturalım da işin sonunu bek-
- Kim olacak Raymond de- liyelim. Bakalım neler ol~ca~? 

di. Avının peşinden koşuyor. Muztar kalmadıkça da b1r laf 
Adamakıllı tutulmuşa benziyor. bile etmiyelim. 
Her halde vaktini de boş geçir- Başımla peki dedim. Ve bek
ıniyor. Saat dokuza gelmeden !emeğe başladık. Bulunduğu
sofradan niçin kalkıp kaçtığını muz yer plaja yakındı kulübe 
şimdi anladrrn. biraz yana düşüyordu. Gökle 

Birdenbire ben de anlayıver- denizin birleştiği yere kadar 
miştim: görebiliyorduk. Her taraf öyle 

- Anladım. Diye haykırdım. bir sessizliğe bürünmüştü ki 
ı:;imdi hatırladım. Alice işinden bu koca adada, bizim ikimizden 
dokuzda çıkıyor değil mi? .. Her başka hiçb!r canlı mahluk yok 
halde onunla buluşmağa git- sanılırdı. Yalnız denizin sahile 
:mişti. çarparak çıkardığı hışırtı duyu-

- tşte o zamandanberi de luyordu. 
dertleşip hnlleşiyorlar. Aşk göz- (Arkası var) 

Devlet Demiryollan ilanları 
Muhammen bedeli qağıda yazılı iki 1İ6tc muhteviyatı kaloriftr tesieau mal:ı:e

mcsi 16.9.941 ealı günü aaat 15 ten itibaren eırasile ve kapalı zarf usulü ile An· 

karada idare binasında &atın alınacaktır. 
Bu i~e girmek istiycnlerin liste WAlarına yazılı muvakkat teminat ile kanu-

nun tayin ettiği vesikaları ,.e tekliflerini ayni gün 5aat H de kadar komisyon re. 
i5llğinc vermderi lizımdır. 

~artnıımeleri 100 kuru,a Ankara ve Haydarpaşa vcmelerindc ııatılmaktadır, 
Li.uc ft"o. Muhammen bedel Murxıkha1 ıcmina: 

1 
2 

57298,S 
68900 

* 

4114,93 Lira 
4695 > 

(6498) 

Muhammen bedeli (890) lira olan 200 adet yangın baltası 
ve 200 adet yangın kancası 25.8.941 pazartesi günü saat (11) 
on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 66 lira 75 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gü. 
nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı. 
tılmaktadır. ( 6699) 

* Sirkeci - Edirne hattı arasında herhangi bir istasyonda ve 
vagon içinde teslimi şartile beher tonu 19.94 lira muhammen 
bedelle 1100 ton normal suni Portland çimentosu kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Münakasa 21.8.941 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 
9. işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar 1645.05 lira muvakkat 
teminat, teklif vesair kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (6557) 

CllmllurJye l! 

Banka ı 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 TUr~ Ura.il 

Şube ve ajans adedi: 261>. 
Zirai ve ticaı1 her nevi bank& muameıeıert. 

.Para biriktirenlere 28,000 ıı- llr&m.iy• veriJ.ce 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve thba.reız tasarruf hesaplarmda 
en az 50 liraar bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~atı . 
daki plAna göre ikramiye dağrt.ılacaktır. 

' ..ıet 1,000 lbabk "ooo 11:ra 100 adet ao Uraldt ş.000 Ura 
' > 600 > • 2,000 > 
' > %50 > 1,009 > 120 > "° > f,800 • '° > 100 • , ,000 > 160 > 20 » 8,200 > 
DİKKA. T: Hesaplannda.kJ paralar bir ııene tçtndo 50 llradsn &f&• 

ğı dtı.fmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 9' 20 fuluile verilecektir. 
ltura2a.r senede 4 de.ta, ıı mart. ıı ıaazıran. 11 eyıaı_ 

11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

~~ ............................ , 
İstanbul Belediyeıi İlanları 

Kadı.köyünde Bahariye ve Kuşdili, Göztepede Tütüncü 
Mehmet Efendi, Modada Hüseyin Bey, nen, Caferağa mahal
lesinde Bademaltı, Yeldeğirmeninde Yurttaş Ece, Yeşilay ve 

Celal muhtar sokaklarında parke kaldırım, şose beton bordur 
vesaire inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke-

şif bedeli 26834 lira 67 kuruş ve ilk teminatı 2012 lira 60 ku
ruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna mütef erri diğer 
evrak 135 kunış mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğün
den verilecektir. İhale 18.8.941 pazartesi gUnü saat 15 de Dai-

mi Encünıende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen 
işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet 941 yı. 
lına. ait Ticaret odası vesikaları, imzalı şartname ve kanunen 
ibrazı lazını gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı Çevresinde hazılıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdn-. 

(6358) 

Dora, babasile~ evlerinin bah- istiklal - En Son Havadis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikas! : 3 miş, hayata yeniden doğmuş sa- Kontun yanma gittikleri za-
çesinde, asırlık bir ihlamur ağa nıyord.~ kendisini... Anrikonun man, Dora babasının ellerine sa 
cmın altında oturuyorlardı. ~ yüzUnu Ok§uyor, ellerini a- rıldı: 

Kont: T IG K A ı vuçlarının içinde sıkıyor, saa- - Biz, dedi, Biribirimizi se-
- Kızım, dedi. Kont Kazal- detten havalanacak gibi oluyor viyoruz. Biribirimizin olmakla 

vekyo cevap bekliyor. Onunla • du. ancak mesut ve bahtiyar olabi-
evleneceksin değil mi? Genç kız, sevgilisine: liriz. Allah ta böyle istiyor. E-

Kız isvan dolu bir sesle ee- - Allah, dedi. Bana acıdı. ğer, böyle olmasaydı, Anrika ö-
\•ap verdi: Dora harap bir haldeydi. Ba- ı ı Sonra, genç .~z.ı ~?11a.~ın!!1 a- Meyus, kederli dakikalarımda lüm halinden kurtarmaz. imda-

- Hayır! Onunla evlene- şını avuçlarının içine aldı, hıç-' Çeviren: ~asına fldı, gogsUn~.nl u~t~nde imdadı~a Y~t~§tin. Bilsen, nasıl da yollamazdı. Hem Kazal Vek-
mem baba! kıra hıçkıra ağlamağa başladı. d ~a~t e sdıktı .':c ı?oz c;ınl ~n, bir felaket ıçındeydim. Yaşa- yo, kont falan değil, aslı nesli 

- Neden? Babasının gönlüne hükmet- fV!. S · Çapanoğlu uKa ·arın an opmıye atş adı. mak istemiyordum. Kendimi öl- bozuk biri: Bir cingene'' 

* Ticaretle meşgulüm, kJnısesl· 
zim. On yaşında. Ti.Irk veya Arna\-ııt 
bir erkek çocuk istiyorum. Kendısıtıl 
bir ticaret adamı olarak yet.ıştJrcetl' 
ve evlfı.tıık alacnğnn. Emlnöntıııd' 
Nafia hanında 12 numarada A. '<f, 
* EsJı:i ve yeni harfleri okur, Y~ 

rrm. Her iş yapabilirim. Tophane ~1 

liçallpaşa Beı·berleri sokağından 1 

numaralı kahvedeki Kemalettin ysJ· 
çın ustaya müracaat. 
* Emekli zabitim, mektep taıeV 

lerinJn hanelerine olsun riyaziye det" 
si verilir. Şerait uygundur, Arzu t' 

denlerin E. rUmuzuna müracaa.tlal'1 

* 19 yaşındayım, lise bitirme ıııı· 
tiharunda bir dersten bütUnleıncıı' 
vardır. Allevt vazlyetimin mUsa.adt' 
sizlifi dolayıslle resınl veya hUSıısl 
bir müessesede ehven bir ücretle çır 
lışmak istiyorum. 1stiycnlerin K. :IJ
rümuzuna müra.caatıarmı dilerfnl. 
* Lise mezunu bir genç orta nıel'' 

tepten ilmıale kalan talebelere ucıı' 
ders vermektedir. tstiyenlerln :ıo 
Son Havadis gazetesinde cİl<J'llal' 
rümuzuna müracaatları. 
* Ben Gedikli küçükzabit okuıuıı· 

dan mezunum. Eski ve yeni y~ııır1 
mUkemmel bilir daktilo ile de y&fJ 
yazar hesap ve büro ~!erine vaJ<.ı!rıtl' 
Taşraya da giderim. Münasip bit' i! 
aıyorum. Taliplerin Galata ArapC" 
mli Sarızeybek sokak. 19 nuın~ 
Mehmede müracaatları. 

Gele11. cevaplar: 
<f (Ders), (Tercan), (A. G. K.J 

(Aile) ve cMavi> rUmuzla.rma geleli 

mektuplan aldI.""llllZ. 
cMa.vi> rUmuzuru;. gelen 

aldınnız. 

Evlenme teklifi 
~ * Yaşı 17 • ıs arasında sa.rt~. 

veya kumral, gUzel bir bayanla 
mşmak istiyorum. ~ 

Birbirimizin karakterini anıs> dl 
ilerde kuracağımız yuva h&kJUll 
konuştuktan sonra nişanlanmak ı;; 
rlndeylm. Müracaat edeceklerin: 
tahsil şart, orta tahsil de 01ıı.bl f) 
Ciddi tekliflerin (Yeten) rüınuıııı 
müracaaUarı. 

M * 1,68 boyundayon. 19 y~ın seJ 
yım. Bu r.ene liseyi bitirdim. Yill',,,ııı 
tahsile devam etmek nlyetınde) ~ 

TaUl münasebetile bir işte çaıışıtl ~ 
tayan. Anadoluluyum, uzun lJO~ 
bir bayanla tanışmak, anıaştı~tr 
takdirde nişanlanmak ve bunu Il1 • 
akp 3 sene tahsilden sonra., evıe 
mek istiyorum. t· 

(Kadıköy) rilmuzuna mtıraeıı.' 
}t,.r 

l * 28 yaşında, boy 1,68, k:ırB 
Jr, el! gözlU, iy! nhlılk sahibi bir ~ 
clm. Ayda elime 70 lira ı;eçer. ,r 
kadını, temiz aileye mensup ıyl t~ 
l!klı bir kız veya kadınla evıenıtl 
istiyorum. Sanşm v'eya kumrııl fJ. 
masını tercih ederim. S. A. rU111ıı 
na mUracaat. O' 

* Aylık kazancım 140 Jira.dı.l"· .p 
tuz yaşındayım. Uzun boyıuyıııtı;,o~ 
ilıl 30 yaş arasında, şen, uzunc:ı. ır.el' 
ıu orta tah.Si!U bir bayanla e\lıerı ııı• 
istiyorum. Fotograt gönderirse poS 
rem olarak iade ederim. Galats 
ta kutusu No. 1141 A. ş. ,'1f 
* Orta yaşlıyım. Bir evlIJl ıc" 

50, 60 yaş arasında. bir bayla. e' y 
mek istiyorum. Ciddi tel•liflerlll t 
Son Havadis gazetesinde cl\tıı''17 

muzuna bUdirilmesl. 

- HO§lanmıyorum o adam- mesine kızıyordu. Kendi kendi- anl\~ye yan yana 0 ur u- dürecektim. Anriko işittiklerini ko~ta an-
dan. ne: . lar. Annko: . Zabit hayretle sordu: !attıktan sonra: J 

Kont sert bir sesle haykırdı: - Anrikomu öldüren o katil korkud8:n yerınden ~ıçr~dı. B~- .- Ne ol~uğumu ben de bıl- - Neden- Ne oldu? - Ricamızı reddetmeyin, di- Dr. Hafız Ceııztı 
_Evleneceksin. Ben öyle is- herifin karısı olmıyacağım. 111.~ı çe:ıırerek b~k.!ı. Aşına .. bır mıyorum! dı~e anlatmıya baş- - Daha ne olacak! Babam be ye yalvardı. Biz biribirimiz için 

tiyorum. Kendimi öldilrürüm, ben onun Y.11~· bı~ ~ost ytizu, ~n~, gozle- ladı. Dem~ ~ır _uykuya dalmış- :qi Kazal Vekyoya vermek isti- yar~~ıl~ışız. Bizi ayırmak, Ö· LOKMAN HEKlM 
_ Faknt onunla ben yaşıya- kolları arasına girmem. Gönlü- ı:-ının butun hayranlıgı ıle bakı- tım. Bu bır ıhtızar uykusuydu. yor. Onunla evlendirecek beni .. ıumumuzü hazırlamak demek- Dahiliye Mütehassısı 

cağım. Siz değil... İnsan hoşlan- mün bir ~k tacidarı vardı: An- yordu. Ne kadar sürdü bu uyku ben de Anriko isyan dolu bir sesle tir. Divanyolu 104 r 
madığı ndamla nasıl evlenir? .. riko! O, öldükten sonra, ~enim Anrikoydu bu adam... farkın~a .. değilim. K~zal _Yekyo- haykırdı: • Kont huşunetle cevap verdi: Muayene saatleri: P;~~fi 

Kont ayağa kalktı: li~in yaşamanın kıymctı olur Genç kız hayret ve heyecan- nun, yu~me vu:dugu bır tok~t - Buna imkan yok. O bir ka- - Ne olursa olsun. Ben bir ~hİiaİİrmir.İlh:i·İİİ~riİl:!Iİüİİnirİ20.lı5~. aTmeill•: 1121111~ _ Fazla söz istemem. deru. mu?.. la haykırdı. la kcndıme geldım.Ben ?na ~bır tildir. Beni ölmüş zannederek kere söz verdim. Artık döne- • 
Benim dediğim olacak: Muhak- Dora, teessür ve ıztırap için- - Anriko sen mısın yoksa ~~ yumruk v.ur?um, bır agaçladam öldürdüğünü söyledi. Gi- mem. Dora, kontun karısı ola-
kak bu adamla evleneceksin. de kıvranıyordu. Ağlamaktan hayalin mi karşıma çıktı? Sen gıb~ yere devrıldı. Kolay kolay delim, bunları babana anlata- caktır. Sahip ve B~muharri:i: 
Ben gidiyorum. ynrın konta boğulmak derecelerine gelmi~i. ölmedin mi, sağ mısın? yermden kalkamaz. lım. Bunları öğrendikten son- Anriko: ~lZAMETTIN NAZIF 
muvafakat cevabı vereceğim. Göz yaşları bir türlü ainmiyor- Gölge, yavaş yavaş yaklaştı, Dora, sevincinden gülüyor, ra, mazisi karanlık, hayatı bin - Kızınızı bir hırsıza, bir ka- N~riraı Dirrklörü: 

Kont, sözlerini bitirince, kı- du. okşar gibi bir sesle: . bir taraftan ağlıyordu. Kalbin- bir iğrenç maceralar içinde geç tile mi vereceksiniz? Nasıl olur ŞÜKRÜ SARACOGLU 
ymın yüzüne b:ıkmadnn oradan Yapraklar hışırdndı. Bir gol- - Benim Dora... Ölmedim, de ümit ve aşk ciçekleri yeni- miş bir adama kızını vermekten bu? Beni ölü zannederek, haki- Basıldğ yer: 
'IZaklaştr. ge ileri doğru uzandı. Genç kız, yaı;ıyorum! dedi. den açılmıştı. Dünyaya yeni gel elbette vazgeçecektir. (Arkası var) VNl'AJ.X MATBAASI 

f 


